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บทคดัย่อ 
 การวิจยั เร่ือง การศึกษากระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการด้านการปฏิบัติพิธีการ
น าเขา้สินคา้ ของส านักงานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั มีวตัถุประสงค์การวิจยั 1) เพื่อศึกษากระบวนการ
ท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ ภายใตม้าตรฐานการบริการ
ศุลกากรไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการท างานในการให้บริการด้านการปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้า  
กบัมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ ภายใตม้าตรฐานการบริการศุลกากรไทย การวิจยัคร้ังน้ี 
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่ บุคลากรและผูช้  านาญงานการปฏิบติั
พิธีการน าเขา้สินคา้ จ  านวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบไม่มีโครงสร้าง โดยสามารถสรุปขอ้คน้พบการวิจยั ดงัน้ี 
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1) กระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ ของ
ส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั ตั้งแต่ผูน้  าของเขา้ส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้ทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
จนกระทัง่น าสินคา้ออกจากอารักขาของศุลกากร เป็นไปตามมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย มีการพฒันา
กระบวนการท างานในการให้บริการด้านการปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินคา้  การพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร การเพ่ิมช่องทางการส่ือสารระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ 
ในการน าเขา้สินคา้ มีการประชาสมัพนัธแ์จง้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูน้  าของเขา้ 

2) กระบวนการท างานในการให้บริการดา้นการปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเขา้สินคา้ ของส านักงาน
ศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั ตั้งแต่ผูน้  าของเขา้ส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้ทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ จนกระทัง่
น าสินคา้ออกจากอารักขาของศุลกากร พบว่าระยะเวลาการให้บริการในการปฏิบติัพิธีการศุลกากรน าเขา้สินคา้ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย และเป็นไปตามนโยบายของกรมศุลกากรในการน าเทคโนโลยี
มาช่วยในการตรวจสอบสินคา้น าเขา้ การตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนส่งข้อมูลใบขนสินคา้, การเช่ือมโยง
ใบอนุญาตของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (National Single Window : NSW), การใชเ้คร่ือง 
X-ray มาช่วยตรวจสอบสินคา้ในจุดท่ียากต่อการเขา้ถึง 

3) ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการท างานในการให้บริการดา้นการปฏิบตัิพิธีการน าเขา้สินคา้  
พบปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง, ผูน้  าของเขา้ส่งขอ้มูลรายละเอียดของบริษทัเขา้มาในระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากรไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์, การขาดความรู้ความเขา้ใจของผูน้  าของเขา้ในการขอใบอนุญาต
ส าหรับการน าเขา้สินคา้, ผูน้  าของเขา้ขาดความเขา้ใจในการปฏิบติัพิธีการทางศุลกากร, การตรวจเอกสารและ
สินคา้ไม่รอบคอบ, ตวัแทนออกของปฏิบติังานไม่ไดม้าตรฐาน, ขั้นตอนรอรับการเอกซเรยใ์ชเ้วลานาน, ยงัไม่มี
การติดตั้งระบบงานใหส้ามารถตรวจสอบภาพเอกซเรย ์ณ สถานีตรวจปล่อยได,้ ตูค้อนเทนเนอร์ท่ีตอ้งเปิดตรวจ
มีปริมาณมาก การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆมีการด าเนินการดงัน้ี การประสานงานกบัผูดู้แลระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากรให้ด  าเนินการแกไ้ขในทนัที, เจา้หน้าท่ีศุลกากรศึกษากฎหมายและระเบียบท่ีประกาศใชใ้หม่
หรือมีความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ, จดัอบรมให้เเก่เจา้หนา้ท่ีเเละตวัเเทนออกของ, จดัท าขอ้มูลการจดัการความรู้
ภายในองคก์ร, เพ่ิมจ านวนเจา้หนา้ท่ีให้เพียงพอเเละเหมาะสมกบัปริมาณงาน, ตรวจสอบบตัรผูน้  าของเขา้ หรือ
ผูท่ี้จะปฏิบติัพิธีการศุลกากรกบัระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรก่อนการตรวจปล่อยสินคา้, ประชาสมัพนัธ์
ถึงโครงการเอกซเรยล่์วงหนา้ และโรงพกัสินคา้เปิดตูค้อนเทนเนอร์ท่ีมาถึงก่อนและหลงัไปตามล าดบั 

ค าส าคญั : ผูน้  าเขา้, ระยะเวลาการใหบ้ริการ, ขั้นตอนการปฏิบติัพิธีการศุลกากรการน าเขา้สินคา้, ประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 
 Research on the study of work processes to increase service efficiency in import customs clearance at 
Ladkrabang Cargo Control Customs Bureau. The objectives of the research are 1) To study work processes 
to increase service efficiency in import customs clearance at Latkrabang Cargo Control Customs Bureau under the 
Thai Customs Department service standards. 2) To compare work processes to increase service efficiency in 
import customs clearance at Latkrabang Cargo Control Customs Bureau with the Thai Customs Department 
service standards. 3) To study problems and obstacles of work processes to increase service efficiency in import 
customs clearance at Latkrabang Cargo Control Customs Bureau under the Thai Customs Department service 
standards. This research was qualitative research. Twelve experts who work regarding import customs clearance 
were selected as the sample group. In-debt interview, structured interviews and open-ended questions are used 
as a method for collecting information. The discoveries can be concluded as follows: 

 1) In work processes to increase service efficiency in import customs clearance at Latkrabang Cargo 
Control Customs Bureau, importers are able to send import entry information via electronic system, as well as 
bring the goods out from the Customs’ protection. This action is in line with Thai Customs Department service standards. 
There is a development in work processes of import customs clearance services, computer system development, 
increasing of communication channels among  government agencies concerning laws and rules in import  
customs clearance, and public relations to provide news and information which are the advantages for importers. 

 2) In work processes to increase service efficiency in import customs clearance at Latkrabang Cargo 
Control Customs Bureau, it is found that the length of service of sending import entry information via electronic 
system and bring the goods out from the Customs’ protection of importer is in line with Thai Customs Department 
service standards. In addition, it is also in line with the Customs Department’s policy which is related to using 
technology to inspect imported goods and primary data before sending import entry, the connections between 
government agencies via computer system (National Single Window : NSW), and the use of the X-ray machine  
to inspect the goods located at the point that is difficult to reach. 

3) Problems and obstacles of work processes of import customs clearance  services are the failure 
of computer system, incorrect and defective information added to the Customs Department’s computer system, 
lack of importers’ knowledge about requesting import license and import customs clearance, poor in document 
and goods checking, not meeting the shipping standard, too long period of X-ray process, no installation of 
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X-ray photograph checking at inland container depot, and too many unchecked containers. The solutions 
are coordinating with the person who is responsible for the Customs Department’s computer system to solve 
the problems immediately, providing the knowledge of relevant laws and rules to customs officers, holding 
training for those officers and shipping agent, providing sufficient and appropriate number of officers, 
checking clearance ID of importers and people taking action on import customs, publishing X -ray project 
in advance, and respective opening warehouse and containers. 

Keyword : Importer, Period of service, Import customs clearance procedure,  Efficiency 

 
บทน า 
 ดว้ยวิสัยทศัน์ของประเทศไทยท่ีว่า “ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
ดว้ยการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใหบ้รรลุวิสยัทศัน์ดงักล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายท่ีจะใชโ้มเดล
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรม ท่ีรู้จกักนัว่า ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อส่งเสริมให้สามารถอ านวยความสะดวก
ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมยคุดิจิทลัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยตอ้งมุ่งเนน้ความ
คล่องตวัเพื่อขบัเคลื่อนภารกิจและน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาพลิกโฉมระบบราชการไทยสู่ Government 4.0 
(ส านกัวิจยัและพฒันาระบบงานบุคคล. 2560 : 8-11) 

 กรมศุลกากรในฐานะท่ีเป็นองค์การภาครัฐ สังกดักระทรวงการคลงั มุ่งเน้นท่ีจะพฒันาส่งเสริมดา้น
การคา้ระหว่างประเทศ การอ านวยความสะดวกทางการคา้ และการปกป้องสังคม กรมศุลกากรจึงมีการพฒันา
องค์กรอย่างต่อเน่ืองทั้งดา้นการพฒันาระบบงาน การจดัองคก์ร มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการบริหารงาน 
ตลอดจนพฒันาประสิทธิภาพของขา้ราชการใหม้ีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังาน
อย่างต่อเน่ือง ดว้ยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวตักรรมต่าง ๆ  เขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุน
ภารกิจขององค์การ มาเป็นเคร่ืองมือในการวดัประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการอ านวยความสะดวกทาง
การคา้ของประเทศสมาชิก ดงันั้น กรมศุลกากรมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้บริการท่ีเป็นเลิศ เพื่ออ  านวยความสะดวก
ใหก้บัผูรั้บบริการ มีความตั้งใจท่ีจะพฒันาระบบการใหบ้ริการทางศุลกากรดว้ยความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐาน 
สากล ใหม้ีความสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงไปของยคุสมยั (รายงานประจ าปี กรมศุลกากร 2561. 2561 : 15) 

 ส านักงานศุลกากรลาดกระบงั เป็นส่วนราชการท่ีรองรับปริมาณงานท่ีเกิดจากความเจริญเติบโตของ
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบงั ปริมาณสินคา้ท่ีน าเขา้ส่งออกมีปริมาณเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย เพ่ือใหข้ั้นตอนการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสามารถตอบโจทยว์ิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
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 และยทุธศาสตร์ของกรมศุลกากร ส านกังานศุลกากรลาดกระบงัไดม้ีการปรับปรุงพฒันาหน่วยงานโดยมีการน า
เคร่ืองมือ เทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานมาใชอ้ย่างเต็มรูปแบบ 
เพ่ือใหข้ั้นตอนการปฏิบติัพิธีการทางศุลกากรเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งสร้างความประทับใจต่อ
ผูม้ารับบริการอีกดว้ย (ธญัพร นิกูลวงศ.์ 2560) 

 งานวิจยัคร้ังน้ี มุ่งท าการศึกษากระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดา้นการปฏิบติั
พิธีการน าเขา้สินคา้ จึงมีค  าถามวิจยัว่า 1) กระบวนการท างานในการใหบ้ริการดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ 
ของส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงัเป็นไปตามมาตรฐานการบริการศุลกากรไทยหรือไม่อย่างไร 
2) การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดา้นการ
ปฏิบติัพิธีการน าเข้าสินคา้ ของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบงั เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ
ศุลกากรไทย หรือไม่อยา่งไร ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการ
ท างานในการใหบ้ริการดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และน ามาต่อยอดเพ่ือหา
นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติัพิธีการทางศุลกากร  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษากระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ 

ของส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั ภายใตม้าตรฐานการบริการศุลกากรไทย 
2. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการท างานในการใหบ้ริการดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ ของส านกังาน

ศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงักบัมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดา้นการ

ปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ ของส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั ภายใตม้าตรฐานการบริการศุลกากรไทย 

สมมตฐิานการวจิยั 

 1. กระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ ของ
ส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั เป็นไปตามมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย 
 2. กระบวนการท างานในการให้บริการดา้นการปฏิบตัิพิธีการน าเขา้สินคา้ของส านักงานศุลกากร
ตรวจสินคา้ลาดกระบงั เป็นไปตามมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย 

3. การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการใหบ้ริการ
ดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ ของส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ
ศุลกากรไทย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวจิยั 
1. ท าใหท้ราบกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ 

ของส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั ภายใตม้าตรฐานการบริการศุลกากรไทย 
2. ท าใหท้ราบปัญหาและอุปสรรคของกระบวนกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 

ดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ ของส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั ภายใตม้าตรฐานการบริการ
ศุลกากรไทย 
 3. ส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาและปรับปรุงการให้บริการดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ ภายใตม้าตรฐานการบริการศุลกากรไทย
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เพ่ือใหก้ารบริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทนัสมยัและทนัต่อการเปล่ียนแปลง
การคา้โลก เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูรั้บบริการอนัเป็นการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
การวิจยัเร่ือง การศึกษากระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดา้นการปฏิบติัพิธีการ

น าเขา้สินคา้ ของส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงัในคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงใชว้ิธีเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา รายงานผลการวิจยัต่าง ๆ  และการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบไม่มีโครงสร้าง โดยประชากร
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้มัภาษณ์ เลือกมาโดยเฉพาะเจาะจงเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบติั
พิธีการน าเขา้สินคา้ จ  านวน 12 คน คือ ตวัแทนออกของ (Customs Broker) ท่ีเป็นผูส่้งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการศุลกากร และพนักงานประสานงานดูแลลูกคา้ในการน าเขา้สินคา้ 
(Customer Service) วิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการจ าแนก เปรียบเทียบ ตีความ สร้างขอ้สรุป 

ผลการวจิยั 

1. ผลขอ้คน้พบการศึกษากระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดา้นการปฏิบติัพิธีการ
น าเขา้สินคา้ ของส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั ภายใตม้าตรฐานการบริการศุลกากรไทย มีกระบวนการ
ท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ ของส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้
ลาดกระบงั ตั้งแต่ผูน้  าของเขา้ส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จนกระทัง่น าสินคา้ออกจาก
อารักขาของศุลกากร เป็นไปตามมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย โดยมีการพฒันากระบวนการท างานในการ
ให้บริการดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ การพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร การเพ่ิมช่องทาง 
การส่ือสารระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ในการน าเขา้สินคา้ มีการ
ประชาสมัพนัธแ์จง้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ   เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูน้  าของเขา้ และมีขอ้เสนอแนะการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติัพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเขา้สินคา้ ดงัน้ี 
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     1.1. การรับส่งขอ้มูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตั้งแต่ผูน้  าของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินคา้เขา้สู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร จนถึงออกจากระบบคอมพิวเตอร์  พร้อมทั้งออกเลขท่ีใบขนสินคา้) ทางผูดู้แล
ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (Support Desk) ควรใหข้อ้มูลรายละเอียดในเชิงลึกเก่ียวกบัการส่งขอ้มูล
ใบขนสินคา้ได ้เมื่อผูน้  าของเขา้ขอค าปรึกษา สอบถามปัญหาหรือเกิดขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ  และควรเพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร นอกเหนือจากทางโทรศพัท ์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใหบ้ริการ 
     1.2. การช าระค่าภาษีอากร (ตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีรับเงินพร้อมเอกสารการขอช าระเงินจนถึงเจา้หน้าท่ีส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงิน) ควรมีการปรับปรุง พฒันาระบบการรับช าระค่าภาษีอากร เพื่อลดปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง 
และใหก้รมศุลกากรมีการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองของช่องทางการรับช าระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร 
รายไดอ่ื้น และประเภทเงิน ท่ีสามารถน ามาช าระท่ีฝ่ายบญัชีอากรของแต่ละท่า/ท่ีให้มากข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อผูน้  าของเขา้ และท าใหก้ารรับช าระค่าภาษีอากร เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง  
     1.3. การตรวจสอบสินคา้ มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
           1) กรมศุลกากรควรพฒันาช่องทางการส่ือสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย
หรือระเบียบต่าง ๆ ในการน าเขา้สินคา้ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัหนา้งานหรือตรวจสินคา้นั้นมีความรู้ความเขา้ใจ
ท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยัมากท่ีสุด และพฒันาต่อยอดช่องทางการส่ือสารน้ีแก่ผูน้  าของเขา้และตวัแทนออกของได้อย่าง
ทัว่ถึง  
           2) ควรปรับปรุงพิกดัศุลกากรท่ีมีจ  านวนมาก เเละยากต่อการวิเคราะห์ น ามาจดัหมวดหมู่ใหม่
ใหง่้ายต่อการท างานของเจา้หนา้ท่ี รวมทั้งปรับปรุงพิกดัศุลกากรใหส้อดคลอ้งกบัชนิดสินคา้ในปัจจุบนั 
           3) เพื่อท าใหก้ารจดัเก็บภาษีเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการเช่ือมโยง
หนงัสือรับรองถ่ินก าเนิดต่าง ๆ (Form) ผา่นระบบ (National Single Window : NSW) ควรมีเวบ็ไซตห์ลกัในการ
ตรวจสอบหนงัสือรับรองถ่ินก าเนิดต่าง ๆ (Form) ได ้ 
           4) ควรมีนวตักรรมท่ีท าให้เจา้หน้าท่ีศุลกากรสามารถเรียกดูภาพและวิเคราะห์ภาพเอกซเรยผ์า่น
แอพพลิเคชัน่บน Smart Phone ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ระบบงานเอกซเรยท่ี์ทนัสมยัจะช่วยใหก้ารเอกซเรยตู์ค้อนเทนเนอร์
และการวิเคราะห์ภาพมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ระบบเช่ือมโยงขอ้มูลมีความสมบูรณ์มากข้ึน สอดรับกบัความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยแีละรูปแบบการตรวจปล่อยท่ีมีการพฒันาอยูเ่สมอ ๆ  
            5) ควรประสานกบัผูน้  าของเขา้โดยตรง ในการเลือกใชต้วัแทนออกของท่ีไดรั้บการรับรองจาก
สมาคมตวัแทนออกของ และผ่านการอบรมหลกัสูตรตวัแทนออกของตามท่ีกรมศุลกากรรับรอง มาปฏิบติัพิธีการ
ตรวจปล่อยสินคา้ 
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           6) การด าเนินโครงการเอกซเรยล่์วงหน้า ด้วยต้นทุนท่ีต ่าลงของอุปกรณ์และระบบเช่ือมโยง
ขอ้มูล เพื่อท าใหทุ้ก ๆ สถานีท่ีด  าเนินการพิธีการศุลกากรมีเคร่ืองวิเคราะห์ภาพเอกซเรย ์ท าใหส้ามารถตรวจปล่อย
สินคา้ไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งน าเอกสารและตูค้อนเทนเนอร์ไปด าเนินการท่ีหน่วยงานเอกซเรย์อีก ซ่ึงเป็นการอ านวย
ความสะดวก ใหแ้ก่ผูน้  าของเขา้และช่วยลดความแออดัการจราจรในบริเวณรอบขา้งของสถานท่ีเอกซเรยอี์กดว้ย 
     1.4. การส่งมอบของใหผู้น้  าของเขา้และส่งขอ้มูลมายงัระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ทางโรงพกั
สินคา้ควรเปิดตูค้อนเทนเนอร์ท่ีมาถึงก่อนและหลงัไปตามล าดบั รวมถึงผูน้  าของเขา้ตอ้งจดัเตรียมเอกสารใหค้รบถว้น 
เพื่อใหผู้น้  าของเขา้สามารถมารับสินคา้ไดท้นัภายในระยะเวลาก าหนด  

           การส่งมอบของให้ผูน้  าของเขา้และส่งขอ้มูลมายงัระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร กรณีท่ี
ผูน้  าของเขา้มารับของล่าชา้หรือไม่ประสงครั์บของ ใหข้ยายระยะเวลาก าหนดยกเวน้ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  (Free Time) 
ใหม้ากข้ึน และปรึกษาหารือกบัทางกรมศุลกากรใหผู้น้  าของเขา้ติดตามเร่ืองท่ีขอใบอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ 
อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งจดัให้มีการประชุมในเร่ืองกฎระเบียบต่าง ๆ  ท่ีเป็นเร่ืองใหม่และให้ความรู้แก่ผูน้  าของเขา้ 
เพื่อจะไดเ้ขา้ใจและปฏิบติัพิธีการใหถู้กตอ้งในคร้ังต่อไป 

2. ผลขอ้คน้พบการเปรียบเทียบกระบวนการท างานในการใหบ้ริการดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ 
ของส านักงานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงักบัมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย พบว่ากระบวนการท างาน
ในการให้บริการดา้นการปฏิบตัิพิธีการศุลกากรน าเขา้สินคา้ ของส านักงานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั 
ตั้งแต่ผูน้  าของเขา้ส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้ทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ จนกระทัง่น าสินคา้ออกจากอารักขาของ
ศุลกากร พบว่าระยะเวลาการใหบ้ริการในการปฏิบติัพิธีการศุลกากรน าเขา้สินคา้ เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ
ศุลกากรไทย และเป็นไปตามนโยบายของกรมศุลกากรในการน าเทคโนโลยมีาช่วยในการตรวจสอบสินคา้น าเขา้ 
การตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนส่งขอ้มูลใบขนสินคา้, การเช่ือมโยงใบอนุญาตของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  
ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ (National Single Window : NSW), การใชเ้คร่ือง X-ray มาช่วยตรวจสอบสินคา้ในจุด
ท่ียากต่อการเขา้ถึง ดงัน้ี 

     2.1. ระยะเวลาในการรับส่งขอ้มูลทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นไปตามมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย 
(ระยะเวลาปฏิบติังาน 5 นาที ระยะเวลารอคอย 5 นาที) 
      2.2. ระยะเวลาในการการช าระค่าภาษีอากร เป็นไปตามมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย (ระยะเวลา
ปฏิบติังาน 3.5 นาที ระยะเวลารอคอย 6 นาที) 
      2.3. ระยะเวลาปฏิบติังานในการตรวจสอบของ 
                         1) กรณียกเวน้การตรวจ (Green Line) เป็นไปตามมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย (ระยะเวลา
ปฏิบติังาน 4 นาที ระยะเวลารอคอย 5 นาที) 
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                         2) กรณีใหเ้ปิดตรวจ (Red Line) เป็นไปตามมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย (ระยะเวลาปฏิบติังาน 
24 นาที ระยะเวลารอคอย 30 นาที) 
                         3) การตรวจสอบสินคา้ดว้ยเคร่ืองเอกซเรย ์(X-Ray) เป็นไปตามมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย 
(ระยะเวลาปฏิบติังาน 11.4 นาที ระยะเวลารอคอย 15 นาที) 
      2.4. ระยะเวลาปฏิบติังานในการส่งมอบของให้ผูน้  าของเขา้และส่งขอ้มูลมายงัระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร เป็นไปตามระเบียบของโรงพกัสินคา้ในการยกเวน้ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ใหก้บัผูน้  าของเขา้ (ระยะเวลา
ปฏิบติังาน 1.67 วนั ระยะเวลารอคอย 3 วนั) 

3. ผลข้อค้นพบการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ ของส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั ภายใตม้าตรฐานการ
บริการศุลกากรไทยเป็นดงัน้ี 
      3.1. การรับส่งข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบปัญหาในการส่งข้อมูลใบขนสินค้าทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อระบบเกิดการขัดข้อง ไม่ตอบกลบัข้อมูลใบขนสินคา้ ทางกรมศุลกากรจะไม่มีการแจง้
ระยะเวลาท่ีแน่นอนในการแกปั้ญหาให้กบัผูน้  าของเขา้ทราบ ท าให้เกิดความล่าชา้ และเกิดความเสียหายตามมา 
วิธีการแกปั้ญหา หรือลดอุปสรรคท่ีมีอยู่ในการให้บริการ กรมศุลกากรมีกองบริหารจดัการและพฒันาระบบ
เช่ือมโยงขอ้มูลน าเขา้ ส่งออก และโลจิสติกส์ (NSW Call Center & Helpdesk) เพื่ออ  านวยความสะดวกใหก้บั
ผูน้  าของเขา้ในการบริการให้ค  าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบในการส่งขอ้มูลใบขนสินค้าทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

     3.2. การช าระค่าภาษีอากร พบปัญหาในการรับช าระค่าภาษีอากร ผูน้  าของเขา้ส่งขอ้มูลรายละเอียด
ของบริษทัเขา้มาในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ ท าใหเ้กิดความผดิพลาดข้ึน, 
ตวัแทนออกของน าแคชเชียร์เช็คของผูน้  าของเข้ามาช าระค่าภาษีอากรโดยมีการสั่งจ่ายไม่ถูกตอ้ง และระบบ
คอมพิวเตอร์ในการช าระค่าภาษีอากรเกิดการขดัขอ้งในขณะก าลงัปฏิบติังาน วิธีการแกปั้ญหา หรือลดอุปสรรค
ท่ีมีอยูใ่นการใหบ้ริการ มีการแจง้ผูน้  าเขา้ใหท้ราบถึงการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเพื่อแกไ้ขในทนัที เพื่อใหก้ารปฏิบติัพิธี
การในคร้ังต่อไปมีความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน, แจง้ใหต้วัแทนออกของตรวจสอบความถูกตอ้งของแคชเชียร์เช็คกบั
ทางผูน้  าของเข้าใหม่อีกคร้ัง หรือแจง้การเปล่ียนแปลงวิธีในการช าระค่าภาษีอากรเป็นประเภทเงินสด และ
ประสานงานกบัผูดู้แลระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (Support Desk) แจง้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และให้ด  าเนินการ
แกไ้ขในทนัที เพื่อไม่ใหก้ารปฏิบติังานในการใหบ้ริการเกิดความล่าชา้ต่อผูน้  าของเขา้ 

     3.3. การตรวจสอบสินคา้ พบปัญหาในการตรวจสอบสินคา้ ในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีศุลกากรผูต้รวจ
สินคา้ในยคุปัจจุบนัมุ่งใหก้ารอ  านวยความสะดวกแก่ผูน้  าของเขา้ให้สามารถปฏิบติัพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็ว เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกนันั้นตอ้งปฏิบติัพิธีการทาง
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ศุลกากรดว้ยหลกัความถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั ค  าสั่งและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นการปราบปราม
การกระท าท่ีทุจริตและป้องกนัสังคมให้มีความปลอดภยั ซ่ึงหลกัความถูกตอ้งหรือกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงักล่าว ไม่ใช่เฉพาะของกรมศุลกากร แต่ยงัครอบคลุมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา กรมป่าไม ้กรมวิชาการเกษตร กรมการคา้ต่างประเทศ กรมประมง เป็นตน้ ท าให้ในการให้บริการทาง
ศุลกากรโดยเฉพาะการตรวจสอบสินคา้แก่ผูน้  าของเขา้เกิดปัญหาต่าง ๆ น ามาซ่ึงความเขา้ใจผดิระหว่างผูน้  าของเขา้ 
ตวัแทนออกของและเจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบสินคา้จนก่อใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในการใหบ้ริการ ดงัน้ี 

            1) การขาดความรู้ความเขา้ใจของผูน้  าของเขา้ในการขอใบอนุญาตในการน าเขา้สินคา้ ความรู้  
เท่าไม่ถึงการณ์ของผูน้  าของเข้าต่อกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง การส่ือสารท่ีผิดพลาด
ระหว่างผูน้  าของเขา้และตวัแทนออกของท่ีด าเนินการขอใบอนุญาต ส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติัพิธีการ 

            2) ผูน้  าของเขา้ขาดความเขา้ใจในการปฏิบติัพิธีการทางศุลกากร จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ เน่ืองจาก 
ในการปฏิบติัพิธีการศุลกากรส าหรับสินคา้น าเขา้มีขั้นตอนในการด าเนินงานท่ีซบัซอ้นเเละตอ้งติดต่อด าเนินการ
หลายจุด อาจท าใหเ้กิดความไม่พอใจของผูม้ารับบริการได ้

            3) การตรวจปล่อยสินคา้เป็นจ านวนมาก ท าใหไ้ม่สามารถตรวจเอกสารและสินคา้ไดอ้ยา่งรอบคอบ 
แต่เดิมกรมศุลกากรแบ่งเจา้หน้าท่ีออกเป็น เจา้หนา้ท่ีประเมินและนายตรวจแยกจากกนั โดยเจา้หน้าท่ีประเมิน 
จะตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตรวจสอบการส าแดงในใบขนสินคา้ใหส้อดคลอ้งกนั จากนั้นจึงส่งต่อใหน้ายตรวจท่ี
จะไปดูสินคา้ว่าสินคา้ท่ีส าแดงมาในใบขนสินคา้นั้นตรง ตามท่ียืน่ต่อกรมศุลกากรหรือไม่ แต่เม่ือมีการยุบรวม
ต าแหน่งดงักล่าว นายตรวจตอ้งตรวจสอบทั้งเอกสาร และตรวจสินคา้ภายใตร้ะยะเวลาท่ีจ  ากดั จึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ี
เกิดความเครียดเเละกดดนัในการท างาน 

             4) ในการตรวจสอบสินค้าดว้ยเคร่ืองเอกซเรย ์ (X-Ray) ตอ้งเคล่ือนยา้ยตูค้อนเทนเนอร์จาก
สถานีต่าง ๆ ซ่ึงตั้งอยูห่่างจากศูนยเ์อกซเรย ์ เพ่ือมาท าการเอกซเรยซ่ึ์งจะมีรถบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์มารอล าดบั
เอกซเรยพ์ร้อมกนัเป็นจ านวนมาก ส่งผลท าใหข้ั้นตอนรอรับการเอกซเรยใ์ชเ้วลานาน 

             5) ผูน้  าของเขา้เลือกใชบ้ริการตวัแทนออกของมาปฏิบติัพิธีการท่ีไม่ไดม้าตรฐาน หรือไม่ใช่ผูรั้บ
มอบอ านาจโดยตรง หากเจา้หนา้ท่ีมีการขอขอ้มูลสินคา้เพ่ิมเติม ตวัแทนออกของไม่สามารถใหข้อ้มูลและแกไ้ข
ปัญหาได ้

          6) บางสถานียงัไม่มีการตั้งระบบงานให้สามารถตรวจสอบภาพเอกซเรย ์ณ สถานีตรวจปล่อย
ไดเ้ลย ท าให้ผูน้  าของเขา้ตอ้งถือเอกสารเดินทางไปยงัหน่วยงานเอกซเรยเ์พื่อท าการตรวจปล่อยสินคา้ เกิดความ
ยุง่ยาก และไม่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูน้  าของเขา้ 

 
 



11 
 

      วิธีการแกปั้ญหา หรือลดอุปสรรคท่ีมีอยูใ่นการใหบ้ริการดา้นการตรวจสอบสินคา้ ดงัน้ี 

            1) เจา้หน้าท่ีศุลกากรตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจต่อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสินคา้ประเภทต่าง ๆ  ควรศึกษากฎหมายและระเบียบท่ีประกาศ ใชใ้หม่หรือมีความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
และน าความรู้เกี่ยวกบักฎหมายหรือระเบียบนั้นเผยแพร่แก่ตวัแทนออกของและผูน้  าของเขา้ให้มากที่สุด 
เพ่ือสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งชดัเจนแก่ผูม้าปฏิบติัพิธีการ เป็นการลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความเขา้ใจไม่ตรงกนั 
ท าใหก้ารใหบ้ริการดา้นการตรวจสอบสินคา้แก่ผูน้  าของเขา้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

             2) มีการจดัอบรมให้เเก่เจา้หน้าท่ีเเละตวัเเทนออกของ  เพื่อพฒันาให้มีความรู้ ทกัษะ และ
ความช านาญในการปฏิบติังาน 

              3) การจดัท าขอ้มูลการจดัการความรู้ภายในองคก์ร (Knowledge Management: KM) ของหน่วยงาน 
หรือคู่มือการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีใหถู้กตอ้งและทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา  

              4) การน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนส่งขอ้มูล
ใบขนสินคา้, การเพ่ิมการเช่ือมโยงใบอนุญาตของหน่วยงานอ่ืน ๆ  ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ (National Single Window : 
NSW) ใหม้ากข้ึน, การใชเ้คร่ือง X-ray หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ มาช่วยตรวจสอบสินคา้ในจุดท่ียากต่อการเขา้ถึง เป็นตน้  

             5) การเพ่ิมจ านวนเจา้หนา้ท่ีให้เพียงพอเเละเหมาะสมกบัปริมาณงาน เพ่ือช่วยอ  านวยความสะดวก
ใหเ้เก่ผูน้  าของเขา้หรือผูม้าใชบ้ริการ 

              6) ด าเนินการตรวจสอบบตัรผูน้  าของเขา้ หรือผูท่ี้จะปฏิบติัพิธีการศุลกากรกบัระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากรก่อนการตรวจปล่อยสินคา้  

             7) ประชาสัมพนัธ์ถึงโครงการเอกซเรยล่์วงหนา้ของส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั
เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน ช่วยแกไ้ขปัญหาความแออดัของการจราจรภายในพ้ืนท่ี และยงัช่วยให้
สามารถด าเนินพิธีการศุลกากรเป็นไปอยา่งคล่องตวัมากข้ึน 

     3.4. การส่งมอบของใหผู้น้  าของเขา้และส่งขอ้มูลมายงัระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร พบปัญหา
ในการส่งมอบของใหผู้น้  าของเขา้ กรณีตูค้อนเทนเนอร์มาถึงท่ีท่าแลว้ แต่ไม่สามารถเปิดตรวจตูค้อนเทนเนอร์ได ้
เน่ืองจากตูค้อนเทนเนอร์ท่ีตอ้งเปิดตรวจมีปริมาณมาก และสินคา้มีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีเคร่ืองมือในโรงพกัสินคา้
จะใหบ้ริการได ้วิธีการแกปั้ญหาหรือลดอุปสรรคท่ีมีอยูใ่นการใหบ้ริการ ทางโรงพกัสินคา้มีการจดัล  าดบัการเปิด
ตูค้อนเทนเนอร์เป็นไปอยา่งเหมาะสม และมีการเตรียมสินคา้แยกตามประเภท เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 
                 การส่งมอบของให้ผูน้  าของเขา้และส่งขอ้มูลมายงัระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร กรณีท่ี
ผูน้  าของเขา้มารับของล่าชา้หรือไม่ประสงครั์บของ เกิดจากผูน้  าของเขา้ยงัไม่ประสงคใ์ชสิ้นคา้และยงัมีสินคา้
เพียงพอต่อการผลิต จึงท าให้มารับสินคา้ออกจากโรงพกัสินคา้ล่าชา้ ท าให้โรงพกัสินคา้ตอ้งใชพ้ื้นท่ีเก็บสินคา้
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นั้นต่อไป โดยไม่ก่อให้เกิดรายได ้และผูน้  าของเขา้เลี่ยงการช าระค่าใชจ้่าย หรือมีการต่อรองราคาค่าใชจ่้าย
การดูแลรับฝากสินคา้กบัทางโรงพกัสินคา้ วิธีการแกปั้ญหาหรือลดอุปสรรค ท่ีมีอยูใ่นการใหบ้ริการ มีการติดตาม
ผูน้  าของเขา้ใหม้ารับของและด าเนินการช าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  รวมถึงมีการส่งเร่ืองใหท้างผูบ้ริหารพิจารณาลดราคา
ค่าใชจ่้ายใหก้บัผูน้  าของเขา้ 

การอภปิรายผล 
 การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1. พบว่า กระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบ้ริการดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ ของส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั ตั้งแต่ผูน้  าของเขา้
ส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้ทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ จนกระทัง่ผูน้  าของเขา้น าสินคา้ออกจากอารักขาของศุลกากร 
เป็นไปตามมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย ซ่ึงการพฒันากระบวนการท างานในการใหบ้ริการดา้นการปฏิบติั
พิธีการน าเขา้สินคา้ การพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร การเพ่ิมช่องทางการส่ือสารระหว่างหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ในการน าเข้าสินค้าให้มีความน่าเช่ือถือ ทนัสมยั 
รวมถึงมีการประชาสัมพนัธแ์จง้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ   เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูน้  าของเขา้ อนัจะส่งผลให้การ
ใหบ้ริการดา้นการปฏิบติัพิธีการทางศุลกากรมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 สอดคลอ้งรายงานการวิจยัของพีรญา ช่ืนวงศ ์(2560) เร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน: 
กรณีศึกษาธุรกิจการขนส่งในจงัหวดัเชียงราย จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัในการปฏิบติังานส่งผลต่อพฤติกรรม
ในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งดา้นการใหบ้ริการ และดา้นการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย  

 การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2. พบว่า ระยะเวลาการใหบ้ริการในการปฏิบติัพิธีการ
ศุลกากรน าเขา้สินคา้ ของส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงัแต่ละกระบวนการท างาน ตั้งแต่ผูน้  าของเขา้
ส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้ทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ จนกระทัง่ผูน้  าของเขา้น าสินคา้ออกจากอารักขาของศุลกากร 
เป็นไปตามมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย และเป็นไปตามนโยบายของกรมศุลกากร ในการน าเทคโนโลยมีา
ช่วยในการตรวจสอบสินคา้น าเขา้ การตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนส่งขอ้มูลใบขนสินคา้, การเช่ือมโยงใบอนุญาต
ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (National Single Window : NSW), การใชเ้คร่ือง X-ray 
มาช่วยตรวจสอบสินค้าในจุดท่ียากต่อการเข้าถึง เพื่ออ  านวยความสะดวกให้แก่ผูรั้บบริการหรือผูม้าติดต่อ
ใหไ้ดรั้บความสะดวก รวดเร็ว และทนัสมยั  

 สอดคลอ้งรายงานการวิจยัของธญัพร นิกูลวงศ ์(2559) เร่ืองความพึงพอใจของตวัแทนออกของท่ีมีต่อ
การบริการตรวจปล่อยสินคา้ของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ฝบศ.5 ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบงั จากการ 
ศึกษาพบว่า ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร มีระดบัความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสูงสุด เน่ืองจากมีการ
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พฒันาปรับปรุงระบบงานราชการอยา่งต่อเน่ือง บริการประชาชนดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ทนัสมยั ดว้ยการน า
เทคโนโลยหีลาย ๆ ดา้นมาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการปฏิบติังาน 

 การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3. พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการ
ท างานในการให้บริการดา้นการปฏิบติัพิธีการน าเขา้สินคา้ พบปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง , ผูน้  าของเขา้
ส่งขอ้มูลรายละเอียดของบริษทัเขา้มาในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์, การขาด
ความรู้ความเขา้ใจของผูน้  าของเขา้ในการขอใบอนุญาตส าหรับการน าเขา้สินคา้, ผูน้  าของเขา้ขาดความเขา้ใจในการ
ปฏิบติัพิธีการทางศุลกากร, การตรวจเอกสารและสินคา้ไม่รอบคอบ, ตวัแทนออกของปฏิบติังานไม่ไดม้าตรฐาน, 
ขั้นตอนรอรับการเอกซเรยใ์ชเ้วลานาน, ยงัไม่มีการติดตั้งระบบงานใหส้ามารถตรวจสอบภาพเอกซเรย ์ณ สถานี
ตรวจปล่อยได ้และตูค้อนเทนเนอร์ท่ีตอ้งเปิดตรวจมีปริมาณมาก การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มีการ
ด าเนินการดงัน้ี การประสานงานกบัผูดู้แลระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรให้ด  าเนินการแกไ้ขในทนัที , 
เจา้หนา้ท่ีศุลกากรศึกษากฎหมายและระเบียบท่ีประกาศ ใชใ้หม่หรือมีความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ, จดัอบรมใหเ้เก่
เจา้หนา้ท่ีเเละตวัเเทนออกของ, จดัท าขอ้มูลการจดัการความรู้ภายในองค์กร, เพ่ิมจ านวนเจา้หน้าท่ีให้เพียงพอ
เเละเหมาะสมกบัปริมาณงาน, ตรวจสอบบตัรผูน้  าของเขา้ หรือผูท่ี้จะปฏิบติัพิธีการศุลกากรกบัระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากรก่อนการตรวจปล่อยสินคา้, ประชาสมัพนัธถึ์งโครงการเอกซเรยล่์วงหนา้ และโรงพกัสินคา้เปิด
ตูค้อนเทนเนอร์ท่ีมาถึงก่อนและหลงัไปตามล าดบั รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร ป้องกนั
ปราบปรามการลกัลอบหรือหลีกเลี่ยงทางศุลกากร และพฒันาสมรรถนะบุคลากร ให้มีความรู้ ทกัษะ และ
ความช านาญในการปฏิบติังาน สามารถขบัเคล่ือนกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์
ของกรมศุลกากรท่ีว่า “องค์กรท่ีมุ่งมัน่ให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของเศรษฐกิจไทยและ
เช่ือมโยงการคา้โลก” 

 สอดคลอ้งรายงานการวิจยัของธญัพร นิกูลวงศ ์(2559) เร่ืองความพึงพอใจของตวัแทนออกของท่ีมีต่อ
การบริการตรวจปล่อยสินคา้ของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ฝบศ.5 ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบงั จากการ 
ศึกษาพบว่า ดา้นขั้นตอนการให้บริการตรวจปล่อยสินคา้ มีการจดัโครงสร้างหน่วยงานอย่างเหมาะสม เช่น 
จ  านวนบุคลากรท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ การจดัอบรมให้เจา้หนา้ท่ีในดา้นต่าง ๆ  ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการท างาน
อย่างต่อเน่ือง การจดัแผนผงัการติดต่อประชาสัมพนัธ์ ช่องทางการให้บริการ การแกไ้ขปัญหาอย่างมืออาชีพ  
และดา้นมนุษยสมัพนัธร์ะหว่างตวัแทนออกของกบัเจา้หนา้ท่ีศุลกากร  
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ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะดา้นการแกไ้ขปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการดา้นการปฏิบติัพิธีการศุลกากร
น าเขา้สินคา้ ดงัน้ี 1) ดา้นบุคลากร มีการปรับปรุงมาตรฐานการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี พฒันาบุคลากรใหม้ีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อยกระดบัมาตรฐานในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผล
ให้ผูรั้บบริการไดรั้บคุณภาพการบริการท่ีดี ทั้งในดา้นความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และความรวดเร็วในการบริการ 
2) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ควรพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมให้ทนัสมยักบัยคุในปัจจุบนั เพื่อช่วยใหก้าร
ตรวจสอบสินคา้น าเขา้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร ป้องกนั
ปราบปรามการลกัลอบหรือหลีกเล่ียงทางศุลกากร ซ่ึงเป็นการอ านวยความสะดวกดา้นการคา้ระหว่างประเทศ 
3) ดา้นกระบวนการ จดัใหม้ีการประชุมหารือร่วมกนัระหว่างกรมศุลกากร หน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และผูน้  าของเขา้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อประชาสมัพนัธแ์จง้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ และเพื่อศึกษาหาแนวทางการท างาน
ร่วมกนัแบบบูรณาการ อนัจะส่งผลใหก้ารใหบ้ริการดา้นน าเขา้สินคา้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน รวมทั้งการบริหาร
จดัการองคก์รใหเ้กิดเป็น “องคก์รแห่งการเรียนรู้” ซ่ึงเป็นการสร้างช่องทางใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกนัและ
กนัระหว่างบุคลากรควบคู่ไปกบัการรับความรู้จากภายนอก เพื่อหาแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) 
น าไปสู่การพฒันาและสร้างเป็นฐานความรู้ท่ีเขม้แข็ง (Core competence) ขององคก์ร เพื่อเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้
องคก์รพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และทนัต่อการเปล่ียนแปลงการคา้โลก 

บรรณานุกรม 

กรมศุลกากร. (2553). ประกาศกรมศุลกากร ลงวนัท่ี 27 กนัยายน 2553 เร่ือง การก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 
(ฉบบัท่ี 2). กรุงเทพฯ : สืบคน้เม่ือ 10 เมษายน 2563, จาก http://customs.go.th. 

กรมศุลกากร. (2561). รายงานประจ าปี กรมศุลกากร 2561. กรุงเทพฯ : ส่วนส่ือสารองคก์ร ส านกับริหารกลาง 
กรมศุลกากร. 

กรมศุลกากร. (2563). ประวติัส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั. กรุงเทพฯ : สืบคน้เม่ือ 4 เมษายน 2563, 
จาก http://customs.go.th. 

กรมศุลกากร. (2563). พิธีการศุลกากรน าเขา้ทางเรือ. กรุงเทพฯ : สืบคน้เมื่อ 6 เมษายน 2563, จาก http://customs.go.th. 

เกษม สวสัดี. (2556). ธรรมาภิบาลกบัการบริหารจดัการสถาบนัการเงินไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 

ธญัพร นิกูลวงศ.์ (2559). ความพึงพอใจของตวัแทนออกของท่ีมีต่อการบริการตรวจปล่อยสินคา้ของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร 
ฝบศ. 5 ส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั. กรุงเทพฯ : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

http://customs.go.th/
http://customs.go.th/
http://customs.go.th/


15 
 

พีรญา ช่ืนวงศ.์ (2560). ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน: กรณีศึกษาธุรกิจการขนส่งในจงัหวดัเชียงราย. 
เชียงราย : มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย. 

แววตา ศิริพฒันานนัทกูร. (2560). ประเมินผลโครงการเอกซเรยล่์วงหนา้ของส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั. 
กรุงเทพฯ : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ส านกัวิจยัและพฒันาระบบงานบุคคล. (2560). ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด ์4.0. นนทบุรี : สืบคน้เม่ือ 
4 เมษายน 2563, จาก https://www.ocsc.go.th/node/3588. 

อรไท แกว้ขาว. (2561). การศึกษากระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการดา้นการปฏิบติัพิธีการ
น าเขา้และส่งออกสินคา้ ด่านศุลกากรสะเดา จงัหวดัสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 

https://www.ocsc.go.th/node/3588

