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สรุปรายงานการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้
เรื่อง การขอใบรับรองแหลง่ผลติแหลง่กาํเนดิอาหารปลอดโรคผ่านระบบ National Single Window (NSW) 

วันที่ 3 ธนัวาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.  
ณ ห้องประชมุอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชัน้ 2 กรมควบคุมโรค 

 ---------------------------------------------------------------- 
 

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 

1. นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค  
2. นางสีวิกา แสงธาราทิพย์ สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
3. นางสาวจรรยา แจ่มสาคร สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
4. ว่าที่ ร.ต.จักรพงศ์ เรณุมาศ สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
5. นางสาวนวพรรษ อุทัย สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
6. นางสาวอุษา ดอนนนท์ สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
7. นางสาวศิริพร กาศหาญ สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
8. นางสาวกัลยาณี ดวงตา สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
9. นางสาวอรทัย รตตะสา สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 

10. นางสาวจงกรณ์ ธรรมนาม สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
11. นายมนัส มัดตอฮา สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
12. นางสาวก่ิงผกา บุญฤทธ์ิภักดี สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
13. นางขวัญเรือน พันธ์นุรัตน์ สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
14. นายณัฐพงศ์ ศรีชาย สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
15. นายกฤษฎา โสมนะพันธ์ุ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร 
16. นายไกรษร สมนึก สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร 
17. นายจักรเพชร วงศาโรจน์ บริษัท เทรดสยาม จํากัด 
18. นายเดชา สุภาพ บริษัท เทรดสยาม จํากัด 
19. นางสาวธิติมา บัวคําภา บริษัท อี –  คสัตอม จํากัด 
20. นางสาวณัฐชยา ธรรมสังวาล บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จาํกัด 
21. นางสาวชิดชนก วัชรเกียรติอาชา บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จาํกัด 
22. นางสาวเปรมฤดี อุดมศิลป์ บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด 
23. นางสาวสิริวดี สิงห์ศิริ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จาํกัด 
24. นายโสรเดช   ทรัพย์ผุด บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จาํกัด 
25. นายพรเทพ ช้ันทรงสุข บริษัท ซีดราก้อน ชิปป้ิง เซอร์วิส จํากัด 
26. นางสาวสมใจ สุขุมพันธ์ บริษัท ซีดราก้อน ชิปป้ิง เซอร์วิส จํากัด 
27. สุภาพร วงศ์นัย บริษัท ซีเฟรส อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
28. นางสาวชลิดา ยอดกันสี บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรช่ัน ไทยแลนด์ จาํกัด 
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29. นางสาวกัลยา วอแพง บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรช่ัน ไทยแลนด์ จาํกัด 
30. นางสาวชวัลรัตน์ สวัสดิภาพ บริษัท ทองการ์เด้น จํากัด 
31. นางอุไรวรรณ ทิพประชา บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด 
32. นางสาวสุชาดา เอ่ียมสําอางค์ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด 
33. นางสาวดรุณี โรจน์ประสิทธ์ิพร บริษทั บ๊ิกเอกา้ (ประเทศไทย) จํากัด 
34. นางสาวพิชนารถ ชาญณรงค์ บริษัท ปารีส แบงคอก เบเกอรี่ จํากัด 
35. นางวิภารัตน์ เหมือนทิพย์ บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จํากัด 
36. นางชนิดาภา หู้เต็ม บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จํากัด 
37. นางสาวนิภาพร นุ่มเจริญ บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จํากัด 
38. นายย่ิงยง เอ้ือแสวงบุญ บริษัท โฟร์กรุป๊ชิปป้ิง จํากัด 
39. นางสาวนภาพร วงศ์วีระขันธ์ บริษัท เยเนอรลัแคนด้ี จํากัด 
40. นางสาวกัณฑ์ชนก โคกพระปรางค์ บริษัท ระยองชิปป้ิง จํากัด 
41. นางสาวกฤษณา ทองเฝือ บริษัท ระยองชิปป้ิง จํากัด 
42. นางสาวภัทรี แพเจริญ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
43. นางสาวเปรมฤทัย เปรมัษเฐียร บริษัท สมิงฟู้ดส์ จํากัด 
44. นายณัฐพงศ์ กวดขุนทด บริษัท สามร้อยยอด จํากัด 
45. นางสาวจีระพร ฮาเซ๊ะ บริษัท สรุพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) 
46. นางสาวนัยนา จุมอญ บริษัท สรุพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) 
47. นางสาวรัชนี มาเสือ บริษัท สรุีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จํากัด 
48. นางสาวธัญญา คงฤทธ์ิ บริษัท อาร์.เอ็ม.เอ.เทรดด้ิง จํากัด 
49. นางสาวจุฑามาศ คัมภิรานนท์ บริษัท อาร์.เอ็ม.เอ.เทรดด้ิง จํากัด 
50. นายวิทยา ชาวนา บริษัท เอ็ม ที เค โกลบอล โลจิสติกส ์จํากัด 
51. นางสาวศิริรัตน์ แย้มทับ บริษัท เอ็ม ที เค โกลบอล โลจิสติกส ์จํากัด 
52. นางสาวเจนเนตร เรียงรวบ บริษัท เอส.เอ็น.พี. ชิปป้ิง กรุ๊ป จํากัด 
53. นางธิภาวัลย์ พลจันทร บริษัท เอส.เอ็น.พี. ชิปป้ิง กรุ๊ป จํากัด 
54. นายคงเดช ไวว่อง สมาคมผู้นําเขา้และผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ 
55. นายอนุสรณ์ เกิดพูลผล บริษัท เพอร์เฟค คอมเปอเน่ียน กรุ๊ป 
56. นางสาวศิรินภา จันทร์แจ้ง ซอฟแวร์ ECS 
57. นางสาวสุนันทา โสภณ S/W 
58. นางสาวมาริสา เวียงอยู่ Business Analysis 
59. นายอภินันท์ สาหร่ายทองคํา Customer Support 
60. นายนิโลบล ดิชผล Support App. 
61. นางสาวจีระนันท์ พิทักษา CS 
62. นายภัทราวุธ เคนสมศรี Managing Director 
63. นางสาวสุรัตดา ทองปราย BDI SIAM 
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องค์กรออกใบรับรอง (Certification Authority : CA) มีด้วยกัน 3 องค์กร ได้แก่  
1. CAT (http://www.thaipki.com)  
2. TOT (http://www.ca.tot.co.th)  
3. Thai Digital ID Co.,Ltd. (http://www.thaidigitalid.com)  

ทั้งน้ี เว็บไซต์ที่สามารถเข้าใช้งานระบบ NSW ได้คือ www.thainsw.net โดยเลือกสมัครสมาชิก พร้อม
ทั้งกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยเฉพาะเลขประจําตัวผู้เสียภาษี พร้อมทั้งแนะนําให้ใช้โปรแกรม
อินเตอร์เน็ต เอ็กซพลอเลอร์ (IE) เท่านั้น  โดยต้องโหลดโปรแกรม Java มาด้วย ทั้งหมดน้ีคือกระบวนการขอ ID 
29 หลัก เพ่ือนําไปใช้ในการส่งข้อมูลให้กับกรมควบคุมโรค 

3. มองจากมุมผู้ประกอบการ ผู้แทนจากบริษัทไทยซิงย่ี อินเตอร์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด ให้ข้อมูล มีรายละเอียด
สรุปได้ดังน้ี จากประสบการณ์ร่วมทดสอบระบบกับกรมควบคุมโรค พบว่า ในระยะแรกท่ีเข้าใช้งาน 
ระบบจะมีการติดขัด เก่ียวกับโปรแกรมท่ีใช้อยู่เพียงเล็กน้อย แต่ต่อมาเมื่อผู้เก่ียวข้องได้ดําเนินการ
ปรับแก้ไขระบบ การใช้งานผ่านระบบก็เป็นไปด้วยดี และมีกระบวนการทํางานที่เร็วขึ้นมาก เพราะจากที่
เคยต้องขอใบรับรองผ่านทางเคาน์เตอร์ของสํานักโรคติดต่อทั่วไปซึ่งต้องใช้เวลาในการดําเนินงานท้ังสิ้น 
24 ช่ัวโมง แต่เมื่อใช้ช่องทางการขอใบรับรองผ่านระบบใหม่น้ี ใช้เวลาในการดําเนินงานท้ังสิ้น ภายใน 
12 ช่ัวโมงเท่าน้ัน คือ ส่งในตอนเช้าและได้รับการตอบกลับในตอนเย็นของวันน้ัน โดยภาพรวมแล้ว 
บริษัทไทยซิงย่ี อินเตอร์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด รู้สึกภูมิใจและรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมทดสอบระบบใหม่และผลลัพธ์
ที่ได้เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก 

นางสีวิกา  แสงธาราทิพย์  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  เน่ืองจากระบบ PF-NSW ยังเป็นระบบใหม่ ดังน้ัน กรม
ควบคุมโรค จึงจะเปิดการให้บริการแบบคู่ขนาน 2 ช่องทาง คือ ผู้ประกอบการยังคงสามารถขอใบรับรองผ่าน 
www.pinkforms.com  และสามารถขอใบรับรองฯ ผ่านระบบ NSW ด้วย กรมควบคุมโรค หวังเป็นอย่างย่ิงว่าใน
อนาคต ประมาณ 1-2 ปีนับจากน้ี ผู้ประกอบการทุกท่านจะสามารถเข้าใช้งานระบบ NSW ได้ครบวงจร ทั้งการจ่าย
ค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือผู้ประกอบการจะได้รับความ
สะดวกสบายในการขอใบรับรองฯ และจะเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ เป็นระบบ Paperless อย่างแท้จริง  

ปดิเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้เวลา 15.30 น.  

---------------------------------------------------------------- 
นางสาวศิริพร  กาศหาญ ผู้จดัทํารายงาน 

นางสีวิกา  แสงธาราทิพย์ ผู้ตรวจ 
22 ธันวาคม 2558 

ระบบเก่า 
1. ผู้ประกอบการเข้า Web กรอกข้อมูล 
2. ผู้ประกอบการเข้า Web ตรวจสอบข้อมูล 
3.ผู้ประกอบการเข้ามาชําระเงินและรับเอกสาร 
4.ผู้ประกอบการทําการพิมพ์ข้อมูลซ้ําเพ่ือทาํใบขนสินค้า 
5.ผู้ประกอบการได้เลขที่ใบขนจากระบบ Paperless 
6.ผู้ประกอบการทําการส่งสินค้าออก 

ระบบใหม่ 
1. ผู้ประกอบการเข้าโปรแกรม Paperless ส่งข้อมูล    
    และ ได้รับ Respond อัตโนมัติ 
2. ผู้ประกอบการเข้ามาชําระเงินและรับเอกสาร 
3. ผู้ประกอบส่งใบขนสินค้าโดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ํา 
4. ผู้ประกอบการได้เลขที่ใบขนจากระบบ Paperless 
5. ผู้ประกอบการทําการส่งสินค้าออก 


