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บทคัดย่อ (ABSTRACT) 
การวิจัยครั้ งน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการลงทะเบียน  Paperless แบบบุคคลธรรมดาของบริษัท เฟดเดอรัล                    

เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวแทน (Custom Broker) ด าเนินการพิธีการศุลกากร โดยลงทะเบียน 

Paperless แบบบุคคลธรรมดาให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการของบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั ในการ
น าเขา้-ส่งออกสินคา้ เพ่ือให้ลูกคา้สามารถเขา้ใจถึงการลงทะเบียน  Paperless แบบบุคคลธรรมดาได้ โดยผูว้ิจยัได้ศึกษา
ขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดของเอกสาร ระยะเวลาการด าเนินการ ว่ามีวิธีการด าเนินการและรายละเอียดอย่างไรบา้ง
ท่ีเป็นไปตามกฎระเบียบของทางกรมศุลกากรประเทศไทย และท าการศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการลงทะเบียนลงทะเบียน 

Paperless  แบบบุคคลธรรมดาของบริษัท เฟดเดอรัล  เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น คือการสรุปขั้นตอนการลงทะเบียนและจดัท าแผนผงัแสดงล าดบัขั้นตอนการท างาน (Flow chart)  ประโยชน์
ท่ีไดจ้ากการวิจยั คือ ลูกคา้สามารถเขา้ใจและทราบถึงล าดบัขั้นตอนการลงทะเบียน Paperless แบบบุคคลธรรมดาของบริษทั  
เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั ได ้
1.บทน า (INTRODUCTION) 

ผูป้ระกอบการหรือบุคคล ท่ีประสงค์จะปฏิบตัิพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งมาลงทะเบียนเป็นผูป้ฏิบตัิพิธีการศุลกากร  เพ่ือการน าขอ้มูลเขา้เก็บในระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากร โดยสามารถยื่นแบบค าขอลงทะเบียน หรือแบบแนบได ้ท่ีเรียกว่า การลงทะเบียน (Paperless)   
 ดงันั้น ผูป้ระกอบการหรือบุคคล ท่ีตอ้งการจะน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ตอ้งมีความเขา้ใจถึงความส าคญัของการ
ลงทะเบียน (Paperless) เน่ืองจากก่อนท่ีจะน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศตอ้งท าการลงทะเบียนเป็นผูผ่้านพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ก่อน ในบางกรณีผูน้ าเขา้ยงัตอ้งขอใบอนุญาตในการน าเขา้ส าหรับสินคา้ ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กบัประเภทสินคา้ โดยสินคา้บางรายการตอ้งไดร้ับการอนุญาตให้น าเขา้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการน าเขา้ และ
หากผูป้ระกอบการหรือบุคคล ไม่ตอ้งการผ่านพิธีการเอง สามารถมอบอ านาจให้ตวัแทน (Custom Broker) ด าเนินพิธีการ
ศุลกากรแทนได ้
 เน่ืองจากผูว้ิจัยได้ฝึกปฏิบัติสหกิจท่ี บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด  ในแผนก Paperless                  
ในส่วนของการลงทะเบียนผูน้ าเขา้แบบบุคคลธรรมดา จากการสังเกตผูว้ิจยัพบว่า บุคคลท่ีเป็นลูกคา้ของ บริษทั เฟดเดอรัล 
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีประสงค์จะน าเขา้สินคา้ไม่เข้าใจถึงการลงทะเบียน (Paperless) ว่ามีความส าคัญและ
รายละเอียดต่าง ๆ อย่างไรจึงรู้สึกว่า  การลงทะเบียน (Paperless) มีความยุ่งยากและเสียเวลาเป็นอย่างมากในการด าเนินการ  
 จากท่ีกล่าวไปขา้งต้น ผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งท่ีจะท าการศึกษา การลงทะเบียน (Paperless) แบบบุคคลธรรมดาท่ี 
บริษทั เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั แผนก paperless ด าเนินการในแต่ละวนัว่ามีขั้นตอน รายละเอียดของ
เอกสาร ระยะเวลาการด าเนินการอย่างไร เน่ืองจากกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบของทางกรม
ศุลกากรประเทศไทยซ่ึงมีรายละเอียดแตกต่างกนัไปตามประเภทของบุคคลทั้งในเร่ืองของเอกสารประกอบท่ีใช้ในการ
ลงทะเบียน และประเภทของแบบฟอร์มการลงทะเบียน เพ่ือให้วิจัยเล่มน้ีสามารถบอกรายละเอียดของการลงทะเบียน 
(Paperless)  แบบบุคคลธรรมดาให้ผูอ้ื่นเกิดความเขา้ใจมากย่ิงขึ้นได ้



2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดของ Paperless Solution และ ระบบ E-Paperless ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการท าวิจยัดงัน้ี  

Ditto Thailand  (2562) กล่าวว่า  Paperless Solution คือ แนวคิดประหยดัการใช้กระดาษ ลดการใช้งานเอกสาร

รูปแบบกระดาษ เพ่ือใชท้รัพยากรกระดาษให้นอ้ยท่ีสุด นอกจากจะช่วยประหยดัทรัพยากรแลว้ ยงัช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายไป

ได้อีกด้วย โดยวิธีการประหยดัทรัพยากร กระดาษก็คือการเปลี่ยนกระดาษให้เป็นเอกสารรูปแบบ Digital Format และเป็น

การกา้วเขา้สู่ยุค Digital Transformation ให้ระบบการท างานภายในองคก์รกา้วทนัยุคสมยั กา้วน าหรือเทียบเคียงกบัคู่แข่งใน

วงการธุรกิจของคุณ  

TawanTechnology Co.,Ltd  (2549) ได้อธิบายระบบ E-Paperless ว่าเป็นระบบท่ีกรมศุลกากรประกาศให้มีการใช้
อย่างเป็นทางการในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2549 เพ่ือให้การด าเนินการพิธีการศุลกากรเป็นไปแบบไร้เอกสาร โดยเร่ิมตน้ใช้กบั             
ใบขนสินคา้ขาออก และใบเคลื่อนยา้ยสินคา้ (Goods Control List) ส่วนใบขนขาเขา้ยงัคงให้เดินพิธีการศุลกากรด้วยระบบ 
EDI ตามเดิม โดยโครงการ E-Paperless น้ีนอกจากจะใช้ส าหรับการท าใบขนขาออกและขาเข้าแล้ว ยงัครอบคลุมการ
ด าเนินการพิธีการอย่างอื่นดว้ย 

ซ่ึงแนวคิดข้างต้นน าไปสู่การศึกษาค้นคว้า ในเ ร่ืองของ ขั้ นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้น า เข้า-ส่งออก                                   
กบักรมศุลกากร เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ แบบค าขอลงทะเบียนผูป้ฏิบตัิพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์บุคคล
ธรรมดา หนงัสือมอบอ านาจบุคคลธรรมดา แบบบญัชีรายช่ือตวัแทนออกของ (Customs Broker) ผูร้ับมอบอ านาจ หลกัฐาน
ประกอบการลงทะเบียนส าหรับบุคคลธรรมดา รวมถึงศึกษา ขอ้ปฏิบตัิในการยื่นแบบค าขอและวิธีการกรอกแบบค าขอ               
ซ่ึงเป็นขอ้บงัคบัท่ีทางกรมศุลกากรประเทศไทยไดอ้อกกฎระเบียบไวใ้นการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ เพ่ือให้ลูกคา้สามารถเขา้ใจ
ถึงขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดของเอกสาร ระยะเวลาการด าเนินการ ไดว้่ามีวิธีการด าเนินการและรายละเอียดอย่างไร
ท่ีเป็นไปตามกฎระเบียบของทางกรมศุลกากรประเทศไทย และผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 3 เร่ือง คือ   

สุภาวลัย พวงศิลป์ (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ  Paperless ตามทัศนะของเจ้าหน้าท่ีผู ้
ให้บริการ และผูร้ับบริการ ความพึงพอใจท่ีได้ท าการศึกษานั้นประกอบดว้ย 5 ด้านดงัต่อไปน้ีคือ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านความ
รวดเร็ว ด้านคุณภาพ ด้านความสามารถในการให้บริการ และด้านความยืดหยุ่นในการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า 
เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบ Paperless  ในดา้นความรวดเร็ว และดา้นความสามารถใน
การให้บริการในระดบัมาก และผลจากการศึกษาพบว่าผูร้ับบริการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบ Paperless     
ในด้านคุณภาพ และความสามารถในการให้บริการในระดับมาก นอกจากน้ีเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการระบบ Paperless  และ
ผูร้ับบริการ มีความเห็นว่าค่าใชจ้่าย และความยืดหยุ่นในการให้บริการยงัขาดประสิทธิภาพ และตอ้งการการปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Paperless ในการให้บริการอย่างสูงสุด  
 อภิญญา วรีฤทธ์ิ (2557) ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์และเสนอแนวทางการ

แก้ปัญหาของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารต่อความล่าช้าของการรับส่งขอ้มูลระหว่างผูป้ระกอบการและ

กรมศุลกากรผ่านระบบ line ผลจากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างจากการประเมินประสิทธิภาพการผ่าน

พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารมีค่า ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความพึงพอใจด้านแนวทางการ

แกปั้ญหาในอนาคตมากท่ีสุดคือ 3.86 ผลการศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารพบว่า 

กรมศุลกากรควรมีหน่วยงานท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือไดเ้ม่ือเกิดเหตุขดัขอ้งและสามารถตรวจสอบสถานะรับ-ส่งขอ้มูล

ไดต้ลอดเวลา ควรมีการบ ารุงเชิงป้องกนัอย่างต่อเน่ือง ควรท าการตรวจสอบและทดสอบระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์อย่าง

สม ่าเสมอควรหาสาเหตุและแกปั้ญหาขอ้บกพร่องท่ีเกิดอยู่บ่อยครั้ งเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต 



 พชัรีรัตน์ เชียรแสงฟ้า (2557) ศึกษาขั้นตอนในการปฏิบตัิงานและปัจจยัท่ีมีผลต่อความผิดพลาดของเอกสารการ

เดินพิธีการศุลกากรส่งออก รวมถึงการน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบตัิงานให้ดีมากย่ิงขึ้น ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผิดพลาดของเอกสารการเดินพิธีการส่งออกคือความรู้

ความสามารถของพนกังานท่ีปฏิบตัิติหนา้ท่ีมากท่ีสุด บริษทัตวัแทนออกของ การติดต่อส่ือสาร ระบบสารสนเทศ เวลา และ

ความถูกตอ้งของขอ้มูล รองลงมาตามล าดบั 

3.วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
หลงัจากผูว้ิจยัท าการทบทวนวรรณกรรมแลว้จึงศึกษาการลงทะเบียน Paperless แบบบุคคลธรรมดา ของบริษทั 

เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด โดยท าการศึกษากระบวนการดังต่อไปน้ี คือ ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับ                   
การลงทะเบียน Paperless การรับเร่ืองลงทะเบียน การติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากร การสร้าง Customer Details              
การสร้างแบบค าขอการลงทะเบียน จัดส่งแบบค าขอให้กับลูกค้า  การ book messenger เข้าไปรับเอกสารจากลูกค้า                   
(กรณีท่ีลูกคา้ไม่ได้มาเอง) การตรวจสอบเอกสารเพ่ือการลงทะเบียน การยื่นเอกสารการลงทะเบียนท่ีกรมศุลกากร และการ 
book messenger คืนเอกสารให้ลูกค้า(กรณีท่ีลูกคา้ไม่ได้มาเอง)  ซ่ึงวิธีท่ีใช้ในการการเก็บรวบรวมข้อมูล คือการสังเกตุ
โดยตรง (Observation) ศึกษาขั้นตอนกระบวนการท างานต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในแผนก Paperless ในส่วนของการลงทะเบียน
แบบบุคคลธรรมดา และการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) โดยท าการสอบถามและปรึกษากับพนักงานในแผนก
ลงทะเบียน (Paperless) และแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง หลงัจากนั้นศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการลงทะเบียนลงทะเบียน Paperless 
แบบบุคคลธรรมดาของบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั และศึกษาการออกแบบแผนผงัแสดงล าดับ
ขั้นตอนการท างาน (Flowchart) น าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยการสรุปวิธีการด าเนินการ รายละเอียด ขั้นตอน
และระยะเวลาในการลงทะเบียน Paperless แบบบุคคลธรรมดาของบริษทั เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั และ
จดัท าแผนผงัแสดงล าดบัขั้นตอนการท างาน (Flow chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูป  1 : วิธีการวิจยั  

4.ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING)  
ผู ้วิจัยพบว่าข้อดีของการให้บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์ เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทน                        

(Custom Broker) ด าเนินพิธีศุลกากรช่วยอ านวยความสะดวกให้กับลูกคา้ท่ีใช้บริการของ FEDEX ในการน าเขา้-ส่งออก
สินค้า ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการจ้าง Shipping ในการด าเนินพิธีการศุลกาการแทน แต่ก็มีข้อเสียคือการใช้ตัวแทน 
(Custom Broker) ตอ้งเตรียมเอกสารหลายอย่างในการด าเนินการ มีการติดต่อของหลายฝ่าย ท าให้ใชร้ะยะเวลาในการด าเนิน
พิธีการมาก ท าให้ลูกคา้อาจจะไดร้ับสินคา้ท่ีท าการตรวจปล่อยโดยศุลกากรชา้ หรือ อากาศยานออกจากประเทศตน้ทางล่าชา้  



ผูว้ิจัยมีความคิดเห็นต่อขั้นตอนการลงทะเบียนว่า ควรปรับปรุงรอบระยะเวลาในการเข้ารับ-คืนเอกสารของ 
Messenger ให้มีรอบเพ่ิมขึ้นจากเดิมเพ่ือลดระยะเวลาในการรอคอยเอกสาร ซ่ึงท าให้การด าเนินการลงทะเบียนมีความ
รวดเร็วมากขึ้นและน าแผนผงัขั้นตอนการลงทะเบียน Paperless แบบบุคคลธรรมดา ไปใช้ในการอธิบายกบัลูกคา้เพ่ือเพ่ิม
ความเขา้ใจการขั้นตอนการลงทะเบียน ลดความสับสนในการเตรียมเอกสาร ท าให้การด าเนินการลงทะเบียนมีความรวดเร็ว
และการด าเนินพิธีการศุลกากรโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
รูป  2 : แผนผงัขั้นตอนการลงทะเบียน Paperless แบบบุคคลธรรมดา บริษทั FEDEX 



5.อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 
ผลจากการศึกษาการลงทะเบียน Paperless แบบบุคคลธรรมดาของบริษทั เฟดเดอรัล  เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 

จ ากดั และจดัท าแผนผงัแสดงล าดบัขั้นตอนการท างาน  (Flow chart) ท าให้ลูกคา้สามารถเขา้ใจการลงทะเบียน Paperless 
แบบบุคคลธรรมดาของบริษทั เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั ได ้รวมถึงสามารถมองเห็นภาพรวมและทราบถึง
ล าดบัขั้นตอนการลงทะเบียนได ้ลดความสับสนท่ีอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการจดัเตรียมเอกสารประกอบการย่ืนแบบ
ค าขอลงทะเบียน ผูน้ าเขา้-ส่งออก ซ่ึงส่งกระทบต่อการด าเนินงานในพิธีการน าเข้า-ส่งออกสินค้า ให้เกิดความล่าช้าได้                
โดยวิธีการด าเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการลงทะเบียน Paperless  แบบบุคคลธรรมดาของบริษัท เฟดเดอรัล                
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1. ลูกคา้ท่ีน าเขา้-ส่งออกสินคา้โดยมอบอ านาจให้บริษทั เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตวัแทน 
(Custom Broker) ด าเนินการพิธีการศุลกากร จะตอ้งท าการลงทะเบียน Paperless ก่อน โดยส่งรูปบตัรประชาชน/พาสปอร์ต
ให้กบัพนกังานแผนก CS ผ่านทาง E-mail 

2. พนกังานแผนก CS ส่งรูปบตัรประชาชน/พาสปอร์ตพร้อมรายละเอียดของลูกคา้ให้กบัทางแผนก Paperless เพ่ือ
ใชใ้นการสร้างแบบค าขอลงทะเบียนผูป้ฏิบตัิพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบบุคคลธรรมดา 

3. แผนก Paperless ได้รับรูปบัตรประชาชน/พาสปอร์ตพร้อมรายละเอียดของลูกค้า เป็นการรับเร่ืองการ
ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ 

4. แผนก Paperless ท าการเช็คสถานะผู้น าเข้า/ส่งออกของลูกค้า ว่าเป็นประเภทใดมีการเพ่ิม FEDEX เป็น
ผูด้ าเนินการแทนหรือยงั เพ่ือจดัท าแบบค าขอลงทะเบียน  

5. จดัท าประวตัิขอ้มูลของลูกคา้ (Customer Details) เพ่ือบนัทึกขอ้มูลในระบบของFEDEX โดยการกรอกขอ้มูล
ลงใน Create Party 

6. ท าการสร้างแบบค าขอลงทะเบียน Paperless โดยมอบอ านาจให้บริษทั เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
จ ากดั เป็นตวัแทน (Custom Broker) ด าเนินการพิธีการศุลกากร 

7. ส่งแบบค าขอลงทะเบียนให้กบัลูกคา้ผ่านทาง E-mail พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดของเอกสารต่าง ๆ ท่ีตอ้งเตรียม
ประกอบในการยื่นแบบค าขอ 

8. ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารท่ีทาง Paperless ได้แจ้งไป ปร้ินท์แบบค าขอลงทะเบียน พร้อมทั้งเซ็นช่ือลงในแบบ               
ค  าขอดว้ยปากกาน ้าเงินเท่านั้น 

9.ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางมาศุลกากรดว้ยตนเอง ให้ติดต่อพนกังาน Paperless ท่ีท าหนา้ท่ีด าเนินเร่ืองอยู่ท่ีศุลกากร
เพ่ือท าการตรวจสอบเอกสารในขอ้ 14 ไดเ้ลย  

10. กรณีลูกคา้ไม่ไดเ้ดินทางมาดว้ยตนเองให้แจง้ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์ติดต่อ ให้กบัพนกังาน Paperless เพ่ือให้ Messenger 
สามารถเขา้รับเอกสารพร้อมทั้งบตัรประชาชน/พาสปอร์ตตวัจริง 

11. พนกังาน Paperless จะท าการ Book Messenger เขา้รับเอกสารใน SharePoint 
12. Messenger เขา้รับบตัรประชาชน/พาสปอร์ตตวัจริงและเอกสารตามท่ีอยู่ท่ีได้แจ้ง โดยมีรอบ 11.00 น. และ 

14.00 น. 
13. เม่ือ Messenger มาส่งเอกสารให้กบัทาง Paperless แลว้ ทาง Paperless ก็ตอ้งท าการตรวจสอบความถูกต้อง

เรียบร้อยของเอกสาร                                                                                                                                                                                                         



14. เม่ือพบว่าเอกสารถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ พนักงาน Paperless ท่ีท าหน้าท่ีด าเนินเร่ืองอยู่ท่ีศุลกากรก็จะน าแบบ           
ค  าขอพร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ท่ีตอ้งเตรียมประกอบในการย่ืนแบบค าขอไปย่ืนท่ีกรมศุลกากร เวลาในการยื่นเอกสาร 2 รอบ 
คือ รอบ 9 : 00 น. และ 13 :00 น. ซ่ึงระยะเวลาในการยื่นเอกสารประมาณ 1-2 ชม. 

15. หากท าการยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าท่ีเดินทางมาท่ีศุลกากรเองสามารถรับบัตร
ประชาชน/พาสปอร์ตตวัจริงคืนไดเ้ลย ระยะเวลาการด าเนินการทั้งหมดจึงประมาณ 3-5 วนั ส่วนลูกคา้ท่ีไม่ไดเ้ดินทางมาเอง 
พนักงาน Paperless จะท าการ Book Messenger เพ่ือส่งคืนบตัรประชาชน/พาสปอร์ตตวัจริงให้กบัลูกคา้แบบเดียวกบัตอน
เขา้รับเอกสาร 

16. Messenger คืนบตัรประชาชน/พาสปอร์ตตวัจริง โดยมีรอบ 11.00 น. และ 14.00 น.ซ่ึงเป็นระยะเวลาหลงัจาก
Messenger เขา้รับบตัรประชาชน/พาสปอร์ตตวัจริงและเอกสารประมาณ 3-4 วนั รวมระยะเวลาในการด าเนินการทั้งหมด            
7-10 วนั โดยสถานการณ์ลงทะเบียนเป็น ผูน้ าเขา้-ส่งออกจะมีอายุ 6 เดือน 
6.กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการปฏิบตัิสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดโ้ดยความกรุณาจาก ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์ อาจารยท่ี์ปรึกษา

การปฏิบตัิสหกิจศึกษา ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการท ารายงานในส่วนต่าง ๆ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ของผูว้ิจยัดว้ยความเอาใจใส่  ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาเป็นอย่างย่ิงและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสน้ี  

ผูว้ิจยัขอขอบคุณพนักงานในแผนก Paperless ทุกท่านท่ีคอยให้ค าปรึกษาและค าแนะน ามากมาย ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ใน

การปฏิบตัิสหกิจศึกษา นอกจากน้ีผูว้ิจยัมีความส านึกในพระคุณของอาจารย์และผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีไดใ้ห้การอบรมสั่ง

สอนให้มีความรู้ วิทยาการต่าง ๆ ให้กบัผูว้ิจยั และขอส านึกในพระคุณของบิดา มารดาท่ีท าให้ผูว้ิจยัเป็นผูมี้การศึกษาและ

คอยให้ก าลงัใจจนรายงานฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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