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คณะท างานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management : CBM) 2557 

บทสรปุผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน Coordinated Border Management (CBM)  
เป็นแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชายแดนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเคลื่อนย้ายสินค้าและการเดินทาง โดยที่ไม่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง CBM 
เป็นหนึ่งในกรอบงานยุทธศาสตร์ของศุลกากรในศตวรรษที่ 21 (Customs in 21st Century) แนวคิด 
CBM แบ่งความร่วมมือเป็น 3 ระดับคือ ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และระหว่างประเทศ ซึ่งใน
ระดับระหว่างประเทศ แบ่งออกได้อีก 3 ระดับ คือ ความร่วมมือระดับท้องถ่ินระหว่างเจ้าหน้าที่ตามแนว
ชายแดน ความร่วมมือแบบทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน และความร่วมมือแบบพหุภาคีในเรื่องการบริหาร
จัดการชายแดน มีวิธีด าเนินการ 3 ประเภท คือ การด าเนินการร่วมกัน ณ จุดควบคุมบริเวณชายแดน   
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน และ การเผยแพร่องค์ความรู้และการมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ซึ่งมีความท้าทายหลายประการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 
ตามแนวชายแดน ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณและด้านบุคลากร ความร่วมมือภายในและระหว่าง
ประเทศ การปรับใช้มาตรฐานสากล ความโปร่งใสของกฎหมาย กฎระเบียบ และพิธีการ รวมทั้ง  
การประสานความร่วมมือในการควบคุมกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศคู่ค้า นอกจากนี้ยังมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย โดยจะต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะ
ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า เช่น ข้อมูลสินค้าและผู้โดยสาร เป็นต้น  

การน า CBM ไปใช้ให้บรรลุผลส าเร็จ ที่ส าคัญต้องได้รับการผลักดันจากผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานก่อน และจัดต้ังคณะท างานฯด าเนินการ โดยผู้บริหารโครงการควรได้รับการยกเว้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเพื่อที่จะสามารถทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับโครงการได้ นอกจากนี้หน่วยงานศุลกากร 
ควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากล ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ได้ร่วมกัน และให้ภาคเอกชน
สามารถเข้าถึงได้ โดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีด้วย ซึ่งทางองค์การศุลกากรโลก (World  
Customs Organization : WCO) มี Data Model version 3 ที่สามารถน าไปใช้ได้เช่นกัน ส าหรับเรื่อง
กฎหมาย มี 2 ประเภท ที่สามารถเป็นพื้นฐานของโครงสร้างทางกฎหมายของ CBM คือ ความตกลงที่มีผล
ผูกพันทางกฎหมาย เช่น สนธิสัญญา อนุสัญญา พิธีสาร เป็นต้น และความตกลงที่ไม่มีผลผูกพัน 
ทางกฎหมาย เช่น MOU เป็นต้น ส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ณ จุดน าเข้าและส่งออกควร
โยกย้ายหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามแนวชายแดนมาในอยู่อาคารเดียวกัน หรือบริเวณที่ ใกล้เคียงกัน 
เพื่อลดการตรวจที่ซ้ าซ้อน สามารถท าการควบคุมและอ านวยความสะดวกได้มากที่สุดโดยออกแบบพื้นที่
ให้สามารถใช้สอยได้หลายวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการก่อสร้างและบ ารุงรักษาอาคารประเทศที่ มี
พรมแดนติดกันก็สามารถจัดตั้งที่ท าการตรวจร่วมได้เช่นกัน เพื่อลดการท างานซ้ าซ้อนและสามารถใช้
อุปกรณ์ราคาสูงร่วมกันได้ นอกจากนี้ในเรื่องการฝึกอบรม ควรมีคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือส าหรับการ
ฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน รวมทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากต่ างหน่วยงาน เพื่อเปิด
โอกาสให้ได้ท าความรู้จักคุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตรวจสอบงานที่ซ้ าซ้อน และมีการก าหนด
เปูาหมายการท างานร่วมกัน นอกจากนี้ควรมีการฝึกอบรมร่วมกันระหว่างประเทศ ควรมีการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมให้กับภาคเอกชน เน้น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พิธีการของหน่วยงานชายแดน
ต่างๆ รวมถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ภาคเอกชนพึงมีอีกด้วย และที่ส าคัญคือการติดต่อสื่อสาร (Community) 
ภายในและระหว่างองค์กร ระหว่างประเทศ และสื่อสารกับภาคเอกชนให้รับรู้การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
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ระเบียบ พิธีการ รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของเอกชน เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนางานภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน เป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐโดยรวมและต่อหน่วยงาน
ที่มีอ านาจหน้าที่ตามแนวชายแดน ตั้งแต่ระดับภาครัฐ จะช่วยลดความขัดแย้งและซ้ าซ้อนของนโยบาย  
เปิดโอกาสภาคเอกชนมีส่วนร่วมเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุดส าหรับทุกฝุาย เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงานทั้งเรื่องความต้องการและความกังวลที่แตกต่างกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ตั้งแต่ช่วง
เริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทาน ช่วยให้ทุกฝุายมีเวลาในการจัดการบริหาร ความเสี่ยงที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  ในด้านการปูองกันและปราบปราม ท าให้มีการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและ
ต่อต้านการก่อการร้ายอย่างเป็นระบบ  ในด้านการใช้ทรัพยากร จะประหยัดงบประมาณ เนื่องจากใช้
ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน เช่น ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และการฝึกอบรม เป็นต้นท าให้สามารถน าทรัพยากรที่ประหยัดได้ ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นในหน่วยงาน
เพื่อรองรับปริมาณงานและภารกิจที่เพิ่มข้ึนได้ต่อไป  ส าหรับความท้าทายในประเด็นทางกฎหมาย ระดับ
ความสามารถที่ไม่เท่าเทียมกันของแต่ละหน่วยงาน ระบบการท างาน การวัดผล หรือสายงานบังคับบัญชา
ที่ต่างกัน ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ซึ่งจะสูงมากในระยะเริ่มต้น แต่จะ
คุ้มค่าในระยะยาว เห็นได้จากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ที่ได้ด าเนินการ CBM ไปแล้ว ซึ่งมีการ
บริหารจัดการชายแดนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนและมีต้นทุนลดลง หากน ามาประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามแนวชายแดนในอนาคต 
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บทที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน หมายถึงลักษณะการปฏิบัติงานร่วมกันของศุลกากร 
และหน่วยงานต่างๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานอย่างมีประสทิธิภาพ รวมทั้งขจัดการขัดแย้งและความซ้ าซ้อน
ในการท างานของหน่วยงานต่าง จะท าให้การเคลื่อนย้ายสินค้า การขนส่ง และการเดินทางข้ามแดนของ
บุคคลเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสามารถควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ 
ของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามแนวชายแดน 

หลักการ “การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน” เริ่มต้นจากประเทศสมาชิกขององค์การ
ศุลกากรโลกได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ของศุลกากรในศตวรรษที่ 21 ว่า “ยกระดับความเจริญเติบโตและ
การพัฒนาโดยอาศัยการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน” 
(Enhancing Growth and Development through Trade Facilitation and Border Security)  
ซึ่งการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันก็เป็นหนึ่งในกรอบงานยุทธศาสตร์ของศุลกากรในศตวรรษที่ 21  
โดยปัจจุบันองค์การศุลกากรโลกอยู่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงประมวลปฏิบัติการบริหารจัดการชายแดน
ร่วมกัน (Revision of Coordinated Border Management Compendium) ศุลกากรไทย 
จึงจ าเป็นต้องศึกษาและเตรียมความพร้อมควบคู่กันไป ประกอบกับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 วางยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของกรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ
ชายแดน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาก าหนดรูปแบบ    
การบริหารงาน เพื่อรองรับภารกิจอ านวยความสะดวกในกระบวนการโลจิสติกส์ของการขนส่งสินค้า        
ที่จุดน าเข้า - ส่งออกทั้งท่าเรือ ท่าอากาศยาน และที่ด่านศุลกากรชายแดน โดยมุ่งเน้นให้ระเบียบพิธีการ
ศุลกากรมีความง่ายไม่ซับซ้อน และลดค่าใช้จ่ายทางการค้าที่เกิดจากความล้าสมัยและความไม่มี
ประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกบัการปฏิบัติงานร่วมกันกบัหน่วยงานชายแดนอื่น ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อจัดท ารายงานผลการศึกษาการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันในบริบทของ
ศุลกากรไทย 

2) เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรบัปรุงและพัฒนาหน่วยงานศุลกากรเพื่อบริหารจัดการ
ชายแดนร่วมกันกับประเทศคู่ค้าและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

3) เพื่อน ารายงานผลการศึกษาใช้ประกอบในการจัดท าโครงการน าร่องในอนาคต 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและเตรยีมความพร้อมในการน าวิธีการบริหารชายแดนร่วมกันมา
ใช้กับหน่วยงานศุลกากร 

2) ศึกษารูปแบบ กระบวนงานศุลกากร ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น 
แนวทางในการปรับปรุงงานศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับความร่วมมือในการบริหาร
จัดการชายแดนร่วมกันในระดับภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างประเทศได้ ในอนาคต 

3) ศึกษาแนวทางในการน าวิธีการบริหารชายแดนร่วมกันมาใช้เพื่อประกอบในการจัดท า
โครงการน าร่องในอนาคต 

1.4 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ 

ในรายงานการศึกษาฉบับนี้จะศึกษาและวิเคราะห์จากข้อมูลปฐมภูมิที่ได้รวบรวมจาก
หน่วยงานภายในกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน และข้อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสารบทความทางวิชาการและนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการศึกษานี้ รวมทั้งการศึกษาจากงานวิจัย
ขององค์การศุลกากรโลก เพื่อรวบรวมกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน  
โดยการศึกษาน้ีจะแบ่งออก เป็น 3 ระยะ คือ 

1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร  บทความทางวิชาการ  และนิตยสารที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อการศึกษานี้ เพื่อศึกษาถึงแนวคิดการด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการ
ชายแดนร่วมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงแนวโน้มในการพัฒนาความร่วมมือในระดับต่างๆ 
เพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดทิศทางการน าวิธีการบริหารชายแดนร่วมกันมาใช้กับหน่วยงานศุลกากร 

2) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของศุลกากรในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทาง
กฎหมายและกฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์เครื่องมือ  องค์กรการบริหารจัดการและ
กระบวนการท างาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม งบประมาณ 
เป็นต้น 

3) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารชายแดน
ร่วมกัน 

4) เพื่อรองรับความร่วมมือในระดับต่างๆ รวมไปถึงข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการน า
ร่องในอนาคต 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) สามารถน าผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงานศุลกากรเพื่อบริหารจัดการชายแดนร่วมกันทั้งในระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศ 

2) สามารถจัดการเกี่ยวกับประเด็นทางกลยุทธ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ตามแนวชายแดนในวงกว้างได้ อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณลงได้ จากการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
ร่วมกัน  

3) สามารถอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า ณ บริเวณชายแดน เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ควบคู่ไปกับการควบคุมทางศุลกากรในระดับที่ได้สัดส่วนกันกับการอ านวยความสะดวกทางการค้า  
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บทที่ 2 องคค์วามรู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.1 องค์การศุลกากรโลก1 

องค์การศุลกากรโลก (World  Customs Organization : WCO) เป็นการรวมตัวกัน
ของหน่วยงานศุลกากรหลายประเทศทั่วโลกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู้ 
แนวคิด ประสบการณ์ และร่วมมือกันในการท างานที่เกี่ยวกับด้านศุลกากร โดยค านึงถึงบทบาทของ
ศุลกากรต่อสังคมด้วย องค์การศุลกากรโลก (World  Customs Organization : WCO) เป็นองค์การ
อิสระร่วมของกลุ่มรัฐบาลระหว่างประเทศ เริ่มก่อตั้งเมื่อ 26 มกราคม พ.ศ. 2496 (วันที่ 26 มกราคม  
จึงถือเป็นวันศุลกากรโลก) ในช่ือ “คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร” (Customs Cooperation 
Council: CCC) มีหน้าที่ในการเสริมสร้างและสนับสนุนการด าเนินงานและการบริหารงานของศุลกากร
ประเทศสมาชิกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ปัจจุบันมี
ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกรวม 179 ประเทศ โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การศุลกากรโลก เมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 หน้าที่หลักขององค์การศุลกากรโลก คือ การพัฒนาและบริหารเครื่องมือ
เพื่อปรับปรุงพิธีการและระบบงานศุลกากรส าหรับเคลื่อนย้ายสินค้าและประชาชนระหว่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อให้มีการเคลื่อนย้าย
สินค้าระหว่างประเทศมีความปลอดภัย และช่วยเหลือประเทศสมาชิกปรับปรุงระบบงานศุลกากรให้
ทันสมัย ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างศุลกากรประเทศต่างๆ และระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชน 
รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมส าหรับภาคเอกชน ทั้งนี้องค์การศุลกากรโลกมีกลไกการด าเนินงานในรูปคณะ
มนตรี (Council Session) คณะกรรมาธิการด้านนโยบาย (Policy Commission) และคณะกรรมการต่างๆ 
เช่น คณะกรรมการด้านการเงิน (Finance Committee) คณะกรรมการด้านการปูองกันและปราบปราม 
(Enforcement Committee) คณะกรรมการเทคนิคถาวร (Permanent Technical Committee) คณะกรรมการ
ระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System Committee)คณะกรรมการเทคนิคด้านกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิด
สินค้า (Technical Committee on Rules of Origin) และ คณะกรรมการเทคนิคด้านการประเมินราคา 
(Technical Committee on Customs Valuation) 

จากกระแสโลกาภิวัตน์และแรงขับเคลื่อนอื่นๆ ท าให้ศุลกากรต้องมีแนวคิดใหม่ๆในการ
ท างาน ศุลกากรประเทศต่างๆ จึงได้ร่วมกันก าหนดทิศทางยุทธศาสตรใ์หม่ส าหรบัศุลกากร (New Strategic 
Direction for Customs) ศุลกากรในศตวรรษที่ 21  มีประเด็นส าคัญดังนี้ 

1. Globally Networked Customs (GNC):   
เป็นแนวคิดในการพัฒนาความร่วมมือสร้างเครือข่ายระหว่างศุลกากรต่อศุลกากร 

และ ศุลกากรต่อ ภาคธุรกิจเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า และพัฒนาการควบคุมทางศุลกากร 
2. Better Coordinated Border Management (CBM):   

ความร่วมมือในการบริหารชายแดนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ชายแดนทั้งในเรื่องของ คน สิ่งของ และยานพาหนะ ที่ผ่านชายแดน เป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบริเวณชายแดน  และกฎระเบียบที่ครอบคลุมถึงผู้โดยสาร 
สินค้า และพาหนะที่เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ  รัฐบาลจ าเป็นต้องหาทางปรับปรุงการบริหารจัดการ

                                                             
1
 World Customs Organization (2556) แหล่งที่มา   http://www.wcoomd.org/home_about_us_our_profile.htm 
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ชายแดนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน องค์การศุลกากรโลกได้เสนอแนะว่า หากต้องการให้เกิดความร่วมมือใน
การบริหารจัดการชายแดนท่ีดีขึ้น ในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศแล้ว สิ่งส าคัญคือหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องยอมรับและเห็นความส าคัญให้ศุลกากรหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในหน้าท่ี
ศุลกากรเป็นผู้น าในการบริหารตามแนวชายแดนของประเทศ  เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่าง
ประเทศ  ตามที่เครือข่ายอ านวยความสะดวกทางการค้าขององค์การค้าโลก (UN Trade Facilitation 
Network) ได้กล่าวว่า ศุลกากรเป็นองค์กรท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการจะพัฒนากระบวนการแบบบูรณาการ 
ในการจัดการสินค้าท่ีจุดน าเข้าและส่งออก   

3. Intelligence - Driven Risk Management:   
การขยายฐานข้อมูล ความรู้ด้านความเสี่ยง และ โอกาสในการค้นหาความเสี่ยงของ

หน่วยงานศุลกากรซึ่งจ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจในเชิงลึกถึงความเสี่ยงที่มีอยู่และสร้างวงจรการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

4. Customs - Trade Partnership :    
การวางยุทธศาสตร์ร่วมกันกับภาคธุรกิจเพื่อสร้างพันธมิตรที่เช่ือถือได้ และได้รับ

ประโยชน์ร่วมกัน 
5. Implementation of Modern Working Methods, Procedures And Techniques : 

ความต้องการให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างรวดเร็ว และกฎระเบียบที่ซับซ้อน 
ศุลกากรจ าเป็นต้องสร้างนวัตกรรมทางศุลกากร วิธีการท างาน กระบวนการและเทคนิคใหม่ ๆ ที่ทันสมัย 

6. Enabling Technology And Tools :   
พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการศุลกากร ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงาน การบริหาร  

ความเสี่ยง และการตรวจสอบในด้านต่างๆ 
7. Enabling Powers :   

พัฒนาระเบียบ และกฎหมายให้เอื้อต่อการบังคับใช้อ านาจทางศุลกากร และการ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่างๆทางศุลกากรทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

8. A Professional, Knowledge - Based Service Culture:   
องค์การศุลกากรในอนาคตต้องพัฒนาจาก พื้นฐานความรู้ทางศุลกากร และมีจิตใจ  

ที่รักการบริการ 
9. Capacity Building:   

เป็นองค์การศุลกากรที่มีศักยภาพ และความรู้ในงานทุกๆด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

10. Integrity:   
คุณธรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการต่อสูก้ับการทจุรติคอรัปช่ันที่มีอยู่ในองค์การศุลกากร 
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2.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 25592 

 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ข้อ 5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ในอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกจิ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) ร่วมกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือ           
ทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ  
สามฝุาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย - ไทย (IMT - GT) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล ส าหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ  (BIMSTEC) และความร่วมมือ
ภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย 
(Thailand - Malaysia on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) 
เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดย 

ข้อ 5.1.1 พัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะรูปแบบบริการขนส่งทั้งทางถนน รถไฟ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็ว
สูง และการขนส่งทางน้ า การเดินเรือชายฝั่ง ตลอดจนการพัฒนาด่านศุลกากร
ชายแดน ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน และการอ านวยความสะดวกการผ่านแดน 
ที่รวดเร็ว ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาระบบเครือข่าย
และการบริหารเครือข่ายธุรกิจของภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันและเกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งจะน าไปสู่การลดต้นทุนการท าธุรกิจ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพความเช่ือมโยงระบบการขนส่ง ระบบอ านวยความสะดวกการ
เดินทาง การค้า และการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน โดยใช้ศักยภาพ
การเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานในทุกแนวพื้นที่เศรษฐกิจที่มีอย่างสูงสุด  

ข้อ 5.1.2  ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อลดจ านวน
เอกสารต้นทุนการด าเนินงาน และระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการขนส่งผ่าน
แดนและข้ามแดน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและอนุภูมิ
ประเทศโดยรวมในด้านการลดต้นทุนค่าขนส่งและ โลจิสติกส์โดยไทยให้ความ
สนับสนุนทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

ข้อ 5.1.3  เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนท่ีชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดน
ตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ โดยเช่ือมโยง
เครือข่ายการขนส่งที่เช่ือมโยงปัจจัยการผลิต ระบบการผลิต ห่วงโซ่การผลิต
ระหว่างประเทศ และประตูส่งออกตามมาตรฐานสากล อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับพื้นที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มี
การพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้านกับเขตเศรษฐกิจชายแดนไทยและพื้นที่

                                                             
2
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559  แหล่งที่มา http://www.nesdb.go.th 

 

https://mail.customs.go.th/owa/redir.aspx?C=51c2b73b07b240a1bfca26e2a321491c&URL=http%3a%2f%2fwww.nesdb.go.th%2fDefault.aspx%3ftabid%3d395
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เศรษฐกิจตอนใน ทั้งนี้ โดยมีศูนย์ประสานงานระหว่างไทยกับประเทศเพื่อน
บ้านบริเวณเมืองชายแดนที่ส าคัญ 

ข้อ 5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน มุ่งเน้นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างฐานการผลิต     
ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ที่สามารถสนองตอบการ       
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย 

ข้อ 5.2.1  พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาค โดยมีแผนงานเชิงรุกที่รู้เท่าทันต่อการด าเนินนโยบายของมหาอ านาจ
ในภูมิภาคด้านการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะการพัฒนาตามแนว
พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงตามแนวตะวันออก - ตะวันตก ตามแนวเหนือ - 
ใต้ และแนวตอนใต ้ของแผนงาน GMS และเช่ือมโยงแนวพื้นที่เศรษฐกิจของ 
IMT - GT ที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ในการเช่ือมโยง เพื่อให้เปิด
ช่องทางการเช่ือมโยงที่มีความหลากหลายและเป็นทางเลือกให้ไทยในทุก
สถานการณ์ โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมหารือกับภาคเอกชนในการ
ก าหนดแผนการลงทุน และหารือกับภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศเพื่อน
บ้านในกรอบการหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  

ข้อ 5.2.2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนให้มีบทบาทการเป็นประตู
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่พัฒนา
ต่อเนื่องและพื้นที่ใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ 
มาตรฐานการให้บริการและอ านวยความสะดวกบริ เวณจุดผ่านแดน          
ขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการท้องถ่ิน เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการค้า การลงทุนการท่องเที่ยว โดยค านึงถึงและมีมาตรการรองรับ    
ที่เหมาะสมต่อผลกระทบเข้าสู่ประเทศโดยส่วนรวมอันอาจเกิดจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน  การขนย้ายยาเสพติดและ         
สิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนเข้าสู่พื้นที่อื่นๆของประเทศ  ทั้งนี้ ในการพัฒนา         
เขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนจะต้องค านึงถึงศักยภาพด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ 
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2.3  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 25563  

มีสาระส าคัญ ดังนี ้
1) ก าหนดพื้นที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรโดยมีหน่วยงาน    

ที่เกี่ยวข้องด าเนินพิธีการอย่างเบ็ดเสร็จในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน 
2) การด าเนินพิธีการของเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยในพื้นที่ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักร

ให้ถือว่าเป็นการด าเนินพิธีการในราชอาณาจักร 
 3) ขอบเขตอ านาจหน้าที่การด าเนินพิธีการเป็นไปตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทย ได้ท าไว้กับ

รัฐบาลของประเทศภาคี ตามความตกลงส าหรับพื้นที่ควบคุมร่วมกันแต่ละแห่ง 
 4)  การท าความผิดเ กี่ ยวกับการขนส่ ง ข้ามพรมแดนในพื้นที่ ควบคุมร่วมกั น 

นอกราชอาณาจักรและผิดกฎหมายไทย ให้ถือว่าเป็นการท าผิดในราชอาณาจักร 
 5) การด าเนินการกรณีท าความผิด เกี่ยวกับการขนส่งขามพรมแดน ที่ตรวจพบในพื้นที่

ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
5.1  กรณีผิดตามกฎหมายไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยด าเนินการตามกฎหมาย

ต่อไป 
5.2  กรณีผิดตามกฎหมายของประเทศภาคี ตามความตกลงฯ และเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐบาลประเทศภาคีฯ ร้องขอให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยส่งบุคคล ของ 
ยานพาหนะ ฯลฯ กลับไปยังประเทศภาคีฯ 

5.3  กรณีผิดทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศภาคีฯ ให้เ จ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลไทยด าเนินการตามกฎหมายไทย เสร็จแล้วรายงานผลให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลประเทศภาคีฯ ทราบ และถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีร้องขอให้
ส่งบุคล ของ ยานพาหนะ ฯลฯ กลับไปยังประเทศภาคีฯ เมื่อมีการด าเนินการ
ตามกฎหมายไทยเสร็จแล้วก็ได้ 

 6) การด าเนินการในกรณีท าความผดิกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการขนส่งข้ามพรมแดน ที่ตรวจ
พบในพื้นที่ควบคุมนอกราชอาณาจักรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศ
ภาคีฯ ให้ส่งบุคคล ของ ยานพาหนะ ฯลฯ กลับมายังราชอาณาจักรเพื่อด าเนินการตามกฎหมายไทยต่อไป 

 7) ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกระเบียบเพื่อก าหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
ไทย ในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน ดังนี้ 

7.1  การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7.2  การน าระบบงาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในการ

แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อด าเนินพิธีการและเช่ือมโยงกระบวนการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
  

                                                             
3
 ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 130 ตอนท่ี 30 ก, 29 มีนาคม 2556 
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2.4   กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 

อาเซียนมีความร่วมมือด้านการขนส่งตั้งแต่ปี พ.ศ.  2539 เพื่อให้ระบบการขนส่งและ 
โลจิสติกส์มีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาเซียนได้จัดท ากรอบความตกลงด้านการอ านวย
ความสะดวกต่อการขนส่งที่ส าคัญ จ านวน 3 ฉบับ คือ  1) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 2) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งหลายรูปแบบ และ 
3) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน ทั้งนี้ เพื่อลดข้ันตอน 
ในกระบวนการด้านค้า/การขนส่งในอาเซยีนให้สะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนในการค้า/การขนส่ง ปัจจุบนั
อาเซียนทุกประเทศลงนามกรอบความตกลงทัง้ 3 ฉบับแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อใหม้ีผลบงัคับใช้
โดยกรอบความตกลงอาเซียนด้านการขนส่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถมีผลบังคับใช้ ในทางปฏิบัติ 
ได้ก่อนคือ กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN 
Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGT)  

โดยกรอบความตกลงก าหนดให้ประเทศภาคีต้องให้สิทธิในการขนส่งผ่านแดน (Right of 
transit transport) และสิทธิในการขนส่งของจากประเทศที่สามข้ึนและลงที่มาจากหรือมีจดหมาย 
ที่ประเทศภาคี ซึ่งการปฏิบัติตามกรอบความตกลงนี้จะไม่กระทบสิทธิและข้อมูลผูกพันที่ภาคีคู่สัญญา 
มีภายใต้ความตกลงหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศใดๆ ที่ประเทศภาคีเป็นสมาชิกอยู่ นอกจากนี้ ประเทศ
ภาคีจะต้องอ านวยความสะดวกในการขนส่งผ่านแดนที่เกิดข้ึนในดินแดนของตน โดยจะต้องไม่กีดกันหรือ
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง รวมทั้งต้องยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า
ระหว่างทาง ทั้งนี้ ประเทศภาคียังคงมีอ านาจในการตรวจสอบเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ กรอบความ
ตกลงยังก าหนดให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งผ่านแดนจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวกับ  
ระบบศุลกากร มาตรการตรวจโรคในพืชและคน การประกันภัย ฯลฯ กรอบความตกลงนี้ห้ามมิให้มีการ
ขนส่งสินค้าอันตรายผ่านแดน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษจากประเทศภาคีนั้นๆ และไม่อนุญาตให้ขนส่ง
สินค้าต้องห้ามหรือสินค้าที่ถูกจ ากัดผ่านดินแดนประเทศภาคี อย่างไรก็ตาม ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
ของประเทศภาคี รวมทั้งคนและสินค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบภายในของประเทศภาคีที่ใช้
บังคับอยู่ ซึ่งประเทศภาคีจะต้องบังคับใช้กฎหมายและระเบียบภายในของตนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติต่อการขนส่งผ่านแดนของประเทศภาคีอื่นๆ (ศ.ดร.ไผทชิต  เอกจริยกร, 2554) 

พิธีสารท่ีเกี่ยวข้องกับศุลกากร 
ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า  

ผ่านแดนจะมีพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร จ านวน 2 พิธีสาร ดังนี้ 

1) พิธีสาร 2 การก าหนดท่ีท าการพรมแดน (Designation of Frontier Posts) 
เป็นพิธีสารว่าด้วยการก าหนดที่ท าการพรมแดนเข้า – ออกของแต่ละประเทศกับ

ประเทศเพื่อนบ้านที่มีจุดเข้า - ออกตรงกัน ซึ่งประเทศได้มีการก าหนดที่ท าการพรมแดนซึ่งเป็นจุดเข้า - ออก
แล้ว ดังนี้ 

(1)  จุดผ่านแดนของไทยที่ประเทศเพื่อนบ้านมีการก าหนดจุดผ่านแดนตรงกันแล้ว 
ได้แก่ 
: แม่สาย – ท่าข้ีเหล็ก 
: แม่สอด – เมียวด ี
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: อรัญประเทศ – ปอยเปต 
: หนองคาย – ท่าแขก 
: สะเดา - บูกิต กายู ฮิตัม 
: มุกดาหาร – สะหวันนะเขต 
: ช่องเม็ก – วังเต่า 
: เชียงของ – ห้วยทราย 
: นครพนม - ท่าแขก 

(2)  จุดผ่านแดนของไทยที่ประเทศเพื่อนบ้านมิได้ก าหนดจุดผ่านแดนให้ตรงกันได้แก่ 
: ปาดังเบซาร์ 

(3)  ท่าหรือที่ประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติม 
: ท่าเรือแหลมฉบัง 
: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

สรุปว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้เสนอก าหนดจุดที่ท าการพรมแดนที่ประเทศเพื่อนบ้าน 
มีการก าหนดจุดผ่านแดนตรงกันแล้ว และมีเส้นทาง ASEAN Highway Network ซึ่งสามารถปฏิบัติ 
ได้ทันที โดยได้ตัดที่ท าการพรมแดนที่ยังต้องเจรจาเพื่อให้มีการเปิดจุดที่ตรงกันข้ามออกไปก่อน จึงได้
ก าหนดที่ท าการพรมแดนของไทยในระยะที่ 1 ดังนี้ 

(1) แม่สาย - ท่าข้ีเหล็ก 
(2) แม่สอด - เมียวด ี
(3) อรัญประเทศ - ปอยเปต 
(4) หนองคาย - ท่าเขก 
(5) สะเดา - บูกิต กายู ฮิตัม 
(6) มุกดาหาร - สะหวันนะเขต 
(7) เชียงของ – ห้วยทราย 
โดยขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างการเจรจาในเวทีศุลกากรอาเซียน4 

2) พิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดน (Customs Transit System) 
เป็นพิธีสารว่าด้วยเรื่องระบบศุลกากรผ่านแดน โดยประเทศสมาชิกอาเซียน 

จะอนุญาตให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นขนส่งสินค้าผ่านแดนของตนได้ เว้นแต่สินค้าต้องห้าม ต้องก ากัด 
ซึ่งได้ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายพิธีสาร และต้องไม่มีการเก็บภาษีใดๆ ส าหรับสินค้าที่ขนส่งผ่านแดน 
ส าหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตลอดจนพิธีการศุลกากรเพื่อการผ่านแดนจะต้องก าหนดไว้อย่างชัดแจ้ง  
ในกฎหมายแห่งรัฐ และ/หรือประกาศที่ออกโดยศุลกากร และศุลกากรแต่ละประเทศสามารถด าเนินการ
ใดๆ ได้เท่าที่จ าเป็น เพื่อให้สามารถควบคุมการขนส่งผ่านแดนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และการตรวจของ 
จะกระท าได้เท่าที่มีเหตุอันควรเท่านั้น โดยมีหลักการ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบโดยมีการขนส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 
                                                             
4
 สมพ. , 14 พ.ค.57 
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(1.1)  สื่อสารระหว่างผู้ค้า (Traders) และศุลกากรในการยื่นค าส าแดงผ่านแดน 
(Transit Declaration) และการปลดเปลื้องภาระหรือล้างพิธีการในการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดนที่เสร็จสมบูรณ์ (Discharge of Completed 
Transit Movements) 

(1.2)  แลกเปลี่ยนข้อมูลขนส่งผ่านแดนระหว่างหน่วยงานศุลกากร (Customs 
Authorities) 

(2) ระบบนี้เปิดกว้างส าหรับผู้ ค้า (Traders) ทั้งหลายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
โดยไม่ค านึงถึงประเภทธุรกิจของผู้ค้าดังกล่าว และจะต้องมีการประเมินคุณสมบัติของผู้ค้า ( Traders)  
โดยเจ้าหน้าที่ ผู้มีอ านาจตามเกณฑ์ข้ันต่ าที่ได้ตกลงกัน (Minimum Agreed Criteria) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลในการปฏิบัติที่ดีที่สุด (International Best Practice) 

(3) ใช้ระบบการตรวจสอบข้อมูลสว่นบุคคลในการประเมินความเสี่ยง (Risk Profiling 
Scheme) เพื่อให้ผู้ค่าที่มีความน่าเช่ือถือมากที่สุดได้ปฏิบัติพิธีการที่เรียบง่ายตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(4) ใช้หลักประกัน (Guarantee) อันเดียวโดยมีความสมบูรณ์ในทุกประเทศและ
ครอบคลุมถึงสินค้าตลอดเส้นทางการขนส่ง 

(5) ใช้แบบส าแดงหรือเอกสารการส าแดงทางศุลกากรที่เหมือนกันทั้งภูมิภาคในการ
ขนส่งผ่านแดน (Single Regional Customs Declaration/Document for transit) สถานะปัจจุบัน 
สมาชิกอาเซียนลงนามรับรองเนื้อหา (Ad-Referendum) แล้วจ านวน  9 ประเทศ คงเหลือประเทศไทย 
ซึ่งส านักกฎหมายศุลกากรด าเนินการส่งเรื่องเพื่อขออนุมัติคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อลงนามแล้ว   
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2.5 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion 
Economic Cooperation: GMS-EC) หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า “GMS” เกิดจากความร่วมมือของ          
6 ประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ประกอบด้วย ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้  
(ยูนนานและกวางสีจ้วง) โดยมีธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (The Asian Development Bank: ADB) 
เป็นสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น ถนนและสะพานต่างๆ เป็นต้น    

ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  (GMS Cross Border 
Transport Agreement) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า GMS - CBTA กระทรวงคมนาคมมีฐานะเป็นเจ้าภาพหลัก  
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(1) อ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามแดนระหว่างและท่ามกลางภาคี  
คู่สัญญา 

(2) ลดความยุ่งยาก (Simplify) และประสานกฎหมาย กฎระเบียบ ระเบียบพิธีและ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามแดน และ 

(3) ส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ซึ่งมีส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรโดยตรง ดังนี ้

ภาคผนวก 4 การอ านวยความสะดวกส าหรับการขนส่งข้ามแดน (Facilitatio of 
Frontier Crossing Formalities) 

- พิธีการขนส่งทางถนนข้ามพรมแดนส าหรับคน ยานพาหนะและสินค้าให้เป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเรียบง่าย 

- มีการปรึกษาหารือ ความร่วมมือ การประสานงานและความสอดคล้องกัน การปฏิบัติ
พิธีการและการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างกัน 

- ด าเนินมาตรการร่วมกันในการควบคุมและตรวจสอบคน สินค้าและยานพาหนะ 
ที่ขนส่งผ่านแดน ด้วยการจัดต้ัง Single Window Inspection ซึ่งจะก้าวไปสู่ National Single Window 
ต่อไป และ Single Stop Customs Inspection ซึ่งเฉพาะ Single Stop Customs Inspection นี ้ 
จะเป็นการตรวจสนิค้าทางกายภาพรว่มกันเพยีงครั้งเดียว เจ้าหน้าที่ประเทศคู่ภาคีที่พรมแดนติดกันโดยจะ
กระท าในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common control Area : CCA) ซึ่งจะจัดต้ังอยู่ในฝั่งประเทศขาเข้า 

ภาคผนวก 6 กฎเกณฑ์ในการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับสินค้าผ่านแดนและสินค้า
ผ่านแดนในประเทศ (Transit and Inland clearance Customs Regime) 

- สินค้าผ่านแดนจะได้รับการยกเว้นการตรวจสินค้าในระหว่างการขนส่งจากศุลกากร 
แต่ถ้าที่มีเหตุอันควรสงสัยในความผิดปกติ ศุลกากรอาจท าการตรวจสินค้าได้ 

- ยานพาหนะที่ขนส่งและคอนเทนเนอร์จะต้องสร้างในลักษณะที่ปูองกันการลักลอบ 
ปราศจากสิ่งปกปิดเพื่อซุกซ่อนสินค้า และสามารถตรวจพื้นที่บรรจุสินค้าและติดตราประทับได้ง่าย     
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

- ศุลกากรต้นทางเป็นผู้ติดตราประทับ ทั้งนี้ ศุลกากรของประเทศที่มีการขนส่งผ่านแดน  
พึงยอมรับแต่อาจติดตราประทับของตนเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ 
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- ให้แต่ละประเทศจัดตั้งองค์กร/สถาบันที่ท าหน้าที่ออกเอกสารผ่านพิธีการส าหรับสินค้า 
ผ่านแดนและท าหน้าที่ ในการค้ าประกันการช าระค่าภาษี/อากรและดอกเบี้ยที่ เกิดข้ึน โดยให้ 
ความรับผิดชอบจ ากัดอยู่ที่จ านวน 35,000 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ต่อเที่ยว โดยเอกสารที่ออก
นั้นมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน นับแต่วันที่ออกเอกสาร    

ภาคผนวก 8 การน ารถยนต์เข้าชั่วคราว (Temporary Importation of  Motor Vehicles) 
- ยอมรับการน าเข้าช่ัวคราวส าหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศคู่สัญญาอื่น 

โดยปราศจากการช าระค่าภาษีอากรและปลอดจากข้อห้ามข้อจ ากัดอื่นๆ  และอุปกรณ์ประกอบ 
ชุดเครื่องมือ น้ ามันเช้ือเพลิงในถังน้ ามันตามปกติ น้ ามันหล่อลื่น สิ่งบ ารุงรักษา อะไหล่ที่มีประมาณพอควร 

- รถยนต์ที่น าเข้าช่ัวคราวต้องมีเอกสารน าเข้าช่ัวคราว ซึ่งออกโดยองค์กร/สถาบันที่แต่ละ
ประเทศจัดต้ังข้ึน ทั้งนี ้องค์กรดังกล่าวยังท าหน้าที่ในการค้ าประกนัในการช าระค่าภาษี/อากรและดอกเบีย้
ที่เกิดข้ึนโดยให้ความรับผิดจ ากัดอยู่ที่จ านวน 20,000 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ต่อเที่ยว 

- เอกสารการน าเข้าช่ัวคราวมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน และรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้า
ภายใต้ภาคผนวกนี้ จะต้องออกจากประเทศที่มีการขนส่งเกิดข้ึนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ผ่านเข้าเขตแดน 

ภาคผนวก 14 กฎเกณฑ์ศุลกากรส าหรับคอนเทนเนอร์ (Container Customs Regime) 
- ให้ประเทศภาคีคู่สัญญายอมรับการน าคอนเทนเนอร์น าเข้าช่ัวคราว โดยปราศจาก 

การช าระค่าภาษีอากร และข้อห้ามจ ากัดอื่นๆและให้รวมอุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือและอะไหล่ที่มี
ปริมาณพอสมควร  

- คอนเทนเนอร์ที่น าเข้าช่ัวคราวจะต้องมเีอกสารน าเข้าช่ัวคราว ซึ่งออกโดยองค์กร/อากร
และดอกเบี้ยที่เกิดข้ึน โดยให้ความรับผิดจ ากัดอยู่ที่จ านวน 300 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ต่อเที่ยว 

- ให้เอกสารน าเข้าช่ัวคราวระบุระยะเวลาที่สามารถใช้เอกสารนั้นได้อย่างน้อย 6 เดือน 
นับแต่วันที่ออกเอกสาร และคอนเทนเนอร์ที่ได้รับอนุญาตจะต้องออกจากประเทศที่มีการขนส่งเกิดข้ึน
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้ามาในเขตแดน 

เนื่องจากความตกลง ( Agreement) จะมีผลบังคับใช้ได้ ประเทศสมาชิกต้องมีการ 
ให้สัตยาบันก่อน ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการแตกต่างกันไป การน าความตกลงมาถือปฏิบัติ (implemen-
tation) จึงอาจต้องใช้เวลายาวนานในการผ่านกระบวนการดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกที่มีความ
พร้อมและมีพรมแดนติดกัน สามารถน าสาระในความตกลงไปใช้ จึงได้มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ระดับทวิภาคีทีเรียกว่า “บันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม
พรมแดน” (Memorandum of Understanding on the Initial Implementation of Cross Border 
Transport Agreement) หรือที่เรียกย่อๆว่า MOU on IICBTA ประกอบด้วยส่วนที่เป็นตัวบท 
ที่ครอบคลุมสาระส าคัญต่างๆ ได้แก่ การอ านวยความสะดวกพิธีการข้ามแดน การขนส่งคนข้ามแดน  
เป็นต้น   

เพื่อให้การขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศคู่ภาคีด าเนินไปได้โดยราบรื่นปราศจาก
อุปสรรค จึงมีมาตรการอ านวยความสะดวกโดยใช้รูปแบบ Single Window Inspection (SWI) และ  
Single Stop Inspection (SSI) ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 4 ฯ สรุปได้ดังนี้ 
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- Single Window Inspection (SWI) เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้อง (เช่น ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง พาณิชย ์เกษตร และสาธารณสุข เป็นต้น) ในการ
ตรวจสอบและก ากับสินค้า ยานพาหนะและประชาชน ที่ผ่านเข้า - ออก ข้ามพรมแดน (การยื่นใบขน
สินค้า การเข้าเมือง การอนุญาตน าเข้า - ส่งออก การประกันภัย เป็นต้น) ซึ่งในปัจจุบันกรมศุลกากรได้น า
ระบบ Single Window Inspection มาใช้กับด่านศุลกากรที่ส าคัญภายใต้กรอบ GMS แล้ว 

- Single Stop Inspection (SSI) เป็นการร่วมกันตรวจสินค้าขาออก - ขาเข้าทาง
กายภาพเพียงครั้งเดียว โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศภาคีคู่สัญญา ณ บริเวณที่จัดตั้ง ซึ่งเรียกว่า 
“พื้นที่ควบคุมร่วม”  (Common Control Area: CCA) ในฝั่งประเทศขาเข้า ทั้งนี้ พื้นที่ควบคุมร่วมกัน 
จะมีอาคารที่ท าการ อาคารพักอาศัย โรงพักสินค้า ลาดจอดรถยนต์ และรั้วล้อมรอบ เป็นต้น 

ส าหรับจุดผ่านแดนของไทยที่ได้จัดท า MOU on IICBTA และลงนามไปแล้วเมื่อวันที่     
4 กรกฎาคม 2548 คือ 

: มุกดาหาร – สะหวันนะเขต (สปป.ลาว) 
: อรัญประเทศ – ปอยเปต (กัมพูชา) 
บันทึกความเข้าใจฯ (MOU on IICBTA) ที่ ครม.เห็นชอบเมื่อ 18 กรกฎาคม 2549 และ

รอเพื่อให้มีการลงนามในการประชุม GMS ที่ประเทศจีน 
: แม่สอด – เมียวดี (ไทย-พม่า) 
: แม่สาย – ท่าข้ีเหล็ก (ไทย-พม่า) 
บันทึกความเข้าใจ (MOU on IICBTA) ที่ได้ Final Draft แล้ว 
: ช่องเม็ก – วังเต่า (ไทย-ลาว) 

การผ่านพิธีการตามความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง 

ด่านศุลกากรมุกดาหารเป็นด่านน าร่องในการน าระบบพิธีการศุลกากรผ่านแดนที่เรียกว่า 
Great Mekong Sub-region Customs Transit Systems : GMS - CTS  ดังนี ้ 

1. การจัดตั้งองค์กรค้ าประกัน ( Guaranteeing Organization) ข้ึนในแต่ละประเทศ 
เพื่อค้ าประกันค่าภาษีอากรส าหรบัสนิค้าผ่านแดน ตู้คอนเทนเนอร์ และยานพาหนะต่อศุลกากรในประเทศ
ที่ผ่านแดนและวางเงินประกันระหว่างองค์กรค้ าประกันในแต่ละประเทศกันเอง กรณีมีปัญหาต่อค่าภาษี
อากรศุลกากรสามารถเรียกเก็บภาษีจากองค์กรค้ าประกันในประเทศของตนได้ทันที องค์กรการค้ าประกัน
ของประเทศไทย คือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (BOT) องค์กรค้ าประกันของลาว คือ LIFFA และ
เวียดนาม คือ VATA องค์กรค้ าประกันมีหน้าที่หลักอีกประการหนึ่งคือ การออกเอกสารผ่านแดนให้กับ 
ผู้ขนส่งผ่านแดน (Transport Operator) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ CIQ ในแต่ละด่านฯ 
จนกว่าจะถึงปลายทาง 

2. การควบคุมสินค้าผ่านแดน มี 2 วิธี 
- การควบคุมใบอนุญาตรถ โควตารถที่อนุญาตให้ขนส่งผ่านแดน ใบขับข่ี และการ

ประกันภัย ซึ่งควบคุมโดยการขนส่งทางบก 
- การควบคุมโดยใช้เอกสารผ่านแดนร่วมกัน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยมีการ

แลกเปลี่ยนตราประทับหน่วยงาน ช่ือและลายเซ็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ และ Seal ประทับตู้คอนเทนเนอร์ 
เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละพรมแดน 
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3. น าระบบ Single Window Inspection : SWI และระบบ Single Stop Inspec-
tion: SSI มาใช้ในการลดเวลาและค่าใช้จ่าย  และส าหรับประเทศไทยยังมิได้ให้สัตยาบันในภาคผนวก 4 
6 8 และ 14 ของความตกลง GMS CBTA ยังท าให้ยังต้องผ่านพิธีการตามปกติไปก่อน 
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บทที่ 3 การศกึษาและการวิเคราะห์ 

กรอบแนวคิดการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน และเป็นพื้นฐานวิธีการใหม่ๆมีการน าเสนอ
ตัวอย่างของประเทศต่างๆที่ได้น าหลักการบริหารชายแดนมาใช้เพื่อให้เห็นมุมมองที่หลากหลายของ
แนวคิดการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันในรูปแบบที่เป็นจริงเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 

3.1 แนวคิดการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน  

การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management: CBM) 
หมายถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชายแดนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการเคลื่อนย้ายสินค้าและการเดินทาง โดยที่ไม่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
แนวคิด CBM ไม่ใช่แนวคิดใหม่ที่เพิ่งเกิดข้ึน องค์การศุลกากรโลกได้เผยแพร่เอกสารประมวลปฏิบัติ
ศุลกากรส าหรับการบรูณาการบรหิารชายแดน (The Customs Compendium for Integrated Border 
Management) ในปี 2549 ซึ่งได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของการบูรณาการบริหารชายแดน การวางแผน
และการน าแนวคิดน้ีไปปฏิบัติ องค์ประกอบหลกัที่ระบไุว้ในประมวลปฏิบัติดังกล่าวก็ยังคงมีความส าคัญอยู่
ในปัจจุบัน หลายปีผ่านไปแนวคิดนี้ได้ถูกแสดงความคิดในเวทีต่าง ๆ สหภาพยุโรปเรียกแนวคิดนี้ว่า 
“การบูรณาการบริหารชายแดน” (Integrated Border Management) ธนาคารโลกเรียกว่า  
“การร่วมมือบริหารชายแดน” (Collaborative Border Management) และองค์กรว่าด้วยความมั่นคง
และความร่วมมือในยุโรปเรียกว่า “การบริหารชายแดนแบบเบ็ดเสร็จ” (Comprehensive Border 
Management) ช่ือเรียกเหล่านี้กล่าวถึงสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันมาก นั่นคือ แนวทางแบบองค์รวม  
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานควบคุมชายแดนที่ประสานการปฏิบัติหน้าที่เข้าด้วยกัน แนวคิด CBM มาจากแนวคิด
“การบูรณาการบริหารชายแดน” (Integrated Border Management) เนื่องจาก ค าว่า “บูรณาการ”  
หรือ Integrated นั้น มุ่งไปที่การบูรณาการหรือการรวมกันของโครงสร้างและสถาบัน ซึ่งเป็นการตีความ 
ที่ค่อนข้างแคบ ในขณะที่ WCO เช่ือว่า CBM ครอบคลุมไปถึงทรัพยากร หน้าที่ กระบวนการ และ
กฎระเบียบ ที่จะต้องน ามาพิจารณาปรับเปลี่ยนเพื่อท าให้เกิดการบริหารชายแดนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมีหลายวิธีที่สามารถน าไปสู่ผลลัพธ์นั้นได้โดยที่การบริการแบบบูรณาการเป็นหนึ่งในวิธี
เหล่าน้ัน 

การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานควบคุมชายแดนมีความเกี่ยวข้องกันและการท างาน
ร่วมกันสามารถเกิดข้ึนได้ในรูปแบบไม่เป็นทางการตั้งแต่ระหว่างบุคคล ในเรื่องเฉพาะบุคคล หรือข้ันตอน
การปฏิบัติหน้าที่ ข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ หรือในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น ตามกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ และข้อตกลง ทั้งนี้ CBM เกี่ยวข้องกับรูปแบบที่เป็นทางการโดยระดับความเป็นทางการของการ
ปฏิบัติงานร่วมกันที่เข้มข้นข้ึน ซึ่งสามารถน ามาอธิบายความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและความแตกต่าง  
ของความสัมพันธ์เมื่อรูปแบบความเป็นทางการเพิ่มข้ึน เมื่อมีการจัดต้ังคณะท างานเฉพาะกิจหรือข้อตกลง
อย่างไม่เป็นทางการและสามารถปรับปรุงให้การบริหารชายแดนดีข้ึน แต่คณะท างานฯหรือข้อตกลงดังกล่าว
จะต้องถูกยุบไปในที่สุดเพราะเป็นถูกจัดตั้งข้ึนเพียงช่ัวคราว  ไม่มีโครงสร้างถาวรและไม่มีข้อตกลง 
อย่างเป็นทางการมาสนับสนุน ท าให้ขาดความชัดเจนและไม่สม่ าเสมอ และอาจท าให้มีปัญหา  
ด้านการจัดการองค์กรที่ดีและลดความน่าเช่ือถือลง 
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รูปที่  1 ระดับการรวมกันของหน่วยงานรัฐบาล5 

CBM เกี่ยวข้องกับหน่วยงานควบคุมชายแดนภายในประเทศเดียวกัน และหน่วยงาน
ควบคุมชายแดนระหว่างประเทศที่มีความสนใจ CBM เช่นเดียวกัน น ามาตรการที่เป็นทางการมาใช้ 
เครื่องมือ และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  ที่สามารถท าให้กระบวนการด าเนินการประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิผล ดังที่รูปที่ 1 ได้แสดงไว้ ระดับรูปแบบความเปน็ทางการเริ่มจากระดับต่ าเพิ่มไปสูร่ะดับสงู และ
ธรรมชาติของการร่วมมือกันเพิ่มข้ึนอย่างแยบยลและมีความไว้วางใจกันความสัมพันธ์ในการท างาน
ระหว่างหน่วยงานเพิ่มข้ึนจากระดับที่ค่อนข้างต่ า “การพึ่งตนเอง” ไปสู่ระดับ “รับผิดชอบร่วมกัน”  
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อไปสู่การควบคุมชายแดนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เหตุผลของการที่หน่วยงานควบคุมชายแดนควรจะรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติงานนั้น 
เป็นเรื่องของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Value Proposition)  งานควบคุมบริเวณชายแดนมีส่วนช่วย 
ในการท างานของผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้องทางธุรกิจ กฎระเบยีบที่บังคับใช้บริเวณชายแดนมีความจ าเป็นส าหรับ
สินค้าเพื่อการค้าที่มีปริมาณมากและเศรษฐกิจ และสินค้าส าหรับบุคคลธรรมดาที่ซื้อขายระหว่างประเทศ 
งานควบคุม (ถ้าด าเนินการอย่างมีประสทิธิภาพ) จะสามารถควบคุมเวลาการขนส่งและลดค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งได้ และในทางตรงกันข้าม หากควบคุมเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม่ได้ คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์
ส าหรับการค้าขายและผู้บริโภคจะลดลง   

ดังนั้น การท าให้คุณค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่างานควบคุมบริเวณชายแดนสูงที่สุด จะท าได้
ส าเร็จโดยปูองกันการใช้ทรัพยากรโดยไม่จ าเป็นในระหว่างการขนส่งของสินค้า และสามารถท าได้เมื่อ
กฎระเบียบบริเวณชายแดนรวมการปฏิบัติงานไว้ด้วยกันเพื่อลดความซ้ าซ้อนและความล่า ช้าแต่ CBM  
ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อการค้าในแง่การลดข้ันตอนและความยุ่งยากต่าง ๆ เท่านั้น การเพิ่มระดับ  
ความร่วมมือท าให้หน่วยงานควบคุมชายแดนสามารถแบ่งปันทรัพยากรและลดการท างานที่ไม่จ าเป็น
ส าหรับหน่วยงาน และเพิ่มประสิทธิผลหน้าที่ควบคุมด้วยการท างานร่วมกัน สิ่งนี้ จะท าให้หน่วยงาน
ควบคุมชายแดนสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ เกิดข้ึนได้ดี ข้ึน และสามารถท าหน้าที่ควบคุม  
ให้มีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ค้าได้  ทั้งนี้ CBM เน้นการปรับหน้าที่ของหน่วยงานควบคุมชายแดนโดยยึด 2 
ประเด็นหลักของ CBM อันได้แก่ การเคลื่อนย้ายทางกายภาพของสินค้า และการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการควบคุมชายแดน การปรับนี้ท าให้เกิดผลลัพธ์ คือ ระบบควบคุมชายแดนที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                                                             
5
 ปรับปรุงจากเอกสาร “Better Connected Services for Kiwis”, สถาบันนโยบายศึกษา, นิวซีแลนด์ 

การท างาน
ร่วมกัน 

การร่วมมือกัน
ท างาน 

การแบ่งงาน 
รับผิดชอบ
ร่วมกัน 

แบบเป็น
ทางการ 

 

รูปแบบ
ความสัมพนัธ ์
 

รายละเอียด
ความสัมพนัธ ์

การอยู่
ร่วมกัน การติดต่อสื่อสาร การท างาน

ประสานกัน 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ ์ พ่ึงตนเอง การแบ่งปันข้อมูล การแบ่งปัน

ทรัพยากร 

แบบไม่เป็น
ทางการ 
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สภาพของการควบคุมชายแดนในปัจจุบันท าให้ต้องมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีบทบาท 
ในการควบคุม เพราะเป็นไม่ได้ที่หน่วยงานควบคุมเพียงหน่วยงานเดียวจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุม
บริเวณชายแดนได้ทั้งหมด เนื่องจากความหลากหลายของสินค้าและกฎระเบียบต่างๆ ในการตรวจปล่อย
สินค้าที่จ าเป็นส าหรับการควบคุมชายแดน การสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและการแบ่งหน้าที่  
ความรับผิดชอบยังคงเป็นสิ่งที่จ าเป็นในบริเวณชายแดนหลายๆแห่ง ซึ่งสิ่งนี้ ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายแต่อย่างใด  
สิ่งที่จ าเป็นส าหรับระบบการควบคุมชายแดนที่ดี ได้แก่ การที่หน่วยงานควบคุมชายแดนทั้งหลายน าภารกิจ
หน้าที่ของหน่วยงานตนมาเปรียบเทียบกัน เพื่อหางานที่ซ้ าซ้อนและหน้าที่ที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินการ
บริเวณชายแดน  ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานอาจมีได้หลากหลาย เช่น  
การจัดต้ังหน่วยงานชายแดนที่เป็นเอกเทศข้ึนใหม่ซึ่งจะมีหน้าที่เกี่ยวกับชายแดนทั้งหมด การฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ท าหน้าที่ของหลายหน่วยงานได้และหากมีกรณีสงสัยหรือกรณีพิเศษสามารถ  
แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อด าเนินการตรวจสอบเพียงแค่ครั้งเดียว ทั้งนี้ การปรั บเปลี่ยน  
การท างานของหน่วยงานต่างๆ ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานหรือจุดชายแดนต่าง ๆ 
ภายในประเทศเดียวกันหน่วยงานควบคุมชายแดนทุกหน่วยจะต้องหาแนวทางการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิผลสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ CBM สามารถท าให้หน่วยงานควบคุมชายแดนมีความ
เข้มแข็งและน าทรัพยากรที่มีอยู่ออกมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ดังนี ้

1) ขาดแคลนเวลาในการรักษาประโยชน์ให้แก่การค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ            
ขาดแคลนเวลาในการควบคุมสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงอย่างมีประสิทธิผล 

2) ขาดแคลนบุคลากรและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมชายแดน 
3) ขาดแคลนข้อมูลข่าวสารเพื่อพิจารณาสถานะความเสี่ยงของสินค้า 
4) ขาดแคลนพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างที่จ าเป็นส าหรับการควบคุมชายแดนที่มีประสิทธิผล 
5) ขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการควบคุมชายแดนที่มีประสิทธิผล 
ปัจจัย 3 ข้อแรก (เวลา บุคลากร และข้อมูลข่าวสาร) เป็นผลจากการออกแบบข้ันตอน

การท างานและสามารถแก้ไขได้โดยการปรับโครงสร้างขั้นตอนการท างานใหม่ แนวทางพื้นฐานคือการท า
ให้หน่วยงานควบคุมชายแดนระบุการรวมกันและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดร่วมกันโดยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น และการรวมกันนี้จะท าให้เกิดแนวทางองค์รวมที่จะส่งผล
ดีกว่าการปฏิบัติเพียงหน่วยงานเดียว การด าเนินการที่เป็นรูปธรรมที่น ามาแก้ไขการขาดแคลนทรัพยากร 
นั้น ได้แก่ การปรับโครงสร้างกระบวนการใหม่ ท าให้ข้ันตอนต่าง ๆ เกิดข้ึนร่วมกัน มากกว่าที่จะเกิดข้ึน
ตามล าดับ การฝึกอบรมและการมอบอ านาจ ท าให้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ของอีกหน่วยงานหนึ่งได้ และการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ท าให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน
เพื่อใช้ในการระบุและควบคุมสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนปัจจัย 2 ข้อสุดท้าย (สิ่งปลูกสร้างและเครื่องมือ)  
เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยากกว่าและการสร้างโครงสร้างต่าง ๆ ข้ึนใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
ควบคุมชายแดนไม่สามารถท าได้ และมีความเกี่ยวข้องกับปัจจยั 3 ข้อแรก หากข้ันตอนต่าง ๆ ถูกปรับปรุง
ให้มีประสิทธิผลดีข้ึนและมกีารแบง่ปนัทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือจะเป็นปจัจยัที่ท าให้
การท างานเกิดประสิทธิผลสูงสุด การด าเนินการที่เป็นรูปธรรมที่น ามาแก้ไขการขาดแคลนนั้น ได้แก่  
การแบ่งปันเครื่องมือการตรวจสอบจากภายนอก (Non - intrusive inspection equipment)  
และพื้นที่ส าหรับการตรวจสอบ เนื่องจากแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกันลดจ านวนการเปิดตรวจ
ที่ไม่จ าเป็นและพื้นที่ส าหรับการเปิดตรวจจึงลดลงด้วย ส่งผลให้การขนส่งสินค้าราบรื่นเพราะสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ บริเวณชายแดนจะลดความหนาแน่นลงและเวลารอคอยการตรวจสอบจะลดลง
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เช่นเดียวกัน เมื่อความหนาแน่นลดลง เจ้าหน้าที่ที่ต้องมาประจ า ณ จุดนี้ จึงลดจ านวนลง เจ้าหน้าที่ 
ท่านอื่นสามารถไปปฏิบัติงานที่มีความส าคัญอื่นๆ ได้ เมื่อมีการพิจารณาก่อสร้างอาคารส านักงาน  
วิธีการหนึ่งที่ใช้ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจุดควบคุมชายแดน คือ ประเทศชายแดนติดกันสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกร่วมกัน โดยที่หน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานบริเวณชายแดนอื่น ๆ สามารถท างาน 
เคียงข้างกันได้ ในกรณีนี้ จะหลีกเลี่ยงประเด็นด้านกฎหมายและนโยบายส าหรับเจ้าหน้าที่ที่จะไป
ปฏิบัติงานข้ามเขตชายแดน และลดค่าใช้จ่ายในการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณชายแดน  
บางหน่วยงานพบว่าการที่มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติหน้าที่บางอย่างของเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศอื่น
แทนเจ้าหน้าที่ศุลกากรเจ้าของประเทศมีความเหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรประเทศผูส้่งออกตรวจสอบระเบียบปฏิบัติในการส่งออกและตรวจสอบการน าเข้าส าหรับประเทศ
ผู้น าเข้าในคราวเดียวกัน สินค้าจะถูกตรวจปล่อยส าหรับการส่งออกและน าเข้าโดยการตรวจสอบเพียงครั้ง
เดียว  นอกจากนี้ กรอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกทางการคาโลก 
(Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade: SAFE) ของ WCO ส่วนหนึ่ง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่างศุลกากร (Customs to Customs Pillar) และมีภาคผนวก
กล่าวถึงวิธีการสร้างเครือข่ายระหว่างศุลกากร  อย่างไรก็ตาม เครื่องมือการตรวจสอบจากภายนอก (Non 
- intrusive inspection equipment) มีราคาสูง หน่วยงานควรพิจารณาใช้เครื่องมือประเภทนี้รว่มกันกบั
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย การน าสุนัขดมกลิ่นสามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ในประเทศชายแดน
ติดกัน  

การตรวจปล่อยผู้โดยสารและสินค้าล่วงหน้า ได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นระบบที่มี
ประสิทธิผลในการลดระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าและนักท่องเที่ยว การตรวจปล่อยล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับ
การตั้งส านักงานศุลกากรในประเทศต้นทางและส านักงานนี้ท าหน้าทีศุ่ลกากรและตรวจคนเข้าเมืองส าหรบั
การเดินทางเข้าประเทศตน (ประเทศปลายทาง) ณ สนามบินในต่างประเทศ (ประเทศต้นทาง)  
เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงประเทศปลายทาง จะถือว่าผู้โดยสารเหล่านี้เป็นผู้โดยสารภายในประเทศและ
สามารถเดินทางออกจากสนามบินได้ทันที ความหนาแน่นของผู้โดยสารที่สนามบินจะลดลง ท าให้ก่อสร้าง
อาคารผู้โดยสารขนาดเล็กได้ เช่นเดียวกันกับสินค้าที่ได้รับการตรวจปล่อยตั้งแต่สนามบินประเทศต้นทาง
แล้ว จะท าให้ความหนาแน่นของสถานีลดลง นอกจากนี้ยังมีงานบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับศุลกากร
โดยตรงแต่มีผลต่อการปฏิบัติงานของศุลกากรอาจน ามาพิจารณาว่าจะสามารถแก้ไขเพื่อลดต้นทุน  
การบริหารจัดการได้หรอืไม่ เช่น หน่วยงานศุลกากรหลายแห่งต้องกักสินค้าไว้เพื่อรอใบอนุญาตน าเข้าจาก
หน่วยงานภายในประเทศหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งหน่วยงานศุลกากรนั้น อาจตรวจปล่อย
สินค้าโดยพิจารณาจากใบอนุญาตของประเทศต้นทาง (มากกว่าที่จะกักสินค้าไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาต
ภายในประเทศ) 

การน ามาตรฐานสากลมาใช้จะท าให้กระบวนการต่าง ๆ ง่ายข้ึนและเป็นรูปแบบเดียวกัน 
WCO พัฒนามาตรฐานต่าง ๆ ตั้งแต่ชนิดที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคในการเก็บข้อมูล (WCO Data Model) 
จนถึงแนวทางการปฏิบัติ (the Revised Kyoto Convention) การน ามาตรฐานสากลมาใช้ในงาน
ศุลกากรจะเพิ่มประสิทธิผลงานศุลกากรและระบบการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน การใช้
มาตรฐานสากลเช่นเดียวกันจะท าให้ภาคเอกชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีข้ึนและสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของประเทศได้อย่างถูกต้อง     
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3.2 องค์ประกอบของการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน 

CBM ประกอบด้วย 2 มิติที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ได้ ได้แก่ การเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสาร
และการเคลื่อนย้ายสินค้าและคน ในแต่ละมิติจะถูกก ากับโดยหลักการทั่วไปหลายหลักการ ซึ่งหลักการ
ทั่วไปนี้ ท าให้เกิดหลักการเฉพาะที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการตรวจปล่อยสินค้าและคนบริเวณ
ชายแดน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2 มิติของการบรหิารจัดการชายแดนร่วมกัน 

มิติของ CBM ทั้ง 2 ด้านนี้ เป็นหลักสนับสนุนส าคัญที่ก่อให้เกิดระบบ CBM ท้ายสุดข้อมูล
ข่าวสารไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบดิจิตอลหรือเอกสาร จะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานควบคุมชายแดน  
เพื่อพิจารณาควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและคน การเคลื่อนย้ายโดยไม่ติดขัดและการเข้าถึงข้อมูล  
ที่มีคุณภาพร่วมกันจะท าให้หน่วยงานควบคุมชายแดนสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และอ านวย 
ความสะดวกให้แก่สาธารณะซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้าคล่องตัวและได้รับการอ านวยความสะดวก  ส าหรับสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงจ าเป็นต้องถูก
ตรวจสอบอย่างถ่ีถ้วน ส่วนสินค้าที่มีความเสี่ยงต่ าและตรวจปล่อยได้จะเสียเวลาส าหรับการตรวจสอบ
เท่าที่จ าเป็น 

หลักการส าคัญส าหรับการเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารภายในระบบ CBM อยู่บนสมมติฐาน 
ความพร้อมของข้อมูลข่าวสารที่ดีจากผู้ประกอบการท าให้น าไปสู่การตัดสินใจที่ดีของหน่วยงานควบคุม
ชายแดน การที่จะท าให้สิ่งนี้เกิดข้ึน ต้องอาศัยหลักการต่อไปนี้ 

1) การควบคุมที่ชัดเจน  ระเบียบหรือข้อก าหนดต่างๆ ต้องมีความชัดเจน เพื่อให้กลุ่มผู้ค้า
เข้าใจอย่างชัดเจนว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมข้อมูลในส่วนไหน และจะต้องส่งข้อมูลให้เมื่อใด
และอย่างไร ซึ่งจะท าให้หน่วยงานควบคุมมีข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการด าเนินการอย่างครบถ้วนและลดการขอ
เอกสารเพิ่มเนื่องจากระเบียบหรือข้อก าหนดที่ไม่ชัดเจน เป็นการลดระยะเวลาที่จะต้องรอข้อมูลส าหรับ
การพิจารณาตรวจปล่อยและหลีกเลี่ยงการตรวจปล่อยที่ขาดประสิทธิภาพและมีจุดติดขัด 

2) การเช่ือมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การส่งข้อมูลในที่นี้ หมายถึง การส่งข้อมูล 
ทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีประสิทธิภาพ ควรลดการขอข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกันให้เหลือ
น้อยที่สุด (เช่น ข้อมูลเหมือนกันควรยื่นแค่ครั้งเดียว) และข้อมูลทั้งหลายที่ต้องยื่นนั้นควรจะเป็นข้อมูล 
ที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานตามกฎและระเบียบของหน่วยงานข้อมูลต่าง ๆ และไม่จ าเป็น

ปัจจัยสู่
ความส าเร็จ 

ที่ส าคัญ 

 

 

 

มุมมอง CBM 
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ภายในประเทศ 
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ระหว่างประเทศ 

การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน 

การเชื่อมโยงข้อมูล การเคล่ือนย้ายสินค้า 

สินค้า ผู้โดยสาร สินค้า ผู้โดยสาร 



22 
คณะท างานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management : CBM), 2557 

จะต้องยื่นภายในครั้งเดียว เพิ่มประสิทธิภาพในข้ันตอนของหน่วยงานต่าง ๆ โดยยื่นข้อมูลที่มีความส าคัญ
ด้านความปลอดภัยและเป็นระเบียบหรือข้อก าหนดหลักเพื่อน ามาพิจารณาก่อน ในขณะที่ข้อมูลที่มี
ความส าคัญรองลงมาสามารถยื่นได้ในภายหลัง ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

3) การแบ่งปันข้อมูล เพื่อขยายขอบเขตการแบ่งปันข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ยื่น
โดยกลุ่มผู้ค้าถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานควบคุมชายแดนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปบริหารจัดการความเสี่ยงและ
พิจารณาตัดสินใจร่วมกันว่าจะจัดสินค้าน้ันเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงหรือต่ า 

4) การปกปูองข้อมูล เพื่อรักษาความลับทางการค้าระหว่างกลุ่มผู้ค้าและระหว่างหน่วยงาน
ควบคุมชายแดน ข้อมูลความลับที่ไดร้ับมาและเผยแพรไ่ปยังหน่วยงานที่เกีย่วข้องอื่นๆ จะต้องถูกเก็บรักษา
ไว้ การแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานควบคุมชายแดนจะต้องมีกฎระเบียบอย่างชัดเจนว่าแบ่งปันข้อมูล
ได้มากน้อยเพียงใดเพื่อให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามข้อก าหนดตามกฎหมาย ปกปูองผลประโยชน์ของ
กลุ่มผู้ค้า และมีกรอบกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานควบคุมชายแดน 

หลักการเหลา่น้ี สามารถน ามาใช้ได้กับการยื่นข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์
และเตรียมพื้นฐานส าหรับการบริหารข้อมูลแบบผสมผสาน (Integrated information management 
approach) โดยหน่วยงานควบคุมชายแดนในการจัดตั้งระบบ CBM และหลักการส าคัญของการ
เคลื่อนย้ายสินค้าร่วมกันภายในระบบ CBM คือ สมมติฐานว่าการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความเสี่ยงต่ าระหว่าง
ชายแดนโดยไม่ถูกรบกวนนั้น มีความส าคัญต่อประโยชน์หลักที่คาดว่าหน่วยงานควบคุมชายแดนจะได้รับ 
การรักษาประโยชน์และการจัดการอย่างมีประสทิธิผลกับสินค้าที่มคีวามเสี่ยงสูงน าไปสู่การรกัษาประโยชน์
ที่ดียิ่งขึ้นโดยไม่ขวางกั้นการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความเสี่ยงต่ า หลักการที่จะท าให้สิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนได้ ดังนี้  

1) การตรวจสอบและตรวจปล่อยอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานควบคุมชายแดนควรร่วมกัน 
ด าเนินการควบคุมสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง ข้ันตอนการตรวจสอบสินค้าควรมีความชัดเจนให้กับ
ผู้ประกอบการและหากจ าเป็นต้องตรวจสอบสินค้าโดยหลายหน่วยงาน ควรเปิดตรวจสินค้าเพียงครั้งเดียว
โดยที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันตรวจสอบ หรือมีหน่วยงานหลัก (เช่น ศุลกากร) มีอ านาจ
ด าเนินการในนามของหน่วยงานอื่น ในกรณีที่เป็นไปได้ การตรวจสอบสินค้าอาจด าเนินการในสถานที่
ภายในประเทศที่ก าหนดไว้ แทนที่จะเป็นบริเวณชายแดน 

2) การบริหารความแออัดของสถานที่ โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพควรถูกจัดวางเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าให้เคลื่อนย้ายไปโดยง่าย และความพยายามนี้จะต้อง
ค านึงถึงจุดแออัดของยานพาหนะที่อาจจะเกิดข้ึน  เช่น การศึกษาเรื่องระยะเวลาตรวจปล่อย (Time Release 
Study)  หน่วยงานควบคุมชายแดนและกลุม่ผูค้้าควรท างานรว่มกันอย่างสม่ าเสมอเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัด 

3) ความพร้อมของเจ้าหน้าที่: หน่วยงานควบคุมชายแดนจ าเป็นต้องท างานร่วมกันเพื่อให้
มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่มีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในการควบคุมสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อลดระยะเวล า 
การตรวจปล่อยสินค้า ซึ่งรวมถึงการอบรมที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการมอบอ านาจให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น เพื่อที่จะให้หน่วยงานปฏิบัติงานในนามของ
หน่วยงานอื่นในบางกรณี และรวมถึงการปรับช่วงเวลาให้สอดคล้องกัน ทั้งเวลาปฏิบัติงาน เวลาพักผ่อน 
และการเปลี่ยนเวรของเจ้าหน้าที่เพื่อลดอุปสรรคและเวลาในการปฏิบัติงาน 

4) ความพร้อมของอุปกรณ์ หน่วยงานควบคุมชายแดนควรมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นและสิ่งอ านวย 
ความสะดวกต่างๆ ส าหรับการด าเนินการควบคุมและท าให้เกิดการรวมกันทางบวก โดยแบ่งปันทรัพยากร
ต่างๆ ร่วมกัน ในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ วิธีการตรวจสอบจากภายนอกควรใช้ร่วมกัน 
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาปัจจัยส าคัญที่ท าให้ CBM ประสบความส าเร็จ เนื่องจาก CBM  
ไม่ได้เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ จะต้องมีการวางแผนกระบวนการ น ามาใช้โดยหน่วยงานควบคุมชายแดน 
ที่สนใจ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการควบคุมชายแดนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาระบบ CBM มีดังนี ้

1) การสนับสนุนทางการเมือง ความต้องการการสนับสนุนทางการเมืองในการที่จะน า
ระบบ CBM มาใช้เป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ ระบบ CBM จะเกี่ยวข้องกับนโยบายประเทศ 
และกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก รัฐบาลจะต้องยึดมั่นในระบบ เพื่อผู้ปฏิบัติจะไม่ต้อง
เผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับอ านาจในการปฏิบัติงานและการไม่ลงรอยกันระหว่างหน่วยงานเมื่อมีการ
ออกแบบระบบใหม่นี้ การที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเมืองจ าเป็นต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ชัดเจน
และเป็นธรรมออกไปอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ การน าไปใช้ประโยชน์  
และอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนในการจัดตั้งระบบ CBM ความพร้อมของทรัพยากรในการจัดตั้งระบบ CBM 
มักจะเกี่ยวข้องกับระดับของการสนับสนุนทางการเมืองและความยึดมั่นในโครงการ การท าให้มีการ
สนับสนุนทางการเมืองเป็นรากฐานส าคัญให้กับปัจจัยความส าเร็จอื่น ๆ  

2) การจัดตั้งคณะท างานแผนยุทธศาสตร์  เนื่องจากระดับความเป็นทางการของการ
ปฏิบัติงานร่วมกันจะต้องถูกน ามาพิจารณาและโครงสร้างที่เป็นทางการจะต้องถูกจัดตั้งข้ึน เพื่อจัดเตรียม
โครงสร้างหน่วยงานที่จ าเป็นและกระตุ้นให้เกิด CBM ที่มีประสิทธิผลในข้ันแรก หน่วยงานที่ได้รับ 
การแต่งตั้งให้เป็นหน่วยงานหลักจะต้องแต่งตั้งผู้จัดการโครงการและคณะท างานของโครงการ ผู้จัดการ
โครงการควรมาจากหน่วยงานชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่และมีอ านาจสั่งการเกี่ยวข้องกับบุคคลากร  
จากหน่วยงานชายแดนอื่น ผู้จัดการโครงการควรจะได้รับการแบ่งเบาภาระหน้าที่จากงานรับผิดชอบประจ า
อื่น ๆ เพื่อจะได้มีเวลาให้กับโครงการนี้อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานชายแดนอื่น ๆ 
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการ ควรจะให้ความส าคัญกับโครงการนี้เป็นอันดับแรกในบางกรณี 
ศุลกากรหรือการทา่เรอือาจจะเป็นหน่วยงานที่ดีที่สดุในการเป็นผูร้บัผดิชอบหลักในการพัฒนาระบบ CBM 
และการน าระบบ CBM มาใช้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญ ได้รับข้อมูลและเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และมีบทบาทส าคัญบริเวณชายแดนหน่วยงานชายแดนทุกหน่วยและกระทรวง  
ที่ก ากับดูแลนโยบายเกี่ยวข้องกับการด าเนินการบริเวณชายแดนต่าง ๆ ควรเป็นคณะท างานด้วย 
องค์ประกอบของคณะท างานอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นส าคัญ คือ 
คณะท างานจะต้องมีผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงาน เช่น ศุลกากร ผู้รักษาชายแดน ต ารวจ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงกลาโหม กระทรวงสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงเกษตร กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงโทรคมนาคม และภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ ในกรณีเช่นนี้ คณะท างานหลักที่จะน าระบบ  CBM มาใช้สามารถแต่งตั้ง
ผู้เช่ียวชาญจากสถาบันต่าง ๆ ข้างต้นมาร่วมคณะท างานได้องค์ประกอบของคณะท างานควรมีบุคคลที่มี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานชายแดนและกระบวนการการค้าระหว่าง
ประเทศ และตามหลักการแล้ว ควรจะมีผู้แทนอาวุโสจากหน่วยงานหลักที่ จะเกี่ยวข้องโดยตรงในการ 
น าระบบ CBM มาใช้และท าให้เกิดประโยชน์ คณะท างานควรจะมีอ านาจน าเงินงบประมาณมาใช้บริหาร
โครงการ ตัดสินใจเรื่องการจัดสรรทรัพยากร และผูกพันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมมือในโครงการ 
เอกสารเกี่ยวกับ “จุดประสงค์ ความรับผิดชอบ และขอบเขตของงาน” ควรได้รับความเห็นชอบ 
จากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมอบให้กับคณะท างาน สมาชิกจากภาคการค้าควรเป็น
คณะท างานด้วย เช่นเดียวกับผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือควรจัดเตรียมการเข้าถึงข้อมูลใหแ้ก่
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ผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้ คณะท างานระหว่างหน่วยงานนี้ควรมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนายุทธศาสตร์และ
แผนงานการน าระบบ CBM มาใช้ ดังที่กล่าวข้างต้นว่าสมาชิกจากหน่วยงานชายแดนควรทบทวน 
ข้อปฏิบัติ กระบวนการ ข้ันตอนปฏิบัติ และองค์ประกอบของข้อมูลที่ต้องการ ข้อปฏิบัติของหน่วยงาน 
แต่ละหน่วยงานเหล่านี้ ควรน ามาเปรียบเทียบกันในประเด็นงานที่รับผิดชอบ พิจารณางานที่ซ้ าซ้อน  
และงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กระบวนการชายแดน แผนยุทธศาสตร์ที่ได้มาจะบ่งบอกผลการทบทวน
นี้ และจะร่างโครงการที่ เช่ือมโยงเข้าด้วยกันที่จ าเป็นส าหรับการควบคุมชายแดนที่มีประสิทธิผล  
แผนฯ ควรครอบคลุมถึงโครงสร้างหน่วยงานที่จ าเปน็ส าหรับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง การพัฒนากระบวนการ
ชายแดนร่วมกันและเป็นหนึ่งเดียวกัน การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ซึ่งจะต้องสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และมีการจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
ให้ดีข้ึน คณะท างานระหว่างหน่วยงานจะรับผิดชอบตรวจสอบการน าแผนการปฏิบัติงานมาใช้ การพัฒนา
และรักษาช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและตัดสินใจความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมชายแดนและงานบริหารชายแดน เทคนิคการบริหารโครงการทั่วไป มักจะเป็นการด าเนินงาน 
ตามแผนงานทั่วไป ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ ได้แก่ การบริหารทรัพยากรและการแต่งตั้งคณะท างานย่อย  
การจัดท าข้อก าหนดโครงการและแผนงานส าหรับคณะท างานย่อย การขอเงินงบประมาณ การบริหารเงิน
งบประมาณ การระบุทางเลือกที่เป็นไปได้และการเลือกทางเลือกที่เป็นไปได้ที่สุด การวัดผลแผนงาน และ
การรายงานผลทั่วไป 

3) กรอบของกฎหมาย ระบบ CBM จ าเป็นต้องมีกรอบกฎหมายที่สมเหตุสมผล และครอบคลุม
กระบวนการควบคุมที่ก าหนดความหมายอย่างชัดเจน การแบ่งอ านาจและหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน
ควบคุมชายแดนที่เกี่ยวข้อง การรักษาความลับและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการควบคุม
ชายแดน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหลายส่วนราชการ การคุ้มครองพนักงานที่ปฏิบัติงาน  
ในต่างประเทศ การจัดการด้านเอกลักษณ์ระหว่างประเทศ (Cross - Border Identity Management) 
และความสัมพันธ์ของกฎหมายของชายแดนประเทศพรมแดนติดกัน ในระบบการบูรณาการบริหาร
ชายแดน (Integrated Border Management) มีความตกลงอยู่ 2 ประเภทที่สามารถตกลงกันได้ ได้แก่ 
ความตกลง สนธิสัญญา อนุสัญญา หรือพิธีสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และความตกลงที่ไม่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย เช่น บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) การพิจารณาว่า 
จะท าความตกลงประเภทใดข้ึนอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความตกลงที่มีอยู่ก่อนหน้า
ระหว่างหน่วยงานหรือประเทศ และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ ซึ่งอาจต้องการความตกลง
อย่างเป็นทางการและผูกพันคู่สัญญาเพื่อให้ข้อบังคับนั้นมีประสิทธิผล หรืออาจต้องการความตกลง  
อย่างไม่ผูกพันคู่สัญญา ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายที่จัดตั้งภายในแต่ละประเทศ  
เป็นสิ่งจ าเป็น และเพื่อให้ระบบ CBM ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหตุผลที่ส าคัญส าหรับการจัดท าข้อตกลง
ประเภทผูกพัน คือ เพื่อบรรจุข้อบังคับที่เคร่งครัดแก่ข้อมูลที่เป็นความลับและกฎหมายคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลที่ปกติบรรจุอยู่ในกฎหมายของประเทศ และการน าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระห ว่าง
ศุลกากรมาใช้ ข้อตกลงระหว่างประเทศประเภทผูกพันนี้ จะตกลงกันในรูปแบบเอกสารระหว่างประเทศ
ภาคีซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ก่อให้เกิดสิทธิและผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อตกลงประเภท 
ไม่ผูกพันสามารถท าการตกลงในรูปแบบบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่บันทึกข้อผูกพันระหว่างกัน  
ในรูปแบบและค าพูดที่แสดงเจตนาออกมาจากผู้ลงนามมากกว่าจะเป็นผลผูกพันทางกฎหมาย บันทึก  
ความเข้าใจระหว่างสองหน่วยงานจะถูกน ามาใช้เมื่อคู่สัญญาต้องการหลีกเลี่ยงข้ันตอนที่เป็ นพิธีการ 
ของข้อตกลงประเภทผูกพัน บันทึกความเข้าใจอาจใช้ก าหนดกรอบกฎหมายเบื้องต้นส าหรับระบบ CBM 
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ซึ่งส าหรับภายในประเทศน้ัน บันทึกความเข้าใจควรเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานชายแดน แต่ไม่จ ากัดแค่หน่วยงานควบคุมชายแดน เพราะอาจรวมถึงหน่วยงาน 
การต่างประเทศ หอการค้า การท่าเรือ ต ารวจ หน่วยงานคลัง  อัยการ เป็นต้น  บันทึกความเข้าใจ 
ควรก าหนดขอบเขตบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวข้องและควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  
การปฏิบัติงานร่วมกัน การวางแผนเหตุฉุกเฉินร่วมกัน การฝึกอบรมร่วมกัน ข้อตกลงในการท าการสื่อสาร
ขอบเขตการช่วยเหลือ (รวมถึงความช่วยเหลือเฉพาะทาง) ความร่วมมือปฏิบัติงานชายแดน ช้ันความลับ
ของข้อมูล การปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล การยกเว้น ความสัมพันธ์เรื่องดินแดน และการระงับข้อพิพาท 
บันทึกความเข้าใจควรจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับแต่ละประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท าข้อตกลง 

4) เทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสาร การเช่ือมโยงข้อมูลโดยสะดวก
นี้เป็นกุญแจหลักของความส าเร็จของระบบ CBM เทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสารเป็นสิ่งขับเคลื่อนหลัก 
ที่ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูลโดยสะดวก เมื่อระบบเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาข้ึน สิ่งที่ต้องค านึงถึง 
เป็นอันดับแรก คือ ความสามารถในการท างานกับระบบอื่น และอาจต้องสร้างระบบแบบเปิด 
และน ามาตรฐานสากลมาใช้ เช่น รูปแบบข้อมูลของ WCO (the WCO Data Model) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศควรท าให้หน่วยงานชายแดนทุกหน่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูล ภาคเอกชนควรสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบเทคโนโลยีข้อมูล 
ที่ใช้ในระบบ CBM เพื่อที่อ านวยความสะดวกในการส่งข้อมูล  กรอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย
และการอ านวยความสะดวกทางการคาโลก (Framework of Standards to Secure and Facilitate 
Global Trade: SAFE) ของ WCO และคู่มือการจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ (Supply Chain 
Management guidelines) อธิบายกฎเบื้องต้นและกระบวนการที่จ าเป็นจะต้องมีถ้าหน่วยงานศุลกากร
จะปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อบริหารงานเกี่ยวกับการค้าให้ดีข้ึน ได้แก่ 

- ความจ าเป็นของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
- การใช้การพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- การใช้ข้อมูลการค้าและระบบการค้า 
- ความจ าเป็นของข้อมูลมาตรฐาน 
- ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพิสูจน์ตัวตน และความลับ 
จากมุมมองของศุลกากรที่มีความได้เปรียบอยู่ มองว่าหลักการเหล่านี้สามารถจัดการ

ปัญหาตามแนวทางของกรอบ SAFE ได้ดี ซึ่งหลักการเหล่านี้สามารถน ามาใช้กับระบบ CBM ได้ดี
เช่นเดียวกัน เช่น เพื่อท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารชายแดนสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การประสานข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ ในทางกลับกัน การน าชุดข้อมูลที่เหมือนกันมาใช้  
ก็มีความจ าเป็น และรูปแบบข้อมูลของ WCO (the WCO Data Model) ที่มีอยู่ในแนวทางการจ าแนก
ข้อมูลการค้าขององค์การสหประชาชาติ (the United Nations Trade Data Elements Directory) 
สามารถน ามาใช้ในกรณีนี้ได้เป็นอย่างดี  แนวคิดหลักที่สนับสนุนกรอบ SAFE คือ การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ตั้งแต่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและภาครัฐ จากมุมมองของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร แนวคิดนี้สามารถเปลี่ยนให้เป็นแนวคิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างไร้รอยต่อพร้อมๆ  
กับห่วงโซ่อุปทาน และหากสามารถท าได้ CBM จะเกิดข้ึนได้เช่นกัน เหตุผลสนับสนุนการสื่อสารในระดับ
ศุลกากรและศุลกากรระหว่างประเทศให้เป็นพื้นฐานส าหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างชายแดน  
และเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารหว่งโซ่อุปทานที่ดีข้ึน คือ เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐ
อื่น ๆ ได้ รูปแบบข้อมูลของ WCO ได้กล่าวรวมถึง (นอกจากชุดโดเมน (Domain) ของศุลกากร)  



26 
คณะท างานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management : CBM), 2557 

โดเมนของหน่วยงานควบคุมชายแดนอื่น ๆ ด้วย และโดยเหตุนี้ WCO ก าลังพัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐาน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของการจัดการ CBM เมื่อส ารวจการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 
หน่วยงานควบคุมชายแดนควรจะน าแนวคิดเรื่องเครือข่ายศุลกากรโลกของ WCO (the WCO Globally 
Networked  Customs Concept) มาใช้ ซึ่งสามารถใช้แนวคิดนี้เป็นแนวทางส าหรับสร้างชุดข้อมูลที่มี
ประโยชน์ (Utility Blocks) ที่เป็นแนวทางมาตรฐานส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ชุดข้อมูล
ที่มีประโยชน์น้ี สามารถน ามาใช้ได้อีกโดยหน่วยงานอื่น ๆ ที่เริ่มด าเนินการโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียง
กันเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับแนวทางต่าง ๆ มาใช้ให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานน้ันๆ 
เมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ถูกพัฒนาข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการส่ง  
และแลกเปลี่ยนข้อมูล ประเด็นความสามารถในการท างานเข้ากันกับระบบอื่นจ าเป็นที่จะต้องน ามา
พิจารณา ซึ่งอาจเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆ ข้ึนอยู่กับชุดข้อมูล
และมาตรฐานเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาความสามารถในการท างานเข้ากันกับระบบอื่นนั้น ภาครัฐ  
และภาคเอกชนจะต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ที่แม่นย า การปรึกษาหารือ และการร่วมมือกันจากทุกฝุาย 
และสิ่งทีต่้องด าเนินการในระดับสูง คือ  รายละเอียดของธุรกิจและข้อมูลที่ต้องการ รวมทั้งโครงสร้างระบบ
ที่จะต้องน ามาตกลงรว่มกันว่าโปรแกรมของระบบเทคโนโลยีสื่อสารใดจะถูกน ามาใช้ เรียงล าดับจากระบบ 
Single Window หลักที่ใช้ระหว่างประเทศ ไปยังการประมวลผลข้อมูลขนาดเล็กส าหรับใช้ภายในประเทศ 
และโปรแกรมการเก็บข้อมูล นอกจากนี้ควรจะมีการก าหนดส่วนตอบโต้ผู้ใช้งาน (User Interfaces)  
ระบบการสื่อสาร และระบบด าเนินการ   รวมทั้งมีการระบุและจัดการการรวมระบบเข้าด้วยกัน  
(เช่น ส าหรับระบบที่ใช้อยู่ปัจจุบนั และโปรแกรมที่ถูกน าเสนอข้ึนใหม่)  สิ่งที่ต้องด าเนินการข้างต้นบ่งบอก
ว่าการด าเนินการจะต้องมีการปรึกษาและการสื่อสารเป็นอย่างมาก และส าหรับการน ามาใช้ ระบบ 
การบริหารโครงการที่เข้มแข็งและผู้เป็นเจ้าของโครงการผู้มีบทบาทหลัก และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องถูกระบุ
ไว้อย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่แล้ว ศุลกากรเป็นผู้ที่มีบทบาทเด่นชัดในงานชายแดน มักถูกคาดหวังให้เป็น
เจ้าของโครงการ โดยสรุปศุลกากรไม่สามารถบริหารกระบวนการที่ซับซ้อนในการออกแบบโครงร่าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับระบบการบูรณาการบริหารจัดการชายแดนโดยล าพังได้ 
ข้ันตอนน้ีจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทกุภาคส่วน โดยศุลกากรมีความเหมาะสมในการท าหน้าที่ผู้น า 

5) โครงสร้างพื ้นฐานความส าคัญมุ ่งไปยังโครงสร ้างพื ้นฐานบริเวณด่านควบคุม
ชายแดนเพราะเป็นจุดเริ่มต้น โครงสร้างต้องมีน้อยที่สุดที่จะเพียงพอต่องานควบคุมชายแดนที่จ าเป็น  
โดยพิจารณาว่ากรณีที่งานชายแดนไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ หรือกรณี
ตรงกันข้าม คือ กรณีที่โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ แต่กระบวนการไม่มีประสิทธิภาพท าให้การใช้ประโยชน์
จากโครงสร้างพื้นฐานไม่มีประสิทธิผล สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาความแออัดบริเวณจุดข้ามแดนสามารถ
ศึกษาได้จากข้ันตอนต่าง ๆ ในคู่มือการศึกษาเรื่องระยะเวลาตรวจปล่อยโดย WCO (the WCO Time 
Release Study Guidelines) เพื่อจะได้น าแนวทางการแก้ไขมาใช้ให้ตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึน ในกรณีที่ 
การท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพเกิดจากโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ (เช่น กระบวนการตรวจปล่อย 
ไม่ท าให้เสียเวลา แต่จุดตรวจคับแคบเกินไปที่จะตรวจปล่อยในขณะที่การจราจรแออัดได้) การแก้ไขปัญหา 
อาจจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขจากต้นเหตุและเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกในเบื้องต้น และนี่ถือเป็นโอกาสดี  
ที่หน่วยงานควบคุมชายแดนจะได้ท างานร่วมกันพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ที่ค านึงถึงการท างาน  
มีประสิทธิภาพที่ CBM ท าให้เกิดข้ึน และในทางกลับกัน หากปัญหาความแออัดเกิดจากกระบวนการ 
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ CBM จะสามารถปลดปล่อยศักยภาพในงานชายแดน โดยท าให้การใช้โครงสร้าง
พื้นฐานที่มีอยู่ให้มีประโยชน์มากยิ่งข้ึน สถานการณ์ทั้งสองอาจเกิดข้ึนพร้อมกัน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
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เล็กๆน้อยๆ อาจเกิดข้ึนเพื่อให้การจราจรคล่องตัวข้ึนและเพิ่มประสิทธิภาพงาน และการน าแนวทาง CBM 
มาใช้จะท าให้ความคล่องตัวบริ เวณชายแดนเกิดข้ึนอย่างชัดเจน มาตรการที่ชัดเจนว่าจะต้องน ามา
พิจารณานั้น รวมถึงการใช้พื้นที่ร่วมกันของหน่วยงานควบคุมชายแดนซึ่งควรจะอยู่ในอาคารเดียวกัน  
จะช่วยลดความซ้ าซ้อนของงานตรวจสอบ พื้นที่ในอาคารควรออกแบบให้สามารถท าประโยชน์ได้หลาย
กิจกรรม เพื่อเป็นการลดขนาดและต้นทุนในการดูแลอาคารขนาดใหญ่ ทางเข้าไปยังจุดตรวจชายแดน
ควรแยกนักท่องเท่ียวและสินค้าออกจากกันและจัดเตรียมเครื่องมือการตรวจสอบจากภายนอก  
การตรวจสอบบางอย่างที่เกี่ยวกับใบอนุญาตของสินค้าสามารถจะท าการตรวจสอบในพื้นที่ลึกเข้าไป 
จากบริเวณชายแดนได้ บริเวณนี้จะมีโครงสรา้งพื้นฐานทางตามภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมส าหรับการเปิดตรวจ
มากกว่าบริเวณจุดตรวจชายแดน พื้นที่เปิดตรวจนี้สามารถใช้ร่วมกันโดยหลายหน่วยงานได้ ประเทศ 
เพื่อนบ้านสามารถด าเนินการโดยใช้เครื่องอ านวยความสะดวกร่วมกันได้ในบริเวณที่หน่วยงานควบคุม
ชายแดนของทั้งสองประเทศปฏิบัติงานในอาคารเดียวกัน หากทั้งสองประเทศรับรองการตรวจสอบของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบของทั้งสองฝุายจะลดจ านวนครั้งของการตรวจสอบและลดจ านวนหน่วยงาน
ตรวจสอบได้ หน่วยงานควบคุมชายแดนสามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ราคาแพง (เครื่องมือส ารวจชายแดน 
อากาศยาน เครื่องเอกซเรย์ เป็นต้น) ร่วมกันได้การซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ร่วมกันสามารถน ามาพิจารณา
เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยและท าให้เครื่องมือเครื่องใช้บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน การดูแลรักษาแหล่งพลงังานที่เช่ือถือได้เปน็สิง่ที่จ าเป็นส าหรับเครื่องมือตรวจสอบที่ใช้ปฏิบัติงาน
และระบบคอมพิวเตอร์  โครงสร้างพื้นฐานที่สมเหตุสมผลบริเวณจุดควบคุมชายแดนและจุดตรวจสอบ  
ในพื้นที่ลึกเข้าไปจากบริเวณชายแดนจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานชายแดน หน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานควรจะพิจารณาประเมินความต้องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็น
เพียงแค่ความคิดเห็นที่อาจน าไปพิจารณา 

6) การฝึกอบรมระบบ CBM ควรจะถูกเสริมเพื่อให้สมบูรณ์โดยโครงการฝึกอบรม
ระหว่างหน่วยงาน นอกจากที่เจ้าหน้าที่ชายแดนจะถูกเตรียมความพร้อมโดยการช้ีแจงจุดประสงค์ 
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและข้ันตอนการปฏิบตัิงานที่เป็นมาตรฐานแล้ว เจ้าหน้าที่ควรจะได้รับการฝกึอบรม
เฉพาะทางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอีกด้วย และควรจัดให้มี คู่มือการฝึกอบรมร่วมกันและหลักสูตร  
การฝึกอบรมร่วมกันส าหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน หลักสูตรเหล่านี้ควรครอบคลุมถึงอ านาจและหน้าที่  
ของหน่วยงานควบคุมชายแดนทุกหน่วย และเมื่อเข้าร่วมหลักสูตรนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้  
ความเช่ียวชาญในงานบริการของหน่วยงานอื่น และควรมีความรู้ความเข้าใจที่ดีข้ึนในบทบาทและหน้าที่
ของหน่วยงานอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดีข้ึน  การเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม
ร่วมกันและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน ถือเป็นโอกาสดีที่เจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานจะได้ 
มีโอกาสท าความรู้จักกัน ประเด็นในการฝึกอบรมควรครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงาน ระเบียบ ค าสั่ง 
ขอบเขตหน้าที่ และอ านาจในการปฏิบัติงาน ผู้เข้าฝึกอบรมควรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระบุงานปฏิบัติ
ร่วมกัน และระบุงานที่มีความซ้ าซ้อนกัน การฝึกอบรมเฉพาะทาง (เช่น การปราบปรามยาเสพติด  
การฟอกเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น) อาจจะเป็นหลักสูตรส าหรับการฝึกอบรมระหว่างหน่วยงานได้
เมื่อมีประเด็นที่น่าสนใจเกิดข้ึน การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศอาจมีความจ าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศ ส าหรับระบบ CBM ที่มีประสิทธิผล หลักสูตรฝึกอบรม
ระหว่างประเทศมีความส าคัญมากเช่นกัน หลักสูตรนี้อาจเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร เช่น 
แนวโน้มการลักลอบ ราคาศุลกากร พิกัดศุลกากร การอ านวยความสะดวกทางการค้า มาตรฐานสากล 
เป็นต้น ประเด็นอื่น ๆ เช่น การควบคุมสุขอนามัยพืช แนวโน้มการค้ามนุษย์ การรับรองสินค้า เป็นต้น 
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อาจให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานชายแดนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมได้ หรืออาจ
จัดการสัมมนาอบรมร่วมในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรับมือกับปัญ หา
อาชญากรรมชายแดนที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรฝึกอบรมควรจะได้รับการพัฒนาและเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ค้า 
เข้ารับการฝึกอบรมด้วยเช่นกัน อาจเป็นหลักสูตรที่เน้นประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค าสั่ง กระบวนการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานควบคุมชายแดน และบทบาทและหน้าที่ของผู้ค้า 

7) การสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นสิ่งส าคัญส าหรับระบบ CBM การสื่อสารไม่เพียงแต่
สื่อสารภายในองค์กรรัฐบาลเท่านั้น ภาคเอกชนต้องเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการสื่อสารด้วย โดยที่
ภาคเอกชนจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเต็มที่และมีโอกาสที่จะให้
ข้อมูลที่มีผลกับการจัดท านโยบายได้ ภาคเอกชนจะต้องสามารถเข้าถึงกฎหมาย นโยบาย และ
กระบวนการต่าง ๆ ได้หลายช่องทาง เช่น วารสารของหน่วยงาน หนังสือพิมพ์ การสัมมนา จุดบริการ 
หรือทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ การน า CBM มาใช้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ระบบ CBM ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการร่วมมือและการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การร่วมมือกันน้ัน  
ควรพิจารณาจากมุมมองต่อไปน้ี 

(1) การร่วมมือภายในองค์กร หมายถึง การร่วมมือกันภายในหน่วยงานระดับ
กระทรวงและทุกระดับที่รับผิดชอบงานเฉพาะด้าน การร่วมมือภายในองค์กรแบ่ง
ได้เป็น 2 มิติ การร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนกลางหลายหน่วยงานและ
หน่วยงานภายในสังกัดที่ตั้งอยู่ชายแดน และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสังกัด
เดียวกันที่ตั้งอยู่ในจุดชายแดนต่าง ๆ ซึ่งการสื่อสารมีบทบาทส า คัญเช่นกัน 
ไม่เพียงแต่หน่วยงานส่วนกลางสื่อสารกฎระเบียบและกระบวนการใหม่ ๆ ไปยัง
หน่วยงานชายแดน แต่หน่วยงานชายแดนควรจะต้องสื่อสารกลับไปยังหน่วยงาน
ส่วนกลางว่ากระบวนการใหม่ที่น ามาใช้นั้น มีประสิทธิผลเพียงใดและเช่นเดียวกัน 
จะต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลระหว่างหน่วยงานที่ตั้งอยู่บริเวณจุดชายแดน
ต่างๆ 

(2) การร่วมมือระหว่างองค์กร เกี่ยวข้องกับหน่วยงานชายแดนต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณ
ชายแดนและหน่วยงานส่วนกลางต่าง ๆ ของหน่วยงานชายแดนนั้น ๆ ต้อง
ประสานงานกันเพื่อบริหารงานชายแดนให้มีความเหมาะสม และเกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาปัญหา เช่น การพิจารณานโยบายและการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและประสานความร่วมมือเกี่ยวกับข้ันตอนชายแดนต่างๆ อีกประเด็นหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือระหว่างองค์กร คือ ความต้องการในการเช่ือมโยงระบบ
ข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมถึงประเด็นความปลอดภัยชายแดน ต ารวจแห่งชาติ และ
ข้อมูลศุลกากร หน่วยงานต่างๆ ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน
เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถท าได้โดยสะดวก การร่วมมือระหว่างองค์กร
ควรรวมถึงการใช้ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยง เครื่องมือ และการควบคุมร่วมกัน 
เพื่ อ ให้ ก ารแลก เปลี่ ยน ข้อมู ลมี ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลยิ่ ง ข้ึ น  
ในบางหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างองค์กรเป็นผลจากการพัฒนาของการ 
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกัน เช่น ผู้รักษาความปลอดภัยชายแดนและต ารวจ 
อาจรับผิดชอบงานศุลกากรบางข้ันตอนขณะท าการสุ่มตรวจในประเทศบริเวณ
ใกล้เคียงชายแดนได้ 
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(3)  ความร่วมมือกันระหว่างประเทศ มี 3 ระดับ ได้แก่ 
(3.1)  ความร่วมมือระดับท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานประจ าวัน  

และอาจรวมถึงความตกลงเกี่ ยวกับ เวลาท าการของส านักงาน  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นไมท่างการ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานทั่วไป 

(3.2)  ความร่วมมือระดับทวิภาคี ควรจะมีประเด็นต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือ
ของหน่วยลาดตระเวนชายแดนของทั้ งสองฝุาย การจัดตั้ งหน่วย
ลาดตระเวนร่วม การตั้งส านักงานเพื่อเป็นสถานที่ติดต่อ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล และรองรับการจัดต้ังหน่วยควบคุมอย่างต่อเนื่อง 

(3.3)  ความร่วมมือระดับนานาชาติ เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ศุลกากร เช่น แนวโน้มการลักลอบ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
การฟอกเงิน เป็นต้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือ ในระดับ
นานาชาตินี้สามารถท าได้โดยง่าย และการสัมมนาอบรมเกี่ยวกับ
อาชญากรรมระหว่างประเทศอาจจะถูกจัดข้ึน และจะช่วยก าหนดวิธีการ
ที่มีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมชายแดน 

รูปแบบโครงสร้างและข้อตกลงในการสนับสนุนระบบ CBM อย่างถาวร การสื่อสาร 
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความส าเร็จของระบบ CBM ในการที่จะท าให้การด าเนินการของหน่วยงานชายแดน
มีประสิทธิผลนั้น ระบบจะต้องท าให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝุาย ควรมีการจัดตั้ง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ CBM ของประเทศเพื่อเป็นศูนย์รวมโครงการและให้มีความร่วมมือ 
อย่างมีประสิทธิผลระหว่างหน่วยงานชายแดน หน่วยงานผู้รับผิดชอบฯ นี้ ควรมีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
ซึ่งจะท าให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  ในกรณี
เดียวกัน ความร่วมมือระดับทวิภาคีและระดับท้องถ่ินสามารถน าไปสู่ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน การควบคุมอย่างต่อเนื่อง การติดต่อคณะกรรมการโครงการ และการสื่อสารระหว่างประเทศที่มี
ประสิทธิผลและสม่ าเสมอ  ควรมีการประสานงานควบคุมแบบพหภุาคี กล่าวคือ ประเทศผู้ส่งออกสามารถ
ตรวจสอบสินค้าโดยการประสานงานกับประเทศผู้น าเข้าสินค้าเพื่อท าให้มั่นใจว่าไม่ได้ละเลยเรื่ อง 
การควบคุมและความปลอดภัย  ความตกลงแบบทวิภาคีและพหุภาคีสามารถท าให้เกิดการบังคับใช้
มาตรฐานสินค้าแก่ประเทศส่งออกได้ ความตกลงนี้อาจก าหนดมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันระหว่างประเทศ
หรือก าหนดข้อตกลงร่วมกันในประเด็นมาตรฐานร่วมกันของประเทศผู้ส่งออก ส าหรับกรณีแรกนั้น 
ประเทศผู้น าเข้าสามารถยอมรับมาตรฐานทางเลือกอื่นที่ถูกก าหนดไว้ในประเทศผู้ส่งออกที่มีมาตรฐาน
สอดคล้องกัน โดยไม่มีการก าหนดให้ทดสอบซ้ าอีก ความตกลงทั้งสองแบบนี้ สามารถอ านวยความสะดวก
ทางการค้าและช่วยศุลกากรในการปฏิบัติหน้าที่และตรวจปล่อยสินค้าได้รวดเร็วข้ึน การด าเนินการต่าง ๆ 
ข้างต้นจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและด าเนินการอย่างสม่ าเสมอจากทั้งระดับปฏิบัติการและระดับ
ผู้บริหาร เพื่อให้ระบบ CBM ด าเนินการอย่างราบรื่นทั้งระบบ ประเด็นหรือปัญหาที่อาจเกิดข้ึนใหม่
จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากช่องทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการปรับปรุงให้การท างานในระบบ 
CBM ดีข้ึนและท าให้ระบบ CBM มีความมั่นคงข้ึน 
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3.3 ตัวอย่างการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันของประเทศต่างๆ 

การศึกษา รวบรวม กรณีตัวอย่างการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันของประเทศต่างๆ  
เพื่อน าแนวคิดการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ6 (Coordinated border man-
agement: from theory to practice) แนวคิดของ“การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน”  
เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานศุลกากรที่ WCO ได้ให้ความส าคัญ โดยได้กล่าวถึงรูปแบบการบริหารจัดการ
ชายแดนร่วมกันไว้ใน The Revised Kyoto Convention และ The SAFE Framework ว่าจะเป็น
รากฐานที่ส าคัญในการปรับปรุงกระบวนการชายแดนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน พร้อมกับการอ านวย  
ความสะดวกและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับมิติภายในประเทศ เรื่องการจัดการเชิงสถาบัน (In-
stitutional Arrangement) ของศุลกากร เป็นการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงาน
ชายแดนท างานร่วมกันเบ็ดเสร็จในจุดเดียว หรืออาจเป็นการรวมหน่วยงานชายแดนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
เพื่อลดจ านวนหน่วยงานชายแดน ทั้งนีศุ้ลกากรของแต่ละประเทศจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน
แตกต่างกันไป เช่น อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง หรือเป็นหน่วยงานอิสระที่ข้ึนตรงกับ
ผู้น ารัฐบาล หรืออยู่ภายใต้หน่วยงานจัดเก็บรายได้ หรืออยู่รวมกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยบริเวณ
ชายแดน หรืออยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหม เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการชายแดนร่วมกันนี้
เปรียบเสมือนเป็นหลักการช้ีน าส าหรับหน่วยงานชายแดนเพื่อน าไปปรับใช้ให้เหมาะกับหน่วยงานของตน
เท่านั้น ไม่ใช่เป็นสูตรส าเร็จส าหรับทุกประเทศ  ดังนี้ 
กรณีท่ี 1 ตัวอย่างประเทศจีน7 

ศุลกากรจีน เป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานข้ึนตรงกับรัฐสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทีอ านาจ
บริหารสูงสุดของประเทศ ศุลกากรจีนไม่อยู่ใต้โครงสร้างของรัฐสภา แต่เป็นองค์กรที่เล็กที่สุดที่อยู่ใต้ 
การก ากับของรัฐสภา ต าแหน่งสูงสุดของศุลกากรจีน คือ ต าแหน่งรัฐมนตรี  ที่ ได้รับการแต่งตั้ ง  
จากนายกรัฐมนตรี    

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชายแดนในประเทศ 
ในปี พ.ศ. 2544 ประเทศจีนได้มีการรวมหน่วยงานตรวจปล่อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เข้าด้วยกันโดยหน่วยงานหลัก คือ ศุลกากร และมีหน่วยงานที่ เข้าร่วม เช่น หน่วยงานตรวจสอบพืชและ
สัตว์ที่น าเข้าและส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ส านักบริหารภาษีอากรแห่งชาติ และธนาคาร เป็นต้น จัดตั้ง
เป็นหน่วยประสานงาน (Liaison Body)  มีการจัดประชุมทุกปี  โดยมีหลักการพื้นฐาน ดังนี้ 

(1) ประสานงานโดยรัฐบาล 
(2) ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน 
(3) น า Dumbbell Shape Clearance Mode มาใช้ 
(4) ส่งข้อมูลเข้าระบบเพียงครั้งเดียว 
(5) One Stop Service 

 
  

                                                             
6
 แปลเรียบเรียงจากเอกสาร Coordinated border management: from theory to practice. By Ms. Mariya Polner: 2011 

7
 แปลเรียบเรียงจากเอกสาร Coordinated border management in china. By Mr. Wang Donghong: 2008 
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1. โครงการน าร่อง CBM กับศุลกากรฮ่องกง (CBM Pilot with HK Customs) 

ช่ือโครงการ “Shenzhen-HK Customs Operation” เริ่มต้นในปี พ.ศ.2548 
ด าเนินการ ดังนี้ 
1.1  รวม Land Port Cargo Manifest เข้าด้วยกัน 
1.2  ตรวจร่วม (Trans - Customs Express Clearance Cooperation)  

Co - Location Cooperation ในเขต Shenzhen Bay Port โดยการตรวจร่วม
อยู่ในขณะที่มีการตรวจ และส่งข้อมูลรูปเอกซเรย์  รวมทั้งมีการใช้ CCTV 
ร่วมกัน 

2. โครงการน าร่องกับศุลกากรคาซัคสถาน(CBM Pilot with Kazakhstan Customs) 
ช่ือโครงการ “China - Kazakhstan Joint Customs Control” เริ่มต้นในปี พ.ศ. 
2550 ด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 ใช้เอกสารร่วมกัน 
2.2 รับรองผลการตรวจร่วมกัน 
2.3 Joint Border Control Operation 

3. โครงการน าร่องกับศุลกากรมองโกเลีย (CBM Pilot with Mongolian Customs) 
ช่ือโครงการ “China - Mongolian Joint Customs Control” อยู่ในระหว่าง
เตรียมการ ดังนี้ 
3.1 ใช้รูปแบบเดียวกันกับโครงการน าร่องกับศุลกากรคาซัคสถาน 
3.2 มีคณะท างานประชุมในจุดผ่านแดนต่าง ๆ 
3.3 แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบและรูปแบบในช่วงแรกของการด าเนินการ

(Loading List of Road Trucks) 
4. โครงการน าร่องกับเวียดนาม(CBM Pilot with Vietnam Customs) 

ช่ือโครงการ “Cross-Border Transport Agreement Between China and  
Vietnam” มีการลงนามในข้อตกลงนี้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 ด าเนินการ 
ดังนี ้
4.1 ก าหนดระยะเวลา (Working Hour) ร่วมกัน 
4.2 ท างาน 24 ช่ัวโมง เมื่อมีการร้องขอจากทั้ง 2 ฝุาย 
4.3 Single Window Inspection 

นอกจากนี้ จีนมีโครงการเกี่ยวกับ CBM ที่จะท าต่อเนื่องไปในอนาคต เช่น China - EU 
Smart and Secure Trade Lane Pilot Projectและ China - US Validation Pilot Project เป็นต้น 
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กรณีท่ี 2 ตัวอย่างประเทศแคนาดา 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชายแดนในประเทศ 
มีการจัดตั้ง Canadian Border Service Agency (CBSA) ที่รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการข้ามแดนของสินค้าและคนเข้าสู่แคนาดา ซึ่งหน่วยงานเหล่าน้ันเดิมกระจายอยู่ใน 3 องค์กร ได้แก่  
(1) The Customs programme   

อยู่ภายใต ้The Canada Customs and Revenue Agency 
(2) The Intelligence, Interdiction and Enforcement programme  

อยู่ภายใต ้Citizenship and Immigration Canada 
(3) The Import Inspection at Ports of Entry programme  

อยู่ภายใต ้The Canadian Food Inspection Agency 
และในขณะเดียวกัน CBSA เป็นส่วนหนึ่งของ The Public Safety Canada ซึ่งก่อตั้งในปี 

พ.ศ. 2548 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลด้านความปลอดภัยของประเทศ การจัดการเหตุการณ์
ฉุกเฉิน การบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบ การปูองกันอาชญากรรม และงานบริการเกี่ยวกับชายแดน 
กรณีท่ี 3 ตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา8 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชายแดนในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ก่อนปี พ.ศ. 2544 การท าหน้าที่ตามแนวเขตแดน ถูกแบ่งเป็นหน่วยงาน

ของรัฐหลายหน่วยงาน ต่อมาได้รวมเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน  ภายใต้หลังคาเดียวกัน  โดยหน่วยงาน
ศุลกากรของสหรัฐฯ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ได้แก่ 

(1) Immigration and Naturalization Service (Passenger Processing) 
(2) U.S. Customs Service (Protecting the borders at the port of entry) 
(3) U.S. Border Patrol (Protecting borders between ports of entry) 
(4) Animal Plant Health Inspection service (Inspection of Passengers and 

Cargo for dangerous pets) 
ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีกฎหมายความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ น ามาซึ่งการก่อตั้งกระทรวง  

ความมั่นคงภายในแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการปูองกันเขตแดน โดยผลจากการควบรวม
หน่วยงาน ได้มีการแบ่งหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้   

1) ส านักงานศุลกากรและปูองกันเขตแดน ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า 
จัดการเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และความร่วมมือทางการเกษตร และมีหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายภายใต้กระทรวงความมั่นคงภายในแห่งสหรัฐอเมริกา   

2) ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและบังคับใช้กฎหมายทางศุลกากร มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ หน่วยบริหารรักษาความปลอดภัยในการขนส่ง มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบขนส่งและ
รักษาความปลอดภัยทางชายฝั่ง และน่านน้ าของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานอ านวยการ 
รักษาความปลอดภัยตามเขตแดน โดยยามชายฝั่งของสหรัฐ เป็นส่วนงานเดี่ยวภายใต้โครงสร้างกระทรวง
ความมั่นคงภายในแห่งสหรัฐอเมริกา   

                                                             

แปลเรียบเรียงจากเอกสาร Coordinated border management: U.S. Customs and Border Protection. By Allen Gina: 2006 
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ทั้งนี้ มีปัจจัยของความส าเร็จในการรวมหน่วยงาน ประกอบด้วย แรงผลักดันจาก  
ทางการเมือง Tariff Act, Homeland Security Act, Safe Port Act และความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆเช่น หน่วยงานอาหารและยา กรมการค้า กระทรวงการต่างประเทศ กรมคลัง เป็นต้น และมีการน า
เทคโนโลยีล่าสุดมาใช้อ านวยความสะดวกการค้าและการท่องเที่ยวที่ถูกกฎหมาย ทั้งการตรวจสัมภาระ
ผู้โดยสาร น าระบบ Advance Passenger Information System (APIS) และระบบ Global Entry มาใช้ 
หรือการตรวจสินค้ามีการน าระบบ Automated Targeting System ระบบ International Trade Data 
System และระบบ Non - Intrusive Inspection System มาใช้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับ      
การฝึกอบรมข้ันสูง เช่น เจ้าหน้าทีศุ่ลกากร ผู้เช่ียวชาญด้านเกษตร และ หน่วยลาดตระเวนชายแดน เป็นต้น 
กรณีท่ี 4 ตัวอย่างประเทศออสเตรเลีย  

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชายแดนในประเทศ 
ออสเตรเลีย เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ค าแถลงความมั่นคงแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี

ออสเตรเลีย น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของศุลกากรและหน่วยงานด้านเขตแดน ศุลกากรเปลี่ยนช่ือเป็น
“ศุลกากรออสเตรเลียและการบริการปูองกันเขตแดน” และได้รับบทบาทน าในการปกปูองเขตแดน       
มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการกักกัน เช่น การตรวจสอบเบื้องต้น           
ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศและท่าเรือ ให้ความร่วมมือในการสนองตอบต่อภัยคุกคาม การเฝูาระวัง
ทางทะเล เช่น ชาวประมงลักลอบขนส่ง และการประมงที่ผิดกฎหมาย เป็นการจัดการส่วนใหญ่  
โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นหลักในทุกวัน แต่ถ้าเป็นงานที่ต้องการความเช่ียวชาญมากข้ึน เจ้าหน้าที่  
ผู้มีความรู้ความสามารถ จะต้องเข้ามามีบทบาทน า (เช่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของ
หนังสือเดินทาง กรมตรวจคนเข้าเมือง ต้องเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ) จัดการด้านการรักษา 
ความปลอดภัยของพรมแดนประเทศออสเตรเลีย ซึ่งท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานราชการอื่น และ
หน่วยงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต ารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย หน่วยกักกันและหน่วยบริการ
ตรวจสอบออสเตรเลีย กรมตรวจคนเข้าเมืองและพลเมือง และกรมปูองกัน  เพื่อตรวจจับและปูองกัน  
การเคลื่อนย้ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย และการข้ามเขตแดน (ศุลกากรออสเตรเลีย และการบริการ ปูองกัน 
เขตแดน พ.ศ. 2554) 

กรณีท่ี 5 ตัวอย่างประเทศนิวซีแลนด์ 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชายแดนในประเทศ 
ประเทศนิวซีแลนด์ ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Border sector cooperation and collabo-

ration ประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลักที่มีอ านาจในการควบคุมบริเวณชายแดน คือ New Zealand Cus-
toms Service, The Ministry of Agriculture and Forestry และ The Immigration Service in the 
Department of Labour และมีอีก 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการบริเวณชายแดน ได้แก่  
The Ministry of Transport, The Department of Internal Affairs และ The New Zealand Food 
Safety Authority 

ยุทธศาสตร์ด้านเขตแดน ส าหรับปี พ.ศ. 2551 - 2556 คือ“การสร้างกรอบความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานชายแดน”(อ้างอิง: รัฐบาล นิวซีแลนด์ 2551) เพื่อก าหนดขอบเขตงานร่วมกัน 
ของหน่วยงานชายแดน การค้าแบบหน้าต่างเดียว การอ านวยความสะดวกผู้โดยสารโดยพัฒนาการบริหาร
ความเสี่ยง การสร้างความเช่ือมั่นด้วยอัตตลักษณ์ที่แข็งแกร่งส าหรับทุกภาคส่วนของรัฐบาลที่เกี่ยวกับ 
การเดินทางเข้าออกพรมแดน และสร้างขีดความสามารถการท างานโดยใช้ข้อมูลจากทุกหน่วยงาน  
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ด้านเขตแดน เมื่อได้ก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันและแนวทางการท างานแล้ว นิวซีแลนด์ได้น าแนวทาง 
ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดนมาใช้ โดยที่ไม่รวมหน่วยงานเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานเหล่าน้ันยังคงท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเปูาหมายส่วนรวม การจัดต้ังศูนย์บริการชายแดนแบบ
เบ็ดเสร็จ (One - Stop Border Post: OSBP) เป็นวิธีบริหารจัดการของประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดน
ติดกัน เพื่ออ านวยความสะดวกในการผ่านแดน OSBP นี้จะต้องด าเนินการภายใต้ความร่วมมือ 
และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ ยนข้อมูลและด าเนินการร่วมกันจะก่อให้เกิดระบบ 
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม OSBP จะมีประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่  
2 ประการ คือ การบังคับใช้กฎหมายบนดินแดนของประเทศอื่นและการยินยอมให้  มีการบังคับใช้
กฎหมายของประเทศอื่นในดินแดนของตนเอง 
แนวทางการบริหารจัดการชายแดนของยุโรป9

 

การเคลื่อนไหวของผู้คนและสินค้าข้ามชายแดนภายในยุโรปเป็นหนึ่งในความส าเร็จ  
ของการรวมยุโรป ในขณะที่ประเทศสมาชิกยังคงรับผิดชอบในการควบคุมพรมแดนของตัวเอง นโยบาย
เพื่อการบริหารจัดการแบบบูรณาการตามแนวชายแดนยุโรปเป็นสิ่งส าคัญที่จะประสานคลังข้อมูลกฎหมาย 
ที่หลากหลาย วิธีการด าเนินงานและความสามารถด้านเทคนิค ตั้งแต่เริ่มใช้สนธิสัญญาเชงเก้น (Schengen 
Treaty) ปี พ.ศ. 2528 ระบบขนาดใหญ่หลายระบบมีการวางแนวทางทางสู่การสร้างวิธีการแบบบูรณาการ
ในการบริหารจัดการพรมแดนของสหภาพยุโรป ตัวอย่างเช่น ระบบสารสนเทศเชงเก้น ( Schengen    
Information System - SIS) I และ II, และระบบสารสนเทศเพื่อการขอวีซ่า (the Visa Information 
System - VIS) โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2551 มีการประชุมประชาคมเศรษฐกิจยุโรป เพื่อร่วมกัน
แสวงหาแนวทางด าเนินการ "ข้ันตอนต่อไปในการบริหารจดัการชายแดนของสหภาพยุโรปแบบบูรณาการ"  
(next steps in border management in the European Union) การจัดการชายแดนแบบบูรณาการ
ของสหภาพยุโรป (The Integrated Management of EU Borders) อาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
(ทั้งส าหรับการตรวจสอบและเฝูาระวัง) ที่ประเทศสมาชิกต้องประสานงานและท างานร่วมกันมากข้ึน
ระหว่างระบบระดับชาติและเครือข่ายที่อาจจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อโครงสร้างของระบบ
สารสนเทศ (Information System Architectures) และวิธีการ (Procedures)  อย่างไรก็ตาม ปัญหา
การด าเนินงานของสหภาพยุโรปเกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมและเทคนิคทางกฎหมายที่เช่ือมโยง
กับระบบเดิมและเครือข่ายส าหรับอุปสรรคในประเทศนอกสหภาพยุโรปอื่น ๆ (เช่น สหรัฐอเมริกา)   
มีการใช้งานระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ที่คล้ายกัน เป็นการฝุาฟันอุปสรรคทางการเมืองและทางเทคนิค  
นอกจากนี้เรื่องของอ านาจอธิปไตย (sovereignty) และกิจกรรมการด าเนินงานส่วนท้องถ่ินมีข้อจ ากัด 
ส าหรับระบบการควบคุมชายแดนแบบครบวงจร (one - stop border control system) ประเทศ
สมาชิกควรปรับปรุงการท างานและการข้อมูลร่วมกันอย่างยืดหยุ่นเพื่อให้หน่วยงานชายแดนที่จะบังคับใช้
กฎหมายท้องถ่ินและจัดล าดับความส าคัญใช้ทรัพยากรของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับสหภาพ
ยุโรป การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของการจัดการชายแดนในยุโรปและอ านวยความสะดวก  
การเคลื่อนย้ายของผู้คนและสินค้า EOS แนะน าให้ด าเนินการดังนี้: 

1. ความร่วมมือในการแต่งตั้ง  "คณะท างานเฉพาะกิจตรวจสอบชายแดนสหภาพยุโรป           
(EU Border Checks Task Force)" เพื่อหาวิธีการในการพัฒนาและเตรียมความพร้อม "แนวคิดการ
ควบคุมชายแดนครบวงจรแบบบูรณาการ (one-stop integrated border control concept)" 
                                                             
9
 แปลเรียบเรียงจากเอกสาร WHITE PAPER: A EUROPEAN APPROACH TO BORDER MANAGEMEN,NOVEMBER 2009,VERSION 1.0 
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2. การก่อตั้งกองทุนในสหภาพยุโรป (EU funded Programme) เพื่อการออกแบบ
พัฒนาและด าเนินการระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อการควบคุมพรมแดน และใช้ประโยชน์
จากที่ข้อเสนอแนะของ "คณะท างานเฉพาะกิจตรวจสอบชายแดนสหภาพยุโรป" 

3. เพื่อสนับสนุนการออกแบบและการพัฒนาโครงสร้างของสหภาพยุโรปส าหรับ 
การตรวจสอบชายแดนซึ่งประกอบด้วยค าอธิบายอ้างอิงและกรอบงานของสหภาพยุโรป (Reference So-
lutions and Building Blocks) 

4. เพื่อเสริมสร้างการท างานร่วมกันและมาตรฐานของการจัดการชายแดนเครื่องมือ  
และกระบวนการในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างประเทศ
สมาชิก 

5. เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้ากิจกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการชายแดนสหภาพยุโรป
แบบบูรณาการและโครงสร้างการตรวจสอบบรเิวณชายแดนของสหภาพยุโรป ด้วยค าอธิบายอ้างอิงของสหภาพ
ยุโรป (EU Reference Solutions) 
กรณีท่ี 6 สหราชอาณาจักร 

หน่วยงานสรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักร ก่อตั้ง ข้ึน ในปี พ.ศ. 2548  
โดยการควบรวมหลายหน่วยงาน คือ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต ซึ่งท างานด้านการ
สืบสวน และด้านข่าวกรอง ของศุลกากร และสรรพสามิต ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดร้ายแรง  
และการเรียกคืนสินทรัพย์ทางอาญา ไปสู่หน่วยงานจัดการความผิดอาญาร้ายแรง ในปีพ.ศ. 2550  
รัฐบาลประกาศการจัดตั้งหน่วยงานด้านเขตแดนแห่งสหราชอาณาจักร มีการจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานตามเขตแดน ด้านการควบคุมการตรวจคนเข้าเมือง และวีซ่าการท างานในต่างประเทศ 
โดยก่อตั้งข้ึนในรูปแบบจ าลอง ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์เร่งด่วนในการรักษา  
ความปลอดภัยทางเขตแดนของสหราชอาณาจักรและการควบคุมการเข้าออกประเทศ เพื่อประโยชน์ 
ของชาติ ได้รับสถานะเป็นหน่วยงานบริหารอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 มีหน้าที่
หลักเกี่ยวกับการท างานของศุลกากรทางเขตแดน มีการท างานสนับสนุนเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ของหน่วยงานสรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักร โดยมีพื้นที่จ านวนมากที่ยังคงรับผิดชอบ
นโยบาย ส าหรับกิจกรรมด้านเขตแดน และในประเด็นนี้ หน่วยงานด้านเขตแดนแห่งสหราชอาณาจักร  
จะท าหน้าที่อ านวยความสะดวกประสานงานร่วมกันเป็นพันธมิตร  มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
การด าเนินงาน และมีความสัมพันธ์ที่ขยายเพิ่มข้ึน ระหว่างสององค์กร 
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กรณีท่ี 7 ประเทศนอร์เวย์10
 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชายแดนในประเทศ 
หน่วยงานศุลกากรนอร์เวย์ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมแทนหน่วยงานอื่นด้วย เช่น Food  

Security, Protection of Animal and Human Diseases, Weapon and Security Threats,  
Medicines, และ Immigration matter Automated Declaration Systems เป็นระบบสนับสนุน 
การร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น ส่งข้อมูลอัตโนมัติไปยังส านักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยงานเกษตร  
น าข้อมูลไปใช้จัดล าดับการน าเข้า ราคา หรือก าหนดวิธีการตรวจสอบจากข้อมูลการน าเข้าและเส้นทาง
การขนส่ง  มีความท้าทาย ในเรื่องข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานถือเป็นเงื่อนไขที่ระบุไว้ล่วงหน้า
ส าหรับการร่วมมือกันและการแบ่งอ านาจหน้าที่ รวมทั้งโครงสร้างด้านกฎหมายที่เปลี่ยนไปท าให้เกิด  
ความเปลี่ยนแปลง เช่น เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอ านาจหน้าที่ใช้กฎหมายในนามหน่วยงานอื่น 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กฎหมายพื้นฐานส าหรับการมอบหมายของหน้าท่ี : กรณีของประเทศนอร์เวย์ สวีเดน 

และฟินแลนด์ 
การก่อตั้งเริ่มจากสวีเดนและฟินแลนด์มีความตกลงกันในปี พ.ศ. 2502 ว่าประเทศ 

ทั้งสองสามารถปฏิบัติพิธีการและบังคับใช้กฎหมาย ณ บริเวณชายแดนในนามของอีกประเทศหนึ่งได้  
เมื่อสวีเดนและฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union : EU) ข้อตกลงจึงได้มีการ
ปรับเปลี่ยนให้รวม EU และนอร์เวย์เป็นประเทศที่ 3 ด้วย  ทั้งนี้ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า การตรวจสอบ  
และการผ่านพิธีการควรกระท าในเพียงจุดเดียว  

โดยมาตรา 3 ในข้อตกลง ระบุไว้ว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรนอร์เวย์จะต้องได้รับอนุญาต 
ให้ด าเนินการในนามของเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศฟินแลนด์หรือประเทศสวีเดนทั้งการตรวจสอบ  
และพิธีการทางศุลกากรส าหรับสินค้าภายใต้กฎระเบียบ ทางศุลกากรของประชาคมที่จะน าเข้า ส่งออก  
และผ่านแดนภายใต้ข้ันตอนทางศุลกากรส าหรับสินค้าระหว่างประชาคมและประเทศนอร์เวย์   

เมื่ออ้างถึงข้อตกลงนี้ ทุกประเทศได้ออกกฎหมายภายในเพื่อที่จะให้ข้อตกลงดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้ ตัวอย่างเช่นกฎระเบียบที่ออกในปีพ.ศ. 2545 และค าสั่งของศุลกากรสวีเดนเกี่ยวกับวิธีการ
บังคับใช้กฎหมายพื้นฐาน อธิบายหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรสวีเดนเมื่อท าหน้าที่ในนามของศุลกากร
นอร์เวย์ในอาณาเขตประเทศสวีเดน หรือในอาณาเขตประเทศนอร์เวย์ เช่น การตรวจสินค้า การบังคับใช้
กฎหมาย การยึดทรัพย์ อ านาจทางกฎหมายส าหรับการจับกุมผู้กระท าความผิด ฯลฯ  

ดังนั้น ประเทศสวีเดนจึงสร้างกรอบการท างานทางกฎหมายที่เช่ือถือได้ส าหรับข้อตกลง
ในการด าเนินการ และเห็นว่าส านักงานร่วมเพื่อปฏิบัติงานบริเวณชายแดนระหว่าง 2 ประเทศ ควรมีเพียง
แค่ 1 แห่ง ในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น เพราะการตั้งส านักงานร่วมบริเวณชายแดน 2 แห่ง แต่มี
เจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศและอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกัน ถือเป็นสิ่งไม่จ าเป็น  

โดยมีการก าหนดเงื่อนไขล่วงหน้าส าหรับความร่วมมือ ให้มี Front/Back Office ระหว่าง    
2 ประเทศ ท าให้ศุลกากรมีอ านาจปฏิบตัิงานในนามหน่วยงานอื่นได ้ส่วน Back Office คือ ผู้ร่างกฎหมาย
และนโยบาย  ส าหรับข้อตกลงจัดตั้งหน่วยงานร่วมระหว่างศุลกากรและ National Back Office   
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมักจะอยู่ในสังกัดเดิม ในขณะที่ศุลกากรมีอ านาจเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการ

                                                             
10
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ข้ามแดนและการควบคุม  และให้ขยายความร่วมมือ การเจรจา และข้อตกลงไปยังภาคเอกชนด้วย  
ส าหรับกรณีตัวอย่างการน าเข้าส่งออกระหว่างกัน มีดังนี ้

(1) การส่งออกจาก EU เข้านอร์เวย์ ในกรณีนี้นอร์เวย์ตรวจสอบ และเป็นการ 
ผ่านพิธีการน าเข้าของนอร์เวย์ 

(2) การส่งออกจากนอร์เวย์เข้า EU (ผ่านสวีเดน) ในกรณีนี้สวีเดนท าการตรวจสอบและ
ปฏิบัติพิธีการขาออกและในขณะเดียวกัน สวีเดนปฏิบัติพิธีการขาเข้า EU เช่นกัน 

ทั้งนี ้กฎหมายให้อ านาจเจ้าหน้าที่ท างานในอีกประเทศหนึ่งเสมือนว่าท างานในประเทศ
ตนเอง และไม่จ าเป็นต้องมีการแจ้งผลการตัดสินใจให้อีกฝุายทราบล่วงหน้า 
กรณีท่ี 8 ส านักงานท่ีตั้งข้างกันในประเทศท่ีน าเข้า: ชายแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์-ประเทศฝรั่งเศส 

การเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ท าให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดตั้งส านักงาน
ที่ตั้งข้างกันข้ึนหรือเหมือนกันที่ชายแดนดินแดนมานานกว่าสี่ทศวรรษ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ข้อสรุป
การประชุมระหว่างรฐับาลและความตกลงทวิภาคีกับฝุายปกครองของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการของสิทธินอกอาณาเขตส าหรับเจ้าหน้าที่ของประเทศที่จะท างานเต็มศักยภาพที่ส านักงานที่ตั้ง
ข้างกันในดินแดนของประเทศอื่นๆ ตัวอย่างเช่นการประชุมทวิภาคีในปี พ.ศ. 2503 ระหว่าง ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และประเทศฝรั่งเศส ได้ออกกฎหมายพื้นฐานที่จะสร้างส านักงานที่ตั้งข้ึน มาตรา 1  
ของอนุสัญญาระบุว่า เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรสวิส จะต้องมีอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ ในดินแดน
ของฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่ศุลกากรฝรั่งเศสจะได้รับอนุญาตในการปฏิบัติหน้าที่  ในดินแดนของชาวสวิส 
ซึ่งกันและกัน ตามมาตราที่ 1 ของอนุสัญญาส านักงานที่ตั้งข้างกันข้ึนในพื้นที่เจนีวาได้รับการจัดตั้งข้ึน 
โดยการแลกเปลี่ยนของบันทึกทางการทูตในปี  พ.ศ. 2539 หากไม่รวมถึงการขนส่งผู้โดยสาร การค้า  
และการขนส่งสินค้ามีการด าเนินการที่ส านักงานที่ตั้งข้างกันอยู่ในประเทศขาเข้าที่ส านักงานศุลกากรสวิส
และส านักงานศุลกากรฝรั่งเศสจะอยู่เคียงข้างกนั เช่น คนขับรถบรรทุกสินค้าจากประเทศฝรั่งเศสยื่นใบขน
สินค้าขาออกและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้กับส านักงานศุลกากรฝรั่งเศสของส านักงานที่ตั้งอยู่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการศุลกากรขาออก ก็จะเดินไปยังส านักงานศุลกากรสวิสที่อยู่ใน
อาคารเดียวกันเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาเข้า ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบใดๆ เช่น  
การตรวจสอบโดยการเอกซเรย์ จะมีการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว ซึ่งโดยปกติแล้วจะกระท าโดยศุลกากร
ขาเข้า 
กรณีท่ี 9 ส านักงานหน่ึงประเทศ: ชายแดนประเทศเยอรมนี - ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

ชายแดนเมืองบาเซิลตั้งอยู่บนเส้นทางรถยนต์เหนือใต้ที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งจากประเทศ
เยอรมนีไปยังประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี ดังนั้นการจราจรโดยหลักๆคือรถบรรทุกสินค้า 
ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์และข้อพิจารณาอื่นๆ ประเทศเยอรมนีและประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความเห็น
เช่นเดียวกันว่ารูปแบบของการควบคุมชายแดนทั้งหมดควรจะเกิดข้ึนบนดินแดนประเทศเยอรมนี  
ตามอนุสัญญาทวิภาคีในปี พ.ศ. 2504 และข้อตกลงระหว่างประเทศเยอรมนีและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ส านักงานหนึ่งประเทศได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 

หน่วยงานศุลกากรทั้งสองใช้สถานที่ทั้งหมดร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น คนขับรถบรรทุกสินค้า
ซึ่งมาจากฝั่งของประเทศเยอรมนีเข้าสู่ส านักงานที่ตั้งอยู่ข้างกันเพื่อปฏิบัติพิธีการขาออกกับเจ้าหน้าที่
ศุลกากรเยอรมัน จากนั้นปฏิบัติพิธีการขาเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากรสวิส เมื่อปฏิบัติตามข้อก าหนดที่จ าเป็น
ทั้งหมดแล้ว เช่น การช าระเงินภาษีและการรับใบเสร็จรับเงิน ก็จะต่อไปยังช่องทางออกเพื่อที่จะได้รับ 
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การประทับตราครั้งสุดท้ายซึ่งอนุญาตให้ออกไปจากพื้นที่ ในกรณีของการขนส่งสินค้าไปยังประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ข้ันตอนการส่งออกที่ส านักงานศุลกากรเยอรมันและข้ันตอนการน าเข้าที่ส านักงาน
ศุลกากรสวิสจะกระท าที่สถานที่ที่จัดข้ึนส าหรับการขนส่งสินค้า 

การจราจรรถยนต์โดยสารเคลื่อนผ่านสถานที่ส่วนกลางที่ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบ 
โดยต ารวจเยอรมันหรือกองก าลังรักษาชายแดนสวิส (BGC) เมื่อเกิดเหตุต้องสงสัย สิ่งที่ควรตั้งข้อสังเกต 
คือ การเข้ามาโดยทางเขตเชงเก้น BGC ไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบคนอย่างเป็นระบบ แต่พวกเขาก็
สามารถที่จะหยุดยานพาหนะ โดยการตั้งข้อหาลักลอบขนของเถ่ือนเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ศุลกากรสวิส 
กรณีท่ี 10 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างศุลกากรและต ารวจในชายแดนประเทศฝรั่งเศสและ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ 

ความร่วมมือกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย กรณีศูนย์ความร่วมมือระหว่างศุลกากร
และต ารวจ (Enforcement Cooperation: Customs and Police Cooperation Centres (CCPC)) 
เป็นตัวอย่างของความร่วมมือด าเนินกิจการร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุม 4 
ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1) ความปลอดภัย 
2) การต่อต้านการลักลอบน าเข้าและส่งออกสิ่งผิดกฎหมาย 
3) การต่อต้านการลักลอบเข้าเมือง 
4) การละเมิดที่เกิดข้ึนระหว่างประเทศ 
ทั้งนี้ ศูนย์ฯดังกล่าวมีบทบาทหลักในการร่วมมือกันจัดตั้งมาตรการร่วมเพื่อรักษา 

ความปลอดภัยบริเวณชายแดน ได้การด าเนินงานตามข้อตกลงปารีสที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2552  โดยทั่วไป ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนส าหรับจุดข้ามแดน อย่างไรก็ตามในกรณีของด้านสวิส
ของศูนย์ฯก็ยังมีความรับผิดชอบในการให้ข้อมูลของทั้ง 26 รัฐของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น พื้นที่
ความรับผิดชอบนั้นไม่ได้จ ากัดแค่เฉพาะชายแดนเท่านั้นการให้บริการแบบตอบสนอง ซึ่งส่วนใหญ่  
จะเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การปรับปรุง การวิเคราะห์ และการเผยแพร่ข้อมูล อย่างไรก็ตาม 
การได้รับบทบาทร่วมของศูนย์ฯ ส าหรับ“การติดตามอาชญากร” นั้น ศูนย์ฯได้จ้างทีมลาดตระเวนผสม  
ซึ่งปฏิบัติงานบริเวณชายแดนของทั้งสองฝุาย เช่น ในปีพ.ศ. 2552 ได้จัดหน่วยลาดตระเวนชายแดนมากกว่า 
300 หน่วย นอกจากนี้ยังสามารถจัดระเบียบการคุ้มกันข้ามแดนได้อีกด้วย (ทีมเดียวกันคุ้มกันทั้งสินค้าและ
ผู้โดยสารผ่านทั้งสองประเทศ) 

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯดังกล่าว รวมถึงเจ้าหน้าที่ ศุลกากรฝรั่ ง เศส , ศุลกากรสวิส 
และกองก าลังรักษาดินแดน ต ารวจฝรั่งเศสและต ารวจในเขตปกครองย่อยของสวิส, ทหารฝรั่งเศสและต ารวจ
สหพันธรัฐสวิส จ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจมีมากกว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท างานที่ ศูนย์ฯ ด้านประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และประเทศฝรัง่เศสใหเ้งินอดุหนุนบนพื้นฐานที่เท่าเทยีมกัน ดังนั้น คุณลักษณะที่ส าคัญคือ
การที่ทั้งสองฝุายมีตัวแทนผู้ประสานงาน ด้วยโครงสร้างที่มีผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ฝุายเช่นนี้ การตัดสินใจ
จะต้องเกิดข้ึนด้วยบนพื้นฐานความเห็นชอบด้วยกันทั้ ง 2 ฝุาย อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า 
ผู้ประสานงานส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารอย่างเช่น งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร 
การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน และอื่น ๆ และไม่ได้มีอิทธิพลต่อด้านการด าเนินงานของธุรกิจ โดยมีการด าเนินงาน 
24 ช่ัวโมงต่อวัน 7 วันต่อหนึ่งสัปดาห์ตลอดทั้งปี จึงท าให้หน่วยงานที่มีส่วนร่วมประมวลผลข้อมูลได้ทันที 
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ในปี พ.ศ. 2552 สามารถตอบข้อซักถามถึง 18,151 ครั้ง และให้ข้อมูลรายเดิม 198 ครั้ง นอกเหนือจาก
การตอบข้อซักถาม การพิจารณาคดี 32% โครงสร้างพื้นฐานทางถนน 32% ระเบียบทั่วไป 23% เป็นของ
ประชาชน และเรื่องที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับศุลกากร 2% ในแง่ของการสอบถามข้อมูลจากรายเดิมนั้น เรื่องส าคัญ
ที่จะต้องกลา่วถึงคือเรือ่งข้ันตอนการขอลีภั้ยปรบัตัวลดลงหลังจากที่เขตเชงเก้นเกิดข้ึนโดยระเบียบดับลิน II 
ที่ใช้บังคับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551  

ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูล รูปแบบของข้ันตอนกล่าวคือ ฝุายหนึ่งสอบถาม 
อีกฝุายหนึ่งเกี่ยวกับข้อมูลภายในกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ควรผ่านไป ที่ศูนย์กลาง (ตัวอย่างเช่น การฟอกเงิน) และไม่สามารถด าเนินการได้โดยตรงที่ศูนย์ฯดังกล่าว 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะทราบว่าศุลกากรฝรั่ งเศสไม่ได้ เข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรงของศุลกากรสวิส  
และในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน การแสดงข้อมูลจะข้ึนอยู่กับความต้องการในการจัดข้อมูลรูปแบบพิเศษ
เท่านั้น 
กรณีท่ี 11 กรณีศึกษาประเทศโคโซโว11 

ประเทศโคโซโวได้น ามาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดน
ร่วมกันของสหภาพยุโรป ได้แก่ Schengen Catalogue of Best Practice , the Schengen Acquits 
และ the Directions of the European Commission for Integrated Border Management for the 
Western Balkan States มาประยุกต์ใช้กับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชายแดนร่วมกันของตัวเอง  
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน ได้ก าหนดทิศทางการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน 3 มิติดังนี้ 

1. การบริหารจัดการชายแดนร่วมกันระดับภายในหน่วยงาน 
เน้นการพัฒนาระบบสื่อสารและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงาน 

2. การบริหารจัดการชายแดนร่วมกันระดับระหว่างหน่วยงาน 
เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกิจการ

ชายแดน เช่น ต ารวจชายแดน ศุลกากร กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานด้านอาหารและยา ในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

(1)  ด้านโครงสร้างกฎหมายและกฎระเบียบ โดยก าหนดความรับผิดชอบ 
ของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความชัดเจน เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการท างานซ้ าซ้อน 
จัดท ากลไกทางกฎหมาย แผนปฏิบัติงาน และเครื่องมืออื่นๆ ที่ก่อให้เกิด 
การประสานความร่วมมือ ที่สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการชายแดน 
เชิงบูรณาการ จัดท าบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เกี่ยวกับความร่วมมือ
ด้านการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆให้เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่   

(2)  ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน มีการจัดแบ่งประเภทของจุดผ่านแดนเพื่อจะได้
ก าหนดรูปแบบการให้บริการ ณ ชายแดนตามประเภทของจุดผ่านแดน 
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆให้มีความเรียบง่าย 
จัดท าแผนและกระบวนการปฏิบัติ งานในสถานการณ์ฉุกเ ฉิน จัดตั้ ง
คณะกรรมาธิการเพื่อก ากับดูแลโครงการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน 
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(3)  ด้านองค์กรและการจัดการ  โดยกองก าลังนานาชาติ และกระทรวงมหาดไทย
จะต้องถ่ายโอนภารกิจบริหารจัดการชายแดนไปยังหน่วยงานพลเรือน จัดตั้ง
หน่วยงานประสานงานระดับชาติ คณะที่ปรึกษาระดับระหว่างหน่วยงานด้าน
กิจการชายแดน และคณะท างานด้านการข่าว 

(4)  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้อินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของรัฐบาลไปยังภาคเอกชนและประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(5)  ด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน การรวบรวมจัดการข้อมูล และงานด้านการข่าวให้มี
ประสิทธิภาพ 

(6)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาและลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งอุปกรณ์
ปฏิบัติงานที่จุดผ่านแดน ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน
และอุปกรณ์ปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งกระจายภาระบ ารุงรักษาโครงสร้ าง
พื้นฐานและอุปกรณ์ปฏิบัติงานให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันรับผิดชอบ 

(7)  ด้านทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม คัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานด้วยระบบ
ที่ยุติธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ ศาสนา อุดมการณ์ทางการเมือง 
และเพศ พัฒนาและฝึกอบรมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและมีความรู้
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมีทักษะด้านการข่าว เป็นต้น 

3. การบริหารจัดการชายแดนร่วมกันระดับระหว่างประเทศ 
โคโซโวมีความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคทั้งในรูปแบบของข้อตกลงทวิภาคีและ

ข้อตกลงพหุภาคี โดยกรอบข้อตกลงก าหนดให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆหลากหลาย
ขอบเขต ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดนในสถานการณ์ฉุกเฉิน การคมนาคมระหว่างประเทศ การค้า
ระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้า การท าให้ระบบงานศุลกากรเป็นรูปแบบเดียวกัน งานด้านสุขอนามัย
พืชและสัตว์ เป็นต้น  

มาตรการที่โคโซโวจะน ามาใช้ในอนาคตเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือ  
ด้านการบริหารจัดการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่  การให้ความร่วมมือทุกอย่างเกี่ยวกับ  
การข้ามชายแดน การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ประสานงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิเคราะห์  
ความเสี่ยง การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการชายแดน และการให้  
ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและการสืบสวนสอบสวน การตั้งคณะท างานด้านชายแดนร่วมกัน (Joint 
Border Working Group) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป 
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บทที่ 4  การประเมินสถานภาพปัจจุบนัของศุลกากรชายแดน 

4.1 สถานการณ์การค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน12 

ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน   มีมานานแล้ว โดยการน าผลผลิตที่ได้ 
มาแลกเปลี่ยนกัน  และมีการก าหนดค่าเงินตราของท้องถ่ินตน เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแทนการน า
ผลผลิตต่อผลผลิตมาแลกกันแบบดั้งเดิม และน าไปสู่การก าหนดพื้นที่ด้วยการก าหนดเส้นเขตแดน  
ซึ่งกลายมาเป็นประเทศ ประกอบกับเส้นทางคมนาคมขนส่งได้มีการพัฒนาจนสามารถเช่ือมโยง  
ข้ามประเทศได้หลายประเทศ จึงมีการค้าอีกประเภทหนึ่งที่อาศัยการขนส่งข้ามเขตแดนทางบก 
เพื่อขนผ่านประเทศที่มีชายแดนติดกันที่เรียกว่า การค้าผ่านแดน 

ดังนั้น การค้าตามแนวชายแดนของไทยจึงมี 2 รูปแบบ คือ 
1) การค้าชายแดน หมายถึง การค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน ประเทศ

เพื่อนบ้านของไทย ได้แก่ สหภาพเมียนมาร์ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมาเลเซีย
เป็นต้น 

2) การค้าผ่านแดน หมายถึง การค้าที่ เกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆ ที่ประชาชนหรือ
ผู้ประกอบการค้าจากประเทศที่หนึ่งส่งผ่านประเทศที่สองไปยังประเทศที่สาม หรือจากประเทศที่สาม  
ผ่านแดนประเทศที่สองมายังประเทศที่หนึ่ง ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะต้องยินยอมให้มี การขนส่งสินค้า 
ผ่านแดน,กันได้ยังตลาดการค้าประเทศใกล้เคียงกับประเทศที่อยู่ถัดไป เช่น จีน อินเดีย บังคลาเทศ 
เวียดนาม เป็นต้น 

ช่องทางการค้าตามแนวชายแดนของไทย จ าแนกได้ดังนี ้
1) ช่องทางตามธรรมชาติ เป็นช่องทางที่ประชาชนใช้เดินทางผ่านเข้า - ออก ไปมาหาสู่

และค้าขายกัน บางแห่งถือเอาช่องทางตามธรรมชาติมาเป็นจุดผ่อนปรน และจุดผ่านแดนถาวร 
2) ช่องทางตามกฎหมายศุลกากร ให้การเปิดและการปฏิบัติเป็นไปตามอ านาจหน้าที่

ของกรมศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากรแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ปูองกันปัญหาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงขอให้กรมศุลกากรได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อด าเนินการในเรื่องการส่งออก –น าเข้าสินค้าด้วย มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์การค้าเป็น
หลัก ช่องทางตามกฎหมายศุลกากรแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

 2.1 ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร ตามมาตรา 3 และมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2480 ปัจจุบันเฉพาะช่องทางด่านพรมแดนทาง
บกและพื้นที่ทางน้ าที่มีพรมแดนต่อเนื่องใกล้เคียง จ านวน 39 ช่องทาง 
ทางอนุมัติ หมายความว่า ทางที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นทางที่จะใช้

ขนส่งของเข้าในหรือออกนอกราชอาณาจักรได้ หรือ
จากเขตแดนทางบกมายังด่านศุลกากร หรือจากด่าน
ศุลกากรไปยังเขตแดนทางบกได้  

                                                             
12

 รายงานพิจารณาการศึกษาเรื่อง“การศึกษาและติดตามการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน” , 
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ,2555 



42 
คณะท างานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management : CBM), 2557 

ด่านพรมแดน หมายความว่า ด่านที่ตั้งข้ึนไว้โดยกฎกระทรวง ณ ทางอนุมัติ 
เพื่อตรวจของที่ขนส่งโดยทางนั้น 

ด่านศุลกากร หมายความว่า ด่านที่ตั้งข้ึนไว้โดยกฎกระทรวง ณ ทางอนุมัติ  
เพื่อเก็บศุลกากรแก่ของที่ขนส่งโดยทางนั้นและ
เพื่อตรวจของด้วย 

2.2 ช่องทางอนุมัติเฉพาะคราว ตามมาตรา 5 ทวิ (ฉบับที่ 7) แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2480เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการน าสินค้าเข้า – ส่งสินค้าออกมาเป็น
ครั้งคราวและจะหมดสถานะทันทีเมื่อการด าเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง เนื่องจากพื้นที่ชายแดนยังคงมี
สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติให้  
กรมศุลกากรประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างใกลชิ้ด ในกรณีอนุมัติเปิดช่องทางอนุมัติเฉพาะคราว 

 3) จุดผ่านแดนถาวร (International Point of Entry) 
เป็นจุดผ่านแดนที่ เปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ สามารถสัญจรไป-มา เพื่อการค้าและท่องเที่ยว รวมทั้งการเดินทางเข้า-ออก 
ของบุคคลจากประเทศที่สาม ทั้งนี้เป็นไปตามระบบสากลว่าด้วยความตกลงในการสัญจรข้ามแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นจุดที่รัฐบาลไทย และรัฐบาลของประเทศที่มีพรมแดนติดกัน ประกาศเปิด
ให้มีการสัญจรไปมาทั้งบุคคล ยานพาหนะ สิ่งของ และมีการน าเข้า ส่งออกส่วนตัวเป็นการทั่วไป โดยจะมี
การปฏิบัติงานเรื่องตรวจคนเข้าเมือง และพิ ธีการ ศุลกากรตามกฎหมายของทั้ ง  2 ประเทศ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มีอ านาจในการเปิดจุดผ่านแดนถาวร) 

4) จุดผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Point of Entry) 
เป็นจุดผ่านแดนที่เปิดโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการเปิดเฉพาะกิจ เพื่อเหตุฉุกเฉินจ าเป็น

เฉพาะคราวเท่านั้น เพื่ออ านวยความสะดวกการผ่านแดน โดยเปิดให้มีการสัญจรไปมาของบุคคล 
ยานพาหนะ และสิ่งของ ในช่วงเวลาที่ก าหนดแน่นอน และมีระยะเวลาสิ้นสดุ  โดยปกติจะเปิดเป็นคราว ๆ 
ไป ตามแต่ละการกิจ แต่ละวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบด้านความมั่นคงปลอดภัย เมื่อครบ
ก าหนดเวลาหรือบรรลุวัตถุประสงค์แล้วจะปิดจุดผ่านแดนพื้นที่ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นผู้มีอ านาจในการเปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราว) 

 5) จุดผ่อนปรน (Border Area Point of Entry) 
เป็นจุดที่เปิดตามนโยบายรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนปรนช่วยเหลือประเทศ

เพื่อนบ้าน ให้ประชาชนชายแดนทั้ง 2 ประเทศ สามารถซื้อ-ขายสินค้า อุปโภค บริโภค และยารักษาโรคที่
จ าเป็น ในบริเวณพื้นที่ชายแดน ซึ่งก าหนดไว้โดยชัดเจน และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ก าหนดโดยต้อง
เดินทางกลับภายในวันเดียวกัน (ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเป็นจุดผ่อนปรน) 
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การค้าบริเวณชายแดนมีความเจริญ และขยายตัวมากขึ้น ประชาชนบริเวณชายแดนของ
ทั้ง 2 ประเทศ ไม่ว่าไทยกับ เมียนมาร์, ลาว, กัมพูชา และมาเลเซีย มีการเดินทางสัญจรติดต่อค้าขาย
มากขึ้น มีการเปิดช่องทางเข้า-ออก ประเทศเพิ่มขึ้น มีการยกระดับฐานะของช่องทาง ท าให้มีการ
เปิดจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรนเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 

ตารางที่  1 สรุปภาพรวมด่านชายแดนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ด่านชายแดน 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

รวม 
เมียนมาร ์ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย 

ด่านศุลกากร 8 11 5 8 32 
ด่านพรมแดน 9 18 7 10 44 
จุดผ่านแดนถาวร 8 19 7 8 42 
จุดผ่านแดนช่ัวคราว 1 1 - - 2 
จุดผ่อนปรน 14 31 9 - 54 

ตารางที่  2 ด่านศุลกากรที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย 

1. ด่านฯ แม่สาย 1. ด่านฯ เชียงแสน 1. ด่านฯ ช่องจอม 1. ด่านฯ ตากใบ 
2. ด่านฯ แม่ฮ่องสอน 2. ด่านฯ เชียงของ 2. ด่านฯ อรัญประเทศ 2. ด่านฯ สุไหงโก-ลก 
3. ด่านฯ เชียงดาว 3. ด่านฯ ทุ่งช้าง 3. ด่านฯ จันทบุรี 3. ด่านฯ บูเก๊ะตา 
4. ด่านฯ แม่สะเรียง 4. ด่านฯ ท่าลี่ 4. ด่านฯ คลองใหญ่ 4. ด่านฯ เบตง 
5. ด่านฯ แม่สอด 5. ด่านฯ เชียงคาน 5. ด่านฯ ช่องสะง า 5. ด่านฯ บ้านประกอบ 
6. ด่านฯ สังขละบุรี 6. ด่านฯ หนองคาย  6. ด่านฯ สะเดา 
7. ด่านฯ ประจวบคีรีขันธ์ 7. ด่านฯ บึงกาฬ  7. ด่านฯ ปาดังเบซาร์ 
8. ด่านฯ ระนอง 8. ด่านฯ นครพนม  8. ด่านฯ วังประจัน 
 9. ด่านฯ มุกดาหาร   
 10. ด่านฯ เขมราฐ   
 11. ด่านฯ ช่องเม็ก   

การค้าชายแดนของไทยกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนโดยตลอด  
ในปีงบประมาณ 2554 มีมูลค่า 5.9 แสนล้านบาท และเพิ่มเป็น 6.9 แสนล้านบาท ในปีงบประมาณ 2556  
เป็นการขยายตัวทั้งการน าเข้าและส่งออก โดยมีสัดส่วนต่อมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มจากร้อยละ 
4.4 ในปีงบประมาณ 2554 เป็นร้อยละ 4.7 ในปีงบประมาณ 2556  
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ส าหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 มูลค่าการค้าชายแดนมีสัดส่วนคิดเป็น  
ร้อยละ 5.2 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ร้อยละ 4.8)  
มีมูลค่า 564,837 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.1 จากทั้งภาคการส่งออก และการน าเข้า ดังนี้ 

ตารางที่  3 มูลค่าการค้าชายแดน ปี 2554 - 2557 

 ระหว่างประเทศ 

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 

ปีงบฯ 2554 ปีงบฯ 2555 ปีงบฯ 2556 
ปีงบฯ 56 

(ต.ค. - มิ.ย.) 
ปีงบฯ 57 

(ต.ค. - มิ.ย.) 

ไทย - กัมพูชา 61,352.0  76,162.6  91,411.3  69,262.5  80,197.1  
ไทย - ลาว 95,063.6  126,341.9  130,336.9  99,859.7  109,048.3  
ไทย - พม่า 151,629.8  176,993.4  193,722.9  145,998.9  152,685.1  
ไทย - มาเลเซีย 281,683.5  281,629.6  278,049.1  207,314.3  222,906.9  
มูลค่าการค้าชายแดน 589,729.0  661,127.4  693,520.2  522,435.4  564,837.4  
การค้าระหว่างประเทศ
รวม 

13,534,661.2  14,326,159.7  14,682,343.1  10,962,721.4  10,927,952.5  

สัดส่วนค้าชายแดนต่อ 
การค้าระหว่างประเทศ
รวม 

4.36% 4.61% 4.72% 4.77% 5.17% 

ตารางที่  4 อัตราการขยายตัวการค้าชายแดน ปี 2555 - 2557 

ระหว่างประเทศ  

อัตราการขยายตัวการค้าชายแดน (%, YoY) 

ปีงบฯ 2555 ปีงบฯ 2556 
ปีงบฯ 57 

(ต.ค. - มิ.ย.) 

ไทย - กัมพูชา 24.14%   20.02%   15.79%   
ไทย - ลาว 32.90%   3.16%   9.20%   
ไทย - พม่า 16.73%   9.45%   4.58%   
ไทย - มาเลเซีย -0.02%   -1.27%   7.52%   

มูลค่าการค้าชายแดน 12.11%   4.90%   8.12%   

การค้าระหว่างประเทศรวม 5.85%   2.49%   -0.32%   
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4.2 การประเมินศักยภาพปัจจุบันของด่านศุลกากร 

จากสถานการณ์การค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่พัฒนาและขยายตัว
สูงข้ึน กรมศุลกากรโดยเฉพาะด่านศุลกากร จ าเป็นต้องมีบทบาทหน้าที่การบริหารและควบคุมชายแดน 
ตามแนวทางการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (CBM)  แต่เนื่องจากเรายังไม่ทราบว่าแต่ละพื้นที่มีการ
บริหารจัดการอยู่ในระดับใด  จึงต้องคัดเลือกสรุปประเด็นที่ส าคัญเพื่อใช้ในการประเมินสถานภาพปัจจุบัน
ของศุลกากรไทยก่อน ดังนี ้

1. โครงสร้างทางกฎหมายและกฎระเบียบ 
การบริหารจัดการชายแดนร่วมกันจ าเป็นต้องมีโครงสร้างของกฎหมายที่ครอบคลุม 

ในทุกด้าน ตั้งแต่พิธีการในการควบคุมการผ่านแดน การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน   
เช่น การท าข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน การทบทวนแก้ไขข้อตกลงที่มีอยู่แล้ว การพัฒนา
กระบวนการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชายแดนให้ชัดเจน การจัดแบ่งประเภทจุดผ่านแดน 
โดยความร่วมมือกับหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น โดยอาจพิจารณาการท าข้อตกลงต่างๆ ทบทวน
และแก้ไขข้อตกลงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งมี 2 ประเภท คือ ความตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เช่น สนธิสัญญา 
อนุสัญญา พิธีสาร เป็นต้น และความตกลงที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เช่น บันทึกความเข้าใจ (MoU)  
เป็นต้น ทั้งนี้ ด่านศุลกากรฯ อาจพิจารณาและทบทวนร่วมกับส านักกฎหมาย (สกม.) ส านักมาตรฐาน 
พิธีการและราคา (สมพ.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. โครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์เครื่องมือ 
เพื่อให้มีการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้มากที่สดุ จึงอาจจะมีการรวมหน่วยงาน

ที่มีอ านาจหน้าที่บริเวณชายแดนมาอยู่ในที่ท าการเดียวกัน โดยในแต่ละด่านฯ/ส านักฯ ต้องจัดท าการ
วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็น เพียงพอและเหมาะสมของหน่วยงาน เพื่อลด
การซ้ าซ้อน อาจมีการจัดต้ังส านักงานเพื่อเป็นสถานที่ติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล และเพื่อรองรับการจัดตั้ง
หน่วยควบคุมอย่างต่อเนื่อง 

3. องค์กร การบริหารจัดการและกระบวนการท างาน 
จะเน้นที่ความชัดเจนของการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  มีการประชุม

ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการปรับปรุงการท างานร่วมกัน  และมีการตกลงเวลา 
การปฏิบัติงานประจ าวันได้  หรืออาจมีการท างานร่วมกันและมีความร่วมมอืของหน่วยลาดตระเวนร่วมกัน  
จัดต้ังหน่วยประสานงานเพื่อใช้ประโยชน์จากการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล  หรืออาจมีการจัดตั้ง
หน่วยงานควบคุมร่วม (Joint Control) 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือส าคัญเพื่อช่วยส่งเสริมการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน  ระหว่าง

องค์กร และระหว่างประเทศ โดยค านึงถึงช่องทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่อยู่ในฐานข้อมูล  
มีการเผยแพร่ข้อมูลไปยังภาคเอกชน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของเอกชน ความรวดเร็วและความเปน็
ระบบของการส่ง-รับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการเช่ือมโยง/แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานชายแดนและ
ระหว่างประเทศ การบูรณาการกิจการชายแดนให้เป็นระบบที่สามารถจะรวบรวมข้อมูลด้านการข่าว   
มีการก าหนดข้ันตอนและรูปแบบของการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้ง
ข้ันตอนการแจ้งข่าวสารอย่างรวดเร็ว มีการเตือนและแจ้งล่วงหน้า 
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5. ทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม 
ลักษณะของการอบรมภายในหน่วยงานและการอบรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  

โดยเมื่อจัดการอบรมอาจเชิญหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัตหิน้าที่บริเวณชายแดนมาอบรมร่วมกัน ซึ่งเป็นการ
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานได้รู้จักกันมากข้ึน  และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกันได้ ส าหรับเรื่องการฝึกอบรมร่วมกันมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น งานด้านการข่าว/การวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล/ตัวช้ีวัด 
ความเสี่ยง Risk Profile และรูปแบบทั่วไปของอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น ในส่วนของการอบรม
ระหว่างประเทศ อาจเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศอื่นๆ 

6. งบประมาณ 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการ การควบคุมต้นทุนโครงการส าคัญให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาจจะระบุในเรื่องของที่มาหรือรายละเอียดของงบประมาณ 
ทั้งนี้  ควรพิจารณาระดับความร่วมมือที่ต่างกัน คือ ความร่วมมือภายในหน่วยงาน  

ความร่วมมือระหว่างองค์กร และ ความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย 
จากการส ารวจเพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันของด่านศุลกากรโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

สามารถสรุปได้ตาม ตารางที่ 5 ตารางที่ 6 ตารางที่ 7 และตารางที่ 8 (รายละเอียดในภาคผนวก 2) ได้ดังนี้ 

ตารางที่  5 สรุปการประเมินสถานภาพปัจจุบันของด่านศุลกากรสังกัดส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 

ด่านศุลกากร 

1. โครงสร้างทาง
กฎหมายและ
กฎระเบียบ 

2. โครงสร้างพื้นฐาน
และอปุกรณ์เครื่องมือ 

3. องค์กรการบรหิาร
จัดการ 

และกระบวนการท างาน 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ 

การสือ่สาร 

5. ทรพัยากรมนุษย์
และ 

การฝึกอบรม 
6. งบประมาณ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

1. คลองใหญ่   -         - 

2. จันทบุรี    -  - - - -   - 

3. ชุมพร - - - -  - - - - - - - 

4. บ้านดอน - - - -  - - - - - - - 

5. ประจวบคีรีขันธ์ - - - - - - - - - - - - 

6. มาบตาพุด - - - -  - - - - - - - 

7. แม่กลอง             

8. ระนอง - -  -    -  - - - 

9. สังขละบุรี    -  -  - -  - - 

10. อรัญประเทศ            - 

11. เกาะสมุย* - - - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ : * คือ หน่วยงานที่ไม่ส่งข้อมูล 

จากตารางที่  5 จะเห็นได้ว่าด่านศุลกากรในสังกัดส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 ที่มีการ
ด าเนินการตามประเด็นที่ท าการศึกษาได้ค่อนข้างครบถ้วน  และมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นด่าน
ตัวอย่างที่มีการน า CBM มาใช้ ได้แก่ 

1) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
2) ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 
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ตารางที่  6 สรุปการประเมินสถานภาพปัจจุบันของด่านศุลกากรสังกัดส านักงานศุลกากรภาคที่ 2 

ด่านศุลกากร 

1. โครงสร้างทาง
กฎหมายและ
กฎระเบียบ 

2. โครงสร้างพื้นฐาน
และอปุกรณ์เครื่องมือ 

3. องค์กรการบรหิาร
จัดการ 

และกระบวนการท างาน 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ 

การสือ่สาร 

5. ทรพัยากรมนุษย์
และ 

การฝึกอบรม 
6. งบประมาณ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ภาคที่ 2            - 
1. เขมราฐ   - -  -  -  - - - 
2. เชียงคาน  -  -     - - - - 
3. ช่องจอม  -  -  -  -  - - - 
4. ช่องเม็ก    -      - - - 
5. บึงกาฬ       - -  - - - 
6. หนองคาย        -    - 
7. นครพนม    -  -    -  - 
8. มุกดาหาร        -    - 
9. ท่าลี่ - -  -     - - - - 

จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่าด่านศุลกากรในสังกัดส านักงานศุลกากรภาคที่ 2 ที่มีการ
ด าเนินการตามประเด็นที่ท าการศึกษาได้ค่อนข้างครบถ้วน  และมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นด่าน      
ตัวอย่างที่มีการน า CBM มาใช้ ได้แก่ 

1) ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
2) ด่านศุลกากรหนองคาย 

ตารางที่  7 สรุปการประเมินสถานภาพปัจจุบันของด่านศุลกากรสังกัดส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 

ด่านศุลกากร 

1. โครงสร้างทาง
กฎหมายและ
กฎระเบียบ 

2. โครงสร้างพื้นฐาน
และอปุกรณ์เครื่องมือ 

3. องค์กรการบรหิาร
จัดการ 

และกระบวนการ
ท างาน 

4. เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสือ่สาร 

5. ทรพัยากรมนุษย์
และ 

การฝึกอบรม 
6. งบประมาณ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

1. แม่สาย    -    -   - - 
2. เชียงแสน -   -   - -   - - 
3. แม่สะเรียง  - - -      - - - 
4. ทุ่งช้าง    -  -  -    - 
5. แม่ฮ่องสอน  -  -  -  -  - - - 
6. แม่สอด    -        - 
7.เชียงของ    -    -    - 
8. เชียงดาว* - - - - - - - - - - - - 
9 .  ท่ า อ า ก า ศ
ยานเชียงใหม่* 

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

หมายเหตุ : * คือ หน่วยงานที่ไม่ส่งข้อมูล 

จากตารางที่ 7 จะเห็นได้ว่าด่านศุลกากรในสังกัดส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 ที่มีการ
ด าเนินการตามประเด็นที่ท าการศึกษาได้ค่อนข้างครบถ้วน  และมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นด่าน
ตัวอย่างที่มีการน า CBM มาใช้ ได้แก่ 

1) ด่านศุลกากรเชียงของ 
2) ด่านศุลกากรแม่สอด 
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ตารางที่  8 สรุปการประเมินสถานภาพปัจจุบันของด่านศุลกากรสังกัดส านักงานศุลกากรภาคที่ 4 

ด่านศุลกากร 

1. โครงสร้างทาง
กฎหมายและ
กฎระเบียบ 

2. โครงสร้างพื้นฐาน
และอปุกรณ์เครื่องมือ 

3. องค์กรการบรหิาร
จัดการ 

และกระบวนการ
ท างาน 

4. เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสือ่สาร 

5. ทรพัยากรมนุษย์
และ 

การฝึกอบรม 
6. งบประมาณ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ภาคที่ 4 –   -    -  - - - 
1. เบตง - -  -    -  - - - 
2. กระบี่  -  -  -  -  - - - 
3. กันตัง - - - - - - - - - - - - 
4. สุไหงโก-ลก -   - - - - -  - - - 
5. ตากใบ  -  -  - - -  - - - 
6. นครศรีธรรมราช - -  -  -  -  - - - 
7. ปาดังเบซาร์    -  -  -   - - 
8. สตูล  -  -    -   - - 
9. สงขลา - - - -  -  - - - - - 
10. วังประจัน  -  -    -  - - - 
11. บ้านประกอบ - -  -      - - - 
12. สะเดา    -    -    - 
13. สิชล* - - - - - - - - - - - - 
14 .  ท่ าอากาศยาน
หาดใหญ่* 

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

15. ปัตตานี* - - - - - - - - - - - - 
16. บูเก๊ะตา* - - - - - - - - - - - - 
17 .  ท่ าอากาศยาน
ภูเก็ต* 

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

18. ภูเก็ต* - - - - - - - - - - - - 
หมายเหตุ : * คือ หน่วยงานที่ไม่ส่งข้อมูล 

จากตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่าด่านศุลกากรในสังกัดส านักงานศุลกากรภาคที่ 4 ที่มีการ
ด าเนินการตามประเด็นที่ท าการศึกษาได้ค่อนข้างครบถ้วน  และมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นด่าน
ตัวอย่างที่มีการน า CBM มาใช้ ได้แก่ 

1) ด่านศุลกากรสะเดา 
2) ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
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บทที่ 5  แนวทางในการบรหิารจัดการชายแดนร่วมกันของศุลกากร 

จากการศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานภาพปจัจุบนัของด่านศุลกากรในบทที่ 4 พบว่า 
มีด่านศุลกากรที่มีการน าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการชายแดนร่วมกันมาใช้ทุกส านักงานศุลกากรภาค 
ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีด่านฯ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น ด่านศุลกากรตัวอย่างท่ีมีการน า CBM มาใช้ ได้แก่ 

5.1 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ตั้งอยู่ที่  371 ก.ม.5 ฝั่ งขวา ถนนสุวรรณศร ต าบล  
อรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นเขตการค้าการลงทุนและการท่อ งเที่ยวที่อยู่ 
ตรงข้ามบ้านปอยเปต อ าเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากร  
ปอยเปต ของประเทศกัมพูชา เปิดท าการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น.เป็นประตูเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
และเป็นศูนย์กลางด้านการผลิต  การ ค้า  การลงทุน  และการคมนาคมขนส่ งของอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง ดังนั้น ด้านการบริหารจัดการในพื้นที่จะต้องแบบเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สรุปดังนี้ 

ตารางที่  9 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานภาพปัจจุบันของด่านศุลกากร(ด่านศุลกากรอรัญประเทศ) 

ประเด็น รายละเอียด 
1) โครงสร้างทางกฎหมาย 
และกฎ ระเบียบ  
 

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ การด าเนินการตามกรอบความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดน  
(The ASEAN Framework Agreement for the Facilitation of 
Good in Transit) Protocol2 และกรอบความตกลง CBTA (Greater 
Mekong Sub region Cross-Border Transport Agreement) 

2) โครงสร้างพื้นฐาน และ
อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ 
รวมถึงรปูแบบจุดบริการ
เบ็ดเสรจ็ทีม่ีอยู่ ณ ปัจจบุัน 
 

ด่านศุลกากรอรัญประเทศเป็นด่านที่มีศักยภาพและมีความพร้อม
ทางด้านพื้นที่ มีการบริหารจัดการพื้นที่ โดยให้มีการแยกพื้นที่ส าหรับ
การตรวจคน และพื้นที่ส าหรับการตรวจสินค้าออกจากกัน แตใ่นประเด็น
เส้นทางการจราจร  มีข้อจ ากัดในเรื่องของพื้นที่ซึ่งไม่สามารถขยายเส้นทาง
บริเวณคลองลึก รวมถึงมีลักษณะเป็นที่ลุ่ม น้ าท่วมได้ง่าย แต่ในอนาคต
บริเวณคลองลึกจะมีการสร้างทางรถไฟสายใหม่ ระยะทาง 6 กม. จากสถานี
อรัญประเทศ-สุดชายแดนไทยที่ด่านคลองลึก ปรับปรุงการจราจรรถเข็น 
และมีการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับผู้น าเข้า-ส่งออกในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง มีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ CCTV และเครื่อง X-
Ray มาใช้ตรวจสอบสินค้าและยานพาหนะเข้า - ออก เพื่ออ านวยความ
สะดวก รวดเร็วแก่นักท่องเที่ยว และผู้มาติดต่อบริเวณชายแดน รวมทั้ง
มีการให้บริการตรวจปล่อยสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single 
Stop Inspection) โดยมีทั้ งหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการอนุญาต ทั้งหน่วยงานที่เช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ NSW 
และหน่วยงานยังไม่เช่ือมโยงข้อมูล เพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้าเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กรมศุลกากรได้ก าหนดไว้ ท าให้การเคลื่อนย้ายสินค้า
ผ่านพรมแดนสามารถกระท าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
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ประเด็น รายละเอียด 
3) องค์กร การบริหารจัดการ
และกระบวนการท างาน 
 

ด่านศุลกากรอรัญประเทศมีการบริหารจัดการและกระบวนการ
ท างานในหน่วยงาน แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน โดยมีการ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง 
ขบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ส าหรับ
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ด่านฯเข้าร่วมเป็นกรรมการยุทธศาสตร์
ชายแดนไทย – กัมพูชาจังหวัดสระแก้ว (ค าสั่งจังหวัดแก้ว) กรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว (ศตส.จ.สก.) 
กรรมการพัฒนาเมืองท่าหน้าด่านชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
(ประกาศจังหวัดสระแก้ว) และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย 
- กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 1 (RBC) 

4) เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

ด่านศุลกากรอรัญประเทศมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อความโปร่งใสในการให้บริการผู้ประกอบการ เช่น 
การใช้งานผ่านระบบ SSO, ระบบ Barcode มาใช้ตรวจสอบยานพาหนะ
เข้า - ออก เพื่อความสะดวก รวดเร็วแก่การเดินทางของนักท่องเที่ยว 
และผู้มาติดต่อระหว่างชายแดนด่านฯ เป็นหน่วยงานที่เช่ือมโยงข้อมูล
กับระบบ NSW ท าให้การเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านพรมแดนสามารถกระท า
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 

5) ทรัพยากรมนุษย์และการ
ฝึกอบรม  

ด่านศุลกากรอรัญประเทศมีการจัดการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ เช่น  
โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ 
ในอาเซียน (ภาษากัมพูชา) โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศที่ส าคัญในงานศุลกากรส าหรับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค 
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ของ ศภ.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่สกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยส านักงานปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด ภาค 2 เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจค้นบุคคล 
ยานพาหนะ และสถานที่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจ าจุดสกัดกั้นยาเสพติดตาม
แนวชายแดนร่วมกัน นอกจากนีม้ีการพบปะ พูดคุย ระหว่างศุลกากรไทย
กับกัมพูชา ทั้งที่เป็นไม่ทางการและเป็นทางการเป็นประจ า เพื่อหารือ
ปัญหา/อุปสรรค ด้านการปฏิบัติงานร่วมกัน 

6) งบประมาณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศได้รับการจัดสรรงบกลางประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส าหรับค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการ
ก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศบริเวณจุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน 
และได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณส าหรับจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 
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5.2 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 

ด่านศุลกากรมุกดาหาร เป็นชายแดนที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ได้เปรียบในเชิงที่ตั้ง
เนื่องจากอยู่ตรงข้ามกับแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นแขวงที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบกับนโยบายความร่วมมือในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
6 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และประเทศจีนตอนใต้ (มณฑลยูนาน) ท าให้เกิดการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 2 ที่มุกดาหาร และการปรับปรุงถนนหมายเลข 9 ซึ่งในอนาคต 
จะท าให้มุกดาหารเป็น “ศูนย์กลางด้านการคมนาคมระหว่างประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง” และยังจะ
เป็น “ประตูการค้าสู่อินโดจีน” เป็นเมืองหน้าด่านการค้าไปยังประเทศลาวและเวียดนาม เพื่อให้มุกดาหาร
สามารถพัฒนาเป็นเมืองการค้าชายแดนและเมืองท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดจีน  ดังนั้น 
ด้านการบริหารจัดการในพื้นที่จะต้องแบบเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปดังนี้ 

ตารางที่  10 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานภาพปัจจุบันของด่านศุลกากร (ด่านศุลกากรมุกดาหาร) 

ประเด็น รายละเอียด 
1) โครงสร้างทางกฎหมาย 
และกฎ ระเบียบ  
 

 ด่านศุลกากรมุกดาหารมีการด าเนินการตามกรอบความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Agreement และกรอบความ
ตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
(The ASEAN Framework Agreement for the Facilitation of Good in 
Transit) Protocol2 : พิธีการผ่านแดน (อนุสัญญาบาร์เซโลน่า) 

2) โครงสร้างพื้นฐาน และ
อุปกรณ์เครื่องมือที่ มี อยู่ 
รวมถึงรูปแบบจุดบริการ
เบ็ดเสร็จที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 
 

ด่านศุลกากรมุกดาหารเป็นด่านที่มีศักยภาพและมีความพร้อมทางด้าน
พื้นที่ มีการบริหารจัดการพื้นที่ โดยให้มีการแยกพื้นที่ส าหรับการตรวจคน 
และพื้นที่ส าหรับการตรวจสินค้าออกจากกัน มีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
เช่น ระบบ CCTV และเครื่อง X-Ray มาใช้ตรวจสอบสินค้าและยานพาหนะ
เข้า - ออก เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็วแก่นักท่องเที่ยว และผู้มาติดต่อ
บริเวณชายแดน มีการจัดตั้งส านักงาน CCA อาคารตรวจสินค้าร่วมกัน 
ที่ด่านพรมแดน เพื่ออ านวยความสะดวกการปฏิบัติพิธีการศุลกากรใหบ้ริการ
แบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ในพื้นที่ดังกล่าว ด าเนินการให้บริการ
ตรวจปล่อยสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection) 
โดยมีทั้งหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานรับผิดชอบในการอนุญาต  
ทั้งหน่วยงานทีเ่ช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ NSW และหน่วยงานที่ยังไม่เช่ือมโยง
ข้อมูล เพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้าเสร็จตามระยะเวลาที่กรมศุลกากร 
ได้ก าหนดไว้ ท าให้การเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านพรมแดนสามารถกระท าได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง รวมทั้งมีการจัดตั้งคลินิกเพื่อให้บริการ
ข้อมูลศุลกากรอาคารด่านพรมแดน 

3) องค์กร การบริหาร
จัดการและกระบวนการ
ท างาน 
 

  ด่านศุลกากรมุกดาหารมีการบริหารจัดการและกระบวนการท างาน
ภายในหน่วยงานโดยการผลักดันให้มีการขยายระยะเวลาท าการของด่าน
ศุลกากร ทั้งเวลาเปิด - ปิดประตูด่านพรมแดน และเวลาปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากร มีแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดน โดยก าหนดเปูาหมาย
และตัวช้ีวัด พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน รายงานให้กรมฯทราบ
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ประเด็น รายละเอียด 
ทุก 3 เดือน ส าหรับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นมีการเสริมสร้างศักยภาพ
ของด่านพรมแดน โดยการประสานงานกับส านักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง
อย่างใกล้ชิด และด าเนินการจัดท าแบบ ศบ.1 ให้เรียบง่าย และรวดเร็วยิ่งข้ึน 
มีการจัดท าโครงการบูรณาการ การท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมกับผู้น าชุมชน สภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรม ผู้น าส่วน
ราชการ เพื่อบูรณาการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ศุลกากรและเพิ่ม
มูลค่าทางการค้า มีการจัดประชุมการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน  
ณ ด่านพรมแดนร่วมกัน เช่น ด่านศุลกากร ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ด่านตรวจพืช ด่านอาหารและยา ด่านกักกันสัตว์ ประมง ปศุสัตว์  เป็นต้น 
เพื่อสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
อ านวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มา
ขอรับบริการ ณ ด่านพรมแดน 

4) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

    ด่านศุลกากรมุกดาหารได้พัฒนาระบบ Customs Pass และระบบ 
Barcode Scan มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที ่รวมทั้งการให้บริการทางศุลกากร 
และการอ านวยความสะดวกต่อผู้ เดินทางที่เดินทางระหว่างประเทศ 
เป็นประจ า 

5) ทรัพยากรมนุษย์และ
การฝกึอบรม  

ด่านศุลกากรมุกดาหารมีการสร้างเครือข่ายการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด โดยมีการ
ประชุมประสานความร่วมมือระหว่างด่านศุลกากรมุกดาหารกับด่านพาสีขัว
มิตรภาพ 2 แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็นประจ า โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะหส์ภาพปญัหา และร่วมกันขจัดอุปสรรคเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
สินค้าระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้ากระท า
ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้การประสานงานระหว่าง
ด่านศุลกากรมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขตสปป.ลาว ได้มีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ประสานงานร่วมกัน เพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของทั้ง สองประเทศ นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศ และสปป.ลาว 
โดยฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนของแต่ละประเทศได้ทราบและ 
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย นอกจากนี้ได้จัดตั้งคณะท างานประสาน 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ประจ าด่านศุลกากรมุกดาหาร
เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ส าหรับ
ด้านการฝึกอบรม ด่านฯได้ร่วมกับ สทส. จัดอบรมภาครัฐ - เอกชนเรื่อง 
NSW เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ที่ โรงแรมพลอย พาเลซ จ.มุกดาหาร 

6) งบประมาณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร ได้รับการจัดสรร เงินนอกงบประมาณปี 2557 
ด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ และซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค และได้รับงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2558 ก่อสร้าง 
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
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5.3 ด่านศุลกากรเชียงของ 

ด่านศุลกากรเชียงของ อยู่ในพื้นที่อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นเขตการค้า 
การลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 เช่ือม สปป.ลาวไปถึงจีนตอนใต้ เป็นประตู
เศรษฐกิจที่ส าคัญ และเป็นศูนย์กลางด้านการผลิต การค้า การลงทุน  และการคมนาคมขนส่ง 
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ดังนั้น ด้านการบริหารจัดการในพื้นที่จะต้องแบบเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปดังนี้ 

ตารางที่  11 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานภาพปัจจุบันของด่านศุลกากร (ด่านศุลกากรเชียงของ) 

ประเด็น รายละเอียด 
1) โครงสร้างทางกฎหมาย 
และกฎ ระเบียบ  
 

ด่านศุลกากรเชียงของมีการด าเนินการตามกรอบความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
(The ASEAN Framework Agreement for the Facilitation of 
Good in Transit) Protocol2  

2) โครงสร้างพื้นฐาน และ
อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ 
รวมถึงรปูแบบจุดบริการ
เบ็ดเสรจ็ทีม่ีอยู่ ณ ปัจจบุัน 
 

 ด่านศุลกากรเชียงของเป็นด่านที่มีศักยภาพและมีความพร้อม
ทางด้านพื้นที่ มีการบริหารจัดการพื้นที่ โดยให้มีการแยกพื้นที่ส าหรับ
การตรวจคน และพื้นที่ส าหรับการตรวจสินค้าออกจากกัน มีเครื่องมือ 
ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ CCTV และเครื่อง X-Ray มาใช้ตรวจสอบ
สินค้าและยานพาหนะเข้า - ออก เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็ว 
แก่นักท่อง เที่ ยว และผู้ มาติดต่อบริ เ วณชายแดน มีการจัดตั้ ง 
ศูนย์ประสานความร่วมมือบริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service 
ด่านพรมแดนเชียงของ และเพื่ออ านวยความสะดวกการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเงินจากกรมศุลกากร  
เพื่อด าเนินการปรับปรุง พื้นที่ห้องส าหรับจัดตั้งห้องบริการข้อมูลและ
ข่าวสารศุลกากร ภายในอาคารบริการผู้โดยสารขาเข้า)  โดยมีทั้ง
หน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานรับผดิชอบในการอนุญาต ทั้งหน่วยงาน
ที่เช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ NSW และหน่วยงานที่ยังไม่เช่ือมโยงข้อมูล 
เพื่อให้การตรวจปล่อยสนิค้าเสร็จตามระยะเวลาทีก่รมศุลกากรได้ก าหนด
ไว้ท าให้การเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านพรมแดนสามารถกระท าได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ด่านฯ มีการจัดต้ังคลินิกเพื่อใหบ้รกิารข้อมลู
ศุลกากรอาคารด่านพรมแดนเชียงของ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 

3) องค์กร การบริหารจัดการ
และกระบวนการท างาน 
 

ด่านศุลกากรเชียงของมีการบริหารจัดการและกระบวนการท างาน
ภายในหน่วยงาน  มกีารสร้างทีมงานประชาสัมพันธ์ ส านักงานศุลกากร
ภาคที่ 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยมีหน้าที่ด าเนินการให้ความรู้
เกี่ยวกับการให้บริการศุลกากรในพื้นที่ ศภ.3 (Road Show) และด่านฯ 

 มีแนวทางและแผนการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ดังนี้ “ศุลกากรพบ
ผู้ประกอบการ”  ผู้ประกอบการกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ
ศุลกากรในด้านการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ล าไย ซึ่งเป็น
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ประเด็น รายละเอียด 
สินค้าที่มีการส่งออก ณ ด่านศุลกากรเชียงของเป็นจ านวนมาก  
นอกจากนี้ได้ผลักดันให้มีการขยายระยะเวลาท าการของด่านศุลกากร 
ทั้งเวลาเปิด-ปิดประตูด่านพรมแดน และเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
ด่านฯมีแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดน โดยก าหนดเปูาหมาย
และตัวช้ีวัด พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน รายงานให้กรมฯ
ทราบทุก 3 เดือน ส าหรับความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ มีการเสริมสร้าง
ศักยภาพของด่านพรมแดน โดยการประสานงานกับส านักงานด่านตรวจ
คนเข้าเมืองอย่างใกล้ชิด และด าเนินการจัดท าแบบ ศบ.1 ให้เรียบง่าย 
และรวดเร็วยิ่ง ข้ึน  จัดท าโครงการบูรณาการ การท างานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ จัดต้ังคณะกรรมการร่วมกับผู้น าชุมชน สภาหอการค้า 
สภาอุตสาหกรรม ผู้น าส่วนราชการ เพื่อบูรณาการร่วมกันพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ ศุลกากรและเพิ่มมูลค่าทางการค้า มีการจัด
ประชุมการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนร่วมกัน 
เช่น ด่านศุลกากร ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจพืช ด่าน
อาหารและยา ด่านกักกันสัตว์ ประมง ปศุสัตว์ เป็นต้น เพื่อสร้างความ
ไว้วางใจ ความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ านวย
ความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มา
ขอรับบริการ ณ ด่านพรมแดน 

4) เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

       ด่านศุลกากรเชียงของพัฒนาระบบ Customs Pass และระบบ 
Barcode Scan มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการให้บริการทาง
ศุลกากร และการอ านวยความสะดวกต่อผู้เดินทางที่เดินทางระหว่าง
ประเทศเป็นประจ า  มีการผ่านพิธีการศุลกากรเนื่องจากการเดินทาง
ระหว่างด่านศุลกากรเชียงของกับด่านพรมแดนเชียงของ (สะพาน
มิตรภาพ แห่งที่ 4) มีระยะทางค่อนข้างไกลไม่สะดวกต่อการเดินทาง
เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรของผู้ประกอบการ ปัจจุบันการเช่ือมข้อมูล
ระบบของกรมศุลกากร ณ ด่านพรมแดนเชียงของ (สะพานมิตรภาพ 
แห่งที่ 4) ได้ด าเนินการเช่ือมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ 13 มกราคม 2557 
ด่านฯ พร้อมให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ด่านพรมแดนเชียงของแล้ว 

5) ทรัพยากรมนุษย์และการ
ฝึกอบรม  

 ด่านศุลกากรเชียงของมีการสร้างเครือข่ายการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด โดยมี
การประชุมประสานความร่วมมือระหว่างด่านศุลกากรเชียงของกับ 
ด่านภาษีแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เป็นประจ าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์สภาพปัญหา และร่วมกันขจัดอุปสรรคเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
สินค้าระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้า
กร ะท า ไ ด้ ส ะดวก  รวด เ ร็ ว  แล ะ ถูกต้ อ ง ตามกฎหมาย  ทั้ ง นี้  
การประสานงานระหว่างด่านศุลกากรเชียงของและส านักจัดเก็บภาษี
แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานร่วมกัน 
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ประเด็น รายละเอียด 
เพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของทั้งสอง
ประเทศนอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการ เดินทางระหว่างประเทศ  และ สปป.ลาวโดยฝากแจ้ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนของแต่ละประเทศได้ทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดด้วยรวมทั้งมีการจัดต้ังคณะท างานประสานความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนประจ าด่านศุลกากรเ ชียงของ  
เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดย
ด่านศุลกากรเชียงของได้จัดประชุมคณะท างานฯ ณ ด่านศุลกากร 
เชียงของ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการรับทราบปัญหาและอุปสรรค 
และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

6) งบประมาณ ด่านศุลกากรเชียงของ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2557 ด าเนินการก่อสร้างด่านศุลกากรและสิ่งปลูกสร้างประกอบ และ
เงินนอกงบประมาณส าหรับจัดหาอุปกรณ์ส านักงานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่  และได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.2558 ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน   
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5.4 ด่านศุลกากรแม่สอด 

ด่านศุลกากรแม่สอด ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก รับผิดชอบในพื้นที่ตามแนวเขต
ติดต่อกับชายแดนประเทศพม่า ความยาวถึง 542 กิโลเมตร ใน 5 อ าเภอชายแดน คือ อ าเภอท่าสองยาง 
อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ และอ าเภออุ้มผาง มีช่องทางท่าข้ามแดนธรรมชาติ
มากกว่า 30 ช่องทาง เป็นประตูเศรษฐกิจที่ส าคัญ เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวการค้าชายแดนเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง และมีการคาดการณ์อัตราการขยายตัวมูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอดจะเพิ่มข้ึนปีละ 
20-30% ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาของประเทศพม่าในด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าในพื้นที่
เมืองเมียวดีที่มีการพัฒนากฎ ระเบียบ ด้านการค้าชายแดน ท าให้การค้าเข้าสู่ระบบสากลมากข้ึน ท าให้ 
ด่านศุลกากรแม่สอดต้องมีด้านการบริหารจัดการในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สรุปดังนี้ 

ตารางที่  12 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานภาพปัจจุบันของด่านศุลกากร (ด่านศุลกากรแม่สอด) 

ประเด็น รายละเอียด 
1) โครงสร้างทางกฎหมาย 
และกฎ ระเบียบ  
 

 ด่านศุลกากรแม่สอด มีการด าเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียน 
ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (The ASEAN 
Framework Agreement for the Facilitation of Good in Transit) 
Protocol2  และ พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดน 
พ.ศ. 2556  

2) โครงสร้างพื้นฐาน และ
อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ 
รวมถึงรปูแบบจุดบริการ
เบ็ดเสรจ็ทีม่ีอยู่ ณ ปัจจบุัน 
 

 ด่านศุลกากรแม่สอด มีหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องกับการค้า
ชายแดนตั้งอยู่ในอาคารด่านพรมแดนแม่สอดร่วมกัน ได้แก่ ด่านศุลกากร 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านควบคุมโรค และด่านกักกันพืชและสัตว์ ท าให้
ง่ายและสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องมืออื่นที่สนับสนุนการท างาน พร้อมทั้งมี
การเช่ือมโยงระบบโครงข่ายอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตในจุดที่ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างครบถ้วนท าให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในการท างาน 
รวมถึงสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง สะดวก และรวดเร็ว  
ในปัจจุบันการค้าพรมแดน บุคคล และยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกประเทศ
ไทยทางด่านพรมแดนแม่สอดมีการขยายตัวเป็นอย่างมากท าให้ช่องทาง
จราจรของสะพานข้ามแม่น้ าเมย ซึ่งมีเพียง 2 ช่องทาง และพื้นที่อาคาร
ส านักงานด่านพรมแดนแม่สอดอันมีจ ากัด เป็นอุปสรรคต่อการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า ไม่สามารถขยายช่องทางและอาคารฯ เพื่อรองรับ
การขยายตัวของการค้าได้ 

3) องค์กร การบริหาร
จัดการและกระบวนการ
ท างาน 
 

 ด่านศุลกากรแม่สอดมีการบริหารจัดการและกระบวนการท างาน
ภายในหน่วยงาน โดยมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
โดยออกเป็นค าสั่งด่านศุลกากรแม่สอด เรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ของหน่วยงานภายในด่านศุลกากรแม่สอด, เรื่องจัดโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในของด่านศุลกากรแม่สอด และ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีการก าหนดวัน
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ประเด็น รายละเอียด 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนตามค าสั่งด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอด โดยออกค าสั่งเป็น
ประจ าทุกเดือน มีการประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนกระบวนการท างาน และ
ปรับปรุงการท างานตามสถานการณ์ และระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น 
ส าหรับเรื่องที่มีลักษณะเร่งด่วน นายด่านศุลกากรจะก าหนดให้มีการ
ประชุมหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน เพื่อหารือและก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับ
เรื่องนั้น และให้หัวหน้าชุดปฏิบัติงานด าเนินการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ
แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานของตนเองต่อไป ส าหรับความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น มีการจัดเตรียมบุคลากรที่สามารถติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานส าหรับภารกิจต่างๆ เช่น การติดต่อประสานงาน 
ท าเอกสารผ่านแดนช่ัวคราว นายด่านศุลกากรจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ 
ที่ประจ าจุดตรวจด่านพรมแดนเปน็ผูป้ระสานงานกับด่านตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อด าเนินการท าเอกสารผ่านแดนช่ัวคราว แต่ถ้าหน่วยงานอื่นต้องการ
ติดต่อประสานงานกับด่านศุลกากรให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน
ศุลกากรโดยตรง มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด 
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลให้มีการน าเข้าสิ่งประดิษฐ์ที่ท า
จากไม้ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก ตามค าสั่งจังหวัดตาก เพื่อท างาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 ฝุาย ประกอบด้วย ผู้แทนจังหวัด ผู้แทน
ทหาร ผู้แทนต ารวจ ผู้แทนกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทน
ศุลกากร และผู้แทนฝุายพาณิชย์ มีการด าเนินการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเพื่อก าหนดทิศทางการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันในอนาคต 
ได้แก่ โครงการก่อสรา้งสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 2 อ าเภอ แม่สอด ได้มี
ค าสั่งด่านศุลกากรแม่สอด เพื่อแต่งตั้งคณะท างานศึกษาเพื่อเตรียม 
ความพร้อมรองรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 2 อ าเภอ
แม่สอด ให้มีหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management: CBM) 
และก าหนดรูปแบบการบริหารงานด่านพรมแดนสะพานข้ามแม่น้ าเมย
แห่งที่ 2 และหน่วยงาน CIQ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเป็นการท างาน
ร่วมกันหลายหน่วยงาน ได้แก่ ด่านศุลกากรแม่สอด ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดตาก ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแม่สอด ด่านตรวจพืช
แม่สอด หอการค้าจังหวัดตาก เป็นต้น ส าหรับด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ด่านฯ มีการจัดเตรียมบุคลากรที่สามารถติดต่อประสานงาน
ระหว่างประเทศส าหรับภารกิจต่างๆ เช่น การติดต่อประสานงานผ่านแดน
ไปยังประเทศพม่า นายด่านศุลกากรจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานประเทศพม่าด าเนินการประสานงานไปยัง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลประเทศพม่า 
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ประเด็น รายละเอียด 
4) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

ด่านศุลกากรแม่สอด มี เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ 
ในส านักงานสนับสนุนการท างาน และใช้เทคโนโลยีในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ภายในหน่วยงานผ่านทางหลายช่องทาง ได้แก่ อีเมล์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุ
สื่อสาร และโปรแกรม line กลุ่มของด่านศุลกากร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
และทั่วถึงกัน  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังภาคเอกชน และประชาชน
ผ่านทางเว็บไซต์ของด่านศุลกากรแม่สอด คือ http://www.danmaesot.com  
มีการประสานงานหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ กรณีเร่งด่วน จะใช้เทคโนโลยีในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นข้ันตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างไม่เป็น
ทางการก่อน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วแล้วจึงท าหนังสือราชการติดต่อไป
ในภายหลัง 

5) ทรัพยากรมนุษย์และการ
ฝึกอบรม  

ด่านศุลกากรแม่สอด ส่งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานไปฝึกอบรมที่จัดข้ึน
โดยกรมศุลกากร และหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และมีการฝึกอบรมด้านการปูองกันปราบปราม 
ยาเสพติดร่วมกันระหว่างหน่วยงานท าให้เจ้าหน้าที่จากหลายๆ หน่วยงาน
ได้ท าความรู้จักกันมากข้ึน และน าความรู้จากการอบรมมาใช้ในการท างาน
ร่วมกันในพื้นที่ด่านแม่สอดได้เมื่อมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงบุคลากร
ภายในหน่วยงานทางด่านศุลกากรได้จัดให้มีการอบรม ถ่ายทอดการ
ปฏิบัติงานทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษร และด้วย on the job training  
ด่านฯมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ประเทศ
เพื่อนบ้านโดย on the job training โดยเมื่อมีการประชุมร่วมกัน หรือมี
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดข้ึนร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน ทางด่านศุลกากรจะ
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่จากหลายๆ หน่วยงานทั้ง
ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้ท าความรู้จักกันมากข้ึน และสามารถ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 

6) งบประมาณ ด่านศุลกากรแม่สอด ได้รับการจัดสรรงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ส าหรับค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างด่าน
ศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่ และได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณส าหรับ
ซ่อมแซมปรับปรุงด่านพรมแดน 

 
  

http://www.danmaesot.com/
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5.5 ด่านศุลกากรสะเดา 

ด่านศุลกากรสะเดา อยู่ในพื้นที่ อ.สะเดา จังหวัดสงขลา เป็นประตูเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ด้านการบริหารจัดการในพื้นที่จะต้องแบบเบ็ดเสรจ็ รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปดังนี้ 

ตารางที่  13 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานภาพปัจจุบันของด่านศุลกากร (ด่านศุลกากรสะเดา) 

ประเด็น รายละเอียด 
1) โครงสร้างทางกฎหมาย 
และกฎ ระเบียบ  
 

ด่านศุลกากรสะเดามีการด าเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียน
ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (The 
ASEAN Framework Agreement for the Facilitation of Good in 
Transit) Protocol2 และมีข้อตกลงร่วม (MOU) ของทั้ง 2 ประเทศ
เป็นแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่น การขนส่ง การท่องเที่ยว การปูองกัน
ภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

2) โครงสร้างพื้นฐาน และ
อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ 
รวมถึงรปูแบบจุดบริการ
เบ็ดเสรจ็ทีม่ีอยู่ ณ ปัจจบุัน 
 

   ปัจจุบันด่านศุลกากรสะเดามีโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอรองรับ
การค้าชายแดนที่เติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีๆละกว่า 10% ท าให้พื้นที่ให้บริการ
คับแคบและมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานพอสมควร เช่น ระบบ Paper-
less, ระบบCCT และเครื่อง X-Ray สินค้าและกระเป๋ า 
ผู้เดินทางเข้าออก เป็นต้น  มีการจัดต้ังศูนย์ประสานความร่วมมือบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service และมีการจัดสถานที่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตั้งส านักงานในอาคารด่านศุลกากรและด่านพรมแดนเพื่อให้แต่
ละหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยอุปกรณ์เครื่องมือของแต่ละ
หน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้จัดหาเอง แต่ยังไม่มีการจัดต้ังส านักงานเพื่อใช้เป็น
สถานที่ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรองรับการจัดตั้งหน่วยควบคุม 
อย่างต่อเนื่อง 

3) องค์กร การบริหารจัดการ
และกระบวนการท างาน 
 

 ด่านศุลกากรสะเดามีการบริหารจัดการและกระบวนการท างาน
ภายในหน่วยงาน โดยมีการจัดเวรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบโดยด่านศุลกากรปฏิบัติด้านพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
ทั้ งขาเข้าและขาออกส่วนด่านพรมแดนปฏิบัติด้านการควบคุม
ยานพาหนะและบุคคลเ ข้าและออกโดยใช้เครื่ องมือและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ CCTV และบริหารความเสี่ยง ส าหรับความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ในกรณีร่วมกับส านักงานตรวจคนเข้าเมอืงจะมีการบริหาร
จัดการกระบวนการโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน ส่วนหน่วยอื่นๆ
ขณะนี้ยังไม่มี อย่างไรก็ตามด่านฯ มีการประชุมเพื่อปรับปรุงการท างาน
ร่วมกันเป็นครั้งคราว มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานชัดเจนและแต่ละหน่วยงาน มีการลาดตระเวนและปฏิบัติ
หน้าที่ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละ
หน่วยงานของตน ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด่านฯ มีการ
ประชุมพบปะสังสรรค์มีกิจกรรมสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
มีความสัมพันธ์ที่ดี อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อตกลงให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
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ประเด็น รายละเอียด 
ในพื้นที่ของสองประเทศ มีเพียงการตั้งคณะกรรมการประสานงาน
ชายแดน ไทย-มาเลเซียเพื่อร่วมกันพิจารณาบริหารจัดการกระบวนงาน
ที่ต้องการหรือเป็นปัญหา จัดท าโครงการบูรณาการ การท างานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกับผู้น าชุมชน สภาหอการค้า 
สภาอุตสาหกรรม ผู้น าส่วนราชการ เพื่อบูรณาการร่วมกันพัฒนา
คุณภาพการให้บริการศุลกากรและเพิ่มมูลค่าทางการค้า 

4) เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

ด่านศุลกากรสะเดามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อความโปร่งใสในการให้บริการผู้ประกอบการ เช่น การใช้
งานผ่านระบบ SSO, ระบบ Barcode มาใช้ตรวจสอบยานพาหนะเข้า - 
ออก เพื่อความสะดวก รวดเร็วแก่การเดินทางของนักท่องเที่ยว และผู้มา
ติดต่อระหว่างชายแดนด่านฯ เป็นหน่วยงานที่เช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ 
NSW ท าให้การเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านพรมแดนสามารถกระท าได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง  ทั้งนี้ด่านฯ มีช่องทางการเผยแพร่หรือรับ
ข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนผ่านเว็บไซด์ www.sadaocustoms.org 
และใช้ Application Line มาช่วยการติดต่อสื่อสารส่งข้อมูลข่าวสารการ
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน 

5) ทรัพยากรมนุษย์และการ
ฝึกอบรม  

ด่านศุลกากรสะเดามีการฝึกอบรมเพือ่เพิม่พูนความรู้ด้านที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่เช่นการข่าวยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติ  ฯลฯ 
เป็นครั้งคราว มีการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยังมีน้อยมาก มีการติดต่อ
ประสานงานกันทั้ ง เป็นทางการและไม่ เป็นทางการตลอดเวลา 
มีความสัมพันธ์ที่ดีมากตลอดจนมีกิจกรรมสร้างสานความสัมพันธ์ 
มาโดยตลอด มีการฝึกอบรมร่วมกันในบางครั้ง 

6) งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีเงินงบประมาณใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ขาออก ด่านพรมแดนสะเดา  และได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2558 ด าเนินการปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดน
สะเดา) ด้านขาเข้า 

 

 
 
 
 

  

http://www.sadaocustoms.org/
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บทที่ 6  บทสรปุ ปญัหาอปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน 
ทั้งเอกสาร และบทความทางวิชาการต่างๆ รวมทั้งงานวิจัยขององค์การศุลกากรโลก เพื่อศึกษาแนวทางใน
การน าวิธีการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องตามชายแดนไทยในอนาคตต่อไป 

6.1 บทสรุป 

สถานการณ์การค้าโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว จากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่ งผลต่อปริมาณการค้าชายแดนที่ เพิ่มมาก ข้ึน ท าให้กรมศุลกากร 
ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมและทันท่วงที จากหน่วยงานที่มีภารกิจหลักมุ่งเน้นการจัดเก็บ
ภาษีอากรให้แก่ภาครัฐเป็นการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการขยายตัวทางการค้า ควบคู่กับการ
ปกปูองสังคมให้มีความปลอดภัยจากสินค้าที่ เป็นอันตราย โดยท าหน้าที่ควบคุมและปราบปราม  
สิ่งผิดกฎหมายที่จะลักลอบเข้ามาในประเทศไทย นอกจากนี้ ผลจากการที่กรมศุลกากรเป็นสมาชิกของ
องค์การศุลกากรโลก (WCO)ท าให้หน่วยงานจะต้องให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามประมวลปฏิบัติ 
ที่องค์การศุลกากรโลกได้บัญญัติไว้ ดังนั้น การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน Coordinated Border 
Management (CBM) จึงเป็นแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชายแดนทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเคลือ่นย้ายสินค้า มีการด าเนินการร่วมกัน ณ จุดควบคุม
บริเวณชายแดน มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน และมีการเผยแพร่องค์ความรู้และการมี
หน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความหลากหลายของหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ตามแนวชายแดน รวมทั้งมีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร นอกจากนี้ยังมี 
ความท้าทายด้านความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศ การปรับใช้มาตรฐานสากล รวมทั้งการประสาน
ความร่วมมือในการควบคุมกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศคู่ค้า การวินิจฉัยความเสี่ยงทางด้าน 
ความปลอดภัย ต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า เช่น ข้อมูลสินค้าและผู้โดยสาร เป็นต้น 

การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน Coordinated Border Management (CBM)  
จึงเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐโดยรวมและต่อหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามแนวชายแดนจะช่วยลด 
ความขัดแย้งและซ้ าซ้อนของนโยบาย เสริมสร้างความเข้าใจกันระหว่างหน่วยงานและเปิดโอกาส
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทาน ท าให้ 
ทุกหน่วยงานมีเวลาในการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปูองกันและ
ปราบปราบอาชญากรรมและต่อต้านการก่อการร้ายอย่างเป็นระบบ  นอกจากนี้จะมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ
ร่วมกัน ท าให้สามารถน าทรัพยากรที่ประหยัดได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นในหน่วยงานเพื่อรองรับปริมาณ
งานและภารกิจที่เพิ่มข้ึนได้ 

กรมศุลกากรจึงได้ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ CBM เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้โดยได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันของกรมศุลกากร 3 ระดับ ดังนี้ 
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1. การบริหารจัดการชายแดนร่วมกันระดับภายในกรมศุลกากร 
เป็นความร่วมมือประสานงานทุกระดับภายในกรมศุลกากร โดยเน้นระบบสื่อสาร  

การเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงาน (ด่าน, ส านัก และกรมศุลกากร) 
 2. การบริหารจัดการชายแดนร่วมกันระดับระหว่างองค์กร 

เป็นการบูรณาการความร่วมมือ กระสานงานกับหน่วยงานชายแดนต่าง ๆ ในพื้นที่ 
เช่น ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ด่านอาหารและยา ด่านตรวจพืช เป็นต้น สรุปประเด็นส าคัญ ดังนี ้

1) ด้านโครงสร้างทางกฎหมาย และกฎระเบียบ 
ควรก าหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน อาจมีการเข้า
บันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU), แผนปฏิบัติงานปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานบริเวณ
ชายแดน 

2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์เครื่องมือ 
การรวมหน่วยงานที่มีอ านาจตามแนวชายแดนอยู่ในอาคารเดียวกัน และสนับสนุน
ให้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 

3) ด้านองค์กร การบริหารจัดการ และกระบวนการท างาน 
ควรก าหนดรูปแบบการให้บริการ ตามประเภทของจุดผ่านแดนแบ่งหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบชัดเจน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน อาจจัดตั้ง
หน่วยงาน หรือคณะท างานฯ 

4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบการแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ที่รวดเร็ว และมีช่องทาง
ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังภาคเอกชน 
และประชาชน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานและสอดคล้องกับหลักความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

5) ด้านทรัพยากรมนุษย์ และการฝกึอบรม 
พัฒนาและฝึกอบรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน ให้ป ฏิบัติ งานแบบมืออาชีพ และมีความรู้  ทักษะด้านการ ข่าว  
การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์ความเสี่ยง รูปแบบอาชญากรข้ามชาติ 

6) ด้านงบประมาณ 
มีการวางแผนงบประมาณร่วมกัน โครงการลงทุนที่ใช้งบประมาณสูง ต้องก าหนด
เปูาหมายด าเนินการอย่างคุ้มค่า และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

3. การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน ระดับระหว่างประเทศ 
 เป็นการปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยงาชายแดน 2 ประเทศ หรือการปฏิบัติร่วมกัน
กับประเทศเพื่อนบ้านแบบทวิภาคี เช่น การตรวจลาดตระเวนร่วมกัน การตั้งหน่วยควบคุมร่วม Point 
Control เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการปฏิบัติการร่วมแบบพหุภาคี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ขยายผลการ
ปฏิบัติงาน โดยอาจตั้งทีมงานร่วมกันเพื่อปูองกันอาชญากรรมข้ามแดน 
  



63 
คณะท างานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management : CBM) 2557 

6.2 ปัญหาและอุปสรรค 

จากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ CBM และการประเมินสถานภาพ
ปัจจุบันของด่านศุลกากร พบว่า มีปัญหาและอุปสรรค สรุปดังนี้ 

(1) ด้านโครงสร้างทางกฎหมายและกฎระเบียบ 
1) ปัญหาเรื่องการตีความในข้อกฎหมายที่ยังมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างน าเสนอ

สภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ความเห็นของร่างพ.ร.บ.ศุลกากรฯ  
2) หน่วยงานอื่นๆ ยังไม่เข้าใจในกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของศุลกากร ท าให้เกิด

ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน   
3) ปัจจุบันกรมศุลกากรยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดวิธีการในการ

บริหารจัดการชายแดนร่วมกันอย่างชัดเจน   
4) กรมศุลกากรยังไม่มีความตกลงเกี่ยวกับการให้อ านาจเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน

ร่วมกันเพื่อลดข้ันตอนและระยะเวลาในการตรวจสินค้า  
5) พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ.2556 ยังไม่มีผล

ในทางปฏิบัติ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ประกาศใช้ได้ไม่นาน และการปฏิบัติตาม
กฎหมายเพื่อให้มีพื้นที่ควบคุมร่วมกันแล้วสามารถด าเนินพิธีการอย่างเบ็ดเสร็จทั้ง
ส าหรับหน่วยงานในประเทศ และหน่วยงานของประเทศเพื่อนบ้าน ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการด าเนินการ  

6) ความไม่เข้าใจในเรื ่องกฎหมายระเบียบและนโยบายของแต่ละหน่วยงาน  เช่น 
หน่วยงานความมั ่นคงในพื ้นที ่ชายแดนกับหน่วยงานศุลกากรจะเน้นนโยบาย
ต่างกัน กล่าวคือ หน่วยงานความมั่นคงจะเน้นนโยบายความมั่นคงแต่หน่วยงาน
ศุลกากรจะเน้นนโยบายเรื่องการค้าระหว่างประเทศการส่งเสริมการส่งออกและ
การจัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด เป็นต้นจึงควรให้ทุกฝุาย
ท าความเข้าใจถึงบทบาทภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน  

(2) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์เครื่องมือ 
1) การบริหารจัดการจุดผ่านแดนที่ผ่านมานั้น  มีการประกาศตั้งจุดผ่านแดนถาวร

ภายหลังซึ่งจุดผ่านแดนถาวรเหล่านั้นมีประวัติความเป็นมาทางการค้าขายและการ
น าเข้า – ส่งออกเป็นเวลานานแล้ว แต่ไม่ได้มีการเตรียมการด้านระบบสาธารณูปโภค
ระบบคมนาคม และด้านงบประมาณตั้งแต่ต้น ดังนั้น เมื่อมีการประกาศเปิดเป็น 
จุดผ่านแดนถาวรแล้ว จึงท าให้เกิดปัญหา อาทิ ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี, ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา, ด่านบ้านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน เป็นต้น 
รวมทั้งไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการพัฒนาด่านชายแดนได้อย่างเต็มที่ 

2) ปัญหาการใช้พื้นที่ในการพัฒนาจุดผ่านแดนเนื่องจากพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขตปุาสงวนแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ปุา
ท าให้การพัฒนาพื้นที ่เพื ่อรองร ับการขยายตัวของการค้าชายแดนไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็มที่ 

3) ปัญหาการขนส่งสินค้าข้ามแดนซึ่งขณะนี้การค้าชายแดนมีการขยายตัวเพิ่มมากข้ึน  
แต่ไม่มีการเตรียมการจัดหาสถานที่ส าหรับเป็นลานจอดรถในการตรวจสอบสินค้าท า
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ให้รถขนส่งสินค้าจอดบริเวณข้างถนนที่จะไปยังชายแดนส่งผลให้เกิดความไม่สะดวก
ของเส้นทางการจราจร รวมทั้งช่องทางเข้า – ออก อยู่ห่างจากที่ท าการจุดตรวจ ท า
ให้ไม่สะดวกต่อการควบคุม ตรวจตราบุคคลยานพาหนะ และสินค้ารวมทั้งสภาพด่าน
พรมแดนและบริเวณโดยรอบไม่มีความเป็นระเบียบประชาชนมีการบุกรุกก่อสร้าง
แผงลอยค้าขายและเพิงพักอาศัยริมถนนทางหลวงท าให้เป็นอุปสรรคในการขนส่ง
สินค้าเข้า – ออกและไม่สามารถจัดระเบียบให้เป็นสากลได้ 

4) ปัญหาเรื่องอาคารและสถานที่ปฏิบัติงาน (จุดผ่านแดนถาวรไทย – ลาว (หน้าอ าเภอ
เชียงแสน)) และจุดผ่านแดนถาวรบ้านสบรวก ยังไม่มีอาคารที่ท าการ 

5) หน่วยงานฯยังไม่มีการใช้งานสถานที่ตรวจสินค้าเข้า - ออกอย่างเต็มที่ เนื่องจาก
เป็นด่านฯใหม่ ยังไม่มีการค้าชายแดนมากนัก อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังมีจ านวนน้อย
โดยส่วนมากเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่และใช้เส้นทางสัญจรไปมาเพื่อ
ประกอบอาชีพเป็นกิจวัตร  

6) ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สามารถจัดเก็บฐานข้อมูลและ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลและ
ยานพาหนะ รวมทั้งขาดเครื่อง X - Ray เพื่อใช้ตรวจจับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
(เครื่องเอกซเรย์สัมภาระติดตัวผู้โดยสารที่ได้รับการสนับสนุนจาก ปปส. มีอายุการ 
ใช้งานนานแล้วต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้งและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง  อีกทั้ง 
ในปัจจุบัน เครื่องฯดังกล่าวมีสภาพช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ ยังขาดระบบ 
CCTV ที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ท่าเรือใหม่) จุดผ่านแดนถาวรไทย - ลาว (หน้าอ าเภอ
เชียงแสน) และที่ด่านพรมแดนถาวรบ้านสบรวก โดยจุดผ่านแดนทั้ง 2 จุด ยังไม่มี
ระบบงานของกรมฯ ท าให้เจ้าหน้าที่ท างานไม่สะดวก  

7) อาคารที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับอัตราก าลังในปัจจุบัน บางแห่งที่ตั้งอาคาร
ด่านฯ อยู่ห่างจากชายแดน ท าให้มีค่าใช้จ่าย/ต้องใช้เวลาเดินทางมากข้ึน 

8) เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬเพิ่งตั้งเป็นจังหวัดได้เพียง 3 ปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่
มีความพร้อมต้องใช้เจ้าหน้าที่จากจังหวัดหนองคาย  

9) ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานเก่า และบางหน่วยงานยังขาดรถยนต์ตรวจการณ์ 
ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

10) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเด็นเส้นทางการจราจร 
มีข้อจ ากัดในเรื่องของพื้นที่ซึ่งไม่สามารถขยายเส้นทางบริเวณคลองลึก  รวมถึง 
มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม น้ าท่วมได้ง่าย แต่ในอนาคตบริเวณคลองลึกมีประเด็นเรื่องการ
สร้างทางรถไฟสายใหม่ ระยะทาง 6 กม. จากสถานีอรัญประเทศ-สุดชายแดนไทยที่
ด่านคลองลึก ปรับปรุงการจราจรรถเข็นการเก็บอากรปากระวางก็ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับผู้น าเข้า-ส่งออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การแก้ไข
ปัญหาในเบื้องต้น ได้ด าเนินการจัดท าสรุปข้อมูลน าเสนอส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ของพื้นที่ ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว เช่น บริเวณ 
บ้านหนองเอี่ยน ต าบลท่าข้าม มีจุดเด่นของพื้นที่ ได้แก่ ได้มีการปักปันแบ่งเขตแดน
กับทางกัมพูชาอย่างชัดเจน ไม่มีเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนซึ่งส่งผลต่อ 
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ความมั่นคงของประเทศ บริเวณบ้านปุาไร่ ต าบลปุาไร่ ซึ่งมีจุดเด่นของพื้นที่  คือ  
เป็นพื้นที่ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ราบกว้างใหญ่น้ าไม่ท่วม ยังไม่มีชุมชนหนาแน่น มีถนน
เลี่ยงเมืองอรัญประเทศ รองรับ เช่ือมต่อตลาดโรงเกลือถึงบ้านปุาไร่ ระยะทาง 8 กม. 
นอกจากนั้น บริเวณตรงข้ามในฝั่งกัมพูชามีนิคมอุตสาหกรรมปอยเปต - โอเนียง  
ของกัมพูชา ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีโครงสร้าง 
พื้นฐานรองรับอุตสาหกรรม และมีถนนตัดตรงจากชายแดนกัมพูชา-ไทย จนถึงถนน
หมายเลข 5 กิโลกรัมที่ 11 ซึ่งห่างจากชายแดนที่ด่านคลองลึก 11 กม. รอการ
เช่ือมต่อโครงข่ายกับประเทศไทย 

11) ด่านศุลกากรแม่สอด มีประเด็นปัญหาการใช้พื้นที่ในการตรวจสินค้า ปัจจุบันใช้พื้นที่
ของกรมทางหลวงมีนโยบายเพิ่มเติม คือ ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ให้พื้นที่บริเวณหน้าสนามบินแม่สอด ขนาด 4.5 ไร่ ส าหรับจัดเตรยีม
พื้นที่เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือบริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service และ
จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการค้าชายแดน อีกทั้ง ตามนโยบายรัฐบาลเห็นชอบให้
อ าเภอแม่สอดเป็นพื้นที่น าร่องในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการด าเนินการ
ของด่านศุลกากรแม่สอด ได้น ารูปแบบการก่อสร้างของด่านศุลกากรเชียงของ 
แห่งใหม่เป็นแนวทางในการพิจารณา นอกจากนี้ การประสานงานส่วนใหญ่กับ 
ชนกลุ่มน้อยโดยผ่านสภาหอการค้าจังหวัดตาก   

12) ด่านศุลกากรสะเดา มีประเด็นปัญหาการตรวจสินค้า เนื่องจากไม่มีที่จอดรถ  
ต้องจอดบริเวณริมถนน จึงต้องการให้มีพื้นที่รองรับรถสินค้าให้มากข้ึน และต้องการ
ผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในพื้นที่เพื่อให้มีพื้นที่รองรับรถ ด่านฯเป็นพื้นที่ 
Southern Gateway ซึ่งไม่ได้รองรับการขยายตัวทางการค้าในปัจจุบัน จึงท าให้ต้อง
จัดหาพื้นที่ใหม่ กอปรกับมาเลเซียมโีครงการกอ่สรา้งนิคมอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
KOTA PERDANA ซึ่งด้านหลังของด่านฯ จึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะเช่ือมพื้นที่กัน แต่มี
ปัญหาความไม่ชัดเจนของประเทศมาเลเซีย เนื่องจากพื้นที่ของโครงการฯติดกับเขต
ทหาร ปัจจุบันด่านฯ ได้พื้นที่กว่า 400 ไร่ โดยภายหลังการศึกษาฯ สศช. เล็งเห็นว่า
ควรใช้เป็นพื้นที่ในการประกอบธุรกรรมทางศุลกากรที่เกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า
ทั้งหมด เพื่อการควบคุมทางศุลกากรได้อย่างง่าย 

(3) ด้านองค์กร การบริหารจัดการและกระบวนการท างาน 
1) การบริหารจัดการจุดผ่านแดนที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปด าเนินการ 

มีส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ(สมช.) เป็นหน่วยงานหลักโดยมีคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนเป็นกลไกในการพิจารณา โดยเฉพาะแต่การพิจารณาของ 
สมช.ที่ผ่านมานั้นเป็นการพิจารณาจากมุมของหน่วยงานราชการซึ่งอาจจะเกิด
ข้อขัดข้องบางประการตามข้ันตอนของระบบราชการแต่ส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก
ผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นหลักโดยมองภาพรวมของยุทธศาสตร์ในระยะยาวซึ่ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน สมช.ได้เสนอแนะนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีการประเมินผลรวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
ที่แท้จริงของจุดผ่านชายแดนแต่ละแห่ง 

2) เจ้าหน้าที่ประจ าจุดชายแดน ยังไม่ได้ปฏิบัติงานตามหลัก C.I.Q. อย่างสมบูรณ์  
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(4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1) อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อภายในยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานที่

ปฏิบัติงานอยู่ห่างกัน  
2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) ยังไม่สามารถรองรับ 

NSW/ASW ได้  
3) ขาดการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานบางหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันที่

พรมแดน กล่าวคือ มีการติดต่อประสานงานได้ไม่ครบทุกหน่วยงาน เนื่องจาก
การค้าชายแดนและนักท่องเที่ยวยังมีน้อย ท าให้บางหน่วยงานยังไม่มีบทบาทใน
การท างานร่วมกับศุลกากร จึงมีการติดต่อสื่อสารกันน้อย 

 (5) ด้านทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม 
1) ปัญหาอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานมีไม่เพียงพอท าให้การปฏิบัติงาน

ครอบคลุมไม่ทั่วถึง 
2) เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติงานต่างๆในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท าให้การประสานงานในทางปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
อาทิ กฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยตรวจคนเข้าเมือง และกฎหมายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักสูตรความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ที่พรมแดน เป็นต้น   

(6) ด้านงบประมาณ 
1) ส านักงานศุลกากรภาคไม่มีงบประมาณในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการชายแดนรว่มกนั ได้แก่ งบประมาณในการจัดอบรมและการจัดประชุม เป็นต้น   
2) ไม่มีงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3) ด่านศุลกากรไม่มีงบประมาณเฉพาะส าหรับการฝึกอบรมระหว่างหน่วยงานชายแดน   

(7) ด้านอ่ืนๆ 
1) เนื่องจากจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านสิงขร ยังเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า การน าเข้า 

- ส่งออก ที่ด่านสิงขร ต้องขออนุมัติน าเข้า - ส่งออกตามทางอนุมัติเฉพาะคราว  
ตาม ม. 5 ทวิ และต้องแจ้งหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกครัง้ที่น าเข้า – ส่งออก ท าให้
ผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร  

2) ปัญหาการจราจรคับค่ัง ณ บริเวณพรมแดนแห่งที่  1 เนื่องจากเจ้าหน้าที่เมียนมาร์ 
ไม่อนุญาตให้รถตู้สินค้าขนาดเล็กผ่านเข้า-ออก พรมแดนแห่งที่ 2  

3) ปัญหาที่ส ่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
ประกอบด้วย การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การลักลอบค้ายาเสพติดการลักลอบค้า
โค - กระบือ การลักลอบขนสินค้าหนีภาษีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์/รถยนต์
ข้ามแดน การเปิดบ่อนการพนันบริเวณชายแดนรวมทั้งปัญหาการปักปันเขตแดน  

4) เรื่องการเปิดเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างด่านพรมแดนของ 2ประเทศจะติดปัญหาจุดที่ 
เปิดและพัฒนาไม่ชัดเจนสอดคล้องตรงกัน ท าให้เป็นอุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการใช้
ประโยชน์จากให้คุ้มค่า โดยอาจน าเสนอ ADB ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศ 
ให้งบประมาณ เป็นเจ้าภาพช่วยผลักดันให้ส าเร็จ  
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6.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ CBM และการประเมินสถานภาพ
ปัจจุบัน รวมทั้ง ปัญหาและอุปสรรค ดังกล่าว  
มีข้อเสนอแนะท่ีควรด าเนินการต่อไป ดังน้ี  

(1) ด้านโครงสร้างทางกฎหมายและกฎระเบียบ 
1) ควรปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการด าเนินการ

ตามแนวทาง CBM เพื่อรองรับการรวมการปฏิบัติงานไว้ด้วยกัน เพื่อลดข้ันตอนการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น ความซ้ าซ้อน และความล่าช้า ทั้งในระดับกรมศุลกากร คือการ
ปรับปรงุกฎระเบียบการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ในระดับระหว่างองค์กร โดยการ
เร่งท าความเข้าใจหรือจัดท าความตกลงร่วมกัน (MOU) กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
อาจให้ความรู้กับหน่วยงานอื่นและผู้ประกอบการให้เข้าใจในกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติของศุลกากร เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดความเข้าใจที ่ไม่ตรงกัน  และในระดับ
ระหว่างประเทศ ควรจัดให้มเีวทีรว่มรวมหน่วยงานรัฐในพื้นทีก่ับศุลกากรของประเทศ
เพื่อนบ้านในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ/กฎเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ ให้สอดคล้องกันเพื่อลด
อุปสรรคในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทางการค้า ควรมีการ
พิจารณาจัดท าหรือทบทวนข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น
การลดข้ันตอนและระยะเวลาในการตรวจสินค้า (สกม./สมพ./ศภ.1-4) 

2) ควรเร่งด าเนินการผลักดันขับเคลื่อนกลยุทธ์ การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการ
ขนส่งข้ามพรมแดน (Trade and Transport Facilitation: TTF) ภายใต้ 
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและระบบศุลกากร
ผ่านแดน (Customs Transit System : CTS) ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ – ปอยเปต 
และจุดตรวจสินค้าร่วมกัน (Single Stop Inspection : SSI) ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
(สมพ./ศภ.1-4/ด่านฯ)  

(2) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์เครื่องมือ 
1) พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด่านศุลกากร เช่น อาคาร สถานที ่ปฏิบัติงาน สถานที่

ตรวจปล่อยสินค้า และช่องทางการจราจร ให้เพียงพอและเหมาะสม รองรับCBM 
(สบก.) 

2) กรมศุลกากรควรศึกษาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาระบบ License Plate ส าหรับการ
ตรวจสอบรถยนต์เข้า-ออก ทั้งหมายเลขทะเบียนรถยนต์ และข้อมูลรายละเอียดต่างๆ 
ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลภาพและเป็นระบบหนึ่งของเครือข่าย  CCTV เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการควบคุมทางศุลกากร (สทส.) 

3) ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาการใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อควบคุมยานพาหนะผ่านเข้า -
ออกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีกฎหมายและระเบียบรองรับชัดเจน (สทส.) 

4) กรมศุลกากรควรเตรียมพร้อมส าหรับอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้เพียงพอ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เหมาะสม อาจมีการแบ่งปันเครือ่งมอื และอุปกรณ์ตรวจสอบรว่มกันได้
(สบก./ศภ.1-4/ด่านฯ) 
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5) ควรเร่งด าเนินการผลักดันโครงการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่  บริเวณบ้าน
หนองเอี่ยน – บ้านสตึงบท เพื่อแยกสนิค้าออกจากการตรวจผูโ้ดยสารและยานพาหนะ
ส่วนบุคคลของด่านพรมแดนคลองลึก (สบก./ศภ.1-4/ด่านฯ) 

(3) ด้านองค์กรการบริหารจัดการและกระบวนการท างาน  
1) ด่านศุลกากรควรมีการปรับเปลี่ยนการท างานของหน่วยงานต่างๆ ตามชายแดน 

ให้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์แต่ละพื้นที่ (ศภ.1-4/ด่านฯ) 
2) กรมศุลกากรควรมีการตรวจปล่อยผู้โดยสาร/สินค้า ล่วงหน้า การใช้ใบอนุญาตของ

ประเทศต้นทาง แทนการกักสินค้า เพื่อรอใบอนุญาตภายในประเทศ (ศภ1-4/ด่านฯ) 
3) ควรมีการควบคุมที่ชัดเจน กฎระเบียบ ข้อก าหนดต่าง ๆ มีความชัดเจนทุกคนทราบ

หน้าที่รับผิดชอบ การเตรียมข้อมูล ส่งข้อมูลจะลดการขอเอกสารเพิ่ม ลดระยะเวลา 
ที่ต้องรอข้อมูล (ศภ.1-4/ด่านฯ) 

4) ควรมีการตรวจสอบและตรวจปล่อยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมกันควบคุมสินค้า 
ความเสี่ยงสูง มี ข้ันตอนการตรวจปล่อยชัดเจน กรณีต้องตรวจสอบสินค้า 
หลายหน่วยงาน ควรเปิดตรวจเพียงครั้งเดียว และตรวจสอบพร้อมกัน หรืออาจมี
หน่วยงานหลัก (ศุลกากร) ท าการตรวจแทนหน่วยงานอื่น (ศภ.1-4/ด่านฯ) 

5) ควรมีการส ารวจระยะเวลาการตรวจปล่อย Time Release Study อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน หรือปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดความแออัด  
ของสถานที่ เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (สมพ.) 

6) ควรจัดประชุมหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ในด่านฯ เป็นระยะเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ศภ.1-4/ด่านฯ)  

7) กรมศุลกากรควรมีการพิจารณาปรับโครงสร้างข้ันตอนการท างานใหม่  อาจมีการ 
ตั้งหน่วยงานชายแดนท าหน้าที่เกี่ยวกับชายแดนทั้งหมด เพื่อลดความซ้ าซ้อน และ
หน้าที่ ที่ไม่จ าเป็น จะเพิ่มประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ร่วมกัน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ศภ.1-4/ด่านฯ) 

8) ควรมีการบูรณาการกระบวนการท างานภายในด่าน เพื่อให้เกิดการรับผิดชอบ  
ในทุกข้ันตอนของกระบวนงานร่วมกัน รวมทั้งการจัดตั้งพื้ นที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกันของ 2 ประเทศ (ศภ.1-4/ด่านฯ) 

(4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1) ควรมีช่องทางระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางอีเล็กทรอนิกส์ร่วมกันเพื่อให้

เกิดการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วเป็นหนึ่งเดียว (สทส.)  
2) ระบบการเช่ือมโยงข้อมูลควรมีประสิทธิภาพ การส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและ

อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีประสิทธิภาพ ควรยื่นเพียงครั้งเดียวและต้องเป็นข้อมูลที่จ าเป็น
ตามระเบียบ (สทส.) 

3) ควรมีการแบ่งปันข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง โดยค านึงถึง  
การปกปูองข้อมูล เพื่อรักษาความลับทางการค้าด้วย กล่าวคือควรมีระบบเทคโนโลยี
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ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล 
ได้อย่างเหมาะสม โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย (สทส.) 

4) ข้อมูลสถิติการค้าชายแดนควรจัดท าเป็นข้อมูลโดยเฉพาะ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 
กรมศุลกากร (สทส.) 

(5) ด้านทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม 
1) กรมศุลกากรควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะในพื้นที่

ชายแดน ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล และการ
จัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน สะท้อนศักยภาพของด่านฯที่แท้จริง 
(สบท./ศภ.1-4/ด่านฯ) 

2) กรมศุลกากรควรจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรการบริหารจัดการชายแดน
ร่วมกัน CBM รวมทั้งความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกันในพื้นที่พรมแดน (สบท.) 

(6) ด้านงบประมาณ 
1) กรมศุลกากรควรมีการบูรณาการเพื่อจัดสรรงบประมาณให้ทุกหน่วยงานได้รับ

พร้อมๆ กัน เพื่อให้สามารถพัฒนาการด าเนินงานของตน ไปพร้อมกันทุกหน่วยงาน 
ในคราวเดียวกันได้  (สบก.) 

2) กรมศุลกากรควรจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาการด้านภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นมากข้ึน สร้างความเข้าใจระหว่าง
ประเทศ (สบก.)  
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ภาคผนวก  
สรุปภาพรวมด่านพรมแดน/ 
จุดผ่านแดน/จุดผ่อนปรน 

ของด่านในสังกัด 
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ตารางที่  14 สรุปภาพรวมด่านพรมแดน/จุดผ่านแดน/จุดผ่อนปรนของด่านในสังกัด ศภ.1 

ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหตุ 
1. ด่านศุลกากรสังขละบุรี 1 .  ด่ านพระ

เจดีย์สามองค*์ 
. 

1. บ้านพุน้ าร้อน * 
 (06.00-20.00 น.) 
ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี 
จ.กาญจนบุรี – บ.ทิกิ เมือง
ทวาย ภาคตะนาวศรี 

1. พระเจดีย์สามองค์* 
08.30 – 17.00 น.ของทุกวัน 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี –  
อ.พญาตองซู จ.กอกาเล็ก  
รัฐกะเหรี่ยง ภาคตะนาวศรี 
*ในขณะน้ีพม่าปิดด่านตั้งแต่
วันที ่27 มี.ค. 2550 ด้วยสาเหตุ
ภายในของพม่า, ประกาศมท. 
ลว. 27 ส.ค. 41ผ่อนผันให้ชาว
ต่างประเทศเดินทางเข้า – ออก 
ได้เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว 

1. พระเจดีย์สามองค์* 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 
เปิดจุดผ่อนปรนทางการค้ า 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0205/81 ลว. 22 ม.ค. 
36 

 

2. ด่านศุลกากร
ประจวบคีรีขันธ ์

- - - 1. ด่านสิงขร 
08.00 - 18.00 น. ของทุกวัน 
บ้านไร่เครา ต.คลองวาฬ   
อ.เมืองประจวบฯ – บ.มุด่อง  
จ.มะริด ภาคตะนาวศรี 

 

3. ด่านศุลกากรระนอง  1. ท่าเทียบเรือสะพานปลา 
(06.30 - 24.00 น.) 
ต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง – 
เมืองเกาะสอง ภาคตะนาวศรี 
(สาเหตุที่เปิดด่านถึง 24.00 
น. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.บ้านเขาฝาชี          
(08.00-16.00 น.)        

1.บ้านเขาฝาชี   
(08.00-16.00 น.)  
ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 
– ต.เจ็ดไมล์ อ.มะลิวัลย์       
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และการค้า) 
2. ปากน้ าระนอง* (06.30-
24.00 น.) 
อ.เมืองระนอง 

  ปาก น้ า ระนอง *อยู่ ร ะหว่ า ง
ด าเนินการซ่อมปรับปรุง (ของ
สสป.,สทส.)        

3. ท่าเทียบเรือบริษัทอันดามัน
คลับจ ากัด 
(06.30 - 24.00 น.) 
ต.ปากน้ า อ.เมืองระนอง 

   

4. ระนอง – เกาะสอง 
(บริเวณท่าเทียบเรือศุลกากร
ระนอง) 
(06.30-24.00 น.) 

   

4. ด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ 

1. บ้านคลองลึก * 
06.00-22.00 น. 
อ.อรัญประเทศ  
จ.สระแก้ว 

1. บ้านคลองลึก * 
(06.00 - 22.00 น.) 
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว – 
ปอยเปต อ.โอโจรว จ.บันเตีย
เมียนเจย 

- 1. บ้านตาพระยา 
(09.00 - 17.00 น.) 
09.00 - 16.00 น. ทุกวัน
อังคาร พุธ พฤหัสบดี และศุกร์ 
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว – 
บ้านบึงตะกวน จ.บันเตยีเมียน
เจย 

 

2. บ้านหนองปรือ 
(09.00 - 17.00 น.) 
09.00 -16.00 น. ทุกวันอังคาร 
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พุธ พฤหสับด ีและศุกร์ 
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว – 
มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย 

     3. บ้านเขาดิน 
(09.00-17.00 น.) 
09.00 -16.00 น. ของทุกวัน 
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว – 
พนมได (บ้านกิโล 13)  
จ.พระตะบอง 

 

5. ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 1. บ้านหาดเล็ก 
(*)  (06.00 - 
22.00 น.) 
อ.คลองใหญ่ 
จ.ตราด 

1. บ้านหาดเล็ก (*)   
(06.00 - 22.00 น.) 
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด – จาม
เยียม อ.มณฑลสีมา จ.เกาะ
กง 

1. ช่องทางธรรมชาตบิ้านท่าเส้น 
เปิดวันเสาร์  (เวลา 08.00 - 
14.00 น.) 

1. บ้านหมื่นด่าน 
08.30 - 17.00 น. 
ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด – 
บ้านศาลเจ้า อ.สัมลดู  
จ.พระตะบอง 

ผู้ประสานงานนายธนู  อาทร 
081-818-8073 

 2.บ้านมะม่วง (เนิน 400)   
เปิดวันอังคาร, วันพุธ และวัน
พฤหัสบดี  
(เวลา08.00 - 17.00น.) 

2. บ้านมะม่วง (เนิน 400) 
07.00 – 18.00 น.  
วันอังคาร พุธ และ พฤหัสบด ี
ต.นนทรี อ.บ่อไร่ จ.ตราด – 
บ้านฉอระกา อ.สัมลูด  
จ.พระตะบอง 

 

6. ด่านศุลกากรจันทบุรี 1. บ้านแหลม 
06.00 - 
22.00 น. 

1. บ้านแหลม  
(06.00 - 22.00 น.) 

- 1. บ้านซับตารี  
(07.00 - 18.00 น.) 

ด่านพรมแดน/จุดผ่านถาวรบ้าน
แหลมและบ้านผักกาดมีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์กรมฯ ส่วนจุดผ่อน
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ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหตุ 
อ.โปุงน้ าร้อน จ.จันทบุรี – 
อ.กร็อมเกรียง จ.พระตะบอง 

อ.สอยดาว – บ้านโอล าดวน 
อ.พนมปรึก จ.พระตะบอง 

ปรนทั้ง 3 จุดไม่มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์กรมฯ 

2. บ้านผักกาด 
( 06.00-22.00 
น.) 

2. บ้านผักกาด  
(06.00 - 22.00 น.) 
อ.โปุงน้ าร้อน จ.จันทบุรี –  
บ.คลองจะกร็อม กรุงไพลิน 

2. บ้านสวนส้ม 
(07.00-18.00 น.) 
อ.สอยดาว – บ้านโอลั๊วะ  
อ.พนมปรึก จ.พระตะบอง 

  3. บ้านบึงชนังล่าง  
(07.00 - 18.00) 
อ.โปุงน้ าร้อน - บ้านสวายเลง 
อ.กร็อมเรียง จ.พระตะบอง 

7. ด่านศุลกากรแม่กลอง     ช่องตะโกบน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี
ยังไม่เปิดเป็นจุดผ่อนปรน/จุด
ผ่านแดน เน่ืองจากยังมีปัญหา
เร่ืองความไม่สงบเรียบร้อย
บริเวณชายแดน ตามมติที่
ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการเปดิจุดผ่านแดน 
สมช. คร้ังที่ 4/2554 เม่ือวันที่ 
28 ธันวาคม 2554 

8. ด่านศุลกากรชุมพร      
9. ด่านศุลกากรบ้านดอน      
10. ด่านศุลกากรเกาะสมุย      
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11. ด่านศุลกากรมาบตาพุด      
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ตารางที่  15 สรุปภาพรวมด่านพรมแดน/จุดผ่านแดน/จุดผ่อนปรนของด่านในสังกัด ศภ.2 
ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหตุ 

1. ด่านศุลกากร
หนองคาย 

1. หนองคาย  
(เชิงสะพานมิตรภาพ
ไทย - ลาว) 

1. หนองคาย  
(ด่านสะพานมิตรภาพ
ไทย – ลาว) 
06.00 - 22.00 น. 
บ้านเหล่าจอมมณี  
อ.เมือง จ.หนองคาย – 
บ้านดงโพธ์ิศรี เมืองหาด
ทรายฟอง นครหลวง
เวียงจันทร์ 

 1. บ้านหม้อ 
(เปิดวันเสาร์, อังคาร, พฤหัสบดี 
(08.00 - 17.00 น.) 
อ.ศรีเชียงใหม ่จ.หนองคาย  
– ด่านประเพณี บ.ด่านด า เมืองสโีคด
ตะบอง นครหลวงเวยีงจันทน์ 

ด่านตรวจศุลกากรสถานี
รถไฟหนองคาย   
(09.30 - 17.00 น.)   
อ.เมือง จ.หนองคาย– 
สถานีรถไฟท่านาแล้ ง 
บ้านดงโพธิ์ศรี เมืองหาด
ทรายฟอง  นครหลวง
เวียงจันทน์ 
ไม่มีระบบคอมฯ  
ของกรมฯ  2. ที่ท าการด่านฯ 

(ปฏิบตัิพิธีการ) 
2. ที่ท าการด่านฯ 
(ปฏิบัติพิธีการ) 
(06.00 - 22.00 น.) 
มีระบบคอมฯของกรมฯ 
 
 

2. บ้านม่วง       
เปิดวันเสาร์,วันพุธ 
(08.00-18.00 น.) 
อ.สังคม จ.หนองคาย - ดา่นประเพณี
บ้านโคกแฮ่ เมืองสงัทอง นครหลวง
เวียงจันทน์ 

3. สถานที่ตรวจสินคา้
แห่งที่ 2 (ปฏิบตัิพิธีการ
ตั้งแตเ่วลา 08.30 – 
16.30 น.) 
ไม่มีระบบคอมฯของ
กรมฯ 

3. ท่าเรือหนองคาย 
(ท่าเรือหายโศก) 
(06.00-18.00 น.)  
หยุดทุกวันอาทิตย์ 
คุ้มวัดหายโศก อ.เมือง  
จ.หนองคาย – ด่านท่า
เดื่อ เมืองหาดทรายฟอง 
นครหลวงเวียงจันทน์ 
ไม่มีระบบคอมฯของกรมฯ 

3. เทศบาลต าบล  
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย (เปดิวันอังคาร 
และวันเสาร์ – ด่านประเพณีบา้นโดน 
บ้านโดนใต ้เมืองปากงมึ นครหลวง
เวียงจันทน์ 
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   4. บ้านเปงจาน  

อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย (เปิดวันพุธ ศุกร์ 
และอาทิตย์ ตั้งแตเ่วลา 08.30-16.30 น.) 
- ด่านประเพณีบ้านทวย เมืองทา่พระ
บาท แขวงบอลิค าไซ 

2. ด่านศุลกากรบึงกาฬ 1. บึงกาฬ 
(08.00-18.00 น.) 
อ.เมืองบึงกาฬ  
จ.บึงกาฬ 
มีระบบคอมฯ  
พร้อมปฏิบัตงิาน 

1. ด่านบึงกาฬ  (ท่าแพ
ขนานยนต์) 
(08.00 - 18.00 น.) 
หมู ่2 บ.ล า ต.วิศิษฐ์  
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
- เมืองปากซัน (ด่าน
สากล) แขวงบอลิค าไซ 
มีคอมฯ พร้อมปฏิบัติงาน 

 1. บ้านบุ่งคล้า 
(08.30 - 16.30 น.) 
อังคาร และศุกร์ 
อ.บุ่งคล้า อ.บุง่คล้า จ.บงึกาฬ  
- บ.ปากกระดิ่ง เมืองปากกระดิ่ง  
แขวงบอลิค าไซ 

 

2. บ้านห้วยคาด 
08.00 -16.00 จันทร์และพฤหัสบดี 
ต.ปากคาด อ. ปากคาด จ.บงึกาฬ –  
บ. ทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิค าไซ 

3. ด่านศุลกากรนครพนม 1. นครพนม (สะพาน
มิตรภาพ 3) 
บ้านห้อม  
ต.อาจสามารถ 
อ.เมือง จ.นครพนม 

1. ด่านสะพานมิตรภาพ 3 
(นครพนม - ค าม่วน) 
 (06.00 - 22.00 น.)  
อ.เมือง จ.นครพนม  
- บ้านเวินใต้เมืองท่าแขก 
แขวงค าม่วน 
คอมพิวเตอร์ 19 เคร่ือง 

 1. ท่าอุเทน 
(08.00 - 15.00 น.) 
วันจันทร์, พฤหัสบดี 
ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม - 
ด่านประเพณีบ้านปากน้ าหินบูน เมือง
หินบูน แขวงค าม่วน  

 

2. ท่าเทียบเรือโดยสาร
การท่องเทีย่วเทศบาล
เมืองนครพนม 

2. ท่าเทียบเรือโดยสาร
การท่องเที่ยวเทศบาล
เมืองนครพนม 

2. เทศบาลธาตุพนมสามัคคี    
08.00 – 16.00 น. 
วันจันทร์-พฤหัสบดี 
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06.00 -19.00 น. 
อ.เมือง จ.นครพนม 

06.00 – 22.00 น. 
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครพนม - เมืองท่าแขก 
ค าม่วน 
คอมพิวเตอร์ 19 เคร่ือง 

หมู่ท่ี 2 ต.ธาตุ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม - 
ด่านประเพณีบ้านด่าน เมืองหนองบก 
แขวงค าม่วน/ด่านท้องถิ่นปากน้ าเซบั้งไฟ 
เมืองไซบุรี แขวงสะหวันนะเขต 
3. บ้านโพธ์ิไทร  
(08.00 - 16.00 น.)  
 วันจันทร์ - ศุกร์ 
ม.7 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 
-  ด่านประเพณีบ้านบุ่งกวาง เมืองปาก
กระดิ่ง แขวงบอลิค าไซ 
4. บ้านหนาดท่า 
(08.00 - 16.00 น. เปิดวันอังคาร พุธ 
และศุกร์)  
ม. 2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม  
จ.นครพนม - ด่านประเพณีบ้านปาก
เปุง เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน 

4. ด่านศุลกากร
มุกดาหาร 

1. มุกดาหาร 
ต.บางทรายใหญ่ อ.
เมือง จ.มุกดาหาร 

1. มุกดาหาร (เชิงสะพาน 
มิตรภาพ 2) 
(06.00 - 22.00 น.) 
บ.สงเปือย  
ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร - บ.นาแก 
เมืองไกสอน พมวิหาร 
แขวงสะหวันนะเขต 
มีการติดตั้งเคร่ืองคอมฯ 
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ของกรมฯพร้อมปฏิบัตงิาน
ตลอดเวลา 

2. ท่าเรือขนส่งคน
โดยสาร (ท่าเทียบเรือ
ท่าข้ามเทศบาลเมือง
มุกดาหาร)  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 

2. ท่าเรือขนส่งคน
โดยสาร (เทียบเรือ 
ท่าข้ามเทศบาลเมือง
มุกดาหาร) 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
(06.00 - 18.00 น.) 
อ.เมืองมุกดาหาร – ด่าน
สากลบ้านนาแก เมืองไก
สอน พมวิหาน แขวง 
สะหวันนะเขต 
ไม่มีระบบคอมฯของกรมฯ  

5. ด่านศุลกากรท่าลี่ 1. บ้านนากระเซ็ง 
อ.ท่าลี่ จ.เลย - ด่าน
สากลสะพานมิตรภาพ
น้ าเหือง  
บ้านเมืองหมอ 
เมืองแก่นท้าว  
แขวงไซยะบุรี 

1. บ้านนากระเซ็ง 
(08.00-18.00 น.) 

 1. บ้านนากระเซ็ง 
(08.00 - 18.00 น.) 
ทุกวันเสาร์ที1่ และ 3 
ของเดือน 
ทุก 1 ค่ า และ 9 ค่ า 
ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย - ด่านประเพณี
บ้านเมืองหมอ/คอนผึ้ง เมืองแก่นท้าว 
แขวงไซยะบุรี 

1. ช่องทางธรรมชาติบ้าน
หนองผือ  
เปิดทุก 3 ค่ า และ 8 ค่ า
08.00 - 16.00 น. 
ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ –
เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะ
บุรี 
 

2. บ้านปากห้วย 
อ.ท่าลี่ จ.เลย 

2. ด่านบ้านปากห้วย 
08.00 – 18.00 น. 
ต.หนองผือ อ.ท่าลี ่จ.เลย 
– ด่านท้องถิ่น เมืองแก่น

 2. บ้านนาข่า 
(08.00 - 18.00น.)  
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบด ี
ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย  

2. ช่องทางธรรมชาติบ้าน
อาฮี  
08.00 - 16.00 น.  
เปิดทุก 7 ค่ า และ 15 ค่ า 
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ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหตุ 
ท้าว แขวงไซยะบุรี  
อยู่ระหว่างขอยกเลิกไม่มี 
การติดตั้งเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของกรมฯ 
*ยกเลิกแล้ว  ตัง้แต ่
เม่ือเปิดใชส้ะพานข้าม 
แม่น้ าเหือง 

- ด่านท้องถิ่นบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน 
แขวงไซยะบุรี 
 
 

ต.อาฮี อ.ท่าลี ่จ.เลย  
- บ.นาแก่งม้า เมืองแก่น
ท้าว แขวงไชยะบุล ี

3. ด่านสะพานมิตรภาพ
ข้ามแม่น้ าเหือง 
07.00 – 18.00 น. 
บ.นากระเซ็ง ต.อาฮี  
อ.ท่าลี ่จ.เลย - บ.คอนผึ้ง 
(เมืองหมอ) เมืองแก่น
ท้าว ไชยะบุล ี

3. บ้านเหมืองแพร่ 
(08.00 - 18.00 น.)  
ทุกวันขึ้นและแรม 8 ค่ า และ 15 ค่ า 
(วันพระ) 
ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย  
– บ้านเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน  
แขวงไชยะบุล ี
ไม่มีการติดตั้งเคร่ืองคอมฯ 

6. ด่านศุลกากรเชียงคาน 1. เชียงคาน 1. ด่านบ้านเชียงคาน  
08.00 – 18.00 น. 
ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชยีง
คาน จ.เลย  
– ด่านท้องถิ่นซะนะคาม 
เมืองซะนะคาม  
แขวงเวียงจันทน์ 

   

2. บ้านคกไผ่ 2. ด่านบ้านคกไผ่  
08.00 – 16.00 น. 
ต.ปากชม อ.ปากชม  
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ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหตุ 
จ.เลย – ด่านท้องถิ่น 
บ้านวัง เมืองหมื่น  
แขวงเวียงจันทน์ 

7. ด่านศุลกากรช่องจอม 1. ช่องจอม 1. ช่องจอม 
06.00 - 22.00 น.  
ต.ช่องจอม อ.กาบเชิง  
จ.สุ รินทร์ – โอร์เสม็ด  
อ.ส าโรง จ.อุดรมีชัย 
มีคอมฯ 1 เคร่ือง 

 1. การค้าช่องสายตะกู 
(08.00 - 15.00 น.) 
วันศุกร์ - อาทิตย์ 
อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ – บ้านจุ๊บโกกี 
อ.บันเตียอ าปึล จ.อุดรมีชัย 
 ยังไม่มีคอมฯ ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
- ปัจจุบันมีปัญหา
เก่ียวกับค าตดัสินของ
ศาลโลกกรณีข้อพิพาท
ประสาทเขาพระวิหาร 
ความม่ันคง และการปัก
ปันเขตแดนเขาพระวิหาร 
ซ่ึงยงัไม่สามารถเปดิให้
ประชาชนสามารถ
ท่องเทีย่วบนประสาทเขา
พระวิหาร 

2. ช่องสะง า (ปัจจุบัน
จัดตั้งเป็นด่านฯ ช่อง
สะง าแต่ยังอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของ 
ด่านฯ ช่องจอม) 

2. ช่องสะง า  
(ปัจจุบันจัดตั้ง เป็นด่านฯ 
ช่องสะง าแต่ยัง 
อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
ของด่านฯ ช่องจอม) 
 (07.00 - 20.00 น.) 
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ – 
ช่องจวม อ.อัลลองเวง จ.
อุดรมีชัย กัมพูชา 

2. ช่องทางขึ้นเขาพระวิหาร (จุดผ่อน
ปรนเพื่อการท่องเที่ยว) 
08.00 – 16.00 น. 
อ าเภอกันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ – 
ปราสาทเขาพระวิหาร อ าเภอจอมกระ
สาน  จงัหวดัพระวิหาร 

8. ด่านศุลกากรช่องเม็ก 1. ช่องเม็ก 
(06.00-20.00 น.) 
อ.สิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 
มีการติดตั้งคอมฯของ
กรมฯ 

1. ช่องเม็ก 
(06.00 - 20.00 น.) 
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 
– ด่านสากลวงัเต่า  
เมืองโพนทอง จ าปาสัก 
มีการติดตั้งคอมฯ 

 1. โขงเจียม 
08.30 - 15.00 น. เปิดท าการวันอังคาร
, พฤหัสบดี, เสาร์ 
บ้านด่านเก่า ต.โขงเจียม อ.โขงเจยีม  
จ.อุบลราชธานี – ด่านประเพณี 
บ้านสีสัมพันธ ์เมืองซะนะสมบูรณ์ แขวง
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ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหตุ 
ของกรมฯ จ าปาสัก 

ไม่มีการติดตั้งคอมฯของกรม  
2. บ้านหนองแสง (ช่องตาอู) 
(08.30 - 15.00 น.)  
เปิดท าการวันอังคาร, พุธ, ศุกร์ 
ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี –  
ด่านประเพณีช่องตาอู บ้านเหียง  
เมืองสุขุมา แขวงจ าปาสัก 
ไม่มีการติดตั้งคอมฯ ของกรม  
3. ช่องอานม้า 
09.00 - 15.00 น.  
ทุกวันอังคารและ พฤหสับด ี
อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี  
– บ้านสะเตยีลกวาง อ.จอมกระสาน  
จ.พระวิหาร 
ไม่มีการติดตั้งคอมฯ ของกรม  

9. ด่านศุลกากรเขมราฐ 1. เขมราฐ 
อ.เขมราฐ  
จ.อุบลราชธานี 

1. บ้านปากแซง 
(06.00-18.00 น.) 
08.00 – 18.00 น. 
อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 
- ด่านท้องถิ่น  
บ.ปากตะพาน  
เมืองละคอนเพง็  
สาละวัน  

 1. ท่าเทศบาลหน้าที่วา่การอ าเภอ
เขมราฐ 
08.00 - 15.00 น. 
วันจันทร์ - ศุกร์ 
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 
 - ด่านท้องถิ่นท่าประชุม 
บ้านนาปากซัน เมืองสองคอน  
แขวงสะหวันนะเขต 

1. บ้านปากแซงมีอาคาร
ที่ท าการแล้ว 
 2. ท่าเทศบาล 
หน้าที่ว่าการอ าเภอ
เขมราฐ อาคารที่ท าการ
ปฏิบตัิงานร่วมกับ อส.
เขมราฐ  
3.บ้านยักษ์คุมีอาคารที่
ท าการแล้ว 2. บ้านปากแซง 2. บ้านยักษ์คุ 
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ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหตุ 
อ.นาตาล  
จ.อุบลราชธานี 

08.00-15.00 น.   
วันอาทิตย์และพุธ 
อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ  
- ด่านประเพณีบ้านเหล่าหมากหดู  
เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต 

 

3. ท่าปากปูองบ้านสองคอน 
(เปิดวันพฤหัสบดี 08.00 - 15.00 น.)         
ต.สองคอน อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี - 
ด่านประเพณีบ้านหนองแสง เมืองซะนะ
สมบูรณ์ แขวงจ าปาสัก – บ้านดอน
หมากเดื่อ/ดอนเฮือ/กะลา เมืองละคร
เพ็ง แขวงสาละวัน  

10. ด่านศุลกากรช่องสะง า 1. ช่องสะง า (ปัจจุบัน
ยังอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของด่านฯ  
ช่องจอม) 

1. ช่องสะง า (ปัจจุบันยัง
อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของด่านฯ ช่องจอม) 
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ตารางที่  16 สรุปภาพรวมด่านพรมแดน/จุดผ่านแดน/จุดผ่อนปรนของด่านในสังกัด ศภ.3 
ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหตุ 

1. ด่านศุลกากรแม่สาย 1. แม่สายแห่งที่ 1* 
(06.30 - 18.30 น.) 

1. สะพานข้ามแม่สายแห่งที่ 1* 
(06.30 - 18.30 น.) 
เขตเทศบาลแม่สาย  
อ.แม่สาย – เมืองท่าขี้เหล็ก 
รัฐฉาน 

 1. ท่าบ้านสายลมจอย 
(06.00 - 18.00 น.) 
ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย - 
เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน 

 

2. แม่สายแห่งที่ 2* 
(06.30 - 18.30 น.) 
*มีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ 

2. สะพานข้ามแม่สายแห่งที ่
2* 
(06.30 - 18.30 น.) 
ต.สันผักฮ้ี  อ.แม่สาย - เมือง
ท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน 

 2. ท่าบ้านเกาะทราย 
(06.00 - 18.00 น.) 
ต.แม่สาย อ.แม่สาย  - 
เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน 

  3. ท่าบ้านปางห้า 
(06.00 - 18.00 น.) 
ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย – 
เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน 

   4. ท่าดินด า 
(06.00 - 18.00 น.) 
บ.ปุาแดง ม.5 ต.เกาะชา้ง 
อ.แม่สาย - บ.ดินด า  
เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน 

2. ด่านศุลกากรเชียงแสน 1. เชียงแสน 
(06.00 - 18.00 น.) 
 มีระบบคอมฯ ของกรมฯ 
ติดตั้งแต่ไม่มีระบบ
ยานพาหนะผ่านแดน 

1. บ้านเชียงแสน 
(06.00 - 18.00 น.) 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย – 
เมืองต้นผึ้ง  (ด่านท้องถิ่น) 
แขวงบ่อแก้ว 

 1. บ้านสวนดอก 
06.00 - 18.00 น. 
ม.8 ต.บ้านแซว  
อ.เชียงแสนจ.เชยีงราย - 
บ.สีเมืองงาม เมืองต้นผึ้ง 
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ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหตุ 
ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมฯ ติดตั้ง 
 

แขวงบ่อแก้ว 
ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมฯ ติดตั้ง 

2. ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 
(ให้บริการได้ตลอด 24 ชม.) 
หากผู้ประกอบการขอท า
การล่วงเวลา แต่หลัง 20.00 
น. เรือไม่สามารถออกจาก
ท่าฯ ได้ และมีระบบคอมฯ 
ของกรมฯ ติดตั้งแล้วเว้นแต่
ไม่มีระบบยานพาหนะผ่าน
แดน 

2. ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 2. บ้านสบรวก 
(06.00 - 18.00 น.) 
ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน – 
บ.เมืองพง จ.ท่าขี้ เหล็ก 
รัฐฉาน 

3. สามเหลี่ยมทองค า 
(06.00 - 20.00 น.) 
ม.1  บ้ านสบรวก ต .เวีย ง  
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย – 
ด่านสามเหลี่ยมทองค า เมือง
ต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว 
 ไม่มีระบบคอมฯ ของกรมฯ 
ติดตั้ง 

3. ด่านศุลกากรเชียงของ 1. เชียงของ 
(06.00 - 18.00 น.) 
(ท่าเรือบั๊ก ขาออก) 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
* มีการตดิตัง้คอมฯ  
ของกรมฯ 

1. เชียงของ 
(06.00 - 18.00 น.) 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย - 
เมืองห้วยทราย (ด่านสากล) 
แขวงบ่อแก้ว 
*มีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ของ
กรมฯ (ท่าเรือน้ าลึก ขาเข้า) 

 1. บ้านแจมป๋อง 
(06.00 - 18.00 น.) 
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น 
จ . เ ชี ย ง รา ย  - บ .ด่ า น  
เมืองห้วยทราย แขวงบ่อ
แก้ว 

 

2. สะพานมิตรภาพ 4  
(เชียงของ - ห้วยทราย) 
06.00 - 20.00 น. 
บ.ดอนมหาวัน ต.เวยีง  
อ.เชียงของ จ.เชยีงราย – 
บ้านดอน เมืองห้วยทราย 

2. บ้านห้วยลึก 
(06.00 - 18.00 น.) 
ม.4 ต.ม่วงยาย  
อ.เวียงแก่น จ.เชยีงราย - 
บ.ครกหลวง, บ.ปากตีน 
เมืองห้วยทราย แขวงไช
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ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหตุ 
(ด่านสากล) แขวงบ่อแก้ว ยะบุล ี

3. บ้านหาดบ้าย 
(06.00 - 18.00 น.) 
ม.1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย – บ.ดอยแดง 
เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว 
4. บ้านร่มโพธ์ิทอง 
06.00 - 18.00 น.  
ทุกวันที ่5 และ 20 บ.ร่ม
โพธ์ิทอง (เลาเจอ)  
ม.9 ต.ตับเต่า อ.เทิง  
จ.เชียงราย - บ.ปางไฮ 
เมืองคอบ 
5. บ้านฮวก 
(06.00 - 18.00 น.) 
ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
- บ.ปางมอน เมืองเชียง
ฮ่อน แขวงไชยะบุล ี
ไม่มีการติดตัง้
คอมพิวเตอร์ของกรมฯ 

4. ด่านศุลกากร
แม่ฮ่องสอน 

1. บ้านน้ าเพียงดิน 
(08.00 - 16.00 น.)  
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
ยังไม่มีคอมพิวเตอร์จากกรม
ฯ 

  1. ช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น 
(08.00 - 16.00 น.)  
ม.4 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม – 
อ.แม่แจ๊ะ จ.ดอยก่อ  
รัฐคะยา  

ช่วงฤดูฝนเส้นทางคมนาคม 
ซ่ึงเป็นทางลาดชันผ่านภเูขาและ
เป็นหุบเหวมีดินถล่มและต้นไม้
ล้มกีดขวางตามเส้นทางเป็น
ระยะๆ 
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ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหตุ 
ยังไม่มีคอมพิวเตอร์จาก
กรมฯ 

2. บ้านห้วยผึ้ง 
(08.00 - 16.00 น.)  
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
ยังไม่มีคอมพิวเตอร์จากกรมฯ 

2. บ้านน้ าเพียงดิน 
(08.00 - 16.00 น.)  
ม.3 ต.ผาบ่อง อ.เ มือง
แม่ฮ่องสอน – อ.บ้านใหม่ 
จ.บอคาและ รัฐคะยา 
ยังไม่มีคอมพิวเตอร์จาก
กรมฯ 
3. ช่องทางบ้านห้วยผึ้ง 
(08.00 - 16.00 น.)  
ม.3 ต.ห้วยผา อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน - บ้านหัว
เมือง รัฐฉาน 
ยังไม่มีคอมพิวเตอร์จาก
กรมฯ 

5. ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 1. บ้านเสาหิน 
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

  1. ช่องทางบ้านเสาหิน 
(08.00 - 16.00 น.)  
ม.1 ต.เสาหิน  
อ.แม่สะเรียง – บ.โห่จิ๊ต 
เมืองลอยก่อ รัฐคะยา 

ไม่มีเคร่ืองคอมฯ ของกรมฯ 

2. บ้านแม่สามแลบ 
(08.00 - 16.00 น.)  
ม.1 ต.แม่สายแลบ  
อ.สบเมย – บ้านผาปูน 

ฝั่งประเทศเมียนมาร์ มีปัญหา
ภายในประเทศ จึงไม่เปิดให้มี
การผ่านพิธีการศุลกากร น าเข้า 
- ส่งออก 
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ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหตุ 
เมืองดอยก่อ รัฐคะยา 
*ปัจจุบันปิดท าการ 

6. ด่านศุลกากรเชียงดาว 1. รินหลวง 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

  2. ช่องทางก่ิวผาวอก 
วันพฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
(06.00 - 18.00 น.) 
ตามประกาศ จ.เชียงใหม่ 
ลงวันที่ 22 ม.ค. 2551 
บ.อรุโณทัย ม.10  
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว – 
เมืองสาด รัฐฉาน 

ฝ่ังประเทศเมียนมาร์ ยังไม่เปิด
ด่านฯ 
 
 

3. ช่องทางหลักแต่ง 
ปิดตั้งแต่ พ.ศ. 2545 
จนถึงปัจจุบัน 
06.00 – 18.00 น. 
บ.เปียงหลวง ต.เปียงหลวง 
อ.เวียงแหง – เมืองเต๊าะ 
รัฐฉาน 

ปิดโดยหนังสือวิทยุในราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงนาม
โดยผู้ว่าราชการจงัหวดั
เชียงใหม ่
 

7. ด่านศุลกากรแม่สอด 1. แม่สอด 
อ.แม่สอด จ.ตาก 

1. บ้านริมเมย 
 06.30 - 18.30 น.  
ม.2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด 
– เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง 

  ด่านฯ มีความพร้อมของสถานที่ 
และมีการติดตัง้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ของกรมฯ ทีด่่าน
พรมแดนแม่สอด (สะพาน
มิตรภาพไทย - พม่า) และด่าน
พรมแดนบ้านท่าสายลวด ซ่ึงใช้
ปฏิบตัิงานเป็นประจ าอยู่แล้ว 
ท าให้การปฏบิัตงิานตามเวลาที่

2. บ้านท่าสายลวด 
(05.00 - 21.00 น.) 
อ.แม่สอด จ.ตาก 
 ตาม Road map)           
แต่อยา่งไรก็ตาม จดุผ่าน
แดนถาวร (สะพานมิตรภาพ
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ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหตุ 
ไทย - พม่า)  
ขณะน้ีได้รับความเห็นชอบ
จากสภาความม่ันคงแหง่ชาต ิ
(สมช.) ขยายเวลาเปดิ - ปิด
ด่านพรมแดน เป็น 05.30 น. 
– 21.30 น. ของทุกวัน  
อยู่ระหว่างรอประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ก าหนด สามารถด าเนินการ
ให้บริการพิธีการศุลกากร 
ทางบกได ้

8. ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 1. ห้วยโก่น 
(08.00 - 20.00 น.) ทุกวัน 

1. ด่านบ้านห้วยโก๋น 
(08.00 - 20.00 น.) ทุกวัน 
อ.เฉลิมพระเกียรต ิจ.น่าน - 
บ.น้ าเงิน เมืองเงิน ไชยะบุล ี
(ด่านสากล) 
 

 1. บ้านใหม่ชายแดน 
(08.00 - 16.00 น.)  
ทุกวันที ่5, 10, 15, 20, 
25, 30 ของเดือน   
ต.ชนแดน อ.สองแคว  
จ.น่าน - บ.เตสอง เมือง
เชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี  

- ด่านพรมแดนห้วยโก๋น ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลว. 12 ก.พ.56 มีความพร้อม
สามารถให้บริการได้ครบถ้วน 
- จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลว. 3 พ.ค.56 มีความพร้อม
สามารถให้บริการได้ครบถ้วน 
- จุดผ่อนปรน ตาม 1 - 3 ยังไม่
มีความพร้อมเน่ืองจากยังไม่มี
ส านักงานพร้อมอุปกรณ์ในการ
ให้บริการ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่จะ
ไปให้บริการตามวัน เวลาที่เปิด 
จุดผ่อนปรนที่ 4 - 5 ไม่มีความ
พ ร้ อ ม เ น่ื อ ง จ า ก ยั ง มิ ไ ด้ มี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
และยังไม่มีส านักงานพร้อม

2. บ้านภูดู ่ 
(08.00 - 20.00 น.) ทุกวัน 
ม.2 ต.ม่วงเจด็ต้น อ.บ้านโคก 
จ.อุตรดิตถ์ – ด่านท้องถิ่นผา
แก้ว เมืองปากลาย แขวงไช
ยะบุล ี

2. บ้านห้วยสะแตง 
 (09.00 - 16.00 น.)  
ทุกวันที่ 1 และ 15 ของ
เดือน ยกเว้นผู้ปุวยที่ต้อง
รับการรักษาพยาบาล
สามารถเข้าออกได้
ตลอดเวลา 
บ.ห้วยสะแตง ต.งอบ  
อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน - บ.ปุา
หว้าน เมืองเชยีงฮ่อน 
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ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหตุ 
แขวงไชยะบุล ี อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
3. บ้านห้วยต่าง 
(เปิดเฉพาะกลางวันของวัน
อังคาร และวันพุธ) 
ม.7 ต.บ้านโคก อ.บา้นโคก 
จ.น่าน – บ้านขอนแก่น 
เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุล ี
4. ช่องมหาราช      
5. ช่องห้วยพร้าว   

9. ด่านศุลกากรท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ 
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ตารางที่  17 สรุปภาพรวมด่านพรมแดน/จุดผ่านแดน/จุดผ่อนปรนของด่านในสังกัด ศภ.4 
ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหต ุ

1. ด่านศุลกากรสะเดา 1. สะเดา *  
(05.00 - 23.00 น.) 

เครื่องคอมฯ 11 เครื่อง 

1. ด่านสะเดา *  
(05.00 - 23.00 น.) 
อ.สะเดา จ.สงขลา – ด่านบู
กิตกายูฮิตัม รัฐเกดะห์ 
เครื่องคอมฯ 11 เครื่อง 

  - สถานีตรวจสอบสะพานเหล็ก  
เป็นสถานที่ให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุด
ตรวจสกัดตามสถานการ ณ์
ความเหมาะสมโดยมีเจ้าหน้าที่
เผ้าระวัง 24 ชม. 

2. ด่านศุลกากรปาดังเบ
ซาร ์

1. ปาดังเบซาร์ (ทาง
ถนน) * 
(05.00 – 21.00 น.) 
เครื่องคอมฯ 5 เครื่อง 

1. ปาดังเบซาร์ (ทางถนน) * 
(05.00 – 21.00 น.) 
อ.สะเดา – ด่านปาดังเบ
ซาร์ รัฐเปอร์ลสิ 
เครื่องคอมฯ 5 เครื่อง 

   

2. ปาดังเบซาร์  (ทาง
รถไฟ)* 
(05.00 – 21.00 น.) 
เครื่องคอมฯ 5 เครื่อง 

2. ปาดังเบซาร์ (ทางรถไฟ)* 
(05.00 – 21.00 น.) 
อ.สะเดา – ด่านปาดังเบ
ซาร์ รัฐเปอร์ลสิ 
เครื่องคอมฯ 5 เครื่อง 

3. ด่านศุลกากรบ้าน
ประกอบ 

1. บ้านประกอบ * 
(07.00 - 17.00 น.) 
เครื่องคอมฯ 9 เครื่อง 

1. ด่านบ้านประกอบ * 
(07.00 - 17.00 น.) 
อ.นาทวี - ด่านบ้านดูเรียน
บูรง อ.ปาดังเตอรบั  
รัฐเกดะห ์
เครื่องคอมฯ 9 เครื่อง 

  1. ด่านฯ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 
ย่านอันตราย  
2. ปริมาณการ น าเข้า - 
ส่งออกสินค้า ยังมีนอ้ยมาก 
อีกทั้งมีเฉพาะการส่งออก
สินค้าเท่านั้น ยังไมม่ีการ
น าเข้าสินค้า  
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ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหต ุ
3. เป็นพื้นที่ ที่อยูห่่างไกล
ชุมชน 

4. ด่านศุลกากรตากใบ 1. ตากใบ     
(06.00 - 18.00 น.) 

1. ด่านตากใบ (ท่าเรือ)     
06.00 - 18.00 น. 
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส – 
ด่านเป็งกาลันกูโบ รัฐกลัน
ตัน 

  ด่านศุลกากรตากใบ ได้รับมอบ
อาคารศูนย์ราชการชายแดน
ตากใบหลังใหม่ จากส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นราธิวาสเมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งปัจจบุันยัง
ไม่มีการติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
ในอาคารดังกล่าว เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการด าเนินการ
จัดสรรห้องปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงาน CIQ 

5. ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 1. สุไหงโก-ลก * 
(05.00 - 21.00 น.) 
เครื่องคอมฯ 6 เครื่อง 

1. ด่านสุไหงโก-ลก 
(05.00 - 21.00 น.) 
อ.สุไหงโก-ลก – ด่านรันตู
ปันยัง รัฐกลันตัน 

   

2. รถไฟสุไหงโก-ลก 
ขณะนี้ไม่มีการ
ด าเนินการแล้ว 

2. สะพานข้ามแม่น้ าโก-ลก 

6. ด่านศุลกากรเบตง 1. เบตง * 
(05.00 - 22.00 น.) 

1. ด่านเบตง * 
(05.00 - 22.00 น.) 
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ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหต ุ
เครื่องคอมฯ 3 เครื่อง อ.เบตง จ.ยะลา – ด่านบู

กิตบือราปิต รัฐเกดะห์ 
เครื่องคอมฯ 3 เครื่อง 

7. ด่านศุลกากรวังประจัน 1. วังประจัน * 
(05.00 - 18.00 น.) 
เครื่องคอมฯ 2 เครื่อง 

1. ด่านวังประจัน * 
(05.00 - 18.00 น.) 
อ.ควนโดน จ.สตูล – ด่าน
วังเกลียน รัฐเปอร์ลิส 
เครื่องคอมฯ 2 เครื่อง 

   

8. ด่านศุลกากรสตูล  1. ด่านสตูล (ท่าเรือ) 
(06.00 - 18.00 น.) 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล – 
ท่ า เ รื อ กั ว ล า เ ปอ ร์ ลิ ส 
รัฐเปอร์ลิส, ท่าเรือเจตีกัว 
ลังกาวี รัฐเกดะห์, ท่าเรือ
เทลก อีกวา ลังกาวี รัฐเก
ดะห์ 

 1. ท่าเรือต ามะลัง * 
(07.00 -18.00 น.) 

 

2. ทุ่งนุ้ย 
(ตลอด 24 ช่ัวโมง) 
3. ปากบารา   
(ตลอด 24 ช่ัวโมง) 
4. เกาะยาว     
(ตลอด 24 ช่ัวโมง) 
5. เกาะตะรุเตา   
(ตลอด 24 ช่ัวโมง) 

9. ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 1. บูเก๊ะตา * 
(05.00 -18.00 น.) 
อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
เครื่องคอมฯ 2 เครื่อง 

1. สะพานข้ามแม่น้ าโก-
ลก (อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส) 
(05.00 - 18.00 น.) 

   

   1. ด่านบูเก๊ะตา    



96 
คณะท างานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management : CBM), 2557 

ล าดับ สังกัด ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน หมายเหต ุ
05.00 - 18.00 น.  
อ.แ ว้ ง  จ .นรา ธิวาส  – 
ด่านบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน 

10. ด่านศุลกากร
นครศรีธรรมราช 

     

11. ด่านศุลกากรสิชล      
12. ด่านศุลกากรสงขลา      
13. ด่านศุลกากรท่าอากาศ

ยานหาดใหญ ่
     

14. ด่านศุลกากรปัตตานี      
15. ด่านศุลกากรภูเก็ต      
16. ด่านศุลกากรท่าอากาศ

ยานภูเก็ต 
     

17. ด่านศุลกากรกระบี ่      
18. ด่านศุลกากรกันตัง      



97 
คณะท างานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management : CBM) 2557 

 
 

ภาคผนวก  

สรุปศักยภาพปัจจุบัน 
ของด่านศุลกากร 
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99 
คณะท างานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management : CBM) 2557 

ตารางท่ี  18 แบบส ารวจ ศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานภาพปัจจุบันของศุลกากร ภาคท่ี 1 
                     ระดับความร่วมมือ 
    ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

1.  โครงส ร้ างทางกฎหมายและ
กฎระเบียบ 

คลองใหญ่ - ค าสั่งด่านฯให้ปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งคณะกรรมการ แบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 

- คณะกรรมการชายแดนส่วน
ภูมิภาคไทย – กัมพูชา  
ด้านกองบัญชาการปูองกัน
ชายแดนจันทบุรีและตราด 

- คณะกรรมการชายแดนส่วน
ภูมิภาคไทย-กัมพูชา  
ด้านกองทัพภาคที่ 1 (RBC)  
- AFAFGT , CBTA 

 

จันทบุร ี - ด าเนินการตามประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับพิธีการ
น าเข้า-ส่งออกทางบก ไปรษณีย์ สินค้าถ่ายล า การน าเข้า
ยานพาหนะชั่วคราว 

- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ของหน่วยงานราชการอ่ืน 

- RKC ลดอุปสรรคทางการค้า/
ใช้เทคโนโลยีในการอ านวย
ความสะดวกและควบคุม 
- WCO Concept paper แบ่ง
การบริหารจัดการชายแดน 
เป็น 3 ระดับ คือ Intra Ser-
vice, Inter Agency และ 
Inter corp 
- SAFE Fos เน้นความร่วมมือ
ระหว่างศุลกากรกับหน่วยงาน
ต่างๆ รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมืออ่ืนๆ ด้วย 

- ค วร จัด ใ ห้มี เ วที ร่ ว มร่ ว ม
ห น่ ว ย ง า น รั ฐ ใ น พ้ื น ที่ กั บ
ศุลกากรกัมพูชาในการแก้ไข
ปรับปรุงระเบียบ/กฎเกณฑ์/วิธี
ปฏิบัติ ให้สอดคล้องกันเพ่ือลด
อุปสรรคในการปฏิบัติงานและ
ส่ ง เ ส ริ มกา รอ า นวยคว าม
สะดวกทางการค้า 

ชุมพร - - - - 
บ้านดอน ศึกษา ทบทวน ระเบียบและกฎหมายที่มีอยู่แล้ว เพ่ือน าไป

ปฏิบัติ และพัฒนาปรับปรุงการท างานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
- - - 

ประจวบคีรีขันธ์ - - - - 
มาบตาพุด - - - - 
แม่กลอง ด่านศุลกากรทุกแห่งซักซ้อมระบบ Computer ที่ใช้สามารถ

สื่อสารรับ/ส่งได้ดี ณ จุดน าเข้า/ส่งออก 
ด่านศุลกากรปฏิบัติงาน ณ จุด
น า เข้ า / ส่ งออก กับหน่ว ยง าน
เก่ียวข้อง/เ ก่ียวเนื่องได้ดี  และ
เหมาะสมกับงานที่ต้องปฏิบัติ 

ด่านศุลกากร ณ จุดน าเข้า/
ส่งออกปฏิบัติงาน/สื่อสารกับ
หน่วยราชการของประเทศตาม
แนวชายแดนที่ตรวจคนเข้ า
เมือง + ศุลกากร 2 ประเทศ
ด้วย 

 

ระนอง - - - - 
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                     ระดับความร่วมมือ 
    ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

สังขละบุร ี กฎหมายศุลกากรว่าด้วยการน าเข้าส่งออกจุดผ่านแดนถาวรบ้าน
พุน้ าร้อน เพ่ือใช้เป็นเส้นทางการน าเข้า-ส่งออกสินค้า 
 

มี ก า ร ตอ บข้ อต กล ง ร ะห ว่ า ง
ผู้ประกอบการกับหน่วยงานต่างๆ
ใ น พ้ื น ที่ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เ ดิ น
ทางเข้าออกของแรงงานชาวพม่า
กา ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ด้ า น
สาธารณสุขแก่ชาวพม่าตามแนว
ชายแดน 

มีการร่วมประชุมปรึกษาหารือ
ระหว่างหน่วยงานของไทยกับ
พม่าในด้านต่างๆ เช่น การให้
ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ 
ด้านอาชีพและรับทราบปัญหา
และอุปสรรคร่วมกัน 

- 

อรัญประเทศ - ค าสั่งด่านศุลกากรฯให้ปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 

- กรรมการยุทธศาสตร์ชายแดน
ไทย - กัม พูชาจังหวัดสระแก้ว 
(ค าสั่งจังหวัดแก้ว)  
- กรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เ พ่ือเอาชนะยา เสพติด จังหวัด
สระแก้ว (ศตส.จ.สก.)  
- กรรมการพัฒนาเมืองท่าหน้า
ด่านชายแดนอรัญประเทศ จังหวัด
ส ร ะ แ ก้ ว  ( ป ร ะ ก า ศ จั ง ห วั ด
สระแก้ว) 

- คณะกรรมการชายแดนส่วน
ภูมิ ภ าค ไท ย -กัม พูช า  ด้ า น
กองทัพภาคที่ 1 (RBC)  
- AFAFGT, CBTA 

- 

2. โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์
เคร่ืองมือ 

คลองใหญ่ - คณะกรรมการติดตามการประสานงานโครงการพัฒนาด่าน
ศุลกากร ในพ้ืนที่ ศภ.1 (ค าสั่ง ศภ.1) 

- - AFAFGT, CBTA - 

จันทบุร ี - มีจุดผ่านแดน 5 แห่ง คือ จุดถาวรบ้านแหลม จุดถาวรบ้าน
ผักกาด จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม และ
จุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง 
- โครงการติดตั้งเครื่อง Mobile X-ray และเครื่อง X-ray 
สัมภาระ ที่จุดศูนย์ OSS บ้านผักกาด 
- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามแนวเมืองชายแดน เช่น 
เส้นทางจราจร และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น  

- โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Ser-
vice) ณ ด่านถาวรบ้านผักกาด 
วงเงิน 41.52 ล้านบาท ที่ก าหนด
แล้ ว เ ส ร็ จป ระ มา ณต้ น ปี  5 8 
 โดยจะมีหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ประจ า ได้แก่ ด่านศุลกากร ตม. 
ด่านกักกันพืช  ด่านกักกันสัตว์ 
และ อย. เป็นต้น 

-ไม่มี- - อ า ค า ร ที่ พั ก อ า ศั ย ข อ ง
เ จ้ า ห น้ า ที่ ไ ม่ เ พี ย ง พ อ กั บ
อัตราก าลังในปัจจุบัน 
- ขาดรถยนต์ตรวจการณ์ 
- ที่ตัง้ตั้งอาคารด่านฯ อยู่ห่าง
จากชายแดน ท าให้มีค่าใช้จ่าย/
ต้องใช้เวลาเดินทางมากขึ้น 

ชุมพร - - - - 
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                     ระดับความร่วมมือ 
    ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

บ้านดอน มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องมืออ่ืนที่สนับสนุนการ
ท างาน พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายอินทราเน็ตในจุด
ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน 

- - - 

ประจวบคีรีขันธ์ - - - - 
มาบตาพุด - - - - 
แม่กลอง ด่านตรวจและด่านศุลกากรอยู่ภายในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  การปฏิบัติ ง านภายใต้อาคา ร

ส า นั ก ง าน ขอ งด่ า นศุ ลก าก ร
เดียวกัน 
 

ด่านศุลกากร ณ จุดพรมแดน
สามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร 
-  ระบบเดียวกันร่วมกันได้ 
-  ภาษาที่ ใช้ เ ป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

- 

ระนอง ด่านศุลกากรระนองได้จัดให้เจ้าหน้าที่บริการภายในพ้ืนที่อาคาร
เดียวกันเพ่ือความสะดวกในการติดต่อราชการ 

ด่านศุลกากรระนองได้ร่วมท างาน
ในอาคารเดียวกันกับตรวจคนเข้า
เมืองจังหวัดระนอง ณ จุดผ่าน
แดนถาวร จุดผ่อนปรน 

- - 

สังขละบุร ี มีอาคารส านักงานเพ่ือปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร มีลานตรวจ
ปล่อยสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใน
การตรวจสอบข้อมูลและจัดท าใบขนสินค้า  มีระบบ CCTV ใน
การตรวจปูองกันที่พรมแดนและด่านศุลกากรสังขละบุรี 

มีการตรวจปล่อยสินค้าร่วมกันใน
คราวเดียว ONE STOP SERVICE 
เช่นการตรวจน้ ามันเชื้อเพลิง สุรา 
เบียร์ส่งออก จะมี เจ้าหน้าที่
สรรพสามิตมาตรวจร่วม 

- - 

อรัญประเทศ - คณะกรรมการติดตามการประสานงานโครงการพัฒนาด่าน
ศุลกากร ในพ้ืนที่ ศภ.1 (ค าสั่ง ศภ.1) 

- กรรมการพัฒนาเมืองท่าหน้า
ด่านชายแดนอรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 

- AFAFGT, CBTA - 

3. องค์กรการบริหารจัดการและ
กระบวนการท างาน 

คลองใหญ่ - ค าสั่งด่านฯให้ปฏิบัติหน้าที่และแต่งตัง้คณะกรรมการ แบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน โดยมีการมอบอ านาจค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง
กระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

- คณะกรรมการความร่วมมือทาง
การเงิน เพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ระดับจังหวัด 
- คณะกรรมการผู้บริหารการคลัง
ประจ าจังหวัดตราด 
- คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ(ก.บ.จ. ตร.) 

- AFAFGT, CBTA - 
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                     ระดับความร่วมมือ 
    ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

- คณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
จังหวัดตราด (กรอ.ตร.) 
- คณะกรรมการรักษาความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อย(อ าเภอ
คลองใหญ่) 
- คณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
ค่าใช้ จ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2557 

จันทบุร ี - จัดแบ่งเจ้าหน้าที่ 4 ผลัด ประจ าชายแดนและหมุนเวียนกัน 
โดยหัวหน้าฝุายปราบปราม/ฝุายควบคุมตรวจสอบ ก ากับดูแล 
- งานพิธีการ/งานปราบปราม โดยมีหัวหน้าฝุายพิธีการก ากับ
ดูแล 

- มีก ารประสานงานระหว่ า ง
หน่วยงานชายแดนอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือแก้ไข้ปัญหา/เสนอแนวทาง
แก้ไขให้ผู้บริหารพิจารณา 

- ยังไม่มีการน าแนวทาง CCA 
มาใช้ที่พรมแดนไทยกับกัมพูชา 

- เจ้าหน้าที่ประจ าจุดชายแดน 
ไม่เป็นไปตามหลัก CIQ อย่าง
สมบูรณ์ 

ชุมพร 1. มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเช่น มีค าสั่ง
ด่านฯ ให้จัดเวรหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกัน 
2. มีการประชุมร่วมกัน เช่น จัดให้มีการประชุม จนท.ด่านฯ 
เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสาร/ความเคลื่อนไหว/การแสดงความ
คิดเห็น/การเตรียมความพร้อมในการท างาน อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 
3. มีการปรับปรุงการท างานร่วมกัน เช่น ร่วมแสดงความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และหาทางแก้ไขปัญหาทันทีที่มีการเสนอ
ความคิดเห็น/มีความขัดแย้ง/หรือมีปัญหาเก่ียวกับการท างาน
เกิดขึ้น 

1. มีการประสานงานร่วมกับ จนท. 
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้งานเกิดความ
คล่องตัว ไม่ติดขัด และเป็นการ
ประสานสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่าง
กัน เช่น ประสานงานร่ วม กับ 
จนท.สรรพสามิต (กรณีมีงานด้าน
สืบสวนปราบปราม) จนท. บริษัท 
(กรณีมีสินค้าน าเข้า - ส่งออก และ
เอเย่นต์เรือ (กรณีมีเรือค้าชายฝั่ง) 
2. มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ 
และแก้ไขปัญหาการท างานร่วมกัน
ให้ความร่วมมือ กันเพ่ือใ ห้การ
ท างานไม่สะดุด ก่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว งานถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ 

- - 
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                     ระดับความร่วมมือ 
    ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

บ้านดอน แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  มีการประชุม
ร่วมกันเพ่ือทบทวนกระบวนการท างาน และปรับปรุงการท างาน
อย่างสม่ าเสมอ 

มีความร่ วมมือ กับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง แลกเปลี่ยนข้อมูลและมี
การส่ือสารการท างานระหว่างกัน 
มีการปฏิบัติงานร่วมกัน 

- - 

ประจวบคีรีขันธ์ - - - - 
มาบตาพุด การประชุมร่วมกันเพ่ือหารือปรึกษาแก้ไขปัญหาร่วมกัน เดือน

ละ 1 ครั้ง โดยให้ด่านในสังกัด ศภ.1หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 
ตามนโยบาย ผอ.ศภ.1 

จนท.สรรพสามิต มีการหารือ
ปัญหาอุปสรรค กันนอกรอบ ไม่
เป็นทางการ  
จนท.ตม.ของสนามบิน ประชุม
ร่วมกันเรื่องการขยายสนามบินอู่
ตะเภา และเตรียมแผนฉุกเฉิน 

- - 

แม่กลอง ทั้ง ตม. และ ศก. มีแผนปฏิบัติงานร่วมกันอย่างชัดเจน โดยระบุ
ภารกิจ และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละละบุคคลไว้ชัดเจน 
 

มีความสัมพันธ์ และเข้าใจภารกิจ
หน้าที่หลักของแต่ละหน่วยงาน 
และรับผิดชอบตามภารกิจของ
หน่วยงานและเก้ือหนุนกัน 

มีสถานที่ ท า งานส่ วนกลา ง
ร่วมกันกฎระเบียบมาตรฐาน
ร่วมกันชัดเจน ระบบสื่อสาร 
ขอบ เขต เส้นก า หนดความ
รับผิดชอบตามเกณฑ์ 

- 

ระนอง     - มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจต่างๆ 
ชัดเจน 
    - มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในด่านฯ เป็นประจ า 

   - มีการประชุมร่วมระดับจังหวัด
ระนองเป็นประจ าทุกเดือน 
   - มีการประสานงานด้านปูองกัน 
ปราบปรามด้านศุลกากรกับหน่วย
ปราบปรามทางทะเล 
ระนอง สสป. 
   - มีการประชุม ประสานงานกับ
หน่วยงาน 
ความมั่นคงจังหวัดระนองเป็น
ประจ าทุกเดือน 

   - ผู้ บ ริ ห า รด่ า นศุ ลกากร
ระนองและคณะฯ ได้เดินทาง
ไปเยี่ยมเยือนเพ่ือความสัมพันธ์
อันดีกับศุลกากรพม่า(เกาะสอง) 
    - ผู้บริหารด่านศุลกากรพม่า
(เกาะสอง)และคณะฯ  
ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและดู
งาน ณ ด่านศุลกากรระนอง
เพ่ือดูงานและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

- 

สังขละบุร ี มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน 
มีตารางเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ เช่น ดา่นพรมแดน 
จุดตรวจ และงานพิธีการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ทีด่่านศุลกากร 

มีการประชุมระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆในพ้ืนที่ทุกเดือน โดยอ าเภอ
สังขละบุรี เ ป็นผู้ จัดประชุม เ พ่ือ

 - 
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                     ระดับความร่วมมือ 
    ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

สังขละบุรี แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ 

อรัญประเทศ - ค าสั่งด่านศุลกากรฯให้ปฏิบัติหน้าที่และแตง่ตั้งคณะกรรมการ 
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง 
ขบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

- คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนดขอบเขตการศึกษา 
โครงการพัฒนาโครงข่ายด้าน 
Logistics เช่ือมโยงระหว่างกลุ่ม
จังหวัด (กิจกรรม การศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบในการ
จัดตั้งสถานีขนถา่ยสินค้า) 
- คณะท างานโครงการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
- คณะอนุกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนปฏิบัติการจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 
- คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่ม
ภารกิจและระบบบริหารงาน
จังหวัด จังหวัดสระแก้ว 

- AFAFGT, CBTA - 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

คลองใหญ่ - SSO. 
- มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ความโปร่งใสในการให้บริการผู้ประกอบการ และเพ่ือความ
สะดวก รวดเร็วแก่การเดินทางของนักท่องเที่ยว และผู้มาติดต่อ
ระหว่างชายแดน   
- ค าสั่งด่านฯ ก าหนดแนวทางการควบคุมและใช้งานระบบ

โทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) มาใช้เพ่ือควบคุมทางศุลกากร 

- NSW - AFAFGT, CBTA - 

จันทบุร ี - - - - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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                     ระดับความร่วมมือ 
    ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

ของ กัมพูชายั ง ไม่ สามา รถ
รองรับ NSW/ASW ได้ 

ชุมพร - - - - 
บ้านดอน - - - - 

ประจวบคีรีขันธ์ - - - - 
มาบตาพุด การรับส่งเอกสารทาง MAIL, FAX สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ 

แต่ละหน่วยงานได้รับข้อมูลรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  
- - - 

แม่กลอง กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกัน อุปกรณ์สื่อสารประเภท 
ชนิดระบบเดียวกันกระชับ ชัดเจน 

อุปกรณ์สื่อสารเป็นระบบเดียวกัน
ใ ช้ ร่ ว ม กั น  แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร
แลกเปลี่ยนข่าวสาร สั้น รวดเร็ว 

อุปกรณ์สื่อสารระบบเดียวกัน 
หรือมีศูนย์ประสานงานสั่งการ
ร่วมกัน เพ่ือให้ถูกต้องชัดเจน 
และเปลี่ยนข้อมูลกัน รวดเร็ว 

- 

ระนอง - มีการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในด่านฯ หลาย
รูปแบบด้วย เอกสาร SMS  LINE  จึงท าให้สะดวกในการ
ประสานงานกัน 

- ระหว่างหน่วยงานอ่ืนใช้การ
สื่อสารในรูปแบบ เอกสาร 
โทรศัพท์ โทรสาร SMS 

- - 

สังขละบุร ี มีระบบ CCTV ในการตรวจปล่อยและควบคุมการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้าทั้งที่บริเวณด่านพรมแดนและด่านศุลกากรฯ  ใช้
ระบบpaperless ในการจัดท าใบขนสินค้า E-IMPORT, E-
EXPORT 

ใช้ระบบ SINGLE WINDOW ใน
การแลกเปลี่ ยนข้อมูล การขอ
ใบอนุญาตในการน าสินค้าเข้า 

- - 

อรัญประเทศ - SSO. 
- มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ความโปร่งใสในการให้บริการผู้ประกอบการ เช่นการใช้กล้อง 
CCTV เครื่ อง  x-ray ระบบ Barcode มาใช้ตรวจสอบ
ยานพาหนะเข้า-ออก เพ่ือความสะดวก รวดเร็วแก่การเดินทาง
ของนักท่องเที่ยว และผู้มาติดต่อระหว่างชายแดน   

- NSW - AFAFGT, CBTA  ขาดงบประมาณ 

5. ทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม คลองใหญ่ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศในอาเซียน (ภาษากัมพูชา) ของ
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
- การอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะด้านภาษต่างประเทศที่ส าคัญ 
ในงานศุลกากรส าหรับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค (ภาษาอังกฤษ

- โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
สกัดก้ันตามแนวชายแดนโดย
ส านักงานปูองกันปละปราบปรามยา
เสพติด ภาค 2 เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ความรู้และทักษะในการตรวจค้น

มีการพบปะ พูดคุย ระหว่าง
ศุลกากรไทย กับกัมพูชา ทั้งที่
เป็นไม่ทางการและเป็นทางการ 
เป็นประจ า เพ่ือหารือปัญหา/
อุปสรรค ด้านการปฏิบัติงาน
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                     ระดับความร่วมมือ 
    ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

เพ่ือการส่ือสาร) ของ ศภ.1 
 

บุคคล ยานพาหนะ และสถานที่ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจ าจุดสกัดก้ันยา
เสพติดตามแนวชายแดนร่วมกัน 
- โครงการอบรมผ่านระบบ e – 
learning ของส านักงาน ก.พ. 
- การศึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทางหลวงเพ่ือรองรับ
การเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
- โครงการ CCO-MOF สัญจร ครั้ง
ที่  3  ( ภ า ค ก ล า ง แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออก) 

ร่วมกัน 
- การอบรมสืบสวนสอบสวนค้า
มนุ ษย์ แ ละ กา ร ต รว จสอ บ
เอกสารการเดินทางปลอม 

จันทบุร ี - - - กา รพบปะหารือ ระหว่ า ง
ศุลกากร ไท ยและศุลกากร
กัมพูชา เฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง 
- เจ้าหน้าที่ประจ าจุดชายแดน
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า
อย่างต่อเนื่อง 

- ไ ม่ มี ง บป ระม าณเ ฉพา ะ
ส าหรับการฝึกอบรมระหว่าง
หน่วยงานชายแดน 
 

ชุมพร - - - - 
บ้านดอน มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- - - 

ประจวบคีรีขันธ์ - - - - 
มาบตาพุด ด่านฯ ได้มีการจัดให้ความรู้เรื่องการตรวจวัดน้ ามันให้แก่ จนท. 

ที่ปฏิบัติงาน เพ่ือความถูกต้องและปฏิบัติงานให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

   

แม่กลอง มีการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือได้เป็นรูปแบบ
เดียวกันใช้ปฏิบัติงานได้ 

มีการอบรมสัมมนาร่วมกันเฉพาะ
หน่วยราชการที่ต้องปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ตม. ศก. เพ่ือความคุ้นเคย 
และความสัมพันธ์ที่ดี 

มีการฝึ กอบรมแลก เปลี่ ย น
สัมมนา ร่ ว ม กัน เ พ่ื อศึ กษา
ความรู้ เชิงรูปแบบมาตรฐาน
เ ดี ย ว กั น  แ ล ะ มี ลั ก ษ ณ ะ

- 
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ความสัมพันธ์แบบเครือข่าย 
ระนอง - จัดการอบรมภาษาเพ่ือนบ้าน (พม่า) ภาษาอังกฤษ รวมถึง

วัฒนธรรมแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือรองรับ AEC 
   - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

- - 

สังขละบุร ี จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม สัมมนาด้านการเงิน การพัฒนาความรู้
เร่ือง AEC  

- มี ก า รแ ข่ ง ขั น กี ฬ า สา มั ค คี
ระหว่างไทยกับพม่าที่บ้านพระ
เจดีย์สามองค์ 

- 

อรัญประเทศ - โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน
และประเทศในอาเซียน (ภาษากัมพูชา) 
- อบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะด้านภาษต่างประเทศที่ส าคัญใน
งานศุลกากรส าหรับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค (ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสาร) ของ ศภ.1 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่สกัดก้ันตามแนว
ชายแดนโดยส านักงานปูองกันปละ
ปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมความรู้และทักษะใน
การตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ 
และสถานที่ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ประจ าจุดสกัดก้ันยาเสพติดตาม
แนวชายแดนรว่มกัน 

มีการพบปะ พูดคุย ระหว่าง
ศุลกากรไทย กับกัมพูชา ทั้งที่
เป็นไม่ทางการและเป็นทางการ 
เป็นประจ า เพ่ือหารือปัญหา/
อุปสรรค ด้านการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
- การฝึกอบรมด้านยาเสพติด 
(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ )  
ณ ต่างประเทศ 

- 

6. งบประมาณ คลองใหญ่ - โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
การน าเข้า  - ส่งออก และอ านวย
คว า มส ะด วก ท า ง กา รค้ า กั บ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

- - 

จันทบุร ี - มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีส าหรับรายจ่ายประจ า - มีการเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนาของหน่วยงานของรัฐใน
พ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ 

- - ควรจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาการด้าน
ภาษาประเทศเพ่ือนบ้านทุก
ภาษา 

ชุมพร - - - - 
บ้านดอน - - - - 

ประจวบคีรีขันธ์ - - - - 
มาบตาพุด - - - - 
แม่กลอง ใช้งบประมาณของด่านฯ และกรมศุลกากรจัดสรรเป็นพิเศษให้ 

2 เดือนครั้ง การอบรมสัมมนาแต่ละครั้งต้องสัมพันธ์กับ
ใช้ งบประมาณของหน่วยงาน
ศุ ลก าก ร  แล ะหน่ ว ย ง า น อ่ื น 

ใช้งบประมาณของกรมศุลกากร 
และหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

- 
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ข้อเท็จจริงเชิงปฏิบัติของพ้ืนที่ 
 

ในลั กษณะหมุ น เวี ย น กัน เ ป็น
เจ้าภาพ หรือเป็นเ จ้าภาพร่วม
เดือนละ 1 ครั้ง 

หรือเป็นเจ้าภาพร่วมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

ระนอง - - - - 
สังขละบุร ี - - - - 

อรัญประเทศ - - คณะกรรมการตรวจสอบติดตาม
การใช้ จ่ายเงินทดรองราชการ  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ประจ าคลังจังหวัด
สระแก้ว 

- - 

7. อื่นๆ คลองใหญ่ - สถานที่ตั้ง ขอบเขตอ านาจและเขตพื้นที่รับผิดชอบ สถานที่
ปฏิบัติงาน  
     ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 100หมู่ที่ 1 ถนนตราด - 
คลองใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  
23110 โทรศัพท์ 0-3958-1018  โทรสาร 0-3958-1361 มี 3 
ภารกิจของด่านศุลกากรในปัจจุบันและภารกิจในอนาคต 
 - หน้าที่ความรับผิดชอบของด่านศุลกากรคลองใหญ่ 
1. อ านวยความสะดวก การค้าระหว่างประเทศ  
2. ปูองกันและปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงศุลกากร 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
3.จัดเก็บอากรศุลกากรส าหรับสินค้า ขาเข้า – ขาออก ภาษี
อากรแทนหน่วยงานอ่ืน 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่พันธกรณีต่างๆกับต่างประเทศ 
- เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ : พื้นที่จังหวัดตราด 
มีเขตแดนติดต่อกับกัมพูชาทั้งทางบก  ทางทะเล และทาง
อากาศ 
ทางบก  มีแนวเทือกเขาบรรทัดเป็นเขตก้ันพรมแดนระยะทาง 
165 กิโลเมตร  อยู่ห่างจาก กทม. ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 34 (บางนา - ตราด) เป็นระยะทาง  395 กิโลเมตร 

- - 
 
 
 

ขาดแหล่งที่มาของงบประมาณ
สนับสนุน 
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ทางทะเล มีพ้ืนที่ตามเขตปกครองทางทะเล ประมาณ 7 ,257 
ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ165.5 กิโลเมตร 
ทางอากาศ  สนามบินจังหวัดตราด 
- ช่องทางการน าเข้า – ส่งออกทางบก 
    1) ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก  :  ตั้งอยู่บริเวณบ้านหาดเล็ก 
อ าเภอคลองใหญ่เขตแดนระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา เปิด
ทุกวัน เวลา 06.00-22.00 น.ตรงข้าม ช่องจามเยียม ต.หัวเขา 
อ.มณฑลสีมา  จ. เกาะกง  
   2) จุดผ่อนปรนฯ บ้านมะม่วง (เนิน 400) อ.บ่อไร่: ตั้งอยู่ที่  
ต.นนทรี  อ.บ่อไร่เปิดวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 08.00 -
17.00 น.  ตรงข้ามบ้านโอว์รถเกาะ อ.ส ารูด จ.พระตะบอง 
  3) ช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น  :  อ.เมือง จ.ตราด   
เปิดเฉพาะวันเสาร์ 08.00-14.00 น. แต่ในยังมีปัญหาเร่ืองการ
ปักปันเขตแดน ในอนาคตทางรัฐบาลจะผลักดันให้เป็นจุดผ่าน
แดนถาวร 
  - ช่องทางการน าเข้า – ส่งออกทางทะเล 
ทางทะเล มีร่องทะเลน้ าลึก ที่เหมาะสมกับการขนส่งสินค้าทาง
น้ าจากชายแดนประเทศไทย ด้านอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราดไปยังประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนามตอนใต้ 
ท่าเรือระหว่างทาง 
 - ปากคลองคลางครืน จังหวัดเกาะกง (ระยะทางจากท่าเรือ
คลองสน 15.5 ไมล์) 
   - เกาะกงด้านใต้ จังหวัดเกาะกง (ระยะทางจากท่าเรือคลอง
สน 38.1 ไมล์) 
 - เกาะเจ้า (ระยะทางจากท่าเรือคลองสน 60.5 ไมล์) 
ท่าเรือปลายทาง 
- ท่าเรือกัมโปงโสม หรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา (ระยะทาง
จากท่าเรือคลองสน 101 ไมล์ 
 - ท่าเรือนาเกลือ ประเทศกัมพูชา (ระยะทางจากท่าเรือคลอง
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สน 119 ไมล์) 
  - ท่าเรือชะแกปรุ ประเทกัมพูชา (ระยะทางจากท่าเรือคลอง
สน 107 ไมล์) 
 - ท่าเรือก าปอต ประเทศกัมพูชา (ระยะทางจากท่าเรือคลองสน
.... ไมล์)  - ท่าเรือฮาเตียน จังหวัดเกียงยาง ประเทศเวียดนาม 
(ระยะทางจากท่าเรือคลองสน 183 ไมล์) 
ด่านฯ มีท่าเทียบเรือเอกชน ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณบ้านคลองสน ต าบล
หาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ อยู่ห่างจากด่านศุลกากรคลองใหญ่
ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากด่านฯพรมแดนบ้านหาดเล็ก
ประมาณ   10 กิโลเมตร  เป็นจุดขนถ่ายสินค้า ปัจจุบันมีท่า
เทียบเรือเอกชน 5 แห่ง คือ  
-  ท่าเทียบเรือกัลปังหา 
-  ท่าเทียบเรือชลาลัย 
-  ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ 
-  ท่าเทียบเรือทรัพย์ชโลธร บางอิน  
-  ท่าเทียบเรือ ป.เกษมศิริ คลองสน 
- รายงานสถิติต่างๆ ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556  
   - การจัดเก็บรายได้(หน่วย:ล้านบาท) 

ประเภท 
ปีงบฯ 
2555 

ปีงบฯ 2556 

อากรขาเข้า 18.314 72.413 
ค่าธรรมเนียม
และอ่ืนๆ 

1.277 2.124 

รายได้ศลุกากร
รวม 

19.591 74.537 

ภาษีสรรพากร 15.837 35.886 
ภาษี
สรรพสามิต 

0.008 0.007 

ภาษีเพ่ือ 0.00 0.00 
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มหาดไทย 
รวมจัดเกบ็ 55.027 184.967 

    - มูลค่าการน าเข้า - ส่งออก มูลค่าการค้าชายแดน 
ประเภท ปีงบฯ 2555 ปีงบฯ 2556 

มูลค่าส่งออก 24,275.919 25,489.090 
มูลค่าน าเข้า 281.784 1,231.285 

มูลค่าการคา้
ชายแดน 

24,557.703 26,720.375 

- สินค้าน าเข้า - ส่งออกส าคัญ 10 อันดับ ปีงบฯ 2555 
สินค้าน าเข้า สินค้าส่งออก 

ชุดสายไฟ
รถยนต์
ส าเร็จรูป 

138.533 น้ าตาลทราย 3,927.853 

ไม้แปรรูป 56.413 นมและ
อาหารเสริม 

1,356.505 

กางเกง
สุภาพบุรุษ 

32.947 ขนมต่างๆ 1,134.909 

ปลาหมึก
ตากแห้ง 

10.310 เครื่องดื่ม 
น้ าอัดลม
น้ าหวาน
ต่างๆ 

995.539 

หวาย 9.038 ยางรถยนต ์ 737.007 
ปลาทะเลสด 7.405 ผงชูรส ผง

ปรุงรส 
607.180 

กากน้ าตาล 6.276 เม็ดพลาสติก 318.540 
กระเพาะปลา
ตากแห้ง 

4.572 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

292.577 
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                     ระดับความร่วมมือ 
    ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

หอยลายสด 3.738 น้ ามันหล่อลื่น 290.930 
มะพร้าวผล 0.960 ของใช้ต่างๆ

ท าด้วย
พลาสติก 

276.290 

อ่ืน ๆ 11.588 อ่ืน ๆ 14,338.586 
- สินค้าส่งออก ส าคัญ 10 อันดับ ปีงบฯ 2556 

สินค้าน าเข้า สินค้าส่งออก 
ชุดสายไฟ
รถยนต์
ส าเร็จรูป 

972.539 น้ าตาลทราย 2,653.450 

กากน้ าตาล 160.994 นมและอาหาร
เสริม 

1,713.819 

ไม้แปรรูป 43.329 เครื่องดื่ม 
น้ าอัดลม
น้ าหวานต่างๆ 

1,339.932 

ปลาทะเลสด 12.907 ขนมต่างๆ 863.624 
กางเกง
สุภาพบุรุษ 

9.730 เครื่อง
โทรศัพท์มือถือ
พร้อมอุปกรณ์ 

792.566 

กระเพาะปลา
ตากแห้ง 

9.070 ยางรถยนต ์ 710.233 

หวาย 4.631 ผงชูรส ผง
ปรุงรส 

518.299 

ปลาหมึกตาก
แห้ง 

4.425 เบียร์ 471.911 

อะไหล่รถเก่า
ใช้แล้ว 

1.699 ผงซักฟอก 
น้ ายาซักผ้าขาว 

451.869 

เครื่องป่ันไฟฟูา 1.082 น้ ามันหล่อลื่น 373.648 
อ่ืน ๆ 11.878 อ่ืนๆ 15,599.734 
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                     ระดับความร่วมมือ 
    ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

  - การป้องกันและปราบปราม 
ประเภท ปีงบฯ 2555 ปีงบฯ 2556 

จ านวน (ราย) 68 71 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

3.485 4.014 

- การด าเนินการด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ
ระหว่างประเทศ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะด้าน
พื้นที่บริเวณพรมแดนบ้านหาดเล็ก 

ในการประชุมคณะท างานกองเลขานุการ คณะกรรมการ
ชายแดนส่วนภูมิภาคกัมพูชา – ไทย ครั้งที่ 15  หัวข้อเรื่อง  
การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและเส้นทางคมนาคม โดยด่านศุลกากร
คลองใหญ่เสนอ เร่ืองการร่วมพัฒนาอาคารส านักงานสิ่งอ านวย
ความสะดวก ณ ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด และ
ด่านพรมแดนบ้านจามเยี่ยม จังหวัดเกาะกง เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการผ่านประเทศและส่งเสริมการค้าระหว่างประชาชน
ทั้งสองประเทศ   

เนื่องจากสถานที่ท าการด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กมีพ้ืนที่
จ ากัด ยังไม่ได้มาตรฐานสากล ได้รับแจ้งจากนายด่านฯจันทบุรี 
ผู้แทนกรมศุลกากรผู้เข้าร่วมประชุม ว่า คณะกรรมการฯทั้งสอง
ประเทศเห็นชอบ  และด่านฯได้ขอค าปรึกษาจาก ผอ.สบพ.
สบก.ในเร่ืองการออกแบบก่อสร้างและศึกษาความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่  การให้หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ออกแบบ เพ่ือให้
เหมาะสม สอดรับกับหลักสากล 

จันทบุร ี - รายงานเสนอ ศภ.1 เช่น มูลค่าน าเข้า  - ส่งออก ยอด 
การจัดเก็บรายได้ จ านวนใบขนสินค้า การด าเนินงานด้านคดี 
เป็นต้น 

- รายงานผลการด าเนินงานของ
ด่านฯ ต่อจังหวัด พาณิชย์จังหวัด 
การค้าภายในจังหวัด เป็นต้น  

- - ข้ อมูลตั วเลขสถิติมีความ
แตกต่ า ง กัน เล็ กน้ อย  เ ช่ น 
กระทรวงฯ กรม ด่านฯพาณิชย์ 
สศช. ธปท. เป็นต้น  

ชุมพร - - - - 
บ้านดอน มีการจัดท ารายงานสถิติการค้าชายแดน  การจัดเก็บรายได้ - - - 
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                     ระดับความร่วมมือ 
    ประเด็น 
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สินค้าน าเข้า - ส่งออกส าคัญ 10 อันดับ เป็นต้น (เอกสารแนบ) 
ประจวบคีรีขันธ์ - จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านสิงขร ตั้งอยู่บ้านไร่เครา หมู่ที่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 22 กม. 

ตามประกาศจุดผ่อนปรนทางการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลว. 15 มิถุนายน 2553 เปิดจุดให้บริการเวลา 08.00 น. - 18.00 น. ของทุก
วัน ฝั่งตรงข้ามเป็นหมู่บ้านมูด่อง ประเทศเมียนมาร์  
- ที่ชายแดนมีฐานปฏิบัติการต ารวจตระเวนชายแดน(ตชด.) ร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก โดยห่างจากที่ท าการศุลกากร 800 
เมตร 
- หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องประกอบด้วย ต ารวจตระเวนชายแดน(ตชด.) ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง
(ตม.) ด่านตรวจสัตว์ปุาเกาะหลัก  เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช  
- มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก ในปี 2555 น าเข้า 27.619 ล้านบาท ส่งออก 46.355 ล้านบาท ในปี 2556 น าเข้า 68.192 ล้านบาท ส่งออก 
110.858 ล้านบาท 
- ข้อมูล ทิศทางในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันในอนาคต เมื่อจุดผ่อนปรนถูกยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร การบริหารจัดการตาม
แนวชายแดนร่วมกันจะเน้นงานบริการ อ านวยความสะดวกในการน าเข้า-ส่งออก การควบคุมทางศุลกากรมากขึ้น โดยมีศุลกากรร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับการควบคุม อนุญาต การน าเข้า-ส่งออกของต้องห้าม ต้องก ากัด ต่างจากในปัจจุบันที่เน้นการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ 

เนื่องจากยังเป็นจุดผ่อนปรน
ท า งกา รค้ า  กา รน า เ ข้ า  - 
ส่งออก ที่ด่านสิงขร ต้องขอ
อนุมัติน าเข้า - ส่งออกตามทาง
อนุมัติเฉพาะคราว ตาม ม. 5 
ทวิ และต้องแจ้งหน่วยงานด้าน
ความมั่นคงทุกครั้งที่น าเข้า - 
ส่งออกท าให้ผู้ประกอบการ
ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร  

มาบตาพุด - - - - 
แม่กลอง - - - - 
ระนอง - มีการจัดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามจุดผ่านแดน จุดผ่อนปรน  

- รายงานสถิติต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน 
- มีการรายงานสถิติต่ า งๆ ใ ห้
หน่วยงานภายนอก 

- - 

สังขละบุร ี - 
 

- - - 

อรัญประเทศ - สถานที่ตั้ง ขอบเขตอ านาจและเขตพื้นที่รับผิดชอบ สถานที่
ปฏิบัติงาน  
     ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ตั้งอยู่ที่ 371 ก.ม.5 ฝั่งขวา ถนน
สุวรรณศร ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัด
สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 0-3723-0313 โทรสาร0-3723-
0312  
มีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง ได้แก่  
ด่านพรมแดนคลองลึก ตั้งอยู่ที่ 583 ก.ม.5 ฝั่งซ้ายถนนสุวรณศร 
ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญจังหวัดสระแก้ว  ห่างจากด่าน

-      เ ส้ น ก้ัน เ ขตแดน ไท ย  - 
กัมพูชา เป็นเขตแดนทางบกพ้ืนที่
ราบ ด้านจังหวัดสระแก้ว มีความ
ยาว 165 กิโลเมตร การขนสินค้า
ถ่ายล า และผ่านแดนเข้าไปใน
ประเทศกัมพูชา ยังไม่ได้รับ
ความสะดวก มีช่องทางเข้าออก
ด่านพรมแดนคลองลึกคับแคบ 
อีกทั้งยานพาหนะไทยเข้าไปใน

 ควรเร่งด าเนินการผลักดัน
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ การอ านวย
ความสะดวกด้านการค้าและ
การขนส่งข้ามพรมแดน 
(Trade and Transport 
Facilitation : TTF) ภายใต้
ความตกลงวา่ด้วยการขนส่ง
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงและระบบศุลกากร
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                     ระดับความร่วมมือ 
    ประเด็น 
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ศุลกากรอรัญประเทศประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ตรงข้าม 
บ้านปอยเปต อ าเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซ่ึงอยู่ใน
ความรับผิดชอบของด่านศุลกากรปอยเปต ของประเทศกัมพูชา 
เปิดท าการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. 
จุดผ่อนปรนจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
       จุดผ่อนปรนการค้ าบ้ านตาพระยา  ตั้ งอยู่ ที่ต าบล 
ตาพระยา อ า เภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  ห่างจาก 
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประมาณ 57 กิโลเมตร อยู่ตรงข้าม
บ้านบึงตากวน อ าเภอทมอพวก จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซ่ึงอยู่
ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรบึงตากวน ของประเทศ
กัมพูชา เปิดท าการทุกวันอังคาร ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา06.00 - 
17.00 น. 
จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือตั้งอยู่ที่ต าบลหนองปรือ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ห่างจากด่านศุลกากร 
อรัญประเทศ ประมาณ 36 กิโลเมตร อยู่ตรงข้าม ต าบลมาลัย 
อ าเภอมาลัย จังหวัดบัญนเตียเมียนเจย ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของด่านศุลกากรพนมมาลัย ของประเทศกัมพูชา เปิดท าการ 
วันอังคารถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 17.00น.  
จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดินตั้งอยู่ที่ ต าบลเขาดิน อ าเภอ 
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว ห่างจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
ประมาณ 58 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามบ้านกิโล 13 อ าเภอส าเภา
ลูน จังหวัดพระตะบอง ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของด่าน
ศุลกากรพนมได ของประเทศกัมพูชา เปิดท าการทุกวันตั้งแต่
เวลา 06.00 – 17.00น. 
     คลังสินค้าทัณฑ์บนท าหน้าที่ ควบคุม ตรวจสอบ และก ากับ
ดูแลของที่น าเข้า – ส่งออก ตลอดจนด าเนินการเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์ ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากรตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร และเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่า
ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเขตพ้ืนที่

เขตแดนกัมพูชาได้เพียง 500 
เมตร 
 
 
 
 
 
 

ผ่านแดน (Customs Transit 
System : CTS)  
ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
– ปอยเปต และจุดตรวจสินค้า
ร่วมกัน (Single Stop In-
spection : SSI) ให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 
คณะท างานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management : CBM), 2557 

                     ระดับความร่วมมือ 
    ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

รับผิดชอบ ได้แก่ 
1) คลังสินค้าทัณฑ์บน บริษัทไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต 

จ ากัด (ประเภทโรงผลิตสินค้า)ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าตูมอ าเภอ 
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีห่างจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ
ประมาณ130 กิโลเมตร 

2) ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรพาณิชยกรรม 
บ้านสร้าง รายบริษัท เอส วี อาร์อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จ ากัด 
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 244/1 หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง 
จังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประมาณ 
125  กิโลเมตร 
ขอบเขตอ านาจและเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ด้านการให้บริการและปฏิบัติงานปูองกัน และปราบปราม  
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รวม 4 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่
ที่จะต้องดูแลรวมประมาณ 17,656.284 ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ 11,034,992 ไร่ที่ส าคัญมีแนวพรมแดนติดกับประเทศ
กัมพูชาเป็นเขตแดนทางบกทั้งสิ้นยาวถึง 165 กิโลเมตร 
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
1. บริการผ่านพิธีการน าของเข้าและส่งของออก  
2. จัดเก็บภาษีอากรและตรวจปล่อยสินค้า  
3. อ านวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดน และการค้า
ระหว่างประเทศ  
4. ปูองกัน และปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงศุลกากร 
รวมทั้งยาเสพติดให้โทษ  
5. ควบคุมการน าเข้า -ส่งออกและด าเนินการเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนเขตปลอดอากรและเขต
อุตสาหกรรมส่งออกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
6. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  
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                     ระดับความร่วมมือ 
    ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

- รายงานสถิติต่างๆ ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556  
   - การจัดเก็บรายได้(หน่วย:ล้านบาท) 

ประเภท ปีงบฯ 2555 ปีงบฯ 2556 
อากรขาเข้า 74.246 73.129 
ค่าธรรมเนียมและ
อ่ืนๆ 

11.927 10.334 

รวยได้ศุลกากรรวม 86.173 83.461 
ภาษีสรรพากร 181.378 125.119 
ภาษีสรรพสามิต 0.002 4.911 
ภาษีเพ่ือมหาดไทย 0.00 0.00 

รวมจัดเกบ็ 267.553 213.491 
    - มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก มูลค่าการค้าชายแดน 

ประเภท ปีงบฯ 2555 ปีงบฯ 2556 
มูลค่าส่งออก 41,614.404 51,127.075 
มูลค่าน าเข้า 6,100.601 8,303.739 

มูลค่าการค้าชายแดน 47,715.006 59,430.815 
- สินค้าน าเข้า-ส่งออกส าคัญ 10 อันดับ ปีงบฯ 2555 

สินค้าน าเข้า สินค้าส่งออก 
มันส าปะหลัง 1,787.920 อะไหล่รถจักร  

ยานยนต ์
2,174.277 

เศษเหล็ก 984.553 เครื่องยนต์รถ 
จักรยานยนต์ 

2,099.536 

ไอโซแท้งค ์ 946.686 อาหารสัตว์ 1,890.231 
เศษอลูมิเนียม 489.658 สุกร 1,370.938 
เศษทองแดง 335.959 ปูนซิเมนต์ 1,318.702 
เศษกระดาษ 236.346 เครื่องเก่ียวนวด

ข้าว 
1,183.540 

ตะก่ัวแทง่ 123.162 น้ ามันปาล์ม 1,004.297 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
คณะท างานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management : CBM), 2557 

                     ระดับความร่วมมือ 
    ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

อาหารส าหรับ
สุนัข 

111.307 รถยนต ์ 998.932 

มอเตอร์ไฟฟูา 106.006 ผ้าถัก 925.577 
มอเตอร์
กระแสตรง 

102.980 เบียร์ 897.591 

- สินค้าส่งออกส าคัญ 10 อันดับปีงบฯ 2556 
สินค้าน าเข้า สินค้าส่งออก 

มันส าปะหลัง 1,695,797 เครื่องยนต์
รถจักรยานยนต์ 

2,609,839 

ไอโซแท้งค์ 1,222,323 อะไหล่
รถจักรยานยนต์ 

2,529,581 

โครงสร้างที่
ใส่ optical 
film 

887,029 รถยนต ์ 1,730,297 

ส่วนประกอบ
กล้อง 

784,658 อาหารสัตว์ 1,586,364 

เศษ
อลูมิเนียม 

538,564 รถไถนาเดิน
ตาม 

1,508,957 

อาหาร
ส าหรับสุนัข 

338,172 น้ ามันปาล์ม 1,473,395 

เศษทองแดง 336,875 เบียร์ 1,423,157 
มอเตอร์
ไฟฟูา 

264,198 ปูนซีเมนต์ 1,316,840 

มอเตอร์
กระแสตรง 

263,600 เครื่องเก่ียว
นวดข้าว 

1,268,929 

 
- ปริมาณรถบรรทุกสินค้าเข้า-ออก  

ประเภท ปีงบฯ 2555 ปีงบฯ 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขาดแหล่งที่มาของงบประมาณ
สนับสนุน 
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                     ระดับความร่วมมือ 
    ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

ขาเข้า 5,221 52,515 
ขาออก 4,605 51,481 

รวม 9,826 103,996 
  - การป้องกันและปราบปราม 

ประเภท ปีงบฯ 2555 ปีงบฯ 2556 
จ านวน (ราย) 349 368 
มูลค่า (ล้านบาท) 33.739 40.511 

- การด าเนินการด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ
ระหว่างประเทศ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
     ด้านพื้นที่บริเวณพรมแดนคลองลึก 
     สภาพด่านพรมแดนคลองลึกที่แออัด เนื่องจากการขยายตัว
ทางการค้า และการท่องเที่ยว ซ่ึงความคับแคบของพ้ืนที่ด่าน
พรมแดนคลองลึกไม่สามารถตอบสนองการค้าที่เพ่ิมขึ้นได้ ท าให้
มีความแออัดของรถบรรทุกสินค้าข้ามแดน เป็นเหตุให้เสียเวลา
และค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้น 
แนวทางแก้ไข 
     ควรเร่งด าเนินการผลักดันโครงการก่อสร้างจุดผ่านแดน
ถาวรแห่งใหม่ บริเวณบ้านหนองเอ่ียน – บ้านสตึงบท เพ่ือแยก
สินค้าออกจากการตรวจผู้โดยสารและยานพาหนะส่วนบุคคล
ของด่านพรมแดนคลองลึก 
- ทิศทางการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันในอนาคต  
 โครงการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ (โครงการก่อสร้าง
จุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่บ้านหนองเอ่ียน - สตึงบท) ภายใต้
งบประมาณ 2 ล้านล้านบาท 
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ตารางที่  19 แบบส ารวจ ศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานภาพปัจจุบันของศุลกากร ภาคที่ 2 
                    ระดับความร่วมมอื 
    ประเด็น 

ด่าน
ศุลกากร 

ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

1. โครงสร้างทางกฎหมายและ
กฎระเบียบ 

ภาคที่ ๒ - พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ 
- พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.๒๕๓๐ 
- ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 
๒๕56 

- e-customs 
- e-Import 
- e-Export 
- กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้องกับการน าเข้า - 
ส่งออก และการผ่านแดนรวมถึงข้อห้ามข้อจ ากัดอ่ืน ๆ 
 

- อนุสัญญาบาร์เซโลน่า ค.ศ.1921 
- ความตกลงว่าด้วยการอ านวย
ความสะดวกในการขนส่ งข้ าม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(GMS  - CBTA) พ.ศ. 2548 

การตีความในข้อกฎหมายที่ยังมี 
ความแตกต่างกันอยู่ระหว่าง 
เสนอสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้ 
ความเห็นของร่าง 
พ.ร.บ.ศุลกากรฯ ซ่ึงขณะนี้ยัง 
ไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากการยุบสภา 

เขมราฐ มีกฎหมายศุลกากร คือ พ.ร.บ.ศุลกากร
พุทธศักราช ๒๔๖๙ และฉบับแก้ไข
ปรับปรุงเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศและ
ค าสั่งของกรมศุลกากรและประมวล
ระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖ 

มีหน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น ทหาร ฝุายปกครองของ
จังหวัด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ควบคุมด้านการผ่าน
แดนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมีกฎระเบียบ มี
อ านาจหน้าที่ที่สามารถเก้ือกูลกันในการประสานการ
ท างานร่วมกัน 

อนุสัญญาบาร์เซโลนาว่าด้วยพิธีการ
ศุลกากรผ่านแดน 

- 

เชียงคาน ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร ระเบียบและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน - - 
ช่องจอม มีกฎหมายศุลกากร คือ พ.ร.บ.ศุลกากร 

พุทธศักราช ๒๔๖๙ และฉบับแก้ไข
ปรับปรุงเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศและ
ค าสั่งของกรมศุลกากร และประมวล
ระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๔๔ 

มีหน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น ทหาร ฝุายปกครองของ
จังหวัด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ควบคุมด้านการผ่าน
แดนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 

- - 

ช่องเม็ก มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
ชัดเจน ตามประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖ และค าสั่งด่านฯ 

มีการด าเนินการร่วมกัน ณ จุดควบคุมบริเวณชายแดน 
ตามหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่กฎหมาย
ก าหนด 

มีความตกลงที่มีผลผูกพันทาง
กฎหมายเก่ียวกับการส่งสินค้าผ่าน
แดน 

- 

บึงกาฬ - ด่านฯ เป็นคณะท างานของจังหวดัในเรื่องการท าบันทึก
การขนส่งทางเรือแพขนานยนต์, เรือโดยสาร, พาหนะเข้า 
- ออก ด่านแขวงบอลิค าไซและจังหวัดบึงกาฬ 

จังหวัดได้มอบหมายให้ด่านฯ  
เป็นหน่วยงานร่วมในการ
ก าหนดเวลาท างานและ
ค่าธรรมเนียมแพขนานยนต์ระหว่าง
จังหวัดบึงกาฬกับแขวงบอลิค าไซ 

เนื่องจากจังหวัดอนุมัติให้
เอกชนเปิดบริการแพขนาน
ยนต์เพ่ิมขึ้นอีก ๑ แห่ง  
จึงจ าเป็นต้องมีข้อตกลงการใช้
แพขนานยนต ์

หนองคาย กฎหมายศุลกากร ประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากร และ พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร 

กฎหมาย, พ.ร.บ., และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
น าเข้า - ส่งออก 

ข้อตกลงต่างๆระหว่างประเทศ 
 

การตีความกฎหมายแตกต่างกัน 
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                    ระดับความร่วมมอื 
    ประเด็น 

ด่าน
ศุลกากร 

ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

นครพนม การอ านวยความสะดวกส าหรับการขนส่ง
สินค้าข้ามพรมแดนที่จะให้มีการตรวจ
สินค้าร่วมกันในครั้งเดียว (Single Stop 
Inspection : SSI)  ซ่ึงต้องก าหนดพ้ืนที่
ควบคุมร่วมกัน (Common Control 
Area : CCA ) โดยได้มีการหารือร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่ต้องก ากับดูแลการ
ขนส่งข้ามพรมแดน สกม. และ สทส. 

เนื่องจากเป็นการด าเนินการที่ เก่ียวข้องกับกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ จึงต้องมีการหารือกับส านักงานกฤษฎีกา 
รวมทั้งการเสนอให้วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรให้ความ
เห็นชอบ 

ประเทศไทยได้ลงนามในความตก
ลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวก
ในการขนส่งข้ามพรมแดน 
ในอนุภาคลุ่มน้ าโขง (Greater 
Mekong SubRegion Cross 
Border Transport Agreement: 
CBTA) ซ่ึง CCA เป็นส่วนหนึ่งของ
ความตกลงดังกล่าว โดยด่านฯ 
ได้หารือร่วมกับกรมภาษีของ สปป.
ลาว มาโดยตลอด 

อยู่ในระหว่างเสนอ           
สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้ความ
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร 
ซ่ึงขณะนี้ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากไม่มี
สภาผู้แทนราษฎร และเป็น
รัฐบาลรักษาการ 

มุกดาหาร ๑.๑ เร่ือง  CCA (GMS – CBTA) 
๑.๒ พิธีการผ่านแดน (อนุสัญญา 
บาร์เซโลนา) 

ตรวจคนเข้าเมือง ประมง อาหารและยา NSW  กักกันพืช 
ปศุสัตว์ 
 

เรื่อง CCA ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยปฏิบัติงาน (แขวง
สะหวันนะเขต) 

รอกฎหมายผ่านสภา 

ท่าลี ่ - - - - 
2. โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์
เคร่ืองมือ 

ภาคที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในด่านฯ 
อาทิ ด่านฯ ท่าลี่ ก าลังก่อสร้างอาคาร 
OSS ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๗ ด่านฯ มุกดาหาร จัดตั้ง 
CCA เรียบร้อยแล้ว 

ประสานการท างานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ ด่านฯ 
นครพนม ประสานความร่วมมือกับแขวงการทางนครพนม 
ด่านฯ ท่าลี่ได้ประสานงานกับหน่วยงาน CIQ เพ่ือปฏิบัติ 
งานร่วมกับที่ด่านพรมแดน ด่านฯ บึงกาฬ ประสานกับ
หน่วยงานที่มาตรวจร่วม ด่านฯ ช่องเม็ก มีหลายหน่วยงาน
มาใช้พ้ืนที่ร่วม ณ ด่านพรมแดน ด่านฯ มุกดาหาร มีระบบ
การให้บริการแบบ SWI และ NSW ด่านฯ ช่องจอม 
ปฏิบัติงานร่วมกับ ตม. ด่านตรวจพืช ด่านควบคุมโรค 
ติดต่อระหว่างประเทศ สรรพสามิตพ้ืนที่ จ.สุรินทร์ เป็นต้น 

ประสานการท างานกับหน่วยงาน
ศุลกากรประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ 
เร่ือง CCA  ด่านฯ มุกดาหาร  
ได้ประสานความร่วมมือกับ
ศุลกากรที่แขวงสะหวันเขต 

- 

เขมราฐ - มีที่ท าการที่แบ่งแยกงานเพ่ือให้บริการ
ต่อผู้มาติดต่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
- ให้บริการทางพิธีการศุลกากรด้วยระบบ 
e-Customs 
- มี  CCTV ช่วยในการควบคุมและ
ตรวจสอบการกระท าความผิดในพ้ืนทีท่ี่

- 

- - 
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                    ระดับความร่วมมอื 
    ประเด็น 

ด่าน
ศุลกากร 

ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

รับผิดชอบ 
เชียงคาน จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service - - 
ช่องจอม - ให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE 

ร่วมบริการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- มีการจัดสถานที่ ให้เหมาะสมส าหรับ
ตรวจปล่อยสินค้าเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการ 
 

- หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติงานให้บริการร่วมกันกรณีที่มี
สินค้าซ่ึงต้องร่วมตรวจสอบ เช่น ส านักงานอาหารและยา  
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ, ด่านตรวจพืช เป็น
ต้น 
- สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท จัดตั้ง
ศูนย์ตรวจสอบสินค้า กรมสรรพสามิต และจัดเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์ฯในการชั่ งน้ าหนักรถยนต์บรรทุกน้ ามัน
เช้ือเพลิงส่งออกอันเป็นพิธีการส่วนหนึ่งของศุลกากร 

- - 

ช่องเม็ก มีอาคารที่ตัง้ส านักงานและอุปกรณ์
เครื่องมือในการปฏิบัติงานอยู่  
ณ จุดพรมแดน ที่สามารถอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

มีการใช้อาคารสถานที่ร่วมกัน ณ จุดพรมแดน - - 

บึงกาฬ ด่านฯ จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอ านวยความ
สะดวกในการตรวจร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ด่านฯ จัดพ้ืนที่ในอาคารท าการของด่านฯ เพ่ือให้เป็นที่
ท างานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจคนและสินค้า 

มีการประสานงานกับศุลกากร  
สปป.ลาว อยู่ตลอดเวลา 

เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬเพ่ิงตั้ง
เป็นจังหวัดได้เพียง 3 ปี 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องยังไม่มี
ความพร้อมต้องใช้เจ้าหน้าที่
จากจังหวัดหนองคาย 

หนองคาย บูรณาการหน่วยงานภายในกรมศุลกากร ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประสานการท างานกับหน่วยงาน
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ยานพาหนะเก่า 

นครพนม ในด้านอุปกรณ์เครื่องมือ ได้ประสานงาน
กับ สทส. เพ่ือด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว 

ต้องมีการก่อสร้างอาคารสถานที่ ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวง เนื่องจากสถานที่ปฏิบัติงานของด่านฯ  
ในปัจจุบัน อาศัยอาคารของแขวงการทางจังหวัด โดยด่าน
ฯได้หารือร่วมกับแขวงการทางไว้แล้ว 

- - 

มุกดาหาร 1.1 จัดตั้งส านักงาน CCA เรียบร้อยแล้ว 
1.2 การให้บริการแบบ SWI  (Manual) 
1.3 เครื่อง X – Ray 

ระบบการให้บริการ   
Single Window Inspection 
National Single Window 

เรื่อง CCA ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยปฏิบัติงาน (แขวง
สะหวันนะเขต) 

- 

ท่าลี ่ ปัจจุบันก าลังก่อสร้างอาคารศูนย์เบ็ดเสร็จ มีอาคารศูนย์เบ็ดเสร็จเตรียมให้กับหน่วยงาน CIQ เพ่ือ ยังไม่มีสถานที่ส าหรับหน่วยงาน - 
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                    ระดับความร่วมมอื 
    ประเด็น 

ด่าน
ศุลกากร 

ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

ซ่ึ ง ก่อสร้ า งแล้ ว เสร็จประมาณเดือน
มิถุนายน 2557 

ปฏิบัติงานบริการที่ด่านพรมแดน ควบคุมร่วม รอการก่อสร้างเฟส 2 

3. องค์กรการบริหารจัดการและ
กระบวนการท างาน 

ภาคที่ ๒ ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายใน
ด่านฯ ศภ.2 และกรมศุลกากรเพ่ือทบทวน
การท างานทราบปัญหา/อุปสรรค และหา
แนวทางปรับปรุง/แก้ไข 

ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท างานทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ รวมทั้งร่วมเป็นคณะท างานด้านการค้า
ชายแดน ยาเสพติด ความมั่นคง การท่องเที่ยวและอ่ืนๆ 
เช่น ผู้ประกอบการน าเข้า - ส่งออกผู้ประกอบการขนส่ง
และผู้ที่เก่ียวข้องร่วมประชุมเพ่ือรับทราบปัญหา/อุปสรรค 
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

ประชุมร่วมกับฝุายลาวทั้งระดับ
ด่านฯ ระดับเมือง ระดับแขวง 
ระดับพาสีเขตและระดับประเทศ
(กรมพาสี) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสารและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

- 

เขมราฐ - มีค าสั่งแบ่งหน้าที่ภายในด่านฯอย่าง
ชัดเจน  
- มีการประชุมร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท า งานรวมทั้ ง เ พ่ือ
ปรับปรุงการท างานร่วมกันอยู่เสมอ 
- มีค าสั่ งจัดเวรท างานนอกเวลาอย่าง
ชัดเจน 
- เชิญผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออกและ
ผู้ เ ก่ียวข้องร่ วมประชุม เ พ่ือรับทราบ
กฎระเบียบทางราชการปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากร 

มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดอ านาจเจริญอย่างสม่ า เสมอ 
รวมทั้งการเข้าไปร่วมกับหน่วยงานทางปกครองของอ าเภอ
เขมราฐในการสกัดก้ันยาเสพติดและปราบปรามการ
ลักลอบส่งออกไม้พะยูงไปต่างประเทศ 

- - 

เชียงคาน ประชุมภายในหน่วยงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 

ร่วมประชุมระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ 

มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วม     
ไทย - ลาว 

- 

ช่องจอม - มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน
รวมถึงประชุมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
- เชิญผู้ประกอบการน าเข้า - ส่งออกและ
ผู้ เ ก่ียวข้องร่ วมประชุม เ พ่ือรับทราบ

มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จังหวัด
สุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์  อย่าง
สม่ าเสมอ 

- - 
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    ประเด็น 

ด่าน
ศุลกากร 

ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

กฎระเบียบทางราชการปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากร 

ช่องเม็ก - มีการจัดโครงสร้างและแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
- มีการประชุมร่วมกัน เพ่ือปรับปรุงการ
ท างานและแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

มีการประชุมร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร - มีการประชุมหารือเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
- มีการจัดตั้งหน่วยประสานงาน 

- 

บึงกาฬ จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือทบทวนการท างาน
และทราบปัญหา/อุปสรรค เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข 

ด่านฯ ส่งผู้แทนร่วมเป็นคณะท างานด้านการค้าชายแดน, 
ความมั่นคงและการท่องเที่ยวของจังหวัดในหลายคณะ 

ด่านฯ สง่ผู้แทนเข้ารว่มประชุม
ระหว่างไทย - ลาว เพ่ือให้ข้อมูลและ
ชี้แจงปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้องหลาย
ครั้ง 

- 

หนองคาย จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานด่านฯ 
ส านักงาน และกรมศุลกากร 

ประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ 

ประชุมคณะกรรมการไทย -ลาว 
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
 

- 

นครพนม จัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในด่านฯทุก
สัปดาห์ เพ่ือให้รับทราบนโยบาย 
ปรึกษาหารือเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติ 
รวมทั้งหาแนวทาง แก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ 

เป็นคณะท างานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดน 
สะพานมิตรภาพ ๓ นครพนม - ค าม่วน ซ่ึงมีหลาย
หน่วยงานในจังหวัดร่วมเป็นคณะท างาน 

- 
 
 

- 

มุกดาหาร ยังไม่มีการจัดตั้งองค์กร - - - 
ท่าลี ่ - มีการประชุมของด่านประจ าทุกเดือน 

- มีการจัดชุดปฏิบัติการประจ าด่านพรมแดน 
มีการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน มีการประชุมร่วมระหว่างศุลกากร

ไทยกับ สปป.ลาว 
- 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ภาคที่ ๒ 
 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารที่สามารถติดต่อกันได้ทุกหน่วยงาน 
ทั้งระดับด่านฯ ระดับภาคและระดับกรมฯ 
อย่างทั่ วถึง ทันต่อสถานการณ์และมี
ประสิทธิภาพ 

บูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และปฏิบัติงาน
ร่วมกัน อาทิ สทส. และด่านฯ มุกดาหาร จัดอบรมภาครัฐ 
– เอกชน เรื่อง NSW เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ที่
จังหวัดมุกดาหาร 

มีการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
กับศุลกากรลาวอยู่ เสมอทั้งแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ใน
หลากหลายช่องทางทั้ งทางภาย
ภาพ และสังคม online 

- 

เขมราฐ มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน
กรมศุลกากรเพ่ือการสื่อสารที่รวดเร็ว ฉับไว 

การให้บริการผู้ประกอบการและประชาชน   
ณ จุดให้บริการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังประจ า 

- - 
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                    ระดับความร่วมมอื 
    ประเด็น 

ด่าน
ศุลกากร 

ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

โดยมีเทคโนโลยีดังนี้   
- มีการใช้  CCTV ร่วมกันกับส านักงาน
ศุลกากรภูมิภาคที่ 2 และส านักสืบสวนและ
ปราบปราม เพ่ือร่ วมกันตรวจสอบการ
กระท าความผิดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
- มีระบบโทรศัพท์ IP Phone  ในการ
ประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในกรม
ศุลกากร  
- มีการใช้ระบบ e-office  e-document 
และ e-mail ในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในกรมศุลกากร 

ด่านศุลกากรเขมราฐ 

เชียงคาน ติดตั้งระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือ
การส่ือสาร 

ติดต่อประสานงานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Internet, 
เครื่องมือสื่อสารอ่ืน ๆ 

ติดต่อประสานงานผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ Internet, เครื่องมือ
สื่อสารอ่ืน ๆ 

- 

ช่องจอม การผ่านพิธีการทางศุลกากรน าเข้า-ส่งออก
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 

การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  (SINGLE  WINDOWS) 
เช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐ และเอกชน 

- - 

ช่องเม็ก - มีระบบการปฏิบัติงานที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
- มีการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวและข้อมูล
ข่าวสารที่ส่งผ่านเป็นระบบ 

มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ 

มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
อย่ า ง เ ป็นทา งกา รและไม่ เ ป็น
ทางการ 

- 

บึงกาฬ ด่านฯ ตั้ งกลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านฯ โดยใช้ 
LINE เป็นเครื่องมือในการแจ้งข่าวสาร
ตลอด 24 ชั่วโมง 

ด่านฯ เข้าร่วมกลุ่มโดยใช้ LINE กับจังหวัด ทหารพราน, 
ตชด. เพ่ือแจ้งความเคลื่อนไหวด้านการข่าวร่วมกัน 

- - 

หนองคาย มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศการ
สื่อสาร สามารถติดต่อกันได้ทุกหน่วยงาน
ภายในกรมศุลกากร 

บูรณาการและประสานงานระหว่ า งหน่วยงานเ พ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว 

มีการประสานงานและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- 

นครพนม ใช้ Line ในการติดต่อและแจ้งข้อมูล
ข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในด่านฯ 
โดยจัดตั้งกลุ่ม NKP CUSTOMS ขึ้น 

ใช้ Line ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
อย. กม. ตชด. เป็นต้น 

ใช้ Line ในการติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานของ สปป.ลาว เช่น ภาษี     
ปุาไม้ เป็นต้น 

โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อภายในยังมี
ไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานที่
ปฏิบัติงานอยู่ห่างกัน 
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                    ระดับความร่วมมอื 
    ประเด็น 

ด่าน
ศุลกากร 

ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

มุกดาหาร ระบบ e-Customs 
Website ด่านมุกดาหาร http://www. 
danmuk.org 

National Single Window - - 

ท่าลี ่ มีการประสานงานและติดต่อสื่อสารกัน
ภายในหน่วยงาน 

มีการติดต่อทั้งอย่างเป็นทางการและทางโทรศัพท์ มีการติดต่อทั้งอย่างเป็นทางการ
และทางโทรศัพท์ 

- 

5.  ท รัพยากรมนุษย์และกา ร
ฝึกอบรม 

ภาคที่ ๒ ประชุมและอบรมร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ภายในด่านฯ 
ศภ.2 และกรมฯ อาทิ หลักสูตรภาษาและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรในการให้บริหารแก่ผู้มา
ติดต่อ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ AEC ด่านฯ มุกดาหารจัดฝึกอบรมภาษา
เวียดนาม ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ  
เป็นต้น 

ประชุมและอบรมร่วมกันทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ อาทิ ด่านฯ นครพนม ร่วมสัมมนาเร่ือง
เขตเศรษฐกิจพิเศษกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ด่านฯ มุกดาหาร 
ร่วมกับ สทส. จัดฝึกอบรมภาค รัฐ - เอกชน เรื่อง NSW 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ที่จังหวัดมุกดาหาร ด่านฯ 
ช่องจอม เข้ารับการอบรมเรื่องเกณฑ์ประเมินบัญชีร่วมกับ
คลังจังหวัดสุรินทร์ ด่านฯ เขมราฐ เข้ารับการอบรมเรื่อง
เกณฑ์ประเมินบัญชีร่วมกับคลัง จังหวัดอ านาจเจริญ  
เป็นต้น 

ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น
ต่ า งประ เท ศทั้ ง ศุ ล กากรแล ะ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ยาเสพติด ความมั่นคง
และการค้ามนุษย์ 

- 

เขมราฐ ศภ.2 ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด จ านวน 3 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ
เวียดนามขั้นต้น, หลักสูตรพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศที่ส าคัญในงาน
ศุลกากรส าหรับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค 
(ภาษาจีน) และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารส าหรับเจ้าหน้าที่ในส่วน
ภูมิภาค  

- ด่านศุลกากรเขมราฐ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเกณฑ์
ประเมินบัญชีร่วมกับคลังจังหวัดอ านาจเจริญ 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมโครงการคลินิกภาษีประจ า
กระทรวงการคลัง 

- - 

เชียงคาน - - - - 
ช่องจอม ศภ.2 ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับ

เจ้าหน้าที่ในสังกัด จ านวน 3 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ
เวียดนามขั้นต้น, หลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศที่ส าคัญในงานศุลกากร

ด่านศุลกากรช่องจอม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเกณฑ์
ประเมินบัญชีร่วมกับคลังจังหวัดสุรินทร์ 
 

- - 
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                    ระดับความร่วมมอื 
    ประเด็น 

ด่าน
ศุลกากร 

ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค (ภาษาจีน)  
และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค 

ช่องเม็ก มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
ทั้งโดยการจัดอบรมเองภายในหน่วยงาน
และหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัดอบรม 

มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาร่วมถึง
หน่วยงานอ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 

- - 

บึงกาฬ ด่านฯ จัดอบรม สอนงาน ให้ค าปรึกษาแก่
เจ้าหน้าที่ด่านฯ ตามนโยบายของกรมฯ  
ที่ต้องการให้มีการพัฒนาโดยหน่วยงานเอง 

ด่านฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม อบรมตามหลักสูตรต่างๆ 
ของหน่วยงานทั้งภายในจังหวัดใกล้เคียงและส่วนกลาง
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 

- - 

หนองคาย ประชุมและอบรมร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ภายในหน่วยงาน
ด่านฯ ส านักงาน และกรมศุลกากร 

ประชุมและอบรมร่วมกัน ทั้งระดับจังหวัดและภูมิภาค ประชุมร่วมกันระหว่างประเทศ 
 

ก า ลั ง คน ไ ม่ เ ห ม า ะส ม กั บ
ปริมาณงาน 

นครพนม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะในด้านต่าง 
ๆ เช่น ภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ และเตรียมความพร้อมที่จะ
เข้าสู่ AEC 

ร่วมสัมมนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกับหน่วยงาน ต่างๆ 
เนื่องจากจังหวัดนครพนมมีนโยบายที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ - - 

มุกดาหาร จัดอบรมภาษาเวียดนาม ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ 
 

สทส. และด่านฯ จัดอบรมภาครัฐ - เอกชนเร่ือง NSW 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ที่โรงแรมพลอยพาเลซ  
จ.มุกดาหาร 

- - 

ท่าลี ่ มีการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าทีในการใช้
เครื่องเอ็กซเรย์ 

- - - 

6. งบประมาณ ภาคที่ ๒ ของบประมาณจากกรมฯ แต่ด่ านฯ 
นครพนม อุปกรณ์เครื่องมือใช้งบประมาณ
จากกรมฯ ส่วนงบประมาณก่อสร้ า ง
อาคารสถานที่เป็นของหน่วยงานภายนอก 

ของบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด อาทิ ด่านฯ 
นครพนม การก่อสร้ า งอาคารสถานที่ อยู่ ในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวงด่านฯ หนองคาย ได้รับ
งบประมาณ 40 ล้านบาทในการปรับปรุงช่องทางเข้า-ออก 
ณ ด่านพรมแดนหนองคาย จากแขวงการทางหนองคาย 
เพ่ือรองรับ AEC 

- 
 

ขาดแคลนงบประมาณ 

เขมราฐ - - ด่านศุลกากรเขมราฐ มี  - 
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                    ระดับความร่วมมอื 
    ประเด็น 

ด่าน
ศุลกากร 

ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

จุดผ่านแดนถาวร จ านวน 1 แห่ง 
คือ จุดผา่นแดนถาวรบ้านปากแซง 
อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี  
จุดผ่อนปรน จ านวน 3 แห่ง คือ           
จุดผ่อนปรนท่าเทศบาลเขมราฐ            
จุดผ่อนปรนบ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร   
จ.อุบลราชธานี และจุดผ่อนปรน
บ้านยักษ์คุ อ.ชานุมาน  
จ.อ านาจเจริญ 

เชียงคาน - - - - 
ช่องจอม - - - - 
ช่องเม็ก มีก าร เสนอแผนง าน/ โค รง กา รของ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากกรม
ศุ ล ก า ก ร เ พ่ื อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

- - - 

บึงกาฬ - - - - 
หนองคาย ของบประมาณจากกรมฯ ของบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอีสานบน 1 - ขาดแคลนงบประมาณ 
นครพนม - การก่อสร้างอาคารสถานที่จะอยู่ในความ

รับผิดชอบของกรมทางหลวง 
- อุ ป ก ร ณ์  เ ค รื่ อ ง มื อ  จ ะ ต้ อ ง ใ ช้
งบประมาณของกรมศุลกากร 

กรมทางหลวงรับผิดชอบในการก่อสร้างอาคารสถานที่ 

- - 

มุกดาหาร - - - - 
ท่าลี ่ - - - - 

7.อื่นๆ ภาคที่ ๒ ด่านฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานบริเวณจุดผ่อนปรนทาง
กา ร ค้ า เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ปร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงานและมีแนวทางการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง 

จังหวัดนครพนมมีนโยบายยกระดับจุดผ่อนปรนทาง
การค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการค้า 
ที่จุดผ่อนปรน อ าเภอบ้านแพง ด่านฯ ได้เข้าร่วมประชุม
ครั้งนี้ด้วย 

สปป.ลาว  ได้ ร่ วมหารือในเรื่ อง
ดังกล่าว โดยจุดดังกล่าวตั้งอยู่ตรง
ข้ามกับฝั่ง สปป.ลาว ที่บ้านนาหลวง 
เมืองปากกระดิ่ง  แขวงบอลิค าไซ 
ใกล้กับถนน R8 ตัดกับถนน R13 
(สามแยกบ้านเวียงค า) มุ่งตรงไปยัง

- 
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                    ระดับความร่วมมอื 
    ประเด็น 

ด่าน
ศุลกากร 

ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

ชายแดนลาว - เวียดนาม ที่ด่านน้ า
พาว (ลาว) – เกาแจว (เวียดนาม) 
ซ่ึงมีระยะทางเพียง 130 ก.ม. 

เขมราฐ รายงานการจัดเก็บรายได้ มูลค่าสินค้า
น าเข้า-ส่งออกและผ่านแดน จัดส่งให้ศภ.2 

 

จัดท าข้อมูลรายงานผลการจัดเก็บรายได้และสถิติการน า
สินค้าเข้า - ส่งสินค้าออก (๑๐ อันดับแรก) จัดส่งให้
พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี  

- - 

เชียงคาน - - - - 
ช่องจอม รายงานการจัดเก็บรายได้ มูลค่าสินค้า

น าเข้า - ส่งออกและผ่านแดน จัดส่งให้
ศภ.2 
 

จัดท าข้อมูลรายงานผลการจัดเก็บรายได้และสถิติการน า
สินค้าเข้า -  ส่งสินค้าออก (10 อันดับแรก) จัดส่งให้
พาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ พาณิชย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 

ด่านศุลกากรช่องจอม มี 
จุดผ่านแดนถาวร จ านวน 2 แห่ง 
คือ ด่านพรมแดนช่องจอม และ
ด่านพรมแดนช่องสะง า 
จุดผ่อนปรน จ านวน 1 แห่ง คือ           
จุดผ่อนปรนช่องสายตะกู 

- 

ช่องเม็ก - - - - 
บึงกาฬ ด่านฯ ใ ห้ความรู้ ด้านการปฏิบัติง าน

บริเวณจุดผ่อนปรนแก่เจ้าหน้าที่ด่านฯ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

ด่านฯ ส่งผู้แทนเข้าประชุมและเป็นวิทยากรร่วมในการ
พิจารณาข้อมูลเพ่ือเปิดจุดผ่อนปรนและยกระดับจุดผ่อน
ปรนเป็นจุดผ่านแดนถาวร 

ด่ า น ฯ  ส่ ง ผู้ แ ท นร่ ว ม กั บคณ ะ
ประสานงานของอ าเภอเพ่ือเดินทาง
ไปสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับเจ้า
เมืองฝั่ง สปป.ลาว เพ่ือส่งเสริมการ
เปิดจุดผ่อนปรนระหว่างกัน 

- 

หนองคาย - - - - 
นครพนม ด่านศุลกากรนครพนม มีสถานที่

ปฏิบัติงาน ๖ แห่ง ประกอบด้วย 
- จุดผ่านแดนถาวร ๒ แห่ง ได้แก่ 
๑. ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ ๓ 
(นครพนม - ค าม่วน) 
๒. ด่านพรมแดนท่าเทียบเรือโดยสาร
เทศบาลเมืองนครพนม 
- จุดผ่อนปรนทางการค้า ๔ แห่ง ได้แก่ 
๑. จุดผ่อนปรนฯท่าเทียบเรือ อ.บ้านแพง 

จังหวัดมีนโยบายยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าเป็น 
จุดผ่านแดนถาวร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการค้า ซ่ึงจังหวัด
ได้จัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงาน เช่น อ าเภอ อบต. 
นรข. ตชด. ปุาไม้ พาณิชย์ เป็นต้น โดยด่านฯ เป็นส่วน
หนึ่งของการหารือ ในเบ้ืองต้นได้ก าหนด ให้ยกระดับ 
จุดผ่อนปรนฯ อ าเภอบ้านแพง เป็นจุดผ่านแดนถาวร  
ซ่ึงจังหวัดก าลังด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว 

สปป.ลาว ได้ร่วมหารือเรื่องดังกล่าว
ในระดับจังหวัด ซ่ึงด่านฯ ได้ร่วม
หารือด้ วย  เพ่ือก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการขนส่งทางล าน้ า 
เช่น  ก า หนดวัน  เว ลา  สถ านที่  
เป็นต้น 

- 
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                    ระดับความร่วมมอื 
    ประเด็น 

ด่าน
ศุลกากร 

ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

บ้านโพธิ์ไทร 
๒. จุดผ่อนปรนฯ อ.ท่าอุเทน 
๓. จุดผ่อนปรนฯ อ.ธาตุพนม 
๔. จุดผ่อนปรนฯ อ.เมือง บ้านหนาดท่า 
ซ่ึงสถานที่ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
และให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบการปฏิบัติ
พิธีการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บค่าภาษีอากร 

มุกดาหาร จุดผ่านแดนถาวร ๒ จุด 
สถิติรายงานตามปกติ 

Web Site ด่านมุก http://www.danmuk.org 
รายงานจังหวัดการจับกุมยาเสพติด 
ประสานร่วมมือ ศพส.จว.มุกดาหาร 

- - 
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ตารางที่  20 แบบส ารวจ ศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานภาพปัจจุบันของศุลกากร ภาคที่ 3 
                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงสร้างทางกฎหมายและ
กฎระเบียบ 

 

แม่สาย - พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 
- พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
- ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2556 

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยงาน อ่ืนที่ เ ก่ียวข้อง กับกา ร
น าเข้า-ส่งออก 
- มีการจัดท า MOU ระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการน าเข้า - 
ส่งออก เพ่ืออ านวยความสะดวกทาง
การค้า 

- มีคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น 
ไทย - เมียนมาร์ โดยมติคณะรัฐมนตรี 

- 

เชียงแสน -  พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 
- พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
- ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2556 
เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบที่ ใช้ เป็นหลัก
ภายในหน่วยงาน  

- 
 

- มีศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามการกระท าผิดในแม่น้ าโขง 
ซ่ึงเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นตามแถลงการณ์ร่วม
ของรัฐบาล 4 ฝุาย อันได้แก่ รัฐบาลจีน 
รัฐบาลไทย รัฐบาลลาว และรัฐบาลพม่า 
เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนในการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือรักษาความปลอดภัยให้กับ
เรือโดยสารขนส่งสินค้า จากทา่เรือเมือง
สิบสองปันนา ผ่านประเทศพม่า ลาว  
ถึงท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนของประเทศ
ไทย โดยศูนยด์ังกล่าวตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ 
อ.เชียงแสน  
- มีคณะกรรมการประสานการ
ด าเนินการตามความตกลงวา่ด้วยการ
เดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง  
- แม่โขง (Joint Committee of Co-
ordination of Commercial Naviga-
tion on the Nancang - Mekong 
River among China, Laos, Myan-
mar and Thailand) (JCCCN) 
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ 

ปัญหา 
- ส่วนมากหน่วยงานอ่ืน ไม่ เข้าใจใน
กฎหมายและระเ บียบปฏิ บัติ ข อง
ศุลกากร ท าให้เกิดความเข้าใจที่ ไม่
ตรงกัน  
ข้อเสนอแนะ 
- เสนอแนะให้มีการให้ความรู้ กับ
หน่วยงานอ่ืนและผู้ประกอบการใ ห้
เข้าใจในกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ของศุลกากร เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดความ
เข้าใจที่ไม่ตรงกัน 
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                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
ที่เก่ียวข้อง 4 ประเทศ ได้แก่ ผู้แทนจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ประเทศไทย ซ่ึงจะมีการประชุมสามัญ
ทุกๆ ปี โดยให้แต่ละประเทศสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ทุกๆ 2 ปี  
- มีการประชุมผู้ประสานงานศุลกากร
ไตรภาคี (Tri - Lateral meeting of 
Contact Points among Customs of 
China, Laos and Thailand along 
Kunming - Bangkok Highway and 
the Lanchang - Mekong River) ซ่ึง
เป็นการประชุมผู้แทนศุลกากรจาก 3 
ประเทศ อันประกอบด้วยผู้แทน
ศุลกากรจากประเทศจีน ลาวและไทย 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมุ่งเน้น
ที่จะสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคทางการค้าที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การขนส่งสินค้าตามเส้นทางการขนส่ง
ทางน้ า (แม่น้ าโขง - ล้านช้าง) และทาง
รถยนต์ (ทางหลวง คุณหมิง - กรุงเทพ) 
ซ่ึงจะมีการประชุมสามัญทุกๆ ปี โดยให้
แต่ละประเทศสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทุกๆ ปี 

แม่สะเรียง มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 
แลมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ 

มีมาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติบริเวณจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้า
ชายแดนด้านจังหวัดแมฮ่่องสอน ตาม

ชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีจุด
ผ่านแดนถาวร และเส้นทางขนส่งของ
ไทยและพม่า ส่วนใหญ่ยังไม่ดีเท่าที่ควร 

- 
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                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
ประกาศจังหวัดฯ ลงวันที่ 27 
เมษายน พ.ศ. 2554 (ตามเอกสาร
แนบ 1)   

ท้องที่ส่วนใหญ่ของพม่าด้านนี้ก็อยู่ใน
เขตปกครองของสหภาพแห่งชาติกระเห
รี่ยง (The Karen National Union: 
KNU) 

ทุ่งช้าง -  การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามค าสั่งด่านฯ 
ที่ 5/2557 ลงวันที่ 27 มกราคม 2557 
 

- การด าเนินการร่วมกัน  
ณ จุดควบคุมบริเวณชายแดนระหว่าง 
ตม. ด่านกักกันสัตว์ และ อ.ย.  
- แลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน 
CIQ แต่ละหน่วยงาน เพ่ือช่วยการ
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน  
 

- จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ : บันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
ไทย-ลาว จังหวัดอุตรดิตถ์-แขวงไชยะบุ
ลี ครั้งที่  6 วันที่  17 สิงหาคม 2013  
ที่แขวงไชยบุลี สปป.ลาว  
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ชายแดนให้ทราบถึงการปฏิบัติพิธีการ
ข้ามแดนของ สปป.ลาว เพ่ือสามารถให้
ค าแนะน าแก่ผู้มีความประสงค์เดินทาง
ไปยังต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง รวมถึง
เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของ สปป.ลาว ของ
ผู้เดินทาง/ยานพาหนะ/สินค้าที่มาจาก
ต่างประเทศ  

ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่
ก าหนดวิธีการในการบริหารจัดการ
ชายแดนร่วมกันอย่างชัดเจน 

 แม่ฮ่องสอน 
 

- การปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง กฎหมายศุลกากร  
 

- การประสานและท าความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายศุลกากร 

- หน่วยงานอ่ืนไม่เข้าใจกฎหมายศุลกากร 

แม่สอด - พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 
- ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.2556 
- ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และแนวทางปฏิบัติ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 

- ค าสั่ งจังหวัดตาก ที่  532/2557  
ลงวันที่  13 มีนาคม 2557 เรื่ อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก ากับ
ดูแลให้มีการน าเข้าสิ่งประดิษฐ์ที่ท า
จากไม้ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก 
โดยได้ก าหนดให้หน่วยงานหลักและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องซ่ึงประกอบด้วย 
1. จังหวัดตาก ได้แก่ อ าเภอแม่สอด 

- พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกการ
ขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ.2556  
เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวก
ในการขนส่งข้ามพรมแดนจึงก าหนดให้มี
พ้ืนที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักร  
และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการให้
สามารถด าเนินพิธีการอย่างเบ็ดเสร็จ 
ในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน 

- พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกการ
ขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ.2556 ยังไม่มี
ผลในทางปฏิบัติ เนื่องจากเป็นกฎหมาย
ที่ประกาศใช้ได้ไม่นาน และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเ พ่ือให้มี พ้ืนที่ ควบคุม
ร่วมกันแล้วสามารถด าเนินพิธีการอย่าง
เบ็ดเสร็จทั้งส าหรับหน่วยงานในประเทศ 
และหน่วยงานของประเทศเพ่ือนบ้าน 



134 
คณะท างานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management : CBM), 2557 

                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และอ าเภอแม่ระมาด 
2. ฝุายทหาร ได้แก่ กองก าลังนเรศวร 
3. ฝุายต ารวจ ได้แก่  ต ารวจภูธร
จังหวัดตาก 
4. ฝุายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตาก 
5. ฝุายศุลกากร ได้แก่ ด่านศุลกากร
แม่สอด 
6. ฝุายพาณิชย์  ได้แก่ ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดตาก 
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้มี
การน าเข้าสิ่งประดิษฐ์ทีท่ าจากไม้ตาม
แนวชายแดนจังหวดัตาก โดยปฏิบัติ
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2548  
เร่ือง หลักเกณฑ์การน าเข้าไม้และ
สิ่งประดิษฐ์ที่ท าด้วยไมต้ามแนว
ชายแดนจังหวัดตาก และประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2548 เร่ืองการน าเข้าไม้
และไม้แปรรูปรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ท าดว้ยไม้เข้า
มาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดน
จังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี 
พ.ศ.2548 

ต้องใช้ระยะเวลานานในการด าเนินการ 

  
 

- 
 

ด่านฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการตาม 
"โครงการน าร่องกระตุ้นการค้า

- - 
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                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
 ชายแดน" (ตามเอกสารแนบ 2) โดยมี

กิจกรรมที่ด่านฯ ต้องด าเนินการตาม
มาตรการ "การให้บริการตรวจปล่อย
สินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service)" ดังนี้ 
1. เสริมสร้างศักยภาพของด่าน
พรมแดน โดยประสานงานกับ สตม. 
อย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีการหารือเพ่ือเพ่ิม
ความรวดเร็วในการให้บริการ  
(อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมฯ) 
2. ให้บริการเบ็ดเสร็จ โดยมีทั้ง
หน่วยงานศุลกากรและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการอนุญาต ทั้งที่
เช่ือมโยง NSW และยังไม่เชื่อมโยง
ระบบ ด้วยวิธีการหารือเพ่ือการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมฯ) 

2. โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์
เคร่ืองมือ 

แม่สาย - มีอาคารที่ท าการของด่านฯ ไว้คอยให้บริการ  
  ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลคือ ด่านพรมแดนแห่ง 
  ที่ 1 และด่านพรมแดนแห่งที่ 2 
- น าระบบบาร์โค๊ดมาใช้ในการควบคุมยานพาหนะ
ผ่านแดน เพ่ืออ านวยความสะดวก และลดปัญหา
จราจรบริเวณด่านพรมแดน 
- น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
  เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า เช่น  
  ระบบตรวจสอบสินค้า/สัมภาระติดตัว 
  ผู้โดยสารด้วยเครื่องเอกซเรย์ และการติดตั้ง 
  กล้อง CCTV บริเวณด่านพรมแดนฯ  
- มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร เช่น 

- จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS)  
ที่ด่ านพรมแดน โดยปัจจุบันมี  6 
หน่วยงานประจ าอยู่ ในศูนย์  เ พ่ือ
อ านวยความสะดวกและให้บริการ 
- มีน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ 
ปฏิบัติง าน เช่น  การติดตั้ งกล้อง 
CCTV เพ่ือสร้างความมั่นคงตามแนว
พรมแดน 
- มีการน ารั้วลวดหนามแบบหีบเพลง
วางไว้ตามแนวพรมแดน เพ่ือปูองกัน
การกระท าความผิด 
- จัดหน่วยเฉพาะกิจในการปราบ

- 
 

- เครื่ อง เอกซเรย์สัมภาระติดตั ว
ผู้ โดยสารที่ ได้รับการสนับสนุนจาก 
ปปส. มีอายุการใช้งานนานแล้วต้อง
ซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้งและมีค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมสูง อีกทั้งในปัจจุบัน เครื่อง
ฯดังกล่าวมีสภาพช ารุดไม่สามารถใช้งาน
ได้ 
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                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อความสั้น, วิทยุคลื่นสั้น, หรือการตั้งบัญชี 
  ไลน์กลุ่ม (Line) ในการติดต่อสื่อสาร 

ปราบยาเสพติด 

เชียงแสน -  มีระบบ Intranet ส าหรับติดต่อสื่อสารภายใน
องค์กร 
- มีระบบ e-customs เพ่ืออ านวยความสะดวก
ทางการค้า 

- มีระบบการบริหารความเส่ียงประกอบด้วย ระบบ 
Central Profile และระบบ Local Profile  

- มีระบบ National Single Window  
เพ่ืออ านวยความสะดวงทางการค้า  
- มีท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนรองรับการขนส่งที่ใช้
เส้นทางแม่น้ าโขง-ล้านช้าง ซ่ึงมีศักยภาพรับเรือ
สินค้าขนาด 370 ตันกรอสส์ ขนส่งสินค้าได้พร้อม
กัน 10 ล า รองรับการขนส่งสินค้าได้ถึง 
6,000,000 ตันต่อปี  
- มีเครื่อง x-ray สัมภาระผู้โดยสารติดตั้งที่จุดผา่น
แดนถาวรสามเหลี่ยมทองค า (ไทย-ลาว) จ านวน 
1 เครื่อง 

- จัดสถานที่ ใ ห้หน่ วยงานภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้องอยู่ในอาคารเดียวกัน ณ 
จุดพรมแดน เช่น ตม. อ.ย. ตรวจพืช 
ตรวจสัตว์  ควบคุมโรค (ที่ท่ าเรือ
พาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือใหม่)  
- มีการ จัดท า บันทึกข้ อตกลง กับ
หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องในการจัดตั้ ง
ระบบ National Single Window 
เพ่ืออ านวยความสะดวงทางการค้า 

- ปัญหา 
- ณ จุดผ่านแดนถาวรไทย – ลาว  
(หน้าอ าเภอเชียงแสน) และจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านสบรวก ยังไม่มีอาคารทีท่ าการ  
- ด่านศุลกากรเชียงแสนยังขาดระบบ 
CCTV ที่ท่า เรือพาณิชย์ เชี ยงแสน 
(ท่าเรือใหม่) จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว 
(หน้าอ าเภอเชียงแสน)  และที่ด่าน
พรมแดนถาวรบ้านสบรวก 
- ณ จุดผ่ านแดนทั้ง  2  จุด  ยั ง ไม่มี
ระบบงานของกรมฯ ท าให้เจ้าหน้าที่
ท างานไม่สะดวก 

แม่สะเรียง ยังไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานที่ด่านพรมแดนเสาหิน 
และรถยนต์ของด่านฯ มีสภาพเก่า ทรุดโทรม  
ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทุรกันดาร 
ทั้งตั้งซ่อมบ ารุงอยู่ตลอดเวลา  
 
 
 

 ยังไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานร่วมกันที่
ชายแดน  

ชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีจุด
ผ่านแดนถาวร และเส้นทางขนส่งของ
ไทยและพม่า ส่วนใหญ่ยังไม่ดีเท่าที่ควร 
ท้องที่ส่วนใหญ่ของพม่าด้านนี้ก็อยู่ใน
เขตปกครองของสหภาพแห่งชาติกระเห
รี่ยง (The Karen National Union: 
KNU) 

ขอให้กรมฯ จัดสรรรถยนต์ที่มีสภาพ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ให้แก่ด่านฯ 
อย่างพอเพียง  

 ทุ่งช้าง ติดต่อสื่อสารผ่านระบบ  
- Intranet 
- วิทยุสื่อสาร 
- โทรศัพท์  

- มีการน าแนวคิด Standard อาคาร
ด่านพรมแดน Function CIQ มาสร้าง 
- จัดท าโครงการออกแบบก่อสร้าง
อาคารด่านพรมแดนจุดตรวจที่

การประชุมร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ : แขวง
ไชยบุลี เพ่ือแก้ปัญหาการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนบริเวณเขตชายแดนไทย 
สปป. ลาว วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 

แต่ละหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน CIQ 
ต่างที่อ านาจตามกฎหมายท าให้กรณี
ยานพาหนะ / สินค้าใดๆ อยู่ภายใต้การ
ค วบคุ มข องหลา ยหน่ ว ย ง านยั ง ค ง
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                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
- CCTV  
 
 
 
 

หน่วยงาน CIQ ทุกหน่วยงานปฏิบัติ
หน้าที่ในอาคารเดียวกัน และจัดวาง
ต าแหน่ง การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานตามล าดับขั้นตอนของ
กฎหมาย แต่ให้อยู่ในจุดที่อยู่ไม่ห่าง
กันมากนัก เพ่ือสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเก่ียวกับบุคคล/สินค้า/
ยานพาหนะได้ 

2556 เวลา 09.00 น.  จ าเป็นต้องมีหนังสืออนุญาต/รับรองของ
ทุกหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง  แม้จะมีการ
จัดตั้ ง จุดบริการ เ บ็ด เสร็จแล้ ว ก็ตาม  
ส่วนรูปแบบด่านพรมแดน - ด่านศุลกากร 
ตามพรบ.ศุลกากร (ฉ.7) ท าให้การจัดตั้ง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีพอ
ปฏิบัติได้เฉพาะกรณีการเดินทางข้ามแดน
โดยใช้รถยนต์/ จักรยานยนต์/ส่วนบุคคล 
หรือการน าเข้า - ส่งออก เล็กๆ น้อยๆ  

 แม่ฮ่องสอน - มีการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการยกระดับจุด
ผ่อนปรนด้วยต้นนุ่นให้เป็นด่านผ่านแดนถาวร  
 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ เช่น  
การก าหนดจุดการออกแบบผังอาคาร 
ที่ท าการ 

- - 

แม่สอด - มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องมืออ่ืน
ที่สนับสนุนการท างาน พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยง
ระบบโครงข่ายอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตในจุด
ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนท าให้เจ้าหน้าที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลในการท างาน รวมถึงสืบค้น
ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้โดยตรง สะดวก และ
รวดเร็ว 
 
 
 
 

- มีหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับ
การค้าชายแดนตั้งอยู่ในอาคารด่าน
พรมแดนแม่สอดร่วมกัน ได้แก่ ด่าน
ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่าน
ควบคุมโรค และด่านกักกันพืชและ
สัตว์  ท าให้ง่ายและสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

- - ในปัจจุบันการค้าพรมแดน บุคคล 
และยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกประเทศ
ไทยทางด่านพรมแดนแม่สอดมีการ
ขยายตัวเป็นอย่างมาก ท าให้ช่องทาง
จราจรของสะพานข้ามแม่น้ าเมย ซ่ึงมี 
เพียง 2 ช่องทาง และพ้ืนที่อาคาร
ส านักงานด่านพรมแดนแม่สอดอันมี
จ ากัด เป็นอุปสรรคต่อการอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ไม่สามารถขยาย
ช่องทาง และอาคารฯ เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของการค้าได้ 

 เชียงของ - 
 
 
 
 

รูปแบบจุดบริการเบ็ดเสร็จที่มีอยู่
ปัจจุบัน ปฏิบัติงานประจ า ณ  ด่าน
พรมแดน (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ 4)  อาคารพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน 
(Common Control Area) 
ประกอบด้วยหน่วยงาน ส านักงาน

- - 
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                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
ตรวจคนเข้าเมือง, กรมศุลกากร, 
กระทรวงสาธารณสุข, กรมวิชาการ
เกษตร, กรมปศุสัตว์, กรมประมงและ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา  ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานและ
อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 2 

3. องค์กร การบริหารจัดการและ
กระบวนการท างาน  

แม่สาย - ออกค าสั่งด่านฯ จัดโครงสร้างภายในของด่านฯ  
- ออกค าสั่งด่านฯ ให้เจ้าหน้าที่ของด่านฯ ปฏิบัติ
หน้าที่ 
- ออกค าสั่ งด่ านฯ แต่งตั้ งคณะท างานหรือ
คณะกรรมการ จัดการงานหรือกิจการเฉพาะเร่ือง 
- จัดประชุมประจ าเดือน เพ่ือหารือแลกเปลี่ยน
ความเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในด่านฯ อย่าง
สม่ าเสมอ  
 
 

- มีการประชุมระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐในส่วนที่ เก่ียวข้องอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ 
- มีการซักซ้อมแผนตอบภาวะฉุกเฉิน
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน 
สาธารณสุข 
- จัดท าบัญชีรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
อีเมล์ ผู้บริหารของหน่วยงาน เพ่ือง่าย 
ต่อการติดต่อประสานงาน 
- มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน เช่น กิจกรรมตอบ
แทนสังคม (CSR) กีฬาสัมพันธ์ 
- ตั้งบัญชีกลุ่ม (LINE) เพ่ือง่ายต่อการ
ติดต่อสื่อสาร 

- จัดตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วน
ท้องถิ่นไทย - เมียนม่าร์ ประกอบด้วย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งฝุายไทยและ
เมียนม่าร์ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดี โดยจัดการประชุม
ร่วมกันทุกเดือน 

- 

เชียงแสน - มีการออกค าสั่งด่านศุลกากรเชียงแสนจัด
โครงสร้างภายในด่านฯ  
- มีการออกค าสั่งด่านฯ แต่งตั้งคณะท างาน หรือ
คณะกรรมการจัดการงานหรือกิจการเฉพาะเร่ือง  
 

- มีการประชุมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวข้องเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
- มีการซักซ้อมแผนตอบภาวะฉุกเฉิน
ระหว่างหน่วงงานที่ เ ก่ียวข้อง เช่น 
ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข 
- มีการจัดท าบัญชีรายชื่อ เบอร์

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดน
ส่วนท้องถิ่นไทย -ลาว ประกอบด้วย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งฝุายไทยและลาว
เพ่ือมุ่ งสร้างความสัมพันธ์และความ
เข้าใจอันดี อีกทั้งลดปัญหา อุปสรรค ที่
มีโดยมีการจัดประชุมร่วมกันทุกเดือน 
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

- 
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                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
โทรศัพท์ อีเมล์ ระดับผู้บริหาร
หน่วยงาน (Contact List)  
- มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน เช่น การจัดเลี้ยง
สังสรรค์ กิจกรรมตอบแทนสังคม 
(CSR) หรือกีฬาสัมพันธ์ 
- มีการใช้เทคโนโลยีในการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น การตัง้บัญชีไลน์
กลุ่ม (Line) 

 

แม่สะเรียง - มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน และร่วมมือ
กันเป็นอย่างดี  
 

- มีการประชุมร่วม กับหน่วยงาน
ภายในจังหวัดและอ าเภอ ทุกเดือน 

ชายแดนด้านจังหวัดแมฮ่่องสอน ไม่มีจุด
ผ่านแดนถาวร และเส้นทางขนส่งของ
ไทยและพม่า ส่วนใหญ่ยังไมด่ีเท่าที่ควร 
ท้องที่ส่วนใหญ่ของพม่าด้านนี้ก็อยู่ใน
เขตปกครองของสหภาพแห่งชาติ 
กระเหรี่ยง (The Karen National 
Union: KNU) 

- 

ทุ่งช้าง   การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามค าสั่งด่านฯ 
ที่ 5/2557 ลงวันที่ 27 มกราคม 2557  
 

- การประชุมร่วมระหว่าง ตม. ด่าน
กักกันสัตว์ และปุาไม้น่าน  
   - เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน CIQ 
หรือหน่วยงานอ่ืนภายในพ้ืนที่เพ่ือรับ
ฟังข้อมูล เ ก่ียวกับสภาพแวดล้อม 
ปัญหาที่อาจพบในพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการเฝูาระวังปูองกันในส่วนที่
เก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่  

- - 

แม่ฮ่องสอน - มีการปฏิบัติงานประจ าวัน 
- การแบ่งความรับผิดชอบชัดเจน 
 

- การประสานงานกับหน่วยงาน
ข้างเคียง เช่น การประสานข้อมูลการ
ลักลอบหนีศุลกากร  

  

แม่สอด - มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
โดยออกเป็นค าสั่งด่านศุลกากรแม่สอด เร่ืองหน้าที่

- มีการจัดเตรียมบุคลากรที่สามารถ
ติดต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงาน

- มีการจัดเตรียมบุคลากรที่สามารถ
ติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ

- 
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                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในด่าน
ศุลกากรแม่สอด  เร่ืองจัดโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในของด่านศุลกากรแม่สอด และ เร่ือง
มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
- มีการก าหนดวันปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
ชัดเจน ตามค าสัง่ด่านศุลกากรแม่สอด เร่ือง การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอด โดย
ออกค าสั่งเป็นประจ าทุกเดือน 
- มีการประชุมร่วมกันเพ่ือทบทวนกระบวนการ
ท างาน และปรับปรุงการท างานตามสถานการณ์ 
และระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ส าหรับเร่ืองที่มี
ลักษณะเร่งด่วน นายด่านศุลกากรจะก าหนดให้มี
การประชุมหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน เพ่ือหารือ และ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับเร่ืองนั้น และให้
หัวหน้าชุดปฏิบัติงานด าเนินการถ่ายทอดแนวทาง
ปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานของตนเองต่อไป 
 

ส าหรับภารกิจต่างๆ เช่น การติดต่อ
ประสานงานท าเอกสารผ่านแดน
ชั่วคราว นายด่านศุลกากรจะสั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่ที่ประจ าจุดตรวจด่าน
พรมแดนเป็นผู้ประสานงานกับด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือด าเนินการท า
เอกสารผ่านแดนชั่วคราว แต่ถ้า
หน่วยงานอ่ืนต้องการติดต่อ
ประสานงานกับด่านศุลกากรให้ติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน
ศุลกากรโดยตรง 
- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรของ
ด่านศุลกากรแม่สอด เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลให้
มีการน าเข้าสิ่งประดิษฐ์ทีท่ าจากไม้
ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก ตาม
ค าสั่งจังหวัดตาก เพ่ือท างานร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 6 ฝุาย 
ประกอบด้วย ผู้แทนจังหวัด ผู้แทน
ทหาร ผู้แทนต ารวจ ผู้แทนกระทรวง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทน
ศุลกากร และผู้แทนฝุายพาณิชย ์  

ส าหรับภารกิจต่างๆ เช่น การติดต่อ
ประสานงานผ่านแดนไปยังประเทศพม่า 
นายด่านศุลกากรจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่
ที่ มี หน้ า ที่ ติ ด ต่ อ ปร ะส า นง าน กั บ
หน่วยงานประเทศพม่ าด า เนินการ
ประสานง าน ไปยั ง เ จ้ า หน้ า ที่ ข อ ง
หน่วยงานรัฐบาลประเทศพม่า 

เชียงของ - 
 

ด่านฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการตาม
โครงการน าร่องกระตุ้นการค้า
ชายแดน โดยมีกิจกรรมที่ด่านฯ  
ต้องด าเนินการตามมาตรการ  
"การให้บริการตรวจปล่อยสินค้า 
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service) ดังนี ้

- - 
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                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1. เสริมสร้างศักยภาพของด่าน
พรมแดน โดยประสานงานกับ สตม. 
อย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีการหารือเพ่ือเพ่ิม
ความรวดเร็วในการให้บริการ 
2. ให้บริการเบ็ดเสร็จ โดยมีทั้ง
หน่วยงานศุลกากรและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการอนุญาต ทั้งที่เช่ือมโยง 
NSW และยังไม่เชื่อมโยงระบบ ด้วย
วิธีการหารือเพ่ือการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

แม่สาย - มีระบบ Intranet ใช้ภายในหน่วยงาน 
- มีระบบ TCES เพ่ืออ านวยความสะดวกทาง
การค้า 
- มีระบบการบริหารความเส่ียงทั้ง Local Profile 
และ Central Profile 
- มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร เช่น 
ข้อความสั้น, วิทยุคลื่นสั้น, หรือการตั้งบัญชีไลน์
กลุ่ม (Line) 
- น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน
เพ่ืออ านวยความสะดวกทาง การค้า เช่น ระบบ
ตรวจสอบสินค้า/สัมภาระ ติดตัวผู้โดยสารด้วย
เครื่องเอกซเรย์  และการติดตั้ งกล้อง CCTV 
บริเวณด่านพรมแดนฯ 

- มีการใช้เทคโนโลยีในการ 
ติดต่อสื่อสาร เช่น ข้อความสั้น, วิทยุ
คลื่นสั้น, หรือการตั้งบัญชีไลน์กลุ่ม
(Line) 

- - 

เชียงแสน - มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร เช่น 
ข้อความสั้นระบบเครือข่ายรับ - ส่งสัญญาณวิทยุ
คลื่นสั้น การตั้งบัญชีไลน์กลุ่ม (Line) 
- มีห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ 
- มีเวปไซต์ของด่านศุลกากรเชียงแสน 

- - - 

แม่สะเรียง มีระบบสารสนเทศและการส่ือสารที่ดี มีการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก ชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีจุด  
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                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
 รวดเร็ว  

 
ผ่านแดนถาวร และเส้นทางขนส่งของ
ไทยและพม่า ส่วนใหญ่ยังไม่ดีเท่าที่ควร 
ท้องที่ส่วนใหญ่ของพม่าด้านนี้ก็อยู่ใน
เขตปกครองของสหภาพแห่ งชาติ 
กระเหรี่ยง (The Karen National 
Union: KNU) 

 

ทุ่งช้าง ติดต่อสื่อสารผ่านระบบ  
- Intranet 
- วิทยุสื่อสาร 
- โทรศัพท์  
- CCTV  

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการกับ
หน่วยงานชายแดน  

- - 

แม่ฮ่องสอน - มีการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นระบบ 
- การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแจ้งเตือน 

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้าน
การปูองกันและปราบปราม  

- - 

แม่สอด - มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ส านักงานสนับสนุนการท างาน 
-  ใช้เทคโนโลยีในการแจ้งข้อมูลข่าวสารภายใน
หน่วยงานผ่านทางหลายช่องทาง ได้แก่ อีเมล์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร และโปรแกรม 
line กลุ่มของด่านศุลกากร เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว และทั่วถึงกัน 
- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังภาคเอกชน 
และประชาชนผ่านทางเวบไซต์ของด่านศุลกากร
แม่สอด คือ http://www.danmaesot.com 

- การประสานงานหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานกรณี
เร่งด่วน จะใช้เทคโนโลยีในการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์ ซ่ึง
เป็นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารอย่างไม่เป็นทางการก่อน เพ่ือ
ความสะดวกและรวดเร็วแล้วจึงท า
หนังสือราชการติดต่อไปในภายหลัง 

- การประสานงานหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานกรณี
เร่งด่วน จะใช้เทคโนโลยีในการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์ ซ่ึงเป็น
ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
อย่างไม่เป็นทางการก่อน เพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วแล้วจึงท าหนังสือ
ราชการติดต่อไปในภายหลัง 

- 
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                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
เชียงของ ด่านฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการตาม "โครงการ

น าร่องกระตุ้นการค้าชายแดน" โดยมีกิจกรรมจัด
ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ที่ใช้ในงานศุลกากรที่ด่านฯต้องด าเนินการ
ตามมาตรการ " เสริมสร้า งองค์ความรู้ ด้าน
กฎหมาย พิธีการศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้า 
และภาษาต่างชาติ" (อยู่ระหว่างการประสานงาน
กับ ศภ.3) 

- 
 
 

- 
 

 

- 
 

 

5. ทรัพยากรมนุษย์และการ
ฝึกอบรม 

แม่สาย - การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ 
เช่น อบรมด้านพิกัด อบรมด้าน National Sin-
gle Window อบรมภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
- จัดท า KM เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

- จัดอบรม และศึกษาดู ง านเ พ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน 
เช่น อบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 

- การศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระดับผู้บริหาร 

- 

เชียงแสน จัดการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ 
- การฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมประเทศ 
เพ่ือนบ้าน  
 
 

- ด่านฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการภาค
ประชาชน ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียง
แสน (ประชาคมข่าว)  
- มีการประสานงานในเชิงบูรณาการ
กับหน่วยงานความมั่นคงอ าเภอเชียง
แสน เช่น หน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล าน้ าโขง (นรข.) และ
หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือเฝูาระวังในการ
ลักลอบน าเข้า - ส่งออก ล าเลียงขน
ยาเสพติดและรวมถึงของลักลอบหนี
ศุลกากรตามแนวตะเข็บชายแดน 
- พัฒนาบุคลากรโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการฝึกอบรมและร่วมการสัมมนา  

การศึกษาดู ง าน แลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นระดับผู้บริหาร เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจระหว่างกัน เช่น ผู้บริหารใน
ด่านสังกัดศุลกากรภาคที่ 3 ศึกษาดูงาน
ในเขตพ้ืนที่พม่า ลาว และจีนตอนใต้ 

- 

แม่สะเรียง  มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอ และกรมศุลกากรมี
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ  

มีก า รอบรมร่ ว ม กับหน่ ว ยง านที่
เก่ียวข้องอยู่เสมอ  

ชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีจุด
ผ่านแดนถาวร และเส้นทางขนส่งของ

- 
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                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
ไทยและพม่า ส่วนใหญ่ยังไม่ดีเท่าที่ควร 
ท้องที่ส่วนใหญ่ของพม่าด้านนี้ก็อยู่ใน
เขตปกครองของสหภาพแห่งชาติกระเห
รี่ยง (The Karen National Union: 
KNU) 

 ทุ่งช้าง - การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร
ต่างๆ ของกรมฯ  
- เข้าร่วมการอบรมเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือนประสานความ
ร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
ชายแดนทั้งสองประเทศ 
 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
ปราบปรามยาเสพติดร่วมกับจังหวัด
น่าน  
- เข้าร่วมการอบรม ซักซ้อมแผนที่จัด
โดยหน่วยงาน CIQ และหน่วยงานใน
พ้ืนที่ อ่ืนๆ ที่อาจเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน หรือการดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยของพ้ืนที่  

- จัด ให้มี เ จ้าหน้ าที่ ประสานงานท า
หน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานใน สปป.ลาว เก่ียวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่  

- 

แม่ฮ่องสอน - การจัดฝึกอบรมภายในด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 
- ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมร่วมกับส่วนกลาง  

- การให้ความร่วมมือจัดส่งเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมอบรมในโครงการที่เก่ียวข้อง
กับศุลกากร และหน่วยงานภายใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

- - 

แม่สอด - ส่งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานไปฝึกอบรมที่จัด
ขึ้นโดยกรมศุลกากร และหน่วยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- เมื่อมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ทางด่านศุลกากรได้จัดให้มีการอบรม 
ถ่ายทอดการปฏิบัติงานทั้งแบบเป็นลายลักษณ์
อักษร และด้วย on the job training 

- มีการฝึกอบรมด้ านการปูอง กัน
ปราบปรามยาเสพติดร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท าให้เจ้าหน้าที่จากหลายๆ 
หน่วยงานได้ท าความรู้จักกันมากขึ้น 
และน าความรู้จากการอบรมมาใช้ใน
การท างานร่วมกันในพ้ืนที่ด่านแม่สอด
ได้ 

- พัฒนาบุคลากรให้สามารถท างาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้านโดย 
on the job trainingโดยเมื่อมีการ
ประชุมร่วมกัน หรือมี กิจกรรมต่างๆ  
ที่จัดขึ้นร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ทางด่านศุลกากรจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 
เพ่ือเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่จากหลายๆ 
หน่วยงานทั้งในประเทศและประเทศ
เพ่ือนบ้านได้ท าความรู้จักกันมากขึ้น 
และสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
และประสบการณ์ร่วมกัน 

- 

เชียงของ - - - - 
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                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
6. งบประมาณ แม่สาย งบประมาณจากส่วนกลาง - - - 

เชียงแสน งบประมาณจากส่วนกลาง - - - 
แม่สะเรียง พอเพียง - - - 

ทุ่งช้าง - - การรับการจัดสรรงบประมาณการ
สร้างด่านพรมแดนภูดู่ จากจังหวัด
อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2559 (อยู่
ระหว่างการพิจารณารายละเอียด
โครงการของจังหวัด)  

- - 

แม่ฮ่องสอน - - - - 
แม่สอด - งบประมาณในการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดน

แม่สอดโดยนายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล รัฐมนตรี
ช่วยว่ าการกระทรวงการคลั ง  เ ป็นผู้ อนุมัติ 
ในส านักงบประมาณ จัดสรรเงินงบลางปี 2541 
ในรายการเงินส ารองฉุกเฉินและจ าเป็น ให้กรม
ศุลกากรว่าจ้าง บริษัท แม่สอดซัพพลาย (1993) 
ด าเนินการก่อสร้างในวงเงิน 4,490,000 บาท  
(สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  เริ่มก่อสร้างเมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2541 และแล้วเสร็จในวันที่ 13 
เมษายน 2542 

 
- 

 
- 

 
- 

เชียงของ 1. เงินงบประมาณที่ด่านฯ ได้รับการจัดสรร 
ประจ าปี พ.ศ.2557 
2. เงินนอกงบประมาณ "เงินทุนสนับสนุนภารกิจ
ของกรมศุลกากร พ.ศ.2552" 
3. เงินนอกงบประมาณ "โครงการน าร่องกระตุ้น
การค้าชายแดน" 

- - - 
 

7. อื่นๆ แม่สาย - รายงานสถิติการจัดเก็บรายได้ มูลค่าการค้า  
  และสินค้าน าเข้า-ส่งออก 10 อันดับที่ส าคัญ 
  ให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน 

- จัดส่ง รายงานมูลค่ าการค้าและ
สินค้าน าเข้า - ส่งออก 10 อันดับที่
ส าคัญให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ
เป็นราย 

- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ
เปิด/ปิด ประตูพรมแดน ให้สามารถท า
ได้ตลอด 27 ชั่วโมง ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
เร่ งด่ วน เช่น  มีผู้ ปุวยต้องรีบน าส่ ง

- การจราจรคับคั่ง บริเวณด่านพรมแดน
แห่งที่ 1 เนื่องจากเจ้าหน้าที่เมียนมาร์ไม่
อนุญาตให้รถตู้สินค้าขนาดเล็กผ่านเข้า - 
ออก พรมแดนแห่งที่ 2 
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                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
  เดือน โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน 

เชียงแสน - มีการจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจุดผ่อนปรน
ต่างๆ เช่น ที่สวนดอก วังลาว เวียงแก้ว 
- ข้อมูลการน าเข้า - ส่งออก สถิติการจัดเก็บ
รายได้ (ตามเอกสารแนบ 1 )  

- มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล รายงาน
สถิติต่างๆ ระหว่างหน่วยงานภายใน
อ าเภอเชียงแสน และจังหวัดเชียงราย  

- - จุดผ่านแดนถาวรไทย - ลาว และจุด
ผ่านแดนถาวรบ้านสบรวก ยัง ไม่มี
อาคารที่ท าการ 

แม่สะเรียง - - - - 
ทุ่งช้าง การรายงานสถิติต่างๆ ช่วงปีงบประมาณ 2555-

2556 ต่อ สนง.ศุลกากรภาคที่ 3 
  - ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ 
  - มูลค่าการน าเข้า ส่งออก 
  - ปริมาณรถบรรทุกสินค้าเข้า-ออก 
  - การปูองกันและปราบปราม 

  - ก า ร ร ายง านสถิ ติ ต่ า ง ๆ  ช่ ว ง
ปีง บประมาณ 2555 -2556  ต่ อ
ส านักงานจังหวัด กรมทหารพรานที่ 
32 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 
กรมการค้าต่างประเทศ สรรพากร 
และส านักงานพาณิชย์ 

- - 

แม่ฮ่องสอน ความรับผิดชอบของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนเป็น
จุดผ่อนปรนทางการค้า ๓ จุด คือ 
๑. จุดผ่อนปรนบ้านห้วยผึ้ง 
๒. จุดผ่อนปรนบ้านน้ าเพียงดิน 
๓. จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น 

- ปัญหาในการสั่งการของหน่วยงาน
อ่ืนที่มีลักษณะ มิใช่หน่วยให้บริการท า
ให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวก 

- การยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร 
 

แม่สอด - ด่านศุลกากรแม่สอดมทีางอนุมัตศิุลกากรหรือจุด
ผ่านแดนถาวร 1 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรแม่สอด 
– เมียวดี ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี
สะพานมิตรภาพไทย-พม่า เป็นสะพานข้ามแม่น้ า
เมยเชื่อมเมืองเมียวดีของพม่ากับอ าเภอแม่สอด 
และมีช่องทางอนุมัติชัว่คราวของศุลกากรตาม
มาตรา 5 ทวิ (ฉบับที่ 7) พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2480 
ที่จะมีคลังสินค้าชัว่คราวทั้งหมด 22 คลัง อยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของดา่นศุลกากรแม่สอด 
- มีการจัดท ารายงานสถิติการค้าชายแดน การ
จัดเก็บรายได้ สินค้าน าเข้า - ส่งออกส าคัญ 10 
อันดับ เป็นต้น 

- มีการด าเนินการความรว่มมือ
ระหว่างหน่วยงานเพ่ือก าหนดทิศ
ทางการบริหารจัดการชายแดน
ร่วมกันในอนาคตได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 2 
อ าเภอแม่สอด ได้มีค าสั่งด่านศุลกากร
แม่สอด เพ่ือแต่งตั้งคณะท างานศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ า
เมยแห่งที่ 2 อ าเภอแม่สอด ให้มี
หน้าที่รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

- - 
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                   ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปญัหาความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
 
 
 

ชายแดนร่วมกัน (Coordinated 
Border Management: CBM) และ
ก าหนดรูปแบบการบริหารงานด่าน
พรมแดนสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 
2 และหน่วยงาน CIQ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะเป็นการท างาน
ร่วมกันหลายหน่วยงานได้แก่ ดา่น
ศุลกากรแม่สอด ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดตาก ดา่นควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศแม่สอด ด่านตรวจพืช
แม่สอด หอการค้าจังหวัดตาก รวมทั้ง 
สผต. และ สบก. ของกรมศุลกากร 

เชียงของ มูลค่าการน าเข้า/ส่งออก สถิติการจัดเก็บรายได้ 
(ตามเอกสารแนบ 2)  

- - - 
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ตารางที่  21 แบบส ารวจ ศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานภาพปัจจุบันของศุลกากร ภาคที่ 4 
         ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

1. โครงสร้างทางกฎหมาย
และกฎระเบียบ 

ภาคที่ 4  - ใช้ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ และ
ประมวลระเ บียบปฏิบัติศุ ลกากรพ.ศ .
๒๕๕๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 - กรณีมีการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน บางข้อมี 
ผลผูกพันต่อการปฏิบัติงานของศุลกากร 
หรือการร่วมลงนามของกรมศุลกากรใน
อนาคตและเก่ียวเนื่องกับกรอบความตกลง
อาเซียน เช่นว่าด้ วยการอ านวยความ
สะดวก ในการขนส่ ง สินค้ าผ่ า นแดน 
(ASEAN Framework Agreement on 
the Facilitation of Goods in Transit) 
ด่านปาดัง เบซาร์ได้ขอใ ห้ สกม .  ร่ วม
พิจารณาตรวจสอบในข้อกฎหมายก่อน 

- ด่านฯ ปาดังเบซาร์ เป็นด่านศุลกากรเพียงด่าน
เดียวที่มีการลงนามกับประเทศมาเลเซียเพ่ือ
ความตกลงส าหรับด าเนินพิธีการศุลกากร
ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ของด่านฯปาดังเบซาร์ เข้าไปปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสินค้าและผู้โดยสารที่สถานีรถไฟร่วมฝั่ง
ประเทศมาเลเซีย เพ่ืออ านวยความสะดวก 
และรองรับปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่
จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 

ควรมีการพิจารณาจัดท าหรือ
ท บ ท ว น ข้ อ ต ก ล ง ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง
ต่ อ เ นื่ อ ง เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร ล ด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ตรวจสินค้า 

เบตง - - -  
กระบ่ี - ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

และกฎระเบียบ ซ่ึงก าหนดขึ้น
โดยกรมศุลกากรและหน่วยงาน
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- - 

กันตัง - - - - 
สุไหงโก-ลก - - - มีข้อตกลงประชุมร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารทุก 3 เดือน ซ่ึงเป็นข้อตกลงที่ไม่
มีผลผูกพันทางกฎหมาย 

- 

ตากใบ - ความตกลงกับหน่วย CIQ ที่จะ
ปฏิบัติงานที่อาคารศูนย์ราชการ
ชายแดนตากใบภายในด่ า น
ศุลกากรตากใบ 

- - 

นครศรีธรรมราช - - - - 
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ปาดังเบซาร์ กรณีที่การประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ชายแดน ประเทศเพ่ือนบ้าน บางข้อมีผล
ผูกพันต่อการปฏิบัติงานของศุลกากร หรือ
การร่วมลงนามของกรมศุลกากรในอนาคต 
และเก่ียวเนื่องกับกรอบความตกลงอาเซียน 
เช่น ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Frame-
work Agreement on the Facilitation 
of Goods in Transit) ได้มีการส่ง สกม.
ร่วมพิจารณาตรวจสอบในข้อกฎหมายก่อน 
ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากสกม.เป็นอย่างดี 

มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่
ด้านความมั่นคง และหน่วยงาน
ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย 
เพ่ือเสริมสร้างพัฒนา และด ารง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ชายแดน ด าเนินการทบทวนและ
ปรับแก้ความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือชายแดนไทย-มาเลเซีย ซ่ึง
จัดโดยกรมกิจการชายแดนทหาร
เป็นประจ า 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ มี 3 ระดับ 
1.  การปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยงาน
ชายแดน 2 ประเทศ 
- ด่ านศุลกากรปาดั ง เบซาร์ถื อ เ ป็นด่ า น
ศุลกากรด่านแรกที่มีการลงนามกับประเทศ
เพ่ือนบ้านคือประเทศมาเลเซียเพ่ือความตกลง
ส าหรับด าเนินพิธีการศุลกากรร่วมกันของ
เจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรของด่าน
ศุลกากรปาดังเบซาร์ จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสินค้าและผู้โดยสาร ที่สถานีรถไฟร่วมฝั่ง
ประเทศมาเลเซียเพ่ือความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานรองรับปริมาณการค้าระหว่า ง
ประเทศที่จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 
- มีการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานชายแดน
ของประเทศที่มีเขตแดนติดต่อกันเป็นประจ า 
เช่น  
- คณะกรรมการชายแดนทั่ ว ไป  ไท ย  - 
มาเลเซีย (กชท.) 
- คณะกรรมการระดับสูงไทย – มาเลเซีย 
(กรส.) 
- คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) 
- คณะท างานด้านการจัดการชายแดน 
- คณะท างานด้านการข่าวและการปฏิบัติการ
จิตวิทยา 
- คณะท างานด้านการจัดการต่อภัยพิบัติ 
- คณะท างานทบทวนความตกลงระหว่าง
รั ฐบาลแห่งประเท ศไทยกับรั ฐบาลแห่ ง
ประเทศมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือชายแดน 
2. การปฏิบัติร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน

- 
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แบบทวิภาคี 
- การจัดประชุมทวิภาคีระหว่างศุลกากรไทย
และศุลกากรมาเลเซีย ซ่ึงปฏิบัติงานตามแนว
ชายแดนที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20 - 21 
กุมภ า พัน ธ์  2 557  เ พ่ื อ ใ ห้ศุ ล กาก รทั้ ง  
2 ประเทศได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ในระดับทวิภาคี รวมทั้ งพบปะหารือเ พ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้ านความร่ วมมือทาง
ศุลกากรร่วมกัน 
3.ปฏิบัติการร่วมกันแบบพหุภาคี 
- การประชุม MIT-GT 

สตูล มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทาง
กฎหมายและระเบียบในระหว่างองค์กร 

ด่านฯ เป็นคณะกรรมการรักษา
ความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค 
จังหวัดสตูล คณะท างานพัฒนา
ด่านฯชายแดน 

- รัฐบาลควรก าหนดหน่วยงาน
หลักในการจัดท าการบริหาร
จัดการชายแดนร่วมกัน 

สงขลา - - - - 
วังประจัน 1.กฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

2.กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
1.ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  ( C.I.Q.)  ณ  ด่ า น
พรมแดน 

- - 

บ้านประกอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย
ภายในประเทศเพ่ือรองรับการท างาน
ร่วม กันระหว่ าง เจ้าหน้าที่ของทั้ งสอง
ประเทศที่มีพรมแดนติดกันให้สามารถ
ด าเนินการตรวจสินค้าในพ้ืนที่ควบคุม
ร่ วม กัน ได้  เช่ น  ร่ า งพระราชบัญญั ติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ว่าด้วยการอนุ
วัติการตามความตกลงว่าด้วยการอ านวย
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน 
ในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน GMS 

- - ยังขาดความตกลงระหว่า ง
ประ เท ศไท ยและประ เท ศ
มาเลเซียเก่ียวกับการให้อ านาจ
เ จ้ าห น้ า ที่ ก า ร ป ฏิ บัติ ง า น
ร่วม กันเพ่ือลดขั้ นตอนและ
ระยะเวลาในการตรวจสินค้า 
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สะเดา ใช ้พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 และ
ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 
2556 

ใช้กฎหมายและระเบียบของแต่
ละหน่วยงานของตนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

มีข้อตกลงร่วม (MOU) ของทั้ง 2 ประเทศ 
เป็นแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เช่น การขนสง่ 
การท่องเที่ยว การปูองกันภัยพิบัติต่าง ๆ  
เป็นต้น 

ควรมีการพิจารณาจัดท าหรือ
ทบทวนข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

1.โครงสร้างพื้นฐานและ
อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

ภาคที่ 4 ด่านศุลกากรส่วนใหญ่มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
และอุปกรณ์เครื่องมือไม่เพียงพอ ไม่พร้อม
ต่อการใช้งานในการที่จะรองรับการค้า
ชายแดนที่เติบโตเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี เช่น ด่าน
ฯ สะเดา มีปัญหาพ้ืนที่ด่านศุลกากรและ
ด่านพรมแดนคับแคบไม่เพียงพอกับจ านวน
ผู้รับบริการที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี เกิดปัญหา
การจราจรติดขัดท าให้ผู้รับบริการไม่ได้รับ
ความสะดวกในการปฏิบัติ พิธีการ อีกทั้ง
เครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 

ด่านศุลกากรส่วนใหญ่มีการ
ร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โดยการให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เข้ามาตั้งส านักงานภายในอาคาร
เดียวกับศุลกากรเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
ของการค้าระหว่างประเทศแบบ 
one stop service เช่น  
ด่านฯ เบตง, ด่านฯ ตากใบ,  
ด่านฯ วังประจัน, ด่านฯ สุไหง
โก-ลก, ด่านฯ ปาดงัเบซาร์  

ด่านฯ สะเดาได้จัดสถานที ่
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ตั้งส านักงานในอาคารด่าน
ศุลกากรและด่านพรมแดน  
โดยอุปกรณ์เครื่องมือของแต่ละ
หน่วยงานเป็นผู้จัดหามาเอง 

ด่านฯ บ้านประกอบ จัดให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามา
ท างานภายในอาคารเดียวกันเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับ
บริการ ได้แก่ อาคารตรวจ
ผู้โดยสาร (CIQ) ประกอบด้วย
หน่วยงานของส านักงานตรวจคน

- - 
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เข้าเมือง กรมควบคุมโรค ดา่น
ตรวจคนหางาน และอาคารตรวจ
สินค้าประกอบด้วยด่านตรวจพืช 
ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กรมปศุสัตว์ กรมประมง 
และด่านตรวจสัตว์ปุา 

เบตง เป็นอาคาร CIQ ให้บริการแบบ ONE 
STOP SERVICE บูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติงาน
ในอาคารเดียวกัน เช่น ดา่นตรวจ
คนเข้าเมือง, ด่านตรวจพืช,  
ด่านตรวจคนหางาน, ส านักงาน
อาหารและยา, ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ 

- - 

กระบ่ี - มีการด าเนินงานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้า
เมือง, ด่านตรวจพืช, ด่านอาหาร
และยา, เจ้าหน้าที่ต ารวจภูธร, 
ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ, 
กรมการบินพลเรือน  
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบ่ี 

- - 

กันตัง - - - - 
สุไหงโก-ลก - มีการน าเครื่อง x-ray ตรวจสัมภาระ

ผู้โดยสารที่ เดินทางเข้า -ออก ระหว่าง
ประเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจ
ค้นสิ่งผิดกฎหมาย หรือยาเสพติด 
- มีการน าเครื่อง x-ray ตรวจสินค้าส าหรับ
ตรวจสอบสินค้าที่น าเข้า -ส่งออกไปยัง
ประเทศมาเลเซีย มาใช้ในการอ านวยความ
สะดวกทางด้านการค้า 

- มีหน่วยงานที่มีอ านาจตามแนว
ชายแดนตั้ งอยู่ภายในอาคาร
เดียวกัน 
 

- - 

ตากใบ - มีอาคารศูนย์ราชการชายแดน - - 
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CIQ ที่จะให้หน่วยงานที่มีอ านาจ
ตามแนวชายแดนมาปฏิบัติงาน
อยู่ในอาคารเดียวกัน 

นครศรีธรรมร
าช 

- ด าเนินการร่วมกับ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่ ในการตรวจสอบ
ตัวอย่างแร่ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงาน 

- - 

ปาดังเบซาร์ - เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าตามแนวชายแดน รองรับการ
เชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานทางโลจิสติกส์
ภายใต้ “แผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยง
อา เซียน”  ด่ านฯ จึงมีการติดตั้ ง ระบบ
ต ร ว จ ส อ บ ตู้ ค อ น เ ท น เ น อ ร์ ด้ ว ย
เครื่ อง เอกซเรย์  ระยะที่  5  แบบถอด
ประกอบเคลื่อนย้ าย ได้  (Relocatable 
System) มาใช้ในการปฏิบัติงานแทนการ
ใช้เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ (Mobile 
X-ray) ที่ ใช้ อยู่ ใน ปัจจุ บัน เ พ่ือเ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการตรวจปล่อยสินค้าซ่ึงอยู่
ในระหว่างการติดตั้ง 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของด่านฯ จึงมีโครงการปรับปรุงยานพาหนะ
ที่ใช้ในราชการ โดยการของบประมาณในการ
จัดหารถยนต์ใหม่ทดแทนรถที่มีอายุการใช้
งานเกินกว่า 10 ปีซ่ึงอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

มีการติดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว (One Stop Ser-
vice) ภายในอาคารด่านฯโดยมี
ส่วนราชการที่ร่วมปฏิบัติการใน
ศูนย์ ได้แก่ ด่านตรวจคนเขา้
เมือง ด่านตรวจพืช ด่านอาหาร
และยา ดา่นตรวจสัตว์น้ า ดา่น
ตรวจสัตว์ปุา ส านักงาน
สงเคราะห์การท าสวนยาง 

- - 

สตูล ด่านฯ จัดเจ้าหน้าที่ ไ ว้ปฏิบัติ งานตาม
สถานที่ที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ

ด่านฯ จัดพ้ืนที่ในอาคารของด่าน
ฯ เพ่ือให้เป็นที่ท างานที่มีหน้าที่ 

- - 
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ด่านฯ ตามกฎหมายที่ เก่ียวข้อง เช่น 
ด่านตรวจพืช 

สงขลา - - - - 
วังประจัน 1. ที่ท าการด่านฯ บ้านพัก จ านวน 49 ไร่ 

20 ตารางวา เป็นศูนย์ราชการ สร้างขึ้นโดย
งบประมาณจังหวัดสตูล โดยกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืชอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่และกระทรวงการคลังได้มอบให้กรม
ศุลกากรเป็นผู้ดูแลรักษา 
2. กรมศุลกากรเป็นผู้อนุมัติจัดหาอุปกรณ์
และเครื่องมือด่านฯ 

1 . มี ที่ ท า ก า ร  ห น่ ว ย ง า น ที่
เก่ียวข้อง (C.I.Q)  อยู่ในอาคาร
เดียวกัน 

-  

บ้านประกอบ สถานที่ตรวจสินคา้ขาออกและสินค้าขาเข้า
แบ่งแยกออกจากกันชัดเจน เพ่ือลดปัญหา
การจราจร อีกทั้งยังแยกจุดตรวจ
นักท่องเที่ยว รถยนต์โดยสาร และรถ
สินค้าออกจากกัน โดยมีเครื่องเอกซเรย์
สัมภาระของนักท่องเที่ยว อยู่ในอาคาร
ตรวจผู้โดยสาร (CIQ) 

จัดให้มีอาคารซ่ึงรวมหน่วยงาน
ต่างๆไว้ในอาคารเดียวกันเพ่ือ
อ า นวยคว ามสะด วก ในกา ร
ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ 
ผู้ เดินทาง ทั้ งยัง เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เช่น  
มีอาคารตรวจผู้โดยสาร (CIQ)  
ซ่ึงประกอบไปด้วยหน่วยงานของ
ด่านศุลกากร ส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง กรมควบคุมโรค  
ด่านตรวจคนหางาน และมี
อาคารตรวจสินค้า ประกอบไป
ด้วยหน่วยงานของด่านศุลกากร  
ด่านตรวจพืช ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
กรมปศุสัตว์ กรมประมง และ
ด่านตรวจสัตว์ปุา 

- ยังไม่มีการใช้งานสถานที่ตรวจ
สินค้าเข้า - ออกอย่างเต็มที่ 
เนื่องจากเป็นด่านฯใหม่ ยังไม่มี
การค้าชายแดนมากนัก อีกทั้ง
นักท่องเที่ยวยังมีจ านวนน้อย
โดยส่วนมากเป็นชาวบ้านที่
อาศัยอยู่ภายในพ้ืนที่และใช้
เ ส้ น ท า ง สั ญ จ ร ไ ป ม า เ พ่ื อ
ประกอบอาชีพเป็นกิจวัตร 
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สะเดา ปัจจุบันด่านศุลกากรสะเดามีโครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่เพียงพอรองรับการค้าชายแดนที่
เติบโตเพ่ิมขึ้นทุกปีๆ ละกว่า 10% ท าให้ 
พ้ืนที่ให้บริการคับแคบและมีเครื่องมือ 
ในการปฏิบัติงานพอสมควร เช่น  
ระบบ Paperless, ระบบ CCTV และ  
เครื่อง X-Ray สินค้าและกระเป๋า 
ผู้เดินทางเข้าออก เป็นต้น 

มีการจัดสถานที่ให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องตั้งส านักงานในอาคาร
ด่านศุลกากรและด่านพรมแดน
เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข อ ง ตน  โ ด ย อุปกร ณ์
เครื่องมือของแต่ละหน่วยงานอ่ืน 
ๆ เป็นผู้จัดหาเอง 

ยังไม่มีการจัดตั้งส านักงานเพ่ือใช้เป็นสถานที่
ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และรองรับการจัดตั้ง
หน่วยควบคุมอย่างต่อเนื่อง 

ควรเร่งด าเนินโครงการขยาย
ด่ า นพ รมแด นสะ เ ด าแล ะ
โครงการก่อสร้างด่านศุลกากร
สะ เดาแ ห่ง ใหม่  ใ ห้ ส า เ ร็ จ
โดยเร็ว 

2.องค์กรการบริหาร
จัดการและกระบวนการ
ท างาน 

ภาคที่ 4   มีการประชุมร่วมกันภายในหน่วยงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ 
ปัญหาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการท างานร่วมกัน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ด่านฯ บ้านประกอบจัดให้มี
เจ้าหน้าที่จากด่านศุลกากรเป็น
ตัวแทนในการติดต่อประสานงาน 
ขอความร่วมมือระหว่างดา่นฯกับ
หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น สถานีต ารวจ 
อ าเภอ จังหวัด อบต. ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง กรมควบคุมโรค 
เป็นต้น นอกจากนี้ ด่านฯ บ้าน
ประกอบได้จัดเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานประจ าด่านตรวจถาวร
(จุดตรวจโต้นนท์ อ.นาทวี  
จ.สงขลา)  ประกอบด้วยก าลัง  
๓ ฝุาย คือ ฝุายพลเรือน ต ารวจ 
และฝุายปกครองตามนโยบายการ
รักษาวามมั่นคงภายในจังหวัด
สงขลา และดา่นฯ ตากใบมีการ
ประชุมร่วมกับหน่วยงานใน CIQ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันที่อาคารศูนย์
ราชการชายแดนตากใบ 

โดยภาพรวมด่านศุลกากรที่มีพรมแดนติด
กับประเทศมาเลเซียมีการประชุม พบปะ
สังสรรค์ มีกิจกรรมสานสัมพันธ์กับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องของประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือแบบไม่ เป็น
ทางการและยังไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกันในพ้ืนที่ของทั้ง
สองประเทศ ยกเว้น ด่านฯ ปาดังเบซาร์มีการ
ลงนามกับประเทศมาเลเซียเพ่ือความตกลง
ส าหรับด าเนินพิธีการศุลกากรร่วมกันของ
เจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรของด่านฯ 
ปาดังเบซาร์เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจสินค้า
และผู้โดยสารที่สถานีรถไฟร่วมฝั่งประเทศ
มาเลเซีย   

ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็น ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของศุลกากรไทยกับหน่วยงาน
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ม า เ ล เ ซี ย  ไ ด้ แ ก่  ด่ า น ฯ  
บ้านประกอบจัด ให้มี เ จ้าหน้าที่ จากด่ าน
ศุลกากรเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงาน  
ขอความร่วมมือระหว่างด่านฯ กับหน่วยงาน
ของประเทศมาเลเซีย เช่น ศุลกากรมาเลเซีย 
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  ด่านฯ สงขลาได้มีการตรวจ
ปล่อยสินค้าร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ เช่น ด่านกักกันพืช
และสัตว์ ด่านตรวจสัตว์น้ า  
ด่านอาหารและยา  
 

ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย ขนส่งมาเลเซีย ซ่ึง
เป็นการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการทาง
โทรศัพท์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือปูองกัน
และปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับ
การลักลอบหนีศุลกากร 

ด่านฯ วังประจัน เข้าร่วมการประชุม
ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดสตูลกับหน่วยงาน
ของรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 

ด่านฯ เบตง เข้าร่วมการประชุมระหว่าง
หน่วยงานของประเทศมาเลเซียตามแนว
ชายแดน (TASK FORCE) 

ด่านฯ สะเดา มีการตัง้คณะกรรมการ
ประสานงานชายแดนไทย  - มาเลเซีย เพ่ือ
ร่วมกันพิจารณาการบริหารจัดการกระบวนงาน
ที่ต้องการหรือมีปัญหา 

เบตง มีการประชุมร่วมกันภายในหน่วยงาน
เดียวกัน เดือนละ 1 - 2 ครั้ง 

มีการประชุมร่วมกันระหว่า ง
หน่วยงานของจังหวัดและของ
อ าเภอ 

มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานของ
ประเทศมาเลเซียตามแนวชายแดน (TASK 
FORCE) 

- 

กระบ่ี - ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนของ
จังหวัด 

- - 

กันตัง - - - - 
สุไหงโก-ลก - มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการ

ประชุมร่วมกัน แลกเปลี่ยน ปรับปรุงการ
ท างานร่วมกัน 
- จัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติการปูอง กันและ
ปราบปรามการกระท าผิดทางศุลกากร
ภายในหน่วยงาน 

- - - 

ตากใบ ปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ และตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

มีการประชุมร่วมกันกับ
หน่วยงาน CIQ เพ่ือการเตรียม

- - 
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ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันที่อาคารศูนย์ราชการ
ชายแดนตากใบ (CIQ)  

นครศรีธรรมราช - มีการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ของจังหวัด 

- - 

ปาดังเบซาร์ - ด่านฯได้มีค าสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีการ
แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
-มีการประชุมร่วมกันเป็นการภายในเป็น
ประจ าเพ่ือปรับปรุง แลกเปลี่ยนประสบ
การท างาน 

ด่านฯได้มีการแตง่ตัง้คณะท างาน
พิจารณาปรับปรุงขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานร่วม ณ ทางเข้า - ออก
ระหวา่งประเทศ ณ บริเวณด่านฯ 
โดยมีผูแ้ทนหนว่ยงาน 
ในศนูย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียวประกอบด้วย เจ้าหนา้ที ่
 ในหนว่ยงาน CIQ อาท ิ
ด่านตรวจคนเขา้เมือง  
ด่านตรวจพืช ด่านอาหารและยา 
ด่านตรวจสตัว์น้ า ดา่นตรวจสตัว์ปุา 
ส านักงานสงเคราะห์การท าสวนยาง  
เป็นคณะท างาน ซ่ึงมีการประชุม
ร่วมกันทุกเดอืน 

  

สตูล มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือทราบ
ปัญหาและแก้ไข เพ่ือให้ได้ผลส าเร็จของ
การปฏิบัติงาน 

มีการประชุมในระดับจังหวัด
ประจ าทุกเดือน หากพบปัญหา
และอุปสรรค สามารถปรึกษาได้
กับทุกส่วนราชการ 

ด่านฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมระหว่างไทย - 
มาเลเซียเพ่ือให้ข้อมูล และชี้แจงแก้ไขปัญหา
ต่างๆ 

- 

สงขลา - มีค าสั่ งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้ า ที่ โ ด ยก า หนดหน้ า ที่ แ ละค ว า ม
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- มีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาปัญหา
และปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ให้ดีขึ้น 

หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานอ่ืน เช่น 
ด่านกักกันพืชและสัตว์ ด่านตรวจ
สัตว์น้ า ด่านอาหารและยา  
ซ่ึงมีสถานที่ท างานใกล้เคียงกับ  
ด่านฯ มีการตรวจปล่อยสินค้า
ร่วมกัน และใช้โทรศัพท์ในการ

- - 
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 ติดต่อประสานงาน 
วังประจัน โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ

กระทรวงการคลัง และแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรมศุลกากร โดยยึดถือการปฏิบัติ
ตามประมวลระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากร 
พ.ศ. 2557 และค าสั่งดา่นศุลกากร 
วังประจัน 

1.ประชุมร่วมกันกับหน่วยงาน
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น 
ที่ เ ก่ียวข้ อง ในระดับจังหวั ด 
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

เข้ า ร่ วมในการประชุมระหว่ างหน่วยงาน 
ในจังหวัดสตูลกับหน่วยงานของรัฐเปอร์ลิส 
ประเทศมาเลเซีย  

- 

บ้านประกอบ - มีการแบ่งโครงสร้างหน้าที่  
ความรับผิดชอบ ตลอดจนจัดตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ต่างๆ  
ภายในด่านฯ 
- มีการประชุมร่วมกันภายในหน่วยงาน
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา 
ประสบการณ์ ท าความเข้าใจข้อตกลงและ
ปรับปรุงแก้ไขการท างานร่วมกัน 

- จัดให้มี เจ้าหน้าที่ตัวแทนเพ่ือ
เ ป็นศู นย์ กล า ง ในกา รติ ด ต่ อ
ประสานงาน ขอความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใน
ด่านฯ และหน่วยงานภายนอก
อ่ืน ๆ ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  เ ช่ น  ด่ า น
ศุลกากรในพ้ืนที่ สถานีต ารวจ 
อ าเภอ จัดหวัด อบต. ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง กรมควบคุมโรค 
ด่านตรวจคนหางาน ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ด่าน
ตรวจพืช ฯลฯ 
- มี ก า ร จั ด เ จ้ า ห น้ า ที่ ด่ า น ฯ  
ไปปฏิบัติงานประจ าด่านตรวจ
ถาวร (จุดตรวจโต้นนท์ อ.นาทวี 
จ.สงขลา) ซ่ึงประกอบด้วยก าลัง 
3 ฝุาย คือ ฝุายพลเรือน ต ารวจ 
และฝุายปกครอง ตามนโยบาย
การรักษาความมั่ นคงภายใน
จังหวัดสงขลา เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัวแทนเพ่ือเป็นศูนย์กลางใน
การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เช่น 
ศุลกากรมาเลเซีย ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย 
ข น ส่ ง ม า เ ล เ ซี ย  โ ด ย มั ก มี ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่างกันอย่างไม่เป็นทางการ
ทางโทรศัพท์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือปูอง กันและปราบปรามการกระท า
ความผิดเก่ียวกับการลักลอบหนีศุลกากร 
 

ควรจัดประชุมหน่วยงานที่
ปฏิ บัติหน้าที่ ในด่ านฯ  เ ป็น
ร ะ ย ะ เ พ่ื อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
หน้ าที่  รวมทั้ งแลกเปลี่ ย น
ข้อมูลร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติ
ห น้ า ที่ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
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สะเดา มีการจัดเวร แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างเป็นระบบ โดยด่านศุลกากรปฏิบัติ
ด้านพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
ทั้งขาเข้าและขาออก ส่วนด่านพรมแดน
ปฏิบัติด้านการควบคุมยานพาหนะและ
บุคคลเข้าและออก โดยใช้เครื่องมือและ
ระบบอีเล็กทรอนิกส์ CCTV และบริหาร
ความเส่ียง 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการ
บริหารจัดการกระบวนการโดยใช้
ระบบอีเล็กทรอนิกส์เช่นกัน ส่วน
หน่วยอ่ืน ๆ ไม่มี และมีการ
ประชุมเพ่ือปรับปรุงการท างาน
ร่วมกันเป็นครั้งคราว มีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานชัดเจน และแต่ละ
หน่วยงานมีการลาดตระเวนและ
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบ
ของแต่ละหน่วยงานของตน 

มีการประชุม พบปะสังสรรค์ มีกิจกรรมสาน
สั ม พันธ์ อย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง และย า วนาน  มี
ความสัมพันธ์ที่ดี ไม่มีข้อตกลงให้ปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกันในพ้ืนที่ของสองประเทศ แต่มีการตั้ง
คณะกรรมการประสานงานชายแดนไทย -
มาเลเซียเพ่ือร่วมกันพิจารณาบริหารจัดการ
กระบวนงานที่ต้องการหรือเป็นปัญหา 

ควรมีการบูรณาการกระบวนการ
ท า งานภายในด่ าน  เ พ่ือใ ห้ 
เกิดการรับผิดชอบในทุกขั้นตอน
ของกระบวนงานร่วมกัน รวมทั้ง
การจัดตั้ งพ้ืนที่ ในการปฏิบัติ
หน้าที่รว่มกันของ 2 ประเทศ 

3.เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ภาคที่ 4 ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานหลาย
ช่องทาง เช่น ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์, วิทยุสื่อสาร, E-mail และ
ทางระบบ social network (LINE) เพ่ือให้
การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
 

ติดต่อประสานงานระหวา่ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้วยช่องทาง
ที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
เช่น วิทยุสื่อสาร, E-mail และ
ทางระบบ social network 
(LINE) เช่นด่านฯ สงขลามีการ
เช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างศุลกากรกับส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบหนังสือ
รับรองการยกเว้นอากรการน าเข้า
เครื่องจักร(เป็นบางครั้ง) 
   ด่านฯ ปาดังเบซาร์ มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระบบโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV กับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น ส านักงานตรวจ

- - 
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คนเข้าเมือง สถานีต ารวจปาดังเบ
ซาร ์กรณีใช้เพ่ือการตรวจสอบ
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 

เบตง การผ่านพิธีการทางศุลกากรน าเข้ า  - 
ส่งออก ทาง อิเล็คทรอนิคส์แบบไร้เอกสาร 

การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(SINGLE WINDOWS) เช่ือมโยง
ข้อมูลภาครัฐ และภาคเอกชน 
เช่น ใบอนุญาตต่าง ๆ 

- - 

กระบ่ี - มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในกา รติด ต่อ รั บ  - ส่ ง ข้ อมู ล
ข่าวสาร เอกสารต่างๆได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- - 

กันตัง - - - - 
สุไหงโก-ลก - จัดท า Web site ของด่านศุลกากรสุไหง

โก-ลก เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
แก่ผู้สนใจ  

- - - 

ตากใบ มีการสื่ อสารรวด เร็ วฉับไวและข้อมูล
ข่าวสารที่ส่งผ่านเป็นระบบ 

ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกิจการ
ชายแดน 

- - 

นครศรีธรรมราช - - - - 
ปาดังเบซาร์ - มีการตั้งคณะท างาน เพ่ือให้การควบคุม

การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีควบคุม 
ทางศุลกากรระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
และระบบเทคโนโลยีอ่ืนที่เหมาะสม ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
- มีการก าหนดนามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
คมนาคมเป็นการภายในด่านฯ เพ่ือให้การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของด่านฯ 
มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณ์ 

มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบ
โทรทัศนว์งจรปิด CCTV  
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง สถานี
ต ารวจปาดังเบซาร์ กรณีที่
ต้องการตรวจสอบเหตุความไม่
สงบในพ้ืนที่ 

- - 

สตูล ด่านฯ ใช้วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ และตั้ ง ด่านฯ  ส่ งผู้ แทนเข้ าร่ วม เ ป็น   



161 
คณะท างานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management : CBM) 2557 

         ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 
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Line กลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านฯ เพ่ือแจ้งข่าวสาร
ภายในด่านฯ 

คณะท างานด้านการค้าชายแดน 
และกา รท่ อ ง เที่ ย ว ในระดั บ
จังหวัด 

สงขลา มีการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายใน
ด่านฯ ระดับภาค และกรมฯ   
โดยการใช้โทรศัพท์สอบ ถามข้อมูลเพ่ิมเติม
เพ่ือความชัดเจนเก่ียวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ  

มีการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างศุลกากร 
กับ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบหนังสือรับรองการ
ยกเว้นอากรการน าเข้าเครื่องจักร 
(เป็นบางครั้ง) 

  

วังประจัน 1. สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
2.ปฏิบัติพิธีการใบขนฯขาเข้า - ขาออก 
และใบขนฯ ขาเข้า - ขาออก พิเศษ ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1.  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสตูล 
 

-  

บ้านประกอบ มีการติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน
หลากหลายช่องทาง ได้แก่ ทางระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์, จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail), โทรศัพท์, วิทยุ
สื่อสาร และทางระบบ social network 
(LINE) 

มีการติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่อยู่ภายในด่านฯ ทาง
ระบบ social network (LINE) 
และวิทยุสื่อสาร ซ่ึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่ง เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการตดิต่อสื่อสารได้ทันท่วงท ี

มีการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยติดต่อ
ทางโทรศัพท์ 

ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานบางหน่วยงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกันที่พรมแดน 
กล่าวคือ มีการติดต่อ
ประสานงานได้ไม่ครบ 
ทุกหน่วยงาน เนื่องจากการค้า
ชายแดนและนักท่องเที่ยว 
ยังมีน้อย ท าให้บางหน่วยงานยัง
ไม่มีบทบาทในการท างาน
ร่วมกับศุลกากร จึงมีการ
ติดต่อสื่อสารกันน้อย 

สะเดา มีช่องทางการเผยแพร่หรือรับข้อมูลข่าวสาร
กับภาคเอกชน ผ่านเว็บไซด์ 
www.sadaocustoms.org และใช ้ 
Application Line มาช่วยการติดต่อสื่อสาร 

ไม่มีช่องทางการส่ือสารที่เป็น
ระบบและรวดเร็วในการ 
แจ้งเตือนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นหนึ่งเดียว 

ไม่มีช่องทางการส่ือสารที่เป็นระบบและรวดเร็ว
ในการแจ้งเตือนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมี
เพียงการประสานงานโดยเจ้าหน้าที่ที่สามารถ
สื่อสารภาษาท้องถิ่นได้ 

ค ว ร มี ช่ อ ง ท า ง ร ะ บ บ ก า ร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทาง
อีเล็กทรอนิกส์ร่วมกันเพ่ือให้เกิด
การติดต่อสื่อสารที่สะดวกและ
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ส่งข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

รวดเร็วเป็นหนึ่งเดียว 

4.ทรัพยากรมนุษย์และ 
การฝึกอบรม 

ภาคที่ 4 ให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่
กรมศุลกากร และหน่วยงานภายนอกจัด 
 

ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานซ่ึงหน่วยงานภายนอก
จัด เช่น กรมสรรพากร กรม
สรรพสามิต ส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง ส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น
นอกจากนี้ ด่านฯ เบตง ส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม
เก่ียวกับโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงจัดโดยด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ    
  ด่านฯ ปาดังเบซาร์ส่งเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมการประชุมระดมความ
คิดเห็นเพ่ือการก าหนดรูปแบบ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การควบคุมการน าเข้า-ส่งออก
ของเสียอันตราย เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องและผลกระทบจากการ
เคลื่อนย้ายข้ามแดนบริเวณ
ชายแดน จัดโดยกรมควบคุม
มลพิษ 

- กรมศุลกากรควรจัดให้มีการ
อบรมเจ้าหน้าที่ ในหลักสูตร
ค ว ามรู้ ด้ า นกฎหมายและ
ระเ บียบที่ เ ก่ียวข้อง กับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่พรมแดน 

เบตง ศภ.4  จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานภายนอก คือ ด่าน
ควบคุมโรคตดิต่อระหว่างประเทศ 
จัดให้มีการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่
ในเรื่องเก่ียวกับโรคติดต่อระหว่าง

- - 
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ประเทศ 
กระบ่ี ด่านฯมีการจัดโครงการเพ่ิมพูนความรู้

ให้แก่เจ้าหน้าที่ของด่านฯ 
จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ตามที่
กรมฯจัดโครงการ 

- - 

กันตัง - - - - 
สุไหงโก-ลก - มีการจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายใน

กรมศุลกากร 
 

-มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าร่วม
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก  

- - 

ตากใบ - อยู่ระหว่างด าเนินการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่างๆที่จะเข้ามาท างาน
ร่วมกันในอาคาร C.I.Q. 

- - 

นครศรีธรรมราช 
 

ฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
เช่น ศร.ชล. 

- - 

ปาดังเบซาร์ - มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท า Local 
Profile เพ่ือวิเคราะห์และบริหารความ
เส่ียง 
- มีการส่ง เจ้าหน้ าที่ เข้า รับการอบรม
โครงการสัมมนาการจัดเก็บภาษีสุราน าเข้า
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องภาษีสุรา รวมทั้งรับทราบการ
ค านวนภาษีสุราน าเข้า 

- มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวข้องกับเครื่องเอกซเรย์ เข้า
รับการอบรมหลักสูตรการปูองกัน
อันตรายจากรังสีระดับ 1 ซึ่งจัด
อบรมโดยสถานบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาต ิ(องค์การ
มหาชน) 
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
ระดมความคิดเห็นเพ่ือการ
ก าหนดรูปแบบการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการควบคุมการ
น าเข้า-ส่งออกของเสียอันตราย 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องและการ
ปูองกันผลกระทบจากการ

มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ
ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วย
เครื่องเอกซเรย์ แบบถอดประกอบเคลื่อนย้าย
ได้ (Relocatable System) เข้ารับการอบรม
หลักสูตร Trainer Training และหลักสูตร 
Maintenance Training ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนผู้ขายระบบ 

- 
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เคลื่อนย้ายข้ามแดนบริเวณ
ชายแดน ซ่ึงจัดโดยกรมควบคุม
มลพิษ 

สตูล ด่านฯ ให้ค าปรึกษาในการจัดอบรมภาษา
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ด่านฯ สง่ผู้แทนเข้ารว่มประชุม
กับหน่วยงานต่างๆทัง้ภายใน 
และจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 

ด่านฯได้รับการประสานงานจากศุลกากร
ออสเตรเลียปรึกษาแก้ปัญหาร่วมกัน 

- 

สงขลา - - - - 
วังประจัน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ตามเนื้องาน

และจ านวนชั่วโมงที่ก าหนด 
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน นอกเหนือไปจากการประชุม
จังหวัด 

- - 

บ้านประกอบ มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆตามที่กรมศุลกากรและหน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้น 

มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่อบรมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานอ่ืน เช่น กรมสรรพากร 
กรมสรรพสามิต ส านักงานตรวจ
คนเข้าเมือง ส านักงานปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
(ปปส.) เป็นต้น 

- ขาดการอบรมหลักสูตรความรู้
ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่พรมแดน 

สะเดา มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การข่าว 
ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ ฯลฯ เป็น
ครั้งคราว 

การฝึกอบรมร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้ของทุก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนทีย่ังมี
น้อยมาก 

มีการติดต่อประสานงานกันทัง้เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการตลอดเวลา มคีวามสัมพันธ์
ที่ดีมาก ตลอดจนมีกิจกรรมสร้างสาน
ความสัมพันธ์มาโดยตลอด มีการฝึกอบรม
ร่วมกันในบางครั้ง 

ควรจัดให้มีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

5. งบประมาณ ภาคที่ 4 - - - ด่านศุลกากรขาดงบประมาณ
ในการด าเนินการที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการชายแดน
ร่วมกัน ได้แก่ งบประมาณใน
กา ร จั ด อ บร มแ ละ กา ร จั ด
ประชุม เป็นต้น 
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เบตง - - -  
กระบ่ี - งบประมาณปกติ - - 
กันตัง - - - - 

สุไหงโก-ลก - - - - 
ตากใบ มีงบประมาณที่จ ากัดในการด าเนินงาน ยังไม่มีงบประมาณรองรับ - - 

นครศรีธรรมราช - - - - 
ปาดังเบซาร์ - - - - 

สตูล - - - - 
สงขลา - - - - 

วังประจัน กรมศุลกากรด าเนินการ - - - 
บ้านประกอบ - - - ขาดงบประมาณในการ

ด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการชายแดนร่วมกัน 
ได้แก่ งบประมาณในการจัด
อบรมและการจัดประชุม 

สะเดา ใช้งบประมาณจากกรมศุลกากรโดยตรง และ
ได้รับงบประมาณจากทางจังหวัดส าหรับบาง
โครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน 

หน่วยงานอ่ืนใช้งบประมาณจาก
ต้นสังกัดของตนและอาจได้รับ
งบประมาณร่วมกันจากทาง
จังหวัดส าหรับจัดท าโครงการ
เร่งด่วนบางโครงการ 

ไม่มีงบประมาณร่วมกันเพ่ือใช้ในการ
ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ มีแต่
การใช้งบประมาณของแต่ละประเทศเพ่ือผลัด
กันจัดประชุมระหว่างประเทศเพ่ือพิจารณา
และพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ 

ควรมีการบูรณาการเพ่ือจัดสรร
งบประมาณให้ทุกหน่วยงาน
ได้รับพร้อมๆ กัน เพ่ือให้
สามารถพัฒนาการด าเนินงาน
ของตน ไปพร้อมกันทุก
หน่วยงานในคราวเดียวกันได ้

7.อื่นๆ ภาคที่ 4 - - - - จังหวัดนราธิวาสมีนโยบาย 
ในการก าหนดเปิดจุดผ่อนปรน 
ณ บ้านภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส 
- ด่านฯ สุไหงโก-ลก จัดแข่งขัน
กีฬาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อัน
ดี ระหว่ า ง ศุลกากรไทย กับ
ศุลกากรมาเลเซีย รัฐกลันตัน  
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ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

เบตง - 
 

- จุดผ่านแดนถาวร จ านวน 1 แห่ง คือ           
ด่านพรมแดนเบตง 

- 

กระบ่ี มีการรายงานสถิติการเข้า - ออกของ
ผู้โดยสารทุกสัปดาห์ 

มีการรายงานสถิติการน าเข้า-
ส่งออก ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย สาขาภาคใต้, ส านักงานการค้า
ต่างประเทศ, ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด, ส านักงานจังหวัดกระบ่ี 

- - 

กันตัง - - - - 
สุไหงโก-ลก - - - จังหวัดนราธิวาสได้มีนโยบายในการก าหนด

เปิดจุดผ่อนปรน ณ บ้านภูเขาทอง  อ าเภอสุ
คิริน  จังหวัดนราธิวาส  
- มีการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือความสามัคคี
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศุลกากร
ไทยกับศุลกากร  รัฐกลันตัน 

- 

ตากใบ - - - - 
นครศรีธรรมราช  รายงานสถิติการน าเข ้า- ส่งออก

ให้สรรพสามิตพ้ืนที่ ธปท.สาขา
ภาคใต้ สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 
สนง.การค้า ตปท.เขต๒ สนง.
พาณิชย์จังหวัด และกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่ 

การสอบถามข้อมูลกรมการกงสุลมาเลเซียเพ่ือ
ตรวจสอบรถยนต์โจรกรรม 

ข้อมูลสถิติการค้าชายแดนควร
จัดท าเป็นข้อมูลโดยเฉพาะ 
และเผยแพร่ในเว็บไซด์กรม
ศุลกากร 

ปาดังเบซาร์ - - - - 
สตูล - ด่านฯ ส่งผู้แทนเข้าประชุม และ

เป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับ
งานของศุลกากร 

- - 

สงขลา - - - - 
วังประจัน จัดท ารายงานประจ าเดือนแก่ส านักงาน

ศุลกากรภาคที่ 4 ดงันี ้
จัดท ารายงานประจ าเดือนแก่ 
ส านักงานจังหวัดสตูล, พาณิชย์

- - 
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         ระดับความร่วมมือ 
ประเด็น 

ด่านศุลกากร ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปญัหาความเห็นขอ้เสนอแนะ 

1. สถิตการจัดเก็บรายได้ 
2. สถิติการน าเข้า - ส่งออก 
3. สถิติการน าเข้า - ส่งออกรถยนต์ชั่วคราว 
4. สถิติการปูองกันและปราบปรามการ
ลักลอบและหลีกเล่ียงหนีศุลกากร 
5. สถิติการด าเนินการเก่ียวกับของกลาง
ของตกค้าง 
  

จังหวัดสตูล, คลังจังหวดัสตูล, 
ส านักงานการค้าต่างประเทศเขต 
2 (หาดใหญ่), ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยส านักงานภาคใต้, 
ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช) ดังนี ้
1. สถิติการจัดเก็บรายได้ 
2. สถิติการน าเข้า-ส่งออก 
3. สถิติการปูองกันและ
ปราบปรามการลักลอบและ
หลีกเล่ียงหนีศุลกากร 
4.  สถิติการด าเนินการเก่ียวกับ
ของกลางของตกค้าง 

บ้านประกอบ - - - - 
สะเดา - - - - 
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ภาคผนวก  
พระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการขนสง่ข้ามพรมแดน 

พ.ศ. 2556 
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