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  วิจยัเร่ืองการศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบพิธีการส่งออกล าไยผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-
ลาว แห่งท่ี  4  อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายน้ี  มุ่งศึกษาถึงพิธีการส่งออกล าไยผ่านทางสะพาน
มิตรภาพไทย -ลาว แห่งท่ี 4  และศึกษาถึงหน่วยงานของรัฐใดบา้งท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัพิธีการ
ส่งออกล าไยผา่นทางสะพานมิตรภาพไทย -ลาว แห่งท่ี 4 อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
   วิจยัเร่ืองน้ีไดท้  าการศึกษาจากการคน้ควา้ทางเอกสารและจากการลงส ารวจพื้นท่ี ณ อ าเภอ
เชียงของ  จงัหวดัเชียงราย  ท าให้ทราบถึงบริบทโดยทัว่ไปของอ าเภอเชียงของ  และหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวข้องกับพิธีการส่งออกล าไยผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี  4  
อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย และน าขอ้มูลทั้งหมดมาศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาและหาแนวทางการพฒันาพิธีการส่งออกล าไยผา่นทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี  4  
อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 

จากการศึกษาพบว่า ปริมาณและมูลค่าการส่งออกล าไยผ่านทางอ าเภอเชียงของ จงัหวดั
เชียงรายเพิ่มมากข้ึนทุกๆ ปี โดยประเทศคู่คา้ปลายทางไดแ้ก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การ
ส่งออกล าไยในเส้นทางส่งออกผา่นอ าเภอเชียงของ จึงเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหน่ึงท่ีผูส่้งออกล าไย
มีแนวโน้มการใชบ้ริการมากข้ึนเป็นล าดบั  สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ในการจดัการระบบโลจิ
สติกในเส้นทาง R3 (เชียงของถึงคุนหมิง) ตามโครงการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS)  

 การส่งออกล าไยผา่นทางสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 4  พบวา่มีหลายหน่วยงานของภาครัฐเขา้
มาเก่ียวข้องคือ  ส านักงานการค้าต่างประเทศท าหน้าท่ีออกหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า 
(Certificate of Origin) ด่ านตรวจพื ช เชียงของท าหน้ า ท่ี ออกหนังสือ รับรองสุขอนามัยพื ช 
(Phytosanitary Certificate) ด่านศุลกากรเชียงของท าหน้าท่ีตรวจสอบการช าระอากรสินคา้ขาออก 
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และด่านตรวจคนเขา้เมืองท าหน้าท่ีควบดูแลการน ารถบรรทุกสินคา้ผ่านสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 4 
โดยในแต่ละหน่วยงานมีระเบียนขั้นตอนท่ีต่างกนัภายใตข้อ้ตกลงการส่งออกล าไยระหวา่งประเทศ
ไทยกบัประเทศจีน 
     แนวทางการพฒันาพิธีการส่งออกส่งออกส่งออกล าไยผา่นทางสะพานมิตรภาพไทย -ลาว 
แห่งท่ี 4  อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ควรค านึงถึง 
   1.  จดัตั้งหน่วยงานภาครัฐท าหน้าท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวพิธีการส่งออกล าไยผ่านทางสะพาน
มิตรภาพไทย -ลาว แห่งท่ี 4   เน่ืองจากไม่มีหน่วยงานใดประสานและเป็นแหล่งขอ้มูลทั้งหมดดา้น
พิธีการและกฎระเบียนท่ีครบวงจร  จึงไม่สอดคล้องกบัการให้บริการมาตรฐานระบบศูนยก์ลาง
ขอ้มูลแบบ  One Stop Service  เพื่อให้ผูป้ระกอบการท่ีจะส่งออกสินคา้สามารถคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั
พิธีการส่งออกล าไยไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน 
 2.  ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับพิธีการส่งออกล าไย  คือ  ด่านศุลกากรเชียงของ   ด่าน
ตรวจพืชเชียงของ  ด่านตรวจคนเข้าเมือง และส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 6 (เชียงราย) มี
ส านกับริการในบริเวณสะพานมิตรภาพไทย -ลาว แห่งท่ี 4  เป็นศูนยก์ลาง (One Stop Service) ใน
การติดต่อประสานขอ้มูลดา้นเก่ียวกบัพิธีการส่งออกล าไยทั้งหมด 
 3.  เจรจากบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ลดขั้นตอนตามเง่ือนไขในการส่งออก
ล าไยจากประเทศไทยเขา้สู่ประเทศจีน เพื่อใหผู้ส่้งออผลไมร้วมทั้งล าไยมีความสะดวกและเป็นการ
ลดขั้นตอนในการส่งออกล าไย 
 4.  ให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีการส่งออกล าไย ก าหนดขั้นตอนการส่งออกล าไย
ร่วมกนั เพื่อลดขั้นตอนท่ีซ ้ าซ้อน เช่น ลดขั้นตอนการข้ึนทะเบียนผูส่้งออกสินคา้เกษตรโดยให้ผู ้
ส่งออกข้ึนทะเบียนต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเท่านั้น โดยไม่จ  าเป็นท่ีตอ้งข้ึนทะเบียนผูส่้งออก
กบัทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัเช่นปัจจุบนั     
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