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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาความพร้ อ มในการปรั บ ใช้ ร ะบบการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (National Single
Window: NSW) ในการค้าสินค้าเกษตรผ่านด่านชายแดน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการดาเนินงานและแนว
ทางการใช้ประโยชน์จากระบบ NSW ในการค้าสินค้าเกษตรผ่านด่านตรวจสินค้าเกษตรชายแดน และเพื่อศึกษา
ความพร้อมในการดาเนินการปรับใช้ระบบ NSW ของกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมศุลกากร
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเพื่อนาประเด็นไปวิเคราะห์สาหรับจัดทานโยบาย เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันการค้าสินค้าเกษตรของไทย คณะผู้จัดทาได้ทาการศึกษาโดยการทบทวนเอกสารและรวบรวมข้อมูล
ด้านการส่งออกสินค้าเกษตรผ่านทางด่านชายแดนเพื่อจาแนกประเภทสินค้าของไทยเพื่อศึกษาความพร้อมในการปรับ
ใช้ระบบ NSW ขนส่งสินค้าเกษตรและการค้าระหว่างประเทศผ่านด่านชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่
สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย โดยเน้นการศึกษาด่านที่มีมูลค่าการส่งออก/นาเข้าสินค้าเกษตรมากที่สุด
ของในแต่ละประเทศและแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ช่วงระยะเวลา (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ในช่วงปี
2558-2559) รวมทั้งสิ้น 27 ด่าน โดยการศึกษาดูงานที่ด่านและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้อมูลที่ได้
จากการสรุปและวิเคราะห์ผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในช่วงเวลาดังกล่าว
จากการศึกษาพบว่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร และกรมปศุสัตว์ มีความพร้อมใน
การปรับใช้ระบบ NSW อยู่ในระดับเดียวกันคือมีความพร้อมมาก แม้ว่าในการส ารวจครั้งที่ 1 (พฤษภาคมมิถุนายน 2558) จานวน 12 ด่าน พบว่า กรมปศุสัตว์และกรมประมงมีความพร้อมในการใช้ระบบ NSW มากกว่า
กรมวิชาการเกษตรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะด้านการจัดสรรงบประมาณและด้านสิ่งอานวยความสะดวก เนื่องจาก
กรมปศุสั ตว์มีระบบ e-Movement ที่พร้อมจะเชื่อมโยงกับระบบ NSW เช่นเดียวกับกรมประมงที่มีระบบ
Fisheries Single Window (FSW) และพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับระบบ NSW แต่กรมวิชาการเกษตรยังอยู่ระหว่าง
การพัฒนาระบบ NSW และกาลังดาเนินการแก้ปัญหาด้านความหลากหลายของลักษณะนาม/หน่วยสินค้า ที่ต้อง
ทาความตกลงกับกรมศุลกากร อย่างไรก็ตามได้มีการติดตามประเมินผลด่านฯ ที่ยังไม่ได้นาระบบ NSW มาปรับใช้
และทาการสารวจครั้งที่ 2 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2559) เพิ่มอีก 15 ด่าน พบว่า ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ
NSW ของกรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกรมปศุสัตว์อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันทั้ง 3 กรมโดยมีคะแนน
เฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยพบว่าทุกกรมมีความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณสาหรับพัฒนาบุคคลากร แต่ยังคง
ขาดงบประมาณสาหรับพัฒนาคอมพิวเตอร์/ระบบอินเตอร์เนท และการจัดสรรงบประมาณด้านยานพาหนะใน
การออกพื้นที่ ส่งผลให้ความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับน้อยกว่าความพร้อมด้านอื่นๆ เนื่องจาก
ส่วนใหญ่มีข้อจากัดด้านงบประมาณสาหรับยานพาหนะในการออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก อีกทั้ง
ประสบปั ญหาด้านระบบอิ นเตอร์ เนทที่ไม่เสถียร ส่ งผลให้ ระบบ NSW ไม่เสถียรมี ปัญหาในการกรอกข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ และมีปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรและกรมปศุสัตว์ซึ่งยังไม่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูล NSW ระหว่างหน่วยงานได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น จึงควรพัฒนาคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเตอร์เนทจากเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบ NSW ร่วมกับกรมศุลกากรเพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูล
เป็นไปอย่างสมบูรณ์และตรวจปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมอบหมายหน่วยงานประสานงานหลัก
(Focal Point) ที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร
เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรและอาหารในการค้าผ่านชายแดนผ่านระบบ NSW เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน

(ค)
Abstract
According to the cabinet resolution on December 6, 2005, the establishment of National Single
Window (NSW) or the centralized national data linkage system is under the administration of the Thai
Customs Department as the leading government agency. The cooperation of other relevant agencies
involving in the import, export and logistics are important to achieve the ultimate goal of NSW
implementation in order to strengthen the competitiveness on international trade. Currently,
the infrastructure of NSW system has been in place to officially support both national and international
data linkage since 2014. The government agencies and business communities have been collaborating
to conduct the permit and license-issuing procedure in order to purposefully facilitate the import,
export and logistics. Upon adopting the information technology for integration of the data linkage,
the information is digitally exchanged in the relationships among government and business to serve for
the purpose of paperless customs formalities. Thus, it benefits the acceleration, facilitation, reduction
of cost, and time-consuming for the import-export process, Finally, Thailand’s overall economic
outlook is equivalent to various countries.
The research “The Organizational Readiness in the National Single Window (NSW) Implementation
for Cross-border Trades of Agricultural Products” aims to enhance the competitiveness of Thailand’s
agricultural trades by implementing the NSW system. To accomplish the research aim, two objectives
are addressed; 1) to study the working processes and implementation of the NSW system for crossborder trades of agricultural products; and 2) to analyse the readiness of the organisation in the NSW
implementation particularly problematic issues relating to the agricultural cross-border trades.
Following a theoretical review, the study employs the 4M of Management as a conceptual framework
that contains the analysis of Man, Money, Material, and Management.
The discussion and analysis based on the 27 cases of cross-border official checkpoints of
agricultural trades authorized by four organizations, namely the Department of Agriculture (DOA),
the Department of Fisheries (DOF), the Department of Livestock Development (DLD), and the Customs
Department (CD). The result ratings by Likert Scale demonstrate the ranking score of the highest
organizational readiness are the DOF, the CD, the DOA, and the DLD, respectively. However, the ranking
scores of the four organizations are ranked in the same level. It was found that most found
problematic issues were Financial Management and Material Management as the NSW connection
have not linked completely. Thus, the collaboration among organizations are needed in order to
effectively implement the NSW system for greater management of cross-border agricultural trades of
the nation.
Keywords: National Single Window, Agricultural Trades, Border Trades

(ง)
คำนำ
การศึ ก ษาความพร้ อ มในการปรั บ ใช้ ร ะบบการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (National Single
Window: NSW) ในการค้าสินค้าเกษตรผ่านด่านชายแดน เป็นการศึกษาที่จัดทาขึ้นเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพ
การบริหารจัดการด่านชายแดนในปัจจุบันในการนาระบบ NSW มาปรับใช้ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคใน
การดาเนินงาน และนาผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการค้าสิ นค้า
เกษตรผ่านทางชายแดนไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และนาประเด็นไปวิเคราะห์สาหรับจัดทาข้อเสนอแนะใน
การจัดทานโยบายและกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก NSW ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ยังสามารถพัฒนาระบบการจัดการการค้าระหว่างประเทศผ่านด่านชายแดนได้อย่างครอบคลุมและตรงจุดตาม
เป้าประสงค์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่นโยบายการปรับใช้ ASEAN Single Window ต่อไป
การศึกษานี้ได้รับความร่วมมือและการอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมศุลกากรในพื้นที่ที่คณะผู้จัดทาได้ลงพื้นที่เพื่อทาการศึกษา ที่ ได้ให้ข้อมูล
อันเป็นประโยชน์ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อพัฒนาการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการปรับใช้ระบบ NSW
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหวังว่าระบบ NSW จะถูกนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในการอานวยความสะดวกสาหรับการนาเข้า/ส่งออก
สินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของการค้าชายแดนซึ่งเป็นการตอบสนองการรวมตัว
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
แนวคิดการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW) ของ
ประเทศไทยพัฒนาตามกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติองค์การศุลกากรโลกและความตกลงอาเซียน
สาหรับการจัดตั้งการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW)
ภายใต้กรอบความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี 2558
ซึง่ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยง
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมถึงการติดต่อประสานงานทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง
รัฐบาลกับรัฐบาล (Government to Government: G2G) การติดต่อประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ
(Government to Business: G2B) และการทาการค้าระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจด้วยกัน (Business to
Business: B2B) สาหรับการนาเข้า/ส่งออก และโลจิสติกส์รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ น ระบบบริ ก ารแบบอั ต โนมั ติ แ ละกึ่ ง อั ต โนมั ติ ค วบคู่ ไ ปกั บ การปฏิ รู ป
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ (เช่น
ผู้ประกอบการนาเข้า/ส่งออก และโลจิสติกส์) สามารถทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับ หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร เช่น การจัดเตรียมข้อมูลเพียงครั้งเดียวในการขอ
ใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปฎิบัติพิธีการศุลกากร ใบขนสินค้าและชาระค่าภาษีอากร
แบบอัตโนมัติ
ดังนั้นหลักการของระบบ NSW คือ การใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเชื่อมโยง
ช้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการ
ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ สามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดาเนินงานนาเข้า/ส่งออกและการอนุมัติต่างๆ
ผ่านทางอินเตอร์เนตได้ (e-tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยระบบ NSW จะมีการเชือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยกับหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร
กรมการค้าต่างประเทศ กรมป่าไม้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น
สาหรับประเทศไทย โดยกรมศุลกากร กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายการเป็นเจ้าภาพหลักเรื่อง
การพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ รวมถึงจัดตั้งกลไกกากับดูแล และจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานของระบบที่
เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐของไทยซึ่งมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวข้อง
ด้วยหลายหน่วยงาน เช่น กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กับหน่วยงานต่างๆในประเทศ เช่น
กรมศุลกากร และกรมการค้าต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากด่านกักกันและตรวจสอบ
สินค้าที่สาคัญโดยเฉพาะด่านกักพืช สัตว์ และประมงที่อยู่ในเขตด่านชายแดนสาคัญและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า
เกษตรจานวนมาก จึงมีความจาเป็นในการศึกษาถึง ความพร้อมในการค้าสินค้าเกษตร โดยผ่านการพัฒนา
ระบบ NSW เพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้า ผ่านทางชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับและ
ส่งเสริมการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เริ่มดาเนินการเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไว้ ทาให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิ จที่มีลักษณะเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรี โดยมีระบบ
การจัดการที่ดีเพื่อรองรับและสามารถอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ค้าเพื่อให้เกิดการคลื่อนย้ายระหว่างกันได้
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ตามเป้าหมาย อาเซียนจึงได้ทาความตกลงให้ประเทศสมาชิกจัดตั้งและพัฒนาระบบ ASW เพื่ออานวยความ
สะดวกด้านการบริการศุลกากรด้านระบบอิเลกทรอนิคส์ ทาให้ประเทศสมาชิกจะต้องพัฒนาระบบ NSW ของ
ตนเอง เพื่อให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ่งสามารถลดขั้นตอนการให้บริการประหยัดเวลา ลดรูปแบบการเตรียมเอกสาร และช่วยลดค่าใช้จ่าย
ซึ่งถือเป็นต้นทุนการค้าส่วนหนึ่ง
ประเทศไทยมีอาณาเขตชายแดนติดกั บประเทศเพื่อนบ้านอยู่ 4 ประเทศคือ เมียนมา สปป.ลาว
กัมพูชา และมาเลเซีย โดยจากข้อมูลกรมการค้าต่างประเทศร่วมกับกรมศุลกากร พบว่า มูลค่าการค้าขาย
ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงเล็งเห็นความจาเป็นในการศึกษา
ถึงความพร้อมในการค้าสินค้าเกษตร ผ่านทางชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศดังกล่าวข้างต้น
เพื่อเป็นการรองรับและส่งเสริมการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันเป็นช่องทางการค้าขายหลักกับ
ประเทศเพื่อนบ้านโดยเน้นการนาระบบ NSW ไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาวิธีการดาเนินงานและการใช้ประโยชน์จากระบบ NSW ที่มีต่อการค้าสินค้าเกษตรผ่านด่าน
ตรวจสินค้าเกษตรชายแดน เพื่อการค้าระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.2.2 เพื่อศึกษาความพร้อมในการดาเนินการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านการค้าชายแดนภายใต้สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมศุลกากร ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคเพื่อนาประเด็นไปวิเคราะห์
สาหรับจัดทาข้อเสนอแนะในการจัดทานโยบายต่อไป
1.3 ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และกรมศุลกากร ผ่านด่านชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ สปป.ลาว
เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย โดยเน้นการศึกษาด่านที่มีการส่งออก/นาเข้าสินค้าเกษตร โดยได้ทาการศึกษา
ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559 ซึ่งดาเนินการเก็บข้อมูล ด่านตรวจของกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์
กรมประมง และกรมศุลกากร ใน 2 ช่วงระยะเวลา คือ 1) พฤษภาคม-มิถุนายน 2558 จานวน 12 ด่าน และ
2) พฤษภาคม-มิถุนายน 2559 จานวน 15 ด่าน รวมทั้งสิ้น 27 ด่าน ดังนี้
ครั้งที่ 1 ออกสารวจเก็บข้อมูล เมื่อ พฤษภาคม-มิถุนายน 2558 (จานวน 12 ด่าน) ดังนี้
1 ชายแดนไทย-สปป.ลาว: ด่านตรวจพืชหนองคาย ด่านกักกันสัตว์จังหวัดหนองคาย ด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดหนองคาย ด่านศุลกากรหนองคาย
2 ชายแดนไทย-เมียนมา: ด่านตรวจพืชแม่สอด ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตาก ด่านศุลกากรแม่สอด
3 ชายแดนไทย-กัมพูชา: ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสระแก้ว
4 ชายแดนไทย-มาเลเซี ย: ด่านตรวจพืชสะเดา ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ ด่านกักกั นสั ตว์ สงขลา
ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา
ครั้งที่ 2 ออกสารวจเก็บข้อมูล เมื่อ พฤษภาคม-มิถุนายน 2559 (จานวน 15 ด่าน) ดังนี้
1 ชายแดนไทย-สปป.ลาว: ด่านตรวจพืชมุกดาหาร ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร ด่านศุลกากร
มุกดาหาร

3
2 ชายแดนไทย-เมียนมา: ด่านตรวจพืชแม่สาย ด่านตรวจพืชเชียงของ ด่านตรวจพืชเชียงแสน
ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศจังหวัดเชียงราย ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงราย ด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านศุลกากรเชียงของ ด่านศุลกากรเชียงแสน
3 ชายแดนไทย-กัมพูชา: ด่านตรวจพืชคลองใหญ่ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตราด ด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดตราด ด่านศุลกากรคลองใหญ่
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ออกสารวจเก็บข้อมูลโดยการศึกษาดูงานที่ด่านและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ในช่วงปี 2558-2559 ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการช่วงเวลาดังกล่าว
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
ระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI)
หมายถึง ระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างคู่ค้าในรูปแบบมาตรฐานสากลจากเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งช่วยให้เกิดการถ่ายโอนแบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับงาน
เอกสารที่ใช้เป็นประจา (Routine Document) โดยการรับ/ส่งเอกสารข้อมูลดังกล่าวจะถูก ดาเนินการภายใต้
มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้คู่แข่งทางการค้าสามารถดึงข้อมูลของตนเองไปใช้ได้ ซึ่งหากมีการใช้
EDI ในกิจกรรมต่างๆ อย่างครบวงจรแล้ว จะช่วยให้ไม่ต้องอาศัยเอกสารต้นฉบับที่ต้องตรวจสอบโดยพนักงาน
หรือป้อนข้อมูลซ้าอีก ทาให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนจากการทาธุรกิจที่ต้องใช้เอกสารเป็นพื้นฐานนาไปสู่
การทาธุรกิจภายใต้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่จาเป็นต้องใช้กระดาษอีกต่อไป (Paperless) ซึ่งการนาระบบ EDI
มาใช้จะทาให้เกิดการตรวจสอบเอกสารระหว่างต้นทางและปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาการตรวจเช็คโดย
เจ้าหน้าที่ ระบบ EDI เป็นระบบสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมี
การจัดทาฐานข้อมูลและกาหนดรูปแบบของเอกสารที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐาน และสามารถใช้งานได้อย่าง
กว้างขวางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW) หมายถึง การเชื่อมโยง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ นาเข้า/ส่งออกสินค้า เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุญาต และใบรับรองต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อน
การตรวจปล่อยสินค้า ระบบนี้จะทาหน้าที่ประสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยผู้ประกอบการ
สามารถรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไป
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยตัวเอง
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW)
หมายถึง ความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกดานศุลกากรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน
ซึ่งเป็นการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมี Regional
Service ให้บริการข้อมูลทั่วไปสาหรับการใช้งานร่วมกัน รวมถึงเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ ทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ NSW และ ASW เพื่อ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จาก ASW ใน
การดาเนินพิธีการทางศุลกากรต่างๆ หากระบบ ASW สมบูรณ์ จะสามารถเร่งการตรวจสอบทางศุลกากร ลดขั้นตอน
และเวลาการทาธุรกรรม
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องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) หมายถึง องค์การอิสระร่วมของ
กลุ่ มรั ฐบาลระหว่างประเทศ มีหน้ าที่ในการเสริมสร้างและสนับสนุนการดาเนินงานและการบริห ารงานของ
ศุลกากรประเทศสมาชิกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีสานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ปัจจุบันมี
ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกรวม 176 ประเทศ โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การศุลกากรโลก เมื่อวันที่
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 หน้าที่หลักขององค์การศุลกากรโลก คือ พัฒนาและบริหารเครื่องมือเพื่อปรับปรุงพิธี
การและระบบงานศุลกากรของประเทศสมาชิกให้ทันสมัยและสอดคล้องกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีความร่วมมือ
ระหว่างศุลกากรประเทศต่างๆ และระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชน
1.5 วิธีการวิจัย
1.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสารวจความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในการค้าสินค้า
เกษตรระหว่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมศุลกากร ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview) โดยมีแบบสอบถามร่วมในการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นการกาหนดคาถามทั้งแบบมาตรวัดให้
คะแนนและแบบปลายเปิด โดยคาถามในแบบสอบถามในการสัมภาษณ์จะเป็นแบบมาตรวัด เพื่อให้ผู้วิจัย
สามารถถามคาถามได้อย่างครอบคลุมประเด็นสาคัญถึงความพร้อมในด้านต่างๆ ตามทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
และผู้วิจัยสามารถให้คะแนนเพื่อเปรียบเทียบผลในแต่ละด่านฯ แต่ในขณะเดียวกันก็มีคาถามปลายเปิดเพื่อให้
ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถอธิบายประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้ าง และแสดงความรู้สึกได้
อย่ างเต็มที่ โดยสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ป ระจ าด่านชายแดนตามประเภทของสิ นค้ าเกษตรทั้ง 27 ด่าน ดัง นี้
(1) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ให้บริการ เช่น เจ้าหน้าที่ด่านในระดับบริหาร เพื่อศึกษาแผนแนวทางปฏิบัติ
เชิงนโยบายการปรับใช้ NSW ในการพัฒนาการจัดการการค้าผ่านด่านชายแดน โดยเน้นศึกษาการจัดการ
การค้าสินค้าเกษตร และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ (2) เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ เพื่อศึกษาการดาเนินงาน
ในทางปฏิบัติจริง ปัญหาจริงที่ประสบบ่อยหน้างาน ข้อจากัดและอุปสรรคต่างๆ วิธีการแก้ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ
2) ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้ว ยการทบทวนเอกสารและรวบรวมข้อมูลด้านการส่งออกสินค้า
เกษตรผ่านทางด่านชายแดนเพื่อจาแนกประเภทสินค้าที่ต้องศึกษาในแต่ละด่าน งานวิจัย บทความและข่าวสาร
ข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นข้อมูล/แนวทางใน
การออกแบบแบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ์
1.5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามสาหรับการสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง (ภาคผนวก 1)
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษา ทฤษฎีและแนวความคิดต่าง ๆ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ ตาแหน่ง กรม/กองที่สังกัด ด่าน
ตรวจที่รับผิดชอบ
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของด่าน เช่น สินค้านาเข้า/ส่งออกที่สาคัญ บุคลากรประจาด่าน
ส่วนที่ 3 เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scale) เกี่ยวกับประเด็นความพร้อมในด้านต่างๆ
ทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านการจัดสรรงบประมาณ 3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
และ 4) ด้านการบริหารจัดการ โดยใช้มาตราวัดแบบ Likert’s Scale แบ่งเกณฑ์ ดังนี้

5
ระดับความพร้อมมากที่สุด
ให้
5
คะแนน
ระดับความพร้อมมาก
ให้
4
คะแนน
ระดับความพร้อมปานกลาง
ให้
3
คะแนน
ระดับความพร้อมน้อย
ให้
2
คะแนน
ระดับความพร้อมน้อยที่สุด (ควรปรับปรุง)
ให้
1
คะแนน
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามปลายเปิด เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการระบบ NSW
เกี่ยวกับการทางานของระบบ อุปสรรค/ปัญหาในการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะสาหรับพัฒนาความพร้อม
เข้าสู่ระบบ ASW เป็นต้น
1.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
จากแบบสอบถาม โดยใช้มาตราวัดแบบ Likert’s Scale ในการแจกแจงความถี่และแบ่งระดับความพร้อมของ
ด่านชายแดนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมศุลกากร เพื่อศึกษาความพร้อมการปรับใช้ NSW ทั้ง 4 ด้าน
ตามทฤษฎีการบริหารแบบ 4M คือ ความพร้อมด้านบุคลากร (Man) ความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
ความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money) และความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management) โดยแบ่ง
ระดับความพร้อมเป็น 5 ระดับ คือ ระดับความพร้อมมากที่สุด ระดับความพร้อมมาก ระดับความพร้อมปานกลาง
ระดับความพร้อมน้อย ระดับความพร้อมน้อยที่สุด และวิเคราะห์เปรียบเทียบความพร้อมของด่านชายแดนในการค้า
สินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับกรม ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง
รวมถึงกรมศุลกากรที่เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NSW โดยใช้แบบสอบถามและ
วิธีวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติ เพื่อสรุปประเด็นความพร้อมของการดาเนินงานปรับใช้ระบบ NSW ในด้านต่างๆ
ตามทฤษฎีก ารบริ ห ารแบบ 4M ได้แ ก่ ความพร้อ มด้ านบุค ลากร (Man) ความพร้อ มด้ านการจั ดสรร
งบประมาณ (Money) ความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material) และ ความพร้อมด้านการบริหาร
จัดการ (Management) ดังนี้
ความพร้อมด้านบุคลากร (Man) เช่น มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW
อย่างชัดเจน จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ
NSW บุคลากรสามารถถ่ายถอดความรู้ด้าน NSW ให้แก่ผู้อื่นได้
ความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money) เช่น งบประมาณมีความเพียงพอสาหรับระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทในการเชื่อต่อข้อมูล NSW งบประมาณมีความเพียงพอสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่
ด่านเพื่อตรวจสอบสิ นค้าน าเข้า/ส่ งออก งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
ความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material) เช่น คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ ระบบอินเทอร์เนท
มีประสิทธิภาพ ระบบห้องทดลอง (Laboratory) มีประสิทธิภาพระบบตรวจสอบกลับ (Traceability) มีประสิทธิภาพ
ระบบ NSW มีความเสถียร ระบบ มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
ระบบง่ายต่อการใช้งาน มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management) เช่น มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีความสอดคล้อง
และส่งเสริมการดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
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จากการสัมภาษณ์ด่านตรวจที่ทาการศึกษาวิจัยทั้งสิ้น 27 ด่าน โดยใช้ แบบสอบถามมาวิเคราะห์ตาม
ส่วนประกอบของแบบสอบถามดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของด่าน เช่น สินค้านาเข้า/ส่งออกที่สาคัญ บุคลากรประจาด่าน
ส่วนที่ 3 เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scale) โดยใช้มาตราวัดแบบ Likert’s Scale
แจกแจงความถี่แล้วจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความพร้อมเป็น 5 ระดับ คือ ระดับความพร้อม
มากที่สุด ระดับความพร้อมมาก ระดับความพร้อมปานกลาง ระดับความพร้อมน้อย ระดับความพร้อมน้อยที่สุด
โดยวิธีการคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
ช่วงกว้างของข้อมูลในแต่ละชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
= 5–1
5
= 0.8
โดยมาตราวัดแบบ Likert’s Scale แบ่งเกณฑ์ ดังนี้
ระดับความพร้อมมากที่สุด
ให้
ระดับความพร้อมมาก
ให้
ระดับความพร้อมปานกลาง
ให้
ระดับความพร้อมน้อย
ให้
ระดับความพร้อมน้อยที่สุด (ควรปรับปรุง)
ให้

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลความหมายของระดับความพร้อม ในช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ระดับความพร้อม
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพร้อมมากที่สุด
4.21-5.00
ระดับความพร้อมมาก
3.41-4.20
ระดับความพร้อมปานกลาง
2.61-3.40
ระดับความพร้อมน้อย
1.81-2.60
ระดับความพร้อมน้อยที่สุด (ควรปรับปรุง)
1.00-1.80
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามปลายเปิด เพื่อรวบรวมความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ระบบ NSW รวมถึงอุปสรรค/ปัญหาในการดาเนินงาน

7
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการค้าสินค้าเกษตรผ่านด่านชายแดนไทย
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงเป็นข้อมูลในการพิจารณากาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบ
NSW เพื่อนาไปสู่การใช้ระบบ ASW ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6.2 หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ NSW ในการอานวย
ความสะดวกส าหรั บการนาเข้า/ส่งออก สินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ โดยสามารถลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดาเนินการส่งออก/นาเข้า สินค้าเกษตร ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการใน
กระบวนการนาเข้าและส่งออกในภาพรวมของประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า
สินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี
2.1 การตรวจเอกสาร (งานวิจัยกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง)
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific and
United Nations Economic Commission for Europe (2556) ศึกษา Single Window Planning
and Implementation Guide โดยมีประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา (Case Study) พบว่าปัจจัยที่ทาให้การพัฒนา
ระบบ NSW ประสบผลสาเร็จ คือ 1) การจัดการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบและการประสานงานของส่วน
ราชการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยวางนโยบายแบบบูรณาการเพื่อเชื่ อมโยงระบบและข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน 2) การวิเคราะห์การดาเนินงานในกิจกรรมหลักต่างๆ ในการวางระบบอัตโนมัติ เพื่อ กาจัด
กิจกรรมที่ซ้าซ้อนและไม่ได้ทาให้เกิดมูลค่า 3) การปรับปรุงข้อมูลให้มีความสอดคล้องกัน 4) สร้างมาตรฐานใน
การทางานร่วมกันในระดับระหว่างประเทศ ในการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และ 5)
การปรับปรุงกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์สหประชาชาติเพื่อการอานวยความสะดวกด้านการค้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แปลและเรียบ
เรียงโดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549) ศูนย์สหประชาชาติเพื่อ
การอ านวยความสะดวกด้ า นการค้ า และธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (UN/CEFACT) ได้ พั ฒ นาข้ อ เสนอแนะ
เครื่ องมือ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ย วกับ วิธีการอานวยความสะดวกด้านการค้า การขนส่ ง และธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างและพัฒนาระบบหน้าต่างแบบเบ็ดเสร็จของระบบ Single Window ทั่วโลก หรือ ที่เรียกว่า
UN/CEFACT Single Window Repository โดยมีขั้นตอนที่เป็นสากล ชัดเจน เปิดเผย และเห็นชอบโดย
หน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งการศึกษาประกอบด้วยการรวบรวมกรณีศึกษาจาก 12 ประเทศ คือ ฟินแลนด์
เยอรมัน กานา กัวเตมาลา ญี่ปุ่น จีนฮ่องกง มาเลเซีย เมาริสเทียส เซเนกัล สิงคโปร์ สวีเดน และ สหรัฐอเมริกา
โดย UN/CEFACT ได้นาเสนอวิธีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ Single Window และสรุป
คุณสมบัติสาคัญของระบบไว้ ดังนี้ 1) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่ง สามารถบันทึกข้อมูลหรือ
เอกสารต่างๆ ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ณ จุดเดียว เพื่อให้การดาเนินการ
นาเข้า/ส่งออก และการขนส่งเป็นการให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จ และหากข้อมูลเหล่านี้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์
รายการข้อมูลใดที่ใช้ร่วมกันควรจะทาการบันทึกเพียงครั้งเดียว 2) มีการแบ่งปันการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ทาธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ แต่ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่จะต้องรักษาสิทธิและความลับ ของ
ข้อมูลส่วนบุคคล และรักษาสิทธิและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้วย 3) มีการเพิ่มเครื่องมือในการอานวยความสะดวก โดยการสนับสนุนข้อมูลการค้าและการขนส่ง
ต่างๆ จากภาครัฐ และการรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 4) มีการกระจาย
จุดนาเข้าข้อมูล โดยรายการข้อมูลใดที่ใช้ร่วมกันจะทาการนาเข้าเพียงครั้งเดียว ซึ่งแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงและควบคุมข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการได้ตามสิทธิ์และบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ และ 5) ต้องมีการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐในการควบคุมและตรวจสอบด้วย ซึ่งจากประสบการณ์ของหลายประเทศ
พบว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จของระบบ Single Window มีดังนี้ 1) ภาวะผู้นาที่เข้มแข็ง ในบางกรณีมาจาก
ภาคเอกชน (กัวเตมาลา) แต่ส่วนใหญ่มาจากภาครัฐ (กานา มาเลเซีย เซเนกัล อเมริกา สิงคโปร์) 2) การประสานงาน
และมอบหมายหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 3) ระบบที่ใช้งานง่าย ไม่สร้าง
ระบบงานที่ซับซ้อนสาหรับผู้ใช้งานในกระบวนการธุกิจตามปกติ (จีนฮ่องกง มาเลเซีย สวีเดน เซเนกัล อเมริกา)
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4) การลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย (กัวเตมาลา มาเลเซีย) 5) การพัฒนาระดับโดยแบ่งเฟสและมีความยืดหยุ่น
(เยอรมัน เมาริเชียส สิงคโปร์) และ 6) ความเป็นกลาง โปร่งใส และความน่าเชื่อถือของระบบทางเทคนิค (จีนฮ่องกง)
ส่วนอุปสรรคสาคัญจากการศึกษาในหลายประเทศ สรุปได้ ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิ บัติของภาคธุรกิจ
และของรัฐบาล (กานา มาเลเซีย เซเนกัล สิงคโปร์ อเมริกา) 2) การสร้างกลไกความร่วมมือและสัญญาแสดง
ความมุ่งมั่น แล้วมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนาเข้า/ส่งออกให้
ชัดเจน (ฟินแลนด์ และ อเมริกา) และ 3) การปรับตั วและการปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของทั้งภาครัฐบาล
และภาคเอกชน (กัวเตมาลา) โดยเฉพาะอย่ายิ่งของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลาง (สวีเดน)
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
ศึกษาขั้นตอนและเอกสารการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งทางทะเล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการ
ขั้นตอนและเอกสารเพื่อพัฒนาระบบ Single Window สาหรับสินค้านาร่องกุ้ง มุ่งเน้นการสารวจ พิธีการ
ขั้นตอน เอกสาร และชื่อรายการข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแช่ แข็งต้องจัดเตรียม
โดยมีหลักการการดาเนินงานที่สอดคล้องกับแบบจาลองมาตรฐานของสหประชาชาติที่เรียกว่า “แบบจาลอง
ห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ (International Supply Chain Model)” ที่ศูนย์สหประชาชาติเพื่อการ
อานวยความสะดวกด้านการค้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (United Nations Center for Trade
Facilitation and Electronic Business: UN/CEFACT) โดย UN/CEFACT ได้เสนอให้จาแนกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการนาเข้าส่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ 1) ผู้นาเข้า/ผู้ซื้อ (Customer) 2) ผู้ส่งออก/ผู้ขาย (Supplier)
3) ผู้ให้บริการผู้นาเข้า/ผู้ส่งออกด้านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ (Intermediary) ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ ทั้งตัวแทนรับจัดการการขนส่งและตัวแทนออกของ ผู้ให้บริการด้านขนส่ง ผู้ให้บริการพื้นฐาน
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า ผู้ให้บริการจากภาคการเงินการธนาคาร ธุรกิจประกันภัยสินค้า และ 4) หน่วยงาน
กากับดูแลภาครั ฐที่ทาหน้าที่ออกใบรับ รอง/ใบอนุญาตตลอดจนการกากับดูแลต่างๆ ผลการศึกษาได้จาก
การรวบรวมและสารวจข้อมูลขั้นตอนการดาเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง
ทางทะเลของไทย รวมถึงการทาวรรณกรรมวิจัยและการสัมภาษณ์ผู้ ปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และนาข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ตามแนวทางแบบจาลองและนาเสนอในรูปแบบของแผนภาพประกอบคาบรรยาย
เป็นรายกระบวนการโดยใช้ภาษาสัญลักษณ์ (UML Activity Diagram) จากการศึกษาพบว่า ผลการศึกษา
แผนภาพแสดงพิธีการขึ้นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งทางทะเลของไทยในบริบทของวิธีปฏิบัติที่เป็ นอยู่
ในปั จ จุ บั น มีความใกล้ เคีย งกับ ข้อมูล ส าคัญที่นามาใช้เป็นบรรทัดฐานตามข้อเสนอแนะของ UN/CEFACT
ว่ า ด้ ว ยการสร้ า งความสอดประสานของข้ อ มู ล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาระบบหน้ า ต่ า งแบบเบ็ ด เสร็ จ
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) Capturing รวบรวมรายชื่อข้อมูลจากเอกสารกระดาษและเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์มาจัดใส่ตาราง (Spreadsheet) ตามรายหน่วยงานพร้อมรายละเอียดที่กาหนด 2) Defining
นิยามชื่อรายการข้อมูลที่ได้ประมวลไว้และจาแนกกลุ่ม 3) Analyzing วิเคราะห์ชื่อรายการข้อมูลและระบุชื่อ
รายการข้อมูล ที่มีชื่อเรี ย กต่างกัน แต่ความหมายเหมือนกัน 4) Reconciling หาข้อสรุปในการเรีย ก
“ชื่อรายการข้อมูลที่มีชื่อเรียกต่างกันแต่ความหมายเหมือนกัน” ให้เหมือนกัน โดยอ้างอิงกับชื่อรายการข้อมูลที่
เป็นมาตรฐานสากลพร้อมกับคาอธิบายความหมายและที่มา
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2.2 แนวคิดและทฤษฎี
2.2.1 ทฤษฎีความพร้อม
ความหมายของความพร้อม
คาว่า “พร้อม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้คาจากัดความไว้ว่าเป็นคาวิเศษณ์ที่มี
ความหมายว่า ครบถ้วน ส่วนคาว่า “ความพร้อม” เป็นคานามซึ่งจะมีความหมายว่าความครบครัน หรือ
มีทุกอย่างครบแล้ว ดังนั้น หากจะแปลความหมายในการปฏิบัติหน้าที่จะได้ความหมายว่า สภาพที่มีทุกสิ่งทุกอย่าง
ครบครันที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ (สมพงษ์ เที่ยงธรรม, 2536) ซึ่งจากหลักทรัพยากรของการบริหารที่แบ่งออกเป็น
4 ประเภท (4M) ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ การบริการจัดการและวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ ซึ่งบุคลากรนับว่า
มีความสาคัญมากเพราะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรทั้ง 3 ที่กล่าวมาข้างต้น (วรุตม์ บุญมากมี, 2558)
กฤษดา ทองสังวร (2540) กล่าวถึงความหมายความพร้อม คือ คุณสมบัติหรือสภาวะของบุคคลที่
พร้อมที่จะทางาน หรือทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีแนวโน้มที่ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งขึ้น อยู่ กับ การเตรี ย มตัว ส าหรั บ การทากิจกรรมนั้นๆอย่างพร้อมมูล ทั้งด้า นร่างกาย จิต ใจอุปกรณ์ และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการเตรียมให้พร้อมย่อมจะช่วยให้การดาเนินการได้ด้วยดี
วิชุดา หรรษาจารุพันธ์ (2540) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง สภาพที่เตรียมพร้อมในการปฏิบัติ
หรือการดาเนินกิจกรรมนั้น ให้สามารถสาเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลมาจากการเตรียมไว้แล้ว
สาหรับกิจกรรมนั้นๆ
กล่าวโดยสรุปความพร้อม หมายถึง สภาพที่เตรียมพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถลุล่วงและ
สาเร็จภาระกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่การดาเนินกิจกรรมของกระทาบางสิ่งบางอย่างได้ถูกเตรียมพร้อม
เพื่อให้กิจกรรมนั้นๆ ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ดังนั้น การศึกษาความพร้อมในการปรับใช้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) ในการค้า
สินค้าเกษตรผ่านด่านชายแดน จึงได้ทาการศึกษาสภาพความพร้อมในด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่งก็คือด่านตรวจ
ของกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมศุลกากร ตามหลักทฤษฎีการบริหารทรัพยากรแบบ 4M
คือ (1) ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Man) เพื่อศึกษาความพร้อมด้านบุคลากร (2) ด้านทรัพยากรในรูปเงินทุน
(Money) เพื่ อ ศึก ษาความพร้ อมด้ านการจั ด สรรงบประมาณ (3) ด้ า นทรั พ ยากรในรู ป วัส ดุ สิ่ง ของ
(Material) เพื่ อ ศึ ก ษาความพร้ อ มด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก และ (4) ด้ า นความรู้ ใ นการจั ด การ
(Management) เพื่อศึกษาความพร้อมด้านการบริหารจัดการ รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคเพื่อนาประเด็น
ไปวิเคราะห์สาหรับจัดทานโยบาย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าสินค้าเกษตรของไทยต่อไป
2.2.2 ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรแบบ 4M
การบริหารจัดการทุกประเภทจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่สาคัญ
ทั้ง 4 ด้าน (4M) ได้แก่ การจัดการบุคลากร (Man) การจัดสรรงบประมาณ (Money) การจัดการสิ่งอานวย
ความสะดวก (Material) และการบริหารจัดการ (Management) หรือที่เรียกว่าทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร เนื่องจากการบริหารที่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายต้องอาศัย
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บุคลากรที่มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินการเพียงพอ ต้องมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของแผนงานและโครงการ และต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545) ซึ่งธงชัย สันติวงษ์ (2543) และ
สมคิด บางโม (2545) ได้กล่าวถึงปัจจัยในการจัดการที่ส าคัญในงานด้านการบริหารจัดการ คือ 1) ทรัพยากร
มนุษย์ (Man) เป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งที่จะก่อผลสาเร็จให้กับกิจการในแง่ของปริมาณและคุณภาพ 2) เครื่องจักร
(Machine) คือ เครื่องจักร อุป กรณ์ สาหรับใช้ปฏิบัติงานให้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สู งสุด 3) เงินทุน
(Money) เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ให้การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพื่อให้กิจกรรมขององค์การดาเนินไปโดย
ไม่ติดขัด และ 4) วัสดุสิ่งของ (Material) ถือเป็นปัจจัยที่มีปริมาณและมูลค่าสูง เพราะวัตถุดิบต้องใช้ ในการ
ดาเนิน การผลิ ต ส่ วน DuBrin and Ireland (1993) กล่าวว่าทรัพยากรองค์การ ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรที่เป็นวัตถุสิ่งของ และทรัพยากรสารสนเทศ
ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์ และกล้าณรงค์ สุทธิรอด ได้สรุปองค์ประกอบของทฤษฎีการบริหารแบบ 4M ไว้ดังนี้
ทรัพยากรมนุษย์ (Man) มนุษย์เป็นเงื่อนไขที่สาคัญของการเกิดองค์การและการบริหาร เนื่องจาก
องค์การและการบริ หารทาให้เกิดระบบการแบ่งหน้าที่กันทางานโดยยึดหลักความสามารถและความถนัด
ความรู้ในเรื่องการแบ่งหน้าที่กันทางานจึงจัดเป็นเทคโนโลยีของสังคมอย่างหนึ่ง ส่วนความสามารถและความถนัด
ของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาตามระดับสติปัญญาและระบบการศึกษาของสังคม
ทรัพยากรในรูปเงินทุน (Money) เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น เงินเดือน
ค่าจ้าง ค่าพัฒนาบุคลากร จัดเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้เงินยังเป็นปัจจัย
ในการจัดหาเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหาร
ทรัพยากรในรูปวัสดุสิ่งของ (Material) วัสดุสิ่งของจัดเป็นอุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกในการบริหาร
หรือเป็นเทคโนโลยีทางการบริหาร อาทิเช่นอาคาร ที่ทางาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน รถยนต์ เครื่องมือสื่อสาร
ตลอดจนวัตถุดิบต่างๆ รวมไปถึงเครื่องจักรกลที่จาเป็น เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจพิจารณาได้ว่าเป็นวัฒนธรรม
ทางวัตถุที่มนุษย์มีการพัฒนาถ่ายทอดสืบต่อกันมา จึงจัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีในการบริหารงาน
ความรู้ในการจัดการ (Management) ความรู้ในการจัดการเป็นความสามารถของผู้บริหารที่ใช้ในการ
ดาเนินงานประสานกิจกรรมต่างๆ ให้ดาเนินลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ ความรู้ในการจัดการ
อาจเกิดได้จากประสบการณ์ในฐานะที่ เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์การมานาน รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอด
ประสบการณ์ขององค์การเองจากอดีตถึงปัจจุบัน ความรู้ในการจัดการยังเป็นเรื่องของศาสตร์ที่สามารถเรียนรู้
จากตารา งานวิจัย และประสบการณ์ขององค์การอื่นๆ ในสังคมได้ มีการจัดหลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพการทางาน
ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ความรู้ในการปรับปรุงโครงสร้างองค์การ ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ความรู้ด้านจัดทา
งบประมาณ เป็นต้น
การศึกษาในครั้งนี้ได้นาทฤษฎีการบริหารแบบ 4M มาใช้ในการวิเคราะห์ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ
NSW ในการขนส่งสินค้าเกษตรของด่านต่างๆ โดยได้จาแนกเป็น 4 องค์ประกอบ ดังนี้
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Man) หมายถึ ง ความพร้ อมด้ า นบุ ค ลากร เช่ น มี การมอบหมายเจ้ าหน้ า ที่
รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW บุคลากรสามารถถ่ายถอดความรู้ด้าน NSW ให้แก่ผู้อื่นได้
ทรั พ ยากรในรู ป เงิ น ทุ น (Money) หมายถึ ง ความพร้ อมด้ านการจั ดสรรงบประมาณ เช่ น
งบประมาณมี ค วามเพี ย งพอส าหรั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เตอร์ เ นทในการเชื่ อ ต่ อ ข้ อ มู ล NSW
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งบประมาณมีความเพียงพอสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก งบประมาณมี
ความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
ทรัพยากรในรูปวัสดุสิ่งของ (Material) หมายถึง ความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก เช่น
คอมพิวเตอร์ มีประสิ ทธิภาพ ระบบอินเทอร์ เนทมีประสิ ทธิภาพ ระบบห้ องทดลอง (Lab) มีประสิ ทธิภาพ
ระบบตรวจสอบกลับ (Traceability) มีประสิทธิภาพ ระบบ NSW มีความเสถียร ระบบ มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์ ระบบง่ายต่อการใช้ งาน มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มี
ความทันสมัยอยู่เสมอ
ความรู้ในการจัดการ (Management) หมายถึง ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ เช่น มีการวางแผนงาน
และกาหนดเป้ าหมายเป็ นระยะ มีการประสานงานระหว่ า งหน่ วยงานเพื่อให้ เป้ าหมายลุ ล่ วง กฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีความสอดคล้องและส่งเสริมการดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
2.2.3 ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจรับนวัตกรรม (The Innovation Decision Process Theory)
ไดใหคาอธิบายวา การเผยแพรเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในชวงของเวลาหนึ่งที่มีขั้นตอนของการเกิด 5 ขั้น ไดแก
ขั้นของความรู (Knowledge) ขั้นของการถูกชักนา (Persuasion) ขั้นของการตัดสินใจ (Decision) ขั้นของการนาไป
สู การปฏิบัติ (Implementation) และ ขั้นของการยืนยันการยอมรับ (Confirmation) โดยทฤษฎีนี้เริ่มจากผู ที่มี
ศักยภาพที่จะรับนวัตกรรมไดเรียนรูเกี่ยวกับตัวนวัตกรรมนั้น จนมีความรู ความเขาใจในนวัตกรรมอยางดีและถูก
ชักน าโนมนาวใหเชื่อถือจากข้อดีของตั วนวัตกรรมนั้น หลั งจากนั้น จะตัดสิ นใจวาจะรับเอานวัตกรรมนี้มาใช
เมื่อตัดสินใจแลวก็ลงมือปฏิบัตินาเอานวัตกรรมสู การปฏิบัติ และขั้นสุดท้ายคือการยืนยัน (หรืออาจจะปฏิเสธ)
การตัดสิ นใจยอมรับและใชนวัตกรรมนั้นตอไป (Rogers, 1995) ทฤษฎีนี้เปนที่ใชกลาวอางในการศึกษา
กระบวนการเผยแพรนวัตกรรมอยางแพรหลายในกลุมของนักเทคโนโลยีการศึกษา
2.2.4 ทฤษฎีความเปนนวัตกรรมในเอกัตบุคคล (The Individual Innovativeness Theory)
Rogers (1993) ไดอธิบายไววา บุคคลที่ไดรับการกลอมเกลาใหเปนนักนวัตกรรมจะยอมรับนวัตกรรมเร็วกวาผู
ที่ไมไดรับหรือรับการกลอมเกลามานอย ดังภาพที่ 2.1 ที่แสดงการกระจายของความเป็นนวัตกรรมในเอกัตบุคคล
และร้อยละของผูที่มีศักยภาพในการยอมรับนวัตกรรม โดยทฤษฎีนี้แยกความเป็นนวัตกรรมในเอกัตบุคคลออก
เปน 5 กลุม ไดแก ( 1) กลุมผูไวตอการรับนวัตกรรม (Innovators) (2) กลุ่มแรกๆ ที่รับนวัตกรรม (Early Adopters)
(3) กลุมใหญแรกที่รับนวัตกรรม (Early Majority) (4) กลุมใหญหลังที่รับนวัตกรรม (Late Majority) และ
(5) กลุมสุดทาย ผูรับนวัตกรรม (Laggards)
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ภาพที่ 2.1 การกระจายของกลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรม
ที่มา: Rogers (1995)

ทั้งนี้ ทฤษฎีนี้แสดงใหเห็นถึงการกระจายตัวของกลุมผูยอมรับนวัตกรรม โดยกลุม Innovators จะ
เป็นกลุมที่รับนวัตกรรมทันทีคนกลุมนี้มีลักษณะกลาเสี่ยง และมีความเปนนักนวัตกรรมสูง จึงมีความพรอมจะยอมรับ
และมีศักยภาพที่จะรับไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะมีเพียงร้อยละ 2.5 ของคนทั้งหมดที่จะใชนวัตกรรมนั้น ต่อมาเปน
กลุ่ม Early Adopters กลุมนี้เปนกลุมที่ยังมีความเชื่องชาในการรับนวัตกรรมกวาพวกแรก แตเปนกลุ่มที่ยังไวตอ
การรับนวัตกรรมหลังจากทราบวามีกลุม Innovators ไดยอมรับไปแลว กลุมนี้จะเปนกลุมแรกๆ ตามมาที่ยอมรับ
นวัตกรรม ซึ่งจะมีประมาณร้อยละ 13.5 สวนกลุม Early Majority และกลุม Late Majority มีกลุ่มละเทาๆ กัน
รวมกันเปนร้อยละ 68 นั้น โดยกลุมแรกจะรับนวัตกรรมกอนกลุมหลัง แตเมื่อรวมกันแลวเปนกลุมใหญที่จะทาให
เห็นนวัตกรรมไดถูกนาไปสูการปฏิบัติในสังคม กลุมนี้จะดูทีทาและทิศทางกอน เมื่อเห็นวาการยอมรับนวัตกรรม
จะเกิดประโยชนจึงตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนั้น และกลุ มสุดทาย Laggards มีจานวนร้อยละ 16 เปนกลุ มที่
ตอต้านนวัตกรรม ถาจะยอมรับก็ยอมรับอยางเสียมิไดหรืออาจจะไมยอมรับเลยตลอดไป ซึ่งการปรับใช้ระบบ NSW
ในระยะแรกอาจต้องใช้เวลาในการยอมรับและปรับตัว เมื่อระบบ NSW ได้นาไปสู่การปฏิบัติและมีการอบรมให้
ความรู้ถึงการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทาให้หน่วยงานเร่งพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการ NSW

บทที่ 3
ข้อมูลทั่วไป
3.1 แนวคิดการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW)
ศุลกากรไทยได้เริ่มนําแนวคิดของ Single Window มาประยุกต์ใช้สําหรับการนําเข้าการส่งออก
มาตั้งแต่ปี 2541 โดยพัฒนาบริการศุลกากรจากระบบเอกสารกระดาษเป็นระบบการแลกเปลี่ยนเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) และสามารถให้บริการระบบ EDI ทั่วประเทศ
ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทยที่มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและผู้นําเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนของ ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า บริษัทเรือ สายการบิน
และธนาคารต่างๆ และต่อมาพัฒนาเป็นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ไร้เอกสาร (e-Customs) ให้บริการทั่ว
ประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 ซึ่งเป็นความสําเร็จส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ และ
ส่งผลให้การจัดอันดับของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกทางด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย
ดีมากขึ้นตามลําดับ
ตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 6 ธันวาคม 2548 เห็ นชอบให้ กรมศุล กากรเป็นหน่ว ยงานหลั ก
ในการดําเนินการจัดตั้ง NSW ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการนําเข้า การส่งออก
และโลจิ ส ติ ก ส์ โดยผู้ นํ า เข้ า ผู้ ส่ ง ออก ตั ว แทนออกของ และผู้ ป ระกอบการขนส่ ง สามารถส่ ง ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่ซ้ําซ้อนกัน ลดความผิดพลาดและลดการทํางานที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่ม
ทําให้ลดต้นทุนการบริหารการจัดการ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ตลอดกระบวนการค้าระหว่างประเทศ และ
สอดคล้องตามนโนบายรัฐบาลและตามความตกลงอาเซียน
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิตสติกส์ของประเทศไทย
พ.ศ. 2550-2554 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 โดยได้กําหนดให้โครงการจัดตั้งระบบ NSW เป็นกลยุทธ์
หลักภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ห ลักเพื่อ
ลดต้ น ทุ น ด้ า นเวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ ป ระกอบการในการทํ า ธุ ร กรรมเพื่ อ การส่ ง ออกและนํ า เข้ า โดย
กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้ง NSW สําหรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการเพื่อการนําเข้า และส่งออกสินค้า
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ พ.ศ. 2552 กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ: กบส.” เพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของ
ประเทศ ให้ ส ามารถบู ร ณาการได้ อย่ างเป็ นระบบ และมีประสิ ทธิภ าพอย่างต่อเนื่อ ง ต่อ มาเมื่อ วันที่ 27
เมษายน 2553 คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครั ฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 เรื่องข้อเสนอเพื่อเร่งรัดการพัฒนาระบบ
NSW ของประเทศไทย โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาเร่งรัดดําเนินการพัฒนาระบบ NSW
ของประเทศไทย โดยกําหนดกรอบระยะเวลาและแผนการดําเนินงานให้ชัดเจน แล้วรายงานคณะกรรมการ
กบส. ต่อ ไป ต่อ มาเมื่ อวัน ที่ 30 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการ กบส. ได้ แต่งตั้ งคณะอนุ กรรมการ
การเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ โดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เป็นที่ปรึกษา และปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการและบูรณาการ
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แผนงาน โครงการ และกรอบแผนงบประมาณ เพื่อการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะหรือดําเนินการปรับแก้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบ
NSW ตามที่เหมาะสม และกํากับ ดูแล ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าต่อ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศทุก 6 เดือน
แนวคิดการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทยพัฒนาตามกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ
องค์การศุลกากรโลกและความตกลงอาเซียนสําหรับการจัดตั้ง ASEAN Single Window (ASW) ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี 2558
การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนําเข้า/ส่งออกสินค้า เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
ในการตรวจสอบใบอนุญาต และใบรับรองต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการตรวจปล่อยสินค้า ระบบนี้จะทําหน้าที่
ประสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ผู้ประกอบการสามารถรับส่ งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับ
องค์กรที่เกี่ยวข้องได้อัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยตัวเอง
โดยโครงการ NSW มีขอบเขตวัตถุประสงค์ในการลดขั้นตอนการทํางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ปรับปรุงและลดขั้นตอนการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในลักษณะของ
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้เอกสารต่างๆ เช่น ใบอนุญาตการ
นํ า เข้ า ใบอนุ ญ าตการส่ ง ออก และใบรั บ รองต่ า งๆ ที่ อ อกโดยหน่ ว ยงานหนึ่ ง สามารถที่ จ ะจั ด ส่ ง ทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างอัต โนมัติไปให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้อย่างครบวงจร ทําให้
ภาพรวมของการประกอบการค้า มีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้โครงการ NSW มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบแบบบูรณาการ
ของประเทศ เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อเพียงจุดเดียว เช่น ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ
และผู้ ป ระกอบการขนส่ ง สามารถส่ งข้ อมูล อิเ ล็ กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องกรอกข้ อมูล ที่ ซ้ําซ้อนกัน ลดความ
ผิดพลาดและลดการทํางานที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่ม อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็วแบบครบวงจร ทําให้ลดต้นทุนการบริหารการจัดการ และการ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ตลอดกระบวนการค้าระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับการการดําเนินการตามความตกลง
อาเซียนสําหรับการพัฒนา ASW ด้วย
ประโยชน์จากการใช้ NSW มีดังนี้
1) ประเทศไทยมีระบบ NSW พร้อมสําหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ สอดคล้องตามความตกลงของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในการ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับกลุ่มประเทศอื่น
2) การนําเข้าส่ งออกสะดวกรวดเร็ว สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น และพัฒนาไปสู่การ
ให้บริการแบบ ไร้เอกสารอย่างครบวงจรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและระบบโลจิสติกส์
3) กรมศุ ลกากรและหน่ วยงานออกใบอนุ ญาตและใบรั บรองต่ างๆ สามารถแลกเปลี่ ยนข้ อ มู ล
ทางอิเล็กทรอนิกส์กันได้ และสามารถพัฒนาการให้บริการแบบไร้เอกสารอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
4) หน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ สามารถลดการใช้เอกสารใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ
ทําให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการและการให้บริการผู้ประกอบการค้าแบบครบวงจร
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5) ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียวในการติดต่อหลายส่วนราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทําให้ลดความซ้ําซ้อนในการจัดทํา จัดส่ง ติดตามและจัดเก็บข้อมูล
6) ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายตลอดกระบวนการนําเข้าส่งออกและโลจิสติกส์
ทําให้การนําเข้าส่งออกมีความสะดวกรวดเร็ว และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ
7) ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทําให้ช่วยลดการ
ใช้พลังงาน
8) ลดความผิดพลาดและลด Non-Value added work ในรูปของเอกสารกระดาษ อีกทั้งลด
ระยะเวลาดําเนินการในการเตรียมเอกสารของผู้ประกอบการจากเดิม 8-10 วัน เหลือ 1-3 วัน
9) ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์อย่างน้อย 0.5% ของมูลค่าสินค้านําเข้า-ส่งออก โดยจะสามารถประหยัด
ได้ไม่ต่ํากว่ า 28,500 ล้านบาทต่อปี (วิชาญ ทรายอ่อน, 2559) ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนของภาครัฐและ
ผู้ประกอบการ
10) เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการทํา งานของผู้ ให้ บ ริก าร ในด้านความถู กต้ องและรวดเร็ ว และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงานควบคุมต่างๆ เช่น กรมปศุสัตว์ และกรมศุลกากร เป็นต้น
11) สามารถตรวจสอบใบรับรองและใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพิ่ม
ความมีมาตรฐานและความเป็ น สากลซึ่งจะเป็นไปตามพันธะและข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกได้แก่ องค์การสหประชาชาติ และองค์การค้าโลก
12) มีโ ครงสร้างพื้นฐานระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศและรองรับการเชื่อมโยง
ธุรกรรมต่างๆ ที่ต่อเนื่องกัน
13) ความสะดวกรวดเร็วในการนําเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ และการมีต้นทุนต่ําในการดําเนินการจะ
ช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้หันมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
3.2 ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
ปี 2541 ประเทศไทยเริ่มพัฒนาบริ การศุลกากรให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรับจากระบบที่ใช้
เอกสารกระดาษ เป็ น ระบบการแลกเปลี่ ย นเอกสารในรู ป แบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ หรื อ Electronic Data
Interchange: EDI และสามารถให้บริการระบบ EDI ทั่วประเทศในปี 2543 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้ลงนาม
ในข้อตกลงร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบ APEC (โครงการ APEC Paperless Trading) และกรอบอาเซียน
ว่าด้วยการอํานวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASW) ซึ่งส่งผลให้
กรมศุลกากรได้พัฒนากระบวนการศุลกากรอย่างต่อเนื่อง จนยกระดับเป็นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
(Paperless Customs หรือ e-Customs) และให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการจัดตั้ง NSW
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้า-ส่งออก ให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกัน
ผลักดันให้ NSW จัดตั้งได้สําเร็จตามเป้าหมาย และ ให้กรมศุลกากรสามารถจัดทํา MOU กับศุลกากรประเทศ
สมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบ ASEAN Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window
และ ASEAN Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window ได้เฉพาะที่อยู่ในกรอบ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเฉพาะเพื่อผลักดันให้ ASW จัดตั้งได้สําเร็จตามเป้าหมาย ต่อมาคณะรัฐมนตรี (พลเอก
สุรยุทธ์ จุลานนท์) มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 โดย
ได้กําหนดให้โครงการจัดตั้งระบบ NSW เป็นกลยุทธ์หลักภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงสิ่งอํานวย
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ความสะดวกทางการค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการ
ทําธุรกรรมเพื่อการส่งออกและนําเข้า
เมื่อ มีก ารนํ าระบบ NSW มาใช้ ทํ าให้ ประสิ ทธิภ าพของระบบอํานวยความสะดวกทางการค้าของ
ประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2553 ธนาคารโลกจัดให้ประเทศไทยมีระบบอํานวยความสะดวก
ทางการค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นอันดับที่ 12 ของโลก ซึ่งพัฒนาอย่างรวดเร็วจากอันดับที่ 108 ในปี 2550 ซึ่งเป็นผล
จากการลดระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการส่ ง ออกและนํ า เข้ า โดยเฉลี่ ย จาก 24 และ 22 วั น ในปี 2550 เหลื อ
เพียง 14 และ 13 วัน ในปี 2553 และค่าใช้จ่ายต่อตู้คอนเทนเนอร์สําหรับการส่งออกและนําเข้าลดลงประมาณ
ร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายในปี 2550 ส่ งผลให้ ในช่วงปี 2551-2552 ประเทศไทยสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการส่งออกและนําเข้าแล้ว อย่างน้อยประมาณ 46,000 ล้านบาทต่อปี
3.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย มีดังนี้
1) พัฒนาบุคลากร สําหรับบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลการนําเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT และเครื่องมืออื่นๆ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ
3) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์
4) ปรับปรุงกฎระเบียบรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคธุรกิจ และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ
5) พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสอดคล้องกับนโยบายและความตกลงระหว่างประเทศ
3.2.2 การดาเนินงานของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
ปัจจุบันระบบ NSW ของประเทศ ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
ของประเทศ เชื่อมโยงข้อมูลแบบบู รณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ระหว่างประเทศ โดยผู้ประกอบการค้าจัดทําข้อมูลเพียงครั้งเดียวหรือจัดเตรียมเอกสารเพียงหนึ่งชุดแล้วส่งให้
ระบบ NSW ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบ NSW จะทําหน้าที่ส่งข้อมูลเหล่านั้นให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงธุรกรรมการชําระเงิน โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลหลายชุดเพื่อ
จัดส่งให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ระบบ NSW ยังทําหน้าที่เป็น National Gateway สําหรับ
การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาคอาเซียนโดยมี
รูปแบบการเชื่อมโยงดังรูป
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ภาพที่ 3.1 ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
ที่มา: นางชลิดา พันธ์กระวี (2558)

ระบบ NSW พร้อมให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการนําเข้า
ส่งออก รวมถึงพร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ASW โดยมีบริการหลักๆ พร้อมให้บริการดังนี้
1) การบริการเว็บไซต์ (www.thainsw.net) โดยระบบ NSW ของประเทศ ประกอบด้วยบริการ
ข้อมูลข่าวสารการนําเข้าส่งออกที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายและระเบียบ การจัดตั้ง
NSW และ ASW มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล โดยกลุ่มผู้ใช้บริการ ประกอบด้วยสาธารณชน
ทั่วไป ผู้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์
2) การบริการระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange Gateway) ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ สําหรับทําหน้าที่รับส่งข้อมูลแบบปลอดภัยระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคธุรกิจภายในประเทศไทย ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน
โดยระบบดังกล่าวออกแบบไว้ให้ ทํางานแบบอัตโนมัติ สามารถรับส่งข้อมูลได้ประมาณ 100,000 เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่อชั่วโมง ซึ่งปัจจุบัน มีทะเบียนผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น ประมาณ 10,000 ทะเบียน ทําหน้าที่เป็น
ตัวแทนของผู้ใช้บริการนําเข้าส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 100,000 ราย
3) การบริการติดตามสถานภาพการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของทุกหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
ผ่านอินเทอร์เน็ต (NSW e-Tracking) โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและระหว่างประเทศแบบ Real time บนระบบ NSW ได้ทุกวันตลอดเวลา
24 ชั่วโมง โดยใช้เลขที่อ้างอิง วันที่ ชื่อเอกสาร และประเทศที่ต้องการทราบ ระบบงานดังกล่าวจะให้ข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ผลของการทํ า ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั น
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ากต้ น ทางจนถึ ง ปลายทางว่ า กระบวนการนั้ น อยู่ ที่ ห น่ ว ยงานใด โดยผู้ ใ ช้ ส ามารถ
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ดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการส่งข้อมูลได้ เช่น แต่ละหน่วยงานใช้เวลาดําเนินการนานเท่าไร ความล่าช้า
อยู่ที่ขั้นตอนใด
4) การบริการระบบฐานข้อมูล “National Standard Data Set” หรือมาตรฐานข้อมูลของประเทศ
แบบ Real time ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อมูลสอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศ (UN WCO
และ ASEAN) พร้อมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานสากลจากแหล่งต่างๆ เช่น มาตรฐานที่จัดทําโดย
องค์การสหประชาชาติ และมาตรฐานขององค์การศุลกากรโลก เพื่อให้ผู้ใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ สามารถสืบค้นและนําไปใช้งานได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
5) การบริการระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรองของส่วนราชการที่ไม่มีระบบงานคอมพิวเตอร์
ของตนเอง และยังไม่พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ NSW ของประเทศ เช่น กรมศิลปากร และกรมทรัพยากร
ธรณี โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคําขอใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ ของส่วนราชการดังกล่าวบนระบบ
NSW ได้โดยตรงผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองจะพิจารณาคําขอ
ใบอนุญาตและใบรับรอง และพิจารณาการออกเลขที่ใบอนุญาตและใบรับรองบนระบบ NSW โดยตรง
เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดตามผลการออกใบอนุญาตและใบรับรอง รวมถึงการใช้ใบอนุญาต
และใบรับรองต่างๆ สําหรับการตรวจปล่อยสินค้าได้ทุกวัน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
6) การบริการ Help Desk and Call Center สําหรับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการค้า
ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออก โดยให้บริการรับแจ้งปัญหา การแก้ไขปัญหา และบริการสอบถามข้อมูลต่างๆ
ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ การทํ าธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ต่ างๆ ที่เ กี่ ยวข้อ งกั บ การเชื่อ มโยงข้ อมู ล ระหว่ าง NSW
กับหน่วยงานภายใน ประเทศไทย และการเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน (ASW) และประเทศอื่นๆ นอก
ภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย การให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์
3.2.3 ความคืบหน้าของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
ระบบ NSW ของประเทศไทย เริ่มให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่แล้ว
รวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบศุลกากรไร้เอกสาร เพื่อให้บริการผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้า /ส่งออก
ทั่วประเทศแบบไร้เอกสารได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการค้าที่ใช้ระบบศุลกากรไร้
เอกสารอยู่แล้ว ปัจจุบันระบบ NSW ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจประมาณ
เดือนละ 5.4 ล้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสารระหว่างกรมศุลกากรและ
ผู้ประกอบการทั่วประเทศตั้งแต่กรกฎาคม 2551 และมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพิ่มเติม
ดังนี้
1) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรกับกรมการค้าต่างประเทศ ได้แก่
- การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองการนําเข้า-ส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2552
- การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกกาแฟ ตั้งแต่ มิถุนายน 2554
- การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้แปรรูป ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555
- การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกสินค้าถ่านไม้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555
2) การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองและหรือใบอนุญาตเพื่อการนําเข้าหรือการส่งของออกจากเขต
ประกอบการเสรี ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับกรมศุลกากร ตั้งแต่มีนาคม 2552
3) การเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก.6 สําหรับนําเข้าส่งออกวัตถุอันตราย
ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับกรมศุลกากร ตั้งแต่กรกฎาคม 2552
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4) การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ใบอนุ ญ าตการนํ า สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ เ ข้ า ราชอาณาจั ก รและออกนอก
ราชอาณาจักร (แบบ ร.6 และแบบ ร.9) ระหว่างกรมปศุสัตว์กับกรมศุลกากร ตั้งแต่มกราคม 2553
5) การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ใบอนุ ญ าตนํ า เข้ า -ส่ ง ออกสุ ร า และบุ ห รี่ ระหว่ า งกรมสรรพสามิ ต กั บ
กรมศุลกากร ตั้งแต่ตุลาคม 2553
6) การเชื่อมโยงหนั งสื ออนุ มัติสั่ งปล่ อยสิ นค้าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับกรมศุลกากร ตั้งแต่กรกฎาคม 2554
7) การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุญาตให้นําสัตว์น้ําบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรระหว่างกรมประมง
กับกรมศุลกากร ตั้งแต่กันยายน 2554
8) การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตสินค้าประเภทเครื่องสําอางระหว่างสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากับกรมศุลกากร ตั้งแต่ 5 เมษายน 2555
9) หน่วยงานที่อยู่ระหว่างทดสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ NSW ประมาณ 10 หน่วยงาน
ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่, กรมธุรกิจพลังงาน, สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ , กรมการ
ขนส่งทางบก, กรมการอุตสาหกรรมทหาร, สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ, กรมศิลปากร, กรมการปกครอง
ปัจจุบันระบบ NSW ของประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียน ขณะนี้มี
หน่วยงานที่มีระบบพร้อมรองรับเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW แล้ว 36 หน่วยงาน ประกอบด้วย
หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสารผ่านระบบ NSW ครบถ้วนทุกเอกสาร/ประเภทเอกสาร
จํานวน 30 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กรมศุลกากร 2) กรมทรัพยากรธรณี 3)กรมป่าไม้ 4)กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ 5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) 7) กรมอุ ทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่ า และพั นธุ์ พื ช 8) สํ านั กงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (สอน.) 9) การยางแห่งประเทศไทย 10) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 11) การนิคม
อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย 12) สํ า นั กงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น 13) สถาบั น ไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ 14) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 15) กรมการขนส่งทางบก 16) กรมควบคุมโรค 17) กรมเจ้าท่า
18) การท่าเรือแห่งประเทศไทย 19) กรมการค้าภายใน 20) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 21) กรมสรรพสามิต
22) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 23) กรมธุรกิจพลังงาน 24) สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 25) กรม
ศิลปากร 26) สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 27) บริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัด (มหาชน)
28) สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กรมการบินพลเรือนเดิม) 29) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจํากัด
และ 30) กรมประมง
หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสารผ่านระบบ NSW ยังไม่ครบถ้วนทุกชนิดสินค้า จํานวน 4 หน่วยงาน
ได้แก่ 1) กรมการอุตสาหกรรมทหาร 2) กรมวิชาการเกษตร 3) กรมการค้าต่างประเทศ และ 4) กรมปศุสัตว์
หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW แต่ยังต้องใช้เอกสารเพื่อนํามาประกอบการผ่านพิธี
ศุลกากร จํานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กรมการปกครอง และ 2) หอการค้าไทยและสภาหอการค้ าแห่ง
ประเทศไทย
นอกจากนี้ มี หน่วยงานที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเปิดใช้งาน NSW อย่างเป็นทางการ
เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับ -ส่งข้อมูล/ประเทศปลายทาง ยังไม่พร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล
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จํานวน 1 หน่วยงาน คือ 1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยน
ข้อมูลแบบ B2G ผ่านระบบ NSW จํานวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กรมศุลกากร 2) การท่าเรือแห่งประเทศไทย
3) กรมเจ้าท่า 4) กรมเชื้อเพลิง 5) กรมควบคุมโรค 6) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 7) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 8) กรมธุร กิจพลั งงาน 9) การยางแห่ งประเทศไทย 10) กรมสรรพสารมิ ต
11) กรมประมง และ 12) กรมการอุตสาหกรรมอาหาร (กรมศุลกากร, 2560)
3.2.4 ความก้าวหน้าด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปรับปรุงกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล แบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า การ
ส่งออก การนําผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
คณะทํางานด้านกฎหมายเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า การส่งออก และโล
จิสติกส์ ภายใต้คณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า การส่งออก และโลจิ
สติกส์มีมติเห็นชอบร่วมกันดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับระบบ NSW เพื่ออํานวยความสะดวกทางด้านการค้าระหว่างประเทศ และการ
ให้บริการของรัฐที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการขอและออกใบอนุญาต และใบรับรองต่างๆ สําหรับการนําเข้า
การส่งออก และโลจิสติกส์ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิก ส์ โดยได้ยกร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว ที่ประชุมคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบร่าง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 และได้ประกาศเพื่อบังคับใช้ เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2557 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ
NSW
2) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
มาตรา 6... ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายที่ให้อํานาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมาย
นั้นเพื่อยกเลิ กการอนุ ญาต หรื อจั ดให้ มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้ในกรณีที่มีความจําเป็น
ผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงปฎหมายหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้
มาตรา 7... และจะกํา หนดให้ยื่น คํา ขอผ่า นทางสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ ทนการมายื่น คํา ขอด้ว ย
ตนเองก็ได้
มาตรา 16... (ข้อ 6) เสนอแนะในการพัฒ นาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา
เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือกําหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ
การอนุญาตเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น
3) ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการ
นําเข้า ส่งออก นําผ่าน และโลจิสติกส์ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว พ.ศ. … โดยสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้นําเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดทํากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์ของ สพธอ. เพื่อร่วมกันพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็น โดยได้ผ่าน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อยู่ ระหว่างยกร่างหลั กเกณฑ์ภายใต้ร่ างพระราชกฤษฎีกาฯ เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และให้สอดคล้องกับกระบวนการในการนําเข้า ส่งออก นําผ่านและโลจิสติกส์ ผ่านระบบ NSW
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3.3 แนวคิดการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน (ASW)
แนวคิดการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน (ASW) สําหรับการจัดการพิธีการทางศุลกากร
เป็นการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนแบบปลอดภัย
โดยมี Regional Service ให้บริการข้อมูลทั่วไปสําหรับการใช้งานร่วมกันสําหรับ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมถึงเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อ มูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ NSW และ ASW เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จาก ASW ในการดําเนินพิธีการทางศุลกากรต่างๆ เช่น
ขอ/รับใบอนุญาต และเอกสารต่างๆที่ใช้ในการดําเนินการทางการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน (ภาพที่ 3.2)

ภาพที่ 3.2 แนวคิดการทางานของ ASEAN Single Window
ที่มา: About ASEAN Single Window (2013)

แนวคิดการจัดตั้งระบบ NSW ของประเทศสมาชิกอาเซียนสอดคล้องตามความตกลงอาเซียนสําหรับ
การจัดตั้ง ASW แต่ขอบเขตการให้บริการระบบ NSW ของแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับ
นโยบายของรัฐบาลของแต่ละประเทศด้วย เช่น ประเทศไทย จัดตั้งระบบ NSW ตามความตกลงอาเซียน
สําหรับการจัดตั้ง ASW และตามนโยบายรัฐบาลสําหรับการพัฒนาระบบโลจีสติกส์ของประเทศ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้า และระบบ NSW ของประเทศจะเป็น
ตัวแทนของระบบ e-Logistics ด้วยทําให้ Thailand NSW มีขอบเขตการให้บริการมากกว่าการให้บริการของ
ระบบ NSW ของบางประเทศ
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ภาพที่ 3.3 แผนโครงร่างการทางานของโครงการนาร่องการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน (ASW Pilot)
ที่มา: About ASEAN Single Window (2013)

ประเทศอินโดนีเซียได้ทดลองเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าของอาเซียนกับมาเลเซีย
บางส่วนตามข้อตกลงระหว่างสองประเทศ และพบว่าจํานวนใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าของอาเซียนลดลง
จํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับกับการใช้เอกสารใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า เนื่องจากก่อนหน้ านี้มีการปลอม
แปลงเอกสารใบรั บ รองแหล่ งกําเนิดสิ น ค้าซึ่งยากในการตรวจสอบในขั้นตอนการออกของ ในขณะที่การ
เชื่อมโยงข้อมูล ใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าของอาเซียนทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถตรวจสอบการปลอม
แปลงเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
โครงการนําร่องเชื่อมโยงใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าของอาเซียนมีการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยง
ข้อมูลแบบปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันสําหรับรองรับ ASW เต็มรูปแบบในอนาคต โดย ASW จะทําหน้าที่
ในการแปลงมาตรฐานที่แตกต่า งกั น ของประเทศสมาชิกอาเซี ยนให้ เ ป็น มาตรฐานเดียวกันก่ อนส่ งข้ อมู ล
ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนปลายทาง อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้นประเทศไทย)
ยังไม่มีการใช้ Digital Signature กับใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าของอาเซียน ซึ่งประเทศลาวเริ่มใช้ Digital
Signature กับ บางเอกสารแล้ ว จึ ง คาดว่าต้องใช้เวลากว่าที่ทุกประเทศจะพัฒ นาไปสู่ การใช้ใบรับรอง
แหล่งกําเนิดสินค้าของอาเซียนแบบไร้เอกสาร (ภาพที่ 3.3) (สินมหัต เกียรติจานนท์, 2555)
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3.3.1 ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน (ASW)
1) มติในการจัดตั้งและดําเนินการโครงการ ASW (Agreement to Establish and Implement the
ASW) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548
2) ข้อตกลงในการจัดตั้งและดําเนินการโครงการ ASW (Protocol to Establish and Implement
the ASW) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549
3) บันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งและดําเนินการโครงการ ASW (Memorandum of Understanding
on the Implementation of the ASW Pilot Project) ประเทศสมาชิกอาซียนได้ลงนามร่วมกันเสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554
3.3.2 โครงการนาร่องการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน (ASW)
โครงการนําร่อง ASW แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน (Component) คือ 1) การออกแบบระบบ 2) การพัฒนา
และติดตั้งระบบ 3) การประเมินระบบ ซึ่งปัจจุบัน โครงการนําร่อง ASW อยู่ในขั้นตอนที่ 2 ที่เรียกว่า
Component 2 (Full-fledged) ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดหาผู้พัฒนาและติดตั้งระบบ เพื่อการทดสอบ
เชื่องโยงข้อมูลใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าอาเซียน (ATIGA Form D) เพื่อนําไปสู่การใช้งานจริง ทั้งนี้โครงการนําร่อง
ทั้ง 3 ขั้นตอน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2558 และพร้อมให้ใช้งานจริงประมาณปี 2559 ซึ่งในการดําเนินงาน
โครงการนําร่องดังกล่าวได้มีการกําหนดให้ใช้เอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ดังนี้
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ภาพที่ 3.4 โครงการนาร่อง ASEAN Single Window เชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้าของอาเซียน
ที่มา: กรมศุลกากร (2560)
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1) ใบขนสินค้าของอาเซียน (ASEAN Customs Declaration Document: ACDD) โดยช่วยให้กรม
ศุลกากรสามารถใช้ข้อมูลรายการสินค้านําเข้าจากประเทศอาเซียนสําหรับวางแผนการตรวจปล่อยสินค้าได้
ล่วงหน้าก่อนสินค้าเดินทางมาถึง ซึ่งทําให้ออกของที่นําเข้าจากอาเซียนได้เร็วขึ้น และบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น
ในส่วนของผู้นําเข้าจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการนําเข้ากับผู้ส่งออกในอาเซียนได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถนําข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกันมาใช้ได้โดยอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ประกอบการอาเซียนที่เป็นคู่ค้าร่วม
ดําเนินการในอนาคต
2) ใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าของอาเซียน (ATIGA Form D) ช่วยให้ระบบ e-Customs มีข้อมูล
ใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าสําหรับสินค้าที่นําเข้าจากประเทศอาเซียนพร้อมตรวจสอบกับระบบ e-Import
แบบอัตโนมัติ ทําให้ผู้ประกอบการสุจริตออกของที่นําเข้าจากอาเซียนได้เร็วขึ้น และยังช่วยให้ผู้นําเข้าสามารถ
สําแดงเลขที่อ้างอิงของ Form D ในใบขนสินค้าขาเข้าสําหรับการออกของทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องใช้
เอกสาร ATIGA Form D ระหว่างอาเซียน และไม่ต้องส่งข้อมูล ATIGA Form D ให้หรมศุลกากรในอนาคต
(ภาพที่ 2.4)
3.3.3 ความก้าวหน้าของการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน (ASW)
ประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามความตกลงเมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เพื่อพัฒนาโครงการนําร่อง
ASW Pilot Project โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศเข้าร่วมโครงการดังกล่าวประกอบด้วย บรูไน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม สําหรับประเทศลาว พม่า และกัมพูชา คาดว่าจะ
ทยอยเชื่อมโยง ASW ได้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป โครงการนําร่องได้มีขึ้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรอง
แหล่งกําเนิดสินค้าของอาเซียน (ATIGA Form D) และข้อมูลใบขนสินค้าอาเซียน (ACDD) ปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างเตรียมทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ NSW ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความพร้อม
ตามลําดับก่อนหลัง โดยระบบ NSW ของประเทศไทยได้เริ่มทดสอบทางเทคนิคกับประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2555
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ลงนามใน "พิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดําเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน" (Protocol on the Legal Framework to
Implement the ASEAN Single Window) เพื่อให้เป็นกรอบกฎหมายสําคัญสําหรับรองรับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลผ่าน ASEAN Single Window โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการให้สัตยาบัน ซึ่ง จะมีผลบังคับใช้
ประมาณเดือนมีนาคม 2559
ในปี 2559 ประเทศไทยได้เข้าร่วมนําร่องทดสอบข้อมูล ATIGA Form D กับประเทศสมาชิกอีก 4 ประเทศ
ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งการทดสอบได้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 พบว่า
สมาชิกแต่ละประเทศมีความพร้อ มของระบบ NSW สําหรับรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ ASW ที่
แตกต่างกัน ซึ่งต้องปรับปรังทั้งด้านเทคนิคและกฎระเบียบเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ ASW
สําหรับการใช้งานจริงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยโดยกรมศุลกากรและกรมการค้า
ต่างประเทศ ได้เชื่อมโยงข้อมูล ATIGA Form D กับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์แล้ว เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2559 โดยเวียดนามเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ส่วนบรูไนและฟิลิปปินส์อยู่
ระหว่างเตรียมการและทดสอบระบบ คาดว่าจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลฯ ได้ต้นปี 2561 ประเทศอื่นๆ ได้แก่
กัมพูชา ลาว และเมียนมา คาดว่าจะเชื่อมโยงข้อมูลฯ ได้ภายในปี 2561
ทั้งนี้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม จะเริ่มเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA Form D เพื่อใช้ใน
การผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารได้ตั้งต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป รวมถึงอาเซียนอยู่ระหว่างการ
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เตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมภายในภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศสมาชิก
อาเซียน เช่น เอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) และใบขนสินค้าอาเซียน
(ACDD/export information) เป็นต้น โดยมีทีมบริหารโครงการ (PMO) ASW ของอาเซียน เป็นผู้ดูแลและ
บริหารจัดการระบบ ASW ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป (กรมศุลกากร, 2560)
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ภาพที่ 3.5 ความก้าวหน้าการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน (ASW)
ที่มา: กรมศุลกากร (2560)

3.4 ข้อมูลทั่วไปของด่านตรวจ
งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ขนส่งสินค้าเกษตรและการค้าระหว่าง
ประเทศผ่านด่านชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นการศึกษาด่านที่มีมูลค่าการส่งออก/นําเข้า
สิ น ค้ า เกษตรมากที่ สุ ด ของในแต่ ล ะประเทศ อั น ได้ แ ก่ (1) ด่ า นชายแดนไทย-สปป.ลาว จํ า นวน 7 ด่ า น
(2) ด่านชายแดนไทย-เมียนมา จํานวน 11 ด่าน (3) ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา จํานวน 5 ด่าน และ (4) ด่าน
ชายแดนไทย-มาเลเซีย จํานวน 4 ด่าน รวมทั้งสิ้น 27 ด่าน ดังนี้
ชายแดนไทย-สปป.ลาว (จังหวัดหนองคายและจังหวัดมุกดาหาร) จํานวน 7 ด่าน ดังนี้
3.4.1 ด่านตรวจพืชหนองคาย
ด่านตรวจพืชหนองคาย มีอาณาเขตตามเขตด่านศุลกากรหนองคาย รวมทั้งทางอนุมัติและด่าน
พรมแดนของด่านศุลกากรหนองคาย ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดด่านตรวจพืชและ
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สถานกักพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2542
ด่านตรวจพืชหนองคายมีปริมาณรถยนต์ผ่านด่านน้อยมากประมาณ 1 คัน/วัน เนื่องจากด่าน
ตรวจพืชหนองคายไม่ใช่ด่านหลักในการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างไทย-สปป.ลาว โดยเส้นทางหลักในการขนส่ง
สินค้าเกษตรไทย-สปป.ลาว คือ เส้นทาง R9 ผ่านด่านช่องเม็ก อ.สิริธร จ.อุบลราชธานี หรือเส้นทาง R3A ซึ่งเป็น
เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจีน-ลาว-ไทย เพื่อขนส่งสินค้าผ่านลาวเข้าสู่จีน ด่านตรวจพืชหนองคายมีเจ้าหน้าที่ประจํา
ด่านทั้งหมด 8 คน โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการนําเข้า 2) ด้านการส่งออก และ 3) ด้านการนําผ่าน
สินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ มันเส้น (มันสําปะหลัง) ชาผงแห้ง และ ยาสูบ (ใบชาอบแห้ง)
สินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ ผลไม้ (เงาะ ลําใย มังคุด มะม่วงเขียวเสวย) ปลายข้าวสารหัก และ
กากถั่วเหลือง
3.4.2 ด่านกักกันสัตว์จังหวัดหนองคาย
ด่านกักกันสัตว์หนองคาย เป็นหน่วยงานส่วนกลางมีสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดกอง
สารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เดิมใช้ชื่อ “ด่านท่าออกหนองคาย” ปัจจุบันมีอาณาเขตความรับผิดชอบตามประกาศกรม
ปศุสัตว์ เรื่องกําหนดด่านกักสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ให้ด่านกักสัตว์หนองคายมีอาณาเขตตามเขต ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากรบึงกาฬ และ เขตอําเภอทุก
อําเภอของจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ โดยมีที่ตั้งสํานักงานอยู่ที่ เลขที่ 61 ถนนเฉลิม-พระเกียรติ
หมู่ที่ 4 บ้านนาเหลาทอง ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ด่านกักกันสัตว์หนองคาย เป็นหน่วยงานในสังกัดกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ บุคลกากรของ
ด่านฯ มีอัตรากําลังรวมทั้งสิ้น 18 คน แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอํานวยการ ด้านกักกัน
และระบาด และด้านสารวัตรบังคับใช้กฎหมาย โดยมี นายกรปณต ก้อนสันทัด เป็นหัวหน้าด่านฯ ซึ่งมีพื้นที่
รั บผิ ดชอบ ได้ แก่ 1) จุ ดตรวจควบคุ มการเคลื่ อนย้ ายสั ตว์ซากสั ตว์ ประกอบด้ วย จุ ดตรวจด่านกั กกั น สั ตว์
หนองคาย จุดตรวจบ้านน้ําสวย จุดตรวจด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จุดตรวจโพนพิสัย และจุดตรวจ
ศรีเชียงใหม่ 2) จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ประกอบด้วย ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ด่านท่าเสด็จ และด่าน
ศุลกากรบึงกาฬ และ 3) จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว ประกอบด้วย บ้านเปงจาน บ้านบุ่งคล้า บ้านจุมพล
บ้ า นห้ ว ยคาด บ้ า นหม้อ และบ้ า นม่ ว ง โดยภารกิ จหลั ก ได้แ ก่ 1) ให้ บ ริก ารระบบมาตรฐานกรมปศุ สั ตว์
(E-Service) แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 2) ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ตามรอยต่อระหว่างจังหวัด
3) กักกันสัตว์ก่อนนําไปจําหน่ายต่างประเทศ ตามขั้นตอนการระบาดวิทยา 4) ออกลาดตระเวนดักซุ่ม สืบสวน
หาข่าว เฝ้าระวังโรคระบาด 5) ประชาสัมพันธ์/ทําลายเชื้อโรค พาหนะบรรทุกสัตว์ และ 6) จับกุมผู้ กระทําผิด
พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542
การนํ า เข้ า -ส่ ง ออกสิ น ค้ า ผ่ า นด่ า นกั ก กั น สั ต ว์ ห นองคาย มี ป ริ ม าณรถยนต์ เ ข้ า -ออกด่ า น
ประมาณ 1-10 คัน/วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า ควบคุมการนําเข้าส่งออกให้สมดุล
และเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมีสินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ ซากโค กระบือ และสินค้า
ส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ สุกร (มีชีวิต) ไก่ (มีชีวิต) และซากสัตว์ปีก
3.4.3 ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดหนองคาย
คณะกรรมการพัฒนาแม่น้ําโขงได้ริเริ่มให้กรมประมงดําเนินการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์จังหวัดน้ํา
หนองคายเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2532 ต่อมาในปี 2536 กรมประมงได้รับมอบพื้นที่จากกรมทางหลวง
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บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 2 ตอนเชื่อมสะพานไทย-ลาว เพื่อก่อสร้างด่าน และได้แต่งตั้งข้ าราชการมา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์จังหวัดน้ําหนองคายในปี 2538 ปัจจุบันด่านตรวจสัตว์จังหวัดน้ําหนองคายมี
พื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย
ด่านตรวจสัตว์จังหวัดน้ําหนองคาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) ควบคุมและตรวจสอบการ
นําเข้านําผ่าน และส่งออกสัตว์น้ําตามกฎหมาย 2) ป้องกันและปราบปรามการนําเข้านําผ่านและส่งออกสัตว์น้ํา
ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 3) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการนําเข้านําผ่านส่งออก และการอนุรักษ์สัตว์น้ํา
แก่ผู้ประกอบกาเยาวชนประชาชนและผู้สนใจ 4) จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการนําเข้านําผ่านและ
ส่งออกสัตว์น้ําเพื่อกําหนดมาตรการควบคุมและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการค้าสัตว์น้ํา และ 5) ศึกษา ค้นคว้าวิจัย
และพัฒนาสัตว์น้ําที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์
การนําเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านด่านตรวจสัตว์จังหวัดน้ําหนองคาย มีรถยนต์ที่เข้า-ออกผ่านด่านเพื่อ
นําเข้า/ส่งออกสินค้า ประมาณ 5-10 คัน/วัน วัตถุประสงค์ของการเดินทางในการนําเข้า/ส่งออกสินค้า คือ เพื่อ
การค้า เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และเพื่อการบริโภค อนึ่งสินค้าที่ผ่านด่านฯ เกือบทั้งหมดจะเป็นสินค้าเพื่อการ
ส่งออกทั้งสิ้น สินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ ปลาน้ําจืดเพื่อการบริโภค เช่น ปลานิล ปลาดุก ลูกพันธุ์ปลาน้ําจืด
เพื่อการเพาะเลี้ยง และ ปลาทะเลแช่แข็ง ซึ่งสินค้า ส่วนใหญ่มาจากภาคกลาง (จ. สิงห์บุรี) นํามาแช่ เย็นแล้ว
บรรจุใส่กระสอบปุ๋ยเพื่อขนส่งไปยังฝั่งลาว อย่างไรก็ตาม ในอนาคตไทยอาจส่งออกได้น้อยลง เนื่องจากลาวได้
นําเข้าลูกพันธุ์ปลาเพื่อไปเพาะเลี้ยงเยอะมาก (โดยเฉพาะปลากระชัง จากเขื่อนน้ํามูล)
ด่ า นตรวจสั ต ว์ จั ง หวั ด น้ํ า หนองคายมี ห น้ า ที่ อ อกใบอนุ ญ าตการนํ า เข้ า /ส่ ง ออกสิ น ค้ าให้
ผู้ประกอบการ (ใบอนุญาตมีอายุ 15 วัน) โดยใช้วิธีติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์/Email ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจ
ณ จุดตรวจ ในวันที่ระบุว่าจะมีการนําเข้า/ส่งออก เพื่อตรวจสอบว่าชนิดของสัตว์น้ําตรงตามที่ขอไว้หรือไม่
และเพื่อป้องกันการลักลอบการส่งออก
ปัจจุบัน FSW ได้พัฒนาสู่เฟส 3 แล้ว กล่าวคือมีการเพิ่ม server และพัฒนาการออก
ใบอนุญาตให้มีหน้าที่หลากหลายมากขึ้น และในเฟส 3 นี้ ระบบจะสามารถเชื่อมโยงกับระบบ NSW ของกรม
ศุลกากรได้แล้ว ระบบ FSW จะส่งเลขที่ใบอนุญาตไปยังศูนย์ แต่ปัญหาที่พบคือศูนย์ยังไม่มีการตอบกลับมา
ยังเป็นการส่งข้อมูลแบบสื่อสารทางเดียวเนื่องจากศูนย์ต้องได้เลขที่ใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถออกใบผลได้
แต่ในอนาคตหากระบบเชื่อมโยงกันสมบูรณ์ก็จะสามารถตรวจปล่อยสินค้าร่วมกันได้
ด่านตรวจสัตว์จังหวัดน้ําหนองคายมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานระบบได้
และมีการแจ้งผลตอบรับในการพัฒนาระบบ โดยในแต่ละเฟสจะมีการเซ็นข้อกําหนดของผู้ ว่าจ้าง (Term of
Reference) กับบริษัทที่ปรับปรุงระบบหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โดยต้องแจ้งความต้องการกับส่วนกลางว่า
ต้องการข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติม ซึ่งส่วนกลางจะพิจารณาตามความจําเป็น หากเห็นชอบก็จะแจ้งกับบริษัทให้
เพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวลงในระบบ
3.4.4 ด่านศุลกากรหนองคาย
ด่ านศุ ลกากรหนองคายเป็ นด่ านศุ ลกากรทางบกมี เขตแดนติ ดกั บสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว มีแม่น้ําโขงเป้นเส้นกั้นเขตแดน ในอดีตเป็น "ด่านเก็บภาษี" ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2458 ขึ้นอยู่กับ
ข้าหลวงปกครอง (เจ้าเมืองหนองคาย) ในปีเดียวกันนั้นเอง ได้มีการโอนด่านเก็บภาษีจากกระทรวงมหาดไทย
ไปขึ้นกับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ สังกัดกรมสรรพากร จนกระทั่งปี พ.ศ.2462 ได้มีการโอนด่านเก็บภาษี
จากกรมสรรพากรไปขึ้นกับกรมศุลกากร ตั้งแต่นั้นมา “ด่านภาษีหนองคาย” จึงสังกัดกรมศุลกากร และในปี พ.ศ.
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2481 ได้มีกฎกระทรวง การคลังกําหนดเขตด่านศุลกากรหนองคายและกําหนดให้ด่านศุลกากรหนองคายเป็นท่าหรือ
ที่สํ าหรับการนํ าของเข้าและส่งของออกได้ทุกประเภท ต่อมาได้มีกฎกระทรวงการคลั งฉบับที่ 10 ได้กําหนดด่าน
พรมแดนท่าบ่อ จังหวัดหนองคายขึ้นกับด่านศุลกากรหนองคาย โดยในระยะแรกได้ฝากให้กรมสรรพากรเป็น
ผู้ ดู แ ลด่ า นศุ ล กากรหนองคาย ปั จจุ บั นด่ านศุ ลกากรหนองคายตั้ งอยู่ ที่ ศู นย์ ราชการจั งหวั ดหนองคาย ถนน
มิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ด่านศุลกากรหนองคายมีปริมาณรถยนต์ผ่านด่านประมาณ 1,000-2,000 คัน/วัน มีเจ้าหน้าที่
ประจําด่านทั้งหมด 75 คน โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริหารงานทั่วไป 2) ส่วนบริการศุลกากร
3) ส่วนควบคุมทางศุลกากร และ 4) ด้านงานปราบปราม
สินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ รถยนต์นั่งกระบะ (พวงมาลัยซ้าย) ชุดสายไฟรถยนต์สําเร็จรูป สาย
เคเบิ้ล และ ไม้แปรรูป
สินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ น้ํามันปิโตรเลียม ยานยนต์กระบะบรรทุก และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สําหรับจังหวัดหนองคาย นอกจากจะมีการนําเข้า –ส่งออกผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย–ลาว
แห่งที่ 1 ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคายเข้ากับแขวงเวีย งจันทน์แล้ว ทางจังหวัดก็ยังได้เปิดจุดผ่อนปรน
การค้าตามแนวชายแดนไทยกับ สปป. ลาว โดยปัจจุบันมีจํานวน 4 จุด ได้แก่ 1) บ้านเปงจน ต.โพนแพง อ. รัตนวาปี
2) บ้านบุ่งคล้า อ. บุ่งคล้า 3) บ้านจุมพล อ. โพนพิสัย และ 4) บ้านหม้อ อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย ซึ่งไม่มี
การดําเนินพิธีการทางศุลกากรในจุดผ่อนปรนการค้าทั้ง 4 จุด ดังกล่าว เนื่องจากเป็นการซื้อขายเพื่อใช้บริโภค
ในครัวเรือน ไม่ได้เป็นการทําเป็นธุรกิจ แต่ทางด่านฯ หนองคายก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปคอยกํากับ ตรวจสอบ
และควบคุมการนําเข้า เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบนําเข้าสินค้า
ตารางที่ 3.1 สถิติมูลค่าการนาเข้า-ส่งออก ผ่านด่านศุลกากรหนองคาย ปีงบประมาณ 2551-2559
ปีงบประมาณ
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

มูลค่าการนาเข้า
1,851.773
2,032.385
2,849.899
2,582.021
3,428.287
3,432.836
3,328.163
4,272.719

ที่มา: ด่านศุลกากรหนองคาย (2559)

มูลค่าการส่งออก
28,623.868
29,282.551
35,270.136
41,470.071
59,547.037
55,661.313
58,266.157
54,589.970

หน่วย : ล้านบาท
มูลค่ารวม
30,475.641
31,314.936
38,120.035
44,052.092
62,975.324
59,094.149
61,534.320
58,862.689
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ตารางที่ 3.2 สถิติสินค้าส่งออกด่านศุลกากรหนองคาย-สปป.ลาว ปี พ.ศ. 2556-2558
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สินค้า (ส่งออก)
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
น้ํามันดีเซล
ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า
น้ํามันเบนซิน
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
น้ํามันสําเร็จรูปอื่น ๆ
เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ
เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
เครื่องสําอาง เครื่องหอมและสบู่
เหล็กและเหล็กกล้า
สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
เครื่องโทรสาร โทรพิมพ์ โทรศัพท์อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอส์
อาหารสัตว์อื่น ๆ
ผ้าผืนและด้าย
ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
วัตถุดิบเพื่อใช้ทําเครื่องสําอาง
อื่นๆ

รวมมูลค่าสินค้าส่งออกด่านศุลกากรหนองคาย

2556
9,904.52
8,873.91
1,467.99
3,031.79
1,632.60
1,872.58
2,528.00
253.34
980.87
1,443.61
822.26

หน่วย : ล้านบาท
2557
2558
10,827.42 10,173.04
8,817.85
6,613.77
1,504.72
2,151.25
2,862.63
2,072.01
1,834.19
1,884.84
1,961.73
1,685.58
1,087.80
1,490.09
280.74
1,429.98
1,134.42
1,408.90
1,804.61
1,104.26
792.65
1,062.38

875.66

1,317.59

1,015.81

813.29
860.40
1,211.07
773.67
794.56
269.75
794.08
541.66
16,299.23

941.76
957.12
1,118.85
765.86
718.51
294.74
719.42
681.01
18,207.45

996.75
964.96
928.29
882.00
826.50
759.38
739.84
692.91
18,376.13

56,044.83

58,631.06

57,258.65

ที่มา: กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ (2558)
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ตารางที่ 3.3 สถิติสินค้านาเข้าด่านศุลกากรหนองคาย-สปป.ลาว ปี พ.ศ. 2556-2558
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สินค้า (นาเข้า)
เชื้อเพลิงอื่น ๆ
ลวดและสายเคเบิล ที่หุ้มฉนวน
ใบยาสูบ
รองเท้า
ไม้แปรรูป
เครื่องพักกระแสไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ผลไม้และของปรุงแต่งจากผลไม้
ผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
เศษกระดาษ
สิ่งพิมพ์
ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ
เสื้อผ้าสําเร็จรูป
ผักและของปรุงแต่งจากผัก
เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ
เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
การทดสอบอื่น ๆ
ปุ๋ย
เครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอล์
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก
อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์
เครื่องจักรไฟฟ้าอื่นๆและส่วนประกอบ
อื่นๆ

รวมมูลค่าสินค้านาเข้าด่านศุลกากรหนองคาย
ที่มา: กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ (2558)

2556
391.26
2.55
316.66
0.25
41.44
33.94
53.90
57.85
26.66
23.77
1.74
59.24

หน่วย : ล้านบาท
2557
2558
2,528.73
314.66 393.87
244.08 303.26
175.39 266.62
245.71 221.60
15.86 153.54
80.33
71.51
50.32
53.39
55.63
51.88
90.26
47.69
22.39
31.84
4.45
29.66
10.02
23.77
19.07
20.32

2.53

7.59

17.82

23.07
4.13
0.17
11.84
147.53

28.57
8.52
0.38
7.94
12.97
103.17

14.50
13.72
11.87
11.71
10.15
85.21

1,198.53 1,497.30 4,362.66
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3.4.5 ด่านตรวจพืชมุกดาหาร
สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ ชัน (ยางไม้) จากลาว
สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ ลําไย ทุเรียน (ไปเวียดนามเข้าจีน)
ด่านตรวจพืชมุกดาหารมีอาณาเขตตามเขตด่านศุลกากรมุกดาหารรวมทั้งทางอนุมัติและด่าน
พรมแดนของด่านศุลกากรมุกดาหาร ตําบลบางทรายใหญ่ อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร บุคลกากร
ของด่านตรวจพืชมุกดาหาร มีจํานวนทั้งสิ้น 9 คน แต่ไปช่วยราชการที่ กรุงเทพฯ 2 คน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานจริงที่ด่านฯ จึงมีจํานวน 7 คน ประกอบด้วย โดยมีการแบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านตรวจ
พืชและสินค้าเกษตร และด้านธุรการ
3.4.6 ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ กุ้งมังกรแช่เย็น
สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแช่เย็น (กุ้ง) อาหารทะเลมีชีวิต
(หอยแครง) ปลามีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น ปลานิล ปลาดุก
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดมุกดาหาร มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบคือจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัด
อํานาจเจริ ญ มี บุคลากร/เจ้ าหน้าที่ประจํ าด่าน จํานวนทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 2 คน พนักงาน
ราชการ 1 คน ลูกจ้างเหมาจ่าย 1 คน โดยมีภาระหน้าที่ 3 ด้าน คือ 1) ออกใบอนุญาต 2) ตรวจสอบสินค้า และ 3)
ประจําท่าเรือ
ลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการให้บริการการนําเข้า -ส่งออกสินค้า รวมถึงการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานส่วนกลาง

ภาพที่ 3.6 ขั้นตอนการนาสัตว์น้าออกนอกราชอาณาจักร
ที่มา: ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดมุกดาหาร (2559)
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3.4.7 ด่านศุลกากรมุกดาหาร
ด่า นศุ ล กากรมุ ก ดาหารตั้ งอยู่ ที่ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมื อ ง จ.มุ กดาหาร มี เ ขตพื้ นที่ ความ
รับผิดชอบคือจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม โดยมี ช่องทางด่านพรมแดนฯ 2
ช่องทาง ได้แก่ (1) ด่านพรมแดนมุกดาหาร (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2) อยู่ตรงข้ามกับเมืองไกสอนพมวิหาร
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และ (2) ด่านพรมแดนท่าเรือขนส่งคนโดยสาร (ท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาล
เมืองมุกดาหาร) อยู่ตรงข้ามกับด่านท่าเรือโดยสารสะหวันนะเขต
สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ทองแดงบริสุทธิ์ ส่วนประกอบของกล้อง
สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ หน่วยประมวลผลข้อมูล แผ่นวงจรพิมพ์ แท้งเปล่า อุปกรณ์ทําด้วยโลหะ
ตารางที่ 3.4 สินค้านาเข้า-ส่งออก ด่านศุลกากรมุกดาหาร
สินค้าส่งออก
ชนิดสินค้า

สินค้านาเข้า
มูลค่า (บาท) ชนิดสินค้า

มูลค่า (บาท)

หน่วยประมวลผลข้อมูล

980,268,095.80 พลังงานไฟฟ้า

1,294,094,361.11

แผ่นวงจรพิมพ์
แท้งเปล่า, อุปกรณ์ทํา
ด้วยโลหะ

430,558,136.47 ทองแดงบริสุทธิ์

702,583,572.26
672,165,875.13

ส่วนประกอบของกล้อง

332,009,711.54 ส่วนประกอบของกล้อง
แท้งเปล่า, อุปกรณ์ทําด้วย
110,663,603.47 โลหะ

น้ํามันเชื้อเพลิง

109,498,080.02 หน่วยประมวลผลข้อมูล

224,500,025.64

93,323,667.32 เครื่องโทรศัพท์
เสื้อเบลาส์ เชิ้ตสตรีหรือ
87,170,052.89 เด็กหญิง
68,283,228.94 สูท แจ๊กเก็ต กางเกงสตรี
หรือเด็กหญิง

138,008,706.09

67,076,130.26 ส่วนประกอบเครน ปั้นจั่น

50,000,000.00

น้ําตาล
ชิ้นส่วนทําด้วยพลาสติก
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
สําหรับให้สัญญาณเสียง
หรือให้สัญญาณที่เห็นได้
ส่วนประกอบ
เครื่องประมวลผลข้อมูล
วงจรรวมที่ใช้ในทาง
อิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ

62,362,515.57 ส่วนประกอบรองเท้า
1,044,762,393.92 อืน่ ๆ

รวมมูลค่าสินค้าส่งออก

3,385,975,616.20 รวมมูลค่าสินค้านาเข้า

ทีม่ า : ด่านศุลกากรมุกดาหาร (2559)
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2559

369,216,444.14

79,190,846.06
55,229,072.51

47,743,437.15
691,291,164.38
4,324,023,504.47
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ด่านศุลกากรมุกดาหารมีบุคลากร/เจ้าหน้าที่ประจําด่านจํานวนทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย
ข้าราชการ 37 คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 12 คน โดยมีการแบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ (1) ส่ว นบริการศุลกากร ประกอบด้วย ฝ่ายบริห ารทั่วไป ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 และฝ่ายบริการ
ศุลกากรที่ 2 และ (2) ส่วนควบคุมทางศุลกากร ประกอบด้วย ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม และฝ่ายควบคุม
และตรวจสอบทางศุลกากร
ชายแดนไทย-เมียนมา (จังหวัดตากและจังหวัดเชียงราย) จํานวน 11 ด่าน ดังนี้
3.4.8 ด่านตรวจพืชแม่สอด
ด่านตรวจพืช แม่สอด มีอาณาเขตตามเขตด่านศุล กากรแม่ส อด รวมทั้งทางอนุมัติและด่าน
พรมแดนของด่านศุลกากรแม่สอด ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดด่านตรวจพืชและ
สถานกักพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2542
ด่านตรวจพืชแม่สอดมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 5 คน โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ
2) ด้านธุรการ และ 3) ด้านบริการ
สินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ หอมหัวใหญ่ ถั่วลิสงและถั่วเขียว และ พริกแห้ง
สินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ไม้ดอก ไม้ประดับ และ ไม้ผล
3.4.9 ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตาก
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตาก ตั้งอยู่ ที่อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปัจจุบันเป็นหน่วยงานสังกัด
ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ํา สํานักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่
ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ การนําเข้า/ส่งออก/นําผ่าน สัตว์น้ํา ซากสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ รวมถึงปัจจัยการผลิต
ที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ําให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2499 พระราชบั ญญั ติ การส่ งออกไปนอกและการนํ าเข้ า มาในราชอาณาจั ก รซึ่ ง สิ นค้ า พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งจุดการตรวจสอบสัตว์น้ํา เป็น 2 จุดตรวจ
ดังนี้ 1) บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-พม่า และท่าข้ามสินค้าบริเวณแม่น้ําเมย ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสัตว์น้ําระหว่างไทยและพม่า และ 2) จุดตรวจสัตว์น้ําบ้านห้วยหินฝน
ตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นจุดตรวจร่วมหลายหน่วยงาน และจุดผ่านในการลําเลียงสินค้า
สัตว์น้ําเพื่อนําไปจําหน่ายภายในประเทศหรือนําผ่าน
สินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ ปลาลิ้นหมา ปลาดาบลาว และ ปูทะเล
สินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ กุ้งขาว ปลาจาระเม็ด และ ปลาริวกิว
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตากมีการใช้ระบบ FSW ซึ่งสามารถให้บริการในลักษณะเบ็ดเสร็จจาก
หน้าต่างบริการเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะการใช้งานเหมือนระบบ NSW เพื่อลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร และ
ดําเนินการแบบลดและไร้กระดาษ (Paperless Trading) เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับควบคุมของหน่วยงานเอง
และเพิ่มบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ ผู้นําเข้า/ส่งออกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้หน่วยงานได้มีการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลในระบบ FSW โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะมีรหัสและพาสเวิร์ดของตนเองสําหรับ
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เข้าไปใช้งานในระบบ ด่านตรวจสัตว์น้ําแม่สอดมีความพร้อมในการใช้งาน ทั้งด้านข้อมูลและคอมพิวเตอร์ โดย
ลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับด่านศุลกากรเพื่อให้บริการการนําเข้า – ส่งออกสินค้า จะเป็นใน
รูปแบบ ดังนี้
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตาก

กรมประมง (ส่วนกลาง)

กรมศุลกากร (ส่วนกลาง)

ด่านศุลกากร

3.4.10 ด่านศุลกากรแม่สอด
ด่านศุลกากรแม่สอด เป็นด่านศุลกากรทางบกอยู่ติดเขตแดนไทยกับสหภาพเมียนมา ตั้งขั้น
ตามกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2483 ในอดีตเป็นด่านฝากอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดยมีนายอําเภอแม่สอดทําหน้าที่นายด่านศุลกากรแม่สอด จนกระทั่งปี พ.ศ.2498 กรมศุลกากรได้แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ศุลกากรไปทําหน้าที่นายด่านฯ และปฏิบัติหน้าที่ให้บริหารด้านศุลกากร แต่เนื่องจากยังไม่มีที่ทําการ
เป็นของตนเอง จึงยังคงใช้ที่ว่าการอําเภอแม่สอดเป็นที่ทําการชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 กรมศุลกากรได้
สร้างอาคารที่ทําการด่านศุลกากรแม่สอดขึ้นเป็นทางการเพื่อใช้ เป็นที่ทําการของศุลกากรโดยเฉพาะ โดยมีพื้นที่
ใช้สอยประมาณ 850 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ ถนนเอเชีย 1 (สายแม่สอด- ตาก) ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก (ด่านศุลกากรแม่สอด, 2559)
ด่านศุลกากรแม่สอดมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 60 คน โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
พิธีการศุลกากร และ ด้านการควบคุมทางศุลกากร
สินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ที่ทําด้วยไม้ โคกระบือ และ วัตถุดิบเพื่อการเกษตร
สินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ น้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ สินค้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค
และ ปูนซีเมนต์
3.4.11 ด่านตรวจพืชแม่สาย
ด่านตรวจพืชแม่สายเป็นด่านพรมแดนตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย ณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ได้รับการประกาศเป็นด่านตรวจพืชตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2529 โดยถือเขตศุลกากร
แม่สายเป็นเขตด่านตรวจพืชแม่สาย และเป็นสถานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับ
พืชที่จะส่งออกไปต่างประเทศ งานทางด้านธุรการ การเงิน -การบัญชี และเป็นสถานกักพืชในการเก็บตัวอย่าง
พืชที่มีการนําเข้ามาเพื่อสังเกตและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของศัตรูพืชที่ติดมากับพืชที่มีการนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ (1) ควบคุม ตรวจสอบพืช ผลิตผลพืชและวัสดุการเกษตรที่นําเข้า
นําผ่านและส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช วัตถุอันตราย ปุ๋ย พันธุ์พืช ณ ด่านตรวจพืช (2) ประสานงาน
และดําเนินการเกี่ยวกับการนําเข้าพืชและผลิตผลพืช และ (3) ปฏิบัติตามภารกิจ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2549 โดยมีบุคลากร/เจ้าหน้าที่ประจําด่าน
จํานวนทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย โดยมีการแบ่งหน้าที่ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) งานธุรการ 2) งานการเงิน
3) งานนายตรวจ 4) งานตรวจศัตรูพืชในห้องปฏิบัติการ
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ช่องทางด่านพรมแดนด่านตรวจพืชแม่สายมีดังนี้
1. จุดผ่านแดนถาวร
- จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 อยู่บนชั้น 2 ของอาคารด่านพรมแดนศุลกากร
แม่สาย ติดกับสะพานมิตรภาพไทย – พม่า แห่งที่ 1 ในเขต ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นสถานที่
ควบคุม กํากับดูแลและเฝ้าระวังมิให้มีการนําเข้าพืชที่เป็นสิ่งต้องห้ามจากผู้คนสัญจรทางเดินเท้าที่ข้ามไปมา
ระหว่างประเทศไทยและเมียนมา รวมทั้งยังเป็นสถานที่ตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้น ซึ่งกรมศุลกากร โดยด่าน
ศุ ล กากรแม่ ส ายมอบให้ ด่ า นตรวจพื ช แม่ ส ายใช้ เ ป็ น สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามหนั ง สื อ ด่ า นศุ ล กากร ที่ กค
0511(1)/2549 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545
- จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 อยู่ในบริเวณอาคารชั้น 1 ของด่านพรมแดน
ศุลกากรแม่สาย ในเขตบ้านสันผักฮี้ ต. แม่สาย อ. แม่สาย จ. เชียงราย เปิดทําการเมื่อ 30 มีนาคม 2552 เป็น
สถานที่ปฏิบัติงานในการรับแจ้งการนําเข้า – ส่งออกพืช ในกรณีเพื่อการค้าทางรถบรรทุกเท่านั้น
- ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
2. จุดผ่อนปรน เป็นงานด้านการเฝ้าระวังการนําเข้า -ส่งออกสินค้า แต่ไม่มีการนําเข้า -ส่งออก ณ
จุดผ่อนปรน มี 4 จุด ดังนี้ 1) ท่าบ้านปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 2) ท่าบ้านสายลมจอย ต.เวียง
พางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 3) ท่าบ้านเกาะทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4) ท่าดินดํา บ้านป่าแดง
ม.5 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ สินค้าจะนําเข้าตามฤดูกาล ส้ม (ฤดูหนาว), ใบชาอบแห้ง, ซังดอก
หญ้า เปลือกก่อ เปลือกบง (ฤดูแล้ง)
สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งก่อสร้าง
ตารางที่ 3.5 รายการพืชส่งออก-นาเข้า ด่านตรวจพืชแม่สาย
รายการพืชส่งออก ด่านตรวจพืชแม่สาย
ลาดับที่
ชนิดพืช
หน่วย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ใบชาอบแห้ง
เส้นก๋วยเตี๋ยว
เมล็ดกาแฟ
มะคาเดเมีย
เมล็ดงํา
รําข้าว
แป้งข้าวเจ้า
น้ํามะพร้าว
ข้าวโพดแช่แข็ง
ข้าว

ก.ก.
ก.ก.
ก.ก.
ก.ก.
ก.ก.
ก.ก.
ก.ก.
มล.
ก.ก.
ก.ก.

ปริมาณ
12,220.50
57,768.45
40,293.14
222.25
1,408.60
11,821.50
21,072.00
750
3,475,030.00
7,482,244.22

ทีม่ า: ด่านตรวจพืชแม่สาย (2558)
หมายเหตุ : ข้อมูลประจําปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค.57-30 ก.ย. 58)

มูลค่า
(บาท)
3,305,324.39
1,724,582.00
7,361,937.00
265,227.00
32,218.00
160,480.00
602,020.00
500
126,850,746.82
193,293,540.00

ใบ PC
(ฉบับ)
15
14
10
4
4
12
2
1
54
261
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รายการพืชนาเข้า ด่านตรวจพืชแม่สาย
ลาดับที่
ชนิดพืช
หน่วย
1
ผลส้มสด
ก.ก.
2
ใบชาอบแห้ง
ก.ก.
3
ดอกเก็กฮวยแห้ง
ก.ก.
4
ชาผง
ก.ก.
5
กระเทียม
ก.ก.
6
หอมหัวใหญ่
ก.ก.
7
ซังดอกหญ้า
ก.ก.
8
เปลือกก่อ
ก.ก.
9
เปลือกบง
ก.ก.
10 เมล็ดถั่วแระ
ก.ก.

ปริมาณ
1,079,668.00
689,175.00
264,754.00
85,800.00
1,285,545.00
63,000.00
198,000.00
224,000.00
56,000.00
15

มูลค่า (บาท)
20,175,760.00
11,915,615.99
2,918,421.45
3,756,654.92
16,767,270.00
441,000.00
1,222,600.00
2,464,000.00
308,000.00
-

ทีม่ า: ด่านตรวจพืชแม่สาย (2558)
หมายเหตุ : ข้อมูลประจําปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค.57-30 ก.ย. 58)

3.4.12 ด่านตรวจพืชเชียงของ
ด่านตรวจพืชเชียงของตั้งอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ต.เวียง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ (1) ควบคุม ตรวจสอบพืช ผลิตผลพืชและวัสดุการเกษตรที่นําเข้า นําผ่าน
และส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช วัตถุอันตราย ปุ๋ย พันธุ์พืช ณ ด่านตรวจพืช (2) ประสานงานและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการนําเข้าพืชและผลิตผลพืช และ (3) ปฏิบัติตามภารกิจ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2549 มีบุคลากร/เจ้าหน้าที่ประจําด่าน
จํานวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย โดยมีการแบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) งานธุรการ 2) งานวิชาการ
(นายตรวจ) และ 3) งานสนับสนุน
ช่องทางด่านพรมแดนด่านตรวจพืชเชียงของมีดังนี้
1. จุดผ่านแดนถาวร
จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เป็นสะพานข้าม
แม่น้ําโขง เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยที่ บ้านดอนมหาวัน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายกับประเทศลาวที่
บ้านดอน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ระยะทาง 2.48 กิโลเมตร นอกจากสะพานแล้วยังมีโครงการก่อสร้าง
ถนนไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรเข้าในเขตเมืองห้วยทราย ซึ่งเป็นถนนลาดยางขนาดสองเลน รวมทั้งมีการ
ก่อสร้างด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง เป็นการเชื่อมต่อกับเส้นทางR3A ที่เชื่อมต่อ
ระหว่างจีน –ลาว–ไทย สําหรับสะพานแห่งนี้ หลังจากที่ได้ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เชียง
ของ-ห้วยทราย ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมต่อเส้นทาง R3A จากกรุงเทพ - คุณหมิง เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีระหว่าง
3 ประเทศที่ถนนสายนี้ผ่าน ซึ่งการเปิดใช้สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 เป็นการเชื่อมต่อและเป็นการ
เปิดใช้เส้นทางอย่างเป็น ทางการ เพื่อให้การคมนาคมระหว่างประเทศสะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่ อเป็นการ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558
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2. จุดผ่อนปรน
1) จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย หมู่ที่ ๑ ต.ริมโขง อ.เชียงของ ฝั่งตรงข้ามคือบ้านดอยแดง
เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เปิดเฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวัน
2) จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 4 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น ฝั่งตรงข้ามคือบ้านครกหลวงบ้านปากติน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เปิดบริการทุกวัน มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวัน
3) จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง หมู่ที่ 5 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น ฝั่งตรงข้ามคือบ้านด่าน
เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เปิดบริการทุกวัน มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน
ยกเว้นสิ่งต้องห้าม
สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ ผักกาดขาว กระหล่ําดอก พืชตระกูลกระหล่ํา ขี้ค้างคาว ดอกหญ้า
สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ มังคุด ทุเรียน กล้วย กล้วยไม้
สินค้านําผ่าน ได้แก่ ถั่ว งา จากอินเดียไปลาว ไปจีน
ตลาดส่งออกสําคัญ ได้แก่ จีน ลาว (สหภาพยุโรปนําเข้าส้มโอเวียงแก่นจากไทย อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย)
3.4.13 ด่านตรวจพืชเชียงแสน
ด่านตรวจพืชเชียงแสนตั้งอยู่ที่ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ควบคุม ตรวจสอบพืช ผลิตผลพืชและวัสดุการเกษตรที่นําเข้า นําผ่านและส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการ
กักพืช วัตถุอันตราย ปุ๋ย พันธุ์พืช ณ ด่านตรวจพืช (2) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการนําเข้าพืชและ
ผลิตผลพืช และ (3) มีหน้ าที่ตามที่กํา หนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2549 โดยมีบุคลากร/เจ้าหน้าที่ประจําด่านจํานวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย โดยมี
การแบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) งานธุรการ (2) งานตรวจพืช และ (3) งานวิเคราะห์สารพิษตกค้าง
และมีพื้นที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ (1) ด่านตรวจพืชเชียงแสน จ.เชียงราย เป็น การเฝ้าระวังการนําเข้า-ส่งออก
สินค้าตามฤดูกาล (2) ด่านตรวจพืชทุ่งช้าง จ.น่าน เป็นการเฝ้าระวังการนําเข้า-ส่งออกสินค้าตามฤดูกาล และ (3)
จุดผ่อนปรนถาวรภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ เป็นการค้าชายแดนระหว่ างไทยกับลาว เป็นงานเฝ้าระวังการนําเข้า -ส่งออก
สินค้าตามฤดูกาล ทุกวันเสาร์และอาทิตย์จะมีการนําเข้า-ส่งออกสินค้าอย่างเสรี
สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ กระเทียมสด ถั่วปากอ้า ชาผง และ ใบชาแห้ง
สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ ต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ต้นกล้าไม้ผล ยางแผ่น/ยางก้อน ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์ และซากกล้วยไม้
3.4.14 ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศจังหวัดเชียงราย
ด่ า นกั ก กั น สั ต ว์ เ ชี ย งรายตั้ ง อยู่ ที่ อ.แม่ ส าย จ.เชี ย งราย โดยมี เ ขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ดั ง นี้
(1) จ.เชียงราย (ท่าปศุสัตว์ -สัตว์มีชีวิต) (2) อ.เชียงแสน (ท่าเรือพาณิชย์ -ซากสัตว์) และ (3) อ. เชียงของ
(สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4) โดยมีบุคลากร/เจ้าหน้าที่ประจําด่านจํานวนทั้งสิ้น 26 คน ประกอบด้วย
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ข้าราชการ 6 คน พนักงานราชการ 6 คน และลูกจ้างเหมา 14 คน มีการแบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านงานบริการ (ขึ้นลงสัตว์ ตรวจพื้นที่ เฝ้าระวัง และตรวจสารเร่งเนื้อแดง) และ (2) ด้านจัดการงานทั่วไป (NSW)
สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ สุกร โค กระบือ (ไม่มีสินค้านําเข้า)
ตารางที่ 3.6 ปริมาณสินค้าปศุสัตว์ส่งออกสาคัญ ประจาปีงบประมาณ 2559
เดือน
สินค้าปศุสัตว์นาออก ด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2559
โค
(ตัว)

กระบือ
(ตัว)

สุกร
(ตัว)

สุนัข
(ตัว)

ซากสัตว์
(กก.)

มูลค่า
(บาท)

ต.ค 58
พ.ย 58
ธ.ค 58
ม.ค 59
ก.พ 59
มี.ค 59
เม.ย 59
พ.ค 59

4,889
9,265
9,996
11,026
6,828
3,672
4,458
2,273

1,343
2,532
3,633
4,136
2,083
2,930
3,139
702

5,134
37,732
95,576
109,412
104,023
100,284
98,331
64,180

12
1
15
15

998,040
2,561,757
5,404,642
6,441,319
6,302,631
6,345,476
4,824,600
4,444,726

449,392,200
1,129,141,460
1,945,306,860
2,221,281,564
1,863,874,192
1,717,535,900
1,596,741,580
1,056,031,300

รวม

52,407

20,498

614,672
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37,323,191 11,979,305,056

ทีม่ า: ด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงราย (2559)
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559

3.4.15 ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงราย
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ที่ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีพื้นที่รับผิดชอบ
ดังนี้ (1) จ.เชียงราย (แม่สาย เชียงของ เชียงแสน) (2) จ.น่าน (ห้วยโกร๋น) และ (3) จ.พะเยา (บ้านฮวบ) โดยมี
ภารกิจตรวจสอบการนําเข้า-ส่งออก นําผ่านสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และปัจจัยการผลิต รวมถึงการควบคุม
ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย พิจารณาออกใบอนุญาต หรือ ใบรับรองให้นําเข้า -ส่งออก หรือ
นําผ่านสัตว์น้ํา ตามที่ได้รับมอบอํานาจตามกฎหมาย สุ่มตัวอย่าง และ/หรือ อายัด หรือ กักกันสัตว์น้ํานําเข้า
ตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และศึกษาวิจัย นอกจากนี้ ด่านตรวจสัตว์น้ํา
จังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการนําเข้า นําผ่าน และส่งออกสัตว์น้ํา ดังนี้ (1) เพื่อสงวนและ
คุ้มครองพัน ธุ์สั ตว์น้ําที่ห ายากและใกล้ จ ะสู ญพันธุ์ (2) เพื่อป้องกันมิให้นําสั ตว์น้ําที่เป็นอันตรายเข้ามาใน
ประเทศ เช่น ปลาปิรันย่า (3) เพื่อป้องกันโรคสัตว์น้ําเข้ามาระบาดในประเทศไทย (4) เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ําให้อยู่ใน
ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม (5) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และ (6) เพื่อความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)
และมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจําด่านจํานวนทั้งสิ้น 17 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 5 คน พนักงานราชการ 5
คน ลูกจ้างประจํา 1 คน และลูกจ้างเหมา 5 คน แต่ไม่ได้มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน
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สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ ปูดํา ปูทะเล (จากเมียนมา)
สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ ปลากะตัก (ส่งไปจีนผ่านลาว–เส้นทาง R3A) ปลานิล ปลาดุก
กุ้งก้ามกราม หอย
ตารางที่ 3.7 ปริมาณสัตว์น้านาเข้า-ส่งออก เดือน ต.ค. 2558-พ.ค. 2559
นาเข้าสัตว์น้า เดือนตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559
ลาดับที่
ชนิดสัตว์น้า
จานวน
มูลค่า
ปริมาณ (กก.)
(ตัว)
(บาท)
1
ปูทะเลมีชีวิต
490
1,960
168,800
รวม
490
1,960
168,800

ผ่านที่ด่านฯ
พรมแดนแม่สาย

ส่งออกสัตว์น้า เดือนตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559
ลาดับที่
ชนิดสัตว์น้า
ปริมาณ
จานวน
มูลค่า
ผ่านที่ด่านฯ
(กก.)
(ตัว)
(บาท)
1
ปลากะตักตากแห้ง
6,550,185.00
223,864,865.50
เชียงของ
2
กุ้งขาว
62,445.00 4,889,200.00 17,315,100.00
แม่สาย/เชียงของ
3
ปลานิล
291,982.00 1,167,928.00 16,791,260.00 แม่สาย/เชียงแสน/เชียงของ
4
ปลาดุก
178,215.00 885,100.00
9,136,850.00 แม่สาย/เชียงแสน/เชียงของ
5
กุ้งก้ามกราม
24,310.00 905,350.00
6,129,800.00
แม่สาย/เชียงของ
6
หมึกกระดองตากแห้ง
10,650.00
5,325,000.00
เชียงของ
7
ปลายี่สกเทศ
62,120.00
41,413.34
2,795,400.00
แม่สาย
8
หมึกกล้วย
5,220.00
78,300.00
903,600.00
เชียงของ
9
ปลาทูนึ่ง
10,740.00
75,180.00
859,200.00
แม่สาย
10 หอยแครง มีชีวิต
10,840.00 433,600.00
858,200.00
เชียงของ
ทีม่ า: ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดเชียงราย (2559)
หมายเหตุ: - มีนําผ่าน ปลิงทะเลตากแห้ง ปริมาณ 114 กิโลกรัม มูลค่า 142,832.03 บาท
- ลูกปลาทั้งหมด ไม่มีการรายงานเป็นกิโลกรัม
- ปลากะตักตากแห้ง ไม่มีการรายงานเป็นจํานวนตัว

3.4.16 ด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านศุลกากรแม่สายตั้งอยู่ที่ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบคือ
จังหวัดพะเยาและจั งหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น เขตความรับผิดชอบของด่านศุล กากรเชียงแสน มี ช่องทางด่าน
พรมแดนจํานวน 2 ช่องทาง ได้แก่ (1) ด่านพรมแดนแม่สาย และ (2) ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
และมีช่องทางจุดผ่อนปรนจํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) จุดผ่อนปรนท่าบ้านสายลมจอน (2) จุดผ่อนปรนท่า
บ้านเกาะทราย (3) จุดผ่อนปรนท่าบ้านปางห้า และ (4) จุดผ่อนปรนท่าดินดํา มีบุคลากร/เจ้าหน้าที่ประจํา
ด่านจํานวนทั้งสิ้น 79 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 47 คน พนักงานราชการ 8 คน ลูกจ้างประจํา 3 คน และ

41
ลูกจ้างชั่ว คราว 21 คน โดยมีการแบ่ งหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน และ 1 ฝ่าย ได้แก่ (1) ส่วนบริการศุล กากร
ประกอบด้วย ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 และฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 (2) ส่วนควบคุมทางศุลกากร ประกอบด้วย
ฝ่ า ยสื บ สวนและปราบปราม และฝ่ า ยควบคุ ม และตรวจสอบทางศุ ล กากร และ (3) ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป
ประกอบด้วย งานธุรการและประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ และงานการเงิน
สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ ส้ม (ผลสด) ใบชา สินแร่
สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ น้าํ มันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภค/บริโภค
3.4.17 ด่านศุลกากรเชียงของ
ด่านศุลกากรเชียงของตั้งอยู่ที่ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบใน
พื้นที่ 4 อําเภอ ของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 1) อ.เชียงของ 2) อ.เทิง 3) อ.เวียงแก่น และ 4) อ.ขุนตาล อีกทั้งยัง
รับ ผิ ดชอบในพื้น ที่ 2 อําเภอของจั งหวัดพะเยา ได้แก่ 1) อ.เชียงคํา และ 2) อ.ภูซาง โดยมี ช่องทางด่าน
พรมแดน 1 ช่องทาง คือ ด่านพรมแดน อ.เชียงของ และช่องทางจุดผ่อนปรน จํานวน 5 ช่องทาง ได้แก่ 1) จุด
ผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง 2) จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก 3) จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย 4) จุดผ่อนปรนบ้านโพธิ์ทอง
และ 5) จุดผ่อนปรนบ้านฮวก มีบุคลากร/เจ้าหน้าที่ประจําด่าน มีจํานวนประมาณ 50 คน โดยแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบหลักออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนบริการศุลกากร และ 2) ส่วนควบคุมศุลกากร
สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ ผลไม้สด ผักสด ดอกไม้สด
สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ ข้าวสาร ผลไม้สด น้้ามันดีเซล
3.4.18 ด่านศุลกากรเชียงแสน
ด่านศุลกากรเชียงแสนตั้งอยู่ที่ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 5
อําเภอ ได้แก่ (1) อ.เชียงแสน (2) อ.ดอยหลวง (3) อ.เวียงเชียงรุ้ง (4) อ.พญาเม็งราย และ (5) อ.เวียงชัย มี
ช่องทางด่านพรมแดน จํานวน 1 ช่องทางหลัก ได้แก่ ด่านพรมแดนท่าเรือเชียงแสน ซึ่งประกอบด้วยท่าเรือ 4
จุด ดังนี้ (1) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (2) ท่าเรือเทศบาล (3) ท่าเรือ 5 เชียง และ (4) ท่าเรือด่านศุลกากร
เชียงแสน และมีช่องทางจุดผ่อนปรน 2 ช่องทาง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก และจุดผ่อนปรนบ้านสบรวก
มีบุคลากร/เจ้าหน้าที่ประจําด่าน มีจํานวนทั้งสิ้น 49 คน โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบหลักออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนพิธีการศุลกากร และส่วนตรวจสอบทางศุลกากร
สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ กระเทียม ผลไม้ (แอปเปิ้ล สาลี่ และทับทิม)
สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ ข้าว น้ําตาล อาหารแปรรูปแช่แข็ง (ไก่และชิ้นส่วนไก่)
ชายแดนไทย-กัมพูชา (จังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราด) จํานวน 5 ด่าน ดังนี้
3.4.19 ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสระแก้ว
เนื่องจากกรมประมงได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณด่านพรมแดนคลองลึก อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีพรมแดนติดกับกัมพูชา โดยมีตลาดการค้าสินค้าที่ใหญ่ที่สุดคือตลาดโรงเกลือ ซึ่งมีการนํา
สินค้าสัตว์น้ําที่จับได้จากธรรมชาติและจับในทะเลสาบจากกัมพูชาเข้ามาจําหน่ายที่ตลาดดั งกล่าวเป็นจํานวน
มาก เนื่องจากเป็นตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ําที่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อสัตว์น้ําไปจําหน่ายในจังหวัดต่างๆ ดังนั้น
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ฝ่ายตรวจสัตว์น้ํา กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จึงได้จัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน
ด้านการจัดเก็บสถิติข้อมูลการนําเข้า /ส่งออก สัตว์น้ําที่ด่านพรมแดนคลองลึก อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ต่อมา ในปีพ.ศ. 2546 กรมประมงได้จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสระแก้วขึ้นตามโครงสร้างใหม่
เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ในสังกัดส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ํา สํานักบริหารจัดการด้านการประมง
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ปัจจุบันด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการอําเภออรัญ
ประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสระแก้วมีปริมาณรถยนต์ผ่านด่านเพื่อการนําเข้า/ส่งออกสินค้าประมาณ
2 คัน/วัน มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 7 คน โดยแบ่งหน้าที่เป็น 4 ด้าน คือ 1) รับคําขออนุญาตของผู้ประกอบการ 2) การตรวจ
ปล่อยการนําเข้า/ส่ งออก 3) การสอนผู้ประกอบการในการทําคําขอในระบบ FSW และ 4) การให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ
สินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ ปลาแดง ปลาหลด และ ปลาคัง
สินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ ปลาสวย ปลานิล และ กุ้ง
3.4.20 ด่านตรวจพืชคลองใหญ่
ด่านตรวจพืชคลองใหญ่ตั้งอยู่ทอี่ าคารศูนย์รวมราชการด่านชายแดน ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่
จ.ตราด มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ (1) ควบคุม ตรวจสอบพืช ผลิตผลพืชและวัสดุการเกษตรที่นําเข้า นําผ่าน
และส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช วัตถุอันตราย ปุ๋ย พันธุ์พืช ณ ด่านตรวจพืช (2) ประสานงานและ
ดําเนิน การเกี่ย วกับการนําเข้าพืชและผลิ ตผลพืช และ (3) มีห น้าที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่ว น
ราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2549 โดยมีบุคลากร/เจ้าหน้าที่ประจําด่าน
จํานวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 2 คน พนักงานราชการ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน โดยมี
การแบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารทั่วไป และจุดตรวจ
ช่องทางด่านพรมแดนด่านตรวจพืชคลองใหญ่มีดังนี้
1. จุดผ่านแดนถาวร ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา (บ้านหาดเล็ก) พื้นที่ในส่วนของไทยตั้งอยู่ที่
บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และส่วนของกัมพูชาตั้งอยู่บ้านจามเยียม อ.มณฑลสีมา จ.เกาะกง ของ
กัมพูช า ซึ่งมีร ะยะทางที่ใกล้ กับ กรุ งพนมเปญหากใช้เส้ นทาง R101 แต่กัมพูช ายังไม่ได้รับการพัฒ นาพื้นที่
ชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจเนื่องจากกัมพูชามีภูมิประเทศเป็นภูเขา รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สะดวกในการขนส่งสินค้า
มีเพียงรถกระบะเล็กขนาด 6 ล้อ ที่สามารถวิ่งได้ แต่คาดว่าในอนาคต หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง
รัฐบาลกัมพูชาในการพัฒนาพื้นที่ จะเป็นประโยชน์กับไทยในการขนส่งสินค้าด้วยซึ่งผู้ประกอบการมองว่าเป็น
เส้นทางการขนส่งที่ใกล้กรุงพนมเปญมากที่สุด
2. จุดผ่อนปรน ส่วนใหญ่เป็นการซื้อ -ขาย สิ นค้าอุปโภค/บริโภค สินค้าเกษตรชนิดต่างๆ
เพื่อการบริโภค

1

โครงการเส้นทางถนนเรียบชายฝั่งทะเลไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (R10) เส้นทางเริ่มจากจังหวัดตราด (ไทย)–จังหวัดเกาะกง
(กัมพูชา)-อําเภอสแรอัมเบิล-สีหนุวิลล์-คาเมา (เวียดนาม) เส้นทางในส่วนของไทย คือ กรุงเทพ-ตราด-ด่านชายแดนไทยที่บ้าน
หาดเล็ก ส่วนเส้นทางของกัมพูชา คือ เกาะกง-กําพต-ชายแดนกัมพูชา
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จุดผ่อนปรนพื้นที่ไทย ได้แก่ บ้านหมื่นด่าน อ.บ่อไร่ จ.ตราด และบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด
จุดผ่อนปรนพื้นที่กัมพูชา ได้แก่ บ้านศาลเจ้า อ.สํารูด จ.พระตะบอง และบ้านฉอระกา อ.สํารูด
จ.พระตะบอง
สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ มะพร้าวผล (นําเข้าจากเวียดนาม) ปาล์มน้ํามันและเนื้อในเมล็ด
ปาล์มน้ํามัน (นําเข้าจากกัมพูชา)
สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ส่วนสินค้าอื่นๆ ยังไม่มีการนําเข้า เนื่องจากยังไม่ผ่าน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านศัตรูพืช
สินค้าผ่านแดน หากผู้ประกอบการต้องการนําสินค้าผ่านแดนกัมพูชาไปยังเวีย ดนาม จะต้อง
ทําใบรับรองถิ่นกําเนิดด้วย เพราะเวียดนามต้องการ ซึ่งกัมพูชาจะไม่ต้องการ
3.4.21 ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตราด
ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตราดตั้งอยู่ที่อาคารรวมศูนย์ราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ตําบลหาดเล็ก
อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ (1) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาด
สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถาน
พยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (2) ดําเนินการผลิตและจัดหาชีว
ภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและกําจัดโรคสัตว์ ตลอดจนผลิตและจัดหาน้ําเชื้อเพื่อใช้ในการผสม
เทียม (3) ดําเนินการด้านปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ และด้านบําบัดโรคสัตว์ ตลอดจนการ
แปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (4) ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ (5) ควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ และผลิตผลจากสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล และ (6)
ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตราดมีบุคลากรประจําด่านทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 ด้าน คือด้านอํานวยการ และ ด้านสารวัตร
สินค้าที่นําเข้า/ส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ซากไก่ สุกร โคเนื้อ (ตามลําดับ)
3.4.22 ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตราด
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตราดตั้งอยู่ที่อาคารรวมศูนย์ราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ตําบล
หาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีบทบาทภารกิจ ดังนี้ (1) ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม
ป้องกัน ปราบปรามและตรวจสอบสัตว์น้ํา ซากสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์ฯ และปัจจัยที่ใช้ในการผลิ ตที่เกี่ยวข้อง ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบตามด่านศุลกากรจังหวัดตราด และในเขตพื้นที่จังหวัดตราด และ (2) ให้คําแนะนําปรึกษาแก่ผู้
มาติดต่อราชการ และให้ การสนั บ สนุ น แก่ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน การเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ควบคุม ป้องกันปราบปรามการค้าสัตว์น้ําและการใช้ประโยชน์จากสั ตว์น้ําผิ ดกฎหมาย ด่านตรวจสัตว์น้ํา
จังหวัดตราดมีบุคลากรประจําด่านทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่าไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ หอยแมลงภู่ หอยลาย เปลือกหอยสังข์
สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ ปูทะเลมีชีวิต หอยแครง หอยจุ๊บแจง
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3.4.23 ด่านศุลกากรคลองใหญ่
ด่านศุ ล กากรคลองใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ตํ าบลคลองใหญ่ อํา เภอคลองใหญ่ จั งหวั ดตราด มี พื้น ที่
รับผิดชอบทั้งหมดของจังหวัดตราด ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งสิ้ น 2,819 ตารางกิโลเมตร มี ช่องทางด่ านพรมแดน จํ านวน 1 ช่องทาง คือ ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ ก
มีช่องทางจุดผ่อนปรนจํานวน 2 ช่องทาง คือ (1) จุดผ่อนปรนบ้านมะม่วง และ (2) จุดผ่ อนปรนบ้านหมื่น
ด่านช่องทางธรรมชาติจํานวน 1 ช่องทาง คือ ช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น ช่องทางส่งออกทางทะเลจํานวน
3 ช่องทาง คือ (1) ท่าเรือเอกชน ส.กฤตรวัณ (2) ท่าเรือเอกชนชลาลัย และ (3) ท่าเรืออเนกประสงค์คลอง
ใหญ่ (อยู่ร ะหว่างการก่อสร้ าง) มีบุ คลากร/เจ้าหน้าที่ประจําด่านจํานวนประมาณ 20 คน โดยแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบตามช่องทางจุดต่างๆ ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรคลองใหญ่
สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ ปลาทะเลสดแช่เยือกแข็ง (ปลากะตัก) มะพร้าวผล ปลาหมึกตากแห้ง
สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ เครื่องดื่ม น้ําอัดลม น้ําหวานต่างๆ น้ําตาลทราย นมและอาหารเสริม
ชายแดนไทย-มาเลเซีย (จังหวัดสงขลา) จํานวน 4 ด่าน ดังนี้
3.4.24 ด่านตรวจพืชสะเดา
ด่านตรวจพืช สะเดา มีอาณาเขตตามเขตด่านศุลกากรสะเดา รวมทั้งทางอนุมัติและด่าน
พรมแดนของด่านศุลกากรสะเดาตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกําหนดด่านตรวจพืชและสถาน
กักพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2542
ด่ า นตรวจพื ช สะเดามี เ จ้ า หน้ า ที่ ทั้ ง หมด 11 คน โดยแบ่ ง หน้ า ที่ อ อกเป็ น 2 ด้ า น คื อ
1) นายตรวจพืชและ 2) ด้านออกใบรับรอง
สินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ ดอกเบญจมาศ (เนื่องจากแหล่งปลูกส้าคัญอยู่ในมาเลเซีย) ไม้อัด
และ กะลาปาล์ม (สําหรับใช้ทําเชื้อเพลิง)
สินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ ไม้ยางพาราแปรรูป ยางก้อน และ ผัก (พริกสด มันเทศ ใบมะกรูด)
ตามนโยบายของด่านสะเดา กรมศุลกากรต้องการจัดตั้งด่านสะเดาให้เป็น One Stop Service
(OSS) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาทํางานอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน ประกอบด้วยด่านกรมศุลกากร ด่าน
ตรวจพืช ปศุสัตว์ประมง และ อาหารและยา อย่างไรก็ตาม กรมศุลกากรมีโครงการพัฒนาขยายด่านบ้านประกอบ
จังหวัดสงขลา (ห่างจากสะเดาไป 90 กม.) เพื่อเปิดด่านถาวรซึ่งต้องแบ่งเจ้าหน้าที่เกษตรไปปฏิบัติงาน ณ ด่านนี้
ด้วย ขนาดของพื้นที่โครงการ 900 ไร่ รวมการสร้างอาคารปฏิบัติงาน แต่กรมศุลกากรไม่ได้ของบสร้างอาคารไว้
เผื่อหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยอื่นไว้ด้วย ดังนั้นสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะ
ผู้ประสานงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงควรช่วยผลักดัน หรือ สนุบสนุนเรื่องงบประมาณให้
เจ้าหน้าทีไ่ ด้มีห้องทํางานด้วย สําหรับโครงการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งมีกรมปศุ สั ตว์เป็ นหน่ วยงานหลั กได้เตรียมของบประมาณสํ าหรับการก่อสร้างอาคารสํ าหรั บ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านสินค้าเกษตรประกอบด้วยห้องปฏิบัติการและห้องทํางานของเจ้าหน้าที่
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3.4.25 ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์
ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ มีอาณาเขตตามเขตด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ รวมทั้งทางอนุมัติของ
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดด่านตรวจพืชและสถานกัก
พืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2542
สินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ ดอกเบญจมาศ เยอบีร่า และ เห็ด
สินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ ไม้ยางพารา มะม่วง และ กะลามะพร้าว
3.4.26 ด่านกักกันสัตว์สงขลา
ด่านกักกันสัตว์สงขลา เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค อยู่ในสังกัด
สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมมีชื่อว่าด่านกักกันสัตว์
ระหว่างประเทศ ด่านปาดังเบซาร์ ภายหลังในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการรวมด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศด่าน
หาดใหญ่ ซึ่งมีอํานาจรับผิดชอบตามอาณาเขตศุลกากร ท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นชื่อ
ด่านกักกันสัตว์สงขลาดังเช่นในปัจจุบัน ด่านกักกันสัตว์สงขลา เป็นหน่วยงานในสังกัดกองสารวัตรและกักกัน
กรมปศุ สั ต ว์ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยประมาณ 36 ไร่ โดยใช้ พื้ น ที่ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ วิ จั ย การผสมเที ย มและ
เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา
บุ ค ลกากรของด่านกักกั นสั ตว์ สงขลา มีอั ตรากํ าลั งรวมทั้ งสิ้ น 38 คน แบ่ งการดํ าเนิ นงาน
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสารวัตรและกักกัน ด้านกักกัน และด้านอํานวยการ รับผิดชอบพื้นที่ 2 จังหวัด คือ
สงขลาและพัทลุ ง ประกอบด้ว ยด่าน 5 ด่าน ได้แก่ ด่านศุล กากรสะเดา ด่านศุล กากรปาดังเบซาร์ ด่าน
ศุลกากรบ้านประกอบ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ และด่านศุลกากรท่าเรือสงขลา โดยมีอํานาจ
หน้าที่ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.
2535 พ.รบ.อาหาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510
การนําเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านด่านกักกันสัตว์สงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อจําหน่าย แปรรูปผลิตภัณฑ์
และประกวด/แข่งขัน โดยมีสินค้า นําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ ม้า (มีชีวิต) และหนังโคหมักเกลือ ซึ่งในปี 2558 มี
ปริมาณการนําเข้า 319 ตัว และ 717,000 กิโลกรัม ตามลําดับ สําหรับสินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ ซากไก่ (เนื้อ
ไก่สดแช่แข็ง หนังไก่แช่แข็ง) และโค (มีชีวิต) โดยในปี 2558 มีปริมาณการส่งออกซากเนื้อไก่แช่แข็ง 1,982,256
กิโลกรัม และโค 6,212 ตัว
3.4.27 ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา อยู่ในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเมือง
เศรษฐกิจที่สําคัญแห่งหนึ่งของชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมีด่านพรมแดนไทย(ด่านสะเดา)-มาเลเซีย(รัฐเกดะห์)
ซึง่ ด่านสะเดายังเปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศไทยของชาวมาเลเซียและสิงคโปร์
ด่านตรวจสัตว์น้ําสะเดาปฏิบัติงานควบคุมการนําเข้า /ส่งออก/นําผ่าน หรือนําเคลื่อนที่เพื่อ
การค้า สัตว์น้ํา ซากสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ํา รวมถึงออกหนังสืออนุญาตนําเข้า
สั ตว์น้ํ าบางชนิ ด ตามพระราชบั ญญัติการประมง พ.ศ. 2490 อนุญาตนําสั ตว์ ซากสั ตว์ เข้า /ออก/นํ าผ่ าน
ราชอาณาจั กรไทย ตามพระราชบั ญญัติโรคระบาดสั ตว์ พ.ศ. 2499 พระราชบัญยัติสงวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า
พ.ศ. 2535 พระราชบั ญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
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พระราชบัญญัติ การส่งออกไปและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2525 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการควบคุมและป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ําที่ผิดกฎหมายเขตพื้นที่รับผิดชอบด่านศุลกากรสะเดา
(http://ssdprovince.fishquarantine.org/)
สินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ ปลากะพง ปลาทูสั้น และ หอยแครงมีชีวิต
สินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ ปลาหางแข็ง ปลาสีกุน และ ปลาตาโต

บทที่ 4
ผลการศึกษา
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ขนส่งสินค้าเกษตรและการค้าระหว่าง
ประเทศผ่านด่านชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย โดย
เน้นการศึกษาด่านที่มีมูลค่าการส่งออก/นาเข้าสินค้าเกษตรมากที่สุด ของในแต่ละประเทศ โดยได้แบ่งการเก็บข้อมูล
ออกเป็น 2 ช่วงระยะเวลา รวมทั้งสิ้น 27 ด่าน ดังนี้
ครั้งที่ 1 ออกสารวจเก็บข้อมูล เมื่อ พฤษภาคม-มิถุนายน 2558 จานวน 12 ด่าน ดังนี้
1 ชายแดนไทย-สปป.ลาว: ด่านตรวจพืชหนองคาย ด่านกักกันสัตว์ จังหวัดหนองคาย ด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดหนองคาย ด่านศุลกากรหนองคาย
2 ชายแดนไทย-เมียนมา: ด่านตรวจพืชแม่สอด ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตาก ด่านศุลกากรแม่สอด
3 ชายแดนไทย-กัมพูชา: ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสระแก้ว
4 ชายแดนไทย-มาเลเซี ย: ด่านตรวจพืชสะเดา ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ ด่านกักกั นสั ตว์ สงขลา
ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา
ครั้งที่ 2 ออกสารวจเก็บข้อมูล เมื่อ พฤษภาคม-มิถุนายน 2559 จานวน 15 ด่าน ดังนี้
1 ชายแดนไทย-สปป.ลาว: ด่านตรวจพืชมุกดาหาร ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร ด่านศุลกากร
มุกดาหาร
2 ชายแดนไทย-เมียนมา: ด่านตรวจพืชแม่สาย ด่านตรวจพืชเชียงของ ด่านตรวจพืชเชียงแสน
ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศจังหวัดเชียงราย ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงราย ด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านศุลกากรเชียงของ ด่านศุลกากรเชียงแสน
3 ชายแดนไทย-กัมพูชา: ด่านตรวจพืชคลองใหญ่ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตราด ด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดตราด ด่านศุลกากรคลองใหญ่
งานวิจัยนี้ได้สารวจเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องเพื่อ ศึกษา
ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ขนส่งสินค้าเกษตรและการค้าระหว่างประเทศผ่านด่านชายแดนของไทย
ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ (1) ด่านชายแดนไทย-สปป.ลาว จานวน 7 ด่าน (2) ด่านชายแดนไทย-เมียนมา
จานวน 11 ด่าน (3) ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา จานวน 5 ด่าน และ (4) ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย จานวน 4 ด่าน
รวมทั้งสิ้น 27 ด่าน มีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ชายแดนไทย-สปป.ลาว (จังหวัดหนองคาย)
4.1.1 ด่านตรวจพืชหนองคาย
จากการสัมภาษณ์พบว่าด่านตรวจพืชจังหวัดหนองคายยังไม่มีการนาระบบ NSW มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล
เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ในขณะนี้มีความก้าวหน้าไปประมาณร้อยละ 80 แล้ว
และปัญหาด้านความหลากหลายของลักษณะนาม/หน่วยสินค้า ซึ่งลักษณะนามของพืชชนิดหนึ่งๆ มีหลายลักษณะ
เช่น ต้น กิ่ง ก้าน เป็นต้น (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2558) โดยกรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างทาความตกลงกับกรม
ศุลกากรเพื่อให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการเก็บข้อมูล หากในอนาคตมีการนาระบบ NSW เข้ามาอานวย
ความสะดวกให้กับ เจ้ าหน้ าที่และผู้ ป ระกอบการก็จะสามารถช่ว ยลดช่องว่างในการทางานของเจ้าหน้าที่
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ระหว่างหน่วยงาน ลดปัญหาลักลอบ การนาเข้าและการส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยังมีการ
ลักลอบขนส่งสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านด่านตรวจฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการการตรวจสินค้าให้
รัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งดาเนินการจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่าเสมอและเป็นปัจจุบัน และรายงานผลให้หน่วยงานส่วนกลาง
ทราบถึงสถานะปัจจุบันเพื่อป้องกันและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบสินค้า
อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของด่านตรวจพืชหนองคายเพิ่มเติมหลังจากได้นาระบบ NSW
มาปรับใช้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559) พบว่าความพร้อมด่านตรวจพืชหนองคายอยู่ในระดับมาก
ความพร้อมด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน NSW และ
มีจานวนเพียงพอในการให้บริการ มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรโดยมีจัดฝึกอบรมการทางานผ่านระบบ NSW
ให้กับเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาทุก 6 เดือน ความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณอยู๋ในระดับปานกลาง โดยยัง
ขาดแคลนปัจจัยสนับสนุนด้านงบประมาณและยานพาหนะในการออกตรวจสินค้าตามจุดผ่อนปรน ความพร้อม
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีคุณภาพและมีจานวนเพียงพอกับเจ้าหน้าที่แต่
ขาดแคลนยานพาหนะในการออกตรวจสินค้าตามจุดผ่อนปรน ความพร้อมด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สดุ
มีการวางแผนและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะและมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
(ตาราง 4.1)
ตารางที่ 4.1 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจพืชจังหวัดหนองคาย
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ความพร้ อม ความพร้ อ มด้ า น ความพร้อมด้านสิ่ง ความพร้ อมด้ าน
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร อ า น ว ย ค ว า ม การบริหารจัดการ
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ สะดวก (Material) (Management)
(Money)
ด่านตรวจ จานวน
ขาดแคลนปัจจัย อุปกรณ์คอม
มีการวางแผนและ
พืช
บุคลากร
สนับสนุนด้าน
พิวเตอร์มีคุณภาพ กาหนดเป้าหมาย
หนองคาย เพียงพอและมี งบประมาณและ
แต่ขาดแคลน
เป็นระยะและมี
ความรู้ในการ ยานพาหนะในการ ยานพาหนะในการ การประสานงาน
ใช้ระบบ NSW ออกตรวจสินค้า
ออกตรวจสินค้า ระหว่างหน่วยงาน
ตามจุดผ่อนปรน ตามจุดผ่อนปรน
คะแนนเฉลี่ย
4.25
3.00
3.66
4.66
รวม
3.89
ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.1

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

- ปัญหาด้าน
ความหลากหลาย
ของหน่วยสินค้า
- ปัญหาลักลอบ
ขนส่งสินค้าโดย
ไม่ผ่านด่านตรวจ
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4.1.2 ด่านกักกันสัตว์จังหวัดหนองคาย
จากการสัมภาษณ์พบว่า ด่านกักกันสัตว์หนองคายมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ความพร้อมด้าน
บุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการระบบ NSW มีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการ NSW อย่างชัดเจน เช่น บริการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ
รายย่ อยซึ่งจะต้ องแจ้ งขอใบอนุ ญาตล่ วงหน้ า 1 อาทิตย์ แต่ จานวนบุ คลากรไม่เ พี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ความพร้ อมด้านการจั ดสรรงบประมาณอยู่ ในระดับน้อยเช่นเดียวกับความพร้อมด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
ซึ่งพบว่าคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เนทไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แม้จะมีการปรับปรุงฐานข้อมูลอยู่
เสมอ แต่ข้อมูยังไม่ครบถ้วนและยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์ ความพร้อมด้านการ
บริ หารจัดการอยู่ ในระดับดี มีการวางแผนและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ มีปัจจัยในการดาเนินงานและมี
ความพร้อมสาหรับการดาเนินงานในการเชื่อมโยงระบบข้อมูล NSW
ปัจจุบันได้มีการใช้งานระบบ NSW เพื่อส่งข้อมูลสินค้าส่งออก/ใบอนุญาตส่งออกไปยังศุลกากร และมี
ความพร้อมสาหรับการดาเนินงานในการเชื่อมโยงระบบข้อมูล NSW ในการนาเข้า-ส่งออกหรือนาผ่านสินค้า
เพราะมีปัจจัยในการดาเนินงานครบถ้วนแล้ว รวมถึง การใช้ระบบ NSW ในปัจจุบันยังไม่มีความแตกต่างจากการ
ให้บริการในอดีตมากนักเนื่องจากมีการแจ้งข้อมูลขาเดียว โดยด่านฯ มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมี
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทั้งทางโทรศัพท์ และ e-mail แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาของ
การดาเนินงานระบบ NSW ของด่านฯ ที่ผ่านมา เช่น ระบบยังไม่ตอบสนองอย่างเต็มที่ทาให้ต้องติดต่อ
ผู้เกี่ยวข้องในช่องทางอื่นเสริมอีก ไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับมาจากกรมศุลกากรหลังจากด่านฯ ส่งใบอนุญาตไป
ให้ และข้อมูลที่จะต้องกรอกออนไลน์มีรายละเอียดมากเกินไป เป็นต้น เนื่องจากระบบ NSW ที่ใช้อยู่ในขณะนี้
ยังไม่มีความพร้อมเต็มที่ในการให้บริการเพื่อเข้า ASW ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุง/พัฒนาความพร้อมเข้าสู่
ระบบ ASW โดยการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง (ตาราง 4.2)
ตารางที่ 4.2 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านกักกันสัตว์จังหวัดหนองคาย
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ปัญหาที่พบ/
ค ว า ม พ ร้ อ ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ความพร้อมด้าน ข้อเสนอแนะ
ด้านบุคลากร ด้านการจั ดสรร สิ่ ง อ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านกักกัน บุคลากรมี
งบประมาณไม่ คอมพิวเตอร์และ มีการวางแผน - ระบบยังไม่
สัตว์จังหวัด ความรู้นการ
เพียงพอ
ระบบอินเตอร์เนท และกาหนด
เชื่อมโยงได้
หนองคาย ให้บริการระบบ
ไม่ค่อยมี
เป้าหมายเป็น สมบูรณ์
NSW และมีการ
ประสิทธิภาพ
ระยะ
- ไม่ได้รับข้อมูล
มอบหมายหน้าที่
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ตอบกลับมาจาก
อย่างชัดเจน แต่
อยู่เสมอ และยังไม่
กรมศุลกากร
มีจานวน
สามารถเชื่อมโยง
หลังจากด่านส่ง
บุคลากรไม่
กับหน่วยงานอื่นได้
ใบอนุญาตไปให้
เพียงพอ
อย่างสมบูรณ์
คะแนนเฉลี่ย
3.00
2.33
2.44
4.00
รวม
2.94
ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.2
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4.1.3 ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดหนองคาย
จากการสัมภาษณ์พบว่า ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดหนองคายมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ความพร้อมด้าน
บุคลากรอยู่ในระดับมาก บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการระบบ NSW และมีการมอบหมาย
หน้าที่อย่างชัดเจน แต่มีจานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณอยู่
ในระดับมากที่สุ ด งบประมาณมี เพี ยงพอส าหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท รวมถึ งการจัดสรร
ยานพาหนะและการพั ฒนาอบรมบุ คลากร ความพร้ อมด้ านสิ่ งอ านวยความสะดวกอยู่ ในระดั บมาก ระบบ
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพแต่ระบบอินเตอร์เนทและระบบ NSW ยังไม่ค่อยเสถียร มีการปรับปรุงฐานข้อมูล
อยู่เสมอ ความพร้อมด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง (ตาราง 4.3)
ตารางที่ 4.3 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดหนองคาย
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ปัญหาที่พบ/
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้าน ข้อเสนอแนะ
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านตรวจ บุคลากรมี
งบประมาณมี
ระบบคอมพิวเตอร์ มีการวางแผน
- ควรจัดการ
สัตว์น้า
ความรู้
เพียงพอสาหรับ มีประสิทธิภาพแต่ งานและกาหนด ฝึกอบรมให้
จังหวัด
ความสามารถ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เนท เป้าหมายเป็น
ความรู้ในการใช้
หนองคาย ในการ
และอินเตอร์เนท และระบบ NSW ระยะ มีการ
FSW แก่
ให้บริการระบบ รวมถึงการจัดสรร ยังไม่ค่อยเสถียร มี ประสานงาน
ผู้ประกอบการ
NSW และมี
ยานพาหนะและ การปรับปรุง
ระหว่าง
ตั้งแต่การขึ้น
การมอบหมาย การพัฒนาอบรม ฐานข้อมูลอยู่เสมอ หน่วยงานเพื่อให้ ทะเบียนจนถึง
หน้าที่อย่าง
บุคลากร
เป้าหมายลุล่วง การออก
ชัดเจน แต่มี
ใบอนุญาต
จานวน
ควรมีการแปล
บุคลากรไม่
ข้อมูลให้เป็น
เพียงพอต่อการ
ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการ
ใช้ระบบ ASW
คะแนนเฉลี่ย
3.50
4.66
4.00
4.66
รวม
4.20
ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.3

เมื่อสอบถามความเห็นของเจ้าหน้าที่พบว่าศักยภาพของระบบ FSW นั้นมีความพร้อมให้บริการ
เนื่องจากได้เชื่อมต่อกับทางศูนย์เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่การเชื่อมต่อกับระบบ NSW ของกรมศุลกากรโดยผ่าน
ระบบอินเตอร์เนท ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ และ ระบบอินเตอร์เนทนั้นใช้งานได้ดี มีความเสถียร
แต่อาจมีปัญหาตอนปรับระบบให้ทันสมัย (ทุก 2-3 เดือน) ซึ่งอาจมีผิดพลาดบ้าง แต่ปัจจุบันไม่ประสบปัญหา
ในช่วงเวลาที่มีการเข้าใช้ระบบเป็นจานวนมาก (ช่วงต้น/ปลายเดือน) ปัญหาที่เกิดจากระบบมีน้อยมาก ซึ่งด่านฯ
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แก้ปัญหาโดยแจ้งกับผู้ประกอบการล่วงหน้าก่อนทางโทรศัพท์ เนื่องจากใบขออนุญาตมีอายุ 15 วัน จึงแก้ปัญหา
โดยให้ ผู้ ป ระกอบการขอจ านวนใบอนุ ญ าตตามจานวนวั นที่ ต้องใช้ งานในครั้ งเดีย ว ทาให้ ผู้ ประกอบการ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง ซึ่งผู้ประกอบการเมื่อทาการขอใบอนุญาตแล้วจะสามารถมาพบเจ้าหน้าที่ได้ในวัน
ตรวจสินค้าหน้าด่านได้เลย หรือในบางครั้งเจ้าหน้าที่จะนาใบอนุญาตไปให้ผู้ประกอบการเอง ณ จุดผ่อนปรน
(ในกรณีทเี่ ป็นลูกค้าประจา) ส่วนระบบข้อมูลนั้นจะมีการสารองข้อมูลทุกคืนวันเสาร์ (22.00 น.) ถึงเช้าวันอาทิตย์
(7.00 น.) และมีการแจ้งผู้ประกอบการล่วงหน้าผ่านทางwebsite (http://fsw.fisheries.go.th)
เมื่อสอบถามถึงอุปสรรคในการใช้งานระบบ FSW พบว่า ผู้ส่งออกส่วนมากจะเป็นผู้ประกอบการ
รายย่อยซึ่งจะนาเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ FSW มีเพียงผู้ประกอบการรายใหญ่ (จานวน 3 ราย)
ที่ขอใบอนุญาตจากระบบโดยตรง เมื่อสอบถามความเห็นของเจ้าหน้าที่พบว่าระบบ FSW ยากต่อการใช้งาน
สาหรับผู้ประกอบการทีม่ ีความรู้น้อย หรือไม่มีอุปกรณ์ใช้งานเป็นของตัวเอง แม้ว่าทางกรมประมงจะมีการจัดอบรม
การใช้ FSW แก่ผู้ประกอบการ แต่ทางด่านฯ ยังไม่มีโครงการจัดฝึกอบรมดังกล่าว จึงเป็นเพียงการสอน
รายบุคคลตั้งแต่การขึ้น ทะเบียนจนถึงการออกใบอนุญาต นอกจากนี้ คาดว่า ในอนาคตระบบจะพัฒนาจน
สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารได้ (ปัจจุบันใบอนุญาตไม่มี ค่าธรรมเนียม แต่จะมีค่าธรรมเนียม 500
บาท ในอนาคต) และหากต้องการพัฒนาระบบเข้าสู่ ASW ควรมีการแปลข้อมูลให้เป็นภาษาอังกฤษด้วย
4.1.4 ด่านศุลกากรหนองคาย
จากการสัมภาษณ์พบว่า ด่านศุลกากรหนองคายมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ความพร้อมด้านบุคลากรอยู่
ในระดับมาก บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการการใช้ระบบ NSW แต่บุคลากรยังมีจานวนน้อย
เนื่องจากจังหวัดหนองคายเป็นประตูการค้าหลักในการนาเข้า–ส่งออก สินค้าไปยัง สปป. ลาว การนาเข้า/ส่งออก
ส่วนใหญ่จะทาการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถหัวลากตู้คอนเทรนเนอร์ ทางด่านฯ หนองคายจึงได้มีการนาเครื่อง
X–ray รถบรรทุกมาใช้ในการตรวจสอบสินค้า ซึ่งปัจจุบันมีความหนาแน่นของผู้มาใช้บริการเป็นจานวนมาก
แต่จานวนบุคลากรที่มีความชานาญในการตรวจสอบยังมีจานวนน้อย ซึ่งอาจทาให้เกิดข้อจากัดในการอานวย
ความสะดวกได้ในอนาคต ความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากงบประมาณมีจากัด
ในด้านสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม ความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก ระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทมีคุณภาพ มีการนาเครื่อง X-ray มาใช้ในการตรวจสอบสินค้า ระบบ NSW ค่อนข้างเสถียรแต่
พบว่าระบบการตรวจสอบค่อนข้างยากต่อการใช้งาน อีกทั้งขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้
ระบบตรวจสอบดังกล่าว ความพร้อมด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด มีการวางแผนงานและกาหนด
เป้าหมายเป็นระยะ มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง ซึ่งด่านศุลกากรหนองคายได้แจ้ง
ความคืบหน้าในการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ NSW ว่ากรมศุลกากรได้ทาการเชื่อมโยงระบบ NSW ให้แก่ด่าน
ศุลกากรทั่วประเทศเรียบร้อยหมดแล้ว สามารถดาเนินกระบวนการพิธีการศุลกากรในการส่งออก/นาเข้าผ่าน
ระบบ NSW ร่วมกับพิธีการศุลกากรในระบบไร้เอกสาร (Paperless) หรือ e-Customs ได้อย่างสมบูรณ์ใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งปัญหาในการปฏิบัติงานของด่านฯ หนองคายที่พบในปัจจุ บัน คือ ไฟฟ้าดับบ่อย ซึ่งแต่ละครั้งมี
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที ซึ่งทาให้เกิดความขัดข้องในการใช้งานระบบ NSW และแก้ไขเฉพาะหน้าด้วยการ
ให้บริการพิธีการศุลกากรแบบ Manual แล้วนามาบันทึกข้อมูลในระบบ NSW ในภายหลัง
ในประเด็นของการดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NSW นั้น กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานหลักได้
ดาเนินการจัดทาเว็บไซต์กลางเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เชื่อมโยงข้อมูลมายังเว็บไซต์ ดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการดาเนินพิธีการศุลกากรของด่านฯ เช่น ใบอนุญาตนาเข้า /ส่งออกสินค้าพืช, ปศุสัตว์ และประมง
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ใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และใบรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า เป็นต้น ซึ่งด่านสินค้าเกษตรยังอยู่ใน
ขั้นตอนการดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวมายังระบบ NSW ของกรมศุลกากร
ตารางที่ 4.4 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ความพร้อม
ความพร้อมด้าน ความพร้ อ มด้ า น ความพร้อมด้าน
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านศุลกากร บุคลากรมี
งบประมาณมี
ระบบคอมพิวเตอร์ มีการวางแผน
หนองคาย ความรู้
จากัดในด้านสรร และอินเตอร์เนทมี งานและกาหนด
ความสามารถใน หาบุคลากร
คุณภาพ มีการนา เป้าหมายเป็น
การให้บริการ
เพิ่มเติม
เครื่อง X-ray มาใช้ ระยะ มีการ
การใช้ระบบ
ในการตรวจสอบ ประสานงาน
NSW แต่
สินค้า
ระหว่าง
บุคลากรยังมี
หน่วยงานเพื่อให้
จานวนน้อย
เป้าหมายลุล่วง
คะแนนเฉลี่ย
4.00
2.33
4.00
4.66
รวม
3.74

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

ไฟฟ้าดับบ่อย
ทาให้เกิดความ
ขัดข้องในการใช้
งาน ซึ่งแก้ไขโดย
การให้บริการพิธี
การศุลกากร
แบบจดบันทึก
แล้วเข้าระบบ
NSW ภายหลัง

ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.4

4.2 ชายแดนไทย-สปป.ลาว (จังหวัดมุกดาหาร/ตราด)
4.2.1 ด่านตรวจพืชมุกดาหาร
จากการสัมภาษณ์พบว่า ด่านตรวจพืชมุกดาหารมีความพร้อมมากที่สุดในด้านการบริหารจัดการ
เนื่องจากมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมาย
เป็ น ระยะ ในส่ ว นของความพร้ อมด้า นบุ ค ลากรโดยส่ ว นใหญ่ มี ความพร้ อ มอยู่ใ นระดับ มาก เนื่ องจากมี
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้
ระบบ NSW และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ เพราะมีการจัดสรรงบประมาณอย่างพอเพียงในการ
พัฒนาบุคลากร รวมถึงห้อง lab และการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยจัดการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการระบบ NSW ทาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ แต่บางครั้ง
ประสบปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอในการให้บริการ และปัญหาระบบอินเตอร์เนทและระบบ NSW ที่ช้าและไม่
เสถียร เพราะทุกด่านต้องส่งข้อมูลเข้าศูนย์สารสนเทศของส่วนกลาง และยังติดปัญหาเรื่องพิกัดสินค้าที่ยังแก้ไข
ไม่แล้วเสร็จ (ตาราง 4.5)
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ตารางที่ 4.5 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจพืชจังหวัดมุกดาหาร
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้าน
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านตรวจ บุคลากรมีการ งบประมาณมี
ระบบ lab มี
มีความพร้อมใน
พืช
แบ่งหน้าที่
ความเพียงพอ
ประสิทธิภาพ มี การประสานงาน
มุกดาหาร ชัดเจนและมี สาหรับการพัฒนา ข้อมูลครบถ้วน
ระหว่าง
ความเชี่ยวชาญ บุคลากร พัฒนา สมบูรณ์และ
หน่วยงานเพื่อให้
แต่มีจานวนไม่ ระบบคอมพิวเตอร์ ทันสมัย แต่ยัง
เป้าหมายลุล่วง มี
เพียงพอต่อการ และอินเตอร์เน็ต เชื่อมโยงกับ
การวางแผนงาน
ปฏิบัติงาน
ในการเชื่อมต่อ
หน่วยงานอื่นได้ไม่ และกาหนด
ข้อมูล รวมถึง
สมบูรณ์ และ
เป้าหมายเป็น
ยานพาหนะออก ระบบอินเตอร์เนท ระยะ
พื้นที่ด่านเพื่อ
ไม่ค่อยมี
ตรวจสอบสินค้า ประสิทธิภาพ ทา
นาเข้า/ส่งออก
ให้ระบบ NSW ไม่
มีความเสถียร
คะแนนเฉลี่ย
3.50
3.33
3.11
4.66
รวม
3.65

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

1) สินค้าที่ระบุ
ว่าต้องผ่านด่าน
พืชก่อนจะต้อง
ผ่านการตรวจ
ซึ่งเดิมกรม
ศุลกากรสามารถ
ปล่อยผ่านไปได้
เลย
2) อาจเพิ่ม
ความซ้าซ้อนใน
การดาเนินงาน
เนื่องจากต้องยื่น
ใบขออนุญาตตัว
จริงแนบไปด้วย

ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.5

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงความแตกต่างในการให้บริการเรื่องการตรวจสอบและกักกันสินค้าใน
อดีตและปัจจุบันที่มีการนาระบบ NSW มาปรับใช้ พบว่าไม่ได้มีการอานวยความสะดวกมากขึ้น เพราะว่ายัง มี
ความจาเป็นต้องใช้เอกสารต่างๆ ตัวจริงในการดาเนินการ จึงไม่ได้เป็นการช่วยลดกระดาษตามเป้าประสงค์ใน
การดาเนินงานของระบบ NSW เนื่องจากสินค้าบางพิกัดที่ระบุว่าต้องผ่านด่านพืชก่อน จะต้องผ่านการตรวจ
โดยต้องแนบใบขออนุญาตตัวจริงไปด้วย จึงจะสามารถปล่อยสินค้าผ่านไปได้ ซึ่ง ต่างจากเดิมที่ผ่านมากรม
ศุลกากรสามารถปล่อยผ่านไปได้เลย เจ้าหน้าที่ด่านจึงได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของการลดขั้นตอนการทางานให้
สะดวกรวดเร็วขึ้น และการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน เช่นลดการใช้เอกสารตัวจริง
เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิคส์แทน เป็นต้น
4.2.2 ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
จากการสัมภาษณ์พบว่า ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหารมีความพร้อมระดับมากที่สุดทั้งในด้าน
บุคลากรและด้านการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ และจานวนบุคลกากรมีความเพียงพอในการให้บริการ รวมถึงงบประมาณมี
เพี ย งพอส าหรั บ พั ฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เตอร์ เ นทในการเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล พั ฒ นาบุ ค ลากร และ
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ยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก ความพร้อมในการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่ดี
เนื่ องจากมีการวางแผนงานและกาหนดเป้ าหมายเป็นระยะ มีการประสานงานระหว่างหน่ว ยงานเพื่อให้
เป้าหมายลุล่วง และกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการดาเนินงาน NSW
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์มากที่สุด รองลงมาคือ
ระบบอินเตอร์เนทและระบบ NSW ที่มีข้อมูลครบถ้วนและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า
ระบบยังไม่พัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งาน (User Friendly) สาหรับ ผู้ประกอบการ อนึ่ง ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด
มุก ดาหารไม่ มี ห้ อ ง lab จึ ง ไม่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ในด้ า นความพร้ อ มของประสิ ท ธิ ภ าพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
(Laboratory) และระบบตรวจสอบกลับ (Traceability) (ตาราง 4.6)
ตารางที่ 4.6 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ปัญหาที่พบ/
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ความพร้อมด้าน ความพร้ อมด้าน ข้อเสนอแนะ
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ งอ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านตรวจ บุคลากรมีการ งบประมาณมี
ระบบอินเตอร์
มีการวางแผนงาน อินเตอร์เน็ตอาจ
สัตว์น้า
แบ่งหน้าที่
ความเพียงพอ
เนทมี
และกาหนด
มีความล่าช้า
จังหวัด
ชัดเจน มีความ สาหรับการพัฒนา ประสิทธิภาพ
เป้าหมายเป็น
เนื่องจากมีการ
มุกดาหาร เชี่ยวชาญ
บุคลากร พัฒนา ระบบ NSW มี
ระยะ มีความ
เข้าไปใช้งานใน
สามารถถ่ายทอด ระบบคอมพิวเตอร์ ความเสถียร มี
พร้อมในการ
ระบบพร้อมกัน
ความรู้ได้ และมี และอินเตอร์เน็ต ข้อมูลครบถ้วน ประสานงาน
ซึ่ง หน่วยงาน
จานวนเพียงพอ ในการเชื่อมต่อ
สมบูรณ์และ
ระหว่าง
ส่วนกลางได้
ในการให้บริการ ข้อมูล รวมถึง
ทันสมัย แต่ยังไม่ หน่วยงานเพื่อให้ แก้ไข โดยให้
ยานพาหนะออก มีห้อง lab
เป้าหมายลุล่วง Tab let หรือ
พื้นที่ด่านเพื่อ
การลงบันทึก
ตรวจสอบสินค้า
โดยใช้เอกสาร
นาเข้า/ส่งออก
แบบเดิม
คะแนนเฉลี่ย
รวม

5.0

5.0

4.0

4.33

4.58

ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.6

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงความแตกต่างในการให้บริการเรื่องการตรวจสอบและกักกันสินค้าในอดีต
และปัจจุบันที่มีการนาระบบ NSW มาปรับใช้ พบว่าระบบ NSW มีส่วนช่วยให้การดาเนินงานดีขึ้นกว่าแต่ก่อน
เพาระสามารถเขียนคาขอในระบบได้เลย เป็นการอานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ให้ทางานได้ง่ายขึ้น
สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา เจ้าหน้าที่สามารถดึงข้อมูลจากระบบได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาลงบันทึกข้อมูล
ด้วยลายมือ แต่การปรับข้อมูลใหม่อาจยังไม่เสถียรนัก อินเตอร์เน็ตอาจจะมีความล่าช้า หากมีการเข้าไปใช้งาน
ในระบบพร้อมกันอาจก่อให้เกิดปัญหาระบบล่ม ซึ่งหากเกิดปัญหาระบบล่มส่วนกลาง ก็จะใช้การลงบันทึกโดย
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ใช้เอกสารแบบเดิม แต่หากเกิดปัญหาระบบล่มจากหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้าดับ หน่วยงานส่วนกลางได้แก้ไขโดย
ให้ Tablet มาใช้งานแทนคอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันได้ติดตั้งไฟเบอร์ออฟติคใยแก้ว ก็ช่วยให้ระบบทางานได้เร็วขึ้น
4.2.3 ด่านศุลกากรมุกดาหาร
จากการสัมภาษณ์พบว่า ด่านศุลกากรมุกดาหารมีความพร้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยความพร้อม
ด้านบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีจานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อพื้นที่ในความรับผิดชอบ บุคลากรจึง
ต้องปฏิบัติหลายหน้างาน การแบ่งงานจึงไม่สามารถทาได้อย่างชัดเจน บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้ งบประมาณมีเพียงพอสาหรับพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทในการเชื่อมต่อ
ข้อมูล พัฒนาบุคลากร และยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก ในส่วนของความ
พร้อมด้านสิ่ งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ระบบอินเตอร์เนทและระบบlab ค่อนข้างมี
ประสิทธิภาพ ระบบ NSW ยังไม่ค่อยมีความเสถียร แม้จะมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย แต่ยังไม่สามารถ
เชื่อมต่อกับทุกหน่ว ยงานได้อย่างสมบู รณ์ ความพร้อมด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมี
การวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ มีความพร้อมในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้
เป้ าหมายลุล่ ว ง มี กฎหมายและกฎระเบีย บข้อบังคับต่างๆ ที่สอดคล้องและส่ งเสริมการดาเนินงาน NSW
(ตาราง 4.7)
เมื่อสอบถามถึงความแตกต่างในการให้ บริการเรื่องการตรวจสอบและกักกันสิ นค้าในอดีตและ
ปัจจุบันที่มีการนาระบบ NSW มาปรับใช้ พบว่า มีความแตกต่างกัน เนื่องจากในอดีตการดาเนินงานใช้เอกสาร
กระดาษเป็นหลัก อาจเกิดปัญหาเอกสารสูญหายหรือถูกทาลายได้ แต่ปัจจุบันเมื่อมีการนาระบบ NSW มาปรับใช้
พบว่า เป็นการลดการใช้กระดาษ ใช้เวลาน้อยลง สะดวกและรวดเร็วขึ้น และสามารถเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูล
ได้ตลอดเวลา เนื่องจาก NSW เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองข้อมูลในระดับ หนึ่งเพื่อเพิ่มความโปร่งในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ด่าน ทั้งยังอานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน ทาให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก
มากขึ้ น ประหยั ด เวลาและค่า ใช้ จ่ าย ปั ญ หาที่ พบคื อ ความเสถีย รของระบบ NSW ของแต่ล ะหน่ ว ยงาน
มีความแตกต่างกัน รวมถึงผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในการใช้ระบบ NSW แตกต่างกัน
ซึ่งปัจจุบันระบบยังไม่มีศักยภาพเพียงพอหากต้องเชื่อมโยงต่อกับระบบ ASW ต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบ
โดยพิจารณาความพร้อมของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประเทศสมาชิก อาเซียน
โดยเฉพาะความพร้อมด้านบุคลากรและงบประมาณ
นอกจากนี้ โครงการพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area: CCA) ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งอยู่
บริเวณด่านพรมแดนมุกดาหาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไทยและเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ตรวจสินค้าร่วมกัน โดยด่าน
ศุลกากรมุกดาหารได้ดาเนินการจัดเตรียมสถานที่ บุคลากร รวมทั้งติดตั้งระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อกับระบบ
การผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็คทรอนิคส์เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ CCA จาเป็นต้องมี
กฎหมายรองรับ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินการเพื่อใช้เป็นกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ ยังขาดองค์ความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ ทาให้ปัจจุบันจึงยังไม่มีการเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ CCA แต่คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในเดือน
มิถุนายน 2559 อย่างไรก็ตาม CCA เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong subregional: GMS) หรือ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวก
ด้านการค้าให้ผู้ประกอบการและเจ้าที่ของไทยและลาวให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 4.7 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ความพร้อมด้าน ความพร้ อมด้าน
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ งอ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านศุลกากร บุคลากร มีความ งบประมาณมี
ระบบอินเตอร์
มีการวางแผนงาน
มุกดาหาร เชี่ยวชาญ
ความเพียงพอ
เนทและระบบlab และกาหนด
สามารถถ่ายทอด สาหรับการพัฒนา ค่อนข้างมี
เป้าหมายเป็น
ความรู้ได้ แต่มี บุคลากร พัฒนา ประสิทธิภาพ
ระยะ มีความ
จานวนไม่
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบNSW ยังไม่ พร้อมในการ
เพียงพอในการ และอินเตอร์เน็ต ค่อยมีความ
ประสานงาน
ให้บริการ การ ในการเชื่อมต่อ
เสถียร มีข้อมูล ระหว่าง
แบ่งงานยังไม่
ข้อมูล รวมถึง
ครบถ้วนสมบูรณ์ หน่วยงานเพื่อให้
ชัดเจนนัก
ยานพาหนะออก และทันสมัย แต่ เป้าหมายลุล่วง
พื้นที่ด่านเพื่อ
ยังไม่สามารถ
ตรวจสอบสินค้า เชื่อมต่อกับทุก
นาเข้า/ส่งออก
หน่วยงานได้อย่าง
สมบูรณ์
คะแนนเฉลี่ย
3.25
4.0
3.33
4.0
รวม
3.64

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

ความเสถียรของ
ระบบ NSW
ของแต่ละ
หน่วยงานมี
ความแตกต่าง
กัน รวมถึง
ผู้ประกอบการ
และหน่วยงาน
ภาครัฐมีความ
พร้อมในการใช้
ระบบ NSW
แตกต่างกัน

ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.7

4.3 ชายแดนไทย-เมียนมา (จังหวัดตากและเชียงราย)
4.3.1 ด่านตรวจพืชแม่สอด
จากการสัมภาษณ์พบว่า กรมวิชาการเกษตรจะเริ่มใช้ NSW ซึ่งตามแผนจะอยู่ในช่วงปลายปี 2558 โดย
ที่ส่ว นกลางจะเป็นผู้ ดูแลระบบใหญ่ทั้งหมด คอยเพิ่มเติม ปรับเปลี่ ยน แก้ไขข้อมูลให้ ครบถ้ว น และจัดหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงระบบข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ในทุกด่าน ซึ่งบุคลากรของด่านตรวจพืชแม่
สอดได้ เ รี ย นรู้ แ ละท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎ ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ ปฏิ บั ติ ในการใช้ ง านให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพ แต่ ในปั จ จุ บั น ยั งไม่ มีการเชื่อ มโยงข้อมูล ระหว่ างด่ านตรวจพืชแม่สอดกับ ด่านศุ ล กากรเพื่ อ
ให้บริการการนาเข้า-ส่งออกสินค้า รวมถึงการเชื่ อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานส่วนกลาง หากมีการเริ่มใช้ระบบ
NSW แล้วหัวหน้าด่านตรวจพืชแม่สอดได้ให้ความเห็นว่า ด่านฯ จะสามารถจัดทาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น ทั้งในการ
เตรียมการและยังสามารถตรวจสอบแหล่งกาเนิดสินค้าได้โดยตรง ซึ่งน่าจะอานวยความสะดวกในการให้บริการ
เรื่องการตรวจสอบสินค้าและการกักกันสินค้าเกษตรแก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ถ้าระบบมีความรวดเร็วไม่
ติด ขัด ก็จ ะไม่ส่ งผลกระทบกับ ผู้ ป ระกอบการ และหากระบบ NSW ที่ใ ช้อ ยู่มี ความพร้ อ มและมี ศัก ยภาพ
เพียงพอ ก็จะพร้อมเข้าสู่ระบบ ASW เพื่อให้บริการได้ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2558)
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อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของด่านตรวจพืชแม่สอดเพิ่มเติมหลังจากได้นาระบบ NSW
มาปรับใช้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559) พบว่าด่านตรวจพืชแม่สอดมีความพร้อมอยู่ในระดับ
มาก ความพร้อมด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการการใช้ระบบ
NSW มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่เฉพาะที่ดูแลระบบ NSW อย่างชัดเจนแล้วและได้มาเรียนรู้งานในส่วนกลาง แต่
บุคลากรยังมีจานวนน้อย ความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง งบประมาณพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ /อินเตอร์ เนทค่อนข้างเพียงพอ แต่ขาดแคลนงบประมาณด้านยานพาหนะสาหรับออกพื้นที่เพื่อ
ตรวจสอบสินค้า ความพร้อมด้านสิ่งอานวย ความสะดวกอยู่ในระดับมาก ระบบคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เนทค่อน
ข้างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุง ฐานข้อมูลทุกเดือน ข้อมูลจึงค่อนข้างสมบูรณ์ ความพร้อมด้านการบริหาร
จัดการอยู่ในระดับมาก มีการวางแผนและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ (ตาราง 4.8)
ตารางที่ 4.8 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจพืชแม่สอด
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้าน
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านตรวจพืช บุคลากรมี
งบประมาณพัฒนา ระบบ
มีการวางแผนและ
แม่สอด
ความรู้
ระบบ
คอมพิวเตอร์/
กาหนดเป้าหมาย
ความสามารถใน คอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เนทค่อน เป็นระยะ
การให้บริการ อินเตอร์เนทค่อน ข้างมีประสิทธิภาพ
การใช้ระบบ
ข้างเพียงพอ แต่ มีการปรับปรุง
NSW มีการ
ขาดแคลน
ฐานข้อมูลทุกเดือน
มอบหมายงาน งบประมาณด้าน ข้อมูลค่อนข้าง
อย่างชัดเจน แต่ ยานพาหนะ
สมบูรณ์
บุคลากรยังมี สาหรับออกพื้นที่
จานวนน้อย
เพื่อตรวจสอบ
สินค้า
คะแนนเฉลี่ย
4.25
3.00
3.87
4.00
รวม
3.78
ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.8

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

- ยังไม่มกี าร
เชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่าง
หน่วยงานของ
ตัวเองกับ
หน่วยงาน
ส่วนกลาง และ
ด่านศุลกากร
- ขาดแคลน
ยานพาหนะ
สาหรับออก
พื้นที่เพื่อ
ตรวจสอบสินค้า
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4.3.2 ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตาก
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตากมีการใช้ระบบ FSW ซึ่งสามารถให้บริการในลักษณะเบ็ดเสร็จจากหน้าต่าง
บริการเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะการใช้งานเหมือนระบบ NSW เพื่อลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร และดาเนินการ
แบบลดและไร้กระดาษ (Paperless Trading) เพิ่มประสิทธิภาพการกากับควบคุมของหน่วยงานเอง และเพิ่ม
บริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ ผู้นาเข้า/ส่งออกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้หน่วยงานได้มีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลในระบบ FSW โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะมีรหัสและพาสเวิร์ดของตนเองสาหรับเข้าไปใช้
งานในระบบ ด่านตรวจสัตว์น้าแม่สอดมีความพร้อมในการใช้งาน ทั้งด้านข้อมูลและคอมพิวเตอร์ โดยลักษณะการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับด่านศุลกากรเพื่อให้บริการการนาเข้า – ส่งออกสินค้า จะเป็นในรูปแบบ ดังนี้
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตาก

กรมประมง (ส่วนกลาง)

กรมศุลกากร (ส่วนกลาง)

ด่านศุลกากร

จากการสัมภาษณ์พบว่า ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตากมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ความพร้อมด้าน
บุคลากรอยู่ในระดับมาก บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการการใช้ระบบ NSW มีการมอบหมายงาน
อย่างชัดเจน แต่จานวนบุคลากรไม่เพียงพอในการการปฏิบัติงาน ความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณอยู่ใน
ระดั บมาก งบประมาณเพี ย งพอส าหรั บด้ านพั ฒ นาบุ คลากร แต่ ไม่ ค่ อยเพี ยงพอส าหรั บด้ านพั ฒ นาระบบ
คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เนทและยานพาหนะสาหรับออกนอกพื้นที่ ความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่
ในระดับมาก ระบบคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เนทค่อนข้างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์ ความพร้อมด้าน
การบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ รวมถึงประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง อย่างไรก็ตาม พบว่า การเชื่อมโยงระบบข้อมูล NSW ยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงได้สมบูรณ์ เนื่องจากระบบ FSW ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่ไม่เสถียร ทาให้
ระบบเกิดการขัดข้องในบางครั้ง เจ้าหน้าที่ก็ได้ทาการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยการถ่ายเอกสารมาลงบันทึก
ด้วยมือและให้ผู้ประกอบการนาเอกสารไปยังด่านศุลกากรเพื่อดาเนินการด้วยตนเอง แต่ผู้ประกอบการก็ยังพึง
พอใจกับการให้บริการอยู่เพราะยังไม่ส่งผลกระทบมากนัก ส่วนระบบก็มีการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ปัจจุบันค่อนข้างมีศักยภาพและมีความพร้อม หากมีการเชื่อมโยงข้อมูล FSW ไปสู่ระบบ
NSW คาดว่าไม่น่าจะเกิดความขัดข้องในการเชื่อมโยงข้อมูล เแต่ต้องตรวจสอบเรื่องรหัสสินค้าทั้งชื่อสินค้าทั้ง
แบบเต็มและย่อให้ตรงกัน ในส่วนของการเชื่อมโยงระบบเพื่อเข้าสู่ ASW อาจจะต้องปรับโครงสร้างพื้นฐาน
เล็กน้อยก่อนเข้าสู่ระบบ ASW ได้อย่างสมบูรณ์ (ตาราง 4.9)
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ตารางที่ 4.9 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตาก
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้ า น ความพร้อมด้าน
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านตรวจ บุคลากรมี
งบประมาณ
ระบบ
มีการวางแผน
สัตว์น้า
ความรู้
เพียงพอสาหรับ คอมพิวเตอร์/
งานและกาหนด
จังหวัดตาก ความสามารถใน ด้านพัฒนา
อินเตอร์เนทค่อน เป้าหมายเป็น
การให้บริการ
บุคลากร แต่ไม่
ข้างมี
ระยะ รวมถึง
การใช้ระบบ
ค่อยเพียงพอ
ประสิทธิภาพ
ประสานงาน
NSW มีการ
สาหรับด้านพัฒนา มีข้อมูลค่อนข้าง ระหว่าง
มอบหมายงาน ระบบ
สมบูรณ์
หน่วยงานเพื่อให้
อย่างชัดเจน แต่ คอมพิวเตอร์/
เป้าหมายลุล่วง
จานวนบุคลากร อินเตอร์เนทและ
ไม่เพียงพอใน
ยานพาหนะ
การปฏิบัติงาน สาหรับออกนอก
พื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
4.00
3.66
4.11
4.33
รวม
4.03
ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.9

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

ต้องตรวจสอบ
เรื่องรหัสสินค้า
ทั้งชื่อสินค้าทั้ง
แบบเต็มและย่อ
ให้ตรงกันเมื่อ
เชื่อมโยงจาก
ระบบ FSW สู่
NSW
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4.3.3 ด่านศุลกากรแม่สอด
จากการสัมภาษณ์พบว่า ด่านศุลกากรแม่สอดมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ความพร้อมด้านบุคลากรอยู่
ในระดับมากที่สุด เนื่องจากบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการการใช้ระบบ NSW มีการมอบหมาย
งานอย่างชัดเจน และจานวนบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน ความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณอยู่ใน
ระดับมาก มีงบประมาณเพียงพอในด้านพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เนท ด้านยานพาหนะและด้านพัฒนา
บุคลากร มีการฝึกอบรมและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่
ในระดับมาก ระบบคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เนทค่อนข้างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
ข้อมูล ค่ อนข้า งสมบู ร ณ์ สามารถเชื่อมโยงข้อ มูล กับ ส่ ว นกลางและด่านศุ ล กากรพื้นที่ ต่างๆ อย่างสมบูร ณ์
ความพร้อมด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
รวมถึงประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง (ตาราง 4.10)
ตารางที่ 4.10 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านศุลกากรแม่สอด
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ปัญหาที่พบ/
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้ า น ข้อเสนอแนะ
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ การบริหารจัดการ
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก (Management)
(Money)
(Material)
ด่าน
บุคลากรมี
งบประมาณด้าน ระบบ
มีการวางแผนงาน
ศุลกากรแม่ ความรู้
พัฒนาด้าน
คอมพิวเตอร์/
และกาหนด
สอด
ความสามารถใน คอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เนทค่อน เป้าหมายเป็น
การให้บริการ
อินเตอร์เนท
ข้างมี
ระยะ รวมถึง
การใช้ระบบ
ยานพาหนะและ ประสิทธิภาพ มี ประสานงาน
NSW มีการ
ด้านพัฒนา
การปรับปรุง
ระหว่างหน่วยงาน
มอบหมายงาน บุคลากรมีความ ฐานข้อมูลอย่าง เพื่อให้เป้าหมาย
อย่างชัดเจน
เพียงพอ
สม่าเสมอ ข้อมูล ลุล่วง
และจานวน
ค่อนข้างสมบูรณ์
บุคลากร
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
คะแนนเฉลี่ย
4.25
4.00
3.67
4.33
รวม
4.06
ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.10
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4.3.4 ด่านตรวจพืชแม่สาย
จากการสัมภาษณ์พบว่าด่านตรวจพืชแม่สายมีความพร้อมโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยความพร้อมใน
ด้านบุคลากรอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่ควรให้มีการอบรม
ทักษะอื่นเพิ่มเติม เช่น ภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ จานวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ขาดแคลน
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามจุดตรวจต่างๆ และอาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานในอนาคตหากมีการเปิด
จุดตรวจถาวรเพิ่มขึ้น ในส่วนของความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากงบประมาณ
สาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทในการเชื่อมต่อข้อมูลเพียงพอ รวมถึงงบประมาณสาหรับการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW แต่งบประมาณสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่าน
เพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก ยังจากัด ส่วนความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด
เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์และ lab มีประสิทธิภาพและทันสมัย แต่อินเตอร์เนท และระบบ NSW ไม่ค่อยมี
ความเสถียรนัก อีกทั้งประสบปัญหาไฟฟ้าดับและไม่มีระบบไฟฟ้า สารอง ด้านการบริหารจัดการมีความพร้อม
ในระดับมากที่สุด มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ มีความพร้อมในการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง (ตาราง 4.11)
เมื่อสอบถามถึงความแตกต่ างการให้ บ ริการเรื่องการตรวจสอบและกักกั นสิ น ค้า ในอดีต และ
ปัจจุบันที่มีการนาระบบ NSW มาปรับใช้ พบว่า หลังจากมีการนาระบบ NSW เข้ามาใช้ทาให้ผู้ประกอบการ
ได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดขั้นตอนการทางานของทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ ลดปัญหาการลักลอบ
นาเข้า/ส่งออกสินค้า แต่ปัจจุบันประสบปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้องเนื่องจากไฟฟ้าดับและไม่มีระบบไฟฟ้า
สารอง ซึ่งตอนนี้กรมวิชาการเกษตรมีการวางแผนและพัฒนาระบบอยู่อย่างต่อเนื่อง จากรายงานการเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (กรณีการนาเข้า) ของกรมวิชาการเกษตร พบว่า การนาเข้าผ่านระบบ
NSW เชื่อมโยง 100% (ตรวจ 100%) แล้ว เชื่อมโยงพิกัดสินค้าได้แล้ว 874 รายการ จาก 1,657 รายการ
สินค้าควบคุม โดยมีแผนที่จะเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบทุกสินค้าภายในเดือนกันยายน 2559 เนื่องจากสินค้าบาง
พิกั ดควบคุม รายการสิ น ค้า หลายชนิ ด ทาให้ ผู้ ป ระกอบการต้อ งขอใบอนุญ าตหลายใบ และ/หรือ หลาย
หน่วยงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการแตกพิกัดสินค้าของกรมศุลกากร (ข้อมูล ณ วันที่ทาการเก็บข้อมูล 6 มิถุนายน 2559)
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ตารางที่ 4.11 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวขพืชแม่สาย
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ความพร้ อมด้ า น ค ว า ม พ ร้ อ ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น
บุคลากร
ด้านการจัดสรร ด้ า นสิ่ ง อ านวย การบริหารจัดการ
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ค วามสะดวก (Management)
(Money)
(Material)
ด่านตรวจพืช มีการมอบหมาย งบประมาณ
ระบบ
มีการวางแผนงาน
แม่สาย
เจ้าหน้าที่
สาหรับระบบ
คอมพิวเตอร์และ และกาหนด
รับผิดชอบการ
คอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เนทมี เป้าหมายเป็นระยะ
บริการด้าน NSW อินเตอร์เนทใน ประสิทธิภาพ
มีความพร้อมใน
อย่างชัดเจน
การเชื่อมต่อ
แต่ระบบ NSW การประสานงาน
บุคลากรมีความ ข้อมูลเพียงพอ ไม่ค่อยมีความ ระหว่างหน่วยงาน
เชี่ยวชาญในการใช้ แต่งบประมาณ เสถียร มีข้อมูล เพื่อให้เป้าหมาย
ระบบ NSW และ สาหรับ
ค่อนข้าง
ลุล่วง
สามารถถ่ายทอด ยานพาหนะออก ครบถ้วน มีการ
ความรู้ให้แก่ผู้อื่น พื้นที่ด่านเพื่อ
ปรับปรุง
ได้ แต่จานวน
ตรวจสอบสินค้า ฐานข้อมูลให้มี
บุคลากรไม่
นาเข้า/ส่งออก ความทันสมัยอยู่
เพียงพอในการ
ยังจากัด
เสมอ
ปฏิบัติงาน
คะแนนเฉลี่ย
4.50
4.33
4.22
5.00
รวม
4.51
ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.11

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

ขาดแคลน
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานตาม
จุดตรวจต่างๆ
และขาดแคลน
งบประมาณใน
การสนับสนุน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน เช่น
การอบรมด้าน
ภาษา
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4.3.5 ด่านตรวจพืชเชียงของ
จากการสัมภาษณ์พบว่าด่านตรวจพืชเชียงของมีความพร้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพร้อม
ในด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ จานวนบุคลากร
เพี ย งพอในการปฏิ บั ติ ง าน ส่ ว นความพร้ อ มด้ า นการบริ ห ารจั ด การอยู่ ใ นระดั บ มากเช่ น กั น เนื่ อ งจากมี
การวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ มีความพร้อมในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้
เป้าหมายลุล่วง แต่พบว่าด้านความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณและด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากงบประมาณสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทในการเชื่อมต่อข้อมูลรวมถึง
งบประมาณสาหรับยานพาหนะออกพื้น ที่ด่านเพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่ งออก ไม่เพียงพอ ส่งผลให้สิ่ ง
อานวยความสะดวกบางอย่างต้องการการลงทุนเพิ่ม เพื่อปรับปรุงประสิทธฺภาพ เช่น ระบบอินเตอร์เนทไม่
เสถียรทาให้ระบบ NSW ไม่เสถียรเช่นกัน ข้อมูลในระบบยังไม่ครบถ้วนและไม่ทันสมัย อีกทั้ง ระบบการส่งออก
และการนาผ่านยังไม่เชื่อมต่อกับกรมศุลกากร (ตาราง 4.12)
เมื่อสอบถามถึงความแตกต่ างการให้ บ ริการเรื่องการตรวจสอบและกักกั นสิ น ค้า ในอดีต และ
ปัจจุบันที่มีการนาระบบ NSW มาปรับใช้ พบว่าระบบ NSW ช่วยลดปัญหาการลักลอบสินค้า (เมล็ดพันธุ์ข้าว)
ช่วยประหยัดเวลา ทาให้ การดาเนิ นงานรวดเร็วขึ้น และอานวยความสะดวกให้ แก่ผู้ประกอบการ แต่เป็น
การเพิ่มภาระงานให้แก่เจ้ าหน้ าที่ในการให้ บริการกรอกข้อมูลและให้ความรู้ในการใช้ระบบ NSW แก่
ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการแบ่งระดับการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เนื่องจากในปัจจุบันยังพบปัญหาเกี่ยวกับการนาเข้าผ่านระบบ
NSW ที่ผ่านการอนุมัติแล้วแต่ต้องมีการแก้ไขภายหลัง ซึ่งขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติประจาด่านไม่สามารถ
แก้ไขได้ทันทีต้องรอการแก้ไขจากส่วนกลาง ทาให้ผู้ประกอบการเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น อีกทั้งควร
พัฒนาระบบการดาเนินงาน เช่น เรื่องการสุ่มตรวจสินค้า ในระบบควรแยกประเภทสินค้า เช่น ผัก เมล็ดพันธุ์
ซึ่งมีขั้นตอนการสุ่มตรวจที่ แตกต่างกัน แก้ไขปรับปรุงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเรื่องไม่ต้องนา
เอกสารตัวจริงมายื่นอีกครั้ง จากรายงานการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (กรณีการนาเข้า)
ของกรมวิชาการเกษตร พบว่า การนาเข้าผ่านระบบ NSW เชื่อมโยง 100% (ตรวจ 100%) แล้ว เชื่อมโยงพิกัด
สินค้าได้แล้ว 874 รายการ จาก 1,657 รายการสินค้าควบคุม โดยมีแผนที่จะเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบทุกสินค้า
ภายในเดือนกันยายน 2559 เนื่องจากสินค้าบางพิกัดควบคุมรายการสินค้าหลายชนิด ทาให้ผู้ประกอบการต้อง
ขอใบอนุญาตหลายใบ และ/หรือ หลายหน่วยงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการแตกพิกัดสินค้าของกรมศุลกากร
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ตารางที่ 4.12 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจพืชเชียงของ
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ความพร้ อมด้ า น ค ว า ม พ ร้ อ ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น
บุคลากร
ด้านการจัดสรร ด้ า นสิ่ ง อ านวย การบริหารจัดการ
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ค วามสะดวก (Management)
(Money)
(Material)
ด่านตรวจ มีการมอบหมาย งบประมาณ
ระบบ
มีการวางแผนงาน
พืชเชียงของ เจ้าหน้าที่
สาหรับระบบ
คอมพิวเตอร์มี และกาหนด
รับผิดชอบการ
คอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพ
เป้าหมายเป็น
บริการด้าน NSW และอินเตอร์เนท แต่ระบบ
ระยะ มีความ
อย่างชัดเจน
ในการเชื่อมต่อ อินเตอร์เนท
พร้อมในการ
บุคลากรมีความ ข้อมูล รวมถึง และระบบ NSW ประสานงาน
เชี่ยวชาญในการ งบประมาณ
ไม่ค่อยมีความ ระหว่างหน่วยงาน
ใช้ระบบ NSW
สาหรับ
เสถียร มีข้อมูล เพื่อให้เป้าหมาย
และสามารถ
ยานพาหนะออก ยังไม่ครบถ้วน ลุล่วง
ถ่ายทอดความรู้ พื้นที่ด่านเพื่อ
ให้แก่ผู้อื่นได้
ตรวจสอบสินค้า
จานวนบุคลากร นาเข้า/ส่งออก
เพียงพอในการ
ยังจากัด
ปฏิบัติงาน
คะแนนเฉลี่ย
4.00
3.00
2.62
4.00
รวม
3.40
ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.12

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

ระบบการ
ส่งออกและการ
นาผ่านยังไม่
เชื่อมต่อกับกรม
ศุลกากร
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4.3.6 ด่านตรวจพืชเชียงแสน
จากการสัมภาษณ์พบว่าด่านตรวจพืชเชียงแสนมีความพร้อมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ความพร้อมในด้านบุคลากรอยู่ในระดับ น้อย เนื่องจากมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน
NSW อย่างชัดเจน แต่บุคลากรต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น
จานวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะตามจุดตรวจต่างๆ ที่ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ สาหรับความพร้อม
ด้านการจัดสรรงบประมาณและด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับน้อยและปานกลางตามลาดับ เนื่องจาก
งบประมาณมีจ ากัดในการพัฒ นาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขาดแคลนงบประมาณส าหรับพัฒ นาระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทในการเชื่อมต่อข้อมูล NSW รวมถึงยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อตรวจสอบ
สินค้านาเข้า/ส่งออก ในส่วนของสิ่งอานวย ความสะดวกพบว่าระบบคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ แต่ระบบ
อินเตอร์เนทและระบบ NSW ไม่ค่อยเสถียร และข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ความพร้อมด้านการบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เนื่องจากมีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ มีความพร้อมในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง (ตาราง 4.13)
เมื่อสอบถามถึงความแตกต่างการให้บริการเรื่องการตรวจสอบและกักกันสินค้าในอดีตและปัจจุบัน
ที่มีการนาระบบ NSW มาปรับใช้ พบว่าระบบ NSW ช่วยทาให้การดาเนินงานสะดวกรวดเร็วขึ้น ข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน ไม่สูญหาย แต่หากระบบมีปัญหา ผู้ใช้ต้องรอการแก้ไขจากส่วนกลางเท่านั้นซึ่งใช้ระยะเวลานาน และ
ได้ให้ความเห็นว่าควรพัฒนาระบบเพิ่มเติมในส่วนของการเพิ่มรายการสินค้า เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการ
เรื่องการตรวจสอบและกักกันสินค้าในอดี ต และปัจจุบันที่มีการนาระบบ NSW มาปรับใช้ พบว่า ในอดีต
สามารถพิมพ์ชื่อสินค้าและพิกัดสินค้าลงในคอมพิวเตอร์ได้เลย แต่ปัจจุบันเมื่อมีระบบ NSW เข้ามาการบันทึก
ลงระบบจะมีขั้นตอนเลือกหมวดหมู่สินค้าก่อน เช่น สิ่งต้องห้าม สิ่งกากัด สิ่งไม่ต้องห้าม เป็นต้น จากนั้นจึ ง
สามารถบันทึกรายละเอียดสินค้า ดังนั้น จึงควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการใช้ระบบ NSW
และควรปรับระบบการใช้งานในคอมพิวเตอร์และมือถือให้มีความคล้ายคลึงกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

66
ตารางที่ 4.13 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจพืชเชียงแสน
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้อมด้าน ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้าน
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านตรวจ มีการมอบหมาย งบประมาณมี
ระบบคอมพิวเตอร์ มีการวางแผนงาน
พืชเชียงของ เจ้าหน้าที่
จากัดในการ
มีประสิทธิภาพ แต่ และกาหนด
รับผิดชอบการ พัฒนาบุคลากร ระบบอินเตอร์เนท เป้าหมายเป็น
บริการด้าน
โดยเฉพาะอย่าง และระบบ NSW ระยะ มีความ
NSW อย่าง
ยิ่งงบประมาณ ไม่ค่อยเสถียร
พร้อมในการ
ชัดเจน แต่
สาหรับพัฒนา
ข้อมูลยังไม่
ประสานงาน
บุคลากรต้อง
ระบบ
ครบถ้วน
ระหว่าง
พัฒนาความ
คอมพิวเตอร์และ
หน่วยงานเพื่อให้
เชี่ยวชาญในการ อินเตอร์เนทใน
เป้าหมายลุล่วง
ใช้ระบบ NSW การเชื่อมต่อ
เพื่อถ่ายทอด
ข้อมูล NSW
ความรู้ให้แก่
รวมถึง
ผู้อื่น จานวน
ยานพาหนะออก
บุคลากรไม่
พื้นที่ด่านเพื่อ
เพียงพอในการ ตรวจสอบสินค้า
ปฏิบัติงาน
นาเข้า/ส่งออก
คะแนนเฉลี่ย
3.00
2.33
3.33
4.66
รวม
3.33
ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.13

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

ระบบการ
ส่งออกและการ
นาผ่านยังไม่
เชื่อมต่อกับกรม
ศุลกากร
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4.3.7 ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศจังหวัดเชียงราย
จากการสัมภาษณ์พบว่าด่านกักกันสัตว์เชียงรายมีความพร้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพร้อม
ในด้ า นบุ ค ลากรและการจั ด สรรงบประมาณอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เนื่ อ งจากมี ก ารมอบหมายเจ้ า หน้ า ที่
รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน แต่บุคลากรต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น อีกทั้งจานวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสรรงบประมาณ
พบว่างบประมาณสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทในการเชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงงบประมาณสาหรับ
ยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออกยังจากัด ในส่วนของความพร้อมด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกและด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ แต่ระบบ
อินเตอร์เนทและระบบ NSW ไม่ค่อยเสถียร ข้อมูลครบถ้วนและทันสมัย รวมทั้งมีการวางแผนงานและกาหนด
เป้าหมายเป็นระยะ มีความพร้อมในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง (ตาราง 4.14)
นอกจากนี้ ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานในการให้ บ ริ ก าร
การนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าว่า ผู้ ประกอบการจะต้องยื่นขอใบอนุญาตส่ งออก (ร.10) ผ่านระบบ e-Movement
(ได้ Username และ Password) ก่อน จึงจะสามารถยื่นคาขออนุญาต (ร.1) ซึ่งขอล่วงหน้าได้ประมาณ 3-7 วัน
หลังจากนั้นจะต้องรอให้ส่วนกลางตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนจึงจะสามารถออกใบ ร.9 ซึ่งจะส่ งให้
ศุลกากร (ทางระบบ NSW) และผู้ประกอบการนาใบ ร.9 ตัวจริงไปยื่นต่อศุลกากร โดยสินค้าส่งออกจะผ่าน
ด่านเชียงแสนไปจีนและลาวแทน เนื่องจากเมียนมาไม่ให้เอาเข้าประเทศ ซึ่งการนาระบบ NSW มาใช้ช่วยให้ทั้ง
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ทางานได้รวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลา กระดาษ ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการเดินทางใน
การขอใบอนุญาต ซึ่งหากไม่มีระบบ NSW ก็ไม่สามารถขอเอกสารภายในวันเดียวได้ อย่างไรก็ตาม หากเกิด
ปัญหาในการกรอกข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านจะไม่สามารถแก้ไขได้เอง ต้องให้เจ้าหน้าที่เขต 5 (สานักงานปศุสัตว์
เชียงใหม่) ปลดล็อคให้ แต่หากยังแก้ไขไม่ได้ต้องส่งไปที่ส่วนกลาง ดังนั้น จึงได้เสนอแนะว่า ควรพัฒนาระบบ NSW
ให้เจ้าหน้าที่ด่านสามารถปลดล็อคระบบได้เองถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจากใช้เวลานาน (อย่างเร็วครึ่งวัน
อย่างช้า 2-3 วัน) ในการรอให้เจ้าหน้าที่เขต 5 ปลดล็อคข้อมูล
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ตารางที่ 4.14 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงราย
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ปัญหาที่พบ/
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้อมด้าน ข้อเสนอแนะ
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร ด้ า นสิ่ ง อ านวย ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ค วามสะดวก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านกักกัน มีการมอบหมาย งบประมาณ
ระบบ
มีการวางแผน ควรพัฒนาระบบ
สัตว์
เจ้าหน้าที่
สาหรับระบบ
คอมพิวเตอร์มี งานและกาหนด ให้เจ้าหน้าที่ตรง
เชียงราย
รับผิดชอบการ คอมพิวเตอร์และ ประสิทธิภาพ
เป้าหมายเป็น ด่านสามารถปลด
บริการด้าน
อินเตอร์เนทในการ แต่
ระยะ มีความ
ล็อคระบบได้เอง
NSW อย่าง
เชื่อมต่อข้อมูล
ระบบอินเตอร์ พร้อมในการ
ถ้ามีความ
ชัดเจน แต่ต้อง รวมถึงงบประมาณ เนท และระบบ ประสานงาน
ผิดพลาดเกิดขึ้น
พัฒนาความ
สาหรับ
NSW ไม่ค่อย
ระหว่าง
โดยไม่ต้องขอเขต
เชี่ยวชาญการใช้ ยานพาหนะออก เสถียร ข้อมูล
หน่วยงานเพื่อให้ 5-เชียงใหม่ (ใช้
ระบบ NSW
พื้นที่ด่านเพื่อ
ครบถ้วนและ
เป้าหมายลุล่วง เวลานาน อย่าง
และจานวน
ตรวจสอบสินค้า ทันสมัย
เร็วครึ่งวัน อย่าง
บุคลากรไม่
นาเข้า/ส่งออก ยัง
ช้า2-3 วัน)
เพียงพอในการ จากัด
ปฏิบัติงาน
คะแนนเฉลี่ย
3.25
3.00
3.55
4.00
รวม
3.45
ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.14
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4.3.8 ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงราย
จากการสัมภาษณ์พบว่าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงรายมีความพร้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ความพร้อมในด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW
อย่างชัดเจน บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ จานวน
บุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน ในส่วนของความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง
เนื่องจากงบประมาณสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทในการเชื่อมต่อข้อมูลมีจากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขาดแคลนงบประมาณสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก ความพร้อมด้านสิ่ง
อานวยความสะดวกอยู๋ในระดับมาก เนื่ องจากระบบอินเตอร์เนทและระบบ NSW มีประสิ ทธิภ าพ ข้อมูล
ครบถ้วนและทันสมัย แต่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพและระบบยากต่อการใช้งาน ความพร้อม
ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ มีความพร้อมใน
การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง (ตาราง 4.15)
ตารางที่ 4.15 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงราย
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ปัญหาที่พบ/
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้อมด้าน ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้าน ข้อเสนอแนะ
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านตรวจ มีการมอบหมาย งบประมาณ
ระบบอินเตอร์เนท มีการวางแผน
ผู้ประกอบการ
สัตว์น้า
เจ้าหน้าที่
สาหรับระบบ
และ NSW มี
งานและกาหนด รายย่อยยังไม่
จังหวัด
รับผิดชอบการ คอมพิวเตอร์และ ประสิทธิภาพ
เป้าหมายเป็น
ชานาญในการ
เชียงราย
บริการด้าน
อินเตอร์เนทใน ข้อมูลครบถ้วน
ระยะ มีความ
กรอกข้อมูล ยัง
NSW อย่าง
การเชื่อมต่อ
และทันสมัย
พร้อมในการ
ต้องอาศัย
ชัดเจน บุคลากร ข้อมูลมีจากัด
แต่ระบบ
ประสานงาน
เจ้าหน้าที่ในการ
มีความ
โดยเฉพาะขาด คอมพิวเตอร์ไม่
ระหว่าง
กรอก และพบ
เชี่ยวชาญในการ แคลน
ค่อยมี
หน่วยงานเพื่อให้ ปัญหายื่นผิด
ใช้ระบบ NSW งบประมาณ
ประสิทธิภาพและ เป้าหมายลุล่วง ด่าน ซึ่งเกิดจาก
และสามารถ
สาหรับ
ระบบยากต่อการ
ข้อผิดพลาดใน
ถ่ายทอดความรู้ ยานพาหนะออก ใช้งาน
การยื่นใบคาขอ
ให้แก่ผู้อื่นได้
พื้นที่ด่านเพื่อ
แก้ไขโดยการ
จานวนบุคลากร ตรวจสอบสินค้า
ยกเลิกใบเดิม
เพียงพอในการ นาเข้า/ส่งออก
แล้วยื่นขอใบ
ปฏิบัติงาน
ใหม่
คะแนนเฉลี่ย
4.25
2.66
3.75
4.00
รวม
3.66
ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.15
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นอกจากนี้ ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานในการให้ บ ริ ก าร
การนาเข้า-ส่งออกสินค้าว่า ผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนเข้าระบบ FSW (ได้ Username และ Password
ซึ่งจะมีอายุ 1 ปี - หมดอายุ 31 ธ.ค.) จึงจะสามารถกรอกข้อมูลยื่นคาร้องในระบบ FSW ซึ่งระบบจะตรวจและ
รับ รองอัตโนมั ติห ากข้อมูล ถูกต้องครบถ้ว น โดยใช้ล ายเซ็นอิเล็ คทรอนิคส์ (เฉพาะผู้ ประกอบการรายเก่า
ส่วนผ็ประกอบการรายใหม่ยังไม่ให้ใช้ระบบรับรองอัตโนมัติเพื่อป้องกันการทุจริต) และให้ใบรับรองได้เลย โดยส่ง
ให้ศุลกากร (ทางระบบ NSW) ผู้ประกอบการจึงสามารถนาเอกสารตัวจริงไปยื่นต่อศุลกากรเพื่อตรวจปล่อย
สินค้า ทั้งนี้ จะมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมผ่านระบบ (เริ่ม 1 ส.ค. 2559) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ
ให้สามารถเชื่อมโยงกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง และกรมศุ ลกากร และ
รองรับกับพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ รวมถึงกฎระเบียบการออกใบอนุญาตที่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อสอบถามถึงความแตกต่างการให้บริการเรื่องการตรวจสอบและกักกันสินค้าในอดีตและปัจจุบัน
ที่มี การน าระบบ NSW มาปรั บใช้ พบว่าระบบเก่า (ใช้ก ารด าเนิน งานด้ว ยเอกสารกระดาษเป็น หลั ก )
ผู้ประกอบการจะต้องเข้ามากรอกข้อมูลที่สานักงาน แต่ปัจจุบันนี้ใช้การยื่นขอใบอนุญาตล่วงหน้า (3 วัน) ผ่านระบบ
ออนไลน์ (เปิดให้บริการ ตลอด 24 ชม. ยกเว้นวันเสาร์ซึ่งจะเป็นวันที่ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) ทาให้สะดวก
และประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทางาน ไม่ต้องรอตรวจสินค้าล่วงเวลาเหมือนระบบเก่า แต่มีข้อเสียคือระบบ
ออนไลน์ต้องขึ้นกับสัญญานอินเตอร์เนท หากสัญญานขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ (ที่ด่านไฟฟ้าดับเดือนละ 3-4 ครั้ง
ทาให้ระบบล่มเดือนละ 3-4 ครั้ง) ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ในการยื่นเอกสาร
ผ่านระบบเกิดการล่าช้าบางครั้ง จึงเห็นควรให้ปรับปรุงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบไฟฟ้า
4.3.9 ด่านศุลกากรแม่สาย
จากการสัมภาษณ์พบว่า ด่านศุล กากรแม่สายมีความพร้อมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด โดยมี
ความพร้อมในด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่ได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
เนื่องจากทางด่านฯ ไม่ได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดาเนินการด้าน NSW โดยเฉพาะ แต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทุกคนสามารถดาเนินตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบ e-Custom ได้ ในส่วนของความพร้อมด้านการจัดสรร
งบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด มีงบประมาณสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทในการเชื่อมต่อข้อมูล
เพียงพอ รวมถึงงบประมาณสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก ความพร้อมด้าน
สิ่งอานวยความสะดวกอยู๋ในระดับมาก ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทมีประสิทธิภาพ ระบบ NSW มี
ความเสถียร มีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน ความพร้อมด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก มีการวางแผนงาน
และกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ มีความพร้อมในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่ว ง
(ตาราง 4.16)
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ตารางที่ 4.16 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านศุลกากรแม่สาย
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ความพร้ อมด้ า น ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้อมด้าน ความพร้ อมด้าน
บุคลากร
ด้านการจัดสรร สิ่ งอ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่าน
บุคลากรมีความ งบประมาณ
ระบบ
มีการวางแผน
ศุลกากรแม่ เชี่ยวชาญในการ สาหรับระบบ
คอมพิวเตอร์และ งานและกาหนด
สาย
ใช้ระบบ NSW
คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เนทมี
เป้าหมายเป็น
และสามารถ
และอินเตอร์เนท ประสิทธิภาพ
ระยะ มีความ
ถ่ายทอดความรู้ ในการเชื่อมต่อ ระบบ NSW มี พร้อมในการ
ให้แก่ผู้อื่นได้
ข้อมูลเพียงพอ ความเสถียร มี
ประสานงาน
แต่ไม่ได้มีการ
รวมถึง
ข้อมูลค่อนข้าง ระหว่าง
มอบหมาย
งบประมาณ
ครบถ้วน
หน่วยงานเพื่อให้
เจ้าหน้าที่
สาหรับ
เป้าหมายลุล่วง
รับผิดชอบการ
ยานพาหนะออก
บริการด้าน NSW พื้นที่ด่านเพื่อ
อย่างชัดเจน
ตรวจสอบสินค้า
นาเข้า/ส่งออก
คะแนนเฉลี่ย
4.00
5.00
4.14
4.00
รวม
4.28

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

ในการตรวจ
ปล่อยยังมีความ
จาเป็นต้องนา
เอกสารตัวจริง
มาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ ควร
จะมีเอกสาร
แนบ (eDocument)
แสดงในระบบ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถเรียก
ตรวจสอบได้

ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.16

เมื่อสอบถามถึงความแตกต่างการให้บริการเรื่องการตรวจสอบและกักกันสินค้าในอดีตและปัจจุบัน
ที่มีการนาระบบ NSW มาปรับใช้ พบว่าระบบ NSW ช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการขอ
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ
เลขใบขออนุญาตได้ตลอดเวลา ทางานได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งทาให้สามารถลดจานวนเจ้าหน้าที่ให้บริการลงได้
ทาให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แต่มีข้อเสียคือในกรณีที่มีการดาเนินการผิดพลาด ผู้ปฏิบัติงานไม่ สามารถ
แก้ไขได้เอง เนื่องจากระบบไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้เอง ต้องขอให้ผู้ดูแลระบบดาเนินการแก้ไข
ซึ่งทาให้เกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตามในการตรวจปล่อยยังมีความจาเป็นต้องนาเอกสารตัวจริงมาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ ควรจะมีเอกสารแนบ (e-Document) แสดงในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกตรวจสอบได้
นอกจากนี้ระบบไม่แสดงจานวนหรือปริมาณต่อการขนในแต่ละเที่ยว ทาให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยตรวจสอบและ
ตัดจานวนตามที่ขออนุญาตนาเข้า ซึ่งของอนุญาตรวมเป็น lot ใหญ่ โดยมีกาหนดระยะเวลาในการนาเข้า และ
ปัญหาไฟฟ้าดับ/ระบบล่ม ต้องทาการแก้ไขโดยการออกเป็น manual ให้ก่อนแล้วค่อยคีย์ข้อมูลลงไปในระบบอีกที
เพื่อให้ข้อมูลในระบบครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาความพร้อมเข้าสู่
ระบบ ASW ว่าประเทศสมาชิกควรกาหนดให้มีรูปแบบใบขนสินค้าที่เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกันทั้ง
10 ประเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้รองรับต่อการใช้ระบบอย่างสมบูรณ์และรองรับ e-Document
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ต่างๆ รวมถึงควรผ่อนปรนในการขออนุญาตใบรับรองสุขอนามัยพืช ให้แก่การค้าชายแดนของคนในพื้นที่ชายแดน
ที่มีปริมาณและจานวนเล็กน้อย และเป็นวิถีการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มมูลค้าการค้าชายแดนให้มากยิ่งขึ้น
4.3.10 ด่านศุลกากรเชียงของ
จากการสัมภาษณ์พบว่า ด่านศุลกากรเชียงของมีความพร้อมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ความพร้อมในด้านบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW แต่ต้อง
พัฒ นาทั ก ษะในการถ่ า ยทอดความรู้ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ อื่ น อี กทั้ ง ไม่ ไ ด้ มี การมอบหมายเจ้ า หน้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การบริ การด้าน NSW อย่ างชัดเจน ความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับมาก มี งบประมาณ
ส าหรั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เตอร์ เ นทในการเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล เพี ย งพอ รวมถึ ง งบประมาณส าหรั บ
ยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก แต่งบประมาณสาหรับพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW มีจากัด ความพร้อมด้านสิ่ งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง
ระบบคอมพิว เตอร์ และอิน เตอร์ เนทไม่ค่อยมีประสิ ทธิภ าพ ระบบ NSW ไม่ค่อยความเสถียร ข้อมูล ยังไม่
ครบถ้วน และระบบยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์ ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ
อยู่ในระดับน้อย ขาดการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง (ตาราง 4.17)
เมื่อสอบถามถึงความแตกต่างการให้บริการเรื่องการตรวจสอบและกักกันสินค้าในอดีตและปัจจุบัน
ที่มีการนาระบบ NSW มาปรับใช้ พบว่าหากระบบมีความสมบูรณ์จะสามารถอานวยความสะดวกเป็นอย่างมาก
แต่ปัจจุบันข้อมูลยังเชื่อมโยงไม่สมบูรณ์ ทาให้เจ้าหน้าที่ต้องทาการป้อนข้อมูลที่ได้รับจากด่านตรวจพืช (พก.6)
อีกครั้ง เพื่อทาการปล่อยสินค้า ซึ่งที่ด่านเชียงของมีการนาเข้าสินค้าพืชเป็นจานวนมาก ทาให้เสียเวลาในการตรวจ
ปล่อยสินค้า และเป็นภาระงานเพิ่มเติมให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากร
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ตารางที่ 4.17 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านศุลกากรเชียงของ
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ความพร้อมด้าน ความพร้ อมด้าน
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ งอ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านศุลกากร บุคลากรมีความ งบประมาณ
ระบบ
ขาดการวางแผน
เชียงของ
เชี่ยวชาญในการ สาหรับระบบ
คอมพิวเตอร์และ งานและกาหนด
ใช้ระบบ NSW คอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เนทไม่ เป้าหมายเป็น
แต่ต้องพัฒนา อินเตอร์เนทในการ ค่อยมี
ระยะ รวมถึงขาด
ทักษะในการ
เชื่อมต่อข้อมูล
ประสิทธิภาพ
การประสานงาน
ถ่ายทอดความรู้ เพียงพอ รวมถึง ระบบ NSW ไม่ ระหว่าง
ความรู้ให้แก่
งบประมาณ
ค่อยความเสถียร หน่วยงานเพื่อให้
ผู้อื่น อีกทั้งไม่ได้ สาหรับ
ข้อมูลยังไม่
เป้าหมายลุล่วง
มีการมอบหมาย ยานพาหนะออก ครบถ้วน และ
เจ้าหน้าที่
พื้นที่ด่านเพื่อ
ระบบยังไม่
รับผิดชอบการ ตรวจสอบสินค้า สามารถเชื่อมต่อ
บริการด้าน
นาเข้า/ส่งออก แต่ กับหน่วยงานอื่น
NSW อย่าง
งบประมาณ
ได้อย่างสมบูรณ์
ชัดเจน
สาหรับพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้ในการ
ใช้งานระบบ NSW
มีจากัด
คะแนนเฉลี่ย
3.25
3.66
2.66
2.66
รวม
3.05

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

ระบบในการ
ปล่อยสินค้ายัง
เชื่อมโยงไม่
สมบูรณ์ ทาให้
เจ้าหน้าที่
ศุลกากรต้อง
ทางานซ้าซ้อน

ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.17

4.3.11 ด่านศุลกากรเชียงแสน
จากการสัมภาษณ์พบว่าด่านศุลกากรเชียงแสนมีความพร้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพร้อม
ในด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้อื่นได้ และมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน ความพร้อมด้านการจัดสรร
งบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด มีงบประมาณสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์ เนทในการเชื่อมต่อ
ข้อมูลเพียงพอ รวมถึงงบประมาณสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก ความพร้อม
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทมีประสิทธิภาพ ระบบ NSW
ไม่ค่อยมีความเสถียร มีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
ความพร้อมด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
มีความพร้อมในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง (ตาราง 4.18)
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เมื่อสอบถามถึงความแตกต่างการให้บริการเรื่องการตรวจสอบและกักกันสินค้าในอดีตและปัจจุบัน
ที่มีการนาระบบ NSW มาปรับใช้ พบว่าระบบ NSW ช่วยให้การทางานของเจ้าหน้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส
ในการทางาน ลดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดให้แก่เจ้าหน้าที่
รวมถึงอานวยความสะดวกให้แก่ ทั้งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ในการตรวจปล่อยสินค้าให้รวดเร็วขึ้น แต่
ปัจจุบันระบบยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากยังไม่มีการตอบกลับของข้อมูล
จากหน่วยงานอื่น ขาดการบูรณาการภายในหน่วยงานศุลกากร นอกจากนี้ ควรพัฒนาระบบให้ใช้กับ Tablet ได้
รวมถึงพัฒนาระเบียบพิธีการศุลกากรให้สอดรับกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารางที่ 4.18 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านศุลกากรเชียงแสน
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ความพร้อมด้าน ความพร้ อมด้าน
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ งอ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านศุลกากร บุคลากรมีความ งบประมาณ
ระบบ
มีการวางแผนงาน
เชียงแสน
เชี่ยวชาญในการ สาหรับระบบ
คอมพิวเตอร์และ และกาหนด
ใช้ระบบ NSW คอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เนทมี
เป้าหมายเป็น
สามารถถ่ายทอด อินเตอร์เนทในการ ประสิทธิภาพ
ระยะ มีความ
ความรู้ให้แก่
เชื่อมต่อข้อมูล
ระบบ NSW ไม่ พร้อมในการ
ผู้อื่นได้ และมี เพียงพอ รวมถึง ค่อยมีความ
ประสานงาน
การมอบหมาย งบประมาณ
เสถียร มีข้อมูล ระหว่าง
เจ้าหน้าที่
สาหรับ
ค่อนข้างครบถ้วน หน่วยงานเพื่อให้
รับผิดชอบการ ยานพาหนะออก แต่ยังไม่สามารถ เป้าหมายลุล่วง
บริการด้าน
พื้นที่ด่านเพื่อ
เชื่อมโยงกับ
NSW อย่าง
ตรวจสอบสินค้า หน่วยงานอื่นได้
ชัดเจน
นาเข้า/ส่งออก
อย่างสมบูรณ์
คะแนนเฉลี่ย
รวม

4.00

ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.18

4.33

3.88
4.05

4.00

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

ระเบียบพิธีการ
ศุลกากรที่ไม่
สอดรับกับการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ขาด
การบูรณาการ
ภายใน
หน่วยงาน
ศุลกากร และ
ระบบยังไม่
สมบูรณ์ ยังไม่มี
การตอบกลับ
ของข้อมูล และ
พัฒนาให้ใช้กับ
Tablet ได้
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4.4 ชายแดนไทย-กัมพูชา (จังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราด)
4.4.1 ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสระแก้ว
จากการสัมภาษณ์พบว่า ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสระแก้ว ยังมีความพร้อมไม่เพียงพอในการนาระบบ
NSW มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอยู่ระหว่างดาเนินการซึ่งมี
ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน ได้แก่ ด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บุคลากรในการปฏิบัติงาน
อุป กรณ์ คอมพิว เตอร์มีอายุ การทางานนาน ความไม่มีเสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ยังไม่มี
ห้องปฏิบัติการสาหรับการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ขาดกฎระเบียบมารองรับ ขาดแคลนยานพาหนะและ
ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ระบบ NSW ส่วน
ใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งนี้ ทางด่านตรวจฯ ได้มีการฝึกอบรมการใช้ระบบ NSW ให้แก่เจ้าหน้าที่
และผู้ประกอบการแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่มีการนามาปฏิบัติงานจริง จึงยังไม่ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การใช้ระบบ NSW ซึ่งปัจจุบันกรมประมงได้มีการใช้ระบบ FSW ในการเชื่อมโยงข้อมูล คาขอกลางและการ
สนั บ สนุ น ใบอนุ ญาตและใบรั บ รองผ่ า นอิน เตอร์เ น็ต กับ ด่ านตรวจฯ แล้ ว และมีก ารมอบหมายเจ้าหน้า ที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงานผ่านระบบ FSW ประจาแต่ละด่านตรวจฯ เพื่ออานวยความสะดวกด้านต่างๆ อย่างไร
ก็ตาม เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการในพื้นที่มี ความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ NSW จะเข้ามามีบทบาทใน
การอ านวยความสะดวกด้ า นการค้ า สิ น ค้ า เกษตรไปยั ง ประเทศคู่ ค้ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวก รวดเร็ ว
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าสินค้าเกษตรระหว่าง
ไทยกับสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2558)
อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของด่านตรวจสัตว์น้าสระแก้ว เพิ่มเติมหลังจากได้นาระบบ
NSW มาปรับใช้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559) พบว่าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสระแก้วมี
ความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ความพร้อมด้านบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับความพร้อมด้าน
การจัดสรรงบประมาณและด้านสิ่งอานวยความสะดวก แม้ว่าความพร้อมในด้านการบริหารจัดการจะจัดอยู่ใน
ระดับมาก พบว่าด้านบุลากรพบปัญหาบุคลากรขาดแคลน แต่มีการมอบหมายหน้าที่ชัดเจนบุคลากรค่อนข้างมี
ความเชี่ยวชาญในการใช้งานระบบ NSW ส่วนงบประมาณด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีเพียงพอ แต่ยังขาด
แคลนงบประมาณในการพัฒนาด้านระบบคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เนทและด้านยานพาหนะ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก พบว่าคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ อีกทั้งขาดแคลนยานพาหนะ
ในการออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบสินค้า แต่ด่านฯ มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการที่อยู่ในระดับดี เนื่องจากมี
การวางแผนงานและกาหนดเป้ าหมายเป็นระยะและประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ เป้าหมายลุล่ วง
(ตาราง 4.19)
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ตารางที่ 4.19 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสระแก้ว
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ปัญหาที่พบ/
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้าน ข้อเสนอแนะ
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่ า น ต ร ว จ ปั ญหาบุ คลากร งบประมาณด้ า น คอมพิ วเตอร์ และ มี การวางแผนงาน
สั ต ว์ น้ า ขาดแคลน แต่ มี พั ฒนาศั กยภาพ ระบบเครื อข่ าย แ ล ะ ก า ห น ด
จั ง ห วั ด การมอบหมาย บุ คลากรมีเพี ยงพอ อินเตอร์เน็ตไม่ค่อย เป้าหมายเป็นระยะ
สระแก้ว
หน้ าที่ ชั ดเจน แต่ ยั งขาดแคลน มีประสิทธิภาพ อีก
บุ ค ล า ก ร งบประมาณในการ ทั้ ง ข า ด แ ค ล น
ค่อนข้ างมี ความ พั ฒนาด้ านระบบ ยานพาหนะในการ
เชี่ยวชาญในการ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ / อ อ ก พื้ น ที่ เ พื่ อ
ใช้ งานระบบ อิ น เตอร์ เนทและ ตรวจสอบสินค้า
NSW
ด้านยานพาหนะ
คะแนนเฉลี่ย
3.00
2.66
3.00
3.66
รวม
3.08
ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.19
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4.4.2 ด่านตรวจพืชคลองใหญ่
จากการสัมภาษณ์พบว่าด่านตรวจพืชคลองใหญ่มีความพร้อมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ความพร้อมในด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ และมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
ความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากงบประมาณมีเพียงพอสาหรับด้านพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน NSW แต่งบประมาณด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทยังมีจากัด
อีกทั้งขาดแคลนงบประมาณด้านยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก ความพร้อม
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง ระบบ lab และ การตรวจสอบกลับมีประสิทธิภาพ ระบบ
คอมพิวเตอร์ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่ระบบอินเตอร์เนทไม่ มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระบบ NSW ไม่เสถียร
อีกทั้งระบบยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์ ความพร้อมด้านการบริหารจัดการอยู่ใน
ระดั บ มาก มีการวางแผนงานและกาหนดเป้ าหมายเป็น ระยะ มีความพร้อมในการประสานงานระหว่า ง
หน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่ว ง แต่กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไม่ส่งเสริมการดาเนินงาน NSW
(ตาราง 4.20)
ในส่วนของความคืบหน้าในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (กรณีการนาเข้า )
สามารถเชื่อมโยงข้อมูได้ แล้ว 822 รายการสินค้า จาก 1,657 รายการสินค้าควบคุม โดยมีแผนที่จะเชื่อมโยง
ข้อมูลให้ครบทุกสินค้าภายในเดือนกันยายน 2559 เนื่องจากสินค้าบางพิกัดควบคุมรายการสินค้าหลายชนิด
ทาให้ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตหลายใบ และ/หรือ หลายหน่วยงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการแตกพิกัดสินค้า
ของกรมศุลกากร รายละเอียดการเชื่อมโยงสินค้า ดังนี้ (1) พืช 874 รายการ เชื่อมแล้ว 789 รายการ (2) วัตถุ
อันตราย 693 รายการ เชื่อมแล้ว 6 รายการ (3) ปุ๋ย 47 รายการ เชื่อมแล้ว 6 รายการ (4) ยางพารา 43
รายการ เชื่อมแล้ว 21 รายการ (ข้อมูล ณ 29 เมษายน 2559)
นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลถึงปัญหาการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในประเทศว่า
เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ต้องกักกันโรคแมลงศัตรูพืชจึงจาเป็นต้องตรวจทุกสินค้า อาจทาให้
ล่าช้าในบางครั้งเพราะต้องถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ในขณะที่กรมศุลกากรทางานด้านการอานวย
ความสะดวกด้ า นการค้ า แก่ ผู้ ป ระกอบการ ซึ่ ง เป็ น การค้ า ชายแดนมี มู ล ค่ า ไม่ ม าก จึ ง ไม่ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง การ
ดาเนินงานด้านการตรวจสินค้าของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีปริมาณมาก ส่วนการดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน
กับประเทศคู่ค้า ประสบปัญหาในเรื่องของกฎระเบียบที่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากสินค้าที่ต้องมีใบรับรอง
บางชนิดประเทศคู่ค้าไม่สามารถออกให้ได้ ณ ด่านชายแดน(กัมพูชา) ได้ กัมพูชาไม่มีการออกใบรับรองให้ ต้อง
ไปขอที่กรุงพนมเปญเท่านั้น ทาให้ผู้ประกอบการต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งหากไม่มีใบรับรองแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ของไทย สินค้าจะไม่สามารถผ่านได้ ทาให้เป็นอุปสรรคทางการค้าและต้องเลิกค้าไปในที่สุ ด เช่น
ไม้แปรรูป ประเทศกัมพูชาไม่สามารถออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้
ในการส่งออกเนื่องจากอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของกรมป่าไม้ ของประเทศกัมพูชา แต่ไทยต้องทาใบรับรองตาม
กฎหมายของไทย นอกจากนี้ควรจัดอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาเขมร) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
เพื่อเพิ่มความสะดวกและสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการและชาวบ้าน เพราะส่วนใหญ่เป็นการค้าชายแดน
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ตารางที่ 4.20 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจพืชคลองใหญ่
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ค ว า ม พ ร้ อ ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้ า น
ด้านบุคลากร ด้านการจั ดสรร สิ่ ง อ านวยความ การบริหารจัดการ
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก (Management)
(Money)
(Material)
ด่านตรวจ บุคลากรมีความ งบประมาณ
ระบบ lab และ มีการวางแผนงาน
พืชคลอง
เชี่ยวชาญในการ เพียงพอสาหรับ การตรวจสอบ
และกาหนด
ใหญ่
ใช้ระบบ NSW ด้านพัฒนา
กลับมี
เป้าหมายเป็น
สามารถ
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
ระยะ มีความ
ถ่ายทอดความรู้ ความรู้
ระบบ
พร้อมในการ
ให้แก่ผู้อื่นได้
ความสามารถ คอมพิวเตอร์
ประสานงาน
และมีการ
ด้าน NSW แต่ ค่อนข้างมี
ระหว่างหน่วยงาน
มอบหมาย
ด้าน
ประสิทธิภาพ แต่ เพื่อให้เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เนท ลุล่วง
รับผิดชอบการ และอินเตอร์เนท ไม่มีประสิทธิภาพ แต่กฎหมายและ
บริการด้าน
ยังมีจากัด อีกทั้ง ระบบ NSW ไม่ กฎระเบียบ
NSW อย่าง
ขาดแคลน
เสถียร อีกทั้งยังไม่ ข้อบังคับต่างๆ ไม่
ชัดเจน
งบประมาณด้าน สามารถเชื่อมโยง ส่งเสริมการ
ยานพาหนะออก กับหน่วยงานอื่น ดาเนินงาน NSW
พื้นที่ด่านเพื่อ ได้อย่างสมบูรณ์
ตรวจสอบสินค้า
นาเข้า/ส่งออก
คะแนนเฉลี่ย
4.75
2.66
3.33
3.33
รวม
3.52

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

กรมวิชาการ
เกษตรเป็น
หน่วยงานที่ต้อง
กักกันโรคแมลง
ศัตรูพืชจึง
จาเป็นต้อง
ตรวจทุกสินค้า
บางครั้งอาจทา
ให้ล่าช้า และ
ควรจัดอบรม
ภาษาต่างประ
เทศ (ภาษา
เขมร) ให้กับ
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่

ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.20

4.4.3 ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศจังหวัดตราด
จากการสัมภาษณ์พบว่าด่านกักกันสัตว์จังหวัดตราดมีความพร้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพร้อม
ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
บุคลากรมีความเชี่ย วชาญในการใช้ระบบ NSW และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ แก่ผู้ อื่นได้ ขณะนี้จานวน
บุคลากรมีความเพียงพอในการปฏิบัติ งาน แต่หากในอนาคตมีการออกตรวจพื้นที่เพิ่มในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อาจต้องการเจ้าหน้าที่เพิ่ม ส่วนความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
งบประมาณสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก และงบประมาณสาหรับ
ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทในการเชื่อมต่อข้อมูล ยังจากัด ในขณะที่พื้นที่จุดทาการออกตรวจมีจานวน
เพิ่มมากขึ้น อนึ่งพบว่าการจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาบุคลากรมีศักยภาพความพร้อมมากที่สุด ใน
ส่วนของความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับดี ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทมี
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ประสิทธิภาพ ระบบ NSW มีความเสถียร ข้อมูลครบถ้วนและใช้งานง่ายสามารถเชื่อมกับมือถือได้ เนื่องจาก
ระบบมีให้กรอกแค่ใบอนุญาต ร.9 และ ร.4 นอกจากนี้กรมปศุสัตว์มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ แต่ในส่วนของระบบ lab ของด่านฯ ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งระบบจึงยังไม่สามารถนาผลมา
วิเคราะห์ได้ และความพร้อมด้าน การบริหารจัดการโดยรวมอยู่ในระดับดี มีการวางแผนงานและกาหนด
เป้าหมายเป็นระยะ และมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วงโดยมีการลงนาม MOU
ระหว่างกรม แต่ทั้งนี้พบว่ากฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไม่ส่งเสริมการดาเนินงาน NSW เนื่องจาก
กฎหมายไม่ส นั บ สนุ น การค้ าขายชายแดนเท่าที่ ควร โดยเฉพาะการตรวจผู้ ประกอบการรายย่อย เพราะ
ข้อจากัดของปศุสัตว์จะเข้มงวดเรื่องโรคระบาด (อ้างอิงตาม OAE: โรคระบาดสัตว์) แม้แต่ชิ้นเดียวก็ไม่อนุญาต
ให้ ป ล่ อยผ่ านได้ ทาให้ เกิดความล่ าช้าในการปฏิบัติงาน ควรมีการพิจารณาเป็นกรณีตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ พบว่าการเชื่อมต่อระหว่างระบบ e-Movement และ NSW ยังไม่สมบูรณ์นัก ยังต้องใช้เอกสารที่
เป็นกระดาษในการดาเนินการอยู่ (ตาราง 4.21)
ตารางที่ 4.21 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านกักกันสัตว์จังหวัดตราด
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้อมด้าน ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้าน
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านกักกัน มีการมอบหมาย งบประมาณ
ระบบคอมพิวเตอร์ มีการวางแผน
สัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่
สาหรับ
และอินเตอร์เนทมี งานและกาหนด
ตราด
รับผิดชอบการ ยานพาหนะออก ประสิทธิภาพ
เป้าหมายเป็น
บริการด้าน
พื้นที่ด่านเพื่อ
ระบบ NSW มี
ระยะ และมีการ
NSW อย่าง
ตรวจสอบสินค้า ความเสถียร
ประสานงาน
ชัดเจน บุคลากร นาเข้า/ส่งออก ข้อมูลครบถ้วน
ระหว่าง
มีความ
และงบประมาณ และใช้งานง่าย
หน่วยงานเพื่อให้
เชี่ยวชาญในการ สาหรับระบบ
สามารถเชื่อมกับ เป้าหมายลุล่วง
ใช้ระบบ NSW คอมพิวเตอร์และ มือถือได้ มีการ
โดยมีการลงนาม
และสามารถ
อินเตอร์เนทใน ปรับปรุง
MOU ระหว่าง
ถ่ายทอดความรู้ การเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลให้มี
กรม แต่กฎหมาย
ให้แก่ผู้อื่นได้
ข้อมูลยังจากัด ความทันสมัยอยู่ และกฎระเบียบ
จานวนบุคลากร
เสมอ แต่ในส่วน ข้อบังคับต่างๆ
มีความเพียงพอ
ของระบบ lab
ไม่ส่งเสริมการ
ในการ
ของด่านฯ ยังอยู่ ดาเนินงาน NSW
ปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนการ
จัดตั้ง
คะแนนเฉลี่ย
4.75
3.33
4.12
2.66
รวม
3.71
ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.21

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

การเชื่อมต่อ
ระหว่างระบบ
e-Movement
และ NSW ยัง
ไม่สมบูรณ์นัก
ยังต้องใช้
เอกสารที่เป็น
กระดาษในการ
ดาเนินการอยู่
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4.4.4 ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตราด
จากการสัมภาษณ์พบว่าด่านตรวจพืชคลองใหญ่มีความพร้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพร้อม
ในด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จากการสารวจ
พบว่าปัจจุบันจานวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน หากในอนาคตมีการออกตรวจพื้นที่เพิ่มในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ กรมประมงควรพิจารณาเพิ่มบุคคลากรเพื่อรองรับการทางานในอนาคต ในส่วนของความพร้อม
ด้านการจัดสรรงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากงบประมาณด้านคอมพิวเตอรและอินเตอร์เนท
ในการเชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรมีความเพียงพอ แต่พบว่างบประมาณ
สาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออกไม่เพียงพอสาหรับการจัดซื้อยานพาหนะ
ส าหรั บ ตรวจสอบนอกพื้ น ที่ ความพร้ อ มด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
ระบบคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ ระบบ NSW มีความเสถียรและมีข้อมูลครบถ้วน มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้
ทันสมัยอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าระบบอินเตอร์เนท (TOT Fiber Optic) มีปัญหาค่อนข้างบ่อย ส่งผล
ต่อการใช้งานระบบ NSW และระบบ FSW ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ NSW ได้อย่างสมบูรณ์ ทาให้ยังคง
ต้องใช้กระดาษในการดาเนินงานอยู่ นอกจากนี้พบว่าด่านฯ ยังไม่มีห้องปฏิบัติการ ทาให้ต้องส่งตัวอย่างสินค้า
สุ่มตรวจไปยังชายฝั่งหากต้องสงสัยว่าสินค้าติดเชื้อโรค แต่หากต้องสงสัยในเรื่องของสารตกค้างจะส่งสินค้าสุ่มตรวจ
ไปยังส่วนกลางของกรมประมง ความพร้อมด้านการบริหารจัดการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีการวางแผนงาน
และกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ และมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วงโดยมีการลงนาม
MOU ระหว่างกรม แต่ทั้งนี้พบว่ากฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไม่ส่งเสริมการดาเนินงาน NSW
เนื่องจากกฎระบียบจะคานึงถึงการปฏิบัติงานของด่านสากลมากกว่าด่านในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทาให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ควรมีการพิจารณาเป็นกรณีตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์พบว่า ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตราดสังกัดกรมประมง มีความพร้อม
ในระบบ FSW อยู่แล้ว จึงมีความพร้อมในการเชื่อมต่อกับระบบ NSW และ ASW ในอนาคต อย่างไรก็ตาม
พบว่าการเชื่อมต่อระหว่างระบบ FSW และ NSW ยังไม่สมบูรณ์นัก ยังต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษในการ
ดาเนินการอยู่ ผ็สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นว่าระบบ NSW มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ ทาให้ข้อมูลเป็นเอกภาพ
และประหยัดเอกสารในการดาเนินงาน ส่วนข้อเสียคือเป็นการเพิ่มภาระงานให้ตัวแทนผู้ดาเนินงานพิธีการ
ศุลกากร (Shipping) สาหรับอุปสรรคในการดาเนินงานคือผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยยังขาดความรู้ใน
การใช้งานระบบ NSW เห็นควรให้มีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ
NSW ได้อย่างเต็มที่ เพื่อก้าวสู่การใช้งานระบบ ASW ต่อไปในอนาคต (ตาราง 4.22)
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ตารางที่ 4.22 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตราด
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้อมด้าน ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้าน
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านตรวจ
มีการมอบหมาย งบประมาณด้าน ระบบคอมพิวเตอร์มี มีการวางแผนงาน
สัตว์น้า
เจ้าหน้าที่อย่าง คอมพิวเตอร์/
ประสิทธิภาพ ระบบ และกาหนด
จังหวัดตราด ชัดเจน บุคลากรมี อินเตอร์เนทในการ NSW มีความเสถียร เป้าหมายเป็นระยะ
ความเชี่ยวชาญใน เชื่อมต่อข้อมูล
และมีข้อมูล
และมีการ
การใช้ระบบ NSW และด้านพัฒนา ครบถ้วน และมีการ ประสานงาน
และสามารถ
บุคลากรมีเพียงพอ ปรับปรุงฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน
ถ่ายทอดความรู้ แต่งบประมาณ
ให้ทันสมัย แต่
แต่พบว่ากฎหมาย/
ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่ สาหรับยานพาหนะ ระบบอินเตอร์เนทมี กฎระเบียบไม่
จานวนบุคลากร ออกพื้นที่ด่านยัง ปัญหาค่อนข้างบ่อย ส่งเสริมการ
ไม่เพียงพอ
ขาดแคลน
ดาเนินงาน NSW
คะแนนเฉลีย่
4.25
4.00
4.25
3.00
รวม
3.87

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

การเชื่อมต่อ
ระหว่างระบบ
FSWและ NSW
ยังไม่สมบูรณ์นัก
ยังต้องใช้เอกสาร
ที่เป็นกระดาษใน
การดาเนินการอยู่

ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.22

4.4.5 ด่านศุลกากรคลองใหญ่
จากการสัมภาษณ์พบว่าด่านตรวจพืชคลองใหญ่มีความพร้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความ
พร้อมในด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จานวนบุคลากรไม่ค่อยเพียงพอ ไม่ได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่อย่าง
ชัดเจน ความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด งบประมาณด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์
เนทในการเชื่อมต่อข้อมูล งบประมาณสาหรับการพัฒนาบุคลากรและงบประมาณสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่
ด่านมีเพียงพอ ความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์
เนทมีประสิทธิภาพ ระบบ NSW มีความเสถียรและมีข้อมูลครบถ้วนและมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย ความ
พร้อมด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับ มาก มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ และมีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง แต่ทั้งนี้พบว่ากฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไม่
ค่อยส่งเสริมการดาเนินงาน NSW (ตาราง 4.23)
นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลข้อดี/ข้อเสียของการนาระบบ NSW มาปรับใช้ ข้อดีคือระบบ
มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรสจสอบเอกสารประกอบใบขนสินค้าได้ตลอดเวลา แต่ข้อเสียคือระบบ
ออกแบบมาให้ใช้กับผู้ประกอบการที่มีการค้าเป็นสากล ยังไม่เหมาะสมกับผู้ค้ารายย่อย และผู้ค้าท้องถิ่นที่เป็น
การค้าชายแดน การขออนุ ญาตเอกสารจากหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องต่างๆ ยังค่อนข้างมีความยุ่งยากสาหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่น และในบางช่องทางที่ด่านฯ รับผิดชอบยังไม่มีระบบสาธารณูปโภครองรับ (ไม่มี
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ไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ต) และมีข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุงกฏระเบียบในการขอใบอนุญาตให้อานวยความ
สะดวกต่อผู้ประกอบการรายย่อยมากยิ่งขึ้น
เมื่อสอบถามถึงศักยภาพและความพร้อมในการเชื่อมโยงสู่ระบบ ASW ผู้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า
ระบบ NSW ของกรมศุล กากรพัฒนามาจากระบบ Paperless ที่ดาเนินการมาเกือบ 10 ปี ทั้งระบบและ
บุคลากรจึงมีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาไปสู่ระบบ ASW แต่ยังติดขัดแต่เพียงใบอนุญาตจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้ทอสอบเชื่อมโยงระบบ ATIGA
Form D ร่วมกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน จานวน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม ซึ่งทดสอบเสร็จแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
ตารางที่ 4.23 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านศุลกากรคลองใหญ่
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้อมด้าน ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้าน
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่าน
บุคลากรมีความ งบประมาณด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ มีการวางแผน
ศุลกากร
เชี่ยวชาญในการ คอมพิวเตอร์และ ระบบอินเตอร์เนท งานและกาหนด
คลองใหญ่ ใช้ระบบ NSW อินเตอร์เนทใน มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเป็น
และสามารถ
การเชื่อมต่อ
ระบบ NSW มี
ระยะ และมีการ
ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล
ความเสถียรและมี ประสานงาน
ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่ งบประมาณ
ข้อมูลครบถ้วน
ระหว่าง
จานวนบุคลากร สาหรับการ
และมีการปรับปรุง หน่วยงานเพื่อให้
ไม่ค่อยเพียงพอ พัฒนาบุคลากร ฐานข้อมูลให้
เป้าหมายลุล่วง
ไม่ได้มีการ
และงบประมาณ ทันสมัย
แต่ทั้งนี้พบว่า
มอบหมาย
สาหรับ
กฎหมายและ
เจ้าหน้าที่
ยานพาหนะออก
กฎระเบียบ
รับผิดชอบ
พื้นที่ด่านมี
ข้อบังคับต่างๆ
หน้าที่อย่าง
เพียงพอ
ไม่ค่อยส่งเสริม
ชัดเจน
การดาเนินงาน
NSW
คะแนนเฉลี่ย
3.50
5.00
4.44
3.66
รวม
4.15
ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.23

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

การขออนุญาต
เอกสารจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆ
ยังค่อนข้างมี
ความยุ่งยาก
สาหรับ
ผู้ประกอบการ
รายย่อยใน
ท้องถิ่น และ
บางช่องทางที่
ด่านฯ
รับผิดชอบยังไม่
มีระบบ
สาธารณูปโภค
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4.5 ชายแดนไทย-มาเลเซีย (จังหวัดสงขลา)
4.5.1 ด่านตรวจพืชสะเดา
จากการสารวจพบว่า การดาเนินงานระบบ NSW ของกรมวิชาการเกษตรอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ
ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างด่านตรวจพืชสะเดากับด่านศุลกากรเพื่อให้บริการ NSW รวมถึงการเชื่อมโยง
ข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง (กรมวิ ช าการเกษตร) ซึ่ งขณะนี้ ในส่ ว นกลางของกรมฯ สามารถใช้ ระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ในการออกใบอนุญาตต่างๆ ได้แล้ว และมีคณะกรรมการสารสนเทศเป็นผู้ขับเคลื่อน โดยพยายาม
เชื่อมโยงข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งขณะนี้สามารถเชื่อมข้อมูลพืชได้เพียง 300-400 ชนิด ทั้งนี้ หากระบบ NSW ของ
กรมฯ เสร็จสมบูรณ์และใช้จริงได้ จะสามารถช่วยในการลดปัญหาการตรวจปล่อยสินค้าของศุลกากร รวมถึงช่วย
ลดกาลังคน เช่น เจ้าหน้าที่ ที่ทาหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติกักพืช พระราชบัญญัติสารเคมี พระราชบัญญัติเมล็ด
พันธุ์ และอื่นๆ ทาให้สามารถทางานได้รวดเร็ว (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2558)
อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของด่านตรวจพืชสะเดาเพิ่มเติมหลังจากได้นาระบบ NSW
มาปรับใช้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559) พบว่า ด่านตรวจพืชสะเดามีความพร้อมอยู่ใน
ระดับมาก ความพร้อมด้านบุคลากรอยู่ ในระดับมากที่สุด บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการการ
ใช้ระบบ NSW มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน และจานวนบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน แต่ยังต้องเรียนรู้
การทางานของระบบจากส่ วนกลาง ความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับมาก งบประมาณเพื่อ
พัฒนาด้านระบบคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เนทมีเพียงพอ แต่ด้านพัฒนาบุคลการยังคงมีจากัด ความพร้อมด้านสิ่ง
อานวยความสะดวกอยู่ ในระดั บมาก พบว่า ระบบคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เนทค่อนข้างมี ประสิ ทธิภาพ มีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ ไม่มีพื้นที่หรือโกดังสาหรับกักกันสินค้าทาให้มี
ข้อจากัดในการปฏิบัติงานด้านการกักกันเพื่อตรวจสอบ ความพร้อมด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด
มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ รวมถึงประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
(ตาราง 4.24)
ส่วนปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ได้รับแจ้งว่าในกรณีที่ตรวจพบสินค้าผิดปกติ หรือสินค้าต้องกักกัน
เพื่อตรวจสอบ ด่านตรวจพืชสะเดาไม่มีพื้นที่หรือโกดังสาหรับกักกันสินค้า ซึ่งในหาดใหญ่มีโกดังเก็บสินค้าเพียงที่เดียว
คือ ที่สนามบินหาดใหญ่เท่านั้น ทาให้มีข้อจากัดในการปฏิบัติงานด้านการกักกันเพื่อตรวจสอบ ดังนั้นสิ่งที่ต้องการ
แก้ไขและปรับปรุงในการทางานของด่าน คือ 1) ต้องการเครื่องมือ (รวมห้องปฏิบัติการ) พร้อมเจ้าหน้าที่เฉพาะ
ด้านในการตรวจสอบ 2) สถานที่สาหรับกักตรวจสินค้า และ 3) การพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาถิ่น
(ยาวี) ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ จากการสอบถามผู้ประกอบการ พบว่า กรมศุลกากรจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยอานวย
ความสะดวกเพื่อเปลี่ยนเป็นระบบ Paperless แต่ปัจจุบันพบว่า แทนที่การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลด
การใช้เอกสาร ผู้ประกอบการกลับต้องพิมพ์เอกสารประกอบเหมือนเดิม และมีความคาดหวังว่าหากระบบ NSW
สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ อาจส่งผลกระทบให้งานของ Shipping ลดลง เพราะผู้นาเข้า/ส่งออกอาจสามารถ
ดาเนินการเองได้เลย แต่คงไม่ส่งผลกระทบมากนัก เนื่องจากกระบวนการขออนุญาติมีหลายอย่างมาก ผู้นาเข้า/
ส่งออกคงไม่สามารถดาเนินการเองได้ทั้งหมด ยังคงจาเป็นต้องใช้บริการจากตัวแทนออกของ (Shipping)
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ตารางที่ 4.24 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจพืชสะเดา
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้อมด้าน ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้าน
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านตรวจ บุคลากรมีความรู้ งบประมาณเพื่อ ระบบ
มีการวางแผนงาน
พืชสะเดา ความสามารถใน พัฒนาด้านระบบ คอมพิวเตอร์/
และกาหนด
การให้บริการ
คอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เนทค่อน เป้าหมายเป็น
การใช้ระบบ
อินเตอร์เนทมี
ข้างมีประสิทธิภาพ ระยะ รวมถึง
NSW มีการ
เพียงพอ แต่ด้าน มีการปรับปรุง
ประสานงาน
มอบหมายงาน พัฒนาบุคลการ ฐานข้อมูล ข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน
อย่างชัดเจน และ ยังคงมีจากัด
ค่อนข้างสมบูรณ์ เพื่อให้เป้าหมาย
จานวนบุคลากร
แต่ไม่มีพื้นที่โกดัง ลุล่วง
เพียงพอในการ
สาหรับกักกัน
ปฏิบัติงาน
สินค้า
แต่ยังต้องเรียนรู้
การทางานของ
ระบบจาก
ส่วนกลาง
คะแนนเฉลี่ย
4.50
3.66
4.00
4.33
รวม
4.12

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

- ต้องการ
เครื่องมือ (รวม
ห้องปฏิบัติการ)
พร้อมเจ้าหน้าที่
ในการตรวจสอบ
สาหรับกักตรวจ
- การพัฒนา
ความรู้ด้าน
ภาษาให้แก่
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน

ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.24

4.5.2 ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์
จากการสารวจเมื่อ มิถุนายน 2558 พบว่า ทางด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ยังไม่ได้เริ่มใช้ระบบ NSW
เนื่องจากที่ด่านยังใช้ระบบบันทึกข้อมูลเข้าระบบและถ่ายเอกสารให้กับผู้ประกอบการเพื่อดาเนินการไปยังด่าน
ศุลกากรอยู่ แต่กรมวิชาการเกษตรส่วนกลางได้เริ่มมีการจัดฝึกอบรมในการใช้ระบบ NSW โดยด่านตรวจพืชปาดังเบ
ซาร์ ได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลการใช้ระบบ NSW แล้ว อีกทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเรียนรู้
ระบบกับส่วนกลางในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งตามแผนคาดว่าระบบน่าจะสามารถดาเนินการได้ในช่วงปลายปี 2558 ใน
ส่วนของอุปกรณ์และเครื่องอานวยความสะดวกที่จาเป็นนั้น ทางส่วนกลางจะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้
ทั้งหมด
นอกจากนี้ หัวหน้าด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าหากมีการเริ่มใช้งานในระบบ NSW
คาดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อเจ้าหน้าที่เองเพราะจะช่วยให้การทางานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บ
เอกสาร เนื่องจากด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์มีสถานที่ที่จากัด อีกทั้งจะได้ลดภาระในส่วนของการรับเงินสดที่ด่าน
และนาไปฝากที่ธนาคารเพี่อเข้ามายังส่วนกลาง เพราะหากระบบ NSW ใช้งานได้สมบูรณ์ ผู้ประกอบการจะ
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สามารถชาระเงินที่ธนาคารได้โดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความกังวลในเรื่องของความไม่เสถียรของระบบ
หากระบบติดขัดอาจจะถูกผู้ประกอบร้องเรียนได้
อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์เพิ่มเติมหลังจากได้นาระบบ
NSW มาปรับใช้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559) พบว่า ความพร้อมด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพร้อมด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน บุคลากร
ค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW แต่บางครั้งบุคลากรไม่เพียงพอในการให้บริการ ความพร้อม
ด้านการจัดสรรงบประมาณอยู่ ในระดับ มาก มีงบประมาณเพียงพอด้านคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เนท
รวมถึงด้านพัฒนาบุคลากร แต่งบประมาณด้านยานพาหนะสาหรับออกพื้นที่ไม่เพียงพอ ความพร้อมด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เนื่ อ งจากระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เตอร์ เ นทยั ง ไม่ ค่ อ ยมี
ประสิทธิภ าพ ระบบ NSW ไม่ค่อยเสถีย ร แต่มีการปรับฐานข้อมูล ให้ ทันสมัยอยู่เสมอ ความพร้อมด้าน
การบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง (ตาราง 4.25)
ตารางที่ 4.25 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ปัญหาที่พบ/
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้อมด้าน ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้าน ข้อเสนอแนะ
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านตรวจ มีการมอบหมาย มีงบประมาณ
ระบบคอมพิวเตอร์ มีการวางแผน
พืชปาดังเบ งานอย่างชัดเจน เพียงพอด้าน
และอินเตอร์เนท งานและกาหนด
ซาร์
บุคลากร
คอมพิวเตอร์และ ยังไม่ค่อยมี
เป้าหมายเป็น
ค่อนข้างมีความ ระบบอินเตอร์
ประสิทธิภาพ
ระยะและ
เชี่ยวชาญในการ เนท รวมถึงด้าน ระบบ NSW ไม่ ประสานงาน
ใช้ระบบ NSW พัฒนาบุคลากร ค่อยเสถียร มีการ ระหว่าง
แต่บางครั้ง
แต่งบประมาณ ปรับฐานข้อมูลให้ หน่วยงานเพื่อให้
บุคลากรไม่
ด้านยานพาหนะ ทันสมัยอยู่เสมอ เป้าหมายลุล่วง
เพียงพอในการ สาหรับออกพื้นที่
ให้บริการ
ไม่เพียงพอ
คะแนนเฉลี่ย
4.00
3.66
3.00
4.33
รวม
3.74
ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.25
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4.5.3 ด่านกักกันสัตว์ จังหวัดสงขลา
จากการสัมภาษณ์พบว่า ด่านกักกันสัตว์สงขลามีความพร้อมโดยรวมอยู๋ในระดับมาก ความพร้อมด้าน
บุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการการใช้ระบบ NSW และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน และจานวนบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ความพร้อมด้านงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะงบประมาณด้านยานพาหนะสาหรับออกพื้นที่เพื่อ
ตรวจสอบสินค้า รองลงมาคืองบประมาณสาหรับระบบคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เนท และงบประมาณสาหรับ
พัฒ นาบุคลากร ความพร้อมด้านสิ่ งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก ระบบคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เนท
ค่อนข้างมีป ระสิทธิภาพ มีการปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ ข้อมูล ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ระบบ NSW
ไม่ค่อยเสถียร ความพร้อมด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมาย
เป็นระยะ รวมถึงประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง (ตาราง 4.26)
ด่านกักกันสัตว์สงขลามีการใช้ระบบ NSW เพื่อเชื่อมโยงใบอนุญาตของหน่วยงานปศุสัตว์กับกรม
ศุลกากร โดยได้มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการ NSW อย่างชัดเจน คือ การให้เจ้าหน้าที่อานวยการส่ง
NSW ในระบบ e-Movement และเจ้าหน้าที่ด้านสารวัตรเข้าตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และมีความเข้าใจระบบเป็นอย่างดี รวมถึงด่านกักกันสัตว์สงขลามีศักยภาพ
เพียงพอสาหรับการเชื่อมโยงระบบข้อมูล NSW ในการนาเข้า/ส่งออกหรือนาผ่านสินค้า เพราะได้รับจัดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ดาเนินงานในเรื่องดังกล่าวเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ AEC โดยด่านกักกันสัตว์สงขลามีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และมีการประสานงาน
กับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตเรียงตามวันที่ออกใบอนุญาต ไม่มีการข้ามวันกัน โดยบริษัท Shipping
จะเป็นผู้ประสานงานกับศุลกากรในการดาเนินการสาหรับข้อมูลที่เป็นเอกสาร ส่วนการอนุญาตจะมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลโดยใช้ระบบ e-Movement ทั้งนี้ การใช้ระบบ NSW ในปัจจุบันจะทาให้สามารถตรวจสอบและกักกัน
สิ นค้ าเกษตรได้ มากขึ้ น คื อ สามารถรู้ ว่ ามี ใบอนุ ญาตใดที่ น าเข้ า /ส่ งออกส าเร็ จ และลดขั้ นตอนซั บ ซ้ อ นใน
กระบวนการต่างๆ เมื่อเทียบกับอดีต
ปัญหาของการดาเนินงานระบบ NSW ของด่านกักกันสัตว์สงขลาที่ผ่านมา คือ บางครั้งระบบ NSW มีปัญหา
และทางศุลกากรฝั่งไทยไม่ได้แจ้งทางด่านกักกันสัตว์สงขลา ดังนั้น วิธีแก้ปัญหาของด่านกักกันสัตว์สงขลา คือ
โทรสอบถามศุลกากร และอาจจะออกใบอนุญาตแบบเขียนด้วยมือหรือพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ แต่อย่างไรก็ตาม
การนาระบบ ASW มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC อาจต้องใช้เวลา
อีกหลายปี ดังนั้น ควรมีการปรับปรุง/พัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ ASW ให้มากขึ้น รวมถึงควรสร้าง
ระบบโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการควบคู่ไปกับภาษาท้องถิ่น
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ตารางที่ 4.26 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านกักกันสัตว์สงขลา
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้ า น ความพร้อมด้าน
บุคลากร
ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ ก า ร บ ริ ห า ร
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก จั ด ก า ร
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านกักกัน บุคลากรมีความรู้ งบประมาณเพื่อ ระบบ
มีการวางแผน
สัตว์สงขลา ความสามารถใน พัฒนาด้านระบบ คอมพิวเตอร์/
งานและกาหนด
การให้บริการการ คอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เนทค่อน เป้าหมายเป็น
ใช้ระบบ NSW
อินเตอร์เนทมี
ข้างมี
ระยะ รวมถึง
และสามารถ
เพียงพอ
ประสิทธิภาพ มี ประสานงาน
ถ่ายทอดความรู้
เช่นเดียวกับ
การปรับปรุง
ระหว่าง
ให้แก่ผู้อื่นได้ มี
งบประมาณด้าน ฐานข้อมูลอย่าง หน่วยงานเพื่อให้
การมอบหมายงาน ยานพาหนะและ สม่าเสมอ ข้อมูล เป้าหมายลุล่วง
และจานวน
ด้านพัฒนา
ค่อนข้างสมบูรณ์
บุคลากรเพียงพอ บุคลากร
แต่ระบบ NSW ไม่
ในการปฏิบัติงาน
ค่อยเสถียร
คะแนนเฉลี่ย
4.25
4.33
3.55
4.33
รวม
4.11

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

บางครั้งระบบ
NSW มีปัญหา
และทาง
ศุลกากรฝั่งไทย
ไม่ได้แจ้งทาง
ด่าน
เขียนด้วยมือ
หรือพิมพ์จาก
คอมพิวเตอร์

ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.26

4.5.4 ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา
จากการสัมภาษณ์พบว่า ปัจจุบันด่านตรวจสัตว์น้าสะเดามีภารกิจหลักในการออกใบอนุญาตนาเข้า /
ส่งออกสินค้าและการตรวจสอบสิ นค้าประมง รวมถึงงานอื่นๆ เช่น สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ เป็นต้น สาหรับในส่วนของการออกใบอนุญาตนาเข้า/ส่งออกสินค้าประมง
นั้น ปัจจุบันด่านตรวจสัตว์น้าสะเดาได้ดาเนินการผ่านระบบ FSW อย่างสมบูรณ์แบบทั้งกระบวนการ เพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบ Paperless และระบบ NSW ของกรมศุลกากร อีกทั้งเป็นการอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการขออนุญาตฯ อีกด้วย
ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดาได้เริ่มใช้งานระบบ FSW มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ของ
ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดาให้เข้ารับการอบรมจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง โดยระบบ FSW ที่ใช้ในปัจจุบันเป็น
ระยะที่ 2–3 ที่ได้มีการปรับปรุง ฐานข้อมูลเครือข่าย (Server) ให้สามารถรองรับต่อการใช้งานของด่านตรวจ
สัตว์น้าทั่วประเทศ และปรับปรุงระบบและวิธีการใช้งานให้สะดวกและง่ายขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ จาก
ข้อจากัดในเรื่องของจานวนเจ้าหน้าที่ที่มีจานวนน้อย ทางด่านตรวจสัตว์น้าสะเดาจึงไม่ได้กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ FSW โดยเฉพาะ แต่ได้ดาเนินการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีค วามรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งาน
ระบบ FSW ได้เหมือนกันทุกคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ ในการออกใบอนุญาตฯ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
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การลงทะเบียน FSW
ผู้ประกอบการ

เจ้าหน้าที่

บันทึกข้อมูลเบื้องต้น

ระบบส่งลิงค์ให้ยืนยันการ
ลงทะเบียนทางอีเมล์ที่ระบุ
ยืนยันการลงทะเบียน
บันทึกข้อมูล / แนบหลักฐานการ
ลงทะเบียน

แจ้งแก้ไข

ไม่ถูกต้อง

ระบบแจ้งทางอีเมล์
ยื่นเอกสารคาขอ /
หลักฐานการลงทะเบียน

ถูกต้อง
ตรวจสอบข้อมูล / หลักฐาน
แจ้งนาเอกสารคาขอ/
หลักฐาน ยื่นกับ จนท.

ไม่ถูกต้อง
แจ้งแก้ไข

ตรวจสอบเอกสารคาขอ /
หลักฐาน
อนุมัติเอกสารคาขอ

ถูกต้อง

ไม่เกิน 3 วัน
ทาการ

อนุมัติในระบบ FSW

ภาพที่ 4.1 การลงทะเบียน FSW
ที่มา: ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา, 2558

สาหรับการลงนามในใบอนุญาตฯ ปัจจุบันทางด่านจะมีการใช้ลายเซ็นต์อิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งทาให้สะดวก
มากยิ่ งขึ้น หากหั ว หน้ า ด่านหรื อผู้ ป ฏิบั ติ ห น้าที่ แทนสามารถเปิด ดูใบขออนุ ญาตผ่ านแท็ บเล็ ต แล้ ว ลงนาม
อิเล็คทรอนิคส์ได้ทันที ได้ทุกสถานที่แม้จะไปประชุมหรือไปราชการต่างจังหวัด ไม่ได้อยู่ที่ด่านฯ โดยทางกรม
ประมงได้สนับสนุนแท็บเล็ตให้กับ หัวหน้าด่านไว้เพื่อใช้งานดังกล่าว และเจ้าหน้าทีไ่ ด้จัดหามาใช้งานด้วยตนเอง
จากการสัมภาษณ์พบว่า ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดามีความพร้อมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพร้อม
ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการการใช้ระบบ NSW และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน และจานวนบุคลากรเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน ความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด งบประมาณเพื่อพัฒนาด้านระบบ
คอมพิ ว เตอร์ / อิ นเตอร์ เนทมี เพี ย งพอ เช่ น เดี ยวกั บงบประมาณด้ านยานพาหนะและด้ านพั ฒ นาบุ คลากร
ความพร้ อมด้ านสิ่ งอ านวยความสะดวกอยู๋ ในระดั บมากที่ สุ ด ระบบคอมพิ ว เตอร์ /อิ นเตอร์ เนทค่ อนข้ างมี
ประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์ ความพร้อมด้ารการบริหารจัดการ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ รวมถึงประสานงานระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เป้าหมายลุล่วง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ให้ข้อเสอนแนะว่า กรมประมงควรจัดการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการใช้ FSW แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่การขึ้นทะเบียนจนถึงการออกใบอนุญาต อีกทั้งควรมีการแปล
ข้อมูลให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการใช้ระบบ ASW (ตารางที่ 4.27)
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ตารางที่ 4.27 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ความพร้อม
ความพร้อมด้าน ความพร้อมด้าน ความพร้อมด้าน
ด้านบุคลากร การจัดสรร
สิ่งอานวยความ การบริหาร
(Man)
งบประมาณ
สะดวก
จัดการ
(Money)
(Material)
(Management)
ด่านตรวจ บุคลากรมี
งบประมาณเพื่อ ระบคอมพิวเตอร์/ มีการวางแผน
สัตว์น้า
ความรู้
พัฒนาด้านระบบ อินเตอร์เนทค่อน งานและกาหนด
สะเดา
ความสามารถใน คอมพิวเตอร์/
ข้างมี
เป้าหมายเป็น
การให้บริการ
อินเตอร์เนทมี
ประสิทธิภาพ มี ระยะ รวมถึง
การใช้ระบบ
เพียงพอ
การปรับปรุง
ประสานงาน
NSW และ
เช่นเดียวกับ
ฐานข้อมูลอย่าง ระหว่าง
สามารถ
งบประมาณด้าน สม่าเสมอ ข้อมูล หน่วยงานเพื่อให้
ถ่ายทอดความรู้ ยานพาหนะและ ค่อนข้างสมบูรณ์ เป้าหมายลุล่วง
ให้แก่ผู้อื่นได้ มี ด้านพัฒนา
การมอบหมาย บุคลากร
งานอย่างชัดเจน
และจานวน
บุคลากร
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
คะแนนเฉลี่ย
รวม

4.25

4.66

4.55

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

- ควรจัดการ
อบรมให้ความรู้
การใช้ FSW แก่
ผู้ประกอบการ
ตั้งแต่การขึ้น
ทะเบียนจนถึง
การออก
ใบอนุญาต
- ควรมีการ
แปลข้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษ
เพื่อรองรับการ
ใช้ระบบ ASW

4.66

4.53

ที่มา: ตารางผนวกที่ 4.27

อนึ่ง นอกจากที่เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถใช้งานระบบ FSW ได้แล้ว ทางด่านตรวจสัตว์น้าสะเดาก็ยังได้
สอนงานและให้คาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ในการใช้งานระบบ FSW โดยในปัจจุบันผู้ประกอบการ
ทั้งหมดได้เข้าไปยื่นขอใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ FSW ทั้งหมดแล้ว ไม่มีการยื่นขอเป็นเอกสารเหมือนเมื่อก่อน
สาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ทางด่านก็จะแนะนาและส่งเสริมให้ใช้ระบบ FSW ต่อไป
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ด่านยังได้ให้ความเห็นในประเด็นการเชื่อมต่อ NSW เข้ากับ ASW ในปลายปี 2558
ว่าอาจจะยังไม่พร้อม เนื่ องจากแต่ ล ะกรมยังขาดการประสานงาน การทาระบบยังเป็นแบบต่างคนต่างทา
ซึ่งเกิดปัญหาในการรับ –ส่ง (Synchronize) ข้อมูลระหว่างกัน เนื่องจากความแตกต่างของโปรแกรมที่ใช้ใน
การทาระบบของแต่ละหน่วยงาน
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4.6 วิเคราะห์ผลการศึกษา
จากการส ารวจโดยการสั ม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน/เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี ย วข้ อ ง พบว่ า ลั ก ษณะ
การทางานของด่านในกรมเดียวกันจะมีคล้ายคลึงกันมากกว่าด่านที่สังกัดต่างกรมแต่อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียว
หรือใกล้เคียงกัน ดังนั้น การวิเคราะห์ผลการศึกษาจึงจาแนกตามกรมและลักษณะงาน ดังนี้ (1) ด่านตรวจพืช
สังกัดกรมวิชาการเกษตร (2) ด่านกักกันสัตว์สังกัดกรมปศุสัตว์ (3) ด่านตรวจสัตว์น้าสังกัดกรมประมง และ
(4) ด่านศุลกากรสังกัดกรมศุลกากร
4.6.1 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านในสังกัดกรมวิชาการเกษตร
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของด่านตรวจพืชต่างๆในสังกัดกรมวิชาการเกษตรพบว่า
ทางกรมวิ ชาการเกษตรมีแผนที่จะดาเนิ นการจั ดการระบบ NSW ในช่วงปลายปี 2558 (เก็บข้อมู ล ครั้งที่ 1
ณ พฤษภาคม-มิถุนายน 2558) ดังนั้น ระบบการเชื่อมต่อ NSW ของบางด่านตรวจพืชจึงยังไม่แล้วเสร็จ ยังคงอยู่
ในขั้นตอนการดาเนินการ แต่ทางกรมวิชาการเกษตรได้มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเป็นอย่างดี โดยมีการจัด
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการใช้ระบบ NSW นอกจากนี้ปัญหาสาคัญที่ทาให้ระบบยังไม่สามารถดาเนินการ
ได้คือปัญหาด้านความหลากหลายของลักษณะนาม/หน่วยสินค้า ที่ไม่สอดคล้องกับระบบ NSW ของกรม
ศุ ล กากร เนื่ อ งจากลั ก ษณะนาม/หน่ ว ยสิ น ค้ า ของสิ น ค้ า เกษตรมี ค วามเฉพาะมาก จึ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ลักษณะนาม/หน่ วยสิน ค้า สากลที่กรมศุลกากรใช้อยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามปัญหานี้ได้รับแจ้งและอยู่ใน
ขั้นตอนการดาเนินการ
ต่อมาได้มีการสารวจด่านตรวจพืชเพิ่มเติมและได้ติดตามความก้าวหน้าของด่านตรวจพืช ที่ยังไม่ได้
นาระบบ NSW มาปรับใช้จากการสารวจครั้งที่ 1 จานวน 4 ด่าน คือ ด่านตรวจพืชจังหวัดหนองคาย ด่านตรวจ
พืชแม่สอด ด่านตรวจพืชสะเดา และด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ (เก็บข้อมูลครั้งที่ 2 ณ พฤษภาคม-มิถุนายน
2559) และได้วิเคราะห์ความพร้อมของด่านตรวจพืชในสังกัดกรมวิชาการเกษตรพบว่า ความพร้อมของกรม
วิชาการเกษตรในการปรับใช้ระบบ NSW โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพร้อมด้านบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือความพร้อมด้านบุคลากรที่อยู่ในระดับมาก และความพร้อมด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกและความพร้ อมด้านงบประมาณซึ่งอยู๋ในระดับปานกลางตามล าดับ ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยคือระบบ
อินเตอร์เนทและระบบ NSW ยังไม่มีความเสถียรมากนักและการเชื่อมโยงระบบ NSW ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งกรม
วิชาการเกษตรใช้เวลาในการแก้ไขข้อจากัดในการปรับลักษณะนามของสินค้าให้สอดคล้องกับกรมศุลกากร จึง
ทาให้มีระยะเวลาในการปรับใช้ NSW น้อยที่สุดหากเทียบกับกรมอื่นๆ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาขาดแคลน
งบประมาณด้านยานพาหนะในการออกพื้นที่ เพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก และขาดแคลนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามจุดตรวจ (ด่านตรวจพืชแม่สอด และด่านตรวจพืชแม่สาย) (ตารางที่ 4.28)
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ตารางที่ 4.28 ความพร้อมในการนาระบบ NSW มาปรับใช้ของกรมวิชาการเกษตร
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ค ว า ม พ ร้ อ ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้ า น
ด้ า นบุ คลากร ด้านการจัดสรร สิ่ ง อ านวยความ การบริหารจัดการ
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก (Management)
(Money)
(Material)
ชายแดนไทย-สปป.ลาว
ด่านตรวจพืช
4.25
3.00
3.66
4.66
หนองคาย
ด่านตรวจพืช
3.50
3.33
3.11
4.66
มุกดาหาร
ชายแดนไทย-เมียนมา
ด่านตรวจพืช
4.25
3.00
3.87
4.00
แม่สอด
ด่านตรวจพืช
4.50
4.33
4.22
5.00
แม่สาย
ด่านตรวจพืช
4.00
3.00
2.62
4.00
เชียงของ
ด่านตรวจพืช
3.00
2.33
3.33
4.66
เชียงแสน
ชายแดนไทย-กัมพูชา
ด่านตรวจพืช
4.75
2.66
3.33
3.33
คลองใหญ่
ชายแดนไทย-มาเลเซีย
ด่านตรวจพืช
4.50
3.66
4.00
4.33
สะเดา
ด่านตรวจพืช
4.00
3.66
3.00
4.33
ปาดังเบซาร์
รวม
4.11
3.22
3.46
4.33
ที่มา: จากการสารวจ

รวม

3.89
3.65

3.78
4.51
3.40
3.33

3.52
4.12
3.74
3.78

92
4.6.2 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านในสังกัดกรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) ไว้ 2 ระบบ
คื อ 1) ระบบให้ บริ การส าหรั บเจ้ าหน้ าที่ กรมปศุ สั ตว์ และ 2) ระบบให้ บริ การแก่ ผู้ ประกอบการ ซึ่ งระบบ
e-Movement ของกรมปศุสัตว์ เป็นการออกใบอนุญาตนาเข้า นาออก นาผ่าน โดยผ่านระบบออนไลน์ สมารถ
ให้บริการในทุกที่ทุกเวลา และมีการเชื่อมโยงกับระบบ NSW เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ใบอนุญาตกับกรมศุลกากร
โดยได้เริ่ มพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2547 นามาทดลองปฏิบัติงานในปี 2549 เริ่มปฏิบัติงานได้ จริงในปี 2550 และ
เชื่อมต่อข้อมูลกับกรมศุลกากรในปี 2551 ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดทาข้อมูลให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่
แลกเปลี่ ยนมีความรวดเร็ ว แม่นย า และลดความผิ ดพลาดของระบบในการเคลื่ อนย้าย ดั งนั้นจึงกล่ าวได้ว่ า
กรมปศุสัตว์ค่อนข้างมีความพร้อมในการในการปรับใช้ระบบ NSW เนื่องจากมีระบบ e-Movement ของกรม
ดาเนินการอยู่แล้ว เหลือแค่การเชื่อมต่อกับระบบ NSW ของทางศุลกากร เพื่อให้ระบบทางานได้อย่างสมบูรณ์

e-Movement

NSW

–

Internet

10

ภาพที่ 4.2 แผนภาพการออกใบอนุญาตระบบ e-Movement
ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2559)

จากการศึกษาพบว่าความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านกักกันสัตว์ สั งกัดกรมปศุสัตว์
โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ความพร้อมด้านบุคลากรและความพร้อมด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก
ในขณะทีค่ วามพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณและความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง
เนื่องจากงบประมาณด้านยานพาหนะในการออกพื้นที่มีจากัด นอกจากนี้ พบปัญหาการเชื่อมโยงระบบกับ
ศุลกากรที่ยังไม่สมบูรณ์ และด่านฯ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้เอง ต้องติดต่อเขตในความรับผิดชอบเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลทาให้เสียเวลาในการดาเนินการ (ด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงราย) อีกทั้งพบว่ากฎหมาย
และกฎระเบียบไม่ส่งเสริมการดาเนินงาน NSW โดยเฉพาะความเข้มงวดในการการตรวจปล่อยสินค้าการค้า
ชายแดน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการรายย่อย (ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตราด) (ตารางที่ 4.29)
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ตารางที่ 4.29 ความพร้อมในการนาระบบ NSW มาปรับใช้ของกรมปศุสัตว์
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้ า น
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ การบริหารจัดการ
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก (Management)
(Money)
(Material)
ชายแดนไทย-สปป.ลาว
ด่านกักกัน
3.00
2.33
2.44
4.00
สัตว์จังหวัด
หนองคาย
ชายแดนไทย-เมียนมา
ด่านกักกันสัตว์
3.25
3.00
3.55
4.00
จังหวัดเชียงราย
ชายแดนไทย-กัมพูชา
ด่านกักกันสัตว์
4.75
3.33
4.12
2.66
จังหวัดตราด
ชายแดนไทย-มาเลเซีย
ด่านกักกัน
4.25
4.33
3.55
4.33
สัตว์สงขลา
รวม
3.81
3.24
3.42
3.74

รวม

2.94

3.45
3.71
4.11
3.55

ที่มา: จากการสารวจ

4.6.3 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านในสังกัดกรมประมง
กรมประมงได้พัฒนาระบบ FSW: Fisheries Single Window เป็นระบบเชื่อมโยงคาขอกลางและ
ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เนตของกรมประมง โดยระบบ FSW มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) พัฒนาระบบออกใบอนุญาตในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2) เชื่อมโยงระบบของหน่วยงานในกรมประมงให้สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ระบบเดียว
3) เชื่อมโยงกับ NSW ไปยังกรมศุลกากร
4) ลดค่าใช้จ่าย
5) ลดระยะเวลาและขั้นตอน
6) เพื่อให้พิธีการนาเข้า-ส่งออก ทาในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งกระบวนการ
7) ลดการจัดทาเอกสารที่ไม่จาเป็น
8) ลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร
9) เพิ่มการอานวยความสะดวกและทางเลือกให้บริการประชาชน
ดังนั้น ระบบ FSW มีหน้าที่ ดังนี้
1) ให้บริการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เพื่อการนาเข้าส่งออกสินค้าประมงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2) ส่งข้อมูลการอนุญาตผ่านระบบ NSW ไปยังกรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆ รวมถึง ASW
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3) ระบบตรวจปล่อยสินค้า สาหรับด่านตรวจสัตว์น้า
4) ระบบตรวจสินค้าร่วมระหว่างกรมประมง กับ กรมศุลกากร ผ่านระบบ NSW
5) ระบบฐานข้อมูลพิกัดสินค้าประมงและของต้องห้ามต้องกากัดของกรมประมง
ระบบ FSW ถือเป็นหัวใจสาคัญในการปฏิรูปกระบวนการดาเนินการเพื่ออานวยความสะดวกด้าน
การค้ า ระหว่ า งประเทศของกรมประมง ซึ่ ง ครอบคลุ ม การเชื่ อ มโยงกระบวนงานเพื่ อ การจั ด ท าเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในพิธีศุลกากร การออกใบรับรองและใบอนุญาตต่างๆ ของหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ทาให้ขั้นตอนลดลง เอกสารลดลง เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการดาเนินการ เพิ่มความถูกต้อง
โปร่งใส ด้วยการตรวจสอบข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน (Data Cross Checking) ลดปัญหาการปลอมแปลง
เอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพการกากับควบคุมของหน่วยงานรัฐและ เพิ่มบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ
ทั้งผู้นาเข้าและผู้ส่งออก ระบบดังกล่าวนี้จะสามารถให้บริการในลักษณะเบ็ดเสร็จจากหน้าต่างบริการเดียวกัน
(One Stop หรือ Single Window) และดาเนินการแบบลดและไร้กระดาษ (Paperless Trading) ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่ากรมประมงค่อนข้างมีความพร้อมในการในการปรับใช้ระบบ NSW เนื่องจากมีระบบ FSW ของกรม
ดาเนินการอยู่แล้ว เหลือแค่การเชื่อมต่อกับระบบ NSW ของทางศุลกากร เพื่อให้ระบบทางานได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

ภาพที่ 4.3 ขั้นตอนการขอหนังสืออนุญาตนาเข้า/ส่งออก สัตว์น้า/ซากสัตว์
ที่มา: กรมประมง (2558)
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จากการศึกษาพบว่าความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจสัตว์น้า สังกัดกรมประมง
โดยรวมพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก ความพร้ อ มในทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก ได้ แ ก่ ความพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากร
ความพร้ อ มด้ า นการจั ด สรรงบประมาณ ความพร้ อ มด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก และความพร้ อ มด้ า น
การบริหารจัดการ นอกจากนี้ พบว่าด่านฯ ได้มีข้อเสนอแนะที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ (1) ควรจัดอบรมการใช้งาน
ระบบ NSW ให้ แก่ ผู้ ป ระกอบการด้ว ยตั้งแต่ก ารขึ้นทะเบียนจนถึ งการออกสิ นค้า เนื่องจากพบปัญหา
ผู้ป ระกอบการรายย่อยขาดความรู้ ในการกรอกเอกสารและยื่นเอกสารผิ ดด่าน (ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด
หนองคาย ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงราย และด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา) และ (2) ควรมีการแปลใบอนุญาต
ให้เป็นภาษาอังกฤษ (ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดหนองคาย และด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา) (ตารางที่ 4.30)
ตารางที่ 4.30 ความพร้อมในการนาระบบ NSW มาปรับใช้ของกรมประมง
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้ าน ความพร้ อ มด้ า น
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ การบริหารจัดการ
(Man)
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ด ว ก (Management)
(Money)
(Material)
ชายแดนไทย-สปป.ลาว
ด่านตรวจสัตว์น้า
3.50
4.66
4.00
4.66
จังหวัดหนองคาย
ด่านตรวจสัตว์
5.00
5.00
4.00
4.33
น้าจังหวัด
มุกดาหาร
ชายแดนไทย-เมียนมา
ด่านตรวจสัตว์น้า
4.00
3.66
4.11
4.33
จังหวัดตาก
ด่านตรวจสัตว์น้า
4.25
2.66
3.75
4.00
จังหวัดเชียงราย
ชายแดนไทย-กัมพูชา
ด่านตรวจสัตว์น้า
3.00
2.66
3.00
3.66
จังหวัดสระแก้ว
ด่านตรวจสัตว์น้า
4.25
4.00
4.25
3.00
จังหวัดตราด
ชายแดนไทย-มาเลเซีย
ด่านตรวจสัตว์น้า
4.25
4.66
4.55
4.66
สะเดา
รวม
4.03
3.90
3.95
4.09
ที่มา: จากการสารวจ

รวม

4.20
4.58

4.03
3.66
3.08
3.87
4.53
3.99
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4.6.4 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านในสังกัดกรมศุลกากร
เนื่องจากกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ และได้ริเริ่มนา
แนวคิด Single Window มาประยุกต์ใช้สาหรับการนาเข้า/ส่งออก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 หรือเรียกว่าระบบ EDI
ในขณะนั้น ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ NSW ในปัจจุบัน ดังนั้นความพร้อมของด่าน
ในสังกัดกรมศุลกากรจึงมีความพร้อมในการใช้ระบบ NSW ในการดาเนินงาน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
ตารางที่ 4.31 ความพร้อมในการนาระบบ NSW มาปรับใช้ของกรมศุลกากร
ด่าน
ทฤษฎีการบริหารแบบ 4M
ค ว า ม พ ร้ อ ม ความพร้ อมด้ า น ความพร้ อมด้ าน
ด้านบุคลากร ก า ร จั ด ส ร ร สิ่ ง อ านวยความ
(Man)
งบประมาณ ส ะ ด ว ก
(Money)
(Material)
ชายแดนไทย-สปป.ลาว
ด่านศุลกากร
หนองคาย
ด่านศุลกากร
มุกดาหาร
ชายแดนไทย-เมียนมา
ด่านศุลกากรแม่
สอด
ด่านศุลกากรแม่
สาย
ด่านศุลกากร
เชียงของ
ด่านศุลกากร
เชียงแสน
ชายแดนไทย-กัมพูชา
ด่านศุลกากร
คลองใหญ่
รวม

รวม
ความพร้อมด้าน
ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร
(Management)

4.00

2.33

4.00

4.66

3.74

3.25

4.00

3.33

4.00

3.64

4.25

4.00

3.67

4.33

4.06

4.00

5.00

4.14

4.00

4.28

3.25

3.66

2.66

2.66

3.05

4.00

4.33

3.88

4.00

4.05

3.50

5.00

4.44

3.66

4.15

3.75

4.04

3.73

3.90

3.85

ที่มา: จากการสารวจ

จากการศึกษาพบว่าความพร้อมในการนาระบบ NSW มาปรับใช้ของด่านในสังกัดกรมศุลกากรโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ความพร้อมในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านการจัดสรร
งบประมาณ ความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก และความพร้อมด้านการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตามด่าน
ได้มีปัญหาที่พบบ่อยซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน ดังนี้ (1) ปัญหาความพร้อมในการใช้ระบบ NSW ที่แตกต่างกันทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่น ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
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การใช้ระบบ NSW (ด่านศุล กากรคลองใหญ่ และด่านศุลกากรมุกดาหาร) (2) ระบบในการปล่อยสิ นค้ายัง
เชื่อมโยงไม่สมบูรณ์ ทาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องทางานซ้าซ้อน (ด่านศุลกากรเชียงของ และด่านศุลกากรเชียง
แสน) และ (3) ยังมีความจาเป็นต้องนาเอกสารตัวจริงมาแสดงต่ อเจ้าหน้าที่ในการตรวจปล่อยสินค้า ควรจะมี
เอกสารแนบ (e-Document) แสดงในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกตรวจสอบได้ (ด่านศุลกากรแม่สาย)
(ตารางที่ 4.31)

บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
โครงการจัดตั้งระบบ NSW ของประเทศเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของไทย พ.ศ. 2550-2554 และเป็นการดาเนินงานตามความตกลงอาเซียน สาหรับการจัดตั้งระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASW) ซึ่งผูกพันประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยจะต้องจัดตั้ง
ระบบ NSW และเชื่อมโยงข้อมูลกับ ASW ให้พร้อมรองรับการเปิดการค้าเสรี AEC ในปี 2558 ประเทศสมาชิก
อาเซียนยังได้พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการค้าระหว่าง NSW ของแต่ละประเทศให้เป็นระบบ ASW
เพื่อให้อาเซียนก้าวไปสู่การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base)
ตามพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) โดยเฉพาะการส่งเสริมการเคลื่อนย้าย
สินค้าและบริการข้ามพรมแดนอย่างเสรี และการค้าไร้เอกสารแบบปลอดภัย
โครงการศึกษาความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในการขนส่งสินค้าเกษตรและการค้าผ่านชายแดน
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน
โดย กศป. มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการดาเนินงานการส่งสินค้าเกษตรผ่านทางด่านชายแดนในแต่ละด่าน และ
วิเคราะห์ความพร้อมในการดาเนินการปรับใช้ระบบ NSW ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าเกษตร
และการค้าผ่านด่านชายแดนในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการสารวจและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ด่านชายแดนทั้งหมด 7 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสงขลา จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเชียงราย และจังหวัดตาก
โดยได้แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ น 2 ช่วงระยะเวลา คือ 1) พฤษภาคม-มิถุนายน 2558 และ 2) พฤษภาคมมิถุนายน 2559 รวมทั้งสิ้น 27 ด่าน ดังนี้
ครั้งที่ 1 ออกสารวจเก็บข้อมูล เมื่อ พฤษภาคม-มิถุนายน 2558 จานวน 12 ด่าน ดังนี้
1 ชายแดนไทย-สปป.ลาว: ด่านตรวจพืชหนองคาย ด่านกักกันสัตว์ จังหวัดหนองคาย ด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดหนองคาย ด่านศุลกากรหนองคาย
2 ชายแดนไทย-เมียนมา: ด่านตรวจพืชแม่สอด ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตาก ด่านศุลกากรแม่สอด
3 ชายแดนไทย-กัมพูชา: ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสระแก้ว
4 ชายแดนไทย-มาเลเซี ย: ด่านตรวจพืชสะเดา ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ ด่านกักกั นสั ตว์ สงขลา
ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา
ครั้งที่ 2 ออกสารวจเก็บข้อมูล เมื่อ พฤษภาคม-มิถุนายน 2559 จานวน 15 ด่าน ดังนี้
1 ชายแดนไทย-สปป.ลาว: ด่านตรวจพืชมุกดาหาร ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร ด่านศุลกากร
มุกดาหาร
2 ชายแดนไทย-เมียนมา: ด่านตรวจพืชแม่สาย ด่านตรวจพืชเชียงของ ด่านตรวจพืชเชียงแสน
ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศจังหวัดเชียงราย ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงราย ด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านศุลกากรเชียงของ ด่านศุลกากรเชียงแสน
3 ชายแดนไทย-กัมพูชา: ด่านตรวจพืชคลองใหญ่ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตราด ด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดตราด ด่านศุลกากรคลองใหญ่
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จากการศึกษา พบว่า ลักษณะการทางานของด่านในกรมเดียวกันจะมีคล้ายคลึงกันมากกว่าด่านที่สังกัด
ต่างกรมแต่อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวหรือใกล้เคียงกัน ดังนั้น การวิเคราะห์ผลการศึกษาจึงจาแนกตามกรมและ
ลักษณะงานได้ดังนี้
1) กรมวิชาการเกษตร : ด่านตรวจพืชหนองคาย ด่านตรวจพืชแม่สอด ด่านตรวจพืชสะเดา
ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ ด่านตรวจพืชมุกดาหาร ด่านตรวจพืชแม่สาย ด่านตรวจพืชเชียงของ
ด่านตรวจพืชเชียงแสน ด่านตรวจพืชคลองใหญ่
2) กรมปศุสัตว์ : ด่านกักกันสัตว์จังหวัดหนองคาย ด่านกักกันสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์จังหวัด
เชียงราย ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตราด
3) กรมประมง : ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดหนองคาย ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตาก ด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดสระแก้ว ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด
เชียงราย ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตราด
4) กรมศุลกากร : ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากรแม่สอด ด่านศุลกากรมุกดาหาร ด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านศุลกากรเชียงของ ด่านศุลกากรเชียงแสน ด่านศุลกากรคลองใหญ่
หากพิจารณาถึงความพร้อมของกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่า จากการสารวจครั้งที่ 1
(พฤษภาคม-มิถุนายน 2558) จานวน 12 ด่าน พบว่า กรมปศุสัตว์และกรมประมงมีความพร้อมในการใช้ระบบ NSW
มากกว่ากรมวิชาการเกษตรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะด้านการจัดสรรงบประมาณและด้านสิ่งอานวยความสะดวก
เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีระบบ e-Movement ที่พร้อมจะเชื่อมโยงกับระบบ NSW แต่ระบบยังเชื่อมโยงกันได้
ไม่สมบูรณ์เพราะยังเป็นการรับ/ส่ง และสื่อสารข้อมูลทางเดียว เช่นเดียวกับกรมประมงที่มีระบบ FSW อยู่แล้ว
และพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับระบบ NSW เช่นกัน แต่การเชื่อมโยงระบบยังไม่สมบูรณ์ ส่วนกรมวิชาการเกษตร
มีความพร้อมน้อยที่สุด เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ NSW และกาลังดาเนิน การแก้ปัญหาด้ าน
ความหลากหลายของลั กษณะนาม/หน่ ว ยสิ น ค้าที่ ต้อ งทาความตกลงกั บกรมศุล กากร อย่างไรก็ ตามได้ มี
การติดตามประเมินผลด่านฯ ที่ยังไม่ได้นาระบบ NSW มาปรับใช้ ได้แก่ด่านตรวจพืชหนองคาย ด่านตรวจพืชแม่สอด
ด่านตรวจพืชสะเดา ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ และด่านตรวจสัตว์น้าสระแก้ว ในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 โดย
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และได้ออกสารวจครั้งที่ 2 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2559) เพิ่มอีก 15 ด่าน พบว่า ความพร้อม
ในการปรับใช้ระบบ NSW ของกรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกรมปศุสัตว์ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
ทั้ง 3 กรมโดยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกันตามลาดับ โดยพบว่าทุกกรมมีความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ
และความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวกจะอยู่ระดับน้อยกว่าความพร้อมด้านอื่นๆ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า
ส่ วนใหญ่ กรมจะไม่ ค่ อยได้ รั บการจั ดสรรงบประมาณส าหรั บ ยานพาหนะ ท าให้ ขาดแคลนยานพาหนะที่ มี
ประสิทธิภาพในการออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก (โดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตร) เนื่องจากทุก
กรมจะได้รับ งบประมาณในด้านพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการใช้ระบบ NSW และพัฒนา
คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เนทมากกว่า ส่วนความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่าส่วนใหญ่กรมจะ
ประสบปัญหาด้านระบบอินเตอร์เนทที่ไม่เสถียรเท่าที่ควร ส่งผลให้ระบบ NSW ไม่เสถียรและมีปัญหาในการกรอก
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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นอกจากนี้ ในส่วนของกรมศุลกากรแม้จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ NSW โดยตรง แต่
พบว่าการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่ว ยงานในสั งกัดกระทรวงเกษตรฯ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และทาให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีจานวนจากัดต้องทางานซ้าซ้อนในการตรวจปล่อยสินค้า จึงควรพัฒนาระบบต่อไปเพื่อให้ระบบ
NSW เชื่อมโยงสู่ระบบ ASW ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบั นมีเพียง 2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบ
ไร้เอกสารผ่านระบบ NSW ครบถ้วนทุกสินค้า/ประเภทเอกสาร คือ กรมประมง และสานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่ งชาติ (มกอช.) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งใน 36 หน่ วยงานที่ ต้ องพั ฒนาระบบเพื่ อเชื่ อมโยงข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิคส์กับระบบ NSW ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์สาหรับ
การน าเข้า การส่งออก นาผ่านและโลจิสติกส์ พ.ศ. 2557 ซึ่งกาหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก
ใบอนุญาตให้กับผู้นาเข้า/ส่งออก/นาผ่าน และโลจิสติกส์ มีระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ NSW
สามารถรับ/ส่งข้อมูลผ่านระบบ NSW และพัฒนาระบบข้อมูลดังกล่าวให้ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการสารวจได้รวบรวมปัญหาที่พบบ่อยและข้อเสนอแนะจากด่านฯ ต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1) การพัฒนาด้านบุคลากร (Man)
จากการศึกษาพบว่า ส่ ว นใหญ่ด่า นฯ จะมี บุค ลากรที่ มีความเชี่ย วชาญในการใช้ ระบบ NSW
เนื่องจากทุกกรมมีการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ NSW อีกทั้ง
ด่านฯ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการให้บริการ NSW แต่จะประสบปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอใน
การให้บริการ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบสินค้า ดังนั้น กรมจึงควรพิจารณาการจัดสรร
บุคลากรเพิ่มตามความเหมาะสมในช่วงฤดูกาลที่มีการนาเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผ่านด่านชายแดนสูง โดยการจ้าง
พนักงานแบบชั่วคราว (Outsource) หรือเปิดโอกาสให้นักศึกษาในพื้นที่ได้ฝึกการทางาน
นอกจากนี้ควรมีอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่
เนื่องจากบางครั้งประสบปัญหาในการสื่อสารเพราะความแตกต่างด้านภาษา
(ด่านตรวจพืชสะเดา ด่านตรวจพืชแม่สาย ด่านตรวจพืชคลองใหญ่ และด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา)
2) การพัฒนาด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
จากการศึ ก ษาพบว่ า การจั ด สรรงบประมาณทุ ก กรมจะเน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญในการใช้งานระบบ NSW รองลงมาคืองบประมาณเพื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เนท
แต่ยังพบปัญหาอินเตอร์เนทไม่เสถียร ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการทางานระบบ NSW ดังนั้น กรมจึงควรพัฒนา
ระบบอินเตอร์เนทและเลือกใช้บริการจากเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
ด้านยานพาหนะ เนื่องจากหลายด่านประสบปัญหาขาดแคลนยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพในการออกพื้นที่เพื่อ
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก (ด่านตรวจพืชแม่สอด และด่านตรวจพืชแม่สาย)
3) การพัฒนาด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่หากได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ดี (โดยเฉพาะงบประมาณด้าน
คอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบอิ น เตอร์ เ นท) จะส่ ง ผลให้ ค วามระดั บ พร้ อ มด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกมากขึ้ น
โดยเฉพาะความเสถียรของระบบ NSW ที่ประสิทธิภาพการทางานขึ้นอยู่กับความเสถียรของระบบอินเตอร์เนท
รวมถึงการเชื่อมโยงและการปรับปรุงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย ดังนั้น
การพิจารณาให้ความสาคัญกับการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสาหรับการปฏิบัติงานที่ต้องพึ่งพา
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อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักจึงเป็นสิ่งสาคัญ เช่น คอมพิวเตอร์/Tablet ที่มีประสิทธิภาพ ระบบเครือข่ายอินเตอร์
เนทที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
4) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Management)
จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่กรมมีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ และมีการประสานงาน
เพื่ อให้ เป้ าหมายลุ ล่ ว ง แต่ ส่ ว นใหญ่ จ ะพบปั ญหาด้ า นกฎระเบี ยบไม่ค่ อยส่ งเสริ ม การท างานระบบ NSW
โดยเฉพาะความเข้มงวดในการตรวจปล่อยสินค้าชายแดนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการรายย่อย (ด่านกักกัน
สัตว์จังหวัดตราด และด่านตรวจพืชมุกดาหาร) เช่น สินค้าที่ระบุว่าต้องผ่านด่านพืชก่อนจะต้องผ่ านการตรวจ
ก่อนจึ งจะสามารถปล่ อยสิ น ค้า ผ่ านไปได้ ซึ่งเดิมกรมศุล กากรสามารถปล่ อยผ่ า นไปได้เลย (ด่านตรวจพื ช
มุกดาหาร) และส่วนใหญ่พบปัญหาระบบในการปล่อยสินค้ายังเชื่อมโยงไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานยังไม่สมบูรณ์ (ด่านตรวจพืชแม่สอด ด่านตรวจพืชเชียงของด่าน
ศุลกากรเชียงของ ด่านศุลกากรเชียงแสน ด่านกักกันสัตว์จังหวัดหนองคาย ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตราด และด่าน
ตรวจสัตว์น้าจังหวัดตราด) อีกทั้ง ยังมีความจาเป็นต้องนาเอกสารตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการตรวจปล่อย
สินค้า (ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านตรวจพืชมุกดาหาร ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตราด ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตราด)
ควรปรั บ ปรุ งการดาเนิ น การโดยใช้ เ อกสาร e-Document แสดงในระบบเพื่ อให้ เ จ้า หน้ าที่ ส ามารถเรี ย ก
ตรวจสอบได้ ซึ่งกรมต้องดาเนินการพัฒนาระบบร่วมกับกรมศุลกากรเพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้าเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
5) นอกจากนี้ยังพบประเด็นปัญหาอื่นๆ และข้อเสนอแนะเช่น
5.1) ปัญหาความพร้อมในการใช้ระบบ NSW ที่แตกต่างกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ NSW (ด่านศุลกากรคลองใหญ่
และด่านศุลกากรมุกดาหาร) จากการศึกษา พบว่า แต่ละกรมได้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมให้บริการ
การใช้ระบบข้อมูล NSW แก่ผู้ประกอบการ แต่ผู้ประกอบการยังไม่มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ NSW ได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งไม่มีความพร้อม
ในการใช้ระบบ NSW เนื่องจากเป็นระบบที่ใหม่ จึงยังคงต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้การใช้งาน
ระบบ NSW เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น ควรที่จะมีการอบรมแก่ผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน โดยแนะแนว
การใช้ระบบ NSW ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนจนถึงการออกใบอนุญาต
5.2) ปัญหาด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ระบบ NSW และ ใบอนุญาตควรมีการแปลข้อมูลให้เป็น
ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ รองรั บ การใช้ ร ะบบ ASW อี ก ทั้ ง ควรมี ก ารพั ฒ นาความรู้ ด้ า นภาษาอั ง กฤษ และ
ภาษาต่างประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการให้การบริการของ
เจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเข้าสู่ AEC
5.3) ปัญหาขาดการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบ NSW/ASW
ของกระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากไม่มีหน่วยงานประสานงานหลัก (Focal Point) ในการติดตามการดาเนินงาน
การตรวจปล่ อ ยสิ น ค้า ผ่ า นระบบ NSW จึง ควรมอบหมายหน่ว ยงานที่ท าหน้ า ที่ เป็ น ศู น ย์ กลางข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสินค้า
เกษตรและอาหารในการค้าผ่านชายแดนผ่านระบบ NSW เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า
สินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน
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ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1
แบบสอบถาม
โครงการศึกษาศักยภาพการปรับใช้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (NSW)
ในการขนส่งสินค้าเกษตรและการค้าผ่านชายแดน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าสินค้าเกษตร
ระหว่างไทยกับสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน
-----------------------------------------วันที่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์
ชื่อ*
กรม*
กอง
ประจาด่าน พืช / ปศุสัตว์ / ประมง /ศุลกากร
เบอร์ติดต่อ*

เวลา

.

ตาแหน่ง*

.

ฝ่าย

.

จังหวัด
Email*

.gf

.gf

2. ข้อมูลทั่วไปของด่าน
2.1 วัตถุประสงค์ของการเดินทาง หรือนาเข้า–ส่งออกสินค้าผ่านด่าน
1)
2)
3)
2.2 สินค้านาเข้าที่สาคัญ
1)
2)
3)
2.3 สินค้าส่งออกที่สาคัญ
1)
2)
3)
2.4 จานวนบุคลาการเจ้าหน้าที่ประจาด่าน จานวนทั้งหมด
คน โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น
ได้แก่ 1. ด้าน
2. ด้าน
3. ด้าน
4. ด้าน

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.ฃ

ด้าน
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3. ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ

5

4

3

2

1

(มากที่สุด)

(มาก)

(ปานกลาง)

(น้อย)

(ควรปรับปรุง)

1. ด้านบุคลากร
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่าง
ชัดเจน
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
1.4 บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู่อื่นได้
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทในการเชื่อมต่อข้อมูล
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
3.2 ระบบ อินเตอร์เนท มีประสิทธิภาพ
3.3 ระบบห้องปฏิบัติการ (laboratory) มีประสิทธิภาพ
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
3.5 ระบบมีความเสถียร
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริม
การดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
4. คาถามความคิดเห็นของผู้ให้บริการระบบ NSW
4.1 โปรดอธิบายลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของท่านเอง กับด่านศุลกากรเพื่อให้บริการ
สาหรับการนาเข้า–ส่งออกสินค้า / รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานส่วนกลาง ว่าหน่วยงานของท่าน
ปัจจุบันมีดาเนินการ การใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูล NSW อย่างไร
.
.
.

109

4.2 ท่านคิดว่าระบบ NSW มีข้อดี และ ข้อเสีย อย่างไร
ข้อดี: ……………………………………………….……………………..……….…………………………………………………………………..
ข้อเสีย: …………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………
4.3 เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการเรื่องการตรวจสอบและกักกันสินค้าในอดีต และปัจจุบันที่มีการนาระบบ NSW
มาปรับใช้ ท่านคิดว่ามีความแตกต่างกันในด้านใดบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร
.
.
.
4.4 อุปสรรค/ปัญหาของการดาเนินงานระบบ NSW ของหน่วยงานที่ผ่านมา และท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
.
.
.
4.5 ท่านเห็นว่าระบบ NSW ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีศักยภาพเพียงพอ และมีความพร้อมในการเชื่อมโยงสู่ระบบ
ASEAN Single Window (ASW) หรือไม่ อย่างไร
.
.
4.6 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาความพร้อมเข้าสู่ระบบ ASW (ถ้ามี) เช่น กฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน
อุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล งบประมาณ ฯลฯ
.
.
ส่วนภูมิภาคและอนุภูมิภาค
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ภาคผนวกที่ 2
ความพร้อมในการปรับใช้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) ของด่านที่ทาการศึกษาทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น 27 ด่าน ดังนี้
ตารางผนวกที่ 4.1 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจพืชจังหวัดหนองคาย
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
5
จานวนบุคลากร
เพียงพอและมีความรู้
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
4
ในการใช้ระบบ NSW
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
4
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
4.25
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
3
ขาดแคลนปัจจัย
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
สนับสนุนด้าน
งบประมาณและ
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
2
ยานพาหนะในการออก
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
ตรวจสินค้าตามจุด
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
4
ผ่อนปรน
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
3.00
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
4
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มี
คุณภาพ แต่ขาดแคลน
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
4
ยานพาหนะในการออก
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
4
ตรวจสินค้าตามจุดผ่อน
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
4
ปรน
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
4
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
3
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
3
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
4
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
3
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.66
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
5
มีการวางแผนและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
5
ระยะและมี
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
4
การประสานงานระหว่าง
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
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ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW

คะแนน

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

4.66
3.89

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
หน่วยงาน
- ปัญหาด้านความ
หลากหลายของหน่วย
สินค้า
- ปัญหาลักลอบขนส่ง
สินค้าโดยไม่ผ่านด่านตรวจ
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ตารางผนวกที่ 4.2 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านกักกันสัตว์จังหวัดหนองคาย
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
4
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
2
ให้บริการระบบ NSW
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
4
และมีการมอบหมาย
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
2
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
3.00 หน้าที่อย่างชัดเจน แต่
มีจานวนบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
2
งบประมาณไม่เพียงพอ
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
2
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
3
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.33
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
2
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเตอร์เนทไม่ค่อยมี
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
2
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
3
แม้จะมีการปรับปรุง
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
3
ฐานข้อมูลอยู่เสมอ แต่
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
2
ข้อมูยังไม่ครบถ้วนและ
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2
ยังไม่สามารถเชื่อมโยง
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
2
กับหน่วยงานอื่นได้
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
2
อย่างสมบูรณ์
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
2.44
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4
มีการวางแผนและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4
ระยะและมีการ
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
4
ประสานงานระหว่าง
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.00 หน่วยงาน
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ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

คะแนน
2.94

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
- ระบบยังไม่เชื่อมโยง
ได้สมบูรณ์ ยังเป็นการ
สื่อสารทางเดียว ต้อง
ใช้วิธีการประสานงาน
อื่นร่วมด้วย
- ไม่ได้รับข้อมูลตอบ
กลับมาจากกรม
ศุลกากรหลังจากด่าน
ส่งใบอนุญาตไปให้
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ตารางผนวกที่ 4.3 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดหนองคาย
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
4
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
2
ให้บริการระบบ NSW
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
4
และมีการมอบหมาย
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
3.50 หน้าที่อย่างชัดเจน แต่
มีจานวนบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
5
งบประมาณมีเพียงพอ
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
สาหรับระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
4
เนท รวมถึงการจัดสรร
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
ยานพาหนะและการ
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
5
พัฒนาอบรมบุคลากร
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
4.66
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
5
ระบบคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพแต่ระบบ
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
4
อินเตอร์เนท และระบบ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
4
NSW ยังไม่ค่อยเสถียร
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
4
มีการปรับปรุง
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
4
ฐานข้อมูลอยู่เสมอ
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
3
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
5
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
4
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
3
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
4.00
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
5
มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
5
ระยะ มีการ
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
4
ประสานงานระหว่าง
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.66 หน่วยงานเพื่อให้
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ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

คะแนน
4.20

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
เป้าหมายลุล่วง
- ควรจัดการฝึกอบรม
ให้ความรู้ในการใช้
FSW แก่ผู้ประกอบการ
ตั้งแต่การขึ้นทะเบียน
จนถึงการออก
- ใบอนุญาต
ควรมีการแปลข้อมูลให้
เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อ
รองรับการใช้ระบบ
ASW
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ตารางผนวกที่ 4.4 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
4
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
3
ให้บริการการใช้ระบบ
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
5
NSW แต่บุคลากรยังมี
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
4.00 จานวนน้อย
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
3
งบประมาณมีจากัดใน
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
ด้านสรรหาบุคลากร
เพิ่มเติม
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
2
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
2
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.33
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
4
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทมีคุณภาพ
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
4
มีการนาเครื่อง X-ray
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
4
มาใช้ในการตรวจสอบ
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
4
สินค้า
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
4
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
4
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
4
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
4
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
4.00
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
5
มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
5
ระยะ มีการ
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
4
ประสานงานระหว่าง
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.66 หน่วยงานเพื่อให้
เป้าหมายลุล่วง
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน
3.74 ไฟฟ้าดับบ่อย ทาให้
เกิดความขัดข้องในการ
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คะแนน

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
ใช้งานระบบ NSW ซึง่
แก้ไขเฉพาะหน้า
ด้วยการให้บริการพิธี
การศุลกากรแบบ
Manual แล้วนามา
บันทึกข้อมูลในระบบ
NSW ในภายหลัง
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ตารางผนวกที่ 4.5 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจพืชจังหวัดมุกดาหาร
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
4
บุคลากรมีการแบ่ง
หน้าที่ชัดเจนและมี
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
2
ความเชี่ยวชาญแต่มี
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
4
จานวนไม่เพียงพอต่อ
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
3.50 การปฏิบัติงาน
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
3
งบประมาณมีความ
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
เพียงพอสาหรับการ
พัฒนาบุคลากร พัฒนา
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
3
ระบบคอมพิวเตอร์และ
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
อินเตอร์เน็ตในการ
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
4
เชื่อมต่อข้อมูล รวมถึง
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
ยานพาหนะออกพื้นที่
ด่านเพื่อตรวจสอบ
สินค้านาเข้า/ส่งออก
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
3.33
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
3
ระบบ lab มี
ประสิทธิภาพ มีข้อมูล
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
2
ครบถ้วนสมบูรณ์และ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
4
ทันสมัย แต่ยังเชื่อมโยง
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
3
กับหน่วยงานอื่นได้ไม่
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
2
สมบูรณ์ และระบบ
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
4
อินเตอร์เนทไม่ค่อยมี
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
3
ประสิทธิภาพ ทาให้
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
3
ระบบ NSW ไม่มีความ
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.11 เสถียร
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4
มีความพร้อมในการ
ประสานงานระหว่าง
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
5
หน่วยงานเพื่อให้
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
5
เป้าหมายลุล่วง มีการ
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.66 วางแผนงานและ
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คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

คะแนน

3.65

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
กาหนดเป้าหมายเป็น
ระยะ
- สินค้าที่ระบุว่าต้อง
ผ่านด่านพืชก่อน
จะต้องผ่านการตรวจ
ก่อนจึงจะสามารถ
ปล่อยสินค้าผ่านไปได้
ซึง่ เดิมกรมศุลกากร
สามารถปล่อยผ่านไป
ได้เลย
- อาจเป็นการเพิ่ม
ความซ้าซ้อน เนื่องจาก
ต้องยื่นใบขออนุญาต
ตัวจริงแนบไปด้วย
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ตารางผนวกที่ 4.6 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
5
บุคลากรมีการแบ่ง
หน้าที่ชัดเจน มีความ
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
5
เชี่ยวชาญ สามารถ
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
5
ถ่ายทอดความรู้ได้
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
5
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
5.00 และมีจานวนเพียงพอ
ในการให้บริการ
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
5
งบประมาณมีความ
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
เพียงพอสาหรับการ
พัฒนาบุคลากร พัฒนา
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
5
ระบบคอมพิวเตอร์และ
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
อินเตอร์เน็ตในการ
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
5
เชื่อมต่อข้อมูล รวมถึง
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
ยานพาหนะออกพื้นที่
ด่านเพื่อตรวจสอบ
สินค้านาเข้า/ส่งออก
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
5.00
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
5
ระบบอินเตอร์เนทมี
ประสิทธิภาพ ระบบ
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
4
NSW มีความเสถียร มี
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย แต่ยังไม่มี
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
4
ห้อง lab
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
4
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
4
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
3
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
4.00
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
5
มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4
ระยะ มีความพร้อมใน
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
4
การประสานงาน
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
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คะแนน

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)

4.33

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

4.58

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
อินเตอร์เน็ตอาจมี
ความล่าช้า เนื่องจากมี
การเข้าไปใช้งานใน
ระบบพร้อมกันซึ่ง
หน่วยงานส่วนกลางได้
แก้ไข โดยให้ Tab let
หรือการลงบันทึกโดย
ใช้เอกสารแบบเดิม
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ตารางผนวกที่ 4.7 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
3
บุคลากร มีความ
เชี่ยวชาญ สามารถ
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
4
ถ่ายทอดความรู้ได้ แต่
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
3
มีจานวนไม่เพียงพอใน
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
3
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
3.25 การให้บริการ การแบ่ง
งานยังไม่ชัดเจนนัก
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
4
งบประมาณมีความ
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
เพียงพอสาหรับการ
พัฒนาบุคลากร พัฒนา
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
4
ระบบคอมพิวเตอร์และ
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
อินเตอร์เน็ตในการ
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
4
เชื่อมต่อข้อมูล รวมถึง
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
ยานพาหนะออกพื้นที่
ด่านเพื่อตรวจสอบ
สินค้านาเข้า/ส่งออก
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
4.00
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
4
ระบบอินเตอร์เนทและ
ระบบlab ค่อนข้างมี
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
3
ประสิทธิภาพ ระบบ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
3
NSW ยังไม่ค่อยมีความ
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
3
เสถียร มีข้อมูล
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
4
ครบถ้วนสมบูรณ์และ
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
3
ทันสมัย แต่ยังไม่
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
3
สามารถเชื่อมต่อกับทุก
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
3
หน่วยงานได้อย่าง
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.33 สมบูรณ์
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4
มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4
ระยะ มีความพร้อมใน
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
4
การประสานงาน
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
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ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW

คะแนน

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)

4.00

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

3.64

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
ความเสถียรของระบบ
NSW ของแต่ละ
หน่วยงานมีความ
แตกต่างกัน รวมถึง
ผู้ประกอบการและ
หน่วยงานภาครัฐมี
ความพร้อมในการใช้
ระบบ NSWแตกต่าง
กัน
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ตารางผนวกที่ 4.8 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจพืชแม่สอด
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

5
3
5
4
4.25

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ให้บริการการใช้ระบบ
NSW มีการมอบหมาย
งานอย่างชัดเจน แต่
บุคลากรยังมีจานวน
น้อย

3

งบประมาณพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เนทค่อนข้าง
เพียงพอ แต่ขาดแคลน
งบประมาณด้าน
ยานพาหนะสาหรับออก
พื้นที่เพื่อตรวจสอบ
สินค้า

2
4

3.00
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3.87

ระบบคอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เนทค่อนข้างมี
ประสิทธิภาพ มีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลทุก
เดือน ข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์

4
4
4

มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
ระยะ
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ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

คะแนน
4.00
3.78

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
- ยังไม่มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานของตัวเอง
กับหน่วยงานส่วนกลาง
และด่านศุลกากร
- ขาดแคลนยานพาหนะ
สาหรับออกพื้นที่เพื่อ
ตรวจสอบสินค้า
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ตารางผนวกที่ 4.9 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตาก
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
5
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
3
ให้บริการการใช้ระบบ
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
4
NSW มีการมอบหมาย
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
4.00 งานอย่างชัดเจน แต่
จานวนบุคลากรไม่
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
3
งบประมาณเพียงพอ
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
สาหรับด้านพัฒนา
บุคลากร แต่ไม่ค่อย
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
3
เพียงพอสาหรับด้าน
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
พัฒนาระบบ
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
5
คอมพิวเตอร์/อินเตอร์
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
เนทและยานพาหนะ
สาหรับออกนอกพื้นที่
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
3.66
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
4
ระบบคอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เนทค่อนข้างมี
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
4
ประสิทธิภาพ มีข้อมูล
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
4
ค่อนข้างสมบูรณ์
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
4
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
4
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
4
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
4
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
4
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
5
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
4.11
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
5
มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4
ระยะ รวมถึง
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
4
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ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW

คะแนน

ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)

4.33

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

4.03

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเพื่อให้
เป้าหมายลุล่วง
ต้องตรวจสอบเรื่อง
รหัสสินค้าทั้งชื่อสินค้า
ทั้งแบบเต็มและย่อให้
ตรงกันเมื่อเชื่อมโยง
จากระบบ FSW สู่
NSW
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ตารางผนวกที่ 4.10 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านศุลกากรแม่สอด
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

5
4
4
4
4.25

บุคลากรมีความรู้ในการ
ให้บริการการใช้ NSW มี
การมอบหมายงานอย่าง
ชัดเจน และจานวน
บุคลากรเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

4

งบประมาณด้านพัฒนา
ด้านคอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เนท ยานพาหนะ
และด้านพัฒนาบุคลากร
มีความเพียงพอ

4
4
4.00
4
4
4
4
3
4
3
3
4
3.67

ระบบคอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เนทค่อนข้างมี
ประสิทธิภาพ มีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
อย่างสม่าเสมอ ข้อมูล
ค่อนข้างสมบูรณ์

5
4
4

มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
ระยะ รวมถึงประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้
เป้าหมายลุล่วง
-

4.33
4.06
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ตารางผนวกที่ 4.11 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวขพืชแม่สาย
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)

2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

5
3
5
5
4.50

มีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
การบริการด้าน NSW
อย่างชัดเจน บุคลากร
มีความเชี่ยวชาญใน
การใช้ระบบ NSW
และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
แต่จานวนบุคลากรไม่
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

5

งบประมาณสาหรับ
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทในการ
เชื่อมต่อข้อมูลเพียงพอ
แต่งบประมาณสาหรับ
ยานพาหนะออกพื้นที่
ด่านเพื่อตรวจสอบ
สินค้านาเข้า/ส่งออก
ยังจากัด

3
5

4.33
5
3
5
3
4
4
4
5
5
4.22

ระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทมี
ประสิทธิภาพ แต่ระบบ
NSW ไม่ค่อยมีความ
เสถียร มีข้อมูล
ค่อนข้างครบถ้วน มี
การปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้มีความทันสมัยอยู่
เสมอ
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คะแนน

4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)

5
5
5
5.00

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

4.51

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
ระยะ มีความพร้อมใน
การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานตามจุด
ตรวจต่างๆ และขาด
แคลนงบประมาณใน
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน เช่น การ
อบรมด้านภาษา
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ตารางผนวกที่ 4.12 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจพืชเชียงของ
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
4
มีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
3
การบริการด้าน NSW
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
5
อย่างชัดเจน บุคลากร
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
4.00 มีความเชี่ยวชาญใน
การใช้ระบบ NSW
และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
จานวนบุคลากร
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
3
งบประมาณสาหรับ
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทในการ
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
3
เชื่อมต่อข้อมูล รวมถึง
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
งบประมาณสาหรับ
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
3
ยานพาหนะออกพื้นที่
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
ด่านเพื่อตรวจสอบ
สินค้านาเข้า/ส่งออก
ยังจากัด
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
3.00
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
4
ระบบคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพ แต่
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
1
ระบบอินเตอร์เนท
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
3
และระบบ NSW ไม่
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
3
ค่อยมีความเสถียร มี
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
1
ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
3
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
3
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
3
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
2.62
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
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คะแนน

4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)

4
4
4
4.00

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

3.40

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
ระยะ มีความพร้อมใน
การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
ระบบการส่งออกและ
การนาผ่านยังไม่
เชื่อมต่อกับกรม
ศุลกากร
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ตารางผนวกที่ 4.13 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจพืชเชียงแสน
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
4
มีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
2
การบริการด้าน NSW
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
3
อย่างชัดเจน แต่
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
3
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
3.00 บุคลากรต้องพัฒนา
ความเชี่ยวชาญในการ
ใช้ระบบ NSW เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้อื่น จานวนบุคลากร
ไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
2
งบประมาณมีจากัดใน
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
การพัฒนาบุคลากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
3
งบประมาณสาหรับ
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
พัฒนาระบบ
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
2
คอมพิวเตอร์และ
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
อินเตอร์เนทในการ
เชื่อมต่อข้อมูลNSW
รวมถึงยานพาหนะออก
พื้นที่ด่านเพื่อตรวจสอบ
สินค้านาเข้า/ส่งออก
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.33
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
4
ระบบคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพ แต่
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
3
ระบบอินเตอร์เนท
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
2
และระบบ NSW ไม่
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
3
ค่อยเสถียร ข้อมูลยังไม่
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
2
ครบถ้วน
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
4
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
4
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
4
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
4
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คะแนน

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)

3.33

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

3.33

4
5
5
4.66

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
ระยะ มีความพร้อมใน
การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
ระบบการส่งออกและ
การนาผ่านยังไม่
เชื่อมต่อกับกรม
ศุลกากร
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ตารางผนวกที่ 4.14 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงราย
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
4
มีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
2
การบริการด้าน NSW
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
3
อย่างชัดเจน แต่ต้อง
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
3.25 พัฒนาความเชี่ยวชาญ
การใช้ระบบ NSW
และจานวนบุคลากรไม่
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
3
งบประมาณสาหรับ
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทในการ
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
3
เชื่อมต่อข้อมูล รวมถึง
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
งบประมาณสาหรับ
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
3
ยานพาหนะออกพื้นที่
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
ด่านเพื่อตรวจสอบ
สินค้านาเข้า/ส่งออก
ยังจากัด
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
3.00
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
3
ระบบคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพ แต่
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
3
ระบบอินเตอร์เนท
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
3
และระบบ NSW ไม่
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
3
ค่อยเสถียร ข้อมูล
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
4
ครบถ้วนและทันสมัย
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
4
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
4
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
4
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.55
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4
มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4
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คะแนน

4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)

4
4.00

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

3.45

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
ระยะ มีความพร้อมใน
การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
ควรพัฒนาระบบให้
เจ้าหน้าที่ตรงด่าน
สามารถปลดล็อค
ระบบได้เองถ้ามีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้น โดยไม่
ต้องขอเขต 5-เชียงใหม่
(ใช้เวลานาน อย่างเร็ว
ครึ่งวัน อย่างช้า2-3
วัน)

137
ตารางผนวกที่ 4.15 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงราย
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
5
มีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
4
บริการด้าน NSW อย่าง
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
4
ชัดเจน บุคลากรมีความ
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
4.25 เชี่ยวชาญในการใช้ระบบ
NSW และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้อื่นได้ จานวนบุคลากร
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
3
งบประมาณสาหรับ
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทในการ
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
2
เชื่อมต่อข้อมูลมีจากัด
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
โดยเฉพาะขาดแคลน
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
3
งบประมาณสาหรับ
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
ยานพาหนะออกพื้นที่
ด่านเพื่อตรวจสอบสินค้า
นาเข้า/ส่งออก
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.66
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
3
ระบบอินเตอร์เนท และ
NSW มีประสิทธิภาพ
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
4
ข้อมูลครบถ้วนและ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
3
ทันสมัยแต่ระบบ
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
4
คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยมี
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
4
ประสิทธิภาพและระบบ
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
4
ยากต่อการใช้งาน
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
4
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.75
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4
มีการวางแผนงานและ
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คะแนน

4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)

4
4
4.00

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

3.66

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
กาหนดเป้าหมายเป็น
ระยะ มีความพร้อมใน
การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเพื่อให้
เป้าหมายลุล่วง
ผู้ประกอบการรายย่อย
ยังไม่ชานาญในการ
กรอกข้อมูล ยังต้อง
อาศัยเจ้าหน้าที่ในการ
กรอก และพบปัญหายืน่
ผิดด่าน ซึ่งเกิดจาก
ข้อผิดพลาดในการยืน่ ใบ
คาขอ แก้ไขโดยการ
ยกเลิกใบเดิมแล้วยื่นขอ
ใบใหม่
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ตารางผนวกที่ 4.16 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านศุลกากรแม่สาย
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในการใช้
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
ระบบ NSW และ
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
4
สามารถถ่ายทอดความรู้
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
4.00 ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่ได้มี
กามอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบการบริการ
ด้าน NSW อย่างชัดเจน
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
5
งบประมาณสาหรับ
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทในการ
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
5
เชื่อมต่อข้อมูลเพียงพอ
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
รวมถึงงบประมาณ
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
5
สาหรับยานพาหนะออก
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
พื้นที่ด่านเพื่อตรวจสอบ
สินค้านาเข้า/ส่งออก
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
5.00
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
5
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทมี
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
5
ประสิทธิภาพ ระบบ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
NSW มีความเสถียร มี
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลค่อนข้าง
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
4
ครบถ้วน
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
3
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
4
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
4
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
4.14
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4
มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4
ระยะ มีความพร้อมใน
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
4
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ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

คะแนน ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
การประสานงาน
4.00 ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4.28 ในการตรวจปล่อยยังมี
ความจาเป็นต้องนา
เอกสารตัวจริงมาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ ควรจะมี
เอกสารแนบ(eDocument) แสดงใน
ระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถเรียก
ตรวจสอบได้
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ตารางผนวกที่ 4.17 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านศุลกากรเชียงของ
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
2
บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในการใช้
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
4
ระบบ NSW แต่ต้อง
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
4
พัฒนาทักษะในการ
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
3
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
3.25 ถ่ายทอดความรู้ความรู้
ให้แก่ผู้อื่น อีกทั้งไม่ได้
มีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
การบริการด้าน NSW
อย่างชัดเจน
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
4
งบประมาณสาหรับ
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทในการ
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
4
เชื่อมต่อข้อมูลเพียงพอ
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
รวมถึงงบประมาณ
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
3
สาหรับยานพาหนะ
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
ออกพื้นที่ด่านเพื่อ
ตรวจสอบสินค้า
นาเข้า/ส่งออก แต่
งบประมาณสาหรับ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ในการ
ใช้งานระบบ NSW มี
จากัด
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
3.66
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
3
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทไม่ค่อยมี
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
3
ประสิทธิภาพ ระบบ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
3
NSW ไม่ค่อยความ
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
3
เสถียร ข้อมูลยังไม่
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
2
ครบถ้วน และระบบยัง
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
2
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3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

คะแนน ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
3
หน่วยงานอื่นได้อย่าง
สมบูรณ์
3
2.66
3
2
3
2.66
3.05

ขาดการวางแผนงาน
และกาหนดเป้าหมาย
เป็นระยะ รวมถึงขาด
การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
ระบบในการปล่อย
สินค้ายังเชื่อมโยงไม่
สมบูรณ์ ทาให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้อง
ทางานซาซ้อน
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ตารางผนวกที่ 4.18 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านศุลกากรเชียงแสน
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
4
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
ในการใช้ระบบ NSW
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
4
สามารถถ่ายทอดความรู้
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
4
ให้แก่ผู้อื่นได้ และมีการ
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
4.00 มอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบการบริการ
ด้าน NSW อย่างชัดเจน
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
4
งบประมาณสาหรับ
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทในการ
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
4
เชื่อมต่อข้อมูลเพียงพอ
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
รวมถึงงบประมาณ
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
5
สาหรับยานพาหนะ
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
ออกพื้นที่ด่านเพื่อ
ตรวจสอบสินค้า
นาเข้า/ส่งออก
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
4.33
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
4
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทมี
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
5
ประสิทธิภาพ ระบบ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
3
NSW ไม่ค่อยมีความ
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
4
เสถียร มีข้อมูล
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
3
ค่อนข้างครบถ้วน แต่
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
4
ยังไม่สามารถเชื่อมโยง
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
3
กับหน่วยงานอื่นได้
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
5
อย่างสมบูรณ์
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.88
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4
มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4
ระยะ มีความพร้อมใน
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
4

144
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

คะแนน ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
การประสานงาน
4.00 ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4.05 ระเบียบพิธีการ
ศุลกากรที่ไม่สอดรับ
กับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ขาดการบูร
ณาการภายใน
หน่วยงานศุลกากร
และระบบยังไม่
สมบูรณ์ ยังไม่มีการ
ตอบกลับของข้อมูล
และพัฒนาให้ใช้กับ
Tablet ได้
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ตารางผนวกที่ 4.19 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสระแก้ว
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
2
ปัญหาบุคลากรขาดแคลน
แต่มีการมอบหมายหน้าที่
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
2
ชัดเจนบุคลากรค่อนข้างมี
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
4
ความเชี่ยวชาญในการใช้
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
3.00 งานระบบ NSW
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
3
งบประมาณด้านพัฒนา
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
ศักยภาพบุคลากรมี
เพียงพอ แต่ยังขาดแคลน
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
2
งบประมาณในการพัฒนา
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
ด้านระบบคอมพิวเตอร์/
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
3
อินเตอร์เนทและด้าน
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
ยานพาหนะ
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.66
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
2
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
2
ค่อยมีประสิทธิภาพ อีก
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
3
ทั้งขาดแคลนยานพาหนะ
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
3
ในการออกพื้นที่เพื่อ
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
4
ตรวจสอบสินค้า
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
4
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
3
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
3
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
3
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.00
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
3
มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4
ระยะ
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
4
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)
3.66
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน
3.08
-
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ตารางผนวกที่ 4.20 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจพืชคลองใหญ่
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
5
บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในการใช้ระบบ
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
4
NSW สามารถถ่ายทอด
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
5
ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
5
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
4.75 และมีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ
บริการด้าน NSW อย่าง
ชัดเจน
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
2
งบประมาณเพียงพอ
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
สาหรับด้านพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
1
ความสามารถด้าน
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
NSW แต่ด้าน
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
5
คอมพิวเตอร์และ
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
อินเตอร์เนทยังมีจากัด
อีกทั้งขาดแคลน
งบประมาณด้าน
ยานพาหนะออกพื้นที่
ด่านเพื่อตรวจสอบ
สินค้านาเข้า/ส่งออก
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.66
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
3
ระบบ lab และ การ
ตรวจสอบกลับมี
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
2
ประสิทธิภาพ ระบบ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
5
คอมพิวเตอร์ค่อนข้างมี
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
4
ประสิทธิภาพ แต่ระบบ
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
2
อินเตอร์เนทไม่มี
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2
ประสิทธิภาพ ระบบ
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
2
NSW ไม่เสถียร อีกทั้ง
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
5
ยังไม่สามารถเชื่อมโยง
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
5
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.33 กับหน่วยงานอื่นได้
อย่างสมบูรณ์
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ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW

คะแนน

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

4
5
1

มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
ระยะ มีความพร้อมใน
การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
แต่กฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ไม่ส่งเสริมการ
ดาเนินงาน NSW
กรมวิชาการเกษตรเป็น
หน่วยงานที่ต้องกักกัน
โรคแมลงศัตรูพืชจึง
จาเป็นต้องตรวจทุก
สินค้า บางครั้งอาจทา
ให้ล่าช้า และควรจัด
อบรมภาษาต่างประ
เทศ (ภาษาเขมร)
ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)

3.33

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

3.52
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ตารางผนวกที่ 4.21 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านกักกันสัตว์จังหวัดตราด
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
5
มีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
4
การบริการด้าน NSW
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
5
อย่างชัดเจน บุคลากร
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
5
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
4.75 มีความเชี่ยวชาญใน
การใช้ระบบ NSW
และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
จานวนบุคลากรมีความ
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
2
งบประมาณสาหรับ
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
ยานพาหนะออกพื้นที่
ด่านเพื่อตรวจสอบสินค้า
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
3
นาเข้า/ส่งออก และ
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
งบประมาณสาหรับ
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
5
ระบบคอมพิวเตอร์และ
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
อินเตอร์เนทในการ
เชื่อมต่อข้อมูลยังจากัด
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
3.33
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
5
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทมี
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
4
ประสิทธิภาพ ระบบ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
NSW มีความเสถียร
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
4
ข้อมูลครบถ้วนและใช้
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
4
งานง่ายสามารถเชื่อมกับ
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
4
มือถือได้ มีการปรับปรุง
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
3
ฐานข้อมูลให้มีความ
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
4
ทันสมัยอยู่เสมอ แต่ใน
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
5
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
4.12 ส่วนของระบบ lab ของ
ด่านฯ ยังอยู่ในขั้นตอน
การจัดตั้ง
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คะแนน

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

4
3
1

มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
ระยะ และมีการ
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเพื่อให้
เป้าหมายลุล่วงโดยมี
การลงนาม MOU
ระหว่างกรม แต่
กฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ไม่ส่งเสริมการ
ดาเนินงาน NSW
การเชื่อมต่อระหว่าง
ระบบ e-Movement
และ NSW ยังไม่
สมบูรณ์นัก ยังต้องใช้
เอกสารที่เป็นกระดาษ
ในการดาเนินการอยู่

4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)

2.66

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

3.71
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ตารางผนวกที่ 4.22 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตราด
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
5
มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่
อย่างชัดเจน บุคลากรมี
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
2
ความเชี่ยวชาญในการใช้
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
5
ระบบ NSW และสามารถ
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
5
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
4.25 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้อื่นได้ แต่จานวน
บุคลากรไม่เพียงพอ
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
5
งบประมาณด้าน
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เนท
ในการเชื่อมต่อข้อมูล และ
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
2
ด้านพัฒนาบุคลากรมี
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
เพียงพอ แต่งบประมาณ
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
5
สาหรับยานพาหนะออก
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
พื้นที่ด่านยังขาดแคลน
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
4.00
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
5
ระบบคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพ ระบบ
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
3
NSW มีความเสถียรและมี
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลครบถ้วน และมีการ
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
4
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
5
ทันสมัย แต่ระบบ
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
5
อินเตอร์เนทมีปัญหา
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
3
ค่อนข้างบ่อย
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
4
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
5
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
4.25
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)

5
3
1
3.00

มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
ระยะ และมีการ
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน แต่พบว่า
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คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

คะแนน

3.87

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
กฎหมาย/กฎระเบียบไม่
ส่งเสริมการดาเนินงาน
NSW
การเชื่อมต่อระหว่างระบบ
FSWและ NSW ยังไม่
สมบูรณ์นัก ยังต้องใช้
เอกสารที่เป็นกระดาษใน
การดาเนินการอยู่
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ตารางผนวกที่ 4.23 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านศุลกากรคลองใหญ่
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
3
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
ในการใช้ระบบ NSW และ
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
3
สามารถถ่ายทอดความรู้
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
4
ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จานวน
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
3.50 บุคลากรไม่ค่อยเพียงพอ
ไม่ได้มีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
หน้าที่อย่างชัดเจน
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
5
งบประมาณด้าน
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทในการ
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
5
เชื่อมต่อข้อมูล
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
งบประมาณสาหรับการ
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
5
พัฒนาบุคลากรและ
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
ยานพาหนะออกพื้นที่
ด่านมีเพียงพอ
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
5.00
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
5
ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เนทมี
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
4
ประสิทธิภาพ ระบบ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
4
NSW มีความเสถียร
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
4
และมีข้อมูลครบถ้วน
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
4
และมีการปรับปรุง
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
4
ฐานข้อมูลให้ทันสมัย
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
5
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
5
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
5
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
4.44
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4
มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4
ระยะ และมีการ
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
3
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คะแนน

ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)

3.66

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

4.15

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเพื่อให้
เป้าหมายลุล่วง แต่
ทั้งนี้พบว่ากฎหมาย
และกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ไม่ค่อย
ส่งเสริมการดาเนินงาน
NSW
การขออนุญาตเอกสาร
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ยัง
ค่อนข้างมีความยุ่งยาก
สาหรับผู้ประกอบการ
รายย่อยในท้องถิ่น
และบางช่องทางที่ด่าน
รับผิดชอบยังไม่มีระบบ
สาธารณูปโภค
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ตารางผนวกที่ 4.24 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจพืชสะเดา
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)

2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ

5
5
4
4
4.50

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ให้บริการการใช้ระบบ
NSW มีการมอบหมาย
งานอย่างชัดเจน และ
จานวนบุคลากรเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน
แต่ยังต้องเรียนรู้การ
ทางานของระบบจาก
ส่วนกลาง

3

งบประมาณเพื่อพัฒนา
ด้านระบบ
คอมพิวเตอร์/อินเตอร์
เนทมีเพียงพอ แต่ด้าน
พัฒนาบุคลการยังคงมี
จากัด

4
4
3.66
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4.00

ระบบคอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เนทค่อนข้างมี
ประสิทธิภาพ มีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
อย่างสม่าเสมอ ข้อมูล
ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ไม่
มีพื้นที่หรือโกดังสาหรับ
กักกันสินค้าทาให้มี
ข้อจากัดในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
กักกันเพื่อตรวจสอบ

5
4
4

มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
ระยะ รวมถึง
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คะแนน

ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)

4.33

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

4.12

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเพื่อให้
เป้าหมายลุล่วง
- ต้องการเครื่องมือ
(รวมห้องปฏิบัติการ)
พร้อมเจ้าหน้าที่เฉพาะ
ด้านในการตรวจสอบ
สาหรับกักตรวจ
- การพัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษา
ถิ่น (ยาวี) ให้แก่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
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ตารางผนวกที่ 4.25 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
5
มีการมอบหมายงาน
อย่างชัดเจน บุคลากร
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
3
ค่อนข้างมีความ
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
4
เชี่ยวชาญในการใช้
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
4.00 ระบบ NSW แต่
บางครั้งบุคลากรไม่
เพียงพอในการ
ให้บริการ
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
4
มีงบประมาณเพียงพอ
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
ด้านคอมพิวเตอร์และ
ระบบอินเตอร์เนท
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
3
รวมถึงด้านพัฒนา
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
บุคลากร แต่
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
4
งบประมาณด้าน
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
ยานพาหนะสาหรับออก
พื้นที่ไม่เพียงพอ
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
3.66
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
2
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนทยังไม่ค่อย
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
2
มีประสิทธิภาพ ระบบ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
3
NSW ไม่ค่อยเสถียร มี
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
3
การปรับฐานข้อมูลให้
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
3
ทันสมัยอยู่เสมอ
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
4
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
3
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
3
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.00
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
5
มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4
ระยะและประสานงาน
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
4
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ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

คะแนน
4.33
3.74

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
-
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ตารางผนวกที่ 4.26 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านกักกันสัตว์สงขลา
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
4
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
4
ให้บริการการใช้ระบบ
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
4
NSW และสามารถ
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
5
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
4.25 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้อื่นได้ มีการ
มอบหมายงานอย่าง
ชัดเจน และจานวน
บุคลากรเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
4
งบประมาณเพื่อพัฒนา
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
ด้านระบบ
คอมพิวเตอร์/อินเตอร์
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
4
เนทมีเพียงพอ
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
เช่นเดียวกับ
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
5
งบประมาณด้าน
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
ยานพาหนะและด้าน
พัฒนาบุคลากร
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
4.33
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
4
ระบบคอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เนทค่อนข้างมี
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
4
ประสิทธิภาพ มีการ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
3
ปรับปรุงฐานข้อมูล
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
3
อย่างสม่าเสมอ ข้อมูล
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
2
ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
4
ระบบ NSW ไม่ค่อย
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
4
เสถียร
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
4
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
4
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.55
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
5
มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
4
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คะแนน

4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)

4
4.33

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

4.11

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
ระยะ รวมถึง
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเพื่อให้
เป้าหมายลุล่วง
บางครั้งระบบ NSW มี
ปัญหาและทางศุลกากร
ฝั่งไทยไม่ได้แจ้งทาง
ด่าน ซึ่งวิธีแก้ปัญหา
ของด่าน คือ โทร
สอบถามศุลกากร และ
อาจจะออกใบอนุญาต
แบบเขียนด้วยมือหรือ
พิมพ์จากคอมพิวเตอร์
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ตารางผนวกที่ 4.27 ความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ของด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา
ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW
คะแนน
ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริการด้าน NSW อย่างชัดเจน
4
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
1.2 จานวนบุคลากรมีความเพียงพอในการให้บริการด้าน NSW
4
ให้บริการการใช้ระบบ
1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ NSW
4
NSW และสามารถ
1.4 บุคลการสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
5
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านบุคลากร (Man)
4.25 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้อื่นได้ มีการมอบหมาย
งานอย่างชัดเจน และ
จานวนบุคลากรเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท
5
งบประมาณเพื่อพัฒนา
ในการเชื่อมต่อข้อมูล
ด้านระบบคอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เนทมีเพียงพอ
2.2 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับยานพาหนะออกพื้นที่ด่านเพื่อ
4
เช่นเดียวกับงบประมาณ
ตรวจสอบสินค้านาเข้า/ส่งออก
ด้านยานพาหนะและ
2.3 งบประมาณมีความพอเพียงสาหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
5
ด้านพัฒนาบุคลากร
ความสามารถในการใช้งานระบบ NSW
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณ (Money)
4.66
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
3.1 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
5
ระบบคอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เนทค่อนข้างมี
3.2 ระบบ internet มีประสิทธิภาพ
5
ประสิทธิภาพ มีการ
3.3 ระบบ lab มีประสิทธิภาพ
4
ปรับปรุงฐานข้อมูลอย่าง
3.4 ระบบตรวจสอบกลับ (traceability) มีประสิทธิภาพ
4
สม่าเสมอ ข้อมูล
3.5 ระบบ NSW มีความเสถียร
4
ค่อนข้างสมบูรณ์
3.6 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
5
3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสมบูรณ์
4
3.8 ระบบง่ายต่อการใช้งาน (user friendly)
4
3.9 มีการปรับปรุงฐานข้อมูล (update database) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
5
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Material)
4.55
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.1 มีการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายเป็นระยะ
5
มีการวางแผนงานและ
กาหนดเป้าหมายเป็น
4.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป้าหมายลุล่วง
5
ระยะ รวมถึง
4.3 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริมการ
4
ประสานงานระหว่าง
ดาเนินงาน NSW ได้เป็นอย่างดี
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ประเด็นความพร้อมของศักยภาพในด้านต่างๆ ของ NSW

คะแนน

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)

4.66

คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการปรับใช้ระบบ NSW ในทุกด้าน

4.53

ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานเพื่อให้
เป้าหมายลุล่วง
- ควรจัดการอบรมให้
ความรู้การใช้ FSW แก่
ผู้ประกอบการ ตั้งแต่
การขึ้นทะเบียนจนถึง
การออกใบอนุญาต
- ควรมีการแปลข้อมูล
เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อ
รองรับการใช้ระบบ
ASW

