
ท่ี กค 0503/ว 937            28  ธันวาคม 2549 
เรียน  หัวหนาสวนราชการระดับสํานัก กอง และดานศุลกากรทุกแหง  เพ่ือทราบ 

 
                (นางวณาวรรณ  นันทิยะกุล) 
                        เลขานุการกรม  ปฏิบัติราชการแทน 
                                อธิบดีกรมศุลกากร  

(สําเนา) 

ประกาศกรมศุลกากร 

ที่ 116/2549 

เร่ือง  การผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส 
___________________________ 

เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไมมีข้ันตอนปฎิบัติงานเกิน
ความจําเปน และปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ ทําใหประชาชนไดรับความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ กรมศุลกากรจึงไดปรับปรุงพิธีการศุลกากรใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเปนทางเลือกในการ
อํานวยความสะดวกทางการคาระหวางประเทศ อันเปนการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 (2) , มาตรา 14, มาตรา 38, มาตรา 40, มาตรา 45, 
มาตรา 47, มาตรา 49, มาตรา 87, มาตรา 88, มาตรา 97, มาตรา 97 ตรี, มาตรา 97 จัตวา, 
มาตรา 97 เบญจ,มาตรา 97 สัตต, มาตรา 97 อัฎฐ, มาตรา 97 นว, มาตรา 113 ทวิ, มาตรา 114 
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 ,มาตรา 15, มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480 ,มาตรา 19 ทวิ, มาตรา 19 ตรี, มาตรา 19 จัตวา แหงพระ
ราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 ประกอบกับมาตรา 53 และมาตรา 54  แหงพระ
ราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ประกอบกับมาตรา 17 และมาตรา 28 
แหงพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 อธิบดีกรม
ศุลกากรใหยกเลิกความของประกาศกรมศุลกากรที่ 16/2549 ,ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2549 และ
ประกาศกรมศุลกากรที่ 57/2549 เสียทั้งส้ิน และใหใชความตอไปนี้แทน  

ขอ 1 ประกาศนี้กําหนดขึ้นเพื่อใหบังคับในการผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส 
ในการผานพิธีการศุลกากรบรรดาประกาศหรือคําส่ังหรือระเบียบอื่นใด ในสวนที่ไดกําหนดไวแลว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้บังคับ เวนแตกรณีที่ประกาศหรือคํา
ส่ังหรือระเบียบใดกําหนดขึ้นเพื่อใชบังคับหรือใหสิทธิประโยชนแกผูนําของเขาหรือผูสงของออก
เปนการเฉพาะก็ใหถือปฏิบัติตามประกาศหรือคําส่ังหรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับเรื่อง นั้น ๆ 

 
 



ประกาศกรมศุลกากร ที่   116/2549  

 

ขอ 2 ในประกาศนี้ 

(1) คําวา “อิเล็กทรอนิกส” ใหมีความหมายตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส 

(2) คําวา “ขอความ” ใหมีความหมายตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 

(3) คําวา “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” ใหมีความหมายตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส 

(4) คําวา “ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส” ใหมีความหมายตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวย 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(5) คําวา “ผูสงขอมูล” ใหมีความหมายตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 

(6) คําวา “ผูรับขอมูล” ใหมีความหมายตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 

(7) คําวา “บุคคลที่เปนสื่อกลาง” ใหมีความหมายตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส 

(8) คําวา “เจาของลายมือช่ือ” ใหมีความหมายตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส 

(9) คําวา “วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความรวมทั้งและใชตลอดถึง การดําเนินการ
ใดๆ ที่กฎหมายวาดวยศุลกากร หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับการศุลกากรบังคับให จัดทํา ย่ืน สง 
รับ เก็บรักษา การอนุญาต การชําระเงิน หรือดําเนินการอื่นใด โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด 
หรือบางสวน 

(10) คําวา “การสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ผูสงขอมูลสงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสในการผานพิธีการศุลกากรพรอมลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสของเจาของลายมือช่ือ 
ผานบุคคลผูเปนสื่อกลางผูใหบริการรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของผูรับ
ขอมูล 

(11) คําวา “กระบวนการทางศุลกากร” หมายความวา การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ศุลกากรใหครบถวน และการดําเนินการตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับการศุลกากร รวมถึงการ
เช่ือมโยงกับธุรกรรมอื่นที่เก่ียวของกับการคาและการขนสงสินคาระหวางประเทศ 

 

 

หนา 2 จาก 80 
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หมวดที่ 1 
กระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

________________________________ 

ขอ 3 เพ่ือประโยชนแหงการดําเนินกระบวนการทางศุลกากร การผานพิธีการศุลกากร
สามารถกระทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็ได  

(1) ภายใตหลักเกณฑของกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ในการผานพิธีการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส 

(1.1) หามมิใหปฏิเสธความผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของขอความใด
เพียงเพราะเหตุที่ขอความนั้นอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

(1.2) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการใดตองทําเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ
หรือมีเอกสารมาแสดง ถาไดจัดทําขอความขึ้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาถึงและนํากลับ 
มาใชไดโดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง ใหถือวาขอความนั้นเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ 
หรือมีเอกสารมาแสดงแลว  

(1.3) ในกรณีที่ตองลงลายมือช่ือในหนังสือ ใหถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นมีการ    
ลงลายมือช่ือแลว ถาไดดําเนินการตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด 

(2) การผานพิธีการศุลกากรใหสามารถกระทําไดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแบบไร
เอกสาร (Paperless) โดยสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสพรอมลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (Digital 
Signature)  ของเจาของลายมือ ช่ือ  ผานบุคคลที่ เปนสื่อกลางผู ใหบริการรับสงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส (Value Added Network Services : VANS) เขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด (ebXML/ XML Format) แทนการจัดทํา ย่ืน สง 
รับเอกสาร และการลงลายมือช่ือในกระดาษ 

(3) การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสของผูสงขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร ทด
แทนเอกสารใด ๆ  หากระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรผู รับขอมูลไดทําการตอบรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้นในการผานพิธีการแลว ถือเปนการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับการศุลกากรแลว  

สวนที่ 1 
การลงทะเบียน 

________________________________ 

ขอ 4 ผูประสงคจะผานพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส  

หนา 3 จาก 80 
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(1) ใหทําการลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการ
ศุลกากร ณ ฝายทะเบียนและสิทธิพิเศษ สํานักมาตรฐานพิธีการและราคา หรือฝายบริหารงานทั่วไป 
สํานักงานศุลกากร หรือดานศุลกากร 

(2) หลักเกณฑและวิธีการในการขอจดทะเบียนและคุณสมบัติของผูขอจดทะเบียนใหเปน
ไปตามที่กําหนดไวในแบบคําขอลงทะเบียน 

(3) หากผูลงทะเบียนประสงคจะเปนผูสงขอมูลและผูรับขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสกับ
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร ใหทําการทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลและ/หรือการลงลาย
มือช่ืออิเล็กทรอนิกสใหครบถวนสมบูรณตามที่กลุมมาตรฐานและวางแผน สํานักเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร กําหนดแลวจึงรับสงขอมูลโดยใชหมายเลขผูมี สิทธิรับสงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสกับระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร (Production System) ตอไป 

(4) ผูที่ไดรับการอนุมัติใหลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการใน
กระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารแลว ใหผานพิธีการศุลกากร
ในการนําของเขา การสงของออก และการดําเนินการในเรื่องสิทธิประโยชนทางภาษีอากร รวมถึง
การชดเชยคาภาษีอากรไดทุกข้ันตอน โดยไมตองใชบัตรผานพิธีการใด ๆ อีก 

สวนที่ 2 
กระบวนการทางศุลกากรโดยระบบการใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  

_____________________________ 

ขอ 5 กระบวนการทางศุลกากรโดยระบบการใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Window) 
(1) กรณีการผานพิธีการศุลกากร โดยไมตองดําเนินการตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับ

การศุลกากร  

(1.1) ใหผูนําของเขาหรือผูสงของออกสงขอมูลการผานพิธีการพรอมลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด (ebXML / XML Format) ผานผูใหบริการรับสงขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส (Value Added Network Services : VANS) เขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(1.2) เมื่อของไดปลอยออกจากอารักขาศุลกากรหรือระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากรทําการรับบรรทุกของสงออกแลว ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะทําการสงขอมูลเขาสู
ระบบการดําเนินการตอเนื่องในกระบวนการของศุลกากร เชน ระบบการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ      
ระบบคลังสินคาทัณฑบน ระบบคืนอากรทั่วไป ตอไป  

(2) กรณีการผานพิธีการศุลกากร ตองมีการดําเนินการตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับการ
ศุลกากร  

(2.1) สําหรับการอนุมัติ/อนุญาตใหกับของที่นําเขา/สงออกตามบัญชีราคาสินคาที่
นําเขาเปนรายครั้ง 
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(2.1.1) ใหผูขออนุญาตทําการสงขอมูลบัญชีราคาสินคาตามมาตรฐานที่
ศุลกากรกําหนดรวมกับหนวยงานนั้นๆ พรอมขอมูลการขออนุมัติ/อนุญาตที่หนวยงานนั้นกําหนดผาน
ผูให บริการรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เขาสูระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานดังกลาว 

(2.1.2) เมื่อหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมการนําเขา
พิจารณาขอมูลคําขอของผูนําของเขา และทําการบันทึกการอนุมัติ/อนุญาตในระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงานนั้นๆ แลว ระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานนั้นจะแจงกลับผานผูใหบริการรับสงขอ
มูลทางอิเล็กทรอนิกสใหผูสงขอมูลทราบเลขที่การอนุมัติ/อนุญาตดังกลาว 

(2.2.3) ระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานนั้นจะสงผานขอมูลบัญชีราคาสิน
คาพรอมขอมูลการอนุมัติ/อนุญาตของหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมการนําเขา-สง
ออก เขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรโดยผานระบบการใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยผูผาน
พิธีการศุลกากรไมตองย่ืนแสดงเอกสารการอนุมัติ/อนุญาตในรูปแบบกระดาษใหศุลกากรในขณะ
ผานพิธีการศุลกากรอีก 

(2.2.4) เมื่อของไดปลอยออกจากอารักขาศุลกากรหรือระบบคอมพิวเตอร
ของศุลกากรทําการรับบรรทุกของสงออกแลว ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะทําการสงขอมูล
ตอบกลับใหหนวยงานนั้นทราบโดยผานระบบการใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  

(2.2) สําหรับการอนุมัติ/อนุญาตใหกับของที่นําเขา-สงออกในกรณีอ่ืนๆ   

(2.2.1) ใหผูขออนุมัติ/อนุญาตจัดสงขอมูลตามมาตรฐานที่หนวยงานนั้นๆ 
กําหนด ผานผูใหบริการรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานดังกลาว 

(2.2.2) เมื่อหนวยงานผูมีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมการนําเขา/
สงออกพิจารณาขอมูลคําขอและทําการบันทึกการอนุมัติ/อนุญาตในระบบคอมพิวเตอรของหนวย
งานนั้นๆ  แลว ระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานดังกลาวจะแจงกลับใหผูสงขอมูลทราบเลขที่การ
อนุมัติ/อนุญาตดังกลาวโดยผานผูใหบริการรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 

(2.2.3) ระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานนั้นจะสงผานขอมูลการอนุมัติ/
อนุญาตดังกลาวเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรโดยผานระบบการใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

(2.2.4) เมื่อของไดปลอยออกจากอารักขาศุลกากรหรือระบบคอมพิวเตอร
ของศุลกากรทําการรับบรรทุกของสงออกแลว ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะทําการบันทึกผล
การปลอยของ/การรับบรรทุกและขอมูลเลขที่การอนุมัติ/อนุญาตไว โดยผูผานพิธีการศุลกากรไมตอง
ย่ืนแสดงเอกสารการอนุมัติ/อนุญาตในรูปแบบกระดาษใหศุลกากรในขณะผานพิธีการศุลกากรอีก 

(2.3) กรณีหนวยงานนั้นตองการขอมูลเพ่ือดําเนินการในระบบการดําเนินการตอ
เนื่องในกระบวนการของหนวยงานดังกลาว ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะสงผานขอมูลการ
ดําเนินกระบวนการศุลกากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดมีการบันทึกผลการปลอยของหรือการรับ
บรรทุกแลวใหกับหนวยงานนั้นๆ  ตามระยะเวลาที่กําหนดไวระหวางหนวยงาน ตอไป 
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สวนที่ 3 
การรับรองขอมูลในการผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส 

________________________ 

 ขอ 6 การรับรองขอมูลในการผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส 

(1) เมื่อระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรไดตอบรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นในการผานพิธี
การแลว ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะสงผานขอมูลซึ่งรับรองแลวเขาสูระบบการดําเนินการตอ
เนื่อง ดังนี้ 

(1.1) ในกระบวนการศุลกากร เชน ระบบคลังสินคาทัณฑบน ระบบเขตปลอดอากร 
ระบบคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ระบบคืนอากรทั่วไป ระบบชดเชยอากร ระบบคดี เปนตน      
โดยผูนําของเขาไมตองจัดสงเอกสารในรูปแบบเอกสารอีก 

(1.2) ในกระบวนการของหนวยงานอื่น เชน ระบบการคืนภาษีมูลคาเพ่ิมของ
สรรพากร ระบบตัดบัญชีวัตถุดิบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน ระบบการคืนภาษีสรรพ
สามิต เปนตน  โดยไมตองจัดสงเอกสารสําเนาใบขนสินคามุมน้ําเงินในรูปแบบกระดาษอีก  

(2) ในกรณีที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออกหรือผูสงขอมูลตองการขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรเก็บรักษาไวเปนเอกสารตนฉบับตามกฎหมาย ใหผูผานพิธีการ
ศุลกากรยื่นคําขอรับรองเอกสารใบขนสินคาขาเขา ใบขนสินคาขาออก ตอหนวยบริการศุลกากร 
พรอมชําระคาธรรมเนียมการจําลองเอกสารตามอัตราที่กําหนดไวในใบแนบ ศ. 5 เจาหนาที่ศุลกากร
จะพิมพเอกสารจากระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรและลงช่ือรับรองวา “ใบขนสินคาไดพิมพจาก
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร”  

(3) ในกรณีตองการใหลงนามรับรองในเอกสารตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของหนวย
งานอื่น ใหผูผานพิธีการศุลกากรย่ืนเอกสารตอหนวยบริการศุลกากรในขณะผานพิธีการศุลกากรเพื่อ
ขอใหตรวจสอบและลงนามรับรองในเอกสารดังกลาวได 

 

สวนที่ 4 
การจัดเก็บหลักฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
______________________________ 

ขอ  7 ใหผูดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรและผูผานพิธีการศุลกากรโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสจัดเก็บและรักษาบัญชีเอกสารหลักฐานและขอมูลไมวาในส่ือรูปแบบใด ๆ ที่เก่ียวของ
กับการผานพิธีการศุลกากรไว เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป นับแตวันสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสในเรื่องนั้น ๆ  
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หมวดที่ 2 
การเสียคาภาษี 

________________________________ 

ขอ 8 การเสียคาภาษีใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศุลกากร กฎหมาย
พิกัดอัตราศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ โดยใหดําเนินการดังนี้ 

(1) ชําระเงินคาภาษี ณ หนวยการเงินของทา หรือที่ หรือสนามบินที่นําของเขา/สงของออก 
เมื่อระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรไดออกเลขที่ใบขนสินคาให 

(1.1) ใหแจงเลขที่ใบขนสินคาและจํานวนคาภาษีอากร เพ่ือย่ืนขอชําระคาภาษีอากรเปน
เงินสดหรือแคชเชียรเช็คหรือบัตรภาษี ได ณ หนวยการเงินของทา หรือที่ หรือสนามบินที่นําของเขา/สงของออก 

(1.2) เมื่อเจาหนาที่หนวยการเงินไดรับชําระคาภาษีแลว จะสั่งพิมพและลงนามใน
ใบเสร็จรับเงิน เพ่ือมอบใบเสร็จรับเงินใหผูชําระคาภาษีทันที 

(2) ชําระคาภาษีโดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร  

(2.1) ใหแจงความประสงคขอชําระคาภาษีโดยระบุใหตัดบัญชีเงินฝากจากธนาคาร
พาณิชยของผูชําระคาภาษีและโอนเงินผานระบบของธนาคารศุลกากรเพื่อนําเขาบัญชีเงินฝากของ
กรมศุลกากรในขณะสงขอมูลใบขนสินคาเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

(2.2) เมื่ อระบบคอมพิ วเตอรของศุลกากรออกเลขที่ ใบขนสินค าให  ระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากรจะสงขอมูลขอตัดบัญชีเงินฝากจากธนาคารพาณิชยที่ผูผานพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารแจงไวไปยังธนาคารศุลกากร (Customs Banks)  

(2.3) เพ่ือใหธนาคารศุลกากรดําเนินการขอตัดบัญชีเงินฝากจากธนาคารพาณิชยดัง
กลาว  และโอนเงินผานระบบของธนาคารศุลกากรเพื่อนําเขาบัญชีเงินฝากของกรมศุลกากรที่เปด
ไวกับธนาคารศุลกากร นั้น  

(2.4) เมื่อธนาคารศุลกากรสามารถตัดบัญชีรับชําระคาภาษีไดและทําการตอบกลับ
การนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของกรมศุลกากรแลว  

(2.5) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะออกเลขรับชําระคาภาษีอากร และสงกลับ
ขอมูลใหผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารทราบพรอมกับเปลี่ยนสถานะใบขน
สินคาเปน “ใบขนสินคาที่ชําระคาภาษีอากรแลว” โดยอัตโนมัติ 

(2.6) เจาหนาที่หนวยการเงินจะเรียกขอมูลตามวันที่รับชําระและเลขที่ชําระอากร
แลวสั่งพิมพและลงนามในใบเสร็จรับเงินของใบขนสินคาแตละฉบับ เพ่ือใหผูชําระคาภาษีรับใบเสร็จ
รับเงินได ณ หนวยบริการศุลกากรที่ตรวจปลอยสินคา 

(2.7) กรณีไมสามารถตัดบัญชีเงินฝากจากธนาคารพาณิชยที่ผูผานพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารแจงไวได ตองดําเนินการตาม ขอ 8(1) โดยมาชําระเงินที่หนวยรับ
ชําระเงินของทา หรือที่ หรือสนามบินที่นําของเขา/สงของออก 
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(3) การวางประกันลอย กรณีใบขนสินคาที่ตองมีการวางประกัน  

(3.1) ใหผูประสงคจะวางประกันลอยตั้งวงเงินค้ําประกันหลักกับธนาคารศุลกากร และแจง
ความประสงคขอวางค้ําประกันของธนาคารในขณะสงขอมูลใบขนสินคาเขาสูระบบคอมพวิเตอรของศลุกากร 

(3.2) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะสงขอมูลตั้งภาระค้ําประกันไปยังธนาคาร 
และธนาคารจะตัดวงเงินค้ําประกันลอยของผูขอวางประกัน โดยธนาคารจะแจงผลการตั้งภาระค้ํา
ประกันกลับมายังระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร พรอมหักยอดวงเงินประกันลอยลงตามจํานวน
ภาระค้ําประกันของใบขนสินคานั้น ๆ  

(3.3) เมื่อธนาคารศุลกากรสามารถหักยอดวงเงินประกันลอยตามจํานวนภาระค้ําประกัน
ของใบขนสินคานั้น และไดแจงผลการตั้งภาระค้ําประกันกลับมายังระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรแลว  

(3.4) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะออกเลขที่รับประกันธนาคาร และสงกลับ
ขอมูลใหผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารทราบพรอมกับเปลี่ยนสถานะใบขน
สินคาเปน “ใบขนสินคาที่วางประกันคาภาษีอากรแลว” โดยอัตโนมัติ 

(3.5) เจาหนาที่หนวยการเงินจะเรียกขอมูลตามวันที่วางประกันและเลขที่วาง
ประกันแลวสั่งพิมพและลงนามในใบเสร็จรับเงินของใบขนสินคาแตละฉบับ เพ่ือใหผูชําระประกันรับ
ใบเสร็จรับเงินได ณ หนวยบริการศุลกากรที่ตรวจปลอยสินคา 

(3.6) กรณีไมสามารถตั้งภาระค้ําประกันได ใหดําเนินการติดตอธนาคาร เพ่ือดําเนินการ
ตั้งวงเงินประกันลอยเพิ่ม และใหธนาคารแจงผลการตั้งภาระค้ําประกันกลับมายังระบบคอมพิวเตอร
ของศุลกากร พรอมหักยอดวงเงินประกันลอยตามจํานวนภาระค้ําประกันของใบขนสินคานั้น 

(4) กรณีวางประกันของธนาคารหรือหนังสือสัญญาประกันการชําระเงินคาภาษี ณ หนวย
การเงินของทา หรือที่ หรือสนามบินที่นําของเขา/สงของออก  

(4.1) ใหแจงเลขที่ใบขนสินคาและจํานวนคาภาษีอากร เพ่ือย่ืนขอวางประกัน เปนเงิน
สด หรือแคชเชียรเช็ค หรือบัตรภาษี หรือสัญญาประกันในกรณีที่ธนาคารค้ําประกัน หรือหนังสือ
สัญญาประกันในกรณีประกันตนเองของหนวยราชการ ได ณ หนวยการเงินประจําทา หรือที่ หรือ
สนามบินที่นําของเขา/สงของออก 

(4.2)  เมื่อเจาหนาที่หนวยการเงินไดรับวางประกันแลว จะสั่งพิมพและลงนามในใบ
เสร็จรับเงิน เพ่ือมอบใบเสร็จรับเงินใหผูวางประกันทันที 

(4.3) หนังสือสัญญาประกันในกรณีที่ธนาคารค้ําประกันและ/หรือหนังสือสัญญา
ประกันตนเองของหนวยราชการ ใหหนวยงานบัญชีและอากรเปนผูเก็บรักษาหนังสือค้ําประกัน 

(5) โดยใบเสร็จรับเงินมีรายการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ,เลขที่ชําระอากรหรือเลขที่วาง
ประกันหรือเลขที่ยกเวนอากร ,เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ,ชื่อผูนําของเขาผูสงของออก ,เลขที่
ใบขนสินคา และรายการภาษีที่ชําระ เปนตน 
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หมวดที่ 3 
การยื่นรายงานการนําของเขา 

________________________________ 

ขอ 9 การรายงานการนําของเขา 

 ใหผูรับผิดชอบในการขนสงของจากตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร ทําการรายงานการ
นําของเขามาในราชอาณาจักร กอนการขนถายของออกจากยานพาหนะที่ทําการขนสงนั้น  

สวนที่ 1 
การรายงานเรือเขาและการยื่นบัญชีสินคาสําหรับเรือ 

__________________________________ 

ขอ 10 การลงทะเบียนเปนผูย่ืนรายงานเรือเขาทางอิเล็กทรอนิกส 

 (1) ใหตัวแทนผูรับมอบอํานาจจากนายเรือทําการลงทะเบียนเปนผูย่ืนรายงานเรือเขาทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยระบุช่ือเรือที่ทําการรายงานเรือเขาไวดวย 

(2) เมื่อไดรับอนุมัติจากกรมศุลกากรใหเปนผูรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร 
ใหตัวแทนผูรับมอบอํานาจดังกลาวเปนผูสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

ขอ 11  ใหตัวแทนผูรับมอบอํานาจจากนายเรือดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานเรือเขา ขอ
อนุมัติเปดระวางเรือ และการยื่นบัญชีสินคาสําหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้ 

(1) การรายงานเรือเขามาในราชอาณาจักร 

(1.1) กอนเรือเขามาในราชอาณาจักร ใหตัวแทนเรือจัดทําขอมูลการรายงานเรือเขาและ
การขอเปดระวางเรือ (Vessel Schedule : VSED) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด และสงขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร โดยถือเปนการยื่นเอกสารใบแนบ 1 ในการ
รายงานเรือเขาตอศุลกากรแลว 

(1.2) เมื่อระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรรับขอมูลรายงานเรือเขาแลวจะแจงกลับ
เลขที่รับรายงานเรือเขา (Receive Control Number) ใหผูสงขอมูลทราบ ถือเปนการอนุญาตพิเศษ
ใหเปดระวางเรือเพ่ือขนถายของไดทันที  

(1.3) เรือที่มาจากตางประเทศนั้นไมตองจอดทอดสมอเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ดาน
ตรวจศุลกากร และใหเรือผานดานตรวจเขาเขตทาภายในไดโดยไมตองจัดเจาหนาที่ศุลกากรกํากับควบคุม  

(1.4)  ใหตัวแทนผูรับมอบอํานาจจากนายเรือจัดทําขอมูลรายงานเรือเขาสําเร็จ โดยแจง
วันนําเขาจริงและเวลาที่เรือถึงเขตทา (Actual Date Actual Time) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด 
และสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร ใหถือเปนการลงละเอียดไวใน
สมุดทะเบียนเรือเขาจากตางประเทศหรือสมุดรับเรือ (แบบที่ 314) ประจําดานตรวจนั้นๆ แลว  
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(2) ใหตัวแทนผูรับมอบอํานาจจากนายเรือและ/หรือผูที่ตัวแทนผูรับมอบอํานาจจากนาย
เรือมอบหมายใหรับสงขอมูลบัญชีสินคาสําหรับเรือภายใตเลขที่รับรายงานเรือเขา 

(2.1) จัดทําขอมูลบัญชีสินคาสําหรับเรือ (Master Sea Cargo Manifest : MMAN) 
ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด  

(2.2) จัดทําขอมูลบัญชีสินคาสําหรับเรือรายใบตราสงสินคา (House Sea Cargo 
Manifest : HMAN) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด 

(2.3) โดยแยกขอมูลบัญชีสินคาถายลํา ,บัญชีสินคาผานแดน ,บัญชีสินคาขนขึ้นทานํา
เขา ,บัญชีสินคาติดเรือ (Through Cargo) และบัญชีของที่ขนขึ้นทาอ่ืนภายในราชอาณาจักรนอกจาก
ทานําเขา (ไมตองจัดทําสําเนาเดินทางในรูปแบบเอกสารอีก)  

(2.4) แลวสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรภายใตเลขที่
รับรายงานเรือเขา ภายใน 24 ช่ัวโมงนับแตไดรับการรายงานเรือเขาสําเร็จ  

(3) ใหตัวแทนผูรับมอบอํานาจจากนายเรือและ/หรือผูที่ตัวแทนผูรับมอบอํานาจจากนาย
เรือมอบหมายใหรับสงขอมูลบัญชีสินคาเรือภายใตเลขที่รับรายงานเรือเขา จัดทําขอมูลบัญชีตูสินคา 
(Container List) และบัญชีคอนเทนเนอรแรค(Container Rack) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด 
แลวสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรภายใตเลขที่รับรายงานเรือเขา 
ภายใน 24 ช่ัวโมงนับแตไดรับการรายงานเรือเขาสําเร็จ  

(4) การสําแดงเครื่องหมายและเลขหมายหีบหอ (Shipping Mark) ในขอมูลบัญชีสินคา
สําหรับเรือ ถาขอมูลเปนรูปภาพใหบันทึกเปน Picture แตถาเปนขอความใหบันทึกเปนขอความตามจริง  

(5) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลอางอิง  

(5.1) ถาพบขอผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน ระบบคอมพิวเตอร
ของศุลกากรจะตอบรหัสขอผิดพลาด (Error Message) กลับไปใหผูสงขอมูล 

(5.2) ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะนําขอมูลช่ือเรือ วันเรือเขา 
ตามบัญชีสินคาสําหรับเรือนั้นๆ เผยแพรทางอินเตอรเน็ตใหผูนําของเขาทราบเพื่อดําเนินการ ตอไป 

ขอ 12 การแกไขขอมูลบัญชีสินคาสําหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส 

(1) ภายในกําหนด 48 ช่ัวโมง นับแตไดรับการรายงานเรือเขาสําเร็จสามารถสงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรเพื่อแกไขขอมูลบัญชีสินคาสําหรับเรือภายใตเลข
ที่รับรายงานเรือเขาไดโดยไมตองพิจารณาความผิด  

(2) การขอแกไขขอมูลบัญชีสินคาสําหรับเรือภายหลัง 48 ช่ัวโมง นับแตไดรับการรายงาน
เรือเขาสําเร็จ ใหตัวแทนผูรับมอบอํานาจจากนายเรือตองจัดทําคํารองขอแกไข (Amend Should 
Be/Shortlanded/Overlanded) ย่ืนตอหนวยควบคุมการขนถาย ณ  ทา หรือที่นําของเขา เพ่ือ
พิจารณาอนุญาตและพิจารณาความผิดเปนการเฉพาะเปนรายๆ ไป แลวเจาหนาที่ศุลกากรจะทําการ
บันทึกแกไขขอมูลบัญชีสินคาสําหรับเรือในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร ตอไป 
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(3) กรณีที่ ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรไดทําการตรวจสอบขอมูลใบขนสินคาขาเขากับ
บัญชีสินคาสําหรับเรือและทําการตัดบัญชีสินคาใหโดยอัตโนมัติแลว ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร
จะไมยอมรับขอมูลแกไขใบตราสงดังกลาวอีก 

ขอ 13 การยื่นบัญชีสินคาสําหรับเรือกรณีอ่ืน ๆ โดยมิไดสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 

(1) กรณีย่ืนเอกสารประกอบการรายงานเรือเขาอ่ืนๆ ใหตัวแทนผูรับมอบอํานาจจากนายเรือ
จัดทําบัญชีและเอกสารประกอบการรายงานเรือเขาในรูปเอกสารยื่นตอหนวยควบคุมการขนถาย ภาย
ใน 24 ช่ัวโมง นับแตเรือมาถึงทาในราชอาณาจักร ดังนี้ 

(1.1) บัญชีแสดงจํานวนคนโดยสาร 
(1.2)  บัญชีแสดงจํานวนรายชื่อ และตําแหนงหนาที่คนในเรือทุกแผนก 
(1.3)  บัญชีแสดงจํานวนอาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปนที่คนโดยสารนําเขามา 
(1.4)  บัญชีแสดงจํานวนอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด (ซึ่งเปนของเจาหนาทีเ่รือ) 

หรือเปนของใชประจําเรือ (ถามิไดแจงไวในรายงานเรือ) 
(1.5) บัญชีแสดงจํานวนของใช และอาหารของคนในเรือแผนกตางๆ ซึ่งตองเปนของใช

ที่จําเปนของแตละบุคคลและมีจํานวนพอสมควรเทานั้น 
(1.6)  บัญชีแสดงจํานวนสุรา บุหร่ี 
(1.7)  บัญชีแสดงจํานวนหอพัสดุหรือถุงเมล 
(1.8)  บัญชีแสดงจํานวนสัตว พืช 
(1.9)  บัญชีแสดงจํานวนยาเสพติดใหโทษที่เปนของลูกเรือหรือของประจําเรือ 

(2) กรณีการเริ่มขนถายของโดยมิตองย่ืนขอมูลบัญชี สินคาสําหรับเรือเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากร  

(2.1) ใหตัวแทนผูรับมอบอํานาจจากนายเรือย่ืนคํารองขออนุญาตพิเศษเปนลายลักษณ
อักษรตอผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรที่นําของเขาไดในกรณีที่จะขนถายของของทางราชการ หรือ
ในกรณีที่จะบรรทุกของขาออกลงในเรือที่เขามามีแตอับเฉา 

(2.2) ในการอนุญาตพิเศษนี้ ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรที่นําของเขาหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายตองเขียนหรือพิมพลงไวใหชัดเจนในใบอนุญาตพิเศษวาอนุญาตใหทําการอยางใด และ
บันทึกวันเวลาที่ออกใบอนุญาตพิเศษฉบับนั้นดวย 

ขอ 14 การออกรายงาน List A และ List F และปดบัญชีสินคาสําหรับเรือ 

(1) เมื่อครบกําหนด 2 เดือนนับจากวันเรือเขา ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะทํา
การปดบัญชีสินคาสําหรับเรือที่มิไดมีการตัดบัญชีสินคาสําหรับเรือกับใบขนสินคาเขาเขา โดยสงขอ
มูลรายงาน List A ดังกลาวใหตัวแทนเรือที่นําของเขาตามบัญชีสินคาสําหรับเรือนั้นทราบ 

(2) ใหตัวแทนเรือมีหนาที่แจงใหผูรับตราสงมาดําเนินการผานพิธีการศุลกากรภายใน
กําหนด 15 วัน นับจากวันที่ตัวแทนเรือไดรับแจงขอมูล List A แลว 
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(3) เมื่อครบสิบหาวันนับจากวันที่ตัวแทนเรือนําของเขาไดรับแจงขอมูล List A แลว 
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะปรับขอมูลบัญชีสินคาสําหรับเรือที่คงเหลือมิไดมีการตัดบัญชีกับ
ใบขนสินคาขาเขาใหเปน List F เพ่ือดําเนินการจัดทําบัญชีของคางบัญชีเรือ ตอไป 

(4) การขอแกไขผอนผันการจัดทําบัญชีของตกคางเพ่ือสงขอมูลใบขนสินคาขาเขา ใหผู
นําของจัดทําคํารองขอผอนผันยื่นตอหนวยงานบริการศุลกากร ณ ทา หรือที่นําของเขา เพ่ือพิจารณา
อนุญาตเปนการเฉพาะเปนรายๆ ไป แลวเจาหนาที่ศุลกากรจะทําการบันทึกแกไขขอมูลบัญชีสินคา
สําหรับเรือในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร ตอไป 

สวนที่ 2 
การรายงานอากาศยานเขาและการยื่นบัญชีสินคาสําหรับอากาศยาน 

__________________________________ 

ขอ 15 การลงทะเบียนเปนผูย่ืนรายงานอากาศยานเขาทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร 

 (1) ใหตัวแทนผูรับมอบอํานาจจากผูควบคุมอากาศยานหรือตัวแทนอากาศยานทําการลง
ทะเบียนเปนผูย่ืนรายงานอากาศยานเขาทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร  

(2) เมื่อไดรับอนุมัติจากกรมศุลกากรใหเปนผูรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร ให
ตัวแทนผูรับมอบอํานาจดังกลาวเปนผูสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากร 

ขอ 16  ใหผูรับมอบอํานาจจากผูควบคุมอากาศยานหรือตัวแทนอากาศยาน ทําการรายงาน
อากาศยานเขา ขออนุมัติเปดระวางอากาศยาน และการยื่นบัญชีสินคาสําหรับอากาศยานทาง
อิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้ 

(1) การรายงานอากาศยานที่บรรทุกของเขามาในราชอาณาจักร 

(1.1) กอนอากาศยานเขามาในราชอาณาจักร ใหตัวแทนอากาศยานจัดทําขอมูลการราย
งานอากาศยานเขาและการขอเปดระวางอากาศยาน (Vessel Schedule : VSED) ตามมาตรฐานที่
ศุลกากรกําหนด และสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรโดยถือเปนการ
ย่ืนรายงานอากาศยานเขาตอศุลกากรแลว 

(1.2) เมื่อระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรรับขอมูลรายงานอากาศยานเขาแลว
จะแจงกลับเลขที่รับรายงานอากาศยานเขา (Receive Control Number) ใหตัวแทนอากาศยานทราบ 
ถือเปนการอนุญาตพิเศษใหเปดระวางอากาศยานเพื่อขนถายของไดทันที โดยระบบจะกําหนดเจา
หนาที่ศุลกากรประจําอากาศยานเพื่อควบคุมการขนถายสินคา ตอไป 

 (2) ใหตัวแทนอากาศยาน 

(2.1) จัดทํ าขอมูลบัญชี สินคาสําหรับอากาศยาน  (Master Air Cargo Manifest : 
MMAN) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด  
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(2.2) จัดทําขอมูลบัญชีสินคาสําหรับอากาศยานรายใบตราสงสินคา (House Air Cargo 
Manifest : HMAN) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด  

(2.3) โดยแยกขอมูลบัญชีสินคาถายลํา ,บัญชีสินคาผานแดน ,บัญชีสินคาขนขึ้นสนามบนิ
ที่นําเขา ,บัญชีสินคาติดอากาศยาน (Through Cargo) และบัญชีของที่ขนขึ้นสนามบินอื่นภายในราช
อาณาจักรนอกจากสนามบินที่นําเขา  

(2.4) แลวสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรภายใตเลขที่รับ
รายงานอากาศยานเขา ภายใน 24 ช่ัวโมงนับแตอากาศยานมาถึงสนามบินศุลกากรในราชอาณาจักร  

(3) เมื่อสงขอมูลบัญชีสินคาสําหรับอากาศยานครบถวนแลว ใหตัวแทนอากาศยานจัดทําขอ
มูลวันนําเขาจริง (Arrival Date) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด แลวสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เขา
สูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร เพ่ือเปนการยืนยันความถูกตองของบัญชีสินคาสําหรับอากาศยาน 
และถือเปนการลงรายละเอียดไวในทะเบียนรับอากาศยานเขาจากตางประเทศ (แบบที่ 438) แลว  

(4) การสําแดงเครื่องหมายและเลขหมายหีบหอ (Shipping Mark) ในขอมูลบัญชีสินคา
สําหรับอากาศยาน ถาขอมูลเปนรูปภาพใหบันทึกเปน Picture แตถาเปนขอความใหบันทึกเปนขอความ
ตามจริง ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด 

(5) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลอางอิง  

(5.1) ถาพบขอผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน ระบบคอมพิวเตอร
ของศุลกากรจะตอบรหัสขอผิดพลาดกลับไปใหผูสงขอมูล 

(5.2) ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะนําขอมูลเที่ยวบินของ
อากาศยาน วันอากาศยานเขา ขอมูลเลขที่ใบตราสงตามบัญชีสินคาสําหรับอากาศยานที่ไดทําการยืน
ยันความถูกตองแลว เผยแพรทางอินเตอรเน็ตใหผูนําของเขาทราบเพื่อดําเนินการ ตอไป 

ขอ 17 การแกไขขอมูลบัญชีสินคาสําหรับอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส 

(1) ภายในกําหนด 48 ช่ัวโมง นับแตออกเลขที่รับรายงานอากาศยานให ตัวแทนอากาศยาน
สามารถสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรเพื่อแกไขขอมูลบัญชีสินคา
สําหรับอากาศยานเขาไดโดยไมตองพิจารณาความผิด 

(2) การขอแกไขขอมูลบัญชีสินคาสําหรับอากาศยานภายหลัง 48 ช่ัวโมง นับแตออกเลขท่ี
รับรายงานอากาศยานให  ตัวแทนอากาศยานตองจัดทําคํารองขอแกไข (Amend Should Be 
/Shortlanded/Overlanded) ย่ืนตอหนวยควบคุมทางศุลกากร ณ ทา หรือที่นําของเขา เพ่ือพิจารณา
อนุญาตเปนการเฉพาะเปนรายๆ ไป แลวใหเจาหนาที่ศุลกากรทําการบันทึกแกไขขอมูลบัญชีสินคา
สําหรับอากาศยานในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร ตอไป 

(3) กรณีที่ ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรไดทําการตรวจสอบขอมูลใบขนสินคาขาเขากับ
บัญชีสินคาสําหรับอากาศยานและทําการตัดบัญชีสินคาใหโดยอัตโนมัติแลว ระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากรจะไมยอมรับขอมูลแกไขใบตราสงดังกลาวนั้นอีก  
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ขอ 18 การดําเนินการกับสินคาสําหรับอากาศยานกรณี อ่ืน ๆ โดยมิไดสงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

(1) การนําของเขาเก็บในคลังสินคาอนุมัติของแตละบริษัทการบิน ใหอยูในความรับผิดชอบ
ของสวนบริการศุลกากรนําเขาที่จะควบคุมการเก็บรักษา 

(2) สินคาถายลํา ใหจัดทําใบขนสินคาถายลํา (ใบแนบ 9) กํากับไวกอนทุกราย เมื่อไดตรวจ
สอบและลงลายมือช่ือรับรองใบขนสินคาถายลําถูกตองเรียบรอยแลว นํามาใหเจาหนาที่ศุลกากร
ตรวจสอบกับขอมูลในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร โดยถือเปนการลงบัญชีสินคาถายลําขาเขา-ขา
ออก (แบบที่ 489) กอนการนําเขาเก็บไวในคลังสินคาอนุมัติของบริษัทการบิน โดยใหแยกเก็บไวตาง
หากจากของนําเขาสนามบินนั้น  

(3)  เสบียงที่สงเขามา เพ่ือใชเปนเสบียงบนอากาศยานที่จะบินออกไปตางประเทศ  

(3.1) ตองนําเขามาโดยอากาศยานของบริษัทการบินเจาของเสบียงนั้น และเปนของ
ตามรายการที่ไดตกลงกันไวในบัญชีแนบทายสัญญาประกันทัณฑบน  

(3.2) ใหมีบัญชีสินคาแยกมาตางหากจากบัญชีสินคาทั่วๆ ไปทางอากาศยาน 

(3.3) การนําของเขาเก็บ บริษัทการบินเจาของเสบียงจะตองทําใบขนสินคาถายลํา (ใบแนบ 9) 
เปน 2 ฉบับ นํามาใหเจาหนาที่ศุลกากรตรวจสอบกับขอมูลบัญชีสินคาในระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากร โดยถือเปนการลงบัญชีสินคาถายลําขาเขา-ขาออก (แบบที่ 489) กอนควบคุมเขาเก็บรกัษายงั
คลังเสบียงทัณฑบนของบริษัทการบิน ตอไป 

ขอ 19 การออกรายงาน List A และ List F และปดบัญชีสินคาสําหรับอากาศยาน 

(1) เมื่อครบกําหนด 2 เดือนนับจากวันอากาศยานเขา ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร
จะทําการปดบัญชีสินคาสําหรับอากาศยานที่มิไดมีการตัดบัญชีสินคาสําหรับอากาศยานกับใบขนสิน
คาเขาเขา โดยสงขอมูลรายงาน List A ดังกลาวใหตัวแทนอากาศยานที่นําของเขาตามบัญชีสินคา
สําหรับอากาศยานนั้นทราบ 

(2) ใหตัวแทนอากาศยานมีหนาที่แจงใหผูรับตราสงมาดําเนินการผานพิธีการศุลกากร
ภายในกําหนด 15 วัน นับจากวันที่ตัวแทนอากาศยานไดรับแจงขอมูล List A แลว 

(3) เมื่อครบสิบหาวันนับจากวันที่ตัวแทนอากาศยานนําของเขาไดรับแจงขอมูล List A 
แลว ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะปรับขอมูลบัญชีสินคาสําหรับอากาศยานที่คงเหลือมิไดมีการ
ตัดบัญชีกับใบขนสินคาขาเขาใหเปน List F เพ่ือดําเนินการจัดทําบัญชีของคางบัญชีอากาศยาน ตอไป 

(4) การขอแกไขผอนผันการจัดทําบัญชีของตกคางเพ่ือสงขอมูลใบขนสินคาขาเขา ใหผู
นําของจัดทําคํารองขอผอนผันยื่นตอหนวยงานบริการศุลกากร ณ สนามบินที่นําของเขา เพ่ือ
พิจารณาอนุญาตเปนการเฉพาะเปนรายๆ ไป แลวเจาหนาที่ศุลกากรจะทําการบันทึกแกไขขอมูล
บัญชีสินคาสําหรับอากาศยานในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร ตอไป 
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สวนที่ 3 
การรายงานยานพาหนะเขาและการยื่นบัญชีสินคาทางบก 

__________________________________ 

ขอ 20 การลงทะเบียนเปนผูย่ืนรายงานยานพาหนะเขาทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร 

 (1) ใหผูรับผิดชอบการขนสงสินคาทางบก หรือของเจาของผูมีสิทธิครอบครองยานพาหนะ
ที่ขนสงทางบก ทําการลงทะเบียนเปนผูย่ืนรายงานยานพาหนะเขาทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร  

 (2) เมื่อไดรับอนุมัติจากกรมศุลกากรใหเปนผูรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแบบไร
เอกสาร ใหผูไดรับอนุมัติดังกลาวเปนผูสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

ขอ 21 ใหผูรับผิดชอบการขนสงสินคาทางบก หรือเจาของผูมีสิทธิครอบครองยานพาหนะที่
ขนสงทางบกที่ประสงคจะยื่นรายงานยานพาหนะที่ขนสงสินคาผานพรมแดนทางบกเขามาในราช
อาณาจักรและยื่นบัญชีสินคาทางอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการดังนี้ 

(1) กอนนํายานพาหนะผานดานพรมแดนทางบกเขามาในราชอาณาจักร ใหจัดทําขอมูล
บัญชีสินคาที่นําเขามาในราชอาณาจักรทางบกตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด และสงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(2) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลอางอิง   

(2.1) ถาพบขอผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน ระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากรจะตอบรหัสขอผิดพลาดกลับไปใหผูสงขอมูล ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร
จะออกเลขที่รับรายงานยานพาหนะและบัญชีสินคาเขามาในราชอาณาจักรใหผูสงขอมูลทราบ 

(2.2)  ใหใชเลขที่รับรายงานดังกลาว เปนใบอนุญาตเพื่อแจงตอดานพรมแดนในการ
ตรวจเพื่อนํายานพาหนะผานเขตแดนทางบก ตอไป โดยไมตองย่ืนบัญชีสินคา (แบบศ.บ.1) อีก 

ขอ 22 การแกไขขอมูลบัญชีสินคาทางบกที่สงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 

(1) ผูสงขอมูลสามารถสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรเพื่อ
แกไขขอมูลบัญชีสินคาทางบกเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรได กอนการนํายานพาหนะผาน
ดานพรมแดนทางบกเขามาในราชอาณาจักร โดยไมตองพิจารณาความผิด  

(2) การขอแกไขขอมูลบัญชีสินคาทางบก ภายหลังการนํายานพาหนะผานดานพรมแดนทาง
บกเขามาในราชอาณาจักรแลว ตองจัดทําคํารองขอแกไขยื่นตอหนวยควบคุมทางศุลกากร ณ ที่ที่นํา
ของเขา เพ่ือพิจารณาอนุญาตเปนการเฉพาะเปนรายๆ แลวใหเจาหนาที่ศุลกากรทําการบันทึกแกไข
ขอมูลบัญชีสินคาทางบกในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร ตอไป 

(3) หากระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรไดทําการตรวจสอบขอมูลใบขนสินคาขาเขากับ
บัญชีสินคาทางบกและทําการตัดบัญชีสินคาใหโดยอัตโนมัติแลว ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะ
ไมยอมรับขอมูลแกไขบัญชีสินคาดังกลาวอีก  
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ขอ 23 การรายงานยานพาหนะและการยื่นบัญชีสินคาทางบกเขามาในราชอาณาจักร โดยมิ
ไดสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 

(1) กรณีตองย่ืนบัญชีสินคา (แบบ ศ.บ.1) ใหผูควบคุมยานพาหนะที่ผานเขตแดนทางบก
เขามาในราชอาณาจักร ตองย่ืนบัญชีสินคา (แบบศ.บ.1) ตอเจาหนาที่ศุลกากรเมื่อจะนํารถบรรทุก
ของผานดานพรมแดนที่นําเขามาในราชอาณาจักรเปน 2 ฉบับ การกรอกรายการและลงนามในบัญชี
สินคาทั้ง 2 ฉบับ ถาเปนยานพาหนะเปลาเขามาใหหมายเหตุวา “ไมมีสินคาบรรทุกเขามา” 

(2) กรณีไมตองย่ืนบัญชีสินคา (แบบ ศ.บ.1) 

(2.1) ใหผูควบคุมยานพาหนะบรรทุกของและมิไดเดินดวยกําลังเคร่ือง ไมตองย่ืนบัญชี
สินคาแตเจาหนาที่ศุลกากรประจําดานพรมแดนจะตรวจจํานวนหีบหอของที่บรรทุก สอบถามวาเปน
ของชนิดใดบาง แลวใหกรอกรายการลงในใบผานดาน (แบบ ศ.บ.2) เปน 2 ฉบับ  

(2.2) รถยนตสวนบุคคลและรถยนตบรรทุกแตคนโดยสารกับหีบหอของสวนตัวคน
โดยสารในรถนั้น ไมตองย่ืนบัญชีสินคาแตเจาหนาที่ศุลกากรประจําดานพรมแดนจะตรวจสอบ และ
ถาไมมีของตองหามตองกํากัดเขามา ใหจดเลขทะเบียนรถและวันที่เขามาแลวออกใบผานดาน (แบบ 
ศ.บ.2) ใหไดโดยไมตองกรอกชองจํานวนหีบหอและชนิดของ 

(2.3) ยานพาหนะอยางอ่ืนๆ นอกจากรถยนตตาม ขอ 23 (2.2) ถาไมไดบรรทุกของ
ใดๆ นอกจากหีบหอของสวนตัวผูโดยสารในยานพาหนะนั้น และถาไมมีของตองหามตองกํากัดเขา
มาดวยใหผานดานไปไดโดยไมตองมีใบผานดาน  

(2.4) คนหาบหามของและสัตวบรรทุกของเขามาเล็กนอย ตามปกติเมื่อไมมีของตอง
หามตองกํากัดใหผานดานไปไดโดยไมตองมีใบผานดาน 

(3) เมื่อเจาหนาที่ศุลกากรตรวจสอบบัญชีสินคาหรือกรอกรายการในใบผานดานแลว       
ใหออกเลขที่ วัน เดือน ปกํากับ ถือเปนการอนุญาตใหผานแดน 

(3.1) รูปแบบเลขที่ใบอนุญาตใหผานแดนในรูปแบบเอกสาร มีจํานวน 12 หลัก ดังนี้ 
   AAAA   YY   MM   NNNNNNNNN 
 
       Running 7 หลัก เร่ิมตนที่ 0000001*  

       เดือน 2 หลัก 

       ป พ.ศ. 2 หลัก 

รหัสสถานที่ดานศุลกากร 4 หลัก 

(3.2) ใหดานศุลกากรประกาศกําหนดเลข Running 7 หลัก ใหเร่ิมตนดวยเลขที่ใดเปน
การเฉพาะของแตละดานพรมแดนในสังกัดแตกตางกันไป เชน เร่ิมตนดวย 0001 หรือ 1001 หรือ
2001 เปนตน แตเมื่อข้ึนเดือนใหมใหนับ 1 ใหม 
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(4)  แลวมอบตนฉบับคืนใหผูควบคุมยานพาหนะเปนใบอนุญาตผานดานพรมแดน และ 
กํากับการขนยายของตามบัญชีสินคามายังดานศุลกากร และ/หรือกํากับการขนยายของตามใบผานดาน 
กรณีของตองนํามาปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ดานศุลกากร คูฉบับดานพรมแดนจะสงไปยังดาน
ศุลกากรที่นําของเขานั้น ตอไป 

(5) ของที่บรรทุกเขามาในยานพาหนะใดตองบรรทุกของในยานพาหนะเดิมนั้นตั้งแตดาน
พรมแดนถึงดานศุลกากร  

(5.1)  กรณีมีเหตุจําเปนที่ตองเปลี่ยนยานพาหนะขนถายระหวางทาง เชน เพราะเกิด
อุบัติเหตุแกยานพาหนะที่บรรทุกของเขามา ใหผูรับผิดชอบการขนสงสินคาทางบก หรือของเจาของ
ผูมีสิทธิครอบครองยานพาหนะที่ขนสงทางบก ย่ืนคํารองขออนุญาตขนถายของเปลี่ยนยานพาหนะ
ระหวางทางตอนายดานศุลกากรหรือหัวหนาดานพรมแดนหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

(5.2)  เมื่อเห็นวามีเหตุจําเปนแทจริง ใหนายดานศุลกากรหรือหัวหนาดานพรมแดน
หรือผูที่ไดรับมอบหมายอนุญาตใหขนถายของเปลี่ยนยานพาหนะได โดยมีเจาหนาที่ควบคุมจนเสร็จ
การ พรอมหมายเหตุไวในตนฉบับบัญชีสินคาหรือใบผานดานไวเปนหลักฐานดวย 

(6) เมื่อยานพาหนะบรรทุกของมาถึงดานศุลกากร  

(6.1) ใหผูควบคุมยานพาหนะยื่นตนฉบับใบอนุญาตผานดานพรมแดนตอเจาหนาที่ศุลกากร  

(6.2) เมื่อเจาหนาที่ศุลกากรรับบัญชีสินคาหรือใบผานดานฉบับซึ่งเปนใบอนุญาตให
ผานดานพรมแดน จะตรวจดูวาดานพรมแดนไดกรอกถูกตองแลว และยานพาหนะนัน้ไดเขามาถงึ ดาน
ศุลกากรภายในเวลาอันควร และทําการบันทึกขอมูลบัญชีสินคาและ/หรือใบผานดานเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากร ตอไป 

สวนที่ 4 
รายงานของเขาและการยื่นบัญชีสินคาทางรถไฟ 

__________________________________ 

ขอ 24 ใหผูรับผิดชอบการขนสงสินคาทางรถไฟ หรือเจาของผูมีสิทธิครอบครองสินคาที่ขน
สงทางรถไฟที่ประสงคจะยื่นรายงานยานพาหนะที่ขนสงสินคาผานพรมแดนทางบกเขามาในราช
อาณาจักรและย่ืนบัญชีสินคาทางอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการเชนเดียวกับการรายงานของเขาและ การยื่น
บัญชีสินคาทางเรือโดยอนุโลม  

(1) โดยใหถือวานําเขาจริงเมื่อรถไฟไดผานสถานีรถไฟรวมระหวางประเทศที่ดานพรมแดน
ทางบก 

(2) การขอแกไขขอมูลบัญชีสินคาสําหรับรถไฟภายหลัง 48 ช่ัวโมง นับแตไดรับการรายงาน
รถไฟเขาสําเร็จ ใหจัดทําคํารองขอแกไขยื่นตอหนวยควบคุมทางศุลกากร ณ ดานศุลกากรที่มีช่ือสง
ของถึงเพ่ือพิจารณาอนุญาตเปนการเฉพาะเปนรายๆ ไป แลวใหเจาหนาที่ศุลกากรทําการบันทึกแก
ไขขอมูลบัญชีสินคาสําหรับเรือในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร ตอไป 
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สวนที่ 5 
การรายงานของเขาและการยื่นบัญชีสินคาทางไปรษณีย 

__________________________________ 

ขอ 25 การควบคุมไปรษณียภัณฑจากตางประเทศ  

(1) การเปดถุงไปรษณียตางประเทศทุกชนิด ใหหนวยงานตรวจคัดไปรษณียภัณฑดําเนิน
การรวมกับบริษัทไปรษณียไทยทุกครั้ง  

(2) เมื่อเปดเสร็จแลวใหนํามาลงบัญชีกํากับการเปดบัญชีถุงไปรษณีย (แบบที่ 111) แจง
จํานวนถุงไปรษณีย ประเทศตนทาง ยอดส่ิงของสงทางไปรษณียแตละประเภทไวเปนหลักฐานกัน 

ขอ 26 การตรวจคัดสิ่งของสงทางไปรษณีย  

(1) ใหหนวยงานตรวจคัดไปรษณียภัณฑรวมกับบริษัทไปรษณียไทยเปดถุงไปรษณียตาง
ประเทศแยกสิ่งของสงทางไปรษณียที่ไดเปดถุงแลว ออกเปน 3 ประเภท คือ 

(1)  ประเภทที่ 1 แตละหีบหอมีราคาไมเกิน 1,000.- บาท ตัวอยางสินคาที่ใชไดแตเพียงเปน
ตัวอยาง และไมมีราคาในทางการคา  

(1.1) ใหนําส่ิงของสงทางไปรษณียที่คัดแยกไวตามประเภทที่ 1 บันทึกขอมูลในสวนของ
การบันทึกขอมูลไปรษณียภัณฑประเภทที่ 1 ของระบบศุลกากรไปรษณีย (บัญชีไปรษณียภัณฑหรือ
พัสดุไปรษณียยกเวนอากร แบบที่ 114)  

(1.2) ระบบศุลกากรไปรษณียจะกําหนดเลขที่รายการศุลกากรใหโดยอัตโนมัติ ดังนี้ 

      X   X YY MM NNNN 
        Running เลข 4 หลัก  

เริ่มตนดวย 0001 

       เดือน 2 หลัก 

       ป พ.ศ. 2 หลัก 

          ประเภทการนําเขา มีคาดังนี้ 
          1 = พัสดุไปรษณียภัณฑทางอากาศยาน  
     2 = พัสดุไปรษณียภัณฑภาคพ้ืน 

     3 = ไปรษณียภัณฑดวนพิเศษ  
     4 = ไปรษณียภัณฑลงทะเบียน 
         5 = ไปรษณียภัณฑธรรมดา  

                  ประเภทไปรษณียภัณฑ  
    1 = ยกเวนอากร 
     2 = ประเมินอากร  
     3 = คัดเขาคลังไปรษณีย  
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(1.3) แลวมอบไปรษณียภัณฑประเภทที่ 1 ใหบริษัทไปรษณียไทยรับไปจัดจายตอไป 

(2) ประเภทที่ 2 ของใชสวนตัว ของขวัญ หรือของตัวอยาง ที่ไมมีลักษณะเปนสินคาในทาง
การคา ซึ่งสงจากผูสงคนหนึ่งถึงผูรับคนหนึ่งในคราวเดียวกันหรือเขามาถึงพรอมกัน ไมวาจะมี
จํานวนกี่หีบหอ หากมีราคาพึงประเมินไมเกิน 20,000 บาท ทั้งนี้โดยไมจํากัดวาคาอากรที่ตองชําระ
จะเปนจํานวนเงินเทาใด  

(2.1) ใหนําส่ิงของสงทางไปรษณียที่คัดแยกไวตามประเภทที่ 2 บันทึกขอมูลในสวนของ
การบันทึกขอมูลไปรษณียภัณฑประเภทที่ 2 ของระบบศุลกากรไปรษณีย (แบบที่ 495)  

(2.2) ระบบศุลกากรไปรษณียจะกําหนดเลขที่รายการศุลกากรใหโดยอัตโนมัติ 

(2.3) แลวจัดสงบัญชีรวมไปรษณียภัณฑประเภทที่ 2 บัญชีพัสดุไปรษณีย (แบบที่ 495) 
ใหแกบริษัทไปรษณียไทยพรอมกับหอของเพื่อสงมอบผูรับและเรียกเก็บคาอากรแทนกรมศุลกากร 
ตอไป   

(3) ประเภทที่ 3 กรณีอ่ืนๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 ซึ่งถือเปนสินคา  

(3.1) ใหนําส่ิงของสงทางไปรษณียที่คัดแยกไวตามประเภทที่ 3 บันทึกขอมูลในสวนของ
การบันทึกขอมูลไปรษณียภัณฑประเภทที่ 3 ของระบบศุลกากรไปรษณีย (บัญชีกํากับไปรษณียภัณฑ
ตองเสียอากรหรือตองหามตองกํากัด แบบที่ 431)  

(3.2) ระบบศุลกากรไปรษณียจะกําหนดเลขที่รายการศุลกากรใหโดยอัตโนมัติ 

(3.3) แลวใหนําไปรษณียภัณฑที่ตองเสียอากรหรือตองหามตองกํากัด เขาเก็บในคลงัสิน
คาของดานศุลกากรไปรษณีย ตอไป 

(3.4) ใหเจาหนาที่ศุลกากรหนวยตรวจคัดไปรษณียภัณฑทําการบันทึกเลือกไปรษณีย
ภัณฑประเภทที่ 3 ที่ตองจัดทําเปนใบขนสินคาขาเขา และสงขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากร เพ่ือใชเปนขอมูลรายงานของเขาและบัญชีสินคาทางไปรษณียตอไป  

สวนที่ 6 
รายงานของเขาและการยื่นบัญชีสินคาสําหรับของที่ขนสงทางทอหรือสายสงไฟฟา 

__________________________________ 

ขอ 27 การลงทะเบียนเปนผู ย่ืนรายงานการขนสงสินคาทางทอหรือสายสงไฟฟาทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร 

 (1) ใหผูรับผิดชอบการขนสงสินคาทางทอหรือสายสงไฟฟา หรือเจาของผูมีสิทธิครอบครอง
สินคาที่ขนสงทางทอหรือสายสงไฟฟา ทําการลงทะเบียนเปนผู ย่ืนรายงานบัญชีสินคาเขาทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร  

(2) เมื่อไดรับอนุมัติจากกรมศุลกากรใหเปนผูรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร 
ใหผูไดรับอนุมัติดังกลาวเปนผูสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 
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ขอ 28 ใหผูรับผิดชอบการขนสงสินคาทางทอหรือสายสงไฟฟา หรือเจาของผูมีสิทธิครอบ
ครองสินคาที่ขนสงทางทอหรือสายสงไฟฟา ประสงคจะยื่นรายงานยานพาหนะที่ขนสงสินคาผาน
พรมแดนทางบกโดยทอสงหรือสายสงไฟฟาเขามาในราชอาณาจักรและยื่นบัญชีสินคาทาง
อิเล็กทรอนิกส ดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ในวันที่ 1 ของเดือนที่นําของเขา ใหจัดทําขอมูลบัญชีสินคาที่นําเขามาในราชอาณาจักร
ทางทอสงหรือสายสงไฟฟาตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด โดยยื่นบัญชีสินคาประมาณการสําหรับ
การนําเขาในเดือนนั้น ๆ และสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(2) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลอางอิง   

(2.1) ถาพบขอผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน ระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากรจะตอบรหัสขอผิดพลาดกลับไปใหผูสงขอมูล ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร
จะออกเลขที่รับรายงานยานพาหนะและบัญชีสินคาเขามาในราชอาณาจักรใหผูสงขอมูลทราบ 

(2.2)  ใหใชเลขที่รับรายงานดังกลาว เปนเลขที่บัญชีสินคาสําหรับการขนสงทางทอสง
หรือสายสงไฟฟาในการจัดทําขอมูลใบขนสินคาขาเขาเปนรายเดือนไมเกินวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่นําของเขา 

ขอ 29 การแกไขขอมูลบัญชีสินคาทางทอสงหรือสายสงไฟฟาทางอิเล็กทรอนิกส 

(1) ผูสงขอมูลสามารถสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรเพื่อ
แกไขขอมูลบัญชีสินคาทางทอสงหรือสายสงไฟฟาเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรได กอนการ
ย่ืนใบขนสินคาขาเขาสําหรับการนําเขาของในเดือนนั้น โดยไมตองพิจารณาความผิด  

(2) การขอแกไขขอมูลบัญชีสินคาทางทอสงหรือสายสงไฟฟา ภายหลังการยื่นใบขนสินคา 
ขาเขาสําหรับของที่ขนสงทางทอสงหรือสายสงไฟฟาแลว ตองจัดทําคํารองขอแกไขยื่นตอหนวยควบ
คุมทางศุลกากร ณ ที่ที่นําของเขา เพ่ือพิจารณาอนุญาตเปนการเฉพาะเปนรายๆ แลวใหเจาหนาที่
ศุลกากรทําการบันทึกแกไขขอมูลบัญชีสินคาทางทอสงหรือสายสงไฟฟาในระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากร ตอไป 

(3) หากระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรไดทําการตรวจสอบขอมูลใบขนสินคาขาเขากับ
บัญชีสินคาทางทอสงหรือสายสงไฟฟาและทําการตัดบัญชีสินคาใหโดยอัตโนมัติแลว ระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากรจะไมยอมรับขอมูลแกไขบัญชีสินคาดังกลาวอีก  
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หมวดที่ 4 
กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการนําของเขา 

________________________________ 

ขอ 30 ในหมวดนี้  

(1) การนําของเขามาในราชอาณาจักร หมายถึง การนําของใด ๆ จากภายนอกราชอาณา
จักรเขามาในราชอาณาจักร โดยการขนสงทางเรือ ทางอากาศยาน ทางรถไฟ ทางบก     ทางทอสง 
ทางสายสง ทางไปรษณีย เปนตน 

(2) ในการผานพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของที่นํา
เขามาในราชอาณาจักรนั้น ใหดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ ทา หรือ ที่ หรือสนาม
บินศุลกากรที่ระบุไวในบัญชีสินคาวามีช่ือสงของถึง  

(3) เพ่ือประโยชนในการผานพิธีการหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของที่
นําเขามาในราชอาณาจักรและจะขนเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบน หรือนําเขาไปในเขตปลอด
อากรและ/หรือนําเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออก ใหดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ณ ทา หรือ ที่ หรือสนามบินศุลการที่ระบุไวในบัญชีสินคาวามีช่ือสงของถึง  

สวนที่ 1 
การผานพิธีการใบขนสินคาขาเขาทางอิเล็กทรอนิกส 

 _____________________________ 

 ขอ 31 การสงขอมูลใบขนสินคาขาเขา 

(1) ใหผูนําของเขาจัดทําขอมูลใบขนสินคาขาเขาตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด แลวเปนผู
สงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

 (2) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลอางอิง 
ตรวจสอบ กับขอมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ กับขอมูลบัญชีสินคาสําหรับเรือ 

(2.1) ถาพบขอผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลอางอิง
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบรหัสขอผิดพลาดกลับไปใหผูสงขอมูล ใหผูนําของเขาทําการ
แกไขขอมูลและสงขอมูลการแกไขขอมูลใบขนสินคาขาเขา (Version) เขาสูระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากร  

(2.2) ในการตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลการอนุมัติ/อนุญาตตาม
กฎหมายที่เก่ียวของ หากพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบรหัสขอผิดพลาด 
กลับไปใหผูสงขอมูล ใหผูนําของเขาทําการแกไขขอมูลและสงขอมูลการแกไขขอมูลใบขนสินคาเขาสู
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร   
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(2.3) ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะกําหนดเลขที่ใบขนสินคาขา
เขาทางอิเล็กทรอนิกสจํานวน 14 หลัก ในสถานะพรอมชําระคาภาษีอากร และแจงเลขที่ใบขนสินคา
ขาเขาทางระบบอิเล็กทรอนิกสตอบกลับไปยังผูสงขอมูล โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีคาเปน     
0 = ใบขนสินคาขาเขา โดยถือเปนการยื่นใบขนสินคาขาเขาโดยถูกตองตอศุลกากรแลว 

X X DD X YY MM NNNNN 
  
       Running เลข 5 หลัก  

เริ่มตนดวย 00001 

       เดือน 2 หลัก 

       ป พ.ศ. 2 หลัก 

          ประเภทของเอกสาร 1 หลัก มีคาดังนี้ 
          0 = ใบขนสินคาขาเขา  
 1= ใบขนสินคาขาออก    2 = ใบขนสินคาผานแดน  

 3 = คํารองขอรับของไปกอน    4 = คํารองขอสงของออกไปกอน  
 5 = ใบขนสินคาขาเขาปากระวาง    6 = ใบขนสินคาพิเศษผานแดนขาออก 
 7 = ใบขนสินคาพิเศษผานแดนขาเขา     8 = ใบขนสินคาถายลํา (Transhipment)  
                       A = ใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศ       B = ใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศ 
  C = ใบขนสินคาขาเขาโอนยายจากเขตปลอดอากร D = ใบขนสินคาขาออกโอนยายเขาเขตปลอดอากร  

E = คํารองขอนําไปแสดงนิทรรศการ      F = คํารองขอทําลาย 
G = คํารองขอนําเขาในเขตอารักขาศุลกากร     H = คํารองขอนําออกนอกเขตอารักขาศุลกากร 

        

วันที่ 2 หลัก 

       ตัวเลข 1 หลัก มีคาตั้งแต 0 – 9  

 

เริ่มตนที่เลข 0 และจะเปลี่ยนเปนเลขถัดไป 
(1, 2, ...) เม่ือเลขที่ใบขนสินคา Running ไป
จนถึงเลข 99999  

ตัวอักษร 1 หลัก มีคาเริ่มตนที่ A และจะเปลี่ยนเปนตัว
อักษรถัดไป (B, C, …) ตอเม่ือเลขที่ใบขนสินคา 
Running ไปจนถึงเลขที่ A9DD-1-YYMM-99999      
โดยจะเปลี่ยนเปน B0DD-1-YYMM-00001 
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(3) กรณี  ผูนํ าของเขาผู ส งขอมูลใบขนสินค าขาเขาทางอิ เล็กทรอนิกส เขาสู ระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากรลวงหนา  

(3.1) กรณีที่ยังไมมีการรายงานเรือเขาสําเร็จ ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจ
สอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลอางอิง ตรวจสอบกับขอมูลการอนุมัติ/อนุญาตตาม
กฎหมายที่เก่ียวของ และตอบกลับไปใหผูสงขอมูลวา ”ยังไมมีการรายงานเรือเขาสําเร็จ” โดยระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากรจะไมออกเลขที่ใบขนสินคาให จนกวาระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะ
ไดรับขอมูลรายงานเรือเขาสําเร็จ ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจึงจะตอบกลับเลขที่ใบขนสินคาขา
เขาไปใหผูสงขอมูลโดยอัตโนมัติ 

(3.2) กรณีมีการรายงานเรือเขาแลว แตขอมูลบัญชีสินคาสําหรับเรือไมถูกตองตรงกัน
กับใบขนสินคาขาเขา ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบกลับไปใหผูสงขอมูลวา “ยังไมพบขอ
มูลบัญชีสินคา” ใหผูนําของเขาทําการตรวจสอบเพื่อแจงตัวแทนเรือแกไขบัญชีสินคาสําหรับเรือโดย
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะไมออกเลขที่ใบขนสินคาให จนกวาระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากรจะได รับขอมูลบัญชีสินคาสําหรับเรือที่ ถูกตองตรงกันกับใบขนสินคาขาเขา ระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากรจึงจะตอบกลับเลขที่ใบขนสินคาขาเขาไปใหผูสงขอมูลโดยอัตโนมัติ 

(3.3) กอนที่ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินคาให ผูนําของเขา
สามารถสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรเพื่อแกไขขอมูลใบขนสินคา
ขาเขาไดโดยไมตองพิจารณาความผิด  

(3.4) กรณี ตรวจพบความผิดพลาดในขอมูลใบขนสินคาขาเขาที่ไดรับเลขที่แลว ใหย่ืน
คํารองตอหนวยบริการศุลกากรพิจารณาเปนการเฉพาะกรณี 

ขอ 32 การชําระคาภาษีอากร 

(1) ใหผูนําของเขาดําเนินการตามมาตราฐานที่ศุลกากรกําหนด 

(1.1) กรณีใบขนสินคาขาเขาที่ตองมีการวางค้ําประกันของธนาคาร เมื่อผูนําของเขา
ดําเนินการตั้งภาระค้ําประกันตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนดแลว ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร
จะออกเลขที่รับประกันธนาคาร พรอมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินคาขาเขาเปน “ใบขนสินคาทีชํ่าระคา
ภาษีอากรแลว” โดยอัตโนมัติ  

(1.2)  กรณีใบขนสินคาขาเขาที่ตองชําระคาภาษีอากร เมื่อผูนําของเขาชําระภาษีอากร
แลวระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะออกเลขชําระคาภาษีอากร พรอมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสิน
คาขาเขาเปน “ใบขนสินคาที่ชําระคาภาษีอากรแลว” โดยอัตโนมัติ 

(1.3) กรณีใบขนสินคาขาเขายกเวนอากร ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะออกเลขที่
ยกเวนอากร พรอมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินคาขาเขาเปน “ใบขนสินคาที่ยกเวนอากรแลว” โดย
อัตโนมัติ 

(2) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบกลับเลขที่วางประกัน หรือเลขที่ชําระอากร หรือ
เลขที่ยกเวนอากร แตละรายการในใบขนสินคาขาเขากลับไปใหผูสงขอมูล 
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สวนที่ 2 
การรับของนําเขาจากอารักขาศุลกากร 
______________________________ 

ขอ 33 การตัดบัญชีสินคาเพ่ือตรวจปลอยสินคาจากอารักขาศุลกากร 

(1) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะทําการตรวจสอบขอมูลใบขนสินคาขาเขาสถานะ
พรอมตัดบัญชีเพ่ือตรวจปลอยกับบัญชีสินคาสําหรับเรือหรือบัญชีสินคาสําหรับอากาศยานหรือบัญชี
ยานพาหนะทางบกตามรายการ (Field Name) ที่กําหนดไววามีขอมูลถูกตองตรงกันแลวจึงทําการ
ตัดบัญชีสินคาใหโดยอัตโนมัติ  

(2) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะทําการตรวจสอบเงื่อนไข (Profile) ตามหลักการบริหาร
ความเสี่ยงที่กรมศุลกากรกําหนดและจะแจงการประมวลผลการตัดบัญชีตรวจปลอยหลังการชําระภาษี
อากรแลว ใหผูสงขอมูลทราบคําส่ังการตรวจ  

(2.1) กรณีใบขนสินคาขาเขาที่มีคําส่ัง “ยกเวนการตรวจ” ระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากรจะบันทึกขอมูล “ไมตองตรวจสอบพิกัด ราคา และของ” (Green Line) พรอมกับเปลี่ยน
สถานะใบขนสินคาขาเขาเปน “ใบขนสินคาขาเขาพรอมสงมอบของ” โดยอัตโนมัติ และระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากรจะแจงขอมูลการสั่งปลอยสินคาไปยังโรงพักสินคาเพ่ือสงมอบของใหแกผู
นําของเขา และตอบกลับใหผูสงขอมูลทราบถึงการสั่งปลอยสินคาออกจากอารักขาศุลกากรแลว  

(2.2) กรณีใบขนสินคาขาเขาที่มีคําส่ัง “ใหเปดตรวจ” ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร
จะบันทึกขอมูล “ตองตรวจสอบพิกัด ราคา และของ” (Red Line) และระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากรจะสงขอมูลเตรียมของไปยังโรงพักสินคา และตอบกลับใหผูสงขอมูลทราบถึงการใหเปด
ตรวจเพื่อมาติดตอโรงพักสินคา ตอไป 

ขอ 34 ใหผูนําของเขาดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรใหครบถวนกอนการรับของ
ออกจากโรงพักสินคา 

(1) กรณีใบขนสินคาขาเขาที่มีคําส่ังยกเวนการตรวจ 

(1.1) ใหผูนําของเขาแจงเลขที่ใบตราสงใหเจาหนาที่โรงพักสินคาทราบเพื่อติดตอรับสิน
คากับโรงพักสินคา   

(1.2) กรณีไมสามารถดําเนินกระบวนการทางศุลกากรโดยระบบการใหบริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียวได ใหผูนําของเขาย่ืนเอกสารในรูปแบบเอกสารแกหนวยบริการศุลกากร เชน เอกสารแสดง
การไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ,ใบอนุญาต/ใบทะเบียน/หนังสืออนุญาตตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวของ 
กอนการนําของออกจากโรงพักสินคา 

(1.3) หนวยบริการศุลกากรจะลงรับเอกสารไว และจัดเจาหนาที่ศุลกากรเพื่อทําการ
ตรวจสอบเบื้องตนกับขอมูลใบขนสินคาขาเขาในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร หากตรวจพบวา
เอกสารไมตรงกับขอมูลใบขนสินคาขาเขาจะพิจารณาดําเนินการเปนการเฉพาะรายทันที 
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(2)  กรณีใบขนสินคาขาเขาที่มีคําส่ังใหตรวจสอบพิกัด ราคา และของ 

(2.1) ใหผูนําของเขาติดตอโรงพักสินคาเพ่ือเตรียมของใหตรวจสอบ 

(2.2) การตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ใหเปนไปตามหลักเกณฑในเรื่องการกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากรและการกําหนดราคาศุลกากร 

(2.3) เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแลวเสร็จเจาหนาที่ศุลกากรจะทําการบันทึกการ
ตรวจในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร และตอบกลับใหผูสงขอมูลทราบถึงการตรวจปลอยสินคา
ออกจากอารักขาศุลกากรแลว เพ่ือติดตอรับของกับโรงพักสินคา ตอไป 

ขอ 35 การตรวจสอบพิกัด ราคา และของกอนการตรวจปลอยทางศุลกากร 

 (1) กรณีตองตรวจสอบพิกัด ราคา และของ 

 (1.1) ของตามขอมูลใบขนสินคาขาเขาติดเง่ือนไขความเสี่ยงตองตรวจสอบตาม
กฎหมายศุลกากร และกฎหมายที่เก่ียวของกับการศุลกากร  

 (1.2) กรณีที่ผูนําของเขาแจงความประสงคขอตรวจสอบพิกัดและ/หรือราคา ในขณะสง
ขอมูลใบขนสินคาขาเขาเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(1.2.1) เนื่องจากไดมีการวางประกันสําหรับของชนิดและประเภทเดียวกันที่ไดนํา
เขามากอนหนานี้  

(1.2.2) เนื่องจากไดมีการชําระภาษีอากรในตามพิกัดอัตราศุลกากรหรือตามราคา
ที่สูงกวา และบันทึกขอมูลในชองบันทึกอ่ืน ๆ (Remark) ของรายการในใบขนสินคาขาเขาวาขอ
สงวนสิทธิโตแยงพิกัดและ/หรือราคา จากที่สําแดงเปนพิกัด/ราคาใด  

 (2) ในกรณีที่การตรวจสอบการสําแดงราคาศุลกากร  

(2.1) หากพบวามีเหตุอันควรสงสัยในความจริงและความถูกตองของรายละเอียดหรือ
เอกสารหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสซึ่งจัดทําข้ึนเพื่อการผานพิธีการศุลกากรนั้น  

(2.1.1) ใหเจาหนาที่ศุลกากรดําเนินการใดๆ ตรวจสอบความจริงหรือความถูก
ตองของขอความในเอกสารหรือการสําแดงใดๆ ที่ ย่ืนเพื่อความมุงหมายของการกําหนดราคา
ศุลกากร  

(2.1.2) ใบขนสินคาขาเขาที่พบวามีเหตุอันควรสงสัยขางตน ใหหลุดพนจากเงื่อน
ไขการประกันเวลาการใหบริการ 

(2.2) ใหเจาหนาที่ศุลกากร แจงใหผูนําของเขาจัดหาคําช้ีแจงเกี่ยวกับราคาสําแดง คํา
อธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอื่น  

(2.3) ผูนําของเขาตองย่ืนคําช้ีแจง อธิบายเพิ่มเติมรวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับ
ราคาที่สําแดง ตอเจาหนาที่ศุลกากรผูตรวจสอบราคา ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาว  
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(2.4) ในกรณีที่ผูนําของเขาเพิกเฉยไมใหคําช้ีแจงเกี่ยวกับราคาสําแดงและเอกสาร
สนับสนุน ภายใน 7 วันนับแตไดรับหนังสือแจง ใหถือวาราคาศุลกากรสําหรับของนําเขานั้น ไมอาจ
กําหนดไดตามวิธีที่ 1 ราคาซื้อขายของที่นําเขา 

(2.5) เมื่อเจาหนาที่ศุลกากรผูตรวจสอบราคาไดรับคําอธิบายเพิ่มเติมรวมทั้งเอกสาร
และหลักฐานอื่นๆที่เก่ียวของจนเพียงพอแกการกําหนดราคาของของนั้นครบถวน เจาหนาที่ศุลกากร
ผูตรวจสอบราคาจะพิจารณากําหนดราคาศุลกากรใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ 

(2.6) กรณีที่ราคาตามสําแดงสามารถกําหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 1 ราคาซื้อขายของ
ที่นําเขาได โดยราคาที่สําแดงนั้นเปนราคาซื้อขายของที่นําเขา ตามที่ไดบัญญัติในหมวด 2 แหงกฎ
กระทรวง ฉบับที่ 132 (พ.ศ. 2543) แกไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 145 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 จะรับราคาตามสําแดงเปนราคาซื้อขายของที่นําเขา 

(2.7) กรณีที่ผูนําของเขาประสงคจะเพิ่มราคา 

(2.7.1) ใหผูนําของเขาแจงใหเจาหนาที่ศุลกากรทราบวาประสงคจะเพิ่มราคาจากราคา
ที่สําแดงใหครบถวนตามหลักเกณฑของการกําหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 1 ราคาซื้อขายของที่นําเขา  

(2.7.2) เจาหนาที่ศุลกากรจะทําการบันทึกขอมูลการเพิ่มราคาแตละรายการใน   
แตละรายการในใบขนสินคาขาเขาใบขนสินคาขาเขาในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร และเสนอให
หัวหนาหนวยบริการหรือผูที่ไดรับมอบหมายทําการบันทึกอนุมัติใหรับราคาที่ไดมีการเพิ่มเติมดัง
กลาวเปนราคาศุลกากรตามวิธีที่ 1 โดยไมตองพิจารณาความผิด 

(2.7.3) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะแจงขอมูลคาภาษีอากรที่ตองชําระเพิ่ม
ใหครบถวนตามหลักเกณฑของการกําหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 1 ราคาซื้อขายของที่นําเขา ของ 
ใบขนสินคาขาเขากลับไปใหผูสงขอมูล 

(2.7.4) ใหผูนําของเขาชําระคาภาษีอากรเพ่ิม ณ หนวยการเงินของ ทา หรือที่ 
หรือสนามบินที่นําของเขาได เมื่อผูนําของเขาชําระภาษีอากรแลวระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะ
ออกเลขชําระคาภาษีอากร พรอมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินคาขาเขาเปน “ใบขนสินคาที่สามารถ
บันทึกผลการตรวจได” โดยอัตโนมัติ 

(2.8) กรณีที่เจาหนาที่ศุลกากรยังมีเหตุอันควรสงสัยในความจริงและความถูกตองของ
ราคาที่สําแดง และราคาของของนําเขาตามสําแดงไมสามารถกําหนดเปนราคาศุลกากรตามวิธีที่ 1   
ราคาซื้อขายของที่นําเขาได ใหถือเปนกรณีมีเหตุจําเปนที่ทําใหการกําหนดราคาศุลกากรขั้นสุดทาย
ตองลาชาออกไป   

(2.8.1) หากผูนําของเขาประสงคจะขอวางประกันเพิ่มเติมจนครบจํานวนคาภาษี
อากรสูงสุดที่อาจตองเสียสําหรับของนั้น ใหนําของที่นําเขานั้นออกไปจากอารักขาของศุลกากรได 
โดยตกลงกันยอมใหเอาแตตัวอยาง รูปภาพ หรือรายละเอียดของของไววินิจฉัยปญหา  
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(2.8.2) เจาหนาที่ศุลกากรจะทําการบันทึกการประเมินราคาใหม และบันทึกที่มา
ของราคาที่ใชในการวางประกันแตละรายการของขอมูลใบขนสินคาขาเขาในระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากรและเสนอใหหัวหนาหนวยบริการหรือผูที่ไดรับมอบหมายทําการบันทึกอนุมัติการประเมิน
ราคาใหมดังกลาว 

(2.8.3) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะแจงขอมูลคาภาษีอากรที่ตองวาง
ประกันเพิ่มเติมเพื่อนําของออกไปจากอารักขาศุลกากรกลับไปใหผูสงขอมูลใบขนสินคาขาเขา 

(2.8.4) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะสงขอมูลการประเมินราคาเพิ่มเพื่อการ
วางประกันออกของไปกอนดังกลาวเขาสูระบบงานคดี โดยระบบจะใหเลขที่แฟมคดีโดยอัตโนมัติ 
แลวใหเจาหนาที่หนวยคดีของทา หรือที่ หรือสนามบินที่นําเขาทําการกําหนดคาเปรียบเทียบปรับ
ภาษีอากร เบี้ยปรับภาษีมูลคาเพ่ิม หรือเบี้ยปรับภาษี อ่ืนๆ  (ถามี) และบันทึกลงในระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากรเพื่อการวางประกันออกของไปกอนของผูนําของเขา 

(2.8.5) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะแจงขอมูลคาภาษีอากรพรอมคา
เปรียบเทียบปรับ/เบี้ยปรับภาษีอากรตางๆ ที่ตองวางประกันเพิ่มเติมเพื่อนําของออกไปจากอารักขา
ศุลกากรกลับไปใหผูสงขอมูลใบขนสินคาขาเขาทราบเพื่อมาติดตอชําระ ณ หนวยการเงิน ตอไป 

(2.8.6) ใหผูนําของเขาวางประกันคาภาษีอากร พรอมวางประกันคาเปรียบเทียบ
ปรับภาษีอากร ชําระเบี้ยปรับภาษีมูลคาเพ่ิม และ/หรือวางประกันเบี้ยปรับภาษีอ่ืนๆ (ถามี)        
ณ หนวยการเงินของ ทา หรือที่ หรือสนามบินที่นําของเขาได เมื่อผูนําของเขาวางประกันเพิ่มออก
ของไปกอนแลวระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะออกเลขชําระคาภาษีอากร พรอมกับเปลี่ยน
สถานะใบขนสินคาขาเขาเปน “ใบขนสินคาที่สามารถบันทึกผลการตรวจได” โดยอัตโนมัติ 

(2.8.7) เจาหนาที่ศุลกากรจะตรวจปลอยของออกจากอารักขาของศุลกากร โดย  
ชักตัวอยาง หรือรูปภาพ หรือหลักฐานอื่น เพ่ือการพิจารณากําหนดราคาศุลกากรในภายหลัง  

(2.8.8) เมื่อเจาหนาที่หนวยบริการทําการบันทึกผลการตรวจปลอยแลว ระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากรจะสงขอมูลใบขนสินคาขาเขาเขาสูระบบคดีเพ่ือพิจารณา ตอไป 

 (3) ในกรณีที่การการตรวจสอบพบความผิดตามกฎหมาย วาดวยศุลกากรและกฎหมาย
วาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร หรือกฎหมายอื่นใด  

(3.1) เมื่อมีการตรวจพบความผิดตามกฎหมาย วาดวยศุลกากรและกฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราภาษีศุลกากร หรือกฎหมายอื่นใด และของยังไมไดตรวจปลอยพนไปจากอารกัขาของศลุกากร เจา
หนาที่ศุลกากรจะทําการบันทึกขอมูลการตรวจพบความผิดในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

(3.2) ในกรณีที่ผูนําของเขามีความประสงคจะขอใหตรวจปลอยของออกไปกอนแลว
พิจารณาภายหลัง  
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(3.2.1) เจาหนาที่ศุลกากรจะทําการบันทึกการประเมินภาษีอากรใหม และบันทึก
ที่มาเชนพิกัดอัตราอากรของการพิจารณาคาภาษีอากรใหม แตละรายการของขอมูลใบขนสินคาขาเขา
ในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร และเสนอใหหัวหนาหนวยบริการหรือผูที่ไดรับมอบหมายทําการ
บันทึกอนุมัติการประเมินภาษีอากรใหมดังกลาว 

(3.2.2) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะแจงขอมูลคาภาษีอากรที่ตองวาง
ประกันเพิ่มเติมเพื่อนําของออกไปจากอารักขาศุลกากรกลับไปใหผูสงขอมูล 

(3.2.3) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะสงขอมูลใบขนสินคาขาเขาดังกลาว ให
หนวยคดีของทา หรือที่ หรือสนามบินที่นําเขาทราบ เพ่ือตั้งแฟมคดีและทําการบันทึกคาเปรียบ
เทียบปรับภาษีอากร เบี้ยปรับภาษีมูลคาเพ่ิม หรือเบี้ยปรับภาษีอ่ืนๆ (ถามี) ในระบบคอมพิวเตอร
ของศุลกากรเพื่อการวางประกันออกของไปกอนของผูนําของเขา เวนแตของนั้นเปนของตองหาม
หรือของตองกํากัดที่ใหปฏิบัติตามระเบียบหรือตามกฎหมายที่กําหนดไวสําหรับของนั้นๆ ดวย  

(3.2.4) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะแจงขอมูลคาภาษีอากรพรอมคา
เปรียบเทียบปรับ/เบี้ยปรับภาษีอากรตางๆ ที่ตองวางประกันเพิ่มเติมเพื่อนําของออกไปจากอารักขา
ศุลกากรกลับไปใหผูสงขอมูล 

(3.2.5) ใหผูนําของเขาวางประกันคาภาษีอากร พรอมวางประกันคาภาษีอากร
ชําระเบี้ยปรับภาษีมูลคาเพ่ิม และ/หรือวางประกันเบี้ยปรับภาษีอ่ืนๆ (ถามี) ณ หนวยการเงินของ 
ทา หรือที่ หรือสนามบินที่นําของเขาได เมื่อผูนําของเขาวางประกันเพิ่มออกของไปกอนแลวระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากรจะออกเลขชําระคาภาษีอากร พรอมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินคาขาเขา
เปน “ใบขนสินคาที่สามารถบันทึกผลการตรวจได” โดยอัตโนมัติ 

(3.2.6) เจาหนาที่ศุลกากรจะตรวจปลอยของออกจากอารักขาของศุลกากร โดยชัก
ตัวอยางหรือรูปภาพ หรือหลักฐานอื่น เพ่ือการพิจารณาในภายหลัง  

(3.2.7) เมื่อบันทึกผลการตรวจปลอยแลว ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะสง
ขอมูลใบขนสินคาขาเขาเขาสูระบบคดีเพ่ือพิจารณา ตอไป 

ขอ 36 การรับมอบของไปจากโรงพักสินคา  

(1) ใหผูนําของเขาตรวจสอบวาของที่นําเขาตรงตามขอมูลใบขนสินคาขาเขาที่สงเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากร  

(2) หากพบวาของไมตรงตามสําแดงใหแจงตอสวนบริการศุลกากร เพ่ือขอแกไขกอนการรบั
ของไปจากโรงพักสินคา  

(3) เมื่อสวนบริการศุลกากรอนุญาตใหแกไขได ใหผูนําของเขาสงขอมูลการแกไขขอมูลเขา
สูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรได โดยถือเปนกรณีผูนําของเขาตรวจพบเอง 

ขอ 37 ของที่ไดตรวจปลอยออกจากอารักขาของศุลกากรแลว  
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(1) ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรและไดปลอยออกจากอารักขาของศุลกากรแลว ใหถือวา 
มี ชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก ราคา หรือเก่ียวกับอัตราอากร ถูกตองตรงตามที่ผูนําของเขาไดสงขอ
มูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

(2) ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรและไดย่ืนใบขนสินคาเพ่ือขนเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบน 
เมื่อไดทําการปลอยออกจากอารักขาศุลกากรแลว ใหถือวาไดจดแจงรายละเอียดแหงของที่ขนขึ้นเก็บ
ในคลังสินคาทัณฑบน ทั้งชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก ราคา หรือเก่ียวกับอัตราอากร ถูกตองตรง
ตามที่ผูนําของเขาไดสงขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

(3) ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อนําเขาไปในเขตปลอดอากรและ/หรือเขตอุตสาหกรรม
สงออก เมื่อไดทําการปลอยออกจากอารักขาศุลกากรแลว ใหถือวาของที่นําเขาไปในเขตปลอดอากร
และ/หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก มี ชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก ราคา หรือเก่ียวกับอัตราอากร ถูก
ตองตรงตามที่ผูนําของเขาไดสงขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

 ขอ 38 ใหโรงพักสินคา ดําเนินกระบวนการทางศุลกากร ดังนี้ 

(1) กรณี ยกเวนการตรวจ 

(1.1) เมื่อผูนําของเขาแจงเลขที่ใบตราสงใหเจาหนาที่โรงพักสินคาทราบเพื่อติดตอรับสินคา
กับโรงพักสินคา ใหโรงพักสินคาทําการตรวจสอบของที่จะทําการสงมอบใหตรงตามขอมูลการสั่งปลอย 

(1.2) ในกรณีของที่จะสงมอบแกผูนําของเขาไมตรงตามขอมูลการสั่งปลอย หรือกรณีมี
เหตุอันควรสงสัยดวยประการใด ๆ ก็ตาม ใหเจาหนาที่โรงพักสินคาแจงใหหนวยบริการศุลกากร
ทราบเพื่อตรวจสอบโดยพลัน 

(1.3) เมื่อโรงพักสินคาไดสงมอบของใหกับผูนําของเขาแลว ใหโรงพักสินคาแจงขอมูล
การสงมอบของกลับเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

(2) กรณี ตองตรวจสอบพิกัด ราคา และของ  

(2.1)  เมื่อผูนําของเขาแจงเลขที่ใบตราสงใหเจาหนาที่โรงพักสินคาทราบเพื่อติดตอรับ
สินคากับโรงพักสินคา ใหโรงพักสินคาทําการเตรียมของใหเจาหนาที่ศุลกากรตรวจสอบ 

(2.2) เมื่อโรงพักสินคาเตรียมของแลวเสร็จ ใหโรงพักสินคาแจงขอมูลการเตรียมของ
พรอมใหตรวจแลวเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(2.3) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะกําหนดเจาหนาที่หนวยบริการศุลกากรผูทําการ
ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ โดยอัตโนมัติ 

(2.4) เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแลวเสร็จเจาหนาที่ศุลกากรจะทําการบันทึกการ
ตรวจในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร และแจงขอมูลการสั่งปลอยสินคาใหโรงพักสินคาทราบ เพ่ือ
สงมอบของใหแกผูนําของเขา  

(2.5) เมื่อโรงพักสินคาไดสงมอบของใหกับผูนําของเขาแลว ใหโรงพักสินคาแจงขอมูล
การสงมอบของกลับเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 
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ขอ 39 ในกรณีผูนําของเขาแจงความประสงคขอขนยายสินคาไปตรวจปลอยนอกเขตทา หรือที่ 
หรือสนามบินที่นําของเขาในขณะสงขอมูลใบขนสินคาขาเขาเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

(1) กรณี ใบขนสินคาขาเขาที่มีคําส่ังยกเวนการตรวจ ใหดําเนินการกระบวนการศุลกากร
อ่ืนๆ ใหเสร็จสิ้นกอนนําของออกจากอารักขาศุลกากร  

(2)  กรณีใบขนสินคาขาเขาที่มีคําส่ังใหตรวจสอบพิกัด ราคา และของ 

(2.1) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะทําการแจงกลับใหผูนําของเขาทราบวา “ใหตรวจ
สอบพิกัด ราคา และของ” เพ่ือมาติดตอโรงพักสินคา และแจงขอมูลไปยังโรงพักสินคาเพ่ือทําการ
เตรียมของใหดําเนินการ ตอไป 

(2.2) ให โรงพักสินคาแจงขอมูลการเตรียมของพรอมใหมัดลวดแลวเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากร และระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะกําหนดเจาหนาที่ผูทําการมัดลวด ตอไป  

(2.3) เมื่อโรงพักสินคาไดสงมอบของใหกับผูนําของเขาแลว ใหโรงพักสินคาแจงขอมูล
การสงมอบของกลับเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(2.4) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะกําหนดเจาหนาที่หนวยบริการศุลกากร ณ สถาน
ที่ที่ขอใหตรวจปลอยนั้นเปนผูทําการตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ตอไป 

 (2.5) หาก ทา ที่ หรือสนามบินที่นําเขา และเขตปลอดอากรหรือนิคมอุตสาหกรรมสง
ออกหรือคลังสินค าทัณฑบนมีระบบตรวจสอบรหัสโดยใชความถี่ วิทยุ  (Radio Frequency 
Identification : RFID) ใหมีการติดอุปกรณระบบตรวจสอบรหัสโดยใชความถี่วิทยุที่ตูคอนเทนเนอร
หรือพาหนะที่ใชขนยายสินคาหรือที่ที่สามารถสื่อสารกับตัวอานระบบตรวจสอบรหัสโดยใชความถี่
วิทยุ (RFID Reader) ไดแทนการมัดลวดประทับตรา กศก.  

สวนที่ 3 
การขอแกไขขอมูลการนําของเขา 

___________________________ 

 ขอ 40 การขอแกไขขอมูลใหผูนําของเขา 

(1) กรณีการขอยกเลิกใบขนสินคาซึ่งไดรับการตอบกลับเลขที่ใบขนสินคาขาเขาไปยังผูสง
ขอมูลแลว ใหย่ืนคํารองตอหนวยบริการศุลกากร ณ ทา หรือที่ หรือสนามบินที่นําของเขาเพ่ือพิจารณา
เปนการเฉพาะเปนรายๆ ไป  

(2) กรณีกอนรับของจากอารักขาศุลกากรพบวาขอมูลที่เขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร
แลวมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนไมตรงตามความจริง ใหย่ืนคํารองตอหนวยบริการศุลกากร ณ ทา 
หรือที่ หรือสนามบินที่นําของเขาเพ่ือพิจารณาเปนการเฉพาะเปนรายๆ ใหถือเปนการตรวจพบความผิดเอง  

(3) กรณีขอแกไขขอมูลใบขนสินคาขาเขาในเรื่องใดๆ ภายหลังการตรวจปลอยไปจาก
อารักขาศุลกากรแลว ใหย่ืนคํารองตอหนวยควบคุมทางศุลกากร ณ ทา หรือที่ สนามบิน ศุลกากรที่นํา
ของเขา หรือที่ที่ทําการตรวจปลอยของเพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะเปนรายๆ ไป  
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หมวดที่ 5 
กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการนําของออก 

________________________________ 

ขอ 41 ในหมวดนี้  

(1) การสงของออกไปนอกราชอาณาจักร หมายถึง การนําของใดๆ จากภายในราชอาณา
จักร ขนหรือยายขน โดยทางเรือ ทางอากาศยาน ทางรถไฟ ทางบก ทางทอสง ทางสายสงทาง
ไปรษณีย เปนตน เพ่ือสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

(2) ในการผานพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของที่นํา
เขามาในราชอาณาจักรนั้น ใหดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ ทา หรือที่ หรือสนาม
บินศุลกากร สุดทายที่ระบุไววาจะทําการขน หรือยายขนของเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร  

(3) เพ่ือประโยชนในการผานพิธีการหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของที่
เก็บในคลังสินคาทัณฑบน หรืออยูในเขตปลอดอากรและ/หรือในเขตนิคมอุตสาหกรรมสงออก 
ใหดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ ทา หรือที่ หรือสนามบินศุลการสุดทายที่ระบุไววา
จะทําการขน หรือยายขนของเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

(4) ผูรับผิดชอบการบรรจุ หมายความถึง  

(4.1)  ผูสงของออกหรือตัวแทน 

(4.2)  ผูจัดการโรงงาน หรือผูจัดการสถานประกอบการของผูสงของออกที่ทําการบรรจุสินคา  

(4.3)  ผูประกอบการสถานที่ตรวจปลอยและบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอรเพ่ือการสงออก (สตส.)   

(4.4)  ผูประกอบการโรงพักสินคาเพ่ือการตรวจปลอยของขาเขาและบรรจุของขาออกที่
ขนสงโดยระบบคอนเทนเนอรนอกเขตทําเนียบทาเรือ (รพท.) 

(4.5)  ผูประกอบการคลังสินคาทัณฑบน หรือผูประกอบการในเขตปลอดอากรหรือ  
เขตอุตสาหกรรมสงออก  

(4.6)  ผูใหบริการบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอรในเขตทําเนียบทาเรือ 

(4.7) ผูรับจัดการขนสงสินคาหรือตัวแทนของเรือ 

 

 

 

 

 

สวนที่ 1 
หนา 31 จาก 80 



ประกาศกรมศุลกากร ที่   116/2549  

การผานพิธีการใบขนสินคาขาออกทางอิเล็กทรอนิกส 
 _____________________________ 

ขอ 42 การสงขอมูลใบขนสินคาขาออก 

 (1) ใหผูสงของออกจัดทําขอมูลใบขนสินคาขาออกตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด และเปน
ผูสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร กอนการขนยายของมายังทา หรือที่ 
หรือสนามบิน เพ่ือการสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

(1.1)  ในกรณีของที่จะทําการปลอยออกจากคลังสินคาทัณฑบน เพ่ือทําการขนยายไป
ยังทา หรือที่ หรือสนามบินเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร ใหผูสงของออกท่ีไดปลอยของออกจาก
คลังสินคาทัณฑบนนั้น เปนผูสงขอมูลใบขนสินคาขาออกเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกอน
การขนยายของออกจากคลังสินคาทัณฑบนที่เก็บของนั้น เพ่ือเปนขอมูลกํากับการขนยายของออก
จากคลังสินคาทัณฑบน 

(1.2) ในกรณีของที่จะนําออกจากเขตปลอดอากร เพ่ือทําการขนยายไปยังทา หรือที่ 
หรือสนามบินเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร ใหผูสงของออกที่จะนําของออกจากเขตปลอดอากร 
เปนผูสงขอมูลใบขนสินคาขาออกเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกอนการขนยายของออกจาก
เขตปลอดอากรที่เก็บของนั้น เพ่ือเปนขอมูลกํากับการขนยายของออกจากเขตปลอด 

(1.3) ในกรณีของที่จะนําของออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออก เพ่ือทําการขนยายไปยัง
ทา หรือที่ หรือสนามบินเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร ใหผูสงของออกที่จะนําของออกจากเขต
อุตสาหกรรมสงออกเปนผูสงขอมูลใบขนสินคาขาออกเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกอนการ
ขนยายของออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกที่เก็บของนั้น เพ่ือเปนขอมูลกํากับการขนยายของออก
จากเขตอุตสาหกรรมสงออก 

 (2) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลอางอิง 
ตรวจสอบ กับขอมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ  

(2.1) ถาพบขอผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลอางอิง
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบรหัสขอผิดพลาดกลับไปใหผูสงขอมูล ใหผูสงของออกทําการ
แกไขขอมูลและสงขอมูลการแกไขขอมูลใบขนสินคาขาออกเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(2.2) ในการตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลการอนุมัติ/อนุญาตตาม
กฎหมายที่เก่ียวของ หากพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบรหัสขอผิดพลาด 
กลับไปใหผูสงขอมูล ใหผูสงของออกทําการแกไขขอมูลและสงขอมูลการแกไขขอมูลใบขนสินคา    
ขาออกเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(2.3) ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะกําหนดเลขที่ใบขนสินคา
ขาออกทางอิเล็กทรอนิกสจํานวน 14 หลัก ในสถานะพรอมชําระคาภาษีอากร (ถามี) และแจงเลขที่
ใบขนสินคาขาออกทางระบบอิเล็กทรอนิกสตอบกลับไปยังผูสงขอมูล โดยมีประเภทของเอกสารหลัก
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มีคาเปน 1 = ใบขนสินคาขาออก โดยถือเปนการยื่นเอกสารใบแนบ 4 ใบขนสินคาขาออกตอ
ศุลกากรแลว 

ขอ 43 การชําระคาภาษีอากร 

(1) ใหผูสงของออกดําเนินการตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด 

(1.1) กรณีใบขนสินคาขาออกที่ตองมีการวางค้ําประกันของธนาคาร เมื่อผูสงของออก
ดําเนินการตั้งภาระค้ําประกันตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนดแลว ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะ
ออกเลขที่รับประกันธนาคาร พรอมกับเปล่ียนสถานะใบขนสินคาขาออกเปน “ใบขนสินคาที่ชําระคา
ภาษีอากรแลว” โดยอัตโนมัติ  

(1.2)  กรณีใบขนสินคาขาออกที่ตองชําระคาภาษีอากร เมื่อผูนําของออกชําระภาษี
อากรแลวระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะออกเลขชําระคาภาษีอากร พรอมกับเปลี่ยนสถานะ    
ใบขนสินคาขาออกเปน “ใบขนสินคาที่ชําระคาภาษีอากรแลว” โดยอัตโนมัติ 

(1.3) กรณีใบขนสินคาขาออกยกเวนอากร ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะออกเลขที่
ยกเวนอากร พรอมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินคาขาออกเปน “ใบขนสินคาที่ยกเวนอากรแลว” โดย
อัตโนมัติ 

(2) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบเลขที่วางประกัน หรือเลขที่ชําระอากร หรือเลข
ที่ยกเวนอากร แตละรายการในใบขนสินคาขาออกกลับไปใหผูสงขอมูล 

 ขอ 44 กรณี ผูสงของออกไมประสงคจะทําการสงของออกตามใบขนสินคาขาออกที่ไดสงขอ
มูลทางอิเล็กทรอนิกสมายังระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรแลว หรือขอมูลใบขนสินคาขาออกที่ไดรับการ
ตอบรับเลขที่ใบขนสินคาขาออกแลวผิดพลาด หรือใหผูสงของออกขอยกเลิกเลขที่ใบขนสินคาขาออกฉบับ
นั้น ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรทําการยกเลิกเลขที่ใบขนสินคาฉบับ
นั้นออกจากระบบกอนการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสของใบขนสินคาขาออกที่ถูกตองมาใหม  

สวนที่ 2 
การผานพิธีการการกํากับการขนยายสินคาเพื่อการสงออกทางอิเล็กทรอนิกส 

________________________________ 

ขอ 45 ใหผูรับผิดชอบการบรรจุที่เปนผูทําการบรรจุสินคาที่จะขนยายมายังทา หรือที่ หรือ
สนามบินที่สงออกเพ่ือการสงของออก ดําเนินการบรรจุสินคา ดังนี้ 

(1) กรณีบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอร ใหผูรับผิดชอบการบรรจุทําการปดผนึกตู      
คอนเทนเนอรดวยวิธีที่ผูรับผิดชอบการบรรจุกําหนดเมื่อบรรจุของเขาตูคอนเทนเนอรแลวเสร็จ 

(1.1) กรณี ตูคอนเทนเนอรเปนของผูสงออกเพียงรายเดียว (FCL) ไมวาจะมีใบขนสิน
คาขาออกฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ตาม ใหทําการบรรจุสินคานอกเขตอารักขาของศุลกากรได 

(1.2) กรณี ตูคอนเทนเนอรเปนของผูสงของออกมากกวาหนึ่งราย (LCL) ตองทําการ
บรรจุภายในเขตอารักขาของศุลกากรเทานั้น  
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(1.3) กรณีตูคอนเทนเนอรเปนของผูสงของออกมากกวาหนึ่งราย (LCL) ที่ทําการบรรจุ
นอกเขตอารักขาศุลกากรใหดําเนินการ ดังนี้ 

(1.3.1) ผูสงของออกตองมีความจําเปนในการบรรจุของในตูคอนเทนเนอรเดียว
กัน เชน เปนผูสงออกในเครือบริษัทเดียวกัน หรือผูสงออกท่ีมีสายการผลิตตอเนื่องกัน หรือ   ผูสง
ออกที่มีเง่ือนไขจากลูกคาใหสงออกโดยบรรจุพรอมกับผูสงออกรายอื่น หรือกรณีสินคาที่ตองควบ
คุมอุณหภูมิ (เนาเสียงาย) เปนตน  

(1.3.2) ใหผูสงของออกซ่ึงเปนผูทําการบรรจุสินคาทั้งหมดที่จะขนยายมายังทา 
หรือที่ หรือสนามบินที่สงออกเพ่ือการสงของออก เปนผูจัดทําขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาและ
เปนผูสงขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาสําหรับใบขนสินคาขาออกที่บรรจุรวมกันในตูคอนเทนเนอร
เขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

 (1.3.3) โดยผูสงขอมูลใบกํากับการขนยายดังกลาวมีความรับผิดชอบตอผูสงของ
ออกรายอื่นเชนเดียวกับผูรับผิดชอบการบรรจุที่อยูในเขตอารักขาศุลกากร  

(2) กรณีทําการบรรจุสินคาในพาหนะแบบปด ใหผูรับผดิชอบการบรรจุทําการปดผนึกประตู
พาหนะทีใ่ชขนยายสินคาดวยวิธีที่ผูรับผดิชอบการบรรจุกําหนดเมื่อบรรจุของขึ้นบนพาหนะแลวเสร็จ 

(3) กรณีทําการบรรจุสินคาข้ึนบนยานพาหนะแบบเปด ใหผูรับผิดชอบการบรรจุทําการ  
คลุมผาใบหรือคลุมตาขายที่พาหนะที่ใชในการขนยายสินคาแลวใชเชือกผูกประทับตราผนึกดวยวิธีที่
ผูรับผิดชอบการบรรจุกําหนดเมื่อบรรจุของขึ้นบนพาหนะแลวเสร็จ 

(4) กรณีทําการขนยายสินคาที่ไมอาจทําการช่ังน้ําหนักสินคาขณะทําการขนถายไดในคราว
เดียวกัน เชน การขนถายโดยเรือฉลอม หรือโดยสายพานลําเลียง หรือโดยทางทอขนสง เปนตน ให
ผูรับผิดชอบการบรรจุทําการขนถายสินคาเขาสูเรือคาตางประเทศที่ใชในการขนยายของนั้นออกนอก
ราชอาณาจักร หรือใหลําเลียงของทางทอขนสงออกไปนอกราชอาณาจักรทางบก จนเสร็จสิ้นตาม   
ใบขนสินคาขาออก  

ขอ 46 การสงขอมูลใบกํากับการขนยายสินคา 

(1) ใหผู รับผิดชอบการบรรจุ จัดทําขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาตามมาตรฐานที่
ศุลกากรกําหนด แลวเปนผูสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร กอน
การขนยายของมายังทา ที่ หรือสนามบิน เพ่ือการสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

(1.1) กรณีการบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอร ใหผูรับผิดชอบการบรรจุจัดทําขอมูลใบ
กํากับการขนยายสินคาตามปริมาณและน้ําหนักที่บรรจุจริงเปนรายตูคอนเทนเนอร  

(1.2) กรณีการบรรจุสินคารายหีบหอและทําการขนสงไปยังสนามบินศุลกากรเพื่อการสง
ออก ใหผูรับผิดชอบการบรรจุจัดทําขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาตามปริมาณและน้ําหนักที่สง
ออกจริงเปนรายใบขนสินคาขาออกทางอากาศยาน 
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(1.3) กรณีการบรรจุสินคาในยานพาหนะและทําการขนสงผานเขตแดนทางบก ใหผูรับ
ผิดชอบการบรรจุจัดทําขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาตามบัญชีสินคาที่ทําการบรรจุจริงเปนราย
ยานพาหนะที่ใชในการขนยายสินคา และใหใชใบกํากับการขนยายสินคาดังกลาวเปนบัญชีสินคา 
(แบบ ศ.บ.3) เพ่ือแสดงในการกํากับการนํายานพาหนะที่ใชในการขนยายสินคาผานเขตแดนทางบก
ออกไปนอกราชอาณาจักรดวย 

(1.4) กรณีการขนยายสินคาโดยวิธีอ่ืน เนื่องจากโดยสภาพของการขนยายสินคาแลวไม
อาจทําการชั่งน้ําหนักสินคาขณะทําการขนถายไดในคราวเดียวกัน เชน การขนถายโดยเรือฉลอม 
หรือโดยสายพานลําเลียง หรือโดยทางทอขนสง เปนตน ใหผูรับผิดชอบการบรรจุจัดทําขอมูลใบ
กํากับการขนยายสินคากํากับตามรายใบขนสินคาขาออก 

(2) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลอางอิง
และตรวจสอบเงื่อนไขความเสี่ยง ถาพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรจะตอบรหัส
ขอผิดพลาดกลับไปใหผูสงขอมูล ใหผูรับผิดชอบการบรรจุทําการแกไขขอมูลและสงขอมูลแกไขขอ
มูลใบกํากับการขนยายสินคาเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(3) ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร จะกําหนดเลขที่ใบกํากับการขน
ยายสินคาทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 12 หลัก ใหผูสงขอมูล ดังนี้ 

 
YY MM X NNNNNNN 
 

Running 7 หลัก เร่ิมตนดวย 0000001 

ตัวอักษร 1 หลัก มีคาเร่ิมตนที่ A และ
จะเปลี่ยนเปนตัวอักษรถัดไป (B, C, …) 
ตอเมื่อเลขที่ใบกํากับการขนยายสินคา 
Running ไปจนถึงเลขที่ 9999999  

       เดือน 2 หลัก 

       ป พ.ศ. 2 หลัก 

(4) ผูสงขอมูลสามารถสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรเพื่อ
แกไขขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาได กอนการขนยายสินคาเขาไปในสถานีรับบรรทุก หรือกอน
ผานจุดรับบรรทุกที่กําหนด โดยไมตองพิจารณาความผิด  
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ขอ 47 การกํากับการขนยายสินคา 

(1) ใหผูรับผิดชอบการบรรจุกํากับการขนยายสินคาไปยังทา หรือที่ หรือสนามบินที่สงออก ดังนี้ 

(1.1) ในกรณีบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอรเพ่ือการสงออกใหผู รับผิดชอบการบรรจุ
ดําเนินการ เชน ส่ังพิมพใบกํากับการขนยายสินคาจากระบบคอมพิวเตอร หรือทําสําเนาภาพถายใบ
กํากับการขนยายสินคา หรือแสดงเลขที่ใบกํากับการขนยายสินคาที่ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร
ไดกําหนดใหในเอกสารอื่นใด มอบใหพนักงานขับรถที่บรรทุกตูคอนเทนเนอรเพ่ือกํากับสินคาที่ทํา
การขนยายนั้น 

(1.2) ในกรณีบรรจุสินคาในพาหนะที่จะทําการขนสงมายังสนามบินที่สงออก ใหผูรับ
ผิดชอบการบรรจุส่ังพิมพใบกํากับการขนยายสินคาจากระบบคอมพิวเตอร หรือทําสําเนาภาพถายใบ
กํากับการขนยายสินคา หรือแสดงเลขที่ใบกํากับการขนยายสินคาที่ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร
ไดกําหนดใหในเอกสารอื่นใด เพ่ือแจงใหผูรับผิดชอบในการขนยายสินคาทราบถึงเลขที่ ใบกํากับการ
ขนยายสินคาที่ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรไดกําหนดให เพ่ือกํากับสินคาที่ทําการขนยายนั้น  

(1.3) ในกรณีการบรรจุสินคาในยานพาหนะเพื่อทําการขนสงผานเขตแดนทางบก ใหผู
รับผิดชอบการบรรจุดําเนินการสั่งพิมพใบกํากับการขนยายสินคาจากระบบคอมพิวเตอร หรือทํา
สําเนาภาพถายใบกํากับการขนยายสินคา แลวมอบใหผูควบคุมยานพาหนะเพื่อนําไปยื่นตอจุดรับ
บรรทุกสินคาที่กําหนด และใหใชเปนบัญชีสินคา (แบบ ศ.บ.3) เพ่ือย่ืนตอดานพรมแดนในการนํา
ยานพาหนะผานเขตแดนทางบก ตอไป 

(1.4) ในกรณีการขนยายสินคาโดยวิธีอ่ืน เนื่องจากโดยสภาพของการขนยายสินคาแลว
ไมอาจทําการชั่งน้ําหนักสินคาขณะทําการขนถายไดในคราวเดียวกัน ใหผูรับผิดชอบการบรรจุ       
ส่ังพิมพใบกํากับการขนยายสินคาจากระบบคอมพิวเตอร หรือทําสําเนาภาพถายใบกํากับการขนยาย
สินคา หรือแสดงเลขที่ใบกํากับการขนยายสินคาที่ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรไดกําหนดใหใน
เอกสารอื่นใด เพ่ือแจงใหผูรับผิดชอบในการขนยายสินคาทราบถึงเลขที่ใบกํากับการขนยายสินคาที่
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรไดกําหนดให 

(2)  หาก ทา หรือที่ หรือสนามบินที่สงออกมีระบบตรวจสอบรหัสโดยใชความถี่วิทยุ 
(Radio Frequency Identification : RFID) ใหผูรับผิดชอบการบรรจุทําการติดอุปกรณระบบตรวจ
สอบรหัสโดยใชความถี่วิทยุซึ่งมีขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาที่ตูคอนเทนเนอรหรือพาหนะที่ใช
ขนยายสินคาหรือที่ที่สามารถสื่อสารกับตัวอานระบบตรวจสอบรหัสโดยใชความถี่วิทยุ (RFID 
Reader) ได  

สวนที่ 3 
การขนยายสินคาผานสถานีรับบรรทุก ณ ทา ที่ หรือสนามบินที่สงออก 

______________________________ 

 ขอ 48 กอนการขนยายสินคาเขาไปในสถานีรับบรรทุก หรือกอนผานจุดรับบรรทุกที่กําหนด 
ใหผูรับผิดชอบการบรรจุดําเนินการ ดังนี้ 
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(1) กรณีบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอรเพ่ือการสงออก ใหพนักงานขับรถที่บรรทุกตู     
คอนเทนเนอรหรือยานพาหนะที่ใชในการขนยายสินคาไปยังทา หรือที่ หรือสนามบินที่สงออก ดําเนิน
การชั่งน้ําหนักของตูคอนเทนเนอรกอนที่จะถึงสถานีรับบรรทุก 

 (2) กรณีบรรจุสินคาในพาหนะที่จะทําการขนสงมายังสนามบินที่สงออก ใหผูรับผิดชอบ
การบรรจุทําการชั่งน้ําหนักของสินคากอนยื่นใบกํากับการขนยายสินคา ณ จุดรับบรรทุกที่กําหนด  

(3) กรณีการบรรจุสินคาในยานพาหนะเพื่อทําการขนสงผานเขตแดนทางบก หากจุดรับ
บรรทุกสินคาที่กําหนดมีเครื่องช่ังน้ําหนักใหผูควบคุมยานพาหนะดําเนินการชั่งน้ําหนักของสินคา
กอนยื่นใบกํากับการขนยายสินคา ณ จุดรับบรรทุกที่กําหนด 

(4) กรณีการขนยายสินคาโดยวิธีอ่ืน เนื่องจากโดยสภาพของการขนยายสินคาแลวไมอาจทํา
การชั่งน้ําหนักสินคาขณะทําการขนถายไดในคราวเดียวกัน ใหผูรับผิดชอบการบรรจุดําเนินการขน
ยายสินคาจนเสร็จสิ้นตามใบขนสินคาขาออก 

ขอ 49 ใหผูประกอบการทําเนียบทาเรือ ผูประกอบการสถานที่ที่สงออก หรือผูประกอบการ
คลังสินคา/ผูประกอบการเขตปลอดอากร ณ สนามบินที่สงออก ทําการชั่งน้ําหนักของตูคอนเทนเนอร
หรือสินคา แลวออกใบตรวจรับสภาพตูสินคาหรือใบชั่ง (Equipment Interchange Receipt : EIR) 
พรอมกับบันทึกขอมูลใบตรวจรับสภาพตูสินคาหรือใบชั่งสินคาตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนดเขาสู
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร เพ่ือใชประกอบการตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคาของศุลกากร   

 

สวนที่ 4 
การตรวจสอบ ณ สถานีรับบรรทุก  

______________________________ 

ขอ 50 การตรวจสอบและตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคา  

(1) ใหพนักงานขับรถหรือตัวแทนผูรับผิดชอบการบรรจุแสดงใบกํากับการขนยายสินคา 
(ถามี) หรือแจงเลขที่ใบกํากับการขนยายสินคาที่ระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรไดกําหนดให 
พรอมแนบใบตรวจรับสภาพตูหรือใบชั่งสินคา (ถามี) แกเจาหนาที่ศุลกากรที่ประจําสถานีรับบรรทุก
หรือจุดรับบรรทุกสินคาที่กําหนด นั้น 

(2) เจาหนาที่ศุลกากรจะตรวจสอบเลขที่ใบกํากับการขนยายสินคาที่ไดรับแจงวามีขอมูลอยูใน
ระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรแลว 

(3) ของที่จะนําผานสถานีรับบรรทุกหรือจุดรับบรรทุกสินคาที่กําหนดตองถูกตองตรงตามขอมูล
ใบกํากับการขนยายสินคา ดังนี้ 

(3.1) ในกรณีบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอร  เลขที่ตูคอนเทนเนอรที่จะนําผานสถานีรับ
บรรทุกหรือจุดรับบรรทุกสินคาที่กําหนดตองถูกตองตรงตามขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาในระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากร เทานั้น  
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(3.2) ในกรณีบรรจุสินคาในพาหนะที่จะทําการขนสงมายังสนามบินที่สงออก ในขณะที่
จะนําสินคาผานสถานีรับบรรทุกหรือจุดรับบรรทุกสินคาที่กําหนด ใหผูรับผิดชอบการบรรจุแจงเลขที่ 
ใบตราสงสินคาทางอากาศยาน (Air WayBill) ใหเจาหนาที่ศุลกากรทราบกอนนําสินคาผานสถานีรับ
บรรทุกหรือจุดรับบรรทุกสินคาที่กําหนด  

(3.3) ในกรณีการบรรจุสินคาในยานพาหนะเพื่อทําการขนสงผานเขตแดนทางบก เลขทะเบียน
ยานพาหนะที่บรรทุกสินคามายังดานศุลกากรที่สงออกหรือจุดรับบรรทุกที่กําหนดตองถูกตองตรงตาม
ขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร เทานั้น  

(4) การตรวจสอบตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคา 
(4.1) เจาหนาที่ศุลกากรจะตรวจสอบขอมูลใบขนสินคาขาออกที่ระบุเลขที่ไวในใบกํากับ

การขนยายสินคาวาอยูในเงื่อนไขความเสี่ยงที่ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกําหนดวารับได แลว
ทําการตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคาดังกลาว และอนุญาตใหนําสินคาผานสถานีรับบรรทุกหรือ
จุดรับบรรทุกสินคาที่กําหนดได  

(4.2) กรณีที่ใชระบบตรวจสอบรหัสโดยใชความถี่วิทยุสําหรับติดตามรถขนสงตูคอน
เทนเนอรหรือยานพาหนะที่ทําการขนยายสินคา และท่ีสถานีรับบรรทุกมีตัวอานระบบตรวจสอบรหัส
โดยใชความถี่วิทยุ เมื่อยานพาหนะที่ติดอุปกรณระบบตรวจสอบรหัสโดยใชความถี่วิทยุวิ่งผานสถานี
รับบรรทุกตัวอานขอมูลจะอานขอมูลที่ติดมากับตูคอนเทนเนอรหรือยานพาหนะที่ทําการขนยายสิน
คานั้นเขาระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร ถาขอมูลถูกตองตรงกันระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะ
ตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคาโดยอัตโนมัติ  

(5) ในวันทําการเดียวกันที่ทําการตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคา ระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากรจะตอบกลับขอมูลการตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคาไปใหผูสงขอมูลใบขนสินคาขาออก
ที่ปรากฏเลขที่ใบขนสินคาในใบกํากับการขนยายสินคานั้น ทราบถึงการตัดบัญชีใบกํากับการขนยาย
สินคาดังกลาว  

ขอ 51 การเปดตรวจของขาออก 

(1) กรณี ของขาออกที่มีคําส่ัง“ใหเปดตรวจ”  

(1.1) ของสงออกที่ขนยายมายังสถานีหรือจุดรับบรรทุกติดเง่ือนไขความเสี่ยงที่ตอง 
ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ 

(1.2) กรณี ผูสงของออกมีความประสงคขอใหเปดตรวจของที่จะสงออก ใหจัดทํา     
คํารองขอยื่นตอหัวหนาหนวยบริการศุลกากร ณ ทา หรือที่ หรือสนามบินที่สงออก กอนการขนยาย
ของเขาไปในสถานีรับบรรทุกหรือกอนผานจุดรับบรรทุกที่กําหนด เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนการ
เฉพาะราย 

(2) การตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ใหเปนไปตามหลักเกณฑในเรื่องการกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากรและการกําหนดราคาศุลกากร 
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(2.1) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะแจงใหเจาหนาที่หนวยบริการศุลกากรประจํา
สถานีรับบรรทุกหรือจุดรับบรรทุกสินคาทราบถึงเลขที่ใบขนสินคาขาออกที่ติดเง่ือนไขความเสี่ยง 
และกําหนดชื่อเจาหนาที่ศุลกากรที่จะทําการตรวจของโดยอัตโนมัติ  

(2.2) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบกลับขอมูลการตัดบัญชีใบกํากับการขน
ยายสินคาไปใหผูสงขอมูลใบขนสินคาขาออกทราบถึงการตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคาและการ
ใหเปดตรวจ เพ่ือมาติดตอหนวยบริการศุลกากร ณ ทา ที่ หรือสนามบินที่สงออกตอไป 

(2.3) เจาหนาที่ศุลกากรจะแจงใหพนักงานขับรถทราบ และนํารถบรรทุกคอนเทนเนอร
หรือยานพาหนะที่ใชในการขนยายสินคาไปยังจุดตรวจสินคา เพ่ือปฏิบัติตามคําส่ังการตรวจแลวแต
กรณี 

(3) เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแลวเสร็จเจาหนาที่ศุลกากรจะทําการบันทึกการตรวจ
ในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

ขอ 52 ของสงออกทางไปรษณีย  

(1) เมื่อตรวจของที่จะสงแลว หนวยงานตรวจปลอยตองควบคุมใหผูสงของออกทําการ
บรรจุและผูกมัดหอส่ิงของใหแนนหนาแข็งแรงเหมาะแกการสงออกโดยทางไปรษณีย  

(2) แลวบันทึกบนหีบหอวาเปนของสงออกตามใบขนสินคาขาออกฉบับใด ตรวจปลอยเมื่อ
ใด และประทับตราดานศุลกากรไปรษณีย 

(3) เมื่อที่ทําการไปรษณียโทรเลขไดรับฝากสงเรียบรอยแลว เจาหนาที่ศุลกากรจะทําการ
บันทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร   

สวนที่ 5 
การดําเนินการในกระบวนการศุลกากรในการสงออก 

      _______________________________  

ขอ 53 ใหผูนําของออกดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรใหครบถวนกอนการตัดบัญชี
ใบกํากับการขนยายสินคา ณ สถานีรับบรรทุก หรือจุดรับบรรทุกที่กําหนด 

(1) กรณีใบขนสินคาขาออกที่มีคําส่ังยกเวนการตรวจ  

(1.1) กรณีสามารถดําเนินกระบวนการทางศุลกากรโดยระบบการใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียวได และหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมการนําเขาไดสงผานขอมูลการอนุมัติ/
อนุญาตเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรโดยผานระบบการใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว แลว  
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะทําการบันทึกผลการปลอยของและขอมูลเลขที่การอนุมัติ/อนุญาต
ไว โดยผูสงของออกไมตองย่ืนเอกสารในรูปเอกสารใหศุลกากรอีก 

(1.2) กรณีไมสามารถดําเนินกระบวนการทางศุลกากรโดยระบบการใหบริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียวได  
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(1.2.1) กรณีการอนุมัติ/อนุญาตใหกับของที่สงออกตามบัญชีราคาสินคาที่สง
ออกเปนรายครั้ง ใหผูสงของออกนําเอกสารในรูปแบบเอกสาร เชน เอกสารแสดงการไดรับสิทธิ
พิเศษตางๆ, ใบอนุญาต/ใบทะเบียน/หนังสืออนุญาตตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวของ ย่ืนตอ
หนวยควบคุมทางศุลกากรของทา หรือที่ หรือสนามบิน สุดทายที่สงของออกไปนอกราชอาณาจักร 
ภายใน 15 วัน นับแตวันตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคา 

(1.2.2) กรณีการอนุมัติ/อนุญาตใหกับของที่สงออกตามปริมาณที่กําหนดไวหรือ
เปนรายงวด/รายป หรือตามใบขนสินคาขาออกมากกวา 1 ฉบับ  

(1.2.2.1) ใหผูสงออกย่ืนเอกสารในรูปเอกสาร ณ จุดรับรองใบขนสินคา 
ขาออกของทา หรือที่ หรือสนามบินสุดทายที่ไดทําการสงของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใน 15 
วัน นับแตวันตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคา  

(1.2.2.2) เพ่ือใหเจาหนาที่หนวยบริการศุลกากรตรวจสอบขอมูลใบขนสิน
คาขาออกจากระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกับเอกสารในรูปเอกสารดังกลาว และรับรองปริมาณ
การสงออกตามใบขนสินคาขาออกไวในเอกสารดังกลาว พรอมลงชื่อและวันเดือนปกํากับไวดวย  

(1.2.2.3) กรณีใบอนุญาตที่เปนการตัดงวดสุดทายใหหนวยบริการศุลกากรจัด
สงใหหนวยงานเจาของใบอนุญาตตอไป  

(1.2.2.4) ใหผูสงของออกจัดทําสําเนาเอกสารที่รับรองปริมาณการสงออก
แลวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ย่ืนตอหนวยควบคุมทางศุลกากรทุกครั้งที่มีการสงของออก 

(1.3) กรณีย่ืนเอกสารในรูปแบบเอกสารตอหนวยควบคุมทางศุลกากรภายหลัง 15 วัน 
นับแตวันตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคา เจาหนาที่ศุลกากรจะพิจารณาความผิดกรณีไมย่ืน
เอกสารในรูปแบบเอกสารในเวลาอันควร 

(1.4) ใหหนวยงานควบคุมทางศุลกากร เปนผูรวบรวมใบอนุญาต หรือใบรับรองการสง
ออก หรือเอกสารอื่นใดที่ไดรับอนุมัติ อนุญาต หรือดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับ
การศุลกากร เพ่ือจัดเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบภายหลังการตรวจปลอยตอไป 

(2) กรณีใบขนสินคาขาออกที่มีคําส่ังใหเปดตรวจเพื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของ  

(2.1) กรณีสามารถดําเนินกระบวนการทางศุลกากรโดยระบบการใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียวได ผูสงของออกไมตองย่ืนเอกสารใหศุลกากรอีก 

(2.2) กรณีไมสามารถดําเนินกระบวนการทางศุลกากรโดยระบบการใหบริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียวได ใหผูสงของออกนําเอกสาร เชน เอกสารแสดงการไดรับสิทธิพิเศษตางๆ, ใบอนุญาต/  
ใบทะเบียน/หนังสืออนุญาตตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวของ ย่ืนตอเจาหนาที่ศุลกากรขณะทําการ
ตรวจของที่สงออกนั้น 

สวนที่ 6 
การรับบรรทุกของสงออก 
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__________________________________ 

ขอ 54 การรับบรรทุกของที่สงออก 

(1) เมื่อไดมีการตัดบัญชีใบกํากับการขนยายแลว ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะเปลี่ยน
สถานะใบขนสินคาขาออกเปน “ใบขนสินคาที่พรอมรับบรรทุก” โดยอัตโนมัติ  

(2) เมื่อมีการสงออกไปนอกราชอาณาจักรแลว เจาหนาที่ศุลกากรจะบันทึกขอมูลวันที่สง
ออกจริงในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

(2.1) ในกรณีการขนยายของโดยเรือ ณ ทาเรือที่สงออกจะบันทึกขอมูลช่ือเรือ วันเรือ
ออกเมื่อมีการรายงานเรือออกไปนอกราชอาณาจักรแลว 

(2.2) ในกรณีการขนยายของโดยอากาศยาน ณ สนามบินศุลกากร อากาศยานจะบันทึก
ขอมูลเที่ยวบินและวันที่อากาศยานออกเมื่อมีการรายงานอากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักรแลว 

(2.3) ในกรณีการขนยายของโดยยานพาหนะทางบก จะบันทึกขอมูลยานพาหนะออกไป
นอกราชอาณาจักร เมื่อผูควบคุมยานพาหนะยื่นใบกํากับการขนยายสินคาโดยใหใชเปนบัญชีสินคา 
(แบบ ศ.บ.3) ตอดานพรมแดนในการนํายานพาหนะผานเขตแดนทางบก 

(2.4)  ในกรณีการขนยายของโดยรถไฟ จะบันทึกขอมูลเที่ยวที่และวันที่ที่รถไฟออกไป
นอกราชอาณาจักร เมื่อมีการรายงานรถไฟออกไปนอกราชอาณาจักรแลว 

(2.5) ในกรณีการขนยายสินคาโดยวิธีอ่ืน เชน โดยทางทอขนสง ทางสายสงไฟฟา      
จะบันทึกขอมูลวันที่สงออกตามรายงานการสงของออกไปนอกราชอาณาจักร 

(3) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะทําการประมวลผลการรับบรรทุกโดยอัตโนมัติตาม
เวลาที่กําหนดไว 

(4) ในวันทําการเดียวกันระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบกลับขอมูลที่ทําการประมวล
ผลการรับบรรทุกไปใหผูสงขอมูลใบขนสินคาขาออกนั้น ทราบถึงการรับบรรทุกสินคาดังกลาว  

สวนที่ 7 
การขอแกไขขอมูลการสงออก 

___________________________ 

 ขอ 55 ในกรณีที่พบวาขอมูลที่เขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรแลวมีความผิดพลาด 
คลาดเคลื่อนไมตรงตามความจริง ใหแจงเจาหนาที่ศุลกากรทราบโดยพลัน 

 (1)  กรณีที่มีการเปล่ียน ช่ือเรือ เที่ยวเรือ ช่ืออากาศยาน หรือเที่ยวบิน โดยไมเปลี่ยนเขต
ทาที่จะขนถายตูสินคาลงเรือหรือไมเปลี่ยนคลังสินคา  

(1.1) ใหตัวแทนเรือหรือตัวแทนอากาศยานจัดทําคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลง ย่ืนตอ
เจาหนาที่หนวยบริการศุลกากรของทําเนียบทาเรือหรือคลังสินคาที่สงออกนั้น  
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(1.2) เมื่อเจาหนาที่พิจารณาและทําการแกไขขอมูลแลว ระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากรจะเก็บขอมูลกอนการแกไขและขอมูลหลังการแกไข พรอมชื่อเจาหนาที่ผูทําการแกไข โดย
ไมตองมีการพิจารณาความผิด 

(2)  กรณีที่มีการเปล่ียน เขตทาที่จะขนถายตูสินคาลงเรือ คลังสินคาที่จะบรรทุกข้ึนอากาศยาน 
ทาเรือที่จะสงออก สถานที่ที่จะสงออก หรือสนามบินศุลกากรที่จะสงออก  

(2.1) ใหผูรับผิดชอบการบรรจุจัดทําคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลง ย่ืนตอเจาหนาที่ ณ 
หนวยบริการนั้นๆ เพ่ือยกเลิกเลขที่ใบกํากับการขนยายสินคาออกจากระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากรและแกไขสถานะของใบขนสินคาเปนใบขนสินคาที่ยังมิไดตัดบัญชีใบกํากับการขนยาย 

(2.2) เมื่อเจาหนาที่พิจารณาอนุญาตและทําการแกไขขอมูลแลว ใหผูรับผิดชอบการ
บรรจุสงขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาที่ถูกตองมาใหม โดยไมตองมีการพิจารณาความผิด 

(3) กรณีที่ตองการขอเปดตูสินคา เพ่ือเปลี่ยนถายตูสินคาใหมหรือเพ่ือทําการอยางหน่ึง
อยางใดในเขตทาที่จะขนถายตูสินคาลงเรือ คลังสินคาที่จะบรรทุกข้ึนอากาศยาน  

(3.1) ใหผูรับผิดชอบการบรรจุจัดทําคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลง โดยใหผูประกอบการ
ทําเนียบทาเรือ ผูประกอบการสถานที่ หรือผูประกอบการคลังสินคา ณ สนามบิน  ลงช่ือรับรองใน
คํารองดวย แลวยื่นตอเจาหนาที่ ณ หนวยบริการนั้นๆ  

(3.2) ใหเจาหนาที่หนวยบริการศุลกากรรวมกับเจาหนาที่หนวยควบคุมทางศุลกากรทํา       
การกํากับควบคุมการเปดตูสินคา เพ่ือทําการเปลี่ยนถายสินคาเขาตูคอนเทนเนอรใหม หรือการ
ดําเนินการอื่นใดจนเสร็จสิ้น  

(3.3) เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ใหเจาหนาที่หนวยบริการศุลกากรทําการแกไขขอมูลใน
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรใหถูกตอง ระบบคอมพิวเตอรจะเก็บขอมูลกอนการแกไขและขอมูล
หลังการแกไข พรอมชื่อเจาหนาที่ผูทําการแกไข โดยไมตองมีการพิจารณาความผิด 

(4) กรณีสินคาที่สงออกไปนอกราชอาณาจักรไมครบตามจํานวน (Short Packing)  

(4.1) ภายใน 10 วัน นับแตวันตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคา ผูสงของออกสามารถ
สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรเพื่อแกไขขอมูลรายการของสินคาที่ไม
ไดสงออก และยืนยันปริมาณหรือจํานวนหีบหอสินคาที่สงออกใหถูกตองตรงตามความเปนจริงได
โดยไมตองพิจารณาความผิด 

(4.2) การขอแกไขขอมูลรายการของสินคาที่ไมไดสงออก และยืนยันปริมาณหรือจํานวน
หีบหอสินคาที่สงออกภายหลัง 10 วัน นับแตวันตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคาให  

(4.3.1) ใหผูสงของออกจัดทําคํารองเพ่ือแจงรายการของสินคาที่ไมไดสงออก 
และยืนยันปริมาณหรือจํานวนหีบหอสินคาที่สงออกใหถูกตองตรงตามความเปนจริงพรอมแนบ
เอกสารที่เก่ียวของ ย่ืนตอหนวยควบคุมทางศุลกากรเพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย 
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(4.3.2) เจาหนาที่ศุลกากรจะพิจารณาคํารองพรอมการพิจารณาความผิด กรณีที่
พิจารณาอนุญาตใหทําการแกไขขอมูล และระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะเก็บขอมูลกอนการแก
ไขและขอมูลหลังการแกไข พรอมชื่อเจาหนาที่ผูทําการแกไขดังกลาว  

(5) กรณีเปนสินคาเทกองในลักษณะ Bulk Cargo ซึ่งการขนยายสินคากระทําโดยวิธีอ่ืน 
หรือตองตรวจสอบปริมาณโดยวิธีวัดระดับเรือ (Draft Survey)  

(5.1) ภายใน 10 วัน นับแตวันตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคา ผูสงของออกสามารถ
จัดทําคํารองเพ่ือแจงรายการของสินคาที่ไมไดสงออก และยืนยันปริมาณหรือจํานวนหีบหอสินคาที่
สงออกใหถูกตองตรงตามความเปนจริงพรอมแนบเอกสารที่เก่ียวของ ย่ืนตอหนวยควบคุมทาง
ศุลกากรเพื่อพิจารณาอนุญาต เมื่อเจาหนาที่พิจารณาอนุญาตและทําการแกไขขอมูลแลว ระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากรจะเก็บขอมูลกอนการแกไขและขอมูลหลังการแกไข พรอมชื่อเจาหนาที่ผู
ทําการแกไข โดยไมตองมีการพิจารณาความผิด 

(5.2) การแจงรายการของสินคาที่ไมไดสงออก และยืนยันปริมาณหรือจํานวนหีบหอสิน
คาที่สงออกใหถูกตองตรงตามความเปนจริง ภายหลัง 10 วัน นับแตวันตัดบัญชีใบกํากับการขนยาย
สินคา เจาหนาที่ศุลกากรจะพิจารณาคํารองพรอมการพิจารณาความผิด กรณีที่พิจารณาอนุญาตให
ทําการแกไขขอมูล ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะเก็บขอมูลกอนการแกไขและขอมูลหลังการแก
ไข พรอมชื่อเจาหนาที่ผูทําการแกไขดังกลาว  

(6) กรณีขอตรวจรับสินคากลับคืน หรือการยกเลิกการสงออก  

(6.1) กรณีตรวจรับสินคากลับคืนบางสวน เนื่องจากสงออกไมครบจํานวน  

(6.1.1) ใหผูสงของออกจัดทําคํารองเพ่ือแจงรายการของสินคาที่ไมไดสงออก 
และยืนยันปริมาณหรือจํานวนหีบหอสินคาที่สงออกใหถูกตองตรงตามความเปนจริงพรอมแนบ
เอกสารที่เก่ียวของ ย่ืนตอหนวยควบคุมทางศุลกากรเพื่อพิจารณาอนุญาต 

(6.1.2) เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบวามีการแกไขขอมูลรายการของสินคาที่ไมไดสง
ออกแลว ใหพิจารณาอนุญาตใหรับสินคากลับคืนได โดยไมตองมีการพิจารณาความผิด 

 (6.2) กรณียกเลิกการสงออกและขอตรวจรับสินคากลับคืนทั้งหมด  

(6.2.1) ใหผูสงของออกจัดทําคํารองเพื่อยกเลิกการสงออกและขอตรวจรับสินคา
กลับคืน ย่ืนตอหนวยควบคุมทางศุลกากรเพื่อพิจารณาอนุญาต 

(6.2.2) ใหเจาหนาที่ศุลกากรบันทึกขอมูลการยกเลิกเลขท่ีใบขนสินคาฉบับนั้น
ออกจากระบบกอนอนุญาตใหตรวจรับกลับคืนทั้งหมด โดยไมตองมีการพิจารณาความผิด 

(7) กรณีขอใหเพ่ิมเติมขอมูลเลขที่ใบขนสินคาขาออกเพื่อรับรองการสงออก 

(7.1) ใหผูสงของออกจัดทําคํารอง ย่ืนตอหนวยควบคุมทางศุลกากรในกรณีของที่สง
ออกไดผานสถานีรับบรรทุกหรือจุดรับบรรทุกสินคาที่กําหนดแลว แตผูรับผิดชอบการบรรจุมิไดจัด
สงขอมูลเลขที่ใบขนสินคาขาออกของผูสงของออกมาเพื่อทําการตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคา  
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(7.2) หากเจาหนาที่ศุลกากรพิจารณาอนุญาตใหรับรองการสงออกเปนการเฉพาะเปน
รายแลว ในการพิจารณาความผิดใหดําเนินการกับผูสงขอมูลใบกํากับการขนยายสินคา และใหผอน
ผันการปรับแกผูสงของออก 

(8) การขอแกไขขอมูลใบขนสินคาในเรื่องอ่ืนๆ ภายหลังการสงออก ใหผูสงของออกจัดทํา
คํารองขอแกไข ย่ืนตอหนวยควบคุมทางศุลกากรที่ทําการสงออก เพ่ือพิจารณาความผิดที่เก่ียวของ
และพิจารณาอนุญาตเปนการเฉพาะเปนรายๆ ไป แลวเจาหนาที่ศุลกากรจะทําการแกไขขอมูลใน
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 6 
การยื่นรายงานการนําของออก 

________________________________ 
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ขอ 56 ใหผูรับผิดชอบในการขนสงของออกไปนอกราชอาณาจักร ทําการรายงานการนําของ
ออกไปนอกราชอาณาจักร  

สวนที่ 1 
การรายงานเรือออกและการยื่นบัญชีสินคาสําหรับเรือ 

__________________________________ 

ขอ 57  ใหตัวแทนเรือดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานเรือเขา การอนุญาตพิเศษใหขนสินคา
ขาออกบรรทุกลงในเรือ และการยื่นบัญชีสินคาสําหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้ 

(1) การรายงานเรือออกไปนอกราชอาณาจักร 

(1.1) กอนขนสินคาขาออกบรรทุกลงเรือหรือกอนเรือออก ใหตัวแทนเรือจัดทําขอมูล
การรายงานเรือออกและการขออนุญาตพิเศษในการขนสินคาลงเรือ(Vessel Schedule : VSED) 
ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด และสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากร  

(1.2) เมื่อระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรรับขอมูลรายงานเรือออกถือเปนการออก
ใบปลอยเรือแลว จะแจงกลับเลขที่รับรายงานเรือออก (Receive Control Number) ใหตัวแทนเรือ
ทราบ ถือเปนการอนุญาตพิเศษใหขนสินคาขาออกบรรทุกลงในเรือได และถือเปนการลงรายงานเรือ
ลงในสมุดรายงานเรือออกและยื่นใบสําแดงรายการเรือออก (แบบที่ 373) แลว 

(1.3) ใหตัวแทนเรือชําระคาธรรมเนียมใบปลอยเรือ (ใบแนบ ศ.7) และคาธรรมเนียม
ประภาคาร  

(1.4) เมื่อเรือออกไปนอกราชอาณาจักรใหตัวแทนเรือจัดทําขอมูลวันเรือออกจริงและ
เวลาที่เรือออกจากเขตทา (Actual Date Actual Time) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด และสงขอ
มูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

(1.5) ภายในกําหนด 24 ช่ัวโมง นับแตเรือออกจากเขตทา ตัวแทนเรือสามารถสงขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรเพื่อแกไขขอมูลวันเรือออกไดโดยไมตอง
พิจารณาความผิด  

(2) ใหตัวแทนเรือหรือผูที่ตัวแทนเรือมอบหมายใหรับสงขอมูลบัญชีสินคาเรือภายใตเลขที่
รับรายงานเรือเขา จัดทําขอมูลบัญชีตูสินคาบรรทุกลงเรือ (Container Tally Sheet) ตามมาตรฐานที่
ศุลกากรกําหนด แลวสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรภายใตเลขที่รับ
รายงานเรือออก ภายใน 72 ช่ัวโมงนับแตเรือออกจากเขตทา  

(3) ใหตัวแทนเรือ และ/หรือผูที่ตัวแทนเรือมอบหมายใหรับสงขอมูลบัญชีสินคาสําหรับ
เรือ(Manifest) ภายใตเลขที่รับรายงานเรือออก 

(3.1) จัดทําขอมูลบัญชีสินคาสําหรับเรือ (Master Sea Cargo Manifest : MMAN) 
ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด  

หนา 45 จาก 80 



ประกาศกรมศุลกากร ที่   116/2549  

(3.2) จัดทําขอมูลบัญชีสินคาสําหรับเรือรายใบตราสงสินคา (House Sea Cargo 
Manifest : HMAN) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด 

(3.3) แลวสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรภายใตเลขที่
รับรายงานเรือเขา ภายในกําหนด 6 วันนับแตวันออกใบปลอยเรือขาออก โดยถือเปนการยื่นใบรับ
รองสินคา (ใบแนบ 8) แลว  

 (4) การสําแดงเครื่องหมายและเลขหมายหีบหอ (Shipping Mark) ในขอมูลบัญชีสินคา
สําหรับเรือ ถาขอมูลเปนรูปภาพใหบันทึกเปน Picture แตถาเปนขอความใหบันทึกเปนขอความตามจรงิ 
ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด 

(5) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลอางอิง  

(5.1) ถาพบขอผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน ระบบคอมพิวเตอร
ของศุลกากรจะตอบรหัสขอผิดพลาด (Error Message) กลับไปใหผูสงขอมูล 

(5.2) ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะนําขอมูลช่ือเรือ วันเรือออก 
ขอมูลเลขที่ใบตราสงตามบัญชีสินคาสําหรับเรือนั้นๆ เพ่ือใชในการประมวลผลการปดบัญชีเรือและ/
หรือรับบรรทุกของขาออกตอไป 

สวนที่ 2 
การรายงานอากาศยานออกและการยื่นบัญชีสินคาสําหรับอากาศยาน 

__________________________________ 

ขอ 58  ใหตัวแทนอากาศยานดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานอากาศยานออก และการยื่น
บัญชีสินคาสําหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้ 

(1) การรายงานอากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักร 

(1.1) กอนอากาศยานออก ใหตัวแทนเรือจัดทําขอมูลการรายงานอากาศยานออก 
(Vessel Schedule : VSED) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด และสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสู
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(1.2) เมื่อระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรรับขอมูลรายงานเรือออกแลวจะแจงกลับ
เลขที่รับรายงานอากาศยานออก(Receive Control Number) ใหตัวแทนอากาศยานทราบ ถือเปน
ถือเปนการออกใบปลอยอากาศยานออกเดินทางไปตางประเทศได 

(1.3) ใหตัวแทนอากาศยานชําระคาธรรมเนียมใบปลอยอากาศยาน (ใบแนบ ศ.7)  

(1.4) เมื่ออากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักรใหตัวแทนอากาศยานจัดทําขอมูลวัน
อากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักรจริงและเวลาที่อากาศยานออกจากสนามบินศุลกากร (Actual 
Date Actual Time) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด และสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากร 
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(1.5) ภายในกําหนด 24 ช่ัวโมง นับแตอากาศยานออกจากสนามบินศุลกากร ตัวแทน
อากาศยานสามารถสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรเพื่อแกไขขอมูล
วันอากาศยานออกไดโดยไมตองพิจารณาความผิด  

(2) ใหตัวแทนอากาศยาน 

(2.1) จัดทํ าขอมูลบัญชี สินคาสําหรับอากาศยาน  (Master Air Cargo Manifest : 
MMAN) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด  

(2.2) จัดทําขอมูลบัญชีสินคาสําหรับอากาศยานรายใบตราสงสินคา (House Air Cargo 
Manifest : HMAN) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด  

 (2.3) แลวสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรภายใตเลขที่
รับรายงานอากาศยานออก ภายใน 24 ช่ัวโมงนับแตอากาศยานออกจากสนามบินศุลกากรในราช
อาณาจักร  

(3) การสําแดงเครื่องหมายและเลขหมายหีบหอ (Shipping Mark) ในขอมูลบัญชีสินคา
สําหรับอากาศยาน ถาขอมูลเปนรูปภาพใหบันทึกเปน Picture แตถาเปนขอความใหบันทึกเปนขอความ
ตามจริง ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด 

(4) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลอางอิง  

(4.1) ถาพบขอผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน ระบบคอมพิวเตอร
ของศุลกากรจะตอบรหัสขอผิดพลาดกลับไปใหผูสงขอมูล 

(4.2) ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะนําขอมูลเที่ยวบินของ
อากาศยาน วันอากาศยานออก ขอมูลเลขที่ใบตราสงตามบัญชีสินคาสําหรับอากาศยานที่ไดทําการยืนยัน
ความถูกตองแลว เพ่ือใชในการประมวลผลการปดบัญชีเรือและ/หรือรับบรรทุกของขาออกตอไป 

สวนที่ 3 
รายงานยานพาหนะออกและการยื่นบัญชีสินคาทางบก 

__________________________________ 

ขอ 59 ใหควบคุมยานพาหนะที่ทําการขนยายสินคาออกนอกราชอาณาจักรผานเขตแดนทางบก 
ย่ืนใบกํากับการขนยายสินคาตอเจาหนาที่ศุลกากรเมื่อจะนํายานพาหนะผานดานพรมแดนที่สงออก
โดยไมตองย่ืนบัญชีสินคา (แบบ ศ.บ. 3) อีก เพ่ือใชในการประมวลผลการรับบรรทุกของขาออกไป
นอกราชอาณาจักร ตอไป 

สวนที่ 4 
รายงานยานพาหนะออกและการยื่นบัญชีสินคาทางรถไฟ 

__________________________________ 
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ขอ 60 ใหผูรับผิดชอบการขนสงสินคาทางรถไฟ หรือของเจาของผูมีสิทธิครอบครองสินคาที่
ขนสงทางรถไฟที่ประสงคจะยื่นรายงานยานพาหนะที่ขนสงสินคาผานพรมแดนทางบกออกไปนอก
ราชอาณาจักรและยื่นบัญชีสินคาทางอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการเชนเดียวกับการรายงานของออกและ 
การยื่นบัญชีสินคาทางเรือโดยอนุโลม เพ่ือใชในการประมวลผลการรับบรรทุกของขาออกไปนอกราช
อาณาจักร ตอไป 

สวนที่ 5 
รายงานของออกและการยื่นบัญชีสินคาทางไปรษณีย 

__________________________________ 

ขอ 61 เมื่อที่ทําการไปรษณียโทรเลขไดรับฝากสงเรียบรอยแลว และเจาหนาที่ศุลกากรจะทํา
การบันทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะทําการ
ประมวลผลการรับบรรทุกของขาออกไปนอกราชอาณาจักร ตอไป 

สวนที่ 6 
รายงานของออกและการยื่นบัญชีสินคาสําหรับของที่ขนสงทางทอหรือสายสงไฟฟา 

__________________________________ 

ขอ 62 สําหรับของที่ทําการขนสงทางทอสงหรือสายสงไฟฟา  

(1) เมื่อผูสงของออกไดทําการสงสินคาออกโดยการขนสงทางทางทอหรือสายสงไฟฟา   ให
ผูสงของออกจัดทําขอมูลบัญชีสินคาตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด แลวสงขอมูลใบขนสินคา      
ขาออกเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่สงของออกไป
นอกราชอาณาจักร 

(2) ใหผูรับผิดชอบการขนสงสินคาทางทอหรือสายสงไฟฟา หรือของเจาของผูมีสิทธิครอบ
ครองสินคาที่ขนสงทางทางทอหรือสายสงไฟฟา จัดทําขอมูลย่ืนรายงานยานของออกและบัญชีสินคา
สําหรับของที่ขนสงทางทอหรือสายสงไฟฟา แลวสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอร
ของศุลกากร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่สงของออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 
กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับคลังสินคาทัณฑบน 

_______________________________ 
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ขอ 63 ในหมวดนี้  

(1) คําวา “ผูนําของเขาในคลังสินคาทัณฑบน” หมายความถึง ผูนําของเขาที่นําของเขามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขนเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบน และไดรับอนุมัติหลักการใหเปนผูประกอบการ
คลังสินคาทัณฑบนแลว หรือเปนผูที่ผูประกอบการคลังสินคาทัณฑบนยินยอมใหนําของเขาเก็บใน
คลังสินคาทัณฑบนนั้น ๆ ได 

(2) คําวา “ผูนําของเขาตามมาตรา 88 วรรค 4” หมายความถึง ผูรับโอนของทีเ่ก็บในคลงัสินคา
ทัณฑ เขาไปในคลังสินคาทัณฑบน หรือจําหนายใหแกผูนําของเขาตามมาตรา 19 ทวิ แหงพระราช
บัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 หรือผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวย
พิกัดอัตราศุลกากร หรือผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายอื่น โดยใหถือวาของนั้นนําเขามาใน
ราชอาณาจักรในเวลาที่ปลอยของนั้นออกจากคลังสินคาทัณฑบนภายในประเทศ 

(3) คําวา “ผูสงของออกจากคลังสินคาทัณฑบน” หมายความถึง  

(3.1) ผูสงของจากคลังสินคาทัณฑบนออกไปนอกราชอาณาจักร ที่ไดสงขอมูลใบขนสิน
คาขาออกเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกอนการขนยายสินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบนที่เก็บ
ของนั้น เพ่ือเปนขอมูลกํากับการขนยายของออกจากคลังสินคาทัณฑบน 

(3.2) ผูสงของจากคลังสินคาทัณฑโอนเขาไปในคลังสินคาทัณฑบนอื่น หรือผูจําหนาย
ของนั้นใหแกผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร  หรือจําหนายใหแก
ผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายอื่น โดยใหถือวาของนั้นไดสงออกจากคลังสินคาทัณฑบนใน
เวลาที่ปลอยของนั้นออกจากคลังสินคาทัณฑบนภายในประเทศ  

(4) คําวา “โอนของเขาไปในคลังสินคาทัณฑบนอื่น” หมายความถึง การโอนของระหวางคลัง
สินคาทัณฑบนที่มีเจาของหรือผูประกอบการคลังสินคาทัณฑบนเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีเลข
ประจําตัวผูเสียภาษีตางกัน 

สวนที่ 1 
บททั่วไป 

 _____________________________ 

ขอ 64 กรณีการนําของเขาไปในหรือออกจากคลังสินคาทัณฑบนในนามของบุคคลอื่นที่มิใช    
ผูประกอบกิจการคลังสินคาทัณฑบน 

(1) ผูนําของเขาไปในคลังสินคาทัณฑบนหรือผูนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนตองไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากผูประกอบกิจการคลังสินคาทัณฑบน  

(2) ผูประกอบกิจการคลังสินคาทัณฑบนตองแจงการอนุญาตใหเจาหนาที่ศุลกากรที่มีเขต
อํานาจในการควบคุมคลังสินคาทัณฑบนนั้นทราบ เพ่ือใชเปนขอมูลในการตรวจสอบการผานพิธีการ
ศุลกากร ดังนี้ 
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(2.1) ช่ือของผูประกอบการที่ตนอนุญาตใหนําของเขาไปเก็บรักษาหรือดําเนินการใดๆ
ในคลังสินคาทัณฑบนของตน หรือในการนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนของตน 

(2.2) สินคาที่ผูประกอบกิจการคลังสินคาทัณฑบนอนุญาตใหผูอ่ืนนําของเขาไปเก็บ
รักษาหรือดําเนินการใด ๆ ในคลังสินคาทัณฑบนของตน  หรือในการนําของออกจากคลังสินคา
ทัณฑบนของตน 

(2.3) ชวงระยะเวลาหรือวันที่ที่อนุญาตใหนําของเขาไปเก็บรักษาหรือดําเนินการใดๆใน
คลังสินคาทัณฑบนของตน หรือในการนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนของตน 

(3) การอนุญาตบุคลอื่นนําของเขาไปในหรือนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนของตนใน 
ใหถือวาผูประกอบกิจการคลังสินคาทัณฑบนนั้นยินยอมผูกพันตนเขารับผิดชอบในคาภาษีอากรหรือ
คาเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นจากบุคคลที่ตนอนุญาตเสมือนดําเนินการดวยตนเอง 

สวนที่ 2 
การผานพิธีการใบขนสินคาคลังสินคาทัณฑบนทางอิเล็กทรอนิกส 

 _____________________________ 

ขอ 65 ในการผานพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 

(1) กับของที่นําเขามาในราชอาณาจักรและขนเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบนภายใตการควบ
คุมทางศุลกากรในสถานที่ที่กําหนดใหเปนคลังสินคาทัณฑบนนั้นไมตองชําระคาภาษีอากรขาเขา 

(1.1) ใหผูนําของเขาในคลังสินคาทัณฑบนดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ 
ทา ที่ หรือสนามบินศุลการที่ระบุไวในบัญชีสินคาวามีช่ือสงของถึง  

(1.2) ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขนเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบนและไดตรวจ
ปลอยออกจากทา ที่ หรือสนามบินที่นําเขาแลว ใหถือวาไดจดแจงรายละเอียดแหงของที่ขนขึ้นเก็บใน
คลังสินคาทัณฑบน ทั้งชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก ราคา หรือเก่ียวกับอัตราอากร ถูกตองตรงตามที่
ผูนําของเขาในคลังสินคาทัณฑบนไดสงขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

(2) กับของที่จะทําการปลอยออกจากคลังสินคาทัณฑบน เพ่ือทําการขนยายไปยังทา ที่ หรือ
สนามบินเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร โดยยกเวนการเก็บอากรขาเขาและอากรขาออกแกของที่
ปลอยออกไปจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักรไมวาจะปลอยออกในสภาพ
เดิมที่นําเขาหรือสภาพอื่น 

(2.1) ใหผูสงของออกจากคลังสินคาทัณฑบน ดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ณ ทา ที่ หรือสนามบินศุลการสุดทายที่ระบุไววาจะทําการขนหรือยายขนของเพื่อสงออกไปนอกราช
อาณาจักร 

(2.2) ใหผูสงของออกจากคลังสินคาทัณฑบน สงขอมูลใบขนสินคาขาออกเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากรกอนการขนยายสินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบนที่เก็บของนั้น เพ่ือเปนขอมูล
กํากับการขนยายของออกจากคลังสินคาทัณฑบนไปยัง ทา หรือที่ หรือสนามบินที่จะทําการสงของออก 
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สวนที่ 3 
การผานพิธีการใบขนสินคาโอนยายภายในประเทศของคลังสินคาทัณฑบนทางอิเล็กทรอนิกส 

 _____________________________ 

ขอ 66 การผานพิธีการใบขนสินคาโอนยายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับของที่
ขนยายหรือจําหนายจากคลังสินคาทัณฑบน 

(1) การสงขอมูลใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศ 

(1.1) ใหผูสงของออกจากคลังสินคาทัณฑบน จัดทําใบขนสินคาขาออกโอนยายภายใน
ประเทศตามมาตราฐานที่ศุลกากรกําหนด โดยใหถือสภาพของ ราคาของ พิกัดอัตราศุลกากรที่เปน
อยูในวันที่จัดทําใบขนสินคาขาออกนั้น  

(1.2) แลวเปนผูสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกอน
การขนยายสินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบนที่เก็บของนั้น โดยใหถือเปนการสงออกไปนอกราชอาณา
จักรในขณะที่ปลอยของนั้นออกจากคลังสินคาทัณฑบน ไดแก 

(1.1.1)  การปลอยของออกจากคลังสินคาทัณฑบน เพ่ือโอนไปยังคลังสินคา
ทัณฑบนอื่น 

(1.1.2)  การปลอยออกจากคลังสินคาทัณฑบน เพ่ือจําหนายใหแกนําเขามาตาม
มาตรา 19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 

(1.1.3) การปลอยออกจากคลังสินคาทัณฑบน เพ่ือจําหนายใหแกผูมีสิทธิไดรับยก
เวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 

(1.1.4) การปลอยออกจากคลังสินคาทัณฑบน เพ่ือจําหนายใหแกผูมีสิทธิไดรับยก
เวนอากรตามกฎหมายอื่น เชน พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 , 
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เปนตน  

(1.3) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลอาง
อิง  

(1.3.1) ถาพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบรหัสขอผิด
พลาดกลับไปใหผูสงขอมูล ใหผูสงของออกจากคลังสินคาทัณฑบนทําการแกไขขอมูลและสงขอมูล
การแกไขขอมูลใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(1.3.2) ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะกําหนดเลขที่  
ใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกสจํานวน 14 หลัก 

(1.4) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบกลับเลขที่ใบขนสินคาขาออกโอนยายภาย
ในประเทศทางอิเล็กทรอนิกสไปยังผูสงขอมูลในสถานะพรอมตรวจปลอย โดยมีประเภทของเอกสาร
หลักมีคาเปน B = ใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศ โดยถือเปนการยื่นเอกสารใบแนบ 4 
ใบขนสินคาขาออกตอศุลกากรแลว 

หนา 51 จาก 80 



ประกาศกรมศุลกากร ที่   116/2549  

(2) การสงขอมูลใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศ 

(2.1) ใหผูนําของเขาตามมาตรา 88 วรรค 4 จัดทําใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายใน
ประเทศตามมาตราฐานที่ศุลกากรกําหนด โดยถือสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากรที่เปน
อยูในวันที่จัดทําใบขนสินคาขาออกและใหระบุเลขที่ใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศนั้นไว
ในขอมูลใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศดวย 

 (2.2) แลวเปนผูสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกอน
การขนยายสินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบนที่เก็บของนั้น โดยใหถือเปนการนําเขามาในราชอาณา
จักรในขณะที่ตรวจปลอยของนั้น  

(2.3) โดยขอมูลของของที่รับโอนในใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศตองถูก
ตองตรงกับขอมูลของของที่โอนหรือจําหนายตามใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศที่ไดสง
เขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรแลว  

(2.4) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูล
อางอิง  

(2.4.1) ถาพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบรหัสขอผิด
พลาดกลับไปใหผูสงขอมูล ใหผูนําของเขาตามมาตรา 88 วรรค 4 ทําการแกไขขอมูลและสงขอมลูการ
แกไขขอมูลใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(2.4.2) ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะกําหนดเลขที่   
ใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกสจํานวน 14 หลัก ในสถานะพรอมตรวจปลอย  

(2.5) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบกลับเลขที่ใบขนสินคาขาเขาโอนยายภาย
ในประเทศทางอิเล็กทรอนิกสไปยังผูสงขอมูล โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีคาเปน A = ใบขนสิน
คาขาเขาโอนยายภายในประเทศ โดยถือเปนการยื่นใบขนสินคาขาเขาโดยถูกตองตอศุลกากรแลว 

(3) การตรวจของตามใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศตามมาตรา 88 วรรค 4 ให
ดําเนินการพรอมกันกับการตรวจของตามใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศ ณ คลังสินคา
ทัณฑบนที่เก็บของนั้น 

(3.1) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะทําการแจงกลับใหผูนําของเขาตามมาตรา 88 
วรรค 4 ทราบเพื่อมาติดตอรับเจาหนาที่หนวยบริการศุลกากรที่มีเขตอํานาจในการกํากับดูแลคลังสินคา
ทัณฑบน ที่เก็บของนั้นเปนผูทําการตรวจสอบพิกัด ราคา และของ 

(3.2) การตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ใหเปนไปตามหลักเกณฑในเรื่องการกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร และใหใชหลักเกณฑการกําหนดราคาศุลกากรโดยอนุโลม 

(3.3) เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแลวเสร็จเจาหนาที่ศุลกากรจะทําการบันทึกการ
ตรวจพรอมวันที่ที่ทําการตรวจปลอยสินคาดังกลาวในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(4) การรับบรรทุกของที่สงออกจากคลังสินคาทัณฑบนภายในประเทศ 
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(4.1) ในวันทําการเดียวกันที่เจาหนาที่ศุลกากรทําการบันทึกผลการตรวจใบขนสินคา 
ขาเขาโอนยายของจากคลังสินคาทัณฑบนภายในประเทศ ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะ
ประมวลผลรับบรรทุกใบขนสินคาขาออกโอนยายของออกจากคลังสินคาทัณฑบนภายในประเทศที่
ปรากฏเลขที่ใบขนสินคาในขอมูลใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศที่ไดบันทึกผลการตรวจ
นั้น โดยอัตโนมัติ  

(4.2) ในวันทําการเดียวกันระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบกลับขอมูลที่ทําการ
ประมวลผลการรับบรรทุกไปใหผูสงขอมูลใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศนั้น ทราบถึง
การรับบรรทุกสินคาโอนยายภายในประเทศดังกลาว  

สวนที่ 4 
การนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อใชหรือจําหนายในราชอาณาจักร 

____________________________ 

ขอ 67 กรณีการนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อใชหรือจําหนายในราชอาณาจักร  

(1) ใหผูที่นําของออกมาจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อใชหรือจําหนายในประเทศมีความรับผิด
ในอันตองชําระภาษีอากรสําหรับของนั้นตั้งแตเวลาที่ของนั้นนําเขาสําเร็จ พรอมชําระเงินเพิ่มรอยละ
หนึ่งตอเดือนนับจากวันที่รับของจากทา ที่ หรือสนามบินที่นําของเขาครั้งแรก 

(2) ใหผูนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนสงขอมูลใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายใน
ประเทศเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกอนการขนยายสินคาออกจากคลังสินคา     ทัณฑบนที่
เก็บของนั้น ดังนี้ 

(2.1) ใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ใชอยูในวันที่นําของนั้นเขามาในราชอาณาจักร 

(2.2) ใหใชพิกัดอัตราศุลกากรของของในเวลาซึ่งไดปลอยของเชนวานั้นออกไปจาก คลัง
สินคาทัณฑบน ไมวาจะปลอยไปในสภาพเดิมที่นําเขาหรือในสภาพอื่น 

(2.3) กรณีคลังทัณฑบนทั่วไปใหระบุเลขที่ใบขนสินคาขาเขาที่นําของนั้นเขาเก็บในคลัง
สินคาทัณฑบนดวย 

(3) การตรวจปลอยของที่นําออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน เพ่ือใชหรือจําหนายในประเทศให
ทําการตรวจปลอยของที่นําเขาในประเทศนั้น ณ คลังสินคาทัณฑบนที่เก็บของนั้น  

(4) ของที่ไดนําออกจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อใชหรือจําหนายในประเทศ เมื่อไดทําการปลอย
จากคลังสินคาทัณฑบนที่เก็บของนั้นแลว ใหถือวาของที่นําออกมาเพื่อใชหรือจําหนายในประเทศนั้น
ทั้งชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก ราคา หรือเก่ียวกับอัตราอากร ถูกตองตรงตามที่ผูนําของเขาไดสงขอ
มูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

 
หมวดที่ 8 

กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับเขตปลอดอากร 
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_______________________________ 

ขอ 68 ในประกาศนี้ 

(1) คําวา “เขตปลอดอากร” หมายความวา เขตพื้นที่ที่อธิบดีอนุมัติใหจัดตั้งข้ึน เพ่ือการ
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ   

(2) คําวา “ผูไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเขตปลอดอากร” หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุมัติจาก
อธิบดี   ใหจัดตั้งและบริหารเขตปลอดอากร โดยตองเสียคาธรรมเนียมประจําปตามที่รัฐมนตรี
กําหนดใน กฎกระทรวง 

(3) คําวา “ผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร” หมายความวา ผูที่ได รับอนุญาตให
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ
ในเขตปลอดอากร 

สวนที่ 1 
บททั่วไป 

 _____________________________ 

ขอ 69 กรณีการนําของเขาไปในหรือออกจากเขตปลอดอากรในนามของบุคคลอื่นที่มิใช    
ผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

(1) ผูนําของเขาไปในเขตปลอดอากรหรือผูนําของออกจากเขตปลอดอากรตองไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร  

(2) ผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตองแจงการอนุญาตใหเจาหนาที่ศุลกากร ณ เขต
ปลอดอากรนั้นทราบ เพ่ือใชเปนขอมูลในการตรวจสอบการผานพิธีการศุลกากร ดังนี้ 

(2.1) ช่ือของผูประกอบการที่ตนอนุญาตใหนําของเขาไปเก็บรักษาหรือดําเนินการใดๆ
ในสถานประกอบกิจการของตน หรือในการนําของออกจากสถานประกอบการของตน 

(2.2) สินคาที่ผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากรอนุญาตใหผูอ่ืนนําของเขาไปเก็บ
รักษาหรือดําเนินการใดๆในสถานประกอบกิจการของตน หรือในการนําของออกจากสถานประกอบ
การของตน 

(2.3) ชวงระยะเวลาหรือวันที่ที่อนุญาตใหนําของเขาไปเก็บรักษาหรือดําเนินการใดๆใน
สถานประกอบกิจการของตน หรือในการนําของออกจากสถานประกอบการของตน 

(3) การอนุญาตบุคคลอื่นนําของเขาไปในหรือนําของออกจากสถานประกอบกิจการของตน
ในเขตปลอดอากร ใหถือวาผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากรนั้นยินยอมผูกพันตนเขารับผิดชอบ
ในคาภาษีอากรหรือคาเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นจากบุคคลที่ตนอนุญาตเสมือนดําเนินการดวยตนเอง 

สวนที่ 2 
การผานพิธีการใบขนสินคาเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส 
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 _____________________________ 

ขอ 70 ในการผานพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 

(1) ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อนําเขาไปในเขตปลอดอากร เพ่ือใชในเขตปลอด
อากรที่เปนของยกเวนภาษีอากรขาเขา  

(1.1) ใหผูนําของเขาในเขตปลอดอากรดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ ทา 
ที่ หรือสนามบินศุลกากรที่ระบุไวในบัญชีสินคาวามีช่ือสงของถึง  

(1.2) ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อนําเขาไปในเขตปลอดอากรและไดตรวจปลอย
ออกจากทา ที่ หรือสนามบินที่นําเขาแลว ใหถือวา ทั้งชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก ราคา หรือเก่ียว
กับอัตราอากร ถูกตองตรงตามที่ผูนําของเขาในเขตปลอดอากรไดสงขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอร
ของศุลกากร 

(2) ของที่จะทําการปลอยออกจากเขตปลอดอากรเพื่อทําการขนยายไปยังทา ที่ หรือสนาม
บินเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร โดยยกเวนภาษีอากรขาออกแกของที่ปลอยออกไปจากเขต
ปลอดอากรเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร  

(2.1) ใหผูสงของออกจากเขตปลอดอากรดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ 
ทา หรือที่ หรือสนามบินศุลกากรสุดทายที่ระบุไววาจะทําการขนหรือยายขนของเพื่อสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

(2.2) ใหผูสงของออกจากเขตปลอดอากรสงขอมูลใบขนสินคาขาออกเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากรกอนการขนยายสินคาออกจากเขตปลอดอากรที่เก็บของนั้น เพ่ือเปนขอมูล
กํากับการขนยายของออกจากเขตปลอดอากรไปยัง ทา หรือที่ หรือสนามบินที่จะทําการสงของออก 

สวนที่ 3 
การผานพิธีการใบขนสินคาขาออกโอนยายเขาเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส 

 _____________________________ 

ขอ 71 การผานพิธีการใบขนสินคาขาออกโอนยายเขาเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส
สําหรับการนําของที่อยูภายในราชอาณาจักรซึ่งจะไดรับยกเวนอากรหรือคืนเงินอากรเมื่อสงออกไป
นอกราชอาณาจักรนําเขาไปในเขตปลอดอากร 

(1) การสงขอมูลใบขนสินคาขาออกโอนยายเขาเขตปลอดอากร 

(1.1) ใหผูนําของซึ่งไดรับยกเวนอากรหรือคืนเงินอากรเมื่อสงออกไปนอกราชอาณา
จักรและจะนําของดังกลาวเขาไปในเขตปลอดอากร จัดทําขอมูลการสงขอมูลใบขนสินคา ขาออกโอน
ยายเขาเขตปลอดอากรตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด โดยถือสภาพของ ราคาของ พิกัดอัตรา
ศุลกากรที่เปนอยูในวันที่จัดทําใบขนสินคา ขาออกโอนยายเขาเขตปลอดอากร 
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(1.2) แลวเปนผูสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกอน
การขนยายของดังกลาวเขาไปในเขตปลอดอากร โดยใหถือเปนการสงออกไปนอกราชอาณาจักรใน
ขณะที่นําของนั้นเขาไปในเขตปลอดอากร  

(1.3) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูล
อางอิง  

(1.3.1) ถาพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบรหัสขอผิดพลาด
กลับไปใหผูสงขอมูล ใหผูสงของซึ่งไดรับยกเวนอากรหรือคืนเงินอากรเมื่อสงออกไปนอกราชอาณาจกัร
และจะนําของดังกลาวเขาไปในเขตปลอดอากรทําการแกไขขอมูล และสงขอมูลการแกไขขอมูลการสง
ขอมูลใบขนสินคาขาออกโอนยายเขาเขตปลอดอากรเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(1.3.2) ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะกําหนดเลขที่  
ใบขนสินคาขาออกโอนยายเขาเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกสจํานวน 14 หลัก 

(1.4) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบกลับเลขที่ใบขนสินคาขาออกโอนยายเขา
ไปในเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกสไปยังผูสงขอมูลในสถานะพรอมตรวจปลอย โดยมีประเภท
ของเอกสารหลักมีคาเปน D = ใบขนสินคาขาออกโอนยายเขาไปในเขตปลอดอากร โดยถือเปนการ
ย่ืนเอกสารใบแนบ 4 ใบขนสินคาขาออกตอศุลกากรแลว 

(2) การตรวจสอบของเจาหนาที่เขตปลอดอากร ณ เขตปลอดอากร 

(2.1) ใหผูประสงคจะนําของเขาไปในเขาปลอดอากรขนยายสินคาไปยังเขตปลอดอากร
ดังกลาว  

(2.2) ในการขนของผานเขาไปในเขตปลอดอากร ใหผูควบคุมยานพาหนะแสดงเลขที่
ใบขนสินคาขาออกโอนยายเขาในเขตปลอดอากรที่กํากับของนั้นพรอมเอกสารใบสงสินคาใหกับผู
ประกอบการในเขตปลอดอากร ในขณะนําสินคาผานเขาไปในเขตปลอดอากรนั้น 

(3) ในการตรวจสอบสินคาที่จะนําผานเขาไปในเขตปลอดอากร เจาหนาที่ศุลกากรอาจตรวจ
สอบของขาออกที่นําผานเขาในเขตปลอดอากรเปนครั้งคราว 

(4) กรณีสินคาที่นําเขาไปในเขตปลอดอากรไมครบตามจํานวนในใบขนสินคาขาออกโอน
ยายเขาไปในเขตปลอดอากร ใหผูสงของออกดําเนินการดังนี้  

(4.1) ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากวันที่ย่ืนใบขนสินคาขาออกโอนยายเขาไปในเขต
ปลอดอากร ใหผูสงของซึ่งไดรับยกเวนอากรหรือคืนเงินอากรเมื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักรและ
ไดนําของนั้นเขาไปในเขตปลอดอากรแลว สามารถสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอร
ของศุลกากรเพื่อแกไขขอมูลรายการของสินคาที่ไมไดนําเขาไปในเขตปลอดอากร และยืนยันปริมาณ
หรือจํานวนหีบหอสินคาที่นําเขาไปในเขตปลอดอากรใหถูกตองตรงตามความจริงได โดยไมตอง
พิจารณาความผิด 
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(4.2) การขอแกไขขอมูลของสินคาที่ไมไดนําเขาไปในเขตปลอดอากร หลังวันที่ 10 ของ
เดือนถัดจากวันที่ย่ืนใบขนสินคาขาออกโอนยายเขาไปในเขตปลอดอากร ใหผูสงของออกจัดทําเปน
คํารองพรอมแนบเอกสารที่เก่ียวของ ย่ืนตอหนวยควบคุมทางศุลกากรของเขตปลอดอากรนั้น    
เพ่ือพิจารณาเปนการเฉพาะรายไป 

(5) กรณีขอตรวจรับสินคากลับคืน หรือการยกเลิกการสงออก  

(5.1) กรณีตรวจรับสินคากลับคืนบางสวน เนื่องจากไมไดใชในการผลิตสินคา  

(5.1.1) ใหผูสงของซึ่งไดรับยกเวนอากรหรือคืนเงินอากรเมื่อสงออกไปนอกราช
อาณาจักรและไดนําของนั้นเขาไปในเขตปลอดอากรแลว จัดทําคํารองเพื่อแจงรายการของสินคาที่
ตองการตรวจรับกลับคืนจากเขตปลอดอากร และยืนยันปริมาณหรือจํานวนหีบหอสินคาที่สงออกไป
ในเขตปลอดอากรใหถูกตองตรงตามความเปนจริงพรอมแนบเอกสารที่เก่ียวของ ย่ืนตอหนวยควบ
คุมทางศุลกากรของเขตปลอดอากรนั้นเพื่อพิจารณาอนุญาต  

(5.1.2) เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบวามีการแกไขขอมูลรายการของสินคาที่ไมไดสง
ออกแลว ใหพิจารณาอนุญาตใหรับสินคากลับคืนได โดยไมตองมีการพิจารณาความผิด 

 (5.2) กรณียกเลิกการสงออกและขอตรวจรับสินคากลับคืนทั้งหมด  

(5.2.1) ใหผูสงของซึ่งไดรับยกเวนอากรหรือคืนเงินอากรเมื่อสงออกไปนอกราช
อาณาจักรและไดนําของนั้นเขาไปในเขตปลอดอากรแลว จัดทําคํารองเพื่อยกเลิกการสงออกและขอ
ตรวจรับสินคากลับคืน ย่ืนตอหนวยควบคุมทางศุลกากรเพื่อพิจารณาอนุญาต  

(5.2.2) ใหเจาหนาที่ศุลกากรบันทึกขอมูลการยกเลิกเลขท่ีใบขนสินคาฉบับนั้น
ออกจากระบบกอนอนุญาตใหตรวจรับกลับคืนทั้งหมด โดยไมตองมีการพิจารณาความผิด 

(6) การจัดทํารายงานการนําของเขาในเขตปลอดอากร 

(6.1) ใหผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากรที่ไดรับของตามใบขนสินคาขาออกโอน
ยายเขาไปในเขตปลอดอากรดังกลาวจัดทํารายงานสรุปตอผูไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเขตปลอดอากรเปน
รายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันที่ย่ืนใบขนสินคาขาออกโอนยายเขาไปในเขตปลอด
อากร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(6.1.1) เลขที่ใบขนสินคาขาออกโอนยายเขาไปในเขตปลอดอากร 

(6.1.2) รายละเอียดพิกัด ราคาของของ 

(6.1.3) ปริมาณการนําของเขามาในสถานประกอบกิจการในเขตปลอดอากรของตน 

(6.2) ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ไดรับรายงาน ใหผูไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเขตปลอดอากร
จัดทําขอมูลรวบรวมรายงานสรุปการนําของเขาไปในสถานประกอบการของผูประกอบกิจการในเขต
ปลอดอากรที่ตนจัดตั้งและกํากับดูแลอยูทั้งหมด แลวสงขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 
ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด 

หนา 57 จาก 80 



ประกาศกรมศุลกากร ที่   116/2549  

(7) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะทําการประมวลผลการตัดบัญชีเพ่ือรับบรรทุกของที่สง
ออกตามใบขนสินคาขาออกโอนยายเขาไปในเขตปลอดอากรโดยอัตโนมัติ 

สวนที่ 4 
การผานพิธีการใบขนสินคาขาเขาโอนยายจากเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส 

 _____________________________ 

ขอ 72 การผานพิธีการใบขนสินคาขาเขาโอนยายจากเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส
สําหรับการนําของออกจากเขตปลอดอากร เพ่ือใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักร หรือเพ่ือโอนไป
ยังเขตปลอดอากรอื่น หรือโอนไปยังคลังสินคาทัณฑบน หรือเพ่ือจําหนายใหแกนําของเขามาตาม
มาตรา 19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 หรือเพ่ือจําหนายใหแก 
ผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร หรือเพ่ือจําหนายใหแกผูมีสิทธิไดรับ
ยกเวนอากรตามกฎหมายอื่น เชน พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2522, พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เปนตน 

(1) ใหผูนําของออกจากเขตปลอดอากรเปนผูจัดทําขอมูลใบขนสินคาขาเขาโอนยายจากเขต
ปลอดอากรตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด แลวเปนผูสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากรกอนการขนยายของออกจากเขตปลอด 

(1.1) การสําแดงราคา และฐานราคาในการคํานวณคาภาษีอากร สําหรับใบขนสินคาขา
เขาโอนยายจากเขตปลอดอากร 

(1.2) การคํานวณคาภาษีศุลกากรตามใบขนสินคาขาเขาโอนยายจากเขตปลอดอากรให
ถือตามสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากรที่เปนอยูในเวลาที่นําของนั้นออกจากเขตปลอด
อากร   

(1.3)  ใหนําวิธีการกําหนดราคาศุลกากรสําหรับการนําของเขามาในราชอาณาจักรมาใชใน
การกําหนดราคาศุลกากรสําหรับของที่นําออกจากเขตปลอดอากร 

(1.4)  กรณีที่ของที่นําออกจากเขตปลอดอากร เพ่ือชําระภาษีอากรมีสวนผสมของของ
ในประเทศที่ไดนําเขาไปในเขตปลอดอากรโดยไมไดใชสิทธิประโยชนทางภาษีอากรใดๆ  

(1.4.1) ใหนําราคาของของในประเทศที่ผสมอยูนั้นตามที่สําแดงไวในคํารองขอนํา
เขาในเขตอารักขาศุลกากรมาหักออกจากราคาของทั้งหมด และใชราคาที่ไดหักราคาของในประเทศ
แลวมาคํานวณเฉพาะภาษีอากรศุลกากร   

(1.4.2) ในการคํานวณภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลคาเพ่ิม ใหใชราคาของที่ไมได
หักราคาของสวนผสมในประเทศเปนราคาที่นําไปรวมกับคาภาษีอากรศุลกากรที่ไดชําระจริงเพ่ือเปน
ฐานการคํานวณภาษีสรรพสามิต และเพ่ือการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมตอไป  
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(2) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลอางอิง  

(2.1) ถาพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบรหัสขอผิดพลาดกลับ
ไปใหผูสงขอมูล เพ่ือทําการแกไขขอมูลและสงขอมูลใบขนสินคาขาเขาโอนยายจากเขตปลอดอากรที่
แกไขแลวเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(2.2) ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะกําหนดเลขที่ใบขนสินคา
ขาเขาโอนยายจากเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกสจํานวน 14 หลัก ในสถานะพรอมตรวจปลอย  

(2.3) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบกลับเลขที่ใบขนสินคาขาเขาโอนยายจาก
เขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกสไปยังผูสงขอมูล โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีคาเปน C = ใบขน
สินคาโอนยายจากเขตปลอดอากร โดยถือเปนการยื่นใบขนสินคาขาเขาโดยถูกตองตอศุลกากร 

 (3) การตรวจของตามใบขนสินคาขาเขาโอนยายจากเขาปลอดอากรใหดําเนินการกอนการนาํ
ของนั้นออกจากเขตปลอดอากร 

(3.1) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะทําการแจงกลับใหผูสงขอมูลใบขนสินคาขาเขา
โอนยายจากเขตปลอดอากรทราบ เพ่ือมาติดตอรับเจาหนาที่หนวยบริการศุลกากรที่มีเขตอํานาจในการ
กํากับดูแลเขตปลอดอากรที่เก็บของนั้นเปนผูทําการตรวจสอบพิกัด ราคา และของ 

(3.2) การตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ใหเปนไปตามหลักเกณฑในเรื่องการกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร และใหใชหลักเกณฑการกําหนดราคาศุลกากรโดยอนุโลม 

(3.2.1) ใหใชพิกัดอัตราศุลกากรของของในเวลาซึ่งไดปลอยของเชนวานั้นออกไป
จากเขตปลอดอากร ไมวาจะปลอยไปในสภาพเดิมที่นําเขาไปในเขตปลอดอากรหรือในสภาพอื่น 

(3.2.2) ใหใชราคาตามสภาพของของในเวลาซึ่งไดปลอยของเชนวานั้นออกไปจาก 
เขตปลอดอากร 

(3.2.3) กรณีของที่นําออกจากเขตปลอดอากรนั้นไดมกีารนาํไปผลติ ผสม ประกอบ 
บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใด โดยมีของที่อยูในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตปลอดอากรโดยไมมี
สิทธิในการไดรับคืนอากรหรือยกเวนอากรรวมอยูดวยก็ไมตองนําราคาของของเชนวานั้นมารวมเปน
ราคาในการคํานวณคาภาษีศุลกากร  

(3.2.4) ใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (ถามี) ที่ใชอยูในวันที่นําของนั้นออกจาก
เขตปลอดอากร  

(3.3) เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแลวเสร็จเจาหนาที่ศุลกากรจะทําการบันทึกการ
ตรวจพรอมวันที่ที่ทําการตรวจปลอยสินคาดังกลาวในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร และถือเปนการ
นําของเขามาในราชอาณาจักรในเวลาที่ตรวจปลอยของตามใบขนสินคาขาเขาโอนยายจากเขตปลอด
อากรออกจากเขตปลอดอากร  

(4) ใหนําของที่ตรวจสอบแลวออกจากเขตปลอดอากรนั้นได 
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ขอ 73 การนําของในเขตปลอดอากรไปใชเพ่ือการบริโภค หรือใชเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน
นอกเหนือจากวัตถุประสงคของการจัดตั้งเขตปลอดอากร ใหถือวาเปนการนําของออกจากเขตปลอด
อากรโดยเปนการนําเขามาในราชอาณาจักรในเวลาที่ของนั้นไดนําไปบริโภคหรือนําไปใชเพ่ือการอื่น 

(1) ใหผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากรซึ่งนําของที่นําเขาไปในเขตปลอดอากรโดยใช
สิทธิยกเวนหรือคืนเงินอากรเมื่อนําเขามาในเขตปลอดอากรนั้น เปนผูจัดทําขอมูลใบขนสินคาขาเขา
โอนยายจากเขตปลอดอากรตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด  

(2) แลวเปนผูสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร เพ่ือขอชําระ
ภาษีอากรกอนการบริโภคหรือนําของนั้นไปใชประโยชนอยางอ่ืน  

(3) การตรวจสอบของใหดําเนินการเชนเดียวกับการนําของนั้นออกจากเขตปลอดอากร 

(4) เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแลวเสร็จเจาหนาที่ศุลกากรจะทําการบันทึกการตรวจ
พรอมวันที่ที่ทําการตรวจปลอยสินคาดังกลาวในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(5) ใหนําของที่ตรวจสอบแลวไปบริโภคหรือนําไปใชประโยชนอยางอ่ืนๆ ได 
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หมวดที่ 9 
กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม 

_______________________________ 

ขอ 74 ในหมวดนี้  

(1) คําวา “เขตอุตสาหกรรมสงออก” ใหมีความหมายตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(2) คําวา “ผูประกอบอุตสาหกรรม” ใหมีความหมายตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(3) คําวา “ผูประกอบการคาเพ่ือสงออก” ใหมีความหมายตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวา
ดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(4) คําวา “ผูนําของเขาในเขตอุตสาหกรรมสงออก” หมายความถึง ผูประกอบอุตสาหกรรม
และผูประกอบการคาเพ่ือการสงออกท่ีนําของเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตอุตสาห
กรรมสงออก  

(5) คําวา “ผูสงของออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออก” หมายความถึง  

(5.1) ผูสงของออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกออกไปนอกราชอาณาจักร ที่ไดสงขอมูล
ใบขนสินคาขาออกเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกอนการขนยายสินคาออกจากเขตอุตสาห
กรรมสงออกท่ีเก็บของนั้น เพ่ือเปนขอมูลกํากับการขนยายของออกจากนิคมอุตสาหกรรม 

(5.2) ผูสงของออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกแหงหนึ่งไปยังเขตอุตสาหกรรมสงออก
อีกแหงหนึ่ง โดยใหถือวาของนั้นไดสงออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกในเวลาที่ปลอยของนั้นออก
จากเขตนิคมอุตสาหกรรมสงออกท่ีเก็บของนั้นภายในประเทศ 

สวนที่ 1 
การผานพิธีการใบขนสินคาเขตอุตสาหกรรมสงออกทางอิเล็กทรอนิกส 

 _____________________________ 

ขอ 75 ในการผานพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 

(1) กับของที่ผูนําของเขาในเขตอุตสาหกรรมสงออกนําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไป
ในเขตอุตสาหกรรมสงออก เพ่ือใชในการผลิตสินคา หรือเพ่ือการคาไมตองชําระคาภาษีขาเขา  

(1.1) ให ผู นํ าของเข าใน เขตอุตสาหกรรมส งออกดํ าเนินการโดยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ณ ทา ที่ หรือสนามบินศุลการที่ระบุไวในบัญชีสินคาวามีช่ือสงของถึง  
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(1.2) ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อนําเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออก และได
ตรวจปลอยออกจากทา ที่ หรือสนามบินที่นําเขาแลว ใหถือวา ทั้งชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก ราคา 
หรือเก่ียวกับอัตราอากร ถูกตองตรงตามที่ผูนําของเขาในเขตอุตสาหกรรมสงออกไดสงขอมูลเขาสู
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

(2) กับของที่จะทําการปลอยออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกเพื่อทําการขนยายไปยังทา ที่ 
หรือสนามบินเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร โดยยกเวนการเก็บภาษีขาเขาและภาษีขาออกแกของ
ที่ปลอยออกไปจากเขตอุตสาหกรรมสงออกเพ่ือสงออกไปนอกราชอาณาจักรไมวาจะปลอยออกใน
สภาพเดิมที่นําเขาหรือสภาพอื่น เชนเปนผลิตภัณฑ ส่ิงพลอยได เปนตน 

(2.1) ใหผู สงของออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกดําเนินการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ณ ทา ที่ หรือสนามบินศุลการสุดทายที่ระบุไววาจะทําการขนหรือยายขนของเพื่อสง
ออกไปนอกราชอาณาจักร 

(2.2) ใหผูสงของออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกสงขอมูลใบขนสินคาขาออกเขาสู
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกอนการขนยายสินคาออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกท่ีเก็บของนั้น 
เพ่ือเปนขอมูลกํากับการขนยายของออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกไปยัง ทา ที่ หรือสนามบินที่จะ
ทําการสงของออก 

สวนที่ 2 
การผานพิธีการใบขนสินคาโอนยายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส 

 _____________________________ 

ขอ 76 การผานพิธีการใบขนสินคาโอนยายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับการนํา
ของออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกแหงหนึ่งไปยังเขตอุตสาหกรรมสงออกอีกแหงหนึ่ง 

(1) การสงขอมูลใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศ 

(1.1) ใหผูสงของออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกแหงหนึ่งไปยังเขตอุตสาหกรรมสง
ออกอีกแหงหนึ่ง จัดทําใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศตามมาตราฐานที่ศุลกากรกําหนด 
โดยถือสภาพของ ราคาของ พิกัดอัตราศุลกากรที่เปนอยูในวันที่จัดทําใบขนสินคาขาออก 

(1.2) แลวเปนผูสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกอน
การขนยายสินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบนที่เก็บของนั้น โดยใหถือเปนการสงออกไปนอกราชอาณา
จักรในขณะที่ปลอยของนั้นออกเขตอุตสาหกรรมสงออก  

(1.3) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูลอาง
อิง  

(1.3.1) ถาพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบรหัสขอผิด
พลาดกลับไปใหผูสงขอมูล ใหผูสงของออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกแหงหนึ่งไปยังเขตอุตสาห
กรรมสงออกอีกแหงหนึ่งทําการแกไขขอมูลและสงขอมูลการแกไขขอมูลใบขนสินคาขาออกโอนยาย
ภายในประเทศเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  
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(1.3.2) ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะกําหนดเลขที่  
ใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกสจํานวน 14 หลัก 

(1.4) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบกลับเลขที่ใบขนสินคาขาออกโอนยายภาย
ในประเทศทางอิเล็กทรอนิกสไปยังผูสงขอมูลในสถานะพรอมตรวจปลอย โดยมีประเภทของเอกสาร
หลักมีคาเปน B = ใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศ โดยถือเปนการยื่นเอกสารใบแนบ 4 
ใบขนสินคาขาออกตอศุลกากรแลว 

(2) การสงขอมูลใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศ 

(2.1) ใหผูนําของเขาใหในเขตอุตสาหกรรมสงออกอีกแหงหนึ่ง จัดทําใบขนสินคาขาเขา
โอนยายภายในประเทศตามมาตราฐานที่ศุลกากรกําหนด โดยถือสภาพของ ราคาของ และพิกัด
อัตราศุลกากรที่เปนอยูในวันที่จัดทําใบขนสินคาขาออก แลวเปนผูสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสู
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกอนการขนยาย 

(2.2) โดยขอมูลของของที่รับโอนในใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศตองถูก
ตองตรงกับขอมูลของของที่โอนหรือจําหนายตามใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศที่ไดสง
เขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรแลว และใหระบุเลขที่ใบขนสินคาขาออกโอนยายภายใน
ประเทศนั้นไวในขอมูลใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศดวย 

(2.3) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูล
อางอิง  

(2.3.1) ถาพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบรหัสขอผิด
พลาดกลับไปใหผูสงขอมูล ใหผูสงขอมูลทําการแกไขขอมูลและสงขอมูลการแกไขขอมูลใบขนสินคา
ขาเขาโอนยายภายในประเทศเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(2.3.2) ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะกําหนดเลขที่   
ใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกสจํานวน 14 หลัก ในสถานะพรอมตรวจปลอย  

(2.4) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบกลับเลขที่ใบขนสินคาขาเขาโอนยายภาย
ในประเทศทางอิเล็กทรอนิกสไปยังผูสงขอมูล โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีคาเปน A = ใบขนสิน
คาขาเขาโอนยายภายในประเทศ โดยถือเปนการยื่นใบขนสินคาขาเขาโดยถูกตองตอศุลกากรแลว 

(3) การตรวจของตามใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศใหดําเนินการพรอมกันกับ
การตรวจของตามใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศ ณ สถานที่เก็บของนั้น 

(3.1) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะทําการแจงกลับใหผูสงขอมูลทราบ เพ่ือมาติด
ตอรับเจาหนาที่หนวยบริการศุลกากรที่มีเขตอํานาจในการกํากับดูแลสถานที่ที่เก็บของนั้นเปนผูทําการ
ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ 

(3.2) การตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ใหเปนไปตามหลักเกณฑในเรื่องการกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร และใหใชหลักเกณฑการกําหนดราคาศุลกากรโดยอนุโลม 
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 (3.3) เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแลวเสร็จเจาหนาที่ศุลกากรจะทําการบันทึก
การตรวจพรอมวันที่ที่ทําการตรวจปลอยสินคาดังกลาวในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(4) การรับบรรทุกของที่สงออกท่ีโอนยายจากเขตอุตสาหกรรมสงออก 

(4.1) ในวันทําการเดียวกันที่เจาหนาที่ศุลกากรทําการบันทึกผลการตรวจใบขนสินคา 
ขาเขาโอนยายของภายในประเทศ ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะประมวลผลรับบรรทุกใบขนสิน
คาขาออกโอนยายของภายในประเทศที่ปรากฏเลขที่ใบขนสินคาในขอมูลใบขนสินคาขาเขาโอนยาย
ภายในประเทศที่ไดบันทึกผลการตรวจนั้น โดยอัตโนมัติ  

(4.2) ในวันทําการเดียวกันระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบกลับขอมูลที่ทําการ
ประมวลผลการรับบรรทุกไปใหผูสงขอมูลใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศนั้น ทราบถึง
การรับบรรทุกสินคาโอนยายภายในประเทศดังกลาว  

สวนที่ 3 
การนําของออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกเพื่อใชหรือจําหนายในราชอาณาจักร 

____________________________ 

ขอ 77 กรณีการนําของออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกเพ่ือใชหรือจําหนายในราชอาณาจักร  

(1) ใหผูที่นําของที่นําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออก หรือ
ผลิตภัณฑ ส่ิงพลอยได และส่ิงที่ไดจากการผลิตในเขตอุตสาหกรรมสงออก ออกมาจากเขตอุตสาห
กรรมสงออกเพื่อใชหรือจําหนายในประเทศ มีความรับผิดในอันตองชําระภาษีสําหรับของนั้น ตาม
สภาพ ราคา และอัตราภาษีอากรที่เปนอยูในวันที่นําออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกนั้น โดยถือวา
นําเขามาในราชอาณาจักรในวันที่นําออกจากเขตอุตสาหกรมมสงออกนั้น  

(2) ใหผูนําของออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกสงขอมูลใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายใน
ประเทศเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกอนการขนยายสินคาออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออก
ที่เก็บของนั้น ดังนี้ 

(2.1) ใหใชราคาสินคาตามสภาพที่เปนอยูในวันที่นําของออกจากเขตอุตสาหกรรมสง
ออก 

(2.2) ใหใชพิกัดอัตราศุลกากรของของในเวลาซึ่งไดปลอยของเชนวานั้นออกไปจากเขต
อุตสาหกรรมสงออกไมวาจะปลอยไปในสภาพเดิมที่นําเขาหรือในสภาพอื่น 

(3) การตรวจปลอยของที่นําออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน เพ่ือใชหรือจําหนายในประเทศให
ทําการตรวจปลอยของที่นําเขาในประเทศนั้น ณ คลังสินคาทัณฑบนที่เก็บของนั้น  

(4) ของที่ไดนําออกจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อใชหรือจําหนายในประเทศ เมื่อไดทําการปลอย
จากคลังสินคาทัณฑบนที่เก็บของนั้นแลว ใหถือวาของที่นําออกมาเพื่อใชหรือจําหนายในประเทศนั้น
ทั้งชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก ราคา หรือเก่ียวกับอัตราอากร ถูกตองตรงตามที่ผูนําของเขาไดสงขอ
มูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร                                     
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หมวดที่ 10 
กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ  

_______________________________ 

ขอ 78 ในหมวดนี้  

(1) คําวา “ผูนําของเขาตามมาตรา 19 ทวิ” หมายความถึง ผูนําของเขาที่นําของเขามาในราช
อาณาจักรเพื่อใชในการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุตามมาตรา 19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และไดรับอนุมัติหลักการเพื่อการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
แลว 

(2) คําวา “ผูนําของเขาตามมาตรา 19 จัตวา” หมายความถึง ผูรับโอนของที่นําเขามาในราช
อาณาจักรเพื่อใชในการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุตามมาตรา 19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และไดมีการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุแลว เขาไปใน
คลังสินคาทัณฑบน หรือผูรับจําหนายที่มีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตรา
ศุลกากร หรือมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายอื่น โดยใหถือวาของนั้นนําเขามาในราชอาณา
จักรในเวลาที่โอนของนั้นภายในประเทศ 

(3) คําวา “ผูสงของออกตามมาตรา 19 ทวิ” หมายความถึง  

( 3.1) ผูสงของออกไปนอกราชอาณาจักรที่ไดแจงการใชสิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 
ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 โดยระบุเลขที่สูตรการผลิต และ/
หรือเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ ในขณะสงขอมูลใบขนสินคาขาออกเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(3.2) ผูที่ประสงคจะโอนหรือจําหนายของที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อใชในการผลิต 
ผสม ประกอบ หรือบรรจุตามมาตรา 19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 
2482 และไดมีการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุแลว เขาไปในคลังสินคาทัณฑบน หรือจําหนายของ
นั้นใหแกผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร หรือจําหนายใหแกผูมี
สิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายอื่น โดยใหถือวาของนั้นไดสงออกตามมาตรา 19 ทวิ ในเวลาที่
โอนหรือจําหนายของนั้นภายในประเทศ 

(4) คําวา “สูตรมาตรฐาน” หมายถึง สูตรการผลิตของผลิตภัณฑตาง ๆ ที่กรมศุลกากร
ประกาศเพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณคืนคาภาษีอากร 

(5) คําวา “ตารางโอนสิทธิ์” หมายถึง ตารางแสดงการโอนสิทธิ์ใชขอมูลการสงออกสําหรับ
ตัดบัญชีวัตถุดิบที่นําเขา เพ่ือขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
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สวนที่ 1 
บททั่วไป 

 _____________________________ 

ขอ 79  การแสดงความจํานงขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ  

(1) ผูแสดงความจํานงขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ตองเปนนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) หางหุนสวนจํากัด หรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  

(2) ใหทําการยื่นแบบแสดงความจํานงขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
(กศก.29) ณ สวนคืนและชดเชยอากร สํานักสิทธิประโยนชทางภาษีอากร โดยแนบหลักฐานประกอบ
พรอมลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสาร ดังตอไปนี้ 

(2.1) หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ที่แสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  วัตถุ
ประสงค ผูมีอํานาจกระทําการแทน ทุนจดทะเบียน และที่ตั้งสถานประกอบการ ซึ่งออกใหไมเกิน 6 
เดือน 

(2.2) ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรง
งาน (ร.ง.4) หรือหนังสือรับรองการประกอบกิจการจากหนวยงานของรัฐ  ในกรณีไมมีโรงงานเปน
ของตนเองใหแสดงหนังสือสัญญาเชา สัญญาวาจาง หรือหนังสือสัญญาซื้อขายและใบรับแจงการ
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือหนังสือรับรอง
การประกอบกิจการจากหนวยงานของรัฐของผูใหเชา  ผูรับจาง หรือผูซื้อ  

ขอ 80 การยื่นและพิจารณาสูตรการผลิต 

(1) กอนสงขอมูลใบขนสินคาขาออก และใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศเขาสู
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร ใหผูนําของเขาตามมาตรา 19 ทวิ  

(1.1) ย่ืนแบบแสดงสูตรการผลิต (กศก.96) และสื่ออิเล็กทรอนิกสบันทึกขอมูลสูตร
การผลิตตามรูปแบบที่กําหนด ตอหนวยงานพิจารณาสูตรการผลิต สวนคืนและชดเชยอากร       
สํานักสิทธิประโยนชทางภาษีอากร หรือ 

(1.2) ย่ืนคํารองขอใชสูตรการผลิตของผูนําของเขาซึ่งไดรับอนุมัติจากกรมศุลกากรแลว 
พรอมแนบหนังสือใหความยินยอมจากผูนําของเขาซึ่งไดรับอนุมัติสูตรการผลิตดังกลาวดวย 

(2) กรณีประสงคจะใชสูตรมาตรฐานที่กรมศุลกากรประกาศกําหนดไว ใหผูสงของออกแจง
ความประสงคขอใชสูตรมาตรฐานโดยระบุเลขที่สูตรมาตรฐานดังกลาว ในขณะสงขอมูลใบขนสินคา
ขาออกเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

ขอ 81 ตารางโอนสิทธิ์  
(1) ใหผูสงของออกซึ่งยินยอมใหผูหนึ่งผูใดนําขอมูลการสงออกไปใชในการตัดบัญชีวัตถุดิบ

ของที่นําเขาเพ่ือใชสิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิจัดทําตารางโอนสิทธิ์ (กศก.96/6) พรอม
สําเนา 1 ฉบับ และบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน แผน Diskette หรือแผน CD ROM เปนตน 
ตามรูปแบบที่กําหนด ย่ืนตอสวนคืนและชดเชยอากร สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร กอนการสง
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ขอมูลใบขนสินคาขาออกและใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศเขาสูระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากร 

(2) หนวยงานคืนอากรจะทําการบันทึกขอมูลการระบุผูใชสิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
เขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(3) เมื่อเจาหนาที่จะตรวจสอบขอมูลในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกับแบบบแสดงสูตร
การผลิตแลว จะออกเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ใหพรอมลงลายมือช่ือกํากับในแบบ กศก. 96/6 และมอบ
สําเนาคืนใหผูย่ืนเก็บไวเปนหลักฐาน 

สวนที่ 2 
การผานพิธีการใบขนสินคาทางอิเล็กทรอนิกส 

 _____________________________ 

ขอ 82 ในการผานพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 

(1) กับของที่นําเขามาในราชอาณาจักร ใหผูนําของเขาตามมาตรา 19 ทวิ ดําเนินการโดยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส ณ ทา หรือ ที่ หรือสนามบินศุลกากรที่ระบุไวในบัญชีสินคาวามีช่ือสงของถึง  

(2) กับของที่จะสงออกไปนอกราชอาณาจักร ใหผูสงของออกตามมาตรา 19 ทวิ ดําเนิน
การโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ ทา หรือ ที่ หรือสนามบินศุลกากร สุดทายที่ระบุไววาจะทํา
การขนหรือยายขนของเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไมตองจัดทําใบแนบใบขนสินคาขา
ออกขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (กศก. 113) และไดรับการผอนผันการชักตัวอยาง 

สวนที่ 3 
การผานพิธีการใบขนสินคาโอนยายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส 

 _____________________________ 
ขอ 83 การผานพิธีการใบขนสินคาโอนยายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับของที่

นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อใชในการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุตามมาตรา 19 ทวิ แหงพระ
ราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และไดมีการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุแลว 

(1) การสงขอมูลใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศ 

(1.1) ใหผูสงของออกตามมาตรา 19 ทวิ จัดทําใบขนสินคาขาออกโอนยายภายใน
ประเทศตามมาตราฐานที่ศุลกากรกําหนด โดยใหถือสภาพของ ราคาของ พิกัดอัตราศุลกากรที่เปน
อยูในวันที่จัดทําใบขนสินคาขาออกนั้น  

(1.2) แลวเปนผูสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกอน
การขนยายสินคาออกจากสถานประกอบการของผูโอนของนั้น โดยใหถือเปนการสงออกไปนอกราช
อาณาจักรในขณะที่ปลอยของนั้น ไดแก 

(1.2.1) การโอนเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน 
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(1.2.2) การจําหนายใหแกผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราศุลกากร 

(1.2.3) การจําหนายใหแกผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายอื่น เชน พระ
ราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน เปนตน  

(1.3) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูล
อางอิง  

(1.3.1) ถาพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบรหัสขอผิดพลาด
กลับไปใหผูสงขอมูล ใหผูสงของออกตามมาตรา 19 ทวิ ทําการแกไขขอมูลและสงขอมูลการแกไขขอ
มูลใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(1.3.2) ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะกําหนดเลขที่ใบ
ขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกสจํานวน 14 หลัก 

(1.4) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบกลับเลขที่ใบขนสินคาขาออกโอนยายภาย
ในประเทศทางอิเล็กทรอนิกสไปยังผูสงขอมูลในสถานะพรอมตรวจปลอย โดยมีประเภทของเอกสาร
หลักมีคาเปน B = ใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศ โดยถือเปนการยื่นเอกสารใบแนบ 4 
ใบขนสินคาขาออกตอศุลกากรแลว 

(2) การสงขอมูลใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศ 

(2.1) ใหผูนําของเขาตามมาตรา 19 จัตวา เปนผูจัดทําใบขนสินคาขาเขาโอนยายภาย
ในประเทศตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด โดยถือสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากรที่
เปนอยูในวันที่จัดทําใบขนสินคาขาออกและใหระบุเลขที่ใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศ
นั้นไวในขอมูลใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศดวย 

 (2.2) แลวเปนผูสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรกอน
การขนยายของนั้นจากสถานประกอบการของผูสงออกของนั้น โดยใหถือเปนการนําเขามาในราช
อาณาจักรในขณะที่ตรวจปลอยของนั้น 

(2.3) โดยขอมูลของของที่รับโอนในใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศตองถูก
ตองตรงกับขอมูลของของที่โอนหรือจําหนายตามใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศที่ไดสง
เขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรแลว  

(2.4) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูล
อางอิง  

(2.4.1) ถาพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบรหัสขอผิด
พลาดกลับไปใหผูสงขอมูล ใหผูนําของเขาทําการแกไขขอมูลและสงขอมูลการแกไขขอมูล    ใบขน
สินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  
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(2.4.2) ถาไมพบขอผิดพลาดระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะกําหนดเลขที่ ใบขน
สินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกสจํานวน 14 หลัก ในสถานะพรอมตรวจปลอย  

(2.5) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบกลับเลขที่ใบขนสินคาขาเขาโอนยายภาย
ในประเทศทางอิเล็กทรอนิกสไปยังผูสงขอมูล โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีคาเปน A =     ใบขน
สินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศ โดยถือเปนการยื่นใบขนสินคาขาเขาโดยถูกตองตอศุลกากรแลว 

(3) การตรวจของตามใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศตามมาตรา 19 จัตวา ให
ดําเนินการพรอมกันกับการตรวจของตามใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศ ณ สถาน
ประกอบการของผูนําของเขาตามมาตรา 19 จัตวา 

(3.1) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะทําการแจงกลับใหผูนําของเขาตามมาตรา 19 
จัตวา ทราบเพื่อมาติดตอรับเจาหนาที่หนวยบริการศุลกากรที่มีเขตอํานาจในการดําเนินกระบวนการ
ทางศุลกากรเปนผูทําการตรวจสอบพิกัด ราคา และของ 

 (3.2) การตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ใหเปนไปตามหลักเกณฑในเรื่องการกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร และใหใชหลักเกณฑการกําหนดราคาศุลกากรโดยอนุโลม 

(3.3) เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแลวเสร็จเจาหนาที่ศุลกากรจะทําการบันทึกการ
ตรวจพรอมวันที่ที่ทําการตรวจปลอยสินคาดังกลาวในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(4) การรับบรรทุกของที่สงออกจากสถานผูประกอบการที่นําของเขาตามมาตรา 19 ทวิ 

(4.1) ในวันทําการเดียวกันที่เจาหนาที่ศุลกากรทําการบันทึกผลการตรวจใบขนสินคาขา
เขาโอนยายภายในประเทศ ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะประมวลผลรับบรรทุกใบขนสินคาขา
ออกโอนยายภายในประเทศที่ปรากฏเลขที่ใบขนสินคาในขอมูลใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายใน
ประเทศที่ไดบันทึกผลการตรวจนั้น โดยอัตโนมัติ  

(4.2) ในวันทําการเดียวกันระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตอบกลับขอมูลที่ทําการ
ประมวลผลการรับบรรทุกไปใหผูสงขอมูลใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศนั้น ทราบถึง
การรับบรรทุกสินคาโอนยายภายในประเทศดังกลาว  
 (5) การนําของที่นําเขาตามมาตรา 19 ทวิ มาใชหรือจําหนายในราชอาณาจักร หรือนําของที่
ไดมีการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุแลวจําหนายใหกับบุคคลที่ไมอยูในขายผูนําเขาตามมาตรา 
19 จัตวา ใหผูนําของเขามาในราชอาณาจักรมีความรับผิดในอันตองชําระภาษีอากรสําหรับของนั้นตั้ง
แตเวลาที่ของนั้นนําเขาสําเร็จ พรอมเงินเพิ่มรอยละหนึ่งตอเดือนนับจากวันที่รับของจากทา ที่ หรือ
สนามบินที่นําของเขาครั้งแรก 

 

 

 
หมวดที่ 11 
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กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการชดเชยอากร 
_______________________________ 

ขอ 84 ในหมวดนี้ 

(1) คําวา “สินคา” หมายความวา สินคาที่ผลิตในราชอาณาจักร 

(2) คําวา “ผลิต” หมายความวา ประกอบ แปรรูป แปรสภาพ หรือทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ใหมีข้ึนซึ่งสินคาไมวาดวยวิธีใด ๆ 

(3) คําวา “เงินชดเชย” หมายความวา เงินที่จะจายชดเชยคาภาษีอากรซึ่งมีอยูในตนทุนการ
ผลิตสินคาสงออกใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยในรูปของบัตรภาษีตามพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษี
อากรสินคาสงออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 

(4) คําวา “อัตราเงินชดเชย” หมายความวา อัตราเงินชดเชยสําหรับชนิดและหรือประเภทสิน
คาที่จะไดรับเงินชดเชยตามที่คณะกรรมการพิจารณาชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลติในราช

อาณาจักรประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(5) คําวา “การสงสินคาออก” หมายความวา การสงของออกตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
รวมถึงการขายสินคาภายในประเทศใหแกสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกูหรือเงิน
ชวยเหลือจากตางประเทศ และการขายสินคาใหแกองคการระหวางประเทศหรือหนวยงานที่มีสิทธนิาํ
สินคาเขามาในราชอาณาจักรโดยไดรับการยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร  

(6) คําวา “ผูมีสิทธิไดรับชดเชยคาภาษีอากร” ไดแก ผูทําการสงสินคาออกตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากร หรือขายสินคาภายในประเทศใหแกสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกูหรือ
เงินชวยเหลือจากตางประเทศ และการขายสินคาใหแกองคการระหวางประเทศหรือหนวยงานที่มี
สิทธินําสินคาเขามาในราชอาณาจักรโดยไดรับการยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตรา
ศุลกากร  

สวนที่ 1 
บททั่วไป 

____________________________ 

ขอ 85 ผูประสงคจะขอใชสิทธิในการยื่นคําขอรับชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักรสําหรับใบขนสินคาขาออกที่ผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส   

(1) ใหทําการลงทะเบียนเปนผูการยื่นคําขอรับชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกท่ีผลิตในราช
อาณาจักร ณ สวนคืนและชดเชยอากร สํานักสิทธิประโยนชทางภาษีอากร หรือฝายบริหารงานทั่วไป 
สํานักงานศุลกากร หรือดานศุลกากร   

(2) หลักเกณฑและวิธีการในการขอจดทะเบียนและคุณสมบัติของผูขอจดทะเบียนใหเปน
ไปตามที่กําหนดไวในแบบคําขอลงทะเบียน 
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(3) ผูที่ไดรับการอนุมัติใหลงทะเบียนเปนผูย่ืนคําขอรับชดเชยคาภาษีอากรแลว ใหผานพิธี
การศุลกากรในการชดเชยคาภาษีอากรไดทุกข้ันตอน โดยไมตองใชบัตรผานพิธีการใด ๆ อีก 

 
สวนที่ 2 

หลักเกณฑการยื่นคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร 
                                               __________________________     

 ขอ 86 ผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยคาภาษีอากรตองย่ืนขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสินคาสง
ออกภายใน 1 ป นับแตวันที่สงออกสินคาออกไป  

(1) การยื่นคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร 

(1.1) ใหผูสงออกยื่นคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก ตามแบบ 
กศก. 20/1 พรอมยื่นรายละเอียดสินคาที่สงออกและขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร ตามแบบ กศก. 
20/1 ก.  

(1.2) ใหผูสงออกท่ีเปนผูขายสินคาภายในประเทศที่ถือเสมือนเปนการสงสินคาออกย่ืน
คําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก ตามแบบ กศก. 22/1 พรอมยื่นรายละเอียดสิน
คาที่สงออกและขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร ตามแบบ กศก. 22/1 ก.  

(2) กรณีที่มีการโอนสิทธิตามบัตรภาษี ใหผูสงสินคาออกผูย่ืนคําขอรับเงินชดเชยคาภาษี
อากรยื่นหนังสือขอรับโอนสิทธิตามบัตรภาษีแบบ กศก.23/1 พรอมกับคําขอรับเงินชดเชยคาภาษี
อากรดวย 

(3) กรณีการยื่นคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรไมครบถวนหรือไมถูกตอง เจาหนาที่
ศุลกากรจะใหคําแนะนําใหแกไขและคืนใหแกผูย่ืนคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร เพ่ือใหแกไขใหถูก
ตองกอนที่จะยื่นคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรดังกลาวใหม   
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หมวดที่ 12 
การผานแดนทางศุลกากร 

________________________________ 

ขอ 87 ในหมวดนี้ 

(1) คําวา “การผานแดนทางศุลกากร” หมายความถึง พิธีการศุลกากรในการควบคุมการขน
สงสินคาจากที่ทําการศุลกากรแหงหนึ่งไปยังที่ทําการศุลกากรอีกแหงหนึ่ง 

(2) คําวา “ที่ทําการศุลกากรตนทาง” หมายความถึง ที่ทําการศุลกากรที่เปนจุดเริ่มตนของ
การขนสงสินคาจากที่ทําการตนทางไปยังที่ทําการปลายทาง 

(3) คําวา “ที่ทําการศุลกากรปลายทาง” หมายความถึง ที่ทําการสุลกากรที่เปนจุดสิ้นสุดของ
การขนสงสินคาจากที่ทําการตนทางไปยังที่ทําการปลายทาง 

ขอ 88 ในการผานแดนทางศุลกากรสินคาจะถูกขนสงภายใตการควบคุมของศุลกากร  

(1) สินคาที่ขนสงภายใตพิธีการผานแดนทางศุลกากรไมตองชําระภาษีอากร หากไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและไดวางหลักประกันตามที่กําหนดไวแลว  

 (2) ใหผูจะทําการขนสงสินคาผานแดนทางศุลกากร จัดทําใบขนสินคา หรือขอมูลการขนสง
ใดๆ เพ่ือเปนการควบคุมการขนสงสินคากอนขนยายสินคาออกจากที่ทําการตนทาง 

(2.1) ผูทําการขนสงสินคาในจากทา หรือที่ หรือสนามบินศุลกากรที่นําเขา ไปยังทา 
หรือที่ หรือสนามบินศุลกากรที่สงออก ใหจัดทําขอมูลใบขนสินคาถายลํา (ใบแนบ 9)  

(2.2) ผูทําการขนสงสินคาจากทา หรือที่ หรือสนามบินศุลกากรที่นําเขา ไปยังดาน
ศุลกากรภายในประเทศ ใหจัดทําขอมูลการโอนยายบัญชีสินคาของของที่นําเขาจากที่ทําการศุลกากร
ตนทางมายังที่ทําการศุลกากรปลายทาง 

(2.3) ผูทําการขนสงจากดานศุลกากรหรือที่ทําการศุลกากรภายในประเทศ ไปยังจากทา 
หรือที่ หรือสนามบินศุลกากรที่จะสงของออก ใหจัดทําใบขนสินคาขาออกกอนการขนยายสินคาออก
จากที่ทําการศุลกากรตนทาง 

(2.4) ผูทําการขนสงจากที่ทําการศุลกากรภายในประเทศแหงหนึ่ง ไปยังจากที่ทําการ
ศุลกากรภายในประเทศอีกแหงหนึ่ง ใหจัดทําขอมูลการโอนยายสินคาจากที่ทําการศุลกากรตนทาง
มายังที่ทําการศุลกากรปลายทาง 

 (3) กอนการขนยายสินคาจากที่ทําการศุลกากรตนทาง ใหผูขนสงสินคาผานแดนทาง
ศุลกากรจัดทําขอมูลใบขนสินคาหรือขอมูลการกํากับการขนสงสินคาผานแดนทางศุลกากรตามมาตร
ฐานที่ศุลกากรกําหนด และสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(4) เมื่อระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรรับขอมูลแลวจะแจงกลับเลขที่ใบขนสินคาหรือ
เลขที่รับขอมูลการกํากับการขนสงสินคาผานแดนทางศุลกากรใหผูสงขอมูลทราบ ถือเปนการ
อนุญาตใหขนสงสินคาจากที่ทําการศุลกากรตนทางไปยังที่ทําการศุลกากรปลายทางได 
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หมวดที่ 13 
การผานพิธีการกรณีเครื่องคอมพิวเตอรขัดของ 

_______________________________ 

 ขอ 89 ในกรณีที่ เครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรหรือของผูใหบริการรับสงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสเสีย ระบบสื่อสารของศุลกากรขัดของ ระบบไฟฟาขัดของ อันเปนเหตุใหไมสามารถ
ผานพิธีการดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหหัวหนาหนวยบริการศุลกากรหรือผูทําการแทนเปนผู
พิจารณาสั่งการใหผานพิธีการในรูปแบบกระดาษ (Manual) โดยใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

(1) การยื่นใบขนสินคา  

 (1.1)  ใหผูนําเขา/สงของออกจัดทําใบขนสินคา พรอมเอกสารประกอบในรูปกระดาษ
และลงนามในใบขนสินคาและเอกสารประกอบทุกฉบับ จํานวน 2 ชุด แลวยื่นตอหนวยบริการ
ศุลกากร ณ ทา ที่ หรือสนามบินที่จะสงออก 

 (1.2)  เมื่อเจาหนาที่ศุลกากรตรวจสอบใบขนสินคาและเอกสารประกอบครบถวนแลว
ใหออกเลขที่ใบขนสินคาขาเขาหรือขาออกในระบบเอกสาร และลงช่ือพรอมวันเดือนปกํากับในใบขน
สินคาขาออกและมอบคืนใหผูสงของออกหรือตัวแทน 1 ฉบับ เพ่ือเปนหลักฐานการผานพิธีการใบขน
สินคาขาออกในรูปแบบกระดาษ เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอรใชงานไดแลวใหเจาหนาที่ทําการบันทึกขอ
มูลใบขนสินคาลงในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรโดยพลัน 

 (1.3)  กรณีระบบคอมพิวเตอรขัดของกําหนดเลขที่ใบขนสินคา มีจํานวน 14 หลัก ดังนี้ 

AAAA X YY MM NNNNN 
       Running 5 หลัก เร่ิมตนดวย 00001 

       เดือน 2 หลัก 

       ป พ.ศ. 2 หลัก 

                        ประเภทของเอกสาร 1 หลัก มีคาดังนี้ 
          0 = ใบขนสินคาขาเขา  
 1= ใบขนสินคาขาออก    2 = ใบขนสินคาผานแดน  

 3 = คํารองขอรับของไปกอน    4 = คํารองขอสงของออกไปกอน  
 5 = ใบขนสินคาขาเขาปากระวาง    6 = ใบขนสินคาพิเศษผานแดนขาออก 
 7 = ใบขนสินคาพิเศษผานแดนขาเขา     8 = ใบขนสินคาถายลํา (Transhipment)  
                       A = ใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศ       B = ใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศ 
  C = ใบขนสินคาขาเขาโอนยายจากเขตปลอดอากร D = ใบขนสินดาขาออกโอนยายเขาเขตปลอดอากร  

E = คํารองขอนําไปแสดงนิทรรศการ      F = คํารองขอทําลาย 
G = คํารองขอนําเขาในเขตอารักขาศุลกากร     H = คํารองขอนําออกนอกเขตอารักขาศุลกากร 

       รหัสสถานที่ผานพิธีการศุลกากร 4 หลัก          
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(2)  การยื่นใบกํากับการขนยายสินคา 

 (2.1)  ใหผูรับผิดชอบการบรรจุจัดทําใบกํากับการขนยายสินคาในรูปแบบกระดาษ ตาม
แบบที่แนบทายประกาศนี้ จํานวน 2 ชุด แลวยื่นตอหนวยบริการศุลกากรที่ผานพิธีการใบขนสินคา
ขาออกพรอมใบขนสินคาขาออกในรูปแบบกระดาษ  

 (2.2)  เมื่อเจาหนาที่ศุลกากรตรวจสอบแลว ใหออกเลขที่ใบกํากับการขนยายสินคาในรูป
แบบกระดาษ และลงช่ือพรอมวัน เดือน ปกํากับ แลวมอบคืนใหผูรับผิดชอบบรรจุสินคา 1 ชุด เพ่ือ
เปนหลักฐานการผานพิธีการในรูปแบบกระดาษ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรใชงานไดแลวใหเจาหนาที่
ทําการบันทึกขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาลงในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรโดยพลัน 

 (2.3) กําหนดใหเลขที่ใบกํากับการขนยายสินคาในรูปแบบกระดาษ มีจํานวน 12 หลัก ดังนี้ 

AAAA YY MM NNNN 
       Running 4 หลัก เร่ิมตนดวย 0001 

       เดือน 2 หลัก 

       ป พ.ศ. 2 หลัก 

รหัสสถานที่ผานพิธีการศุลกากร 4 หลัก 

(3)  ใหพนักงานขับรถที่บรรทุกตูคอนเทนเนอรหรือพาหนะที่ใชในการขนยายสินคา แสดง
ใบขนสินคาขาออกพรอมใบกํากับการขนยายสินคาที่มีการลงช่ือเจาหนาที่ศุลกากรพรอมวัน เดือน ป
กํากับเรียบรอยแลวแกเจาหนาที่ศุลกากรที่ประจําอยู ณ สถานีรับบรรทุกหรือจุดรับบรรทุกสินคาที่
กําหนด เพ่ือดําเนินการตอไป 
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หมวดที่ 14 
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

________________________________ 

ขอ 90 การยื่นใบขนสินคาโดยใชเคานเตอรบริการบันทึกขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากร 

(1) กรณีที่ผูนําของเขา/ผูสงของออก ประสงคจะยื่นผานพิธีการศุลกากรใบขนสินคาโดยใช
เคานเตอรบริการบันทึกขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

(1.1) ใหผูนําของเขา/ผูสงของออกนําบัญชีราคาสินคาและเอกสารประกอบใบขนสินคา
อ่ืน ๆ มายื่นตอเคานเตอรบริการ 

(1.2) ใหเคานเตอรบริการเปนผูบันทึกขอมูลจากเอกสารดังกลาว แลวสงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสในการผานพิธีการศุลกากรพรอมแนบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสของเคานเตอรบริการ 
ผานผูใหบริการรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(1.3) ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับแฟมขอมูล
อางอิง ตรวจสอบ กับขอมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ ถาไมพบขอผิดพลาดระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากรจะกําหนดเลขที่ใบขนสินคาทางอิเล็กทรอนิกสจํานวน 14 หลัก ในสถานะ
พรอมชําระคาภาษีอากร (ถามี)  

(1.4) เมื่อไดรับตอบกลับเลขที่ใบขนสินคาแลว ใหเคานเตอรบริการจัดพิมพใบขนสินคา
ในรูปแบบเอกสารจํานวน 2 ฉบับ แลวใหผูนําของเขา/ผูสงของออกตรวจสอบและลงนามในใบขน
สินคาและในเอกสารประกอบทุกฉบับ  

(1.5) เมื่อเคานเตอรบริการดําเนินการแลวเสร็จ ใหมอบใบขนสินคาพรอมเอกสารใบ
อนุญาต หรือเอกสารการขอใชสิทธิพิเศษตาง ๆ คืนใหผูผานพิธีการจัดเก็บไว 1 ฉบับ เพ่ือดําเนิน
การในขั้นตอนการชําระภาษีอากรและการตรวจปลอยตอไป 

(1.6) ใบขนสินคาอีก 1 ฉบับพรอมสําเนาเอกสารใบอนุญาต หรือเอกสารการขอใชสิทธิ
พิเศษตาง ๆ ใหเคานเตอรบริการเก็บรวบรวม และจัดสงใหสํานักตรวจสอบอากร กรมศุลกากร เปน
รายเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป นับแตวันที่จัดพิมพใบขนสินคานั้น  

 (2) กรณีการยื่นผานพิธีการสําหรับเอกสารอื่น ๆ โดยใชเคานเตอรบริการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรเชนใบกํากับการขนยายสินคา ใหเคานเตอรบริการดําเนินการบันทึก
ขอมูลและสงขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรเชนเดียวกับใบขนสินคาโดยอนุโลม 

(3) การชําระเงิน หรือการรับของจากอารักขาศุลกากร หรือการนําของผานสถานีรับบรรทุก
หรือจุดรับบรรทุกที่กําหนดใหดําเนินการเชนเดียวกับกรณีใบขนสินคาที่ย่ืนผานพิธีการใบขนสินคา
ในรูปแบบเอกสารตอไป 
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ขอ 91 การจัดทําและยื่นใบขนสินคาในรูปแบบเอกสาร 

(1) ในการจัดทําใบขนสินคาตองใชแบบใบขนสินคาขาเขา/ใบขนสินคาขาออก/ใบขนสินคา
ผานแดน/ใบขนสินคาถายลํา หรือเอกสารอื่นที่กําหนดใชแทนใบขนสินคาตามที่ประกาศกําหนดใน
เร่ืองดังกลาว  

(2) การจัดชุดเอกสารประกอบในขนสินคาใหเปนไปตามประกาศกําหนดในเรื่องดังกลาว 

(3) การสําแดงรายการในใบขนสินคา ใหสําแดงตามคําอธิบายรายการที่ตองสําแดงในใบขน
สินคาตามที่ประกาศกําหนดในเรื่องนั้น ๆ 

ขอ 92  ในการผานพิธีการศุลกากรผูนําของเขาและ/หรือผูสงของออกสามารถจัดทําใบขน
สินคาในรูปแบบเอกสาร เพ่ือย่ืนตอเจาหนาที่ศุลกากร ณ ทา หรือที่ หรือสนามบินที่นําของเขาหรือ
สงของออกได 

(1) การยื่นใบขนสินคาเพ่ือผานพิธีการศุลกากร 

(1.1) ใหย่ืนใบขนสินคาในรูปแบบเอกสารตอเจาหนาที่ศุลกากร ณ ทา หรือที่ หรือ
สนามบินที่นําของเขาหรือสงของออก ดังนี้ 

(1.1.1) ใบขนสินคาพรอมเอกสารประกอบใบขนสินคา เชน บัญชีราคาสินคา,ใบ
อนุญาตการนําเขา/สงออก ,เอกสารแสดงการใชสิทธิพิเศษตางๆ เปนตน และแบบรายละเอียดขอ
มูลใบขนสินคาจํานวน 1 ฉบับ ซึ่งไดลงลายมือช่ือผูนําของเขา/ผูสงของออกแลว เพ่ือใชเปนชุด ใบ
ขนสินคาสําหรับผูนําของเขาหรือสงของออกในการผานพิธีการศุลกากรในรูปแบบเอกสาร 

(1.1.2) ใบขนสินคาพรอมสําเนาเอกสารประกอบจํานวน 1 ฉบับ ซึ่งไดลงลายมือ
ช่ือผูนําของเขา/ผูสงของออกแลว เพ่ือใชเปนชุดใบขนสินคาสําหรับกรมศุลกากรจัดเก็บ 

(1.2) เจาหนาที่ศุลกากรจะทําการตรวจสอบพิธีการพรอมบันทึกขอมูลเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากร แลวจัดพิมพขอมูลที่บันทึกรายละเอียดขอมูลใบขนสินคาในระบบ
คอมพิวเตอรของใบขนสินคาฉบับดังกลาว  

(1.3) ใหผูผานพิธีการตรวจสอบขอมูลที่บันทึกรายละเอียดขอมูลใบขนสินคา หากถูก
ตองครบถวนแลวใหลงนามรับรองเพื่อย่ืนยันความถูกตอง และมอบใหเจาหนาที่ศุลกากรเก็บไวรวม
กับชุดใบขนสินคาขาเขาที่กรมศุลกากรจัดเก็บ 

(1.4) เจาหนาที่ศุลกากรจะบันทึกเลขท่ีใบขนสินคาที่ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร
กําหนดใหลงบนใบขนสินคาในรูปแบบกระดาษที่ผูนําของเขา/ผูสงของออกยื่นผานพิธีการนั้นที่มุม
บนดานขวาดวยตัวอักษรสีแดงทั้ง 2 ฉบับ และมอบใบขนสินคาใบขนสินคาชุดสําหรับผูนําของเขา
หรือสงของออกในการผานพิธีการศุลกากรในรูปแบบเอกสารคืนใหผูผานพิธีการจัดเก็บไว 1 ฉบับ 
เพ่ือดําเนินการในขั้นตอนการชําระภาษีอากรและการตรวจปลอยตอไป 

(1.5) ใบขนสินคาอีก 1 ฉบับ เจาหนาที่ศุลกากรจะเก็บรวบรวมจัดสงใหสํานักตรวจสอบ
อากร เปนรายเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป นับแตวันที่ออกเลขที่ใบขนสินคาดังกลาว  
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(2) การชําระคาภาษีอากร 

(2.1) ใหผูนําของเขาและ/หรือผูสงของออก นําใบขนสินคาที่กําหนดเลขที่ใบขนสินคา
แลวยื่นตอหนวยการเงินของทา ที่ หรือสนามบินที่นําของเขาและหรือสงออกนั้น 

(2.2)  เมื่อเจาหนาที่ศุลกากรรับชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงินแลวใหประทับตราชําระอากร 
/วางประกันแลวและลงลายมือช่ือกํากับในใบขนสินคาในรูปแบบเอกสารเพื่อมอบคืนใหผูผานพิธีการ 

(3) กรณีการนําของเขา ในการรับของจากอารักขาศุลกากร  

(3.1) ใหผูนําของเขานําใบขนสินคาที่กําหนดเลขที่ใบขนสินคาแลวพรอมใบเสร็จรับเงิน
ย่ืนตอหนวยบริการศุลกากร ณ ทา ที่ หรือสนามบินที่นําของเขานั้น 

(3.2)  กรณีใบขนสินคาขาเขาที่มีคําส่ังยกเวนการตรวจ 

(3.2.1) ใหเจาหนาที่ศุลกากรหนวยบริการตรวจสอบคําส่ังการตรวจของใบขนสิน
คาขาเขานั้น  

(3.2.2) กรณีใบขนสินคาขาเขาที่มีคําส่ังไมตองตรวจสอบพิกัด ราคา และของ เจา
หนาที่ศุลกากรหนวยบริการจะจัดเก็บเอกสารใบอนุญาตหรือเอกสารเกี่ยวกับการขอใชสิทธิ   ประ
โยนไว แลวบันทึกหลังใบขนสินคาในรูปแบบเอกสารวา “ไมตองตรวจสอบพิกัดราคาและของ” และ
ลงลายมือช่ือกํากับในใบขนสินคาในรูปแบบเอกสารเพื่อมอบคืนใหผูผานพิธีการ 

(3.2.3) ใหผูนําของเขาแจงเลขที่ใบตราสงใหเจาหนาที่โรงพักสินคาทราบเพ่ือติด
ตอรับสินคากับโรงพักสินคา   

(3.3) กรณีใบขนสินคาขาเขาที่มีคําส่ังใหตรวจสอบพิกัด ราคา และของ  

(3.3.1) ใหเจาหนาที่ศุลกากรหนวยบริการตรวจสอบคําส่ังการตรวจของใบขนสิน
คาขาเขานั้น  

(3.3.2) กรณีใบขนสินคาขาเขาที่มีคําส่ังใหตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ใหผูนํา
ของเขาติดตอโรงพักสินคาเพ่ือเตรียมของใหตรวจสอบ การตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ใหเปน
ไปตามหลักเกณฑในเรื่องการกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรและการกําหนดราคาราคาศุลกากร 

(3.3.3) เจาหนาที่ศุลกากรผูไดรับมอบหมายจะทําการตรวจสอบใหตรวจสอบ
พิกัด ราคา และของ เมื่อเจาหนาที่ศุลกากรตรวจสอบพิกัดราคาและของแลวไมพบความผิดใด ๆเจา
หนาที่ศุลกากรหนวยบริการจะจัดเก็บเอกสารใบอนุญาตหรือเอกสารเกี่ยวกับการขอใชสิทธิ   ประ
โยนไว แลวบันทึกผลการตรวจในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรพรอมบันทึกการตรวจหลังใบขน
สินคาในรูปแบบเอกสารวา “ผานการตรวจสอบพิกัดราคาและของแลว” และลงลายมือช่ือกํากับในใบ
ขนสินคาในรูปแบบกระดาษเพื่อมอบคืนใหผูผานพิธีการ 

(3.3.4) ใหผูนําของเขาแจงเลขที่ใบตราสงใหเจาหนาที่โรงพักสินคาทราบเพ่ือติด
ตอรับสินคากับโรงพักสินคา   
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(4) กรณีการสงของออก ในการนําของผานสถานีรับบรรทุกหรือจุดรับบรรทุกที่กําหนด 

(4.1) ใหผูสงของออกยื่นใบกํากับการขนยายสินคาของใบขนสินคาขาออกดังกลาวตอ
หนวยบริการ ณ ทา ที่ หรือสนามบินที่สงของออกกอนนําของในการนําของผานสถานีรับบรรทุกหรือ
จุดรับบรรทุกที่กําหนด 

(4.2) เจาหนาที่ศุลกากรจะตรวจสอบใบกํากับการขนยายสินคาพรอมคําส่ังการตรวจ
ของใบขนสินคาตามใบกํากับการขนยายนั้นจากระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

(4.2.1) กรณีใบขนสินคาขาออกที่มีคําส่ังยกเวนการตรวจ ใหนําของผานสถานีรับ
บรรทุกหรือจุดรับบรรทุกที่กําหนด  

(4.2.2) กรณีใบขนสินคาขาออกที่มีคําส่ังใหตรวจสอบพิกัด ราคา และของ เจา
หนาที่ศุลกากรจะแจงใหนําของที่จะสงออกไปดําเนินการตามคําส่ังการตรวจตอไป 

(4.2.3) เมื่อเจาหนาที่ศุลกากรตรวจสอบพิกัดราคาและของแลว ใหบันทึกผลการ
ตรวจในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรพรอมบันทึกการตรวจหลังใบขนสินคาในรูปแบบเอกสารวา 
“ผานการตรวจสอบพิกัดราคาและของแลว” และลงลายมือช่ือกํากับ 
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หมวดที่ 15 
บทเฉพาะกาล 

________________________________ 

ขอ 93 ศุลกากรจะจัดใหมีหนวยใหคําปรึกษากอนการยื่นผานพิธีการศุลกากร เพ่ือใหคําปรึกษา
แกผูประกอบการรายยอยที่ยังไมมีความพรอมเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารเต็มรูปแบบ  

(1) ใหผูประสงคจะใชบริการนําเอกสารใบขนสินคาในรูปแบบเอกสารพรอมเอกสารประกอบ
ใบขนสินคามาลงทะเบียนเพื่อขอคําปรึกษา กอนการยื่นผานพิธีการและบันทึกขอมูลเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรของศุลกากรเพื่อใหเลขที่ใบขนสินคานั้น  

(2) เจาหนาที่ศุลกากรผูใหคําปรึกษาจะใหคําปรึกษาในดานพิกัดอัตราศุลกากร และ/หรือการ
กําหนดราคาศุลกากร หรือของตองหามตองกํากัดตามที่รองขอปรึกษาดังกลาว 

(2.1) กรณีเจาหนาที่ผูใหคําปรึกษามีความเห็นในเรื่องที่ขอหารือเชนเดียวกันใหบันทึก
หลังใบขนสินคาวา “พิจารณาใหคําปรึกษาแลว” และลงลายมือช่ือกํากับในใบขนสินคาในรูปแบบ
เอกสารที่นํามายื่นเพื่อมอบคืนใหผูขอคําปรึกษา 

(2.2)  กรณีเจาหนาที่ผูใหคําปรึกษามีความเห็นในเรื่องที่ขอหารือแตกตางจากเอกสารที่นํามา
ขอหารือใหบันทึกความเห็นในจุดที่แตกตางดวยตัวอักษรสีแดง “พิจารณาใหคําปรึกษาแลว ใหแกไข” 
และลงลายมือช่ือกํากับในใบขนสินคาในรูปแบบเอกสารที่นํามายื่นเพื่อมอบคืนใหผูขอคําปรึกษา 

(3)  ในการยื่นผานพิธีการและบันทึกขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  กรณีที่เจา
หนาที่ผูใหคําปรึกษามีความเห็นในเรื่องที่ขอหารือแตกตางจากเอกสารที่นํามาขอหารือ  

(3.1) กรณีนําใบขนสินคาในรูปแบบเอกสารยื่นตอเจาหนาที่ศุลกากร ณ ทา หรือที่ หรือ
สนามบินที่นําของเขาหรือสงของออก  

(3.1.1) ใหผูผานพิธีการทําการแกไขใบขนสินคาและแบบแสดงรายละเอียดขอ
มูลใบขนสินคาใหถูกตองตรงตามที่เจาหนาที่ใหคําปรึกษาและลงชื่อกํากับการแกไขกอนการยื่นให
เจาหนาที่ศุลกากรบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรเพื่อออกเลขที่ใบขนสินคานั้น 

 (3.1.2) กรณีที่มีความประสงคจะขอสงวนสิทธิโตแยงพิกัดราคา ใหผูผานพิธีการ
เพ่ือเติมในแบบแสดงรายละเอียดขอมูลใบขนสินคาชองบันทึกอ่ืน ๆ  (Remark) ของรายการในใบ
ขนสินคานั้นๆ ดวยวาขอสงวนสิทธิโตแยงพิกัดและ/หรือราคา จากที่สําแดงเปนพิกัด/ราคาใด และ
ลงช่ือกํากับการแกไขกอนการยื่นใหเจาหนาที่ศุลกากรบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอรของ
ศุลกากรเพื่อออกเลขที่ใบขนสินคานั้น 

(3.2)  กรณีจะยื่นผานพิธีการศุลกากรใบขนสินคาโดยใชเคานเตอรบริการบันทึกขอมูล
เขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร  

(3.2.1) ใหผูผานพิธีการแจงใหเคานเตอรบริการบันทึกขอมูลแกไขตามที่เจาหนา
ที่ใหคําปรึกษา 
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