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สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1)  การใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เก่ียวข้อง โดยนําระบบการบริการเช่ือมโยงข้อมูล (NSW) มา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานเพ่ือลดกระบวนการข้ันตอนการให้บริการและลดเอกสาร 

2)  ระบบติดตามผลการดําเนินงานโดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดําเนินงาน
และการอนุมัติต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking)  
 
ประสิทธผิล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) การชําระเงินสงเคราะหป์ระมาณ 40,000 ครั้งต่อป ี

1. ลดระยะเวลาการชําระเงินสงเคราะห์จากเดิมใช้ระยะเวลา 115.5 วัน เหลือ 48 วัน ลดลง 67.5 วัน 
2. ลดปริมาณการใช้เอกสาร เดิมมีค่าใช้จ่ายด้านเอกสารประมาณ 72 บาทต่อครั้ง ระบบ E-cess สามารถ

ลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร 2,880,000 ต่อปี ผ่านการกรอกแบบฟอร์มและเอกสารผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ 
3. เดิมต้องชําระเงินสงเคราะห์ที่ธนาคารและติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ระบบ E-cess สามารถทํา

ธุรกรรมออนไลน์และการเช่ือมโยงข้อมูลลงหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกัน ลดค่าเดินทางได้ 73,000,000 บาทต่อปี 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
 [  ] อนุญาต    
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
 [  ] อนุญาต    
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บทคัดย่อ 
ช่ือเรื่อง : การชําระค่าธรรมเนียมการส่งออกยางออกนอกราชอาณาจักรผ่านระบบ e-Cess 

การยางแห่งประเทศไทย 

ประวัติและความเปน็มาโดยย่อ : 
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.

2558 ซึ่งกฎหมายบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ก่อให้เกิดการยุบรวมของ 3 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
ยางพาราเพ่ือบูรณาการการทํางานร่วมกัน คือ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง 
(อสย.) และสถาบันวิจัยยาง (สวย.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1.  เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบอย่างครบวงจร 
บริหารจัดการเก่ียวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ผลติภัณฑ์ยางพารา  

2.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ
เก่ียวกับยางพารา  

3.  ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้
ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ 
และการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

4.  ดําเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ  
5.  ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่ 
 
การยางแห่งประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ คือ 
"กยท. เป็นองค์กรช้ันนําระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ” 

 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีวัตถุประสงค์หลักทางยุทธศาสตร์ คือ การเพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทานยางพาราเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ในยุคปัจจุบันเพ่ือให้เกิด
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ กยท. ได้ให้ความสําคัญของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศอันเน่ืองมาจากปัจจัยสําคัญ
คือการเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารจัดการ นโยบายของรัฐบาลตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ 

กยท. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บและออกใบรับเงินสงเคราะห์ จึงเร่งผลักดันและทํา
โครงการพัฒนาระบบรับชําระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการ
ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรในปี 2553 กยท. จึงได้ลงนาม MOU กับกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
การนําเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ยางเพ่ือพัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจาก
การติดต่อเพียงจุดเดียว ภายใต้ระบบ National Single Window (NSW)  เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บเงิน
สงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําให้ระบบการทํางานมีความรวดเร็ว และป้องกันความผิดพลาด ต้ังแต่
กระบวนการรับชําระเงินสงเคราะห์ กระบวนการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการย่ืนผ่านระบบ เช่น ข้อมูล
ผู้ประกอบการ ข้อมูลยางพาราที่ ต้องการส่งออก (ชนิดยาง นํ้าหนัก พิกัดสินค้า) จํานวนเงินสงเคราะห์ที่
ผู้ประกอบการต้องชําระทั้งน้ี กยท. ได้เริ่มนําระบบ National Single Window (NSW) มาประยุกต์ใช้กับการบริการ



 

  3 

ชําระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cess) ทดลองใช้ในปี 2556 มีผู้ส่งออกยางพาราให้ความสนใจระบบ e-
Cess ระยะเริ่มต้นจํานวน 25 รายจากผู้ส่งออกยางทั้งหมดประมาณ 200 ราย 

 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

 กยท. ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการท่ีต้องชําระค่าธรรมเนียมการส่งออกกับ กยท. พบว่า มีระดับ
การพ่ึงพากันในระดับสูง เน่ืองจากผู้ประกอบการต้องชําระค่าธรรมเนียมการส่งออกยางออกราชอาณาจักรภายใต้
การควบคุมของ กยท. ตามกฎหมาย ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการเหล่าน้ีมีความต้องการบริการที่สะดวก รวดเร็วเพ่ือ
สามารถตอบสนองต่อการดําเนินธุรกิจได้ทันท่วงที การตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มน้ี กยท. จึงต้องใช้ระบบสารสนเทศ
เข้ามาตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า (ซึ่งแต่เดิมระบบการชําระค่าธรรมเนียมการส่งออกยางออกนอก
ราชอาณาจักรจะต้องเข้าไปติดต่อที่ กยท. ในแต่ละพ้ืนที่ที่ได้รับหน้าที่ให้เป็นตัวแทนการชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ซึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลา 7- 15 วันในการชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ ถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการศุลกากรยางออก กยท.) จึงได้
ลงนาม MOU กับกรมศุลกากรเมื่อปี 2553 และได้เริ่มดําเนินการทดลองใช้ในปี 2556 ในช่วงระหว่างการทดลองใช้
ไม่พบปัญหาการดําเนินงานและสามารถช่วยลดระยะเวลาการดําเนินงานด้านการชําระค่าธรรมเนียมการส่งออกจาก
เดิม 7-15 วัน เหลือระยะเวลาเพียง 5 นาทีและสามารถชําระได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ในช่วงปี 2557 -2558 กยท. ได้เร่งดําเนินการระบบ e-Cess เพ่ือให้สามารถบังคับใช้ได้จริงด้วยการผลัก
เป็น KPI องค์กร การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับเปลี่ยนการชาระเงิน CESS ผ่านระบบ NSW ซึ่ง
ประเมินผลจากระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับเปลี่ยนการชําระเงิน CESS ผ่าน
ระบบe-Cess โดยแผนฯประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมคือ  

1)  การบํารุงรักษาระบบให้ผู้ส่งออกยางใช้บริการชําระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง   

2)  การพัฒนาระบบ e-Cess ให้ผู้ใช้ระบบสามารถจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ิมเติมหรือคืนเงินสงเคราะห์ได้  
3)  การจัดต้ังศูนย์สารองข้อมูล (Disaster Recovery Site)  
4)  ดําเนินการจัดต้ังจุดบริการ (Counter Service)  
5)  การติดตามเร่งรัดให้ผู้ส่งออกยางเปลี่ยนจากระบบเดิมมาใช้ผ่านระบบ NSW จนกระทั่ง พฤษภาคม 

2558 กยท. ได้ประกาศเลิกใช้วิธีชําระเงินสงเคราะห์ ณ สํานักงาน และให้ชําระด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์วิธีเดียว (e-

Cess) ทั้งน้ี สินค้ายางพารา มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องจํานวน 4 หน่วยงาน ปรับลดกระบวนงานจาก 16 กระบวนงาน 
244 ขั้นตอน คงเหลือ 16 กระบวนงาน 156 ขั้นตอน เวลาดําเนินงานจาก 155.5 วันเหลือ 48 วัน ลดลง 67.5 วัน 
ประหยัดค่าเดินทางและค่าเอกสารได้ 1,825 บาทต่อครั้ง และ 72 บาทต่อครั้ง ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผ่านมาไม่พบ
ปัญหาในการดําเนินงานชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
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รูปที่ 1ขั้นตอนการส่งออกยางพาราระบบเก่า รูปที่ 2 ขั้นตอนการส่งออกยางพาราระบบใหม่ 


