
 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

 

 

 

กระบวนการ กระบวนการขับเคลือ่นการเปดจุดผานแดนระหวางไทยกับประเทศเพือ่นบาน 

จัดทำโดย กองการตางประเทศ 

 

  

ทบทวนโดย นายวรพจน จตุรนตรัศมี ผูอำนวยการกลุมงานความสัมพนัธกับประเทศเพื่อนบาน โทร ๐๒-๒๒๒-๗๑๕๘ 

อนุมัติโดย รอยตรี สรมงคล มงคละสริ ิ

วันท่ี 18 เมษายน 2565 

 



  
แบบฟอรมท่ี ๑ : การวิเคราะหและกำหนดกระบวนการ 

 ผลผลิต/บริการตามยุทธศาสตร รายการกระบวนการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

กระบวนการขับเคลื่อนการเปดจุดผานแดน

ระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

๑. จังหวัดชายแดนสงคำขอพรอมขอมูลประกอบการพิจารณาฯ มายัง

กระทรวงมหาดไทย 

๒. กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบขอมูลประกอบการพิจารณาวาครบถวนตามหลักเกณฑ 

๓. กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องเขาพิจารณาใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปด 

ระงับ หรือปด จุดผานแดนประเภทตาง ๆ 

๔. กระทรวงมหาดไทยเขารวมประชุมพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

การเปด ระงับ หรือปด จุดผานแดนประเภทตาง ๆ เพ่ือใหความคิดเห็น 

๕. สมช. แจงผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปด ระงับ หรือปด  

จุดผานแดนประเภทตาง ๆ ใหกระทรวงมหาดไทยทราบ กระทรวงมหาดไทยแจง 

ผลพิจารณาใหจังหวัดชายแดนทราบ 

๖. หากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปด ระงับ หรือปด จุดผานแดนประเภท

ตาง ๆ สมช. มีมติเห็นชอบในการเปดจุดผานแดน 

๑) กรณีการเปดจุดผอนปรนการคา กระทรวงมหาดไทยจะเสนอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณามอบอำนาจใหผูวาราชการจังหวัดดำเนินการออก

ประกาศจังหวัดเพ่ือเปดจุดผอนปรนการคาโดย เม่ือเห็นชอบแลวจะแจงจังหวัด

เพ่ือดำเนินการ  

ตท.สป. สนผ.สป. 

จังหวัด 

สมช. 

กต. 

พณ. 

สตช. 

ศก. 

กษ. 



๒) กรณีจุดผานแดนถาวร จุดผานแดนชั่วคราว และจุดผอนปรนพิเศษ 

กระทรวงมหาดไทยดำเนินการยกรางประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัย

อำนาจตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๓ 

เสนอคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

ตรวจสอบแกไข  

แบบฟอรมท่ี ๒ : การวิเคราะหภาพรวมกระบวนการ 

กระบวนการ :  

๑. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 

 กลยุทธ : - 

 KPI เชิงกลยุทธ : - 

๒. ความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/คาดหวัง 

 ผูรับบริการ 

    - จังหวัดชายแดน 

    - นโยบายจากคณะรัฐมนตรี 

  

- เปดจุดผานแดนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนท้ังจุดผอนปรนการคาและจุดผานแดน

ถาวร 

   ผูมีสวนไดสวนเสีย 

    - หนวยงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการขับเคลื่อนการเปดจุดผานแดนระหวางไทย

กับประเทศเพ่ือนบาน 

 

๓. ขอกำหนดทางกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
๑) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๓ 



๒) หลักเกณฑพิจารณาในการเปดจุดผานแดนท่ีสำนักงานสภาความม่ันคงแหงชาติกำหนด 

๔. ประเด็นดานประสิทธิภาพท่ีตองปรับปรุง : - 
๕. ขอกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการ 

ขอกำหนดสำคัญ ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

๑) ขอมูลท่ีใชในการพิจารณาเปด-ระงับหรือปดจุดผานแดนท่ีจังหวัดสงมามีความครบถวน 
สมบูรณ เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกำหนดโดย สมช. 

 เอกสารท่ีเก่ียวของมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตอง ๑๐๐ เปอรเซนต 

๒) เจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจ ในระเบียบและข้ันตอนท่ีเก่ียวของในการเปดจุดผานแดน
ประเภทตาง ๆ 

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกทานมีความรูและสามารถใหคำปรึกษาแกจังหวัด
ชายแดนได 

แบบฟอรมท่ี ๓ : การวิเคราะหกระบวนการ/ข้ันตอน และขอกำหนดสำคัญ 

กระบวนการ : กระบวนการขับเคลื่อนการเปดจุดผานแดนระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

 กระบวนการ(ข้ันตอน) เอกสารท่ีเก่ียวของมีความ

ครบถวน สมบูรณ ถูกตอง 

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกทานมีความรูความ

เขาใจ ในระเบียบและข้ันตอน 

๑. จังหวัดชายแดนสงคำขอพรอมขอมูลประกอบการพิจารณาฯ มายัง

กระทรวงมหาดไทย 

 - ขอมูลท่ีจังหวัดสงมามี

รายละเอียดครบถวนตาม

หลักเกณฑท่ี สมช. กำหนด 

   

๒. กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบขอมูลประกอบการพิจารณาวาครบถวนตาม

หลักเกณฑ 

   - ตรวจสอบขอมูลวามีความถูกตอง 

ครบถวน หรอืไม 

๓. กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องเขาพิจารณาใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปด-

ระงับ หรือปด จุดผานแดนประเภทตาง ๆ 

 - สรุปประเด็นเนื้อหาท่ีสำคัญ

ท่ีใชในการพิจารณาเปด-ระงับ

หรือปดจุดผานแดน 

  



๔. กระทรวงมหาดไทยเขารวมประชุมพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาการเปด ระงับ หรือปด จุดผานแดนประเภทตาง ๆ เพ่ือใหความคิดเห็น 

   - เจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจและสามารถ

ใหขอคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาตาม

หลักเกณฑและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๕. สมช. แจงผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปด ระงับ หรือปด 

จุดผานแดนประเภทตาง ๆ ใหกระทรวงมหาดไทยทราบ กระทรวงมหาดไทยแจง

ผลพิจารณาใหจังหวัดชายแดนทราบ 

 - กระทรวงมหาดไทยแจงผลใหจังหวัดทราบ 

๖. หากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปด ระงับ หรือปด จุดผานแดน

ประเภทตาง ๆ สมช. มีมติเห็นชอบในการเปดจุดผานแดน 

๑) กรณีการเปดจุดผอนปรนการคา กระทรวงมหาดไทยจะเสนอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณามอบอำนาจใหผูวาราชการจังหวัดดำเนินการออก

ประกาศจังหวัดเพ่ือเปดจุดผอนปรนการคาโดย เม่ือเห็นชอบแลวจะแจงจังหวัดเพ่ือ

ดำเนินการ 

๒) กรณีจุดผานแดนถาวร จุดผานแดนชั่วคราว และจุดผอนปรนพิเศษ 

กระทรวงมหาดไทยดำเนินการยกรางประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยอำนาจ

ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๓ เสนอ

คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตรวจสอบ

แกไข 

 - ดำเนินการตามกระบวนการการออก

ประกาศกระทรวงมหาดไทย (กรณีจุดผาน

แดนถาวร) และแจงจังหวัดท่ีตั้งจุดผานแดน

และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

 

- แจงจังหวัดเพ่ือยกรางประกาศจังหวัด 

(กรณีจุดผอนปรนการคา) และเสนอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ

กอนแจงใหผูวาราชการจังหวัดลงนามใน

ประกาศจังหวัดดังกลาว 

 

 

 

 



 

แบบฟอรมท่ี ๔ : ข้ันตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กระบวนการ : กระบวนการขับเคลื่อนการเปดจุดผานแดนระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

 Flow รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา มาตรฐานงาน/วิธีการ

ควบคุมคุณภาพ 

แบบฟอรมท่ี

ใช 

เอกสาร อางอิง 

๑. จังหวัดชายแดนสงคำขอพรอม

ขอมูลประกอบการพิจารณาฯ 

มายังกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยไดรับคำขอ

และขอมูลท่ีถูกตองครบถวน 

จังหวัดชายแดน 
 

ตรวจสอบความ

ครบถวนตาม

หลักเกณฑฯ 

- หลักเกณฑ

พิจารณาในการ

เปดจุดผานแดนท่ี 

สำนักงานสภา

ความม่ันคง

แหงชาติกำหนด 

๒. กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ

ขอมูลประกอบการพิจารณาวา

ครบถวนตามหลักเกณฑ 

 ขอมูลครบถวนตามหลักเกณฑฯ ตท.สป. ๓ วัน - 

๓. กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่อง

เขาพิจารณาให

คณะอนุกรรมการพิจารณาการ

เปด-ระงับ หรือปด จุดผาน

แดนประเภทตาง ๆ 

กระทรวงมหาดไทยหนังสือแจง 

สมช. นำเรื่องเขาพิจารณา 

ตท.สป. ๒ วัน 
 

- 
 

๔. กระทรวงมหาดไทยเขารวม

ประชุมพิจารณาในการประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณาการ

เปด ระงับ หรือปด จุดผาน

กระทรวงมหาดไทยใหความเห็น

ตามหลักเกณฑและกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

ตท.สป. ๑ วัน 
   



แดนประเภทตาง ๆ เพ่ือให

ความคิดเห็น 

๕. สมช. แจงผลการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการพิจารณาการ

เปด ระงับ หรือปด จุดผาน

แดนประเภทตาง ๆ ให

กระทรวงมหาดไทยทราบ 

กระทรวงมหาดไทยแจงผล

พิจารณาใหจังหวัดชายแดน

ทราบ 

กระทรวงฯรับทราบมติท่ีประชุมฯ 

และแจงใหจังหวัดทราบ 

สมช. 

ตท.สป. 

๒ วัน 
   

๖. หากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาการเปด ระงับ หรือ

ปด จุดผานแดนประเภทตาง ๆ 

สมช. มีมติเห็นชอบในการเปด

จุดผานแดน 

๑) กรณีการเปดจุดผอนปรน

การคา กระทรวงมหาดไทยจะ

เสนอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณา

มอบอำนาจใหผูวาราชการ

จังหวัดดำเนินการออกประกาศ

จังหวัดออกประกาศจังหวัด

สำหรับจุดผอนปรนการคา และ

กระทรวงฯ ออกประกาศ

กระทรวงสำหรับจุดผานแดน

ถาวร 

ตท.สป. 

จังหวัดชายแดน 

๗ วัน การออกประกาศ

กระทรวง 

 
พระราชบัญญัติ

คนเขาเมือง พ.ศ. 

๒๕๒๒ 



จังหวัดเพ่ือเปดจุดผอนปรน

การคาโดย เม่ือเห็นชอบแลว

จะแจงจังหวัดเพ่ือดำเนินการ 

๒) กรณีจุดผานแดนถาวร จุด

ผานแดนชั่วคราว และจุดผอน

ปรนพิเศษ กระทรวงมหาดไทย

ดำเนินการยกรางประกาศ

กระทรวงมหาดไทยโดยอาศัย

อำนาจตามพระราชบัญญัติคน

เขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา 

๑๑ และมาตรา ๒๓ เสนอ

คณะกรรมการพิจารณาราง

กฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณา

ตรวจสอบแกไข 

 


