
 
 
 
 

 (One Stop Service) 
 

 

สถานการณ์ในปัจจุบัน 
ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผล

ให้โลกในปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยีข่าวสาร สินค้า
และบริการอย่างเสรี ส่งผลต่อการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกรุนแรงขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาการสื่อสาร
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สังคมโลกมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้
จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการท างานของภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการค้าของประเทศไทย  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
ได้มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีการวางแผนพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง
ในอนาคต และมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ในเรื่องการบริหารจัดการด่านศุลกากร
และการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษบริเวณชายแดน โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณา
ก าหนดแนวทางการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษบริเวณชายแดนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เพ่ิมมากขึ้น และ
ให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมปฏิบัติงานในพ้ืนที่ด่านพรมแดน 
พิจารณาก าหนดแนวทางการจัดระเบียบ/การบริหารจัดการพื้นที่ด่านพรมแดน และการจัดตั้งศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดความชัดเจน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

กรมศุลกากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและเป็นหน่วยงานหลัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้าในพ้ืนที่ด่านชายแดนจึงต้องเร่งหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ กรมศุลกากรจึงได้มีค าสั่งที่ 420/2560 แต่งตั้งคณะท างานก าหนดแนวทางการจัดระเบียบ/
การบริหารจัดการพ้ืนที่ด่านพรมแดน และการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2560 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างทางกายภาพของด่านศุลกากรชายแดน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงบทบาท ภารกิจ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และพิจารณาก าหนดแนวทางการประสานงาน 
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ด่านพรมแดนให้เกิดความชัดเจนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ด่านพรมแดนร่วมกัน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการภาครัฐ 
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แนวคิด 

การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management: CBM)1 หมายถึง 
ลักษณะการปฏิบัติงานร่วมกันของศุลกากร และหน่วยงานต่างๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้งระดับ
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งขจัดการขัดแย้งและความซ้ าซ้อนในการท างานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะท าให้การเคลื่อนย้ายสินค้า 
การขนส่ง และการเดินทางข้ามแดนของบุคคลเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสามารถควบคุมให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามแนวชายแดน 

จากการศึกษาข้อมูลขององค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) 
พบว่าการบริหารจัดการชายแดนนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ตามระดับความร่วมมือและ
การประสานงานระหว่างกัน ดังนี้ 

1. ความร่วมมือภายในหน่วยงาน (Intra-Service cooperation) 
2. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Inter-Agency cooperation) 
3. ความร่วมมือระหว่างประเทศ (International cooperation) 

 
1. ความร่วมมือภายในหน่วยงาน หมายถึง การร่วมมือกันภายในหน่วยงานระดับกระทรวง

และทุกระดับที่รับผิดชอบงานเฉพาะด้าน การร่วมมือภายในหน่วยงานแบ่งได้เป็น 2 มิติ คือ มิติการร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่ตั้งอยู่ส่วนกลาง และมิติการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ตั้งอยู่ชายแดน  

2. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เกี่ยวข้องกับหน่วยงานชายแดนต่าง ๆ  ที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน
และหน่วยงานส่วนกลางต่างๆ ของหน่วยงานชายแดนนั้นๆ ต้องประสานงานกันเพื่อบริหารงานชายแดน
ให้มีความเหมาะสม พิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน  รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน 

 
                                           
1 คณะท างานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management: CBM).  (2557).  
รายงานผลการศึกษาการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management: CBM): 3. 
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3. ความร่วมมือระหว่างประเทศ มี 3 ระดับ ได้แก่ 
3.1. ความร่วมมือระดับท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานประจ าวัน และอาจรวมถึง

ความตกลงเกี่ยวกับเวลาท าการของส านักงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ และการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั่วไป 

3.2. ความร่วมมือระดับทวิภาคี ควรจะมีประเด็นต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือของ
หน่วยลาดตระเวนชายแดนของทั้งสองฝ่าย การจัดตั้งหน่วยลาดตระเวนร่วม การตั้งส านักงานเพ่ือเป็นสถานที่
ติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล และรองรับการจัดตั้งหน่วยควบคุมอย่างต่อเนื่อง 

3.3. ความร่วมมือระดับนานาชาติ เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลศุลกากร เช่น 
แนวโน้มการลักลอบ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การฟอกเงิน เป็นต้น  

ทั้งนี้ การท างานร่วมกันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปแบบไม่เป็นทางการตั้งแต่ระหว่างบุคคล 
ในเรื่องเฉพาะบุคคล หรือขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ ข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ หรือในรูปแบบที่เป็นทางการ 
เช่น กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อตกลง ซึ่งรูปแบบความร่วมมือที่เป็นทางการมากขึ้นจะส่งผลต่อระดับ
ความร่วมมือที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยในแต่ละประเทศก็มีรูปแบบความร่วมมือชายแดนที่แตกต่างกันไป
ตามโครงสร้างของหน่วยงาน สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละประเทศ 

 

 
Continuum of inter-governmental integration2 

จากภาพที่ได้แสดงไว้ ระดับรูปแบบความเป็นทางการเริ่มจากระดับต่ าเพ่ิมไปสู่ระดับสูง และ
การร่วมมือกันค่อยๆ เพ่ิมขึ้น ความสัมพันธ์ในการท างานระหว่างหน่วยงานเพ่ิมขึ้นจากระดับที่ค่อนข้างต่ าจาก 
“การพ่ึงตนเอง” “การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน” “การแบ่งปันทรัพยากร” “การแบ่งงานกัน” จนกระทั่งไปสู่
ระดับ “การมีความรับผิดชอบร่วมกัน” ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ด าเนินการ 
โดยน ามาตรการมาปฏิบัติงาน น าเครื่องมือ อุปกรณ์มาช่วยงาน และมีกระบวนการสื่อสารระหว่างกัน 
เพ่ือให้การบริหารจัดการ การควบคุมชายแดนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

 

                                           
2 ปรับปรุงจากเอกสาร “Better Connected Services for Kiwis”, Institute of Policy Study, New Zealand 

Relationship 
description

Relationship 
formality

Relationship 
characteristics

Coexistence

Informal

Self 
reliance

Communication

Shared 
information

Cooperation

Shared 
resources

Coordination

Shared 
work

Collaboration

Formal

Shared 
responsibility
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ประเด็นท้าทาย 

คณะท างานฯ ได้ด าเนินการส ารวจปัญหา/อุปสรรคการบริหารจัดการพ้ืนที่ด่านพรมแดน    
พบปัญหา ดังนี้ 

1. การจัดสรรพ้ืนที่บริเวณด่านพรมแดนในปัจจุบันยังขาดการบูรณาการ บางแห่งมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ
ส าหรับทุกหน่วยงาน การวางผังที่ตั้งในการท างานของแต่ละหน่วยงานไม่สอดคล้องกับภารกิจ  

2. การวางระบบ/เชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน ยังไม่เชื่อมโยงถึงกันทุกหน่วยงาน 
3. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการท างานบริเวณพื้นที่ชายแดน

ขาดเอกภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางในการด าเนินการ 
ด้วยบทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากรในการอ านวยความสะดวกทางการค้า ส่งเสริมเศรษฐกิจ

ของประเทศและปกป้องสังคม ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก การแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้น 
หน่วยงานภาครัฐจึงต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาไม่ให้เป็นอุปสรรคทางการค้า พร้อมกับการพัฒนา
เพ่ือรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าชายแดนที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น คณะท างานฯ ได้ศึกษารวบรวมข้อมูล
สรุปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชายแดน ดังนี้ 

1. การบูรณาการกระบวนการท างานร่วมกัน 

หน่วยงานหลักที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมบริเวณชายแดน คือ หน่วยงาน CIQ (Customs 
Immigration and Quarantine) ประกอบด้วย  

- กรมศุลกากร (Customs) มีหน้าทีร่ับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้า ยานพาหนะ และผู้เดินทาง 
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

- ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจคนเข้าเมือง 
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

- หน่วยงานที่ควบคุมเกี่ยวกับพืช สัตว์ อาหารและยา (Quarantine) มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่รับผิดชอบ และท่ีเกี่ยวข้องกับการศุลกากร 

นอกจากนี ้ย ังมีหน่วยงานที ่ต ้องประสานงานร่วมกันในบริเวณพื้นที ่ชายแดน  เช่น 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงานหลักที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมบริเวณชายแดนอาจมีระเบียบขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน หรือ
มีความแตกต่างกันในบางกระบวนงาน จึงควรมีการปรับปรุงขั้นตอนและพิธีการที่เกี่ยวข้องกับด่านพรมแดนร่วมกัน
ทุกหน่วยงาน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ยานพาหนะและผู้เดินทาง เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นรูปแบบเดียวกัน 
ลดความซ้ าซ้อนของผู้ประกอบการ/ผู้เดินทาง ในการให้ข้อมูลซ้ าๆ กับเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน รวมทั้งลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
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ในส่วนของกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการผ่านแดนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

ก. การผ่านแดนขาเข้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง 

พิธีการศุลกากร :  
NSW, CCTV 

- พ้ืนที่ตรวจพิธีการศุลกากร 
หลังผ่านการตรวจที่ด่านพรมแดน 

Quarantine 

- ด่านกักกันพืช/กักกันสัตว์/
อาหารและยา 

ขาเข้า 
Arrival 

 ลงทะเบียนบุคคล 

- E-Finger Print/  
  Iris scanning/ 
  Face recognition 

- Visa on Arrival 

ล ง ท ะ เ บี ย น
ยานพาหนะ :  
License Plate 
Recognition 

ตรวจสอบรถ-ทะเบียน 

- รายละเอียดรถไทย/ต่างประเทศ 

 ตรวจคนเข้าเมือง 

- ยืนยันบุคคล 

- ตรวจประวัติ (WL/BL) 

 ตรวจสอบความถูกต้องยานพาหนะ 
- ออกใบขนสินค้าพิเศษรถต่างประเทศ 
(ใบประกันรถ) รถไทยคืนเอกสารใบ
ขนสินค้า 

- ศุลกากร X-Ray ตรวจสัมภาระ 

-สุ่มตรวจยานพาหนะ 

-สุ่มตรวจ Mobile X-Ray 
ยานพาหนะ 

Quarantine:  
NSW, CCTV 

-ด่านกักกันพืช/กักกันสัตว์/
อาหารและยา 

ลงทะเบียน/Car Manifest 
- สินค้า 

- ยานพาหนะ/ 
- สัมภาระคนขับรถ 

รถบรรทุกสินค้า 
รถโดยสาร/

รถยนต์ 

 ลงทะเบียนบุคคล 

- E-Finger Print/  
  Iris scanning/ 
  Face recognition 

- Visa on Arrival 

ล ง ท ะ เ บี ย น
ยานพาหนะ :  
License Plate 
Recognition 

แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง 

ตรวจสอบรถ-ทะเบียน 

- รายละเอียดรถไทย/ต่างประเทศ 

 ตรวจคนเข้าเมือง 

- ยืนยันบุคคล 

- ตรวจประวัติ (WL/BL) 
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ข. การผ่านแดนขาออก 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
3 ศบ. 3 คือ บัญชีสินค้าส าหรับของที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร 

ขาออก 
Departure 

 ลงทะเบียน 

- E-Finger Print/  
  Iris scanning/ 
  Face recognition 

- Border Pass 

ล ง ท ะ เ บี ย น
ยานพาหนะ :  
License Plate 
Recognition 

ตรวจสอบรถ-ทะเบียน 

- รายละเอียดรถไทย/ต่างประเทศ 

 ตรวจคนเข้าเมือง 

- ยืนยันบุคคล 

- ตรวจประวัติ (WL/BL) 

 ตรวจสอบความถูกต้องยานพาหนะ 
- รถต่างประเทศคืนเอกสาร 

รถไทยท าเอกสารเพ่ือออกนอก
ประเทศ 

- ศุลกากร X-Ray ตรวจสัมภาระ 

-สุ่มตรวจยานพาหนะ 

-สุ่มตรวจ Mobile X-Ray 
ยานพาหนะ 

Quarantine:  
NSW, CCTV 

-ด่านกักกันพืช/กักกันสัตว์/
อาหารและยา 

ตรวจสอบความถู ก ต้อง
ยานพาหนะ 

- ตรวจสอบใบก ากับภาษี/
ศบ.33 

รถบรรทุกสินค้า 
รถโดยสาร/

รถยนต์ 

 ลงทะเบียนบุคคล 

- E-Finger Print/  
  Iris scanning/ 
  Face recognition 

- Border Pass 

ล ง ท ะ เ บี ย น
ยานพาหนะ :  
License Plate 
Recognition 

ตรวจสอบรถ-ทะเบียน 

- รายละเอียดรถไทย/ต่างประเทศ 

 ตรวจคนเข้าเมือง 

- ยืนยันบุคคล 

- ตรวจประวัติ (WL/BL) 

พิธีการศุลกากร:  
NSW, CCTV 

ตรวจสอบ Quarantine 

- ด่านกักกันพืช/กักกันสัตว์/อาหารและยา 
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เพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ลดขั้นตอนและ
ความซ้ าซ้อนของการด าเนินงาน รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการผ่านแดนเข้า – ออก 
เห็นควรก าหนดแนวทางดังนี้ 

1) แต่งตั ้งคณะท างานเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานบริเวณชายแดนร่วมกัน 
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่/ผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดน โดยศุลกากรน่าจะเป็น
หน่วยงานที่มีความเหมาะสมที่สุดในการเป็นหน่วยงานหลักที่ชายแดน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ WCO 
เมื่อเดือนมกราคม 25594 ซึ่งได้ท าการสอบถามประเทศสมาชิก พบว่ามีประเทศสมาชิกจ านวน 33 ประเทศ
ที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า (National Committee on Trade 
Facilitation: NCTF)5 แล้ว (จากประเทศสมาชิกที่ตอบแบบสอบถาม 78 ประเทศ) โดยในจ านวนนี้มี 19 ประเทศ 
ซึ่งมีประธาน/รองประธาน คณะกรรมการฯ จากหน่วยงานศุลกากร และอีก 13 ประเทศก าลังวางแผน
มอบหมายงานด้านการประสานงานและการบริหารจัดการให้หน่วยงานศุลกากรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
อีกทั้งตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ให้ศุลกากรมีอ านาจ ในการตรวจสินค้า ยานพาหนะ 
รวมถึงคนที่ผ่านเข้า-ออกประเทศทางด่านพรมแดน ซึ่งจะต้องพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการศุลกากรอีกกว่าร้อยฉบับด้วย  

2) จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของทุกหน่วยงานชายแดนร่วมกัน 
โดยพิจารณาว่าการปฏิบัติงานจุดใดที่มีความซ้ าซ้อน ไม่สอดคล้องกัน หรือมีความเสี่ยงสูงซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 
โดยต้องท าการบูรณาการกระบวนการท างานให้กระชับ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น มีการจัดสรรหน้าที่งาน
ในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน ส าหรับจุดที่มีความเสี่ยงสูงควรหาเครื่องมือ หรือมาตรการในการด าเนินงานเข้ามาช่วย
ในการตรวจสอบ เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความรวดเร็วและสะดวกต่อผู้เดินทางแต่ยังคงไว้
ซึ่งระบบการควบคุมท่ีด ีมีความปลอดภัยต่อเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน 

3) จัดท าข้อมูลผู้เดินทาง/ผู้ประกอบการเป็น Single Form ซึ่งเป็นข้อมูลทีทุ่กหน่วยงานจ าเป็นต้องใช้ 
โดยการส่งผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ การส่งข้อมูลอาจจัดให้มีการส่งข้อมูลล่วงหน้า 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง/
ผู้ประกอบการ 

2. การจัดสรรพื้นที่ให้สอดคล้องกับภารกิจ และอ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ 

ในปัจจุบันการจัดสรรพ้ืนที่บริเวณด่านพรมแดนไม่สอดคล้องกับภารกิจ และขาดการบูรณาการร่วมกัน 
ด่านพรมแดนที่เป็นจุด CIQ บางแห่งมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอส าหรับทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่มีสถานที่
ส าหรับปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ หลายหน่วยงานที่ต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดแต่ส านักงานตั้งอยู่ห่างไกลกัน 
จึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ พ้ืนที่อาคาร CIQ บางแห่งมีความคับแคบ เป็นอุปสรรคในการขยาย
หรือพัฒนาการใช้พ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บางหน่วยงานต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องระบบสาธารณูปโภค 
ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าบ ารุงซ่อมแซม อาคารสถานที่ รวมถึงพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี อีกทั้งการวางผังที่ตั้ง
ในการท างานของแตล่ะหน่วยงานไม่สอดคล้องกับภารกิจในภาพรวม และยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทีข่าดเอกภาพ มีความขัดแย้งซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานที่ไม่สอดประสานกัน 

                                           
4 ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากรบรัสเซลส์. (2560). การบริหารจัดการชายแดนร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก. รายงานการศึกษานโยบายและ
กฎหมายศุลกากรในต่างประเทศ. ฉบับเดือนธันวาคม 2560. 
5 คณะกรรมการแห่งชาติด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า (National Committee on Trade Facilitation: NCTF) เป็นองค์กรตามมาตรา 23 
ของ TFA โดยมีหน้าที่ประสานงานและด าเนินโครงการน าร่องในน าบทบัญญัติใน TFA ไปปฏิบัติในประเทศ เช่น การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน 
การประสานความร่วมมือระหว่างศุลกากร-ภาคธุรกิจ 
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ดังนั้นการบูรณาการการใช้พ้ืนที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน CIQ จึงควรเริ่มจากการบูรณาการ
กระบวนการท างาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และจัดสรรพื้นที่
การท างานให้สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควรมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการบริหารจัดการ
ในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงาน ณ ด่านพรมแดน เพ่ือความเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับกฎหมายและ
เป็นไปตามหลักสากล มีความชัดเจนในการให้อ านาจผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่บริเวณชายแดน 
เพื่อให้มีการท างานได้จริง ทั้งนี้หน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหลัก
ก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที ่

3. การก าหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องเชื่อมโยง ซึ่งทุกหน่วยงานใช้ร่วมกัน (Single Form) 

4. การจัดท าและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลาง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีทีน่ ามาใช้ร่วมกัน 

กระบวนการ การด าเนินการ 
1. หน่วยงานต้องปรับปรุงกระบวนการท างาน

ให้รองรับการท างานแบบอิเล็กทรอนิกส์  
1.1 พิจารณากระบวนการท างานในปัจจุบัน โดยลดขั้นตอน

ที่ไม่จ าเป็น 
1.2 พิจารณากระบวนการท างานว่าขั้นตอนใดบ้างที่ระบบ

คอมพิวเตอร์สามารถท างานแทนได้ 
1.3 พัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับท่ีได้พิจารณาไว้ 

2. หน่วยงานพิจารณากระบวนการท างาน
ที่ต้องท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 มีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือลดหรือ
ปรับปรุงกระบวนการท างานไม่ให้เกิดการท างานที่
ซ้ าซ้อน 

3. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน  

3.1 หน่วยงานพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ด่านพรมแดน
และภายนอกพ้ืนที่ด่านพรมแดน 

3.2 ก าหนดรูปแบบและข้อมูลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
ระหว่างหน่วยงาน  

กระบวนการ การด าเนินการ 
1. จัดท าฐานข้อมูลกลางส าหรับหน่วยงาน

ชายแดนในการใช้งานร่วมกัน เช่น 
- ข้อมูลทะเบียนผู้ใช้บริการ 
- ข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาต 
- ข้อมูลข้อก าหนดการตรวจสอบ เป็นต้น 

1.1 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาข้อสรุปและท าความตกลง
ในเรื่องของรูปแบบข้อมูลที่น ามาวางบนฐานข้อมูล
เพ่ือใช้งานร่วมกัน 

1.2 ก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงฐานข้อมูล ในส่วนที่
หน่วยงานรับผิดชอบให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2. การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น เครื่อง x-Ray ระบบ 
CCTV ระบบ NSW ระบบอ่านป้าย
ทะเบียนอัตโนมัติ เป็นต้น 

2.1 ศึกษา พิจารณาเครื่องมือที่สามารถน ามาใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

2.2 พัฒนาและเชื่อมโยงระบบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่จาก
ทุกหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลจากระบบได ้ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความจ าเป็นในการใช้งาน 
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5. การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีในปัจจุบันเป็นการบัญญัติขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงานซึ่งอาจยังไม่ครอบคลุม สอดรับกับบทบาทหน้าที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงจ าเป็นต้องมีการพิจารณา
ร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
รวมถึงอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานชายแดนที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น การรักษาความลับ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน การคุ้มครองเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความมั่นคงของประเทศชาติ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าว สามารถท าได้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น 
กฎหมาย สนธิสัญญา หรือในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น บันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่บันทึกข้อผูกพัน
ระหว่างกัน ทั้งระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริเวณชายแดน หน่วยงานภายในประเทศ และอาจรวมถึง
หน่วยงานระหว่างประเทศ ทั้งนี้การพิจารณาว่าจะเลือกรูปแบบใดต้องพิจารณาความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ 
ช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้าให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก แต่ยังคงไว้ซึ่งการควบคุมที่เหมาะสม 

6. การพัฒนาบุคลากร 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบสิ่งของ ความผิดปกติของ
ผู้เดินทางเข้า - ออก ในราชอาณาจักร ประกอบกับการที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานจ าเป็นต้องมี
การปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐาน เพื่อลดข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติที่แตกต่างของเจ้าหน้าที่  อีกทั้ง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เทคโนโลยี และภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่เพ่ิมขึ้น จึงต้องมีการเรียนรู้
และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้ 

1) จัดท ามาตรฐานในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดท าคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ 

2) จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานชายแดน เพ่ือปรับแนวคิด 
วิธีการท างานร่วมกัน เพ่ิมพูนความรู้ เสริมสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความสามัคคีร่วมกัน ให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานราบรื่น 
เกิดความร่วมมือกัน  

3) จัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานระหว่างประเทศ และผู้ที่มาติดต่อ 

4) การด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เช่น การแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคี กิจกรรม CSR/จิตอาสาที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
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ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการชายแดน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะท างานฯ จึงได้รวบรวมแนวคิดในการบริหารจัดการชายแดนจากแหล่งต่างๆ 
เช่น การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management : CBM) ขององค์การศุลกากรโลก 
โครงการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางกายภาพของด่านพรมแดนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง การบริหารจัดการชายแดนของไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และรายงาน
การศึกษานโยบายและกฎหมายศุลกากรในต่างประเทศ ของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ (CPMU) 
เป็นต้น พบว่าการบริหารจัดการชายแดนต้องอาศัยความร่วมมือจากภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และ
ระหว่างประเทศ ซึ่งการจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและ
ประสานการท างานร่วมกัน ประกอบกับข้อเสนอจากการสัมมนาผู้บริหารกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 
คณะท างานฯ ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วสรุปความเห็นเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการชายแดน 
ดังนี้ 

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานในการบริหารจัดการชายแดน เพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นเอกภาพในการท างานร่วมกัน และก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชายแดน 
พร้อมทั้งรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ โดยคณะกรรมการ/คณะท างาน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

- ระดับนโยบาย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชายแดน ประกอบด้วย อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ 
ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ
มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงาน ประสานความร่วมมือ/การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในภาพรวมของการบริหารจัดการชายแดน โดยฝ่ายเลขานุการอาจประกอบด้วยผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับพื้นที่ แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการชายแดนระดับพื้นที่ ประกอบด้วย
นายด่านศุลกากรเป็นหัวหน้าคณะท างาน และตัวแทนจากทุกหน่วยงานชายแดนที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน 
โดยคณะท างานนี้มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และประสานการท างานร่วมกัน 
ตามกรอบแนวทางหรือข้อสั่งการของคณะกรรมการบริหารจัดการชายแดน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การผ่านพิธีการทางด่านชายแดนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2) การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้รองรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
บริเวณชายแดน เช่น ควรมีการระบุอ านาจ หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน หากมีกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับใด 
ที่ขัดหรือแย้งกันควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกัน เพื่อขจัดข้อขัดแย้ง ความสับสน ซึ่งจะส่งผล
ให้กระบวนงานติดขัด หรือเกิดความล่าช้า 

3) การก าหนดรูปแบบข้อมูลที่ทุกหน่วยงานจะต้องใช้ร่วมกัน (Single Form) เพ่ือลด
การขอข้อมูลซ้ าซ้อนจากผู้เดินทางและ/หรือผู้ประกอบการ โดยหน่วยงานต้องมีการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้สอดคล้องกัน ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น และพิจารณาว่ามีกระบวนการท างานใดบ้างที่สามารถน าระบบคอมพิวเตอร์
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่  
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4) การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
โดยน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Center) ให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นข้อมูล
จากในระบบได้โดยไม่ต้องขอข้อมูลจากผู้ประกอบการและ/หรือผู้เดินทางอีกครั้ง ซ่ึงขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูล
จะต้องค านึงตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละราย รวมถึงการรักษาความลับของข้อมูลอีกด้วย 
นอกจากนี้ควรน าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ระบบ CCTV 
ระบบยานพาหนะผ่านแดน ระบบตรวจสอบด้วยเครื่อง X-Ray และระบบ NSW เป็นต้น 

5) การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบสินค้า ยานพาหนะ และผู้เดินทาง 
โดยจัดท าคู่มือ/มาตรฐาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
จัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ และการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเพ่ือให้เกิดความสามัคคี
ในการท างานร่วมกัน  

6) การขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการชายแดน 
พิจารณาเสนอต่อรัฐบาล เพ่ือด าเนินการต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การจัดหาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลาง 
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่น ามาใช้ร่วมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ 
และช่วยให้การบริหารจัดการควบคุมชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่อ านวยต่อการผ่านเข้า – ออก พ้ืนที่บริเวณชายแดนของคน ยานพาหนะและสินค้า และการลงทุนเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบ เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องเอกซเรย์ 
เครื่องตรวจจับสารเสพติด กล้องวงจรปิด เป็นต้น  

                                                                                                                         . 

 


