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คํานํา 

รายงานผลการศึกษาการวัดระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study : TRS) 
ฉบับนี้ จัดทําโดยคณะทํางานโครงการวัดระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study : TRS) 
ท่ีแต่งต้ังข้ึนตามคําสั่งกรมศุลกากรท่ี 32/2564 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2564 เพ่ือศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า/ขาออก และรายงานผลการศึกษาดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาร่วม 
ด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน (ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative 
Committee : ATF - JCC) และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (Indonesia - 
Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT - GT) โดยได้ทําการศึกษากระบวนการตรวจปล่อยสินค้าทางทะเล 
ณ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ทางอากาศ ณ สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และทางบก ณ ด่านศุลกากรสะเดา ซ่ึงท่าเรือและท่าอากาศยานดังกล่าวมีมูลค่าการนําเข้า/ส่งออกสินค้า 
เป็นอันดับต้นของประเทศ และด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่านศุลกากรทางบกท่ีมีการนําเข้า/ส่งออกสูงท่ีสุด 
ในสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 4 

รายงานฉบับนี้ นําเสนอผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ในการตรวจปล่อยสินค้า
ขาเข้า/ขาออก โดยเน้นท่ีกระบวนการของศุลกากร กระบวนการของผู้นําของเข้า/ผู้ส่งของออก และผู้ประกอบการคลังสินค้า 
เท่าท่ีจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ พร้อมท้ังบทวิเคราะห์ระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า
เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และปี 2564 รวมท้ังข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าในอนาคต 

คณะทํางานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการศึกษาการวัดระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกรมศุลกากร ผู้ท่ีเก่ียวข้อง และผู้สนใจนําไปศึกษาวิธีการลดต้นทุนระยะเวลา ซ่ึงเป็น
ปัจจัยสําคัญด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ สมดังเจตนารมณ์ท่ีองค์การศุลกากรโลก
และกรมศุลกากรได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

 

 
คณะทํางานดําเนินโครงการวัดระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า 
ตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก (Time Release Study : TRS) 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การอํานวยความสะดวกทางการค้าเป็นปัจจัยสําคัญต่อการลดต้นทุนระยะเวลาในการพาณิชย์
ระหว่างประเทศ องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) จึงนําการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study) มาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพของการอํานวยความสะดวก 
ทางการค้าของประเทศสมาชิก นอกจากนี้ กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ให้ความสําคัญ
กับการจัดทําการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า เพ่ือนําผลการศึกษามาพัฒนา 
การอํานวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมการค้าภายในภูมิภาค 

กรมศุลกากร ในฐานะหน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้า จึงได้ดําเนินการ
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาร่วมด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน (ASEAN Trade 
Facilitation Joint Consultative Committee : ATF - JCC) และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย - 
มาเลเซีย - ไทย (Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT - GT) โดยจัดทําการศึกษาระยะเวลา
ท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าข้ึน การศึกษาครั้งนี้ได้กําหนดขอบเขตและพ้ืนท่ีในการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการนําของเข้า
และส่งของออกทางทะเล ณ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) ทางอากาศ ณ สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) และทางบก ณ ด่านศุลกากรสะเดา (ดสด.)  

การศึกษาครั้งนี้ เก็บตัวอย่างข้อมูลจากใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกท่ีผ่านพิธีการศุลกากรในเวลาทําการ 
08.30 - 16.30 น. ระหว่างวันท่ี 6 - 12 กันยายน 2564 จํานวน 3,000 ใบขนสินค้า สถานท่ีละ 1,000 ใบขนสินค้า 
แบ่งเป็นใบขนสินค้าขาเข้า 500 ฉบับ (ใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) 400 ฉบับ และใบขนสินค้าเปิดตรวจ 
(Red Line) 100 ฉบับ) และใบขนสินค้าขาออก 500 ฉบับ (ใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) 400 ฉบับ
และใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) 100 ฉบับ) ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

1. พิธีการศุลกากรนําเข้า 

สถานท่ีตรวจปล่อย 

ระยะเวลาตั้งแต่สินค้ามาถึง จนถึงรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร 

Green Line Red Line 
2561 2564 2561 2564 

สสภ. 17 ชั่วโมง 2 นาที 7 ชั่วโมง 47 นาที 22 ชั่วโมง 40 นาที 12 ชั่วโมง 19 นาที 

สทบ. 1 วัน 21 ชั่วโมง 39 นาที 1 วัน 6 ชั่วโมง 33 นาที 1 วัน 11 ชั่วโมง 57 นาที 1 วัน 9 ชั่วโมง 47 นาที 

ดสด. - 12 ชั่วโมง 26 นาที - 20 ชั่วโมง 57 นาที 

ตาราง ก เปรียบเทียบระยะเวลาในกระบวนการนําเข้าสินค้า จําแนกตามสถานท่ีและประเภทใบขนสินค้า 

จากตารางแสดงผลการศึกษาข้างต้น สามารถแบ่งพิธีการศุลกากรนําเข้าตามประเภทใบขนสินค้า
ได้ ๒ ประเภท คือ ใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) และใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) โดยใบขนสินค้า 
Green Line จะใช้เวลาในการตรวจปล่อยน้อยกว่าใบขนสินค้า Red Line เนื่องจากใบขนสินค้า Red Line มีข้ันตอน
การตรวจสินค้า ทําให้ระยะเวลาเฉลี่ยในการตรวจปล่อยของใบขนสินค้า Red Line มีค่ามากกว่า เม่ือเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาของปี 2561 และปี 2564 จะเห็นได้ว่าระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าลดลง ผลความแตกต่าง
ของผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ดังแสดงตามตาราง ข 
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สถานท่ีตรวจปล่อย 
ระยะเวลาท่ีลดลง เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างปี 2561 และปี 2564  

(วัน ช่ัวโมง นาที) 

Green Line Red Line 

สสภ. 
9 ชั่วโมง 15 นาที 
คิดเป็น 54.31% 

10 ชั่วโมง 21 นาที 
คิดเป็น 45.66% 

สทบ. 
15 ชั่วโมง 6 นาที 
คิดเป็น 33.07% 

2 ชั่วโมง 10 นาที 
คิดเป็น 6.02% 

ตาราง ข ผลความแตกต่างของผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า 

ตามตาราง ข จะเห็นได้ว่า ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าของ สสภ. สําหรับใบขนสินค้า 
Green Line ในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2561 ลดลง 9 ชั่วโมง 15 นาที คิดเป็นร้อยละ 54.31 และใบขนสินค้า 
Red Line ในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2561 ลดลง 10 ชั่วโมง 21 นาที คิดเป็นร้อยละ 45.66 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ผลการศึกษาของ สทบ. โดยระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าสําหรับใบขนสินค้า Green Line ในปี 2564 
เปรียบเทียบกับ ปี 2561 ลดลง 15 ชั่วโมง 6 นาที คิดเป็นร้อยละ 33.07 และใบขนสินค้า Red Line ในปี 2564 
เปรียบเทียบกับ ปี 2561 ลดลง 2 ชั่วโมง 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 6.02  

อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนพบว่า ปัจจัยหลักท่ีทําให้ผลการศึกษา
ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าของปี 2564 ลดลงจากปี 2561 มาจากระยะเวลาท่ีผู้ประกอบการส่งข้อมูล
ใบขนสินค้าจนถึงระยะเวลาติดต่อเพ่ือขอชําระค่าภาษีอากร และระยะเวลาต้ังแต่ปล่อยสินค้าจนถึงรับของออกจาก
อารักขาของศุลกากร ดังนั้น เวลาท่ีผู้ประกอบการใช้ไปในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าจึงเป็นปัจจัยหลักท่ีทําให้ 
ผลการศึกษาของปี 2564 ลดลง 

2. พิธีการศุลกากรส่งออก 

สถานท่ีตรวจปล่อย 

ระยะเวลาตั้งแต่สินค้ามาถึง จนถึงรับบรรทุก (วัน ช่ัวโมง นาที) 
Green Line Red Line 

2561 2564 2561 2564 

สสภ. 15 ชั่วโมง 24 นาที  10 ชั่วโมง 39 นาที 17 ชั่วโมง 19 นาที 12 ชั่วโมง 46 นาที  

สทบ. 4 วัน 1 ชั่วโมง 39 นาที 2 วัน 3 ชั่วโมง 54 นาที 4 วัน 5 ชั่วโมง 39 นาที 2 วัน 9 ชั่วโมง 57 นาที 

ดสด. - 1 ชั่วโมง 58 นาที - 2 ชั่วโมง 35 นาที 

ตาราง ค เปรียบเทียบระยะเวลาในกระบวนการส่งออกสินค้า จําแนกตามสถานท่ีและประเภทใบขนสินค้า 

ตาราง ค แสดงให้เห็นว่า พิธีการศุลกากรส่งออกสามารถแบ่งตามประเภทใบขนสินค้าได้เป็น 
2 ประเภท คือ ใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) และใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) โดยใบขนสินค้า 
Green Line ใช้เวลาในการตรวจปล่อยน้อยกว่าใบขนสินค้า Red Line เนื่องจากใบขนสินค้า Red Line มีข้ันตอน
การตรวจสินค้าก่อนการส่งของออก (การรับบรรทุก) ทําให้ระยะเวลาเฉลี่ยของใบขนสินค้า Red Line มีค่ามากกว่า 
เนื่องจากกระบวนการมีข้ันตอนเพ่ิมข้ึน 
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เม่ือพิจารณาผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 

และปี 2564 พบว่า ระยะเวลาของท้ังกระบวนการโดยรวมลดลงเช่นเดียวกับผลการศึกษาพิธีการศุลกากรนําเข้า 
สําหรับการส่งออก ณ สสภ. ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสําหรับใบขนสินค้า Green Line ในปี 2564 เปรียบเทียบกับ
ปี 2561 ลดลง 4 ชั่วโมง 45 นาที คิดเป็นร้อยละ 30.84 และใบขนสินค้า Red Line ในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2561 
ลดลง 4 ชั่วโมง 33 นาที คิดเป็นร้อยละ 26.27 ส่วนผลการศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยใบขนสินค้าขาออก ณ สทบ. 
ในปี 2564 เทียบกับปี 2561 ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าสําหรับใบขนสินค้า Green Line ลดลง 1 วัน 
21 ชั่วโมง 45 นาที คิดเป็นร้อยละ 46.85 และใบขนสินค้า Red Line ระยะเวลาลดลง 1 วัน 19 ชั่วโมง 42 นาที 
คิดเป็นร้อยละ 42.99 ดังแสดงตามตาราง ง 

สถานท่ีตรวจ
ปล่อย 

ระยะเวลาตั้งแต่สินค้ามาถึง จนถึงรับบรรทุก (วัน ช่ัวโมง นาที) 

Green Line Red Line 

ระยะเวลาท่ีลดลง ระยะเวลาท่ีลดลง 
สสภ. 4 ชั่วโมง 45 นาที 

คิดเป็น 30.84% 
4 ชั่วโมง 33 นาที 
คิดเป็น 26.27% 

สทบ. 1 วัน 21 ชั่วโมง 45 นาที 
คิดเป็น 46.85% 

1 วัน 19 ชั่วโมง 42 นาที 
คิดเป็น 42.99% 

ตาราง ง ผลความแตกต่างของผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาออก 

อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาในแต่ละข้ันตอนพบว่า ปัจจัยหลักท่ีทําให้ระยะเวลา
ท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกลดลง มีดังนี้ สทบ. คือ เวลารอคอยเพ่ือรับบรรทุก ส่วน สสภ. คือ ช่วงเวลา
ท่ีผู้ประกอบการใช้ในการส่งมอบสินค้าให้กับคลังสินค้า ผลการศึกษาในปี 2564 แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาในส่วนท่ี
ผู้ประกอบการใช้หลังจากการตรวจปล่อยสินค้าเสร็จสิ้นแล้วเป็นตัวแปรสําคัญท่ีทําให้ผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้
ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าโดยรวมลดลง 
   ท้ังนี้ การจัดเก็บระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าทางบก ณ ด่านศุลกากรสะเดา เป็นการเก็บข้อมูลครั้งแรก 
จึงยังไม่มีผลการศึกษาเปรียบเทียบ
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคัญ 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการผ่านกระบวนการนําเข้าและส่งออกเป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุน
ในการดําเนินการขนย้ายสินค้าข้ามประเทศของผู้ประกอบการ ซ่ึงหากใช้ระยะเวลาในการดําเนินการมากย่อมส่งผลให้ต้นทุน
ของผู้ประกอบการสูงข้ึน ด้วยเหตุนี้ องค์การระหว่างประเทศ อาทิ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) 
และองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) จึงให้ความสําคัญต่อการลดระยะเวลาท่ีใช้ในการผ่าน
กระบวนการนําเข้า/ส่งออก และผลักดันให้ประเทศสมาชิกมีการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า 
เพ่ือวัดประสิทธิภาพแต่ละข้ันตอนท่ีใช้ในกระบวนการนําเข้าและส่งออก และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

ในช่วงท่ีผ่านมา กรมศุลกากรได้ดําเนินการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทาง
ขององค์การศุลกากรโลกท้ังสิ้น 5 ครั้ง ได้แก่ (1) ปี 2555 ศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ตามมติ
ของท่ีประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนและญ่ีปุ่น ณ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
(2) ปี 2557 ศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ทางทะเล ณ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
ทางบก ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และทางอากาศยาน ณ สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(3) ปี 2558 - 2559 ศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ทางทะเล ณ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
(4) ปี 2560 ศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ทางทะเล ณ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
และทางอากาศยาน ณ สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ (5) ปี 2561 ศึกษาระยะเวลา
ท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าและขาออก ทางทะเล ณ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และทางอากาศยาน 
ณ สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ท้ังนี้ ในการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT - GT Strategic Planning Meeting) ครั้งท่ี 12 ในเดือนมีนาคม 2562 
และการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาร่วมด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน (ASEAN Trade 
Facilitation Joint Consultative Committee : ATF JCC) ครั้งท่ี 18 ในเดือนกรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมได้มอบหมายให้
สถาบันวิจัยอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia : ERIA) 
จัดทํารายงานการศึกษาต้นทุนธุรกรรมทางการค้า โดยมีจุดประสงค์เพ่ือลดต้นทุนทางการค้าลงร้อยละ 10 และเพ่ิมมูลค่า
ทางการค้าระหว่างประเทศอาเซียนเป็น 2 เท่า ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวชี้วัดต้นทุนธุรกรรมทางการค้า 
(ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicators : ASTFI) ระยะเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนต้ังแต่
สินค้ามาถึงจนสินค้าออกจากเขตท่าเรือ/สนามบิน (Dwell Time) ระยะเวลาท่ีใช้ในการขอใบอนุญาต (Time to permit 
approval) และการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study : TRS) โดยท่ีประชุมมีมติให้
ประเทศสมาชิกให้ความร่วมมือกับ ERIA ในการวัดระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า เพ่ือให้การจัดทํารายงาน
การศึกษาต้นทุนธุรกรรมทางการค้าแล้วเสร็จตามแผนในเดือนตุลาคม 2564 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือวัดระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า 
2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษารายงานต้นทุนธุรกรรมทางการค้าของ ATF - JCC และ IMT - GT 
3) เพ่ือนําผลการวัดระยะเวลาท่ีได้มาวิเคราะห์ปัญหา หรือข้อบกพร่องท่ีเกิดในกระบวนการ

นําเข้าและส่งออก และปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.3 ขอบเขตของโครงการ 

1) ศึกษาระยะเวลาท่ีใช้การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าและขาออก ไม่รวมถึงสินค้าผ่านแดน (Transit) 
และสินค้าถ่ายลํา (Transshipment)  

2) ศึกษาระยะเวลาท่ีใช้การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า เริ่มต้ังแต่สินค้ามาถึงท่าเรือ/สนามบิน/
ด่านศุลกากรทางบก จนกระท่ังสินค้าออกจากท่าเรือ/สนามบิน/ด่านศุลกากรทางบก โดยวัดระยะเวลา
กระบวนงานของศุลกากร ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการคลังสินค้า เท่าท่ีจะสามารถเก็บข้อมูลระยะเวลาได้ 

3) ศึกษาระยะเวลาท่ีใช้การตรวจปล่อยสินค้าขาออก เริ่มต้ังแต่สินค้ามาถึงท่าเรือ/สนามบิน/
ด่านศุลกากรทางบก จนกระท่ังสินค้าออกจากท่าเรือ/สนามบิน/ด่านศุลกากรทางบก โดยวัดระยะเวลา
กระบวนงานของศุลกากร ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการคลังสินค้า เท่าท่ีจะสามารถเก็บข้อมูลระยะเวลาได้ 

4) กําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือทําการศึกษา โดยพิจารณาจากท่าเรือและสนามบินท่ีมีมูลค่าการนําเข้า
หรือส่งออกสูงสุด และด่านศุลกากรทางบกภายในสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 4 ตามมติท่ีประชุม IMT - GT ดังนี้ 

4.1) ท่าเรือ ณ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) 
4.2) สนามบิน ณ สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) 
4.3) ด่านศุลกากรทางบก ณ ด่านศุลกากรสะเดา (ดสด.) 

5) จัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 7 วันต่อเนื่อง (เวลา 8.30 น. - 16.30 น.) ณ สํานักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และด่านศุลกากรสะเดา ระหว่างวันท่ี 
6 - 12 กันยายน 2564 
  



3 

บทท่ี 2  
ทฤษฎีและโครงการท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 2.1.1 WCO Guide to measure the time required for the release of goods version 2 : Year 20111 
การศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าเริ่มต้นในช่วงปี 1990 และได้มีการจัดทําคู่มือ

การศึกษาระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าข้ึนในปี ค.ศ. 1994 โดยคณะกรรมการเทคนิคถาวรขององค์การศุลกากรโลก 
(Permanent Technical Committee : PTC) อย่างไรก็ตาม ระยะแรกเริ่มมีเพียงไม่ก่ีประเทศท่ีจัดทําการศึกษา
ระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้า เนื่องจากคู่มือท่ีจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการเทคนิคถาวรขององค์การศุลกากรโลก
มีความซับซ้อน ประเทศต่าง  ๆยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดทําการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อย ทําให้คู่มือดังกล่าว
ไม่ได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ในปี ค.ศ. 1997 คณะกรรมการเทคนิคถาวรขององค์การศุลกากรโลกจึงได้พิจารณาจัดทํา
คู่มือการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าฉบับใหม่ ซ่ึงจัดทําแล้วเสร็จในปี 2001 โดยมีการกําหนดทฤษฎี
และวิธีการดําเนินการท่ีมีความเรียบง่าย ยืดหยุ่น และทันสมัย สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง และใช้เป็นบรรทัดฐาน
ในการทําการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าสําหรับประเทศสมาชิกต่าง ๆ 

คู่มือดังกล่าวถูกแก้ไขปรับปรุงอีกครั้งในปี ค.ศ. 2011 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการค้า
ระหว่างประเทศและเทคโนโลยท่ีีนํามาใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า โดยมีประเทศสมาชิก เชน่ ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ 
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และเซอร์เบีย เป็นผู้นําในการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า นอกจากนี้ 
สํานักเลขาธิการองค์การศุลกากรโลกได้มีการผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกาจัดทําการศึกษาระยะเวลา
ท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าด้วย การศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าจึงเริ่มแพร่หลายมากข้ึน 

สําหรับวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า เป็นการระบุปัญหา
และอุปสรรคเพ่ือนําไปปรับปรุงพิธีการศุลกากรให้มีความสะดวกเรียบง่ายยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม องค์การศุลกากรโลก
ไม่แนะนําให้ใช้การศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าเป็นเครื่องมือชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศโดยตรง เนื่องจากผลการศึกษาข้ึนอยู่กับหลายตัวแปร เช่น มาตรการทางพรมแดน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และประสิทธิภาพของหน่วยงานประจําด่านพรมแดน เป็นต้น 

การจัดทําการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า อาจจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1) เพ่ือระบุข้ันตอนท่ีเป็นคอขวด (Bottlenecks) ในห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ท่ีอาจทําให้
การตรวจปล่อยสินค้าล่าช้า และ/หรืออุปสรรคและข้อจํากัดในพิธีการศุลกากร 

2) เพ่ือประเมินผลการปรับปรุงหรือการนําเทคนิค วิธีการ เทคโนโลยี หรือนโยบายใหม่มาใช้ 
ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า 

 
 

                                                           

1 World Customs Organization (2011). WCO Guide to measure the time required for the released of goods version 2. 
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3) เพ่ือสร้างบรรทัดฐานในการวัดประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกทางการค้า 
4) เพ่ือระบุโอกาสและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงพิธีการศุลกากรเพ่ือการอํานวยความสะดวก 

ทางการค้า 

การศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าโดยท่ัวไปเป็นการศึกษาเฉพาะสินค้าขาเข้า 
ไม่รวมถึงสินค้าผ่านแดน (Transit Goods) และสินค้าถ่ายลํา (Transshipment Goods) ณ ท่าเรือและ/หรือสนามบิน
ท่ีมีปริมาณหรือมูลค่าการนําเข้าสูงท่ีสุด ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าจะเริ่มนับต้ังแต่เวลาท่ีสินค้ามาถึง
จนกระท่ังสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร โดยรวมระยะเวลาทุกข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการนําเข้าสินค้า 
ท้ังในส่วนของพิธีการศุลกากรและกระบวนงานอ่ืน ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น การเคลื่อนย้ายสินค้าจาก
เรือ/เครื่องบิน เพ่ือเก็บในคลังสินค้า หรือการตรวจสอบสินค้าและใบอนุญาตโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดังแสดง
ตามรูปท่ี 2.1 และรูปท่ี 2.2 

 
รูปท่ี 2.1 ข้ันตอนการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน2 

 
รูปท่ี 2.2 ข้ันตอนการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ3 

                                                           

2 รูปจาก World Customs Organization (2011) 
3 รูปจาก World Customs Organization (2011) 
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บางกรณี อาจมีการจัดทําการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาออก ซ่ึงเป็นประโยชน์

ต่อประเทศท่ียังไม่สามารถพัฒนาระบบตรวจปล่อยสินค้าขาออกได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ กระบวนการต่าง  ๆท่ีเก่ียวข้องกับ
การวัดระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาออก ดังแสดงตามรูปท่ี 2.3 

รูปท่ี 2.3 ข้ันตอนการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาออก4 

กระบวนการส่งออกสินค้าเริ่มต้นต้ังแต่การผลิตสินค้าไปจนถึงการยกสินค้าข้ึนเรือเพ่ือส่งออก 
แต่การวัดระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าขาออกเริ่มต้นเม่ือผู้ส่งออกส่งใบขนสินค้าขาออกจนถึงเวลาท่ีสินค้า
ตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากรเท่านั้น 

คู่มือการจัดทําการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าแนะนําการแบ่งระยะการ
ดําเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1) ระยะเตรียมการ เป็นระยะเริ่มแรกในการจัดทําการศึกษา ประกอบด้วย การจัดต้ังคณะทํางาน 
การกําหนดขอบเขตและการออกแบบการศึกษา และการกําหนดวิธีการดําเนินการ เพ่ือให้การศึกษาตรงตามวัตถุประสงค์ 
มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

1.1) การจัดต้ังคณะทํางาน (Establishment of Working Group) เป็นข้ันตอนแรกของการจัดทํา 
การศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า คณะทํางานควรประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีศุลกากรระดับบริหาร
เป็นหัวหน้าคณะ และมีสมาชิก 5 - 10 คน ซ่ึงควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีการศุลกากร ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างองค์กร 
นักสถิติ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ และผู้แทนจากองค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะทํางานจะต้องรับผิดชอบ
การเตรียมการ การเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล รวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1.2) การกําหนดขอบเขตและการออกแบบการศึกษา (Scope and Design of the Study) 
เพ่ือให้การศึกษาสอดคล้องกับสถานการณ์ ความจําเป็น และศักยภาพของประเทศ  

- ขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมเฉพาะกระบวนการทางศุลกากรหรือรวมหน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า 

- ศึกษาการนําเข้าสินค้า ทางเรือ ทางอากาศยาน หรือทางบก 
- พิธีการศุลกากรท่ีศึกษา เป็นพิธีการศุลกากรระบบอัตโนมัติ (Automatically) หรือ

ระบบท่ีเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ดําเนินการ (Manually) 
- การจัดทําการศึกษาเฉพาะกระบวนการนําเข้าสินค้า หรือรวมกระบวนการส่งออก 

หรือการส่งสินค้าผ่านแดน 

                                                           

4 รูปจาก World Customs Organization (2011) 
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1.3) การกําหนดวิธีการดําเนินการ ประกอบด้วยข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1.3.1) การวางแผนและวิธีการดําเนินการ (Planning and Methodology)  
- ชนิดของข้อมูลท่ีจะจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ และผู้จัดเก็บ 
- วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
- แบบสํารวจเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
- แนวทางการจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ 
- นิยามของกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า 
- การทดสอบการปฏิบัติการ 

1.3.2) การร่างแผนงานโครงการ (Detailed Drawing Plan) หลังจากท่ีได้มีการกําหนดขอบเขต
และออกแบบการศึกษา รวมถึงกําหนดวิธีการดําเนินการแล้ว ควรมีการร่างรายละเอียดของแผนงานโครงการ โดยมี
องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

- ระยะเวลาและช่วงเวลาการศึกษา (Duration and Timing of the Study) 
ควรศึกษากระบวนการทางศุลกากรให้ครบทุกข้ันตอน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 7 วัน ในสภาวการณ์ปกติ 
ไม่เป็นช่วงเวลาท่ีมีการนําเข้าสินค้ามากหรือน้อยผิดปกติ หรือมีความเป็นไปได้ท่ีจะมีสินค้าตกค้าง 

- ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographical Scope) ควรพิจารณาเลือกท่ีทําการศุลกากร
ท่ีมีปริมาณการนําเข้าสูง สินค้าหลากหลาย หากเป็นการศึกษาครั้งแรก อาจเริ่มต้นจากท่ีทําการศุลกากรท่ีมีการนําเข้า - 
ส่งออกสูงท่ีสุด 

- ชนิดของสินค้า (Types of Goods) โดยท่ัวไป ควรจัดเก็บข้อมูลสินค้าทุกประเภท 
เพ่ือให้การประเมินประสิทธิภาพการตรวจปล่อยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม อาจเลือกศึกษาเฉพาะสินค้าบางประเภท
ตามลักษณะพิเศษ เช่น สินค้ายกเว้นอากร สินค้าท่ีต้องชําระอากร สินค้าท่ีนําเข้ามาภายใต้พิธีการศุลกากรในรูปแบบต่าง 
 ๆข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในการจัดทําการศึกษา 

- การเลือกรูปแบบการขนส่ง (Choice of Traffic) ควรสอดคล้องกับขอบเขต
ทางภูมิศาสตร์ของท่ีทําการศุลกากรท่ีทําการศึกษา 

ท้ังนี้ ตัวอย่างการเขียนแผนโครงการ ดังแสดงตามตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 ตัวอย่างการระบุองค์ประกอบในการเขียนแผนโครงการ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ผู้อํานวยการด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าของศุลกากร 
ผู้อํานวยการด้านการตรวจปล่อยศุลกากร 

หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง กรมการค้าต่างประเทศ / หน่วยงานออกใบอนุญาต / อ่ืน ๆ 

หน่วยงานเอกชนที่เก่ียวข้อง ตัวแทนออกของ / ตัวแทนขนส่งสินค้า / ผู้ส่งสินค้า / อ่ืน ๆ 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 7 วันต่อเนื่อง 

ระยะเวลาทีใ่ช้ตลอดกระบวนการศึกษา 4 สัปดาห์ 

วิธีการจัดเตรียมข้อมูล 

สัปดาห์ท่ี 1 เตรียมการ 
สัปดาห์ท่ี 2 เก็บข้อมูล 
สัปดาห์ท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูล 
สัปดาห์ท่ี 4 จัดทํารายงาน 

สถานท่ี 
สถานที่ในการจัดเก็บข้อมูล ทุกท่ีทําการศุลกากร / ท่ีทําการศุลกากรท่ีมีมูลค่าการนําเข้าสูงสุด 

จํานวนสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูล ท่าเรือ / สนามบิน / ด่านชายแดน 

ขั้นตอนการทํางานที่จะจัดเก็บข้อมูล ทุกข้ันตอน / เฉพาะข้ันตอนทางศุลกากร 

สินค้า 
รูปแบบใบขนสินค้าที่จะจัดเก็บข้อมูล ท้ังใบขนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และใบขนสินค้าท่ีจัดทําด้วยมือ 

ประเภทสินค้าที่จะจัดเก็บข้อมูล ท้ังหมด / FCL / LCL / Bulk 

รูปแบบการขนส่งที่จะจัดเก็บข้อมูล ทางบก / ทางเรือ / ทางอากาศ / ท้ังหมด 

มูลค่าของสินค้าที่จะจัดเก็บข้อมูล 
สินค้าท่ีมีมูลค่าน้อย / สินค้าท่ีมีมูลค่าปานกลาง /  
สินค้าท่ีมีมูลค่ามาก / สินค้าปลอดภาษีอากร 

กิจกรรมสําคัญในการจัดเก็บข้อมูล 

สินค้ามาถึง / ส่งใบขนสินค้าและเอกสารท่ีจําเป็น / จําแนกและสุ่มตัวอย่าง 
/ สินค้าลงจากพาหนะ / การตรวจปล่อยสินค้า / พิธีการศุลกากรออกของ 
/ นําของออกจากอารักขาศุลกากร / รับของจากท่าท่ีนําเข้า 

รูปแบบการทํางาน 
จํานวนตัวอย่าง 20% ของใบขนสินค้าท้ังหมด 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง สุ่มจาก 2 หลักสุดท้ายของเลขท่ีใบขนสินค้า 

วิธีหาข้อมูลสินค้ามาถึงท่า (ขาเข้า) ผู้ส่งสินค้า / ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

วิธีหาข้อมูลสินค้าออกจากท่า (ขาเข้า)  ผู้ให้บริการท่าเรือ / ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

วิธีหาข้อมูลสินค้ามาถึงท่า (ขาออก) หน่วยงานชายแดน 

วิธีหาข้อมูลสินค้าออกจากท่า (ขาออก)  ผู้ให้บริการคลังสินค้า 
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1.3.3) การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ควรพิจารณาชนิดของสินค้าท่ีจะนํามาใช้ในการศึกษา 

วัตถุประสงค์การศึกษา และวิธีการทางสถิติ การสุ่มตัวอย่างควรเป็นแบบไม่เฉพาะเจาะจง เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ ถ้าจํานวนกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ จะเป็นตัวแทนของประชากรได้ดียิ่งข้ึน 

1.3.4) แบบสํารวจ (Form) เป็นเครื่องมือสําคัญท่ีใช้รวบรวมข้อมูลท่ีไม่สามารถเก็บ
จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในแบบสํารวจอาจประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

- ชื่อท่ีทําการศุลกากร 
- เลขท่ีใบขนสินค้า 
- สถานะ Pre - Arrival 
- สถานะการเปิดตรวจสินค้า (เปิดตรวจ / ยกเว้นการตรวจ) 
- การตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (ตรวจสอบ / ไม่ต้องตรวจสอบ) 
- การส่งใบขนสินค้าล่วงหน้า (มี / ไม่มี) 
- พิธีการศุลกากรอย่างง่าย (มี / ไม่มี) 
- สถานะ AEO (มี / ไม่มี) 
- เวลาท่ีสินค้ามาถึง 
- เวลายกสินค้าลงจากยานพาหนะ 
- เวลาส่งใบขนสินค้า 
- เวลาท่ีสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร 
แบบสํารวจเชิงลึกอาจครอบคลุมรายละเอียดของชนิดสินค้า มูลค่า ถ่ินกําเนิด 

พิกัดสินค้า ประเภทของเอกสารท่ีใช้ในการขนส่งสินค้า รูปแบบการชําระภาษีอากร เป็นต้น 
1.3.5) การทดสอบปฏิบัติการ (Test Run) เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเก็บข้อมูล 

จะเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ หากพบปัญหาในการเก็บข้อมูลจะได้แก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการเก็บข้อมูลจริง 
2) ระยะรวบรวมข้อมูล ควรกําหนดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน และควรแจกแบบสํารวจล่วงหน้าท่ีสามารถเก็บข้อมูลก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร เช่น 
วันเรือเข้า หรือข้อมูลท่ีเก่ียวกับสินค้า ท้ังนี้ ควรใช้การบันทึกเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการคํานวณ 

3) ระยะวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา เป็นระยะสุดท้ายในการจัดทําการศึกษาระยะเวลา
ท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ประกอบด้วยข้ันตอน การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 

3.1) การตรวจสอบข้อมูล (Verification of Data) ตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บข้อมูล
เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเท่ียงตรงมากท่ีสุด คัดแบบสํารวจท่ีกรอกข้อมูลผิดพลาดออกเพ่ือป้องกันผลการศึกษา
คลาดเคลื่อน 

3.2) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of data) อาจใช้ซอฟท์แวร์สําหรับจัดทํา TRS ขององค์การ
ศุลกากรโลกโดยเฉพาะ หรือใช้ซอฟท์แวร์อ่ืน ผลการศึกษาจะถูกนํามาวิเคราะห์ว่ากระบวนการตรวจปล่อยสินค้า
เป็นไปตามกฎระเบียบ และ/หรือตรงตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการหรือไม่ นอกจากนี้ 
ยังใช้ระบุจุดคอขวดซ่ึงเป็นอุปสรรคในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงจุดท่ีเป็นปัญหาต่อไป 
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3.3) การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) คณะทํางานควรจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์

ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด รายงานควรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขตวิธีการศึกษา การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ผลการศึกษาให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

3.4) ข้อเสนอเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Proposals for Changes) ผลการศึกษาท่ีได้จากการวิเคราะห์
ควรนํามาใช้พิจารณาปรับปรุงพิธีการศุลกากรให้มีความเรียบง่าย ปรับปรุงกฎหมายในกรณีจําเป็น และพิจารณา
การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ 

3.5) การศึกษาครั้งใหม่ (New Study) หากมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่าง  ๆท่ีได้จากการศึกษา
ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าแล้ว ควรจัดทําการศึกษาซํ้าอีกครั้งเพ่ือประเมินประสิทธิผลของการปรับปรุง
และกําหนดมาตรการใหม่ท่ีจะใช้ในอนาคต 

ท้ังนี้ ผู้จัดทําการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าควรตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรค
ท่ีอาจเกิดข้ึน ดังต่อนี้ 

- คณะทํางานท่ีไม่ได้ประกอบด้วยผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน อาจมีปัญหาในการติดต่อ
ประสานงาน 

- หน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะเอกชนอาจไม่เข้าใจวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการจัดทํา การศึกษา  
จึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

- อาจได้รับการตอบรับหรือความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องล่าช้า 
- ข้อมูลท่ีจําเป็นอาจอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายนอก เช่น เวลาเรือเข้า หรือ

เวลาท่ีนําสินค้าออกจากโกดัง เป็นต้น 
- การเก็บข้อมูลในบางข้ันตอนอาจต้องเก็บร่วมกับหน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีรูปแบบการทํางานท่ีแตกต่างกัน  

อาจทําให้ข้อมูลเวลาการทํางานคลาดเคลื่อน 
- การเข้าไปเก็บข้อมูลอาจรบกวนการทํางานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
- อาจมีการกรอกข้อมูลในแบบสํารวจผิดพลาด ทําให้ไม่สามารถนํามาใช้วัดผลการศึกษาท่ีแท้จริง

ไ ด้   
จึงควรตรวจสอบและคัดเลือกข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น 

2.1.2 เกณฑ์การศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามมติท่ีประชุม ATF - JCC5 
ในการประชุม TRS Workshop ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการกําหนดเกณฑ์ข้ันตํ่า 

ในการจัดทํา TRS เพ่ือให้ประเทศสมาชิกจัดทําการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าเพ่ือนําไปประกอบ
รายงานการศึกษาต้นทุนธุรกรรมทางการค้าของสถาบันวิจัยอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research 
Institute for ASEAN and East Asia : ERIA) เกณฑ์ข้ันตํ่าท่ีใช้จัดทํา TRS ปรากฏตามตารางท่ี 2.2 

 
 
 

                                                           

5 กรมศุลกากร (2561). โครงการวัดระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางองค์การศุลกากรโลก. 
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ตารางท่ี 2.2 ขอบเขตข้ันตํ่าในการดําเนินการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าในอาเซียน 

ลําดับ กิจกรรม ขาเข้า ขาออก 

1 
สถานท่ี 
ในการศึกษา 

ท่าท่ีนําเข้าหลักอย่างน้อย 1 ท่า  ท่าท่ีส่งออกหลักอย่างน้อย 1 ท่า 

2 ประเภทของ 
พิธีการท่ีต้องการวัด 

พิธีการศุลกากรขาเข้าสําหรับสินค้า 
ทุกประเภท โดยให้ความสําคัญเป็นพิเศษ
กับสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับดัชนีความยากง่าย
ในการประกอบธุรกิจ  

พิธีการศุลกากรขาออก โดยให้ความสําคัญ
เป็นพิเศษกับสินค้าตามความสนใจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน  

3  ข้อยกเว้น  สินค้าท่ีนําเข้าโดยการบรรจุคอนเทนเนอร์ 
สําหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น โดยไม่รวม 
1. สินค้านําเข้าชั่วคราว 
2. สินค้านําเข้าซํ้า 
3. สินค้า Bulk 
หมายเหตุ 
สําหรับท่ีทําการศุลกากรทางบก หมายถึง 
สินค้าท่ีนําเข้าโดยรถบรรทุก 

สินค้าท่ีส่งออกโดยการบรรจุคอนเทนเนอร์ 
สําหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น โดยไม่รวม 
1. สินค้าส่งออกชั่วคราว 
2. สินค้าส่งออกซํ้า 
3. สินค้า Bulk 
หมายเหตุ 
สําหรับท่ีทําการศุลกากรทางบก หมายถึง 
สินค้าท่ีส่งออกโดยรถบรรทุก 

4 จุดเริ่มต้นการวัด สําหรับท่าเรือ จุดเริ่มต้นการวัด คือ 
ระยะเวลาเรือเทียบท่า 
สําหรับพรมแดนทางบก จุดเริ่มต้นการ
วัด คือ เวลายื่นใบขนสินค้า 

สําหรับท่าเรือ จุดเริ่มต้นการวัด คือ
เวลาสินค้ามาถึงท่าเรือ 

5 จุดส้ินสุดการวัด  สินค้าออกจากท่าท่ีนําเข้า สินค้าลงเรือ 

6 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนหารือกับ 
นักสถิติ เพ่ือให้ข้อมูลมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนหารือกับ 
นักสถิติ เพ่ือให้ข้อมูลมีนัยสําคัญทางสถิติ 

7 
วิธีการเลือก
ตัวอย่าง 

คิดสัดส่วนตามค่าเฉลี่ยการนําร่อง 
ในระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า 

-  
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ลําดับ กิจกรรม ขาเข้า ขาออก 
8 กรอบระยะเวลา อย่างน้อย 7 วัน อย่างน้อย 7 วัน 
    หมายเหตุ หมายเหตุ 

    

- เพ่ือคาดการณ์ค่าผิดปกติจากตัวอย่าง
ข้อมูล ประเทศสมาชิกอาเซียนควร 
จดบันทึกเพ่ือจําแนกความคลาดเคลื่อน
ของข้อมูล  

- เพ่ือคาดการณ์ค่าผิดปกติจากตัวอย่าง
ข้อมูล ประเทศสมาชิกอาเซียนควร 
จดบันทึกเพ่ือจําแนกความคลาดเคลื่อน
ของข้อมูล  

    

- ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
ตัดสินใจกําหนดระยะเวลาสํ าหรับ 
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล โดยอ้างอิง
จากประสบการณ์ในอดีต 

- ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
ตัดสินใจกําหนดระยะเวลาสํ าหรั บ 
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล โดยอ้างอิง
จากประสบการณ์ในอดีต 

9 การรวบรวมข้อมูล ดําเนินการรวบรวมข้อมูลแบบเก็บด้วยมือ 
ผ่านทางแบบสอบถาม ข้อมูลจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลท่ีเก็บด้วยมือ  

ดําเนินการรวบรวมข้อมูลแบบเก็บด้วยมือ 
ผ่านทางแบบสอบถาม ข้อมูลจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลท่ีเก็บด้วยมือ 

10 โปรแกรมคํานวณ
ข้อมูล 

โปรแกรมสําหรับ TRS ของ WCO หรือ
โปรแกรมอ่ืนท่ีสามารถใช้คํานวณได้ 
หมายเหตุ 
เพ่ือวางแผนการจัดอบรมเ ก่ียวกับ
โปรแกรมสําหรับ TRS ของ WCO โดยมี 
ADB เป็นผู้สนับสนุน 

โปรแกรมสําหรับ TRS ของ WCO หรือ
โปรแกรมอ่ืนท่ีสามารถใช้คํานวณได้   

  

11 เวลาทําการศึกษา 2018 2018 

12 ค่าใช้จ่าย ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเลือก 
วัดค่าใช้จ่ายในเชิงกฎหมายหรือไม่ก็ได้ 
หมายเหตุ 
เฉพาะค่าใช้จ่ายในเชิงกฎหมายเท่านั้น 
ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการนําเ ข้า 
ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมอ่ืน 

ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเลือก
วัดค่าใช้จ่ายในเชิงกฎหมายหรือไม่ก็ได้   
หมายเหตุ 
เฉพาะค่าใช้จ่ายในเชิงกฎหมายเท่านั้น 
ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการนําเข้า 
ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมอ่ืน 

13 ผู้มีส่วนร่วม แนะนําให้ มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน 
ท่ี เ ก่ียว ข้อง ท้ั งภาครั ฐและเอกชน 
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีทําได้ 

แนะนําให้มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน 
ท่ีเ ก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีทําได้ 
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2.2 โครงการที่เกี่ยวข้อง 

   รายงานการศึกษาของกรมศุลกากรเรื่องโครงการวัดระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า
ตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก (Time Release Study : TRS) พ.ศ. 25616 

กรมศุลกากรได้ดําเนินการศึกษาระยะเวลาในการผ่านพิธีการศุลกากรจนถึงการตรวจปล่อยสินค้า
ขาเข้าและขาออก ณ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  
ท้ังนี้ กรมฯ ใช้การสุ่มตัวอย่างใบขนสินค้าแบบการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non - Probability 
Sampling) และการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเก็บตัวอย่างเท่าท่ีทําได้ตามท่ีมีอยู่ หรือท่ีได้รับ
ความร่วมมือ ในวัน / เวลาราชการ 7 วันต่อเนื่อง ในสภาวการณ์ปกติ ใช้ตัวอย่างใบขนสินค้าท้ังสิ้น 4,606 ตัวอย่าง 
แบ่งเป็น ตัวอย่างการศึกษาของสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 2,331 ตัวอย่าง (ใบขนสินค้าขาเข้า 1,331 ฉบับ 
และใบขนสินค้าขาออก 1,000 ฉบับ) และสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2,275 ตัวอย่าง  
(ใบขนสินค้าขาเข้า 1,275 ฉบับ และใบขนสินค้าขาออก 1,000 ฉบับ) ท้ังนี้ คณะทํางานใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

2.2.1 1) ผลการวัดระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือ 
การศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางเรือโดยการวัดระยะเวลา 

ในแต่ละกิจกรรมของพิธีการนําเข้า นับต้ังแต่สินค้ามาถึงท่าเรือแหลมฉบัง จนกระท่ังสินค้าได้รับการตรวจปล่อย 
ออกจากอารักขาศุลกากร (0409) ท้ังนี้ ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในกระบวนการส่งข้อมูล Manifest มีค่าเป็นลบ (-) 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนก่อนสินค้ามาถึง ผลการศึกษากระบวนการตรวจสินค้าขาเข้าทางเรือ ดังแสดง
ตามตารางท่ี 2.3 

ตารางท่ี 2.3 ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในแต่ละกระบวนการของการตรวจสินค้าขาเข้าทางเรือ  

กิจกรรม 
ประเภทของใบขนสินค้าขาเข้า 

ใบขนสินค้า Green Line ใบขนสินค้า Red Line 

ของมาถึง จนถึงส่งข้อมูล Manifest - 2 วัน 9 ชั่วโมง 38 นาที - 1 วัน 14 ชั่วโมง 12 นาที 

ของมาถึง จนถึงส่งข้อมูลใบขนสินค้า 0 วัน 16 ชั่วโมง 50 นาที 0 วัน 16 ชั่วโมง 31 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อเพ่ือชําระภาษีอากร 1 วัน 5 ชั่วโมง 11 นาที 1 วัน 7 ชั่วโมง 15 นาที 

ของมาถึง จนถึงชําระภาษีอากรเสร็จ 1 วัน 5 ชั่วโมง 11 นาที 1 วัน 7 ชั่วโมง 15 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อท่าเรือเพ่ือเตรียมของ  1 วัน 10 ชั่วโมง 38 นาที 

ของมาถึง จนถึงเตรียมของเสร็จ  1 วัน 10 ชั่วโมง 39 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสินค้า  1 วัน 11 ชั่วโมง  

ของมาถึง จนถึงเริ่มตรวจสินค้า  1 วัน 11 ชั่วโมง 7 นาที 

ของมาถึง จนถึงตรวจสินค้าเสร็จ  1 วัน 11 ชั่วโมง 19 นาที 

ของมาถึง จนถึงปล่อยสินค้า  1 วัน 11 ชั่วโมง 25 นาที 

ของมาถึง จนถึงรับของออกจากอารักขาศุลกากร 1 วัน 21 ชั่วโมง 39 นาที 1 วัน 11 ชั่วโมง 57 นาที 

                                                           

6กรมศุลกากร (2561). โครงการวัดระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก. 
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2.2.1 2) ผลการวัดระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางเรือ 
การศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางเรือโดยการวัดระยะเวลา 

ในแต่ละกิจกรรม นับต้ังแต่สินค้ามาถึงท่าเรือแหลมฉบัง จนกระท่ังรับบรรทุกสินค้า ท้ังนี้ ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ใน
กระบวนการส่งข้อมูลใบขนสินค้ามีค่าเป็นลบ (-) เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้ล่วงหน้า
ก่อนการนําสินค้ามายังท่าเรือ ผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจสินค้าขาออกทางเรือ ดังแสดง
ตามตารางท่ี 2.4 

ตารางท่ี 2.4 ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในแต่ละกระบวนการของการตรวจสินค้าขาออกทางเรือ 

กิจกรรม 
ประเภทของใบขนสินค้าขาออก 

Green Line Red Line 
ของมาถึง จนถึงส่งข้อมูลใบขนสินค้า - 1 วัน 9 ชั่วโมง 27 นาที - 0 วัน 18 ชั่วโมง 26 นาที 

ของมาถึง จนถึงชั่งน้ําหนักก่อนเอกซเรย์  0 วัน 0 ชั่วโมง 54 นาที 

ของมาถึง จนถึงเริ่มเอกซเรย์  0 วัน 0 ชั่วโมง 56 นาที 

ของมาถึง จนถึงเอกซเรย์เสร็จ  0 วัน 0 ชั่วโมง 59 นาที 

ของมาถึง จนถึงปล่อยสินค้า  0 วัน 1 ชั่วโมง  0 นาที 

ของมาถึง จนถึงส่งมอบของให้ท่าเรือ 0 วัน 0 ชั่วโมง 35 นาที 0 วัน 1 ชั่วโมง 19 นาที 

ของมาถึง - รับบรรทุก 4 วัน 1 ชั่วโมง 39 นาที 4 วัน 5 ชั่วโมง 39 นาที 

2.2.2 1) ผลการวัดระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน 
สําหรับพิธีการศุลกากรนําเข้าจะมีเฉพาะข้ันตอนการส่งข้อมูล Manifest เท่านั้นท่ีมีค่า 

เป็นลบ (-) เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนก่อนสินค้ามาถึง ผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจสินค้า
ขาเข้าทางอากาศยานกรณีปกติ ดังแสดงตามตารางท่ี 2.5 

ตารางท่ี 2.5 ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในแต่ละกระบวนการของการตรวจสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน 

กิจกรรม 
ประเภทของใบขนสินค้าขาเข้า 

Green Line Red Line 
ของมาถึง จนถึงส่งข้อมูล Manifest - 1 นาที -11 นาที 

ของมาถึง จนถึงส่งข้อมูลใบขนสินค้า 11 ชั่วโมง 9 นาที 6 ชั่วโมง 12 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อเพ่ือชําระภาษีอากร 12 ชั่วโมง 29 นาที 17 ชั่วโมง 15 นาที 

ของมาถึง จนถึงชําระภาษีอากรเสร็จ 12 ชั่วโมง 29 นาที 17 ชั่วโมง 16 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อคลังเพ่ือเตรียมของ  19 ชั่วโมง 39 นาที 

ของมาถึง จนถึงเตรียมของเสร็จ  20 ชั่วโมง 2 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสินค้า  21 ชั่วโมง 33 นาที 

ของมาถึง จนถึงเริ่มตรวจสินค้า  21 ชั่วโมง 45 นาที 

ของมาถึง จนถึงตรวจสินค้าเสร็จ  21 ชั่วโมง 58 นาที 

ของมาถึง จนถึงปล่อยสินค้า  22 ชั่วโมง 

ของมาถึง จนถึงรับของออกจากอารักขาศุลกากร 17 ชั่วโมง 2 นาที 22 ชั่วโมง 40 นาที 
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2.2.2 2) ผลการศึกษาการจัดเก็บระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางอากาศยาน 
ในการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางอากาศยาน จะวัดระยะเวลา

ในแต่ละกิจกรรมของพิธีการส่งออก นับต้ังแต่สินค้ามาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนกระท่ังสินค้ารับบรรทุก 
ท้ังนี้ เวลาส่งข้อมูลใบขนสินค้าจะเป็นเวลาท่ีมีค่าเป็นลบ (-) เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า
ได้ล่วงหน้าก่อนการนําสินค้ามายังสนามบินท่ีส่งออก โดยผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจสินค้า
ขาออกทางอากาศยาน ดังแสดงตามตารางท่ี 2.6 

ตารางท่ี 2.6 ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในแต่ละกระบวนการของการตรวจสินค้าขาออกทางอากาศยาน 

กิจกรรม 
ประเภทของใบขนสินค้าขาออก 

Green Line Red Line 
ของมาถึง จนถึงส่งข้อมูลใบขนสินค้า - 8 ชั่วโมง 41 นาที - 23 ชั่วโมง 5 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตัดใบกํากับ 21 นาที 19 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสินค้า  20 นาที 

ของมาถึง จนถึงเริ่มตรวจสินค้า  23 นาที 

ของมาถึง จนถึงตรวจสินค้าเสร็จ  31 นาที 

ของมาถึง จนถึงปล่อยสินค้า  31 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อคลังเพ่ือส่งมอบของ 4 ชั่วโมง 48 นาที 5 ชั่วโมง 1 นาที 

ของมาถึง จนถึงรับบรรทุก 15 ชั่วโมง 24 นาที 17 ชั่วโมง 19 นาที 
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บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการ 

3.1 ระยะที่ 1 การเตรียมการเพ่ือการศึกษา (Preparation of Study) 

 3.1.1  การจัดตั้งคณะทํางาน 
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.) เสนอกรมศุลกากรเพ่ือแต่งต้ังคณะทํางาน 

โดยกรมศุลกากรเห็นชอบและมีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานดําเนินโครงการวัดระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า
ตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก (Time Release Study) ตามคําสั่งกรมศุลกากร ท่ี 32/2564 ลงวันท่ี 
19 มกราคม 2564 ประกอบด้วยผู้แทนจากกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร สํานักงานตรวจสินค้า 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สํานักงานศุลกากรภาคท่ี 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และด่านศุลกากรสะเดา  

 3.1.2 การกําหนดขอบเขตและเค้าโครงการศึกษา 
คณะทํางานฯ กําหนดขอบเขตและเค้าโครงการศึกษาไว้ดังนี้ 
(1) ศึกษาเวลาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าและขาออก ได้แก่ กรมศุลกากร 

คลังสินค้า และผู้ประกอบการ  
(2) ศึกษาระยะเวลาต้ังแต่สินค้ามาถึง ณ เขตท่าเรือ/สนามบิน/ด่านศุลกากรทางบก จนกระท่ัง

สินค้าออกจากท่าเรือ/สนามบิน/ด่านศุลกากรทางบก 

3.1.3 การเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการศึกษา 
   ทําการศึกษาเป็นระยะเวลา 7 วันต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมท่ีมีสภาวะการทํางานปกติ โดยมีการกําหนด
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 3 สถานท่ีทําการศึกษา ได้แก่ สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(สสภ.) สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) และด่านศุลกากรสะเดา (ดสด.) ในวันท่ี 6 - 12 กันยายน 2564 

3.1.4 ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
ทําการศึกษาโดยเลือก ท่า/ท่ี ท่ีมีมูลค่าการนําเข้า/ส่งออกสูงสุดทางทะเลและทางอากาศ จากข้อมูลสถิติ

พบว่า ท่าเรือและสนามบินท่ีมีมูลค่าการนําเข้า/ส่งออกสูงสุดในประเทศไทย คือ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
โดยสุ่มเก็บตัวอย่างใบขนสินค้าท่ีท่าเรือ A1, A3, B5, C1 และ C2 และสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โดยสุ่มเก็บตัวอย่างใบขนสินค้าท้ังจากคลังสินค้า BFS และคลังการบินไทย และเลือกด่านศุลกากรทางบกท่ีมีการนําเข้า/
ส่งออกสูงท่ีสุดภายใต้สํานักงานศุลกากรภาคท่ี 4 ตามมติท่ีประชุม IMT - GT เป็นด่านศุลกากรสะเดา 

3.1.5 การวางแผนและวิธีการ 
(1) ชนิดของข้อมูลท่ีจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ และผู้จัดเก็บ โดยการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลาในแต่ละข้ันตอน

ของกระบวนการนําเข้าและส่งออก ดังนี้ 
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ขาเข้า 
1) ระยะเวลาท่ีสินค้ามาถึง จนถึงจัดทําใบขนสินค้าขาเข้า 
2) ระยะเวลาท่ีสินค้ามาถึง จนถึงชําระค่าภาษีอากรอากร 
3) ระยะเวลาท่ีสินค้ามาถึง จนถึงติดต่อเจ้าหน้าท่ีคลังเพ่ือเตรียมของ (Red line)  
     หรือ ติดต่อเจ้าหน้าท่ีคลังเพ่ือรับของ (Green Line)  
4) ระยะเวลาท่ีสินค้ามาถึง จนถึงพบเจ้าหน้าท่ีศุลกากรเพ่ือตรวจสอบเอกสาร (Red Line) 
5) ระยะเวลาท่ีสินค้ามาถึง จนถึงตรวจปล่อยสินค้า (Red Line) 
6) ระยะเวลาท่ีสินค้ามาถึง จนถึงติดต่อเจ้าหน้าคลังเพ่ือรับของ (Red Line) 
7) ระยะเวลาท่ีสินค้ามาถึง จนถึงสินค้าออกจากท่าเรือ/สนามบิน/ด่าน 
ขาออก 
1) ระยะเวลาท่ีสินค้ามาถึง จนถึงตัดบัญชีใบกํากับการขนย้ายสินค้า7 
2) ระยะเวลาท่ีสินค้ามาถึง จนถึงการตรวจเอกซเรย์ (เฉพาะ สทบ.) 
3) ระยะเวลาท่ีสินค้ามาถึง จนถึงตรวจปล่อยสินค้า (Red Line) 
4) ระยะเวลาท่ีสินค้ามาถึง จนถึงส่งมอบสินค้าให้ท่าเรือ/คลังสินค้า 
5) ระยะเวลาท่ีสินค้ามาถึง จนถึงสินค้าออกจากท่าเรือ/สนามบิน/ด่าน 

การจัดเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น การจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการจัดเก็บข้อมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร เนื่องจากข้อมูลบางจุดไม่สามารถจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ เช่น 
ระยะเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีศุลกากรใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าท่ีแท้จริง เป็นต้น  

ท้ังนี้ สําหรับผู้จัดเก็บข้อมูลจะเป็นเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานประจําท่า/สนามบิน/ด่านศุลกากรทางบก 
ท่ีเก่ียวข้อง  

(2) วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การเก็บข้อมูลใช้การสุ่มตัวอย่างจํานวนใบขนสินค้าแบบการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น 

(Non - Probability Sampling) และการสุ่มเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยพยายามเก็บตัวอย่าง
เท่าท่ีจะทําได้ตามท่ีมีอยู่หรือท่ีได้รับความร่วมมือ 

(3) การออกแบบสําหรับการรวบรวมข้อมูล 
การจัดเก็บข้อมูลท่ีไม่สามารถจัดเก็บจากระบบสารสนเทศได้ จะใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล 

โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 11 แบบ (รายละเอียดตามภาคผนวก) ดังนี้ 
1)    แบบสอบถามสําหรับ สทบ. (การชําระภาษีอากร)  
2)    แบบสอบถามสําหรับ สทบ. (ใบขนสินค้าขาเข้า)  
3)    แบบสอบถามสําหรับ สทบ. (ใบขนสินค้าขาออก - เอกซเรย์) 
4)    แบบสอบถามสําหรับ สสภ. (การชําระภาษีอากร) 
5)    แบบสอบถามสําหรับ สสภ. (ใบขนสินค้าขาเข้าคลังฯ BFS) 

                                                           

7 สําหรับพิธีการศุลกากรส่งออกท่ีสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เวลาท่ีสินค้ามาถึง จะเป็นเวลาเดียวกันกับเวลาตัดบัญชี
ใบกํากับการขนย้ายสินค้า เน่ืองจากผู้ขนส่งสินค้าจะยื่นตัดใบกํากับการขนย้ายสินค้าทันทีเมื่อสินค้ามาถึง 
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6)    แบบสอบถามสําหรับ สสภ. (ใบขนสินค้าขาออกคลังฯ BFS) 
7)    แบบสอบถามสําหรับ สสภ. (ใบขนสินค้าขาเข้าคลังฯ TG) 
8)    แบบสอบถามสําหรับ สสภ. (ใบขนสินค้าขาออกคลังฯ TG) 
9)    แบบสอบถามสําหรับ ดสด. (การชําระภาษีอากร) 
10)  แบบสอบถามสําหรับ ดสด. (ใบขนสินค้าขาเข้า) 
11)  แบบสอบถามสําหรับ ดสด. (ใบขนสินค้าขาออก) 

(4) การปฏิบัติการทดสอบ เพ่ือให้แน่ใจว่าการศึกษานี้สามารถดําเนินการได้โดยปราศจากข้อผิดพลาด  
หลังจากการสํารวจสถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลและจัดทําแบบสอบถาม มีการทดสอบแบบสอบถาม

โดยการทดลองเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 วัน ก่อนท่ีจะมีการเก็บข้อมูลจริง ซ่ึงสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และด่านศุลกากรสะเดา มีการทดสอบแบบสอบถาม
ในวันท่ี 1 กันยายน 2564 หลังจากการทดสอบ มีการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและแก้ไขก่อนการจัดเก็บข้อมูลจริง 

3.2  ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูล 

1) สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันท่ี 6 - 12 กันยายน 2564 โดยใช้
แบบสอบถาม ขาเข้า จํานวน 500 ฉบับ และขาออก จํานวน 500 ฉบับ  

2) สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ในวันท่ี 6 - 12 กันยายน 2564 โดยใช้แบบสอบถาม  
ขาเข้า จํานวน 500 ฉบับ และขาออก จํานวน 500 ฉบับ  

3) ด่านศุลกากรสะเดา ในวันท่ี 6 - 12 กันยายน 2564 โดยใช้แบบสอบถามขาเข้า 500 ฉบับ และ
ขาออก 500 ฉบับ  

ท้ังนี้ เก็บข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกของแต่ละท่ี โดยเก็บข้อมูลใบขนสินค้า Green Line 
จํานวน 400 ฉบับ และใบขนสินค้า Red Line จํานวน 100 ฉบับ 

3.3  ระยะที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล 

3.3.1 การพิสูจน์ตรวจสอบข้อมูล 
ทําการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเก็บข้อมูล หลังจากการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลา โดยคณะทํางาน

ฯ ทําการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และตรวจสอบข้อมูลระยะเวลาของแบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะแบบสอบถาม 
ท่ีไม่มีความผิดปกติ เพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยของข้อมูล 

3.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ 

3.3.3 การจัดทําและการเผยแพร่รายงาน 
คณะทํางานฯ จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการศึกษาการวิเคราะห์

ผลการศึกษา บทสรุปและข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ 
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3.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

3.4.1 การบริหารจํานวนเจ้าหน้าท่ี 
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี กมพ. ท่ีดําเนินการเก็บข้อมูลมีจํานวนจํากัด และช่วงเวลาท่ีเก็บข้อมูลเป็นช่วง

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซ่ึงไม่เหมาะแก่การเดินทาง ดังนั้น จึงจําเป็นต้องขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
ด่านศุลกากรสะเดา เป็นผู้เก็บข้อมูลให้ 

3.4.2 การจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
ข้อมูลท่ีใช้เพ่ือการประมวลผลการวัดระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าของกรมฯ ไม่สามารถจัดเก็บ

จากระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรได้ท้ังหมด จึงจําเป็นต้องจัดทําแบบสอบถามเพ่ือใช้ประกอบการเก็บข้อมูล
อีกทางหนึ่งด้วย ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการจัดเก็บแบบสอบถามต้องนํามาตรวจสอบและคัดแยกเพ่ือใช้วิเคราะห์และ
ประมวลผลก่อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามจํานวนท่ีต้องการ จึงต้องจัดทําแบบสอบถามในปริมาณมาก 

3.4.3 ข้อจํากัดในการประมวลผลแบบสอบถาม 
เนื่องจากข้อมูลท่ีคณะทํางานฯ ได้ทําการจัดเก็บ มีท้ังข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของกรม

ศุลกากร และข้อมูลท่ีได้จากการจัดเก็บแบบสอบถาม คณะทํางานฯ จึงต้องรวบรวมข้อมูลจากท้ังสองแหล่งมา
ประมวลผลร่วมกัน ซ่ึงพบปัญหาว่า ข้อมูลช่วงระยะเวลาท่ีบันทึกในแบบสอบถามหลายฉบับไม่สอดคล้องกันกับข้อมูล
ช่วงระยะเวลาในระบบ ทําให้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการคัดเลือกข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีสามารถนํามาใช้
ประกอบการประมวลผลได้จริง 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษาการจัดเก็บระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้า 

4.1 ผลการศึกษาการจัดเก็บระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าในรูปแบบระยะเวลาสะสม 

4.1.1 สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 1) การปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาเข้า 

 1.1) จํานวนแบบสอบถาม 
  คณะทํางานฯ ได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามตามรายใบขนสินค้าขาเข้าประกอบกับ

ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ในระหว่างวันท่ี 6 - 12 กันยายน 2564 เป็นระยะเวลา 7 วัน ในสภาพแวดล้อม
ท่ีมีการทํางานตามสภาวการณ์ปกติ โดยจัดเก็บแบบสอบถาม จํานวน 500 ฉบับ แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากใบขนสินค้า
ยกเว้นการตรวจ (Green Line) 400 ฉบับ และใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) 100 ฉบับ 

 1.2) ผลการศึกษาการจัดเก็บระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า 
  การศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน จะวัดระยะเวลา

ในแต่ละกิจกรรมของพิธีการนําเข้า นับต้ังแต่สินค้ามาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนกระท่ังสินค้าได้รับการตรวจปล่อย
ออกจากอารักขาศุลกากร (0409) ณ คลังการบินไทย และคลัง BFS ระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า
ขาเข้าทางอากาศยาน ดังแสดงตามตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใช้ในแต่ละกระบวนการ  
(ต่อใบขนสินค้า 1 ฉบับ) 

ประเภทของใบขนสินค้าขาเข้า 

Green Line Red Line 
ของมาถึง จนถึงส่งข้อมูลใบขนสินค้า 6 ชั่วโมง 45 นาที 5 ชั่วโมง 36 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อเพ่ือชําระภาษีอากร 7 ชั่วโมง 19 นาที 6 ชั่วโมง 48 นาที 

ของมาถึง จนถึงชําระภาษีอากรเสร็จ 7 ชั่วโมง 20 นาที 6 ชั่วโมง 49 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อคลังเพ่ือเตรียมของ  7 ชั่วโมง 16 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสินค้า  9 ชั่วโมง 24 นาที 

ของมาถึง จนถึงเริ่มตรวจสินค้า  9 ชั่วโมง 29 นาที 

ของมาถึง จนถึงตรวจสินค้าเสร็จ  9 ชั่วโมง 39 นาที 

ของมาถึง จนถึงปล่อยสินค้า  9 ชั่วโมง 51 นาที 

ของมาถึง จนถึงรับของออกจากอารักขาศุลกากร 7 ชั่วโมง 47 นาที 12 ชั่วโมง 19 นาที 
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2) การปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออก 

 2.1) จํานวนแบบสอบถาม 
  คณะทํางานฯ ได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามตามรายใบขนสินค้าขาออก

ประกอบกับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรสําหรับการส่งออกในระหว่างวันท่ี 6 - 12 กันยายน 2564  
เป็นระยะเวลา 7 วัน ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการทํางานตามสภาวการณ์ปกติ โดยจัดเก็บแบบสอบถาม จํานวน 500 ฉบับ 
แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) 400 ฉบับ และใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) 
100 ฉบับ 

 2.2) ผลการศึกษาการจัดเก็บระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาออก 
  การศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางอากาศยาน จะวัดระยะเวลา

ในแต่ละกิจกรรมของพิธีการส่งออก นับต้ังแต่สินค้ามาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนกระท่ังสินค้ารับบรรทุก 
ท้ังนี้ เวลาส่งข้อมูลใบขนสินค้าจะแสดงค่าเป็นลบ (-) เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้ล่วงหน้า
ก่อนการนําสินค้ามายังสนามบินท่ีส่งออก โดยผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออก
ทางอากาศยาน ดังแสดงตามตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 ระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางอากาศยาน  

กิจกรรม 

ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใช้ในแต่ละกระบวนการ  
(ต่อใบขนสินค้า 1 ฉบับ) 

ประเภทของใบขนสินค้าขาออก 

Green Line Red Line 

ของมาถึง จนถึงส่งข้อมูลใบขนสินค้า - 7 ชั่วโมง 52 นาที - 21 ชั่วโมง 46 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตัดใบกํากับ 18 นาที 14 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสินค้า  16 นาที 

ของมาถึง จนถึงเริ่มตรวจสินค้า  19 นาที 

ของมาถึง จนถึงตรวจสินค้าเสร็จ  27 นาที 

ของมาถึง จนถึงปล่อยสินค้า  27 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อคลังเพ่ือส่งมอบของ 2 ชั่วโมง 1 นาที 2 ชั่วโมง 13 นาที 

ของมาถึง จนถึงรับบรรทุก 10 ชั่วโมง 39 นาที 12 ชั่วโมง 46 นาที 

 4.1.2 สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

 1)  การปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาเข้า 

 1.1)  จํานวนแบบสอบถาม 
  คณะทํางานฯ ได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามตามรายใบขนสินค้าขาเข้า

ประกอบกับในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ในระหว่างวันท่ี 6 - 12 กันยายน 2564 เป็นระยะเวลา 7 วัน   
ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการทํางานตามสภาวการณ์ปกติ โดยจัดเก็บแบบสอบถาม จํานวน 500 ฉบับ แบ่งเป็น 
กลุ่มตัวอย่างจากใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) 400 ฉบับ และใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) 100 ฉบับ 
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 1.2) ผลการศึกษาการจัดเก็บระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า 
  ในการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางทะเล จะวัดระยะเวลา

ในแต่ละกิจกรรมของพิธีการนําเข้า นับต้ังแต่สินค้ามาถึงท่าเรือแหลมฉบัง จนกระท่ังสินค้าได้รับการตรวจปล่อย
ออกจากอารักขาศุลกากร (0409) ณ ท่า A1, A5, B5, C1 และ C2 สําหรับพิธีการศุลกากรนําเข้าจะมีเฉพาะ
ข้ันตอนการส่งข้อมูล Manifest เท่านั้นท่ีแสดงค่าเป็นลบ (-) เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนก่อนสินค้ามาถึง 
โดยผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางทะเล ดังแสดงตามตารางท่ี 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางทะเล  

กิจกรรม 

ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใช้ในแต่ละกระบวนการ  
(ต่อใบขนสินค้า 1 ฉบับ) 

ประเภทของใบขนสินค้าขาเข้า 

Green Line Red Line 
ของมาถึง จนถึงส่งข้อมูล Manifest - 2 วัน 4 ชั่วโมง 28 นาที - 1 วัน 8 ชั่วโมง 20 นาที 

ของมาถึง จนถึงส่งข้อมูลใบขนสินค้า 0 วัน 15 ชั่วโมง 56 นาที 0 วัน 16 ชั่วโมง 31 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อเพ่ือชําระภาษีอากร 1 วัน 1 ชั่วโมง 5 นาที 1 วัน 3 ชั่วโมง 51 นาที 

ของมาถึง จนถึงชําระภาษีอากรเสร็จ 1 วัน 1 ชั่วโมง 6 นาที 1 วัน 3 ชั่วโมง 52 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อท่าเรือเพ่ือเตรียมของ  1 วัน 8 ชั่วโมง 39 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสินค้า  1 วัน 8 ชั่วโมง 54 นาที 

ของมาถึง จนถึงเริ่มตรวจสินค้า  1 วัน 9 ชั่วโมง 13 นาที 

ของมาถึง จนถึงตรวจสินค้าเสร็จ  1 วัน 9 ชั่วโมง 22 นาที 

ของมาถึง จนถึงปล่อยสินค้า  1 วัน 9 ชั่วโมง 39 นาที 

ของมาถึง จนถึงรับของออกจากอารักขาศุลกากร 1 วัน 6 ชั่วโมง 33 นาที 1 วัน 9 ชั่วโมง 47 นาที 

 2) การปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออก 

 2.1) จํานวนแบบสอบถาม 
  คณะทํางานฯ ได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามตามแต่ละใบขนสินค้าขาออก

ประกอบกับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร สําหรับการส่งออกในระหว่างวันท่ี 6 - 12 กันยายน 2564  
เป็นระยะเวลา 7 วัน ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการทํางานตามสภาวการณ์ปกติ โดยจัดเก็บแบบสอบถามจํานวน 500 ฉบับ 
แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) 400 ฉบับ และใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) 
100 ฉบับ 

 2.2)  ผลการศึกษาการจัดเก็บระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาออก 
  การศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางทะเล จะวัดระยะเวลา

นับต้ังแต่สินค้ามาถึงท่าเรือแหลมฉบัง จนกระท่ังรับบรรทุกสินค้า ท้ังนี้ ระยะเวลาส่งข้อมูลใบขนสินค้าจะแสดงค่า
เป็นลบ (-) เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้ล่วงหน้าก่อนการนําสินค้ามายังท่าเรือท่ีส่งออก 
โดยผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางทะเล ดังแสดงตามตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 ระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางทะเล 

กิจกรรม 

ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใช้ในแต่ละกระบวนการ  
(ต่อใบขนสินค้า 1 ฉบับ) 

ประเภทของใบขนสินค้าขาออก 

Green Line Red Line 
ของมาถึง จนถึงส่งข้อมูลใบขนสินค้า - 1 วัน 8 ชั่วโมง 59 นาที - 0 วัน 19 ชั่วโมง 14 นาที 

ของมาถึง จนถึงชั่งน้ําหนักก่อนเอกซเรย์      0 วัน 0 ชั่วโมง 51 นาที 

ของมาถึง จนถึงเริ่มเอกซเรย์  0 วัน 0 ชั่วโมง 54 นาที 

ของมาถึง จนถึงเอกซเรย์เสร็จ       0 วัน 1 ชั่วโมง  3 นาที 

ของมาถึง จนถึงปล่อยสินค้า  0 วัน 1 ชั่วโมง  5 นาที 

ของมาถึง จนถึงส่งมอบของให้ท่าเรือ 0 วัน 0 ชั่วโมง 32 นาที 0 วัน 1 ชั่วโมง 16 นาที 

ของมาถึง - รับบรรทุก 2 วัน 3 ชั่วโมง 54 นาที 2 วัน 9 ชั่วโมง 57 นาที 

 4.1.3  ด่านศุลกากรสะเดา 

  1)  การปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาเข้า 

 1.1) จํานวนแบบสอบถาม 
  คณะทํางานฯ ได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามตามแต่ละใบขนสินค้าขาเข้า 

ประกอบกับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ในระหว่างวันท่ี 6 - 12 กันยายน 2564 เป็นระยะเวลา 7 วัน  
ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการทํางานตามสภาวการณ์ปกติ โดยจัดเก็บแบบสอบถาม จํานวน 500 ฉบับ แบ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจากใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) 400 ฉบับ และใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) 100 ฉบับ 

 1.2)  ผลการศึกษาการจัดเก็บระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก 
  การศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก จะวัดระยะเวลา 

ในแต่ละกิจกรรมของพิธีการนําเข้า นับต้ังแต่สินค้ามาถึงด่านศุลกากรสะเดา จนกระท่ังสินค้าได้รับการตรวจปล่อย
ออกจากอารักขาศุลกากร (0409) โดยผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก
ดังแสดงตามตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 ระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก 

กิจกรรม 

ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใช้ในแต่ละกระบวนการ  
(ต่อใบขนสินค้า 1 ฉบับ) 

ประเภทของใบขนสินค้าขาเข้า 

Green Line Red Line 
ของมาถึง จนถึงส่งข้อมูลใบขนสินค้า 1 ชั่วโมง 48 นาที 6 ชั่วโมง 12 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสินค้า  17 ชั่วโมง 2 นาที 

ของมาถึง จนถึงเริ่มตรวจสินค้า  17 ชั่วโมง 14 นาที 

ของมาถึง จนถึงตรวจสินค้าเสร็จ  17 ชั่วโมง 29 นาที 

ของมาถึง จนถึงปล่อยสินค้า  18 ชั่วโมง 41 นาที 

ของมาถึง จนถึงรับของออกจากด่าน 12 ชั่วโมง 26 นาที 20 ชั่วโมง 57 นาที 

 2)  การปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออก 

 2.1)  จํานวนแบบสอบถาม 
  คณะทํางานฯ ได้จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามตามแต่ละใบขนสินค้าขาออกประกอบกับ

ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร สําหรับการส่งออกในระหว่างวันท่ี 6 - 12 กันยายน 2564 เป็นระยะเวลา 7 วัน 
ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการทํางานตามสภาวการณ์ปกติ จัดเก็บแบบสอบถามจํานวน 500 ฉบับ แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จากใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) 400 ฉบับ และใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) 100 ฉบับ 

 2.2)  ผลการศึกษาการจัดเก็บระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางบก 
  การศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางบก จะวัดระยะเวลา 

ในแต่ละกิจกรรม นับต้ังแต่สินค้ามาถึงด่านศุลกากรสะเดา จนกระท่ังรับบรรทุกสินค้า ผลการศึกษาระยะเวลา 
ท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางบก ดังแสดงตามตารางท่ี 4.6 

ตารางท่ี 4.6 ระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางบก 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใช้ในแต่ละกระบวนการ  
(ต่อใบขนสินค้า 1 ฉบับ) 

ประเภทของใบขนสินค้าขาออก 

Green Line Red Line 

ของมาถึง จนถึงส่งข้อมูลใบขนสินค้า 1 ชั่วโมง 12 นาที 1 ชั่วโมง 34 นาที 

ของมาถึง จนถึงติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสินค้า  1 ชั่วโมง 48 นาที  

ของมาถึง จนถึงเริ่มตรวจสินค้า  2 ชั่วโมง 2 นาที 

ของมาถึง จนถึงตรวจสินค้าเสร็จ  2 ชั่วโมง 16 นาที 

ของมาถึง จนถึงปล่อยสินค้า  2 ชั่วโมง 20 นาที 

ของมาถึง จนถึงรับของออกจากด่าน 1 ชั่วโมง 58 นาที 2 ชั่วโมง 35 นาที 
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4.2 ผลการศึกษาการจัดเก็บระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าแบบแสดงช่วงเวลา 

  ผลการศึกษาการจัดเก็บระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าแบบแสดงช่วงเวลาในรูปแบบแผนภาพ 
โดยระบุเวลาท่ีใช้ในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า แสดงให้เห็นระยะเวลาดําเนินการ หากมีข้ันตอนใด
ท่ีใช้เวลาดําเนินการมาก สามารถนําไปวิเคราะห์หาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าได้ 
นอกจากนี้ ผลการศึกษาการจัดเก็บระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าแบบแสดงช่วงเวลายังระบุช่วงเวลาของ
ข้ันตอนท่ีใช้ระยะเวลาลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับผลการศึกษาครั้งท่ีผ่านมาอีกด้วย 

 4.2.1 สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

1) พิธีการศุลกากรนําเข้ากรณีใบขนสินค้า Green line 

 
รูปท่ี 4.1 กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า Green Line ณ สสภ. 

   รูปท่ี 4.1 แสดงระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า 
ทางอากาศยานของใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) ซ่ึงผู้นําของเข้าสามารถรับสินค้าออกจากอารักขา 
ของศุลกากรได้ทันทีหลังจากชําระค่าภาษีอากรเสร็จสิ้น  
   ผลการศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยานของใบขนสินค้า Green Line 
เริ่มนับจากเวลาท่ีสินค้ามาถึงท่าอากาศยาน ผู้นําของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 
(เวลาเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 45 นาที) และติดต่อชําระภาษีอากร (เวลาเฉลี่ย 34 นาที) กรมศุลกากรดําเนินการรับชําระภาษีอากร 
(เวลาเฉลี่ย 1 นาที) จากนั้น ผู้นําของเข้ารับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร (เวลาเฉลี่ย 27 นาที)  
   ท้ังนี้ กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยานของใบขนสินค้า Green Line ผู้นําของเข้า
ใช้เวลาดําเนินการเฉลี่ยรวม 7 ชั่วโมง 46 นาที และกรมศุลกากรใช้เวลาดําเนินการเฉลี่ย 1 นาที 

2) พิธีการศุลกากรนําเข้ากรณีใบขนสินค้า Red Line 

 
รูปท่ี 4.2 กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า Red Line ณ สสภ. 
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 รูปท่ี 4.2 แสดงระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า 

ของใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) ซ่ึงเป็นใบขนสินค้าท่ีติดเง่ือนไขความเสี่ยง ผู้นําของเข้าจะต้องเข้าพบเจ้าหน้าท่ี
ศุลกากรเพ่ือตรวจสินค้าก่อนท่ีจะรับสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร ดังนั้น เม่ือผู้นําของเข้าชําระภาษีอากรสําเรจ็ 
จะต้องติดต่อคลังสินค้าเพ่ือเตรียมสินค้าให้ศุลกากรตรวจ ก่อนจะติดต่อเจ้าหน้าท่ีศุลกากรเพ่ือแจ้งว่าสินค้าพร้อมตรวจแล้ว 
หลังจากเจ้าหน้าท่ีตรวจสินค้าเสร็จสิ้น จะทําการบันทึกการตรวจปล่อยในระบบ เพ่ือให้ผู้นําของเข้านําสินค้าออก
จากอารักขาของศุลกากรต่อไป 

 ผลการศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยานของใบขนสินค้า Red Line  
เริ่มนับจากเวลาท่ีของมาถึงท่าอากาศยาน ผู้นําของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 
(เวลาเฉลี่ย 5 ชั่วโมง 36 นาที) และติดต่อชําระภาษีอากร (เวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 12 นาที) กรมศุลกากรดําเนินการ
รับชําระภาษีอากร (เวลาเฉลี่ย 1 นาที) จากนั้น ผู้นําของเข้าติดต่อคลังสินค้าเพ่ือให้คลังสินค้าเตรียมของสําหรับ
การตรวจ (คลังสินค้าใช้เวลาเฉลี่ย 27 นาที) และติดต่อเจ้าหน้าท่ีศุลกากรเพ่ือขอตรวจสินค้า (เวลาเฉลี่ย 2 ชั่วโมง  
8 นาที) เจ้าหน้าท่ีศุลกากรเปิดตรวจสินค้า (ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 5 นาที และระยะเวลาตรวจสินค้าเฉลี่ย 10 นาที) 
และบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (เวลาเฉลี่ย 12 นาที) จากนั้น ผู้นําของเข้าจึงนําสินค้า 
ออกจากอารักขาของศุลกากร (เวลาเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 28 นาที) 
   ท้ังนี้ กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยานของใบขนสินค้า Red Line ผู้นําของเข้า
ใช้เวลาดําเนินการเฉลี่ยรวม 11 ชั่วโมง 24 นาที คลังสินค้าใช้เวลาดําเนินการเฉลี่ยรวม 27 นาที และกรมศุลกากร
ใช้เวลาดําเนินการเฉลี่ยรวม 28 นาที 

3)  พิธีการศุลกากรส่งออก กรณีใบขนสินค้า Green line 

 
รูปท่ี 4.3 กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออก Green Line ณ สสภ. 

   รูปท่ี 4.3 แสดงระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออก 
ทางอากาศยานของใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) ซ่ึงผู้ส่งของออกจะต้องมาพบเจ้าหน้าท่ีศุลกากร
เพ่ือตัดใบกํากับการขนย้ายสินค้าก่อน จึงจะส่งมอบของให้คลังสินค้าเพ่ือส่งออกต่อไป 

 ผลการศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางอากาศยานของใบขนสินค้า Green Line 
เริ่มนับจากเวลาท่ีสินค้ามาถึงท่าอากาศยาน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาปรากฏว่า ผู้ส่งของออกส่งข้อมูลใบขนสินค้า 
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรก่อนสินค้ามาถึงท่าอากาศยาน (เวลาเฉลี่ย 7 ชั่วโมง 52 นาที) และดําเนินการ
ตัดใบกํากับการขนย้ายสินค้าหลังจากสินค้ามาถึงท่าอากาศยาน (เวลาเฉลี่ย 18 นาที) จากนั้น ผู้ส่งของออกส่งมอบสินค้า
ให้คลังสินค้า (เวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 43 นาที) โดยสินค้าจะอยู่ในคลังสินค้าเพ่ือรอรับบรรทุกต่อไป (เวลาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 
38 นาที) 
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   ท้ังนี้ กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางอากาศยานของใบขนสินค้า Green Line ผู้ส่งของออก
ใช้เวลาดําเนินการนับต้ังแต่สินค้ามาถึงท่าอากาศยานเฉลี่ยรวม 2 ชั่วโมง 1 นาที และระยะเวลารอคอยเพ่ือรับบรรทุก
เฉลี่ยรวม 8 ชั่วโมง 38 นาที 

   4) พิธีการศุลกากรส่งออก กรณีใบขนสินค้า Red line 

 
รูปท่ี 4.4 กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออก Red Line ณ สสภ. 

   รูปท่ี 4.4 แสดงระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออก 
ของใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) ซ่ึงเป็นใบขนสินค้าท่ีติดเง่ือนไขความเสี่ยง ผู้ส่งของออกจะต้องเข้าพบเจ้าหน้าท่ี
ศุลกากรเพ่ือตรวจสินค้าก่อนส่งมอบสินค้าให้คลังสินค้าเพ่ือส่งออก  

 ผลการศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางอากาศยานของใบขนสินค้า Red Line 
เริ่มนับจากเวลาท่ีสินค้ามาถึงท่าอากาศยาน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาปรากฏว่า ผู้ส่งของออกส่งข้อมูลใบขนสินค้า 
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรก่อนสินค้ามาถึงท่าอากาศยาน (เวลาเฉลี่ย 21 ชั่วโมง 46 นาที) และ
ติดต่อขอตัดใบกํากับการขนย้ายสินค้าหลังจากสินค้ามาถึงท่าอากาศยาน (เวลาเฉลี่ย 14 นาที) จากนั้น ผู้ส่งของออก
ติดต่อเจ้าหน้าท่ีศุลกากรเพ่ือขอตรวจสินค้า (เวลาเฉลี่ย 2 นาที) เจ้าหน้าท่ีศุลกากรเปิดตรวจสินค้า (ระยะเวลา
รอคอยเฉลี่ย 3 นาที และระยะเวลาตรวจสินค้าเฉลี่ย 8 นาที) จากนั้น ผู้ส่งของออกจึงส่งมอบสินค้าให้คลังสินค้า
เพ่ือส่งออก (เวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 46 นาที) โดยสินค้าจะอยู่ในคลังสินค้าเพ่ือรอรับบรรทุกต่อไป (เวลาเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 
33 นาที) 
   ท้ังนี้ กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางอากาศยานของใบขนสินค้า Red Line ผู้ส่งของออก
ใช้เวลาดําเนินการนับต้ังแต่สินค้ามาถึงท่าอากาศยานเฉลี่ยรวม 2 ชั่วโมง 2 นาที กรมศุลกากรใช้เวลาดําเนินการ
เฉลี่ยรวม 11 นาที และระยะเวลารอคอยเพ่ือรับบรรทุกเฉลี่ยรวม 10 ชั่วโมง 33 นาที 

 4.2.2  สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

1) พิธีการศุลกากรนําเข้า กรณีใบขนสินค้า Green line 

 
รูปท่ี 4.5 กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า Green Line ณ สทบ. 
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   รูปท่ี 4.5 แสดงระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า 
ทางทะเลของใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) ซ่ึงผู้นําของเข้าสามารถรับของออกจากอารักขาของศุลกากร
ได้ทันทีหลังจากชําระค่าภาษีอากรเสร็จสิ้น  
   ผลการศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางทะเลของใบขนสินค้า Green Line เริ่มนับจาก
เวลาท่ีสินค้ามาถึงท่าเรือ ผู้นําของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (เวลาเฉลี่ย 
15 ชั่วโมง 56 นาที) และติดต่อชําระภาษีอากร (เวลาเฉลี่ย 9 ชั่วโมง 9 นาที) กรมศุลกากรดําเนินการรับชําระภาษีอากร 
(เวลาเฉลี่ย 1 นาที) จากนั้น ผู้นําของเข้ารับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร (เวลาเฉลี่ย 5 ชั่วโมง 27 นาที)  
   ท้ังนี้ กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางทะเลของใบขนสินค้า Green Line ผู้นําของเข้า 
ใช้เวลาดําเนินการเฉลี่ยรวม 1 วัน 6 ชั่วโมง 32 นาที และกรมศุลกากรใช้เวลาดําเนินการเฉลี่ย 1 นาที 

2) พิธีการศุลกากรนําเข้า กรณใีบขนสินค้า Red line 

 
รูปท่ี 4.6 กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า Red Line ณ สทบ. 

 รูปท่ี 4.6 แสดงระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า 
ทางทะเลของใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) ซ่ึงเป็นใบขนสินค้าท่ีติดเง่ือนไขความเสี่ยง ผู้นําของเข้าจะต้อง
เข้าพบเจ้าหน้าท่ีศุลกากรเพ่ือตรวจสินค้าก่อนท่ีจะรับของออกจากอารักขาของศุลกากร ดังนั้น เม่ือผู้นําของเข้า
ชําระภาษีอากรสําเร็จ จะต้องติดต่อคลังสินค้าเพ่ือเตรียมสินค้าให้ศุลกากรตรวจ โดยคลังสินค้าจะทําการระบุ
ตําแหน่งของสินค้าภายในคลังสินค้าให้ผู้นําของเข้าทราบ ก่อนผู้นําของเข้าจะมาติดต่อเจ้าหน้าท่ีศุลกากรเพ่ือแจ้งว่า
สินค้าพร้อมตรวจแล้ว หลังจากเจ้าหน้าท่ีตรวจสินค้าเสร็จสิ้น จะทําการบันทึกการตรวจปล่อยในระบบ เพ่ือให้
ผู้นําของเข้านําของออกจากอารักขาของศุลกากรต่อไป 

 ผลการศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางทะเลของใบขนสินค้า Red Line เริ่มนับจาก
เวลาท่ีสินค้ามาถึงท่าเรือ ผู้นําของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (เวลาเฉลี่ย 16 ชั่วโมง 
31 นาที) และติดต่อชําระภาษีอากร (เวลาเฉลี่ย 11 ชั่วโมง 20 นาที) กรมศุลกากรดําเนินการรับชําระภาษีอากร 
(เวลาเฉลี่ย 1 นาที) จากนั้น ผู้นําของเข้าติดต่อคลังสินค้าเพ่ือให้คลังสินค้าเตรียมของสําหรับการตรวจ (เวลาเฉลี่ย 
4 ชั่วโมง 47 นาที) และติดต่อเจ้าหน้าท่ีศุลกากรเพ่ือขอตรวจสินค้า (เวลาเฉลี่ย 15 นาที) เจ้าหน้าท่ีศุลกากร 
เปิดตรวจสินค้า (ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 19 นาที และระยะเวลาตรวจสินค้าเฉลี่ย 9 นาที) และบันทึกการตรวจปล่อย
ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (เวลาเฉลี่ย 17 นาที) ผู้นําของเข้าจึงนําสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร 
(เวลาเฉลี่ย 8 นาที) 
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   ท้ังนี้ กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางทะเลของใบขนสินค้า Red Line ผู้นําของเข้า 
ใช้เวลาดําเนินการเฉลี่ยรวม 1 วัน 9 ชั่วโมง 1 นาที และกรมศุลกากรใช้เวลาดําเนินการเฉลี่ยรวม 46 นาที 

3) พิธีการศุลกากรส่งออกกรณีใบขนสินค้า Green line 

 
รูปท่ี 4.7 กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออก Green Line ณ สทบ. 

 รูปท่ี 4.7 แสดงระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออก
ทางทะเลของใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) ซ่ึงผู้ส่งของออกสามารถส่งมอบสินค้าให้ท่าเรือเพ่ือส่งออก
ได้ทันทีหลังจากสินค้ามาถึง 

 ผลการศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางทะเลของใบขนสินค้า Green Line เริ่มนับจาก
เวลาท่ีสินค้ามาถึงท่าเรือ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาปรากฏว่า ผู้ส่งของออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากรก่อนสินค้ามาถึงท่าเรือ (เวลาเฉลี่ย 1 วัน 8 ชั่วโมง 59 นาที) และส่งมอบสินค้าให้คลังสินค้าหลังจาก
สินค้ามาถึงท่าเรือ (เวลาเฉลี่ย 32 นาที) โดยสินค้าจะอยู่ในคลังสินค้าของท่าเรือเพ่ือรอรับบรรทุกต่อไป (เวลาเฉลี่ย 
2 วัน 3 ชั่วโมง 22 นาที) 

 ท้ังนี้ กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางทะเลของใบขนสินค้า Green Line ผู้ส่งของออก
ใช้เวลาดําเนินการนับต้ังแต่สินค้ามาถึงท่าอากาศยาน เฉลี่ยรวม 32 นาที และระยะเวลารอคอยเพ่ือรับบรรทุก
เฉลี่ยรวม 2 วัน 3 ชั่วโมง 22 นาที 

4) พิธีการศุลกากรส่งออกกรณีใบขนสินค้า Red line 

 
รูปท่ี 4.8 กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออก Red Line ณ สทบ. 

 รูปท่ี 4.8 แสดงระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออก
ทางทะเลของใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) ซ่ึงเป็นใบขนสินค้าท่ีติดเง่ือนไขความเสี่ยง ผู้ส่งของออกจะต้อง
เอกซเรย์ตู้สินค้าก่อนท่ีจะส่งมอบสินค้าให้ท่าเรือเพ่ือส่งออก  
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 ผลการศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางทะเลของใบขนสินค้า Red Line เริ่มนับจาก

เวลาท่ีสินค้ามาถึงท่าเรือ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาปรากฏว่า ผู้ส่งของออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากรก่อนสินค้ามาถึงท่าเรือ (เวลาเฉลี่ย 19 ชั่วโมง 14 นาที) หลังจากท่ีสินค้ามาถึงท่าเรือ ผู้ส่งของออก
จะนําตู้สินค้าไปยังศูนย์เอกซเรย์เพ่ือชั่งน้ําหนักก่อนทําการเอกซเรย์ (เวลาเฉลี่ย 51 นาที) เจ้าหน้าท่ีศุลกากรทําการ
เอกซเรย์ตู้สินค้า (ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 3 นาที และระยะเวลาเอกซเรย์ 9 นาที) และบันทึกผลการตรวจปล่อย
สิ น ค้ า 
ลงในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (เวลาเฉลี่ย 2 นาที) จากนั้น ผู้ส่งของออกส่งมอบสินค้าให้คลังสินค้าเพ่ือส่งออก 
(เวลาเฉลี่ย 11 นาที) โดยสินค้าจะอยู่ในคลังสินค้าเพ่ือรอรับบรรทุกต่อไป (เวลาเฉลี่ย 2 วัน 8 ชั่วโมง 41 นาที) 

 ท้ังนี้ กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางทะเลของใบขนสินค้า Red Line ผู้ส่งของออก 
ใช้เวลาดําเนินการนับต้ังแต่สินค้ามาถึงท่าเรือเฉลี่ยรวม 1 ชั่วโมง 2 นาที กรมศุลกากรใช้เวลาดําเนินการเฉลี่ยรวม 
14 นาที และระยะเวลารอคอยเพ่ือรับบรรทุกเฉลี่ยรวม 2 วัน 8 ชั่วโมง 41 นาที 

 4.2.3  ด่านศุลกากรสะเดา  

  1) พิธีการศุลกากรนาํเข้า กรณีใบขนสินค้า Green line 

 
รูปท่ี 4.9 กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า Green Line ณ ดสด. 

   รูปท่ี 4.9 แสดงระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก
ของใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line)  
   ผลการศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยานของใบขนสินค้า Green Line เริ่มนับจาก
เวลาท่ีสินค้ามาถึงด่านศุลกากรทางบก ผู้นําของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 
(เวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 48 นาที) ผู้นําของเข้ารับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร (เวลาเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 38 นาที)  
   ท้ังนี้ กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยานของใบขนสินค้า Green Line ผู้นําของเข้า
ใช้เวลาดําเนินการเฉลี่ยรวม 12 ชั่วโมง 26 นาที  

  2) พิธีการศุลกากรนาํเข้า กรณีใบขนสินค้า Red line 

 
รูปท่ี 4.10 กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า Red Line ณ ดสด. 
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 รูปท่ี 4.10 แสดงระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก

ของใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) ซ่ึงเป็นใบขนสินค้าท่ีติดเง่ือนไขความเสี่ยง ผู้นําของเข้าจะต้องเข้าพบเจ้าหน้าท่ี
ศุลกากรเพ่ือตรวจสินค้าก่อนท่ีจะรับของออกจากอารักขาของศุลกากร  

 ผลการศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบกของใบขนสินค้า Red Line เริ่มนับจาก
เวลาท่ีสินค้ามาถึงด่านศุลกากรทางบก ผู้นําของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 
(เวลาเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 12 นาที) ผู้นําของเข้าติดต่อเจ้าหน้าท่ีศุลกากรเพ่ือขอตรวจสินค้า (เวลาเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 50 นาที) 
เจ้าหน้าท่ีศุลกากรเปิดตรวจสินค้า (ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 12 นาที และระยะเวลาตรวจสินค้าเฉลี่ย 15 นาที) 
และบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (เวลาเฉลี่ย 12 นาที) จากนั้น ผู้นําของเข้าจึงนําสินค้า 
ออกจากอารักขาของศุลกากร (เวลาเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 16 นาที) 
   ท้ังนี้ กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางอากาศยานของใบขนสินค้า Red Line ผู้นําของเข้า
ใช้เวลาดําเนินการเฉลี่ยรวม 19 ชั่วโมง 18 นาที และกรมศุลกากรใช้เวลาดําเนินการเฉลี่ยรวม 39 นาที 

  3) พิธีการศุลกากรส่งออกกรณีใบขนสินค้า Green line 

 
รูปท่ี 4.11 กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออก Green Line ณ ดสด. 

   รูปท่ี 4.11 แสดงระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางบก
ของใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) 
   ผลการศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางบกของใบขนสินค้า Green Line เริ่มนับจาก
เวลาท่ีของมาถึงด่านศุลกากรทางบก ผู้ส่งของออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 
(เวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 12 นาที) จากนั้น สินค้าจะออกจากด่านศุลกากรทางบกไปยังประเทศปลายทาง (เวลาเฉลี่ย 46 นาที) 
   ท้ังนี้ กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางบกของใบขนสินค้า Green Line ผู้ส่งของออก 
ใช้เวลาดําเนินการนับต้ังแต่สินค้ามาถึงท่าอากาศยานเฉลี่ยรวม 1 ชั่วโมง 58 นาที  

  4) พิธีการศุลกากรส่งออกกรณีใบขนสินค้า Red line 

 
รูปท่ี 4.12 กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออก Red Line ณ ดสด. 
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   รูปท่ี 4.12 แสดงระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางบก
ของใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) ซ่ึงเป็นใบขนสินค้าท่ีติดเง่ือนไขความเสี่ยง ผู้ส่งของออกจะต้องเข้าพบเจ้าหน้าท่ี
ศุลกากรเพ่ือตรวจสินค้าก่อนส่งออก  

 ผลการศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางบกของใบขนสินค้า Red Line เริ่มนับจาก
เวลาท่ีของมาถึงด่านศุลกากรทางบก ผู้ส่งของออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 
(เวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 34 นาที) และติดต่อเจ้าหน้าท่ีศุลกากรเพ่ือขอตรวจสินค้า (เวลาเฉลี่ย 14 นาที) เจ้าหน้าท่ีศุลกากร
เปิดตรวจสินค้า (ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 14 นาที และระยะเวลาตรวจสินค้าเฉลี่ย 14 นาที) และบันทึกการตรวจปล่อย
ลงในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (เวลาเฉลี่ย 4 นาที) จากนั้น สินค้าจะออกจากด่านศุลกากรทางบกไปยัง
ประเทศปลายทาง (เวลาเฉลี่ย 15 นาที) 
   ท้ังนี้ ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกทางอากาศยานของใบขนสินค้า Red Line  
ผู้ส่งของออกใช้เวลาดําเนินการนับต้ังแต่สินค้ามาถึงท่าอากาศยานเฉลี่ยรวม 2 ชั่วโมง 3 นาที และกรมศุลกากร 
ใช้เวลาดําเนินการเฉลี่ยรวม 32 นาที   
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บทท่ี 5  
อภิปรายผลการศึกษาการจัดเก็บระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้า 

5.1  อภิปรายผลการศึกษาการจัดเก็บระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้า 

 5.1.1 พิธีการศุลกากรนําเข้า 
เม่ือเปรียบเทียบกับผลการศึกษาระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้า ต้ังแต่สินค้ามาถึง จนถึงรับสินค้า 

ออกจากอารักขาศุลกากรของปี 2561 และปี 2564 ดังแสดงตามตารางท่ี 5.1 

สถานท่ี 
ตรวจปล่อย 

ระยะเวลาตั้งแต่สินค้ามาถึง จนถึงรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร (วัน ช่ัวโมง นาที) 

Green Line Red Line 
2561 2564 2561 2564 

สสภ. 17 ชั่วโมง 2 นาที 7 ชั่วโมง 47 นาที 22 ชั่วโมง 40 นาที 12 ชั่วโมง 19 นาที 

สทบ. 1 วัน 21 ชั่วโมง 39 นาที 1 วัน 6 ชั่วโมง 33 นาที 1 วัน 11 ชั่วโมง 57 นาที 1 วัน 9 ชั่วโมง 47 นาที 

ดสด. - 12 ชั่วโมง 26 นาที - 20 ชั่วโมง 57 นาที 

ตารางท่ี 5.1 ระยะเวลาต้ังแต่สินค้ามาถึง จนถึงรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรของแต่ละปี 

จากตารางท่ี 5.1 จะเห็นว่าสามารถแบ่งพิธีการศุลกากรนําเข้าตามประเภทใบขนสินค้าออกเป็น  
2 ประเภท คือ ใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) และใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) โดยใบขนสินค้า 
Green Line จะใช้เวลาในการตรวจปล่อยน้อยกว่าใบขนสินค้า Red Line เนื่องจากใบขนสินค้า Red Line  
มีข้ันตอนการตรวจสินค้า ทําให้ระยะเวลาเฉลี่ยของใบขนสินค้า Red Line มีค่ามากกว่า  

จะเห็นได้ว่า ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าของ สสภ. สําหรับใบขนสินค้า Green Line 
ในปี 2564 เทียบกับปี 2561 ลดลง 9 ชั่วโมง 15 นาที คิดเป็นร้อยละ 54.31 และใบขนสินค้า Red Line ในปี 2564 
เทียบกับปี 2561 ลดลง 10 ชั่วโมง 21 นาที คิดเป็นร้อยละ 45.66 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของ สทบ. 
โดยระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าสําหรับใบขนสินค้า Green Line ในปี 2564 เทียบกับปี 2561 ลดลง 15 ชั่วโมง 
6 นาที คิดเป็นร้อยละ 33.07 และใบขนสินค้า Red Line ในปี 2564 เทียบกับปี 2561 ลดลง 2 ชั่วโมง 10 นาที 
คิดเป็นร้อยละ 6.02  

เม่ือเปรียบเทียบระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าเพ่ือระบุข้ันตอน
ท่ีระยะเวลาลดลง ในการศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) ณ สสภ. และ สทบ. 
ตามรูปท่ี 5.1 และ 5.2 ตามลําดับ จะเห็นได้ว่า ข้ันตอนท่ีระยะเวลาลดลงส่วนใหญ่จะเป็นข้ันตอนท่ีดําเนินการโดย
ผู้นําของเข้า ได้แก่ ระยะเวลาท่ีของมาถึงจนถึงส่งข้อมูลใบขนสินค้า ระยะเวลาส่งข้อมูลใบขนสินค้าจนถึงติดต่อชําระภาษีอากร 
และระยะเวลาชําระภาษีอากรเสร็จ จนถึงรับของออกจากอารักขาของศุลกากร  
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รูปท่ี 5.1 เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) ขาเข้า 

ทางอากาศยาน ณ สสภ. ระหว่างปี 2561 และปี 2564 

 
รูปท่ี 5.2 เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) ขาเข้า 

ทางทะเล ณ สทบ. ระหว่างปี 2561 และปี 2564 

จากผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยใบขนสินค้าเปิดตรวจขาเข้าทางอากาศยาน (Red Line) 
ณ สสภ. (รูปท่ี 5.3) พบว่า ระยะเวลาต้ังแต่ส่งข้อมูลใบขนสินค้าจนถึงเวลาติดต่อชําระภาษีอากรลดลง 9 ชั่วโมง 51 นาที 
ข้ันตอนในกระบวนการดังกล่าวถือเป็นตัวแปรหลักท่ีทําให้ระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าโดยรวมลดลง 
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รูปท่ี 5.3 เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) ขาเข้า 

ทางอากาศยาน ณ สสภ. ระหว่างปี 2561 และปี 2564 

ผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยใบขนสินค้า Red Line ของ สทบ. ในปี 2564 ลดลง
จากปี 2561 (รูปท่ี 5.4) โดยข้ันตอนท่ีระยะเวลาลดลงเป็นข้ันตอนต้ังแต่ส่งข้อมูลใบขนสินค้าจนถึงข้ันตอนติดต่อ
ชําระภาษีอากรเช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของ สสภ. 

 
รูปท่ี 5.4 เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) ขาเข้า 

ทางทะเล ณ สทบ. ระหว่างปี 2561 และปี 2564 

เนื่องจากเริ่มทําการศึกษา ณ ดสด. เป็นปีแรก จึงยังไม่มีผลการศึกษาเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม 
ระยะเวลาท่ีผู้นําของเข้าใช้เป็นตัวแปรหลักท่ีส่งผลต่อระยะเวลาโดยรวมในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า เช่นเดียวกับ 
ผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ณ สสภ. และ สทบ. รายละเอียดตามรูปท่ี 5.5 
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รูปท่ี 5.5 เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line)  

และใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) ขาเข้าทางบก ณ ดสด. 

   เม่ือจําแนกระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
โดยแบ่งเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ ผู้นําของเข้า ผู้ประกอบการคลังสินค้า/ท่าเรือ และศุลกากร พบว่า เวลาท่ีผู้นําของเข้า 
ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้ามีสัดส่วนสูงท่ีสุดจากระยะเวลาโดยรวมของกระบวนการ (ตามตารางท่ี 5.2)  

  
ระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าของปี 2564 

สสภ. สทบ. ดสด. 

ใบขนสินค้า Green Line Red Line Green Line Red Line Green Line Red Line 

ผู้นําของเข้า 
7 ชัว่โมง  
46 นาที 

11 ชัว่โมง  
24 นาที 

1 วัน 6 ชั่วโมง  
32 นาที 

1 วัน 9 ชั่วโมง  
1 นาที* 

12 ชัว่โมง  
26 นาที 

8 ชัว่โมง  
28 นาที 

ผู้ประกอบการคลัง/
ท่าเรือ 

N/A  27 นาที N/A N/A* N/A N/A 

ศุลกากร 1 นาที 28 นาที 1 นาที 46 นาที N/A 39 นาที 

ตารางท่ี 5.2 ระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า จําแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย8 

เม่ือนําระยะเวลาท่ีจําแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเปรียบเทียบตามชนิดของใบขนสินค้า 
แยกตามสถานท่ีนําเข้า จะเห็นได้ว่า ระยะเวลาในกระบวนการท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นระยะเวลาท่ีถูกใช้โดยผู้นําของเข้า 
ดังแสดงตามรูปท่ี 5.6 ผู้นําของเข้าจึงเป็นตัวแปรสําคัญท่ีทําให้ระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

                                                           

8 *เนื่องจากการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าในปี 2564 จัดเก็บระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 จึงทําให้

ไม่สามารถจัดเก็บระยะเวลาที่ผู้ประกอบการท่าเรือ ณ สทบ. ใช้ในข้ันตอนการจัดเตรียมสินค้าได้ อย่างไรก็ตาม เมื่ออ้างอิงจากระยะเวลาที่ผู้ประกอบการท่าเรือ
ใช้ในการจัดเตรียมสินค้าในปี 2561 เป็นระยะเวลาเฉลี่ย 1 นาที จึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อระยะเวลาที่ผู้นําของเข้าใช้ในกระบวนการ
ตรวจปล่อยสินค้า 
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รูปท่ี 5.6 เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยใบขนสินค้าของปี 2564 

 5.1.2 พิธีการศุลกากรส่งออก 
เปรียบเทียบผลการศึกษาระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าต้ังแต่สินค้ามาถึง จนถึงรับบรรทุก 

ระหว่างปี 2561 และปี 2564 ดังแสดงตามตารางท่ี 5.3 

สถานท่ี
ตรวจปล่อย 

ระยะเวลาตั้งแต่สินค้ามาถึง จนถึงรับบรรทุก (วัน ช่ัวโมง นาที) 

Green Line Red Line 

2561 2564 2561 2564 

สสภ. 15 ชั่วโมง 24 นาที  10 ชั่วโมง 39 นาที 17 ชั่วโมง 19 นาที 12 ชั่วโมง 46 นาที  

สทบ. 4 วัน 1 ชั่วโมง 39 นาที 2 วัน 3 ชั่วโมง 54 นาที 4 วัน 5 ชั่วโมง 39 นาที 2 วัน 9 ชั่วโมง 57 นาที 

ดสด. - 1 ชั่วโมง 58 นาที - 2 ชั่วโมง 35 นาที 

ตารางท่ี 5.3 ระยะเวลาต้ังแต่สินค้ามาถึง จนถึงรับบรรทุก 

จากตารางท่ี 5.3 พบว่า พิธีการศุลกากรส่งออกสามารถแบ่งออกตามประเภทใบขนสินค้าได้เป็น 
2 ประเภท ใบขนสินค้า Green Line ใช้เวลาในการตรวจปล่อยน้อยกว่าใบขนสินค้า Red Line เนื่องจากใบขนสินค้า 
Red Line จะมีข้ันตอนการตรวจสินค้าก่อนการส่งของออก (การรับบรรทุก) ทําให้ระยะเวลาเฉลี่ยของใบขนสินค้า 
Red Line มีค่ามากกว่าจากกระบวนการท่ีมีข้ันตอนเพ่ิมข้ึน 

จากผลการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และปี 2564 
พบว่า ระยะเวลาของท้ังกระบวนการโดยรวมลดลงเช่นเดียวกับผลการศึกษาพิธีการศุลกากรนําเข้า สําหรับการส่งออก 
ณ สสภ. ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสําหรับใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) ในปี 2564 
เปรียบเทียบกับปี 2561 ลดลง 4 ชั่วโมง 45 นาที คิดเป็นร้อยละ 30.84 และใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) ในปี 2564 
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เทียบกับปี 2561 ลดลง 4 ชั่วโมง 33 นาที คิดเป็นร้อยละ 26.27 ส่วนผลการศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยใบขนสินค้า
ขาออก ณ สทบ. ในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2561 ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าสําหรับใบขนสินค้า
ยกเว้นการตรวจ (Green Line) ลดลง 1 วัน 21 ชั่วโมง 45 นาที คิดเป็นร้อยละ 46.85 และใบขนสินค้าเปิดตรวจ 
(Red Line) ระยะเวลาลดลง 1 วัน 19 ชั่วโมง 42 นาที คิดเป็นร้อยละ 42.99 ดังแสดงตามรูปท่ี 5.7 และรูปท่ี 5.8  

 
รูปท่ี 5.7 เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) ขาออก 

ทางทะเล ณ สทบ. ระหว่างปี 2561 และปี 2564 

 
รูปท่ี 5.8 เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) ขาออก 

ทางทะเล ณ สทบ. ระหว่างปี 2561 และปี 2564 

ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนระหว่างผลการศึกษาในปี 2561 และปี 2564 
ใกล้เคียงกัน ยกเว้นเวลารอคอยเพ่ือรับบรรทุกท่ีลดลง 1 วัน 21 ชั่วโมง 42 นาที สําหรับใบขนสินค้า Green Line 
และ 2 วัน 58 นาที สําหรับใบขนสินค้า Red Line ดังนั้น ระยะเวลารอคอยเพ่ือรับบรรทุกจึงเป็นตัวแปรสําคัญ 
ท่ีทําให้ระยะเวลาในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าโดยรวมลดลง 
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สําหรับระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาออกท่ี สสภ. เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 

และปี 2564 ลดลงเช่นเดียวกัน โดยระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า Green Line ขาออก ลดลง 4 ชั่วโมง 
45 นาที และ ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า Red Line ขาออก ลดลง 4 ชั่วโมง 33 นาที ดังแสดงตาม
รูปท่ี 5.9 และ 5.10 

 
รูปท่ี 5.9 เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) ขาออก 

ทางอากาศยาน ณ สสภ. ระหว่างปี 2561 และปี 2564 

 
รูปท่ี 5.10 เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) ขาออก 

ทางอากาศยาน ณ สสภ. ระหว่างปี 2561 และปี 2564 
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เม่ือพิจารณาระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนแล้ว พบว่า ระยะเวลารอคอยเพ่ือรับบรรทุกมีผลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาออกโดยรวมเช่นกัน นอกจากนี้ ระยะเวลาท่ีผู้ส่งของออกใช้
ต้ังแต่ระยะเวลาตัดใบกํากับการขนย้ายสินค้าจนถึงส่งมอบสินค้าให้คลังสินค้า (ใบขนสินค้า Green Line) และระยะเวลา
ต้ังแต่ปล่อยสินค้าจนถึงส่งมอบสินค้าให้คลังสินค้า (ใบขนสินค้า Red Line) เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญท่ีส่งผลให้
ระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาออกโดยรวม ณ สสภ. ลดลง 

สําหรับผลการศึกษาของ ดสด. เนื่องจากเริ่มทําการศึกษาเป็นปีแรก จึงยังไม่มีผลการศึกษาเปรียบเทียบ 
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาท่ีผู้นําของเข้าใช้ยังคงเป็นตัวแปรหลักท่ีส่งผลต่อระยะเวลาโดยรวมในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า 
รายละเอียดตามรูปท่ี 5.11 

 
รูปท่ี 5.11 เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line)  

และใบขนสินค้าเปิดตรวจ (Red Line) ขาออกทางบก ณ ดสด. 

5.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบงาน 

จากผลการศึกษา ระยะเวลาส่วนใหญ่ท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าจะเป็นระยะเวลาท่ีใช้
โดยผู้นําของเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้ันตอนต้ังแต่สินค้ามาถึงจนถึงส่งข้อมูลใบขนสินค้าจะเป็นข้ันตอนท่ีผู้นําของเข้า
ใช้เวลาเฉลี่ยมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบในแต่ละกระบวนการ จึงควรมีการจัดทําการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัญหา
และอุปสรรคของผู้นําของเข้าท่ีเกิดข้ึนจากการจัดทําใบขนสินค้า โดยหากเป็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสามารถแก้ไขได้
โดยกรมศุลกากร ก็อาจช่วยลดระยะเวลาและความยุ่งยากในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของผู้นําของเข้าได้ 
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5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 

1) การทําการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าโดยไม่เจาะจงกลุ่มสินค้า 
อาจให้ผลการศึกษาไม่ต่างกันมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า จึงควรจัดทํา 
การศึกษาโดยการเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง ศึกษาเฉพาะกลุ่มสินค้าท่ีต้องมีใบอนุญาต หรือพิจารณาจัดทําการศึกษาในมิติอ่ืน  ๆ
เพ่ิมเติม เช่น การศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าในรายใบขนสินค้าท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติพิธีการ 
หรือการศึกษาพิธีการทางไปรษณีย์ เป็นต้น 

2) ควรมีการประสานงานชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล เก่ียวกับวัตถุประสงค์ 
และประโยชน์ท่ีได้รับจากการทําการศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือ 
ในการจัดเก็บข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน 

3) ควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําการศึกษา โดยอาจทําการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลจากตัวแทนออกของ หรือผู้นําของเข้า เพ่ือระบุปัญหาหรืออุปสรรคในกระบวนการ
ตรวจปล่อยสินค้าจากมุมมองของผู้รับบริการอีกทางหนึ่ง 

4) ควรมีการจัดทําระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการวัดระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า
ตามมาตรฐานองค์การศุลกากรโลก เพ่ือเก็บและคํานวณข้อมูลระยะเวลาการตรวจปล่อยสินค้า หากใช้วิธีการเก็บข้อมูล
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ จะทําให้สามารถเก็บตัวอย่างได้มากข้ึนและลดความคลาดเคลื่อนลงได้ รวมถึงผู้ประกอบการ 
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องสามารถนําข้อมูลผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาระบวนการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือลดระยะเวลาในการดําเนินการ 

5) การศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาออก ณ สทบ. หรือ สสภ. พบว่า ระยะเวลาท่ีใช้ 
ไม่มีจุดท่ีแสดงให้เห็นว่าอาจเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในพิธีการศุลกากรส่งออก จึงอาจไม่ต้องทําการศึกษาซํ้าอีก
ในครั้งถัดไป 
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