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บทสรุปผู้บริหาร 

การอ านวยความสะดวกทางการค้าเป็นปัจจัยส าคัญของต้นทุนเวลาในการขนส่งเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือ
สินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคโดยเร็วที่สุด ซึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าด้วยต้นทุนระยะเวลาที่
ลดลง ย่อมหมายถึงกระบวนการตรวจปล่อยที่มีประสิทธิผล องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: 
WCO) จึงได้น ารูปแบบ (Model) ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า มาเป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการอ านวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิก 

กรมศุลกากร ในฐานะเป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจส าคัญในด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า ได้พัฒนา
ระบบงานศุลกากรให้เข้าสู่มาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า
ครั้งนี ้เป็นการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์
ของกรมศุลกากรด้านการพัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออ านวย
ความสะดวกทางการค้า โดยมุ่งหวังในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร เพื่อให้การบริการศุลกากร
มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก ซึ่งการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

(1) เพ่ือให้ทราบถึงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการน าเข้าสินค้าทั้งหมด และระยะเวลาที่สูญเสียโดย
ไม่มีกระบวนการปฏิบัติงาน 

(2) เพ่ือให้ทราบถึงระยะเวลาเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการของศุลกากร และกระบวนการตรวจปล่อย
สินค้าโดยหน่วยงานศุลกากร หน่วยงานอื่น และกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

(3) เพ่ือให้ทราบจุดอ่อนและปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าในแต่ละกิจกรรม
ของกระบวนการ  

(4) เพ่ือเสนอแนะมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

การศึกษาได้ก าหนดพ้ืนที่ในการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ ณ ส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และทางอากาศยาน ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งทั้ง
สองแห่งเป็นท่าที่ปริมาณการน าเข้าสินค้าอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยได้วัดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการ
ท างานทั้งหมด ตั้งแต่เวลาเริ่มต้นที่สินค้าเข้ามาถึงท่า จนกระทั่งสินค้าได้รับการตรวจปล่อยจากอารักขาศุลกากร 
ซึ่งเวลาทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้ประกอบการท่าเรือ/คลังสินค้า ตัวแทนผู้น าเข้า ผู้ขนส่งสินค้า 
มีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่ปรับจากรูปแบบของ WCO ให้เหมาะสมกับกระบวนงาน โดยเก็บข้อมูล 
ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2560 เป็นระยะเวลา 7 วันต่อเนื่อง ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ 

1. ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) 

ผลการศึกษาจากการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจากแบบสอบถามที่สุ่มตัวอย่างจากใบขนสินค้าขาเข้า 
ณ ท่าเทียบเรือ 5 ท่าของท่าเรือแหลมฉบัง ได้แก่ ท่าเทียบเรือ A3 B5 C1 C2 และ C3 โดยส่งแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ านวน 1,800 ชุด ได้แบบสอบถามกลับมาจ านวน 1,506 ชุด และจากการตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อมูลในแบบสอบถามพบว่าสามารถน ามาวิเคราะห์และประมวลผลได้มีจ านวน 1,242 ชุด จ าแนกเป็นใบขนสินค้า
ขาเข้าประเภท Green Line จ านวน 865 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 69.65 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด และใบขนสินค้า
ขาเข้าประเภท Red Line จ านวน 377 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30.35 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งในจ านวน
ใบขนสินค้า Red Line แบ่งเป็นการตรวจสินค้าทางกายภาพ 260 ตัวอย่าง และการตรวจสินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ 
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117 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 68.97 และร้อยละ 31.03 ของจ านวนใบขนสินค้า Red Line ตามล าดับ ซึ่งรายละเอียด
ระยะเวลาที่ใช้แต่ละกระบวนงาน สรุปได้ดังนี้  

1. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการน าเข้าสินค้าทั้งหมด รวมเวลาที่สูญเสียระหว่างกระบวนงาน 
(Leak Time) 

1.1 ใบขนสินค้า Green Line 3 วัน  10 ชั่วโมง 25 นาท ี
1.2 ใบขนสินค้า Red Line ตรวจสินค้าทางกายภาพ 3 วัน   6 ชั่วโมง 48 นาท ี
1.3 ใบขนสินค้า Red Line ตรวจสินค้าด้วยเครื่อง X-ray 3 วัน   3 ชั่วโมง 33 นาท ี

2. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนงานของศุลกากร กระบวนงานของหน่วยงานอ่ืน และกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

กระบวนงาน 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่วัดได้   (วัน : ชั่วโมง : นาท ี: วินาท)ี 
ใบขนสินค้าขาเข้า 

Green Line 
Red Line 

ตรวจทาง
กายภาพ 

ตรวจ X-ray 
Red Line 
(โดยเฉลี่ย) 

1. ศุลกากร 00:00:01:31 00:00:17:09 00:00:10:39 00:00:15:08 
2. หน่วยงานภาครัฐอื่น - 00:00:08:27 00:00:08:27 00:00:08:27 

3. กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผูน้ า
เข้า หรือผู้ประกอบการท่าฯ ตั้งแต่เรือเข้าจนถึง
ส่งข้อมูลใบขนสนิค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
ระยะเวลาในการติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าฯ เพื่อ
เตรียมของ (กรณี Red Line) หรือติดต่อ
เจ้าหน้าที่ทา่ฯ เพื่อน าของออกจากท่า (กรณี 
Green Line) 

01:22:45:55 02:00:34:54 01:09:53:43 01:20:01:25 
    

   

 

รวมเวลากระบวนงาน 1-3 01:22:47:26 02:01:00:30 01:10:12:49 01:20:25:00 

เวลาที่สูญเสียระหว่างกระบวนงาน (Leak Time) 01:11:38:28 01:05:48:28 01:17:20:31 01:09:23:14 

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่ศุลกากรใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้านั้นน้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าทั้งหมด (ไม่รวมเวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน)
กล่าวคือ ใบขนสินค้า Green Line ใช้เวลาเพียง 1 นาที 31 วินาที หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของระยะเวลาทั้งหมด 
ส่วนใบขนสินค้า Red Line ที่มีการตรวจสินค้าทางกายภาพ และตรวจสินค้าด้วยเครื่อง  X-ray ใช้เวลา 17 นาที 
9 วินาที และ 10 นาที 39 วินาที คิดเป็นร้อยละ 0.58 และ ร้อยละ 0.52 ของระยะเวลาทั้งหมด ตามล าดับ 

ส าหรับระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนงานของผู้น าของเข้าหรือผู้ประกอบการท่าฯ โดยเริ่มตั้งแต่เรือเข้ามาถึง
ท่าจนถึงการส่งข้อมูลใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ และการติดต่อท่าเพ่ือเตรียมของ/น าของออกจากท่า ใช้
ระยะเวลาเฉลี่ยค่อนข้างมาก (เฉลี่ย 1 วัน 22 ชั่วโมง 45 นาที ส าหรับ Green Line และ 1 วัน 20 ชั่วโมง 1 นาที 
ส าหรับ Red Line) น่าจะเป็นผลมาจากนโยบายของแต่ละท่าเรือที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง (ตามที่แต่ละท่าฯ จะก าหนด เช่น 48 ชั่วโมง) เพ่ือจูงใจให้ผู้น าของเข้ามาใช้บริการในท่าของตน
มากขึ้น อีกทั้ง ยานพาหนะที่ขนย้ายสินค้าไม่เพียงพอ รวมถึงการที่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของไม่ประสงค์
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จะด าเนินพิธีการศุลกากรในทันทีที่สินค้ามาถึง เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในน าสินค้าออกจากท่าเรือ
ค่อนข้างมาก 

3. ระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรมในกระบวนการของศุลกากร 

กิจกรรมในกระบวนงานศุลกากร 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่วัดได ้  (ชั่วโมง : นาท ี: วินาท)ี 
ใบขนสินค้าขาเข้า 

Green Line 
Red Line 

ตรวจทางกายภาพ ตรวจโดย X-ray 
1. การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:00:35 00:00:36 00:00:32 
2. การช าระค่าภาษีอากร 00:00:56 00:00:56 00:00:56 
3. การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบฯ ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่ 00:01:31 00:01:26 
4. การตรวจสินค้า ไม่มีการตรวจสินคา้ 00:14:06 00:07:45 

4. การเปรียบเทียบผลการศึกษาระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร ณ ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง ในปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560  

ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า 
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร  (ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 
1. ใบขนสินค้าขาเข้า Green Line    

1.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:04:23 00:01:18 00:00:35 
1.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:00:40 00:02:09 00:00:56 
1.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/
ข้อมูลในระบบฯ 

ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที่ ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่ ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่

1.4 การตรวจสินค้า ไม่มีการตรวจสินคา้ ไม่มีการตรวจสินคา้ ไม่มีการตรวจสินคา้ 
รวมเวลาที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร 00:05:03 00:03:27 00:01:31 

2. ใบขนสินค้าขาเข้า Red Line 
(ตรวจทางกายภาพ) 

   

2.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:04:06 00:00:53 00:00:36 
2.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:00:40 00:02:09 00:00:56 
2.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/
ข้อมูลในระบบฯ 

00:15:28 00:05:45 00:01:31 

2.4 การตรวจสินค้า 00:18:53 00:14:01 00:14:06 
รวมเวลาที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร 00:39:07 00:22:48 00:17:09 

3. ใบขนสินค้าขาเข้า Red Line (X-ray)    
3.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:04:23 00:01:05 00:00:32 
3.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:00:40 00:02:09 00:00:56 
3.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/
ข้อมูลในระบบฯ 

00:04:19 00:05:31 00:01:26 

3.4 การตรวจสินค้า 00:14:29 00:13:01 00:07:45 
รวมเวลาที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร 00:23:51 00:21:46 00:10:39 
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เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งนี้กับผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 ปรากฏว่า
กระบวนการศุลกากรส าหรับใบขนสินค้าทั้ง Green Line และ Red Line ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยน้อยกว่าผลการศึกษา 
2 ครั้งที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่ากรมฯ ได้พัฒนากระบวนงานและการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง  

5. การเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการทางศุลกากรของส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลม
ฉบัง กับก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชใ้น

กระบวนการทางศุลกากร 
(ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 

ระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งานตามประกาศกรมฯ 
(ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 

1. ใบขนสินค้าขาเข้า Green Line   

1.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:00:35 00:05:00 

1.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:00:56 00:06:00 

1.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบฯ ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่ ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่
1.4 การตรวจสินค้า ไม่มีการตรวจสินคา้ ไม่มีการตรวจสินคา้ 

2. ใบขนสินค้าขาเข้า Red Line  
(ตรวจทางกายภาพ) 

  

2.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:00:36 00:05:00 

2.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:00:56 00:06:00 

2.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบฯ 00:01:31 
00:30:00 

2.4 การตรวจสินค้า 00:14:06 

3. ใบขนสินค้าขาเข้า Red Line (X-ray)   

3.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:00:32 00:05:00 

3.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:00:56 00:06:00 

3.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบฯ 00:01:26 
00:15:00 

3.4 การตรวจสินค้า 00:07:45 

จากการเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการทางศุลกากรของส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลม
ฉบัง กับก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ดังกล่าวข้างต้น พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการทาง
ศุลกากรน้อยกว่าก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามประกาศกรมศุลกากรฯ กล่าวคือ ทุกกระบวนงานสามารถ
ด าเนินการได้ภายในก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามที่กรมฯ ได้ประกาศไว้ 

2. ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) 

ผลการศึกษาจากการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจากแบบสอบถามที่สุ่มตัวอย่างจากใบขนสินค้าขาเข้า 
ณ คลังสินค้าบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (คลังสินค้า TG) และคลังสินค้าบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ 
จ ากัด (คลังสินค้า BFS) โดยส่งแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 2,400 ชุด ได้แบบสอบถามกลับมาจ านวน 2,111 ชุด 
และจากการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถามพบว่าแบบสอบถามที่สามารถน ามาวิเคราะห์
และประมวลผลได้มีจ านวน 1,917 ชุด จ าแนกเป็นใบขนสินค้าขาเข้าประเภท Green Line จ านวน 1,596 ตัวอย่าง 
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คิดเป็นร้อยละ 83.26 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด และใบขนสินค้าขาเข้าประเภท Red Line จ านวน 321 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 16.74 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด ซ่ึงรายละเอียดระยะเวลาที่ใช้แต่ละกระบวนงาน สรุปได้ดังนี้  

1. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการน าเข้าสินค้าทั้งหมด รวมเวลาที่สูญเสียระหว่างกระบวนงาน 
(Leak Time) 

1.1 ใบขนสินค้าขาเข้า Green Line 1 วัน 21 ชั่วโมง  1 นาท ี
1.2 ใบขนสินค้าขาเข้า Red Line 1 วัน 22 ชั่วโมง 56 นาท ี

2. ระยะเวลาเฉลี่ยที่เกิดในกระบวนงานของศุลกากร กระบวนงานของหน่วยงานอ่ืน และกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้อง 

กระบวนงาน 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่วัดได้   (วัน : ชั่วโมง : นาท ี: วินาท)ี 

ใบขนสินค้าขาเข้า 
Green Line Red Line 

1. ศุลกากร 00:00:03:08 00:00:18:00 
2. หน่วยงานภาครัฐอื่น - 00:00:04:06 
3. กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผูน้ าเข้า หรือ
ผู้ประกอบการคลังสินค้า ตั้งแต่อากาศยานมาถึงจนกระทั่งส่ง
ข้อมูลใบขนสนิค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระยะเวลาในการ
ติดต่อคลังสินค้าเพื่อเตรียมของ (กรณี Red Line) หรือ
ติดต่อคลังสินคา้เพื่อน าของออกจากคลัง (กรณี Green Line) 

01:09:07:21 01:09:40:14 

รวมเวลากระบวนงาน 1-3 01:09:10:29 01:10:02:20 
เวลาที่สูญเสียระหว่างกระบวนงาน (Leak Time) 00:11:51:03 00:12:54:09 

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่ศุลกากรใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้านั้นน้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าทั้งหมด (ไม่รวมเวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน)
กล่าวคือ ใบขนสินค้า Green Line ใช้เวลาเพียง 3 นาที 8 วินาที หรือคิดเป็นร้อยละ 0.16 ของระยะเวลาทั้งหมด 
ส่วนใบขนสินค้า Red Line ใช้เวลา 18 นาที คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของระยะเวลาทั้งหมด 

ส าหรับระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนงานของผู้น าของเข้าหรือผู้ประกอบการคลังสินค้า โดยเริ ่ม
ตั้งแต่อากาศยานมาถึงจนกระทั่งผู้น าเข้า/ตัวแทนผู้น าเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการติดต่อ
คลังสินค้าเพ่ือเตรียมของ/น าของออกจากคลังสินค้า ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยค่อนข้างมาก (เฉลี่ย 1 วัน 9 ชั่วโมง 7 นาที 
ส าหรับ Green Line และ 1 วัน 9 ชั่วโมง 40 นาที ส าหรับ Red Line) น่าจะเป็นผลมาจากความพร้อมของ
ยานพาหนะที่ขนย้ายสินค้า รวมถึงการที่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของไม่ประสงค์จะด าเนินพิธีการศุลกากร
ในทันทีท่ีสินค้ามาถึง จึงท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในน าสินค้าออกจากคลังสินค้าค่อนข้างมาก 

3. ระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรมในกระบวนการของศุลกากร 

กระบวนงาน 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่วัดได้   (ชั่วโมง : นาท ี: วินาท)ี 

ใบขนสินค้าขาเข้า 
Green Line Red Line 

1. การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:00:31 00:00:32 
2. การช าระค่าภาษีอากร 00:02:37 00:02:37 
3. การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบฯ ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่ 00:02:02 
4. การตรวจสินค้า ไม่มีการตรวจสินคา้ 00:12:49 
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4. การเปรียบเทียบผลการศึกษาระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร ณ ส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2560  

ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า 
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร 

 (ชั่วโมง : นาท ี: วินาท)ี 
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2560 

1. ใบขนสินค้าขาเข้า Green Line   

1.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:04:00 00:00:31 

1.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:01:05 00:02:37 

1.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่ ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่
1.4 การตรวจสินค้า ไม่มีการตรวจสินคา้ ไม่มีการตรวจสินคา้ 
 รวมเวลาที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร 00:05:05 00:03:08 

2. ใบขนสินค้าขาเข้า Red Line    

2.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:06:00 00:00:32 

2.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:01:05 00:02:37 

2.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ 00:03:50 00:02:02 
2.4 การตรวจสินค้า 00:11:00 00:12:49 
 รวมเวลาที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร 00:21:55 00:18:00 

เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งนี้กับผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 ปรากฏว่ากระบวนการศุลกากร
ส าหรับใบขนสินค้าท้ัง Green Line และ Red Line ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยน้อยกว่าผลการศึกษาครั้งที่ผ่านมา ส าหรับ
การช าระค่าภาษีอากรและการตรวจสินค้าในครั้งนี้ ใช้เวลามากกว่าปี พ.ศ. 2557 เล็กน้อย ซึ่งอาจเกิดจากหลาย
ปัจจัย เช่น วิธีการช าระค่าภาษีอากร จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ หรือปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น 

5. การเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการทางศุลกากรของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชใ้น

กระบวนการทางศุลกากร 
(ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 

ระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งานตามประกาศกรมฯ 
(ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 

1. ใบขนสินค้าขาเข้า Green Line   
1.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:00:31 00:05:00 
1.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:02:37 00:06:00 
1.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบฯ ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่ ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่
1.4 การตรวจสินค้า ไม่มีการตรวจสินคา้ ไม่มีการตรวจสินคา้ 

2. ใบขนสินค้าขาเข้า Red Line    
2.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:00:32 00:05:00 
2.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:02:37 00:06:00 
2.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบฯ 00:02:02 

00:30:00 
2.4 การตรวจสินค้า 00:12:49 
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จากการเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการทางศุลกากรของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ดังกล่าวข้างต้น พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ย
ที่ใช้ในกระบวนการทางศุลกากรน้อยกว่าก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามประกาศกรมศุลกากรฯ กล่าวคือ 
ทุกกระบวนงานสามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามที่กรมฯ ได้ประกาศไว้  
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กิตติกรรมประกาศ 

รายงานฉบับนี้ได้เสร็จสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากบุคคลและหน่วยงาน ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 
ได้ให้ความร่วมมือและตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า 
ซึ่งทางคณะท างานฯ รู้สึกซาบซึ้งใจและต้องขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้  

ขอขอบคุณ อธิบดีกรมศุลกากร และผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเล็งเห็น
ประโยชน์ของการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า โดยแต่งตั้งคณะท างานด าเนินโครงการวัดระยะเวลา
ที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก รวมถึงการอนุมัติงบประมาณ เพ่ือท าการศึกษา
ถึงระยะเวลาของกระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการการตรวจปล่อยสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศยานในครั้งนี ้

ขอขอบคุณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ตลอดถึงผู้ประกอบการท่าเรือเอกชนแหลมฉบังและคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ให้การ
ต้อนรับคณะท างานฯ ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับคณะท างานฯ ที่ได้
ลงพ้ืนที่ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษาครั้งนี้อย่างดียิ่ง  

ขอขอบคุณ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ให้ความเอ้ือเฟ้ือข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ใน
กระบวนการต่างๆ จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ใน
การตรวจปล่อยสินค้าในครั้งนี้ เพ่ือให้รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ 

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคณะท างานฯ ทุกท่านที่เสียสละเวลา ทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจในการท างานจน
รายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
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ค ำน ำ 
 

 รายงานเรื่องโครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก 
(Time Release Study: TRS) ฉบับนี้ เป็นผลการศึกษาของคณะท างานด าเนินโครงการวัดระยะเวลาที่ใช้
ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลกที่กรมศุลกากรแต่งตั้งขึ้นตามค าสั่งกรมศุลกากร 
ที่ 91/2560 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า 
นับตั้งแต่สินค้ามาถึงท่าจนกระทั่งสินค้าได้รับการตรวจปล่อยจากอารักขาศุลกากร โดยวัดระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือและทางอากาศยาน โดยทางเรือได้ท าการศึกษาที่  ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง และทางอากาศยานได้ท าการศึกษาที่ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ซึ่งท่าดังกล่าวมีการน าเข้าสินค้าเป็นจ านวนมากในอันดับต้นๆ ของประเทศ 

 รายงานฉบับนี้ได้น าเสนอผลการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ในการตรวจปล่อยสินค้า
ขาเข้า ได้แก่ กระบวนการของศุลกากร กระบวนการของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการของผู้น า
ของเข้า ตัวแทนผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบการท่าเรือเอกชน/คลังสินค้า พร้อมทั้งได้เสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการตรวจปล่อยและปรับลดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าด้วยต้นทุนและระยะเวลาที่ลดลง อันหมายถึงกระบวนการตรวจปล่อยที่มี
ประสิทธิผล ซึ่งองค์การศุลกากรโลกได้น ามาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่ งในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การอ านวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิกด้วย 

 คณะท างานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษาการวัดระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าครั้งนี้    
จะเป็นประโยชน์ต่อกรมศุลกากร ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจที่จะน าไปศึกษาและหาวิธีการลดต้นทุนระยะเวลา  
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญด้านโลจิสติกส์ สมดังเจตนารมณข์ององค์การศุลกากรโลกและกรมศุลกากรที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ 

กรมศุลกากร ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจส าคัญในด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน กรมฯ จึงได้มีการพัฒนาระบบงานให้เป็นมาตรฐานสากล ด้วย
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างกระบวนงานด้านพิธีการศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันจะน าไปสู่การให้บริการศุลกากรที่สร้างความพอใจให้กับผู้มาติดต่อและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด กรมฯ จึงต้องก าหนดตัวชี้วั ดผลการด าเนินงานที่
เป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับ และสามารถน าผลที่ได้จากการวัดดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวัดประสิทธิผลของ
กระบวนงาน และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงงาน รวมทั้งผู้สนใจสามารถน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับศุลกากรประเทศต่างๆ ได ้วิธีการหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้มีการน ามาใช้ใน
หน่วยงานศุลกากรของประเทศต่างๆ ก็คือการน าแนวทางการวัดเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขององค์การ
ศุลกากรโลก (WCO’s Guide to Measure the Time Required for the Release of Goods) มาใช้เพ่ือ
วัดค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ระหว่างเวลาที่สินค้ามาถึงท่า/ท่ีจนกระท่ังสินค้าได้รับการขนย้ายออกจากท่า/ที่ 

การศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study) เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ขององค์การศุลกากรโลก (WCO) และเป็นวิธีการวัดผลการด าเนินการจริงของกระบวนงานตรวจปล่อยสินค้า 
ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการอ านวยความสะดวกทางการค้า ณ ท่า/ที่ที่น าสินค้าเข้า โดยจะสามารถวัด
ประสิทธิภาพของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ด าเนินการโดยศุลกากร และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการการน าเข้า ส่งออก และการเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านแดน เพื่อน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการ แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการตรวจปล่อยสินค้าได้ 

กรมศุลกากรได้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการผ่านพิธีการ
ศุลกากรโดยอาศัยการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก จึงได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2555 - 2559 ได้ด าเนินการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า 
ดังนี้ 

(1) การวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ตามมติของที่ประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน
และญี่ปุ่น ซึ่งด าเนินการวัดระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าในปี 2555 ทางเรือ ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือ
แหลมฉบัง และทางบก ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และในปี 2557 ทางเรือ ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือ
แหลมฉบัง ทางบก ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และทางอากาศยาน ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือเสนอแนะมาตรการในการอ านวยความสะดวกทางการค้า 

(2) การวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ในปี 
2558 – 2559 เพ่ือให้ทราบถึงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการน าเข้าสินค้าทั้งหมด เพ่ือเสนอแนะมาตรการ
ในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนงาน และใช้เป็นข้อมูลส าหรับชี้แจงและเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายนอก  

การวัดระยะเวลาในครั้งนี้  เป็นการวัดระยะเวลาที่ใช้ในทุกกระบวนงาน ตั้งแต่เวลาเริ่มต้นที่
สินค้าเข้ามาถึงท่าจนกระทั่งสินค้าได้รับการตรวจปล่อยจากอารักขาศุลกากร ซึ่งเวลาทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการท่าเรือเอกชน/คลังสินค้า ตัวแทนออกของ ผู้ขนส่งสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ 
คณะท างานฯ ได้ด าเนินการส ารวจระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
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และส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2560 โดยมี
ผลการศึกษาและรายละเอียดต่างๆ ปรากฏตามรายงานการศึกษาฉบับนี้   

2. วัตถปุระสงค์ 
(1) เพ่ือให้ทราบถึงเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการการน าเข้าสินค้า นับตั้งแต่สินค้ามาถึงจนกระทั่ง

สินค้าได้รับการตรวจปล่อย 
(2) เพ่ือให้ทราบถึงระยะเวลาเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมของกระบวนการพิธีการทาง

ศุลกากรและกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าโดยหน่วยงานศุลกากร หน่วยงานอ่ืน และกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

(3) เพ่ือให้ทราบจุดอ่อนและปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าในแต่ละ
กิจกรรมของกระบวนการ  

(4) เพ่ือเสนอแนะมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 
และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
โดยค านึงถึงความส าคัญของการศึกษา ข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในการศึกษา 

และความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล คณะท างานด าเนินโครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า 
ตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก (Time Release Study : TRS) จึงได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

(1) ศึกษาเฉพาะในส่วนของการน าเข้าสินค้า ตามระบบพิธีการศุลกากรน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีที่ผู้น าเข้าไม่ต้องพบเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนการส่งมอบสินค้า (Green Line) และกรณีที่ผู้น าเข้าต้องพบ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนการตรวจปล่อยสินค้า (Red line) ไม่รวมถึงการน าสินค้าผ่านแดน (Transit) 

(2) ศึกษาระยะเวลาของกระบวนการทั้งหมดของการตรวจปล่อยสินค้านับตั้งแต่สินค้ามาถึงท่า 
จนกระทั่งได้รับการตรวจปล่อย ซึ่งเป็นการศึกษาโดยวัดระยะเวลาทุกกระบวนงานของศุลกากร ผู้ประกอบการ 
และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าท้ังหมด 

(3) ก าหนดพ้ืนที่เพ่ือท าการศึกษาเวลาเฉลี่ยของการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขา
เข้าโดยได้พิจารณาเลือกส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และส านักงานตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โดยได้ก าหนดสถานทีใ่นการด าเนินการวัดระยะเวลา ดังนี้  

(3.1) ทางเรือ ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้ท าการศึกษาที่ท่าเทียบเรือ B5 และ C3 
(บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินัล จ ากัด) และท่าเทียบเรือ A3 C1 และ C2 (บริษัท ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังเทอร์มินัล จ ากัด) เนื่องจากท่าเทียบเรือดังกล่าวมีสายการเดินเรือหลากหลายเข้ามาเทียบท่า จึงมี
สินค้าหลายชนิดเข้ามาที่ท่าเทียบเรือแห่งนี้ ประกอบกับท่าเทียบเรือดังกล่าวเป็นท่าเทียบเรือที่มีความส าคัญ
ของท่าเรือแหลมฉบัง มีปริมาณน าเข้าสินค้าเป็นจ านวนมาก  

(3.2) ทางอากาศยาน ณ ส านักงานตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ท าการศึกษาที่
คลังสินค้า TG (บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)) และคลังสินค้า BFS (บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จ ากัด) 
เนื่องจากเป็นคลังสินค้าท่ีมีปริมาณสินค้าน าเข้าเป็นจ านวนมาก 

(4) ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และส านักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก าหนดการจัดเก็บข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันทั้งสองแห่ง เป็น
ระยะเวลา 7 วันท าการต่อเนื่อง (8.30 – 16.30 น.) ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2560  
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4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
(1) ท าให้ทราบถึงระยะเวลาเฉลี่ยในกระบวนการพิธีการศุลกากรน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า เมื่อเทียบกับระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของศุลกากรไว้ในขั้นตอนกระบวนงานต่างๆ ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะสามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุง พิธีการและกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติของศุลกากร  ตลอดจนการน า
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกทางการค้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น  รวมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรและบุคลากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

(2) ท าให้ทราบถึงเวลาทั้งหมดในการตรวจปล่อยสินค้า และเวลาที่ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมได้
ใช้ไปในการน าเข้าสินค้า สามารถน าผลจากการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการตรวจปล่อยสินค้าได้ 

(3) สามารถน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบกับการด าเนินการของ
ศุลกากรในปีที่ผ่านๆ มา และอาจใช้เป็นแนวทางส าหรับการศึกษาของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ภายใต้ 
Logistics Supply Chain เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และลดต้นทุนการขนส่งสินค้า 

(4) เพ่ือน าเสนอมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนงานในแต่ละกิจกรรมของ
หน่วยงานศุลกากร และหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

(5) เพ่ือค้นหาผลกระทบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทางการค้า และน ามาปรับปรุง
การด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 

5. นิยำมศัพท์ 
เรือเข้ำ/อำกำศยำนเข้ำ (สินค้ำมำถึงท่ำ) :  
วันและเวลาที่ยานพาหนะที่ขนส่งสินค้าเข้ามาถึงท่า ซึ่งเป็นวันและเวลาจริงที่ระบุใน Manifest 

กำรช ำระค่ำภำษีอำกร : 
การรับช าระค่าภาษีอากรที่ปรากฏอยู่ในใบขนสินค้าขาเข้า ซึ่งอาจจะกระท าโดยระบบปฏิบัติการ

ด้วยมือ (บัตรภาษ ีเช็ค เงินสด ฯลฯ) หรือโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  

กำรจัดกลุ่มควำมเสี่ยง : 
เป็นการตั้งระบบ Profile เพ่ือบริหารความเสี่ยงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เขียว  (Green Line)   : ยกเว้นการตรวจสินค้า 
แดง  (Red Line)       : ต้องตรวจสินค้าก่อนปล่อย 

กระบวนกำรตรวจปล่อยสินค้ำขำเข้ำ : 
กระบวนการตั้งแต่สินค้ามาถึงท่า จนกระทั่งสินค้าได้รับการตรวจปล่อย 

กำรปล่อยสินค้ำ : 
วันและเวลาที่เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ประกอบการท่าเรือ/คลังสินค้า บันทึกข้อมูลการตรวจปล่อย

สินค้าลงในระบบคอมพิวเตอร์ (สถานะเป็น 0409) เพ่ือส่งมอบสินค้าให้กับผู้ประกอบการ  
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวทางการวัดเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขององค์การศุลกากรโลก  

(Guide to Measure the Time Required for the Release of Goods) 
องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ได้ก าหนดให้การศึกษาเพ่ือวัด

เวลาที่ต้องใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study: TRS) เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการผ่านพิธีการศุลกากรและการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ โดย
จะท าการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ระหว่างที่สินค้ามาถึงเขตควบคุมศุลกากร จนกระทั่งสินค้านั้นออกจากอารักขา
ของศุลกากร ซึ่งรายละเอียดของ TRS นี้ ได้ปรากฏใน Guide to Measure the Time Required for the 
Release of Goods ซึ่งเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ.2001) และ Guide to Measure the Time 
Required for the Release of Goods Version 2 ซึ่งเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)  

วัตถุประสงค์ของ TRS ได้แก่ 
(1) สามารถระบุอุปสรรค ปัญหา และสาเหตุของความล่าช้าในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และ/

หรือผลกระทบจากข้อจ ากัดในการตรวจปล่อยสินค้าของศุลกากร หรือจากหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการการน าเข้า ส่งออก และการเคลื่อนย้ายผ่านแดน รวมถึงภาคเอกชน 

(2) เพ่ือประเมินเกี่ยวกับข้อเสนอแนะใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุงเทคนิค ขั้นตอน เทคโนโลยีและ
โครงสร้างพื้นฐาน หรือการเปลี่ยนแปลงการท างานของภาครัฐ 

(3) เป็นการสร้างการวัดประสิทธิภาพด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
(4) เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบเพ่ือประเมินระดับความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 

ขั้นตอนการด าเนินการ TRS มี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
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TRS ตามแนวทางการวัดเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าของ WCO Time Release Study 
Guide Version 2 ได้แบ่งข้ันตอนการศึกษาเป็น 3 ระยะคือ 

(1) การเตรียมการเพื่อการศึกษา (Preparation of the Study) 
(2) การรวบรวมและการบันทึกข้อมูล (Collection and Recording of Data) 
(3) การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล (Analysis of Data and Conclusion) 

ระยะที่ 1 การเตรียมการเพื่อการศึกษา (Preparation of the Study) 
ขั้นตอนนี้มีความส าคัญที่สุด เพราะต้องพิจารณาก าหนดขอบเขต เค้าโครงและวิธีการของ

การศึกษา เพ่ือให้แน่ใจในความส าเร็จของการศึกษาและความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีหัวข้อในการศึกษาดังนี้ 
ก. การจัดตั้งคณะท างาน (Establishment of a Working Group) หน่วยงานบริหารทาง

ศุลกากร จะต้องจัดตั้งคณะท างานขึ้นรับผิดชอบโครงการเป็นขั้นตอนแรก เพ่ือให้คณะท างานได้มาอยู่ด้วยกัน 
ตั้งแต่เริ่มแรกและด าเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน คณะท างานควรประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ศุลกากรระดับบริหารอาวุโสเป็นหัวหน้าคณะท างาน และมีสมาชิก 5-10 คน ซึ่งได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีการ
ศุลกากร ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์กรและโครงสร้างทางการบริหาร นักสถิติ ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์และผู้แทน
จากองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ข. ก าหนดขอบเขตและเค้าโครงของการศึกษา (Scope and Design of the Study) หน่วยงาน
บริหารทางศุลกากรต้องตัดสินใจสิ่งต่างๆ ดังนี้ 

- จะศึกษาเฉพาะศุลกากรหรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจปล่อยสินค้า 
- จะศึกษาเพ่ือวัดเวลาตั้งแต่การมาถึงของสินค้า ณ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน หรือที่เขตแดนทางบก

จนกระท่ังได้รับการตรวจปล่อยจากอารักขาศุลกากร 
- จะศึกษาบนพ้ืนฐานของพิธีการศุลกากรที่เป็นระบบอัตโนมัติ หรือระบบปฏิบัติด้ วยมือหรือ

ทั้งสองระบบ 
ค. การวางแผนและวิธีการ (Planning and Methodology) ควรศึกษาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- ชนิดของข้อมูลที่จัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ และผู้จัดเก็บ 
- วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
- การออกแบบส าหรับการรวบรวมข้อมูล 
- แนวทางในการป้อนข้อมูล 
- นิยามต่างๆ ของกิจกรรมที่ต้องการความชัดเจน เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าการด าเนินการศึกษานี้

เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
- การปฏิบัติการทดสอบ เพ่ือให้แน่ใจว่าการศึกษานี้ สามารถด าเนินการโดยปราศจาก

ข้อผิดพลาดใด ๆ 
ง. ช่วงเวลาและการเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษา (Duration and Timing of the 

Study) ควรศึกษาทุกขั้นตอนของการส าแดงในช่วงเวลาอย่างน้อย 7 วันท าการที่ต่อเนื่องกันในสภาพแวดล้อม
ที่มีการท างานตามปกติวิสัย 

จ. ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographical Scope) ในการศึกษาครั้งแรกควรก าหนดเฉพาะ 
ที่ท าการศุลกากรที่มีการน าเข้า - ส่งออกมากท่ีสุดหรือจะเลือกท าการศึกษาอย่างอ่ืนก็ได้เช่น ศึกษา ณ ที่ท าการ
ศุลกากรทุกแห่ง ศึกษาในบางที่ท าการ ศึกษา ณ ท่าเรือ หรือท่าอากาศยาน เป็นต้น 

ฉ. ชนิดของสินค้า (Types of goods) การเลือกสินค้าที่จะน ามาใช้กับการศึกษาจะขึ้นอยู่กับ
ชนิดของสินค้าที่น าเข้าประเทศเป็นหลักหรืออาจใช้ทางเลือกอ่ืน เช่น สินค้าที่ต้องช าระอากร/ยกเว้นอากร 
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สินค้าที่น าเข้ามาภายใต้พิธีการที่แตกต่างกัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งแรกควรจะรวมเอาสินค้า
ทุกประเภทที่เข้ามาทางจุดน าเข้าต่างๆ ที่ได้เลือกไว้ เพ่ือที่จะได้พัฒนาการประเมินด้านประสิทธิภาพได้อย่างสมบูรณ์ 

ช. การเลือกรูปแบบการขนส่ง (Choice of Traffic) การขนส่งที่ใช้ในการศึกษา จะต้องค านึงถึง
สภาพทางภูมิศาสตร์ของอาณาเขตทางศุลกากรและระดับของการขนส่งเชิงสัมพัทธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณ
การขนส่งทั้งหมด เช่น ทางอากาศ ทางทะเล ทางรถไฟ หรือทางถนน เป็นต้น 

ซ. การเลือกที่ท าการศุลกากร (Choice of Customs offices) ปริมาณการขนส่งมาก และ
รูปแบบของการขนส่งที่หลากหลาย มีอิทธิพลต่อการเลือกท่ีท าการศุลกากร 

ฌ. การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ยิ่งใช้ตัวอย่างมากเท่าใด ก็จะยิ่งเป็นตัวแทนของประชากร
ได้มากเท่านั้น ส าหรับประชากรที่มีลักษณะเดียวกัน ใช้แนวทางของการสุ่มตัวอย่างเพียง 30 ตัวอย่างก็
เพียงพอแล้ว 

ญ. แบบส ารวจ (Form) แบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลควรได้รับการออกแบบ เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูล
ที่ได้รับการเห็นพ้องกันจากทุกหน่วยงานแล้ว  

ฎ. การปฏิบัติการทดสอบ (Test-run) เพ่ือให้ทราบว่าการรวบรวมข้อมูลสามารถด าเนินการ
เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ หากมีปัญหาจะได้แก้ไขก่อนที่จะท าการศึกษาจริง โดยควรใช้เวลาด าเนินการภายใน
ครึ่งวัน 

ระยะที่ 2 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูล (Collection and Recording of Data) 
การรวบรวมและบันทึกข้อมูลควรจะด าเนินการตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ล่วงหน้า และจะต้อง

ค านึงถึงเรื่องส าคัญดังต่อไปนี้ด้วย 
ก. กระบวนงานใดเป็นระบบอัตโนมัติหรือระบบปฏิบัติการด้วยมือ เพ่ือใช้ในการก าหนดวิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 
ข. กระบวนงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนส าหรับการรวบรวมและบันทึกข้อมูล 
ค. กรณีข้อมูลที่รู้ล่วงหน้าก่อนมาผ่านพิธีการศุลกากร เช่น วันที่เรือมาถึง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

สินค้า เป็นต้น จึงควรแจกแบบส ารวจให้กับตัวแทนออกของและผู้ให้บริการรับ - ส่งสินค้าล่วงหน้า 
ง. ควรจัดกลุ่มเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแยกต่างหากจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ า 
จ. การบันทึกเวลาควรใช้การจดเวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือสะดวกต่อการค านวณ 

ระยะที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล (Analysis of Data and Conclusion) 
ก. การพิสูจน์ตรวจสอบข้อมูล (Verification of Data) จะต้องท าการตรวจสอบข้อมูลว่าได้รับ

การจัดเก็บอย่างถูกต้อง 
ข. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of the Data) จะใช้ Program Software ของ TRS หรือ 

Program Software อ่ืนมาท าการวิเคราะห์ก็ได้ ผลที่ได้จะต้องแสดงว่าเป็นไปตามกฎระเบียบ และ/หรือความ
คาดหวังของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ผู้รับบริการและเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข 

ค. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) คณะท างานควรจัดท ารายงานขั้นสุดท้ายของการศึกษา
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการ การวิเคราะห์ บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
นอกจากนี้ ผลการศึกษาและรายงาน ควรจัดเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนร่วมและเลขาธิการองค์การ
ศุลกากรโลก 

ง. ข้อเสนอเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Proposals for changes) ผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์
ในเชิงลึก หรือการทบทวนเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ 

- การปรับปรุงพิธีการตรวจปล่อยทางศุลกากร 
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- การใช้พิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในกรณีจ าเป็น 
- การขยายระบบการผ่านพิธีการด้วยคอมพิวเตอร์เท่าที่เป็นไปได้ 
จ. การศึกษาครั้งใหม่ (New study) หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอต่างๆ ที่ได้จากผลของ

การศึกษาในเบื้องต้นแล้ว ควรให้ท าการศึกษาใหม่อีก เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการปรับปรุงและการก าหนด
มาตรการใหม่ที่จะด าเนินการต่อไป  

2. รายงานเรื่องโครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางของ
องค์การศุลกากรโลก (Time Release Study: TRS) พ.ศ. 2557 โดยคณะท างานด าเนินการ
โครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก 
กรมศุลกากร 

กรมศุลกากรได้ด าเนินการศึกษาระยะเวลาในการผ่านพิธีการศุลกากรจนถึงการตรวจปล่อย
สินค้าขาเข้า โดยท าการจัดเก็บข้อมูล ณ หน่วยงานจัดเก็บรายได้ของกรมฯ 3 แห่ง ได้แก่ 1) ส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 2) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ได้ท าการศึกษาที่ด่านพรมแดนคลองลึก และ 3) 
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ท าการศึกษาที่คลังสินค้า TG และ BFS ทั้งนี้ กรมฯ 
ได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Accidental Sampling ในวัน/เวลาราชการ 7 วันท าการ โดยจัดเก็บข้อมูล
ต่อเนื่องกัน ระหว่างวันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2557 โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 2,508 ชุด มาท าการประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม excel ช่วยในการประเมินผลการศึกษา ผลการศึกษาปรากฏรายละเอียด 
ดังนี้ 

2.1 ผลการวัดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ 
 ผลการศึกษาการวัดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ ภายใต้

กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบการทา่ฯ กระบวนการของศุลกากร และกระบวนการ
ของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากการวัดระยะเวลาของกระบวนการท างานตั้งแต่สินค้ามาถึง
ท่าเรือแหลมฉบัง จนกระทั่งสินค้ามีการตรวจปล่อยออกจากท่าเรือแหลมฉบัง โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
จากแบบสอบถามที่สุ่มตัวอย่างจากใบขนสินค้าขาเข้า ระหว่างวันที่ 15 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จ านวน 1,181 
ตัวอย่าง จ าแนกเป็นใบขนสินค้าขาเข้าประเภท Green Line จ านวน 535 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 45.30 
ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด และใบขนสินค้าขาเข้าประเภท Red Line จ านวน 646 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
54.70 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งในจ านวนใบขนสินค้า Red Line แบ่งเป็นการตรวจสินค้าทางกายภาพ 
574 ตัวอย่าง และการตรวจเอ็กซเรย์สินค้า 72 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 88.85 และร้อยละ 11.15 ของจ านวน
ใบขนสินค้า Red Line ตามล าดับ พร้อมทั้งภาพรวมใบขนสินค้าขาเข้าทั้งหมด โดยรายละเอียด ผลการศึกษา
ปรากฏตามตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1: แสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ  
ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ปี พ.ศ. 2557 

หน่วย: ชั่วโมง.นาที.วินาท ี

กิจกรรม 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชใ้นกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ 
ประเภทของใบขนสินค้าขาเข้า 

ใบขนสินค้า 
ขาเข้าทั้งหมด 

(1,181 ตัวอย่าง) 

Green Line 

(535 ตัวอย่าง) 

Red Line (646 ตัวอย่าง) 

ตรวจทางกายภาพ 
(574 ตัวอย่าง) 

ตรวจ X-ray 
(72 ตัวอย่าง) 

กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทน
ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบการท่าฯ 

    

  1. เรือเข้า-ส่งข้อมูล 3วัน 04.11.07 3วัน 07.42.38 2วัน 11.37.30 3 วัน 04.12.37 

กระบวนการของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ     
2. การตรวจของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 0 0 0 0 
กระบวนการของศุลกากร      
3. การส่ง/รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00.04.23 00.04.06  00.04.23 00.04.15  

4. การช าระค่าภาษีอากร 00.00.40 00.00.40 00.00.40 00.00.40  

5. การตรวจเอกสาร/ประเมิน 0 * 00.15.28  00.04.19 00.01.55  

6. การตรวจสินค้า/สง่มอบ 0 * 00.18.53  00.14.29 00.02.38  
รวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน
กระบวนการของศุลกากร (ข้อ 3-6)  

00.05.03  00.39.07  00.23.51 00.9.28  

รวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใฃ้ในการน า
สินค้าขึ้นจากเรือ–ตรวจสินค้าเสร็จ 
(ข้อ 1-6) 

3วัน 04.16.20 3 วัน 08.22.45 2วัน 12.01.21  3วัน 04.22.33 

7. เวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน   
(Leak time) ** 

0 วัน 
00.29.04 

1 วัน 03.37.39 1 วัน12.20.09 1 วัน 11.03.23 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชทุ้กกระบวนการ
รวม Leak time** 

3 วัน 04.45.24 4 วัน 12.00.24 4 วัน 00.21.30 4 วัน 15.25.46 

หมายเหตุ :  * ใบขนสินค้า Green Line ไม่มีกระบวนงานการตรวจเอกสาร/ประเมิน และตรวจสินค้าจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร  
  ** Leak time หมายถึงรวมเวลาทั้งหมดที่ไม่มีกระบวนงาน เช่น เวลารอคอย เวลาเตรียมเอกสารของผู้น าเข้า 

เวลาที่ฝากของไว้ในคลังและยังไม่ได้น าของออกจากอารักขาศุลกากร เป็นต้น 

 
 



-9- 
 

2.2 ผลการวัดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก 
 ผลการศึกษาการวัดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก ภายใต้

กระบวนการของผู้น าของเข้า หรือตัวแทนผู้น าเข้า กระบวนการของศุลกากร และกระบวนการของหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากการวัดระยะเวลาของกระบวนการท างานตั้งแต่สินค้ามาถึงด่านศุลกากร
อรัญประเทศ จนกระทั่งสินค้ามีการตรวจปล่อยออกจากด่านฯ โดยจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่สุ่มตัวอย่าง
จากใบขนสินค้าขาเข้าระหว่างวันที่ 15 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จ านวน 96 ตัวอย่าง จ าแนกเป็นใบขนสินค้า
ขาเข้าประเภท Green Line จ านวน 37 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 38.54 ของกลุ่มตัวอย่าง และใบขนสินค้าขาเข้า
ประเภท Red Line จ านวน 59 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 61.46 ของกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งภาพรวมใบขนสินค้าขาเข้า
ทั้งหมด โดยรายละเอียดผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อย
สินค้าขาเข้าทางบก ดังนี้ 

ตารางที่ 2: ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก  
ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 

หน่วย: ชั่วโมง.นาที.วินาท ี

กิจกรรม 
ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาเข้า

ทั้งหมด Green Line Red  Line 
กระบวนการของผู้น าของเข้า หรือตัวแทนผู้น าเข้า 
1. การน าสินคา้วางที่ลานวางสนิค้าหรือน าสนิค้าเข้าเก็บใน
โรงพักสินค้า 

 
 

0 * 

 
 

0 * 

 
 

0 * 

กระบวนการการตรวจของหน่วยงานภาครัฐอื่น 
2. การตรวจของต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 

 
- 

 
- 

 
- 

กระบวนการของศุลกากร  
3. การส่ง/รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
00.02.00 

 
00.02.00 

 
00.02.00 

4. การช าระค่าภาษีอากร 00.02.00 00.05.00 00.04.00 
5. การตรวจเอกสาร/ประเมิน/การตรวจสินค้า/ส่งมอบ 00.01.00 00.07.00 00.06.00 
    

รวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการของศุลกากร  
(ข้อ 3-5) 

00.05.00 00.15.00 00.12.00 

6. เวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน (Leak Time) **     01.39.00  02.24.00 01.59.00  

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ทุกกระบวนการรวม Leak Time     01.44.00 02.39.00 02.11.00  

หมายเหตุ :  *    เนื่องจากเป็นการน าเข้าทางบก สินค้าท่ีบรรทุกมากับรถบรรทุก เมื่อถึงด่านฯ จะได้รับการตรวจในทันที  
  โดยไม่ตอ้งวางสินค้าท่ีลานสินค้าหรือน าสินค้าเข้าเก็บในโรงพักสินค้าแต่อย่างใด 
              ** Leak time หมายถึงรวมเวลาทั้งหมดที่ไม่มีกระบวนงาน เช่น เวลารอคอย เวลาเตรียมเอกสารของผู้น าเข้า   
                    เวลาที่ฝากของไว้ในคลังและยังไม่ได้น าของออกจากอารักขาศุลกากร เป็นต้น 
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2.3 ผลการวัดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าอากาศยาน 
 ผลการศึกษาการวัดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน 

ภายใต้กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบการท่าฯ กระบวนการของศุลกากร และ
กระบวนการของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากการวัดระยะเวลาของกระบวนการท างานตั้งแต่
สินค้ามาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนกระทั่งสินค้ามีการตรวจปล่อยออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจากแบบสอบถามที่สุ่มตัวอย่างจากใบขนสินค้าขาเข้า ระหว่างวันที่ 15 – 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 จ านวน 1,231 ตัวอย่าง จ าแนกเป็นใบขนสินค้าขาเข้าประเภท Green Line จ านวน 625 ตัวอย่าง 
คิดเป็น ร้อยละ 50.77 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด และใบขนสินค้าขาเข้าประเภท Red Line จ านวน 606 
ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละ 49.23 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด พร้อมทั้งภาพรวมใบขนสินค้าขาเข้าทั้งหมด โดย
รายละเอียด ผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า
ขาเข้าทางอากาศยาน ดังนี้ 

ตารางที่ 3: แสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน  
ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2557 

หน่วย: ชั่วโมง.นาที.วินาท ี

กิจกรรม 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน 

ประเภทของใบขนสินค้าขาเข้า 
ใบขนสินค้าขาเข้า

ทั้งหมด 
(1,231 ตัวอย่าง) 

Green Line 
(625 ตัวอย่าง) 

Red Line  
(606 ตัวอย่าง) 

ตรวจทางกายภาพ 

กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผู้น า
เข้า หรือผู้ประกอบการท่าฯ 

   

1. เรือเข้า-ส่งข้อมูล 1 วัน 18.22.02 2 วัน 22.04.59 1 วัน 20.15.19 
2. ติดต่อเจ้าหน้าที-่เตรียมของเสร็จ 00.26.00 00.19.00 00.25.00 

กระบวนการของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ    
2. การตรวจของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 0 0 0 
กระบวนการของศุลกากร     
3. การส่ง/รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00.04.00 00.06.00  00.04.50  

4. การช าระค่าภาษีอากร 00.01.05 00.01.05 00.01.05  

5. การตรวจสอบชื่อนายตรวจ/ประเมิน 0 * 00.03.50 00.01.55  

6. การตรวจสินค้า/สง่มอบ 0 * 00.11.00  00.06.00  
รวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการของ
ศุลกากร (ข้อ 3-6)  

00.05.05 00.21.55  00.12.45  

รวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการน าสินค้าขึ้น
จากเรือ–ตรวจสินค้าเสร็จ (ข้อ 1-6) 

1 วัน 18.53.07 2วัน 22.45.54 1วัน 20.53.04 
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กิจกรรม 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน 

ประเภทของใบขนสินค้าขาเข้า 
ใบขนสินค้าขาเข้า

ทั้งหมด 
(1,231 ตัวอย่าง) 

Green Line 
(625 ตัวอย่าง) 

Red Line  
(606 ตัวอย่าง) 

ตรวจทางกายภาพ 

กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผู้น า
เข้า ผู้ประกอบการท่าฯ 

   

7. เวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน    
(Leak time) **  

0 วัน 09.19.25 0วัน 04.18.47 0วัน 10.29.05 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชทุ้กกระบวนการรวม 
Leak time** 

2 วัน 04.12.32 3 วัน 03.04.41 2 วัน 07.22.09 

หมายเหตุ :  *  ใบขนสินค้า Green Line ไม่มีกระบวนงานการตรวจเอกสาร/ประเมิน และตรวจสินค้าจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร  
  ** Leak time หมายถึงรวมเวลาทั้งหมดที่ไม่มีกระบวนงาน เช่น เวลารอคอย เวลาเตรียมเอกสารของผู้น าเข้า 

เวลาที่ฝากของไว้ในคลังและยังไม่ได้น าของออกจากอารักขาศุลกากร เป็นต้น 

จากข้อมูลที่ท าการส ารวจ ณ หน่วยงานทั้งสามแห่ง สรุปรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 
แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทั้งหมด แผนภูมิที่ 1 แสดงระยะเวลา
เฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าทางเรือ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง แผนภูมิที่ 2 แสดงระยะเวลา
เฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าน าเข้าทางบก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และแผนภูมิที่ 3 แสดงระยะเวลา
เฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าน าเข้าทางอากาศยาน ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ดังนี้ 

ตารางที่ 4: การเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าท้ังหมด 
ระหว่าง ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

และส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

หน่วย: ชั่วโมง.นาที.วินาท ี

ใบขนสินค้าขาเข้าทั้งหมด  
(Green Line & Red Line) 

ส านักงานศุลกากร 
ท่าเรือแหลมฉบัง 

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 

ส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในทุก
กระบวนการไม่รวม Leak time 

3 วัน 04.22.23 00.12.00 1 วัน 20.53.04 

ศุลกากร หน่วยงานอื่นที่
เก่ียวข้อง 

00.09.28 3 วัน 
04.22.55 

00.12.00 01.59.00 00.12.45 1 วัน 
20.40.19 

เวลาที่สูญเสียไประหว่าง
กระบวนการเฉลี่ย Leak 
time 

1 วัน 11.03.23 01.59.00 10.29.05 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในทุก
กระบวนการรวม Leak time 

4 วัน 15.25.46 02.11.00 2 วัน 07.22.09 

 



-12- 
 

แผนภูมทิี่ 1: ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าทางเรือของส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

 
แผนภูมิที่ 2: ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าทางบกของด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
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แผนภูมิที่ 3: ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าทางอากาศยาน  
ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบงานศุลกากร  
(1) ด้านสถานภาพผู้ประกอบการประเภท AEO 
จากการศึกษาพบว่ามีผู้น าของเข้าที่มีสถานภาพเป็นผู้ประกอบการ AEO น้อยมาก และ

ผู้ประกอบการบางรายก็ไม่ใช้สิทธิ์ผู้ประกอบ AEO จึงควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าของเข้าซึ่งสามารถขอรับรอง
สถานภาพเป็นผู้ประกอบการ AEO ได้แล้วในปี พ.ศ. 2556 เข้าร่วมโครงการ AEO ให้มาก พร้อมทั้งวิเคราะห์
ผลการศึกษาเปรียบเทียบจากสถานภาพของผู้ประกอบการให้เห็นความแตกต่างระยะเวลาที่ใช้จะท าให้ผ ล
การศึกษาน่าสนใจมากขึ้น และผู้เกี่ยวข้องได้เห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ AEO มากขึ้นด้วย 

(2) การพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ให้มีเครือข่ายมากขึ้น  
ระบบ National Single Window (NSW) ที่กรมฯ จัดตั้งขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวก ใน

การน าเข้าสินค้านั้น ปัจจุบันการใช้ระบบ NSW มีประโยชน์ส าหรับสินค้าที่ต้องขออนุญาตก่อนการน าเข้า ซึ่ง
ขณะนี้มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่ออกใบอนุญาตเพียง 32 หน่วยงานจาก 36 หน่วยงานกับ
กรมศุลกากร ดังนั้น กรมฯ ควรมีนโยบายและมาตรการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เห็ นถึง
ความส าคัญในการเชื่อมโยงให้มากขึ้น และพัฒนาโดยเชื่อมต่อระบบ NSW กับหน่วยงานต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึง 

(3) การช าระภาษีอากร  
ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการช าระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มาก

ขึ้น โดยผลการศึกษาครั้งนี้ระยะเวลาการช าระภาษีอากรของทั้ง 3 สถานที่ที่ท าตรวจวัด สามารถท าเวลาได้
ดีกว่าการตรวจวัดในครั้งที่ผ่านมา และเมื่อเปรียบเทียบกับประกาศกรมศุลกากร เรื่องการก าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถือว่าปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด   
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(4) การพัฒนาการจัดท า Profile ของระบบ Risk Management  
จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าในกรณี Green line จะใช้

เวลาน้อยกว่า การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าในกรณี Red line เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ควรมีการพัฒนาการจัดท า 
Profile ของระบบ Risk Management ทั้ง central profile และ local profile ให้มีประสิทธิภาพที่ดีและ
ช่วยส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 3 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ได้ด าเนินการศึกษาตามแนวทางของ WCO 

Time Release Study Guide Version 2 โดยด าเนินการศึกษา ณ หน่วยงานศุลกากร 2 แห่ง คือ ส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

การด าเนินการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ณ ที่ท าการศุลกากรทั้ง 2 แห่ง 
เป็นการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการท างานทั้งหมดของเจ้าหน้าที่
ศุลกากร กับระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละกระบวนการว่าใช้เวลามากน้อยเพียงใด อะไรเป็นสาเหตุ
ที่ท าให้แต่ละกระบวนงานใช้เวลามาก/น้อยผิดปกติอย่างไร โดยได้มีการเข้าไปในพ้ืนที่ของที่ท าการศุลกากร 
เพ่ือส ารวจพื้นที่ ตลอดถึงกระบวนการท างานจริงของการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ใช้แบบสอบถามที่คณะท างานฯ จัดท าขึ้นเป็นเครื่องมือในการส ารวจข้อมูลครั้งนี้ คือ โดยศึกษา

จากระบบงานของกรมศุลกากร และแนวทางการวัดเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขององค์การศุลกากรโลก 
(WCO’s Guide to Measure the Time Required for the Release of Goods) รวมถึงการศึกษาข้อมูล
ของการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าครั้งที่ผ่านมา และการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานประจ า ณ ที่ท าการศุลกากร โดยคณะท างานฯ ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

(1) แปลแนวทางการวัดเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขององค์การศุลกากรโลกเป็นภาษาไทย 
ศึกษาและท าความเข้าใจแนวทางการวัดเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบวิธีการ
ด าเนินงานในครั้งท่ีผ่านมา 

(2) ก าหนดขอบเขตการด าเนินการและก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
(3) ประสานงานกับผู้ประสานงานของส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และส านักงาน

ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการวัดระยะเวลา 
(4) ด าเนินการวัดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการน าเข้าทั้งหมด และจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นตามที่

ก าหนดไว้ในแบบสอบถาม 
(5) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล และ

วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
(6) อภิปรายและสรุปผลโครงการฯ และจัดท ารายงานผลการศึกษา 

การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามกระบวนการท างานทั้งหมด ตั้งแต่สินค้าเข้าถึงท่าจนกระทั่งสินค้ามี
การตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ดังนี้  

(1) กระบวนการของผู้น าเข้าสินค้า เช่น สินค้ามาถึงท่า  
(2) กระบวนการของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน เช่น การตรวจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

การตรวจเกี่ยวกับสัตว์ พืช และการตรวจของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น 
(3) กระบวนการด้านพิธีการศุลกากร ได้แก่ การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(4) กระบวนการช าระค่าภาษีอากร 
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(5) กระบวนการตรวจปล่อยสินค้า ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลในระบบฯ และการตรวจปล่อยสินค้า  

ในการจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามที่แบ่งข้อมูลการสอบถามออกเป็น 5 ส่วน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย วันที่เก็บข้อมูล สถานที่จัดเก็บข้อมูล 
(ท่าเทียบเรือ/คลังสินค้า) เลขท่ีใบขนสินค้า เลขท่ีใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading: B/L) ในกรณีน าเข้าทางเรือ 
หรือเลขที่ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) ในกรณีน าเข้าทางอากาศยาน และรูปแบบของการช าระ
ค่าภาษอีากร 

ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับระยะเวลาในการติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าเรือเอกชน/คลังสินค้า ประกอบด้วย 
เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดในการติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าฯ/คลังฯ เพ่ือจัดเตรียมของ (กรณี Red Line) หรือน าของ
ออกจากท่าฯ/คลัง (กรณี Green Line) 

ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับการตรวจปล่อยสินค้า 
- กรณีใบขนสินค้า Green Line ประกอบด้วยเวลาตรวจปล่อยสินค้า (สถานะ 0309) และเวลา

ส่งมอบสินค้า (สถานะ 0409)  
- กรณีใบขนสินค้า Red Line ประกอบด้วย เวลาในการพบเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพ่ือตรวจสอบชื่อ

นายตรวจ เวลาในการตรวจสอบข้อมูลในระบบฯ เวลาในการตรวจสินค้า เวลาตรวจปล่อยสินค้า (สถานะ 0309) 
และเวลาส่งมอบสินค้า (สถานะ 0409) 

- กรณีใบขนสินค้า Red Line ที่ตรวจสินค้าโดยการเอ็กซเรย์ (ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
ประกอบด้วยเวลาในการเอ็กซเรย์ตู้สินค้า เวลาวิเคราะห์ภาพ เวลาตรวจปล่อยสินค้า (สถานะ 0309) และเวลา
ส่งมอบสินค้า (สถานะ 0409) 

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับระยะเวลาในกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 
ประกอบด้วย เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดในการตรวจสินค้า/ตรวจสอบเอกสาร/ออกใบอนุญาต/ออกหนังสือ
รับรอง ของหน่วยงานภาครัฐอื่น 

ส่วนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับระยะเวลาในกระบวนการช าระค่าภาษีอากร  ประกอบด้วย จ านวน
ใบขนสินค้าที่ยื่นเพ่ือค่าภาษีอากร วิธีการช าระเงิน เวลาเริ่มต้นในการยื่นเอกสารเพ่ือช าระเงินและเวลาสิ้นสุด
เมื่อเจ้าหน้าที่พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากร 

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนอ่ืนๆ ที่ไม่ปรากฏในแบบสอบถาม จะน าข้อมูลระยะเวลาในระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากรมาใช้ โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น 
ข้อมูลวันที่และเวลาเรือ/อากาศยานเข้าจริง ระยะเวลาในการรับ – ส่งข้อมูลใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 

2. การเตรียมการก่อนการจัดเก็บข้อมูล 
2.1 การเตรียมการก่อนการจัดเก็บข้อมูลจริง  

 คณะท างานฯ ได้จัดประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ า ณ ที่ท าการศุลกากร 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องในแบบสอบถาม (โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกเวลากระบวนการการน าเข้า
ทั้งหมด) และการอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล โดยคณะท างานฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จาก
ส านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.) เข้าร่วมเก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในระหว่างการจัดเก็บข้อมูล และเพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะท างานฯ 
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จึงได้ขอความร่วมมือจากส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังและส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเก็บข้อมูลภาคสนามแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ า โดยส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ใช้เจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นจ านวน 18 คน (รวมเจ้าหน้าที่จาก สมพ.) และส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้เจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นจ านวน 17 คน (รวมเจ้าหน้าที่จาก สมพ.) พร้อมทั้ง
ด าเนินการซักซ้อมท าความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้มีความเข้าใจในหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบัติก่อนการเก็บข้อมูลจริง 

2.2 การปฏิบัติการทดสอบ (Test-run)  
 คณะท างานฯ ได้มีการทดสอบแบบสอบถามและทดลองเก็บข้อมูลก่อนการจัดเก็บข้อมูลจริง 

ตามแนวทางที่ระบุใน WCO Time Release Study Guide Version 2 เพ่ือให้แน่ใจว่าการศึกษานี้ สามารถ
ด าเนินการโดยปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ โดยน าแบบสอบถามที่ได้ออกแบบไว้ ทดลองเก็บข้อมูล ณ ส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 จ านวนแห่งละ 60 ตัวอย่าง ซึ่งท าให้คณะท างานฯ พบข้อติดขัด
ในการทดลองเก็บข้อมูลและข้อบกพร่องของแบบสอบถาม น ามาสู่การวางแผนและปรับปรุงแบบสอบถาม
เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลจริงเป็นไปด้วยความราบรื่นและได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

 การศึกษาครั้งนี้ ได้คัดเลือกท่าเทียบเรือที่อยู่ในเขตท่าเรือแหลมฉบังจ านวน 5 ท่า (จากจ านวน
ทั้งหมด 14 ท่า) ได้แก่ ท่าเทียบเรือ B5 และ C3 (บริษัทแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินัล จ ากัด) และ
ท่าเทียบเรือ A3 C1 และ C2 (บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบังเทอร์มินัล จ ากัด) ซึ่งท่าเทียบเรือทั้ง 5 ท่านี้ มีความ
หลากหลายในบริบทของการน าเข้า ทั้งชนิดของสินค้า ลักษณะของการน าเข้า (แบบตู้สินค้าเจ้าของรายเดียว 
(FCL) และเจ้าของหลายราย (LCL)) เป็นท่าเทียบเรือที่มีมูลค่าสินค้าน าเข้าสูงของท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง
มีสายเดินเรือหลายสายใช้บริการท่าเทียบเรือเหล่านี้ จึงสามารถน าผลการส ารวจจากใบขนสินค้าขาเข้าทั้ง 
5 ท่าเทียบเรือดังกล่าว ไปใช้อ้างอิงกับท่าเทียบเรืออ่ืนๆ ในเขตท าเนียบท่าเรือแหลมฉบังได ้

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาตั้งแต่สินค้ามาถึงท่าเรือแหลมฉบังจนกระทั่งสินค้าได้รับ
การตรวจปล่อยจากอารักขาศุลกากร เป็นการสุ่มตัวอย่างจ านวนใบขนสินค้าขาเข้าแบบการเลือกตัวอย่างโดย
ไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) ในลักษณะการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยพยายามเก็บตัวอย่างเท่าที่จะท าได้ตามที่มีอยู่หรือที่ได้รับความร่วมมือ 
โดยเจ้าหน้าที่ท าการจัดเก็บข้อมูลจากใบขนสินค้าขาเข้าทั้งหมดที่ผ่านพิธีการศุลกากร ณ ท่าเทียบเรือ 5 ท่า 
ได้แก่ ท่าเทียบเรือ A3 B5 C1 C2 และ C3 ในเวลาท าการ (8.30 – 16.30 น.) ระหว่างวันที่ 22 – 28 
พฤษภาคม 2560 เป็นระยะเวลา 7 วันต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มีการท างานตามปกติวิสัย  โดยส่ง
แบบสอบถามไปเพ่ือใช้เก็บข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 1,800 ชุด ได้แบบสอบถามกลับมาทั้งหมด 1,506 ชุด แต่
แบบสอบถามที่ได้สามารถน ามาวิเคราะห์และประมวลผลได้มีจ านวน 1,242 ชุด น าเข้าสู่การคัดแยกข้อมูล
เบื้องต้น และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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3.2 ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 การศึกษาครั้งนี้ ก าหนดสถานที่จัดเก็บข้อมูล คือ คลังสินค้าบริษัท การบินไทย จ ากัด 

(มหาชน) (คลังสินค้า TG) และคลังสินค้าบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จ ากัด (คลังสินค้า BFS) ซึ่งเป็น
คลังสินค้าหลักของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาตั้งแต่สินค้ามาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจนกระทั่ง
สินค้าได้รับการตรวจปล่อยจากอารักขาศุลกากร เป็นการสุ่มตัวอย่างจ านวนใบขนสินค้าขาเข้าแบบการเลือก
ตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) ในลักษณะการเลือกแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยพยายามเก็บตัวอย่างเท่าท่ีจะท าได้ตามที่มีอยู่หรือที่ได้รับ
ความร่วมมือ ท าการจัดเก็บข้อมูลจากใบขนสินค้าขาเข้าทั้งหมดที่ผ่านพิธีการศุลกากร ณ คลังสินค้า TG และ
คลังสินค้า BFS ในเวลาท าการ (8.30 – 16.30 น.) ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2560 เป็นระยะเวลา 7 
วันต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มีการท างานตามปกติวิสัย โดยส่งแบบสอบถามไปเพ่ือใช้เก็บข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 
2,400 ชุด ได้แบบสอบถามกลับมาทั้งหมด 2,111 ชุด แต่แบบสอบถามที่ได้สามารถน ามาวิเคราะห์และ
ประมวลผลได้มีจ านวน 1,917 ชุด น าเข้าสู่การคัดแยกข้อมูลเบื้องต้น และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม 
Microsoft Excel เพ่ือประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ได้น าข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างมาประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรม Microsoft Excel ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิตหรือ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม (Combined Arithmetic Mean) โดยได้
น าเสนอในรูปตารางและอธิบายผลในรูปความเรียง 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการศึกษาการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าของส านักงาน

ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ซึ่งมีการรายงานผล
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 อัตราส่วนแบบสอบถามที่ตอบกลับ และส่วนที่ 2 ผลการวัด
ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
1.1 อัตราส่วนแบบสอบถามท่ีตอบกลับ (Response Rate)  

 คณะท างานฯ ได้น าแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 1,800 ชุด ไปใช้ในการเก็บข้อมูล ณ 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้แบบสอบถามที่มีข้อมูลกลับมาจ านวน 1,506 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.67 
ของแบบสอบถามทั้งหมด ในจ านวนนี้เป็นแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนและสามารถน ามาประมวลผลได้
จ านวน 1,242 ชุด คิดเป็นร้อยละ 69 ของแบบสอบถามทั้งหมด เป็นแบบสอบถามที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถ
น ามาประมวลผลได้จ านวน 264 ชุด คิดเป็นร้อยละ 14.67 ของแบบสอบถามทั้งหมด ที่ เหลือเป็น
แบบสอบถามที่ไม่มีการกรอกข้อมูลกลับมา จ านวน 294 ชุด คิดเป็นร้อยละ 16.33 ของแบบสอบถามท้ังหมด  

ตารางที่ 5: ตารางแสดงจ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ (สทบ.) 

 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 4: แผนภูมิแสดงอัตราส่วนแบบสอบถามที่ตอบกลับ (สทบ.) 

 

Response Rate 

usable  69%

unusable 14.67%

non-response 16.33%

lost  0%

Questionnaire Quantity Percentage 

Usable 1,242 69.00 
Unusable 264 14.67 
Non-response 294 16.33 
Lost - - 
Total Questionnaire  1,800 100.00 
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 โดยในจ านวนแบบสอบถามทีม่ีข้อมูลครบถ้วนและสามารถน ามาประมวลผลได้ จ าแนกเป็นใบ
ขนสินค้าขาเข้าประเภท Green Line จ านวน 865 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 69.65 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
และใบขนสินค้าขาเข้าประเภท Red Line จ านวน 377 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30.35 ของจ านวนตัวอย่าง
ทั้งหมด ซึ่งในจ านวนใบขนสินค้า Red Line แบ่งเป็นการตรวจสินค้าทางกายภาพ 260 ตัวอย่าง และการตรวจ
สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ 117 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 68.97 และร้อยละ 31.03 ของจ านวนใบขนสินค้าขาเข้า 
Red Line ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 5: แผนภูมิแสดงจ านวนตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทใบขนสินค้า (สทบ.) 

 
 

1.2 ผลการวัดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ 
 ผลการศึกษาการวัดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ ตั้งแต่

สินค้ามาถึงท่า (เรือเข้า) จนกระทั่งสินค้าได้รับการตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร (ส่งมอบสินค้า สถานะ
ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเป็นรหัส 0409) ณ ท่าเทียบเรือทั้ง 5 ท่าของท่าเรือแหลมฉบัง ได้แก่ 
ท่าเทียบเรือ A3 B5 C1 C2 และ C3 ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทใบขนสินค้า 

Green Line 69.65%

Red Line (กายภาพ) 20.93% 

Red Line (X-Ray) 9.42%
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ตารางที่ 6: ตารางแสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ 
ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

(หน่วย: ชั่วโมง.นาที.วินาที) 

กิจกรรม 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ  
(ต่อใบขนสินค้า 1 ฉบับ) 

ประเภทของใบขนสินค้าขาเข้า 

Green Line 
(865 ตัวอย่าง) 

Red Line 

ตรวจทางกายภาพ 
(260 ตัวอย่าง) 

ตรวจ X-ray 
(117 ตัวอย่าง) 

Red Line 
 (โดยเฉลี่ย) 
(377 ตัวอย่าง) 

กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผู้น าเข้า 
หรือผู้ประกอบการท่าฯ 
1. เรือเข้า – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ติดต่อเจ้าหนา้ทีท่่าเพื่อเตรียมของ (กรณี 
Red Line) หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ีทา่เพื่อน า
ของออกจากท่า (กรณี Green Line) 

 
 

1 วัน 22.41.22 
 

00.04.33 

 
 

2 วัน 00.28.52 
 

00.06.02 

 
 

1 วัน 09.47.10 
 

00.06.33 

 
 

1 วัน 19.55.14 
 

00.06.11 

กระบวนการของศุลกากร 
3. การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
4. การช าระค่าภาษอีากร** 
5. พบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล
ในระบบฯ 
6. การตรวจสินค้า 

 
00.00.35 
00.00.56 

0* 
 

0* 

 
00.00.36 
00.00.56 
00.01.31 

 
00.14.06 

 
00.00.32 
00.00.56 
00.01.26 

 
00.07.45 

 
00.00.35 
00.00.56 
00.01.29 

 
00.12.08 

รวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการ
ของศุลกากร (ข้อ 3 - 6) 

00.01.31 00.17.09 00.10.39 00.15.08 

กระบวนการของหน่วยงานภาครัฐอื่น 
7. การตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอื่น*** 

0* 00.08.27 00.08.27 00.08.27 

รวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการ
ตรวจปล่อยสินค้า ต้ังแต่เรือเข้า – ตรวจปล่อย
สินค้าแล้วเสร็จ (ข้อ 1 - 7) 

1 วัน 22.47.26 2 วัน 01.00.30 1 วัน 10.12.49 1 วัน 20.25.00 

8. เวลาที่สูญเสยีไประหว่างกระบวนงาน 
(Leak time)**** 

1 วัน 11.38.28 1 วัน 05.48.28 1 วัน 17.20.31 1 วัน 09.23.14 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ทุกกระบวนการรวม 
Leak time 

3 วัน 10.25.54 3 วัน 06.48.58 3 วัน 03.33.20 3 วัน 05.48.14 

หมายเหตุ: * ใบขนสินค้า Green Line ปกติ ไม่มีการพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ การตรวจ
สินค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร และการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอื่น 
** การช าระภาษีอากร เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,257 ตัวอย่าง (ไม่ได้แยกเป็น Green Line หรือ Red 
Line) โดยแบ่งเป็นการช าระโดยเงินสด 22.44% ช าระโดยบัตรภาษี 0.26% และช าระโดยแคชเชียร์เช็ค 77.30% 
*** การตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอื่น เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 79 ตัวอย่าง จาก 2 หน่วยงาน 
คือ กรมประมง และ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
**** Leak Time หมายถึง ระยะเวลารวมทั้งหมดทีไ่ม่มีกระบวนงาน เช่น เวลารอคอย เวลาเตรยีมเอกสารของ
ผู้น าเข้า เวลาที่ฝากของไว้ในคลังฯ และยังไม่ได้น าของออกจากอารักขาศุลกากร เป็นต้น 
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 สรุปผลการศึกษาจากข้อมูลระยะเวลาตามตารางแสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการ
ตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

 (1) กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบการท่าฯ  
(1.1) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ตั้งแต่เรือเข้าจนถึงเวลาส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่สินค้ามาถึงท่าเรือแหลมฉบัง จนถึงเวลาที่ผู้น าของเข้า/ตัวแทน

ผู้น าเข้า ส่งข้อมูลใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผลการศึกษา: Green Line  1 วัน 22 ชั่วโมง 41 นาที 22 วินาที 

Red Line (ตรวจทางกายภาพ)  2 วัน 28 นาที 52 วินาที 
     Red Line (X-Ray)  1 วัน 9 ชั่วโมง 47 นาที 10 วินาที 

(1.2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าเพ่ือเตรียมของ (กรณี Red Line) 
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าเพ่ือน าของออกจากท่า (กรณ ีGreen Line) 

- การจัดเก็บข้อมูล:  ตั้งแต่ผู้น าของเข้า/ตัวแทนผู้น าเข้า/ตัวแทนออกของเริ่มติดต่อ
เจ้าหน้าที่ท่าเรือเอกชนเพ่ือเตรียมสินค้าพร้อมตรวจ (กรณี Red Line) 
หรือเพ่ือน าสินค้าออกจากท่า (กรณี Green Line) จนถึงเวลาที่
ติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าเอกชนแล้วเสร็จ ซึ่งอาจมีการพิมพ์เอกสารให้แก่
ผู้มาติดต่อเพ่ือใช้ในการขอรับหรือยกสินค้า (ขึ้นอยู่กับการจัดการ
ท่าเรือของผู้ประกอบการท่าเรือเอกชนแต่ละราย) 

- ผลการศึกษา:  Green Line   4 นาที 33 วินาที 
    Red Line (ตรวจทางกายภาพ) 6 นาที 2 วินาที 
    Red Line (X-Ray)   6 นาที 33 วินาที 

 (2) กระบวนการของศุลกากร 
(2.1) ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้รับข้อมูลใบขนสินค้า 

จนกระทั่งได้ระบบตอบกลับข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้า 
- ผลการศึกษา: Green Line   35 วินาที 

    Red Line (ตรวจทางกายภาพ) 36 วินาที 
    Red Line (X-Ray)   32 วินาที 

(2.2) ระยะเวลาเฉลี่ยในการช าระค่าภาษีอากร 
- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการช าระค่าภาษีอากร จนกระทั่ง

เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากร ซึ่งจัดเก็บจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 1,257 ตัวอย่าง โดยไม่ได้แยกประเภทใบขนสินค้า
เป็น Green Line และ Red Line 

- ผลการศึกษา: ใช้เวลาเฉลี่ย 56 วินาที  
(2.3) ระยะเวลาเฉลี่ยในการพบเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพ่ือตรวจสอบเอกสารและชื่อนายตรวจ 
- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรเริ่มตรวจเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ 

จนกระท่ังผู้ประกอบการทราบชื่อนายตรวจ 
- ผลการศึกษา: Green Line   ไม่มีการพบเจ้าหน้าที่ 
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Red Line (ตรวจทางกายภาพ) 1 นาที 31 วินาที 
    Red Line (X-Ray)   1 นาที 26 วินาที 

(2.4) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจสินค้าขาเข้า 
- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ศุลกากร (นายตรวจ) เริ่มตรวจสินค้า จนกระทั่ง

ตรวจสินค้าแล้วเสร็จ 
- ผลการศึกษา: Green Line   ไม่มีการตรวจสินค้า 

    Red Line (ตรวจทางกายภาพ) 14 นาที 6 วินาที 
    Red Line (X-Ray)   7 นาที 45 วินาที 

 (3) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอื่น 
- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐอื่น เริ่มตรวจสินค้า/ตรวจสอบ

เอกสาร จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนตรวจสินค้า/
ตรวจสอบเอกสาร/ออกใบอนุญาต/ออกหนังสือรับรอง แล้วเสร็จ 

- ผลการศึกษา: Green Line  ไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 
    Red Line   8 นาที 27 วินาที 

 (4) รวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า ตั้งแต่เรือเข้าจนกระทั่งตรวจปล่อย
สินค้าแล้วเสร็จ (ไม่รวมระยะเวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน) 

- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่สินค้ามาถึงท่าเรือแหลมฉบัง จนกระทั่งกระบวนการตรวจปล่อย
สินค้าแล้ว เสร็จ  โดยไม่รวมระยะเวลาที่สูญเสียไประหว่าง
กระบวนงาน 

- ผลการศึกษา: Green Line  1 วัน 22 ชั่วโมง 47 นาที 26 วินาที 
    Red Line (ตรวจทางกายภาพ) 2 วัน 1 ชั่วโมง 30 วินาท ี
    Red Line (X-Ray)  1 วัน 10 ชั่วโมง 12 นาที 49 วินาที 

 (5) ระยะเวลาเฉลี่ยที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน (Leak Time) 
- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดของข้อมูลเวลาที่ไม่มีกระบวนงาน

เกิดขึ้น เช่น เวลารอคอย เวลาเตรียมเอกสารของผู้ประกอบการ 
ระยะเวลาที่ฝากสินค้าไว้ในคลังและยังไม่ได้น าสินค้าออกจาก
อารักขาศุลกากร เป็นต้น 

- ผลการศึกษา: Green Line  1 วัน 11 ชั่วโมง 38 นาที 28 วินาที 
    Red Line (ตรวจทางกายภาพ)   1 วัน 5 ชั่วโมง 48 นาที 28 วินาที 
    Red Line (X-Ray)  1 วัน 17 ชั่วโมง 20 นาที 31 วินาที 

 (6) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ทั้งหมดทุกกระบวนการรวม Leak time 
- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่สินค้ามาถึงท่าเรือแหลมฉบัง จนกระทั่งสินค้าได้รับการ

ตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร โดยรวมระยะเวลาที่สูญเสียไป
ระหว่างกระบวนงาน  

- ผลการศึกษา: Green Line  3 วัน 10 ชั่วโมง 25 นาที 54 วินาที 
    Red Line (ตรวจทางกายภาพ)   3 วัน 6 ชั่วโมง 48 นาที 58 วินาที 
    Red Line (X-Ray)  3 วัน 3 ชั่วโมง 33 นาที 20 วินาที 
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2. ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2.1 อัตราส่วนแบบสอบถามท่ีตอบกลับ (Response Rate)  

 คณะท างานฯ ได้น าแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 2,400 ชุด ไปใช้ในการเก็บข้อมูล ณ ส านักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แบบสอบถามที่มีข้อมูลกลับมาจ านวน 2,111 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
87.96 ของแบบสอบถามทั้งหมด ในจ านวนนี้ เป็นแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนและสามารถน ามา
ประมวลผลได้จ านวน 1,917 ชุด คิดเป็นร้อยละ 79.88 ของแบบสอบถามทั้งหมด เป็นแบบสอบถามที่ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถน ามาประมวลผลได้จ านวน 194 ชุด คิดเป็นร้อยละ 8.08 ของแบบสอบถามทั้งหมด ที่เหลือ
เป็นแบบสอบถามที่ไม่กรอกข้อมูลกลับมาจ านวน 289 ชุด คิดเป็นร้อยละ 12.04 ของแบบสอบถามท้ังหมด 

ตารางที่ 7: ตารางแสดงจ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ (สสภ.) 

 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 6: แผนภูมิแสดงอัตราส่วนแบบสอบถามที่ตอบกลับ (สสภ.) 

 

โดยในจ านวนแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนและสามารถน ามาประมวลผลได้ จ าแนกเป็นใบขน
สินค้าขาเข้าประเภท Green Line จ านวน 1,596 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 83.26 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
และใบขนสินค้าขาเข้าประเภท Red Line จ านวน 321 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.74 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด  

แผนภูมิที่ 7: แผนภูมิแสดงจ านวนตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทใบขนสินค้า (สสภ.) 

 

Response Rate 

usable  79.88%

unusable 8.08%

non-response 12.04%

lost  0%

ประเภทใบขนสินค้า 

Green Line 83.26%

Red Line 16.74%

Questionnaire Quantity Percentage 
Usable 1,917 79.88 
Unusable 194 8.08 
Non-response 289 12.04 
Lost - - 
Total Questionnaire  2,400 100.00 
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2.2 ผลการวัดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน 
 ผลการศึกษาการวัดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน 

ตั้งแต่สินค้ามาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อากาศยานเข้า) จนกระทั่งสินค้าได้รับการตรวจปล่อยออกจาก
อารักขาศุลกากร (ส่งมอบสินค้า สถานะในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเป็นรหัส 0409) ณ คลังสินค้า TG 
และคลังสินค้า BFS ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ 

ตารางที่ 8: ตารางแสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน 
ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(หน่วย: ชั่วโมง.นาที.วินาที) 

หมายเหตุ:  * ใบขนสินค้า Green Line ไม่มีการพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ การตรวจสินค้าโดย
เจ้าหน้าที่ศุลกากร และการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 
** การช าระภาษีอากร เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 2,196 ตัวอย่าง (ไม่ได้แยกเป็น Green Line หรือ 
Red Line) โดยแบ่งเป็นการช าระโดยเงินสด 66.72% ช าระโดยบัตรภาษี 0.28% และช าระโดยแคชเชียร์เช็ค 33% 
*** การตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอื่น เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 128 ตัวอย่าง จาก 2 หน่วยงาน คือ 
กรมประมง และ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย). 
**** Leak Time หมายถึง ระยะเวลารวมทั้งหมดที่ไม่มีกระบวนงาน เช่น เวลารอคอย เวลาเตรียมเอกสารของ
ผู้น าเข้า เวลาที่ฝากของไว้ในคลังและยังไม่ได้น าของออกจากอารักขาศุลกากร เป็นต้น 

กิจกรรม 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า
ขาเข้าทางอากาศยาน (ต่อใบขนสินค้า 1 ฉบับ) 

ประเภทของใบขนสินค้าขาเข้า 

Green Line 
(1,596 ตัวอย่าง) 

Red Line  
(321 ตัวอย่าง) 

กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผู้น าเข้า หรือ
ผู้ประกอบการคลังสินค้า 

 
 

1 วัน 08.49.30 
00.17.51 

 
 

1 วัน 09.22.05 
00.18.09 

1. อากาศยานเข้า - ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
2. ติดต่อเจ้าหนา้ทีค่ลังฯ เพื่อเตรยีมของ (กรณี Red Line) หรือ
ติดต่อเจ้าหน้าที่คลังฯ เพื่อน าของออกจากคลังฯ (กรณี Green Line) 
กระบวนการของศุลกากร    
3. การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
4. การช าระค่าภาษอีากร** 
5. พบเจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ 
6. การตรวจสินค้า 

00.00.31 
00.02.37 

0* 
0* 

00.00.32 
00.02.37 
00.02.02 
00.12.49 

รวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการของศุลกากร (ข้อ 3 - 6) 00.03.08 00.18.00 

กระบวนการของหน่วยงานภาครัฐอื่น 
7. การตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอื่น*** 

 
0* 

 
00.04.06 

รวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า ต้ังแต่
อากาศยานเข้า – ตรวจปล่อยสินค้าแล้วเสร็จ (ข้อ 1 - 7) 

1 วัน 09.10.29 1 วัน 10.02.20 

8. เวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน  
(Leak time)**** 

11.51.03 12.54.09 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ทุกกระบวนการรวม  
Leak time 

1 วัน 21.01.32 1 วัน 22.56.29 
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 สรุปผลการศึกษาจากข้อมูลระยะเวลาตามตารางแสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการ
ตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

 (1) กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบการคลังสินค้า 
(1.1) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ตั้งแต่อากาศยานเข้าจนถึงเวลาส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่สินค้ามาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนถึงเวลาที่ผู้น าของเข้า/

ตัวแทนผู้น าเข้า ส่งข้อมูลใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผลการศึกษา: Green Line  1 วัน 8 ชั่วโมง 49 นาที 30 วินาที 

    Red Line  1 วัน 9 ชั่วโมง 22 นาที 5 วินาท ี
(1.2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการติดต่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้าเพ่ือเตรียมของ (กรณี Red Line) 

หรือติดต่อเจ้าหน้าทีค่ลังสินค้าเพ่ือน าของออกจากท่า (กรณ ีGreen Line) 
- การจัดเก็บข้อมูล:  ตั้งแต่ผู้น าของเข้า/ตัวแทนผู้น าเข้า/ตัวแทนออกของเริ่มติดต่อ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าเพ่ือเตรียมสินค้าพร้อมตรวจ (กรณี Red Line) 
หรือเพ่ือน าสินค้าออกจากคลัง (กรณี Green Line) จนถึงเวลาที่
ติดต่อเจ้าหน้าทีค่ลังสินค้าแล้วเสร็จ  

- ผลการศึกษา:  Green Line  17 นาที 51 วินาที 
    Red Line  18 นาที 9 วินาที 

 (2) กระบวนการของศุลกากร 
(2.1) ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้รับข้อมูลใบขนสินค้า 

จนกระทั่งได้ระบบตอบกลับข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้า 
- ผลการศึกษา: Green Line  31 วินาที 

    Red Line  32 วินาที 
(2.2) ระยะเวลาเฉลี่ยในการช าระค่าภาษีอากร 
- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการช าระค่าภาษีอากร จนกระทั่ง

เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากร ซึ่งจัดเก็บจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 2,196 ตัวอย่าง โดยไม่ได้แยกประเภทใบขนสินค้า
เป็น Green Line และ Red Line 

- ผลการศึกษา: ใช้เวลาเฉลี่ย 2 นาที 37 วินาที  
(2.3) ระยะเวลาเฉลี่ยในการพบเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพ่ือตรวจสอบเอกสารและชื่อนายตรวจ 
- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรเริ่มตรวจเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ 

จนกระท่ังผู้ประกอบการทราบชื่อนายตรวจ 
- ผลการศึกษา: Green Line  ไม่มีการพบเจ้าหน้าที่ 

    Red Line  2 นาที 2 วินาที 
(2.4) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจสินค้าขาเข้า 
- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ศุลกากร (นายตรวจ) เริ่มตรวจสินค้า จนกระทั่ง

ตรวจสินค้าแล้วเสร็จ 
- ผลการศึกษา: Green Line   ไม่มีการตรวจสินค้า 

    Red Line (ตรวจทางกายภาพ) 12 นาที 49 วินาที 



-27- 
 

 (3) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอื่น 
- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐอื่น เริ่มตรวจสินค้า/ตรวจสอบ

เอกสาร จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนตรวจสินค้า/
ตรวจสอบเอกสาร/ออกใบอนุญาต/ออกหนังสือรับรอง แล้วเสร็จ 

- ผลการศึกษา: Green Line  ไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 
    Red Line   4 นาที 6 วินาที 

 (4) รวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า  ตั้งแต่อากาศยานเข้า
จนกระทั่งตรวจปล่อยสินค้าแล้วเสร็จ (ไม่รวมระยะเวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน) 

- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่สินค้ามาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนกระทั่งกระบวนการ
ตรวจปล่อยสินค้าแล้วเสร็จ โดยไม่รวมระยะเวลาที่สูญเสียไป
ระหว่างกระบวนงาน 

- ผลการศึกษา: Green Line  1 วัน 9 ชั่วโมง 10 นาที 29 วินาที 
    Red Line  1 วัน 10 ชั่วโมง 2 นาที 20 วินาที 

 (5) ระยะเวลาเฉลี่ยที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน (Leak Time) 
- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดของข้อมูลเวลาที่ไม่มีกระบวนงาน

เกิดขึ้น เช่น เวลารอคอย เวลาเตรียมเอกสารของผู้ประกอบการ 
ระยะเวลาที่ฝากสินค้าไว้ในคลังและยังไม่ได้น าสินค้าออกจาก
อารักขาศุลกากร เป็นต้น 

- ผลการศึกษา: Green Line  11 ชั่วโมง 51 นาที 3 วินาที 
    Red Line  12 ชั่วโมง 54 นาที 9 วินาที 

 (6) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ทั้งหมดทุกกระบวนการรวม Leak time 
- การจัดเก็บข้อมูล: ตั้งแต่สินค้ามาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนกระทั่งสินค้าได้รับ

การตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร โดยรวมระยะเวลาที่
สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน  

- ผลการศึกษา: Green Line  1 วัน 21 ชั่วโมง 1 นาที 32 วินาที 
    Red Line   1 วัน 22 ชั่วโมง 56 นาท ี29 วินาที 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
1. บทสรุป 

จากการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก 
ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้านับตั้งแต่สินค้ามาถึงจนกระทั่งสินค้าได้รับการตรวจปล่อยออก
จากอารักขาศุลกากร สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1.1 สรุปผลการศึกษาระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ ณ ส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาตั้งแต่สินค้ามาถึงท่าเรือแหลมฉบังจนกระทั่งสินค้าได้รับ
การตรวจปล่อยจากอารักขาศุลกากร โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ณ ท่าเทียบเรือ 
A3 B5 C1 C2 และ C3 ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2560 พบว่า 

 (1) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ (ใบขนสินค้า Green Line) 3 วัน 
10 ชั่วโมง 25 นาท ี54 วินาที ประกอบด้วย 

 (1.1) กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบการท่าเรือเอกชน ใช้
เวลาเฉลี่ย 1 วัน 22 ชั่วโมง 45 นาที 55 วินาที 

 (1.2) กระบวนการของศุลกากร ใช้เวลาเฉลี่ย 1 นาที 31 วินาที 
 (1.3) เวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน (Leak Time) เฉลี่ย 1 วัน 11 ชั่วโมง 38 นาที 

28 วินาที 
 (2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ (ใบขนสินค้า Red Line โดย

การตรวจทางกายภาพ) 3 วัน 6 ชั่วโมง 48 นาท ี58 วินาที ประกอบด้วย 
 (2.1) กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบการท่าเรือเอกชน ใช้

เวลาเฉลี่ย 2 วัน 34 นาที 54 วินาที 
 (2.2) กระบวนการของศุลกากร ใช้เวลาเฉลี่ย 17 นาที 9 วินาที 
 (2.3) กระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ใช้เวลาเฉลี่ย 8 นาที 27 วินาที 
 (2.4) เวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน (Leak Time) เฉลี่ย 1 วัน 5 ชั่วโมง 48 นาที 

28 วินาที 
 (3) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ (ใบขนสินค้า Red Line โดย

การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์) 3 วัน 3 ชั่วโมง 33 นาท ี20 วินาที ประกอบด้วย 
 (3.1) กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบการท่าเรือเอกชน ใช้

เวลาเฉลี่ย 1 วัน 9 ชั่วโมง 53 นาที 43 วินาที 
 (3.2) กระบวนการของศุลกากร ใช้เวลาเฉลี่ย 10 นาที 39 วินาที 
 (3.3) กระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ใช้เวลาเฉลี่ย 8 นาที 27 วินาที 
 (3.4) เวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน (Leak Time) เฉลี่ย 1 วัน 17 ชั่วโมง 20 นาที 

31 วินาที 
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 จากผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลาที่ศุลกากรใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้านั้นน้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าทั้งหมด (ไม่รวมเวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน) 
กล่าวคือ ใบขนสินค้า Green Line ใช้เวลาเพียง 1 นาที 31 วินาที หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของระยะเวลาทั้งหมด 
ส่วนใบขนสินค้า Red Line ที่มีการตรวจสินค้าทางกายภาพ และตรวจสินค้าด้วยเครื่อง X-ray ใช้เวลา 17 นาท ี
09 วินาที และ 10 นาที 39 วินาที คิดเป็นร้อยละ 0.58 และ ร้อยละ 0.52 ของระยะเวลาทั้งหมด ตามล าดับ 

ตารางที่ 9: ตารางแสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่เกิดในกระบวนงานของศุลกากร กระบวนงานของหน่วยงานอ่ืน 
และกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

กระบวนงาน 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่วัดได้   (วัน : ชั่วโมง : นาท ี: วินาท)ี 
ใบขนสินค้าขาเข้า 

Green Line 
Red Line 

ตรวจทาง
กายภาพ 

ตรวจ X-ray 
Red Line 
(โดยเฉลี่ย) 

1. ศุลกากร 00:00:01:31 00:00:17:09 00:00:10:39 00:00:15:08 
2. หน่วยงานภาครัฐอื่น - 00:00:08:27 00:00:08:27 00:00:08:27 
3. กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผูน้ าเข้า 
หรือผู้ประกอบการท่าฯ ตั้งแต่เรือเข้าจนถึงส่งข้อมูล
ใบขนสินคา้ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระยะเวลาใน
การติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าฯ เพื่อเตรียมของ (กรณี 
Red Line) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าฯ เพื่อน าของ
ออกจากท่า (กรณี Green Line) 

01:22:45:55 02:00:34:54 01:09:53:43 01:20:01:25 
    

   

 

รวมเวลากระบวนงาน 1-3 01:22:47:26 02:01:00:30 01:10:12:49 01:20:25:00 

เวลาที่สูญเสียระหว่างกระบวนงาน (Leak Time) 01:11:38:28 01:05:48:28 01:17:20:31 01:09:23:14 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งนี้กับผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 ปรากฏว่า
กระบวนการศุลกากรส าหรับใบขนสินค้าทั้ง Green Line และ Red Line ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยน้อยกว่าผลการศึกษา 
2 ครั้งที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่ากรมฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา
กระบวนงานและการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง  

ตารางที่ 10: ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร 
ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ในปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 

ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า 
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร  (ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 
1. ใบขนสินค้าขาเข้า Green Line    

1.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:04:23 00:01:18 00:00:35 
1.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:00:40 00:02:09 00:00:56 
1.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
เอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ 

ไม่มกีารพบเจ้าหนา้ที่ ไม่มกีารพบเจ้าหนา้ที ่ ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่

1.4 การตรวจสินค้า ไม่มีการตรวจสินคา้ ไม่มีการตรวจสินคา้ ไม่มีการตรวจสินคา้ 
รวมเวลาที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร 00:05:03 00:03:27 00:01:31 
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ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า 
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร  (ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 
2. ใบขนสินค้าขาเข้า Red Line 
(ตรวจทางกายภาพ)    

2.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:04:06 00:00:53 00:00:36 
2.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:00:40 00:02:09 00:00:56 
2.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ

เอกสาร 
00:15:28 00:05:45 00:01:31 

2.4 การตรวจสินค้า 00:18:53 00:14:01 00:14:06 
รวมเวลาที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร 00:39:07 00:22:48 00:17:09 

3. ใบขนสินค้าขาเข้า Red Line (X-ray)    

3.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:04:23 00:01:05 00:00:32 
3.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:00:40 00:02:09 00:00:56 
3.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร 00:04:19 00:05:31 00:01:26 
3.4 การตรวจสินค้า 00:14:29 00:13:01 00:07:45 
รวมเวลาที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร 00:23:51 00:21:46 00:10:39 

 และเม่ือเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการทางศุลกากรของส านักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง กับก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน
กระบวนการทางศุลกากรน้อยกว่าก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามประกาศกรมศุลกากรฯ กล่าวคือ 
ทุกกระบวนงานสามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามที่กรมฯ ได้ประกาศไว้ 

ตารางที่ 11: ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการทางศุลกากร 
ของส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กับก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชใ้น

กระบวนการทางศุลกากร 
(ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 

ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ตามประกาศกรมฯ 

(ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 

1. ใบขนสินค้าขาเข้า Green Line   

1.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:00:35 00:05:00 

1.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:00:56 00:06:00 

1.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ 
ข้อมูลในระบบฯ 

ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่ ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่

1.4 การตรวจสินค้า ไม่มีการตรวจสินคา้ ไม่มีการตรวจสินคา้ 
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ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชใ้น

กระบวนการทางศุลกากร 
(ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 

ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ตามประกาศกรมฯ 

(ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 
2. ใบขนสินค้าขาเข้า Red Line  
(ตรวจทางกายภาพ) 

  

2.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:00:36 00:05:00 

2.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:00:56 00:06:00 
2.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ 
ข้อมูลในระบบฯ 

00:01:31 
00:30:00 

2.4 การตรวจสินค้า 00:14:06 

3. ใบขนสินค้าขาเข้า Red Line (X-ray)   

3.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:00:32 00:05:00 

3.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:00:56 00:06:00 
3.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ 
ข้อมูลในระบบฯ 

00:01:26 
00:15:00 

3.4 การตรวจสินค้า 00:07:45 

 
อย่างไรก็ดี ในภาพรวมของระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ  เมื่อ

เปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งนี้กับผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 และ  พ.ศ. 2559 พบว่า ระยะเวลาที่ใช้
ในกระบวนงานของผู้น าของเข้าหรือผู้ประกอบการท่าฯ โดยเริ่มตั้งแต่เรือเข้ามาถึงท่าจนถึงการส่งข้อมูลใบขน
สินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระยะเวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน (Leak Time) ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย
ค่อนข้างมาก น่าจะเป็นผลมาจากนโยบายของแต่ละท่าเรือที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง (ตามท่ีแต่ละท่าฯ จะก าหนด เช่น 48 ชั่วโมง) เพื่อจูงใจให้ผู้น าของเข้ามาใช้บริการในท่าของตน
มากขึ้น อีกทั้ง ยานพาหนะที่ขนย้ายสินค้าไม่เพียงพอ รวมถึงการที่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ 
ไม่ประสงค์จะด าเนินพิธีการศุลกากรในทันทีที่สินค้ามาถึง เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 
ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทั้งหมดค่อนข้างมากตามไปด้วย 

ตารางที่ 12: ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ 
ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ในปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 

ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า 
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปลอ่ยสินค้าขาเข้าทางเรือ  

(ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

1. ใบขนสินค้าขาเข้า Green Line    
1.1 เรือเข้า – ส่งข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ 3 วัน 04:11:07 1 วัน 03:09:02 1 วัน 22:41:22 
1.2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าฯ เพื่อเตรียมของ/

น าของออกจากท่า 
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล 00:04:33 

1.3 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:04:23 00:01:18 00:00:35 
1.4 การช าระค่าภาษีอากร 00:00:40 00:02:09 00:00:56 
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ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า 
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปลอ่ยสินค้าขาเข้าทางเรือ  

(ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

1.5 ตรวจปล่อยสินค้าแล้วเสร็จ – น า
สินค้าออกจากท่าฯ 

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 1 วัน 11:01:23 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 

1.6 เวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน 
(Leak time) 

00:29:04 14:50:00 1 วัน 11:38:28 

รวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อย
สินค้าขาเข้าทางเรือ (Green Line) 

3 วัน 04:45:24 3 วัน 05:03:52 3 วัน 10:25:54 

2. ใบขนสินค้าขาเข้า Red Line 
(ตรวจทางกายภาพ) 

   

2.1 เรือเข้า – ส่งข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ 3 วัน 07:42:38 1 วัน 04:17:08 2 วัน 00:28:52 

2.2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าฯ เพื่อเตรียมของ/
น าของออกจากท่า 

ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล 00:06:02 

2.3 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:04:06 00:00:53 00:00:36 
2.4 การช าระค่าภาษีอากร 00:00:40 00:02:09 00:00:56 

2.5 พบเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจเอกสาร/
ข้อมูลในระบบฯ 

00:15:28 00:05:45 00:01:31 

2.6 การตรวจสินค้า 00:18:53 00:14:01 00:14:06 

2.7 การตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ไม่พบข้อมูล 01:30:00 00:08:27 

2.8 ตรวจปล่อยสินค้าแล้วเสร็จ – น า
สินค้าออกจากท่าฯ 

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 12:47:00 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 

2.9 เวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน 
(Leak time) 

1 วัน 03:37:39 1 วัน 07:34:16 1 วัน 05:48:28 

รวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อย
สินค้าขาเข้าทางเรือ  
(Red Line ตรวจทางกายภาพ) 

4 วัน 12:00:24 3 วัน 02:30:12 3 วัน 06:48:58 

3. ใบขนสินค้าขาเข้า Red Line (X-ray)    
2.1 เรือเข้า – ส่งข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2 วัน 11:37:30 1 วัน 11:37:30 1 วัน 09:47:10 
2.2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าฯ เพื่อเตรียมของ/

น าของออกจากท่า 
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล 00:06:33 

2.3 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:04:23 00:01:05 00:00:32 
2.4 การช าระค่าภาษีอากร 00:00:40 00:02:09 00:00:56 

2.5 พบเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจเอกสาร/
ข้อมูลในระบบฯ 

00:04:19 00:05:31 00:01:26 
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ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า 
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปลอ่ยสินค้าขาเข้าทางเรือ  

(ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

2.6 การตรวจสินค้า 00:14:29 00:13:01 00:07:45 
2.7 การตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล 00:08:27 
2.8 ตรวจปล่อยสินค้าแล้วเสร็จ – น า

สินค้าออกจากท่าฯ 
ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 00:04:15 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 

2.9 เวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน 
(Leak time) 

1 วัน 12:20:09 1 วัน 02:50:28 1 วัน 17:20:31 

รวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อย
สินค้าขาเข้าทางเรือ  
(Red Line ตรวจโดยการ X-Ray) 

4 วัน 00:21:30 2 วัน 14:53:59 3 วัน 03:33:20 

 
1.2 สรุปผลการศึกษาระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน  

ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาตั ้งแต่สินค้ามาถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จนกระทั่งสินค้าได้รับการตรวจปล่อยจากอารักขาศุลกากร โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  (Accidental 
Sampling) ณ คลังสินค้า TG และ คลังสินค้า BFS ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2560 พบว่า 

(1) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน (ใบขนสินค้า 
Green Line) 1 วัน 21 ชั่วโมง 1 นาที 32 วินาที ประกอบด้วย 

(1.1) กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบการคลังสินค้า ใช้
เวลาเฉลี่ย 1 วัน 9 ชั่วโมง 7 นาที 21 วินาที 

(1.2) กระบวนการของศุลกากร ใช้เวลาเฉลี่ย 3 นาที 8 วินาที 
(1.3) เวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน (Leak Time) เฉลี่ย 11 ชั่วโมง 51 นาที 3 วินาที 

(2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน (ใบขนสินค้า 
Red Line) 1 วัน 22 ชั่วโมง 56 นาท ี29 วินาที ประกอบด้วย 

(2.1) กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบการคลังสินค้า ใช้
เวลาเฉลี่ย 1 วัน 9 ชั่วโมง 40 นาที 14 วินาที 

(2.2) กระบวนการของศุลกากร ใช้เวลาเฉลี่ย 18 นาที  
(2.3) กระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ใช้เวลาเฉลี่ย 4 นาที 6 วินาที 
(2.4) เวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน (Leak Time) เฉลี่ย 12 ชั่วโมง 54 นาที 9 วินาที 

จากผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลาที่ศุลกากรใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้านั้นน้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าทั้งหมด (ไม่รวมเวลาที่สูญเสียไประหว่าง
กระบวนงาน) กล่าวคือ ใบขนสินค้า Green Line ใช้เวลาเพียง 3 นาที 8 วินาที หรือคิดเป็นร้อยละ 0.16 ของ
ระยะเวลาทั้งหมด ส่วนใบขนสินค้า Red Line ใช้เวลา 18 นาที คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของระยะเวลาทั้งหมด 
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ตารางที่ 13: ตารางแสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่เกิดในกระบวนงานของศุลกากร กระบวนงานของหน่วยงานอ่ืน 
และกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

กระบวนงาน 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่วัดได้  (วัน : ชั่วโมง : นาที : วินาที) 

ใบขนสินค้าขาเข้า 
Green Line Red Line 

1. ศุลกากร 00:00:03:08 00:00:18:00 
2. หน่วยงานภาครัฐอื่น - 00:00:04:06 
3. กระบวนการของผู้น าของเข้า ตัวแทนผูน้ าเข้า หรือ
ผู้ประกอบการคลังสินค้า ตั้งแต่อากาศยานมาถึงจนกระทั่งส่ง
ข้อมูลใบขนสนิค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระยะเวลาในการ
ติดต่อคลังสินค้าเพื่อเตรียมของ (กรณี Red Line) หรือ
ติดต่อคลังสินคา้เพื่อน าของออกจากคลัง (กรณี Green Line) 

01:09:07:21 01:09:40:14 

รวมเวลากระบวนงาน 1-3 01:09:10:29 01:10:02:20 

เวลาที่สูญเสียระหว่างกระบวนงาน (Leak Time) 00:11:51:03 00:12:54:09 

เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งนี้กับผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 ปรากฏว่ากระบวนการ
ศุลกากรส าหรับใบขนสินค้าทั้ง Green Line และ Red Line ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยน้อยกว่าผลการศึกษาครั้งที่
ผ่านมา ส าหรับการช าระค่าภาษีอากรและการตรวจสินค้าในครั้งนี้ ใช้เวลามากกว่าปี พ.ศ. 2557 เล็กน้อย 
ทั้งนี้ อาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น วิธีการช าระค่าภาษี ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการช าระด้วยเงินสด (66.72%) ที่
อาจมีความล่าช้าในการนับและทอนเงิน หรืออาจเป็นเพราะปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น 

ตารางที่ 14: ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร  
ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสนิค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2560 

ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า 
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร (ชั่วโมง : นาที : วินาที) 

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2560 
1. ใบขนสินค้าขาเข้า Green Line   

1.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:04:00 00:00:31 
1.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:01:05 00:02:37 
1.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/

ข้อมูลในระบบฯ 
ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่ ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่

1.4 การตรวจสินค้า ไม่มีการตรวจสินคา้ ไม่มีการตรวจสินคา้ 
 รวมเวลาที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร 00:05:05 00:03:08 

2. ใบขนสินค้าขาเข้า Red Line    
2.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:06:00 00:00:32 
2.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:01:05 00:02:37 
2.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/

ข้อมูลในระบบฯ 
00:03:50 00:02:02 

2.4 การตรวจสินค้า 00:11:00 00:12:49 
 รวมเวลาที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร 00:21:55 00:18:00 
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และเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการทางศุลกากรของส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง 
การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ย
ที่ใช้ในกระบวนการทางศุลกากรน้อยกว่าก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามประกาศกรมศุลกากรฯ 
กล่าวคือ ทุกกระบวนงานสามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามที่กรมฯ ได้ประกาศไว้ 

ตารางที่ 15: ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการทางศุลกากร 
ของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 

ตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชใ้น

กระบวนการทางศุลกากร 
(ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 

ระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งานตามประกาศกรมฯ 
(ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 

1. ใบขนสินค้าขาเข้า Green Line   

1.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:00:31 00:05:00 

1.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:02:37 00:06:00 

1.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ 
ข้อมูลในระบบฯ 

ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่ ไม่มีการพบเจ้าหนา้ที ่

1.4 การตรวจสินค้า ไม่มีการตรวจสินคา้ ไม่มีการตรวจสินคา้ 

2. ใบขนสินค้าขาเข้า Red Line    

2.1 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:00:32 00:05:00 

2.2 การช าระค่าภาษีอากร 00:02:37 00:06:00 

2.3 การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ 
ข้อมูลในระบบฯ 

00:02:02 
00:30:00 

2.4 การตรวจสินค้า 00:12:49 

โดยในภาพรวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน ณ ส านักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาในครั้งนี้กับในปี พ.ศ. 2557 พบว่า 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยานลดลงจากการศึกษาครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี 
ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนงานของผู้น าของเข้า/ตัวแทนออกของ ตั้งแต่อากาศยานมาถึงจนกระทั่งผู้น าเข้า/
ตัวแทนผู้น าเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงเวลาที่สูญเสียระหว่างกระบวนงาน (Leak 
time) เฉลี่ยค่อนข้างมาก ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากความพร้อมของยานพาหนะที่ขนย้ายสินค้า  รวมถึงการที่
ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของไม่ประสงค์จะด าเนินพิธีการศุลกากรในทันทีที่สินค้ามาถึง จึงท าให้
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยานค่อนข้างมากตามไปด้วย 
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ตารางที่ 16: ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน 
ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2560 

ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า 

เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปลอ่ยสินค้าขาเข้า 
ทางอากาศยาน 

(ชั่วโมง : นาท ี: วินาที) 
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2560 

1. ใบขนสินค้าขาเข้า Green Line   
1.1 อากาศยานเข้า – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์ 1 วัน 18:22:02 1 วัน 08:48:30 

1.2 ติดต่อเจ้าหน้าที่คลังฯ เพื่อเตรียมของ/น าของ
ออกจากคลังฯ 

00:26:00 00:17:51 

1.3 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:04:00 00:00:31 

1.4 การช าระค่าภาษีอากร 00:01:05 00:02:37 

1.5 เวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน (Leak time) 09:19:25 11:51:03 

รวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า 
ขาเข้าทางอากาศยาน (Green Line) 

2 วัน 04:12:32 1 วัน 21:01:32 

2. ใบขนสินค้าขาเข้า Red Line   

2.1 อากาศยานเข้า – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์ 2 วัน 22:04:59 1 วัน 09:22:05 
2.2 ติดต่อเจ้าหน้าที่คลังฯ เพื่อเตรียมของ/น าของ

ออกจากคลังฯ 
00:19:00 00:18:09 

2.3 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:06:00 00:00:32 
2.4 การช าระค่าภาษีอากร 00:01:05 00:02:37 
2.5 พบเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจเอกสาร/ 

ข้อมูลในระบบฯ 
00:03:50 00:02:02 

2.6 การตรวจสินค้า 00:11:00 00:12:49 

2.7 การตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ไม่พบข้อมูล 00:04:06 

2.8 เวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนงาน (Leak time) 04:18:47 12:54:09 

รวมระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า 
ขาเข้าทางอากาศยาน (Red Line) 

3 วัน 03:04:41 1 วัน 22:56:29 
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2. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
2.1 ปัญหาอุปสรรค 

จากการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าในครั้งนี้ พบปัญหาในการศึกษา 
การเก็บข้อมูล และปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

(1) ปัญหาความรู้ ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและลักษณะการปฏิบัติงานของแต่ละ 
ที่ท าการศุลกากร รวมถึงท่าเรือ/คลังสินค้า ซึ่งมีความแตกต่างกัน ท าให้ยากต่อการออกแบบแบบสอบถามให้มี
ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ที่จะเข้าไปท าการเก็บข้อมูล 

(2) เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปท าการเก็บข้อมูล ขาดความรู้และประสบการณ์ในการลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูล รวมถึงขาดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละพ้ืนที่ จึงท าให้เกิดปัญหาติดขัดระหว่าง  
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริง รวมถึงจ านวนเจ้าหน้าที่มีน้อย ท าให้การเก็บข้อมูลไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ 

(3) ข้อมูลที่กรอกในแบบสอบถามไม่ครบถ้วน และมีข้อผิดพลาด ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล
หลายครั้ง ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินโครงการ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา 

(4) ปัญหาความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบการประมวลผล ที่สามารถจะแสดงให้เห็นถึงปัญหา/
อุปสรรค และความล่าช้า ในการตรวจปล่อยสินค้าว่า อยู่ ณ กระบวนการ หรือหน่วยงานใด เป็นต้น 

ซึ่งมีหลายส่วนที่จ าเป็นจะต้องน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมี
ความครบถ้วนสมบูรณ์น ามาใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด ซึ่งคณะท างานฯ ได้รวบรวมมา
เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งต่อไป 

2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบงานศุลกากร  
(1) การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

 การจัดท า Profile ทั้ง central profile และ local profile ให้มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้
การตรวจปล่อยเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้าให้กับ
ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น 

(2) เพ่ิมช่องทางการช าระค่าภาษีอากรด้วยบัตรเดบิต/บัตรเครดิตแทนการช าระด้วยเงินสด 
เนื่องจากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า การช าระค่าภาษีอากร ณ ส านักงานศุลกากร

ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้เวลาเฉลี่ยถึง 2 นาที 37 วินาทีต่อหนึ่งใบขนสินค้า ซึ่งการช าระค่าภาษี
อากร ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนใหญ่เป็นการช าระด้วยเงินสด หากเพ่ิม
ช่องทางการช าระเงินด้วยบัตรเดบิต/บัตรเครดิต อาจจะท าให้การช าระค่าภาษีอากรสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

2.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
(1) ปรับแบบสอบถามให้เรียบง่าย (Simplified Form) 

เนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้น าเข้า/ตัวแทนออกของ ผู้ประกอบการท่าเรือ/คลังสินค้า 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ศุลกากร เป็นไปด้วยความเร่งรีบ ดังนั้นแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลควรออกแบบให้
เรียบง่าย หลีกเลี่ยงภาษาทางวิชาการท่ียากต่อการเข้าใจ ค าถามควรสั้นกระชับ มีรายละเอียดที่ต้องการเท่านั้น 
และควรออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นท่ีที่เข้าท าการส ารวจ ซึ่งจะท าให้ผู้กรอกแบบสอบถามสามารถกรอกข้อมูล
ในแบบสอบถามได้อย่างรวดเร็ว ไม่เป็นภาระต่อทั้งผู้ตอบค าถามและผู้กรอกแบบสอบถาม และอาจท าให้
ผู้ตอบแบบสอบถามยินดีและยอมเสียเวลาในการตอบแบบสอบถามมากข้ึน  
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(2) การประชาสัมพันธ์ 
ควรมีการประสานงานชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป้าหมายให้มากขึ้น 

ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจวัตถุประสงค์และเห็นความส าคัญของการศึกษาการวัดระยะเวลาการตรวจปล่อยสินค้า
และทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ก็จะให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง   

(3) การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า 
เนื่องจากการวัดระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าเป็นการจัดเก็บระยะเวลาที่ใช้  

ในกระบวนงานหรือขั้นตอนต่างๆ ซึ่งส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) ได้มีการเก็บข้อมูล 
ในแต่ละกระบวนงานในระดับหนึ่งแล้ว ควรให้ สทส. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ครบทุกกระบวนงาน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าทั้งหมด 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มากขึ้น และสามารถใช้ท าการศึกษาวัดระยะเวลาได้ในทุกโอกาสและ 
ทุกพ้ืนที่ด้วย 


