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1. หลักการพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1 การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร (ที่ไม่ใช่ถ่ายล า 
ผ่านแดน เคาน์เตอร์ และเร่งด่วน) 

1. หลักการ 
การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร เป็นขั้นตอนแรก 

ในการเริ่มด าเนินกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร การศึกษาในเรื่องดังกล่าว จึงนับว่ามีความส าคัญต่อ
การเรียนรู้กระบวนงานและการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนทราบและมีความเข้าใจถึงหลักการ ขั้นตอนในการลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
หรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร  และสามารถน าความรู้ที่ ได้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับ 
การปฏิบัติงานจริงได ้

 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการ  
ในกระบวนการทางศุลกากร 

 
4. เนื้อหา 

4.1 ผู้ที่ต้องมาลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 
4.2 วิธีการลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 

4.2.1 ช่องทางการลงทะเบียนเปน็ผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือด าเนนิการในกระบวนการทางศุลกากร  
4.2.2 ขั้นตอน และสถานที่ ในการลงทะเบียน 

4.3 เงื่อนไขการถูกระงับใช้ข้อมูลทะเบียน/การขอใช้ข้อมูลที่ถูกระงับ 
 

5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 99-101 
5.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 64/2561 เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการ

ในกระบวนการทางศุลกากร 
5.3 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 01 บทที่ 01 ข้อ 05 การลงทะเบียน 

 
6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

6.1 ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ  
6.2 ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ 
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1.2 การเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร 

1. หลักการ 
กรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันด าเนินโครงการ National Single Window (NSW) โดยมี

วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของประเทศ เพ่ือให้เอกสารต่างๆ เช่น 
ใบอนุญาตการน าเข้า ใบอนุญาตการส่งออก และใบรับรองต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานหนึ่งสามารถที่จะจัดส่ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยอัตโนมัติไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนทราบและมีความเข้าใจถึงการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเชื่อมโยง 

ข้อมูลตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับ  
การปฏิบัติงานจริงได ้

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูล

ตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการศุลกากร 

4. เนื้อหา 
4.1 หลักการ 
4.2 รูปแบบของการเชื่อมโยงใบอนุญาต/ใบรับรอง 

4.2.1  ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
4.2.2  ใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ 
4.2.3  การได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต 

4.3 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามแต่ละรูปแบบของการเชื่อมโยงใบอนุญาต 
4.3.1  การด าเนินการของผู้ประกอบการ 
4.3.2  การด าเนินการของพนักงานศุลกากร 

4.4 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรกรณีระบบของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตขัดข้อง 
4.4.1  การด าเนินการของผู้ประกอบการ 
4.4.2  การด าเนินการของพนักงานศุลกากร 

5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 51  
5.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 131/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ

การเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการศุลกากร 
5.3 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 01 บทที่ 01 ข้อ 10  

 
6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

6.1 ระบบ e-Licensing 
6.2 ระบบพิธีการศุลกากรน าเข้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) 
6.3 ระบบพิธีการศุลกากรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) 
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2. การน าของเข้า 

2.1 การน าของเข้าทางบก 

1. หลักการ  
ช่องทางในการขนส่งสินค้าที่น าเข้า/ส่งออกนั้น มีหลายช่องทาง ทั้งทางทะเล ทางบก ทางอากาศ  

และทางท่อ โดยมีการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรที่ต่างกันในแต่ละช่องทาง ส าหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
ของประเทศที่มีพรมแดนติดกันหรือที่เรียกกันว่าการค้าชายแดน เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค และการผลิต 
ในประเทศที่น าเข้า โดยที่สินค้านั้นมิได้มีการขนส่งต่อไปยังประเทศที่สาม จะเป็นการน าของเข้าทางบกเป็นส่วนใหญ่ 
โดยการขนส่งทางบกจะประกอบด้วย 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ การขนส่งทางถนน และการขนส่งทางรถไฟ  

ซึ่งตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ก าหนดว่า การน าของเข้าทางบกให้ถือว่าเป็นอันส าเร็จ  
เมื่อยานพาหนะที่น าของเข้ามานั้นได้เข้ามาถึงเขตด่านพรมแดน โดยจะมีบริบทที่ เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร
หลายด้าน มีกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่าง ๆ ซึ่งในพิธีการศุลกากรแต่ละขั้นตอนล้วนมี
ความส าคัญตามภารกิจในการอ านวยความสะดวกทางการค้าของกรมศุลกากร และการที่จะน าสินค้าเข้าในแต่ละครั้ง 
ผู้น าของเข้าจะต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศของกรม
ศุลกากรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าสินค้านั้นจะต้องเสียอากรน าเข้าหรือไม่ก็ตาม 

พนักงานศุลกากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการน าสินค้าเข้าดังกล่าว ซึ่งต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง  
ทั้งเรื่องของเอกสารและขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ จึงต้องมีความรอบรู้ในเรื่องของ กฎหมาย ระเบียบและ
ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพ่ือจะได้อ านวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ
ได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และไม่ให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเป็นอุปสรรคทางการค้า 
นอกจากนั้นยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่รัฐ  และการควบคุม 
ทางศุลกากรอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการน าของเข้าทางบก 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว  
เกิดความสมดุลในเรื่องของการอ านวยความสะดวกทางการค้ากับการควบคุมทางศุลกากร รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ 
 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานด้านพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
น าของเข้าทางบก  

3.2. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การตรวจปล่อย
สินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ รวมถึงการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐมีความเป็นธรรม 
โปร่งใส และปกป้องสังคมจากสิ่งไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ 
 
4. เนื้อหา  

4.1 นิยามศัพท์ 
4.2 พิธีการที่ด่านศุลกากร 
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4.3 พิธีการที่ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า  
4.4 การช าระค่าภาษีอากร 
4.5 การเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า 
4.6 การตรวจสอบและด าเนินการกับบัญชีสินค้าทางบกและใบผ่านด่าน 
4.7 การยื่นใบขนสินค้าส าหรับของที่น าเข้าทางด่านศุลกากร 
4.8 การสั่งการตรวจ 
4.9 การตรวจปล่อยสินค้า 
4.10 การขนส่งของนอกทางอนุมัติ 
4.11 การรับแจ้งเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือของผู้โดยสารขาเข้า 
4.12 การน ารถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางเขตแดนทางบก 
4.13 พิธีการศุลกากรน าของเข้าหรือส่งของออกโดยทางรถไฟ  
4.14 การขอแก้ไขข้อมูลการน าของเข้า   

 
5. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560  
หมวด 3 การน าของเข้าและการส่งของออก มาตรา 50-63 
หมวด 3 ส่วนที่ 2 การน าของเข้าและการส่งของออกทางบก มาตรา 86-88 
หมวด 7 พนักงานศุลกากร 
หมวด 8 ส่วนที่ 1 เขตควบคุมศุลกากร 
หมวด 8 ส่วนที่ 2 พ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน 
หมวด 9 บทก าหนดโทษ 

5.2 กฎกระทรวงก าหนดเวลาท าการบรรทุกหรือขนถ่ายของหรือกระท าการที่ต้องมีพนักงานศุลกากรก ากับ 
พ.ศ. 2560 

5.3 กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. 2560 
5.4 กฎกระทรวงก าหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ.2560 
5.5 กฎกระทรวงก าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 
5.6 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 33/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
5.7 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 35/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
5.8 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 36/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
5.9 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 41/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
5.10 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 108/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
5.11 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 9/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 
5.12 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 21/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 
5.13 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 31/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
5.14 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 104/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
5.15 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 144/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
5.16 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 192/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 
5.17 ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 3/2561 
5.18 ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 6/2561 
5.19 ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 10/2561 
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5.20 ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 1/2562 
5.21 ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 15/2562 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลฯ พ.ศ. 2560 การยื่นใบขนสินค้าส าหรับ

ของที่น าเข้าทางด่านศุลกากร 
5.22 ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 13/2562 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลฯ พ.ศ.  2560 การปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากร น าของเข้า ส่งของออก ส าหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 
5.23 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 1 ส่วนที่ 1 บทที่ 1  
5.24 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 1 ส่วนที่ 1 บทที่ 2  
5.25 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 1 ส่วนที่ 1 บทที่ 3  
5.26 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 1 ส่วนที่ 1 บทที่ 5  
5.27 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 2 ส่วนที่ 5 บทที่ 1  
5.28 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 1  
5.29 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 2  
5.30 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 3  
5.31 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 5  
5.32 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 3 บทที่ 1  
5.33 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 3 บทที่ 2  
5.34 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 3 บทที่ 3  
5.35 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 3 บทที่ 4  
5.36 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 4 บทที่ 2 ข้อ 9  
5.37 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 7 ส่วนที่ 1 บทที่ 4  
5.38 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 8 ส่วนที่ 1 บทที่ 1  

 
6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบพิธีการศุลกากรน าเข้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) 
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2.2 การน าของเข้าทางทะเล 

1. หลักการ 
ปัจจุบันการขนส่งทางทะเล เป็นการขนส่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งและเป็นที่นิยมมากที่สุด เมื่อเทียบกับ

รูปแบบการขนส่งอ่ืน ๆ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ า และสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ โดยรูปแบบ
การขนส่งทางทะเลในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box) โดยสินค้า    
ที่จะขนส่งจะต้องมีการน ามาบรรจุตู้ และมีการขนย้ายตู้ขึ้นไว้บนเรือที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ส าหรับใช้ 
ในการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ก าหนดว่า การน าของเข้าทางทะเลให้ถือว่าเป็นอันส าเร็จ   
เมื่อเรือที่น าของเข้ามานั้นได้เข้ามาในเขตท่าที่จะขนถ่ายของขึ้นจากเรือหรือท่าที่มีชื่อส่งของถึง โดยจะมีบริบท  
ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรหลายด้าน มีกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่          
การรายงานเรือเข้า การยื่นบัญชีสินค้าส าหรับเรือ ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า การเกิดภาระค่าภาษีอากร การสั่ง
การตรวจ การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า วิธีการตรวจสินค้าขาเข้า การรับมอบของออกจากอารักขาศุลกากร ซึ่งใน   
พิธีการศุลกากรแต่ละขั้นตอนล้วนมีความส าคัญตามภารกิจในการอ านวยความสะดวกทางการค้าของ            
กรมศุลกากร อีกท้ัง ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากร และหน่วยงานอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องในการน าเข้าให้ถูกต้องครบถ้วน อาทิเช่น กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรมปศุสัตว์ เป็นต้น 

พนักงานศุลกากร จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการน าของเข้าทางทะเล เพ่ือให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากร เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
ท าให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ 
เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส  และการควบคุมทางศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการน าของเข้าทางทะเล 

2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากร เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเปน็ 
สร้างสมดุลระหว่างการอ านวยความสะดวกทางการค้า และการควบคุมทางศุลกากร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ 
 
3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

3.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการน าของเข้าทางทะเล 

3.2 ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การตรวจปล่อย
สินค้าเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา สามารถลดต้นทุนของผู้ประกอบการ รวมถึงการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ
เป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และปกป้องสังคมจากสิ่งไม่พึงประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
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4. เนื้อหา  
4.1 การรายงานเรือเข้าและการยื่นบัญชีสินค้าส าหรับเรือ  
4.2 การควบคุมทางเรือ      
4.3 การแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับเรือ    
4.4 การขนถ่ายของ      
4.5 สถานที่เก็บและตรวจของ 
4.6 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรขออนุญาตเปิดตรวจ (Bill of Sight)     
4.7 การปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์  
4.8 การช าระภาษีอากร      
4.9 การสั่งการตรวจ      
4.10 การตรวจของขาเข้า      
4.11 การรับของน าเข้าจากอารักขาศุลกากร 
4.12 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า   

5. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560  

หมวด 3 การน าของเข้าและการส่งของออก มาตรา 50-63 
หมวด 3 ส่วนที่ 1 การน าของเข้าและการส่งของออกทางทะเล มาตรา 64-85 

5.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 39/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
5.3 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 37/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
5.4 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 13/2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
5.5 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 5/2561 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 
5.6 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 138/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
5.7 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 108/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
5.8 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 132/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
5.9 ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 17/2561 
5.10 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 2 ส่วนที่ 05 บทที่ 01 
5.11 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 01 บทที่ 01 
5.12 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 01 บทที่ 02 
5.13 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 01 บทที่ 05 
5.14 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 01 บทที่ 03 
5.15 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 02 บทที่ 01 – 05 

        5.16 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 05 บทที่ 01 
 
6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบพิธีการศุลกากรน าเข้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) 
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2.3 การน าของเข้าทางอากาศ 
 

1. หลักการ 
การขนส่งทางอากาศมีความส าคัญมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศ เนื่องจากสามารถ 

ท าการขนส่งได้รวดเร็วกว่าการขนส่งประเภทอ่ืนๆ ช่วยลดระยะเวลาในการขนส่ง สะดวกและปลอดภัยเหมาะกับ 
การขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น หรือสินค้าต้องการสั่งจองมาด้วยความรวดเร็ว
แก่การใช้งาน ถ้าล่าช้าอาจเกิดความเสียหายได้ แต่ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่น้ าหนักมากและสินค้าราคาถูก 
ซึ่งการขนส่งทางอากาศ ท าให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้รวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ แต่มีต้นทุนสูงกว่า 
การขนส่งประเภทอ่ืน  

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ก าหนดว่า การน าของเข้าทางอากาศ ให้ถือว่าเป็นอันส าเร็จ 
เมื่ออากาศยานที่น าของเข้ามานั้น ได้ถึงสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร ในการน าของเข้าทางอากาศ จะมีบริบท  
ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรหลายด้าน โดยจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่างๆ 
แตกต่างจากการน าเข้าทางบกและทางทะเล เนื่องจากการน าของเข้าทางอากาศ จะต้องมีความรวดเร็ว สามารถ
อ านวยความสะดวกทางการค้า และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในภารกิจ
ส าคัญของกรมศุลกากร อีกทั้ง ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการน าเข้าให้ถูกต้องครบถ้วน อาทิเช่น กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมปศุสัตว์ เป็นต้น 

พนักงานศุลกากร จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการน าของเข้าทางอากาศ เพ่ือให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากร เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวก และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ 
เพ่ือให้การจัดเก็บภาษเีป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากร ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการน าเข้าทางอากาศ 
         2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากร เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น 
สร้างสมดุลระหว่างการอ านวยความสะดวกทางการค้า และการควบคุมทางศุลกากร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ 
 
3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

3.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการน าเข้าทางอากาศ 

3.2 ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การตรวจปล่อย
สินค้าเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา สามารถลดต้นทุนของผู้ประกอบการ รวมถึงการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ
เป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และปกป้องสังคมจากสิ่งไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
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4. เนื้อหา  
4.1 หลักการทั่วไป     

4.1.1  การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต 
4.1.2  เลขที่ใบขนสินค้า 

4.2 การรายงานอากาศยานเข้าและบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน         
4.3 พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับหีบห่อสัมภาระผู้โดยสาร  
4.4 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรขออนุญาตเปิดตรวจ (Bill of Sight)   
4.5 พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะการน าของเข้าทางอากาศยาน  
4.5 การจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  
4.6 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า   
4.7 การร้องขอปฏิบัติพิธีการศุลกากรในรูปแบบเอกสาร (Manual)  
4.8 การช าระภาษีอากร 
4.9 การสั่งการตรวจ 
4.10 การตรวจของขาเข้าทางอากาศยาน 
4.11 การรับของน าเข้าจากอารักขาศุลกากร  
4.12 การขอแก้ไขข้อมูลการน าของเข้า   
4.13 การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 

5. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560  

หมวด 3 การน าของเข้าและการส่งของออก มาตรา 50-63 
หมวด 3 ส่วนที่ 3 การน าของเข้าและการส่งของออกทางทะเล มาตรา 92-98 

5.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 65/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 
5.3 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 (ประกาศกรมศุลกากร ที่ 41/2562  

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561) 
5.4 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 60/2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
5.5 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 59/2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
5.6 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 58/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
5.7 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 40/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
5.8 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 43/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
5.9 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 130/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
5.10 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 132/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  
5.11 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 4 บทที่ 1 
5.12 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 4 บทที่ 2 
5.13 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 4 บทที่ 3 
5.14 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 4 บทที่ 8 

6.ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 
ระบบพิธีการศุลกากรน าเข้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) 
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3. การส่งของออก 

3.1 การส่งของออกทางบก 
1. หลักการ  

การขนส่งของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตั้งแต่เขตแดนทางบกมายังด่านศุลกากร หรือจาก
ด่านศุลกากรไปยังเขตแดนทางบก ต้องขนส่งตามทางอนุมัติ และภายในก าหนดเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนด      
ซึ่งการส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจากการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
นอกจากจะเป็นโอกาสในการขยายตลาดแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับธุรกิจ น ารายได้เข้าประเทศ ตลอดจน
กระจายความเสี่ยงของผู้ประกอบการในการพ่ึงพาตลาดภายในประเทศเพียงอย่างเดียวอีกด้วย  

ซึ่งตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ก าหนดว่า การส่งของออกทางบก ให้ถือว่าเป็นอันส าเร็จ 
เมื่อยานพาหนะที่จะส่งของออกนั้น ได้ออกจากเขตด่านพรมแดนเพ่ือไปจากราชอาณาจักร โดยจะมีบริบทที่
เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรหลายด้าน มีกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่าง ๆ ซึ่งในพิธีการ
ศุลกากรแต่ละขั้นตอนล้วนมีความส าคัญตามภารกิจในการอ านวยความสะดวกทางการค้าของกรมศุลกากร และ
การที่จะส่งสินค้าออกในแต่ละครั้ง ผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย 
ระเบียบและประกาศของกรมศุลกากรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าสินค้านั้นจะต้องเสียอากรส่ง ออก
หรือไม่ก็ตาม  

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศุลกากร  ซึ่งมีบทบาทหน้าที่โดยตรง จึงได้ให้
ความส าคัญในการสนับสนุนการส่งออก พนักงานศุลกากรผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งออก ทั้งของกรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากร เป็นไปตามมาตรฐานสากล ท าให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และเป็น 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในกระบวนการส่งของออกทางบก 

2.2 เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว  
เพ่ือสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศอ่ืน ๆ ได้ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้เข้ารัฐ  
 
3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

3.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการส่งของออกทางบก 

3.2 ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานการตรวจปล่อยสินค้าให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา 
ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ สามารถสร้างรายได้น าเข้าประเทศ รวมถึงการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐเป็นไปอย่างเป็นธรรม 
โปร่งใส และปกป้องสังคมจากสิ่งไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ 
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4. เนื้อหา  
4.1 นิยามศัพท์ 
4.2 พิธีการที่ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า  
4.3 พิธีการที่ด่านศุลกากร       
4.4 พิธีการศุลกากรขาออกที่ด่านพรมแดน   
4.5 การขนส่งของนอกทางอนุมัติ    
4.6 วิธีปฏิบัติกรณีไม่น าของส่งออกทางบกที่ตรวจปล่อยแล้วออกไปนอกราชอาณาจักร ภายในก าหนด ๗ วัน 

นับแต่วันตรวจปล่อย    
4.7 การน ารถยนต์ออกไปนอกราชอาณาจักรชั่วคราวทางเขตแดนทางบก  
4.8 การผ่านพิธีการศุลกากรส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน  
4.9 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งของออก 

 
5. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 การน าของเข้าและการส่งของออก มาตรา 50-63 
5.1.1 หมวด 3 ส่วนที่ 2 การน าของเข้าและการส่งของออกทางบก  
5.1.2 หมวด 7 พนักงานศุลกากร 
5.1.3 หมวด 8 ส่วนที่ 1 เขตควบคุมศุลกากร 
5.1.4 หมวด 8 ส่วนที่ 2 พ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน 
5.1.5 หมวด 9 บทก าหนดโทษ 

5.2 กฎกระทรวง ก าหนดเวลาท าการบรรทุกหรือขนถ่ายของหรือกระท าการที่ต้องมีพนักงานศุลกากรก ากับ 
พ.ศ.2560 

5.3 กฎกระทรวง ก าหนดการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรส าหรับก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้า  
ที่น าเข้ามาใน หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

5.4 กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
5.5 กฎกระทรวง ก าหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ. 2560 
5.6 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 33/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
5.7 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 35/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
5.8 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 36/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
5.9 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 41/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
5.10  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 32/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
5.11  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 42/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
5.12  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 144/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
5.13  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 1/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562  
5.14  ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 3/2561 
5.15  ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 6/2561 
5.16 ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 1/2562 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลฯ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพ่ือส่งออก

ของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 
5.17 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 1 ส่วนที่ 1 บทที่ 1  
5.18 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 1 ส่วนที่ 1 บทที่ 2  
5.19 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 1 ส่วนที่ 1 บทที่ 3  
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5.20 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 1  
5.21 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 2  
5.22 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 4  
5.23 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 6  
5.24 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 3 บทที่ 1  
5.25 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 3 บทที่ 3 ข้อ 4  
5.26 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 3 บทที่ 3 ข้อ 5  
5.27 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 3 บทที่ 3 ข้อ 6  
5.28 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 3 บทที่ 3 ข้อ 7  
5.29 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 3 บทที่ 3 ข้อ 8  
5.30 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 3 บทที่ 3 ข้อ 9 
5.31 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 3 บทที่ 3 ข้อ 10  
5.32 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 4 บทที่ 6 ข้อ 4  
5.33 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 4 บทที่ 6 ข้อ 6  

6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 
ระบบพิธีการศุลกากรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) 
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3.2 การส่งของออกทางทะเล 
 
1. หลักการ 

ปัจจุบันการขนส่งทางทะเล เป็นการขนส่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งและเป็นที่นิยมมากที่สุด เมื่อเทียบกับ
รูปแบบการขนส่งอ่ืน ๆ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ า และสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ โดยรูปแบบ
การขนส่งทางทะเลในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box) โดยสินค้า 
ที่จะขนส่งจะต้องมีการน ามาบรรจุตู้ และมีการขนย้ายตู้ขึ้นไว้บนเรือที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ส าหรับใช้ 
ในการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์  

ซึ่งตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ก าหนดว่า การส่งออกของทางทะเล ให้ถือว่าเป็นอันส าเร็จ 
เมื่อเรือที่จะส่งของออกนั้น ได้ออกจากเขตท่าท้ายสุด เพ่ือไปจากราชอาณาจักร โดยการส่งของออกทางทะเลจะมี
บริบทที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรหลายด้าน โดยจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่างๆ 
เริ่มตั้งแต่ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก การเกิดภาระค่าภาษีอากร การส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้าย การขนย้าย
สินค้าผ่านสถานีรับบรรทุก วิธีการตรวจสินค้าขาออก การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาออก การรายงานเรือออก 
รวมไปจนถึงการยกเลิกใบขนสินค้า กรณีไม่ประสงค์จะส่งออก และการตรวจรับกลับคืนด้วย ซึ่งในพิธีการ
ศุลกากรแต่ละขั้นตอนล้วนมีความส าคัญตามภารกิจในการอ านวยความสะดวกทางการค้าของกรมศุลกากร 
ดังนั้น ผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การส่งออกก าหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการน าเข้า อีกทั้งยังต้องค านึงถึงข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ด้วย  

พนักงานศุลกากร จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบ
ปฏิบัติศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งของออกทางทะเล เพ่ือให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากร เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ท าให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
ของประเทศ เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีอย่างเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทาง
ศุลกากร อีกด้วย 
 

 2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติ

ศุลกากร ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งของออกทางทะเล 
2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากร เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น 

สร้างสมดุลระหว่างการอ านวยความสะดวกทางการค้า และการควบคุมทางศุลกากร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ 
 

 3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
3.1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 

ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งของออกทางทะเล 
3.2 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล           

สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ รวมถึงการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และปกป้อง
สังคมจากสิ่งไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. เนื้อหา  
4.1 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์    
4.2 การช าระภาษีอากร 
4.3 การบรรจุสินค้าขาออก     
4.4 การส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า   
4.5 การขนย้ายสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุก ณ ท่าส่งออก  
4.6 การตรวจสอบและตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า   
4.7 การสั่งการตรวจ     
4.8 การตรวจของขาออก     
4.9 การรายงานเรือออก 
4.10 การยื่นบัญชีสินค้าส าหรับเรือ 
4.11 การรับบรรทุกใบขนสินค้าขาออก 
4.12 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาออก   
4.13 การยกเลิกใบขนสินค้า กรณีไม่ประสงค์จะส่งออก   
4.14 การตรวจรับกลับคืน 

 
5. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560  
หมวด 3 การน าของเข้าและการส่งของออก มาตรา 50-63 
หมวด 3 ส่วนที่ 1 การน าของเข้าและการส่งของออกทางทะเล มาตรา 64-85 

5.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 34/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
5.3 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 133/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
5.4 ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 17/2561 
5.5 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 1 ข้อ 05 
5.6 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 1 ข้อ 10 
5.7 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 1 ข้อ 12 
5.8 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 1 ข้อ 14 
5.9 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 1 ข้อ 19 
5.10 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 1 ข้อ 20 
5.11 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 1 ข้อ 22 
5.12 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 1 ข้อ 23 
5.13 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 2 
5.14 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 6 
5.15 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 4 
5.16 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 1 ข้อ 17 

 
6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบพิธีการศุลกากรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) 
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3.3 การส่งของออกทางอากาศ 
 
1. หลักการ 

การขนส่งทางอากาศมีความส าคัญมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศ เนื่องจากท าการขนส่ง 
ได้รวดเร็วกว่าการขนส่งประเภทอ่ืนๆ ช่วยลดระยะเวลาในการขนส่ง สะดวกและปลอดภัยเหมาะกับการขนส่ง
สินค้าประเภทที่สูญเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น หรือสินค้าที่ต้องการสั่งจองมาด้วยความรวดเร็ว                  
แก่การใช้งาน ถ้าล่าช้าอาจเกิดความเสียหายได้ แตไ่ม่เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ าหนักมาก และสินค้าที่มูลค่า
ไม่สูง ซึ่งการขนส่งทางอากาศ ท าให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้รวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ แต่มีต้นทุนสูงกว่า
การขนส่งประเภทอ่ืน  

ซึ่งตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ก าหนดว่า การส่งออกของทางอากาศ ให้ถือว่าเป็นอันส าเร็จ  
เมื่ออากาศยานที่จะส่งของออกนั้น ได้ออกจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรท้ายสุด เพ่ือไปจากราชอาณาจักร 
โดยการส่งของออกทางอากาศจะมีบริบทที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรหลายด้าน โดยจะต้องมีกระบวนการ
ขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่างๆ แตกต่างจากการน าเข้าทางบกและทางทะเล เนื่องจากการส่งของออก 
ทางอากาศยานจะต้องมีความรวดเร็ว สามารถอ านวยความสะดวกทางการค้า และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในภารกิจส าคัญของกรมศุลกากรด้วย ดังนั้น ผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่ายงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกก าหนดไว้ 
ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการน าเข้า อีกท้ังยังต้องค านึงถึงข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย 

พนักงานศุลกากร จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบ
ปฏิบัติศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งของออกทางอากาศ เพ่ือให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากร เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวก และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
ของประเทศ เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากร ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งของออกทางอากาศ 

2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากร เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเปน็ 
สร้างสมดุลระหว่างการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการควบคุมทางศุลกากร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ 
 
3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

3.1  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากร ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งของออกทางอากาศ 

3.2  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ รวมถึงการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และปกป้อง
สังคมจากสิ่งไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. เนื้อหา  

4.1  พิธีการศุลกากรส่งของออกทางอากาศยาน  
4.2  การผ่านพิธีการศุลกากรขาออกทางอากาศยาน 
4.3  การผ่านพิธีการศุลกากรขาออกทางอากาศยานในรูปแบบเอกสาร (Manual) 
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4.4  การตรวจสอบ ณ สถานที่ตรวจปล่อยสินค้าหรือจุดรับบรรทุก 
4.5  การตรวจสอบตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าและการตรวจปล่อยสินค้าส่งออกทางอากาศยาน 
4.6  การรับบรรทุกของส่งออก 
4.7  การส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรที่มีการเปลี่ยนอากาศยานภายในประเทศ 
4.8  การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก 
4.9 กรณีการขอตรวจรับสินค้ากลับคืน และ/หรือการยกเลิกการส่งออก 
4.10 การร้องขอด าเนินการใด ๆ หรือขอแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรภายหลังการส่งออก 
4.11 การส่งออกซากศพ อัฐิ และถุงทูต 
4.12 การรายงานอากาศยานออกและการยื่นบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน 
4.13 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรายงานอากาศยานออก 
4.14 การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
5. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560  
หมวด 3 การน าของเข้าและการส่งของออก มาตรา 50-63 
หมวด 3 ส่วนที่ 3 การน าของเข้าและการส่งของออกทางอากาศ มาตรา 92-98 

5.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 43/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2561 
5.3 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 59/2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2561 
5.4 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 130/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
5.5 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 133/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
5.6 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 4 บทที่ 6 
5.7 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 4 บทที่ 7 
5.8 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 4 บทที่ 8 

 
6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบพิธีการศุลกากรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) 
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4. ผ่านประเทศ 
4.1 พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1. หลักการ 
การผ่านแดน คือ การขนส่งของผ่านประเทศไทย จากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามา ไปยังด่าน

ศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไป ภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการขนส่ง
อยู่นอกราชอาณาจักร การขนส่งของนั้นอาจมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ การเก็บรักษาของ การเปลี่ยนภาชนะบรรจุ 
เพ่ือประโยชน์ในการขนส่ง โดยสามารถเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งของนั้น 
หรือมีพฤติกรรมใดๆ เพ่ือประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับของดังกล่าวในระหว่างการผ่านประเทศไทย การผ่านแดน
ในปัจจุบัน มี 2 รูปแบบ คือ การผ่านแดนตามความตกลงระหว่างประเทศ และการผ่านแดนตามความตกลง 
GATT 1994 ใน Article V Freedom of Transit 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนทราบ และมีความเข้าใจถึงหลักการและพิธีการศุลกากรของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผ่านแดน 

พิธีการศุลกากรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด ของผู้ประกอบการผ่านแดน รวมทั้งสามารถใช้
ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจถึงหลักการและพิธีการศุลกากรของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผ่านแดน 
พิธีการศุลกากรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด ของผู้ประกอบการผ่านแดน และสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 
4. เนื้อหา 

4.1  นิยามศัพท ์
4.2  เงื่อนไขส าคัญ  
4.3  การขออนุมัติเป็นผู้ขอผ่านแดน การท าสัญญาประกันทัณฑ์บน  
4.4  สถานที่ที่สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนได้  
4.5  พิธีการศุลกากรส าหรับของผ่านแดนที่น าเข้าทางเรือ  
4.6  พิธีการศุลกากรส าหรับของผ่านแดนที่น าเข้าทางท่าอากาศยาน 
4.7  พิธีการศุลกากรส าหรับของผ่านแดนที่น าเข้าทางบก 
4.8  การขอเปลี่ยนจากพิธีการศุลกากรผ่านแดนเป็นพิธีการน าเข้า 
4.9  ข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง  
4.10 หลักการ และสิทธิตามกฎหมายในการเปิดตรวจสินค้าผ่านแดน 
4.11 การควบคุมทางศุลกากรในสินค้าผ่านแดน 
4.12  พิธีการศุลกากรเฉพาะส าหรับการผ่านแดนตามความตกลงระหว่างประเทศ 

 

5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 102 - 106 
5.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 139/2560 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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5.3 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 141/2560 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนตามความตกลงว่าด้วย
การขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และประกาศกรมศุลกากรที่ 4/2561 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 141/2560 

5.4 ความตกลง GATT 1994 ความตกลงระหว่างประเทศท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการผ่านแดน 
5.5 ประมวลระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 4 ส่วนที่ 01 บทที่ 01 
5.6 ประมวลระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 4 ส่วนที่ 01 บทที่ 03 

 
6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบ e-Transition 
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4.2 พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1. หลักการ 

การถ่ายล า หมายถึง การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาในประเทศไทย ไปยังอีก
ยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้การควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน 
โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนทราบ และมีความเข้าใจถึงหลักการและพิธีการศุลกากรของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายล า 

พิธีการศุลกากรถ่ายล าอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด ของผู้ขอถ่ายล า รวมทั้งสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับ
ไปต่อยอดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจถึงพิธีการศุลกากรส าหรับการถ่ายล า สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด ของผู้ขอถ่ายล า 

ขั้นตอนการจดทะเบียน เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

4. เนื้อหา 
4.1 นิยามศัพท ์
4.2 เงื่อนไขส าคัญ  
4.3 การขออนุมัติเป็นผู้ขอถ่ายล า การท าสัญญาประกันทัณฑ์บน  
4.4 สถานที่ที่สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรถ่ายล าได้  
4.5 พิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล าที่น าเข้าทางเรือ  
4.6 พิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล าที่น าเข้าทางสนามบิน  
4.7 พิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล าที่น าเข้าทางบก 
4.8 ข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง  
4.9 หลักการและสิทธิตามกฎหมายในการเปิดตรวจสินค้าถ่ายล า 
4.10 การควบคุมทางศุลกากรในสินค้าถ่ายล า 

 
5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 102 - 106 
5.2 ประกาศกรมศุลกากรที่ 140/2560 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
5.3 ความตกลง GATT 1994 ความตกลงระหว่างประเทศท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายล า 
5.4 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 4 ส่วนที่ 01 บทที่ 02 

 
6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบ e-Transition 
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5. พิธีการศุลกากรส าหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

1. หลักการ 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับของที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อากร ในด้านการคืนอากรตามมาตรา 29 ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน ด้านเขตปลอดอากร ด้านเขตประกอบการเสรี  
และด้านการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
ระหว่างประเทศ  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับของที่ได้รับสิทธิประโยชน์

ทางภาษีอากร ในด้านการคืนอากรตามมาตรา 29 ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน ด้านเขตปลอดอากร ด้านเขตประกอบการเสรี  
และด้านการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่พนักงานศุลกากรผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก ากับดูแลการใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรดังกล่าว  

2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับของที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ในด้านการคืนอากร
ตามมาตรา 29 ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน ด้านเขตปลอดอากร ด้านเขตประกอบการเสรี และด้านการส่งเสริม 
การลงทุน เป็นไปโดยถูกต้อง เรียบร้อย และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ   

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
3.1 พนักงานศุลกากรผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก ากับดูแลการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับของที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ในด้านการคืนอากร
ตามมาตรา 29 ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน ด้านเขตปลอดอากร ด้านเขตประกอบการเสรี และด้านการส่งเสริม 
การลงทุน เพ่ิมมากข้ึน  

3.2 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับของที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ในด้านการคืนอากร 
ตามมาตรา 29 ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน ด้านเขตปลอดอากร ด้านเขตประกอบการเสรี และด้านการส่งเสริมการลงทุน 
เป็นไปโดยถูกต้อง เรียบร้อย และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ    

4. เนื้อหา 
4.1 พิธีการศุลกากรส าหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านการคืนอากรตามมาตรา 29 

4.1.1 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 29   
4.1.2 กระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกับการน าของเข้าตามมาตรา 29 
4.1.3 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งของออกตามมาตรา 29 
4.1.4 การโอนย้ายของระหว่างสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ด้านการคืนอากรตามมาตรา 29  

และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านอ่ืน ๆ 
4.1.5 การเรียกเก็บค่าภาษีอากรวัตถุดิบที่ไม่ได้ส่งออก หรือใช้ในการผลิตเพ่ือส่งออกไม่หมด 
4.1.6 การด าเนินการในกรณีตรวจพบว่ามีการคืนภาษีอากรผิดพลาด 
4.1.7 การตรวจสอบกรณีผ่อนผันสุทธิน ากลับ หรือ Re-Export    

4.2 พิธีการศุลกากรส าหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน 
4.2.1 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน 
4.2.2 กระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกับการน าของเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน 
4.2.3 กระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกับการน าของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 
4.2.4 การโอนย้ายของระหว่างสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และสิทธิประโยชน์

ทางภาษีอากรด้านอ่ืน ๆ 
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4.3 พิธีการศุลกากรส าหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร 
4.3.1 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร 
4.3.2 กระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกับการน าของเข้าไปในเขตปลอดอากร 
4.3.3 กระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกับการน าของออกจากเขตปลอดอากร 
4.3.4 การโอนย้ายของระหว่างสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร และสิทธิประโยชน์

ทางภาษีอากรด้านอ่ืน ๆ 
4.4 พิธีการศุลกากรส าหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตประกอบการเสรี 

4.4.1 หลักการทั่วไปของเขตประกอบการเสรี 
4.4.2 กระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกับการน าของเข้าไปในเขตประกอบการเสรี 
4.4.3 กระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกับการน าของออกจากเขตประกอบการเสรี 
4.4.4 การโอนย้ายของระหว่างสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตประกอบการเสรี และสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีอากรด้านอ่ืน ๆ 
4.5 พิธีการศุลกากรส าหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านการส่งเสริมการลงทุน 

4.5.1 หลักการทั่วไปของการส่งเสริมการลงทุน 
4.5.2 กระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกับการน าเข้าของที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
4.5.3 กระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกับการส่งออกของที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
4.5.4 การโอนย้ายของระหว่างสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านการส่งเสริมการลงทุน และสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีอากรด้านอ่ืน ๆ 
4.5.5 การด าเนินการกับหนังสือสั่งปล่อยที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขอผ่อนผัน

ให้ใช้หนังสือธนาคารค้ าประกันแทนการช าระอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพ่ิมภายหลังการน าของออกจากอารักขา
ศุลกากร 

4.5.6 การเรียกเก็บค่าภาษีอากรภายหลังการน าของออกจากอารักขาศุลกากรและการคืนอากร กรณี
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในภายหลังการเสียอากรของที่น าเข้า 

5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
5.2 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
5.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
5.4 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560  

5.4.1 หมวด 2 ส่วน 3  
5.4.2 หมวด 5 ส่วน 1 - 2  
5.4.3 หมวด 6 ส่วน 1 -5 

 
6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

6.1 ระบบพิธีการศุลกากรน าเข้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) 
6.2 ระบบพิธีการศุลกากรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) 
6.3 ระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) 
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6. พิธีการศุลกากรว่าด้วยการยกเว้นอากร 
ตามภาค 4 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 

 
1. หลักการ 

ของที่ได้รับยกเว้นอากรนั้น เป็นของที่ตามปกติเมื่อเวลาน าเข้าหรือส่งออกต้องเสียอากร หรือเป็นของ 
ที่ก่อนได้รับยกเว้นอากรต้องเสียอากร แต่กฎหมายยกเว้นอากรให้ในเวลาน าเข้าหรือส่งออก ซึ่งตามภาค  4  
แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เป็นภาคท่ีว่าด้วยการยกเว้นอากรส าหรับของที่น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร นอกจากจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและอากรขาออกตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แล้ว ยังจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
สรรพสามิตด้วย การได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับของที่น าเข้านั้น เป็นไปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 81 
(2) (ค) ซึ่งบัญญัติไว้ ดังนี้ “ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการน าเข้าสินค้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วย
ของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร” ส่วนการส่งสินค้าออกนั้นไม่ว่าจะเป็น 
การส่งออกตามภาค 4 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 หรือเป็นการส่งออกตามปกตินั้น 
ไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ทั้งนี้ ตามประมวลรัษฎากรมาตรา  80/1 (1) และมาตรา 81 (3) ก าหนดให้ผู้ที่ 
จดทะเบียนช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมอัตราร้อยละ 7 ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับ 
การส่งออกสินค้า และให้ผู้ที่จดทะเบียนช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมอัตราร้อยละ  2.5 ให้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม
ส าหรับการส่งออก  

ส าหรับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตนั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 
102 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “สินค้าน าเข้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาคที่ว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมาย 
ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ให้ได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย โดยถือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร” 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ประกาศ ค าสั่ง 
และประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการยกเว้นอากรตามภาค 4 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงหลักการ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับของที่ได้รับยกเว้นอากร ซึ่งตามภาค 4 
ยกเว้นอากรให้เนื่องจากเป็นของส่งออกซ่ึงจะน ากลับเข้ามา หรือเป็นของที่ส่งกลับออกไปซ่อมแล้วน ากลับเข้ามา 
หรือเป็นของที่น าเข้ามาเป็นการชั่วคราวและจะส่งกลับออกไป หรือในบางกรณีก็ยกเว้นอากรให้เนื่องจากสภาพ
ของของนั้น เช่น รางวัลและเหรียญตราที่ทางต่างประเทศมอบให้ ของส่วนตัว ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว
เนื่องจากการย้ายภูมิล าเนา หรือยกเว้นอากรให้เพราะเหตุเป็นของบุคคลผู้มีสิทธิ เช่น ของที่ได้รับเอกสิทธิ
ทางการทูต ตลอดจนเป็นของที่ได้รับยกเว้นอากร โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด  
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 
3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

3.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไข วิธีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการยกเว้น
อากรตามภาค 4 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
 3.2 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ  
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4. เนื้อหา 
4.1 การยกเว้นอากรของตามประเภท 1  

 ของที่ส่งออก รวมทั้งของที่ส่งกลับออกไป ซึ่งน ากลับเข้ามาภายในหนึ่งปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะ 
หรือรูปแต่ประการใด และในเวลาที่ส่งออกนั้นได้รับใบสุทธิส าหรับน ากลับเข้ามาแล้ว ให้ได้รับยกเว้นอากร 

4.2 การยกเว้นอากรของตามประเภท ๒ 
ของที่น าเข้ามาในประเทศไทยซึ่งได้เสียอากรไว้ครบถ้วนแล้ว และภายหลังส่งกลับออกไปซ่อม              

ณ ต่างประเทศ หากน ากลับเข้ามาภายในหนึ่งปีหลังจากที่ได้รับใบสุทธิส าหรับน ากลับเข้ามาซึ่งได้ออกให้  
ในขณะที่ได้ส่งออกแล้ว หรือของที่ได้รับอนุญาตให้น าออกไปผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการอ่ืนใด             
ณ ต่างประเทศ หากน ากลับเข้ามาภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้น าออกไป ให้ได้รับยกเว้นอากร   

4.3 การยกเว้นอากรของตามประเภท 3 
ของ ถ้าน าเข้ามาพร้อมกับตนหรือน าเข้ามาเป็นการชั่วคราว และจะส่งกลับออกไปภายใน  6 เดือน 

นับตั้งแต่วันที่น าเข้ามา ให้ได้รับยกเว้นอากร 
4.4 การยกเว้นอากรของตามประเภท 4 
รางวัลและเหรียญตราที่ทางต่างประเทศมอบให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดที่อยู่ในราชอาณาจักร เพ่ือเป็นเกี ยรติ                  

ในความดีเด่นทางศิลปะ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ การกีฬาหรือบริการสาธารณะ หรือเพ่ือเป็นเกียรติประวัติ              
ในความส าเร็จ หรือพฤติกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ให้ได้รับยกเว้นอากร 

4.5 การยกเว้นอากรของตามประเภท 5 
ของส่วนตัวที่เจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตนส าหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพ และมีจ านวนพอสมควรแก่ฐานะ 

ให้ได้รับยกเว้นอากร 
4.6 การยกเว้นอากรของตามประเภท 6 
ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ที่เจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตน เนื่องในการย้ายภูมิล าเนาและมีจ านวน

พอสมควรแก่ฐานะ ให้ได้รับยกเว้นอากร 
4.7 การยกเว้นอากรของตามประเภท 7 
ของที่ได้รับยกเว้นอากรต้องเป็นส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอากาศยานหรือเรือ รวมทั้งวัสดุ  

ที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรือ หรือส่วนของอากาศยานหรือเรือดังกล่าว ตามประเภท ๗  
ภาค ๔ แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

4.8 การยกเว้นอากรของตามประเภท 8 
น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหยอดเครื่องและสิ่งที่ใช้ในการหล่อลื่น ที่เติมในอากาศยาน หรือในเรือที่มีขนาด  

เกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ ซึ่งศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว ให้ได้รับยกเว้นอากร   
4.9 การยกเว้นอากรของตามประเภท 9 
พืชผลที่ผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย ปลูกในเกาะดอน และชายตลิ่ งแม่น้ า ซึ่งกั้นเขตแดนประเทศไทย

ให้ได้รับยกเว้นอากร 
4.10 การยกเว้นอากรของตามประเภท 10 
ของที่ได้รับเอกสิทธิ์ ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือทางการทูตซึ่งได้ปฏิบัติต่อกัน  
โดยอัธยาศัยไมตรี หรือตามความตกลงที่ประเทศไทยมีกับองค์การต่างประเทศเป็นการเฉพาะให้ได้รับยกเว้นอากร   

4.11 การยกเว้นอากรของตามประเภท 11 
ของที่น าเข้ามาหรือส่งออกไปเพ่ือบริจาคเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชน โดยผ่านส่วนราชการหรือ

องค์การสาธารณกุศล หรือเป็นของที่น าเข้ามาเพ่ือให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล ที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ 
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ไม่รวมถึง รถยนต์และยานยนต์ที่ออกแบบส าหรับขนส่งบุคคลไม่เกิน 9 คน รวมทั้งคนขับ เว้นแต่ รถพยาบาล 
รถยนต์บรรทุกของชนิดแวนและชนิดปิกอัพ ให้ได้รับยกเว้นอากร  

4.12 การยกเว้นอากรของตามประเภท 12 
ของที่น าเข้าซึ่งแต่ละรายมีราคาไม่เกินที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศก าหนดด้วยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ได้รับยกเว้นอากร   
4.13 การยกเว้นอากรของตามประเภท 13 
ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการ ให้ได้รับยกเว้นอากร   
4.14 การยกเว้นอากรของตามประเภท 14 
ตัวอย่างสินค้าท่ีใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า ให้ได้รับยกเว้นอากร   
4.15 การยกเว้นอากรของตามประเภท 15 
ภาชนะบรรจุของชนิดที่ใช้บรรจุของเพ่ือความสะดวก หรือความปลอดภัยในการขนส่งระหว่างประเทศ            

ที่เรียกว่า “คอนเทนเนอร์” ซึ่งน าเข้าและจะส่งกลับออกไป ไม่ว่าจะโดยมีของบรรจุอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนด ให้ได้รับยกเว้นอากร  

4.16 การยกเว้นอากรของตามประเภท 16 
ของที่น าเข้ามาส าหรับคนพิการใช้โดยเฉพาะ หรือใช้ในกรณีฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตามหลักเกณฑ์           

และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ได้รับยกเว้นอากร   
4.17 การยกเว้นอากรของตามประเภท 17 
ของที่พิสูจน์ได้เป็นที่พอใจของอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายว่าเป็นของที่จ าเป็น 

ต้องน าเข้ามาเพ่ือใช้ในการประชุมระหว่างประเทศและมีปริมาณพอสมควรแก่การนั้น ทั้งนี้ ผู้น าของเข้าจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนด ให้ได้รับยกเว้นอากร 

4.18 การยกเว้นอากรของตามประเภท 18 
ของส่งออก ซึ่งพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรว่าเป็นของที่ได้น าเข้ามาไม่เกินสองปี และยังมิได้

เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแต่ประการใด ให้ได้รับยกเว้นอากร 
4.19 การยกเว้นอากรของตามประเภท 19 
ของที่จะได้รับยกเว้นอากรต้องเป็น ภาชนะส าหรับบรรจุของ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ ยึด รัด กันกระแทก 

ไม่ว่าจะท าด้วยวัตถุใด ๆ ก็ตาม ที่น าเข้ามาและจะส่งกลับออกไป ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ อธิบดีกรมศุลกากร
ก าหนด 
 
5. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5.1 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร 
5.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 189/2561 
5.3 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 220/2561 
5.4 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 146/2561 
5.5 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 147/2561  
5.6 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 148/2561 
5.7 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 190/2561 
5.8 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 191/2561 
5.9 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 150/2561 
5.10 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 151/2561  
5.11 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 152/2561 
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5.12 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 153/2561 
5.13 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 154/2561 
5.14 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 2 บทที่ 1  

6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 
6.1 ระบบพิธีการศุลกากรน าเข้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) 
6.2 ระบบพิธีการศุลกากรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) 
6.3 ระบบฐานข้อมูลการลดอัตราอากร และยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 (เฉพาะภาค 4 
ประเภท 2 (2) ภาค 4 ประเภท 7)  
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7. พิธีการศุลกากรส าหรับการลดอัตราอากร และยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12  
แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 

 
1. หลักการ 

ด้วยภารกิจของกรมศุลกากรที่มุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกทางการค้า ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และ
เศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งการจัดเก็บภาษีด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการก าหนด
อัตราอากรเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยออกประกาศกระทรวงการคลัง ก าหนดการลด 
ยกเว้น หรือเรียกเก็บอัตราอากรพิเศษ เพ่ือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ความผาสุกและความม่ันคงของประเทศ  

เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว กรมศุลกากรได้ออกประกาศค าสั่ง ก าหนด
แนวทางการปฏิบัติทั่วไป การระบุชนิดสินค้าและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร ซึ่งมีเนื้อหาและ
รายละเอียดเป็นจ านวนมาก เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการก าหนดอัตราอากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชการก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 โดยรวมถึงที่มา หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น นิยามศัพท์ แนวทางการพิจารณาอนุมัติให้
ลดอัตราอากร การบันทึกข้อมูลอนุมัติหลักการในระบบฐานข้อมูลการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร
ตามมาตรา 12 การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และการตรวจสอบเอกสารประกอบการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากร รวมทั้งการด าเนินการกับของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรภายหลังที่ได้รับการตรวจปล่อยไปจากอารักขา
ศุลกากร ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
การก าหนดอัตราอากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทั่วไป ชนิดสินค้าและ
เงื่อนไขตามความในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 9 บทที่ 2 – บทที่ 4 ของที่ได้รับการ
ลด ยกเว้นอัตราอากรภาค 2 และภาค 3 ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ส าคัญ 

2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรของที่ได้รับการลดและยกเว้นอัตราอากรภาค 2 และภาค 3 ตามประกาศกระทรวงการคลัง 

 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ กฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
อัตราอากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชการก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  

3.2 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทั่วไป ชนิดสินค้าและเงื่อนไข
ตามความในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 9 บทที่ 2 – บทที่ 4 ของที่ได้รับการลด 
ยกเว้นอัตราอากรภาค 2 และภาค 3 ตามประกาศกระทรวงการคลัง และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ของที่ได้รับการลดและยกเว้นอัตราอากรภาค 2 และภาค 3 ตามประกาศกระทรวงการคลัง และสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. เนื้อหา 
4.1 นิยามศัพท ์
4.2 หลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากรที่เก่ียวข้อง 
4.3 การพิจารณาอนุมัติให้ลดหรือยกเว้นอัตราอากร 
4.4 การลดอัตราอากรส าหรับของในภาค 2 แห่ง พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (อาทิ 

รหัสสิทธิพิเศษ 201) 
4.5 การยกเว้นอากรส าหรับของในภาค 2 แห่ง พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (อาทิ 

รหัสสิทธิพิเศษ 329) 
4.6 การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากร ส าหรับของในภาค 2 แห่ง พระราชก าหนดพิกัดอัตรา

ศุลกากร พ.ศ. 2530 (รหัสสิทธิพิเศษ 401 และ 402)  
4.7 การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากร ส าหรับของในภาค 3 แห่ง พระราชก าหนดพิกัดอัตรา

ศุลกากร พ.ศ. 2530 (รหัสสิทธิพิเศษ 003)   
4.8 การบันทึกข้อมูลอนุมัติหลักการในระบบฐานข้อมูลการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตาม

มาตรา 12 
4.9 การตรวจสอบข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 
4.10 การตรวจสอบเอกสารประกอบการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
4.11 การด าเนินการกับของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากร หลังที่ได้รับการตรวจปล่อยไปจากอารักขาศุลกากร 

 
5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5.1 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
5.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12  

แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
5.3 ประกาศกรมศุลกากรที่ 144/2560 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการส าหรับการลดอัตราอากรและยกเว้น

อากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
5.4 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 2 บทที่ 2 - บทที่ 4 

 
6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

6.1 ระบบพิธีการศุลกากรน าเข้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) 
6.2 ระบบพิธีการศุลกากรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) 
6.3 ระบบฐานข้อมูลการลดอัตราอากร และยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 28 - 
 

8. พิธีการศุลกากรส าหรับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากร ตามมาตรา 14                             
แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 

1. หลักการ 
ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้เขตการค้าเสรีมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยนโยบายการค้าเสรี ได้ยึดหลักการการผลิตตามหลักการแบ่งงานกันผลิตสินค้าที่มี
ต้นทุนการผลิตต่ า และประเทศมีศักยภาพในการผลิตสินค้า  จะไม่เก็บภาษีคุ้มกัน (Protective Duty)  
เพ่ือคุ้มครองหรือปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ ไม่ให้สิทธิพิเศษหรือกีดกันสินค้าของประเทศใดประเทศหนึ่ง
โดยเรียกเก็บภาษีในอัตราเดียว เพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่สินค้าของทุกประเทศเท่ากัน โดยไม่มีข้อจ ากัดทางการค้า 
(Trade Restriction) ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ ไม่มีการควบคุมการน าเข้า หรือการส่งออก 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งยกเว้นการควบคุมสินค้าบางอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  
ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสินค้าท่ีเกี่ยวด้วยศีลธรรมจรรยาหรือความม่ันคงของประเทศ 

กรมศุลกากร ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออก มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการใช้          
สิทธิพิเศษของผู้น าของเข้าตามมาตรา 14 แห่ง พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และบังคับใช้
กฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึง ที่มา หลักการ เหตุผล ความจ าเป็นของ
มาตรา 14 ประเภทของ Free Trade Agreement การตรวจสอบเอกสารรับรองถิ่นก าเนิดกรณีใช้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทีเ่กี่ยวข้องกับการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
ภายใต้ความตกลง รวมทั้งให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการค้นหากฎหมาย ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย และความแตกต่างของ Free Trade 
Agreement แต่ละประเภท รวมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่ส าคัญ 

2.2.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบหนังสือรับรอง               
ถิ่นก าเนิดสินค้า รวมทั้งประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไข  

2.3.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับการยกเว้นอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรตามความตกลงการค้าระหว่างประเทศ 

 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1.  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย และความแตกต่างของ Free Trade Agreement 
แต่ละประเภท รวมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่ส าคัญ 

3.2.  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
รวมทั้งประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขในการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

3.3.  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับการยกเว้นอากรและลดอัตรา
อากรศุลกากรตามความตกลงการค้าระหว่างประเทศ 
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4. เนื้อหา 
4.1.  ความหมายและประเภทของ Free Trade Agreement 
4.2.  ความหมายและประเภทของกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า  

 4.2.1 กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Non-Preferential 
Rules of Origin) 
 4.2.2 กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Preferential Rules 
of Origin) 

4.3  เกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าที่ส าคัญ 
4.4 หลักเกณฑ์และตัวอย่างประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขในการตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
4.5 พิธีการศุลกากรส าหรับการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

  4.5.1 กรณีแสดงหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าขณะปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
- การส่งข้อมูลใบขนสินค้า 
- การตรวจปล่อย 
- การวางประกัน กรณีมีเหตุอันควรสงสัยในประเด็นถิ่นก าเนิดสินค้า 
- การวางประกัน กรณีมีประเด็นโต้แย้งในการจ าแนกพิกัดอัตราศุลกากร 

 4.5.2 กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าขณะปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
 - การส่งข้อมูลใบขนสินค้า 
  - การตรวจปล่อย 

4.6 วิธีการค้นหาประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศกรมศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี FTA 
 

5. กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
5.1 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
5.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรี

อาเซียน – จีน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  
5.3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มี 

ถิ่นก าเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  
5.4 ประกาศกระทรวงการคลังการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรี 

อาเซียน - สาธารณรัฐอินเดีย ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
5.5 ประกาศกระทรวงการคลังการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรี 

อาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
5.6 ประกาศกระทรวงการคลังการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรี 

อาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
5.7 ประกาศกระทรวงการคลังการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรี 

อาเซียน - ญี่ปุ่น ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
5.8 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มี 

ถิ่นก าเนิดจากออสเตรเลีย ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
5.9 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มี 

ถิ่นก าเนิดจากนิวซีแลนด์ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
5.10 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มี 

ถิ่นก าเนิดจากญี่ปุ่น ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
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5.11 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มี 
ถิ่นก าเนิดจากสาธารณรัฐเปรู ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

5.12 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มี 
ถิ่นก าเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

5.13 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

5.14 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มี 
ถิ่นก าเนิดจากสาธารณรัฐชิลี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

5.15 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มี 
ถิ่นก าเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

5.16 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน-ฮ่องกง ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  

5.17 ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 15/2560 เรื่องแก้ไขประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
หมวด 9 ส่วนที่ 2 บทที่ 8 ข้อ 9 02 08 04 ว่าด้วยการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มี
ถิ่นก าเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 บังคับใช้ 1 มกราคม 2561 

5.18 ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 20/2561 เรื่องแก้ไขประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
หมวด 9 ส่วนที่ 2 บทที่ 8 ข้อ 4 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจาก
อาเซียนซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 15/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561  

5.19 ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 16/2562 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 20/2561 
5.20 ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 15/2561 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร  

พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 02 บทที่ 08 ข้อ 06 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับ  
เขตการค้าเสรีอาเซียน – ญี่ปุ่น 

5.21 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 2 บทที่ 8 ข้อ 5  
5.22 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 2 บทที่ 8 ข้อ 6  
5.23 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 2 บทที่ 8 ข้อ 7  
5.24 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 2 บทที่ 8 ข้อ 8  
5.25 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 2 บทที่ 8 ข้อ 9 
5.26 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 2 บทที่ 8 ข้อ 10  
5.27 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 2 บทที่ 8 ข้อ 11  
5.28 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 2 บทที่ 8 ข้อ 12  
5.29 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 2 บทที่ 8 ข้อ 13  
5.30 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 2 บทที่ 8 ข้อ 16  
5.31 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 2 บทที่ 8 ข้อ 18  
5.32 บันทึกข้อความ ที่  กค 0518(7)/210 ลงวันที่  19 สิงหาคม 2562 เรื่อง ตารางปัญหา 

และแนวทางแก้ไขการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 
6.1 ระบบพิธีการศุลกากรน าเข้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) 
6.2 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ (ส าหรับตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า) 
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9. การคืนอากรทั่วไป 
1. หลักการ 

การคืนอากรทั่วไป เป็นหนึ่งในกระบวนการทางศุลกากรที่ผู้ประกอบการจะมาติดต่อกับกรมศุลกากร  
เพ่ือขอคืนอากรที่ได้ช าระไว้ ในกรณีที่มีการช าระไว้เกินจ านวนที่ต้องเสีย กรณีส่งของกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
และกรณีที่ผู้ประกอบการได้เสียอากรเพ่ือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว แต่มิได้ส่งของนั้นออกไปนอก
ราชอาณาจักร เป็นต้น  

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนทราบและมีความเข้าใจถึงประเภท เงื่อนไข และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับการคืน

อากรทั่วไป และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้ 
 

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนทราบและเข้าใจถึงประเภท เงื่อนไข และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับการคืนอากรทั่วไป 

 
4. เนื้อหา 

4.1 ประเภทของการคืนอากร 
4.2 เงื่อนไขของการคืนอากร 
4.3 ระยะเวลาในการขอคืนอากร 
4.4 เอกสารประกอบในการขอคืนอากร 

 
5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 25 – 28 และมาตรา 128 
5.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 178/2560 เรื่อง การคืนอากรทั่วไป 
5.3 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 129/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นอากรหรือคืน

อากรส าหรับของที่สูญหายหรือถูกท าลายโดยเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่เกี่ยวเนื่องกั บ
คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต 

5.4 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 2 ส่วนที่ 03 บทที่ 01 ข้อ 01 – 19  

6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง  
6.1 ระบบพิธีการศุลกากรน าเข้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) 
6.2 ระบบพิธีการศุลกากรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) 
6.3 ระบบคืนอากรทั่วไป (Refund/Re-Export) 
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10. พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่อง 
10.1 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  

 
1. หลักการ 

การน าของเข้าทางไปรษณีย์ ให้ถือว่าเป็นอันส าเร็จเมื่อได้เปิดถุงไปรษณีย์ ส่วนการส่งของออกทาง
ไปรษณีย์ ให้ถือว่าเป็นอันส าเร็จเมื่อได้ปิดถุงไปรษณีย์  และได้ด าเนินการส่งออกตามพระราชบัญญัติศุลกากร  
พ.ศ.2560 มาตรา 50 (1) การส่งของออกทางทะเล (2) การส่งของออกทางบก หรือ (3) การส่งออกทางอากาศ  
ซึ่งกรมศุลกากร ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับของที่น าเข้าประเทศไทยโดยทาง
ไปรษณีย์ ดังนี้ 

สิ่งของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยทางไปรษณีย์จะถูกคัดแยกออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร คือของที่น าเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละหีบห่อ 

มีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยไม่เกิน 1,500 บาท หรือตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง
และไม่มีราคาในทางการค้า และไม่เป็นของต้องห้ามหรือต้องก ากัดในการน าเข้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบให้
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพ่ือน าจ่ายให้ผู้รับต่อไป 

ประเภทที่ 2 ของต้องช าระอากร คือของที่น าเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งส่งจาก 
ผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่ว่าจะมีจ านวนกี่หีบห่อ หากมีราคา FOB 
(Free On Board) รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด หรือของที่ต้องส่งตัวอย่าง
วิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและค่าภาษีอากรแล้วส่งมอบให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด เพ่ือน าจ่ายให้ผู้รับและเรียกเก็บภาษีอากรแทนกรมศุลกากร ซึ่งผู้รับของตามจ่าหน้าจะได้รับ "ใบแจ้งให้ไป
รับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ" โดยระบุให้ไปติดต่อรับของและช าระภาษีอากร ณ ที่ท าการไปรษณีย์
ตามใบแจ้งฯ 

ประเภทที่ 3 ของอ่ืน ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ 2 เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบของให้ บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพ่ือน าไปเก็บรักษาในโรงพักสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด หรือส่งไปที่ ส านักงานหรือ
ด่านศุลกากร แล้วแต่กรณี ซึ่งผู้รับของตามจ่าหน้าจะได้รับ "ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่าง
ประเทศ" โดยระบุให้ไปติดต่อรับของและช าระภาษีอากร ณ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือส านักงาน  
ด่านศุลกากรตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯ 

 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการปฏิบัติส าหรับของที่น าเข้าประเทศไทยโดยทางไปรษณีย์                  
เริ่มตั้งแต่การตรวจคัดประเภทสิ่งของที่น าเข้ามาทางไปรษณีย์ การส่งคืนสิ่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
การยกเว้นอากร การจัดเก็บอากร ของต้องห้ามต้องก ากัด การอุทธรณ์การประเมินอากร การส่งของออกจาก
ไปรษณีย์ การควบคุมการปิดถุงไปรษณีย์ไปต่างประเทศ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว เกิดความสมดุลในเรื่องของการอ านวยความสะดวกทางการค้ากับการควบคุมทางศุลกากร รวมถึงเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ 
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3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
3.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
3.2 ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถคัดแยกประเภทสิ่งของที่น าเข้ามาทาง

ไปรษณีย์ การจัดเก็บอากรปากระวาง ของที่ต้องจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า การด าเนินการกับของต้องห้าม 
ต้องก ากัด และการส่งของออกจากไปรษณีย์ ท าให้การตรวจปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา สามารถ
จัดเก็บรายได้เข้ารัฐอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และปกป้องสังคมจากสิ่งไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
4. เนื้อหา  

4.1 หลักการทั่วไป 
4.2 ส านักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรประจ า ที่ท าการไปรษณีย์อันเป็นที่ท าการแลกเปลี่ยนถุงไปรษณีย์ 

กับต่างประเทศ  
4.3 การเปิดถุงไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  
4.4 การตรวจคัดและการปฏิบัติกับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  
4.5 การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ในโรงพักสินค้าของบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และในคลังสินค้าของส านักงานศุลกากร/ด่านศุลกากร  
4.6 การส่งคืนสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  
4.7 สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่มีผู้มาขอรับภายหลังที่ส่งคืนไปแล้ว 
4.8 ของต้องห้ามต้องก ากัด  
4.9 การนับระยะเวลาในการค านวณค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาของในคลังสินค้าของศุลกากร  
4.10 การสั่งเก็บค่ารักษาของในคลังสินค้าของศุลกากร  
4.11 การก าหนดชื่อผู้ตรวจและเงื่อนไขการตรวจ เพ่ือตรวจปล่อยของที่น าเข้า  
4.12 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ที่น าเข้ามาใน

ราชอาณาจักร   โดยใช้ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  
4.13 สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่ไม่ต้องจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า  
4.14 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า 
4.15 การตรวจปล่อยสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร  
4.16 สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศท่ีต้องส่งวิเคราะห์  
4.17 ใบขนสินค้าวางประกัน  
4.18 การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่อยู่ในข่ายควบคุม การน าเข้า 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  
4.19 การขอรับเงินภาษีอากรที่มอบให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นผู้จัดเก็บแทน  
4.20 การน าเงินรายได้ส่งกรมบัญชีกลาง  
4.21 หลักการส่งของออกจากไปรษณีย์  
4.22 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งของออกทางไปรษณีย์  
4.23 การบรรจุเพ่ือส่งออกทางไปรษณีย์  
4.24 การเก็บค่าธรรมเนียมคุมส่ง  
4.25 การควบคุมการปิดถุงไปรษณีย์ไปต่างประเทศ  
4.26 การส่งสิ่งของทางไปรษณีย์กลับออกนอกราชอาณาจักร โดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งกลับ 

ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560  
4.27 กรณียกเว้นให้ส่งกลับโดยไม่ต้องจัดท าใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออก  
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4.28 การท าใบขนไปรษณียภัณฑ์ส่งกลับ  
4.29 ข้อตกลงว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่น าเข้ามาใน และ/หรือ

ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด กับกรมศุลกากร 

5. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 50 (4) มาตรา 60 มาตรา 62 มาตรา 107 –  

มาตรา 110 
5.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 105/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
5.3 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวดที่ 3 ส่วนที่ 5 บทที่ 3 

 
6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบศุลกากรไปรษณีย์ 
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10.2 พิธีการศุลกากรน าเข้า – ส่งออก ของเร่งด่วน 

1. หลักการ 
กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วนเป็นกระบวนการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ  

การอ านวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งกรมศุลกากรได้มีการจัดให้มีระเบียบพิธีการศุลกากร  เพ่ือรองรับ 
ของเร่งด่วนที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ โดยผู้ประกอบการที่จะสามารถปฏิบัติ 
พิธีการศุลกากรดังกล่าวได้ จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศที่กรมศุลกากรก าหนดไว้
เท่านั้น 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนทราบ และมีความเข้าใจถึงการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของเร่งด่วน 

และส่งออกของเร่งด่วน 

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของเร่งด่วนและส่งออก

ของเร่งด่วน 

4. เนื้อหา 
4.1 หลักการ 
4.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบการของเร่งด่วน 
4.3 ประเภทของเร่งด่วนขาเข้า 
4.4 พิธีการศุลกากรส าหรับของเร่งด่วนขาเข้า 

4.4.1 การด าเนินการของผู้ประกอบการ 
4.4.2 การด าเนินการของพนักงานศุลกากร 

4.5 ประเภทของเร่งด่วนขาออก 
4.6 พิธีการศุลกากรส าหรับของเร่งด่วนขาออก 

4.6.1 การด าเนินการของผู้ประกอบการ 
4.6.2 การด าเนินการของพนักงานศุลกากร 

 

5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 51 
5.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 130/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย

กระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกับของเร่งด่วน 
5.3 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 04 บทที่ 04 ข้อ 01 – 29  

6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 
ระบบพิธีการศุลกากรส าหรับของเร่งด่วน (e-Express) 
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10.3 พิธีการศุลกากรการค้าชายฝ่ัง 
 
1. หลักการ 

การค้าชายฝั่งตามกฎหมายศุลกากร หมายถึง การค้าทางทะเลจากท่าแห่งหนึ่งในราชอาณาจักรไปยัง 
อีกท่าหนึ่งในราชอาณาจักร เพ่ือรับค่าตอบแทนในการขนส่งของ ซึ่งการมีพิธีการศุลกากรเฉพาะเพ่ือรองรับ
การค้าในรูปแบบดังกล่าว จะท าให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรมีความชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งข้ึน  

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนทราบ และมีความเข้าใจถึงหลักการและพิธีการศุลกากรของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพิธีการ

ศุลกากร ส าหรับการค้าชายฝั่ง สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด ของเรือค้าชายฝั่ง และสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด 
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรส าหรับการค้าชายฝั่ง สิทธิ 

หน้าที่ ความรับผิด ของเรือค้าชายฝั่ง ขั้นตอนการจดทะเบียน เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และสามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เนื้อหา 
4.1. ข้อกฎหมายพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับค้าชายฝั่ง ทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

ประกาศกรมศุลกากร และค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่เก่ียวข้อง 
4.2. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรค้าชายฝั่ง สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด ของเรือค้าชายฝั่ง 

5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 184-187 
5.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 67/2561 เรื่อง พิธีการศุลกากรค้าชายฝั่ง 
5.3 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 02 บทที่ 04 ข้อ 22 

 
6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการค้าชายฝั่ง (E-Coastal Trading System) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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10.4 การวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร และการออกแบบแจ้งการประเมินอากร  

1. หลักการ 
ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับของน าเข้า กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร ท าให้การก าหนด

จ านวนเงินค่าอากรส าหรับของที่ก าลังผ่านศุลกากรต้องล่าช้าออกไป ผู้น าของเข้าสามารถน าของที่น าเข้านั้น ออกจาก
อารักขาศุลกากรได้ โดยพนักงานศุลกากรและผู้น าของเข้าหรือตัวแทนจะตกลงกันยอมให้เก็บตัวอย่างของไว้
วินิจฉัยปัญหา โดยให้ช าระอากรตามจ านวนที่ผู้น าของเข้าส าแดงไว้ในใบขนสินค้าและให้วางเงินเพ่ิมเติมเป็นเงิน
ประกันหรือวางประกันเป็นอย่างอ่ืนจนครบจ านวนเงินอากรสูงสุดที่อาจต้องเสียส าหรับของนั้น หรือใช้ค้ าประกัน
ของกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแทนการวางเงินเพ่ิมเติมเป็นประกันดังกล่าวได้  หรือกรณีที่ผู้น าของเข้า 
ได้น าเข้าของชนิดและประเภทเดียวกันกับของที่ผู้น าของเข้ารายนั้นได้น าเข้ามาและมีการวางประกันไว้แล้ว  
ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว ผู้น าของเข้าสามารถส่งข้อมูลการวางประกันเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ประกาศ ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติ

ศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของใบขนสินค้าวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรของใบขนสินค้าวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากร  การวางเงิน
เป็นประกัน การชักตัวอย่าง การออกแบบแจ้งการประเมินอากร การเรียกเก็บเงินเพ่ิมและเบี้ยปรับ ซึ่งจะท าให้
การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 

3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
3.1 ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานด้านพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ                  

พิธีการศุลกากรของใบขนสินค้าวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร 
3.2 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีและการวางเงินเป็นประกัน 

การชักตัวอย่างของ การส่งเรื่องเพ่ือพิจารณาปัญหาพิกัดฯ และสามารถออกแบบแจ้งการประเมินอากรได้ภายใน
ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะท าให้การตรวจปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 
รวมถึงการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส  

4. เนื้อหา  
4.1 การวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร 
4.2 การด าเนินการใบขนสินค้าวางประกันปัญหาพิกัดอัตราอากร 
4.3 การชักตัวอย่างของใบขนสินค้าวางประกันปัญหาพิกัดอัตราอากร 
4.4 การออกแบบแจ้งการประเมินอากรใบขนสินค้าวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร 
4.5 การจัดท ารายละเอียดของแบบแจ้งการประเมินอากร 
4.6 การส่งแบบแจ้งการประเมินอากร 
4.7 การเรียกเก็บเงินเพ่ิม  
4.8 การเรียกเก็บเบี้ยปรับ 
4.9 ใบขนสินค้าวางประกันปัญหาพิกัดอัตราอากรที่ค้างช าระค่าภาษีอากร 
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4.10 ใบขนสินค้าวางประกันปัญหาพิกัดอัตราอากรที่ต้องคืนเงินประกันค่าอากร 
4.11 การเร่งรัดใบขนสินค้าวางประกันปัญหาพิกัดอัตราอากรค้างด าเนินการ 

5. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 55 
5.2 ประกาศกรมศุลกากร อยู่ระหว่างการยกร่างของกองกฎหมาย 
5.3 ค าสั่งกรมศุลกากร อยู่ระหว่างการยกร่างของกองกฎหมาย  

6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 
การบันทึกข้อมูลแบบแจ้งการประเมินอากร ในระบบ e-Import เมนู Reassessment 
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10.5 การรับ เก็บรักษา การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืนๆ เกี่ยวกับของกลาง 

1. หลักการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลาง ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร หมวดที่ 7 ส่วนที่ 5 เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย มิให้ของดังกล่าวต้องคั่งค้างอยู่ในก ากับดูแลของศุลกากรเป็นเวลานาน และเพ่ือเป็นการเพ่ิม
รายได้ของรัฐอันเป็นประโยชน์ต่อราชการ เมื่อของใดตกเป็นของแผ่นดินแล้ว เป็นอ านาจอธิบดีกรมศุลกากร 
ที่จะสั่งการจ าหน่ายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร  
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลาง 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงหลักการ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลาง เริ่มตั้งแต่การน าส่ง 
และการรับของกลาง การเก็บรักษาของกลาง การประเมินราคาของกลาง การคืนของกลาง  การจ าหน่าย
ของกลาง บัญชีของกลาง การตรวจสอบและรายงาน การปิดแฟ้มคดี และสามารถใช้ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน  
ได้อย่างถูกต้อง 
 
3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

3.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลาง  
3.2 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปด าเนินการกับของกลาง มิให้ของดังกล่าวต้องคั่งค้างอยู่ในก ากับดูแล

ของศุลกากรเป็นเวลานาน รวมทั้งการด าเนินการกับเงินที่ได้จากการขายของกลาง การปิดแฟ้มคดี และสามารถ
เพ่ิมรายได้ของรัฐอันเป็นประโยชน์ต่อราชการ 

 
4. เนื้อหา  

การรับ เก็บรักษา การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับของกลาง  
บทที ่1 หลักการเกี่ยวกับของกลาง 

ความหมายของของกลาง  
การจ าหน่ายของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน 
การจ าหน่ายของกลางก่อนตกเป็นของแผ่นดิน 
การออกใบรับรองการน าเข้า (แบบที่ 32) ในกรณีซื้อของกลาง 

บทที่ ๒ การน าส่งและการรับของกลาง 
การน าส่งของกลาง 
การรับของกลาง 
การน าส่งและรับของกลางประเภทรถยนต์ 
การน าส่งและรับของกลางประเภทสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

บทที ่3 การเก็บรักษาของกลาง 
วิธีการเก็บรักษาของกลาง 
การเก็บรักษาของกลางซึ่งเป็นสินค้าอันตราย 
การเก็บรักษาของกลางซึ่งเป็นยานพาหนะ 
การเก็บรักษาของกลางซึ่งเป็นไม้ 
การเก็บรักษาของกลางซึ่งเป็นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
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บทที ่4 การประเมินราคาของกลาง 
การส่งตัวอย่างของกลางไปประเมินราคาและค่าภาษีอากร 
ขั้นตอนการประเมินราคาของกลาง 
วิธีการประเมินราคาของกลาง 

บทที่ ๕ การคืนของกลาง 
เงื่อนไขการคืนของกลาง 
การพิจารณาค าร้องขอคืนของกลาง 
การคืนของกลางให้แก่เจ้าของ 
ขั้นตอนการคืนของกลาง 

บทที่ ๖ การจ าหน่ายของกลาง 
หลักการจ าหน่ายของกลาง 
การจ าหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด 
การจ าหน่ายโดยวิธีขายคืนเจ้าของ 
การจ าหน่ายโดยวิธีขายปันส่วน 
การจ าหน่ายโดยวิธีส่งมอบส่วนราชการ 
การจ าหน่ายโดยวิธีท าลาย 
การจ าหน่ายโดยวิธีการอ่ืนตามอนุมัติอธิบดี 
การจ าหน่ายของกลางที่เป็นของต้องก ากัด 
การจ าหน่ายของกลางที่เป็นของต้องห้าม 
หลักเกณฑ์การจ าหน่ายของกลางส าหรับของบางประเภท 
หลักเกณฑ์การขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนก่อนของกลางจะตกเป็นของแผ่นดิน 
วิธีการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนก่อนของกลางจะตกเป็นของแผ่นดิน 

บทที ่7 บัญชีของกลาง การตรวจสอบและรายงาน การปิดแฟ้มคดี และการจัดการอ่ืน ๆ 
บัญชีของกลาง 
การตรวจสอบและรายงาน 
การปิดแฟ้มคดี 
การปฏิบัติเมื่อมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ 

 
5. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวดที่ 7 สว่นที่ 5 บทที่ 1 – 7 
 

6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 
6.1 ระบบป้องกันและปราบปราม 
6.2 ระบบงานของกลาง 
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10.6 พิธีการศุลกากรว่าด้วยของตกค้าง 
 
1. หลักการ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับของตกค้าง ตามหมวด 4 ส่วนที่ 2 ของตกค้าง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มิให้ของดังกล่าวต้องคั่งค้างอยู่ในอารักขาของศุลกากรเป็นเวลานาน 
และเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ของรัฐอันเป็นประโยชน์ต่อราชการ เมื่อของใดตกเป็นของตกค้างแล้ว กฎหมายศุลกากร 
ให้อ านาจแก่อธิบดีกรมศุลกากรที่จะสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร ค าสั่ง และประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร  
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติเกี่ยวกับของตกค้าง 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงหลักการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับของตกค้าง เริ่มตั้งแต่หลักเกณฑ์ของ
การเป็นของตกค้าง อ านาจของอธิบดีในการสั่งให้ด าเนินการกับของตกค้าง การท าบัญชีส ารวจ List A, List F 
การจ าหน่ายของตกค้าง การผ่อนผันให้ผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับของตกค้าง การปฏิบัติกับของตกค้างที่เป็น
ของต้องห้ามต้องก ากัด การด าเนินการกับเงินที่ได้จากการขายของตกค้าง และสามารถใช้ความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 
3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

3.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับของตกค้าง  
3.2 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปด าเนินการกับของตกค้าง การท าบัญชีส ารวจ การเร่งรัดการจ าหน่าย

ของตกค้าง การผ่อนผันให้ผ่านพิธีการศุลกากร การปฏิบัติกับของตกค้างที่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด มิให้ของดังกล่าว 
ต้องคั่งค้างอยู่ในอารักขาของศุลกากรเป็นเวลานาน รวมทั้งการด าเนินการกับเงินที่ได้จากการขายของตกค้าง 
และสามารถเพ่ิมรายได้ของรัฐอันเป็นประโยชน์ต่อราชการ 

 
4. เนื้อหา  

บทที่ ๑ หลักการและอ านาจการด าเนินพิธีการศุลกากรว่าด้วยของตกค้าง 
หลักการ  
ความหมายของของตกค้าง  
หลักเกณฑ์ของการเป็นของตกค้าง 
อ านาจของอธิบดีในการสั่งให้ด าเนินการกับของตกค้าง  
การด าเนินการกับของตกค้างประเภทของสด ของเสียได้ที่บูดเน่าหรือเสียแล้ว  
การด าเนินการกับเงินที่ได้จากการขายของตกค้าง  

บทที่ ๒ การจัดท าบัญชีและส ารวจของตกค้าง  
การจัดท าบัญชีเรือ 
การแจ้งของค้างบัญชีเรือ 
การส ารวจของตกค้าง 

บทที่ ๓ การขาย จ าหน่าย และท าลาย ของตกค้าง 
การขายและจ าหน่ายของตกค้าง 
คณะกรรมการขายของตกค้าง 
คณะกรรมการก าหนดราคาของตกค้าง 
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ของที่ค้างช าระอากรและของที่ยื่นใบขอเปิดตรวจ 
การออกใบรับรองการน าเข้า (แบบที่ 32) 
การจ่ายเงินค่าขายของตกค้างตามมาตรา 110 
การจ าหน่ายของตกค้างโดยมอบให้ส่วนราชการ 
คณะกรรมการท าลายของตกค้าง 
การสั่งให้ส่งของตกค้างกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
การขายของตกค้างโดยวิธีปันส่วนให้เจ้าหน้าที่รัฐ 

บทที่ ๔ การผ่อนผันให้ผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับของตกค้าง 
หลักเกณฑ์การผ่อนผันให้ผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับของตกค้าง 
การผ่อนผันให้ผ่านพิธีการศุลกากร กรณีมีประกาศขายทอดตลาดแล้ว 

บทที่ ๕ การปฏิบัติกับของตกค้างท่ีเป็นของต้องห้ามต้องก ากัด 
หลักการ 
การยึดของตกค้างที่เป็นของต้องก ากัด 
การแจ้งตัวแทนของเรือและผู้น าของเข้า 
การตกเป็นของแผ่นดินส าหรับของตกค้างที่เป็นของต้องก ากัด 
กรณีมีผู้มาแสดงความเป็นเจ้าของเพ่ือขอปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
การจ าหน่ายของตกค้างที่ตกเป็นของแผ่นดิน 
ของตกค้างที่เป็นของต้องห้าม 

 
5. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 107 – มาตรา 110 
5.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 142/2560 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยของตกค้าง 
5.3 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวดที่ 4 ส่วนที่ 2 บทที่ 1 – 5 

 
6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

6.1 ระบบป้องกันและปราบปราม 
6.2 ระบบของตกค้าง 
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10.7 กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival) 

1. หลักการ 
กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่อยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วย  

การอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement หรือ TFA) ขององค์การการค้าโลก           
ซึ่งกรมศุลกากรได้น ากระบวนการดังกล่าวมาปรับใช้กับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ โดยออกกฎระเบียบให้ตัวแทนเรือหรืออากาศยานส่งข้อมูลบัญชีสินค้าให้กับกรมศุลกากรล่วงหน้า
ก่อนที่สินค้าจะมาถึง และเปิดโอกาสให้ผู้น าเข้าสามารถจัดท าใบขนสินค้าและช าระภาษีอากร (ถ้ามี) ล่วงหน้าได้
ก่อนที่สินค้าจะมาถึง ซึ่งจะเป็นการลดเวลา ค่าใช้จ่าย รวมทั้งส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนทราบ และมีความเข้าใจถึงกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival 
Processing)  
 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival 
Processing)  
 
4. เนื้อหา 

4.1 ที่มาของกระบวนการ 
4.2 หลักการของกระบวนการ 

4.2.1 ทางเรือ 
4.2.2 ทางอากาศ 

4.3 การแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้า/ใบขนสินค้า 

 

5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 64 และ 94 
5.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
5.3 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 10/2561 เรื่อง กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง 
5.4 ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที ่2/2561 เรื่อง กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง 
5.5 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 02 บทที่ 01 ข้อ 01 – 02  
5.6 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 04 บทที่ 01 ข้อ 03 

 
6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบพิธีการศุลกากรน าเข้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) 
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10.8 การปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าหลายเที่ยวเรือ 
1. หลักการ 

ของที่น าเข้ามาเพ่ือประกอบเป็นของครบชุดสมบูรณ์ ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
ภาค ๑ หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร ข้อ ๒ (ก) ซึ่งไม่สามารถน าเข้ามาภายในเที่ยวเรือหรือเที่ยวบิน
เดียวกันได้ ผู้น าของเข้าสามารถขออนุญาตกรมศุลกากร และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนด        
เพ่ือขอปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือได ้
 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เรียนทราบ และมีความเข้าใจถึงการปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 
 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 
 
4. เนื้อหา 

4.1 หลักเกณฑ์การท าใบขนสินค้าขาเข้าหลายเที่ยวเรือ 
4.2 การพิจารณาอนุญาตให้ท าใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 
4.3 การตรวจสอบใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 
4.4 การตรวจสอบสินค้า 
4.5 การสรุปใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 
4.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 
4.7 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนด 

 
5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 51 
5.2 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 1 หลักเกณฑ์การตีความข้อ 2 (ก) 
5.3 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 1 ข้อ 25 

 
5. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 
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10.9 การขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
1. หลักการ 

ผู้น าของเข้าที่มีความจ าเป็นรีบด่วนที่ประสงค์จะขอรับของออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการศุลกากรครบถ้วน 
สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรก าหนด  
 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เรียนทราบ และมีความเข้าใจถึงการปฏิบัติพิธีการศุลกากรขอรับของไปก่อน  
 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรขอรับของไปก่อน  
 
4. เนื้อหา 

4.1 กรณีสินค้าท่ัวไป 
4.2 กรณีการขอรับยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทางราชการไปก่อนปฏิบัติพิธีการศุลกากรครบถ้วน 
4.3 การขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ โครงก่อสร้าง

ยานพาหนะ ส่วนประกอบ และวัสดุฯ ที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
 
5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 51 วรรค 3 
5.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 108/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอรับของไปก่อน 
5.3 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 บทที่ 1 ข้อ 26 

 
6. ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบพิธีการศุลกากรน าเข้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคณุธรรมจริยธรรม กรมศลุกากร เพื่อพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย ์ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2562 – 2565) 
เป้าหมาย : ศุลกากรไทย รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
 

ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ตัวช้ีวัด 
2562 2563 2564 2565 

1. สร้างสังคมแห่งความ
รับผิดชอบ 
 

เป้าประสงค์ :  
เพ่ือให้กรมศุลกากรมี
บุคลากรที่มีศักยภาพและ
อัตราก าลังที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ และสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 
ตัวชี้วัด :  
1. ดัชนีความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของบุคลากร 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้เพ่ิมข้ึน (ใช้ตัวเลข
ของบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่ผ่านหลักเกณฑ์
การ Pre-test,Post-test) 

1.1 พัฒนาแผน
อัตราก าลังให้
เหมาะสมกับ
ภารกิจ รวมถึง
ส่งเสริมให้
บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถ    
ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่และมี
ความผูกพันต่อ
องค์กร 
 

1. แผนวิเคราะห์ภารกิจงานและก าลังคน เพ่ือรองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน 

กบท./กพบ.  X X X มีผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
ที่เหมาะสมกับภารกิจงาน 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านศุลกากร (Customs Capacity Building) 
    2.1 โครงการ Customs Professional  
e-Learning Platform 

สวศ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ 
การพัฒนาผ่านระบบ 
e-Learning ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

    2.2 โครงการ Customs Knowledge 
Mobilization * 

สวศ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. มีคู่มือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้านการจ าแนก
ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร 

    2.3 แผนงานการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการสอนงาน
และการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching/Mentoring) 

สวศ. กบท. X X X X 1. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแนวทาง
ที่ก าหนดไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาตามแนวทางที่ก าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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      2.4 โครงการ Standard Training Course * 
 

สวศ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. มีหลักสูตรมาตรฐานในการ
พัฒนาความรู้ด้านพิธีการ
ศุลกากรให้แก่บุคลากร 

      2.5 โครงการพัฒนาทักษะที่รองรับการปฏิบัติงาน
ส าหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร (The Soft Skills for 
Customs) 

สวศ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานตามแผนที่
ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

    2.6 โครงการ Customs Talent Management สวศ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2.  มีการประเมินผลการพัฒนา
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  3. โครงการ HR Chatbot  * 
    - ด้านการอบรม (สวศ.) 
    - ด้านบริหารงานบุคคล (สบค.) 
    - ด้านสิทธิประโยชน์ของบุคลากร (สสท.) 
    - ด้านส่งเสริมจริยธรรม (กคจ.) 
    - ด้านวินัย (สวค.) 
 
 

กบท. 
 

X X X X 1. ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินโครงการ ๕ ระดับ
2. มีระบบ HR Chatbot
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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  4. โครงการ We love Customs * 
 

สสท. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. มีผลส ารวจความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

      4.1 โครงการจ าขึ้นใจ I-SMILE * สสท. กบท. 
/ สลข. 

X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีการจัดกิจกรรม 
เพ่ือปลูกฝังค่านิยมองค์กร
อย่างน้อยปีละ 2 กิจกรรม 

 1.2 ปลูกฝัง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
หน้าที่พลเมืองที่ดี 

5. โครงการศุลกากรจิตอาสา เพ่ือสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส 
เป็นธรรม *  
 

กคจ. กบท. 
/ สลข. 

X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. ทุกหน่วยงานจดักิจกรรม 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

  6. โครงการการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Customs 
YouTube Channel * 

สลข. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. มีวีดิทัศน์ (Video Clip) 
เผยแพร่ทาง YouTube 
ไม่น้อยกว่าปีละ 2 หัวข้อ 
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2. ขับเคลื่อนการเป็น 
"องค์กรศุลกากรคุณธรรม 
โปร่งใส ไร้ทุจรติ" 
เป้าประสงค์ :  
เพ่ือให้บุคลากรกรมศุลกากร
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต 
พร้อมทั้งพัฒนาระบบและ
สร้างกลไกการป้องกันการ
ทุจริต และสนับสนนุให ้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเข้ามีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจรติ
มากขึ้น รวมทั้งมีกฎหมายที่
ทันสมัย และไม่เป็น
อุปสรรคต่อประชาชน 
ตัวช้ีวัด :  
1. ผลการประเมิน ITA  
ได้คะแนน ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินไม่ต่ ากว่า 85 คะแนน 
2. สัดส่วนเจ้าหน้าที่กรมฯ 
กระท าผิดกฎหมายลดลง
ร้อยละ 20  
 
 

2.1 เสริมสร้าง
มาตรฐานด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่
บุคลากรกรม
ศุลกากร 

7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Campaigned Integrity)  
    7.1 โครงการศุลกากรคุณธรรม กคจ. กบท. 

 
X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ

การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. หน่วยงานในกรม
ศุลกากรด าเนินกิจกรรม
ตามตัวชี้วัดคุณธรรม      
อัตลักษณไ์ม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของแต่ละ
ตัวชี้วัด 

       

    7.2 โครงการปรับปรุงคู่มือจรรยาข้าราชการ 
กรมศุลกากร (Revised Code of Ethics) * 

กคจ. กบท. X    1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. มีคู่มือจรรยาข้าราชการ
กรมศุลกากร เผยแพร่ให้
บุคลากรรับทราบ 
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3. จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล 
เรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง
ร้อยละ 10 
4. จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
ว่ากระท าการทุจริต ลดลง
ร้อยละ 10 
5. กระบวนการด าเนินคดี
ทุจริตที่จ าเป็นต้องขยาย
ระยะเวลาเกินกว่ากรอบ
ปกติท่ีกฎหมายก าหนด     
ไม่เกินร้อยละ 25 
6 .บั งคั บ ใช้ กฎหมายได้
รวดเร็วขึ้น ร้อยละ 50 
7. ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนเชื่อมั่นในการ
บังคับใช้กฎหมาย 

     7.3 โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง กคจ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. บุคลากรกรมศุลกากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผ่านการประเมินความรู้
จากแบบทดสอบเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

     7.4 โครงการเรียนรู้วินัยด้วยตนเอง  กคจ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. บุคลากรกรมศุลกากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผ่านการประเมินความรู้
จากแบบทดสอบความรู้ 
ด้านวินัยและความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

     7.5 โครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
         - โครงการ คิดดี ท าดี ศุลกากรท าได้ (Self-
Assessment) 

         - โครงการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหาร
และปฏิบัติงานของหน่วยงานในกรมศุลกากร  

 

          

กคจ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ  5 ระดับ 
2. บุคลากรมีผลการประเมิน 
Self-Integrity Assessment 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. หัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกหน่วยงานในกรมฯ 
มีการประกาศเจตจ านง
สุจริตฯ เมื่อเข้ารับต าแหน่ง 
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      7.6 โครงการคนดีศรีศุลกากร กคจ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินโครงการ ๕ ระดับ 
2. มีการมอบรางวัล 
ยกย่องส่งเสริมคนดี 
ศรีศุลกากรปีละ 1 ครั้ง 

      7.7 โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และวินัยข้าราชการ” * 
          - หัวข้อ “Ethics Boosting” (กคจ.) 
          - หัวข้อ “Be Proud” (สวค.) 
 

กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ ๕ ระดับ 
2. มีวีดิทัศน์ (Video Clip) 
เผยแพร่ไม่น้อยกว่าปีละ 
1 เรื่อง 

 2.2 พัฒนา
ระบบและสร้าง
กลไกการ
ป้องกันการ
ทุจริต รวมถึง
ก ากับติดตามให้
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
จริยธรรม 

8. โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ * 
 

กคจ. กบท.  
 
 

 

X 
 
 

 

X 
 
 

 

X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ ๕ ระดับ 
2. มีข้อก าหนดและขอบเขตงาน 
(TOR) (ปี 2563) 
3. มีระบบลงทะเบียนและ
บริหารจดัการเรื่องร้องเรยีน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
ปี 2565  

  9. โครงการ Ethics Roadshow 
(กคจ. สัญจร)  

กคจ. กบท.  X X X 1.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. มีการลงพ้ืนที่อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
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  10. โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมศุลกากร 

สบค. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. กรมศุลกากรมีกรอบ
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) 
ทีม่ีการทบทวนและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

  11. โครงการระฆังศุลกากร กคจ. กบท. X X X X 1.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ  
2. มีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียน และ 
ให้ข้อมูลค าปรึกษาแก่ผู้มา
ติดต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  12. โครงการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการทางวินัยให้เป็นธรรมและมีมาตรฐาน  
        12.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความ

พร้อมเป็นกรรมการสืบสวนสอบสวน 
สวค. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเรจ็ของ

การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ 
การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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        12.2 โครงการเสริมสร้างเครื่องมือส าหรับ 
การด าเนินการทางวินัย * 

สวค. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. มีฐานข้อมูลที่ให้
คณะกรรมการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าสืบค้นและ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการทางวินัยได้ 

  13. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมศุลกากร * กคจ. กบท X X X X มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กรมศุลกากร 

 2.3 สนับสนุน
และเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเข้ามี
ส่วนร่วมในการ
สร้างองค์กร
ปลอดทุจริต 

14. โครงการพันธมิตรศุลกากร สลข. X X X X 1. ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. มีการประสานงาน
แก้ปัญหา/ปิดงาน หรือส่งต่อ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการต่อไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
 

ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ตัวช้ีวัด 
2562 2563 2564 2565 

  15. โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน (ครอ.) 

คณะท างาน 
ครอ. 

X X X X ๑. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ ๕ ระดับ 
๒. ประเด็นปัญหา/
อุปสรรค/ข้อร้องเรียนซ่ึง
คณะท างาน ครอ. เสนอต่อ 
ที่ประชุมได้รับการแก้ไข 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 2.4 พัฒนา/
ปรับปรุง
กฎหมายให้มี
ความทันสมัย 
และไม่เป็น
อุปสรรคต่อ
ประชาชน 

16. โครงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรเพ่ือ
ป้ องกันการน าของเสี ย อันตรายเข้ ามาทิ้ งค้ างใน
ราชอาณาจักร * 
 
 
 
 

กกม. 
 

X X X X ๑. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ ๕ ระดับ 
2.ปรับปรุงกฎหมาย
ศุลกากรเกี่ยวกับของผ่าน
แดน/ของถ่ายล า และของ
ตกค้าง ให้เหมาะสม และ
ทันสมัย 
3. ปรับปรุงเกณฑ์การ
เปรียบเทียบการระงับคดี
ในความผิดตามมาตรา 
244 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร 
พ.ศ. 2560 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
 

ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ตัวช้ีวัด 
2562 2563 2564 2565 

3. เสริมสร้างการมีจิตบริการ 
เป้าประสงค์ :  
เพ่ือให้บุคลากรกรมศุลกากร
ให้บริการตามมาตรฐานที่
ก าหนดอย่างรวดเร็ว เต็มใจ 
ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมิตรต่อ
ผู้รับบริการ รวมถึงการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการให้บริการ 
ตัวช้ีวัด : 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการศุลกากรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

พัฒนามาตรฐาน
และปลูกฝัง 
การมีจิตบริการ 

17. โครงการเสริมสร้างการให้บริการศุลกากรด้วยใจ (Customs Service Mind) * 
      17.1 โครงการจัดท าคู่มือ Service Mind  
 

คณะท างาน
Service 
Mind 

X    มีคู่มือ Service Mind
เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ 

       17.2 โครงการอบรมการให้บริการศุลกากรด้วยใจ   สวศ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมร้อยละ 80 

* โครงการใหม่ 


