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ท่าเรือ Tuas ของสิงคโปรน์ าเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจปล่อยสินค้าได้เรว็ขึ้น

 
 ส านักงานตรวจคนเข้า เมือ งสิงคโปร์  ( Immigration and Checkpoints Authority : ICA) ได้
เปลีย่นแปลงกระบวนการตรวจสอบสนิคา้แบบใหม่ (New Clearance Concept Cargo : NCC Cargo) ผ่าน
ระบบอตัโนมตัิและการด าเนินการตรวจปล่อยแบบไร้เอกสาร (Paperless)  เพื่อให้การตรวจปล่อยสนิค้า
เป็นไปไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยในเดอืนตุลาคม 2564 ICA รเิริม่โครงการ On-the-Fly 

Clearance มาทดลองใช้ที่ท่าเรือ  Tuas 
โดยการน าระบบคดักรองสนิค้าเคลื่อนที่ 
(Mobile Cargo Screening System : 
Mobile CASS) ที่มาอ านวยความสะดวก
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้าได้ โดย
คนขบัไม่ต้องรอบริเวณพื้นที่เก็บสินค้า 
(Holding Area) เพื่อรอรับผลสแกนภาพ
สนิค้า เทคโนโลยดีงักล่าวช่วยคนขบัลด
เวลารอจาก 14-20 นาท ีเหลอืเพยีง 3-5 
นาท ีโครงการรเิริม่นี้เป็นการเตรยีมความ
พร้อมให้กับท่ าเรือ  Tuas เพื่อรองรับ
ปรมิาณตู้สนิค้าที่มากขึ้นในอนาคต และ

จะช่วยเสรมิความแขง็แกร่งใหส้งิคโปรใ์นฐานะศูนยก์ลางการคา้ระดบัโลก  
 เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2565 ผู้ก ากบั 1A Cedric Law รองผู้อ านวยการแผนกปฏบิตักิารของ ICA 
กล่าวในขณะพาสือ่มวลชนชมการปฏบิตังิานของท่าเรอื Tuas ว่า ในปัจจุบนั สงิคโปรส์ามารถรองรบัจดัการ
ตู้ขนส่งสนิคา้ขนาด 20 ฟุต จ านวน 50 ลา้นตู้ ต่อปี จากการด าเนินงานของท่าเรอืต่างๆ ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
ท่าเรือ Tanjong Pagar, Keppel, Brani และ Pasir Panjang แต่เมื่อท่าเรือ Tuas ด าเนินการอย่างเต็ม
รปูแบบภายในปี 2583  สงิคโปรจ์ะสามารถรองรบัตูข้นสง่ไดเ้พิม่ขึน้ 30% คดิเป็นจ านวน 65 ลา้นตู ้ต่อปี  

โครงการ On-the-Fly Clearance ได้น า
เทคโนโลยรีะบบคดักรองสนิค้าเคลื่อนที่
มาใช้ เพื่อให้กระบวนการตรวจปล่อย
สินค้าเร็วขึ้น โดยในปัจจุบัน หลังจาก
ท่าเรอืท าการโหลดตู้สนิคา้จากเรอืขนส่ง 
คนขบัจะไปรบัตู้ทีล่านรบัตู้หนัก จากนัน้ 
คนขบัน าตู้ไปผ่านระบบสแกนภาพด้วย
รั ง สี  (Radiographic Scanning Portal 
:RSP) และนัง่รอบรเิวณพื้นที่เก็บสนิค้า 
(Holding Area) เพื่อรอผลจากเจา้หน้าที่ 
ICA วเิคราะหภ์าพสแกนสนิคา้ว่ามคีวาม
ผดิปกตหิรอืไม่ ซึ่งกระบวนการดงักล่าว

ใช้เวลาประมาณ 14-20 นาที แต่ที่ท่าเรอื Tuas หลงัจากโหลดตู้สนิค้าแล้ว คนขบัสามารถขบัผ่านระบบ
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สแกนภาพ  ดว้ยรงัส ีจากนัน้ เจา้หน้าที ่ICA วเิคราะหภ์าพสแกน และตรวจสอบขอ้มลูใบอนุญาตออกสนิคา้
และเอกสารประกอบการขนส่งแบบดิจทิลัผ่านระบบ
คัดกรองสินค้าเคลื่อนที่ ในขณะที่ คนขบัขบัไปยัง
ประตูทางออก ระหว่างทางคนขบัจะไดร้บัแจง้ผลการ
สแกนและ ใบอ นุญาตดิ จิทัล ผ่ า น  Mobile Data 
Terminal1  แต่หากสนิคา้มคีวามผดิปกต ิคนขบัจะขบั
ไปยงัจุดตรวจสอบสนิค้าที่อยู่ใกล้ประตูทางออกเพื่อ
ท าการตรวจสอบเพิม่เตมิ เมื่อเทยีบกบักระบวนการ
ปัจจุบัน กระบวนการนี้จะใช้เวลาเพียง 3-5 นาที

เท่านัน้  
 นอกจากนี้ ท่าเรอื Tuas จะเริม่ใหก้ารตรวจปล่อยสนิคา้แบบดัง้เดมิ (Conventional Cargo)2 ด าเนิน
พิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร โดยคนขบัจะส่งหมายเลขป้ายทะเบียนรถและหมายเลขใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้องผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (SG Arrival Card E-Service) ก่อนที่สินค้าจะมาถึงจุดตรวจ 
จากนัน้ เจา้หน้าที่ ICA จะตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอยีดขอ้มูลเพื่อท าการตรวจปล่อยสนิค้า จาก
เดมิ ในปัจจุบนั คนขบัจะต้องแสดงส าเนาใบอนุญาตและเอกสารประกอบทีจุ่ดตรวจ โดยเจา้หน้าที่  ICA จะ
ท าการสแกนบารโ์คด้ของใบอนุญาตแต่ละฉบบัเพือ่ดงึขอ้มลูสนิคา้และตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม/ความคิดเหน็ของ สคต. 
 ท่าเรือ Tuas สิงคโปร์ จะกลายเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2583 
ท่าเรอื Tuas จะช่วยเพิม่ศกัยภาพของสงิคโปรใ์นฐานะศูนยก์ลางขนส่งทางเรอืของโลก การรองรบัปรมิาณตู้
สนิคา้ในท่าเรอืเพิม่ขึน้ จะช่วยลดต้นทุนโดยรวมดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและการด าเนินงาน ในขณะเดยีวกนั 
ท่าเรือสิงคโปร์ได้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยจัดการระบบข้อมูลและเคลื่อนย้ายตู้อย่างมี
ประสทิธภิาพและรวดเรว็ นอกจาก โครงการ On-the-Fly Clearance, Mobile CASS แลว้ ท่าเรอืสงิคโปรจ์ะ
น าเทคโนโลย ีAI มาช่วยเจา้หน้าที่ ICA วเิคราะหส์แกนภาพในการตรวจหาสิง่ผดิปกต ิในภาพสนิคา้ พสัดุ 
อกีดว้ย  
  ส าหรบัท่าเรอืแหลมฉบงั ประเทศไทย ได้มกีารน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้เช่นกนั โดยเมื่อวนัที่ 
24 มกราคม 2565 ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัร่วมลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืการพฒันา 
Smart City กบัการท่าเรอืแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งเน้นการเป็นท่าเรอือจัฉรยิะ โดยการน าเทคโนโลยดีจิทิลั
มาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพการขนส่งและเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งหลากรูปแบบ 
(Multimodel Transportation) และเกิดการบูรณาการข้อมูลทัง้ผู้ให้บริการท่าเรือ รถไฟ รถบรรทุกขนส่ง
สนิคา้ และอื่นๆ เพื่อใหเ้กดิการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ ลดความแออดัในท่าเรอื และระยะเวลารอคอย 
เพือ่ผลกัดนัท่าเรอืแหลมฉบงัเป็นท่าเรอืทีไ่ดม้าตรฐานระดบัโลก  
 

 
1 Mobile Data Terminal  เป็นอุปกรณ์พกพาทีท่่าเรอืสงิคโปร์ (Port of Singapore Authority: PSA) ตดิตัง้ในหอ้งโดยสารของรถขนส่ง เพื่อ
แสดงผลสแกนภาพ 
2 สนิคา้แบบดัง้เดมิ (Conventional Cargo) คอื สนิคา้ทัว่ไปทีบ่รรทุกบนยานพาหนะ และไม่ใชตู้ค้อนเทนเนอร ์
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ทีม่า :  
StraitsTimes - https://www.straitstimes.com/singapore/transport/faster-cargo-clearance-at-tuas-
port-as-ica-taps-technology-to-handle-higher-shipment-volumes  
ICA : https://www.ica.gov.sg/news-and-publications/newsroom/media-release/new-clearance-
concept-for-cargo-ica-transforming-cargo-clearance-process  
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