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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

สําหรับการนําเข้า  การส่งออก  การนําผ่าน  และโลจิสติกส์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  การอํานวยความสะดวกทางการค้า
ระหว่างประเทศ  และการให้บริการของรัฐที่ทันสมัย  สะดวก  รวดเร็ว  และเป็นมาตรฐาน  อีกทั้งเพื่อให้
สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของอาเซียน  (Agreement  to  Establish  and  Implement  the  ASEAN  Single  Window)   
จึงจําเป็นต้องจัดให้มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ณ  จุดเดียว  (National  Single  Window)  
และกําหนดให้การขอและการออกใบอนุญาต  ใบรับรอง  หรือเอกสารอื่นใด  เก่ียวกับการนําเข้า  การส่งออก  
การนําผ่าน  และโลจิสติกส์  สามารถดําเนินการได้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะผู้ใช้อํานาจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  
ตามมาตรา  ๔๓  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗   
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนกิส์สําหรับการนําเข้า  การส่งออก  การนําผ่าน  และโลจิสติกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ นอกจากที่บัญญัติไว้ในระเบียบนี้  ในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐ

ดําเนินการและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบไร้เอกสาร  ระหว่างระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ  หรือระหว่างระบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐกับเอกชน  ที่เก่ียวข้องในกระบวนการการนําเข้า  การส่งออก  การนําผ่าน  
และโลจิสติกส์  โดยผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ณ  จุดเดียว  (National  Single  Window)   

“ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการการนําเข้า
การส่งออก  การนําผ่าน  และโลจิสติกส์ที่จัดทําขึ้นในรูปของอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และให้หมายความรวมถึงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบ 
การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ณ  จุดเดียว  (National  Single  Window)  ด้วย   
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“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตนําเข้า  ส่งออก  นําผ่าน  และโลจิสติกส์  และให้หมายความ
รวมถึงใบรับรองหรือเอกสารอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกให้  เพื่อการนําเข้า  การส่งออก  การนําผ่าน  
และโลจิสติกส์ 

“โลจิสติกส์”  หมายความว่า  กระบวนการดําเนินการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเก่ียวกับ
การจัดการคลังสินค้า  การขนส่ง  การเคล่ือนย้าย  การจัดเก็บ  การรวบรวม  หรือการกระจายสินค้า 
หรือบริการ  รวมทั้งกิจการที่เก่ียวเนื่อง  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงการบริการขนส่งผู้โดยสาร 

“ผู้ขอ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา  และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล  คณะบุคคล  หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจหน้าที่
ดําเนินงานของรัฐไม่ว่าในการใด ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการนําเข้า  การส่งออก  การนําผ่าน  และโลจิสติกส์ 

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง
หรือข้อกําหนดเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือข้อกําหนดนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
แล้วให้ใช้บังคับได้ 

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตให้กับผู้นําเข้า  ส่งออก  นําผ่าน
และโลจิสติกส์  จัดให้มีระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เก่ียวข้องในกระบวนการการนําเข้า  การส่งออก  การนําผ่าน  และโลจิสติกส์ 

ข้อ ๗ เม่ือผู้ขอส่งข้อมูลคําขออนุญาตซึ่งสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตในการนําเข้า  การส่งออก
การนําผ่าน  และโลจิสติกส์  ต่อหน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาต  ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาคําขออนุญาตและแจ้งผลการอนุญาตให้กรมศุลกากรทราบโดยผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  ณ  จุดเดียว 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีอํานาจตามกฎหมายและได้รับมอบอํานาจจากหน่วยงานของรัฐอื่น 
ให้ดําเนินการออกใบอนุญาตสําหรับสินค้าชนิดเดียวกัน  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นแจ้งผลการอนุญาต 
รวมเป็นข้อมูลเดียวให้กรมศุลกากรทราบโดยผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ณ  จุดเดียว   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หากหน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่พิจารณา 
ออกใบอนุญาตจําเป็นต้องตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งมอบของจากอารักขาของศุลกากร  ให้กรมศุลกากร
ส่งข้อมูลใบขนสินค้าตามที่ได้ตกลงร่วมกันผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ณ  จุดเดียว  
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตรวจสอบสินค้า  และเม่ือได้ตรวจสอบสินค้าแล้ว  ให้บันทึกผลการตรวจสอบ
และแจ้งให้กรมศุลกากรทราบโดยผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ณ  จุดเดียว 
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เม่ือกรมศุลกากรดําเนินพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  ให้แจ้งผลการพิจารณาตรวจปล่อยสินค้า
ให้ผู้ขอและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องทราบโดยผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ณ  จุดเดียว 

ข้อ ๘ ให้หน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตรวบรวมข้อมูลสินค้าที่ต้องขอ
ใบอนุญาตแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ  และให้หน่วยงานของรัฐร่วมกับกรมศุลกากรจัดประเภทพิกัดอัตรา
ศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน  และรหัสสถิติสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาต  เพื่อใช้และจัดทําฐานข้อมูลสินค้า
ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลรายการสินค้าแตกต่างจากที่แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง  
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้กรมศุลกากรทราบเพื่อให้ฐานข้อมูลสินค้าที่ได้ร่วมกันจัดทําตามวรรคหนึ่ง 
มีความถูกต้องและทันสมัย 

ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นระบบเดียวกัน  ให้หน่วยงาน 
ของรัฐผู้มีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตให้กับผู้นําเข้า  ส่งออก  นําผ่าน  และโลจิสติกส์พัฒนาระบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ณ  จุดเดียว  ได้  
และพัฒนาระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๑๐ รูปแบบและมาตรฐานของข้อมูลที่นํามาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
และวิธีการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
และต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐผู้ รับและผู้ส่งพิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะนํามาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือหน่วยงานของรัฐผู้รับและ 
ผู้ส่งเห็นชอบร่วมกันว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพียงพอที่จะใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว  
ให้ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวในการปฏิบัติตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานของรัฐได้ 

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบรายจ่ายอื่นเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ ให้กรมศุลกากรมีหน้าที่ดูแลและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
ณ  จุดเดียว  ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ  และ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน  ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ให้กรมศุลกากรประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐเพื่อประเมินผลการดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และรายงานผลให้
นายกรัฐมนตรีทราบทุก  ๖  เดือน 
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ข้อ ๑๕ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดยังไม่มีความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้หน่วยงานของรัฐนั้นพัฒนาและประสานงานกับกรมศุลกากรเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้  ภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 

ข้อ ๑๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 


