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สมัยหน่ึง เมื่อคร้ังที่ ประเทศสิงคโปร ฮองกง ไตหวันและเกาหลีไตไดรับการขนานนามวา
“NICs” ประเทศไทยถูกมองวานาจะเปน “เสือตัวที่หา” ซึ่งขณะน้ัน ประเทศไทยก็มีการพัฒนา
ประเทศไปอยางรวดเร็วสมการการถูกมองในลักษณะน้ันจริง ๆ อยางไรก็ดี การที่ประเทศไทยพัฒนา
ไปอยางรวดเร็วน้ันมิไดเกิดจากปจจัยภายในประเทศอยางเดียว แตปจจัยหลัก คือ เงินทุนที่มาพรอม
เทคโนโลยีจากตางประเทศ ดังน้ันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงเปนการพัฒนาที่
ฉาบฉวย ไมสามารถยืนอยูบนขาของตัวเองได แตในขณะเดียวกัน เมื่อเศรษฐกิจรุงเรือง รายได
เพิ่มขึ้น การจับจายใชสอยก็เร่ิมพองโต สภาพเงินเฟอเร่ิมปรากฏใหเห็น และผลสุดทายก็ทําใหเกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจขึ้นในป 2540

รัฐบาลไทยเร่ิมตระหนักแลววา เศรษฐกิจจะเติบโตอยางตอเน่ืองโดยไมสะดุดเปนเร่ืองที่
เพอฝน รัฐบาลเร่ิมมีความคิดในลักษณะการสรางดุลยภาพทางเศรษฐกิจ การลดความยากจน และ
การสรางระบบบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหน่ึงในนโยบายหลัก ก็คือ เนนการสงออก
เพื่อใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศและสภาพคลองทางดานการเงิน

ในวงการธุรกิจ เอกชนต่ืนตัวและพยายามปรับตัวใหสามารถเดินควบคูไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศใหได ปญหาและอุปสรรคอันยิ่งใหญที่เปนภัยคุกคามของประเทศไทย คือ
ระบบราชการที่มีการพัฒนาอยางเชื่องชา แตในเวลาน้ี รัฐบาลถูกสถานการณบังคับใหตองมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบราชการขนานใหญ เปนเหตุใหเกิดความคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2546 ถึงขนาดที่ใหมีการปรับให
เขาสูการแขงขันในระบบตลาด (marketization) และการเปลี่ยนแปลงใหมีการบริหารราชการ
แผนดินที่ทันสมัยมากขึ้น (managerialization) โดยอาจจะมีการนําวิธีการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ
(business-like approach) เขามาประยุกตใชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของ
การใหบริการประชาชน

และหน่ึงในกระบวนการ คือ การลดขั้นตอนของการปฏิบัติงานภาครัฐ ซึ่งหมายถึง“การ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ” และ “การจัดต้ังศูนยการบริการรวม” ของหนวยงานราชการ ผลงานที่
ปรากฏออกมาใหชาวโลกเห็น คือ การกอต้ัง “ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ” ในกรมสงเสริมการ
สงออก กระทรวงพาณิชยน่ันเอง

“ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ” เปนรูปแบบการบริหารที่ไมเคยมีมากอนในระบบ
ราชการ เปนการระดมความรวมมือจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการสงออกทุกหนวยงาน



จ

มารวมกันทํางานเปนทีม ลักษณะใกลเคียงกับ “หนวยบริการรูปแบบพิเศษ” (Service Delivery Unit:
SDU) ที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ แตก็ยังติดปญหาเน่ืองจากเปนการทํางานขามกระทรวง ที่ผานมาไม
เคยมีตัวอยางมากอน

อยางไรก็ดี “ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ” ไดคอย ๆ พัฒนาไปเพราะมีเสียงสนับสนุน
จากภาคเอกชนมาอยางตอเน่ือง แตก็ยังเปนการรวมตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ไมไดปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบที่มีอยู หรือปรับปรุงระบบใหรองรับกับการระบบสารสนเทศยุคใหม หลายหนวยงาน
รูสึกอึดอัดเพราะหนวยงานเจาสังกัดไมเห็นถึงความสําคัญในการจัดงบประมาณให

ขณะเดียวกัน กรมศุลกากร กระทรวงการคลังเร่ิมผลักดันโครงการ National Single Window
ซึ่งครม. ไดใหความเห็นชอบ และในป 2552 ก็ไดเร่ิมประกาศรับบริษัทที่สนใจจะเขารวมเปน
เคานเตอรบริการ (Counter Service) ปจจุบันน้ี ขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว

การที่กรมสงเสริมการสงออกและกรมศุลกากรมีหนวยงานที่ทําหนาที่เปนศูนยบริการรวม
เหมือน ๆ กันน้ัน นอกจากจะไมเปนการประหยัดงบประมาณแลว ยังอาจจะมีปญหาในดานการ
ใหบริการที่ไมเหมือนกัน ซึ่งจะทําใหเอกชนสับสน จําเปนที่จะตองหารือเพื่อปรับปรุงองคกรใหม

ศูนยบริการของทั้งสองหนวยงานตางก็มีทั้งขอดีและขอเสีย อาจจะจําเปนตองหาวิธีการ
ใหบริการรูปแบบใหมที่คํานึงถึงความตองการที่แทจริงของเอกชนผูใชบริการสวนใหญ
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กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาคร้ังน้ี ไดรับความสําเร็จลุลวงไปดวยดี เพราะผูเขียนไดรับความกรุณาจากคณะ
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร. อภิญญา รัตนมงคลมาศ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําในการแกไข
ปรับปรุงขอบกพรองของรายงานการศึกษาสวนบุคคล ใหมีความถูกตอง สมบูรณ และใคร
ขอขอบพระคุณ เอกอัครราชทูตเพ็ญศักด์ิ ชลารักษ ศาสตราจารย ดร.ไชยวัฒน ค้ําชู ที่ไดกรุณาสละ
เวลาอันมีคาใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองที่ศึกษาคร้ังน้ี ดวยความเอาใจ
ใสอยางดี ผูเขียนจึงใครขอขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษาทุกทาน ดวยความเคารพอยางสูงไว ณ
ที่น้ี

ขอขอบคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ ที่ไดให
โอกาสผูเขียนเขารวมรับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 2 ทําใหไดรับความรูหลากหลาย
ในเร่ืองที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ
ศักยภาพดานการแขงขันของประเทศเปนปจจัยสําคัญในการวิเคราะหอนาคตของประเทศ

น้ัน ๆ  ซึ่ง World Economic Forum ไดสรุปไวใน Global Competitiveness Report1 เปนตาราง
เปรียบเทียบศักยภาพดานการแขงขันของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ประเทศไทยเคยอยูในอันดับที่ 31
ในป 2546 แตปจจุบันในป 2553 ตกมาอยูอันดับที่ 36

รัฐบาลสมัยน้ันไดตระหนักถึงปญหาที่จะเกิดขึ้น และไดกําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยไดต้ังเปาหมายของการพัฒนาประเทศไวดังน้ี2

1.1.1 เปาหมายดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจมหาภาคใหเศรษฐกิจ
โดยรวมขยายตัวอยางมีคุณภาพและเสถียรภาพ โดยมีเปาหมายใหเศรษฐกิจขยายตัวโดยเฉลี่ยรอยละ
4-5 ตอป สามารถเพิ่มการจางงานใหมในประเทศไดไมตํ่ากวา 230,000 คนตอป มีอัตราเงินเฟอเฉลี่ย
ไมเกินรอยละ 3 ตอป รักษาการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดใหคงอยูเฉลี่ยประมาณรอยละ 1-2 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และรักษาทุนสํารองเงินตราตางประเทศใหมีเสถียรภาพเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมทั้งปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสมรรถนะภาคการผลิตให
แขงขันได โดยใหการสงออกขยายตัวไมตํ่ากวารอยละ 6 ตอป ใหผลิตภาพการผลิตรวมในภาคเกษตร
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.5 ตอป ผลิตภาพการผลิตรวมในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.5
ตอป และผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3 ตอป เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว โดยมี
รายไดจากนักทองเที่ยวตางประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7-8 ตอป และใหคนไทยทองเที่ยว
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นไมตํ่ากวารอยละ 3 ตอป

1.1.2 เปาหมายการยกระดับคุณภาพชีวิต ใหประเทศไทยมีโครงสรางประชากรที่สมดุล และ
ขนาดครอบครัวที่เหมาะสม โดยรักษาแนวโนมภาวะเจริญพันธุของประชากรใหอยูในระดับ
ทดแทนอยางตอเน่ือง คนไทยมีสุขภาพดี มีคุณภาพ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงมีคุณธรรม มีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสวนรวม ใหประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป มีการศึกษาโดยเฉลี่ยไมตํ่ากวา 9 ป ในป 2549
ยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยใหถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไปไมตํ่ากวารอยละ 50 ในป

1http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/PastReports/index.htm
2แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
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2549 ขยายการประกันสุขภาพใหครอบคลุมประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม และใหมีระบบการ
คุมครองทางสังคมที่สรางหลักประกันแกคนไทยทุกชวงวัย ตลอดจนเพิ่มความเขมแข็งใหชุมชน
และประชาสังคมและใชกระบวนการชุมชนเขมแข็งขับเคลื่อนใหเกิดการมีสวนรวมพัฒนาเมืองนาอยู
ชุมชนนาอยู รวมทั้งปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
และประชาชนมีสวนรวม

1.1.3 เปาหมายการบริหารจัดการที่ดี สรางระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ มีขนาดและ
โครงสรางที่เหมาะสม ทองถิ่นมีขีดความสามารถจัดเก็บรายไดสูงขึ้นและมีระบบสนับสนุนการ
กระจายอํานาจใหโปรงใส มีระบบตรวจสอบดวยการมีสวนรวมที่เขมแข็ง เพื่อใหการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง

1.1.4 เปาหมายการลดความยากจน ใหมีการดําเนินมาตรการทางเศรษฐกิจที่เอ้ืออาทรตอ
คนจน พรอมทั้งเพิ่มโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางศักยภาพใหคนจนเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน
สามารถพึ่งตนเองได เพื่อลดสัดสวนคนยากจนของประเทศใหอยูในระดับไมเกินรอยละ 12 ของ
ประชากรในป 2549

จากนโยบายการลดความยากจน การขยายการสงออก และการสรางระบบราชการที่มี
ประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) รัฐบาลได
ออกเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดต้ังศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2545
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2545 หลังจากน้ัน กรมสงเสริมการสงออกไดตอบรับนโยบายรัฐบาลจัดต้ัง
ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Export Service Center, OSEC) อยูภายใตสํานัก
โลจิสติกสการคา ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการอํานวยการศูนยบริการสงออกแบบ
เบ็ดเสร็จ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ ทําหนาที่กําหนดทิศทาง
นโยบายการดําเนินงานของศูนยฯ

ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Export Service Center, OSEC) ที่กรมสงเสริม
การสงออกจัดต้ังขึ้น เปนหนวยงานที่เสริมสรางศักยภาพการแขงขันดานการสงออกและสงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนหนวยงานที่อํานวยความสะดวกใหแกผูสงออกในการออก
เอกสารรับรองตาง ๆ และใบอนุญาตที่ใชในการสงออก ตลอดจนใหคําปรึกษาและแนะนําในดาน
เอกสารการสงออกโดยรวมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงออกทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน 13
หนวยงานมาไว ณ จุดเดียวกันภายในศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Export Service
Center, OSEC) ทําใหสามารถลดขั้นตอน พิธีการทางเอกสารที่ซ้ําซอน และปญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก
การติดตอประสานงานกับหลายหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

สวนราชการที่เขารวมในศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Export Service
Center, OSEC) มีทั้งหมด 13 หนวยงาน ดังน้ี
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- กรมสงเสริมการสงออก
- กรมการคาตางประเทศ
- กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
- กรมทรัพยสินทางปญญา
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา
- กรมการกงสุล
- กรมปศุสัตว
- กรมศุลกากร
- สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- หอการคาไทย
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
- ศูนยบริการรวมกระทรวงพาณิชย (MOC Service Link)

และยังมีหนวยงานที่เตรียมแผนจะเขารวมโครงการอีก 4 หนวยงาน คือ
- กรมวิชาการเกษตร
- กรมประมง
- กรมควบคุมโรค
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หลังจากที่ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC)ไดเปดใหบริการไปแลว 8 ป ไดรับ

ความไววางใจจากผูประกอบการมากมาย นําไปสูการไดรับรางวัล “คุณภาพการใหบริการประชาชน”
จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในป 2549 และยังไดรับการเสนอชื่อเขารับรางวัล
“United Nations Public Service Awards 2008” อันทรงเกียรติจากสหประชาชาติที่มอบใหแก
หนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานดานการใหบริการสาธารณะ

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) เปนศูนยที่เปดใหบริการ
รวมของหนวยราชการยุคแรก ๆ และเตรียมงานในกรอบระยะเวลาที่จํากัด จึงยังมีปญหาหลากหลาย
ประการที่ควรจะไดรับการปรับปรุงแกไข เชน

- การโอนถายขอมูลของแตละหนวยงานในระยะแรกยังเปนอยูในรูปของกระดาษ ซึ่งตองมี
การเก็บสําเนาตามระเบียบราชการเดิมทุกอยาง เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหการลดขั้นตอนและระยะเวลา
ปฏิบัติงานสามารถทําไดในขอบเขตที่จํากัด

- แตละหนวยงานยังไมพรอมที่จะปรับปรุงระบบสารสนเทศ การจัดระบบหนาบานหลัง
บานใหสามารถเชื่อมโยงกันได ขั้นตอนบางอยางจึงตองดําเนินการไปในลักษณะเดิม เพียงแต



4

สามารถลดเวลาในการเดินทางไปยื่นเร่ืองยังหนวยงานแตละหนวยงานไดเทาน้ัน
- กรมสงเสริมการสงออกเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดานการตลาดใหกับสินคาสงออก ถึงแม

จะมองจากสายตาคนภายนอกวามีความเหมาะสมที่จะเปนศูนยกลางการประสานงานในสวนของ
ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) แตในทางปฏิบัติ การทํางานจําเปนตองอาศัยหนวยงานที่
เปนเจาของงานอยางมาก ทั้งในดานกฎหมายควบคุมดูแลที่เกี่ยวของและอํานาจการออกใบอนุญาต
เมื่อมองในมุมมองของความเปนเจาภาพแลว กรมสงเสริมการสงออกอาจจะอยูในฐานะของบุคคลที่
สาม ซึ่งไมสามารถแสดงบทบาทอะไรไดมากไปกวาผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) เทาน้ัน

อยางไรก็ตาม ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) เปนหนวยงานที่มีรูปแบบการ
บริหารพิเศษ อยูภายใตความดูแลของกรมสงเสริมการสงออกก็จริง แตเปนศูนยบริการรวมที่มี
หนวยงานที่เกี่ยวของมารวมใหบริการโดยไมคํานึงถึงความเปนเจาภาพ รูปแบบการบริหารอาจจะ
ใกลเคียงกับ “หนวยบริการรูปแบบพิเศษ” (Service Delivery Unit: SDU)3 ที่ สํานักงาน ก.พ.ร. ได
ศึกษาแนวทางการจัดรูปแบบหนวยงานของรัฐใหมที่มิใชสวนราชการเพื่อการสงเสริมประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบราชการตามเจตนารมณและเงื่อนไขในมาตรา 3/1 และมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และแผนยุทธศาสตรพัฒนา
ระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 เปนสวนหน่ึงของการกระจายอํานาจ แยกสวนออกมาเปนหนวยงาน
เอกเทศ หรือเรียกกันวา ศูนยรับผิดชอบ (responsibility center) แตยังขาดการมอบอํานาจในการดูแล
รับผิดชอบการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรและการสงมอบผลผลิตของตนเองในลักษณะ
เดียวกันกับศูนยกําไร (profit center) ที่นิยมจัดต้ังขึ้นในบริษัทธุรกิจโดยทั่วไป ทิศทางการพัฒนา
รูปแบบการบริหารดังกลาวอาจจะนํามาซึ่งการกําหนดขอบเขตการบริการของศูนยบริการสงออก
แบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) ตอไปในอนาคตได

1.2 วัตถุประสงคของรายงาน
รายงานฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ ดังน้ี
1.2.1 เพื่อศึกษาสถานะภาพและประเด็นปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนยบริการ

สงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC)
1.2.2 เพื่อศึกษากรอบนโยบายของรัฐบาลและกรอบงบประมาณแผนดินที่จะเอ้ือตอการ

ดําเนินงานของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC)
1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนยบริการสงออกแบบ

เบ็ดเสร็จ (OSEC) ที่จะนําไปสูการลดขั้นตอนที่แทจริงและเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันดานการ

3 http://th.wikipedia.org
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สงออกสินคาจากประเทศไทย

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของศูนยบริการสงออกแบบ

เบ็ดเสร็จ (OSEC) เทาที่ผานมา
1.3.2 ศึกษาวิธีการที่จะลดขั้นตอนการดําเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน

ของศูนยบริการรวม
1.3.3 ระยะเวลาการศึกษา   มิถุนายน - กรกฎาคม 2553

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
1.4.1 ศึกษาจากโครงสรางและการบริหารงานของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC)
1.4.2 ศึกษาจากการสัมภาษณเจาหนาที่กรมสงเสริมการสงออกที่รับผิดชอบโครงการ

ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC)
1.4.3 ศึกษาจากรายละเอียดของเว็บไซด National Single Window ของกรมศุลกากร
1.4.4 ศึกษาจากการสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่โครงการของกรมศุลกากร

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา
การศึกษาน้ี จะทําใหทราบถึงสถานะภาพของการใหบริการของศูนยบริการสงออกแบบ

เบ็ดเสร็จ (OSEC) ที่เปนอยูในปจจุบัน รวมไปถึงปญหาและอุปสรรคที่มีอยู เพื่อจะไดปรับปรุงแกไข
ต้ังแตระบบ ระเบียบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการปรับปรุงแกไขระบบเชื่อมโยง
หนาบานหลังบานของระบบสารสนเทศในแตละหนวยงาน เพื่อจะไดเชื่อมตอระบบของหนวยงาน
ตาง ๆ เขาดวยกัน นําไปสูการบูรณาการกิจการทางดานขั้นตอนการสงออกของประเทศไทยใหมี
ประสิทธิภาพที่จะแขงขันกับตางชาติไดอยางจริงจังตอไป
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

2.1 แนวคิดทฤษฎี
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใน

หมวดที่ 2 กลาวถึงการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน ในมาตรา 8 ขอ (4) ได
เนนเร่ืองหนาที่ของขาราชการที่จะตองคอยรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม
และประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาใหมีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ราชการใหเหมาะสม อีกทั้งในมาตรา 8 ขอ (5) ไดกําหนดแนวทางใหสวนราชการดําเนินการแกไข
ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการโดยเร็ว ในกรณีที่ปญหาหรืออุปสรรคน้ันเกิดขึ้นจากสวน
ราชการอ่ืนหรือระเบียบขอบังคับที่ออกโดยสวนราชการอ่ืน ใหสวนราชการแจงใหสวนราชการที่
เกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็วตอไปและใหแจง ก.พ.ร. ทราบดวย

2.1.1 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ขณะเดียวกัน ในหมวด 7 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกันใหความสําคัญเร่ืองการอํานวย

ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน โดยในมาตรา 42 ระบุวา “เพื่อใหการ
ปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็วใหสวนราชการที่มีอํานาจ
ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศเพื่อใชบังคับกับสวนราชการอ่ืนมีหนาที่ตรวจสอบวากฎ
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศน้ันเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือความลาชา
ตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอ่ืนหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว
ตอไป”

โดยในพระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกันไดกลาวไวในหมวด 1 เกี่ยวกับการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตอไปน้ี

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) ใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ซึ่งไดแก การกําหนดระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน เชน การปฏิบัติงานในรูป one-stop service
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองในความตองการ
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(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
2.1.2 การลดข้ันตอนของการปฏิบัติงานภาครัฐ
ขณะเดียวกันในหมวดที่ 5 ของพระราชกฤษฎีกา พูดถึงการลดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่มี
ผลโดยตรงตอประชาชนใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งหมายความถึง “การกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ” และ “การจัดต้ังศูนยการบริการรวม” ของหนวยงานราชการ

หลักการของพระราชกฤษฎีกาน้ีเนนไปที่การประเมินผลสวนราชการวาไดดําเนินการให
เกิดผลสัมฤทธิ์เพียงใด เนนการวัดผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) สวนคุณภาพของการ
ใหบริการ สามารถวัดไดจากความสะดวกในการขอรับบริการ (convenience) และความไมยุงยากตอ
การทําความเขาใจ (simplicity) รวมทั้งการใหบริการที่ถูกตองและรวดเร็ว (accuracy and timeliness)

2.2 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (good governance)
แนวคิดจากพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะนํามาซึ่งกรอบในการปฏิบัติราชการแนวใหมและ

จะเปนกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานการใหบริการที่ดีแกประชาชน ที่เรียกกันวาธรรมาภิบาลหรือการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (good governance) น่ันเอง แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแนว
ใหมจะนําไปสูการลดขนาดและบทบาทของภาครัฐใหลดลงหรือใหเหลือนอยที่สุด หรือปรับใหเขา
สูการแขงขันในระบบตลาด (marketization) และการเปลี่ยนแปลงใหมีการบริหารราชการแผนดินที่
ทันสมัยมากขึ้น (managerialization) โดยอาจจะมีการนําวิธีการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ
(business-like approach) เขามาประยุกตใชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของ
การใหบริการประชาชน

แนวความคิดดังกลาวไดถูกสํานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาและจัดรูปแบบหนวยงานใหมที่เรียกวา
“หนวยบริการรูปแบบพิเศษ” (Service Delivery Unit: SDU) โดยมีแนวคิดและหลักการของหนวย
บริการรูปแบบพิเศษตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับการจัด
โครงสรางรูปแบบอ่ืนที่มิใชสวนราชการ และสํานักนายกรัฐมนตรีก็มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน
ออกเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดต้ังศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2545
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2545 หลังจากน้ัน กรมสงเสริมการสงออกจึงไดตอบรับนโยบายรัฐบาลจัดต้ัง
ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Export Service Center, OSEC) อยูภายใตสํานักโลจิสติกส
การคา ในสังกัดของกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย หากแนวทางดังกลาวไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางจริงจัง อาจจะเปนแนวทางหน่ึงของการปฏิรูประบบราชการ
ในประเทศไทย เพื่อใหเปนระบบราชการรวมสมัยภายใตการปกครองแหงประชาธิปไตย



8

บทที่ 3
ผลการศึกษาและการวิเคราะห

3.1 สถานะปจจุบันของการใหบริการของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC)
ปจจุบันการคาระหวางประเทศของไทยเพิ่มขึ้นมาก เมื่อเทียบกับหลายปกอน ยกเวนป 2552

ซึ่งไดรับผลกระทบจากวิกฤตแฮมเบอรเกอรเพียงปเดียว แมกระทั่งในชวงที่เกิดวิกฤตทางการเมือง
มีการชุมนุมของคนเสื้อแดงเปนระยะเวลาหลายเดือน  การคาระหวางประเทศของไทยก็ยังมีแนวโนม
สูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงออกในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 เพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 36.6 เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันในป 2552 ดูตัวเลขในภาพรวมทั้งปของป 2552 ยอดสงออกมีมูลคา
5.197 ลานลานบาทลดลงจากปกอนหนาน้ันรอยละ 11.18 อยางไรก็ตาม ยอดการสงออกในชวงคร่ึง
ปแรกของป 2553 สูงถึง 3.021 ลานลานบาท โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนเดือนเดียว ยอดสงออก
สูงสุดเปนประวัติศาสตรถึง 579,395.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 37.4 (คิดเปนเงินเหรียญ
สหรัฐ 18,038.5 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มรอยละ 46.3) คาดวายอดสงออกทั้งปของป 2553 จะเพิ่มขึ้น
รอยละ 16 สูงกวาเปาที่ต้ังไวเดิมที่รอยละ 14

จากมูลคาการสงออกที่เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหการใหบริการของภาครัฐในดานการ
อํานวยความสะดวกเพื่อการสงออก โดยเฉพาะการออกเอกสารรับรองและการออกใบอนุญาตตาง ๆ
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามสัดสวนการคาที่เพิ่มขึ้น กรมสงเสริมการสงออกไดเล็งเห็นถึงความจําเปน
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการออกเอกสารและใบอนุญาตมาต้ังแตป 2545 โดยไดนําเสนอโครงการ
จัดต้ังศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Export Service Center, OSEC) มีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการในการกําหนดทิศทางนโยบายการดําเนินการของศูนย
จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดต้ังศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ.
2545 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2545

ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ จะเปนหนวยงานที่เสริมสรางศักยภาพการแขงขันดานการ
สงออก และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยมีสิทธิประโยชนที่เอ้ือใหแก ผูสงออก ดังน้ี

3.1.1 สิทธิประโยชนท่ีผูสงออกจะไดรับ
- ผูสงออกไดรับความสะดวกสบายในการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

สงออกสินคาและบริการทุกกระบวน ณ แหงเดียว
- ผูสงออกสามารถประหยัดระยะเวลาในการเดินทางติดตอขอรับเอกสารการสงออก

ใบรับรอง และใบอนุญาต จากหลายหนวยงานอันเปนผลมาจากการรวมหนวยงานและกระบวนการ
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ดําเนินการไว ณ แหงเดียว
- ผูสงออกสามารถประหยัดคาใชจายในการเดินทาง และลดปญหาซ้ําซอนที่อาจเกิดขึ้นกับ

ผูสงออกจากการประสานงานติดตอกับหนวยงานหลายแหง
- ผูสงออกไดรับคําแนะนําตลอดจนการแกไขปญหาอุปสรรคในการสงออกจากหนวยงาน

ตรงที่กํากับดูแล อันเปนการสงเสริมธุรกิจการสงออกใหขยายตัวเพิ่มขึ้น
ปจจุบันน้ีมีหนวยงานที่เขารวมโครงการศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ มีจํานวนทั้งสิ้น

13 หนวยงาน ซึ่งรวม Moc  Service Link ของกระทรวงพาณิชยดวย นอกจากน้ียังมีหนวยงานที่จะ
เขามาเสริมอีก 4 หนวยงาน  รายละเอียดดังตอไปน้ี

รายละเอียดการใหบริการของแตละหนวยงานในศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ4

หนวยงาน บริการ วันเวลา/บริการ
1 กรมการคาตางประเทศ การออกหนังสือรับรองแหลงกําเนิด

สินคา
จันทร-ศุกร
8.30-16.30 น.

2 กรมพัฒนาธุรกิจการคา การออกใบรับรองและใบอนุญาต
- จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท จํากัด
- การเพิ่มทุนของบริษัท
- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
บริษัท จํากัด
- จดทะเบียนเลิก ชําระบัญชีหางหุนสวน
จดทะเบียน
- จดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด
- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
- ตรวจและจองชื่อหางหุนสวนทาง
อินเตอรเน็ต ฯลฯ

จันทร-ศุกร
8.30-16.30 น.

3 กรมปศุสัตว การออกใบรับรองดานสุขอนามัย
สินคา
ปศุสัตว (Form 3,5,12 EC หรือ
DLD-LPIC-02)

จันทร-ศุกร
8.30-16.30 น.

4ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมสงเสริมการสงออก 2553
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หนวยงาน บริการ วันเวลา/บริการ
4 สํานักงานคณะกรรมการ

กลางอิสลามแหงประเทศ
ไทย

การออกใบรับรองสินคาฮาลาล จันทร-ศุกร
8.30-16.30 น.

5 หอการคาไทย การออกใบรับรองเอกสารถิ่นกําเนิด
สินคา และใบรับรองเอกสารทั่วไป
ทางการคา อาทิ
- รับรองใบ Invoice/ใบ B/L
- รับรองหนังสือสงตัวไปดูงานธุรกิจ

ตางประเทศ
- อ่ืน ๆ

จันทร-ศุกร
8.30-16.30 น.

6 กรมทรัพยสินปญญา การบริการแนะนําปรึกษา การขอรับ
ความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
การแจงขอมูลทรัพยสินทางปญญา
บริการรับเร่ือง/สงตอ

พุธ 8.30-12.00 น.

7 กรมการคาภายใน การบริการขอมูลเกี่ยวกับราคาสินคา
ภายในประเทศ สถิติการคา ฯลฯ

พฤหัสบดี
8.30-16.30 น.

8 ศูนยบริการสงออกแบบ
เบ็ดเสร็จ สํานักโลจิกติกส
การคา กรมสงเสริมการ
สงออก

การบริการขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานใน
ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ
กิจกรรมสงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับ
เอกสารและการใหคําปรึกษาดานการ
สงออก

จันทร-ศุกร
8.30-16.30 น.

9 กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ

การใหบริการแนะนําปรึกษา
- ใหความรู ความเขาใจ รวมถึง
ประโยชนที่ไดจากการทํา FTA
- ใหคําแนะนําเกี่ยวกับหลักเกณฑใน
การใชสิทธิพิเศษตามขอตกลง FTA
และมาตรการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
จากการทํา FTA

พฤหัสบดี
8.30-16.30 น.
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หนวยงาน บริการ
- ตรวจสอบรายการสินคาที่ไดรับการ
ลดภาษีตามขอตกลง FTA ทั้งของไทย
และประเทศคูสัญญา
- ตรวจสอบอัตราภาษีนําเขาที่ไดรับ
สิทธิพิเศษ ทั้งของไทยและประเทศ
คูสัญญาตามขอตกลง FTA
- เผยแพรผลการเจรจา/สถานะลาสุดของ
FTA
- เผยแพรผลการดําเนินการของกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ
- ตอบขอซักถามตาง ๆ

วันเวลา/บริการ

10 กรมการกงสุล การบริการคําแนะนําปรึกษา การ
รับรองหนังสือรับรองแหลงกําเนิด
สินคา การรับรองใบกํากับสินคา การ
รับรองหนังสือรับรองคุณภาพสินคา
ตนฉบับ การรับรองเอกสารอ่ืน ๆ ที่
ผานการรับรองจากหนวยงานราชการ

พุธ 8.30-12.00 น.

11 กรมศุลกากร การใหบริการแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับ
- พิกัดอัตราศุลกากร
- พิธีการศุลกากร
- กฎวาดวยแหลงกําเนิด
- สิทธิประโยชน
- ราคาศุลกากร

จันทร-ศุกร
8.30-16.30 น.

12 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

การบริการใหคําแนะนําปรึกษาดาน
การประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม การทําแผนธุรกิจ บริการ
ดานสินเชื่อ Packing Credit ฯลฯ

พุธ 8.30-16.30 น.

13 Moc Service Link การบริการใหคําแนะนําเกี่ยวกับขอมูล
การคา สถิติ รับเร่ืองรองเรียน รองทุกข

จันทร-ศุกร
8.30-16.30 น.
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หนวยงาน บริการ วันเวลา/บริการ
14 กรมวิชาการเกษตร อยูระหวางพิจารณาเขาโครงการ

ใหบริการแนะนําปรึกษา
15 กรมการประมง อยูระหวางพิจารณาเขาโครงการ

ใหบริการแนะนําปรึกษา
16 กรมควบคุมโรค อยูระหวางพิจารณาเขาโครงการ

ใหบริการแนะนําปรึกษา
17 สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา
อยูระหวางพิจารณาเขาโครงการ
ใหบริการแนะนําปรึกษา

3.1.2 หนวยงานท่ีเขาโครงการศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ แบงโดยภาระกิจออกเปน 2
กลุมใหญ คือ

1) หนวยงานที่ออกเอกสารและใบอนุญาตสงออก ดังเชน
- ใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา (Certificate of Origin)
- ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจและการขอจดทะเบียนธุรกิจ
- ใบรับรองดานสุขอนามัยสินคาปศุสัตว
- ใบรับรองแหลงผลิตกําเนิดอาหารปลอดโรค
- ใบรับรองปลอดศัตรูพืช
- การประทับตรารับรองลงลายมือชื่อของหนวยงานที่เกี่ยวของกับภาครัฐและ

ภาคเอกชน
- ใบรับรองอาหารฮาลาล
- ใบรับรองแหลงกําเนิดสินคาและการรับรองเอกสารทั่วไปทางการคา
- ใบขนสินคาขาออก-ขาเขา ในระบบ EDI
2) หนวยงานที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการสงออก ไดแก
- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเร่ืองสงออกทั่วไป โดยกรมสงเสริมการสงออก
- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับขอมูลการเจรจาการคาและสิทธิประโยชนทาง- การคาจาก

การมีขอตกลง FTA โดย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
- ใหบริการขอมูล ขาวสาร โดยศูนยบริการรวมกระทรวงพาณิชย
- ใหบริการคําแนะนําดานพิกัดศุลกากร อัตราศุลกากร พิธีการศุลกากร

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสิทธิประโยชน ราคาศุลกากร โดยกรมศุลกากร
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- ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการนําเขาและสงออก อาหารและยา เคร่ืองมือแพทยและ
เคร่ืองสําอางโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- ใหคําปรึกษาแนะนํางานดานทรัพยสินทางปญญา โดยกรมทรัพยสินทางปญญา
- ใหบริการดานการเงินการธนาคาร โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME Bank)
- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการขนสงระหวางประเทศ โดยสมาคมผูรับจัดการ

ขนสงสินคาระหวางประเทศ

3.2 ผลการดําเนินงานของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC)
จากการใหบริการในลักษณะ One Stop Service สามารถประหยัดเวลาในการขอเอกสาร

รับรองและ ใบอนุญาตสงออกไดมากกวา 80 % จากเดิมที่เคยใชเวลาในการขอเอกสารหลายวัน
เน่ืองจากจะตองเดินทางไปขอเอกสารและใบอนุญาตสงออกจากหนวยงานที่เกี่ยวของหลายแหง
โดยตรง เหลือเพียง 1 วัน ก็สามารถดําเนินการไดเสร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทที่สงออกสินคา
จํานวนมากและจําเปนตองแยกเอกสารสงออก เชน บริษัทฮอนดา (ประเทศไทย) จํากัด จะสามารถ
ใชประโยชนจากศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จไดสูงสุด สามารถยื่นคําขอโดยไมจําเปนที่จะตอง
น่ังรอการออกเอกสาร แตสามารถเช็คสถานะการออกเอกสารออนไลนผานทางอินเทอรเน็ตไดเลย

เน่ืองจากการดําเนินงานของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ เปนการรวบรวมหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการสงออกทั้งหมดใหมาอยูในที่เดียวกัน จึงทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น
มาก แตศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จก็มิไดน่ิงนอนใจ ยังมีโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การใหบริการเปนระยะ ๆ อยูตลอดเวลา เชน กรมการคาตางประเทศ เดิมที่เคยออกหนังสือรับรอง
แหลงกําเนิดสินคาในลักษณะ Manual ปจจุบันไดพัฒนาใหเปนการออกใบรับรองลักษณะ Digital
documents ซึ่งระบบดังกลาวกําลังจะไดรับการพัฒนาเชื่อมโยงกับระบบการออกใบรับรองดาน
สุขอนามัย สินคาปศุสัตว ของกรมปศุสัตวอยู เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นก็จะทําใหการออกหนังสือ
รับรองของกรมการคาตางประเทศ และกรมปศุสัตว (สินคาอาหาร) สะดวกรวดเร็วกวาปจจุบันอีก
หลายเทาตัว นอกจากน้ีในสวนของกรมการกงสุล กระทรวงตางประเทศ ซึ่งในปจจุบันใหบริการ
คําแนะนําปรึกษาเทาน้ัน ผูบริหารของกระทรวงพาณิชยและกระทรวงตางประเทศกําลังหารือใน
เร่ืองการมอบอํานาจใหผูแทนกรมการกงสุลที่น่ังประจําอยูมีอํานาจรับรองหนังสือรับรอง
แหลงกําเนิดสินคา ใบกํากับสินคา และรับรองหนังสือคุณภาพสินคาและเอกสารตนฉบับอ่ืน ๆ ซึ่ง
หากสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางน้ันแลว ก็จะชวยประหยัดเวลาใหกับเอกชนในการที่
จะตองเขามาของหนังสือรับรองที่กรมการกงสุลโดยตรง และจะเปนการใหบริการในลักษณะ One
Stop Service อยางเต็มรูปแบบในทันที
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การใหบริการของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ ไดรับความสนใจจากหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศเปนจํานวนมาก ในเดือนหน่ึง ๆ จะมีคณะเขามาดูงานประมาณ 20
คณะ ผลงานดีเดนเปนที่ประจักษจนกระทั่งไดรับรางวัล “คุณภาพการใหบริการประชาชน” จาก
ก.พ.ร. ในป 2549 โดยไดรับการพิจารณาจากผลการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดําเนินการดานเอกสารของศูนยฯ

นอกจากน้ียังไดรับการเสนอชื่อเขาชิงรางวัล United Nations Public Service Awards 2008
เน่ืองจากประสบความสําเร็จในการดําเนินการดานการใหบริการสาธารณะดวยความเปนมืออาชีพ

3.3 ขอจํากัดในการดําเนินงานของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC)
ถึงแมวาการดําเนินงานของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) จะไดรับความ

สนับสนุนจากกรมสงเสริมการสงออกและอีก 12 หนวยงานที่เขารวมอยางดียิ่งมาโดยตลอด
ความสําเร็จของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) สามารถขยายผลไดถึงระดับหน่ึงซึ่งเปน
เพียงระดับที่นาพอใจสําหรับผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน อยางไรก็ตาม เห็นไดชัดวาจํานวนผูมาใชบริการใน
ป 2552 และคร่ึงปแรกของป 2553 ลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา

ตารางแสดงจํานวนผูใชบริการ OSEC (ป 2551-2553)5

ท่ี บริการ ป2553 ป2552 ป2551
(คร่ึงปแรก) (ราย) (ราย)

1 ออกใบรับรอง/ใบอนุญาต 23,675 81,020 107,000

2 ผูติดตอขอรับคําปรึกษา
- มาติดตอดวยตนเอง 1,517 2,579 3,312
- ทางโทรศัพท 1,636 5,256 7,146

รวม 26,828 88,855 117,458

นอกจากน้ัน ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการก็ลดลงไปในแนวทางเดียวกัน
ดังน้ี

5ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมสงเสริมการสงออก 2553
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ตารางแสดงการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 3 ป (ป 2551 - 2553)6

ท่ี รายการประเมิน ป 2553 ป 2552 ป 2551
1 ความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ศูนยฯ 81.63% 82.91% 78.46%
2 ความพึงพอใจในดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการของศูนยฯ 80.31% 81.84% 80.00%
3 ความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวกของศูนยฯ 81.77% 86.67% 84.62%
4 ความพึงพอใจในภาพรวมของศูนยฯ 85.31% 85.52% 91.25%

หมายเหตุ ผลการประเมินผลในป 2553 คร่ึงปแรก

สาเหตุที่จํานวนผูมาใชบริการและความพึงพอใจลดลงอาจจะมาจากเหตุผลหลายประการ
เชน

- ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจของอเมริกาซึ่งขยายวงกวางไปถึงประเทศในยุโรปและมีผล
สะทอนกลับมาถึงประเทศไทยในลักษณะที่ทําใหการสั่งซื้อสินคาจากไทยลดลง ความจําเปนในการ
ออกเอกสารสงออกก็ลดลงตามไปดวย

- ตนทุนการผลิตของประเทศไทยสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง ทําใหสินคาไทย
ขายไดในตลาดโลกลดลง มีผลตอการขอใบอนุญาตสงออกอยางเห็นไดชัด

- เน่ืองจากศูนยบริการสงออกเบ็ดเสร็จ (OSEC) เปนหนวยงานเฉพาะกิจที่ต้ังขึ้นตาม
นโยบายของรัฐบาลและจัดต้ังในระยะเวลาอันสั้น ไมสามารถปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ ขอบังคับ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของใหรับกับการทํางานในลักษณะศูนยบริการรวม (service link) ได
ประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับโดยตรงก็เปนเพียงการประหยัดเวลาเดินทางไปขอหนังสือ
รับรองและใบอนุญาตจากหนวยงานตาง ๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยูและตองใชเวลาเดินทางยาวนาน แต
ถาหากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของสามารถปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ขอบังคับใหเอ้ือตอการทํางาน
ในลักษณะศูนยบริการรวม ซึ่งรวมไปถึงระบบงานสารสนเทศใหเปนระบบไรเอกสาร (paperless)
หรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสได ก็จะสามารถลดเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานไดมากกวาที่เปนอยู
ในปจจุบัน ยิ่งไปกวาน้ัน เน่ืองจากการทํางานของหนวยงานราชการตาง ๆ ยังยึดติดอยูกับการสราง
ผลงานตาม KPI หรืออาจจะพูดอีกนัยหน่ึงวาตองการความเปนเจาภาพในงานน้ัน ๆ ทําใหความ
รวมมือที่ยื่นใหแกศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จยังอยูในขอบเขตที่จํากัด การพัฒนารูปแบบการ

6 ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมสงเสริมการสงออก 2553
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ใหบริการที่ดียิ่งขึ้นก็ไมสามารถจะทําไดมากไปกวาน้ี
- กรมศุลกากรไดเร่ิมจัดต้ังเคานเตอรบริการ (Counter Service) ซึ่งสามารถใหบริการและ

ออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาตเชนเดียวกับศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) สามารถทํา
หนาที่แบบเดียวกันได ทําใหปริมาณความตองการในการใชบริการของศูนยบริการสงออกแบบ
เบ็ดเสร็จลดลงโดยปริยาย

3.4 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยฯ จากรัฐบาล
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนับการดําเนินงานของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ

(OSEC) เปนเร่ืองที่นาจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยางจริงจัง แตในทางปฏิบัติกลับมิไดเปน
เชนน้ัน กรมสงเสริมการสงออกไดเร่ิมโครงการศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จต้ังแตป 2546 และ
ไดของบประมาณมาเพื่อดําเนินการในสวนน้ีมาต้ังแตตน แตงบประมาณเพื่อการพัฒนาศูนยบริการ
สงออกแบบเบ็ดเสร็จกลับถูกตัดออกไปหลายตอหลายคร้ัง จนกระทั่งในปงบประมาณ 2550 เพิ่ง
ไดรับการจัดสรรงบคร้ังแรกเปนเงิน 58 ลานบาท หลังจากน้ันมาก็ไดรับงบประมาณและเงินกองทุน
สงเสริมการสงออกเพื่อการดําเนินงานมากบางนอยบางแลวแตป7 รายละเอียดของงบประมาณที่
ไดรับมีดังน้ี

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553
งบประมาณ 58,000,000 30,200,000 5,800,000 3,971,250
เงินกองทุนฯ - - 3,000,000 3,000,000

รวม 58,000,000 30,200,000 8,800,000 6,971,250

งบประมาณสวนใหญใชไปกับการพัฒนาระบบการจัดทําใบรับรอง ใบอนุญาต การศึกษาดูงานการ
เชื่อมโยงระบบกับหนวยงาน One Stop Service การเผยแพรประชาสัมพันธตัวโครงการ การอบรม
สัมมนาเกี่ยวกับการใหบริการของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จแกผูประกอบการ เปนตน แตเมื่อ
ดูตัวเลขงบประมาณที่จัดสรรใหกับศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จแลว จะเห็นไดชัดเจนวาลดลง
มาโดยตลอดเสมือนหน่ึงวาไมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จแต
อยางใด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในป 2550-2552 มีการจัดสรรงบประมาณเปนหมวดการบริหาร
ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จเปนการเฉพาะ แตในป 2553 จัดสรรใหเปนโครงการ ๆ ในหมวด

7 ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมสงเสริมการสงออก 2553
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พัฒนาโลจิสติกสเพื่อการสงออกเทาน้ัน เปนการแสดงออกใหเห็นถึงการใหความสําคัญในระดับ
นโยบายที่ใหตอการพัฒนาศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จอยางชัดเจน

อยางไรก็ดี กรมสงเสริมการสงออกมีกิจกรรมสงเสริมการสงออกในลักษณะตาง ๆ อีก
มากมาย เชน

- การจัดงานแสดงสินคานานาชาติในประเทศไทย ปละประมาณ 12 - 13 คร้ัง
- การจัดงานแสดงสินคาในตางประเทศ ปละประมาณ 40 - 50 คร้ัง
- การจัดคณะผูแทนการคาไปตางประเทศ ปละประมาณ 20 - 50 คร้ัง
- การจัด Thailand Exhibition ในตางประเทศ ปละประมาณ 15 - 30 คร้ัง
- การจัดคณะ Goodwill Mission ไปตางประเทศ ปละประมาณ 15 - 16 คร้ัง
นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมฝกอบรมผูประกอบการทั้งในเชิงใหขอมูลดานการตลาดและในเชิง

สรางผูประกอบการรายใหม การจัดประกวดดีไซนสินคา Prime Minister Export Award การ
พัฒนาโลจิสติกสเพื่อการสงออก การสราง Trade Mart สินคาตาง ๆ เชน โบเบ ประตูนํ้า สีลม-
มเหสักข จตุจักร วรจักร หรือกิจกรรม Internationalization, Thailand Best Friend, การจัดทํา
โครงการ SR Mark (Social Responsibility Mark) เปนตน การใหบริการในลักษณะศูนยบริการรวม
เปนเพียงหน่ึงในกิจกรรมที่จะสนับสนุนใหผูประกอบการไดรับความสะดวกสบาย ลดเวลาและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อขอใบรับรองใบอนุญาตเพื่อการสงออก ซึ่งจะเปนการสรางศักยภาพ
ในการแขงขันกับตางประเทศไดอีกทางหน่ึง

3.5 แนวทางใหมของการใหบริการลักษณะศูนยบริการรวม
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการที่สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอเปนเปาหมายและยุทธศาสตรการ
ยกระดับโลจิสติกสไทยเพื่อพัฒนาสูระบบที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล โดยไดให
หนวยงานที่เกี่ยวของแกไขปรับปรุงกฎระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ แลวสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติภายใน 1 เดือนนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีไดมี
มติ และมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 ธันวาคม 2548 ระบุใหกรมศุลกากรเปนหนวยงานหลัก
ในการจัดต้ัง National Single Window ซึ่งกรมศุลกากรไดตอบรับโดยการออกประกาศของกรม
ศุลกากร ฉบับที่ 116/2549 วาดวยเร่ือง การผานพิธีการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส ประกาศกรม
ศุลกากร หมวดที่ 1 ขอ 3 (2) ระบุวา “การผานพิธีการศุลกากรใหสามารถกระทําไดโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) โดยสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสพรอมลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ของเจาของลายมือชื่อ ผานบุคคลที่เปนสื่อกลางผูใหบริการรับสง
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Value Added Network Services : VANS) เขาสูระบบคอมพิวเตอรของ
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ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด (ebXML/ XML Format) แทนการจัดทํา
ยื่น สง รับเอกสาร และการลงลายมือชื่อในกระดาษ” และในหมวด 2 ของประกาศระบุวา “อนุญาต
ใหผานกระบวนการทางศุลกากรโดยระบบการใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Window) โดย
ไมตองดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับการศุลกากร”

หลังจากน้ัน คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอการจัดทําความตก
ลงวาดวยการอํานวยความสะดวกดานศุลกากรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของอาเซียน
(ASEAN Agreement to Establish and Implement  the ASEAN Single Window) “เพื่ออํานวยความ
สะดวกทางการคาระหวางประเทศทั้งการนําเขา การสงออก และการเคลื่อนยายสินคาระหวางกลุม
ประเทศอาเซียนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และลดตนทุนการบริหารการจัดการและการใช
ทรัพยากรตาง ๆ”8 โดยใหกรมศุลกากรเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการจัดต้ัง National Single
Window และใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับนําเขา-สงออกใหความรวมมือเพื่อรวมกันผลักดันให
National Single Window จัดต้ังไดตามเปาหมาย และเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 กรมศุลกากรก็ได
ประกาศรับลงทะเบียนผูที่ตองการเขารวมเปนเคานเตอรบริการ (Counter Service) เกี่ยวกับการผาน
พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร ซึ่งปจจุบันไดขยายไปยังตางจังหวัดมีจํานวน
หลายสิบแหงแลว

ระบบ e-customs ของกรมศุลกากรถือเปนระบบที่กาวหนา ใชงานไดผล และเขามาแทนที่
การใหบริการรูปแบบเดิมที่ยึดถือเอาเอกสารเปนหลัก สาเหตุที่ทําใหระบบของกรมศุลกากรประสบ
ความสําเร็จอยางรวดเร็วเน่ืองมาจากกรมศุลกากรไดใหเอกชนเขามารับชวงการผานพิธีการศุลกากร
แบบไรเอกสารแทนเจาหนาที่กรมศุลกากรเอง ซึ่งถือเปนวิวัฒนาการอยางหน่ึงในระบบราชการไทย
รูปแบบตัวอยางของขั้นตอนการสงออกและนําเขาในลักษณะใหมสามารถสรุปไดดังรูปขางลางน้ี

8 กรมศุลกากร 2551: 106
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9

ยิ่งไปกวาน้ัน กรมศุลกากรยังไดวางระบบในการเชื่อมโยงขอมูลกับศุลกากรของประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยมีหลักการดําเนินการ ดังรูปที่ปรากฏขางลางน้ี

9 http://www.thailandnsw.org/News/customsnopaper.pdf
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การปรับปรุงระบบและวิธีการดําเนินงานดังกลาว แมจะเกิดความลาชาไปบาง แตก็เปน
ผลงานชิ้นโบวแดงของกรมศุลกากร เน่ืองจากสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเคลียร
สินคาเขาออกไดอยางมาก ทําใหเกิดความสะดวกตอผูนําเขาและผูสงออกอยางเห็นไดชัด
นอกจากน้ัน ยังถือไดวาเปนระบบไรเอกสาร (Paperless) ที่แทจริงและเต็มรูปแบบ

3.6 กรมศุลกากรเปนหนวยงานกลางในการเปนศูนยใหบริการรวม
หลังจากที่ระบบไดรับการพัฒนาใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานไดภายใต

แนวความคิดในการแกไขปรับปรุงกฎระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ ประกอบ
กับการนําเอาความคิดในลักษณะ outsource งานที่ละเอียดออนใหเอกชนรับไปทําแลว ทําใหการ
ดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานตาง ๆ ราบร่ืนมากขึ้น นําไปสูความรวมมือระหวาง
หนวยงานอยางแทจริง แตกตางจากยุคกอนหนาน้ีที่แตละหนวยงานจะมีระบบการบริหารงานตาม
แนวต้ัง แตขาดการประสานงานในแนวนอนระหวางหนวยงานดวยกัน

แนวทางดังกลาวเร่ิมเปนรูปเปนรางมากยิ่งขึ้น เมื่อกรมศุลกากรออกไปหาพันธมิตรแนว
รวมในการดําเนินการดังกลาว โดยเร่ิมจากการ “ลงนามในขอตกลงวาดวยการเชื่อมโยงขอมูล
อิเล็กทรอนิกส สําหรับการนําเขา-สงออก (MOU) เมื่อวันจันทรที่ 28 เมษายน 2551 รวมกับ
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หนวยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองจํานวน 6 หนวยงาน ประกอบดวย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (เชื่อมโยงขอมูลใบอนุญาตและใบรับรอง) กรมการคาตางประเทศ (เชื่อมโยงขอมูล
หนังสือรับรองการนําเขา-สงออกเพชรที่ยังไมไดเจียระไน) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจ
พลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (เชื่อมโยงขอมูลใบอนุญาตและใบรับรองเพื่อการ
นําของเขาและสงของออกจากเขตประกอบการเสรี) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน”10 นอกเหนือจากน้ัน ยังไดขยายผลไปรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ ผลงานในสวน
น้ีสามารถสรุปไดดังตารางดานลางน้ี

ลําดับ หนวยงาน โครงการ
1 กรมการขนสงทางบก โครงการพัฒนา ระบบเชื่อมโยงระหวาง

National Single Window กับระบบสารสนเทศ
ภายใน ของกรมการขนสงทางบก

สถานะ: อยูในระหวางการทดสอบการเชื่อมโยงขอมูลกับกรมศุลกากร
2 กรมประมง โครงการจัดทําระบบ การออกใบอนุญาตและ

ใบรับรอง เพื่อการนําเขาและสงออกสินคา
ประมง และการเชื่อมโยงระบบ ของหนวยงาน
ภายในที่เกี่ยวของ กับการนําเขาและสงออก
สินคาประมง เพื่อการเชื่อมโยง National
Single Window

สถานะ: อยูในระหวางการหารือและตกลงรายละเอียดการเชื่อมโยงขอมูลกับกรมศุลกากร
3 กรมปศุสัตว 1. โครงการพัฒนาระบบ เชื่อมโยงระหวาง

National Single Window ของกรมสงเสริมการ
สงออก กับระบบภายในของกรมปศุสัตว

2. โครงการพัฒนาระบบ เชื่อมโยงระหวาง
National Single Window กับระบบภายใน ของ
หนวยงานราชการ ของกรมปศุสัตว

สถานะ: มีการใชงานเชื่อมโยงกับกรมศุลกากรแลว เมื่อเดือนมกราคม 2553

10 กรมศุลกากร 2551: 106
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ลําดับ หนวยงาน โครงการ
4 กรมปาไม โครงการพัฒนาการออกแบบ ใบอนุญาต และ

ควบคุมการนําเคลื่อนที่ไม เพื่อประกอบการ
สงออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อรองรับการ
เชื่อมโยง National Single Window

สถานะ: อยูในระหวางการออกแบบและพัฒนาระบบ
5 กรมวิชาการเกษตร โครงการพัฒนาระบบ การออกใบรับรอง และ

ใบอนุญาต เพื่อประกอบการนําเขา จากนอก
ราชอาณาจักร และรองรับการเชื่อมโยง กับ
กรมศุลกากร

สถานะ: อยูในระหวางการหารือและตกลงรายละเอียดการเชื่อมโยงขอมูลกับกรมศุลกากร
6 กรมสรรพสามิต โครงการพัฒนาระบบ Back-end-integration

เพื่อเชื่อมโยงระบบ National Single Window
สถานะ: อยูในระหวางการทดสอบการเชื่อมโยงขอมูลกับกรมศุลกากร

7 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และ
การเหมืองแร

โครงการพัฒนาระบบออกใบอนุญาต สงแร
ออกนอกราชอาณาจักร และใบอนุญาตนําแร
เขาในราชอาณาจักร เพื่อรองรับการเชื่อมโยง
National Single Window

สถานะ: อยูในระหวางการพัฒนาและทดสอบระบบ
8 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช
โครงการพัฒนาระบบ เชื่อมโยงคําขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาต และใบรับรอง
ผานอินเตอรเน็ต จํานวน 1 ระบบ ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อสนับสนุน National
Single Window (NSW)

สถานะ: อยูในระหวางการหารือและตกลงรายละเอียดการเชื่อมโยงขอมูลกับกรมศุลกากร
9 สํานักงานคณะกรรมการออย

และนํ้าตาลทราย
โครงการพัฒนาระบบออกใบอนุญาต และ
ใบรับรองเพื่อการสงออก และนําเขาสินคา
และเชื่อมโยงกับ National Single Window
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ลําดับ หนวยงาน โครงการ
สถานะ: มีการใชงานเชื่อมโยงกับกรมศุลกากรแลว เมื่อเดือนเมษายน 2553

10 สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

โครงการพัฒนาระบบ เชื่อมโยงระหวาง
National Single Window กับระบบโลจิสติกส
ของสํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา

สถานะ: อยูในระหวางการทดสอบการเชื่อมโยงขอมูลกับกรมศุลกากร
11 สํานักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม
โครงการศึกษา และพัฒนาระบบ Transport
Single Window e-Logistics ระยะที่ 2 เพื่อ
รองรับ National Integrated Single Window
e-Logistics

สถานะ: อยูในระหวางการหารือและตกลงรายละเอียดการเชื่อมโยงขอมูลกับกรมศุลกากร
12 สํานักงานมาตรฐาน สินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ
โครงการพัฒนา การเชื่อมโยง ระหวางระบบ
เชื่อมโยงใบรับรองสินคาเกษตร และอาหาร
กับตางประเทศ กับระบบ National Single
Window

สถานะ: อยูในระหวางการทดสอบการเชื่อมโยงขอมูลกับกรมศุลกากร
13 สํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โครงการ National Root CA และ CA
Interoperability เพื่อ e-Logistics

สถานะ: ดําเนินการจัดต้ัง National Root CA แลวเสร็จ
14 สํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โครงการพัฒนา ขั้นตอนวิธี และโปรแกรม
เปดเผยรหัส เพื่อการสรางลายนํ้าดิจิตอล บน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส และเอกสารกระดาษ
สําหรับ ใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารที่
เกี่ยวของ กับการนําเขา สงออก และโลจิสติกส

สถานะ: ดําเนินการพัฒนาระบบงานตัวอยางจํานวน 3 เอกสาร ของกรมวิชาการเกษตรแลว
เสร็จ
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ลําดับ หนวยงาน โครงการ
15 สํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โครงการพัฒนา ระบบตนแบบ และโปรแกรม
เปดเผยรหัส เพื่อการยื่นคํารองแบบ Single
Window Entry สําหรับผูนําเขา และผูสงออก
สินคา

สถานะ: อยูระหวางการติดต้ังระบบตนแบบ ณ หนวยงานที่เขารวมโครงการ
16 สํานักสงเสริมอุตสากรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โครงการศึกษา วิจัยพัฒนา เพื่อสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ที่เปนมาตรฐานสากล ใน
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ของภาคธุรกิจ
ในประเทศไทย (Rosetta Net)

ผลของการดําเนินการดังกลาวไมเพียงแตสรางความรวมมือระหวางหนวยงานราชการ
เทาน้ัน ยังเปนการสรางโมเดลในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานอีกดวย ในสวนของกรม
สงเสริมการสงออกที่ไดเร่ิมทําศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) ก็เร่ิมมีการหารือกันวา ควร
จะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดําเนินงานอยางไรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานสอด
คลองกรมศุลกากรตอไป อยางไรก็ตาม ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) มีลักษณะเดน
อยางหน่ึง กลาวคือ ยังมีทั้งระบบ Manual แบบเดิมคือยื่นทางเอกสาร และระบบผานพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ควบคูกันอยู ในกรณีที่มีเหตุจําเปนอยางเชน กรณีที่
เกิดการปะทะกันระหวางการชุมนุมผูมีความเห็นแตกตางทางการเมือง ซึ่งหนวยงานราชการหลาย
แหงจําเปนตองปดชั่วคราว ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) ก็สามารถทําหนาที่ใหบริการ
แทนที่ในลักษณะใหบริการแบบ Manual วิธีการดังกลาวอาจจะเปนการกระจายความเสี่ยงทางหน่ึง
ของศูนยบริการรวมในอนาคต
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
จากแนวทางการพัฒนาศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) มาจนกระทั่งถึงการจัดทํา

เคานเตอรบริการ (Counter Service) ของกรมศุลกากรแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการในเร่ืองการ
ใหบริการลักษณะศูนยบริการรวมของประเทศไทยอยางชัดเจน ในสวนของศูนยบริการสงออกแบบ
เบ็ดเสร็จ (OSEC) ก็มีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง เร่ิมต้ังแตระบบที่เปน Manual รอยเปอรเซ็นต ปรับ
ใหมาเปนระบบดีจีตอล เชื่อมโยงขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต แลกเปลี่ยนขอมูล EDI กับกรมศุลกากร
และแมกระทั่งในปจจุบันน้ี ก็ยังมีการพัฒนาระบบคิวเพื่อลดเวลาการรอของผูประกอบการอยู
หลังจากที่พัฒนาระยะที่หน่ึงเสร็จไปแลว ขณะน้ีกําลังอยูในระหวางการประมูลงานเพื่อพัฒนาระยะ
ที่สอง หรือการจัดทําระบบ Call Center เพื่อใหบริการขอมูลรวมของ 15 หนวยงานที่ประจําอยูโดย
คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกในการใหบริการ เชน สามารถฝากขอความได สามารถใหบริการ
ขอมูลทาง SMS และ E-Mail สามารถยื่นคําขอผานทางอินเทอรเน็ตได เปนตน

อยางไรก็ดี การมีระบบ 2 ระบบอยูพรอมกัน ถึงแมจะไมเปนอุปสรรคซึ่งกันและกัน แตก็ไม
มีปจจัยในการเอ้ือซึ่งกันและกัน อาจจะเปนการทํางานที่ซ้ําซอนสิ้นเปลืองงบประมาณ หรือ
แมกระทั่งในบางกรณี อาจจะเปนการทํางานใหบริการที่ถูกมองในลักษณะ Double Standard ไปเลย
ก็ได เพราะเน้ือหาการใหบริการไมเหมือนกัน และเงื่อนไขในการใหบริการก็นาจะแตกตางกันอยาง
เห็นไดชัด ควรจะมีการทบทวนเพื่อใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียว และเพื่อเปนการใชงบประมาณ
อยางประหยัดและใหไดประสิทธิภาพสูงสุดดวย

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นน้ี แสดงใหเห็นถึงความออนแอของระบบราชการไทยที่ปลอยให
สวนราชการแบงงานกันในลักษณะแนวต้ัง (government's vertical administrative structure) โดยไม
คํานึงถึงการประสานงานในแนวนอน แตกลับคํานึงถึงการสรางผลสัมฤทธิ์ KPI และการสรางงาน
เพื่อใหไดมาซึ่งงบประมาณ ทุกหนวยงานจะแสวงหาความเปนเจาภาพ และพยายามที่จะปฏิเสธการ
ทํางานในลักษณะที่เปนหนวยสนับสนุน แมกระทั่งคณะรัฐมนตรีเองบางคร้ังก็ยังมีมติออกมาในเชิง
ที่ขัดกันเอง สรางความสับสนในการปฏิบัติงานอยางยิ่ง

อยางไรก็ดี หากวิเคราะหในเชิงลึก “รัฐ” ที่ทําหนาที่ใหบริการประชาชนจริง ๆ เพิ่งจะเร่ิมตน
มาไดไมนานพรอม ๆ กับการเร่ิมตนของกฎหมายมหาชน ซึ่งหมายความวา กอนหนาน้ี รัฐมีอํานาจ
เด็ดขาดจะทําหนาที่แตเพียงปกปองประเทศ รักษาความสงบเรียบรอยและประนีประนอมกรณี
พิพาทภายในประเทศเทาน้ัน หลังจากที่ประเทศเยอรมันเร่ิมประกาศใชกฎหมายมหาชนคร้ังแรกเมื่อ
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60 ปกอน รัฐจึงเร่ิมมีแนวความคิดในการใหบริการและดูแลทุกขสุขของประชาชนในประเทศอยาง
จริงจัง สําหรับประเทศไทยแลว กฎหมายมหาชนเพิ่งจะมีขึ้นประมาณ 10 ปมาน้ีเอง ดังน้ัน จึงไม
นาจะเปนเร่ืองที่เกินความคาดหมายวา ทําไมรัฐถึงยังไมสามารถสรางความกระจางในเร่ืองน้ีได

หากจะมองในเชิงการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนแลว รัฐอาจจะ
ตองมองกาลไกลไปถึงเร่ืองการปฏิรูประบบราชการใหม จัดต้ังกระทรวงทบวงกรมใหสอดคลอง
การการใหบริการประชาชนที่แทจริง ดังเชนที่กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (MITI) ของญ่ีปุนที่
รวบเอากระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชยเขาดวยกัน โดยมีแนวคิดวาการผลิตและการคา
ไมสามารถตัดขาดออกจากกันได หรือการที่ประเทศแคนาดาเอากระทรวงตางประเทศรวมเขากับ
กระทรวงพาณิชยเพราะเล็งเห็นวา การคากับการทูตตองไปดวยกัน เปนตน

ในสวนของประเทศไทย หากจะคิดเลยเถิดไปถึงขั้นเอากระทรวงการคลังรวมเขากับ
กระทรวงพาณิชย น้ัน อาจจะเปนเร่ืองที่ใหญโตและหางไกลจากความเปนจริง เน่ืองจากกิจกรรม
ของกระทรวงพาณิชยยังเนนที่การสงเสริมใหเกิดการคาทั้งในและนอกประเทศ ขณะที่กระทรวงการคลัง
ยังมีหนาที่หลักอยูที่การควบคุมเงินรายไดรายจายของประเทศอยู หากจะเปนไปได นาจะเปนการตัด
ตอนเอากิจกรรมบางสวนรัฐตองการใหบริการประชาชนและมีความเกี่ยวเน่ืองกับหนวยงานหลาย ๆ
หนวยงาน เชน งาน One Stop Services ในเร่ืองขั้นตอนการสงออก ซึ่งมีความละเอียดออนและ
จําเปนจะตองขอหนังสือรับรองและใบอนุญาตจากหลากหลายหนวยงานจะกระทั่งกลายเปนปญหา
และอุปสรรคตอการสงออกในที่สุด

การตัดตอนเอากิจกรรมบางสวนรัฐตองการใหบริการประชาชนและมีความเกี่ยวเน่ืองกับ
หนวยงานหลาย ๆ หนวยงานอาจจะมีทางเลือกหลาย ๆ ทางที่นาจะเปนไปได ซึ่งจะตองมาพิจารณาดู
ถึงขอดีขอเสียของรูปแบบตาง ๆ โดยสรุปเปนตาราง ดังน้ี

แนวทางเลือก ขอดี ขอเสีย
1. กรมศุลกากรเปน กรมที่เปนเจาของงานทําเอง ประสาน ศุลกากรเปนเจาของเร่ืองเอง บริการ
แกนกลางทําเปน งานราบร่ืน บางอยางอาจมองไมเห็น หรือ
เคาเตอรเซอรวิส หนวยงานอ่ืนรวมมือเพราะศุลกากร ไมตองการเห็น

เปนหนวยงานสุดทายในการทํา การใหเอกชนเขามาใหบริการแทน
ธุรกรรมนําเขาสงออก ตองเรียกเก็บคาใชจาย
ศุลกากรทําอยูแลว เดินหนาไดเลย บริการที่ไมไดตกลงกันไวกอนตอง

รอการตัดสินใจ
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แนวทางเลือก ขอดี ขอเสีย
2. กรมสงเสริมการ กรมสงออกใหบริการผูสงออกดาน หนวยงานอ่ืนไมสะดวกใจในแง
สงออกเปนแกนกลาง อ่ืนอยูแลว ของความเปนเจาภาพ
ทํารูปแบบ OSECใกลชิด ประชาชน สะดวกในการเดิน แตละหนวยงานจัดงบประมาณได

ทางมาใชบริการ ไมเต็มที่
สามารถประเมินผลในฐานะบุคคล ตองสรางระบบเชื่อมโยงใหมคู
ที่สามได ขนานกับระบบเดิม
ใหบริการในลักษณะใหคําปรึกษา ทุกหนวยงานมีสวนรวมแตไมใช
ไมคิดคาใชจาย งานหลักที่สําคัญ

3. ต้ังหนวยงานอิสระ ทุกหนวยงานมีฐานะเทากันในเชิง การประสานงานกับเจาของงาน
SDU ภายใตสํานัก ความเปนเจาภาพ ยุงยาก
นายกรัฐมนตรี ประเมินผลการดําเนินงานโดย สิ้นเปลืองงบประมาณมากขึ้น

บุคคลที่สาม
ไดรับงบประมาณตางหาก
นายกมีสิทธิขาดในการกําหนด
นโยบาย

4. ต้ังเปนคณะทํางาน ทุกหนวยงานมีสวนรวม เพิ่มภาระใหกับหนวยงาน
Joint Committee จาก สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน เสียเวลากับการกําหนดขอตกลง
ทุกหนวยงานที่เกี่ยว สรางทีมเวิรคในการทํางาน ระหวางหนวยงาน
ของ สิ้นเปลืองงบประมาณมากขึ้น

5. ต้ังหนวยงาน PPP เกิดความโปรงใสในการทํางาน ภาครัฐลดบทบาทของตัวเองลง
ใหภาครัฐและเอกชน มากขึ้น เสียเวลาในการะประสานงานกัน
รวมบริหาร ดึงเอาขอดีของภาครัฐและเอกชนมา มากขึ้น

ใชได ระบบตองเชื่อมโยงไปถึงเอกชน
สนองความตองการของผูใชบริการ ดวย ขอมูลร่ัวไหลไดงาย
ไดดีขึ้น
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แนวทางเลือก ขอดี ขอเสีย
6.ใหเอกชน เชน การบริหารคลองตัว ขอมูลการคาบางสวนรัฐคุมไมได
หอการคาบริหาร งายตอผูประกอบการในการติดตอ ร่ัวไหลงาย

การทํางานภาครัฐกระทอนกระแทน
เพราะจะพัวพันเร่ืองจัดเก็บภาษีดวย

4.2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC)
จะเห็นไดวาการบริหารงานรูปแบบตาง ๆ มีทั้งขอดีและขอเสียอยูในตัว ขึ้นอยูกับวาจะเอา

อะไรมาเปนบรรทัดฐานในการวัดหรือการกําหนดนโยบายของภาครัฐ หากจะมองในดานความ
สะดวกคลองตัวและทํางานตอเน่ือง รูปแบบที่ 1 ซึ่งใหกรมศุลกากรเปนเจาภาพนาจะเหมาะสมที่สุด
แตถาจะมองในดานความโปรงใส รูปแบบที่ 5 ที่ใหต้ังหนวยงาน PPP ภาครัฐและเอกชนรวมบริหาร
อาจจะเหมาะสมที่สุด อยางไรก็ตาม การดําเนินการในรูปแบบที่ 1 ก็มีขอเสียที่วา กรมศุลกากรเปน
ผูดูแลรับผิดชอบเร่ืองพิธีการศุลกากรเอง ดังน้ัน หากเกิดปญหาขึ้นมา กรมศุลกากรจะตองหา
คําอธิบายใหกับหนวยงานตัวเองกอนที่จะดําเนินการอ่ืนใด หรือในอีกนัยหน่ึง อาจจะมองไดวา
เน่ืองจากหนวยงานที่รับผิดชอบศูนยบริการรวมกับหนวยงานที่รับผิดชอบการผานพิธีการศุลกากร
เปนหนวยงานเดียวกัน อาจจะทําใหเกิดการเรียก “เงินคาบริการพิเศษ” หรือในสมัยกอนเรียกกันวา
“เงินใตโตะ” ขึ้นอีก และขณะเดียวกัน รูปแบบการบริหารในแบบที่ 5 ถึงจะมีความโปรงใสและ
สนองความตองการของผูใชบริการไดดี แตขอมูลบางอยางที่ดูแลโดยรัฐอยูอาจจะร่ัวไหลไดงายและ
บทบาทที่รัฐเคยมีก็จะลดลง ในอนาคตอาจจะเกิดผลกระทบบางอยางที่มิสามารถประเมินไดใน
ขณะน้ี ดังน้ัน การดําเนินการตามรูปแบบที่ 2 ซึ่งใกลกับการดําเนินงานในลักษณะของ “หนวย
บริการรูปแบบพิเศษ” (Service Delivery Unit: SDU) ก็อาจจะเปนทางเลือกที่สมควรแกการพิจารณา
อีกทางหน่ึง แต “หนวยบริการรูปแบบพิเศษ” (Service Delivery Unit: SDU) จะสามารถดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพและไดผลจริงจังอยางไรน้ัน ขึ้นอยูกับรูปแบบการบริหารของศูนยบริการสงออก
แบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) เอง ซึ่งจะตองมีการปรับเปลี่ยนใหมขนานใหญ กลาวคือ จะตอง

- ปรับใหเปนองคกรลักษณะกึ่งอิสระที่มีระบบประกันคุณภาพของการใหบริการ
- ปรับเปนศูนยรับผิดชอบ (Responsibility Center) ที่บริหารทรัพยากรของศูนยเองได
- ใหขาราชการและลูกจางที่ทํางานอยูออกจากระบบราชการ แตยังเปนหนวยงานที่อยู

ภายใตความดูแลของกระทรวงพาณิชย
- ตองมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของศูนยอยางชัดเจนนําเสนอหนวยงานที่รับผิดชอบ
- ดําเนินการภายใตกรอบนโยบายที่รัฐบาลกําหนด
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- ควรบริหารในลักษณะของศูนยกําไร (Profit Center) หารายไดดวยตัวเอง
- สามารถขยายเครือขายตามความจําเปนและความเหมาะสม
รูปแบบการดําเนินงานของศูนยบริการรวมเปนสิ่งที่จะตองตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและเพื่อประชาชนอยางจริงจัง มิใชหนวยราชการในลักษณะดูแลหรือควบคุมกฎระเบียบ
ตามแบบอยางของหนวยงานราชการที่มีมาแตด้ังเดิม การบริหารงานก็จะตองอยูภายใตมาตรฐานการ
ใหบริการที่ดีแกประชาชน ที่เรียกกันวาธรรมาภิบาลและบริหารดวยความโปรงใสตรวจสอบได ซึ่ง
นาจะเปนคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับสถานการณในปจจุบันน้ี
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