
โครงการประยกุตใ์ช ้Blockchain ยกระดบัเศรษฐกจิการคา้ ระยะที ่2

การสมัมนา

เพือ่น าเสนอผลการเผยแพร่ระบบ TraceThai.com

และผลการศกึษาออกแบบระบบตน้แบบ ระยะที ่2

วนัที ่30 สงิหาคม 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. ทางโปรแกรม Zoom



ก าหนดการ

09.30 – 09.50 น. กล่าวเปิดสมัมนา โดย นายภสูติ รตันกุล เสรเีรงิฤทธิ ์ผูอ้ านวยการ

ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณิชย์

9.50 – 10.10 น. กล่าวนโยบายความร่วมมือของ ธ.ก.ส. โดย นายธนารตัน์ งามวลยัรตัน์ 

ผูจ้ดัการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

10.10 – 11.30 น. บรรยายสรปุผลการเผยแพร่ระบบ TraceThai.com และผลการศึกษาออกแบบ
ระบบต้นแบบระยะท่ี 2
- แนวคดิและการใชง้านระบบ TraceThai.com 
- การประยุกตใ์ชร้ะบบ TraceThai กบัสนิคา้เกษตรมาตรฐานส าคญัอืน่ เชน่ GI, GAP, PGS
- การเชือ่มโยงกบัระบบการคา้สว่นอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่อ านวยความสะดวกทางการคา้ 
(Trade Facilitation) ใบอนุญาตต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ขา้วอนิทรยี์
- แนวทางและกลไกทีเ่หมาะสมส าหรบัดแูลและขบัเคลือ่นระบบในระยะถดัไป
โดย ศ. ดร. อาณตั ิลมีคัเดช ผูอ้ านวยการศนูยท์รพัยส์นิทางปัญญาและบ่มเพาะวสิาหกจิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละหวัหน้าโครงการฯ

11.30 – 12.00 น. ถาม-ตอบ  และสรปุการสมัมนา
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แนวคิดและการใช้งานระบบ
TraceThai.com

3



4

เทรนดอ์าหารโลกมุ่งสู่ Food Traceability

ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบั Food Safety มากขึน้

การสอบยอ้นกลบัแรงงานผดิกฎหมายกลายเป็น

ประเด็นกดีกนัทางการคา้

ความใสใ่จตอ่ความยัง่ยนืและสิง่แวดลอ้ม

เทคโนโลยดีา้น Food Traceability กา้วหนา้มาก

ขึน้ เชน่ RFID, QR code, IoT, Blockchain

ผลจากการระบาดของ Covid-10 ท าใหผู้บ้รโิภค

อยากรูท้ีม่าและความปลอดภยัของอาหาร

ตดิตาม
กฎระเบยีบ
การคา้ใหม ่ๆ 
อยูเ่สมอ

KEY SUCCESS

ท่ีมา: Krungthai COMPASS, June 2021. (https://krungthai.com/th/financial-partner/economy-resources/business-digest)

ปัจจยัส่งเสรมิ



บล็อกเชน (Blockchain) คอือะไร
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ลกัษณะส าคญัของบลอ็กเชน

• กระจาย ไม่อยู่ในเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง มีความมัน่คงสงู

• ไมส่ามารถแก้ไขข้อมลูเก่าได้

• การพิสจูน์ตวัตนท าได้โดยระบบ PKI (Public Key 
Infrastructure)

บลอ็กเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยกีารจดัเกบ็ขอ้มลูแบบ
กระจายศนูย ์หรอื Distributed Ledger Technology ซึง่ไม่
จ าเป็นตอ้งอาศยัตวักลางจดัการขอ้มลู  ผูใ้ชง้านจะใชข้อ้มลูชุด
เดยีวกนัทัง้ระบบ โดยมหีลกัการตรวจสอบยนืยนัจากเครอืขา่ย
ก่อนและมกีลไกการเขา้รหสัขอ้มลู   ชว่ยสรา้งความเชือ่มัน่และ
ปกป้องความเป็นสว่นตวัใหก้บัผูใ้ชง้านขอ้มลู 

ท่ีมา: www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/articles/supply-chain-meets-blockchain.html



1. การควบคมุตน้ทางอยา่งเขม้ขน้ มแีผนการผลติทีช่ดัเจน เพือ่ใหม่ั้นใจวา่เป็นสนิคา้อนิทรยี  100%

2. บนัทกึขอ้มลูส าคญัเฉพาะทีข่า้มหน่วยผลติ (Unit)

3. หน่วยผลติ หรอื Unit = นติบิคุคล/ กลุม่เกษตรกร

4. มกีารควบคมุ Unit ผา่น Mass Control เพือ่ใหค้วบคมุปรมิาณผลผลติในแตล่ะขัน้ตอนให ้
สอดคลอ้งกบัยอดรวมได ้

5. Cross-Recognition ระหวา่ง CB มกีารประสานการตรวจสอบขอ้มลูระหวา่ง CB ดว้ยกนั

CB Principles - หลกัการของหน่วยรบัรองมาตรฐาน
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Integrity Efficiency
Traceability 

Aspects
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- ขจดัความเส่ียงในการน าเข้าข้อมลูท่ีไม่ถกูต้อง
- มีหลกัการตรวจสอบแบบ Cross Check 

- มีต้นทนุต า่
- ลดขัน้ตอนการด าเนินงาน/ 

ระยะเวลาการตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของขอ้มลู ประสทิธภิาพ

แนวคดิการตรวจสอบยอ้นกลบัมาตรฐาน

การสรา้งใหเ้กดิความสมดุล
ระหวา่ง 2 สว่น



CB Principles ในมติขิอง Traceability Aspects

Integrity

(ความถูกตอ้งของขอ้มูล)

Efficiency

(ประสิทธิภาพ)

1

2

4

3

5

ประเดน็ปัญหาท่ีเกิดขึน้
- ปัญหาผลผลติเสยีหายฉบัพลนัหลงัการตรวจรบัรอง เชน่ น ้าท่วม ซึง่จะ
มผีลต่อการประมาณการผลผลติ
- ตน้ทุนการตรวจรบัรองมาตรฐานสงู

- อาจเกดิการสวมสทิธิไ์ด ้ในกรณทีีไ่มไ่ดม้กีารควบคุมดว้ย Transaction 
Certificate (TC) ทุกครัง้ เชน่ การขายในประเทศ

- ไมส่ามารถระบุขอ้มลูถงึแปลงผลติได ้ดว้ยเหตุผลความลบัทางการคา้ 
- เกษตรกรรายยอ่ยมผีลผลติน้อยเกนิกวา่ทีจ่ะสขีา้วใน Lot เดยีว
- อาจเกดิกรณทีุจรติ เชน่ การสวมขา้ว

- ไมไ่ดม้กีารออกใบ Transaction Certificate (TC) ทุกครัง้  เป็นการจด
บนัทกึตามระบบควบคุมภายในของกลุม่

- ขอ้มลูผูไ้ดร้บัการรบัรองไมไ่ดอ้พัเดทบนเวบ็ไซต ์ ตอ้งมกีารประสาน
ตดิต่อเป็นกรณี

1. การควบคมุตน้ทาง
อยา่งเขม้ขน้

2. บนัทกึขอ้มลู
ส าคญัเฉพาะทีข่า้ม

Unit

3. หนว่ยผลติ (Unit) 

คอื นติบิคุคลหรอื

กลุม่เกษตรกร

4. มกีารควบคมุ Unit 
ผา่น Mass Control

5. การตรวจสอบกนั           
ระหวา่ง CB

CB Principles
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เป้าหมาย TraceThai.com เพือ่สนบัสนุน CB Principles

ประเดน็ปัญหาท่ีเกิดขึ้น แนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหา

- ปัญหาผลผลติเสยีหายฉบัพลนัหลงัการตรวจ
รบัรอง เชน่ น ้าทว่ม ซึง่จะมผีลต่อการ
ประมาณการผลผลติ
- ตน้ทุนการตรวจรบัรองมาตรฐานสงู

ประสานดา้นขอ้มลูหรอืรว่มกบัหน่วยงาน เชน่ 
GISTDA ประเมนิผลผลติจากคา่ความเขยีวที่
เกดิขึน้  (แนวทางในอนาคต)

- อาจเกดิการสวมสทิธิไ์ด ้ในกรณีทีไ่มไ่ดม้ี
การควบคุมดว้ย Transaction Certificate 
(TC) ทุกครัง้ เชน่ การขายในประเทศ

โครงการน้ีครอบคลุมการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัทัง้การบรโิภคในประเทศและ
ต่างประเทศ จงึชว่ยแกไ้ขปัญหาได้

- ไมส่ามารถระบุขอ้มลูถงึแปลงผลติได้
- เกษตรกรรายยอ่ยมผีลผลติน้อยเกนิกวา่ทีจ่ะ
สขีา้วใน Lot เดยีว
- อาจเกดิกรณีทุจรติ เชน่ การสวมขา้ว

เชญิชวนเกษตรกรรายยอ่ย/ โรงสเีขา้รว่ม
โครงการ  (แนวทางในอนาคต)

- ไมไ่ดม้กีารออกใบ Transaction Certificate 
(TC) ทุกครัง้  เป็นการจดบนัทกึตามระบบ
ควบคุมภายในของกลุม่

 โครงการน้ีเน้นที ่“หน่วยผลผลติ” ทีข่าย 
ไมใ่ช ่“หน่วยผลติ” จงึชว่ยแกไ้ขปัญหาได้

- ขอ้มลูผูไ้ดร้บัการรบัรองไมไ่ดอ้พัเดทบน
เวบ็ไซต ์ ตอ้งมกีารประสานตดิต่อเป็นกรณี

 ตรวจสอบผา่นบลอ็กเชน หรอืเขยีน
โปรแกรมตรวจสอบอตัโนมตัจิากฐานขอ้มลู
บลอ็กเชนได้

1

4

3

5

เป้าหมายสู่จดุท่ีมี 
Integrity &

Efficiency สงูสดุ

2

1. การควบคมุตน้
ทางอยา่งเขม้ขน้

2. บนัทกึขอ้มลู
ส าคญัเฉพาะที่
ขา้ม Unit

3. หนว่ยผลติ 

(Unit) คอื นติ ิ

บคุคลหรอืกลุม่

เกษตรกร

4. มกีารควบคมุ 
Unit ผา่น Mass 

Control

5. การตรวจสอบ
กนัระหวา่ง CB

CB Principles

Integrity

(ความถูกตอ้งของ

ขอ้มูล)

Efficiency

(ประสิทธิภาพ)
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TraceThai.com  = ระบบตน้แบบการตรวจสอบยอ้นกลับสนิคา้

อนิทรยี บนบล็อกเชน => ระบบฯ ระยะที ่1 (น ารอ่งดว้ยขา้วอนิทรยี )

เริม่ปี 2563

TraceThai.com เป็นระบบในการตรวจสอบยอ้นกลับสนิคา้ในหว่งโซ่

แบบ End to End สามารถแสดงทีม่าสนิคา้ตัง้แตแ่หลง่เพาะปลกู

การผลติ การรวบรวม การบรรจหุบีหอ่ การจ าหน่ายไปยงัผูบ้รโิภค 

โดยใช ้QR Code หรอืเลขล็อตสนิคา้บนฉลากบรรจภุณัฑ ในการ

คน้หา

TraceThai.com จัดเก็บขอ้มลูการตรวจสอบยอ้นกลบัสนิคา้บนบล็อก

เชนสาธารณะ Ethereum Blockchain ทีม่คีวามโปรง่ใสและ

ปลอดภยั เพิม่ความน่าเชือ่ถอืใหก้บักระบวนการคา้

เงือ่นไขคณุสมบตัผิูเ้ขา้รว่มโครงการ

• เกษตรกร ผูป้ระกอบการ หรือผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจ
ชมุชน สหกรณ  

• ผลติหรอืประกอบธรุกจิแปรรูป จัดจ าหน่ายขา้วอนิทรยี และสนิคา้
อนิทรยี อืน่ ๆ 

• ไดร้ับมาตรฐานอนิทรยี  หรอือนิทรยี และ GI โดยผา่นการตรวจ
ประเมนิจากหน่วยตรวจรบัรอง (CB) เชน่ มาตรฐาน IFOAM, EU 
Organic, USDA หรอืมาตรฐาน Organic Thailand 10



หลกัการท างานของ TraceThai.com
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1. หน่วยบนัทกึขอ้มลูมคีวามเป็นอสิระตอ่กนัขึน้กบักจิกรรมการผลติทีเ่กดิขึน้ แตส่ามารถสง่ตอ่ขอ้มลู

ระหวา่งกนัตามหว่งโซม่ลูคา่ทีเ่กดิขึน้ได ้

2. บนัทกึขอ้มลูตามกจิกรรม จาก INPUT (วัตถดุบิ/ สิง่ทีไ่ดรั้บ) และน าไปผา่นกระบวนการผลติ/ แปรรปู  

ออกมาเป็น OUTPUT (ผลผลติ/ สนิคา้)

3. มขีอ้มลูมาตรฐานการรับรองของสนิคา้ เชน่ ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี  (Organic Certificate) 

หรอืใบรับรองการใชต้รา GI จากทีห่น่วยรับรองมาตรฐาน (CB) เป็นผูใ้หก้ารรับรองหรอืจาก

ฐานขอ้มลูของ CB ทีเ่ผยแพร่

4. มกีารเปิดเผยขอ้มลูโปรง่ใส และยังรักษาความลับทางการคา้/ ก าหนดสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลูแตล่ะ

ระดับได ้



TraceThai.com
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Profile/ Unit 1

User Account / บญัชีผูใ้ช้ 1 บญัชี

ใบรบัรองมาตรฐานProfile/ Unit 2(ปลกู
หรือสี)

(บรรจหุรือ
จ าหน่าย)

หน่ึงบญัชีผูใ้ช้สามารถสร้างได้หลายหน่วยผลิต   และแต่ละหน่วยผลิตสามารถแยกการบนัทึกข้อมลูตาม
บทบาทในห่วงโซ่อปุทานได้ ขึน้กบัการออกแบบวิธีการบนัทึกข้อมลูของผูป้ระกอบการ

หน่วยบนัทกึขอ้มลูมคีวามเป็นอสิระตอ่กนัขึน้กบักจิกรรมการผลติทีเ่กดิขึน้

Output/ สินค้า
Input/ วตัถดิุบ

รายละเอียดทัว่ไป

สมาชิก/ หน่วยย่อย (ไม่บงัคบั)
แปลงปลกู (ไม่บงัคบั)

การจ าหน่าย/ ส่งต่อสินค้า
Output/ สินค้า
Input/ วตัถดิุบ

รายละเอียดทัว่ไป
สมาชิก / หน่วยย่อย (ไม่บงัคบั)
แปลงปลกู (ไม่บงัคบั)

การจ าหน่าย/ ส่งต่อสินค้า



TraceThai.com
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บนัทกึขอ้มลูตามกจิกรรม  พรอ้มวตัถดุบิและผลผลติทีเ่กดิขึน้

วิสาหกิจชมุชน ขา้วเปลอืกจากสมาชกิในกลุ่ม รวบรวม ขา้วเปลอืกกระสอบใหญ่

วิสาหกิจชมุชน/ โรงสี ขา้วเปลอืกจากสมาชกิในกลุ่ม สี ขา้วกลอ้งกระสอบใหญ่

วิสาหกิจชมุชน/ โรงสี ขา้วเปลอืกจากสมาชกิในกลุ่ม ส/ีแพคบรรจุภณัฑ์ ขา้วกลอ้งถุงละ 5 กโิลกรมั

ผูป้ระกอบการ ขา้วกลอ้งทีส่แีลว้ แพคบรรจุภณัฑ์ ขา้วกลอ้งถุงละ 1 กโิลกรมั

ผูจ้ดัจ าหน่าย ขา้วกลอ้งถุงละ 1 กโิลกรมั กระจายสนิคา้
แยกขายปลกี/ 

ขายสง่

ไม่มีข้อจ ากดัในเร่ืองวิธีการผลิต หรือประเภทสินค้า  สามารถบนัทึกข้อมลูได้หลายรปูแบบ
มีการควบคมุปริมาณ -> ผลรวมของ Output ต้องไม่มากกว่า Input 

INPUT PROCESS OUTPUT

วตัถดิุบ/ ส่ิงท่ีรบัเข้า ผลิต/ แปรรปู สินค้า/ ผลผลิตท่ีได้ผูด้ าเนินการ
ACTOR
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ตรวจสอบโดย CB แลว้

หลงัจากใส่ข้อมลู Certificate ในระบบ จะมีการ
แจ้ง Email เตือนไปยงั CB หรือตรวจสอบผา่น
ฐานข้อมลูของ CB เพ่ือท าการยืนยนัว่าข้อมลูใน
ระบบเป็นข้อมลูจริง

ตรวจสอบจากฐานขอ้มลูหรอื
เว็บไซต ทางการของ CB โดย
ผูด้แูลระบบ TraceThai

ขอ้มลูจากผูป้ระกอบการ

TraceThai.com

มขีอ้มลูมาตรฐานการรับรองของสนิคา้ 



มีการรักษาความลับทางการคา้/ ก าหนดสิทธิ์การเขา้ถึงขอ้มูล

15

Authentication Private 
Variables

Secret Address

DATA

การบันทึกข้อมูลบนบล็อกเชน

เฉพาะผู้ใช้ (User) ในระบบ TraceThai.com เท่านั้นที่จะบันทึกข้อมูลได้ โดยข้อมูลการผลิตและการจ าหน่ายสินค้าจะถูกจัดเก็บบน
เครือข่ายบล็อกเชนสาธารณะ (Ethereum) ในรูปแบบ Private Variables เพื่อป้องกันการอ่านข้อมูลจากผู้ไม่มีสิทธิ์  

Ethereum 
Blockchain

ผูป้ระกอบการ

TraceThai.com
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Private 
Variables

Secret Address

DATA

การเรียกดูข้อมูล

ผูบ้ริโภค
หรือ Lot Number

QR Code

Function

Ethereum 
Blockchainตรวจสอบจาก

Parameter

แสดงผล

ข้อมูลที่จัดเก็บบนบล็อกเชนเป็นแบบ Private Variable จะต้องเรียกดูผ่านฟังก์ชันเท่านั้น ซึ่งก าหนดให้เรียกใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่ระบุใน 
Smart Contract เท่านั้น ในที่นี้คือ ระบบ TraceThai.com หรือ User ในระบบ

มีการรักษาความลับทางการคา้/ ก าหนดสิทธิ์การเขา้ถึงขอ้มูล

TraceThai.com



TraceThai.com ส าหรบัผูบ้รโิภค

17

1. ทีม่าของสนิคา้จากตน้น ้ามายงั
ปลายน ้า เชน่ แปลงปลกู ผูผ้ลติ 
ผูร้วบรวมสนิคา้ ผูแ้ปรรปูสนิคา้

2. ขอ้มลูของผูผ้ลติสนิคา้
3. ขอ้มลูทีม่าของวตัถุดบิ
4. ขอ้มลูใบรบัรองมาตรฐาน
5. ขอ้มลูลอ็ตสนิคา้/วตัถุดบิ
6. ขอ้มลูแปลงปลกู/เกษตรกร
7. ขอ้มลูประชาสมัพนัธ ์ 

Storytelling



ตวัอย่างสนิคา้ทีส่อบยอ้นกลบับนระบบ TraceThai.com

18

ขา้วสงัข หยดเมอืงพัทลงุ

ถ่ัวเหลอืงอนิทรยี 



TraceThai.com ส าหรบักลุ่มเกษตรกร/ ธุรกจิ

▪ มรีะบบบนัทกึ ควบคุมและตดิตามตรวจสอบ
วตัถุดบิและผลผลติ 

▪ บนัทกึขอ้มลูการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัคูค่า้

▪ สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้เกษตรอนิทรยีข์อง
ผูป้ระกอบการไทย

1. ระบบควบคมุภายใน 
บริหารลอ็ตสินค้า

2. ระบบสร้าง QR 
CODE  ติดตาม
ลอ็ตสินค้า

3. ระบบรายงาน
4. เช่ือมโยงข้อมูล
มาตรฐานกบัการออก
ใบอนุญาตส่งออก

19
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ตวัอย่างการใชง้านระบบ TraceThai.com

#1.1 ขอ้มลูท ัว่ไป
เลือกรปูภาพเพื่อแสดง

ต าแหน่งของหน่วยผลิตนัน้
บนแผนท่ีตอนค้นหา
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ส าหรบับนัทึกข้อมลูรายช่ือสมาชิกในกลุ่ม หรือ
ท่ีมาของวตัถดิุบท่ีเป็นหน่วยย่อยของ User

ตวัอย่างการใชง้านระบบ TraceThai.com

#1.2 สมาชกิ 
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ส าหรบับนัทึกข้อมลูแปลงปลกู
ของสมาชิกหรือหน่วยย่อย เช่น
จ านวนพืน้ท่ี ต าแหน่งท่ีตัง้ ชนิด
พืชท่ีปลกู

ตวัอย่างการใชง้านระบบ TraceThai.com

#1.3แปลงปลกู



ตวัอย่างการใชง้านระบบ TraceThai.com

23

#1.4 การบนัทกึใบรบัรองมาตรฐาน

ใบรบัรองมาตรฐาน
- มาตรฐานอินทรีย ์เช่น Organic Thailand / IFOAM / EU/ USDA / COR / JAS
- มาตรฐาน GI
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ท่ีมาของวตัถดิุบ จาก 2 แหล่ง

1. ผลิตเอง  (รบัมาจากแปลงปลกูสมาชิกหรือหน่วยย่อย)

2. ได้มาจากหน่วยผลิตอ่ืน (อาจเป็นคนละ Profile หรือ

คนละบญัชีผูใ้ช้ (Account) กไ็ด้)

ตวัอย่างการใชง้านระบบ TraceThai.com

#2.1 วตัถดุบิ (Input)
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• เลือกวตัถดิุบไปผลิตเป็นสินค้า

• เลือกวตัถดิุบได้มากกว่า 1 รายการ

• มีการควบคมุน ้าหนักผลผลิตไม่ให้เกินวตัถดิุบต้นทาง

• Lot No. ถกูสร้างโดยอตัโนมติั 

1

3คลิกเลือกวตัถดิุบ
ท่ีจะน ามาผลิต/
แปรรปู

2

ตวัอย่างการใชง้านระบบ TraceThai.com

#2.2 การผลติ/แปรรปู
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การใช้วตัถดิุบไม่หมดทัง้ลอ็ต

• สมมติว่าน าวตัถดิุบข้าวเปลือก

จาก 2 ลอ็ตมาสีรวมกนั โดย

น ามาสีลอ็ตละ 100 กระสอบ 

กระสอบละ 20 kg รวม 2 ลอ็ต มี

น ้าหนักรวม 4,000 kg

• ระบบค านวณน ้าหนักวตัถดิุบ

รวมให้อตัโนมติั

ตวัอย่างการใชง้านระบบ TraceThai.com

#2.2 การผลติ/แปรรปู

4
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สามารถระบ ุOutput หรือสินค้าท่ีได้จากวตัถดิุบข้างต้น มากสดุ 4 ชนิด เช่น น าข้าวเปลือกมาสี อาจบนัทึก 
Output หรือสินค้า ท่ีได้เป็น  (1) ข้าวกล้อง (2) ร าข้าว (3) ปลายข้าว (4) แกลบ

ผู้ประกอบการเลือกได้ว่าจะให้แสดงท่ีมาของ
วตัถดิุบ หรือท่ีจ าหน่ายสินค้าปลายทางหรือไม่

ตวัอย่างการใชง้านระบบ TraceThai.com

#2.2 การผลติ/แปรรปู

น ้าหนักเกินวตัถดิุบ
ระบบจะไม่อนุญาตให้

บนัทึกข้อมลูต่อ

5
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1

2

3

# 3. การสรา้ง QR Code แตล่ะล็อตสนิคา้

ตวัอย่างการใชง้านระบบ TraceThai.com

หมายเลขลอ็ตสามารถใชใ้นการ
คน้หาแทนการสแกนควิอารโ์คด้ได้
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» กรอกรายละเอียดของ
สินค้า เช่น 
• รหสัอ้างอิง
• วนัท่ีขาย/ส่งต่อ
• ผูร้บัสินค้า
• จ านวนหน่วยท่ีขาย
• ไฟล ์TC

ตวัอย่างการใชง้านระบบ TraceThai.com

# 4. การขายหรอืสง่ตอ่สนิคา้

กรณไีมม่ชีือ่ผูร้บัสนิคา้ในระบบ สามารถเพิม่
ใหมไ่ด ้โดยระบบจะสง่อเีมลไปแจง้ใหผู้ร้บั
ยนืยนัตวัตนและเขา้ใชง้านระบบ

สามารถตัง้คา่ผูร้บั
สนิคา้ทีใ่ชป้ระจ าได้
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ผูส่้งสินค้า

ผูร้บัสินค้า

สนิคา้ทีจ่ าหน่ายแลว้ จะมรีหสั
แสดงในชอ่งประวตักิารขาย

ผูร้บัสนิคา้จะไดร้บัรายการใหมใ่นเมนูวตัถุดบิ  ซึ่งสามารถน าไป
ผลติสนิคา้ต่อได ้แต่หากสนิคา้ทีร่บัมามขีอ้ผดิพลาด สามารถ
คลกิที ่“Reject” เพือ่ปฏเิสธการรบัสนิคา้นัน้

ตวัอย่างการใชง้านระบบ TraceThai.com
# 4. การขายหรอืสง่ตอ่สนิคา้
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ตวัอย่างการใชง้านระบบ TraceThai.com
# 4. การขายหรอืสง่ตอ่สนิคา้

สว่น Transaction Certificate คลกิ
“แสดง” ระบบจะแสดงขอ้มลูการ
จ าหน่ายสนิคา้พรอ้มเอกสาร TC

ผูร้บัสินค้า

คลิก Show ด้าน
ท้ายรายการสินค้า
จะแสดงข้อมูล
รายละเอียด

ของสินค้าท่ีได้รบั
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ตวัอย่างการใชง้านระบบ TraceThai.com
# 4. การขายหรอืสง่ตอ่สนิคา้

ลอ็ตสนิคา้ทีถู่กปฏเิสธ จะมอีเีมลแจง้เตอืน และปรากฏ
เป็นประวตักิารขายสแีดง
คลกิทีต่วัเลขประวตักิารขาย จะแสดงขอ้มลูการขาย
สนิคา้ลอ็ตนัน้ดา้นลา่ง

แสดงข้อมลู
ว่าขายสินค้า
ลอ็ตนัน้ให้กบั
ใครไปแล้ว



สรุปการท างานเมือ่มกีารจ าหน่ายสนิคา้ และบนัทกึขอ้มูล

เขา้ Blockchain

33

1. น าข้อมลูเกบ็บน Blockchain (มีการเข้ารหสัและเกบ็แบบ Private Variables)

2. Email แจ้งเตือนคู่ค้า ว่ามีสินค้าเข้ามา (เข้าไปเป็นวตัถดิุบของคู่ค้า)

3. ในกรณีท่ียงัไม่มี Account คู่ค้าในระบบ จะใช้การ Refer จากผูบ้นัทึก

– ผูบ้นัทึก ระบ ุEmail ของคู่ค้า

– ระบบสร้าง Profile ให้คู่ค่าโดยอติัโนมติั

– ระบบแจ้ง Email ไปยงัคู่ค้าให้เข้าใช้งานระบบ (สร้าง Account)

– ยืนยนัตวัตนในครัง้แรกท่ีเข้าใช้งาน เช่น การท า KYC

4. Email แจ้งเตือน CB ในกรณีท่ีมีการแนบ TC (Transaction Certificate) ให้เข้าตรวจสอบยืนยนั



สรปุการด าเนินงาน

โครงการประยกุต์ใช้ Blockchain ยกระดับ

เศรษฐกิจการคา้ ระยะท่ี 2 

ปี 2564

34



จ านวนกลุ่มเกษตรกร/ผูป้ระกอบการน าร่องรายจงัหวดั

35

1

2

1

2

4

3 3

11 1 1 1 1 1 1

2

7

1

กลุ่มน ารอ่ง ปี 2563 กลุ่มน ารอ่ง ปี 2564

(ขอ้มูล ณ วนัที่ 27 ส.ค. 2564)

ผลการเผยแพร่ระบบ



TraceThai.com (63-64)

⚫ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  10 จังหวดั

⚫ ภาคกลาง 6 จังหวดั

⚫ ภาคใต ้1 จังหวดั

ผลติภณัฑ ์TraceThai.com (63-64)

⚫ ผลติภณัข์า้วอนิทรยี ์

⚫ สนิคา้อาหารเด็กแปรรปูจากขา้วอนิทรยี ์

⚫ ขา้วอนิทรยี ์GI

⚫ ถัว่เหลอืงอนิทรยี ์

⚫ เคร ือ่งส าอางจากสมุนไพร

อดุรธานี

อบุลราชธานี

ศรสีะเกษ
สรุนิทร บรุรีัมย 

มหาสารคาม

รอ้ยเอ็ด

ยโสธร

อ านาจเจรญิ

ขัยภมูิ

นครสวรรค 

สพุรรณบรุี

นครปฐม

สระบรุี

กรงุเทพฯ

สมทุรปราการ

พัทลงุ

ขอ้จ ากดัในการเผยแพรร่ะบบ ปี 2564

⚫ สถานการณแ์พรร่ะบาดของโควดิ 19 มผีลตอ่แผนงาน

โครงการ

⚫ ทา้ยทีส่ดุจ าเป็นตอ้งยกเลกิกจิกรรมการลงพืน้ที่

⚫ เน่ืองจากเป็นระบบใหม่ จ าเป็นตอ้งอบรมแบบพบหนา้

⚫ จดัอบรมออนไลนล์ าบาก เพราะกลุม่เป้าหมายเกษตรกร

มคีวามช านาญเทคโนโลยนีอ้ย ไม่มอีปุกรณร์องรบัการ

อบรมไดส้ะดวก

แผนงานปี 2565

⚫ ลงพืน้ทีจ่ดัอบรมใหก้บักลุม่น ารอ่งปี 64

⚫ ขยายการอบรมในจงัหวดัทีม่กีลุม่ผูส้นใจเขา้รว่ม

โครงการ

ผลการเผยแพร่ระบบ

36



การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ

ประยกุตใ์ชร้ะบบ TraceThai กบั

สินคา้มาตรฐานอ่ืน

GI

GAP

PGS



การปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ี (Good Agricultural Practice :GAP)

❑ ภาครฐั => GAP ส าหรบัพชื ของกรมวชิาการเกษตร และ  กรมการขา้ว  

=> GAP ส าหรบัปศุสตัว ์ของกรมปศุสตัว ์

=> GAP ส าหรบัสตัวน์ ้า ของกรมประมง

❑ ภาคเอกชน => ThaiGAP หรอื สถาบนัสง่เสรมิคุณภาพเกษตรไทย 

ภายใตส้ภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย เน้นกลุม่ผกัผลไม้

❑ GLOBAL G.A.P.

▪ การตรวจสอบรบัรอง โดย CB เชน่ 

▪ สถาบนัรับรองระบบการผลติผลติภัณฑ การเกษตร มหาวทิยาลยั

แมโ่จ ้(ICAPS)

▪ สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตร และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.)

▪ บรษัิท หอ้งปฏบิตักิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั

▪ Application

▪ QR Trace on Cloud ของ มกอช. ระบบตามสอบสนิคา้เกษตรบน

ระบบคลาวด ส าหรับผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ใน

กลุม่ผัก ผลไม ้ขา้ว ปศสุตัว  ไข ่ประมง สนิคา้แปรรปู/ อาหา

▪ 2in1 GAP Platform Service ของ ม.เกษตรศาสตร  เพือ่การตรวจ

ประเมนิ รองรับมาตรฐาน Q ของกรมวชิาการเกษตร และ 

ThaiGAP

การปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสีย่งของอนัตรายทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการเพาะปลกู การเกบ็เกีย่ว และการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่ว 
เพือ่ใหไ้ดผ้ลติผลทีม่คีุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบรโิภค
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การตรวจสอบยอ้นกลบัของสนิคา้ GAP ทุเรยีน

39

• หน่วยงานศุลกากรจนีมกีารจดัระเบยีบดา่นการคา้และจดัการกบัผลไมต้่างประเทศเพือ่ป้องกนัการปลอมแปลง  โดยมบีรษิทั 
CCIC Guangxi (China Certification & Inspection Group Guangxi Co.,Ltd) เทยีบไดก้บัเป็นรฐัวสิาหกจิของจนี ใหบ้รกิาร
ตรวจสอบยอ้นกลบั

• บรษิทั CCIC จะท าการตรวจสอบแหลง่ผลติ ตดิรหสัป้องกนัการปลอมแปลงในระบบตรวจสอบยอ้นกลบั การตรวจสอบขัน้ตอน
การขนถ่ายสนิคา้ขึน้-ลงตูค้อนเทนเนอร ์รวมทัง้การออกรายงานตรวจสอบยอ้นกลบัแหลง่ผลติเพือ่อพัโหลดขอ้มลูเขา้สู่
แพลตฟอรม์ตรวจสอบยอ้นกลบัสนิคา้ของ CCIC

ท่ีมา: thaibizchina.com/qr-trace-การันตีคุณภาพผลไมน้ าเ/

• CCIC อา้งวา่สนิคา้สง่ออกทีต่ดิสติก๊เกอรจ์ะผา่นกระบวนการอยา่งเรว็ โดยตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมสติก๊เกอร ์ประมาณตูล้ะ 3,500 บาท 
แต่ในทางปฏบิตัเิมือ่มผีูใ้ชจ้ านวนมาก การตรวจสอบหรอืผา่นดา่นไมไ่ดเ้รว็เทา่ทีค่วร

❑ เพือ่ความรวดเรว็ในการตรวจสอบเอกสาร ใบรบัรองทีด่า่น และป้องกนัการปลอมแปลงผลผลติ

❑ เพือ่ความปลอดภยัดา้น Food Safety
• คลสัเตอรล์ง้ทุเรยีนชมุพรขยายวงกวา้ง คุมเขม้ตลาดมรกต สกดัเชือ้ระบาด
• คนงานลง้ทุเรยีนภายในตลาดเสีย่งตดิเชือ้สงู สัง่ปิดลง้ทุเรยีนเพิม่เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 

ท่ีมา: https://www.matichon.co.th/region/news_2833430



สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์

(Geographical Indications :GI)

GI = ชือ่ สญัลกัษณ์ หรอืสิง่อื่นใดทีใ่ชเ้รยีกหรอืใชแ้ทนแหล่งภมูศิาสตรแ์ละสามารถบง่บอกวา่สนิคา้ทีเ่กดิจากแหล่งภมูศิาสตรน์ัน้ เป็น

สนิคา้ทีม่คีุณภาพ ชือ่เสยีง หรอืคุณลกัษณะเฉพาะของแหล่งภมูศิาสตรด์งักล่าว 

การขึ้นทะเบียน GI

▪ ผูม้สีทิธขิอขึน้ทะเบยีน GI
▪ ส่วนราชการทีเ่ป็นนิตบิุคคล มเีขตรบัผดิชอบครอบคลุม

บรเิวณแหล่งภมูศิาสตร์
▪ ผูป้ระกอบการ บุคคล กลุ่มบุคคล นิตบิุคคลซึง่ประกอบ

กจิการคา้เกีย่วขอ้งกบัสนิคา้ทีใ่ช ้GI และมถีิน่ทีอ่ยูใ่นแหล่ง
ภมูศิาสตรข์องสนิคา้

▪ กลุ่มผูบ้รโิภคสนิคา้
▪ GI ทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้จะไดร้บัการคุม้ครองตลอดไป โดยไมม่ี

ก าหนดระยะเวลาจนกว่าจะมกีารเพกิถอนทะเบยีน เช่น กรณี
สภาพทางภมูศิาสตรห์รอืสถานการณ์เปลีย่นแปลงไปภายหลงั
การขึน้ทะเบยีน 

การใช้ตราสญัลกัษณ์ GI ไทย

▪ผูม้สีทิธใิช้
• ผูผ้ลติสนิคา้ทีอ่ยูใ่นทอ้งถิน่นัน้และ
ผูป้ระกอบการคา้ทีเ่กีย่วกบัสนิคา้นัน้
• มคีู่มอืปฏบิตังิาน ส าหรบัสมาชกิ
• มแีผนการควบคุมตรวจสอบในระดบัผูผ้ลติหรอื
ระดบัจงัหวดัแลว้
• ปฏบิตัติามคู่มอืการปฏบิตังิานแลว้

▪ อายกุารคุม้ครอง 2 ปี

▪ การตรวจสอบรบัรอง 

▪ Internal Control คณะกรรมการ

จังหวดั

▪ External Control โดย CB เชน่ 

Bioagricert

▪ สนิคา้ GI มทีัง้ทีเ่ป็น Organic และ 

Non-Organic
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ระบบการรบัรองแบบมสี่วนร่วม 

Participatory Guarantee Systems :PGS

▪ การตรวจสอบรับรอง 

▪ การรับรองแบบมสีว่นร่วม ตามมาตรฐานของแตล่ะกลุม่

▪ มกอช. ก าลังจัดท าหลักเกณฑ การรับรองมาตรฐานเกษตร

อนิทรยี แบบมสีว่นรว่ม (Participatory Guarantee Systems 

: PGS) พรอ้มกบัจัดตัง้สภาเกษตรอนิทรยี  พจีเีอส หรอื ระบบ

การรับรองแบบมสีว่นร่วม (PGS) แหง่ประเทศไทยเป็นครัง้

แรก (18 ส.ค. 2564)

-มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

-กระบวนการการตรวจฟาร์ม

-การตัดสินให้การรับรอง

องค์กร 

นักส่งเสริม

กลุ่มผู้ผลิต
ผู้บริโภค

ผู้ประกอบการ

2. มีส่วนร่วม ตรวจเย่ียมฟาร์มเพื่อน 
เรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาการผลิต  

1

4.ท าตลาดร่วมกัน

3.ตัดสินให้การรับรอง
ในที่ประชุมกลุ่มเกษตรกร

▪ เครอืขา่ยจัดการระบบ PGS ในประเทศไทย เชน่
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สนิคา้อนิทรยีอ์ ืน่: เครือ่งส าอางแปรรูปจากสมุนไพรอนิทรยี ์

▪ การตรวจสอบรบัรอง 

▪ มาตรฐาน COSMOS มาตรฐานสากลในยโุรป 

รับรองผลติภัณฑ เครือ่งส าอางและผลติภัณฑ 

ดแูลผวิออร แกนคิ

CB เชน่ EcoCert, Control Union

▪ มาตรฐาน ACT C&H Organic ของ

ส านักงานมาตรฐานเกษตรอนิทรยี  (มกท.) 

รับรองเครือ่งส าอางและผลติภัณฑ เพือ่สขุภาพ

Organic Herbs Thailand Clusters: กลุ่มคลัสเตอร์ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำสมุนไพรออแกนิค ภำยใต้กำรดูแลของ

กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม

เปำ้หมำย : สนับสนุน ผลักดัน ยกระดับอุตสำหกรรมเกษตรอินทรีย์แปรรูปให้มีมำตรฐำนสำกล เพ่ือกำรแข่งขันในระดับสำกลในอนำคต

ผูผ้ลติสารสกัด ผูผ้ลติเครือ่งส าอาง
บรษัิท

ผูป้ระกอบการ

ใบรบัรอง
ผลติภณัฑ์

ผูผ้ลติสมนุไพร

ขอ้สงัเกต
• การรบัรองมาตรฐานอนิทรยีข์องสนิคา้เครื่องส าอาง  CB จะตรวจสอบ รบัรองกระบวนการผลติ โรงงานผลติ และ

ทีม่าของสารสกดัยอ้นกลบัไปตน้ทางวา่ไดม้าตรฐานตามทีก่ าหนดหรอืไม่
• สนิคา้ 1 รายการมสีว่นประกอบหรอืวตัถุดบิจากสารสกดัหลายชนิด  มทีัง้ทีผู่ป้ระกอบการผลติเป็นสารสกดัเอง  รบั

ซือ้สารสกดัจากบรษิทัอื่น ทัง้ในและต่างประเทศ
• บางหน่วยผลติ เชน่ โรงงานสารสกดั ไมม่ใีบรบัรองมาตรฐานของตนเอง แต่การรบัรองสนิคา้จะคลุมทีก่ระบวนการ

ไดม้าซึง่สารสกดั

ใบรบัรองพชื
อนิทรยี ์
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ความเป็นไปไดใ้นการประยุกตใ์ช้ระบบ TraceThai กบั

สนิคา้มาตรฐานอืน่

43

ประเด็น GI GAP PGS

การตรวจสอบโดยคนกลาง CB CB กลุม่

อายใุบรบัรอง ตราสญัลกัษณ์ของ ทป. 2 ปี 3 ปี 1 ปี

การควบคมุปริมาณต้นทาง ไมม่ี มี มี

การควบคมุปริมาณรวม ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

มี Lot Number ควบคมุ ไมม่ี ไมม่ี มี

ข้อสรปุการขยายการใช้งานระบบ 
ในปี 2564

เฉพาะสินค้า GI ท่ีผ่านมาตรฐาน
อินทรียเ์ท่านัน้

ยงัไม่รองรบั ยงัไม่รองรบั



การเชือ่มโยงกบัระบบการคา้สว่นอืน่ที่

เก ีย่วขอ้ง เพือ่อ านวยความสะดวก

ทางการคา้ (Trade Facilitation)

ใบอนญุาตตา่ง ๆ ทีเ่ก ีย่วกบัการคา้ 

ขา้วอนิทรยี ์



เอกสารและหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการอนุญาตส่งออก

ขา้วอนิทรยี ์

45

ขึน้ทะเบยีนผูส้ง่ออกขา้วไป
ตา่งประเทศ

ขึน้ทะเบยีนระบบพธิกีารศลุกากร
ทางอเิล็กทรอนกิส  (NSW)

ขอใบอนญุาตสง่ออก
(อ.2)

สนิคา้ขา้วท ัว่ไป สนิคา้ขา้วมาตรฐาน

Rice 
Inspection
(Weight & 
Quality)

Phytosanitary 
ใบรบัรอง

สขุอนามยัพืช

Health 
Certificate 
รบัรองแหล่ง

อาหารปลอดโรค

Certificate of Origin
ใบรบัรอง

แหล่งก าเนิดสินค้า

สนง.คกก.
ตรวจขา้ว 

กรมวชิาการ
เกษตร

สภาหอการคา้ฯ/
บ.เซอรเ์วย์

สภาหอการคา้ฯ/
กรมการคา้ต่างประเทศ

ทุกครัง้ ผูซ้ือ้ก าหนด ผูซ้ือ้ก าหนด ผูซ้ือ้ก าหนด

Rice 
Inspection
(Weight & 
Quality)

Phytosanitary 
ใบรบัรอง

สขุอนามยัพืช

Health 
Certificate 
รบัรองแหล่ง

อาหารปลอดโรค

Certificate of Origin
ใบรบัรองแหล่งก าเนิด

สินค้า

สนง.มาตรฐาน
สนิคา้ (คต.)

กรมวชิาการ
เกษตร

สภาหอการคา้ฯ
บ.เซอรเ์วย์

สภาหอการคา้ฯ/
กรมการคา้ต่างประเทศ

ทุกครัง้ ผูซ้ือ้ก าหนด ผูซ้ือ้ก าหนด ผูซ้ือ้ก าหนด

ผูส้ง่ออกขา้ว

ตดิต่อทุกครัง้เมือ่ส่งออก

ตดิต่อครัง้แรก
• ใบอนุญาตคา้ขา้วสง่ไปต่างประเทศ (คข.1)
• ทะเบยีนผูส้ง่ออกขา้ว (คพ.1)
• ทะเบยีนผูค้า้ขาออกซึง่สนิคา้มาตรฐาน (มส.1) 
กรณีสง่ออกขา้วมาตรฐาน

• บตัรประจ าตวัผกูส้ง่ออก-น าเขา้
• ทะเบยีนผูผ้า่นพธิกีารศุลกากร



กระบวนการหลักในการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ กรณีข้าวทั่วไป

46

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2/ 
พาณิชยจ์งัหวดั/

https://ricetrade.dit.go.th/

กรมการค้าภายใน
กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2

ยืน่ใบค าขออนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบการคา้ขา้ว ประเภท

ส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศ(ค.ข.1)
http://riceservices.dft.go.th/

กรมการค้าต่างประเทศ
กองบริหารการค้าข้าว

ขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้่งออกขา้ว 
(คพ.1)

http://reg-users.dft.go.th/

กรมการค้าต่างประเทศ
ส านักบริการการค้าต่างประเทศ

ยืน่แบบค าขอมบีตัรประจ าตวัผู้
น าเขา้-ส่งออกสนิคา้  (บก.1)

หมายเลขทะเบยีน
ประจ าตวัผูส้่งออกขา้ว

หนงัสอือนุญาตใหป้ระกอบการค้า
ขา้วประเภทคา้ขา้วส่งไปจ าหน่าย

ต่างประเทศ (แบบ คข. 7) https://edi2.dft.go.th/

ยืน่ค าขอใบอนุญาตส่งออก
สนิคา้

บตัรประจ าตวัฯ/
Username กลาง

ใบอนุญาตส่งออกสนิคา้ขา้ว 
(แบบ อ.2-เพื่อการคา้)

www.thainsw.net/

กรมศลุกากร

กรอกขอ้มลูผ่านระบบ 
NSW

www.riceinspection.com

สภาหอการค้าไทย
ส านักงานคณะกรรมการ

ตรวจข้าว

ยืน่หนงัสอืขอใหต้รวจสอบขา้ว +
แบบ อ.2 + Invoice

ด าเนินพธิกีารส่งออกตาม
ด่านศุลกากรทีก่ าหนด

Organic Certificate



กระบวนการหลักในการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ กรณีข้าวหอมมะลิ
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กองส่งเสริมการค้าสินค้า
เกษตร 2/ พาณิชยจ์งัหวดั/
https://ricetrade.dit.go.th/

กรมการค้าภายใน
กองส่งเสริมการค้าสินค้า

เกษตร 2

ยื่นใบค าขออนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบการคา้ขา้ว ประเภท
สง่ไปจ าหน่ายต่างประเทศ

(ค.ข.1) http://riceservices.dft.go.th/

กรมการค้าต่างประเทศ
กองบริหารการค้าข้าว

ขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกขา้ว 
(คพ.1)

http://reg-users.dft.go.th/

กรมการค้าต่างประเทศ
ส านักบริการการค้า

ต่างประเทศ

ยื่นแบบค าขอมบีตัรประจ าตวัผู้
น าเขา้-สง่ออกสนิคา้  (บก.1)

หมายเลขทะเบยีนประจ าตวั
ผูส้ง่ออกขา้ว

หนงัสอือนุญาตใหป้ระกอบ
การคา้ขา้วประเภทคา้ขา้ว
สง่ไปจ าหน่ายต่างประเทศ

(แบบ คข. 7)

https://edi2.dft.go.th/

ยื่นค าขอใบอนุญาตสง่ออก
สนิคา้

บตัรประจ าตวัฯ/
Username กลาง

ใบอนุญาตสง่ออกสนิคา้ขา้ว 
(แบบ อ.2-เพือ่การคา้)

www.thainsw.net/

กรมศลุกากร

กรอกขอ้มลูผ่านระบบ 
NSW

บริษทัเซอรเ์วย ์

ด าเนินพธิกีารสง่ออกตาม
ด่าน และแสดงใบรบัรอง
มาตรฐาน (มส.24) ต่อ
พนกังานศุลกากร

กรมการค้าต่างประเทศ
ส านักงานมาตรฐานสินค้า

หนงัสอืแจง้ผล/ เลขทะเบยีน
ประจ าตวัผูส้ง่ออกขา้ว

แบบ มส. 13

ใบรบัรอง มส.24

รายงานการสง่ออกสนิคา้
มาตรฐาน (มส.25) 

http:://ocs.dft.go.th

ขึน้ทะเบยีนเป็นผูท้ าการคา้ขาออก
ซึง่สนิคา้มาตรฐาน (มส.1)

ยื่นค ารอ้งขอใบรบัรอง
มาตรฐานสนิคา้ (มส.24)

ใบรบัรองการตรวจสอบขา้ว

ยื่นขอใหต้รวจสอบมาตรฐาน
สนิคา้+ มส.13 + Invoice

ยื่นค ารอ้งขอใหอ้อกใบรบัรอง
มาตรฐานสนิคา้ขา้ว

(แบบมส.13) 

Organic Certificate



แนวทางการเชื่อมโยงขอ้มูลใบรบัรองอนิทรยีจ์ากระบบ

TraceThai กบัระบบของกรมการคา้ต่างประเทศ
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ระบบบริหารใบอนุญาตส่งออก

อนุญาตใหห้น่วยงาน (คต.) 
เรยีกดขูอ้มลูใบรบัรอง

มาตรฐานได้

บนัทกึ SecureCode ของ
ใบรบัรองมาตรฐานในระบบออก

ใบอนุญาตสง่ออก

กรมการคา้ตา่งประเทศ (คต.)

ระบบ TraceThai

ระบบแจง้ SecureCode ของ
ใบรบัรองฯ เมื่อมกีารสง่ต่อสนิคา้

Internet

Web Service

1

2

3

4

Ethereum 
Blockchain

ผูส้ง่ออกสนิคา้

ผูผ้ลติ (เจา้ของ
ใบรับรองมาตรฐานฯ)

แผนภาพกระบวนการสง่

ขอ้มลูแบบเว็บเซอรวิ์ส 

ระหว่างระบบ TraceThai กบั

ระบบบรหิารใบอนญุาต

สง่ออก (คต.)
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แนวทางการเชื่อมโยงขอ้มูลใบรบัรองอนิทรยีจ์ากระบบ

TraceThai กบัระบบของกรมการคา้ต่างประเทศ

API Key มกีารก าหนดหน่วยงาน, วนัหมดอาย,ุ IP Address

วนัหมดอายุ Key

IP ทีอ่นุญาตใหเ้ชือ่มตอ่



ตวัอย่างการเรยีกใช้งาน API กรณีศกึษากบักรมการคา้ต่างประเทศ

https://tracethai.com/connect/certificate?api_key=ApiKey&securecode=SecureCode

ApiKey: API Key จาก TraceThai

SecureCode: SecureCode ของ Master Certificate ไดจ้ากการใชง้านระบบ TraceThai

1

2

API Key, 
SecureCode

แนวคดิการเชือ่มตอ่ระบบ (API)

กรมการคา้
ตา่งประเทศ (คต.)

Ethereum Blockchain 50
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• ดงึขอ้มลูจาก Blockchain

• ผลลพัธ เป็น JSON

ผลลพัธก์ารเชื่อมต่อ กรณีศกึษากบักรมการคา้ต่างประเทศ

1

2

3

4

API Key, 
SecureCode

JSON

URL ของ Master Certificate

แนวคดิการเชือ่มตอ่ระบบ (API)

กรมการคา้
ตา่งประเทศ (คต.)

Ethereum Blockchain



แนวคดิการเชือ่มต่อระบบของ
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Email Notification

• สรา้งเครอืขา่ยผูใ้ชง้านใหม่
จากผูใ้ชง้านเดมิในระบบ 
โดยแจง้ผา่นทางอเีมล์

• เริม่จากตน้น ้าไปปลายน ้า
• จากปลายน ้ากลบัมายงัตน้น ้า 

(ในอนาคต)

API

• การสง่ขอ้มลูใบรบัรองเกษตร
อนิทรยีใ์หก้บัระบบการออก
ใบอนุญาต (กรณีศกึษากบั
กรมการคา้ต่างประเทศ)

• จ ากดัสทิธิผ์ูเ้ขา้ถงึขอ้มลูได้

Model 

• การเชื่อมโยงกบัระบบการ
ผลติ

• ตรวจสอบยอ้นกลบัสนิคา้
แบบ End to End
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โรงสี
สหกรณ์/

วสิาหกจิชุมชน
ผู้บรรจุ

ผลติภัณฑ์
ผู้ขายปลกีเร่ิมต้น

ส่งต่อ

จากเมนูวัตถุดบิ
ผู้รับสินค้า เช่น โรงสี สามารถน า

วัตถุดบิทีส่หกรณบั์นทกึและขาย/ส่ง
มาใหใ้นระบบมาท าการผลิตสินค้า
ต่อได้ โดยไม่ต้องบันทกึซ า้อีก

การขยายฐานผูใ้ช้งาน ด้วย Forward Referral System

ส่งต่อ ส่งต่อ
สามารถส่งต่อสินค้าไปยงัผู้ขายท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิกในระบบ 
TraceThai กไ็ด้ โดยระบบจะแจ้ง
ให้ผู้รบัสินค้าทราบทางอีเมลและ
ได้เข้ามาสมคัรใช้งาน

ไม่มบีัญชีในระบบ 
TraceThai

แนวคดิการเชือ่มตอ่ระบบ (Email Notification)
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โรงสี
สหกรณ์/

วสิาหกจิชุมชน
ผู้แปรรูป ผู้ขายปลกี

การขยายฐานผูใ้ช้งาน ด้วย  Backward Referral System (ในอนาคต)

เร่ิมต้น
พัฒนาระบบให้สามารถอ้างองิย้อนกลับไปยังผู้ขาย

วัตถุดบิได้ เพือ่ขยายกลุ่มผู้ใช้ในระบบให้มากขึน้ และ
ท าให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการทีน่่าเชือ่ถอืยิง่ขึน้

ส่งต่อส่งกลบัส่งกลบั

จากเมนูสินค้า
ผู้รับสินค้า เช่น ผู้แปรรูป สามารถส่งกลับ
สินค้าทีไ่ด้มาไปใหกั้บผู้ขายวัตถุดบิได้   

โดยไม่ต้องบันทกึซ า้อีก และระบบสามารถ
อ้างอิงไปยังผู้ใช้ใหม่ทียั่งไม่ได้เป็นสมาชิก

ระบบ TraceThai ได้

แนวคดิการเชือ่มตอ่ระบบ (Email Notification)



สรุปการด าเนนิโครงการฯ ระยะที ่2 ในปี 2564
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• ขยายการใชง้านระบบ TraceThai กบัสนิคา้อนิทรยีช์นิดอื่น นอกจากขา้วอนิทรยี ์เช่น ถัว่เหลอืงอนิทรยี ์

ถัว่เขยีวอนิทรยี ์ เครือ่งส าอางสมนุไพร

• รองรบัมาตรฐานสนิคา้อนิทรยีท์ีผ่า่นการรบัรอง GI จากกรมทรพัยส์นิทางปัญญา

• สรา้ง Web Services พรอ้มรบัการเชือ่มโยงขอ้มลูกบักรมการคา้ต่างประเทศ

• แลกเปลีย่นความรูก้บั NT เพือ่ไปสูก่ารแลกเปลีย่นขอ้มลูในระบบ National Single Windows บนบลอ็ก

เชนในอนาคต



แนวทางและกลไกท่ีเหมาะสม

ส าหรบัดแูลและขบัเคล่ือนระบบ

ในระยะถดัไป
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ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• facebook.com/tracethai
• tracethai@moc.go.th
• 081-7107490 


