(เอกสารประกอบการประชุม)
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1. ความเป็นมาของโครงการ RAOT e-SFR
การยางแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้ายางพารา โดยเป็นหน่วยงานที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยาง
ออกไปนอกราชอาณาจักร และยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพยาง (ยางแท่ง น้ำยางสด และยางผสมสารเคมี) แก่ภาครัฐและ
เอกชน อีกหนึ่งภารกิจด้วย
เมื่อปี 2556 การยางแห่งประเทศไทย ได้ทำการพัฒนาและเปิดให้บริการ “ระบบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกฯ ผ่านระบบ
NSW (e-Cess)” อย่างเป็นทางการ ซึ่งระบบดังกล่าว ได้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบ B2G/e-Payment/G2B/G2G ผ่าน
ระบบ NSW อย่างเต็มรูปแบบ
จากนั้นในปี 2558 การยางแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินการ “ประกาศยกเลิก วิธีการรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกฯ ณ
สำนักงานของการยางแห่งประเทศไทย” เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งยางออกฯ ทุกรายต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกฯ โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Cess แทน
ต่อมาในปี 2560 การยางแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย กรมวิชาการเกษตร และกรมศุลกากร ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการศึ กษา
วิเคราะห์ เพื่อออกแบบแนวทางและวิธีการ สำหรับการพัฒนาระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถตอบโจทย์เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form ระหว่างคำขอใบผ่านด่านศุลกากร (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร) และคำ
ขอชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกฯ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย) อันเป็นผลสืบเนื่องจาก การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้ าและบริ การของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โดยมี
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติในเรื่อง การปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงาน
ภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า -ส่งออกสินค้าน้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย
เร่งรัดการดำเนินการปรับลดขั้นตอน ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอนและกระบวนการทำงานภาครัฐรายสิ นค้า
ยุทธศาสตร์
ดังนั้น ในปี 2562 นี้ การยางแห่งประเทศไทย จึงดำเนินการจัดทำ
“โครงการปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่าน
ด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window
(NSW) ของการยางแห่งประเทศไทย (RAOT e-SFR)”
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และระยะเวลา ให้แก่ผู้ประกอบการส่งยางออกฯ ในการประกอบกิจการ และตอบสนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย
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2. วัตถุประสงค์การประชุม
2.1. เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร แบบ Single Form ผ่านระบบ
National Single Window (NSW) ของการยางแห่งประเทศไทย (RAOT e-SFR)
2.2. เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ วิธีการให้บริการและวิธีการใช้บริการ “ระบบ RAOT e-SFR” ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่
การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจะให้บริการแก่กลุ่มผู้ประกอบการส่งยางออกฯ ภายในปี 2564
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.1. กลุ่มผู้ประกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากการ
ยางแห่งประเทศไทย ไปดำเนินการเตรียมความพร้อมใช้บริการระบบ RAOT e-SFR ที่การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจะ
ให้บริการฯ ภายในปี 2564
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4. ขอบเขตการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบ RAOT e-SFR
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5. กระบวนการรับส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์กับระบบ RAOT e-SFR
5.1. Flow Message การรับส่งข้อมูลคำขอใบอนุญาตฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์
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5.2.

Flow Message การรับส่งข้อมูลยกเลิกคำขอใบอนุญาตฯทางอิเล็กทรอนิกส์
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อาคารศูนย์อีดีไอ กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: 0 2350 3200 โทรสาร: 0 2350 3209 เว็บไซต์: www.tradesiam.com

หน้า 6 - 7

การยางแห่งประเทศไทย
โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับ
ระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร
แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW (RAOT e-SFR)
การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ
แก่กลุ่มผู้ประกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทกั ษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)
การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

RAOT e-SFR: โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW

วาระการประชุม
1. บรรยายสรุปภาพรวมกระบวนการทํางานของระบบบริการรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร แบบ Single Form ผ่าน
ระบบ NSW ของการยางแห่งประเทศไทย (RAOT e-SFR)
2. การเตรียมตัวใช้บริการระบบ RAOT e-SFR สําหรับกลุ่มผูป้ ระกอบการ
3. แผนดําเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย
4. เสวนารับฟังความคิดเห็น/ถาม-ตอบ

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

RAOT e-SFR: โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW กับระบบ RAOT e-SFR

กลุ่มผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร/
กลุ่มตัวแทนออกของ/กลุ่มเคาน์เตอร์บริการ

Internet

กลุ่มผู้ให้บริการ NSW e-Payment Gateway
(2 บริษัท)
NITMX/NETBAY

ผู้ให้บริการ NSW e-Payment Bank
(6 ธนาคาร)
SCB/KTB/KBANK/BBL/BAY/TMB

NSW e-Form

การยางแห่งประเทศไทย (RAOT)
 ระบบ e-SFR
กลุ่มผู้ให้บริการ NSW VAS
(6 บริษัท)

CDS/ECS/EDISIAM/
EXIMNET/NETBAY/TIFFA

กลุ่มผู้ให้บริการ NSW Gateway
(3 บริษัท)
CAT/NETBAY/TRADESIAM

 ระบบ Back Office

ระบบ NSW

กรมวิชาการเกษตร (DOA)
 ระบบใบอนุญาตผ่านด่าน
ศุลกากร

กรมศุลกากร (TCD)
 ระบบ e-Licensing
 ระบบ e-Customs

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

RAOT e-SFR: โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW

กระบวนการยื่นคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW (RAOT e-SFR)
Exporter/Broker/
Counter Service

VAS/Gateway,
NSW e-Form

NSW

e-Payment
Bank/Gateway

RAOT e-SFR

TCD e-Licensing

ส่งคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมฯ (RUBBERLCNREQ)
ออกเลขที่รับคําขอฯ ให้ผู้ประกอบการ พร้อมกับข้อความ “ระบบอนุมตั ิ”
ส่งข้อมูลเพื่อตัดบัญชี
แจ้งพร้อมตัดบัญชี
ตอบกลับข้อความ “รอการตัดบัญชีธนาคาร” ให้ผู้ประกอบการ
อนุมัติการตัดบัญชี
แจ้งตัดบัญชีเรียบร้อย
ตอบกลับข้อความ “ได้รับชําระเงินเรียบร้อยแล้ว” ให้ผู้ประกอบการ
ส่งข้อมูลใบรับชําระค่าธรรมเนียมฯ ให้กรมศุลกากร
แจ้งรับข้อมูลเรียบร้อย
ส่งข้อมูล “ใบรับชําระค่าธรรมเนียมฯ” และ
ตอบกลับข้อความ “พร้อมที่จะผ่านพิธกี ารศุลกากร ใบขนสินค้าขาออก” ให้ผู้ประกอบการ
การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

RAOT e-SFR: โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW

กระบวนการยื่นคําขอยกเลิกใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW (RAOT e-SFR)
Exporter/Broker/
Counter Service

VAS/Gateway,
NSW e-Form

NSW

RAOT e-SFR

e-Payment
Bank/Gateway

TCD e-Licensing

ส่งคําขอยกเลิกใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมฯ
ออกเลขที่รับคําขอฯ ให้ผู้ประกอบการ พร้อมกับข้อความ “ระบบอนุมตั ิ”
ส่งข้อมูลยกเลิกใบรับชําระค่าธรรมเนียมฯ ให้กรมศุลกากร
แจ้งรับข้อมูลเรียบร้อย
ตอบกลับข้อความ “ยกเลิกใบรับเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว” ให้ผู้ประกอบการ

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

RAOT e-SFR: โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW

การเตรียมตัวใช้บริการระบบ RAOT e-SFR สําหรับกลุ่มผูป้ ระกอบการ
 เตรียมลงทะเบียนขอใช้บริการฯ กับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องฯ ตามประเภทของผู้ประกอบการ

ประเภทที่ 1
กลุ่มผู้ส่งยางออก
นอกราชอาณาจักร

ประเภทที่ 2
กลุ่มตัวแทนออกของ/
Counter Service

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

RAOT e-SFR: โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW

เตรียมลงทะเบียนขอใช้บริการฯ กับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องฯ ตามประเภทของผู้ประกอบการ
 ประเภทที่ 1 ผู้ประกอบการกลุ่มผูส้ ่งยางออกนอกราชอาณาจักร มีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. จัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการ
2. ลงทะเบียนขอใช้บริการฯ กับ NSW
3. ลงทะเบียนขอใช้บริการฯ กับธนาคาร
4. ลงทะเบียนขอใช้บริการฯ กับการยางแห่งประเทศไทย
5. ติดตั้งโปรแกรมและอบรมวิธีการใช้งานกับผู้ให้บริการ (NSW VAS)

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

RAOT e-SFR: โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW

เตรียมลงทะเบียนขอใช้บริการฯ กับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องฯ ตามประเภทของผู้ประกอบการ
 ประเภทที่ 2 กลุ่มตัวแทนออกของ/Counter Service มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ลงทะเบียนขอใช้บริการฯ กับ NSW
2. ลงทะเบียนขอใช้บริการฯ กับธนาคาร
3. ลงทะเบียนขอใช้บริการฯ กับการยางแห่งประเทศไทย
4. ติดตั้งโปรแกรมและอบรมวิธีการใช้งานกับผู้ให้บริการ (NSW VAS)

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

RAOT e-SFR: โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW

การจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผูใ้ ห้บริการ (CA - Certificate Authority / CAT CA, TOT CA)
 การจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผูใ้ ห้บริการฯ มีเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้
 แบบคําขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 เอกสารประกอบคําขอฯ

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

RAOT e-SFR: โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW

การลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการระบบ RAOT e-SFR กับระบบ NSW
 มีบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 2 เอกสาร ดังนี้
1. คําขอใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ Single Form)
2. คําขอยกเลิกใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกทางอิเล็กทรอนิกส์
 เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนฯ
 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)
 สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบคุ คล
 สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจกระทําการ (Scan เป็นภาพสี)

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

RAOT e-SFR: โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW

การลงทะเบียนขอใช้บริการระบบ e – Payment ของแต่ละธนาคาร
 เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนฯ
 แบบคําขอใช้บริการฯ
 สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบคุ คล
 สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจกระทําการ
 เอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

RAOT e-SFR: โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW

การลงทะเบียนขอใช้บริการระบบ e-SFR กับการยางแห่งประเทศไทย
 เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนฯ สําหรับผูป้ ระกอบการกลุ่มผูส้ ่งยางออกนอกราชอาณาจักร
 แบบคําขอใช้บริการฯ ตามประกาศที่เกีย่ วข้องของการยางแห่งประเทศไทย
 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รบั อนุญาตฯ ตามประกาศที่เกีย่ วข้องของการยางแห่งประเทศไทย
 สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบคุ คล
 สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจกระทําการ
 หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคาร
 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) - กรณีต้องการเป็นผูร้ ับ-ส่งข้อมูล
 ข้อมูล Profile และ Registration ID ที่ได้รับจากระบบ NSW - กรณีต้องการเป็นผูร้ ับ-ส่งข้อมูล
 หนังสือสัญญาจ้าง หรือหนังสือมอบอํานาจ - กรณีมอบหมาย หรือจ้างตัวแทนออกของเป็นผู้ดําเนินการแทน

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

RAOT e-SFR: โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW

การลงทะเบียนขอใช้บริการระบบ e-SFR กับการยางแห่งประเทศไทย
 เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนฯ สําหรับผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวแทนออกของ
 สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบคุ คล
 สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจกระทําการ
 หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคาร – กรณีต้องการใช้บัญชีเงินฝากของตัวแทนออกของ
ในการชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ
 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) - กรณีต้องการเป็นผูร้ ับ-ส่งข้อมูล
 ข้อมูล Profile และ Registration ID ที่ได้รับจากระบบ NSW - กรณีต้องการเป็นผูร้ ับ-ส่งข้อมูล
 หนังสือสัญญาจ้าง หรือหนังสือมอบอํานาจ – กรณีดําเนินการแทน ผู้ประกอบการกลุ่มผูน้ าํ เข้า/นําออกเครื่องวิทยุคมนาคม

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

RAOT e-SFR: โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW

ติดตั้งโปรแกรมและรับการอบรมวิธีการใช้งานจากผู้ให้บริการ NSW VAS
 บริการที่ผปู้ ระกอบการจะได้รับจากผูใ้ ห้บริการ VAN/VAS
 ติดตั้งโปรแกรม
 อบรมวิธีการใช้งาน
 ดูแลตั้งแต่การทดลอง/ทดสอบการใช้งาน จนถึงการใช้งานจริง
 การดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการใช้บริการ

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

RAOT e-SFR: โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW

แผนดําเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย
 ต.ค. 62 – ก.ค. 63: พัฒนาระบบ e-SFR
 17 ก.พ. 63: จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการผูป้ ระกอบการ กลุ่ม NSW e-Payment Bank/Gateway และกลุ่ม NSW
VAS/Gateway (ครั้งที่ 1/2563)
 เม.ย. – พ.ค. 63 เตรียมความพร้อมระบบ e-SFR (ระบบทดสอบ – Test System)
 มิ.ย. 63: เปิดระบบ e-SFR (ระบบทดสอบ) ให้ กลุ่ม NSW e-Payment Bank/Gateway และกลุ่ม NSW VAS/Gateway
เริ่มทําการทดสอบฯ
 8 ก.ค. 63: จัดประชุมสัมมนาฯ ผู้ประกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1/2563)
 ส.ค – ก.ย. 63: เตรียมความพร้อมระบบ e-SFR (ระบบทดสอบ) ก่อนการทดสอบนําร่องให้บริการ
 ต.ค. – ธ.ค. 63: ทดสอบนําร่องให้บริการระบบ e-SFR (ระบบทดสอบ) ผู้ประกอบการกลุ่มผูส้ ่งออกฯ ตัวแทนออกของและ
Counter Service
 ม.ค. – มี.ค. 64: ขออนุมัติ NSW ให้บริการระบบ e-SFR (ระบบใช้งานจริง – Production System)
 เม.ย. 64: เริ่มให้บริการระบบ e-SFR (ระบบใช้งานจริง)

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

RAOT e-SFR: โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW

เสวนารับฟังความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
 แนวทางการพัฒนาและการให้บริการระบบ e-SFR
 แผนดําเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย
 ฯลฯ

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

สิ้นสุดการนําเสนอในส่วนนี้
ขอได้รับความขอบคุณจาก
คณะทํางานดําเนินการ การยางแห่งประเทศไทย
โครงการปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับ
ระบบรับคําขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชําระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW
(RAOT e-SFR)
หากท่านมีคําถาม หรือต้องการข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม (ด้านเทคนิค) สามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูล ได้ที่ผู้ประสานงานคณะทํางานฯ
RAOT e-SFR > นางสาวเสาวณีย์ พันธ์คูณ โทรศัพท์: 0 2433 2222 ต่อ 152, 08 6353 5569 อีเมล: saowanee.p@rubber.mail.go.th
บริษัท เทรดสยาม จํากัด > นางสาวจุฬาทิพย์ จ่าราช โทรศัพท์: 09 4419 0502 อีเมล: juratip@tradesiam.com
ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการได้ที่
เว็บไซท์ กยท. >> บริการ กยท. >> การชําระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW >> http://www.raot.co.th/more_news.php?cid=372

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์)

