ดอต

คอม

รูจักกับ

การรับ-สงเอกสารทางธุรกิจ
แบบ

อิเล็กทรอนิกส
วิชญศุทธ เมาระพงษ*

ตอจากฉบับที่แลว
ระบบ EDI แตกตางจากการใช โทรสาร
>>>
หรือการรับสงขอความทาง E-mail หรือพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce: EC)

การสงโทรสาร (Fax) เปนการสงเอกสารธุรกิจ
โดยผานเครือขายสื่อสาร วิธีการรับ-สงไมไดมีการกำหนด
รูปแบบเปนมาตรฐานที่แนนอน ไมสามารถนำขอมูลที่ได
รับไปประมวลผลตอไดโดยตรง
● E-mail เปนการรับสงขอมูลในรูป Free Format
ไมมีรูปแบบที่แนนอน ไมสามารถนำขอมูลไปประมวลผล
ตอไดโดยตรง แตสามารถแนบแฟมขอมูลที่มีโครงสรางแน
นอนมากับ E-mail ได
● พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส (Electronic Commerce:
EC) คือ การซือ้ ขายสินคาและบริการผานระบบคอมพิวเตอร
และเครือขายโทรคมนาคมเปนสื่อกลาง (Internet) เชน
การโฆษณาสินคาหรือบริการ การจองตั๋วเครื่องบิน การสั่ง
ซื้อสินคา เปนตน เปนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ
สื่อทางอิเล็กทรอนิกสที่มีตอธุรกิจ ซึ่งหมายถึงขั้นตอนใน
การทำธุรกิจแบบดั้งเดิม เมื่อนำมาประยุกตใชเขากับเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายทำใหเกิดความสามารถ
ในการทำธุรกิจแบบใหมขึ้น โดยใชการแลกเปลี่ยนขอมูล
หรือสารสนเทศในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีที่
นำมาประยุกตใชในการดำเนินการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(EC) ดังกลาว คือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail), EDI,
EFT (Financial EDI) เปนตน
●

* ที่ปรึกษาโครงการประจำกระทรวง ICT สังกัดสถาบันวิจัย
และใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประโยชนของระบบ EDI

ปจจุบันไดมีการนำระบบ EDI มาใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจาก
เปนระบบที่สามารถใหประโยชนสูงในการแขงขันทางธุรกิจ ประโยชนโดย
ทั่วไปของ EDI สามารถแบงไดเปน 3 ระดับ คือ
1. ประโยชนทางตรง ลดคาใชจายเกี่ยวกับจัดการเอกสาร EDI
ทำใหธุรกิจสามารถลดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร ซึ่งเกิดขึ้นใน
ระบบการคาแบบเดิมที่ทำการติดตอกันดวยเอกสารได คาใชจายสวนที่ลด
ได อาทิ
● คาใชจายที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารโดยตรง เชน คาใชจาย
สำหรับเอกสารและพนักงานในกระบวนการรับเอกสาร การจับคูเอกสาร
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในเอกสาร การคัดลอกเอกสาร การ
ประมวลผล การออกเอกสารตอเนื่อง การจัดเก็บเอกสารและการสงเอกสารไปยังผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคการ
● คาใชจายสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบเอกสาร เชน
คาใชจายอันเนื่องมาจากการสูญหายของเอกสารระหวางการเดินทางและ
จากความผิดพลาดในการบันทึกขอมูลจากเอกสารตนฉบับ
● คาใชจายสำหรับเวลาที่ใชในกระบวนการสงขอมูลดวยเอกสาร
เชน เวลาที่ตองรอในแตละขั้นของการทำงาน ในขบวนการจัดการเอกสาร
และเวลาที่ใชในการสงเอกสารระหวางองคการ
2. ประโยชนทางออม เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจ
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ดอต
ความถูกตองของขอมูลจากการใช EDI รวมทั้งวงจรธุรกิจที่สั้นลงสำหรับ
ทุกขบวนการทางธุรกิจ ตั้งแตการซื้อ การขาย จนกระทั่งถึงการรับเงินและ
จายเงิน จะทำใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจในสวน
ตางๆ เชน
● ลดจำนวนสินคาคงคลัง
● กระชับความสัมพันธระหวางคูคาทางธุรกิจและสนับสนุนการ
ใชระบบ JUST IN TIME
● พัฒนาการบริการลูกคา
● พัฒนาการใชเงินทุนหมุนเวียน
● พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการบริหารและเพิ่มประโยชนจากการใช
ฐานขอมูลเดียวกัน
3. ประโยชนทางกลยุทธ เปนเครื่องมือสนับสนุนในการบรรลุถึง
เปาหมายองคการ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการทางธุรกิจจากการ
ใช EDI สามารถใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุนใหเกิดผลตามเปาหมาย
ขององคการ ที่วางไวได เชน การสรางพันธมิตรทางการคาใหมๆ การเขาสู
ตลาดใหม การออกผลิตภัณฑ/บริการใหม การเปนผูนำในตลาดและความ
อยูรอดขององคการ

ประโยชนจากการนำระบบ EDI มาใช ในการปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากร

ปจจุบันประเทศไทยไดนำเอาระบบ EDI มาใชกับพิธีการศุลกากร
เพื่อชวยอำนวยความสะดวกใหกับผูประกอบการที่นำเขา-สงออกสินคา

คอม

รวมถึงลดขั้นตอนการทำงานในหลายๆ สวน ซึ่งจะพบวามี
ประโยชนหลายประการ ดังนี้
● ช ว ยลดระยะเวลาในการเดิ น พิ ธี ก ารศุ ล กากร
เชน ไมตองผานขั้นตอนการออกเลขที่ใบขนสินคา หรือเลข
ที่ยกเวนอากร เพราะเครื่องคอมพิวเตอรจะออกเลขที่ใบขน
สินคา หรือเลขที่ยกเวนอากรให
● ช ว ยลดความผิ ด พลาดในการคำนวณค า ภาษี
อากร เพราะโปรแกรมคอมพิวเตอรไดตรวจสอบการคำนวณ
แลว
● กรณีใบขนสินคาขาเขา เจาหนาที่ไมตองบันทึก
ขอมูลใบขนสินคาทั้งฉบับจะบันทึกขอมูลบางไฟลเทานั้น
เพราะใบขนสินคาไดถูกสงมายังกรมศุลกากรในระบบ EDI
แลว และในกรณีของใบขนสินคาขาออกสามารถลดจำนวน
เจาหนาที่ตรวจสอบลงได
● มีระบบขอมูลที่ Update ตลอดเวลา
● ลดตนทุนในการบริหารระบบคงคลังสินคา
● กรมศุลกากรสามารถใหบริการระบบ EDI ได
ตลอด 24 ชั่วโมง
● ระบบ EDI จะมี บ ริ ก ารให ผู ส ง ออกสอบถาม
ขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรไดอัตโนมัติ
เพือ่ ตรวจเช็คสินคาทีน่ ำเขาและสงออกวาไดรบั อนุมตั หิ รือยัง

ขอแตกตางระหวางพิธีการแบบเดิม (Manual) กับระบบ EDI
พิธีการแบบ Manual
●

●

●

●

●

●

ตัวแทนออกของรับขอมูล Invoice และเอกสารประกอบอืน่ ๆ จาก
ผูนำเขา/สงออก เพื่อจัดทำใบขนสินคา
ยื่นใบขนสินคาตอเจาหนาที่พิธีการ ตรวจสอบบัตรตัวอยาง
ลายมือชื่อเจาของ หรือผูจัดการ หรือผูรับมอบอำนาจ ออกเลขที่
ใบขนสินคา ตรวจสอบเอกสารและลงนามรับรอง
เจาหนาที่ประเมินอากรตรวจสอบพิกัดอัตราอากรประเมินอากร
คำนวณและสั่งการตรวจ
นำใบขนสินคาที่ผานพิธีการและชำระอากรหรือเงินประกัน ณ
ที่ทำการศุลกากร
นำใบขนสินคาที่ผานพิธีการและชำระอากรหรือเงินประกัน
แลวไปที่คลังสินคาใหเจาหนาที่ศุลกากรกำหนดชื่อ เจาหนาที่ผู
ตรวจปลอยสินคา
เจาหนาที่ศุลกากรทำการตรวจปลอยสินคาตามปกติ

พิธีการแบบ EDI
●

●

●

●

●

●

ตัวแทนออกของรับขอมูล Invoice และเอกสารประกอบอืน่ ๆ จากผูน ำเขา/สงออก
เพือ่ จัดทำใบขนสินคา โดยปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอรของตนเอง หรือใชบริการ
Service Counter
สงขอมูลผานสายโทรศัพทไปยังเครือ่ งคอมพิวเตอร ของกรมศุลกากร โดยผานผูใ ห
บริการ EDI (VAN) คอมพิวเตอรของกรมศุลกากรจะตรวจสอบขอมูลเบือ้ งตน เชน
เลขประจำตัวผูน ำเขา/สงออก ชือ่ เรือ เทีย่ วเรือ โดยจะออกเลขทีใ่ บขนสินคาให
การตรวจสอบพิกดั อัตราและประเมินอากรกระทำโดยตัวแทนออกของ กอนสงขอ
มูลไปยังเครือ่ งคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร
นำใบขนสินคาทีผ่ า นพิธกี ารแลวไปชำระอากรหรือเงินประกัน ณ ทีท่ ำการศุลกากร
หรือชำระเงินดวยระบบ EFT
นำใบขนสินคาทีผ่ า นพิธกี ารและชำระอากรหรือเงินประกันแลวไปทีค่ ลังสินคาให
เจาหนาทีศ่ ลุ กากรกำหนดชือ่ เจาหนาทีผ่ ตู รวจสินคาดวยเครือ่ งคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ
เจาหนาทีศ่ ลุ กากรทำการตรวจปลอยสินคาตามปกติ หรือสงมอบสินคา หรือสลัก
รายการรับบรรทุก กรณีผนู ำเขา/สงออก เปนระดับบัตรทอง (Gold Card)

อานตอฉบับหนา
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