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* ที่ปรึกษาโครงการประจำกระทรวง ICT สังกัดสถาบันวิจัย  
 และใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

>>>   ขอบเขตการใชงานระบบ EDI 
ระบบ EDI จะมีประโยชนมากขึ้นถาหากคูคาทาง

ธุรกิจทุกฝายใช EDI ในการติดตอสื่อสารกัน เชน ในกรณีที่

ผูสงออกซึ่งมีการติดตอกับลูกคาในตางประเทศ ผูผลิต 

ธนาคาร บริษัทตัวแทนขนสง กรมศุลกากรและหนวยงานที่

เกี่ยวของตางๆ หากมีเพียงผูสงออกและผูผลิตเทานั้นที่ใช

ระบบ EDI ในการติดตอกัน การใช EDI ก็ไมเกิดประโยชน

เต็มที่เนื่องจากผูสงออกยังตองติดตอกับองคการอื่นๆ  

โดยการสงเอกสารตามระบบการคาแบบเดิมและองคการ

เหลานั้นก็จะตองบันทึกเอกสารเขาระบบคอมพิวเตอรของ

ตนเองอีกครั้งหนึ่ง แตถาทุกฝายติดตอกันโดยใชระบบ EDI 

ผูสงก็จะสามารถนำขอมูล เขาระบบคอมพิวเตอรของ

หนวยงานอื่นไดโดยตรง โดยที่หนวยงานเหลานั้นไมจำเปน

ตองบันทึกขอมูลที่ไดรับมานี้เขาระบบคอมพิวเตอรของตน

ใหมอีกครั้ง 

กลุมผูใชงานระบบ EDI ดานการคาระหวางประเทศ

หลักๆ จะประกอบไปดวยองคการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การนำเขา/สงออกซึ่งสามารถนำระบบ EDI ไปประยุกต

ใชไดตามความจำเปนและตามลักษณะงานของตน เชน 

 

วิชญศุทธ เมาระพงษ* 

บริษัทเทรดสยาม (Trade Siam Company Limited)   
กรมศุลกากรไดนำเอาระบบ EDI มาใชในการปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากร ซึ่งไดกำหนดรูปแบบมาตรฐานของขอมูลระบบ EDI ที่จัดสงให

กรมศุลกากรจะตองเปนไปตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ คือ 

UN/EDIFACT โดยมีการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) เปนผูใหบริการใน

การเชื่อมตอการรับ-สงขอมูลในระบบ EDI (Gateway) ระหวางผูใชบริการ 

EDI เอกชน (VAN: Value Added Network Provider) กบัผูใชบริการทั่วไป

ในประเทศไทยเปนรายแรกและองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) 

เปนผูใหบริการเครือขายสาธารณะ  

ตอจากฉบับที่แลว 

อิเล็กทรอนิกส 

รูจักกับ การรับ-สงเอกสารทางธุรกิจ 

แบบ
 

กรมศลุกากร พิธีการทางศุลกากร (Customs Formality) 

ธนาคาร การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Fond Transfer: EFT) 

ธรุกจิขนสง การสงรายละเอียดของของที่สงใหลูกคา (Manifest, Bill of Lading, Airway Bill) 

ผูนำเขา/สงออก กระบวนการนำเขาและสงออก (Letter of Credit, Invoice, Packing List) 

การทาเรอื การควบคมุการไหลเวยีนของสนิคาระหวางทาเรอืและการตดิตอกบัผูขนสงสนิคาในประเทศ และระหวางประเทศ (Bay Plans) 

ผูคาสง/ผูคาปลกี กระบวนการสั่งซื้อและการขาย (Purchase Order Invoice) เปนตน 
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นอกจากการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) ซึ่งเปนเปนผูใหบริการ

ในการเชื่อมโยงรับ-สงขอมูลแลว คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 19 

กันยายน 2538 ใหจัดตั้งองคการที่บริหารงานแบบเอกชนโดยมีภาครัฐ

เขาไปรวมถือหุนบางสวน จากมติดังกลาวจึงไดมีการจัดตั้งบริษัท เทรด

สยาม (Trade Siam Company Limited) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2540 โดย

มีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท ประกอบดวย 

 

  

 

 

 

ขายสื่อสาร เพราะเหตุใดจึงตองใชบริการจาก “ผูใหบริการ 

EDI” หลายๆ คนอาจสงสัยวาทำไมผูรับและผูสง EDI 

ติดตอกันเองโดยตรงไมไดหรือ ไมตองไปผานคนกลาง

ทำใหเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น ถาคุณติดตอธุรกิจกับบริษัท

เดียว คุณอาจจะติดตอกันโดยตรงโดยไมผานผูใหบริการ

EDI แตในความเปนจริงคูคาของคุณมีหลายราย บาง

บริษัทอาจมีเปนรอยรายก็ได ถาเปนเชนนี้ลองนึกดูวาคุณ

จะตองมีอุปกรณอะไรบางที่ตองใชในการติดตอโดยตรงกับ

คูคา ตัวอยางเชน 

● ตองมีเครือขายสื่อสารของตัวเองที่จะรองรับคู

คาที่ติดตอเขามาไดเพียงพอ 

● ตองมีเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ 

● ตองมีคาใชจายในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร

และเครือขายสื่อสารสูง 

● ตองมีเจาหนาที่ทางดานคอมพิวเตอรซึ่งมี

ความชำนาญในเรื่องดังกลาว 

ดังนั้น ผูใหบริการ EDI (EDI VAN) จึงถือเสมือน

บุรุษไปรษณียผูทำหนาที่เปนสื่อกลางเพื่อใหบริการรับสง

เอกสารธุรกิจผานเครือขายสื่อสารแกผูใชบริการ EDI 

ภาครัฐบาล ภาคเอกชน 

● กระทรวงการคลัง ● สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

● กระทรวงคมนาคม ● สมาคมธนาคารแหงประเทศไทย 

● กระทรวงพาณิชย ● สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ (TIFFAA) 

● กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ● สมาคมตัวแทนขนสงสินคาทางอากาศ (TAFA) 

บริษัท เทรดสยาม จำกัด บริษัท คอมพิวเตอร ดาตา ซิสเต็ม จำกัด 

การสื่อสารแหงประเทศไทย บริษัท เอ็น.วาย.เค. บริการขนสง (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัท เอ็กซิมเน็ท จำกัด บริษัท EDIสยาม จำกัด 

บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด บริษัท ครีเอชั่นกรุป จำกัด 

บริษัท ทิฟฟา EDI เซอวิสเซส จำกัด บริษัท WE-WEALTH จำกัด 

บริษัท พีสแควร เน็ทเวิรค จำกัด (PSQ) บริษัท ล็อกเลย อินฟอรเนชั่น จำกัด 

บริษัท เอ็น.วาย.เค.บริการขนสง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บางกอก เยนเนอรรัล เอ็กซเพรส จำกัด 

บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิคคอมเมอรซ เซอรวิสเซส จำกัด 

บริษัทใหบริการ EDI หรือจำหนาย EDI ซอฟตแวร ในประเทศไทย 

เทรดสยามจึงเปนองคการที่จัดตั้งขึ้นใหเกิดความคลองตัวและมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการใหบริการ EDI กับองคการตางๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ทำหนาที่เปนผูใหบริการ EDI แหงชาติ (EDI Service Provider) ใน

การเชื่อมโยงรับ-สงขอมูล (Gateway) ระหวางผูใหบริการ EDI เอกชน 

(VAN: Value Added Network Provider) กับกรมศุลกากรและผูใชบริการ

อื่นๆ ดวย 

ปจจุบันเทรดสยามเปดใหบริการอยางเต็มรูปแบบ โดยเริ่มจากงาน

พิธีการนำเขา/สงออกของกรมศุลกากร พรอมทั้งเชื่อมตอเครือขายกับการ

ทาเรือแหงประเทศไทย เพื่อใหบริการ EDI ในการสงบัญชีสินคาสำหรับเรือ 

(Manifest) เชื่อมตอกับบริษัท การบินไทย จำกัด ในการสงบัญชีสินคาของ

สายการบินและเชื่อมตอกับการใหบรกิาร EDI ระหวางประเทศ แผนการรุก

ในอนาคต ไดแก การใหบริการ EDI แกกระทรวงพาณิชย คณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน (B.O.I) การดำเนินธุรกรรมชำระเงินผานธนาคารดวย

ระบบ Financial EDI (FED) หรือระบบ EFT (Electronic Fund Transfer) 

เปนตน  

 
ผู ใหบริการ EDI 

ผูใหบริการ EDI หรือเรียกวา EDI VAN (Value Added Network 

Provider) คือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการรับสงเอกสารธุรกิจผานเครือ-
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บริการตางๆ ของผู ใหบริการ EDI 
ผูใหบริการ EDI สวนใหญนอกจากใหบริการ EDI 

แลวยังใหบริการเสริมประเภทอื่นดวย เชน 

● ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลประเภทตางๆ เพื่อ

ใหผูใชสามารถเลือกใชบริการไดตามความตองการ 

● Electronic Mailbox สำหรับใชในการจัดเก็บ

ขอมูลและขอความประเภทตางๆ ที่รับและสงกันระหวาง 

คูคา เชน EDI, E-mail เปนตน 

● Protocol Conversion สำหรับผูใชบริการที่ใช 

Communication Protocol แตกตางกัน 

● Message Standard Conversion ใหบริการ

แปลงมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ เชน 

EDI, E-mail, E-Form, Database-file, Spread Sheet 

File และรูปภาพตางๆ เปนตน 

● ซอฟตแวรสำเร็จรูปประเภทตางๆ เชน ซอฟตแวร 

EDI (Translation Software), E-Mail และ Communication 

Software เปนตน 

● อินเทอรเน็ต (Internet) 

● ออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรให

แกภาคธุรกิจตางๆ 

● ใหบริการในดานการฝกอบรม 

● บริการขอมูลขาวสารสำหรับใชในการบริหาร

และการลงทุน (Investment Information) 

● Support Desk ใหคำปรึกษาแนะนำและแกไข

ปญหาตางๆ ใหกับผูใชบริการ 

● บริการเสริมประเภทอื่นๆ อีกมากมาย เชน การ

จองระวางสินคา การแปลงเอกสารธุรกิจจากประเภทหนึ่ง

เปนอีกประเภทหนึ่ง เชน EDI to Fax, Fax to EDI, E-Form 

to EDI, EDI to E-Form, EDI to E-Chegue และ E-

Chegue to EDI เปนตน 

การเขาสูระบบ EDI ของกรมศุลกากร 
ผูนำเขา-สงออก หรือตัวแทนออกของสามารถเขาสูระบบ EDI กับ

กรมศุลกากรโดยมีทางเลือกอยู  3  วิธีดวยกัน คือ 

1. เปนผูใช EDI โดยตรง (EDI Direct User) วิธีนี้เหมาะสำหรับ

ผูนำเขา/สงออกรายใหญ ซึ่งมีปริมาณการนำเขาและ/หรือสงออกเดือนละ

ไมต่ำกวา 50 ใบขนสินคาที่มีระบบคอมพิวเตอรภายในของตัวเองแลว ผู-

ประกอบการที่เลือกใชวิธีนี้ จะตองมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสาร

ครบชุดพรอมกับ EDI Software และ Software สำหรับบันทึกขอมูล 

Invoice ขอมูลใบขนสินคา ฯลฯ โดยจัดหาไดจาก Software House นอก

บันทึกขอมูล EDI ผานผูใหบริการ EDI รายใด (VAN Provider) ผูใชบริการ

จะตองมาจดทะเบียนเปน EDI User ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 12/2541 

กอนและจะตองทดสอบการรับ/สงขอมูล EDI กับกรมศุลกากรกอนที่จะใช

จริง 

2. ใชบริการของ Customs Broker ที่ใหบริการดวยระบบ EDI 

โดยผูนำเขา/สงออกไมตองจัดหาอะไรพิเศษเลย เพียงแตติดตอ Customs 

Broker หรือตัวแทนออกของที่เปนสมาชิก EDI และผานการทดสอบการรับ

สงขอมูล EDI กับกรมศุลกากรแลววาตองการใชระบบ EDI ในการปฏิบัติ

พิธีการศุลกากร Customs Broker หรือตัวแทนออกของก็จะเปนผูดำเนิน-

การใหตามตองการ เพียงแตผูนำเขา/สงออกจะตองเสียคาใชจายเปนคา

บริการใหแก Customs Broker หรือตัวแทนออกของตามที่ตกลงกันไว

เทานั้น 

3. ใชบริการของ Service Counter เอกชน Service Counter เอกชน 

คือ บริษัทเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการรับ-สงขอมูล EDI แกลูกคา 

รายยอยที่ไมเปนผูใช EDI โดยตรง หรือไมประสงคจะใชบริการ EDI ของ 

Customs Broker ผูนำเขา/สงออก ตองนำ Invoice และเอกสารอื่นๆ มาให

ที่จุด Service Counter เอกชน พนักงาน ณ ที่จุดบริการดังกลาวก็จะบันทึก

ขอมูลจาก Invoice และเอกสารของลูกคาลงในเครื่องคอมพิวเตอรแลวสง

ขอมูล EDI ไปยังกรมศุลกากรโดยผานผูใหบริการ EDI (VAN) เมื่อเครื่อง

คอมพิวเตอรของกรมศุลกากรตรวจสอบแลวถูกตองและแจงผลการตรวจ

มาใหทราบ Service Counter เอกชนก็จะพิมพใบขนสินคาฯ ใหแกผูใช

บริการเพื่อนำไปยื่นตอเจาหนาที่ศุลกากรตอไป โดย SERVICE COUNTER 

เอกชนจะคิดคาบริการจากผูใชบริการเปนรายใบขนฯ ตามที่ตกลงกัน  
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