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ประกาศกรมศุลกากร 
ท่ี  ๖๕/256๑ 

เรื่อง  การปฏิบตัิพิธกีารศุลกากรตรวจสินค้า  ณ  สนามบินทีเ่ป็นด่านศุลกากร 
 

 

เพื่อให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากร  ณ  สนามบินที่เป็นด่านศุลกากร  เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
ภายใต้กิจการบ้านเมืองที่ดี  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น  สอดคล้องกับการปรับปรุงภารกิจ
ของส่วนราชการ  ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวก  และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทางการค้าของประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  มาตรา  50  มาตรา  51  มาตรา  52  มาตรา  93  
มาตรา  94  มาตรา  95  มาตรา  96  มาตรา  97  มาตรา  98  มาตรา  99  มาตรา  102  มาตรา  103  
มาตรา  104  มาตรา  105  มาตรา  106  มาตรา  107  มาตรา  108  มาตรา  109  มาตรา  110  
มาตรา  118  มาตรา  124  มาตรา  125  มาตรา  152  มาตรา  153  มาตรา  154  มาตรา  155  
มาตรา  156  มาตรา  158  มาตรา  159  มาตรา  160  และมาตรา  161  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  
พ.ศ.  2560  และมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   (ฉบับที่   5)  พ.ศ.  2545   
อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 1 ในประกาศนี้   
“อากาศยาน”  “สนามบิน”  “ผู้ควบคุมอากาศยาน”  และ  “ผู้ประจ าหน้าที่”  ให้มีความหมาย

ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ  เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น   
“โรงพักสินค้า”  หมายความว่า  ผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนสายการบินและด าเนินกิจการ

โรงพักสินค้า  หรือที่มั่นคงส าหรับเป็นที่ตรวจและเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้ตรวจมอบ  โดยให้มีหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบตามมาตรา  118  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560   

“การถ่ายล า”  หมายความว่า  การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาในราชอาณาจักร
ไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร  ภายใต้การควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากร
แห่งเดียวกัน  โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร 

“การผ่านแดน”  หมายความว่า  การขนส่งของผ่านราชอาณาจักรจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งที่ขนส่ง
ของเข้ามาไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไป  ภายใต้การควบคุมของศุลกากร  โดยมีจุดเริ่มต้น
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และจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร  ไม่ว่าการขนส่งนั้นจะมีการขนถ่ายของเพ่ือเปลี่ยนยานพาหนะ
การเก็บรักษาของ  การเปลี่ยนภาชนะบรรจุของเพ่ือประโยชน์ในการขนส่ง  หรือการเปลี่ยนรูปแบบ 
ของการขนส่งของด้วยหรือไม่ก็ตาม  ทั้งนี้  จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ  ซึ่งของนั้นหรือมีพฤติกรรมใด ๆ  
เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับของดังกล่าวในราชอาณาจักร   

ส่วนที ่ ๑ 
การรายงานอากาศยานและการยื่นบัญชีสนิค้าส าหรบัอากาศยาน 

 
 

ข้อ 2 การลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นรายงานอากาศยานเข้าและรายงานอากาศยานออกทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(1) ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือตัวแทน 

อากาศยานยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเป็นผู้รายงานอากาศยานเข้า  -  ออก  ทางอิเล็กทรอนิกส์  ขออนุมัติ 
เป็นผู้รับ  -  ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือด าเนินกระบวนการทางศุลกากรในการรายงานอากาศยานเข้า 
และออกไปนอกราชอาณาจักรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(2) การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  เพ่ือด าเนินการทางศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ควบคุมอากาศยานหรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ควบคุมอากาศยานหรือตัวแทนอากาศยาน  
หากกรมศุลกากรตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการศุลกากรแล้ว   ให้ถือเป็นการยื่นเอกสาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

บทที่  ๑ 
การรายงานอากาศยานเข้าและการยื่นบัญชีสนิค้าส าหรบัอากาศยาน 

 
 

ข้อ 3 ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือตัวแทน
อากาศยานรายงานอากาศยานเข้า  ขออนุมัติเปิดระวางอากาศยาน  และยื่นบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังต่อไปนี้ 

(1) การรายงานอากาศยานที่เข้ามาในราชอาณาจักร  และการขออนุมัติเปิดระวางอากาศยาน 
 (1.1) ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากอากาศยานออกจากสนามบินต้นทาง  ให้จัดท าข้อมูล 

การรายงานอากาศยานเข้า  และขอเปิดระวางอากาศยาน  (Vessel  Schedule  :  VSED)  ตามมาตรฐาน 
ที่กรมศุลกากรก าหนด  โดยส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  ซึ่งถือเป็น
การยื่นรายงานอากาศยานเข้าต่อกรมศุลกากรแล้ว   

 (1.2) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรรับข้อมูลรายงานอากาศยานเข้าแล้วจะแจ้งกลับ
เลขที่รับรายงานอากาศยานเข้า  (Receive  Control  Number)  ให้ตัวแทนอากาศยานทราบ  กรณีอากาศยาน 
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ที่บรรทุกของเข้ามาในราชอาณาจักร  ให้ถือเป็นการอนุญาตพิเศษให้เปิดระวางอากาศยานเพื่อขนถ่ายของ
ได้ทันที 

 (1.3) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยในการกระท าผิดในทางศุลกากร  พนักงานศุลกากรมีอ านาจ  
ตรวจค้นอากาศยานและเรียกเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาตรวจสอบได้ 

(2) การยื่นบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน  ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือผู้รับมอบอ านาจจาก 
ผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือตัวแทนอากาศยานด าเนินการ  ดังนี้   

 (2.1) จัดท าข้ อมู ลบัญชีสินค้ าส าหรับอากาศยาน   (Master  Air  Cargo  Manifest)   
และข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้า  (Air  Cargo  Manifest)  โดยแยกข้อมูล 
บัญชีสินค้าถ่ายล า  บัญชีสินค้าผ่านแดน  บัญชีของที่ขนขึ้นสนามบินที่น าเข้า  บัญชีสินค้าติดอากาศยาน   
(Through  Cargo)  และบัญชีของที่ขนขึ้นสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรอื่นภายในราชอาณาจักร  ตามมาตรฐาน 
ที่กรมศุลกากรก าหนด  ทั้งนี้  ให้มีบัญชีสินค้าเสบียงที่ส่งเข้ามาเพ่ือใช้เป็นเสบียงบนอากาศยานที่จะเดินทาง 
ออกไปต่างประเทศแยกมาต่างหากจากบัญชีสินค้าทั่วไปทางอากาศยาน 

 (2.2) การส าแดงเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ  (Shipping  Marks)  ในข้อมูลบัญชีสินค้า
ส าหรับอากาศยาน  ถ้าข้อมูลเป็นรูปภาพให้บันทึกค าว่า  “Picture”  แต่ถ้าเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความ
ตามจริงตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 

 (2.3) การส่งข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  
ต้องจัดส่งให้ครบถ้วนภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากอากาศยานออกจากสนามบินต้นทาง  และสามารถส่งข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนอากาศยานเข้ามาในราชอาณาจักรได้  ภายใต้เลขที่รับรายงานอากาศยานเข้า   

(3) การรายงานทะเบียนรับอากาศยานเข้า  ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือผู้รับมอบอ านาจจาก 
ผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือตัวแทนอากาศยาน  ด าเนินการดังนี้   

 (3.1) จั ดท าข้ อมู ลวั นน าเข้ าจริ ง  (Actual  Date)  ตามแบบที่ กรมศุ ลกากรก าหนด   
แล้วส่งข้อมูลวันน าเข้าจริงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  ภายใต้เลขที่รับรายงานอากาศยานเข้า  
(Receive  Control  Number) 

 (3.2) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้รับข้อมูลวันน าเข้าจริงภายใต้เลขที่รับรายงาน
อากาศยานเข้าแล้ว  ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง  หากพบข้อผิดพลาด  
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล 

 (3.3) หากไม่พบข้อผิดพลาด  ระบบจะตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เลขรับรายงาน
อากาศยานเข้านั้น  ให้ถือเป็นการลงรายละเอียดไว้ในทะเบียนรับอากาศยานเข้า  ตามแบบที่กรมศุลกากร
ก าหนดแล้ว   

(4) การเผยแพร่การรายงานอากาศยานเข้า 
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 (4.1) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะน าข้อมูลเที่ยวบินของอากาศยาน  วันอากาศยานเข้า  
ข้อมูลเลขที่ใบตราส่ง  ตามบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานที่ได้ท าการยืนยันความถูกต้องแล้ว  เผยแพร่ 
ทางอินเตอร์เน็ตให้ผู้น าของเข้าทราบเพื่อด าเนินการต่อไป   

 (4.2) ให้ตัวแทนอากาศยานจัดให้มีระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน
รายใบตราส่งสินค้า  เพื่อให้ผู้น าของเข้าใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า   

ข้อ 4 การขอแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลการรายงานอากาศยานเข้าและบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน   
(1) การขอแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลการรายงานอากาศยานเข้าและบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน

ให้ด าเนินการภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่อากาศยานมาถึงสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร   โดยปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

 (1.1) การแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์  ข้อมูลวันน าเข้าจริง  
(Actual  Date)  และการขอแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือยกเลิกข้อมูลในกรณีอื่นใด   

   (1.1.1) ให้ผู้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เลขที่รับรายงานอากาศยานเข้าส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกข้อมูลบัญชีสินค้า
ส าหรับอากาศยาน  และข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้าได้   โดยไม่ต้องพิจารณา
ความผิด 

   (1.1.2) หากระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ท าการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้า
ขาเข้ากับบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน  และท าการตดับญัชีสินค้าให้โดยอัตโนมัตแิล้ว  ระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรจะไม่ยอมรับข้อมูลแก้ไขบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานรายการนั้น ๆ   

 (1.2) การขอรวมบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานที่ไม่อยู่ภายใต้เลขที่รับรายงานอากาศยาน
เข้าเดียวกันทางอิเล็กทรอนิกส์ 

   (1.2.1) กรณีที่สายการบินได้ท าการบรรทุกสินค้าตามใบตราส่ง  (Air  Cargo  Manifest)  
เข้ามาในราชอาณาจักรมากกว่าหนึ่งเที่ยวบิน  (Partial  Shipment)  ท าให้สินค้าตามใบตราส่งมีการรายงาน
บัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานภายใต้เลขที่รับรายงานอากาศยานเข้ามากกว่าหนึ่งเลขรับ   

   (1.2.2) หากผู้รับใบตราส่งที่มีการแยกเที่ยวบินขนส่งดังกล่าว  ประสงค์จะจัดท าข้อมูล 
ใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสั่งปล่อยสินค้าในครั้งเดียว  ให้ยื่นค าร้องต่อตัวแทนอากาศยาน   
เพ่ือขอรวมบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานหลายเที่ยวบินดังกล่าว  แลว้ให้ตัวแทนอากาศยานจัดท าข้อมูลแก้ไข 
บัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน  ดังนี้ 

      (1.2.2.1) จัดท าข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน  และข้อมูลบัญชีสินค้า
ส าหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  โดยให้แสดงจ านวน  น้ าหนัก  
ปริมาณรวมของสินค้าทั้งหมดในใบตราส่งที่ขนส่งมาทุกเที่ยวบิน  และให้ส่งข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน
ที่จัดท าเพ่ิมเติมขึ้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  ภายใต้เลขที่รับรายงานอากาศยานเข้าเที่ยวบินสุดท้าย 



 หน้า   ๔๙ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

ที่ขนสินค้าตามใบตราส่งดังกล่าว  ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่อากาศยานมาถึงสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร  
โดยไม่ต้องพิจารณาความผิด 

      (1.2.2.2) จัดท าข้อมูลยกเลิกบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานเดิมที่ได้น ามา
รวมรายงานเพ่ิมเติมแล้ว  และให้ส่งข้อมูลยกเลิกดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  ภายใต้เลขที่
รับรายงานอากาศยานเดิมภายในสี่สิบแปดชั่ วโมงนับแต่อากาศยานมาถึงสนามบินที่ เป็นด่านศุลกากร   
โดยไม่ต้องพิจารณาความผิด 

   (1.2.3) ในการจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเพ่ือสั่งปล่อยสินค้าในครั้งเดียว 
โดยใช้ข้อมูลการรวมบัญชีสินค้าหลายเที่ยวบินนั้น  ให้ผู้น าของเข้าตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อ 
อัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราอากรศุลกากร  หรือภาระภาษีอากรในกรณีอื่นใดหรือไม่   หากมีให้ใช้ 
อัตราแลกเปลี่ยนหรืออตัราอากรศุลกากร  หรือภาระภาษีอื่นใดที่สูงกวา่เป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษีอากร 

(2) การขอแก้ไขข้อมูลการรายงานอากาศยานเข้าและบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน  ภายหลัง
สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่อากาศยานมาถึงสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร   

 (2.1) การแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานทางอิ เล็กทรอนิกส์   ให้ผู้ควบคุม 
อากาศยาน  หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือตัวแทนอากาศยาน  จัดท าค าร้องเป็น 
หนังสือขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเว้น  (Amend  Should  Be/  Shortlanded/  Overlanded)  พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง  ยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากร  สนามบินที่เป็นด่านศุลกากร  เพื่อชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริง
ประกอบการพิจารณาความผิดเป็นราย ๆ  ไป 

 (2.2) การขอรวมบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานที่ไม่อยู่ภายใต้เลขที่รับรายงานอากาศยาน
เข้าเดียวกันทางอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่สายการบินได้ท าการบรรทุกสินค้าตามใบตราส่ง  (Air  Waybill)  
เข้ามาในราชอาณาจักรมากกว่าหนึ่งเที่ยวบิน  (Partial  Shipment)  ท าให้สินค้าตามใบตราส่งมีการรายงาน
บัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานภายใต้เลขที่รับรายงานอากาศยานเข้ามากกว่าหนึ่งเลขรับ  ให้ผู้ควบคุม
อากาศยาน  หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ควบคุมอากาศยานหรือตัวแทนอากาศยาน  จัดท าค าร้องเป็นหนังสือ
ขอรวมบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากร  สนามบินที่เป็นด่านศุลกากร  โดยไม่ต้อง
พิจารณาความผิด 

 (2.3) การขอแก้ไขข้อมูลวันน าเข้าจริง  (Actual  Date)  ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือ
ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือตัวแทนอากาศยาน  จัดท าค าร้องเป็นหนงัสือขอแกไ้ขข้อมูล
วันน าเข้าจริง  ยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากร  สนามบินที่เป็นด่านศุลกากร  เพ่ือพิจารณาเหตุผลและข้อเท็จจริง
ประกอบการพิจารณาความผิดเป็นราย ๆ  ไป   

 (2.4) การขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกข้อมูลในกรณีอื่น ๆ  เช่น  การขอแยกบัญชีสินค้า
ส าหรับอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ควบคุม
อากาศยาน  หรือตัวแทนอากาศยาน  จัดท าค าร้องเป็นหนังสือขอแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือยกเลิกข้อมูลยื่น 



 หน้า   ๕๐ (เล่มที่  ๑) 
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ต่อหน่วยบริการศุลกากร  สนามบินที่เป็นด่านศุลกากร  เพ่ือชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงประกอบ 
การพิจารณาความผิดเป็นราย ๆ  ไป 

 (๒.๕) หากระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ท าการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  
กับบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน  และท าการตัดบัญชีสินค้าให้โดยอัตโนมัติแล้ว  ระบบคอมพิวเตอร์ 
ของศุลกากรจะไม่ยอมรับข้อมูลแก้ไขบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานรายการนั้น ๆ   

ข้อ 5 การด าเนิ นการกับสินค้ าส าหรับอากาศยานกรณี อื่ น  ๆ   ที่ ไม่ อาจส่ งข้อมู ล 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้จัดท าข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน  ยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากร  ภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่อากาศยานมาถึงสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร 

(1) ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือตัวแทนอากาศยาน
แจ้งหน่วยบริการศุลกากร  เพ่ือควบคุมดูแลการน าของตามบัญชีสินค้าขนขึ้นสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร 
ที่น าเข้า  ที่เข้าเก็บในโรงพักสินค้าภายใต้ระบบการบริหารความเสี่ยงของศุลกากร 

(2) ให้โรงพักสินค้าตรวจสอบจ านวนและเครื่องหมายหรือเลขหมายหีบห่อของสินค้าตามบัญชี
สินค้าส าหรับอากาศยานให้ถูกต้องครบถ้วน  ก่อนขนของจากอากาศยานน าเข้าเก็บในโรงพักสินค้าที่รับผิดชอบ   

(3) กรณีสินค้าติดอากาศยาน  (Through  Cargo)  ที่บรรจุเข้ามาเพ่ือผ่านราชอาณาจักร 
ออกไปต่างประเทศ  ถ้าจ าเป็นต้องขนถ่ายลงรอไว้ที่สนามบินที่เป็นด่านศุลกากรเพ่ือบรรทุกไปกับอากาศยานล าอื่น
ให้ผู้ควบคุมอากาศยานหรือผู้รับมอบหรือตัวแทน  ท าค าร้องขอเปลี่ยนแปลงบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน
เป็นของถ่ายล ายื่นต่อหน่วยบริการศุลกากร  สนามบินที่เป็นด่านศุลกากร  ก่อนการขนของลงจากอากาศยาน
เพ่ือพิจารณาเหตุผล  หากพบว่าถูกต้องตามค ารอ้ง  ให้พนักงานศุลกากรพิจารณาอนุญาตเป็นการเฉพาะราย
และพนักงานศุลกากรจะบันทึกการแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานในระบบคอมพิวเตอร์ 
ของศุลกากรต่อไป  ทั้งนี้  ให้ตัวแทนอากาศยานปฏิบัติพิธีการสินค้าถ่ายล า 

บทที่  ๒ 
การรายงานอากาศยานออกและการยื่นบัญชีสนิค้าส าหรบัอากาศยาน 

 
 

ข้อ 6 ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือตัวแทน
อากาศยาน  ด าเนินการเกี่ยวกับการรายงานอากาศยานออก  และการยื่นบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังต่อไปนี้   

(1) ก่อนอากาศยานล าใดที่ออกไปนอกราชอาณาจักร  ให้รายงานอากาศยานออกไป 
นอกราชอาณาจักร  ดังนี้ 
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 (1.1) ผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือตัวแทน
อากาศยาน  จัดท าข้อมูลการรายงานอากาศยานออก  (Vessel  Schedule  :  VSED)  ตามมาตรฐาน 
ที่กรมศุลกากรก าหนด  และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

 (1.2) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรรับข้อมูลรายงานอากาศยานออกแล้วจะแจ้งกลับ
เลขที่รับรายงานอากาศยานออก  (Receive  Control  Number)  ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือผู้รับมอบอ านาจ
จากผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือตัวแทนอากาศยานทราบ  และถือเป็นการออกใบปล่อยอากาศยานออกเดินทาง
ไปต่างประเทศได้   

 (1.3) ค่าธรรมเนียมใบปล่อยอากาศยานให้ปฏิบัติตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(2) เมื่ออากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว   
 (2.1) ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือตัวแทน

อากาศยาน  จัดท าข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน   (Master  Air  Cargo  Manifest)  และ 
ข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้า  (House  Air  Cargo  Manifest)  ตามมาตรฐาน
ที่กรมศุลกากรก าหนด  แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรภายใต้ 
เลขที่รับรายงานอากาศยานออก  ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่อากาศยานออกจากสนามบนิที่เป็นด่านศุลกากร 

 (2.2) ผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือตัวแทน
อากาศยานต้องจัดท าข้อมูลวันอากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักรจริง  และเวลาที่อากาศยานออกจาก
สนามบินที่เป็นด่านศุลกากร  ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  และส่งรายงานอากาศยานออกภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่อากาศยานออกจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร  เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ภายใต้เลขที่รับรายงานอากาศยานออกนั้น   

(3) เมื่อระบบคอมพิวเตอรข์องศุลกากรได้รบัขอ้มูลวนัอากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักรจริง  
ภายใต้เลขที่รับรายงานอากาศยานออกแล้ว   

 (3.1) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายใต้ 
เลขรับรายงานอากาศยานออกกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง  หากพบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
จะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล   

 (3.2) หากไม่พบข้อผิดพลาด  ระบบจะตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เลขรับรายงาน
อากาศยานออก  และให้ถือเป็นการลงรายละเอียดไว้ในทะเบียนรับอากาศยานเข้า  -  ออก  แล้ว 

(4) การส าแดงเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ  (Shipping  Marks)  ในข้อมูลบัญชีสินค้า 
ส าหรับอากาศยาน  ถ้าข้อมูลเป็นรูปภาพให้บันทึกค าว่า  “Picture”  แต่ถ้าเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความ 
ตามจริงตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด   



 หน้า   ๕๒ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

หมวด  ๒ 
กระบวนการทางศุลกากรส าหรับโรงพักสนิค้า 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การปฏิบตัิพิธกีารศุลกากรทางอิเล็กทรอนกิส์เฉพาะการน าของเขา้ทางอากาศยาน 

 
 

บทที่  ๑ 
การจดัท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเขา้ 

 
 

ข้อ 7 การจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ามีหลักการ  ดังนี้ 
(1) ผู้น าของเข้าต้องจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าส าหรับข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน

รายใบตราส่งสินค้าเพียงข้อมูลเดียวเท่านั้น  โดยมีข้อมูลสินค้าขาเข้าที่ใช้ตัดบัญชีอัตโนมัติกับข้อมูลบัญชีสินค้า
อากาศยานรายใบตราส่งสินค้า  ดังนี้   

 (1.1) เที่ยวบินของอากาศยาน  (Flight) 
 (1.2) รหัสสถานที่น าเข้า  (Discharge  Port) 
 (1.3) วันอากาศยานมาถึงสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร  (Arrival  Date) 
 (1.4) เลขที่ใบตราส่ง  MAWB  ฉบับ  (Master  Air  Waybill) 
 (1.5) เลขที่ใบตราส่ง  HAWB  ฉบับ  (House  Air  Waybill) 
 (1.6) ชื่อผู้น าของเข้าภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ตรวจสอบกับชื่อผู้รับสินค้า   (Consignee  

Name  or  Notify  Party  Name) 
 (1.7) จ านวนหีบห่อรวม  (Total  Package  Amount) 
 (1.8) ลักษณะหีบห่อรวม  (Total  Package  Unit) 
 (1.9) น้ าหนักรวม  (Gross  Weight) 
 (1.10) หน่วยของน้ าหนักรวม  (Gross  Weight  Unit) 
(2) ผู้น าของเข้าสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานที่เผยแพร่การรายงาน

อากาศยานเข้าแล้ว  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า   
(3) การจัดท าข้อมูลราคาศุลกากรส าหรบัของที่น าเขา้มาทางอากาศยานของผู้น าของเข้าในกรณี

บัญชีราคาสินค้า  (Invoice)  ไม่มีค่าขนส่งของ  หรือไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าขนส่งของ  ให้บวก 



 หน้า   ๕๓ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

ค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน  (Air  Freight)  เข้ากับราคาของ  (Cost)  และค่าประกันภัย  (Insurance)  
ดังนี้ 

 (3.1) ค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน  ที่ใช้ในการค านวณเงินอากร  ให้ใช้ราคาตามที่ปรากฏ
ในใบตราส่งสินค้าฉบับ  House  Air  Waybill  (HAWB)  จากสนามบินต้นทางบรรทุก  ซึ่งได้รับการรับรอง
จากบริษัทการบินผู้เป็นตัวแทนอากาศยานนั้น ๆ   

 (3.2) หากไม่ปรากฏค่าระวางบรรทุกในใบตราส่งสินค้า  HAWB  ให้ใช้ค่าระวางบรรทุกที่ปรากฏ
ในใบตราส่งฉบับ  Master  Air  Waybill  (MAWB)  เป็นเกณฑ์ในการค านวณเงินอากร 

 (3.3) หากไม่ปรากฏค่าระวางบรรทุกในใบตราส่งฉบับ  HAWB  หรือไม่ปรากฏค่าระวาง
บรรทุกใน  Master  Air  Waybill  (MAWB)  ให้ใช้อัตราเฉลี่ยค่าขนส่งของตาม  Full  IATA  Rate   
ตามหนังสือ  Thai  Cargo  Tariff 

 (3.4) ของที่น าเข้าทางอากาศยาน  แต่มีบัญชีราคาสินค้าส าแดงราคารวมค่าขนส่งทาง
อากาศยานเท่ากับราคารวมค่าขนส่งที่น าเข้าทางเรือ  ในกรณีนี้การก าหนดราคา  ให้หักค่าขนส่งทางเรือ
ออกจากราคาดังกล่าว  แล้วบวกค่าขนส่งทางอากาศยานที่ผู้ขายหรอืผู้ส่งของออกไดช้ าระไป  หากไม่ทราบ
ราคาขนส่งทางเรือที่จะค านวณหักออกได้  ให้หักค่าขนส่งของทางเรือออกในอัตราร้อยละสิบของราคาของ   

(4) การจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้ปฏิบัติตามประกาศที่กรมศุลกากรก าหนด   

บทที่  ๒ 
การส่งข้อมูลใบขนสนิค้าขาเข้า 

 
 

ข้อ 8 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้ด าเนินการ  ดังนี้   
(1) ผู้น าของเข้าต้องจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนดและ  

ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร   
(2) การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าล่วงหน้า 
 (2.1) กรณีผู้น าของเข้าเป็นผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ของศุลกากรล่วงหน้าก่อนที่อากาศยานมาถึงสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร 
   (2.1.1) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูล

อ้างอิง  ข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หากข้อมูลถูกต้องจะตอบกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูลว่า  
“ยังไม่มีการรายงานอากาศยานเข้า”  โดยยังไม่ออกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าให้ 

   (2.๑.2) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรรับข้อมูลวันน าเข้าจริง   และข้อมูล
บัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้าจากตัวแทนอากาศยานแล้ว   ระบบคอมพิวเตอร์ 
ของศุลกากรจึงจะตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าเข้าไปให้ผู้ส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ   



 หน้า   ๕๔ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

 (2.2) ก่อนระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า   ผู้น าของเข้า
สามารถส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเพ่ือแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าได้ 

(3) การตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไปให้ผู้ส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ   
 (3.1) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรรับข้อมูลวันน าเข้าจริงและข้อมูลบัญชีสินค้า

ส าหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้าแล้ว  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้า
ส าหรับอากาศยานหากถูกต้องตรงกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับ
เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไปให้ผู้ส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

 (3.2) กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตรวจสอบ  แต่ข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน
ไม่ถูกต้องตรงกันกับใบขนสินค้าขาเข้า 

   (3.2.1) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูลว่า  “ยังไม่พบ
ข้อมูลบัญชีสินค้า”  โดยระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรไม่ออกเลขที่ใบขนสินค้าให้   

   (3.2.2) ให้ผู้น าของเข้าตรวจสอบ  เพ่ือแจ้งตัวแทนอากาศยานแก้ไขบัญชีสินค้า
ส าหรับอากาศยานรายใบตราส่ง  หรือแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า   

   (3.2.3) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับ
อากาศยานที่ถูกต้องตรงกันกับใบขนสินคา้ขาเข้าแล้ว  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจึงจะตอบกลับเลขที่
ใบขนสินค้าขาเข้าจ านวนสิบสี่หลักไปให้ผู้ส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

(4) การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรรับข้อมูลวันน าเข้าจริง
และข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้าแล้ว 

 (4.1) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิงข้อมูล
การอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบกับข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน 

 (4.2) ถ้าพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถกูตอ้งเบือ้งตน้กบัแฟ้มข้อมูลอ้างอิง  ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล  ให้ผู้น าของเข้าท าการแก้ไขข้อมูลและ
ส่งข้อมูลการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร   

 (4.3) ในการตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง  หากพบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล
ให้ผู้น าของเข้าท าการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลการแก้ไขขอ้มูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร   

 (4.4) ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์จ านวนสิบสี่หลัก  ในสถานะพร้อมช าระค่าภาษีอากร  (ถ้ามี)  และแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อมูล  โดยมีประเภทของเอกสารหลักที่ห้ามีค่าเป็นศูนย์   
โดยถือเป็นการยื่นใบขนสินค้าขาเข้าโดยถูกต้องต่อกรมศุลกากรแล้ว   

ข้อ 9 การร้องขอปฏิบัติพิธีการศุลกากรในรูปแบบเอกสาร  (Manual) 



 หน้า   ๕๕ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

(1) กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบรับข้อมูลวันน าเข้าจริงจากตัวแทนอากาศยาน 
แล้วแต่ตัวแทนอากาศยานยังไม่ได้ด าเนินการส่งข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้าขาเข้า 
สูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรนับแต่อากาศยานมาถึงสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรแล้วเป็นเวลาเกินกว่า
สี่ชั่วโมง  ให้ผู้น าของเข้าสามารถยื่นค าร้องพร้อมแนบเอกสาร  ดังนี้ 

 (1.1) ใบขนสินค้าขาเข้าที่พิมพ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้น าของเข้าหรือเคาน์เตอร์
บริการซึ่งระบุเลขที่อ้างอิงการส่งข้อมูลไว้จ านวนสองชุด   

 (1.2) ข้อมูลรายละเอียดใบขนสินค้าขาเข้าที่พิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูล
ตามเลขที่อ้างอิงดังกล่าว  จ านวนหนึ่งชุด   

 (1.3) ต้นฉบับใบตราส่งสินค้าฉบับ  House  Air  Waybill  (HAWB) 
(2) กรณีท าการตรวจสอบข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้ว  พบว่าระบบคอมพิวเตอร์

ของศุลกากรมีการตอบรับข้อมูลตามเลขที่อ้างอิงการส่งข้อมูลโดยก าหนดเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าแล้ว
พนักงานศุลกากรจะแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าให้ผู้น าของเข้าทราบ  และตรวจปล่อยของในระบบพิธีการศุลกากร
น าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์   

(3) กรณีท าการตรวจสอบข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้ว  พบว่าระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรไม่มีการตอบรับข้อมูลตามเลขที่อ้างอิงการส่งข้อมูลโดยก าหนดเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าดังกล่าว  
เนื่องจากตัวแทนอากาศยานยังไม่ด าเนินการส่งข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้าเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  หรือข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานมีความบกพร่องไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

 (3.1) พนักงานศุลกากรจะท าการบันทึกข้อมูลใบตราส่งสินค้าฉบับ  House  Air  Waybill  
(HAWB)  เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  แทนการส่งข้อมลูบัญชีสินคา้ส าหรับอากาศยานรายใบตรา
ส่งของตัวแทนอากาศยาน  หรือท าการแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานรายใบตราส่งของตัวแทน
อากาศยาน 

 (3.2) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตรวจสอบข้อมูลที่พนักงานศุลกากรบันทึกดังกล่าว
ตรงกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่อ้างถึงแล้ว  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจึงจะตอบกลับเลขที่ 
ใบขนสินค้าขาเข้าไปให้ผู้ส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

 (3.3) พนักงานศุลกากรจะประทับหรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าขาเขา้ไวท้ี่มุมบนด้านขวาของ
ใบขนสินค้าขาเข้าทั้งสองฉบับ  และลงชื่อพร้อมวัน  เดือน  ปีก ากับ  แล้วมอบใบขนสินค้าขาเข้า 
ในรูปแบบกระดาษหนึ่งชุด  คืนให้ผู้ร้องเพ่ือเป็นหลักฐานการปฏิบัติพิธีการ  และตรวจปล่อยของในระบบ
พิธีการศุลกากรน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

(4) กรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  หรือของผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เสียระบบเครือข่ายสื่อสารของศลุกากรขัดข้อง  ระบบไฟฟ้าขัดขอ้ง  อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัตพิิธีการ



 หน้า   ๕๖ (เล่มที่  ๑) 
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ศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้   ให้ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร  เรื่อง  การปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์  กรณีระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง 

ข้อ ๑0 เสบียงที่ส่งเข้ามาเพ่ือใช้ในเสบียงบนอากาศยานที่จะบินออกไปต่างประเทศ  ให้บริษัท
สายการบินหรือตัวแทนจัดท าใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  และปฏิบัติพิธีการ
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังเสบียงทัณฑ์บน 

บทที่  ๓ 
การรบัของออกไปจากอารกัขาศุลกากร 
 

 

ข้อ ๑1 ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและได้ปล่อยออกจากอารักขาศุลกากรแล้ว  ให้ถือว่ามี  
ชนิด  คุณภาพ  ปริมาณ  น้ าหนัก  ราคา  อัตราอากร  ถูกต้องตรงตามที่ผู้น าของเข้าไดส้่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร  ดังนั้น  ก่อนการรับมอบของไปจากโรงพักสินค้า  ให้ผู้น าของเข้าด าเนินการ 
ในกระบวนการทางศุลกากรให้ครบถ้วน  และต้องตรวจสอบของที่น าเข้าให้ตรงตามข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 
ที่ส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร   

(1) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีค าสั่งยกเว้นการตรวจ 
 (1.1) ให้ผู้น าของเข้าติดต่อขอรับของจากโรงพักสินค้า 
 (1.2) กรณีของน าเข้าต้องมีการอนุมัติ  หรือ  อนุญาต  ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 

การศุลกากรหรือเอกสารเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร   
   (1.2.1) ในกรณีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร  ขอท าการตรวจสอบ 

ของก่อนการน าของออกจากอารักขาของศุลกากร  ให้ผู้น าของเข้าติดต่อขอรับของดังกล่าวเพ่ือน าของออกจาก
โรงพักสินค้ามาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายอื่นตรวจสอบ  ณ  สถานที่ตรวจสินค้า
ก่อนการน าของออกจากอารักขาของศุลกากร   

   (1.2.2) ให้ผู้น าของเข้าพิมพ์หรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าลงบนเอกสารการอนุมัติ  
หรือ  อนุญาต  ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร  หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีอากร  และยื่นเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยบริการศุลกากร  ก่อนการติดต่อขอรับของดังกล่าว 
เพื่อน าของออกจากโรงพักสินค้า 

 (1.3) การรับเอกสารการอนุมัติ  หรือ  อนุญาต  ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
หรือเอกสารเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร 

   (1.3.1) พนักงานศุลกากร  หน่วยบริการศุลกากร  จะลงรับเอกสารได้ตามระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   



 หน้า   ๕๗ (เล่มที่  ๑) 
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   (1.3.2) พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นกับข้อมูลใบขนสินค้า
ขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  หากตรวจพบว่าเอกสารไม่ตรงกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้
ด าเนินการ  ดังนี้   

      (1.3.2.1) แจ้งโรงพักสินค้าว่าตรวจพบเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
      (1.3.2.2) ให้โรงพักสินค้าระงับการส่งมอบและแจ้งกลับข้อมูลสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ของศุลกากร   
      (1.3.2.3) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะท าการก าหนดชื่อพนักงาน

ศุลกากรผู้ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าโดยอัตโนมัติ   
      (1.3.2.4) พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบและด าเนินการกับของดังกล่าว

เช่นเดียวกับของต้องตรวจสอบ  พิกัด  ราคา  และของต่อไป   
 (1.4) ในกรณีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรสามารถรับ  -  ส่งข้อมูลการอนุมัติ  

หรืออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร  หรือข้อมูลเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษ 
ทางภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว  ผู้น าของเข้าไม่ต้องน าเอกสารการอนุมัติ  หรืออนุญาตมายื่นต่อ
หน่วยบริการศุลกากรอีก   

(2) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีค าสั่งให้ตรวจสอบพิกัด  ราคา  และของ 
 (2.1) ผู้น าของเข้าต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  เพื่อให้พนักงาน

ศุลกากรตามอ านาจหนา้ที่หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายตรวจสอบพิกัด  ราคา  และของตามหลักเกณฑ์  ในเรื่อง
การก าหนดพิกัดอัตราศุลกากรและการก าหนดราคาศุลกากร 

 (2.2) เมื่อพนักงานศุลกากรตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว   ให้ผู้น าของเข้าติดต่อ 
โรงพักสินค้าเพื่อเตรียมของให้ตรวจสอบ 

 (2.3) กรณีต้องมีการอนุมัติ  หรืออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร  
หรือเอกสารเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร   

   (2.3.1) ให้ผู้น าของเข้า  พิมพ์หรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าลงบนเอกสารการอนุมัติ  
หรืออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร  หรือเอกสารเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษ 
ทางภาษีอากร  และ 

   (2.3.2) ยื่นเอกสารดั งกล่าวต่อพนักงานศุลกากรผู้ ได้ รับมอบหมาย   เพ่ื อใช้ 
เป็นเอกสารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า   

 (2.4) ในกรณีหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการศุลกากร  ขอท าการตรวจสอบของ 
ก่อนการตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร  ให้ผู้น าของเข้าน าของมาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
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ที่มีอ านาจตามกฎหมายอื่นตรวจสอบให้แล้วเสร็จและให้น าเอกสารที่มีการรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
มายื่นต่อพนักงานศุลกากร  เพื่อประกอบการตรวจปล่อยสินค้าต่อไป 

 (2.5) เมื่อพนักงานศุลกากรตรวจสอบพิกัด  ราคา  และของแล้วเสร็จจะท าการบันทึก 
การตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  และตอบกลับให้ผู้ส่งข้อมูลทราบถึงการตรวจปล่อยสินค้า 
ออกจากอารักขาศุลกากรแล้ว  เพื่อติดต่อรับของกับโรงพักสินค้าต่อไป   

(3) กรณีผู้น าของเข้าตอ้งด าเนินกระบวนการทางศุลกากรอื่น ๆ  ก่อนการรับของไปจากอารักขา
ศุลกากร  ทั้ งกรณีที่มีค าสั่ งยกเว้นในการตรวจหรือมีค าสั่งให้ตรวจสอบพิกัด   ราคา  และของ  เช่น   
การขอผ่อนผันใบสุทธิน ากลับ  การขอตรวจสอบสิทธิในการขอยกเว้นอากรตามภาค  4  กฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราศุลกากร  การขอช าระภาษีอากรขาเข้า  การส่งของในอารักขาศุลกากรกลับออกไปยัง
ต่างประเทศทางท่า  ท่ี  สนามบินอื่น  ที่มิใช่สนามบินที่น าของเข้า  ให้ผู้น าของเข้าหรือตัวแทนยื่นค าร้อง
ต่อหน่วยบริการศุลกากรเพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีไป 

ข้อ ๑2 ให้โรงพักสินค้าสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร  ดังนี้   
(1) กรณียกเว้นการตรวจ 
 (1.1) เมื่อผู้น าของเข้าแจ้งเลขที่ใบตราส่งให้โรงพักสินค้าทราบ  เพ่ือติดต่อขอรับสินค้า 

ให้ท าการตรวจสอบของที่จะท าการส่งมอบให้ตรงตามข้อมูลการสั่งปล่อย   
 (1.2) ในกรณีของที่จะส่งมอบแก่ผู้น าของเข้าไม่ตรงตามข้อมูลการสั่งปล่อย  หรือกรณี 

มีเหตุอันควรสงสัยด้วยประการใด ๆ  ก็ตาม  ให้โรงพักสินค้าแจ้งให้หน่วยบริการศุลกากรทราบเพ่ือตรวจสอบ
โดยพลัน 

 (1.3) เมื่อโรงพักสินค้าได้ส่งมอบของให้กับผู้น าของเข้าแล้ว  ให้โรงพักสินค้าแจ้งข้อมูล 
การส่งมอบของกลับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร   

(2) กรณีต้องตรวจสอบพิกัด  ราคา  และของ   
 (2.1) เมื่อผู้น าของเข้าแจ้งเลขที่ใบตราส่งให้โรงพักสินค้าทราบเพ่ือติดต่อขอรับสินค้า   

และให้โรงพักสินค้าเตรียมของให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบ   
 (2.2) เมื่อโรงพักสินค้าเตรียมของแล้วเสร็จ  ให้โรงพักสินค้าแจ้งข้อมูลการเตรียมของ 

เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร   
 (2.3)  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดพนักงานศุลกากรตรวจสอบพิกัด  ราคา  

และของ  โดยอัตโนมัติ   
 (2.4) เมื่อตรวจสอบพิกัด  ราคา  และของแล้วเสร็จพนักงานศุลกากรจะบันทึกการตรวจ 

ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  และแจ้งข้อมูลการสั่งปล่อยสินค้าให้โรงพักสินค้าทราบ  เพ่ือส่งมอบของ 
ให้แก่ผู้น าของเข้า   



 หน้า   ๕๙ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

 (2.5) เมื่อโรงพักสินค้าได้ส่งมอบของให้กับผู้น าของเข้าแล้ว  ให้โรงพักสินค้าแจ้งข้อมูล 
การส่งมอบของกลับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

(3) กรณียกเว้นการตรวจแต่ผู้น าของเข้ามีความประสงค์จะขอให้เปิดตรวจ  หรือกรณีพนักงาน
ศุลกากรแจ้งขอให้ระงับการสั่งปล่อย 

 (3.1) เมื่อผู้น าของเข้าแจ้งเลขที่ใบตราส่งพร้อมค าร้องขอให้เปิดตรวจสินค้า  หรือพนักงาน
ศุลกากรแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าให้เจ้าหน้าที่โรงพักสินค้าทราบ   

 (3.2) ให้โรงพักสินค้าท าการเตรียมของให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบ  และแจ้งข้อมูล 
การระงับการรับสินค้าดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

 (3.3) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดพนักงานศุลกากรหน่วยบริการศุลกากร
ผู้ท าการตรวจสอบพิกัด  ราคา  และของ  โดยอัตโนมัติ   

 (3.4) พนักงานศุลกากรผู้ได้รับมอบหมาย  ตรวจสอบพิกัด  ราคา  และของให้แล้วเสร็จ
และบันทึกผลการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  และแจ้งข้อมูลการสั่งปล่อยสินค้าให้โรงพัก
สินค้าทราบเพื่อส่งมอบของให้แก่ผู้น าของเข้า   

 (3.5) เมื่อโรงพักสินค้าได้ส่งมอบของให้กับผู้น าของเข้าแล้ว  ให้โรงพักสินค้าแจ้งข้อมูล 
การส่งมอบของกลับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

(4) กรณีผู้น าของเข้าแจ้งความประสงค์ขอย้ายสินค้าไปตรวจปล่อยนอกเขตสนามบินที่เป็น  
ด่านศุลกากร  ในขณะส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

 (4.1) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีค าสั่งยกเว้นการตรวจ  ให้ด าเนินการกระบวนการศุลกากรอื่น  ๆ 
ให้เสร็จสิ้นก่อนการน าของออกจากอารักขาศุลกากร   

 (4.2) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีค าสั่งให้ตรวจสอบพิกัด  ราคา  และของ   
   (4.2.1) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะท าการแจ้งกลับให้ผู้น าของเข้าทราบว่า  

“ให้ตรวจสอบพิกัด  ราคา  และของ”  เพ่ือมาติดต่อโรงพักสินค้า  และแจ้งข้อมูลไปยังโรงพักสินค้า 
เพื่อท าการเตรียมของ  ให้ด าเนินการต่อไป   

   (4.2.2) ให้ โรงพักสินค้าแจ้งข้อมูลการเตรียมของพร้อมให้มัดลวดแล้วเข้าสู่ 
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  และระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้ท าการมัดลวดต่อไป   

   (4.2.3) เมื่อโรงพักสินค้าได้ส่งมอบของให้กับผู้น าของเข้าแล้ว   ให้แจ้งข้อมูล 
การส่งมอบของกลับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร   

   (4.2.4) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดพนักงานศุลกากรหน่วยบริการ
ศุลกากร  ณ  สถานที่ที่ขอให้ตรวจปล่อยนั้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบพิกัด  ราคา  และของต่อไป   



 หน้า   ๖๐ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

   (๔.๒.๕) ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของไปยังสถานที่ตรวจปล่อยนอกเขตสนามบิน 
ที่เป็นด่านศุลกากร  ให้ท าการมัดลวดประทับตรา  กศก.  หรือใช้ระบบควบคุมทางศุลกากรที่กรมศุลกากร 
ก าหนด 

บทที่  ๔ 
การยกเลกิหรือขอแกไ้ขข้อมลูการน าของเขา้ 

 
 

ข้อ 13 การยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ก าหนดเลขที่ ใบขนสินค้าขาเข้า 
ทางอิเล็กทรอนิกส์   

(1) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่ยังไม่ได้ช าระภาษีอากร  (Status  :  ๐๑๐๙)  ผู้น าของเข้าสามารถ
ส่งข้อมูลยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้า  เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้   

(2) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่ได้รับยกเว้นภาษีอากร  (Status  :  ๐๓๐๑  หรือ  ๐๓๐๙)   
หากผู้น าของเข้าตรวจพบความผิดพลาดในข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า   ให้ผู้น าของเข้ายื่นค าร้องขอยกเลิก 
ใบขนสินค้าขาเข้า  ต่อหน่วยบริการศุลกากร  เพื่อพิจารณาอนุมัติและด าเนินการด้านคดีเป็นรายกรณี 

(3) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่เสียภาษีอากรแล้ว  (Status  :  ๐๓๐๑  หรือ  ๐๓๐๙)  หากผู้น าของเข้า
ตรวจพบความผิดพลาดในข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  ห้ามมิให้ยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้า  แต่ให้ยื่นค าร้องขอแก้ไข
ต่อหน่วยบริการศุลกากร  เพื่อพิจารณาอนุมัติและด าเนินการด้านคดีเป็นรายกรณี 

บทที่  ๕ 
การปฏิบตัิพิธกีารศุลกากรน าเข้าในกรณีอืน่ ๆ  โดยไมไ่ด้ส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส ์

 
 

ข้อ 14 การปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาเข้า  การตรวจปล่อย  และการเรียกเก็บเงินอากร   
ให้ใช้ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม  (กศก.  102)   

(1) ส าหรับของที่น าเข้ามาในลักษณะ  ดังนี้   
 (1.1) หนังสือพิมพ์รายวัน  รายคาบ  รายปักษ์  และภาพข่าว 
 (1.2) บัญชีสินค้าส าหรับเรือที่กรอกข้อความที่น าเข้าทางอากาศยาน   
 (1.3) ของขวัญหรือของตัวอย่างที่ไม่มีลักษณะเป็นสินค้าในทางการค้า  ซึ่งน าเข้ามาแต่ละครั้ง

มีราคาพึงประเมินไม่เกินสองหมื่นบาท  โดยไม่จ ากัดว่าค่าอากรที่จะต้องช าระเป็นจ านวนเงินเท่าใด  ทั้งนี้   
   (1.3.1) ของนั้นต้องไม่เป็นของที่ได้รับการลดหย่อน  หรือยกเว้นค่าภาษีอากร 

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร  หรือกฎหมายว่าด้วย 
พิกัดอัตราศุลกากร  เว้นแต่การลดหย่อนเป็นการทั่วไปตามประกาศกระทรวงการคลัง 



 หน้า   ๖๑ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

   (1.3.2) ต้องไม่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด  ซึ่งต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ประกอบการตรวจสอบพิธีการ  เว้นแต่ของที่ได้รับการผ่อนผันใบอนุญาตหรือใบรับรองดังกล่าว   

 (1.4) สัตว์เลี้ยงมีชีวิตที่เจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตนซึ่งไม่มีลักษณะทางการค้า 
(2) หน่วยบริการศุลกากร  สนามบินที่เป็นด่านศุลกากร  จะตรวจสอบใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ

พร้อมใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน  (Air  Waybill)  ใบสั่งปล่อยสินค้า  (Cargo  Permit)  และเอกสารอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  บัญชีราคาสินค้า  (Invoice)  เพื่อลงทะเบียนใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ 

(3) กรณีที่ผู้น าของเข้าทราบรายละเอียดแห่งของที่น าเข้าและ/หรือมีเอกสารในการน าเข้า  เช่น  
Invoice  Packing  Listให้ผู้น าของเข้าหรือตัวแทนส าแดง  ราคา  จ านวน  น้ าหนัก  ชนิด  ขนาด  
เครื่องหมายการค้า  (Model)  (หากมี)  และภาษีอากร 

(4) กรณีที่ผู้น าของเข้าไม่ทราบรายละเอียดแห่งของที่น าเข้า   และไม่มีเอกสารเกี่ยวกับ 
การน าเข้าอื่น  นอกจาก  Air  Waybill 

 (4.1) ให้ผู้น าของเข้ายื่นใบขอเปิดตรวจ  (Bill  of  Sight)  เพื่อขอเปิดตรวจของโดยให้อยู่
ในความควบคุมของหน่วยบริการศุลกากร   

 (4.2) เมื่อได้มีการเปิดตรวจ  และทราบรายการของที่น าเข้าแล้ว  ผู้น าของเข้าต้องส าแดง
รายละเอียดใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษเช่นเดียวกับที่ต้องปฏิบัติในกรณีตาม  (1),  (2)  และ  (3)   

(5) พนักงานศุลกากรหน่วยบริการศุลกากร  จะตรวจสอบข้อมูลตามที่ผู้น าของเข้าได้ส าแดง 
ในใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ  เช่น  ชื่อผู้น าของเข้า  ที่อยู่  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  หมายเลขใบตรา 
ส่งสินค้า  เที่ยวบินที่น าของเข้า  วันน าเข้า  ถ้าไม่พบข้อผิดพลาด  เจ้าหน้าที่จะก าหนดเลขที่ใบขนสินค้า 
ขาเข้าพิเศษ  จ านวน  14  หลัก  ไว้ที่มุมบนดา้นขวาของใบขนสินค้า  โดยมีประเภทของเอกสารหลักที่  5  
มีค่าเป็น  5  (ใบขนสินค้าขาเข้าปากระวาง)   

(6) เมื่อผู้น าของเข้าได้รับเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษแล้วและผู้น าของเข้ายื่นใบขนสินค้า  
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้สิทธิยกเว้นอากร  ให้พนักงานศุลกากรพิจารณาอนุมัติการยกเว้นอากร  
และก าหนดเลขที่ยกเว้นอากร  ลงในใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ   

(7) พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจสอบและประเมินอากรขาเข้า  (ถ้ามี)  กรณีที่การส าแดง 
ยังไม่ชัดแจ้งหรือยังไม่สมบูรณ์เพียงพอให้บันทึกเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 

(8) พนักงานศุลกากรหน่วยบัญชีและอากรจะรับช าระค่าภาษีอากรตามใบสั่งเก็บเงิน  (Order  
Form)  ที่ได้ประเมินเงินอากรไว้แล้ว   

(9) เมื่อผู้น าของเข้าน าใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและใบเสร็จรับเงิน  
ค่าภาษีอากร  (กศก.  122)  มายื่น  พนักงานศุลกากรจะด าเนินการตัดข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน
แก่ของที่น าเข้ารายนั้น  และท าการตรวจปล่อยของออกจากอารักขาของศุลกากร  ซึ่งเมื่อเปิดตรวจแล้ว 
ไม่พบความผิด  จะบันทึกผลการตรวจปล่อยในใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ  พร้อมลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี



 หน้า   ๖๒ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

ก ากับไว้  และลงนามในใบสั่งปล่อย  (Customs  Permit  Form)  พร้อมส าเนาซึ่งแนบมาพร้อมกับ 
ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการก ากับของออกจากอารักขาศุลกากร   

ข้อ 15 การตรวจปล่อยของบางอย่าง  เช่น  ซากศพ  อัฐิ  ของผู้ที่ถึงแก่กรรมในต่างประเทศ  
และถุงทูต(DIPLOMATIC  MAIL)  ที่ไม่ได้ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ที่น าเข้ามาทางอากาศยานนั้น  ไม่ต้อง
ท าใบขนสินค้าขาเขา้  หรือใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ  ให้หน่วยบริการศุลกากรตัดบัญชีสินค้าทางอากาศยาน
และตรวจปล่อยไปได้  โดยให้ผู้น าของเข้าลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐานในบัญชีสินค้าทางอากาศยานและ 
สมุดบัญชีควบคุมของศุลกากร 

  การปฏิบัติเกี่ยวกับถุงไปรษณีย์ช ารุดหรือผนึกแตกท าลาย  ที่น าเข้าทางสนามบิน 
ที่เป็นด่านศุลกากรให้พนักงานศุลกากรร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทย  จ ากัด  และเจ้าหน้าที่สายการบิน   
หรือตัวแทนอากาศยานที่น าถุงไปรษณีย์นั้นเข้ามา  ลงลายมือชื่อร่วมกันในบันทึกการตรวจสอบและมัดลวด 
ประทับตรา  กศก.  ที่ถุงไปรษณีย์นั้น  แล้วมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จ ากัด  ด าเนินการต่อไป   

บทที่  ๖ 
การปฏิบตัิพิธกีารศุลกากรส าหรับของถ่ายล า  ทางสนามบิน 

 
 

ข้อ 16 เงื่อนไขการถ่ายล า 
ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือท าการถ่ายล าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องมีบัญชีสินคา้ส าหรับอากาศยาน  หรือเอกสารการขนส่งระหวา่งประเทศ  หรือใบตราส่งสินค้า

ทางอากาศยานที่แจ้งสนามบินต้นทางและสนามบินปลายทางอยู่นอกราชอาณาจักร  และต้องระบุสนามบิน
ถ่ายล าที่อยู่ในราชอาณาจักร 

(2) กรณีที่ผู้ขอถ่ายล าไม่ใช่ตัวแทนสายการบิน  ต้องมีชื่อผู้ขอถ่ายล าในบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน 
(3) ของถ่ายล าให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่น าของถ่ายล าเข้ามา 

ในราชอาณาจักร   
 ในกรณีที่ผู้ขอถ่ายล าไม่น าของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   

ให้ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
(4) ในกรณีที่ผู้ขอถ่ายล าประสงค์จะเปลี่ยนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรจากการถ่ายล าเป็นการน าเข้า  

ต้องด าเนินการขอแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานและใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน  ณ  หน่วยบริการ
ศุลกากรที่รับผิดชอบ  โดยปฏิบัติพิธีการน าเข้าพร้อมช าระอากร  (หากมี)  เท่านั้น  ไม่สามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้  รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
และน าของนั้นออกไปจากอารักขาของศุลกากรให้แล้วเสร็จ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันน าของถ่ายล าเข้ามา 
ในราชอาณาจักร  โดยให้ค านวณอากรตามสภาพแห่งของ  ราคาศุลกากร  และพิกัดอัตราศุลกากรท่ีเป็นอยู่



 หน้า   ๖๓ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

ในเวลาที่น าของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร  และไม่สามารถส่งกลับเพ่ือขอคืนอากรตามมาตรา  ๒๘   
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

 กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
(5) ของถ่ ายล าให้ เก็บไว้ ในโรงพักสินค้ าซึ่ งได้จัดพ้ืนที่ ไว้ โดยเฉพาะส าหรับของถ่ ายล า  

(Transshipment  Area)  โดยจะต้องเก็บรักษาให้เป็นสัดส่วนเหมาะสม  ไม่ปะปนกับสินค้าน าเข้าอื่น ๆ  
เพื่อให้พนักงานศุลกากรสามารถควบคุมและตรวจสอบได้โดยง่าย 

ข้อ 17 ผู้ขอถ่ายล า 
ผู้ขอถ่ายล าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
(1) ขออนุมัติเป็นผู้ขอถ่ายล า  พร้อมแบบค าขอลงทะเบียนเป็นผู้ขอถ่ายล า  -  ผ่านแดน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรมศุลกากรก าหนด  ณ  ส านักงานหรือด่านศุลกากรใด ๆ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
โดยให้ยื่นเฉพาะในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว  ทั้งนี้   เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดท าสัญญาประกันทัณฑ์บน   
พร้อมวางประกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรก าหนด 

(2) ด าเนินการยื่นค าร้องการปฏิบัติพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  (Production  System)  ณ  ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ/หรือการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้  ให้ยื่นเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียว 

ข้อ 18 การจัดท าใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(1) ให้ผู้ขอถ่ายล าจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าตามโครงสร้างมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  

และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรโดยใบขนสินค้าถ่ายล าแต่ละฉบับ  
ให้ใช้กับของถ่ายล าที่น าเข้ามาโดยอากาศยานเดียวกัน  และมีใบตราส่งที่ระบุเมืองปลายทางต่างประเทศ
เดียวกันได้หลายฉบับ  ทั้งนี้  การลงรายละเอียดของของ  ต้องระบุรายละเอียดของที่ชัดเจนไม่อนุญาต 
ให้ระบุชนิดของเป็น  Consolidated  Cargo 

(2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิงข้อมูล 
การอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับเรือหรืออากาศยาน  ดังนี้   

 (2.1) ประเภทของกระบวนการ  (Processing  Indicator)  มีค่าเป็น  28  =  Transshipment   
 (2.๒) ประเภทการถ่ายล า  (Transshipment  Type)  มีค่าเป็น  1=  ถ่ายล าในด่านศุลกากร

เดียวกัน 
 (2.๓) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ขอถ่ายล า  (Transshipment  Applicant) 
 (2.4) ประเภทการขนถ่าย  (Cargo  Movement)  มีค่าเป็น  3  =  Transshipment  

(ขนถ่ายของถ่ายล า) 
 (2.5) ชื่อผู้ขาย/ชื่อผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ  (Shipper  Name)   
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 (2.6) ประเทศของผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ  (Shipper  Country  Code)   
 (2.7) ชื่อผู้ซื้อ/ชื่อผู้รับสินค้าในต่างประเทศ  (Consignee  Name) 
 (2.8) ประเทศผู้รับสินค้าในต่างประเทศ  (Consignee  Country)   
 (2.9) เลขที่ใบตราส่งสินค้าขาเข้า  (Bill  of  Lading)   
 (2.10) จ านวนหีบห่อของสินค้า  (Total  Package  Amount)   
 (2.11) หน่วยของหีบห่อ  (Total  Package  Unit  Code)   
 (2.12) รหัสโกดังหรือสถานที่เก็บของ  (Shed  Number)  /รหัสโรงพักสินค้าหรือสถานที่

ตรวจปล่อยของ  (Release  Port) 
 (2.13) รหั สสนามบิน  ที่ ท าการขนถ่ายของถ่ ายล าเข้ ามาในราชอาณาจักร  (Port  of  

Discharge)/รหัสสนามบิน  ที่จะท าการขนถ่ายของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร  (Port  of  Loading)   
(3) กรณีตรวจพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิงระบบคอมพิวเตอร์

ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้  ผู้ขอถ่ายล าต้องท าการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้ว
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

(4) กรณีไม่พบข้อผิดพลาด  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล า
ทางอิเล็กทรอนิกส์จ านวน  14  หลัก  โดยหลักที่  5  ของเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล า  มีค่าเป็น  “8”  
Transshipment  และแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ขอถ่ายล า   

 เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์  
ให้ผู้ขอถ่ายล าทราบ  ถือเป็นการยื่นใบขนสินค้าถ่ายล าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่น  
ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว   

ข้อ 19 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล า 
(1) ให้ผู้ขอถ่ายล าแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อพนักงานศุลกากร  เพ่ือท า

การตรวจสอบของถ่ายล า 
(2) เมื่อพนักงานศุลกากรตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  

และตรวจสอบเครื่องหมาย  เลขหมาย  จ านวนและลักษณะหีบห่อแล้ว  พบว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกันแล้ว  
จะบันทึกผลการตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้วอนุญาตให้ท าการเคลื่อนย้ายของถ่ายล า
ไปยังอากาศยานที่จะส่งของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร   

(3) ให้ผู้ขอถ่ายล าเป็นผู้รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายของถ่ายล าไปยังอากาศยานที่จะส่งของ 
ถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร 

(4) การรับบรรทุกของถ่ายล า  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้า
ส าหรับอากาศยานขาออกส าหรับของถา่ยล ากับข้อมลูรายงานอากาศยานออกและข้อมูลใบขนสินค้าถา่ยล า
ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  หากพบว่าถูกต้องตรงกันระบบจะปรับสถานการณ์รับบรรทุก 
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ในใบขนสินค้าถ่ายล า  และแจ้งกลับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า  ให้ทราบว่า  “Goods  Loaded”   
ถือเป็นการรับบรรทุกของถ่ายล าแล้ว 

(5) กรณีข้อมูลรายงานยานพาหนะออกจริง  กับข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรไม่ถูกต้องตรงกัน  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  (Change  Flight)  ที่ท าการขนถ่าย
ของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักรต่างจากเที่ยวบินที่ยื่นในใบขนสินค้าถ่ายล าในครั้งแรก 

 (5.1) กรณีตัวแทนอากาศยานได้มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  โดยไม่เปลี่ยนโรงพักสินค้า 
ที่ขนถ่ายของถ่ายล าขึ้นอากาศยาน 

   (5.1.1) เมื่อตัวแทนอากาศยานน าของถ่ายล าตามใบตราส่งสินค้าส าหรับอากาศยาน   
(Master  Air  Waybill  /House  Air  Waybill)  ไปในเที่ ยวบิ นอื่ น   หรือเที่ ยวบิ น เดิ มในวันถั ดไป   
ให้ตัวแทนอากาศยานผู้ส่งข้อมูลรายงานยานพาหนะออกมีหน้าที่จัดท าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเที่ยวบิน   
(Flight  Maintenance  Message)  โดยระบุเลขที่ใบตราส่งสินค้าส าหรับอากาศยาน  (Master  Air  Waybill   
+  House  Air  Waybill)  และแจ้งว่าเที่ยวบิน/วันที่เที่ยวบินเดิม  (Flight  NO  /  Departure  Date)   
ได้ขอแก้ไขเป็น  เที่ยวบิน/วันที่เที่ยวบินใด  และเป็นผู้ส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  พร้อมลงลายมือชื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

   (5.1.๒) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบประมวลผลกับข้อมูลรายงาน
อากาศยานออกและข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  เมื่อพบว่าถูกต้องตรงกัน
ระบบจะปรับสถานะการรับบรรทุกในข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า  และแจ้งกลับผู้ส่งข้อมูล  “Goods  Loaded”  
ถือเป็นการรับบรรทุกของถ่ายล าแล้ว 

 (5.๒) กรณีผู้ขอถ่ายล ามีความประสงค์จะท าการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่จะบรรทุกของถ่ายล า
ออกไปนอกราชอาณาจักร  โดยเปลี่ยนโรงพักสินค้าที่ขนถ่ายของถ่ายล าขึ้นอากาศยานภายในสนามบิน
เดียวกัน   

   (5.2.1) ให้ผู้ขอถ่ายล ายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต่อหน่วยบริการศุลกากร  
ที่ส่งของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร  ก่อนท าการเปลี่ยนแปลง  โดยให้แจ้งขอยกเลิกเลขที่ใบตราส่ง
สินค้าทางอากาศยาน  (Master  Air  Waybill  +  House  Air  Waybill)  และเที่ยวบิน/วันที่เที่ยวบินเดิม  
(Flight  NO  /  Departure  Date)  และแจ้งเลขที่ใบเคลื่อนย้ายของถ่ายล าเพ่ือให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมูลในใบขนสินค้าถ่ายล าให้ถูกต้อง 

   (5.2.2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบประมวลผลกับข้อมูลรายงาน
อากาศยานออกและข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  เมื่อพบว่าถูกต้องตรงกัน
ระบบจะปรับสถานะการรับบรรทุกในข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า  และแจ้งกลับผู้ส่งข้อมูล  “Goods  Loaded”  
ถือเป็นการรับบรรทุกของถ่ายล าแล้ว 
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(6) กรณีข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานขาออกส าหรับของถ่ายล ากับข้อมูลรายงานอากาศยาน
อ อ ก 
และข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรไม่ถูกต้องตรงกัน  เนื่องจากมีการขนถ่าย 
ของถ่ายล าไปเพียงบางส่วน  (Partial  Shipment)   

 (6.1) ให้ผู้ ขอถ่ายล ายื่นค าร้องขออนุญาตขอถ่ ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร 
เพียงบางส่วน  ต่อหน่วยบริการศุลกากรที่ส่งของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร 

 (6.2) เมื่อพนักงานศุลกากรที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายรับค าร้องแล้วจะท าการ
ตัดบัญชีรับบรรทุกแบบ  Manual  โดยจับคู่กับบัญชีสินค้าถ่ายล าส าหรับอากาศยานขาออกของแต่ละ
เที่ยวบินที่ท าการขนถ่ายของถ่ายล าไปเพียงบางส่วนจนครบจ านวนตามข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า   

ข้อ 20 การถ่ายล าภายในเขตสนามบินศุลกากรแห่งเดียวกันแต่โรงพักสินค้าที่ขนส่งของถ่ายล า
เข้ามากับโรงพักสินค้าที่ขนส่งของถ่ายล าออกไปต่างโรงพักสินค้ากัน   ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  5.2   
โดยอนุโลม  โดยให้ผู้ขอถ่ายล ามีหน้าที่รับผิดชอบและก ากับของถ่ายล าที่ท าการขนย้ายนั้น 

(1) ในการเคลื่อนย้ายของถ่ายล าออกจากโรงพักสินค้าต้นทางให้โรงพักสินค้าท าการตรวจสอบ
และบันทึกการเคลื่อนย้ายของออกจากโรงพักสินค้าด้วย 

(2) เมื่อของถ่ายล าเคลื่อนย้ายมาถึงโรงพักสินค้าปลายทางที่จะขนถ่ายของถ่ายล าออกไป 
นอกราชอาณาจักร  ให้โรงพักสินค้าท าการตรวจสอบและบันทึกการรับสินค้าด้วย   

ข้อ 21 ผู้ขอถ่ายล าต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดข้อห้ามหรือข้อจ ากัดส าหรับการน าผ่าน  
รวมถึงประกาศที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าวด้วย  และในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎหมายอื่น ๆ  
เกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อก ากัดส าหรับการน าผ่านเพ่ิมเติมขึ้นมาในภายหลัง   ผู้ขอถ่ายล าต้องปฏิบัติ 
ตามกฎหมายนั้น ๆ  ด้วย 

บทที่  ๗ 
การปฏิบตัิพิธกีารศุลกากรส าหรับของผา่นแดน 

 
 

ข้อ 22 เงื่อนไขการผ่านแดน 
ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อท าการถ่ายล าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องมีบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน  หรือเอกสารการขนส่งระหว่างประเทศ  หรือใบตราส่งสินค้า

ทางอากาศยานที่แจ้งสนามบินต้นทางและท่าหรือสนามบินปลายทางที่อยู่นอกราชอาณาจักร 
(2) บัญชีราคาสินค้าต้องระบุชื่อผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้าอยู่นอกราชอาณาจักร     
(3) ของผ่านแดนให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่น าของผ่านแดน

เข้ามาในราชอาณาจักร   
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 ในกรณีที่ผู้ขอผ่านแดนไม่น าของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   
ให้ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

(4) ในกรณีที่ผู้ขอผ่านแดนประสงค์จะเปลี่ยนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรจากการผ่านแดนเป็น
การน าเข้า  ต้องด าเนินการขอแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานและใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน  
(Air  Waybill)  ณ  หน่วยบริการศุลกากรที่รับผิดชอบ  โดยปฏิบัติพิธีการน าเข้าพร้อมช าระอากร  (หากมี)  
เท่านั้น  ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้   รวมถึงปฏิบัติ
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  และน าของนั้นออกไปจากอารักขาของศุลกากรให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันน าของผ่านแดนเข้ามาในราชอาณาจักร  โดยให้ค านวณอากรตามสภาพแห่งของราคาศุลกากร  
และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่น าของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร   และไม่สามารถส่งกลับ 
เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

 กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
(5) ของผ่านแดนให้เก็บในโรงพักสินค้าซึ่งได้จัดพ้ืนที่ ไว้โดยเฉพาะส าหรับของผ่านแดน   

(Transit  Area)  โดยจะต้องเก็บรักษาของผ่านแดนในโรงพักสินค้าให้เป็นสัดส่วนเหมาะสม  ไม่ปะปนกับ
สินค้าน าเข้าอื่น ๆ  เพื่อให้พนักงานศุลกากรสามารถควบคุมและตรวจสอบได้โดยง่าย 

ข้อ 23 ผู้ขอผ่านแดน 
ผู้ขอผ่านแดนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
(1) มีชื่ออยู่ในใบตราส่งสินค้า  หรือบัญชีสินค้าส าหรับเรือหรืออากาศยานหรือเอกสารการขนส่ง

ระหว่างประเทศ  เป็นผู้ท าการผ่านแดน 
(2) ขออนุมัติเป็นผู้ขอผ่านแดน  พร้อมแบบค าขอลงทะเบียนเป็นผู้ขอถ่ายล า  -  ผ่านแดน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรมศุลกากรก าหนด  ณ  ส านักงานหรือด่านศุลกากรใด ๆ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
โดยให้ยื่นเฉพาะในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว  ทั้งนี้   เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดท าสัญญาประกันทัณฑ์บน   
พร้อมวางประกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรก าหนด 

(3) ด าเนินการยื่นค าร้องการปฏิบัติพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  (Production  System)  ณ  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  เพื่อทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้  
ให้ยื่นเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียว 

ข้อ 24 การจัดท าใบขนสินค้าผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(1) ให้ผู้ขอผ่านแดนจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดนตามโครงสร้างมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  

และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  โดยใบขนสินค้าผ่านแดนแต่ละฉบับ
สามารถใช้กับของผ่านแดนที่น าเข้ามาโดยอากาศยานเดียวกัน  และมีใบตราส่งสินค้า  ที่ระบุเมืองปลายทาง
ต่างประเทศเดียวกันได้หลายฉบับ 
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(2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง   ข้อมูล 
การอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับเรือหรืออากาศยาน  ดังนี้   

 (2.1) ประเภทของกระบวนการ  (Processing  Indicator)  มีค่า  24  =  Transit  (ผ่านแดน) 
 (2.๒) ประเภทการผ่านแดน  (Transit  Type)  มีค่าเป็น  2  =  การผ่านแดนต่างด่านศุลกากร 

ที่มีรูปแบบการขนส่งเดียวกัน  มีค่าเป็น  3  =  การผ่านแดนต่างรูปแบบการขนส่ง   
 (2.๓) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ขอผ่านแดน  (Transit  Applicant) 
 (2.4) ประเภทการขนถ่าย  (Cargo  Movement)  มีค่าเป็น  7  =  Transit  (ขนถ่ายของผ่านแดน) 
 (2.5) ชื่อผู้ขาย/ชื่อผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ  (Shipper  Name)   
 (2.6) ประเทศของผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ  (Shipper  Country  Code)  /รหัสประเทศ

ของผู้รับสินค้าปลายทาง 
 (2.7) ชื่อผู้ซื้อ/ชื่อผู้รับสินค้าในต่างประเทศ  (Consignee  Name) 
 (2.8) ประเทศผู้รับสินค้าในต่างประเทศ  (Consignee  Country)   
 (2.9) เลขที่ใบตราส่งสินค้าขาเข้า  (Master  Bill  of  Lading) 
 (2.10) หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์  (Container  Number)  กรณี  FCL   
 (2.11) หน่วยของหีบห่อ  (Total  Package  Unit  Code)   
 (2.12) จ านวนหีบห่อของสินค้า  (Total  Package  Amount)   
 (2.13) รหัสโกดังหรือสถานที่เก็บของ  (Shed  Number)/รหัสโรงพักสินค้าหรือสถานที่

ตรวจปล่อยของ  (Release  Port) 
 (2.14) รหัสสนามบินที่ท าการขนถ่ายของผ่านแดนเข้ามาในราชอาณาจักร   (Port  of  

Discharge)/รหัสท่าหรือสนามบินที่จะท าการขนถ่ายของผ่านแดนออกไปนอกราชอาณาจักร   (Port  of  
Loading) 

(3) ผู้ขอผ่านแดนต้องบันทึกรายละเอียดเส้นทางที่ใช้ขนส่งของผ่านแดน  ซึ่งระบุเส้นทางจาก
ด่านศุลกากรที่น าเข้าถึงด่านศุลกากรที่ส่งออกว่าจะใช้ถนนหมายเลขใด  ช่วงใด  และระยะเวลาการขนส่ง
โดยประมาณ  ในช่องบันทึกอื่น ๆ  (Remark)  เช่น  ระบุจังหวัดและเส้นทางระหว่างจังหวัดที่ผ่าน 
จนถึงปลายทาง  ในขณะส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดน   

(4) กรณีตรวจพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง  หรือแฟ้มข้อมูล
การอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาด
กลับไปให้ผู้ขอผ่านแดนต้องท าการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้วเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

(5) กรณีไม่พบข้อผิดพลาด  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดเลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดน
ทางอิเล็กทรอนิกส์จ านวน  14  หลัก  โดยหลักที่  5  ของเลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดน  มีค่าเป็น  “๒”  Transit  
และแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ขอผ่านแดน   
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เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์  
ให้ผู้ขอผ่านแดนทราบ  ถือเป็นการยื่นใบขนสินค้าผ่านแดนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว 

ข้อ 25 การจัดท าใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(1) ให้ผู้ขอผ่านแดนจัดท าขอ้มูลใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน  (Transition  Control  Message)  

ตามโครงสร้างมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากร   

(2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง  และข้อมูล
ใบขนสินค้าผ่านแดน  ดังนี้ 

 (2.๑) ประเภทของกระบวนการ  (Processing  Indicator)  มีค่าเป็น  24  =  Transit  
(ผ่านแดน) 

 (2.๒) ประเภทการผ่านแดน  (Transit  Type)  มีค่าเป็น  2  =  การผ่านแดนต่างด่านศุลกากร
ที่มีรูปแบบการขนส่งเดียวกัน  มีค่าเป็น  3  =  การผ่านแดนต่างรูปแบบการขนส่ง   

 (2.๓) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ขอผ่านแดน  (Transit  Applicant)   
 (2.๔) ประเภทพาหนะที่ใช้เคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าต้นทางไปยังท่าปลายทาง  (Mode  of  

Movement)  มีค่าเป็น  1  =  เรือ  มีค่าเป็น  2=  รถไฟ  มีค่าเป็น  3  =  รถยนต์  มีค่าเป็น  4  =  เครื่องบิน 
 (2.๕) เลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดน  (Transit  Declaration  Number)  ให้ระบุเลขที่ใบขนสินค้า

ผ่านแดนตามที่ได้รับการตอบกลับในข้อ  26  (5) 
 (2.๖) รหัสท่าเรือ  (Port  of  Discharge)  รหัสโกดัง/รหัสสถานที่ที่เก็บของที่ของผ่านแดน

น าเข้ามาเพ่ือผ่านแดน  (Shed  Number  /  Release  Port  (Import))  และรหัสโกดัง/รหัสสถานที่ 
ที่จะเคลื่อนย้ายของผ่านแดนไปตรวจปล่อย  (Shed  Number  /  Release  Port  (Export))   

(3) กรณีตรวจพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง   และข้อมูล 
ใบขนสินค้าผ่านแดน  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้   ผู้ขอผ่านแดน
ต้องท าการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้วเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร   

(4) กรณีไม่พบข้อผิดพลาด  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดเลขที่ใบเคลื่อนย้ายของ
ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนกิส์จ านวน  14  หลัก  โดยหลักที่  ๕  -  8  ของเลขที่ใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน  
มีค่าเป็น  “ZG24”  =  ใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์  และแจ้งเลขที่ใบเคลื่อนย้ายของ
ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ขอผ่านแดน 

 เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบกลับเลขที่ใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ผู้ขอผ่านแดนทราบ  ถือเป็นการยื่นใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว 
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ข้อ 26 การตรวจและบรรทุกของผ่านแดน  ณ  สนามบินที่น าเข้า 
ให้ผู้ขอผ่านแดนแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดนและเลขทีใ่บเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์  

ต่อพนักงานศุลกากร  เพื่อท าการตัดบัญชีใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน 
(๑) เมื่อพนักงานศุลกากรได้ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดนในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  

และตรวจสอบเครื่องหมาย  เลขหมาย  จ านวนและลักษณะหีบห่อแล้ว  พบว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกันแล้ว  
จะบันทึกผลการตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและให้ผู้ขอผ่านแดนช าระค่าธรรมเนียม  
การใช้ดวงตราตะกั่ว  กศก.  ตามระเบียบ 

(๒) พนักงานศุลกากรจะมัดลวดประทับดวงตราตะกั่ว  กศก.  ที่หีบห่อทุกหีบห่อ  เว้นแต่
สามารถบรรทุกหีบห่อทั้งหมดไว้ในรถบรรทุกชนิดตู้ทึบ  (Closed  Van)  ในคราวเดียวกันก็ให้มัดลวด
ประทับดวงตราตะกั่ว  กศก.  ที่ประตูรถบรรทุก  และให้ผู้ขอผ่านแดนน าของผ่านแดนไปยังด่านศุลกากร 
ท่ีจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยพลัน 

ข้อ 27 การตรวจและรับบรรทุกของผ่านแดน  ณ  ด่านศุลกากรที่ส่งออก   
(1) เมื่อผู้ขอผ่านแดนได้น าของผ่านแดนจากสนามบินที่น าเข้าถึงด่านศุลกากรที่ส่งออกแล้ว    

ให้แสดงใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อด่านศุลกากรที่ส่งออก 
(2) พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดนและใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน  

ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  โดยตรวจสอบเครื่องหมาย  เลขหมาย  จ านวนลักษณะหีบห่อ   
และดวงตราตะกั่ว  กศก.  ว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่  เมื่อพบว่าถูกต้องเรียบร้อยตรงกับข้อมูล 
ในใบขนสินค้าผ่านแดนและใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน  จะบันทึกตัดบัญชีใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  และอนุญาตให้น าของผ่านแดนผ่านสถานีของด่านศุลกากรที่ส่งออกหรือจุดรับใบ
เคลื่อนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ก าหนด 

(3) การรับบรรทุกของผ่านแดน  เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้รับข้อมูลรายงาน
ยานพาหนะออกจริงและข้อมูลบัญชีสินค้าของผ่านแดนขาออกแล้ว   ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
จะตรวจสอบประมวลผลกับข้อมูลรายงานเรือออกและบัญชีสินค้าส าหรับเรือขาออกส าหรับของผ่านแดน
เมื่อพบว่าถูกต้องตรงกัน  ระบบจะปรับสถานะการรับบรรทุกในข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดน  และแจ้งกลับ 
ผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดน  ให้ทราบว่า  “Goods  Loaded”  ถือเป็นการรับบรรทุกของผ่านแดนแล้ว   

(4) กรณีข้อมูลรายงานยานพาหนะออกจริงกับข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดนในระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรไม่ถูกต้องตรงกัน  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  (Change  Flight)  ที่ท าการขนถ่ายสินค้า
ผ่านแดนออกไปนอกราชอาณาจักรต่างจากเที่ยวบินตามใบขนสินค้าผ่านแดนในครั้งแรก 

 (4.๑) กรณีผู้ขอผ่านแดนได้มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  โดยไม่เปลี่ยนโรงพักสินค้าสินค้า 
ที่ขนถ่ายสินค้าขึ้นอากาศยาน 
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   (4.๑.๑) เมื่อผู้ขอผ่านแดนน าของผ่านแดนออกตามใบตราส่ง   (Master  Air  
Waybill  /House  Air  Waybill)  ไปในเที่ยวบินอื่น  หรือเที่ยวบินเดมิในวันถัดไป  ให้ตัวแทนอากาศยาน
ผู้ส่งข้อมูลรายงานยานพาหนะออก  มีหน้าที่จัดท าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเที่ยวบิน   (Flight  
Maintenance  Message)  โดยระบุเลขที่ใบตราส่ง  (Master  Air  Waybill  +  House  Air  Waybill)  
และแจ้งว่า  เที่ยวบิน/วันที่เที่ยวบินเดิม  (Flight  NO  /  Departure  Date)  ได้ขอแก้ไขเป็น  เที่ยวบิน/
วันที่เที่ยวบินใด  และเป็นผู้ส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

   (4.1.๒) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบประมวลผลกับข้อมูลรายงาน
อากาศยานออกและข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดนในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร   เมื่อพบว่าถูกต้อง
ตรงกันระบบจะปรับสถานะการรับบรรทุกในข้อมูลใบขนสินค้าผ่ านแดน  และแจ้งกลับผู้ส่งข้อมูล  
“Goods  Loaded”  ถือเป็นการรับบรรทุกของผ่านแดนแล้ว 

 (4.๒) กรณีผู้ขอผ่านแดนมีความประสงค์จะท าการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่จะบรรทุกของ
ผ่านแดนออกไปนอกราชอาณาจักร  และจะน าของออกจากโรงพักสินค้าหนึ่งไปยังอีกโรงพักสินค้าหนึ่งภายใน
สนามบินเดียวกัน  เพื่อท าการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่จะบรรทุกของผ่านแดนออกไปนอกราชอาณาจักร 

   (4.๒.๑) ให้ผู้ขอผ่านแดนยื่นค าร้องขอเปลี่ยนเที่ยวบินต่อหน่วยบริการศุลกากร   
ณ  ด่านศุลกากรปลายทาง  ก่อนท าการเปลี่ยนแปลง  โดยให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

      (4.๒.๑.๑) แจ้งเลขที่ ใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนที่ต้องการให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

      (4.๒.๑.๒) แจ้งขอยกเลิกเลขที่ ใบตราส่ง   (Master  Air  Waybill  +  
House  Air  Waybill)  และเที่ยวบิน/วันที่เที่ยวบินเดิม  (Flight  NO  /  Departure  Date)  และ 

      (4.๒.๑.๓) แจ้งขอให้บันทึกข้อมูลแก้ไขเป็นเลขที่ใบตราส่ง  (Master  Air  
Waybill  +  House  Air  Waybill)  เที่ยวบิน/วันที่เที่ยวบินใหม่ 

   (4.๒.2) พนักงานศุลกากรจะบันทึกข้อมูลที่ขอแก้ไขในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
   (4.2.3) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบประมวลผลกับข้อมูลรายงาน

อากาศยานออกและข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดนในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  เมื่อพบว่าถูกต้องตรงกัน
ระบบจะปรับสถานะการรับบรรทุกในข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดน  และแจ้งกลับผู้ส่งข้อมูล  “Goods  Loaded”  
ถือเป็นการรับบรรทุกของผ่านแดนแล้ว 

(5) กรณีข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานขาออกส าหรับของผ่านแดนกับข้อมูลรายงาน  
อากาศยานออกและข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดนในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรไม่ถูกต้องตรงกัน   
เนื่องจากมีการขนถ่ายของผ่านแดนไปเพียงบางส่วน  (Partial  Shipment)   



 หน้า   ๗๒ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

 (5.1) ให้ผู้ขอผ่านแดนยื่นค าร้องขออนุญาตขอผ่านแดนออกไปนอกราชอาณาจักรเพียงบางส่วน  
ณ  ด่านศุลกากรปลายทางที่ส่งของผ่านแดนออกไปนอกราชอาณาจักร 

 (5.2) เมื่อพนักงานศุลกากรที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายรับค าร้องแล้วจะท า 
การตัดบัญชีรับบรรทุกแบบ  Manual  โดยจับคู่กับบัญชีสินค้าผ่านแดนส าหรับอากาศยานขาออกของ 
แต่ละเที่ยวบินที่ท าการขนถ่ายของผ่านแดนไปเพียงบางส่วนจนครบจ านวนตามข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดน   

ข้อ 28 ผู้ขอผ่านแดนต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดข้อห้ามหรือข้อจ ากัดส าหรับการน าผ่าน  
รวมถึงประกาศที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าวด้วย  และในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎหมายอื่น ๆ  
เกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อก ากัดส าหรับการน าผ่านเพ่ิมเติมขึ้นมาในภายหลัง  ผู้ขอผ่านแดนต้องปฏิบัติ 
ตามกฎหมายนั้น ๆ  ด้วย 

บทที่  ๘ 
การปฏิบตัิพิธกีารศุลกากรส าหรับของตกค้าง 

 
 

ข้อ 29 หลักเกณฑ์ของการเป็นของตกค้าง 
ของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   เป็นของตกค้าง 

ตามมาตรา  107  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560   
(1) ของน าเข้าที่เป็นสินค้าอันตรายตามชนิด  หรือประเภทที่อธิบดีประกาศก าหนด  ซึ่งผู้น าของ

เข้ามิได้น าของออกไปจากเขตศุลกากรภายในห้าวัน  ส าหรับของที่ขนถ่ายข้างล า  (OVERSIDE)  และ
ภายในเจ็ดวันส าหรับกรณีอื่น  นับแต่สินค้าอันตรายอยู่ในอารักขาของศุลกากร  ถ้าพ้นก าหนดแล้ว 
สินค้าอันตรายนั้นจะตกเป็นของตกค้างโดยผลของกฎหมาย 

(2) ของน าเข้าอื่นนอกจากข้อ  (1)  จะตกเป็นของตกค้าง  มี  2  ประเภท  ได้แก่ 
 (2.1) ของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรเกินเวลาสามสิบวันนับแต่วันน าเข้าส าเร็จจะตกเป็น

ของตกค้าง  ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
   (2.1.1) เป็นของที่ไม่มีการยื่นใบขนสินค้าและไม่ได้เสียอากรหรือวางประกันค่าอากร

ที่พึงเรียกเก็บแก่ของนั้น  และ 
   (2.1.2) อธิบดีได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้น าของเข้าและตัวแทนของอากาศยานหรือ

ตัวแทนผู้ขนส่งสินค้าที่น าของเข้ามา  แต่ไม่มีผู้มาด าเนินการให้ถูกต้อง  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากอธิบดี 

 (2.2) ของน าเข้าที่ไม่ได้น าออกไปจากอารักขาของศุลกากร  ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้น าของเข้าและตัวแทนของอากาศยานหรือตัวแทนผู้ขนส่งสินค้าที่ น าของเข้ามาได้รับหนังสือแจ้ง 
จากอธิบดี  จะตกเป็นของตกค้าง  ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๗๓ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

   (2.2.1) เป็นของที่มีการยื่นใบขนสินค้าโดยไม่ได้เสียอากรหรือวางประกันอากร  หรือ 
   (2.2.2) เป็นของที่มีการยื่นใบขนสินค้าและเสียอากรหรือวางประกันค่าอากรไว้ 

ไม่ครบถ้วน 
ข้อ 30 หลักเกณฑ์การผ่อนผันให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับของตกค้าง 
(1) ของน าเข้าใดที่เป็นของตกค้างแล้ว  หากผู้น าของเข้าประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากร   

ให้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันตามแบบที่กรมศุลกากรก าหนด  ต่อด่านศุลกากรหรือส่วนบริการศุลกากรที่น าของเข้า  
เพื่ออนุมัติก่อนยื่นใบขนสินค้า 

(2) การอนุมัติให้ผ่อนผันเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามข้อ  (1)  ได้เฉพาะในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (2.1) เป็นของที่ผู้น าของเข้าประสงค์จะขอช าระค่าอากร 
   กรณีการผ่อนผันพิธีการศุลกากรเพ่ือส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  (RE-EXPORT)  

ต้องช าระค่าอากรขาเข้าเต็มจ านวนก่อนแล้วจึงให้ขอคืนอากรในภายหลัง 
 (2.2) เป็นของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค  4  แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  

พ.ศ.  2530 
 (2.3) เป็นของตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และ

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น  ๆ 
(3) ของตกค้างที่ได้รับการผ่อนผันให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามข้อ  (1)  ผู้น าของเข้าจะต้อง

ปฏิบัติพิธีการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันท าการ  ส าหรับของตกค้างทั่วไป  และภายในสามวันท าการ  
ส าหรับของตกค้างที่เป็นสินค้าอันตราย  ตามมาตรา  ๕  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
นับแต่วันที่ได้รับการผ่อนผัน 

(4) เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ  (3)  ส าหรับของตกค้างทั่วไป  หากผู้น าของเข้ามี
เหตุจ าเป็นและยื่นค าร้องขอขยายเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรเป็นครั้งที่สองหากมีเหตุผลอันสมควรก็ให้
ผ่อนผันขยายระยะเวลาออกไปเป็นครั้งสุดท้ายได้อีกสิบห้าวันท าการ  ส่วนของตกค้างที่เป็นสินค้าอันตราย
ตามมาตรา  ๕  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ไม่อนุญาตให้ผ่อนผัน   

(5) กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ  (1)  -  (4)  จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป 
ข้อ 31 การผ่อนผันให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร  กรณีมีประกาศขายทอดตลาดแล้ว  แต่ยังขายไม่ได้  

หรือยังมิได้อนุมัติส่งมอบให้หน่วยราชการ  สถาบันการศึกษาของรัฐบาล  หรือองค์การสาธารณกุศลใด   
ให้ผู้น าของเข้ายื่นค าร้องขอผ่อนผัน  ต่อด่านศุลกากรหรือส่วนบริการศุลกากรที่น าของเข้า  ก่อนก าหนด 
วันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสามวัน  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นไปตามที่กรมศุลกากรประกาศก าหนด 



 หน้า   ๗๔ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

บทที่  ๙ 
การปฏิบตัิพิธกีารศุลกากรส าหรับของน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

ที่มีการเปลี่ยนอากาศยานภายในประเทศ 
 

 

ข้อ 32 ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรจะท าการเปลี่ยนอากาศยานภายในประเทศให้ปฏิบัติ
ดังนี้   

(1) หน่วยบริการศุลกากร  สนามบินที่เป็นด่านศุลกากรต้นทางจะตรวจสอบรายละเอียด 
ของบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน  (Manifest)  และใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน  (Air  Waybill)  ว่ามี
การระบุสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรปลายทางใด   

(2) การบรรทุกของน าเข้าที่เปลี่ยนอากาศยานไปยังสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรปลายทาง   
ต้องเป็นอากาศยานของบริษัทสายการบินที่ได้ท าสัญญาประกันทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากร   ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า  “บริษัทสายการบิน”  โดยให้ยื่นค าร้องและท าสัญญาประกันทัณฑ์บน  ณ  ส านักงาน/ด่านศุลกากร 
ที่ก ากับดูแลสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรสนามบินต้นทาง 

(3) หน่วยบริการศุลกากรของส านักงาน/ด่านศุลกากรที่ก ากับดูแลท่าสนามบินสนามบินที่เป็น
ด่านศุลกากรต้นทาง  มีหน้าที่   

 (3.1) พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนอากาศยานได้ตามหลักเกณฑ์ใน  (1)  และ  (2)  และ
เอกสาร  ประกอบ  ดังนี้   

   (3.1.1) ใบเปลี่ยนอากาศยาน  พร้อมส าเนา  จ านวน  2  ฉบับ 
   (3.1.2) หนังสือรับรองจากกรมศุลกากรให้ท าการเปลี่ยนอากาศยาน 
   (3.1.3) สัญญาประกันทัณฑ์บนของบริษัทสายการบินที่ท าการเปลี่ยนอากาศยาน 
   (3.1.4) หนังสือมอบอ านาจจากบริษัทสายการบิน  (กรณีให้ผู้อื่นด าเนินการแทน)   
   (3.1.5) บัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน  (Manifest) 
   (3.1.6) ใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน  (Air  Waybill) 
 (3.2) ให้บริษัทสายการบินหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจัดท าใบเปลี่ยนอากาศยาน   

ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
 (3.3) เมื่อหน่วยบริการศุลกากรของสนามบินที่ เป็นด่านศุลกากรต้นทางตรวจสอบ

รายละเอียดใบเปลี่ยนอากาศยานและเอกสารประกอบตรงตามเงื่อนไขในหลักเกณฑ์ที่ก าหนด   จะออก
เลขที่ใบเปลี่ยนอากาศยานในรูปแบบกระดาษ  จ านวน  14  หลัก  โดยหลักที่  5  ประเภทของเอกสาร  
มีค่าเป็น  7  (ใบขนสินค้าพิเศษผ่านแดนขาเข้า)  ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะพิจารณาอนุมัติ 
ให้ท าการเปลี่ยนอากาศยานและก าหนดชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการบรรทุก   



 หน้า   ๗๕ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

 (3.4) การควบคุมการบรรทุกและการสลักรายการบรรทุกใน  “ใบเปลี่ยนอากาศยาน”  
ต้นฉบับและส าเนา  จ านวนสองฉบับ  พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ด าเนินการ  โดยให้จัดเก็บ
ต้นฉบับใบเปลี่ยนอากาศยานไว้เป็นหลักฐาน  ส่วนส าเนาจ านวนสองฉบับ  พร้อมด้วยบัญชีสินค้าส าหรับ
อากาศยานที่บรรทุกของดังกล่าว  เพ่ือน าไปรายงานต่อส านักงาน/ด่านศุลกากรที่ก ากับดูแลสนามบิน 
ที่เป็นด่านศุลกากรที่เปลี่ยนอากาศยาน  เพื่อให้สลักรับรองการบรรทุกที่เปลี่ยนอากาศยาน  จนกระทั่งถึง
สนามบินที่เป็นด่านศุลกากรปลายทาง 

(4) หน่วยบริการศุลกากรส านักงาน/ด่านศุลกากรที่ก ากับดูแลสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร  
ที่เปลี่ยนอากาศยานระหว่างทางจะด าเนินการ  ดังนี้   

 เมื่อได้รับแจ้งการรายงานการขนย้ายของที่เปลี่ยนอากาศยานจากบริษัทสายการบินให้พนักงาน 
ศุลกากรผู้รับผิดชอบสลักการบรรทุกการเปลี่ยนอากาศยานในส าเนาใบเปลี่ยนอากาศยานทั้งสองฉบับ   
แล้วจัดส่งส าเนา  จ านวนสองฉบับ  พร้อมด้วยบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน  (Manifest)  และใบตราส่งสินค้า 
ทางอากาศยาน  (Air  Waybill)  มอบให้บริษัทสายการบิน  น าไปพร้อมอากาศยานที่บรรทุกของดังกล่าว   
เพื่อน าไปรายงานต่อส านักงาน/ด่านศุลกากรที่ก ากับดูแลสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรที่เปลี่ยนอากาศยาน   
หรือสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรปลายทาง 

(5) หน่วยบริการศุลกากรส านักงาน/ด่านศุลกากรที่ก ากับดูแลสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร
ปลายทางด าเนินการ  ดังนี้   

 (5.1) เมื่อได้รับแจ้งการรายงานการขนย้ายของที่เปลี่ยนอากาศยานจากบริษัทสายการบินแล้ว  
จะท าการน าของเข้าเก็บในโรงพักสินค้า   

 (5.2) เมื่อได้รับส าเนา  “ใบเปลี่ยนอากาศยาน”  พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบจะบันทึก
เกี่ยวกับจ านวน  น้ าหนัก  เครื่องหมาย  เลขหมาย  และชนิดของสินค้าไว้ในส าเนาใบเปลี่ยนอากาศยาน 
ทั้งสองฉบับ  แล้วจัดส่งส าเนาหนึ่งฉบับ  ให้ส านักงาน/ด่านศุลกากรที่ก ากับดูแลสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร
ต้นทางเพ่ือเก็บรวมไว้กับต้นฉบับ  กรณีไม่ได้รับส าเนาใบเปลี่ยนอากาศยานดังกล่าวในระยะเวลาอันควร  
จะติดตามสอบถามไปยังส านักงาน/ด่านศุลกากรที่ก ากับดูแลสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรปลายทางโดยเร็ว 

 (5.3) ถ้าปรากฏว่าของไม่ตรงตามส าแดงไว้ในใบเปลี่ยนอากาศยานก็ดี   ในบัญชีสินค้า
ส าหรับอากาศยานกด็ี  ในใบตราส่งสินค้าทางอากาศยานก็ด ี จะท าการบันทึกผลการตรวจสอบและสบืสวน
หาสาเหตุโดยเร็วพร้อมทั้งพิจารณาความผิดเป็นกรณีไป  ในกรณีมีของขาดหาย  หรือของเกินจากส าแดง 
ให้บริษัทสายการบินจดแจ้งและลงนามไว้เป็นหลักฐาน  และในกรณีที่ค่าภาษีอากรขาดให้ติดตามเรียกเก็บ
ค่าภาษีอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมายต่อไป   

(6) ส านักงาน/ด่านศุลกากรที่ก ากับดแูลสนามบินที่เปน็ด่านศุลกากรต้นทาง  ท่าที่เปลี่ยนอากาศยาน
และท่าปลายทางจะจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับการรับมอบหรือส่งมอบใบเปลี่ยนอากาศยานและเอกสารอื่น  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการตรวจสอบ   



 หน้า   ๗๖ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

(7) เมื่อผู้น าของเข้าร้องขอปฏิบัติพิธีการศุลกากร  ช าระค่าภาษีอากร  และตรวจปล่อยของ   
ณ  ส านักงาน/ด่านศุลกากรที่ก ากับดูแลสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรปลายทาง  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
จะรับปฏิบัติพิธีการ  ช าระค่าภาษีอากร  และตรวจปล่อยของดังกล่าว 

ส่วนที ่ ๒ 
การปฏิบตัิพิธกีารศุลกากรทางอิเล็กทรอนกิส์เฉพาะการส่งออกทางสนามบนิที่เปน็ดา่นศุลกากร 

 
 

บทที่  ๑ 
การปฏิบตัิพิธกีารศุลกากรขาออกทางสนามบินที่เปน็ดา่นศุลกากร 

 
 

ข้อ 33 การส่งของไปนอกราชอาณาจักรทางสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร 
(1) ผู้ส่งของออกจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาออกพร้อมรายละเอียดการก ากับการขนย้ายสินค้า

ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายของ
ส่งออกผ่านจุดที่ก าหนด  เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร   

(2) พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบการจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาออกพร้อมรายละเอียดก ากับ
การขนย้ายสินค้าของผู้ส่งของออก  ซึ่งการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  สามารถ
ด าเนินการได้  ดังนี้   

 (2.1) กรณีผู้ส่งของออกหรือตัวแทนออกของรับอนุญาต  (Customs  Broker)  จัดท าข้อมูล
ใบขนสินค้าขาออกรายละเอียดการก ากับการขนย้ายสินค้าและส่งข้อมูลการปฏิบัติพิธีการพร้อมลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  (ebXML/XML  Format)  ผ่านผู้ให้บริการรับส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส ์ (Value  Added  Network  Services  :  VANS)  เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร   

   (2.1.1) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูล
การอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หากพบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบ
รหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล  ผู้ส่งของออกหรือตัวแทนออกของรับอนุญาต  (Customs  Broker)  
จะท าการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลการแก้ไขใบขนสินค้าขาออกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร   

   (2.1.2) หากไม่พบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดเลขที่ 
ใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์จ านวน  14  หลัก  ในสถานะพร้อมช าระค่าภาษีอากร  (ถ้ามี)  และ
แจ้งเลขที่ใบขนสินค้าขาออกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อมูล  โดยมีประเภทของเอกสาร
หลักที่  5  มีค่าเป็น  1  โดยถือเป็นการยื่นใบขนสินค้าขาออกโดยถูกต้องต่อกรมศุลกากรแล้ว  ซึ่งเลขที่ 
ใบขนสินค้าขาออกดังกล่าวจะถือเป็นเลขที่ใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานด้วย   



 หน้า   ๗๗ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

 (2.2) กรณีผู้ส่งของออกใช้บริการเคานเ์ตอร์บริการ  (Service  Counter)  ในการส่งข้อมูล
ใบขนสินค้าขาออกพร้อมรายละเอียดการก ากับการขนย้ายสินค้า  เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  
ให้ด าเนินการ  ดังนี้   

   (2.2.1) ให้น าบัญชีราคาสินค้าและเอกสารประกอบใบขนสินค้าขาออกอื่น ๆ  มายื่น
ต่อเคาน์เตอร์บริการ  เพ่ือให้เป็นผู้บันทึกข้อมูลจากเอกสารดังกล่าว  แล้วส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรพรอ้มแนบลายมือชื่ออิเล็กทรอนกิสข์องเคานเ์ตอรบ์รกิารผ่านผู้ใหบ้ริการรับส่งขอ้มลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์  เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร   

   (2.2.2) เมื่อได้รับตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาออกแล้ว  เคาน์เตอร์บริการจัดพิมพ์
ใบขนสินค้าขาออกและใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานในรูปแบบเอกสารอย่างละสองฉบับ  ทั้งนี้  
ใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานจะใช้เลขที่เดียวกับเลขที่ของใบขนสินค้าขาออก   

   (2.2.3) ผู้ส่งของออกหรือผู้รับมอบอ านาจตรวจสอบพร้อมลงนามในใบขนสินค้า 
ขาออกใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานและเอกสารประกอบทุกฉบับ  พร้อมรับใบขนขาออกและ
ใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน  อย่างละหนึ่งฉบับ  จากเคาน์เตอร์บริการ  เพ่ือด าเนินการ 
ในขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการต่อไป   

   (2.2.4) เคาน์เตอรบ์รกิารจะเกบ็รวบรวมใบขนสินคา้ขาออก  ใบก ากับการขนย้ายสนิคา้
ทางอากาศยาน  พร้อมเอกสารประกอบอีกหนึ่งชุด  และจัดส่งให้ส านักงานศุลกากรที่ก ากับเคาน์เตอร์บริการ  
(Service  Counter)  เป็นรายเดือนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป   

 (2.3) กรณีหน่วยบริการศุลกากร  เป็นผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกพร้อมรายละเอียด 
การก ากับการขนย้ายสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  ให้ด าเนินการ  ดังนี้   

   (2.3.1) พนักงานศุลกากร  หน่วยบริการศุลกากรจะตรวจสอบใบขนสินค้าขาออก
และใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานในรปูแบบเอกสาร  พร้อมแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า
และรายละเอียดข้อมูลการก ากับการขนย้ายสินค้า  ที่ลงลายมือชื่อของผู้ส่งของออกหรือผู้รับมอบอ านาจ  
ก่อนตารางเวลา  (Vessel  Schedule)  ที่อากาศยานจะออกไปนอกราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง   

   (2.3.2) พนักงานศุลกากรจะท าการบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาออกพร้อมรายละเอียด
การก ากับการขนย้ายสินค้า  เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร   

   (2.3.3) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะท าการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น
กับแฟ้มข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หากพบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
จะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล  พนักงานศุลกากรผู้บันทึกข้อมูลจะแจ้งผู้ส่งของออก 
หรือตัวแทนท าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและส่งข้อมูลการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาออกสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรต่อไป 



 หน้า   ๗๘ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

   (2.3.4) ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดเลขที่ 
ใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์จ านวน  14  หลัก  ในสถานะพร้อมช าระค่าภาษีอากร  (ถ้ามี)   
และแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าขาออกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อมูล   โดยมีประเภท 
ของเอกสารหลักที่  5  มีค่าเป็น  1  โดยถือเป็นการยื่นใบขนสินค้าขาออกโดยถูกต้องต่อกรมศุลกากรแล้ว  
ซึ่งเลขที่ใบขนสินค้าขาออกดังกล่าวจะถือเป็นเลขที่ใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานด้วย   

   (2.3.5) พนักงานศุลกากรจะท าการพิมพ์ใบขนสินค้าขาออกจ านวนสองฉบับ  และ
ใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานจ านวนสองฉบับ  มอบให้แก่ผู้ส่งของออกหรือผู้รับมอบอ านาจ 
ลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  ก ากับไว้ในเอกสารดังกล่าว  พร้อมส่งมอบใบขนสินค้าขาออกและใบก ากับ
การขนย้ายสินค้าทางอากาศยานที่ลงลายมือชื่อแล้ว   จ านวนอย่างละหนึ่งฉบับให้กับผู้ส่งของออก   
เพื่อน าไปยื่นที่จุดที่ก าหนดต่อไป   

   (2.3.6) ส าหรับใบขนสินค้าขาออกและใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางสนามบิน 
ที่เป็นด่านศุลกากรที่พิมพ์ออกจากระบบอีกอย่างละหนึ่งฉบับ   พร้อมเอกสารประกอบค าร้องอื่น ๆ   
ซึ่งได้ลงลายมือชื่อของผู้ส่งของออกหรือผู้รับมอบอ านาจแล้ว  พนักงานศุลกากรจะรวบรวมและจัดส่ง 
ส านักตรวจสอบอากรต่อไป   

(3) เมื่อผู้ส่งของออก/ตัวแทน/ผู้รับผิดชอบการบรรจุ  จะขนย้ายของขาออก  ไปยังสนามบิน 
ที่เป็นด่านศุลกากรที่จะส่งออก  ให้สั่งพิมพ์ใบก ากับการขนย้ายสินค้าจากระบบคอมพิวเตอร์   หรือ 
ท าส าเนาภาพถ่ายใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน  หรือแสดงเลขที่ใบก ากับการขนย้ายสินค้า 
ทางอากาศยานที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ก าหนดไว้ในเอกสารอื่นใด  มอบให้พนักงานขับรถบรรทุก
เพื่อก ากับสินค้าที่ท าการขนย้ายนั้น   

บทที่  ๒ 
การตรวจสอบ  ณ  สถานีรบับรรทุก 

 
 

ข้อ 34 การตรวจสอบ  และตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า  ณ  จุดรับบรรทุกที่ก าหนด 
เพื่อการส่งออกทางสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรให้ด าเนินการ  ดังนี้   

(1) ผู้ส่งของออกน ายานพาหนะและของส่งออกพร้อมน าใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน  
หรือเลขที่ใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ก าหนดให้มายังจุด
ที่ก าหนด  เพ่ือส่งออกทางสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรโดยให้พนักงานศุลกากรที่ประจ าสถานที่ตรวจปล่อยสินค้า  
ตรวจสอบจ านวนหีบห่อ  เครื่องหมาย  หรือตรวจปล่อย   

(2) การส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรทางโรงพักสินค้า 



 หน้า   ๗๙ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

 (2.1) ผู้ส่งของออกจะส าแดงรหัสสถานที่ตรวจปล่อย  (Release  Port)  ตามรหัสของ
โรงพักสินค้าที่ได้รับอนุมัติ   

 (2.2) ให้ส าแดงรหัสสถานที่รับบรรทุก   (Load  Port)  เป็นรหัสของทางสนามบิน 
ที่เป็นด่านศุลกากรตามที่ก าหนด 

   กรณีที่รับบรรทุกที่ท่าอากาศยานอื่นให้บันทึกรหัสสถานที่รับบรรทุก  (Load  Port)  
เป็นรหัสของท่าอากาศยานนั้น 

(3) การน าของผ่านสถานที่ตรวจปล่อย  (Release  Port)  ผู้ส่งของออกจะแจ้งเลขที่ใบก ากับ
การขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน  หรือส าเนาภาพถ่ายใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน  ส าหรับ
กรณีที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรในรูปแบบเอกสาร  (Manual)  ให้ยื่นเอกสารใบขนสินค้าขาออกพร้อม
ใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน  ต่อหน่วยบริการศุลกากร  พร้อมกับแจ้งเลขที่ใบตราส่งสินค้า
ทางอากาศยาน  (Air  Waybill)  เพ่ือท าการตรวจสอบสถานะของใบขนสินค้าขาออกและใบก ากับ 
การขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน 

กรณีใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานมีรหัสแบบแท่ง  (Bar  Code)  พนักงานศุลกากร
จะใช้เครื่องอ่านรหัสแบบแท่ง  (Bar  Code  Reader)  อ่านแถบข้อมูล  หรือใช้วิธีการบันทึกเลขที่ใบก ากับ 
การขนย้ายสินค้าทางอากาศยานเพ่ือท าการตรวจสอบการตัดบัญชีใบขนสินค้าขาออกและใบก ากับ 
การขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน 

ข้อ 35 การด าเนินการกรณีเปลี่ยนอากาศยาน 
กรณีส่งของออกทางสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรโดยขนขึ้นอากาศยานหนึ่ง  แต่ตัวแทนอากาศยาน

น าของส่งออกมาเปลี่ยนอากาศยานในลานจอดเครื่องบินภายใต้การก ากับดูแลของ  ผู้ควบคุมอากาศยาน  
หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ควบคุมอากาศยาน  หรือตัวแทนอากาศยาน  ณ  สนามบินที่เป็นด่านศุลกากรอื่น
ภายในราชอาณาจักร  เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้   

(1) ให้ผู้ส่งของออกบันทึกรหัสสถานที่ตรวจปล่อยเป็นสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรแรก 
(2) ให้บันทึกรหัสสถานที่รับบรรทุกเป็นสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรสุดท้ายที่เปลี่ยนอากาศยาน  

ออกไปนอกราชอาณาจักร   
(3) ให้บันทึกเที่ยวบิน  (Flight  No)  และวันที่ส่งออก  เป็นเที่ยวบินที่บรรทุกของออกไป 

นอกราชอาณาจักร   
ข้อ 36 การตรวจสอบตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าและการตรวจปล่อยสินค้าส่งออก 

ทางสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร 
(1) การตรวจสอบตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร 



 หน้า   ๘๐ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

 (1.1) เมื่อพนักงานศุลกากรตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาออกที่ระบุเลขที่ไว้ในใบก ากับ
การขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน  ว่าอยู่ในเงื่อนไขความเสี่ยงที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก าหนด 
ว่าอยู่ในสถานะใด 

   กรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก าหนดสถานะว่า  “ยกเว้นการตรวจ”  
(Green  Line)  พนักงานศุลกากรจะท าการตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานดังกล่าว  
และให้ผู้ส่งของออก  หรือตัวแทน  รับมอบใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานที่พนักงานศุลกากร 
ได้ลงลายมือชื่อ  วันเดือนปี  เวลา  แล้วน าไปยื่นต่อตัวแทนโรงพักสินค้าเพ่ือน าของเข้าไปยังโรงพักสินค้า
รอการส่งออกต่อไป 

   กรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก าหนดว่าติดเงื่อนไขความเสี่ยง  (Red  Line)  
พนักงานศุลกากรจะด าเนินการเปิดตรวจตามระเบียบที่ก าหนด   

 (1.2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับข้อมูลการตัดบัญชีใบก ากับการขนย้าย
สินค้าไปให้ผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกที่ปรากฏเลขที่ใบขนสินค้าในใบก ากับการขนย้ายสินค้านั้น  ทราบถึง
การตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าดังกล่าวโดยอัตโนมัติ 

(2) การตรวจของขาออก 
 (2.1) ใบขนสินค้าขาออกที่มีค าสั่ง  “ให้เปิดตรวจ”ได้แก่ 
   (2.1.1) ของส่งออกที่ขนย้ายมายังสถานที่ตรวจปล่อยที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง 

ซึ่งต้องตรวจสอบพิกัด  ราคา  และของ 
   (2.1.2) ของที่ผู้ส่งของออกมีค าร้องแจ้งความประสงค์ขอให้เปิดตรวจ  หัวหน้า

หน่วยบริการศุลกากรขาออกจะตรวจสอบค าร้องขอ  โดยพิจารณาอนุมัติเป็นการเฉพาะราย   
 (2.2) การตรวจสอบพิกัด  ราคา  และของ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการก าหนดพิกัด

อัตราศุลกากรและการก าหนดราคาศุลกากร   
   (2.2.1) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ้งให้พนักงานศุลกากร  หน่วยบริการ

ศุลกากรประจ าจุดที่ก าหนด  (สถานที่ตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานและตรวจปล่อย)  
ทราบถึงเลขที่ใบขนสินค้าขาออกที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยงและก าหนดชื่อพนักงานศุลกากรที่จะท าการตรวจของ
โดยอัตโนมัติ   

   (2.2.2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับข้อมูลการตัดบัญชีใบก ากับ 
การขนย้ายสินค้าทางอากาศยานไปให้ผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทราบถึงการตัดบัญชีใบก ากับการขนย้าย
สินค้าทางอากาศยานและการให้เปิดตรวจ  เพื่อมาติดต่อหน่วยบริการศุลกากรขาออก 

   (2.2.3) พนักงานศุลกากรจะแจ้งให้ ผู้ส่งของออกหรือตัวแทนทราบ  เพ่ือปฏิบัติ 
ตามค าสั่งการตรวจ  ณ  สถานที่ตรวจปล่อยสินค้าขาออก   



 หน้า   ๘๑ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

 (2.3) เมื่อตรวจสอบพิกัด  ราคา  และของแล้วเสร็จ  พนักงานศุลกากรจะท าการบันทึก
การตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  พร้อมกับท าเครื่องหมายในช่องตรวจปล่อยสินค้า  และ 
ลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  เวลา  ในใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน  และให้ผู้ส่งของออกหรือ
ตัวแทนรับมอบใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน  และน าของที่ตรวจปล่อยแล้วเข้าไปในโรงพักสินค้า
เพื่อรอการส่งออกต่อไป   

บทที่  ๓ 
กระบวนการศุลกากรในการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น 

 
 

ข้อ 37 กรณีของส่งออกต้องมีการอนุมัติ  หรืออนุญาต  หรือรับรอง  ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
กับการศุลกากรหรือเอกสารเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร 

(1) ในกรณีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร  ขอตรวจสอบของก่อนการน าของเข้าไป 
ในโรงพักสินค้า  ให้ผู้ส่งของออกน าของ  พร้อมใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานมาให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าวตรวจสอบ  ณ  หน่วยบริการศุลกากร 

(2) ให้ผู้ส่งของออกพิมพ์หรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าลงบนเอกสารการอนุมัติ   หรืออนุญาต   
หรือรับรอง  ตามกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้องกบัการศุลกากร  หรือเอกสารเพ่ือประกอบการใช้สิทธพิิเศษทางภาษีอากร  
และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร  หรือเอกสารเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร   

(3) การอนุมัติ  หรืออนุญาต  หรือรับรอง  ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร  หรือเอกสาร
เพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร  ต้องด าเนินการก่อนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร 

(4) ในกรณีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรสามารถ  รับ  -  ส่ง  ข้อมูลการอนุมัติ   
หรืออนุญาต  หรือรับรองตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร  หรือข้อมูลเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษ 
ทางภาษีอากรโดยตรงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว  ผู้ส่งของออกไม่ต้องน าเอกสารการอนุมัติ  หรืออนุญาต 
มายื่นต่อหน่วยบริการศุลกากรอีก 

บทท่ี  ๔ 
การขอแกไ้ขข้อมูลการสง่ออก 

 
 

ข้อ 38 กรณีของที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ครบตามจ านวน  ที่ระบุไว้ตามข้อมูล 
ใบขนสินค้าขาออก 

(1) ภายในสิบวันนับแต่วันตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า  ให้ผู้ส่งของออกของขอแก้ไขข้อมูล
รายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออก  และยืนยันปริมาณหรือจ านวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออกให้ถูกต้องตรง 
ตามความเป็นจริงได้  โดยไม่ต้องพิจารณาความผิด  ดังนี้   



 หน้า   ๘๒ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

 (1.1) ให้ผู้ส่งของออกส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  เพ่ือแก้ไขข้อมูล
รายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออก  (Short  Declaration)  และยืนยันปริมาณหรือจ านวนหีบห่อสินค้า 
ที่ส่งออกให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  หรือ   

 (1.2) ให้ผู้ส่งของออกยื่นแบบแสดงรายการสินค้าที่ส่งออกไม่ครบตามจ านวนที่แสดงไว้ 
ในใบขนสินค้าขาออกในรูปแบบกระดาษ  ต่อหน่วยบริการศุลกากร  ส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร
ทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร   

(2) ภายหลังสิบวัน  นับแต่วันตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน  ผู้ส่งของออก
จะขอแก้ไขข้อมูลรายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออก  และยืนยันปริมาณหรือจ านวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออกให้
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง   

 (2.1) ผู้ส่งของออก/ตัวแทนออกของจัดท าแบบแสดงรายการสินค้าที่ส่งออกไม่ครบตามจ านวน
ที่แสดงไว้ในใบขนสินค้าขาออกในรูปแบบเอกสารจ านวนสองชุด  ยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากรของสนามบิน 
ที่เป็นด่านศุลกากรที่เป็นจุดตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า 

 (2.2) พนักงานศุลกากร  จะพิจารณาค าร้องต่าง ๆ  และพิจารณาความผิดเป็นรายกรณี   
ข้อ 39 กรณีการขอตรวจรับสินค้ากลับคืน  และ  /  หรือการยกเลิกการส่งออก 
(1) กรณีการขอตรวจรบัสินคา้กลับคืนบางสว่นเนื่องจากส่งออกไมค่รบจ านวน    
 (1.1) ให้ผู้ส่งของออกขอแก้ไขข้อมูลรายการของสินค้าที่ ไม่ ได้ส่งออก  ยืนยันปริมาณ 

หรือจ านวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออกให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  และจัดท าแบบแสดงรายการขอตรวจรับ
กลับคืนพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องจ านวนสองชุด  ยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากรที่เป็นจุดตัดบัญชีใบก ากับ
การขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน 

 (1.2) พนักงานศุลกากร  จะตรวจสอบค าร้องและพิจารณาอนุญาต  พร้อมประทับตราหรอื
เขียนข้อความการอนุญาต  ให้ตรวจรับกลับคืนบางส่วนไว้บนแบบแสดงรายการขอตรวจรับสินค้ากลับคืน  
ทั้งสองชุดแล้วจึงลงชื่อพร้อมวัน  เดือน  ปี  ก ากับและมอบแบบแสดงรายการขอตรวจรับสินค้าหนึ่งชุด   
ให้ผู้ร้องเพื่อเป็นหลักฐานการขอตรวจรับสินค้ากลับคืนต่อไป   

(2) กรณีการตรวจรับสินค้ากลับคืนทั้งหมด  เนื่องจากไม่มีการส่งของออก 
 (2.1) ให้ผู้ส่งของออกขอแกไ้ขข้อมลูรายการของสินค้าที่ไม่ไดส้่งออก  และจัดท าแบบแสดง

รายการขอตรวจรับกลับคืนพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องจ านวนสองชุด   ยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากร 
ที่เป็นจุดตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน 

 (2.2) พนักงานศุลกากร  จะตรวจสอบค าร้องและพิจารณาอนุญาต  พร้อมประทับตราหรอื
เขียนข้อความการอนุญาต  ให้ตรวจรับกลับคืนทั้งหมดไว้บนแบบแสดงรายการขอตรวจรับสินค้ากลับคืน
หรือยกเลิกการส่งออก  ทั้งสองชุด  แล้วจึงลงชื่อพร้อมวัน  เดือน  ปี  ก ากับและมอบแบบแสดงรายการ 



 หน้า   ๘๓ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

ขอตรวจรับสินค้ากลับคืนหรือยกเลิกการส่งออกหนึ่งชุด  ให้ผู้ร้องเพ่ือเป็นหลักฐานการขอตรวจรับสินค้า
กลับคืนต่อไป 

ข้อ 40 การร้องขอด าเนินการใด ๆ  หรือการร้องขอแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
ภายหลังการส่งออก   

(1) ให้ผู้ส่งของออก  หรือ  ตัวแทนออกของจัดท าค าร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  พร้อมแนบเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องจ านวนสองชุด  ต่อหน่วยบริการศุลกากรที่ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร  พนักงานศุลกากร
จะพิจารณาค าร้องต่าง ๆ  และพิจารณาความผิดเป็นรายกรณี 

(2) กรณีพิจารณาอนญุาตใหท้ าการแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  พนักงานศุลกากร
หน่วยบริการศุลกากรจะบันทึกผลการพิจารณาพร้อมชื่อและวัน  เดือน  ปี  ก ากับในเอกสาร  และคืนค าร้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงพร้อมหลักฐานแสดงการพิจารณาอนุญาตดังกล่าวหนึ่งชุด   ให้แก่ผู้ร้องเพ่ือเป็น
หลักฐานต่อไป   

ข้อ 41 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรายงานอากาศยานออก 
(1) กรณีตัวแทนอากาศยานได้มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน   โดยไม่เปลี่ยนโรงพักสินค้าที่ 

ขนถ่ายสินค้าขึ้นอากาศยาน  เมื่อตัวแทนอากาศยานน าของส่งออกตามใบตราส่งไปในเที่ยวบินอื่น   
หรือเที่ยวบินเดิมในวันถัดไป  ให้จัดท าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเที่ยวบิน  โดยระบุเลขที่ใบตราส่ง   
และแจ้งว่าเที่ยวบิน/  วันที่เที่ยวบินเดิมได้ขอแก้ไขเป็นเที่ยวบิน/  วันที่  เที่ยวบินใด  และเป็นผู้ส่งข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร   

(2) กรณีผู้ส่งของออกมีความประสงค์จะท าการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่จะบรรทุกของส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร  หรือประสงค์จะน าของออกจากโรงพักสินค้าหนึ่งไปยังอีกโรงพักสินค้าหนึ่งภายใน
สนามบินเดียวกันเพื่อท าการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่จะบรรทุกของส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

 (2.1) หน่วยบริการศุลกากร  จะตรวจสอบค าร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  ตามแบบ
ที่ก าหนดโดยมีข้อมูล  ดังนี้ 

   (2.1.1) เลขที่ใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานที่ต้องการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
   (2.1.2) เลขที่ใบตราส่ง  (Master  Air  Waybill  +  House  Air  Waybill)  และ

เที่ยวบิน/วันที่เที่ยวบินเดิม  (Flight  No  /  Departure  Date)   
   (2.1.3) เลขที่ ใบตราส่ ง   (Master  Air  Waybill  +  House  Air  Waybill)  

เที่ยวบิน  /  วันที่เที่ยวบินใหม่ 



 หน้า   ๘๔ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

 (2.2) พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบค าร้องและพิจารณาอนุญาต  และบันทึกข้อมูลที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก ากับการขนย้ายสินค้าดังกล่าว  ลงในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร   

บทที่  ๕ 
การปฏิบตัิพิธกีารศุลกากรสง่ออก  เฉพาะกรณีมิได้ส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนกิส ์

 
 

ข้อ 42 กรณีการส่งซากศพ  อัฐิ   และถุงทูต  (Diplomatic  Mail)  ที่ ไม่ ได้ลงทะเบียน 
ทางไปรษณีย์ออกไปต่างประเทศทางสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร 

(1) ให้ผู้ประกอบการยื่นค าร้องต่อหน่วยบริการศุลกากรโดยไม่ต้องท าใบขนสินค้าขาออก   
(2) พนักงานศุลกากร  ท าการตรวจสอบแล้วจะออกใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน 

ในรูปแบบเอกสารและลงชื่อรับรอง  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บริการสายการบินหรือตัวแทนบริษัทการบิน 
รับไปบรรทุก  โดยให้ส าแดงรายการไว้ในบัญชีสินค้าทางอากาศยานขาออกด้วย 

หมวดที่  ๓ 
การควบคมุทางศุลกากร  ณ  สนามบนิที่เปน็ด่านศุลกากร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การควบคมุทางศุลกากรส าหรับโรงพักสนิค้า 

 
 

บทที่  ๑ 
การตรวจสอบของที่มคีวามเสี่ยงหรือกรณีมเีหตุอันควรสงสัย 

 
 

ข้อ 43 ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า  ของที่น าเข้าและส่งออกทางสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรรายใด  
มีความเสี่ยงหรือกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า  จะมีการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง  พนักงานศุลกากรจะด าเนินการ  ดังนี้   

(1) กรณีของตามใบขนสินค้าขาเข้าที่มีค าสั่งยกเว้นการตรวจ 
 (1.1) พนักงานศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งการอายัดของต่อโรงพักสินค้า  เพ่ือท าการตรวจสอบ  

โดยระบุรายละเอียด  Master  Air  Waybill  (MAWB)  House  Air  Waybill  (HAWB)  เที่ยวบิน   
วันน าเข้าเลขที่ใบขนสินค้า  เป็นต้น   

 (1.2) เมื่อผู้น าของเข้าหรือตัวแทน  ไปติดต่อขอรับของให้โรงพักสินค้าแจ้งให้ทราบถึง 
การอายัดของ  เพื่อตรวจสอบและไปพบพนักงานศุลกากรผู้ออกหนังสือแจ้งการอายัดของ 



 หน้า   ๘๕ (เล่มที่  ๑) 
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 (1.3) พนักงานศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งให้โรงพักสินค้าส่งมอบสินค้า  ให้แก่ผู้น าของเข้า
หรือตัวแทน  เพื่อน ามาให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบ   

 (1.4) การตรวจสอบของที่อายัดไว้ 
   (1.4.1) กรณีไม่พบความผิด  พนักงานศุลกากรผู้ท าการตรวจสอบจะจัดท าบันทึก

การตรวจสอบ  โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  และส่งมอบของให้ผู้น าของเข้าหรือ
ตัวแทนไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   (1.4.2) กรณีพบความผิด  พนักงานศุลกากรจะด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป   
(2) กรณีของตามใบขนสินค้าขาเข้าที่มีค าสั่งให้ตรวจสอบพิกัด  ราคา  และของ   
 (2.1) พนักงานศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งการอายัดของต่อโรงพักสินค้า  เพ่ือท าการตรวจสอบ   
   (2.1.1) เมื่อผู้น าของเข้าหรือตัวแทนไปติดต่อขอรับของให้โรงพักสินค้าแจ้งให้ทราบถึง

การอายัดของ  เพื่อตรวจสอบและให้ไปพบพนักงานศุลกากรผู้ออกหนังสือแจ้งการอายัดของ 
   (2.1.2) พนักงานศุลกากรผู้อายัดของจะมีหนังสือแจ้งให้โรงพักสินค้า  ส่งมอบของ

ให้แก่ผู้น าของเข้าหรือตัวแทน  เพื่อน ามาให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบ   
 (2.2) การตรวจสอบของที่อายัดไว้ 
   (2.2.1) กรณีไม่พบความผิด  พนักงานศุลกากรหน่วยบริการศุลกากร  จะท าการบันทึก

ผลการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  โดยบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่า  เป็นการตรวจสอบ
ร่วมกับพนักงานศุลกากรผู้อายัดของ  และส่งมอบของให้ผู้น าของเข้า  หรือตัวแทนไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป   

   (2.2.2) กรณีพบความผิด  พนักงานศุลกากรจะด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป   

(3) ใบขนสินค้าขาออกที่มีค าสั่งยกเว้นการตรวจ  พนักงานศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งการอายัดของ
เพื่อท าการตรวจสอบต่อโรงพักสินค้า 

 (3.1) กรณีไม่พบความผิด  พนักงานศุลกากรจะท าบันทึกการตรวจสอบ  โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน  และส่งมอบของให้ผู้น าของเข้า  หรือตัวแทนไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 (3.2) กรณีพบความผิด  พนักงานศุลกากรจะด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป   
(4) ใบขนสินค้าขาออกที่มีค าสั่งให้ตรวจสอบพิกัด  ราคา  และของ  พนักงานศุลกากรจะมีหนังสือแจ้ง

การอายัดของต่อโรงพักสินค้า  เพื่อขอท าการตรวจสอบของ 
 (4.1) กรณีไม่พบความผิด  พนักงานศุลกากรหน่วยบริการศุลกากรจะบันทึกผลการตรวจปล่อย

ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  โดยบันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติมด้วยว่าเป็นการตรวจสอบร่วมกับ
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พนักงานศุลกากรผู้อายัดของ  และส่งมอบของให้ผู้ส่งของออก  หรือตัวแทนไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป   

 (4.2) กรณีพบความผิด  พนักงานศุลกากรจะด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

บทที่  ๒ 
การก ากับ  การตรวจสอบการน าของเข้า  และน าของออกจากโรงพักสนิค้า 

 
 

ข้อ 44 ให้ผู้น าเข้า  ตัวแทน  หรือผู้ขนส่งสินค้า  ยื่นหลักฐานแสดงการปฏิบัติพิธีการ   
ให้พนักงานศุลกากร  ณ  สถานีตรวจสอบ  (Checking  Post)  เพ่ือท าการตรวจสอบภายใต้หลักการบริหาร
ความเสี่ยงทางศุลกากร 

ข้อ 45 ให้โรงพักสินค้าอ านวยความสะดวกแก่พนักงานศุลกากรในการควบคุม   ก ากับดูแล  
การปฏิบัติงานของโรงพักสินค้า  รวมถึงตรวจสอบสิ่งของ  บุคคล  ยานพาหนะที่ผ่านเข้า  -  ออก 

หมวด  ๔ 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ 46 การขออนุญาตท าการล่วงเวลาส าหรับอากาศยาน  ให้ด าเนินการ  ดังนี้   
(1) อากาศยานล าใดจะท าการล่วงเวลาจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร 
(2) การขออนุญาตท าการล่วงเวลา  ให้ยื่นเป็นค าขอทกุครัง้ก่อนที่จะท าการล่วงเวลา  ซึ่งมีผลคุม้

ถึงการรับรายงานอากาศยานเขา้และอากาศยานออก  รับของที่ขนถา่ยลงจากอากาศยานเข้าและคมุส่งของ
ไปบรรทุกอากาศยานออก  แต่ไม่รวมถึงการไปประจ าล่วงเวลาที่คลังเสบียงทัณฑ์บน   

 การไปประจ าล่วงเวลาที่คลังเสบียงทัณฑ์บน  ต้องขออนุญาตท าการล่วงเวลาต่างหาก 
จากการท าการล่วงเวลารับรายงานอากาศยาน 

(3) เมื่อได้อนุญาตให้อากาศยานของบริษัทสายการบินใดท าการล่วงเวลาตามค าขอดังกล่าวมาแล้ว 
ให้พนักงานศุลกากรที่ได้รับมอบหมายแจ้งไปพนักงานศุลกากรที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยทราบ 

ข้อ 47 การวางเงินหรือวางหลักประกันค่าธรรมเนียมการท าการล่วงเวลาในข้อ   46   
ให้ด าเนินการ  ดังนี้   

(1) ผู้ขอจะต้องวางเงินประกัน  (STANDING  DEPOSIT)  ไว้จ านวนหนึ่งให้เพียงพอคุ้มค่าธรรมเนียม
ที่จะต้องช าระทั้งหมดส าหรับเดือนหนึ่ง ๆ   

(2) กรณีบริษัทสายการบินใดที่วางเงินประกัน  (STANDING  DEPOSIT)  ตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ขึ้นไป  และประสงค์จะวางหนังสือค้ าประกันของธนาคารแทนเงินสด  ให้ยื่นค าร้องเพ่ือพิจารณาอนุญาต
เป็นราย ๆ  ไป  โดยต้องมีหนังสือค้ าประกันตามแบบที่กรมศุลกากรก าหนด 
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(3) เมื่อสิ้นเดือนหนึ่ง ๆ  ให้บริษัทสายการบินหรือตัวแทน  ท าบัญชีการท าการล่วงเวลาตามแบบ 
ที่ก าหนดภายในวันที่ห้าของเดือนถัดไป  โดยให้ตรวจสอบและค านวณเงินค่าธรรมเนียมท าการล่วงเวลาแล้ว
รีบมาช าระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่สิบของเดือน 

ข้อ 48 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
กุลิศ  สมบตัิศิร ิ

อธิบดีกรมศุลกากร 


