
 คู่มือการปฏบิัตพิธีิการศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรส าหรับการน าเข้า (e-Import)
                            

 

หน้า 1  จาก 215 

  ขอบเขตการใช้งานคู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทาง
ศุลกากรส าหรับการน าเข้า (e-Import) 

 คู่มือการปฏิบตัิพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศลุกากรส าหรับการน าเข้า    
(e-Import) ก าหนดขึน้เพ่ือประโยชน์ในการน าของเข้ามาในราชอาณาจกัร ให้การปฏิบตัิพิธีการศลุกากรสามารถ
กระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ใช้บงัคับเป็นการทั่วไปส าหรับการน าของเข้ามาในราชอาณาจักร 
ทางเรือ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ คนเดินเข้ามา ทางเคร่ืองบิน  ทางไปรษณีย์ ทางท่อขนส่งทางบก ทางสายส่งไฟฟ้า 
ทางเรือท่ีเข้าออกด่านศลุกากรทางบก เรือเล็กทางทะเลท่ีเข้าออกด่านศลุกากรทางทะเล ทางผู้ โดยสารน าพาขึน้
อากาศยาน  

 การน าของเข้ามาในราชอาณาจักร หมายถึง การน าของใด ๆ จากภายนอกราชอาณาจักรเข้ามา         
ในราชอาณาจักรโดยการขนส่งทางเรือ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ คนเดินเข้ามา ทางเคร่ืองบิน ทางไปรษณีย์  
ทางท่อขนส่งทางบก ทางสายส่งไฟฟ้า ทางเรือท่ีเข้าออกด่านศุลกากรทางบก เรือเล็กทางทะเลท่ีเข้าออก 
ดา่นศลุกากรทางทะเล ทางผู้ โดยสารน าพาขึน้อากาศยาน เป็นต้น  

 ในการปฏิบัติพิ ธีการศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของท่ีน าเข้ามา  
ในราชอาณาจกัรนัน้ ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ดา่นศลุกากรท่ีระบไุว้ใน บญัชีสินค้าท่ีมีช่ือส่ง
ของถึง 

 ในการปฏิบตัิพิธีการหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจกัร
และจะขนเข้าเก็บในคลงัสินค้าทณัฑ์บน หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรและ/หรือน าเข้าไปในเขตประกอบการเสรี     
ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ดา่นศลุกากรท่ีระบไุว้ในบญัชีสินค้าท่ีมีช่ือสง่ของถึง 

 หากเร่ืองใดท่ีเป็นข้อปฏิบตัิเฉพาะของหน่วยงานท่ีส านกั/ส านกังานศลุกากรท่ีรับผิดชอบเสนอระเบียบ
ปฏิบตัิและขอความเห็นชอบจากกรมศุลกากร ให้ก าหนดเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะหรือแตกต่างไปจากท่ีก าหนด 
ในคูมื่อฉบบันี ้ให้ถือปฏิบตัติามข้อปฎิบตัดิงักล่าวนัน้ 
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  แผนภาพแสดงกระบวนการน าเข้าด้วยวธีิทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Import System) 
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1.Vessel Name
2.Discharge Port
3.Arrival Date
4.Master Bill of Lading
5.House Bill of Lading
6.Company English Name
7.Total Package Amount/Unit
8.Gross Weight/Unit
9.Release Port
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  ระบบพธีิการน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import)  

ขัน้ตอนการน าเข้า  5 ขัน้ตอน 

 การจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า 

 การตัดบัญชีใบขนสินค้ากับรายงานการน าของเข้า 

 การช าระค่าภาษีอากร  

 การตรวจสอบตามกระบวนการศุลกากร 

 การรับของจากอารักขาศุลกากร 

ขัน้ตอนที่  การจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า 

 หลักการปฏบิัตพิธีิการใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 การปฏิบัติพิ ธีการศุลกากร ให้สามารถกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์  (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือช่ือ ผ่านบุคคลท่ีเป็น
ส่ือกลางผู้ ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  (Value Added Network Services : VANS) เข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานท่ีกรมศลุกากรก าหนด (ebXML/ XML Format) เสมือน
การจดัท า ย่ืน สง่ รับเอกสาร และการลงลายมือช่ือในกระดาษ 

  การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้น าเข้าจดัท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานท่ีกรมศุลกากร
ก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เม่ือระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศลุกากรผู้ รับข้อมลูได้ท าการตอบรับข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์นัน้ในการปฏิบตัิพิธีการ ถือเป็นการย่ืนเอกสารนัน้ ๆ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยศลุกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการศลุกากรแล้ว  

 วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กระท าได้ 4 ชอ่งทาง 
1. ผู้น าเข้าสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง 
2. ผู้น าเข้ามอบหมายให้ตวัแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้สง่ข้อมลูแทน 
3. ผู้น าเข้าใช้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ในการสง่ข้อมลู 
4. ผู้น าเข้าย่ืนใบขนสินค้าขาเข้า พร้อมแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าและช าระค่าธรรมเนียม

กบัพนกังานศลุกากร ณ ดา่นศลุกากรท่ีน าของเข้า 
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  ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 

 ใบขนสินค้าขาเข้า แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 Import Declaration Control ประกอบด้วย 73 Fields 

ส่วนที่ 2 Import Declaration Control (Invoice) ประกอบด้วย 35 Fields 

ส่วนที่ 3 Import Declaration Detail ประกอบด้วย 76 Fields 

ส่วนที่ 4 Import Declaration Detail (Duty) ประกอบด้วย 14 Fields 

ส่วนที่ 5 Import Declaration Detail (Permit) ประกอบด้วย  3 Fields 

ส่วนที่ 6 Import Declaration Detail (Deposit) ประกอบด้วย  2 Fields 

 หาก Field ใด ก าหนดให้ต้องระบคุา่ (Value = M) แตผู่้บนัทกึไมส่ามารถหาข้อมลูได้ 
- ส าหรับ Field ท่ีเป็น Alphabet (แสดงออกเป็นตวัอกัษร) ให้ระบคุา่เป็น N/A  
- ส าหรับ Field ท่ีเป็น Numeric (แสดงออกเป็นตวัเลข) ให้ระบคุา่เป็น 0 (ศนูย์) 

 หาก Field ใด ก าหนดให้ไม่ต้องระบุค่า (Value = O) และผู้ บันทึกไม่สามารถหาข้อมูลได้  ก็ไม่ต้อง
บนัทกึคา่ใด ๆ  

 หาก Field ใด ก าหนดให้ต้องระบคุา่ เม่ือเข้าเง่ือนไขท่ีก าหนด (Value = C) แตผู่้บนัทกึไมส่ามารถหาข้อมลูได้ 
- ส าหรับ Field ท่ีเป็น Alphabet (แสดงออกเป็นตวัอกัษร) ให้ระบคุา่เป็น N/A  
- ส าหรับ Field ท่ีเป็น Numeric (แสดงออกเป็นตวัเลข) ให้ระบคุา่เป็น 0 (ศนูย์) 

 คา่ในชอ่ง Format คือ อกัษรยอ่ ท่ีใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมลู มีดงันี ้

อกัษรยอ่ ค าอธิบาย 

n3 ข้อมลูชนิดตวัเลข (Numeric Characters) คงท่ี คือ 3 ตวัอกัษร 
a3 ข้อมลูชนิดตวัอกัษร (Alphabetic Characters) คงท่ี คือ 3 ตวัอกัษร 

an3 ข้อมลูชนิดตวัอกัษรหรือตวัเลข คงท่ี คือ 3 ตวัอกัษร 
n..3 ข้อมลูชนิดตวัเลขความยาวข้อมลูแปรผนัตามความยาวสงูสดุ 3 ตวัอกัษร 
a..3 ข้อมลูชนิดตวัอกัษรความยาวข้อมลูแปรผนัตามความยาวสงูสดุ 3 ตวัอกัษร 
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an..3 ข้อมลูชนิดตวัอกัษรหรือตวัเลขความยาวข้อมลูแปรผนัตามความยาวสงูสดุ 3 
ตวัอกัษร 

n..16,2 ข้อมลูชนิดตวัเลขความยาวข้อมลูแปรผนัตามความยาวสงูสดุ 16 ตวัอกัษรรวม
ความยาวทศนิยมสงูสดุ 2 ตวัอกัษร (อนญุาตให้ตวัคัน่เป็นจดุทศนิยม “.”) 
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  ใบขนสินค้าขาเข้า ส่วนที่ 1 Import Declaration Control ประกอบด้วย 73 Fields 
Import Declaration Control 

Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
1.  M Reference Number an13 เลขท่ีอ้างอิง xxxxnnnnnnnnn 

xxxx (4) = Profile Name 
nnnnnnnnn (9) = Running 
Number 

 4 หลกัแรกตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลู XML User  
 ไมรั่บเลขท่ีอ้างอิงท่ีออก
เลขท่ีใบขนสินค้าให้แล้ว 

2.  M Document Type 
 

an1 ชนิดเอกสาร มีคา่ดงัตอ่ไปนี ้ 
0 – ใบขนสินค้าขาเข้า 
3 – ค าร้องขอรับของไปก่อน 
5 – ใบขนสินค้าขาเข้าปาก
ระวาง 
X – ใบขนสินค้าขาเข้าเร่งดว่น 
(Express) 

 ระบบจะออกเลขท่ีใบขน
สินค้าให้ตามชนิดเอกสาร 
 วิธีการท าใบขนสินค้า 
0 xml Manual 
3 xml Manual 
5 - Manual 
X xml Manual 

 

3.  M Company Tax 
Number 

an..17 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร
ของบริษัทผู้น าเข้า ท่ี
กรมสรรพากรออกให้ตามบตัร
ประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของ
กรมสรรพากร 

 น า Company Tax 
Number และ Company 
Branch ไปตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูทะเบียนผู้มา
ตดิตอ่ 
 ไมมี่สาขาให้บนัทกึ “0” 4.  M Company Branch n..6 สาขาท่ีอยูข่องบริษัทผู้น าเข้า  

ท่ีกรมสรรพากรออกให้ตาม
บตัรประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร
ของกรมสรรพากร 

5.  M Company Name an..120 ช่ือบริษัทภาษาไทย 
ตวัอยา่งเชน่ 
บริษัท สยาม จ ากดั 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
6.  M Company English 

Name 
an..70 ช่ือบริษัทภาษาองักฤษ 

ตวัอยา่งเชน่ Siam Co., Ltd. 
 ตรวจสอบกบัช่ือผู้ รับ
สินค้า (Consignee Name or 
Notify Party Name) ใน 
Manifest โดยตดัช่องวา่งและ
อกัขระพิเศษทกุอยา่งออก 
เหลือเฉพาะตวัอกัษรเทา่นัน้ 
(ตวัอกัษรเล็กใหญ่ไมมี่ผล) 
ก่อนน าไปค้นหาใน Manifest  
 ไมน่ าไปตรวจสอบ ถ้าเป็น
ข้อมลูของใบขนสินค้าขาเข้า
โอนย้ายภายในประเทศ/      
ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้าย  
จากเขตปลอดอากร/          
เขตประกอบการเสรี 

7.  M Street and Number an..70 ท่ีอยู่บริษัท  
ตวัอยา่งเชน่ เลขท่ี 5   
ถนนเจริญกรุง 

 

8.  O District an..35 ต าบล 
ตวัอยา่งเชน่ แขวงวดัพระยาไกร 

 

9.  O Sub province an..35 อ าเภอ 
ตวัอยา่งเชน่ เขตบางคอแหลม 

 

10.  O Province an..35 ช่ือจงัหวดั 
ตวัอยา่งเชน่ กรุงเทพฯ 

 

11.  M Postcode an..9 รหสัไปรษณีย์ 
ตวัอยา่งเชน่ 10120 
 

 



 คู่มือการปฏบิัตพิธีิการศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรส าหรับการน าเข้า (e-Import)
                            

 

หน้า 9  จาก 215 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
12.  O Broker Tax Number   an..17 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร

ของตวัแทนออกของ ท่ี
กรมสรรพากรออกให้ตามบตัร
ประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของ
กรมสรรพากร 

 บนัทกึคา่เม่ือใช้บริการ
ตวัแทนออกของ เทา่นัน้ 
 น า Broker Tax Number 
และ Broker Branch ไป
ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ทะเบียนผู้มาตดิตอ่ 
 ตรวจสอบความสมัพนัธ์
ของ Company และ Broker 
  

13.  C Broker Branch n..6 สาขาท่ีอยูข่องตวัแทนออกของ 
ท่ีกรมสรรพากรออกให้ตาม
บตัรประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร
ของกรมสรรพากร 

 บนัทกึคา่เม่ือ เลขประจ าตวั
ผู้ เสียภาษีอากรของตวัแทนออก
มีคา่ (ไมมี่สาขาให้บนัทึก “0”) 

14.  M Customs Clearance 
ID Card 

an..17 เลขบตัรประจ าตวัประชาชน   
ผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีเก่ียวกบัการ
ปฏิบตัพิิธีการศลุกากร 

(เปล่ียนแปลงการส าแดง) 
ยกเลิก การบนัทกึเลขประจ าตวั
ผู้ เสียภาษีอากรของตวัแทน
ออกของรับจ้างชว่ง (Sub 
Broker) กรณีท่ี 
 มีการวา่จ้างชว่ง  ให้บนัทกึ
ข้อมลูท่ี Field Sub Broker 
Tax Number แทน (Field ท่ี 65) 

15.  M Customs Clearance 
Name 

an..35 ช่ือ-นามสกลุผู้ปฏิบตัหิน้าท่ี
เก่ียวกบัการปฏิบตัพิิธีการ
ศลุกากร 

(เปล่ียนแปลงการส าแดง) 
ยกเลิก การบนัทกึช่ือตวัแทน
ออกของรับจ้างชว่ง (Sub Broker) 
กรณีท่ี มีการวา่จ้างชว่ง 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
16.  M Manager ID Card an..17 เลขบตัรประจ าตวัประชาชน

ของผู้จดัการ/ผู้ รับมอบอ านาจ
ของ Company หรือ Broker 

 ต้องบนัทกึคา่เม่ือใช้
บริการ Service Counter 
 ต้องเป็นผู้จดัการ/        
ผู้ รับมอบอ านาจ ของ Company 
หรือ Broker  
ถ้าเป็น – Service Counter  
ต้องเป็นผู้จดัการ ของ 
Company หรือ Broker 

17.  M Manager Name an..35 ช่ือ-นามสกลุผู้จดัการ/ผู้ รับ
มอบอ านาจของ Company 
หรือ Broker 

18.  M Mode of Transport 
 

an1 น าเข้าโดยทาง มีคา่ 1-9  ตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 19 ดงันี ้ 
1 – ทางเรือ 
2 – ทางรถไฟ  
3 – ทางรถยนต์ 
      คนเดนิทางบก  
4 – ทางเคร่ืองบิน 
5 – ทางไปรษณีย์ 
7 – ทางทอ่ขนสง่ทางบก  
      ทางสายสง่ไฟฟ้า  
8 – ทางเรือท่ีเข้าออกดา่น 
ศลุกากรทางบก  
      เรือเล็กทางทะเล  
9 – ทางผู้ โดยสารน าพาจาก
อากาศยาน  

แก้ไขการส าแดงข้อมูลใหม่ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 1 = ทางเรือ  
 2 = ทางรถไฟ  
 3 = ทางรถยนต์ 
 3 = คนเดินเข้ามา 
 4 = ทางเคร่ืองบนิ  
 5 = ทางไปรษณีย์ 
 7 = ทางทอ่ขนสง่ทางบก 
 7 = ทางสายสง่ไฟฟ้า 
 8 = ทางเรือท่ีเข้าออกดา่น
ศลุกากรทางบก เชน่         
เชียงแสน/หนองคาย    
 8 = เรือเล็กทางทะเลท่ี
เข้าออกดา่นศลุกากรทางทะเล 
เชน่ แมก่ลอง/ระนอง    
 9 = ทางผู้ โดยสารน าพา
จากอากาศยาน  
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
19.  M Cargo Type Code  an1 ประเภทของการบรรจ ุ       

ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 21  
ตวัอยา่งเช่น   0  -  LIQUID BULK 
หมายถึง ของเหลว ก๊าซ ของท่ี
หลอมละลาย เป็นต้น 

(ยกเลิกส าแดง) ประเภทของ
การบรรจ ุดงัตอ่ไปนี ้

1 – Bulk 
2 – Conventional (เป็นหีบห่อ
กองมาไมไ่ด้บรรจตุู้ เคร่ืองจกัร) 
3 – Container 
4 – Airborne 

20.  M Vessel Name an..35 ช่ือยานพาหนะ  
 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูเรือ 
และการบนัทกึคา่ขึน้อยูก่บั Mode 
of Transport ดงันี ้
1 (ทางเรือ) ให้บนัทึก ชื่อเรือ  
2 (ทางรถไฟ) ให้บนัทึก ชื่อรถไฟ 
3 (ทางรถยนต์) ให้บนัทึก  
“BY TRUCK”  
3 (คนเดินเข้ามา)  ให้บนัทึก  
“ON FOOT”  
4 (ทางเคร่ืองบิน) ให้บนัทึก 
หมายเลขเท่ียวบิน (Flight 
Number)  
5 (ไปรษณีย์) ให้บนัทกึ“BY MAIL”  
7 (ทอ่/สายสง่)ให้บนัทกึ“BY PIPE”  
8 (เรือตามล าน า้) ให้บนัทึก “BY 
BOAT”  
8 (เรือเล็กทางทะเล) ให้บนัทึก 
“BY BOAT”  
9 (ผู้ โดยสารน าพาจากอากาศ
ยาน) ให้บนัทึก 
 “BY PASSENGER” 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
21.  M Arrival Date n8 วนัท่ีน าเข้า เป็น ปี ค.ศ. เดือน 

วนั (CCYYMMDD) 
 

Document  
Type 

วนัท่ีน าเข้า 

0 วนัน าเข้าจริง 
3 วนัน าเข้าจริง 
5 วนัน าเข้าจริง 
X วนัน าเข้าจริง  

22.  C  Master Bill of 
Lading 

an..35 เลขท่ีใบตราสง่ 1  
การระบคุา่มีความสมัพนัธ์กบั 
Mode of Transport ดงันี ้ 
ทางรถไฟ ให้ระบ ุMaster Bill 
of Lading 
ทางรถยนต์/ทางบก/ทางทอ่/
ทางสายสง่ไฟฟ้า/ 
ทางเรือท่ีเข้าออกดา่นศลุกากร
ทางบก/เรือเล็กทางทะเล      
ให้ระบ ุReceived Control 
Number ของ ศบ.1 (Car 
Manifest) 
ทางเคร่ืองบนิ ให้ระบ ุMaster 
Air Waybill 
ทางเรือ/ทางไปรษณีย์/        
ทางผู้ โดยสารน าพาจาก
อากาศยาน  ไมต้่องระบ ุ

การตรวจสอบขึน้อยู่กบั Mode 
of Transport ดงันี ้
 ทางเรือ ปัจจบุนั Field นีไ้ม่
มีการตรวจสอบกบั Manifest 
 ทางรถไฟ ปัจจบุนั Field นี ้
ไมม่ีการตรวจสอบกบั Manifest 
 ทางรถยนต์/ทางบก/ทาง
ท่อ/ทางสายสง่ไฟฟ้า/ทางเรือท่ี
เข้าออกด่านศลุกากรทางบก/เรือ
เลก็ทางทะเล ตรวจสอบกบั 
Received Control Number ใน 
ศบ.1 (Car Manifest) 
 ทางเคร่ืองบิน ตรวจสอบกบั 
Master Air Waybill ใน 
Manifest โดยตดัช่องวา่งและ
อกัขระพิเศษทกุอย่างออก เหลือ
เฉพาะตวัเลขและตวัอกัษร
เท่านัน้ (ตวัอกัษรเลก็ใหญ่ไมม่ี
ผล) ก่อนน าไปค้นหาใน 
Manifest 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

 ทางไปรษณีย์ ปัจจบุนั 
Field นีไ้มม่ีการตรวจสอบกบั 
Manifest 
 ทางผู้ โดยสารน าพาลงจาก
อากาศยาน ปัจจบุนั Field นีไ้ม่
มีการตรวจสอบกบั Manifest 

23.  M House Bill of 
Lading 

an..35 เลขท่ีใบตราสง่ 2  
การระบคุา่มีความสมัพนัธ์กบั 
Mode of Transport ดงันี ้
ทางเรือ ให้ระบ ุHouse Bill of 
Lading 
ทางรถไฟ ให้ระบ ุHouse Bill 
of Lading 
ทางรถยนต์/ทางบก/ทางทอ่/
ทางสายสง่ไฟฟ้า/ 
ทางเรือท่ีเข้าออกดา่นศลุกากร
ทางบก/เรือเล็กทางทะเล ให้
ระบ ุItem Number ของศบ.1 
สว่นรายการ 
ทางเคร่ืองบนิ ให้ระบ ุHouse 
Air Waybill 
ทางไปรษณีย์ ให้ระบเุลข
รายการศลุกากร (Postal 
Number) 
ทางผู้ โดยสารน าพาทาง
อากาศยาน  ให้ระบเุลขบญัชี
สินค้าท่ีผู้ โดยสารน าพาจาก

การบนัทกึขึน้อยูก่บั Mode of 
Transport ดงันี ้
 ทางเรือ ตรวจสอบกบั 
House Bill of Lading ใน 
Manifest โดยตดัช่องวา่งและ
อกัขระพิเศษทกุอยา่งออก 
เหลือเฉพาะตวัเลขและ
ตวัอกัษรเท่านัน้ (ตวัอกัษรเล็ก
ใหญ่ไมมี่ผล) ก่อนน าไปค้นหา
ใน Manifest 
 ทางรถไฟ ตรวจสอบกบั 
House Bill of Lading ใน 
Manifest โดยตดัช่องวา่งและ
อกัขระพิเศษทกุอยา่งออก 
เหลือเฉพาะตวัเลขและ
ตวัอกัษรเท่านัน้ (ตวัอกัษรเล็ก
ใหญ่ไมมี่ผล) ก่อนน าไปค้นหา
ใน Manifest 
 ทางรถยนต์/ทางบก/ทาง
ท่อ/ทางสายสง่ไฟฟ้า/ทางเรือท่ี
เข้าออกด่านศลุกากรทางบก/เรือ 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

อากาศยาน (Passenger 
Baggage Number) 

เลก็ทางทะเล ตรวจสอบกบั Item 
Number ใน ศบ.1  
(Car Manifest ) 

 ทางเคร่ืองบนิ ตรวจสอบ
กบั House Air Waybill ใน 
Manifest โดยตดัช่องวา่งและ
อกัขระพิเศษทกุอยา่งออก 
เหลือเฉพาะตวัเลขและ
ตวัอกัษรเท่านัน้ (ตวัอกัษรเล็ก
ใหญ่ไมมี่ผล) ก่อนน าไปค้นหา
ใน Manifest 
 ทางไปรษณีย์ ตรวจสอบ
กบั Postal Number ใน 
Postal Manifest โดยตดั
ชอ่งวา่งและอกัขระพิเศษทกุ
อยา่งออก เหลือเฉพาะตวัเลข
เทา่นัน้ ก่อนน าไปค้นหาใน 
Postal Manifest 
 ทางผู้ โดยสารน าพาลง
จากอากาศยาน ตรวจสอบกบั 
Passenger Baggage Number 
ใน Passenger Manifest 

24.  O Outside Release 
Port 

n..4 
 

รหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ยนอก
สถานท่ี  

 กรณีต้องการเปิดตรวจ
นอกสถานท่ี ณ คลงัสินค้า
ทณัฑ์บน เขตปลอดอากร หรือ
เขตประกอบการเสรี โดยไมใ่ช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

ให้ระบรุหสัสถานท่ี ระบบ
ตรวจสอบข้อมลูกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสถานท่ี (RFARS) 
 กรณีต้องการเปิดตรวจนอก
สถานท่ี ณ คลงัสินค้าทณัฑ์บน 
เขตปลอดอากร หรือเขต
ประกอบการเสรี ใช้สทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร ให้ระบุ
รหสัสถานท่ี ระบบตรวจสอบ
ข้อมลูกบัแฟ้มข้อมลูรหสัสถานท่ี 
(RFARS) 
 กรณีต้องการเปิดตรวจนอก
สถานท่ี ณ สถานประกอบการ 
บริษัท หรือ โรงงาน ท่ีไมม่ีการ
ก าหนดรหสัสถานท่ี (RFARS) 
ไมต้่องระบคุา่ กรณีนีใ้ห้อ้างอิง
ตามท่ีอยู่บริษัทของผู้น าเข้า
ตามท่ีส าแดงใน Import 
Declaration Control 

25.  O Factory No n..8 รหสัผู้ประกอบการในเขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี
ของผู้สง่ข้อมลูใบขนสินค้า 

(ยกเลิกส าแดง) 
ยกเลิก ไมต้่องส าแดง Field นี ้
 
 

26.  M Release Port   n..4 รหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ย   ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสถานท่ี (RFARS) 

27.  M Discharge Port  n..4 รหสัสถานท่ีน าเข้า   ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสถานท่ี (RFARS) 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
28.  M Origin Country 

Code 
a2 

 
รหสัประเทศก าเนิด   ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู

รหสัประเทศตามมาตรฐาน 
Recommendation 6 : ISO 
3166 (RFICC) 

29.  M Consignment 
Country Code 

a2 รหสัประเทศต้นทางบรรทกุ   ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัประเทศตาม มาตรฐาน 
Recommendation 6 : ISO 
3166 (RFICC) 

30.  M Shipping Marks an..512 เคร่ืองหมายและเลขหมาย   
หีบหอ่ 

 ถ้าไมมี่ให้ระบคุ าวา่  “NO 
SHIPPING MARK” 
 ถ้าเป็นรูปภาพให้ระบคุ า
วา่ “PICTURE” 
 ถ้าเป็นข้อความให้บนัทึก
เป็นข้อความตามจริง  
 ถ้าเป็นข้อความท่ีเป็น
ภาษาตา่งประเทศ ซึง่ไม่
สามารถบนัทกึ ข้อความนัน้ได้ 
เชน่ ภาษาจีน  ให้ระบคุ าว่า 
“PICTURE” 
 ถ้ามีความยาวเกิน 512 
ตวัอกัษร ให้บนัทกึเพียง 512 
ตวัอกัษรได้ 

31.  M Total Package 
Amount 

n..8 จ านวนหีบหอ่รวม  

32.  M Total Package Unit 
Code 

an2 ลกัษณะหีบห่อรวม  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ลกัษณะหีบห่อตามมาตรฐาน 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

UNECE Recommendation 
21 (RFPKG) 

33.  M Total Net Weight n..11,3 น า้หนกัสทุธิรวม  ต้องมีคา่เทา่กบัน า้หนกั
สทุธิรวมทกุรายการ 

34.  M Net Weight Unit 
Code 

an..3 หนว่ยของน า้หนกัสทุธิ ตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 20 มีคา่ได้
ดงัตอ่ไปนี ้
KGM – Kilogram 
TNE  – Metric Ton  
GRM – Gram 
CTM – Carat 

 

35.  M Total Gross Weight n..11,3 น า้หนกัรวม  ต้องมีคา่เทา่กบัหรือ
มากกวา่น า้หนกัสทุธิรวม  
(Total Net Weight) เทา่นัน้ 

36.  M Total Gross Weight 
Unit Code 

an..3 หนว่ยของน า้หนกัรวม ตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 20  มีคา่
ได้ดงัตอ่ไปนี ้
KGM – Kilogram 
TNE  – Metric Ton  
GRM – Gram 
CTM – Carat 

 

37.  M Currency Code a3 รหสัสกลุเงินตรา  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตรา  
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (RFCUC) 

38.  M Exchange Rate n..12,5 อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราขาเข้า 
(RFICU) 

39.  M CIF Value Foreign n..16,2 ราคา CIF เงินตา่งประเทศ  
 

40.  M CIF Value Baht n..16,2 ราคา CIF เงินบาท  มีคา่เทา่กบัราคา CIF  
เงินตา่งประเทศ คณูด้วยอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา 

41.  C RGS Code 
 

n..3 รหสัธนาคาร RGS ของผู้น า
เข้าท่ีต้องการให้กรมศลุกากร 
ตัง้ภาระค า้ประกนั 

(ยกเลิกส าแดง) 

42.  C Customs Bank 
Code 
 

n..3 รหสัธนาคารรับอนญุาตจาก
กรมศลุกากร  

 ต้องบนัทกึคา่เม่ือ 
Payment Method = H หรือ 
Guarantee Method = H และ 
Guarantee Type = C 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัธนาคารรับอนญุาต 

43.  C Bank Code 
 

n..3 รหสัธนาคารของผู้น าเข้าท่ี
ต้องการให้กรมศลุกากร  
ตดับญัชี 

 ต้องบนัทกึคา่เม่ือ 
Payment Method = H หรือ 
Guarantee Method = H และ 
Guarantee Type = C 
 น า Bank Code, Bank 
Branch Code, Bank 
Account Number ไป

44.  C Bank Branch Code n..6 รหสัสาขาธนาคารของผู้น าเข้า
ท่ีต้องการให้กรมศลุกากร    
ตดับญัชี 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
45.  C Bank Account 

Number 
an..35 เลขท่ีบญัชีธนาคารของผู้น าเข้าท่ี

ต้องการให้กรมศลุกากรตดับญัชี 
ตรวจสอบกบัข้อมลูรหสั
ธนาคารในแฟ้มข้อมลูทะเบียน
ผู้มาตดิตอ่ โดยต้องเป็นเลขท่ี
บญัชีของผู้น าเข้า (Company 
Tax Number) หรือ ตวัแทนออกของ 
(Broker Tax Number) เทา่นัน้ 

46.  C Total Payment 
Amount 

n..16,2 ยอดช าระเงินรวมท่ีต้องการให้
ตดับญัชีจา่ยแก่กรมศลุกากร 

 การตรวจสอบขึน้อยูก่บั 
Payment Method = H  หรือ  
Guarantee Method = H และ 
Guarantee Type = C 
Total Payment Amount  = 

Total Tax - Total Tax Card 
Payment Amount (ถ้ามี) + 
Total Deposit (ถ้ามีคา่) 

47.  M Payment Method a1 วิธีการช าระเงินคา่ภาษีอากร 
มีคา่ได้ดงัตอ่ไปนี ้
A –  ช าระท่ีกรมศลุกากร 
H –   ช าระผา่นธนาคาร 
L –  ไมมี่การช าระ 
 

(แก้ไขวิธีการช าระค่าภาษีอากร) 
 ถ้ามียอดช าระ ต้องระบุ 
Payment Method = A หรือ 
H เทา่นัน้   
 ถ้าไมมี่ยอดช าระ ให้ระบ ุ
Payment Method = L 
 ถ้า Payment Method = 
H คา่ของ Guarantee 
Method ต้องเป็น H หรือ L 
(ยกเลิกส าแดง) วิธีการช าระ
คา่ภาษีอากร ดงัตอ่ไปนี ้ 
M– หนงัสือราชการ 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

N –  ช าระเงินท่ีกรมศลุกากร  
O –  ตดับญัชีธนาคารระบบ 
EFT  

48.  M Total Tax n..16,2 คา่ภาษีอากรรวม ของทกุ
ประเภทคา่ภาษีของใบขน
สินค้า 

 มีคา่เทา่กบัยอดรวม 
Amount Paid ของทกุ Duty 
Type ใน Detail (Duty) 
 

49.  M Total Deposit n..16,2 เงินประกนัคา่ภาษีอากรรวม 
ของทกุประเภทคา่ภาษีของ  
ใบขนสินค้า 

 มีคา่เทา่กบัยอดรวม 
Deposit Amount ของทกุ 
Duty Type ใน Detail (Duty) 

50.  O Reference Number 
of Common Access 

an..35 หมายเลขอ้างอิงท่ีใช้ในการส่ง
สินค้า 

 

51.  O Assessment 
Request Code 

a1 ขอพบพนกังานศลุกากร 
เน่ืองจากมีปัญหาในเร่ืองพิกดั/
ราคา/หรือต้องการให้
ตรวจสอบของ ให้ระบคุา่ Y 
 

 ระบบจะสัง่การตรวจเป็น 
“50-มีปัญหาพิกดั/ราคา หรือ
ต้องการพบพนกังานศลุกากร 
ท่ีดา่นศลุกากรท่ีน าเข้า”  
 ต้องระบคุา่ Y กรณีมีการ
ก าหนดให้ระบคุา่ในการจดัท า
ข้อมลูใบขนสินค้า เชน่ รถยนต์
ส าเร็จรูป ,ไม้/ของท าด้วยไม้ 

52.  O Inspection Request 
Code 

a1 ขออนญุาตเปิดตรวจนอก
สถานท่ี ให้ระบคุา่ Y 

 หากไมต่ิดเง่ือนไขความ
เส่ียงระบบจะสัง่การตรวจปล่อย
สินค้าโดยไม่ต้องมดัลวด      
 หากตดิเง่ือนไขความเส่ียง
ระบบจะสัง่การตรวจเป็น   
“77-ให้ไปด าเนินการมดัลวดท่ี 
ดา่นศลุกากร ท่ีน าเข้า” เพ่ือ
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

น าไปตรวจปล่อยนอกสถานท่ี
ตามท่ีระบขุ้อมลูไว้ 

53.  C Departure Date n8 วนัท่ีน าสินค้าออกจาก 
Bond/Free Zone /I-EAT 
Free Zone ปี ค.ศ. เดือน วนั 
(CCYYMMDD) 
 

 ต้องบนัทกึคา่เม่ือ 
Document Type เทา่กบั  
A – ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้าย
ภายในประเทศ หรือ  
C – ใบขนสินค้าขาเข้า
โอนย้ายจากเขตปลอดอากร/
เขตประกอบการเสรี 
P – ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้าย 
ช าระคา่ภาษีอากร 

54.  C Approval Port n..4 รหสัสถานท่ีอนมุตัใิบขนสินค้า
หลายเท่ียวเรือ 

 ต้องบนัทกึคา่เม่ือใช้สิทธิ
ประโยชน์ใบขนสินค้าหลาย
เท่ียวเรือน า Approval Port 
และ Approval Number ไป
ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูอนมุตัิ
หลายเท่ียวเรือ   
 โดยตรวจสอบเลขประจ าตวั
ผู้ เสียภาษีของผู้น าเข้า และ
พิกดัศลุกากรท่ีขออนญุาตไว้ 

55.  C Approval Number n6 เลขท่ีอนมุตัิหลายเท่ียวเรือ 
(YYnnnn) 
YY (2) = ปี พ.ศ. ตวัอยา่งเชน่ 
54 
nnnn (4) = Running  
 

56.  M Guarantee Method a1 วิธีการวางประกนั มีคา่ได้
ดงัตอ่ไปนี ้
A –  วางประกนัท่ีกรมศลุกากร 
H –   วางประกนัผ่านธนาคาร 
L –  ไมมี่การวางประกนั 

 ถ้ามียอดวางประกนั ต้อง
ระบ ุGuarantee Method = A 
หรือ H เทา่นัน้   
 ถ้าไมมี่ยอดวางประกนั 
ให้ระบ ุGuarantee  Method = L 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

 ถ้า Guarantee Method 
= A  คา่ของ Payment 
Method ต้องเป็น A หรือ L 

 ถ้า Guarantee Method 
= H และ Guarantee Type = 
C  คา่ Payment Method ต้อง
เป็น H หรือ L เทา่นัน้ 
 ถ้า Guarantee Method 
= H และ Guarantee Type = 
E หรือ O  คา่ Payment Method 
จะเป็น A หรือ  H หรือ L 

57.  C Guarantee Type a1 ประเภทการวางประกนั มีคา่
ได้ดงัตอ่ไปนี ้
C – เงินสด 
B – หนงัสือธนาคารค า้ประกนั 
E – e-Guarantee Deposit 
M – หนงัสือราชการ 

 ระบคุา่ Guarantee Type 
เม่ือ Guarantee  Method = A 
หรือ H เทา่นัน้   
 ถ้า Guarantee Method 
= A  คา่ของ Guarantee   
Type จะต้องเป็น C หรือ B หรือ M 
 ถ้า Guarantee Method 
= H  คา่ของ Guarantee  
Type จะต้องเป็น C หรือ E หรือ O 

58.  C Guarantee Bank 
Code 

n..3 รหสัธนาคารค า้ประกนั  บนัทกึคา่เม่ือ  
Guarantee  Type  = E   
น า Guarantee Bank Code, 
Guarantee Bank Branch Code 
ไปตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูธนาคาร 

59.  C Guarantee Bank 
Branch Code 

n..6 รหสัสาขาธนาคารค า้ประกนั 

60.  O Guarantee Bank 
Account Number 

an..35 เลขสญัญาหนงัสือธนาคาร  
ค า้ประกนั 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
61.  C Total Deposit 

Amount 
n..16,2 ยอดวางประกนัเงินรวมท่ี

ต้องการให้กรมศลุกากร ตัง้
ภาระธนาคารค า้ประกนั 

 การตรวจสอบขึน้อยูก่บั  
Guarantee Method = H และ 
Guarantee Type = E     
คา่ของ  Total Deposit 
Amount  = Total Deposit  

62.  C Export Tax 
Incentives ID 

an..17 เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรท่ีน าสินค้าออก 

กรณีใบขนสินค้าโอนย้าย 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ระบบทะเบียนสิทธิประโยชน์  
กรณีท่ี Document  Type เป็น  A, 
C, P 

63.  O Company Tax 
Number of Trading 
Partner 

an..17 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร
ของบริษัทผู้ขาย /เลขบตัร
ประชาชนของผู้ขาย/เลขท่ี 
Passport 

กรณีใบขนสินค้าโอนย้าย 
 ถ้าผู้ประกอบการน าของ
จากตา่งประเทศเข้าเก็บ 
คลงัสินค้าทณัฑ์บน เขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี 
ให้ระบเุลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี
อากรของบริษัทผู้น าของเข้า 
 ถ้าผู้ประกอบการซึง่เป็น
เจ้าของสินค้าเอง น าของออก 
คลงัสินค้าทณัฑ์บน เขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี 
เม่ือช าระภาษีบริโภคภายใน 
ประเทศ ให้ระบเุลขประจ าตวั  
ผู้ เสียภาษีอากรของบริษัทท่ีน า
ของออก 
 ถ้าผู้ขายเป็นคนตา่งประเทศ
ให้ระบเุลขท่ี Passport  

64.  O Company Branch of 
Trading Partner 

n..6 สาขาท่ีอยูข่องบริษัทผู้ขาย 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
65.  O Sub Broker Tax 

Number 
an..17 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร

ของตวัแทนออกของรับจ้าง
ชว่ง 

 บนัทกึเลขประจ าตวัผู้ เสีย
ภาษีอากรของตวัแทนออกของ
รับจ้างชว่ง (Sub Broker) เม่ือ
ใช้บริการตวัแทนออกของและ
ตวัแทนออกของมีการวา่จ้างชว่ง 
เทา่นัน้ 
 น า Sub Broker Tax 
Number ไปตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูทะเบียนผู้มาติดตอ่ 
ในฐานะตวัแทนออกของ 
 ตรวจสอบความสมัพนัธ์
ของ Broker และ Sub 
Broker Tax Number 

66.  O Deferred Payment 
of Duty/Tax/Fee 

an..5 การชะลอการช าระภาษี/อากร/
คา่ธรรมเนียม 

 ปัจจบุนัยงัไมมี่การใช้งาน  

67.  O Tax Card Bank 
Code 

n..3 รหสัธนาคารบญัชีเดบิตบตัร
ภาษีของผู้น าเข้าท่ีต้องการให้
กรมศลุกากร ตดับญัชี 

 ต้องบนัทกึคา่ ถ้าต้องการ
ช าระคา่ภาษี ด้วยเดบติบตัรภาษี 
  ต้องบนัทึกคา่ของ 
Payment Method = H หรือ 
Guarantee Method = H และ 
Guarantee Type = C เทา่นัน้ 
 น า Tax Card Bank Code, 
Tax Card Bank Branch 
Code, Tax Card Bank 
Account Number ไป
ตรวจสอบกบัข้อมลูรหสัธนาคาร
ในแฟ้มข้อมลูทะเบียนผู้มา

68.  O Tax Card Bank 
Branch Code 

n..6 รหสัสาขาธนาคารบญัชีเดบิต
บตัรภาษีของผู้สง่ออกท่ี
ต้องการให้กรมศลุกากร ตดั
บญัชี 

69.  O Tax Card Bank 
Account Number 

an..35 เลขท่ีบญัชีเดบติบตัรภาษีของ
ผู้น าเข้าท่ีต้องการให้กรม
ศลุกากร ตดับญัชี 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

ตดิตอ่ โดยต้องเป็นเลขท่ีบญัชี
เดบิตบตัรภาษีของผู้น าเข้า 
(Company Tax Number) 
หรือ ตวัแทนออกของ (Broker 
Tax Number) เทา่นัน้ 

70.  O Total Tax Card 
Payment Amount 

n..16,2 ยอดช าระเงินรวม ท่ีต้องการให้
กรมศลุกากร ตดับญัชี 
เดบิตบตัรภาษี 

 ต้องบนัทกึคา่ ถ้าต้องการ
ช าระคา่ภาษี ด้วยเดบติบตัร
ภาษี 

71.  M Registration ID an..35 รหสัผู้สง่ข้อมลู ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู 
XML User 

72.  M Date Transmit n8 วนัท่ีสง่ข้อมลู  ใช้ข้อมลูจาก Timestamp 
แทน 73.  M Time Transmit n..8 เวลาท่ีสง่ข้อมลู 
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 ใบขนสินค้าขาเข้า ส่วนที่ 2 Import Declaration Control (Invoice) ประกอบด้วย 35 Fields 
Import Declaration Control (Invoice Control) 

Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
1.  M Invoice Number an..35 เลขท่ีบญัชีราคาสินค้า  เลขท่ีบญัชีราคาสินค้า

กรณีน าเข้าไมห่มดในครัง้เดียว
สามารถใช้เลขท่ี Invoice ซ า้ได้ 

2.  M Invoice Date n8 วนัท่ีบญัชีราคาสินค้า ระบเุป็น  
ปี ค.ศ. เดือน วนั (CCYYMMDD) 

3.  M Purchase Order 
Number 

an..35 เลขท่ีใบสัง่ซือ้  

4.  M Term of Payment 
Code 

an..17 เง่ือนไขการช าระเงิน  ให้บนัทึกตามความเป็น
จริง ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 17 

5.  M Trade Terms a3 เง่ือนไขการซือ้ขาย ตาม 
INCOTERMS 

 

6.  M Buyer Status a2 ฐานะของผู้ ซือ้ ต้องบนัทึกคา่ดงันี ้
AG   - AGENT ตวัแทน 
DI    - DISTRIBUTOR ผู้จ าหนา่ย 
CO  - CONCESSIONAIRE ผู้ได้ 
รับสมัปทาน 
MA  - MAKER ผู้ผลิต 
OT  - OTHER อ่ืน ๆ 

 

7.  M Consignor Status a2 ฐานะของผู้ขาย/ผู้สง่ของ ต้อง
บนัทกึคา่ดงันี ้
AG   - AGENT ตวัแทน 
DI    - DISTRIBUTOR ผู้จ าหนา่ย 
CO  - CONCESSIONAIRE  
          ผู้ ได้รับสมัปทาน 
MA  - MAKER ผู้ผลิต 
OT  - OTHER อ่ืน ๆ 
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Import Declaration Control (Invoice Control) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
8.  M Commercial Level a2 ระดบัการค้าของผู้ขาย บนัทึกคา่

ดงันี ้
WO  - WHOLESALER ขายสง่ 
RE   - RETAIL ขายปลีก 

 

9.  M Consignor Name an..70 ช่ือผู้ขาย/ผู้สง่ของ  ข้อมลูของผู้ขาย/ผู้สง่ของ 
Document  

Type 
ผู้ขาย 

0 ตา่งประเทศ 
3 ตา่งประเทศ 
5 ตา่งประเทศ 
X ตา่งประเทศ 

 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัประเทศตาม
มาตรฐาน 
Recommendation 6 : ISO 
3166  (RFICC) 
 หากเป็นใบขนสินค้าท่ี 
Document Type = A , C 
ต้องระบเุป็นรหสั TH เทา่นัน้ 

10.  M Street and Number an..70 ท่ีอยู่ 

11.  O District an..35 ต าบล 

12.  O Sub province an..35 อ าเภอ 

13.  O Province an..35 ช่ือจงัหวดั 

14.  M Postcode an..9 รหสัไปรษณีย์ 

15.  M Country Code a2 รหสัประเทศ 

16.  O e-mail an..35 e-mail address 

17.  M Invoice Currency 
Code 

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราของบญัชีราคา
สินค้า 

 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัสกลุเงินตรา
ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (RFCUC) 

18.  M Total Invoice 
Amount 

n..16,2 ยอดเงินรวมของราคาสินค้าตาม
บญัชีราคาสินค้า 

 ต้องมีคา่เทา่กบัยอด
รวมของ Invoice Amount 
Foreign ทกุรายการ 
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Import Declaration Control (Invoice Control) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
19.  C Forwarding Charge 

Currency Code 
a3 

 
รหสัสกลุเงินตราส าหรับคา่ใช้จา่ย
จากโรงงานถึงท่าเรือ 

 ต้องบนัทกึคา่ เม่ือมี
คา่ใช้จ่ายโรงงานถงึท่าเรือ เงิน
ตา่งประเทศ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (RFCUC) 

20.  O Forwarding Charge 
Foreign 

n..16,2 คา่ใช้จา่ยโรงงานถึงทา่เรือ เงิน
ตา่งประเทศ 

 ต้องบนัทกึคา่ (ถ้ามี) 

21.  C Freight Currency 
Code 

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราส าหรับคา่ขนสง่  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (RFCUC) 
 ต้องบนัทกึคา่เม่ือคา่ของ 
Term = EXW, FCA, FAS 
หรือ FOB 

22.  C Freight  Amount 
Foreign    

n..16,2 คา่ขนสง่ เงินตา่งประเทศ  ต้องบนัทกึคา่เม่ือคา่ของ 
Term = EXW, FCA, FAS 
หรือ FOB 

23.  C Insurance Currency 
Code 

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราส าหรับคา่
ประกนัภยั 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (RFCUC) 
 ต้องบนัทกึคา่เม่ือคา่ของ 
Term = CFR หรือ CPT 
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Import Declaration Control (Invoice Control) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
24.  C Insurance Amount 

Foreign 
n..16,2 คา่ประกนัภยั เงินตา่งประเทศ  ต้องบนัทกึคา่เม่ือคา่

ของ Term = CFR หรือ CPT 
25.  C Packing Charge 

Currency Code  
a3 

 
รหสัสกลุเงินตราส าหรับคา่บรรจ ุ  ต้องบนัทกึคา่ เม่ือมีคา่

บรรจ ุเงินตา่งประเทศ 
 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัสกลุเงินตรา
ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (RFCUC) 

26.  O Packing Charge 
Amount Foreign 

n..16,2 คา่บรรจ ุเงินตา่งประเทศ  ต้องบนัทกึคา่ (ถ้ามี) 

27.  C Interior Transport in 
Country of Origin 
Charge Amount 
Foreign Currency 
Code 

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราส าหรับคา่ขนสง่
ภายในประเทศผู้ขาย 
 

 ต้องบนัทกึคา่ เม่ือมีคา่
ขนสง่ภายในประเทศผู้ขาย 
เงินตา่งประเทศ 
 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัสกลุเงินตรา
ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (RFCUC) 

28.  O Interior Transport in 
Country of Origin 
Charge Amount 
Foreign 

n..16,2 คา่ขนสง่ภายในประเทศผู้ขาย 
เงินตา่งประเทศ 

 ต้องบนัทกึคา่ (ถ้ามี) 

29.  C Landing Charge 
Currency Code  
 

a3 รหสัสกลุเงินตราส าหรับคา่ขน
ย้ายสินค้าลงเรือ/ขึน้อากาศยาน
ในประเทศผู้ขาย 

 ต้องบนัทกึคา่ เม่ือมีคา่ขน
ย้ายสินค้าลงเรือ/ขึน้อากาศ
ยานในประเทศผู้ขาย เงิน
ตา่งประเทศ 
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Import Declaration Control (Invoice Control) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (RFCUC) 

30.  O Landing Charge 
Amount Foreign 

n..16,2 คา่ขนย้ายสินค้าลงเรือ/ขึน้อากาศ
ยานในประเทศผู้ขาย  
เงินตา่งประเทศ 

 ต้องบนัทกึคา่ (ถ้าม)ี 

31.  C Other Charge 
Currency Code 

a3 รหสัสกลุเงินตราส าหรับคา่ใช้จา่ย
อ่ืน ๆ 

 ต้องบนัทกึคา่ เม่ือมี
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เงิน
ตา่งประเทศ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (RFCUC) 

32.  O Other Charge 
Amount Foreign 

n..16,2 คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ เงินตา่งประเทศ  ต้องบนัทกึคา่ (ถ้าม)ี 

33.  C Detail of Other 
Charge 

an..512 รายละเอียดคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ  ต้องบนัทกึคา่ เมื่อระบุ
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เงิน
ตา่งประเทศ 

34.  O Self Certification 
Remark 

an..512 หมายเหตกุารรับรองถ่ินก าเนิด
สินค้าด้วยตนเอง 

 บนัทกึคา่ รายละเอียด
การรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า
ด้วยตนเอง (Self 
Certification) 

35.  O AEOs Reference 
Number 

an..35 เลขอ้างอิงผู้ประกอบการทาง
เศษฐกิจผู้ได้รับอนญุาต  AEO 
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  ใบขนสินค้าขาเข้า ส่วนที่ 3 Import Declaration Detail ประกอบด้วย 76 Fields 
Import Declaration Detail (Detail) 

Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
1.  M Item Number n..4 ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  Running 
2.  M Invoice Number an..35 เลขท่ีบญัชีราคาสินค้า  เพ่ือเป็นการแจ้งวา่

รายการในใบขนสินค้า
รายการนีม้าจาก Invoice 
Number และ Invoice Item 
Number อะไร  
 ในแตล่ะรายการในใบ
ขนสินค้าสามารถใช้ Invoice 
Number และ Invoice Item 
Number     ซ า้กนัได้ 

3.  M Invoice Item 
Number 

n..4 ล าดบัรายการในบญัชีราคาสินค้า 

4.  M Tariff Code n..12 รหสัพิกดัศลุกากร  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัพิกดัศลุกากร (REFTRC) 

5.  M Tariff Sequence n5 ล าดบัอตัราอากรของรหสัพิกดั
ศลุกากร 

 น า Tariff Code + Tariff 
Sequence ไปตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูอตัราอากรขาเข้า 
(REFDRT) เพ่ือหาอตัรา
อากรน าเข้า 

6.  M Statistical Code n..3 รหสัสถิตสิินค้า  น า Tariff Code + 
Statistical Code ไป
ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
สถิตสิินค้า (REFTRS) 

7.  O Import Tariff an..12 รหสัพิกดัศลุกากร ภาค 4 ของ
สินค้าท่ีได้รับยกเว้นอากร  

 บนัทกึคา่เม่ือกรณีน าเข้า
ขอยกเว้นอากรตามพิกดั
ศลุกากร ภาค 4 เท่านัน้ เช่น 
2PART4, 18PART4 เป็นต้น  
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัพิกดัศลุกากรขาเข้ายกเว้น
อากร (Import Tariff) และน า 
Import Tariff + Tariff 
Sequence  
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัพิกดัศลุกากรภาค 4 ของท่ี
ได้รับยกเว้นอากร (REFIDR) 
เพ่ือหาอตัราอากรน าเข้า 

8.  M Privilege Code an3 รหสัสิทธิพิเศษ  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสทิธิพิเศษ (REFPVC) 
 ส าหรับค าร้องขอรับของไป
ก่อนตามภาค 4 ประเภทท่ี 10, 
11, 13 ให้ระบ ุ004 
 ส าหรับค าร้องขอรับของไป
ก่อนตาม พรบ. ปิโตรเลียม ระบ ุ
005 
** ต้องดเูอกสารหลกัการบนัทกึ
ข้อมลูระบบการน าเข้าประกอบ 

9.  O AHTN Code n..12 รหสัอ้างอิง AHTN  ยกเลิกไมต้่องส าแดง 
เน่ืองจากใช้ฮาร์โมไนซ์ 2017 

10.  O Deposit Reason an3 
 

เหตผุลการวางประกนัของใบขน
สินค้า 

ยกเลิก Field นี ้เปลี่ยนไปใช้ 
Deposit Reason Code ใน
สว่นของ Import Declaration 
Detail (Deposit) แทน 

11.  M Nature of 
Transaction 

n2 ประเภทของข้อมลูมีคา่ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
11 = เป็นการค้า 
21 = เป็นของแถม/ ไมม่ีมลูคา่ทาง 
        การค้า 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

90 = รับจ้างท าของและอื่น ๆ 
12.  O UNDG Number n..4 รหสัสินค้าอนัตราย  ต้องบนัทกึคา่ UNDG 

Number หากเป็นสนิค้า
อนัตราย 

13.  O Product Code an..35 รหสัสินค้า/วตัถดุิบของบริษัท  ส าหรับรถยนต์ให้ระบขุนาด
ความจุของกระบอกสบู 
 ส าหรับสรุาให้ระบุ
รหสัสินค้าของผู้น าเข้าสรุา 

14.  M Thai Description of 
Goods 

an..512 ชนิดของ ภาษาไทย  ให้ส าแดงรายละเอียดตาม 
Invoice 
 ส าหรับสรุาให้ระบชุนิดของ
สรุา เช่น วอดก้า 

15.  M English Description 
of Goods 

an..512 ชนิดของ ภาษาองักฤษ  ให้ส าแดงรายละเอียดตาม 
Invoice 
 ส าหรับสรุาให้ระบช่ืุอของ
สรุา เช่น BEL VEDERE PURE 

16.  O Customs Product 
Code 

an..35 รหสัสินค้า/วตัถดุิบของกรม
ศลุกากร 

 ส าหรับสรุาให้ระบแุรง
แอลกอฮอล์ของสรุาเป็นดีกรี 

17.  O Product Attribute 1 an..35 ลกัษณะของสินค้า 1  ส าหรับรถยนต์ ให้ระบุ
หมายเลขตวัถงัรถยนต์ 

18.  O Product Attribute 2 an..35 ลกัษณะของสินค้า 2  ส าหรับรถยนต์ ให้ระบุ
หมายเลขเคร่ืองยนต์  

19.  M Product Year n4 ปีของสินค้า (ค.ศ.) (CCYY)  ปีท่ีผลิตสินค้า 
20.  M Brand Name an..35 ช่ือการค้า / ย่ีห้อ  ถ้าไมมี่ให้ระบ ุ“NO 

BRAND” 
 ส าหรับรถยนต์ระบย่ีุห้อ
และรุ่นของรถยนต์ 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
21.  O Remark an..256 หมายเหต ุ  ใช้ในการบนัทกึ

รายละเอียดอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เชน่ 
ถ้ามีการเพิ่มราคา ต้องระบุ
เหตผุลในการเพิ่มราคา เป็นต้น 

22.  M Origin Country 
Code 

a2 
 

รหสัประเทศก าเนิด  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัประเทศตามมาตรฐาน 
Recommendation 6 : ISO 
3166  (RFICC) 

23.  M Net Weight  n..11,3 น า้หนกัสทุธิ  ทกุรายการรวมกนัต้อง
เทา่กบัน า้หนกัสทุธิในสว่น
ควบคมุ 

24.  M Net Weight Unit 
Code 

an..3 หนว่ยของน า้หนกัสทุธิ ตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 20 มีคา่ได้
ดงัตอ่ไปนี ้
KGM – Kilogram 
TNE  – Metric Ton  
GRM – Gram 
CTM – Carat 

 
 
 
 
 
 

25.  M Quantity  n..14,3 ปริมาณ  
26.  M Quantity Unit Code an..3 หนว่ยของปริมาณ  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู

หน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 
20 (RFUNT) 
 ถ้าหน่วยรหสัสถิตสิินค้า
ไมเ่ทา่กบั  KGM, TNE, 
GRM, CTM  หนว่ยของ
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

ปริมาณ ท่ีบนัทึกต้องเป็นไป
ตามหนว่ยของรหสัสถิตสิินค้า 

27.  M Currency Code a3 รหสัสกลุเงินตราของแตล่ะรายการ  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (REFCUC) 

28.  M Exchange Rate  n..12,5 
 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราแตล่ะ
รายการ 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ส าหรับขาเข้า (RFICU) 

29.  M Unit Price Foreign n..16,5 ราคาตอ่หนว่ยเงินตา่งประเทศแต่
ละรายการ 

 

30.  M Unit Price Baht n..16,2 ราคาตอ่หนว่ยเงินบาทแตล่ะ
รายการ 

 ต้องมีคา่เท่ากบัผลลพัธ์
ของราคาตอ่หนว่ยเงิน
ตา่งประเทศแตล่ะรายการ 
คณูอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
(Price Foreign * Exchange 
Rate) 

31.  M Invoice Quantity n..14,3 ปริมาณตามบญัชีราคาสินค้า  
32.  M Invoice Quantity 

Unit Code 
an..3 หนว่ยของปริมาณตามบญัชีราคา

สินค้า 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
หน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 
20 (RFUNT) 

33.  M Invoice Amount 
Foreign 

n..16,2 จ านวนเงินของแตล่ะรายการเงิน
ตา่งประเทศ 

 ต้องมีคา่เท่ากบัผลลพัธ์
ของราคาตอ่หนว่ยเงิน
ตา่งประเทศแตล่ะรายการ 
คณูด้วยปริมาณตามบญัชี
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

ราคาสินค้า (Price Foreign * 
Invoice Quantity) 

34.  M Invoice Amount 
Baht 

n..16,2 จ านวนเงินของแตล่ะรายการ  
เงินบาท 
 

 ต้องมีคา่เท่ากบัผลลพัธ์
ของจ านวนเงินของแตล่ะ
รายการเงินตา่งประเทศ คณู
ด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
(Invoice Amount Foreign * 
Exchange Rate) 

35.  O Increased Price 
Foreign 

n..16,2 เพิ่มราคา เงินตา่งประเทศ  

36.  O Increased Price 
Baht 

n..16,2 เพิ่มราคา เงินบาท  ต้องมีคา่เทา่กบัผลลพัธ์
ของเพิ่มราคา เงินตา่งประเทศ 
คณูอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
(Increased Price Foreign * 
Exchange Rate) 

37.  M CIF Value Foreign n..16,2 ราคา CIF เงินตา่งประเทศ  
38.  M CIF Value Baht  n..16,2 ราคา CIF เงินบาท  ใช้เป็นฐานในการคิดคา่

ภาษีอากรขาเข้าตามราคา 
(เปอร์เซ็นต์) 
 ต้องมีคา่เท่ากบัผลลพัธ์ของ
ราคา CIF เงินตา่งประเทศ คณู
ด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
(CIF Value Foreign * 
Exchange Rate) 

39.  O CIF Value Assess n..16,2 ราคา CIF เงินบาทราคาประเมิน  ถ้ามีคา่จะใช้เป็นฐานใน
การคิดคา่ภาษีอากรขาเข้า
ตามราคา แทนราคา CIF เงิน
บาท 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
40.  M Shipping Marks an..512 เคร่ืองหมายและเลขหมายหีบหอ่  ถ้าไมมี่ให้ระบคุ าวา่ 

“NO SHIPPING MARK” 
 ถ้าเป็นรูปภาพให้ระบคุ า
วา่ “PICTURE” 
 ถ้าเป็นข้อความให้
บนัทกึเป็นข้อความตามจริง 
แตถ้่ามีความยาวเกิน 512 
ตวัอกัษร ให้บนัทกึเพียง 512 
ตวัอกัษรได้ 

41.  O Package Amount n..8 จ านวนหีบหอ่   ถ้าไมท่ราบจ านวนหีบ
หอ่ท่ีบรรจสุินค้ามาในแตล่ะ
รายการก็ไมต้่องบนัทกึข้อมลู 

42.  C Package Unit Code an..2 ลกัษณะหีบห่อ  ต้องบนัทกึคา่ เมื่อมีคา่
จ านวนหีบห่อ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ลกัษณะหีบห่อ ตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 
21 (RFPKG) 

43.  M Re- Importation 
Certificate 

a1 เป็นรายการสทุธิน ากลบัหรือไม ่  
มีคา่เทา่กบั Y หรือ  N เทา่นัน้       
(Y = Yes, N = No) 

เง่ือนไขในการใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
 สามารถใช้สิทธิ Bond, 
มาตรา 29, Free Zone, I-EAT 
Free Zone อยา่งใดอยา่ง
หนึง่เทา่นัน้ในแตล่ะรายการ
ในใบขนสินค้า และระบเุลข
ทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ 
 

44.  M BOI a1 ใช้สิทธิสง่เสริมการลงทนุ หรือไม ่ 
มีคา่เทา่กบั Y หรือ  N เทา่นัน้ (Y = 
Yes, N = No) 

45.  M Bond a1 ใช้สิทธิคลงัสินค้าทณัฑ์บน หรือไม ่ 
มีคา่เทา่กบั Y หรือ  N เทา่นัน้ (Y = 
Yes, N = No) 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
46.  M 19 bis a1 ใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 29

หรือไม ่มีคา่เทา่กบั Y หรือ  N 
เทา่นัน้ (Y = Yes, N = No) 

ทางภาษีอากร ตามประเภท
ของสิทธิ 
 กรณีใช้สิทธิ BOI ให้ระบุ
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 
 สามารถใช้สิทธิหลาย
เท่ียวเรือร่วมกบัสิทธิอ่ืน ๆ ได้  
 ใช้สิทธิ Re-Export ไม่
สามารถใช้ร่วมกบัสิทธิอ่ืน ๆ 
ได้ 

47.  M Re-Export  a1 ใช้สิทธิ Re-Export มาตรา 28
หรือไม ่ 
มีคา่เทา่กบั Y หรือ  N เทา่นัน้  
(Y = Yes, N = No) 

48.  M Free Zone a1 ใช้สิทธิเขตปลอดอากร หรือไม ่ 
มีคา่เทา่กบั Y หรือ  N เทา่นัน้  
(Y = Yes, N = No) 

49.  M I-EAT Free Zone a1 ใช้สิทธิเขตประกอบการเสรี หรือไม ่ 
มีคา่เทา่กบั Y หรือ  N เทา่นัน้  
(Y = Yes, N = No) 

50.  M Several a1 รายการขออนมุตัิใบขนสินค้าหลาย
เท่ียวเรือ  
มีคา่เท่ากบั Y หรือ  N เท่านัน้  
(Y = Yes, N = No) 

 ต้องบนัทกึรหสัสถานท่ี
อนมุตัิใบขนสินค้าหลายเท่ียว
เรือและเลขท่ีอนมุตัิหลายเท่ียว
เรือในสว่นควบคมุของใบขน
สินค้า 

51.  C Reference 
Declaration Number 
  

an14 เลขท่ีใบขนสินค้า ท่ีอ้างถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบการระบคุา่ ดงันี ้
 ต้องบนัทกึคา่กรณีใช้
สิทธิสทุธิน ากลบั 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

  
 เม่ือเป็นธุรกรรมการโอน 
ย้ายสินค้าท่ีเก่ียวข้องกบัการ 
ซือ้ขายระหวา่งสิทธิประโยชน์ 
- Document Type = A (ใบขน
สินค้าขาเข้าโอนย้าย
ภายในประเทศ) ท่ีรับโอนของ
มาจากคลงัสินค้าทณัฑ์บน 
หรือตามมาตรา 29 หรือ BOI 
ให้ระบเุลขท่ีใบขนสินค้าขาออก
โอนย้ายภายในประเทศ 
(Document Type = B) และ
รายการในใบขนสินค้า 
- Document Type = C (ใบขน
สินค้าขาเข้าโอนย้ายออกจาก
เขตปลอดอากร/เขต
ประกอบการเสรี) ให้ระบ ุ
เลขท่ีใบขนสินค้าท่ีน าของ 
เข้าเขตปลอดอากร หรือเขต 
ประกอบการเสรี ท่ีประเภท 
เขตเป็นพาณิชยกรรม 
(Document Type = 0 หรือ D) 
และรายการในใบขนสนิค้า 
 เม่ือเป็นธุรกรรมการโอน 
ย้ายสินค้าท่ีเก่ียวข้องกบั
คลงัสินค้าทณัฑ์บนทัว่ไป  
หรือสถานประกอบกิจการใน
เขตปลอดอากรหรือ 
 

52.  C Reference 
Declaration Line 
Number  

n..4 รายการในใบขนสินค้า ท่ีอ้างถึง 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

สถานประกอบกิจการในเขต
ประกอบการเสรีท่ีประเภทเขต
เป็นพาณิชยกรรมเพ่ือช าระคา่
ภาษีอากร 
- Document Type = P 
(ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้าย 
ช าระคา่ภาษีอากร) ให้ระบ ุ
เลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีน า 
ของเข้าคลงัสินค้าทณัฑ์บน 
(Document Type = 0 หรือ 
A หรือ C) และรายการในใบ 
ขนสินค้า หรือระบเุลขท่ีใบ 
ขนสินค้าขาเข้าท่ีน าของเข้า 
สถานประกอบกิจการในเขต 
ปลอดอากร หรือสถาน
ประกอบกิจการในเขต
ประกอบการเสรี (Document 
Type = 0 หรือ 
C หรือ D) และรายการใน 
ใบขนสนิค้า 

53.  O Assess Quantity n..14,3 ปริมาณประเมิน  ถ้ามีคา่ จะใช้เป็นฐานใน
การคิดคา่ภาษีอากรขาเข้า
ตามสภาพ แทนปริมาณ 

54.  O Exempt CIF Baht n..10,2 อตัราลดหยอ่นราคา CIF เงินบาท 
มีคา่เป็นเปอร์เซ็นต์ 

 ถ้ามีคา่ จะน าไปค านวณ
เพ่ือลดราคา CIF เงินบาทลง 
ก่อนใช้เป็น   ฐานในการคดิ
คา่ภาษีอากร     ขาเข้าตาม
ราคา 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
55.  O Excise Code n..12 รหสัพิกดัสรรพสามิต   ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู

พิกดัสรรพสามิต  
56.  O Excise Quantity n..14,3 ปริมาณท่ีใช้ค านวณภาษี

สรรพสามิต 
 

57.  O Excise Quantity 
Unit Code 

an..3 หนว่ยของปริมาณท่ีใช้ค านวณ
ภาษีสรรพสามิต 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
หนว่ยของสินค้าตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 20  

58.  O Assess Excise 
Quantity 

n..14,3 ปริมาณประเมินท่ีใช้ค านวณภาษี
สรรพสามิต 

 

59.  C Import Tax 
Incentives ID 

an..17 เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากร ท่ีน าสินค้าเข้าเก็บ 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ระบบทะเบียนสิทธิประโยชน์
กรณีท่ี Document  Type = 
A, C หรือ 0 กรณีท่ีใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร 

60.  C Argumentative 
Tariff Code 

n..12 รหสัพิกดัศลุกากร ท่ีขอโต้แย้ง/วาง
ประกนั 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัพิกดัศลุกากร (REFTRC) 

61.  C Argumentative 
Tariff Sequence 

n5 ล าดบัอตัราอากรของรหสัพิกดั
ศลุกากร ท่ีขอโต้แย้ง/วางประกนั 

 Tariff Code + Tariff 
Sequence ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูอตัราอากรขาเข้า 
(REFDRT) เพ่ือหาอตัรา
อากรน าเข้า 
 

62.  C Argumentative 
Privilege Code 

an3 รหสัสิทธิพิเศษ ท่ีขอโต้แย้ง/วาง
ประกนั 

(กรณีขอโต้แย้ง/วางประกนั) 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสิทธิพิเศษ (REFPVC) 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
63.  C BOI License 

Number 
an..35 เลขท่ีบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI  ต้องบนัทกึคา่กรณีใช้

สิทธิสง่เสริมการลงทนุ 
64.  O Origin Criteria an..35 เกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้า  บนัทกึคา่ เม่ือสินค้ามี

การรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า
ด้วยตนเอง (Self Certification) 

65.  C Argumentative 
Reason Code 

an3 รหสัเหตผุลการขอโต้แย้ง   บนัทกึคา่เม่ือโต้แย้งใน
เร่ืองตา่ง ๆ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัโต้แย้ง /วางประกนั 

66.  O Certified Exporter 
Number 

an..17 หมายเลขทะเบียน  Certified 
Exporter ของผู้สง่ออกจาก
ตา่งประเทศ 

 บนัทกึคา่ เม่ือสินค้ามี
การรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า
ด้วยตนเอง (Self Certification) 
จากตา่งประเทศ ให้ระบุ
หมายเลขทะเบียน Certified 
Exporter ของผู้สง่ออกจาก
ตา่งประเทศ 
 

67.  O Gross Weight n..11,3 น า้หนกัรวมสิ่งหอ่หุ้ม  ให้ส าแดงน า้หนกัรวมสิ่ง
หอ่หุ้มของแตล่ะรายการ โดย
ส าแดงเป็นกิโลกรัม (ปัจจบุนั
ยงัไมมี่การใช้งาน) 

68.  O Procedure Code 
(Wording 
Amendment) 

an..7 
 

พิธีการศลุกากร   ปัจจบุนัยงัไมมี่การใช้
งาน (National codes that 
may be based on the 
Revised Kyoto 
Convention) 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
69.  O Valuation Code 

(Adding 
Amendment) 
 

n1 วิธีการก าหนดราคาศลุกากร 
 

 ปัจจบุนัยงัไมมี่การใช้งาน 
(Coding follows 
numbering of WCO 
Valuation methods) 

70.  O Deducted Amount n..16,2 ราคา CIF ของเงินตา่งประเทศท่ี
ปรับลด 
 

 บนัทกึคา่ ราคาขายปลีก
แนะน า (บาทตอ่หน่วย)  
เม่ือผู้น าเข้าแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะน าตอ่กรม
สรรพสามิต (แบบ ภส. 02-01)  
 
 

71.  C Model Number an..35 เลขท่ีสตูรการผลิต  ต้องบนัทกึคา่ เม่ือน า
สินค้าออกจากคลงัสินค้า
ทณัฑ์บนประเภทโรงผลิต  
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
สตูรการผลิต 

72.  C Model Version n..4 เวอร์ชัน่ของสตูรการผลิต 
73.  C Model Company 

Tax Number 
an..17 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของ

บริษัทผู้ ย่ืนสตูรการผลิต 

74.  O Royalty an1 คา่สิทธิ มีคา่ดงัตอ่ไปนี ้
1 – มีคา่สิทธิรวมอยูใ่นราคาของ
น าเข้า 
2 - มีคา่สิทธิยงัไมร่วมอยูใ่นราคา
ของน าเข้า 

 บนัทกึคา่ เม่ือมีคา่สิทธิ 
โดยระบวุา่คา่สิทธิได้ถกู
รวมอยู ่หรือยงัไมร่วมในราคา
ของน าเข้า 
 

75.  C Detail of Royalty an1 รายละเอียดของคา่สิทธิ มีคา่ได้
ดงัตอ่ไปนี ้
1 - Selling Commission and 
Brokerage 
2 - The cost of containers 
3 - The cost of packing 

 ต้องบนัทกึคา่ เม่ือมีการ
ระบคุา่สิทธิเทา่กบั 1 หรือ 2 
ดงันี ้
  1 = Selling Commission 
and Brokerage คือ คา่บ าเหน็จ 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

4 - Royalties and License fees 
5 - Subsequent resale 
6 - Assistance 

ตวัแทนจากการขาย และคา่
นายหน้าหรือคา่คนกลาง 
  2 = The cost of containers 
คือ คา่ภาชนะบรรจ ุ
  3 = The cost of packing 
คือ คา่บรรจหีุบหอ่ 
  4 = Royalties and 
License fees คือ คา่สิทธิ
หรือคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 
  5 = Subsequent resale 
คือ เงินได้จากการขายตอ่ใน
ภายหลงั จากการจ าหน่าย
หรือการใช้ของน าเข้า 
  6 = Assistance คือ คา่
วสัดเุสริม (ความชว่ยเหลือ) 

76.  M Last Entry a1 เป็นข้อมลูของรายการสดุท้ายของ
เอกสารฉบบันีห้รือไม่ มีคา่เท่ากบั 
Y หรือ  N เทา่นัน้ (Y = Yes, N = 
No) 
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  ใบขนสินค้าขาเข้า ส่วนที่ 4 Import Declaration Detail (Duty) ประกอบด้วย 14 Fields 
Import Declaration Detail (Duty) 

Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
1.  M Duty Type an4 ประเภทคา่ภาษีอากรท่ีต้องช าระ

และ/หรือวางประกนั เชน่  
0100 คา่อากรขาเข้า 
0105 คา่อากรพิเศษ 
0110 คา่ธรรมเนียม 
0111 คา่อากรตอบโต้การทุม่

ตลาดและการอดุหนนุ 
0114  คา่อากรชัว่คราวตาม

มาตรการปกป้อง 
0300 คา่ภาษีสรรพสามิต  
0310 คา่ภาษีสรรพสามิต-สรุา  
0320 คา่ภาษีสรรพสามิต-ยาสบู 
0330 คา่ภาษีสรรพสามิต-ไพ ่ 
0400 คา่ภาษีเพ่ือมหาดไทย 
0500 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 
0600 คา่ภาษีอ่ืน 
0603 คา่ธรรมเนียมพิเศษ

กระทรวงพาณิชย์ 
1401 เงินกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิง  
1404 เงินกองทนุเพ่ือสง่เสริมการ

อนรัุกษ์พลงังาน 
1412   เงินบ ารุงกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสขุภาพ สรุา 
1414  เงินบ ารุงกองทนุสนบัสนนุการ

สร้างเสริมสขุภาพ ยาสบู 

 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัประเภทคา่
ภาษีอากร (Duty Type) 
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Import Declaration Detail (Duty) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

1416 เงินบ ารุงองค์การของ 
ส.ส.ท. สรุา 

1418   เงินบ ารุงองค์การของ   
ส.ส.ท. ยาสบู 

1420 เงินบ ารุงกองทนุการพฒันา
กีฬาแหง่ชาติ สรุา 

1422   เงินบ ารุงกองทนุการพฒันา
กีฬาแหง่ชาติ ยาสบู 

2.  M Value  n..17,3 อตัราค านวณตามราคา 
(เปอร์เซ็นต์) 

 

3.  M Specific Rate n..17,3 อตัราค านวณตามสภาพ  
4.  O Specific Unit Code an1 ค านวณตามสภาพจาก 

1 = น า้หนกั 
2 = ปริมาณ 

 

5.  M Amount n..16,2 คา่ภาษี ตามปกติ   
6.  M Amount Paid n..16,2 คา่ภาษี ท่ีช าระ   กรณีไมมี่ลดหย่อน

อากร/ยกเว้นอากร คา่ภาษี 
ท่ีช าระมีคา่เท่ากบัคา่ภาษี 
ตามปกติ 
 กรณีลดหยอ่นอากร/
ยกเว้นอากร (Exemption 
Rate) คา่ภาษี ท่ีช าระมีคา่
เทา่กบัคา่ภาษี หกัลดหย่อน
อากร {Amount – (Amount 
* Exemption Rate %)} 
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Import Declaration Detail (Duty) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
7.  O Exemption Rate n..5,2 อตัราลดหยอ่นอากร/ยกเว้นอากร ระบเุป็นจ านวน

เปอร์เซ็นต์ เชน่ 75 เทา่กบั
ลดหย่อนอากร 75% ช าระ 
25% 

8.  O Deposit Amount n..16,2 เงินประกนั  มีคา่เทา่กบัยอดรวม 
Deposit Amount ของทกุ 
Deposit Reason ในสว่น
ของ Deposit 

9.  O Interest Rate n..4,2 อตัราเงินเพิ่ม  
10.  O Month n..3 จ านวนเดือนท่ีค านวณเงินเพิ่ม  
11.  O Interest n..16,2 เงินเพิ่ม เงินเพิ่มตอ่เดือน 
12.  C Argumentative 

Value Rate 
n..17,3 อตัราค านวณตามราคา 

(เปอร์เซ็นต์) ท่ีขอ วางประกนั 
กรณีขอโต้แย้งวางประกนั 
 
 13.  C Argumentative 

Specific Rate 
n..17,3 อตัราค านวณตามสภาพ ท่ีขอ วาง

ประกนั 
14.  C Argumentative 

Specific Unit Code 
an1 โต้แย้งค านวณตามสภาพจาก 

1 = น า้หนกั   2 = ปริมาณ  
ท่ีขอ วางประกนั 
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 ใบขนสินค้าขาเข้า ส่วนที่ 5 Import Declaration Detail (Permit) ประกอบด้วย 3 Fields 
Import Declaration Detail (Permit) 

Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
1.  M Permit Number an..35 เลขท่ีใบอนญุาต/ใบรับรอง  กรณีมีใบอนญุาต

มากกวา่ 1 ฉบบั ให้แยกบนัทกึ
ข้อมลูตามรายใบอนญุาต/
ใบรับรอง 
 กรณีสินค้ามีการรับรอง
ถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง 
(Self Certification) จาก
ตา่งประเทศ ให้ระบเุลขท่ี 
Invoice Declaration ของ  ผู้
สง่ออกจากตา่งประเทศ 
 กรณีสินค้าตามกฎหมาย
วา่ด้วยภาษีสรรพสามิต  
- ให้ระบรุหสัสินค้าสรรพสามิต 
(Excise Product Code) ท่ี
ได้รับจากกรมสรรพสามิต ตาม
แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 
(ภส. 02-01) 
- ให้ระบ ุ“EXEMPT”   กรณี
ได้รับการผ่อนผนัแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะน าตอ่กรมสรรพสามิต 

2.  M Issue Date n8 วนัท่ีออกใบอนญุาต/ใบรับรอง 
เป็น ปี ค.ศ. เดือน วนั 
(CCYYMMDD) 

 กรณีสินค้ามีการรับรอง
ถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง 
(Self Certification) จาก
ตา่งประเทศ ให้ระบวุนัท่ี
Invoice Declaration ของ  
ผู้สง่ออกจากตา่งประเทศ 
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Import Declaration Detail (Permit) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

 กรณีสินค้าตามกฎหมาย
วา่ด้วยภาษีสรรพสามิต  
- ให้ระบวุนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ตาม
แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 
(ภส. 02-01) 
- ให้ระบวุนัท่ี “20170916” 
กรณีได้รับการผ่อนผนัแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะน า  

3.  M Permit Issue 
Authority 

an..17 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของ
หนว่ยงานผู้ออกใบอนญุาต/
ใบรับรอง 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
เลขประจ าตวั     ผู้ เสียภาษี
ของหน่วยงาน      ผู้ออก
ใบอนญุาต /ใบรับรอง 
(Vat_Authority) 
 กรณีใบอนญุาต/ใบรับรอง 
จากตา่งประเทศ เช่น Form D  
ให้ระบช่ืุอย่อประเทศของผู้
ออก เช่น MY 
 กรณีสินค้ารับรองถ่ิน
ก าเนิดด้วยตนเอง (Self 
Certification) ให้ระบรุหสั
ประเทศของผู้ออก Invoice 
Declaration เช่น  MY 
 กรณีสินค้าตามกฎหมาย
วา่ด้วยภาษีสรรพสามิต  
 ให้ระบ ุ“EXCISE” 
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 ใบขนสินค้าขาเข้า ส่วนที่ 6 Import Declaration Detail (Deposit) ประกอบด้วย 2 Fields 
Import Declaration Detail (Deposit)    

Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
1.  M Deposit Reason 

Code 
an3 รหสัเหตผุลการวางประกนัของ  

ใบขนสินค้า  
 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสั วางประกนั 

2.  M Deposit Amount n..16,2 เงินประกนั   ยอดเงินประกนัตาม
เหตผุลการวางประกนั 
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  การตรวจสอบมลูคา่เงินส าหรับสินค้าขาเข้า มีรายละเอียดดงัข้อมลูในตารางด้านล่างนี ้
ตารางสรุป แสดงการตรวจสอบผลการค านวณมลูคา่เงินน าเข้า เงินบาท และเงินตา่งประเทศ ในใบขนสินค้าขาเข้า 

เง่ือนไข วิธีการ 
1. ผลรวม CIF มลูคา่เงินบาท ทกุรายการ 

เทียบกบั CIF มลูคา่เงินบาท ในสว่น
ควบคมุ 

- มี 1 รายการ   
CIF มลูคา่เงินบาท สว่นควบคมุ - ผลรวมของ CIF มลูคา่เงินบาท 
สว่นรายการ ทกุรายการ Diff ไมไ่ด้  

- มีมากกว่า 1 รายการ   
CIF มลูคา่เงินบาท สว่นควบคมุ - ผลรวมของ CIF มลูคา่เงินบาท 
สว่นรายการ ทกุรายการ Diff ได้ +20 บาท 

2. ผลรวม CIF เงินตา่งประเทศ ทกุรายการ 
เทียบกบั CIF เงินตา่งประเทศ ในสว่น
ควบคมุ 

- ไมมี่การตรวจสอบ เพราะแตล่ะรายการสกลุเงินอาจไม่
เหมือนกนัจงึไมมี่การตรวจสอบ ยอดรวม CIF เงินตา่งประเทศ 
ทกุรายการกบั CIF เงินตา่งประเทศในสว่นควบคมุ 

3. CIF เงินตา่งประเทศ ในส่วนควบคมุ คณู
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange 
Rate)  เทียบกบั CIF มลูคา่เงินบาทใน
สว่นควบคมุ 

- การตรวจสอบมลูคา่เงินบาทและเงินตา่งประเทศ ท่ีได้จากการ
ค านวณ ดงันี ้

  CIF Value Foreign = CIF Value Baht หารด้วย Exchange 
Rate (ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราในข้อมลูใบขนสินค้า) 
สามารถ Diff ได้ +0.5 4. CIF เงินตา่งประเทศ ในส่วนรายการ  แต่

ละรายการ คณูกบัอตัราแลกเปล่ียน
เงินตรา (Exchange Rate) เทียบกบั 
CIF มลูคา่เงินบาทในสว่นรายการ 
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 รูปแบบเลขที่ใบขนสินค้า 

X X DD X YY MM NNNNN 
  
        Running เลข 5 หลกั  

เร่ิมต้นด้วย 00001 

        เดือน 2 หลกั 

        ปี พ.ศ. 2 หลกั 

           ประเภทของเอกสาร 1 หลกั มีคา่ดงันี ้
           0 = ใบขนสนิค้าขาเข้า  
 1 = ใบขนสนิค้าขาออก     2 = ใบขนสนิค้าผา่นแดน (Transit) 

 3 = ค าร้องขอรับของไปก่อน     4 = ค าร้องขอสง่ของออกไปก่อน  
 5 = ใบขนสนิค้าขาเข้าปากระวาง     6 = ใบขนสนิค้าพิเศษผา่นแดนขาออก 
 7 = ใบขนสนิค้าพิเศษผา่นแดนขาเข้า       8 = ใบขนสนิค้าถา่ยล า (Transhipment)  
                             A = ใบขนสนิค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ        B = ใบขนสนิค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ 
  C = ใบขนสนิค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร D = ใบขนสนิค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร  
  P = ใบขนสนิค้าขาเข้าโอนย้ายช าระภาษีอากร 

X  = ใบขนสนิค้าขาเข้าของเร่งดว่น      Y =  ใบขนสนิค้าขาออกของเร่งดว่น                  
 
 
 
 

วนัท่ี 2 หลกั 

       ตวัเลข 1 หลกั มคีา่ตัง้แต ่0 – 9  
เร่ิมต้นท่ีเลข 0 และจะเปลีย่นเป็นเลขถดัไป (1, 2, ...) เมื่อ
เลขที่ใบขนสนิค้า Running ไปจนถึงเลข 99999  

ตวัอกัษร 1 หลกั มีคา่เร่ิมต้นท่ี A และจะเปลีย่นเป็น          
ตวัอกัษร ถดัไป (B, C, …) ตอ่เมือ่เลขที่ใบขนสนิค้า Running      
ไปจนถึงเลขที่ A9DD-1-YYMM-99999  โดยจะเปลีย่นเป็น 
B0DD-1-YYMM-00001 
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 Document Type หมายถึง ประเภทของเอกสาร ตามหลกัท่ี 5 ของเลขท่ีใบขนสินค้า ได้แก่ 
0 = ใบขนสินค้าขาเข้า e-Import 
1 = ใบขนสินค้าขาออก e-Export 
2 = ใบขนสินค้าผา่นแดน ยงัไมใ่ช้ระบบพิธีการศลุกากรทาง 

อิเล็กทรอนิกส์                    
3 = ค าร้องขอรับของไปก่อน e-Import 
4 = ค าร้องขอสง่ของออกไปก่อน e-Export 
5 = ใบขนสินค้าขาเข้าปากระวาง ยงัไมใ่ช้ระบบพิธีการศลุกากรทาง 

อิเล็กทรอนิกส์         
6 = ใบขนสินค้าพิเศษผา่นแดนขาออก ยงัไมใ่ช้ระบบพิธีการศลุกากรทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ 
7 = ใบขนสินค้าพิเศษผา่นแดนขาเข้า ยงัไมใ่ช้ระบบพิธีการศลุกากรทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ 
8 = ใบขนสินค้าถ่ายล า (ใบแนบ 9) e-Transition (Transhipment) * 
A = ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ  คลงัสินค้าทณัฑ์บน /ตามมาตรา 29 / BOI 

 B = ใบขนสินค้าขาออกโอนย้าย 
ภายในประเทศ 

C = ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอด 
อากร  

- เขตปลอดอากร / Free Zone  
และ เขตประกอบการเสรี /  I-EA-T  

D = ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอด
อากร 

P = ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายช าระภาษีอากร**  
X = ใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งดว่น*** e-Express 
Y = ใบขนสินค้าขาออกของเร่งดว่น**** e-Express 
หมายเหต ุ*   

 
กรณีถ่ายล าในสถานท่ีเดียวกนั ใน Mode การขนส่งเดียวกนั ใช้ข้อมลู Manifest ขาเข้า Through Cargo  
ตดับญัชีกบั ข้อมลู Manifest ขาออก Through Cargo  ถือเป็นใบขนสินค้าถ่ายล าขาเข้าและใบขน
สินค้าถ่ายล าขาออก 
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** 
 
 

*** 
**** 

การขอช าระภาษีอากร เช่น บริโภคภายในประเทศ  เพิกถอนสิทธิประโยชน์เรียกเก็บ  อากร BOI  
ค ลั งทัณ ฑ์ บ น เก็ บ อาก รเศษ วัต ถุ ดิ บ   ก า รบ ริจ าคขอ งใน คลั งทัณ ฑ์ บน  เก็ บ อ าก ร 
เศษวตัถดุบิ ขยะท่ีมีมลูคา่ 
ใช้กบัของเร่งดว่นขาเข้าประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 และประเภทท่ี 3 

ใช้กบัของเร่งดว่นขาออกประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2  
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  การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและขาออก กับระบบทะเบียนผู้มาตดิต่อ 

        การตรวจสอบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) มีเง่ือนไขดงันี ้
- VAT ID ของ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเทา่กบัเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของผู้น าเข้า/ผู้สง่ออก 

(Company Tax No) หรือ  
- VAT ID ของ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเทา่กบัเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของตวัแทนออกของ 

(Broker Tax No)  หรือ 
- VAT ID ของ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเทา่กบัเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของตวัแทนออกของ
รับจ้างช่วง (Sub Broker Tax Number) หรือ 

- VAT ID ของ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเท่ากบัเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของ Company Tax No 
ของ Registration ID กรณีเป็น Service Counter เท่านัน้ 

 การตรวจสอบความสมัพนัธ์ของผู้น าเข้า/ผู้ส่งออกกบัตวัแทนออกของ ต้องมีการวา่จ้างระหวา่ง ผู้น าเข้า/
สง่ออกกบัตวัแทนออกของ จะตรวจสอบกบัระบบทะเบียน ดงันี ้

-    ผู้น าเข้า/ผู้สง่ออกต้องวา่จ้างตวัแทนออกของ และ 
-    ตวัแทนออกของต้องได้รับจ้างผู้น าเข้า/ผู้สง่ออก  

  การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแทนออกของรับจ้างช่วง กับตัวแทนออกของท่ีมีความสัมพันธ์กับ   
ผู้น าเข้า/ผู้สง่ออก จะตรวจสอบกบัระบบทะเบียน ดงันี ้ 

-    ผู้ รับจ้างชว่งต้องได้รับการวา่จ้างจากตวัแทนออกของ และ 
-    ตวัแทนออกของต้องได้รับจ้างผู้น าเข้า/ผู้สง่ออก และ 
-    ผู้น าเข้า/ผู้สง่ออกต้องวา่จ้างตวัแทนออกของ 
*** ส าหรับกรณีผู้น าเข้า/ผู้สง่ออก มีการมอบอ านาจให้ตวัแทนออกของท าการวา่จ้างช่วงได้ 

 การตรวจสอบความสมัพนัธ์ของ ผู้ จดัการ/ผู้ รับมอบอ านาจ (ช่อง Manager ID Card) กับผู้น าเข้า/ผู้ส่งออก 
หรือตวัแทนออกของ มีการตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีส่งข้อมูลผ่านระบบของ Service Counter เท่านัน้ จะตรวจสอบ
กบัระบบทะเบียน ดงันี ้ 

-  ต้องเป็น ผู้จดัการ/ผู้ รับมอบอ านาจ ของ ผู้สง่ออก/ผู้น าเข้า หรือ 
-  ต้องเป็น ผู้จดัการ/ผู้ รับมอบอ านาจ ของ ตวัแทนออกของ หรือ 
-  ต้องเป็น ผู้จดัการ/ผู้ รับมอบอ านาจ ของ ตวัแทนออกของผู้ รับจ้างชว่ง ของ ตวัแทนออกของ 
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  วันน าเข้า (Arrival Date)  

 วันน าเข้า (Arrival Date) วันท่ีน าเข้ามาส าเร็จ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560   
วนัท่ีน าเข้า ปี ค.ศ. เดือน วนั (CCYYMMDD) ให้ก าหนดดงันี ้

- ใบขนสนิค้าขาเข้า ประเภทเอกสาร “0”   

- ค าร้องขอรับของไปก่อน ประเภทเอกสาร “3”  

- ใบขนสนิค้าขาเข้าปากระวาง ประเภทเอกสาร “5”  

การน าเข้า Mode of Transport วนัน าเข้า คือ 

ทางเรือ 1 วนัท่ีเรือท่ีน าของเข้ามานัน้ได้เข้ามาในเขตท่าท่ีจะขน 

ถ่ายของขึน้จากเรือหรือท่าท่ีมีช่ือสง่ของถงึ 

ทางรถไฟ 2 วนัท่ีรถไฟได้ผ่านเขตแดนเข้ามาในราชอาณาจกัร 

ทางรถยนต์ 3 วนัท่ีรถท่ีน าของเข้ามานัน้ได้เข้ามาถงึเขตดา่นพรมแดน 

คนเดินทางบก 3 วนัท่ีเดินเข้ามาถงึเขตด่านพรมแดน 

ทางเคร่ืองบิน 4 วนัท่ีอากาศยานท่ีน าของเข้ามานัน้ได้ถงึสนามบิน 
ท่ีเป็นดา่นศลุกากร 

ทางไปรษณีย์ 5 วนัท่ีเปิดถงุไปรษณีย์ 
ทางท่อขนสง่ทางบก / 
ทางสายสง่ไฟฟ้า  

7 วนัแรกของเดือนท่ีมีการขนสง่ของทางท่อขนสง่ทางบก/ทาง
สายสง่ไฟฟ้า (ให้รวบรวมท าใบขนสนิค้าขาเข้าเดือนละฉบบั) 

ทางเรือท่ีเข้าออกดา่นศลุกากร
ทางบก 

8 วนัท่ีเรือมาถงึเขตจอดเรือหรือเขตท่าเรือดา่นศลุกากรเช่น 
ดา่นศลุกากรเชียงแสน,ดา่นศลุกากรหนองคาย,ดา่น
ศลุกากรแมส่อด 

เรือเลก็ทางทะเล  
ส าหรับดา่นศลุกากรทางทะเล  

8 วนัท่ีเรือมาถงึเขตจอดเรือหรือเขตท่าเรือดา่นศลุกากร เช่น 
ดา่นศลุกากรระนอง, ดา่นศลุกากรคลองใหญ่ 

ทางผู้ โดยสารน าพาจากอากาศ
ยาน 

9 วนัท่ีอากาศยานท่ีน าของเข้ามานัน้ได้ถงึสนามบินท่ี 

เป็นดา่นศลุกากร 

หมายเหต ุ  ต้องท าการตรวจสอบข้อมลูวนัน าเข้าของใบขนสินค้ากบัข้อมลูบญัชีสินค้า (Manifest) ด้วย 
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  เลขที่ใบตราส่ง (Bill of Lading)  

 เลขท่ีใบตราสง่ 1 (Master Bill of Lading) และเลขท่ีใบตราสง่ 2  (House Bill of Lading) ในการจดัท า
ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า ให้ระบ ุดงันี ้

การน าเข้า Mode of 
Transport 

เลขท่ีใบตราสง่ 1  
(Master Bill of Lading) ให้ระบ ุ

เลขท่ีใบตราสง่ 2  
(House Bill of Lading) ให้ระบ ุ

ทางเรือ 1 ไมต้่องระบ ุ Bill of Lading 

ทางรถไฟ 2 ไมต้่องระบ ุ Bill of Lading 

ทางรถยนต์ 3 Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 ส่วนรายการ 

คนเดินทางบก 3 Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 ส่วนรายการ 

ทางเคร่ืองบนิ 4 Master Air Waybill House Air Waybill  

ทางไปรษณีย์ 5 ไมต้่องระบ ุ เลขรายการศลุกากร (Postal No) 
ทางทอ่ขนสง่ทางบก/
ทางสายสง่ไฟฟ้า  

7 Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 ส่วนรายการ 

ทางเรือท่ีเข้าออกดา่น
ศลุกากรทางบก 

8 Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 ส่วนรายการ 

เรือเล็กทางทะเล  
ส าหรับดา่นศลุกากร
ทางทะเล  

8 Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 ส่วนรายการ 

ทางผู้ โดยสารน าพา
จากอากาศยาน 

9 ไมต้่องระบ ุ เลขท่ีบญัชีสินค้าท่ีผู้ โดยสาร
น าพาลงจากอากาศยาน 
(Passenger Baggage No) 
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  การก าหนดสถานที่  

 รหสัสถานท่ีน าเข้า (Discharge Port ) ให้บนัทึกข้อมูลรหสัสถานท่ีของศลุกากร ณ  ด่านศลุกากร ท่ีน า
ของเข้า หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึง่เป็นท่ีตรวจและเก็บสินค้าดงักล่าว 

 รหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ย (Release Port) ให้บนัทกึข้อมลู ดงันี ้

(1) กรณีตรวจปล่อย ณ ด่านศลุกากร ท่ีน าของเข้า (First Port) รหัสสถานท่ีตรวจปล่อย (Release 
Port) ให้บนัทกึข้อมลูรหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ย (Release Port) เป็นดา่นศลุกากร ท่ีน าของเข้า (First Port) 

(2) หากประสงค์จะขออนญุาตขนย้ายสินค้าไปตรวจปล่อย ณ สถานท่ีอ่ืนนอกจากเขตดา่นศลุกากร  
ท่ีน าของเข้า (First Port) ให้บนัทกึข้อมลู ดงันี ้

(ก) รหสัสถานท่ีตรวจปล่อย (Release Port) ให้บนัทึกข้อมลูรหสัสถานท่ีตรวจปล่อย (Release 
Port) เป็น ดา่นศลุกากร ท่ีน าของเข้า (First Port)  และ 

(ข) ให้บนัทกึคา่ “Y” ในชอ่งขออนญุาตเปิดตรวจนอกสถานท่ี  (Inspection request code)  
- หากไมต่ดิเง่ือนไขความเส่ียงระบบจะสัง่การตรวจปล่อยสินค้าโดยไม่ต้องมดัลวด 
- หากติดเง่ือนไขความเส่ียงระบบจะสั่งการตรวจเป็น “ให้ไปด าเนินการมัดลวด ณ  

ด่านศลุกากรท่ีน าของเข้า” เพ่ือน าไปตรวจปล่อยนอกสถานท่ีตามท่ีระบุข้อมูลไว้ ในช่องรหสัสถานท่ีตรวจปล่อย
นอกสถานท่ี (Outside Release Port) 

(ค) กรณีติดเง่ือนไขความเส่ียงระบบจะสั่งการตรวจเป็น “ให้ไปด าเนินการมัดลวด ณ  
ดา่นศลุกากร ท่ีน าของเข้า” หากพนกังานศลุกากรผู้ มีอ านาจหน้าท่ีหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเห็นว่าการเปิดตรวจท่ี 
ดา่นศลุกากรท่ีน าของเข้า (First Port)  จะเป็นประโยชน์กวา่ให้ท าการเปิดตรวจของ ณ ท่ีน าของเข้าได้ 
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  เคร่ืองหมายและเลขหมายหบีห่อ (Shipping Marks) 

 เคร่ืองหมายและเลขหมายหีบห่อ (Shipping Marks) ต้องส าแดงเคร่ืองหมายและเลขหมายหีบห่อให้
ตรงกบัความเป็นจริง ซึง่จะต้องตรงกบัใบตราสง่สินค้า โดยให้ส าแดง ดงันี ้

- ถ้าเคร่ืองหมายและเลขหมายหีบห่อเป็นข้อความให้บนัทึกเป็นข้อความตามจริง หากเคร่ืองหมาย
และเลขหมายหีบห่อมีความยาวเกิน 512 ตวัอกัษร ให้บนัทกึเพียง 512 ตวัอกัษรได้ 

- ถ้าเคร่ืองหมายและเลขหมายหีบห่อเป็นข้อความท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถบันทึก 
ข้อความนัน้ได้ เชน่ ภาษาจีน ให้ระบคุ าวา่ “PICTURE” 

- ถ้าเคร่ืองหมายและเลขหมายหีบห่อเป็นรูปภาพให้ระบคุ าวา่ “PICTURE” 

 กรณีผ่อนผันไม่ต้องส าแดงเคร่ืองหมายและเลขหมายหีบห่อ  (Shipping Marks) ในการจัดท า
ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบคุ าวา่ “NO SHIPPING MARK” แทนได้ ส าหรับกรณี ดงัตอ่ไปนี ้

- กรณีหีบหอ่ของใช้ส่วนตวัตาม ประเภทท่ี 5 ภาค 4 แหง่พระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 
- กรณีหีบห่อของท่ีได้รับเอกสิทธ์ิ ตามข้อผูกพันท่ีประเทศไทยมีต่อองค์การสหประชาชาติตาม

กฎหมายระหวา่งประเทศหรือตามสญัญากบันานาประเทศ  
- ของท่ีมิได้บรรจุหีบห่อ เช่น รถยนต์ ยางรถยนต์ ราง รถไฟ ลวด โลหะเป็นแท่งหรือก้อน 

กระดาษพิมพ์หนงัสือเป็นม้วน กระเบือ้ง 
- ของเหลวบรรจใุนขวดใหญ่และมีวตัถถุกัหุ้มขวด เชน่ น า้กรด  
- ของท่ีมาเป็นกอง เชน่ ถ่านหิน 
- ของท่ีบรรจหีุบหอ่เดียว 
- ของท่ีบรรจุในหีบห่อท่ีเป็นมาตรฐานเดียว (Standard Packing) เช่น ลังไม้ หรือลงักระดาษท่ีมี

ขนาดกว้างยาวเทา่กนั ของท่ีบรรจมีุจ านวนเทา่กนั เชน่ นมสด สรุา เบียร์ อาหารปนแป้ง วิทย ุ
- ของท่ีมาเป็นถังเหล็กหรือถังไฟเบอร์ (Drum or Fiber Drum) ท่ีมีลักษณะขนาด น า้หนัก และ

จ านวนของท่ีบรรจเุทา่กนั เชน่ จกุขวด น า้ยาดบักลิ่น น า้มนัเคร่ือง สีทา 
- ของท่ีบรรจมุาในถงุกระดาษหรือกระสอบ ท่ีมีลกัษณะขนาด น า้หนกั และจ านวนของท่ีบรรจเุทา่กนั 

เชน่ ปุ๋ ย แอมโมเนีย แป้ง ข้าวสาลี หิน กากเพชร น า้ตาล  
- ของท่ีบรรจมุาในหีบโปร่ง (Crate) เชน่ เคร่ืองยนต์ 



 คู่มือการปฏบิัตพิธีิการศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรส าหรับการน าเข้า (e-Import)
                            

 

หน้า 60  จาก 215 

  จ านวนและน า้หนักของสินค้า  

 จ านวนหีบหอ่รวม (Total Package Amount) ให้บนัทกึคา่ลกัษณะหีบหอ่ตามมาตรฐาน หากสินค้า 
มีหลายลกัษณะรวมกนั ให้ระบจุ านวนหีบห่อรวม 

 ลกัษณะหีบห่อรวม (Total Package Unit Code) ให้บนัทกึคา่ลกัษณะหีบหอ่ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 21 หากสินค้ามีหลายลกัษณะรวมกนั เชน่ กล่อง Roll Drum ให้ระบหุนว่ยเป็น “PK” 

 น า้หนกัสทุธิรวม (Total Net Weight) ต้องมีคา่เท่ากบัน า้หนกัสทุธิ (Net Weight) รวมทกุรายการเทา่นัน้ 

 หนว่ยของน า้หนกัสทุธิ (Net Weight Unit Code ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีคา่ได้
ดงัตอ่ไปนี ้

KGM – Kilogram  TNE – Metric Ton  GRM – Gram  CTM – Carat  

 น า้หนกัรวม (Total Gross Weight) ต้องมีคา่เทา่กบัหรือมากกวา่น า้หนกัสทุธิรวม (Total Net Weight) 
เทา่นัน้ ส าหรับทางอากาศใช้น า้หนกัตาม D/O  

 หนว่ยของน า้หนกัรวม (Total Gross Weight Unit Code) ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 
20  มีคา่ได้ดงัตอ่ไปนี ้

KGM – Kilogram TNE  – Metric Ton  GRM – Gram  CTM – Carat  
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  มีปัญหาในเร่ืองต่างๆ ต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  

 “Assessment Request Code“ “มีปัญหาพิกดั ราคา พบพนกังานศลุกากร ท่ี ดา่นศลุกากร ท่ีน าเข้า”  

(1) กรณีมีปัญหาและต้องการพบพนกังานศลุกากร ณ ดา่นศลุกากรท่ีน าของเข้า  

- ในเร่ืองปัญหาพิกดัศลุกากร อตัราศลุกากร ราคาศลุกากร  

- ในเร่ืองท่ีต้องแจ้งความไว้ต่อพนกังานศลุกากรก่อนการส่งมอบว่าจะย่ืนค าขอคืนเงินอากร และ
ได้มีการแจ้งเหตผุลไว้ในชอ่ง หมายเหต ุ“Remark” แล้ว 

- ในเร่ืองท่ีมีปัญหาอ่ืน ๆ และต้องการให้ตรวจสอบข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าหรือด าเนินการใด ๆ  

(2) กรณีของน าเข้าเป็นของท่ีมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

- ของน าเข้าตามภาค 4 แหง่พระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร 

- ของเก่าใช้แล้ว 

- ของด้อยสภาพ 

(3) ในการจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตาม (1) หรือ (2) ให้ระบุค่า “Y” ในช่อง “Assessment 
Request Code“ “มีปัญหาพิกดั ราคา พบพนกังานศลุกากร ท่ีดา่นศลุกากรท่ีน าเข้า”  

(4) ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรจะสัง่การตรวจใบขนสินค้าขาเข้าเป็น “เปิดตรวจ”  

(5) พบพนกังานศลุกากร ณ หน่วยบริการศลุกากร ท่ีน าของเข้า เพ่ือย่ืนหลกัฐานหรือเอกสารมาแสดง 
หรือร้องขอให้พนกังานศลุกากรพิจารณาด าเนินการใด ๆ   
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  รหสัสกุลเงนิตราและอัตราแลกเปล่ียน  

 รหัสสกุลเงนิตรา (Currency Code) ให้บนัทกึคา่ดงันี ้

- รหัสสกุลเงินตรา (Currency Code) ในส่วน Import Declaration Control ให้บันทึกค่ารหัสสกุล
เงินตราตามมาตรฐาน หากสินค้ามีหลายสกุลเงินตราในใบขนสินค้าให้ใช้รหัสสกุลเงินตราท่ีมีอตัราแลกเปล่ียน
สงูสดุ 

- รหัสสกุลเงินตรา (Currency Code) ในส่วน  Import Declaration Control (Invoice) ให้บันทึก 
ค่ารหสัสกุลเงินตราตามมาตรฐาน หากสินค้ามีหลายสกุลเงินตราในใบขนสินค้าให้ใช้รหสัสกุลเงินตราท่ีมีอตัรา
แลกเปล่ียนสงูสดุ 

- รหสัสกุลเงินตรา (Currency) ในส่วน Import Declaration Detail ให้บนัทึกค่ารหสัสกุลเงินตราจริง
ตามมาตรฐาน  

  อัตราแลกเปล่ียนเงนิตรา (Exchange Rate) ให้บนัทกึคา่ ดงันี ้ 
- ให้บนัทกึคา่โดยตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูอตัราแลกเปล่ียนเงินตราขาเข้า  
- ให้ใช้อตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงินตราท่ีมีอตัราแลกเปล่ียนสงูสดุ 

 หลักการค านวณราคาของจากเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทย 

(1) การค านวณราคาของให้เป็นเงินตราไทย ให้ปฏิบตัดิงันี ้
- ค านวณตามอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศท่ีกรมศลุกากรประกาศก าหนด 
  ส าหรับการน าเข้าและการสง่ออก  

- ของท่ีน าเข้า ให้ใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้อยูใ่นวนัน าเข้า  

-  ของสง่ออกให้ใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้อยู่ในวนัท่ีออกใบขนสินค้าให้ 

(2) การประกาศก าหนดอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ส านักมาตรฐานพิธีการและราคา
ศลุกากร จะด าเนินการ ดงันี ้

- พิจารณาก าหนดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศเป็นเงินตราไทย จากข้อมลูของธนาคาร
แหง่ประเทศไทยในรอบ 7 วนั ก่อนวนัประกาศ  โดยใช้อตัราซือ้ส าหรับการสง่ออก และอตัราขายส าหรับการน าเข้า 

- ด าเนินการให้มีการประกาศใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศก่อนสิน้เดือนไม่น้อยกว่า 
7 วนั และมีผลใช้ในเดือนถดัไป หากวนัประกาศตรงกบัวนัหยดุราชการ ให้ประกาศในวนัท าการถดัไป 
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- กรณี มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเงินหรือในระหว่างเดือนปรากฏว่า  
อัตราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยสูงขึน้หรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของอัตราท่ีใช้อยู่  
อาจประกาศเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนั ก่อนวนับงัคบัใช้ 

 ฐานะของผู้ซือ้ (Buyer Status) ต้องบนัทกึคา่ ดงันี ้

- AG = AGENT ตวัแทน 

- DI = DISTRIBUTOR ผู้จ าหน่าย 

- CO = CONCESSIONAIRE ผู้ ได้รับสมัปทาน 

- MA = MAKER ผู้ผลิต 

- OT = OTHER อ่ืน ๆ 

 ฐานะของผู้ขาย/ผู้ส่งของ (Consignor Status) ต้องบนัทกึคา่ ดงันี ้

- AG = AGENT ตวัแทน 

- DI = DISTRIBUTOR ผู้จ าหน่าย 

- CO = CONCESSIONAIRE ผู้ ได้รับสมัปทาน 

- MA = MAKER ผู้ผลิต 

- OT = OTHER อ่ืน ๆ 

 ระดับการค้าของผู้ขาย (Commercial Level) ต้องบนัทกึคา่ ดงันี ้

- WO = WHOLESALER ขายสง่ 

- RE = RETAIL ขายปลีก 
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  หลักการรวมรายการของบัญชีราคาสินค้า  

 เลขที่ บัญชีราคาสินค้า (Invoice Number)  ให้ระบุค่าตามจริง กรณีการน าเข้าไม่หมดในครัง้เดียว
สามารถใช้เลขท่ีบญัชีราคาสินค้า ในใบขนสินค้าขาเข้าซ า้ได้อีก 

  ล าดับรายการในบัญชีราคาสินค้า (Invoice Item Number)  ให้ระบคุา่ตามจริง  

- เพ่ือเป็นการแจ้งว่ารายการในใบขนสินค้าขาเข้ารายการนีม้าจาก Invoice Number และ Invoice 
Item Number ใด   

- ในแต่ละรายการของใบขนสินค้าขาเข้าสามารถใช้ Invoice Number และ Invoice Item Number 
ซ า้กนัได้ เชน่ กรณีใช้สิทธิ BOI, ใช้สิทธิตามมาตรา 29, สทุธิน ากลบั  

 หลักการรวมเอกสาร Invoice เป็นข้อมูล Import Declaration Detail  

(1) สามารถบนัทึกข้อมูลรายละเอียดใบขนสินค้าจัดกลุ่มรายการตามพิกัดศุลกากร  (Tariff Code) 
และรหสัสถิตสิินค้า (Statistical Code) เดียวกนัรวมกนัได้ภายใต้เง่ือนไข ดงันี ้

- ชนิดของภาษาอังกฤษ (English Description of Goods) และชนิดของภาษาไทย (Thai 
Description of Goods) เดียวกนั และ 

- ราคาตอ่หน่วยเงินตา่งประเทศ (Unit Price Foreign) และราคาตอ่หน่วยเงินบาท (Unit Price 
Baht) เทา่กนั และ 

- รหสัสกลุเงินตรา (Currency) ตามมาตรฐาน ISO ของแตล่ะรายการเหมือนกนั และ 

- รหสัประเทศก าเนิด (Origin Country) ตามมาตรฐาน ISO เดียวกนั และ 

- ปีท่ีผลิตสินค้า (Product Year) เดียวกนั และ 

- พิกัดสรรพสามิต (Excise No) รวมถึงปริมาณท่ีใช้ในการค านวณภาษีสรรพสามิต (Excise 
Quantity) และหนว่ยของปริมาณ (Excise Quantity Unit) ตามมาตรฐาน ISO เดียวกนั 

- มีรหสัสิทธิพิเศษ (Privilege Code) เดียวกัน และมีประเภทของข้อมูล (Nature of Transaction) 
เดียวกนั เชน่ 11 = เป็นการค้า , 21 = เป็นของแถม/ไมมี่มลูคา่ทางการค้า , 90 = รับจ้างท าของ เป็นต้น 

(2) ในการจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้แยกรายการของในส่วน Import Declaration Detail แม้ตาม
บญัชีราคาสินค้าจะมี Invoice Item Number ซ า้กนั ในกรณีใช้สิทธิทางภาษีอากรตา่งกนั ดงันี ้ 

- เป็นรายการสทุธิน ากลบั (Re- Importation Certificate)  
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- เป็นรายการใช้สิทธิสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

- เป็นรายการใช้สิทธิคลงัสินค้าทณัฑ์บน (BOND)  

- เป็นรายการใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 29 (19bis) 

- เป็นรายการใช้สิทธิสง่กลบัไปยงัตา่งประเทศเพ่ือขอคืนอากรตามมาตรา 28 (Re-Export) 

- เป็นการใช้สิทธิเขตปลอดอากร (Free Zone : FZ) 

- เป็นการใช้สิทธิเขตประกอบการเสรี (I-EA-T FREEZONE) 

- เป็นรายการขออนมุตัใิบขนสินค้าหลายเท่ียวเรือ (Several)  

- การใช้สิทธิประโยชน์ การใช้สิทธิยกเว้นอากร ในกรณีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

(3) หากมีเลขท่ีใบขนสินค้าท่ีอ้างถึง (Reference Declaration Number) และรายการในใบขนสินค้าท่ีอ้างถึง 
(Reference Declaration Line Number) ตา่งกนั ให้แยกรายการของในสว่น Import Declaration Detail ด้วย 

(4) กรณีสินค้าท่ีน าเข้าเป็น รถยนต์ เหล้า บหุร่ี ไวน์ ห้ามรวมรายการ 
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  ราคาของในการจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  

 ราคาของ CIF เงินตา่งประเทศ (CIF Value Foreign)  

 ราคาของ CIF เงินบาท (CIF Value Baht) มีคา่เท่ากบัราคาของ CIF เงินตา่งประเทศ คณูด้วยอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา 

 Term หมายถึง เง่ือนไขการซือ้ขายตาม Incoterms  

  

Loading 
on truck 
(carrier) 

Export-
Customs 

declaration 

Carriage 
to port of 

export 

Unloading 
of truck in 

port of 
export 

Loading 
charges 
in port of 

export 

Carriage 
to port of 

import 

Unloading 
charges in 

port of 
import 

Loading 
on truck 
in port of 

import 

Carriage to 
place of 

destination 

Insurance Import 
customs 

clearance 

Import 
taxes 

EXW No No No No No No No No No No No No 

FCA Yes Yes No No No No No No No No No No 

FAS Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No 

FOB Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No 

CFR Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No 

CIF Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes No No 

DAT Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No 

DAP Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No 

CPT Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No 

CIP Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No 

DDP Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 

 

 

 Incoterms (International Commercial Terms) เป็ น ข้ อ ก าห น ดก า รส่ งม อบ สิ น ค้ า  (Term of 
Shipment) ระหวา่งผู้ ซือ้กบัผู้ขายท่ีเป็นสากล ซึ่งก าหนดขึน้โดยสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber 
of Commerce) ได้มีการประชมุบรรดาสมาชิกสภาหอการค้าระหว่างประเทศทกุ 10 ปี เพ่ือวางหลกัเกณฑ์ข้อตกลง
ในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ เร่ิมใช้ในปี ค.ศ. 1963 ฉบบัปัจจบุนัปรับปรุงแก้ไขเม่ือ ค.ศ. 2010 ประกาศใช้
เม่ือ 1 มกราคม ค.ศ. 2011 เพ่ือให้กฎเกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศและใน
ประเทศในปัจจุบนั โดยก าหนดให้ขอบเขตของ Incoterms @ 2010 จ ากัดอยู่เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิและหน้าท่ี
ของคู่สญัญาซือ้ขาย ในเร่ืองการสส่งมอบสินค้าท่ีขาย ว่าโดยนยัของสินค้า “ท่ีจบัต้องได้”  (Tangible Goods) เท่านัน้ 
ไมร่วมถึง “ท่ีจบัต้องไมไ่ด้”  
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 ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms : Incoterms) 
ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ  เป็นข้อตกลงท่ีก าหนดโดยหอการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือ
ใช้แปลความข้อตกลงการค้าตา่งประเทศ ให้เกิดความเข้าใจในหน้าท่ีและความรับผิดชอบระหว่างผู้ ซือ้และผู้ขาย 
ประกอบด้วยข้อตกลง 4 กลุม่ จ านวน 11 ข้อตกลง ดงัตอ่ไปนี ้

- Group E (การออกจากสถานที่) 

(1) EXW (…….name Point within the place of Seller) ย่อจากค าว่า  “Ex Works” เง่ือนไข 
การส่งมอบนี  ้ผู้ ขายจะสิน้สุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเม่ือ  ผู้ ขายได้จัดให้สินค้าพร้อมส าหรับ 
การส่งมอบ ณ สถานท่ีของผู้ขายเอง (Delivery point) โดยผู้ขายมิต้องรับผิดชอบในการขนสินค้าขึน้ยานพาหนะ 
ไม่ต้องท าพิธีการส่งออก (Customs Clearance) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขนสินค้า (Transport) จากสถานท่ีของ
ผู้ขายไปยงัจดุหมายปลายทาง และความเส่ียงภยัตา่ง ๆ เป็นของผู้ ซือ้  

- Group F (การขนส่งหลักไม่ถูกจ่ายโดยผู้ขาย) 

(2) FCA (……..name Point within the Place of Shipment) ย่ อ จ า ก ค า ว่ า  “Free Carrier” 
เง่ือนไขการส่งมอบนี  ้ผู้ ขายจะสิน้สุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเม่ือ  ผู้ ขายได้ส่งมอบสินค้าให้กับ 
ผู้ รับขนส่งท่ีระบุโดยผู้ ซือ้ ณ  สถานท่ีของผู้ รับขนส่งท่ีเมืองท่าต้นทาง ผู้ ขายจะต้องท าพิธีการส่งออก  (Customs 
Clearance) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและความเส่ียงภัยระหว่างการขนส่งจากสถานท่ีของผู้ ขาย
จนกระทัง่ถึงสถานท่ีของผู้ รับขนส่งรายแรก (Delivery point) ส่วนคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการขนสินค้าและความเส่ียง
ภยัตา่ง ๆ จากสถานท่ีขนสง่สินค้าท่ีประเทศต้นทาง ไปยงัจดุหมายปลายทาง เป็นของผู้ ซือ้  

(3) FAS (…….name Port of Shipment) ย่อจากค าว่า “Free Alongside Ship” เง่ือนไขการส่ง
มอบนี ้ผู้ขายจะสิน้สดุภาระการสง่มอบสินค้าตามสญัญาก็ตอ่เม่ือ ผู้ขายได้น าสินค้าไปยงักาบเรือ ณ ท่าเรือต้นทาง
ท่ีระบไุว้ (Delivery point) ส่วนคา่ใช้จ่ายในการน าของขึน้เรือ คา่ใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าความเส่ียงภยัในการน า
ของขึน้เรือและระหว่างการขนส่ง เป็นภาระของผู้ ซือ้ในทนัทีท่ีสินค้าถกูส่งมอบไปยงักาบเรือ ผู้ขายเป็นผู้ท าพิธีการ
ส่งออกและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท าพิธีการส่งออก รวมทัง้การขอใบอนุญาตส่งออกตลอดจนค่าภาษีอากร
สง่ออก  

(4) F.O.B. (…….name Port of Shipment) ย่อมาจากค าว่า “Free on Board” เง่ือนไขการส่ง
มอบนี ้ผู้ขายจะสิน้สดุภาระการสง่มอบสินค้าตามสญัญาก็ต่อเม่ือ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึน้ไปบนเรือ
สินค้า ณ ท่าเรือต้นทางท่ีระบไุว้  (Delivery point) ผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบการท าพิธีการส่งออกด้วย ส่วนคา่ใช้จ่าย
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ในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ รวมทัง้ความเส่ียงภัยในการขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ ซือ้ในทันทีท่ีของ
ผา่นกาบระวางเรือไปแล้ว  

- Group C (การขนส่งหลักถูกจ่ายโดยผู้ขาย) 

(5) CFR (……name Port of Destination) ย่อมาจากค าว่า “Cost and Freight” เง่ือนไขการส่งมอบนี ้
ผู้ ขายจะสิน้สุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเม่ือ ผู้ ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึน้ไปบนเรือสินค้า 
(Delivery point) ผู้ ขายเป็นผู้ รับผิดชอบในการท าพิธีการส่งออก และจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
รวมทัง้ความเส่ียงภยัในการขนสง่สินค้าเป็นภาระของผู้ ซือ้ในทนัทีท่ีของผา่นกาบระวางเรือไปแล้ว  

(6) CIF (…….name Port of Destination) ย่อมาจากค าว่า “Cost, Insurance and Freight” เง่ือนไข
การส่งมอบนี ้ผู้ขายจะสิน้สุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสญัญาก็ต่อเม่ือ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึน้ไปบน
เรือสินค้า ผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบในการท าพิธีการส่งออก จ่ายคา่ระวางเรือ และค่าประกันภัยขนส่งสินค้า เพ่ือคุ้มครอง
ความเส่ียงภยัในการขนสง่สินค้าจนถึงมือผู้ ซือ้ให้แก่ผู้ ซือ้ด้วย  

(7) CPT (……name Point within the Place of Destination) ย่อจากค าว่า “Carriage Paid To” 
เง่ือนไขการส่งมอบนี  ้ผู้ ขายจะสิน้สุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเม่ือ ผู้ ขายได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ รับ
ขนส่งท่ีระบุโดยผู้ ซือ้ ณ  สถานท่ีของผู้ รับขนส่งสินค้าท่ีเมืองท่าต้นทาง  ผู้ ขายเป็นผู้ รับผิดชอบในการท าพิธีการ
ส่งออกและจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ รวมทัง้ความเส่ียงภัยในการขนส่งเป็นภาระของผู้ ซือ้
ในทนัทีท่ีสินค้าถกูสง่มอบให้แก่ผู้ รับขนสง่สินค้าท่ีเมืองท่าต้นทาง  

(8) CIP (………name Point within the Place of Destination) ย่อจากค าว่า  “Carriage and 
Insurance Paid To” เง่ือนไขการส่งมอบนี ้ผู้ขายจะสิน้สดุภาระการส่งมอบสินค้าตามสญัญาก็ตอ่เม่ือ ผู้ขายได้ส่ง
มอบสินค้าให้ผู้ รับขนส่งท่ีระบโุดยผู้ ซือ้ ณ สถานท่ีของผู้ รับขนส่งสินค้าท่ีเมืองท่าต้นทาง ผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบใน
การท าพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า  และค่าประกันภัยขนส่งสินค้า เพ่ือคุ้มครองความเส่ียงภัยใน 
การขนสง่สินค้าจนถึงมือผู้ ซือ้ให้แก่ผู้ ซือ้ด้วย  

- Group D (การมาถงึ) 

(9)  DAT (………name Point within the Place of Destination) ย่อจากค าว่า “Delivered At Terminal” 
เป็นเทอมใหม่ แทน DEQ (Delivered Ex Quay) DAT สามารถใช้กับการขนส่งแบบใดก็ได้รวมทัง้ใช้ได้กับ 
การขนส่งท่ีมากกว่าหนึ่งรูปแบบในการขนส่ง (Multi Modern Transport) ส าหรับการส่งมอบสินค้านัน้ ถือว่าผู้ขาย
ได้ส่งมอบสินค้า เม่ือมีการขนถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะท่ีบรรทกุ ไปไว้ยงัท่ีท่ีผู้ ซือ้จดัไว้ ณ อาคารขนถ่ายสินค้า 
ในท่าเรือ หรือปลายทางตามท่ีระบุไว้ ผู้ ขายรับความเส่ียงทัง้หมดท่ีเก่ียวกับการน าสินค้าไปถึงและการขนถ่าย
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สินค้า ณ ท่าเทียบพาหนะขนส่งท่ีท่าเรือ หรือสถานท่ีปลายทางท่ีระบุ ผู้ ขายต้องปฏิบัติพิธีการเพ่ือการส่งออก  
แตไ่มมี่ภาระหน้าท่ีปฏิบตัพิิธีการเพ่ือการน าเข้า ช าระอากรขาเข้าใด ๆ หรือด าเนินการปฏิบตัพิิธีการศลุกากรน าเข้าใด ๆ 

(10) DAP (………name Point within the Place of Destination) ย่อจากค าว่า “Delivered At Piace”
เป็นเทอมใหม่แทน DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivery Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay) และ 
DDU (Delivered Duty Unpaid) ซึ่งทางหอการค้านานาชาติเห็นว่า เทอมเดิมทัง้ส่ีเทอมดงักลา่วคอ่นข้างคล้ายกนั
มากแตกตา่งกนัเพียงเล็กน้อย จึงยบุรวมกนัเพ่ือให้เกิดความสะดวกยิ่งขึน้ และตามข้อมลูเบือ้งต้น ผู้ขายตามเทอม 
DAP จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ยกเว้นคา่ภาษีและพิธีการน าเข้า และต้องรับความเส่ียงภัย จนสินค้าถึง
จดุหมายปลายทาง ผู้ขายต้องปฏิบตัิพิธีการเพ่ือการส่งออก แต่ไม่มีภาระหน้าท่ีปฏิบตัิพิธีการเพ่ือการน าเข้า ช าระ
อากรขาเข้าใด ๆ หรือด าเนินการปฏิบตัพิิธีการศลุกากรน าเข้าใด ๆ 

 (11)  DDP (………name Point within the Place of Destination) ย่อจากค าว่า “Delivered Duty Paid” 
เง่ือนไขการส่งมอบนี ้ผู้ขายจะสิน้สดุภาระการส่งมอบสินค้าตามสญัญาก็ต่อเม่ือ ผู้ขายได้จดัให้สินค้าพร้อมส่งมอบ ณ 
สถานท่ีปลายทางของผู้ ซือ้ ซึ่งผู้ ขายเป็นผู้ รับผิดชอบการท าพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า ค่าประกันภัย
ขนส่งสินค้า และเป็นผู้ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการน าของลงจากเรือและค่าขนส่งสินค้าไปยัง
สถานท่ีท่ีผู้ ซือ้ระบุไว้ จนกระทั่งสินค้าพร้อมส่งมอบ ณ สถานท่ีปลายทาง ผู้ขายต้องเป็นผู้ด าเนินพิธีการน าเข้าสินค้า
ให้แก่ผู้ ซือ้และเป็นผู้จ่ายคา่ภาษีน าเข้าแทนผู้ ซือ้ด้วย 

 Total Invoice หมายถึง ยอดเงินรวมของราคาสินค้าตามบญัชีราคาสินค้าเป็นเงินบาท  

- ทุกรายการในใบขนสินค้ารวมกันแล้วสามารถจะเท่ากับหรือไม่เท่ากับ Total Invoice ในส่วน
ควบคมุ ได้ขึน้อยู่กับเง่ือนไขการซือ้ขาย ตวัอย่างเช่น  ข้อมูลในเอกสารบญัชีราคาสินค้า Total Invoice = 20,000 
Term CIF แต่ Unit Price ส าแดงราคาเป็น Term FOB โดยให้บันทึกข้อมูลตามจริง ดังนัน้ Total Invoice ส่วน 
Control = Term CIF และ Unit Price ให้ใส่ข้อมูลตาม Term FOB ได้ มีผลให้ จ านวนเงินของแต่ละรายการเงิน
บาท ตามเอกสาร Invoice  รวมกนัทกุรายการ <> Total Invoice ใน Control 

 ส่วนลด (Discount)  

(1)  ท่ีสามารถหกัออกจากราคาซือ้ขายได้ ได้แก่ 

- ส่วนลดเงินสด  (CASH DISCOUNT)  เป็นส่วนลดท่ีผู้ ขายลดให้เน่ืองจากการช าระเงินเป็น 
เงินสดหรือช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
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-  ส่วนลดปริมาณ (QUANTITY DISCOUNT) เป็นส่วนลดท่ีผู้ขายลดให้ส าหรับการซือ้ในปริมาณ
สงูในชว่งระยะเวลาหนึง่  

- ส่วนลดทางการค้า (TRADE DISCOUNT) เป็นส่วนลดส าหรับการค้าท่ีแตกตา่งกัน เช่น ขายส่ง 
ขายปลีก หรือผู้บริโภครายสดุท้าย  

(2) กรณีสว่นลดอ่ืน ๆ นอกจากข้อ (1) ข้างต้น  

-  ในการจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบุค่า “Y” ในช่อง “Assessment request code” “มี
ปัญหาพิกดั ราคา พบพนกังานศลุกากร ท่ีดา่นศลุกากร ท่ีน าเข้า”  

- พบพนักงานศุลกากร ณ หน่วยบริการศุลกากรท่ีน าของเข้า เพ่ือย่ืนหลักฐานหรือเอกสารจาก
ผู้ขายมาแสดงให้พนกังานศลุกากรพิจารณาวา่มีเหตผุลเพียงพอและสมควรจะรับส่วนลดนัน้ได้หรือไม ่ 

- หากผู้น าของเข้าไม่สามารถย่ืนเอกสารหลักฐานหรือเอกสารจากผู้ ขายมาแสดง ในขณะการ
ตรวจสอบพิกดั ราคา และของได้ และประสงค์จะน าของออกจากอารักขาศลุกากรไปก่อน  ให้ผู้น าของเข้าวางเงิน
เพิ่มเตมิเป็นประกนัให้ครบจ านวนสงูสดุของอากรท่ีพงึต้องเสีย 

 - พนกังานศลุกากร หน่วยบริการ จะเสนอผู้ อ านวยการส านักงานศลุกากรพิจารณาอนุมตัิ หรือ
นายดา่นศลุกากร หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือขอหกัสว่นลดหรือขอวางประกนัแล้วแตก่รณี 

(3) กรณีผู้น าของเข้าไม่มีหลกัฐานหรือเอกสารอ่ืนจากผู้ขายมาแสดง  ให้ก าหนดราคาศลุกากรโดย 
ไมมี่สว่นลด 

  ค่าบ าเหน็จตัวแทนจากการขายและค่านายหน้า 

(1) คา่บ าเหน็จตวัแทนจากการขาย (Selling Commission) หมายถึง ผลตอบแทนที่เป็นตวัเงินท่ี
ผู้ขายจา่ยให้แก่บคุคลหรือนิตบิคุคลผู้ เป็นตวัแทนของตนในการขายของท่ีน าเข้า ทัง้นี ้ไมร่วมถึงคา่บ าเหน็จตวัแทน
จากการซือ้ (Buying Commission) 

(2) คา่นายหน้าหรือค่าคนกลาง (Brokerage) หมายถึง ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินท่ีผู้ขายและหรือผู้ ซือ้จ่าย
ให้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลผู้ เป็นตวักลางในการติดตอ่ซือ้ขายจนส าเร็จ คา่ธรรมเนียมหรือคา่นายหน้าเป็นผลตอบแทนท่ี
เก่ียวข้องกบั “คนกลาง” ซึง่ท างานโดยอิสระไม่ใชล่กูจ้างหรือพนกังานของผู้ ซือ้หรือผู้ขาย  

(3) ในการจดัท าข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า 

(3.1) ในกรณีท่ีผู้น าของเข้ามีหลกัฐานการช าระคา่บ าเหน็จตวัแทนจากการขาย ให้น ามารวมไว้
เป็นราคาศลุกากร 
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(3.2) กรณีไม่มีหลกัฐานการช าระคา่บ าเหน็จตวัแทนหรือคา่นายหน้า หรือหลกัฐานการซือ้
ขายของผู้น าของเข้า ให้บวกเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ของราคาซือ้ขายตามเง่ือนไขการส่งมอบท่ีระบไุว้ใน Invoice ส าหรับ
กรณี ดงัตอ่ไปนี ้ 

- บญัชีราคาสินค้าระบุช่ือผู้น าของเข้าและผู้ ซือ้เป็นคนละรายกัน   

- ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading:B/L) หรือบญัชีราคาสินค้า (Invoice) ส าแดง Sold To 
และ Ship To เป็นช่ือคนละบริษัท 

- ใบตราส่ งสิน ค้า  (Bill of Lading:B/L) ห รือบัญ ชีราคาสิน ค้า  (Invoice) ส าแดง 
Consignee เป็นช่ือผู้น าเข้าแต่ Notify Party เป็นช่ืออีกบริษัทหนึง่ ยกเว้นกรณีเป็นช่ือธนาคาร หรือตวัแทนเรือ หรือ
ผู้ รับจดัการขนสง่ 

- มีการช าระเงินผ่านบุคคลท่ีสาม  เว้นแต่ กรณีบริษัทในเครือหรือบริษัทท่ีมีธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างกัน ซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์บริหารเงินท าหน้าท่ีบริหาร
จดัการเงินตราตา่งประเทศแทนตน 

- มีบคุคลหลายฝ่ายเก่ียวข้องในการซือ้ขาย 

(3.3) กรณีตามข้อ (3.2) หากผู้น าของเข้ายืนยนัว่าไม่มีการช าระค่าบ าเหน็จตวัแทนหรือ    
คา่นายหน้า หรือมีแตไ่ด้มีการรวมไว้เป็นสว่นหนึง่ของราคาแล้ว  

-  ในการจดัท าข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบคุา่ “Y” ในชอ่ง “Assessment Request 
Code” “มีปัญหาพิกดั ราคา พบพนกังานศลุกากร ท่ีดา่นศลุกากรท่ีน าเข้า”  

- พบพนักงานศุลกากร ณ หน่วยบริการศุลกากรท่ีน าของเข้า เพ่ือย่ืนหลักฐานหรือ
เอกสารจากผู้ขายมาแสดงให้พนกังานศลุกากรพิจารณาว่า การซือ้ขายไม่มีการช าระคา่บ าเหน็จตวัแทนจากการ
ขาย หรือมีแตน่ ามารวมไว้เป็นราคาศลุกากรแล้ว 

 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Royalties and License Fees)  

(1) คา่สิทธิและคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตจะต้องน ามารวมไว้เป็นราคาศลุกากร  

(2) ในกรณีท่ีค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้มีความเก่ียวข้องกับของท่ีน าเข้าซึ่งผู้ ซือ้ต้อง
ช าระโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเน่ืองจากเป็นเง่ือนไขของการขายของท่ีน าเข้าเท่าท่ีค่าสิทธิและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตนัน้ยังไม่ได้รวมไว้ในราคาท่ีช าระจริงหรือราคาท่ีจะต้องช าระในการน าค่าสิทธิและค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตมารวมไว้ในราคาท่ีช าระจริงหรือราคาท่ีจะต้องช าระ 
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(3) ในการจดัท าข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบคุา่ “Y” ในชอ่ง “Assessment Request Code” “มี
ปัญหาพิกดั ราคา พบพนกังานศลุกากร ท่ีดา่นศลุกากร ท่ีน าเข้า” 

(4) กรณีมีเอกสารสญัญา ข้อตกลง ข้อผกูพนั หรือหลกัฐานอ่ืนอนัเก่ียวกบัคา่สิทธิและคา่ธรรมเนียม
ใบอนุญาต ระบคุา่สิทธิและคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตอย่างชัดเจนและสามารถค านวณได้ ให้น าค่าสิทธิและ
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้มารวมไว้เป็นราคาศลุกากร 

(5) กรณีมีเอกสารสญัญา ข้อตกลง ข้อผกูพนั หรือหลกัฐานอ่ืนอนัเก่ียวกบัคา่สิทธิและคา่ธรรมเนียม
ใบอนญุาต ระบคุา่สิทธิและคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตอย่างชดัเจน แตย่งัไมส่ามารถค านวณได้ในขณะจดัท าข้อมลู
ใบขนสินค้าขาเข้า  

(5.1) ให้ผู้น าของเข้าประมาณการคา่สิทธิท่ีต้องช าระส าหรับแตล่ะรอบบญัชีโดยใช้ฐานคา่สิทธิ
ท่ียงัมิได้หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของรอบบญัชีท่ีผ่านมาน ามาคาดการณ์การขายในรอบบญัชีปัจจบุนัว่าน่าจะมียอดขาย
เป็นจ านวนเท่าใด เพ่ือน ามาค านวณหาประมาณการค่าสิทธิท่ีจะต้องช าระส าหรับรอบบญัชีนี  ้โดยค านวณเป็น
อตัราร้อยละของราคา CIF แล้วน าไปบวกเพิ่มในราคา CIF เป็นราคาศลุกากร  

(5.2) ในการจดัท าข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบคุา่ “หากช าระอากรเกินประสงค์จะขอคืน
อากร” ในชอ่ง “Remark”  

 (6) กรณีท่ีผู้น าของเข้าทราบว่ามีค่าสิทธิ แต่ไม่สามารถค านวณค่าสิทธิได้ หรือสญัญาซือ้ขายระบ ุ
คา่สิทธิไว้ไมช่ดัเจน  

(6.1) ให้ผู้น าของเข้าวางประกนัเพิ่มโดยค านวณคา่สิทธิท่ีจะต้องวางประกันจากยอดขายสทุธิ
ของรอบบญัชีท่ีผา่นมา 

(6.2)  ในการจดัท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบุค่า “หากช าระอากรเกินประสงค์จะขอคืน
อากร” ในชอ่ง “Remark”  

 (7) กรณีท่ีมีการช าระคา่สิทธิในกรณีอ่ืน ๆ  

(7.1) ในการจดัท าข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบคุา่ “มีคา่สิทธิ หากช าระอากรเกินประสงค์จะ
ขอคืนอากร” ในชอ่ง “Remark”  

(7.2) พบพนกังานศลุกากร ณ หน่วยบริการศลุกากรท่ีน าของเข้า เพ่ือย่ืนหลกัฐานหรือเอกสาร
มาแสดงให้พนกังานศลุกากรพิจารณาก าหนดวงเงินประกนั  
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(8) ให้ผู้ น าของเข้าย่ืนใบสรุปยอดรวมค่าสิทธิต่อหน่วยงานบริการ ณ  ด่านศุลกากรท่ีน าของเข้า 
ภายใน 30 วนันบัแตว่นัครบงวดการช าระคา่สิทธิ  

(9) พนักงานศุลกากร จะด าเนินตรวจสอบและประเมินราคาใหม่และบันทึกผลรายละเอียดของ  
การประเมินราคาและคา่ภาษีอากรท่ีขาดหรือเกินไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า โดยจดัท าข้อมลู Reassessment 

(10) กรณีช าระค่าภาษีอากรไว้ขาด  ให้ด าเนินการออกแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้าภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ กศก.115) และแจ้งให้ผู้ น าของเข้าช าระค่าภาษีอากรพร้อมเงินเพิ่ม 
ให้ครบถ้วน 

(11) กรณีช าระค่าภาษีอากรไว้เกิน  ให้ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีพิจารณาคืนเงินอากร 
พิจารณาด าเนินการตอ่ไป 

(12) การด าเนินงานในการประเมินอากรใหม ่กรณีอากรเกินหรืออากรขาดไม่ต้องสง่เร่ืองให้หนว่ยงาน
คดี พิจารณาความผิดกบัผู้น าของเข้า 

 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขนของขึน้ หรือ ค่าจัดการต่าง ๆ 

(1) กรณีบัญชีราคาสินค้า (Invoice) รายใดไม่มีค่าประกันภัย (Insurance) หรือไม่มี เอกสาร
หลกัฐานการจา่ยคา่ประกนัภยัให้บวกคา่ประกนัภยัขึน้อีกร้อยละ 1 ของราคา  FOB 

(2) กรณีบญัชีราคาสินค้า (Invoice) รายใดไม่มีค่าขนส่งของ (Freight) หรือไม่มีเอกสารหลกัฐาน
การจา่ยคา่ขนสง่ของให้ด าเนินการดงันี ้

(2.1) การน าเข้าทางเรือและทางบกให้บวกคา่ขนสง่เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 10 ของราคา FOB 

(2.2) การน าเข้าทางอากาศยานให้บวกค่าขนส่งทางอากาศยาน เข้ากับราคาของ และ 
คา่ประกนัภยั เป็นเกณฑ์ในการค านวณคา่ภาษีอากรดงันี ้

 - ให้ใช้ค่าขนส่งตามท่ีปรากฏในต้นฉบับ HAWB (House Air Waybill) จากท่าต้นทาง
บรรทกุ ซึง่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ด าเนินการคลงัสินค้า อนมุตั ิ

- หากไม่ปรากฏค่าขนส่งในต้นฉบับ HAWB หรือไม่มีต้นฉบับ HAWB ให้ใช้ค่าขนส่งท่ี
ปรากฏใน MAWB (Master Air Waybill) 

- หากไม่ปรากฏคา่ขนส่งของในต้นฉบบั HAWB หรือไม่มีต้นฉบบั HAWB  หรือไม่ปรากฏ
คา่ขนสง่ของใน MAWB ให้ใช้อตัราเฉล่ียคา่ขนสง่ของตาม Full IATA Rate ตามหนงัสือ The Thai Cargo Tariff 
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- ค่าขนส่งของส าหรับของเร่งด่วน ไม่ว่าจะน าเข้าโดยมีผู้ โดยสารน าพาหรือไม่ก็ตาม          
คา่ระวางบรรทกุท่ีใช้ในการค านวณเงินอากร ให้ใช้ตามท่ีปรากฏในบญัชีราคาสินค้า หรือหลกัฐานการจา่ยคา่ขนส่ง
ของดงักล่าว หากไม่ปรากฏค่าระวางบรรทุกในบญัชีราคาสินค้าหรือหลกัฐานการจ่ายคา่ขนส่งของดงักล่าว  ให้ใช้
อัตราเฉล่ียค่าขนส่งของตาม ZONE ท่ีกรมศุลกากรอนุมัติให้ใช้ส าหรับสินค้าเร่งด่วนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ     
คา่ภาษีอากร 

- ของท่ีน าเข้าทางอากาศยาน แต่มีบัญชีราคาสินค้า (INVOICE) ส าแดงราคารวม 
คา่ขนส่งทางอากาศยานเท่ากบัราคารวมคา่ขนส่งท่ีน าเข้าทางเรือ ในกรณีเช่นนี ้การก าหนดราคาให้หกัค่าขนส่ง
ทางเรือออกเสียจากราคาดงักลา่ว แล้วบวกคา่ขนสง่ทางอากาศยานท่ีผู้ขายหรือผู้สง่ออกได้ช าระไป หากไมท่ราบ 
คา่ขนสง่ทางเรือท่ีจะค านวณหกัออกได้ ให้หกัคา่ขนสง่ของทางเรือออกในอตัราร้อยละ 10 ของราคาของ 

(2.3) การน าเข้าทางไปรษณีย์ ให้บวกคา่ขนส่งตามอตัราไปรษณียากรส าหรับพสัดไุปรษณีย์
ระหวา่งประเทศของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากดั ท่ีใช้อยูใ่นขณะน าเข้า 

(3) บัญชีราคาสินค้า (INVOICE) ท่ียังไม่รวมค่าขนของลง ค่าขนของขึน้ หรือค่าจัดการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการขนส่งของมายงัด่านศลุกากรท่ีน าของเข้า  แต่ข้อตกลงการส่งมอบของได้ก าหนดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ไว้  
ให้น าคา่ใช้จา่ยดงักลา่วบวกราคาซือ้ขายตามเอกสารหลกัฐานท่ีมีการช าระจริง 

(4) กรณีบัญชีราคาสินค้า (INVOICE) เป็นราคา EXW (Ex-Works), FCA (Free Carrier), FAS (Free 
Alongside Ship) หากปรากฏว่า ไม่มีเอกสารหลกัฐานมาย่ืนแสดง ต้องบวกเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 3 ของราคา EXW, 
FCA, FAS โดยให้ถือเป็นราคา FOB 

 เงื่อนไขการช าระเงนิ (Term of Payment Code) ให้บนัทกึคา่ตามจริง เชน่ 

-  D/P = Documents against Payment 

- D/A = Documents against acceptance 

- L/C = Documentary Letter of Credit 

 วิธีการช าระเงนิค่าภาษีอากร (Payment Method) มีคา่ได้ดงัตอ่ไปนี ้

- A = ช าระท่ีกรมศลุกากร 

- H = ช าระผา่นธนาคาร 

- L = ไมมี่การช าระ 
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 วิธีการวางประกัน (Guarantee Method) มีคา่ได้ดงัตอ่ไปนี ้

- A = วางประกนัท่ีกรมศลุกากร 

- H = วางประกนัผ่านธนาคาร 

- L = ไมมี่การวางประกนั 

 ประเภทการวางประกัน (Guarantee Type) มีคา่ได้ดงัตอ่ไปนี ้

- C = เงินสด 

- B = หนงัสือธนาคารค า้ประกนั 

- E = e-Guarantee Deposit 

- M = หนงัสือราชการ 

 ประเภทของการท าธุรกรรม (Nature of Transaction) ให้ระบคุา่ได้ ดงัตอ่ไปนี ้

- 11 = เป็นการค้า 

- 21 = เป็นของแถม/ไมมี่มลูคา่ทางการค้า 

- 90 = รับจ้างท าของและอ่ืน ๆ 
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  พกิัดศุลกากร 

 พิกัดศุลกากร (Tariff Code) ให้ระบรุหสัประเภทพิกัดย่อยของของ จ านวน 8 หลกั ตามท่ีจ าแนกและ
ก าหนดไว้ในพิกดัอตัราอากร ภาค 2 ท้ายพระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร 

 รหัสสถติสิินค้า (Statistical Code) รหสัสถิต ิจ านวน 3 หลกั  

- ให้ระบตุามประเภทพิกดัยอ่ยของของนัน้  

- กรณีกรมศลุกากรจ าแนกและก าหนดประเภทไว้หลายรหัสสถิติสินค้า ให้ระบุรหสัสิถิติสินค้าตาม
ชนิดของและเกณฑ์ปริมาณท่ีต้องใช้เก็บอากรท่ีจ าแนกไว้เป็นการเฉพาะ 

 ล าดับอัตราอากรของพกัิดศุลกากรขาเข้า (Tariff Sequence)  

- ให้ระบลุ าดบัอตัราอากรของพิกดัอตัราศลุกากรขาเข้า จ านวน 5 หลกั  

- ใช้ประเภทพิกดัศลุกากรและรหสัสิทธิพิเศษ ในการค้นหาล าดบัอตัราอากรของพิกดัศลุกากร  

 รหัสสิทธิพเิศษ (Privilege Code) จ านวน 3 หลกั 

- ให้ระบคุา่ตามเกณฑ์สิทธิท่ีได้รับในการช าระคา่ภาษีอากรขาเข้า 

- รหสัสิทธิให้ระบคุา่ตามท่ีกรมศลุกากรประกาศก าหนดไว้ 
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  ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร  

 หลักการบันทกึข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ภาค 4 ของท่ีได้รับยกเว้นอากร ให้ระบคุา่ดงันี ้

 พิกัดอัตราอากรขาเข้า (Import Tariff) ให้ระบุค่าเม่ือขอยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งกฎหมายพิกัด
อตัราศลุกากรเทา่นัน้  

 รายการสุทธิน ากลับ (Re - Importation Certificate)  

(1) ของท่ีส่งออกรวมทัง้ของท่ีส่งกลับออกไป ซึ่งน ากลับเข้ามาภายในหนึ่งปีโดยไม่เปล่ียนแปลง
ลกัษณะหรือรูปแตป่ระการใด และในเวลาท่ีสง่ออกนัน้ได้รับใบสทุธิส าหรับน ากลบัเข้ามาแล้ว ได้รับยกเว้นอากร 

(2) ให้ผู้ขอยกเว้นอากรจดัท าและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– ระบ ุRe - Importation Certificate = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 
– การส าแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้ส าแดงตรงกบัชนิดของของท่ีน าเข้า 
– ระบ ุImport Tariff = 1PART4 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า 
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– มลูคา่การน าเข้า CIF = คา่ของ 
– บนัทกึเลขท่ีใบขนสินค้าขาออกและรายการท่ีของใบขนสินค้าขาออกท่ีอ้างถึง 

 (3) การจ าแนกประเภทพิกดัอตัราอากรขาเข้าส าหรับของตามประเภทท่ี 1 

(3.1) การยกเว้นอากรตามประเภทท่ี 1 ภาค 4 เก่ียวข้องเฉพาะการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ
ของท่ีน ากลบัเข้ามาตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดเทา่นัน้  

(3.2) ของส่งออกท่ีเป็นของไม่ต้องเสียอากรไม่ว่าผู้ส่งของออกจะได้ขอท าใบสทุธิน ากลบั ซึ่งจะ
มีผลให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเม่ือน ากลับเข้ามาหากอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ก็ตาม  
ให้จดัเข้าประเภทท่ี 8 ภาค 3  

(3.3) ของท่ีเข้าข่ายได้รับยกเว้นอากรขาออกตามประเภทท่ี 18 ภาค 4 ให้จัดเข้าประเภทนี ้ 
ไมว่า่จะเป็นกรณีท่ีจะต้องเสียอากร หรือไมต้่องเสียอากรตามพิกดัอตัราอากรในภาค 3 ขาออก 
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(4) การผ่อนผนัใบสทุธิน ากลบัและการขยายก าหนดเวลา ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านกังาน
ศุลกากร หรือนายด่านศุลกากร หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาผ่อนผันใบสุทธิน ากลับและการขยาย
ก าหนดเวลา กรณีเป็นของท่ีน าออกไปจากคลงัสินค้าทณัฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า หรือร้านค้าปลอดอากร หรือ
ของท่ีขอคืนอากรตามมาตรา  29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หรือของท่ีขอชดเชยค่าภาษีอากร  
ต้องตรวจสอบก่อนว่าได้ส่งเงินชดเชยค่าภาษีอากรหรือเงินคืนอากรกรมศุลกากรแล้ว จึงจะอนุมัติผ่อนผัน 
ใบสทุธิส าหรับน ากลบัเข้ามาแก่ผู้น าของเข้า 

(5) การผ่อนผันใบสุทธิส าหรับน ากลับเข้ามาและ/หรือขอขยายก าหนดเวลาให้หน่วยงานพิธีการ
ตรวจสอบเอกสารการน าเข้าว่าเป็นรายเดียวกันกับของท่ีส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรภายใต้เง่ือนไขตามประเภทท่ี 1 
ภาค 4 แหง่พระราชก าหนดพิกดัศลุกากร พ.ศ. 2530 ให้ด าเนินการดงันี ้

(5.1) ย่ืนค าร้องขอท าการผ่อนผนักับหน่วยบริการท่ีน าของเข้า กรณีมีใบสทุธิส าหรับน ากลบัเข้า
มา จะขยายก าหนดเวลาออกไปได้ตามสมควรแก่กรณี แตก่ารขยายก าหนดเวลาให้ท าได้ไมเ่กินครัง้ละ 1 ปี  

(5.2) ย่ืนค าร้องขอท าการผ่อนผนักบัหนว่ยบริการท่ีน าของเข้า กรณีไมมี่ใบสทุธิส าหรับน ากลบั
เข้ามา แต่มีหลกัฐานการส่งออก ทางศลุกากรจะพิจารณาอนุญาตให้ได้รับยกเว้นจากบทบญัญัติว่าด้วยใบสุทธิ
ส าหรับน ากลบัเข้ามาได้ตามควรแก่กรณี  

(5.3) กรณีไม่มีใบขนสินค้า แต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของท่ีก าเนิดในประเทศไทย และน ากลับเข้ามา
ภายใน 1 ปี จะพิจารณาอนุญาตให้ได้รับการยกเว้นจากบทบญัญัติว่าด้วยใบสุทธิส าหรับน ากลบัเข้ามาได้เฉพาะ
กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เคร่ืองประดบัหรือของอ่ืนท่ีเช่ือได้ว่านกัทศันาจรชาวตา่งประเทศ ได้ซือ้และน าติดตวั
ออกไป แตภ่ายหลงัสง่กลบัคืนมายงัผู้ขาย 

(ข) ของท่ีผู้ เดินทางน ากลับออกไปแล้วน ากลับเข้ามาพร้อมกับตน ในกรณี นีจ้ะ
เปรียบเทียบปรับเพ่ือระงับคดีฐานน าของออกไป โดยไม่ผ่านศุลกากรเป็นเงิน รายละ 1,000 บาท เสียก่อนแล้ว
รายงานขออนมุตัริะงบัคดีเป็นรายเดือน 

(ค) กรณีท่ีไม่เข้าหลักเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้น ให้เสนอกรมศุลกากร พิจารณาเป็นการ
เฉพาะราย 
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 รายการน ากลับไปซ่อม (Re - Importation Certificate)  
(1) ของท่ีน าเข้ามาในประเทศไทยซึ่งได้เสียอากรไว้ครบถ้วนแล้ว และภายหลงัส่งกลบัออกไปซ่อม ณ 

ตา่งประเทศ หากน ากลบัเข้ามาภายในหนึง่ปีหลงัจากท่ีได้รับใบสทุธิส าหรับน ากลบัเข้ามาซึ่งได้ออกให้ในขณะท่ีได้
สง่ออกแล้ว ได้รับยกเว้นอากร 

(ก) ของท่ีได้รับยกเว้นอากรตามประเภทนี ้ให้ได้รับยกเว้นเพียงเท่าราคาหรือปริมาณ แห่ง
ของเดิมท่ีส่งออกไปเท่านัน้ ส าหรับราคาหรือปริมาณท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากการซ่อม ให้เสียอากรตามพิกัดอตัราอากร
ของของเดมิท่ีสง่ออกไปซ่อม โดยค านวณจากราคาหรือปริมาณท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นีไ้มร่วมค่าใช้จา่ยในการขนสง่และการ
ประกนัภยั 

(ข) อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจท่ีจะสั่งให้ได้รับการยกเว้นจากบทบัญญัติท่ีว่าด้วยใบสุทธิ
ส าหรับน ากลบัเข้ามาหรืออาจอนญุาตให้ขยายก าหนดเวลาออกไปอีก ตามความจ าเป็นแก่กรณีได้ 

(2)  ให้ผู้ขอยกเว้นอากรจดัท าและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– ระบ ุRe - Importation Certificate = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 
– การส าแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้ส าแดงตรงกบัชนิดของของท่ีน าเข้า 
– ระบ ุImport Tariff = 2PART4 
– ระบ ุPrivilege Code = 000 (ใช้อตัราอากรท่ีลดหย่อนเป็นการทัว่ไปเทา่นัน้) 
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT  
– อากร ช าระตามปกติ 
– VAT ช าระตามปกติ 
– มลูคา่การน าเข้า CIF = คา่ซ่อม 
– บนัทกึเลขท่ีใบขนสินค้าขาออกและรายการท่ีของใบขนสินค้าขาออกท่ีอ้างถึง 

 (3) การผ่อนผันใบสุทธิน ากลับ และขยายก าหนดเวลา  ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับสุทธิน ากลับ  
ประเภทท่ี 1 ภาค 4  
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 สิทธิทัณฑ์บนน าเข้าช่ัวคราว ประเภทท่ี 3 ภาค 4 ของท่ีน าเข้ามาพร้อมกับตน หรือน าเข้ามาเป็น 
การชัว่คราวและจะสง่กลบัออกไปภายในไมเ่กินหกเดือนนบัตัง้แตว่นัท่ีน าเข้ามา  

(1) ของน าเข้ามาพร้อมกับตนหรือน าเข้ามาเป็นการชั่วคราว และจะส่งกลับออกไปภายในไม่เกิน  
6 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีน าเข้ามา ได้รับยกเว้นอากร 

(ก) ของท่ีใช้ในการแสดงละครหรือการแสดงอยา่งอ่ืนท่ีคล้ายกนั ซึง่ผู้แสดงท่ีทอ่งเท่ียวน าเข้ามา 

(ข) เคร่ืองประกอบและของใช้ในการทดลอง หรือการแสดงเพ่ือวิทยาศาสตร์ หรือการศกึษา ซึ่ง
บคุคลท่ีเข้ามาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวน าเข้ามาเพ่ือจดัการทดลองหรือแสดง 

(ค) รถส าหรับเดนิบนถนน เรือและอากาศยาน บรรดาท่ีเจ้าของน าเข้ามาพร้อมกบัตน 

(ง) เคร่ืองถ่ายรูปและเคร่ืองบนัทึกเสียง ซึ่งบุคคลท่ีเข้ามาในราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราว
น าเข้ามาเพ่ือใช้ถ่ายรูปหรือบนัทึกเสียงตา่งๆ แตฟิ่ล์มและแผ่นส าหรับถ่ายรูปหรือสิ่งท่ีใช้บนัทึกเสียง ซึ่งน ามาใช้ใน
การนี ้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข และปริมาณท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนด  

(จ) อาวุธปืนและกระสุนปืน ซึ่งบุคคลท่ีเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวน าเข้ามา  
พร้อมกบัตน 

(ฉ) ของท่ีน าเข้ามาเป็นการชัว่คราว  โดยมุ่งหมายจะแสดงในงานสาธารณะท่ีเปิดให้ประชาชน
ดไูด้ทัว่ไป 

(ช) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือซอ่ม แตต้่องปฏิบตัภิายในเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมศลุกากรก าหนด 

(ซ) ตวัอย่างสินค้า นอกจากท่ีระบุไว้ในประเภทท่ี 14 ซึ่งบุคคลท่ีเข้ามาในราชอาณาจกัรเป็น
การชั่วคราว น าเข้ามาพร้อมกับตนและมีสภาพ ซึ่งเม่ือจะส่งกลับออกไปสามารถตรวจได้แน่นอนว่า เป็นของ  
อนัเดียวกบัท่ีน าเข้ามา แต่ต้องมีปริมาณ หรือค่าซึ่งเม่ือรวมกันเข้าแล้วไม่เกินกว่าท่ีจะเห็นได้ว่าเป็นตวัอย่างตาม
ธรรมดา 

(ญ) เคร่ืองมือ และสิ่งประกอบส าหรับงานก่อสร้าง งานพฒันาการ รวมทัง้กิจการชัว่คราวอยา่ง
อ่ืนตามท่ีอธิบดีกรมศลุกากรจะเห็นสมควร โดยให้ได้รับยกเว้นเพียงเท่าเงินอากรท่ีจะพึงเสียในขณะน าเข้าหกัด้วย
จ านวนเงินอากรท่ีค านวณตามระยะเวลาท่ีของนัน้อยู่ในประเทศ ในอตัราร้อยละ 1 ตอ่เดือนของจ านวนอากรท่ีจะ
พึงต้องเสียในขณะน าเข้า ในการค านวณให้นับเศษของเดือนเป็น 1 เดือน และจะต้องช าระอากรก่อนส่งกลับ
ออกไป 
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(2) ค าว่า “น าเข้ามาพร้อมกบัตน” ให้หมายความถึง ของท่ีเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนท่ี
ผู้น าของเข้าเข้ามาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันท่ีผู้ น าของเข้าเข้ามาถึง  อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจขยาย
ก าหนดเวลาท่ีกลา่วข้างต้นได้เม่ือเห็นวา่มีพฤตกิารณ์พิเศษ 

(3) ของตามประเภทท่ี 3 ภาค 4 ผู้น าของเข้าต้องท าสัญญาไว้ต่อกรมศุลกากรว่าจะส่งกลับออกไป
ภายในก าหนด อธิบดีกรมศลุกากรจะเรียกประกนัอย่างใดและเป็นจ านวนเงินเทา่ใดก็ได้ตามแตจ่ะเห็นสมควร และ
จะคืนเงิน หรือให้ถอนหลกัประกนัท่ีวางไว้ ตอ่เม่ือได้ปฏิบตัิตามสญัญาโดยครบถ้วนแล้ว ระยะเวลาหกเดือนตามท่ี
ก าหนดไว้นี ้ อธิบดีกรมศลุกากรจะขยายก าหนดระยะเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้  

(4) ให้ผู้ขอยกเว้นอากรจดัท าและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้

(ก) ให้ระบคุา่ดงันี ้
– ระบ ุImport Tariff = 3PART4 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า  
– อัตราอากร ใช้  Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอ่านอัตราอากรท่ี  Table 

REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

(ข) การก าหนดคา่วางเงินประกนั  

- ให้วางเป็นสญัญาประกนัทณัฑ์บนเพ่ือการปฏิบตัพิิธีการ  

- ค านวณจาก คา่ภาษีอากรอนัพึงจะต้องช าระตามปกติ แล้วค านวณเงินเพิ่มอีกร้อยละ 
20 ของเงินภาษีอากรท่ีได้ประเมินไว้ และรวมก าหนดเป็นเงินประกนั  

(5) ให้ย่ืนค าร้องตอ่หน่วยงานศลุกากร ณ ดา่นศลุกากร ท่ีน าของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้า
ท่ีของใช้สิทธิตามประเภทท่ี 3 ภาค 4 เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิในการน าของท่ีน าเข้ามาเป็นการชั่วคราว และ
จะต้องแสดงหลกัฐานให้เป็นท่ีพอใจว่า น าเข้ามาใช้ประโยชน์ในกิจการตามท่ีระบไุว้ ตามพิกดัอตัราศลุกากรแตล่ะ
ประเภท   

(ก) ส าหรับของท่ีขอยกเว้นอากรตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทท่ี 3 (ญ) ภาค 4 จะได้รับ
พิจารณาให้ได้รับยกเว้นอากรก็ต่อเม่ือเป็นของท่ีมีลักษณะซึ่งจะน ามาใช้ได้เป็นการชัว่คราวและเป็นของท่ีทราบ
ลว่งหน้าวา่จะต้องส่งกลบัออกไปโดยมีก าหนดเวลาแน่นอนซึง่ไมเ่กิน 6 เดือน นบัแตว่นัท่ีน าเข้ามา 
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(ข) ของใดเม่ือใช้แล้วย่อมเส่ือมสลายไปในทนัใด หรือยอ่มสิน้เปลืองหมดไปเน่ืองจากการใช้ใน
กิจการนัน้ หรืออายกุารใช้งานของของนัน้น้อยกว่าอายขุองสญัญาท่ีจะส่งกลบัอนัเป็นเหตใุห้มิอาจส่งกลบัออกไป
ภายในอายแุหง่สญัญาได้ ห้ามมิให้ท าสญัญาประกนัเพ่ือการสง่กลบั ให้ช าระอากรให้เสร็จสิน้ก่อนสง่มอบของ 

(6) การก าหนดอายสุญัญาประกนัให้ถือเป็นหลกัทัว่ไปว่า อายสุญัญาประกนัต้องไมเ่กิน 6 เดือน  

(6.1) ในกรณีน าเข้าในเขตความรับผิดชอบของส านกังานศลุกากร ให้ผู้อ านวยการส านกังาน
ศลุกากรหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ หากน าเข้าทางด่านศลุกากรภูมิภาคให้นายด่านศุลกากร 
หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนมุตัใิห้ท าสญัญาประกนัแทนอธิบดีกรมศลุกากร  

(6.2) การขยายก าหนดเวลา 6 เดือนดังกล่าว ปกติจะไม่อนุญาตให้กระท า เว้นแต่ กรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีท่ีผู้น าของเข้าขอขยายอายสุญัญาประกนั ให้ย่ืนค าร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ก่อนวนัท่ีสญัญาประกนัหมดอาย ุพร้อมกบัหนงัสือแสดงความยินยอมของผู้ค า้ประกนั 

(ข) มีเหตุสุดวิสัยหรือความจ าเป็นท่ีอยู่นอกเหนือการคาดหมายของผู้ น าของเข้าซึ่ง     
กรมศลุกากรเห็นควรผอ่นผนั 

(ค) กรณีของประเภทเคร่ืองมือและสิ่งประกอบ ซึ่งกรมศุลกากรเห็นความจ าเป็นว่า 
จะต้องใช้เกิน 6 เดือนอยูแ่ล้วตัง้แตว่นัเร่ิมท าสญัญาประกนั กรมศลุกากรอาจอนมุตัิให้ขยายเวลาสง่กลบัแตจ่ะต้อง
ขยายให้ไมเ่กิน 1 ใน 5 ของอายกุารใช้งานตามปกตขิองของนัน้ 

 (6.3) การขอขยายอายุสัญญาประกัน  ให้ผู้ มีอ านาจอนุมัติการท าสัญญาประกันเป็น 
ผู้พิจารณาอนมุตัแิทนอธิบดีกรมศลุกากร 

(7) ขอบเขตและหลกัเกณฑ์ส าหรับของท่ีน าเข้ามาเพ่ือซ่อม ตามประเภทท่ี 3 (ช) ภาค 4 ให้ถือปฏิบตัิ
ดงันี ้ 

(7.1) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือซอ่ม ให้หมายความรวมถึง 

(ก) ของท่ีส่งออกไปขายแล้วภายหลงัปรากฏว่า ของนัน้ช ารุด จึงสง่ของกลบัมาให้ผู้ขาย
ในประเทศซอ่มแล้วสง่กลบัออกไปให้ผู้ ซือ้รายเดมิ 

(ข) ของสง่ออกไปขายแล้วปรากฏว่า ไม่ได้มาตรฐานท่ีก าหนดจงึสง่ของกลบัมาให้ผู้ขาย
ในประเทศซอ่มแล้วสง่กลบัออกไปให้ผู้ ซือ้รายเดมิ 
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(ค) ของที่ลูกค้าในต่างประเทศส่งเข้ามาว่าจ้างให้ซ่อมในประเทศ เม่ือซ่อมเสร็จแล้วจึง
สง่กลบัไปยงัผู้ว่าจ้าง 

(ง)  ของใด ๆ ที่น าเข้ามาซอ่มแล้วสง่กลบัออกไปยงัประเทศใดประเทศหนึง่ 

(7.2) ให้ระบย่ีุห้อ (BRAND) เลขหมาย (SERIAL NO.) แบบรุ่น (MODEL) PART NO. ของของใน
ข้อมลูใบขนสนิค้าขาเข้า 

(8) หลกัเกณฑ์ส าหรับของที่น าเข้าตามพิกัดอัตราศลุกากรประเภทที่ 3 (ญ) ภาค 4 ในการจัดท าข้อมลู 
ใบขนสนิค้าขาเข้า ให้ถือปฏิบตัิดงันี ้

- ค าว่า “เคร่ืองมือและสิ่งประกอบ” หมายถึง ของใด ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในงานก่อสร้างงาน
พฒันาการหรือกิจการชัว่คราวอย่างอ่ืน แต่มิใช่ของใช้สิน้เปลืองที่ใช้เน่ืองจากการประกอบงานนัน้ๆ เว้นแต่อะไหล่ที่
น าเข้ามาพร้อมกบัเคร่ืองมือและสิง่ประกอบดงักลา่วและมีปริมาณเพียงพอส าหรับใช้ในงานนัน้เพียง 6 เดือน 

- ค าว่า “งานก่อสร้าง” หมายถึง งานสร้างอาคารหรือสิง่ปลกูสร้างทกุชนิดรวมทัง้การส ารวจ
เพ่ืองานก่อสร้างดงักลา่ว 

- ค าว่า “งานพัฒนาการ” หมายถึง งานที่ท าให้เกิดความเจริญต่อสาธารณะ เช่น การขุด
ลอกสนัดอน การขดุลอกร่องน า้ เป็นต้น 

- ค าว่า “กิจการชัว่คราวอย่างอ่ืนตามที่อธิบดีกรมศุลกากรจะเห็นสมควร” หมายถึง งานที่
มิใช่งานก่อสร้างหรืองานพัฒนาการและมิใช่เป็นกรณีที่มีระบุไว้โดยเฉพาะในข้อ  (ก) ถึง (ซ) ของประเภทที่ 3 ภาค 4 
และเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ดงัต่อไปนี ้ 

(ก) เป็นงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 

(ข) เป็นงานสง่เสริมการผลติเพ่ือการสง่ออก 

(ค) เป็นกิจการชั่วคราว ตามประเภทที่ 3 (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ซึ่งไม่อาจน าเข้ามา
พร้อมกับตนได้และตัง้ตัวแทนเป็นผู้น าของเข้า เช่น อุปกรณ์ส าหรับการแสดงละครสตัว์ที่มีตัวแทนเป็นผู้น าของเข้า 
รถยนต์แข่งท่ีน าเข้ามาใช้ในการแข่งขนั ซึง่มีตวัแทนเป็นผู้น าของเข้า เป็นต้น 

(ง) เคร่ืองมือที่จ าเป็นต้องน าเข้ามาเป็นการเฉพาะคราว เพ่ือใช้ซ่อมหรือบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัร อปุกรณ์หรือเคร่ืองใช้ในโรงงาน  

(จ) ของท่ีน าเข้ามาชัว่คราวเพ่ือใช้เป็นตวัอย่างในการผลติ 

(ฉ) กิจการอ่ืน ๆ ตามแต่อธิบดีกรมศลุกากรจะเหน็สมควร 
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 สิทธิของใช้ส่วนตัว (ของส่วนตัว) 

(1) ของส่วนตัว ท่ีเจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตนส าหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพ และมีจ านวน
พอสมควรแก่ฐานะ ได้รับยกเว้นอากร เว้นแต ่

(ก) รถยนต์ อาวธุปืนและกระสนุปืน และเสบียง 

(ข) สุรา หรือ CIGARETTE หรือ CIGAR หรือยาเส้นซึ่งเป็นของส่วนตวัท่ีผู้ เดินทางน าเข้ามา
พร้อมกบัตนนัน้ ยกเว้นอากรให้ได้ แตต้่องไมเ่กินปริมาณ ดงันี ้

- CIGARETTE 200 มวน หรือ CIGAR หรือยาเส้น อย่างละ 250 กรัม หรือหลายชนิด
รวมกนัมีน า้หนกั ทัง้หมด 250 กรัม แตท่ัง้นี ้CIGARETTE ต้องไมเ่กิน 200 มวน  

-  สรุา 1 ลิตร       
(2) ของส่วนตวัตามประเภทท่ี 5 จะต้องน าเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนท่ีผู้น าของเข้า

มาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีผู้น าของเข้าเข้ามาถึง อธิบดีกรมศลุกากรมีอ านาจขยายก าหนดเวลาท่ีกล่าว
ข้างต้นได้ เม่ือเห็นวา่มีพฤตกิารณ์พิเศษ 

(3) บคุคลซึ่งจะได้รับการพิจารณายกเว้นอากรของใช้ส่วนตวั ประเภทท่ี 5 ภาค 4 ได้แก่ คนต่างด้าว 
หรือคนไทยท่ีเดินทางไปมาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการย้ายภูมิล าเนาแต่สิ่งของนัน้
จะต้องมีจ านวนพอสมควรแก่ฐานะของบุคคลนัน้ๆ ถ้ามีจ านวนมากมายเกินสมควร ก็จะยกเว้นค่าอากรให้ไม่ได้ 
จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแก่ฐานะของบคุคลเป็นรายๆ ไป 

(4) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัท าและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การส าแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้ส าแดงตรงกบัชนิดของของท่ีน าเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 5PART4 (ของสว่นตวัท่ีเจ้าของน าเข้ามาพร้อมกบัตน) 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

 (5) ให้ย่ืนค าร้องตอ่หนว่ยงานศลุกากร ณ ดา่นศลุกากร ท่ีน าของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้า
ท่ีของใช้สิทธิตามประเภท 5 ภาค 4 เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิในการยกเว้นอากรของใช้สว่นตวั  

(6) การยกเว้นอากรของส่วนตวัท่ีผู้ โดยสารน าเข้ามาพร้อมกบัตน ตามพิกดัประเภทท่ี 5 ภาค 4 ไม่ต้อง
จดัท าใบขนสินค้าขาเข้า กรณี 
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(6.1) ของส่วนตัวท่ีผู้ โดยสารถือติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน (ACCOMPANIED BAGGAGE) 
จากต่างประเทศทางอากาศยาน มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท ให้ได้รับยกเว้นอากร ทัง้นี ้ไม่รวมถึงของท่ีน าติดตวั
เข้ามา แตมี่ลกัษณะเป็นสินค้าในเชิงการค้า แม้ราคาไมเ่กิน 20,000 บาท ก็ตาม  

(6.2) สุรา หรือ CIGARETTE หรือ CIGAR หรือยาเส้น ซึ่งเป็นของส่วนตวัท่ีผู้ โดยสารถือติดตวั
เข้ามาพร้อมกบัตนให้ได้รับยกเว้นอากรตอ่เม่ือไมเ่กินปริมาณ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(6.2.1) CIGARETTE 200 มวน ห รือ CIGAR หรือยาเส้น อย่างละ 250 ก รัม  ห รือ 
หลายชนิดรวมกนัมีน า้หนกัทัง้หมด 250 กรัม แตท่ัง้นี ้CIGARETTE ต้องไมเ่กิน 200 มวน  

(6.2.2) สรุา 1 ลิตร 

 สิทธิของใช้ส่วนตัว (ของใช้ในบ้านเรือนท่ีใช้แล้ว) 

(1)  ของใช้ในบ้านเรือนท่ีใช้แล้ว ท่ีเจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตน เน่ืองในการย้ายภูมิล าเนาและ  
มีจ านวนพอสมควรแก่ฐานะ ได้รับยกเว้นอากร  

(2) ของใช้ในบ้านเรือนตามประเภทท่ี 6 จะต้องน าเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนท่ี 
ผู้ น าของเข้ามาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันท่ีผู้ น าของเข้าเข้ามาถึง อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจขยาย
ก าหนดเวลาท่ีกลา่วข้างต้นได้ เม่ือเห็นวา่มีพฤตกิารณ์พิเศษ 

(3) บคุคลท่ีได้รับยกเว้นอากรของใช้ในบ้านเรือนตามประเภทท่ี 6 ภาค 4  

(ก) ชาวตา่งประเทศท่ีย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องเป็นผู้ได้รับโควต้าเข้าเมือง
ตามท่ีปรากฏในหนงัสือเดนิทาง หรือใบประจ าตวัคนตา่งด้าว 

(ข) ชาวต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้เข้ามาประกอบอาชีพในราชอาณาจักร จะได้รับ  
การอนุโลมให้ถือว่าย้ายภูมิล าเนาต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานตรวจคนเข้าเมืองว่า  บุคคลผู้ นีจ้ะให้อยู่ได้ 
ไมต่ ่ากว่า 1 ปี กรณีท่ียงัไม่ได้รับอนญุาตแตเ่ป็นเร่ืองรีบดว่นต้องย่ืนเอกสารอย่างใดอย่างหนึง่ประกอบการพิจารณา 
คือ หนงัสือส านกังานตรวจคนเข้าเมืองรับรองว่าจะได้รับอนุญาตให้อยู่ชัว่คราวเป็นปี ๆ ไป หรือหนงัสืออนุญาตของ 
กรมแรงงานวา่ ได้รับอนญุาตให้ประกอบอาชีพในประเทศแล้วไมน้่อยกว่า 1 ปี 

(ค) คนต่างด้าวท่ีเข้ามาในฐานะผู้ เช่ียวชาญ ผู้ ช านาญการพิเศษ หรือภายใต้สัญญาจ้าง  
ของหน่วยราชการ ต้องมีหนังสือของหน่วยราชการนัน้  ๆ รับรองว่า บุคคลผู้ นัน้ได้รับอนุญาตจากส านักงาน 
ตรวจคนเข้าเมืองให้อยูใ่นประเทศในประเภท NON IMMIGRANT แล้ว และจะอยูป่ฏิบตังิานไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
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(ง) กรณีชาวตา่งประเทศท่ีย้ายภูมิล าเนาตามสามีหรือภรรยา ตาม (ข) และ (ค) ถ้าปรากฏว่า
สามีหรือภรรยานัน้ ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปีแล้ว หากส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้
อนญุาตให้อยูค่รัง้แรก 90 วนั ก็ให้อนโุลมวา่ย้ายภมูิล าเนา 

(จ) คนไทยหรือข้าราชการไทยท่ีไปท างาน หรือด ารงต าแหน่งในต่างประเทศหรือดูงานใน
ต่างประเทศต้องอยู่ประจ าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีท่ีต้องเดินทางกลับก่อนก าหนด 1 ปี  ต้องมีหลักฐาน 
มาแสดงว่าได้เดินทางกลับเน่ืองจากสิน้สุดสัญญาการจ้าง หรือได้ รับค าสั่งให้ย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีใน
ราชอาณาจกัร หรือเสร็จสิน้การดงูานก่อนก าหนด 

(ฉ) คนไทยท่ีไปอยู่ประจ าในต่างประเทศในกรณีอ่ืนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องให้ค า
รับรองตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีวา่จะกลบัเข้ามามีภมูิล าเนาในประเทศไทย 

(4) ของใช้ในบ้านเรือนจะยกเว้นอากรตามประเภทท่ี 6 ภาค 4 ให้ได้เท่าท่ีเป็นจ านวนพอสมควร  เช่น 
ตู้ เย็น เคร่ืองรับโทรทศัน์ วิทยุ จะยกเว้นให้เพียง 1 เคร่ือง ถ้ามีมากกว่า 1 เคร่ือง จะยกเว้นอากรให้เพียง 1 เคร่ือง
เทา่นัน้  และเคร่ืองท่ียกเว้นคา่อากรให้นัน้ต้องเป็นเคร่ืองท่ีมีคา่อากรต ่าสดุ  

(5) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัท าและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การส าแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้ส าแดงตรงกบัชนิดของของท่ีน าเข้า  
– ระบุ Import Tariff = 6PART4 (ของใช้ในบ้านเรือนท่ีใช้แล้ว ท่ีเจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตน

เน่ืองในการย้ายภมูิล าเนา) 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

 (6) ให้ย่ืนค าร้องตอ่หนว่ยงานศลุกากร ณ ดา่นศลุกากร ท่ีน าของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้า
ท่ีของใช้สิทธิตามประเภท 6 ภาค 4 เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิในการยกเว้นอากรของใช้ในบ้านเรือน  
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 สิทธิของน าเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอากาศยานหรือเรือ 

(1) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อมสร้างอากาศยานหรือเรือจะได้รับยกเว้นอากรต้องเป็นส่วนประกอบ 
อปุกรณ์ประกอบ และวสัดท่ีุมิใชช่นิดหรือประเภทซึง่อธิบดีกรมศลุกากรประกาศก าหนดมิให้ได้รับยกเว้นอากร  

(2) การยกเว้นอาการส าหรับส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ วัสดุท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อมหรือสร้าง
อากาศยาน หรือสว่นของอากาศยาน   

(ก) เป็นส่วนประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดท่ีุน าเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อมหรือสร้างอากาศยาน 
หรือสว่นของอากาศยาน  

(ข) ผู้น าของเข้าต้องย่ืนค าร้องตอ่หนว่ยบริการศลุกากรท่ีน าของเข้า แจ้งความประสงค์จะขอน า
ส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวสัดท่ีุน าเข้าจากต่างประเทศ เพ่ือใช้ในซ่อมหรือสร้างอากาศยาน/ส่วนของ
อากาศยาน  โดยได้รับยกเว้นอากร พร้อมย่ืนแบบ Drawing หรือพิมพ์เขียว หรือแคตต้าล็อก หรือภาพถ่ายของ
ส่วนประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดุท่ีน าเข้า ซึ่งแสดงรูปร่างลกัษณะ ช่ือเรียก เลขหมายชิน้ส่วนให้พนกังาน
ศลุกากรสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวสัดเุพ่ือใช้ในการซ่อมหรือสร้างอากาศยาน 
หรือสว่นของอากาศยาน 

(ค) ผู้น าของเข้าท่ีมิใช่สว่นราชการ ต้องรับรองว่าหากส่วนประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดุ
ท่ีได้รับยกเว้นอากร  มิได้น าไปใช้ซ่อมหรือสร้างอากาศยาน/ส่วนของอากาศยาน ภายในก าหนดเวลา 1 ปี นบัแต ่
วนัน าเข้า  ผู้ น าเข้าจะช าระภาษีอากรโดยถือเป็นการน าเข้าตามปกติ  ภายใน 15 วนั นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจาก 
กรมศลุกากร โดยมิพกัต้องให้กรมศลุกากรน าคดีขึน้ฟ้องร้องตอ่ศาลก่อนแตอ่ยา่งใด     

(3) การยกเว้นอากรส าหรับ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ วสัดท่ีุน าเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อมหรือสร้างเรือ 
หรือสว่นของเรือ กรณีผู้น าของเข้าเป็นเจ้าของเรือ 

(ก)   เป็นส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวสัดุท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อมหรือสร้างเรือ หรื อ 
สว่นของเรือขนาดตัง้แต ่250 ตนักรอสขึน้ไป  

- เป็นสว่นประกอบหรืออปุกรณ์ประกอบของเรือ ซึง่มีระบอุยูใ่นหนงัสือคูมื่อประจ าเรือ 
- เป็นส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุของเรือท่ี ต้องมีประจ าเรือเพ่ือ 

ความปลอดภัยและการป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลตามข้อบังคับของ  International Maritime 
Organization : IMO ตามรายการแนบท้าย  

(ข)  ผู้น าของเข้าต้องเป็นเจ้าของเรือท่ีจดทะเบียนเป็นเรือไทยเทา่นัน้  
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(ค) ผู้น าของเข้าต้องย่ืนค าร้องขอยกเว้นอากรตอ่หนว่ยบริการศลุกากร ท่ีน าของเข้าพร้อมย่ืน
แบบ Drawing หรือพิมพ์เขียว หรือแคตต้าล็อก หรือภาพถ่ายของสว่นประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดท่ีุน าเข้า
เพ่ือใช้ในการซ่อม หรือสร้างเรือหรือสว่นของเรือขนาดตัง้แต ่250 ตนักรอสขึน้ไป พร้อมส าเนาทะเบียนเรือ  

(ง) ผู้น าของเข้ามิใช่ส่วนราชการ ต้องรับรองว่าหากส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวสัดุ 
ท่ีได้รับยกเว้นอากร  มิได้น าไปใช้ซ่อมหรือสร้างเรือ ส่วนของเรือ ภายในก าหนดเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเข้าผู้น าเข้า
จะช าระภาษีอากรโดยถือเป็นการน าเข้าตามปกติ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจากกรมศลุกากร โดยมิพกั
ต้องให้กรมศลุกากรน าคดีขึน้ฟ้องร้องตอ่ศาลก่อนแตอ่ยา่งใด     

(4)  การยกเว้นอากรส าหรับ สว่นประกอบ อปุกรณ์ประกอบ วสัดท่ีุน าเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อมหรือสร้างเรือ 
หรือสว่นของเรือ กรณีผู้น าของเข้าเป็นผู้ ท่ีได้รับอนมุตัใิห้จดัตัง้คลงัสินค้าทณัฑ์บนตามกฎหมายศลุกากร 

(ก)   เป็นส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวสัดุท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อมหรือสร้างเรือ หรือ 
สว่นของเรือขนาดตัง้แต ่15 ตนักรอสขึน้ไป ตามท่ีกรมการขนสง่ทางน า้และพาณิชยนาวีให้การรับรองขนาดเรือ 

(ข)  ผู้น าของเข้าต้องได้รับอนมุตัใิห้จดัตัง้คลงัสินค้าทณัฑ์บนตามกฎหมายศลุกากร เพ่ือใช้เก็บ
สว่นประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดท่ีุน าเข้ามาเพ่ือใช้ซอ่มหรือสร้างเรือ หรือสว่นของเรือ   

(ค) ผู้น าของเข้าต้องย่ืนค าร้องขอยกเว้นอากร ส าหรับส่วนประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดุ
ท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อมหรือสร้างเรือ หรือส่วนของเรือขนาดตัง้แต่ 15 ตนักรอสขึ น้ไป ต่อหน่วยบริการศุลกากรท่ี 
น าของเข้า พร้อมย่ืนสญัญาจ้างและแบบเรือ หรือใบสัง่ซอ่มและทะเบียนเรือ  

(ง) ผู้น าของเข้ามิใช่ส่วนราชการ ต้องรับรองว่าหากส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวสัดุ 
ท่ีได้รับยกเว้นอากร  มิได้น าไปใช้ซ่อมหรือสร้างเรือ ส่วนของเรือ ภายในก าหนดเวลา 3 ปี นบัแตว่นัน าเข้าผู้น าเข้า
จะช าระภาษีอากรโดยถือเป็นการน าเข้าตามปกติ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจากกรมศลุกากร โดยมิพกั
ต้องให้กรมศลุกากรน าคดีขึน้ฟ้องร้องตอ่ศาลก่อนแตอ่ยา่งใด     

(5) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัท าและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การส าแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้ส าแดงตรงกบัชนิดของของท่ีน าเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 7PART4 (ของซอ่มสร้างอากาศยานหรือเรือ) 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
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(3) ให้ย่ืนค าร้อง ตอ่หนว่ยงานศลุกากร ณ ดา่นศลุกากร ท่ีน าของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้า
ท่ีของใช้สิทธิตามประเภท 7 ภาค 4 เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิในการยกเว้นอากรส าหรับส่วนประกอบ อุปกรณ์
ประกอบ และวสัดท่ีุน าเข้ามาเพ่ือใช้ซอ่มสร้างอากาศยาน/เรือ หรือสว่นของอากาศยาน/เรือ 
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 สิทธิของน าเข้าท่ีได้รับเอกสิทธ์ิ  

(1)  ของท่ีได้รับเอกสิทธ์ิ ตามข้อผูกพันท่ีประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตาม
กฎหมายระหวา่งประเทศ หรือตามสญัญากบันานาประเทศ หรือทางการทตู ซึ่งได้ปฏิบตัิตอ่กนัโดยอธัยาศยัไมตรี 
ได้รับยกเว้นอากร 

(2) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัท าและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การส าแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้ส าแดงตรงกบัชนิดของของท่ีน าเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 10PART4 (ของท่ีได้รับเอกสิทธ์ิ) 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

(3) ให้ย่ืนค าร้อง ตอ่หนว่ยงานศลุกากร ณ ดา่นศลุกากรท่ีน าของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้า
ท่ีของใช้สิทธิตามประเภท 10 ภาค 4 เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิในการยกเว้นอากรส าหรับของท่ีได้รับเอกสิทธ์ิ ตาม
ข้อผูกพันท่ีประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับ
นานาประเทศ หรือทางการทตู  

(4) กรณีจดัท าค าร้องขอรับของไปก่อน แทนการจดัท าใบขนสินค้าขาเข้า  
(ก) กรณีมีความจ าเป็นต้องน าออกไปจากอารักขาของศลุกากรโดยรีบดว่น 
(ข) ยงัไมส่ามารถด าเนินการเร่ืองยกเว้นอากรได้แล้วเสร็จ  
(ค) ให้วางเงินสด หรือหนังสือค า้ประกันของธนาคาร หรือหนังสือของส่วนราชการเพ่ือเป็น 

การประกนัคา่ภาษีอากร 
(ง) ให้ผู้น าเข้าจดัท าและสง่ข้อมลูค าร้องขอรับของไปก่อน โดยระบคุา่ดงันี ้

 Document Type = 3 (ค าร้องขอรับของไปก่อน) 

 การส าแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้ส าแดงตรงกบัชนิดของของท่ีน าเข้า  

 ระบ ุImport Tariff = 10PART4 (ของท่ีได้รับเอกสิทธ์ิ) 

 ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า  

 อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 

 การวางประกนั ให้บนัทึกเงินวางประกนัในชอ่ง Deposit Amount  
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 สิทธิของน าเข้ามาเพื่อบริจาค 

(1) ของท่ีน าเข้ามาหรือส่งออกไปเพ่ือบริจาคเป็นสาธารณกศุลแก่ประชาชนโดยผา่นส่วนราชการหรือ
องค์การสาธารณกศุล (ยกเว้นรถยนต์) ได้รับยกเว้นอากร ต้องเป็นดงันี ้

(ก) ต้องน าเข้าหรือส่งออกในนามของส่วนราชการ หรือองค์การสาธารณกุศลท่ีเป็นองค์การ
หรือสถานสาธารณกศุลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

(ข) มีหลกัฐานของผู้บริจาคเป็นลายลกัษณ์อกัษรแสดงความจ านงมอบให้แก่ส่วนราชการหรือ
องค์การสาธารณกศุลนัน้ เพ่ือน าของดงักลา่วไปบริจาคแก่ประชาชนตอ่ไป โดยไมมี่เง่ือนไขและข้อผกูพนัใด ๆ   

(ค) ผู้บริจาคต้องแสดงความจ านงในหลกัฐานดงักลา่วไว้ก่อนวนัท่ีน าของเข้ามาหรือสง่ออกไป 

(ง) ถ้าบริจาคผ่านส่วนราชการ  ส่วนราชการนัน้ต้องมีหน้าท่ีในการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือ
หรือการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน ถ้าบริจาคผ่านองค์การสาธารณกุศล องค์การสาธารณกุศลนัน้ต้องน าไป  
เพ่ือชว่ยเหลือหรือการบรรเทาทกุข์แก่ประชาชนตามท่ีระบไุว้ในวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้องค์การสาธารณกศุล  

(2) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัท าและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การส าแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้ส าแดงตรงกบัชนิดของของท่ีน าเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 11PART4 (ของบริจาค) 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– ระบ ุPermit No = เลขท่ีขอยกเว้นอากร ท่ีได้รับ 

(3) ให้ย่ืนค าร้องตอ่หน่วยงานศลุกากร ณ ดา่นศลุกากร ท่ีน าของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้า
ท่ีของใช้สิทธิตามประเภท 11 ภาค 4 เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิในการยกเว้นอากรของบริจาค 

(ก)  กรณีส่วนราชการเป็นผู้ ย่ืนขอยกเว้นอากร  ต้องเป็นส่วนราชการตัง้แต่ระดับกรม หรือ
เทียบเท่าขึน้ไป  และผู้ลงนามในหนงัสือขอยกเว้นอากรต้องเป็นหวัหน้าส่วนราชการตัง้แตร่ะดบักรมหรือเทียบเท่า
ขึน้ไปหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย 

(ข) กรณีองค์การสาธารณกศุลเป็นผู้ ย่ืนขอยกเว้นอากร ผู้ลงนามในหนงัสือขอยกเว้นอากรต้อง
เป็นผู้ มีอ านาจลงนามตามตราสารการจดัตัง้องค์การหรือสถานสาธารณกศุลนัน้ 
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(ค) ต้องย่ืนหนังสือขอยกเว้นอากรพร้อมหลักฐานแสดงความจ านงบริจาคหรือมอบให้  
เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีเป็นต้นฉบบัหนงัสือตอบรับการบริจาคหรือการให้ 

(ง) เม่ือกรมศลุกากรอนมุตัิให้ของได้รับยกเว้นอากรแล้ว สว่นราชการหรือองค์การสาธารณกศุล
นัน้ จงึจะน าของออกจากอารักขาของศลุกากรได้  

(4) กรณีจดัท าค าร้องขอรับของไปก่อน แทนการจดัท าใบขนสินค้าขาเข้า  

(ก) กรณีมีความจ าเป็นต้องน าออกไปจากอารักขาของศลุกากรโดยรีบดว่น 

(ข) ยงัไมส่ามารถด าเนินการเร่ืองยกเว้นอากรได้แล้วเสร็จ  

(ค) ให้วางเงินสด หรือหนังสือค า้ประกันของธนาคาร หรือหนังสือของส่วนราชการเพ่ือเป็น 
การประกนัคา่ภาษีอากร 

(ง) ให้ผู้น าเข้าจดัท าและสง่ข้อมลูค าร้องขอรับของไปก่อน โดยระบคุา่ดงันี ้

 Document Type = 3 (ค าร้องขอรับของไปก่อน) 

 การส าแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้ส าแดงตรงกบัชนิดของของท่ีน าเข้า  

 ระบ ุImport Tariff = 11PART4 (ของบริจาค) 

 ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า  

 อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table 
REFDRT 

 การวางประกนั ให้บนัทึกเงินวางประกนัในชอ่ง Deposit Amount  
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 ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการ 

(1)  ยทุธภณัฑ์ท่ีใช้ในราชการ ได้รับยกเว้นอากร 

(2)  ยุทธภัณฑ์ท่ีจะได้รับยกเว้นอากร ตามประเภทท่ี 13 ภาค 4 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศลุกากร พ.ศ. 2530 ต้องมีลกัษณะตามหลกัการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) สภาพของเป็นยุทธภัณฑ์ โดยพิจารณาตามบัญชีรายการยุทธภัณฑ์กระทรวงกลาโหม 
ฉบบัท่ีกระทรวงการคลงัและกระทรวงกลาโหมให้ความเห็นชอบแล้ว 

(ข) สภาพของของไม่เข้าข้อ (ก) แต่กระทรวงกลาโหมได้ตกลงไว้แล้วกับกระทรวงการคลัง 
ตามบัญชีรายการยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหมเพ่ือการผ่อนผันยกเว้นอากร และของบางรายการซึ่ง
กระทรวงการคลงัอนโุลมยกเว้นอากรให้แก่กรมต ารวจเชน่เดียวกบัของกระทรวงกลาโหม 

(ค) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2476 มี หน่วยราชการผู้ ใช้ยุทธภัณฑ์  คือ 
กรมต ารวจ, กรมศุลกากร, กรมสรรพสามิต, กรมการปกครอง, กระทรวงกลาโหม, กระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ๆ ท่ี 
ขอมาเป็นการเฉพาะกรณี เสนออธิบดีพิจารณาตามแตจ่ะเห็นสมควร 

(3) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัท าและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การส าแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้ส าแดงตรงกบัชนิดของของท่ีน าเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 13PART4 (ยทุธภณัฑ์ท่ีใช้ในราชการ) 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

 (4) ให้ย่ืนค าร้องตอ่หน่วยงานศลุกากร ณ ดา่นศลุกากรท่ีน าของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้า
ท่ีของใช้สิทธิตามประเภทท่ี 13 ภาค 4 เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิในการยกเว้นอากรยทุธภณัฑ์ท่ีใช้ในราชการ 

(5) ผู้ มีอ านาจพิจารณายกเว้นอากรยทุธภณัฑ์ท่ีใช้ในราชการ 

(ก) ส าหรับของท่ีน าเข้าทางส านกังานศลุกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ส านกังาน
ศลุกากรกรุงเทพ ส านกังานศลุกากรทา่เรือกรุงเทพ และดา่นศลุกากรในสว่นภมูิภาค 
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(ข) ของนัน้ระบุไว้ชัดแจ้ง ในบัญ ชียุทธภัณ ฑ์  ซึ่ งกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ น าของเข้า  
ให้ผู้ อ านวยการส านกังานศุลกากร ผู้อ านวยการส านกังานศลุกากรภาค หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา
อนมุตั ิ

(ค) ของนัน้ ระบุไว้ชัดแจ้งในบัญ ชียุทธภัณ ฑ์  แต่น าเข้าโดยหน่วยราชการอ่ืน ท่ีมิ ใช่
กระทรวงกลาโหม หรือกรณีของนัน้ไม่ระบุไว้ชดัแจ้งในบญัชียุทธภัณฑ์ แม้เป็นชนิดของท่ีกรมศลุกากรเคยอนุมตัิ  
ไปแล้วก็ตาม ให้ด่านศุลกากรท่ีน าของเข้า เป็นผู้ เสนอเร่ือง ผ่านส านักงานศลุกากร หรือส านกังานศลุกากรภาค  
พร้อมความเห็นไปยงั ส านกัพิกดัอตัราศลุกากรเพ่ือให้ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานพิกดัอตัราศลุกากร หรือผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายพิจารณาอนมุตัเิป็นรายๆ ไป       

(ง) ของท่ีมีปัญหาและไม่อาจพิจารณาได้ ให้ส านักงานศุลกากร หรือส านกังานศุลกากรภาค 
ส่งเร่ืองพร้อมระบุปัญหาให้ส านักพิกัดอัตราศุลกากร ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร พิจารณาเสนอ  
กรมศลุกากร เพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

(6) กรณีจดัท าค าร้องขอรับของไปก่อน แทนการจดัท าใบขนสินค้าขาเข้า  

(ก) กรณีมีความจ าเป็นต้องน าออกไปจากอารักขาของศลุกากรโดยรีบดว่น 

(ข) ยงัไมส่ามารถด าเนินการเร่ืองยกเว้นอากรได้แล้วเสร็จ  

(ค) ให้วางเงินสด หรือหนังสือค า้ประกันของธนาคาร หรือหนังสือของส่วนราชการเพ่ือเป็น 
การประกนัคา่ภาษีอากร 

(ง) ให้ผู้น าเข้าจดัท าและสง่ข้อมลูค าร้องขอรับของไปก่อน โดยระบคุา่ดงันี ้

 Document Type = 3 (ค าร้องขอรับของไปก่อน) 

 การส าแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้ส าแดงตรงกบัชนิดของของท่ีน าเข้า  

 ระบ ุImport Tariff = 13PART4 (ยทุธภณัฑ์ท่ีใช้ในราชการ) 

 ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า  

 อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table 
REFDRT 

 การวางประกนั ให้บนัทึกเงินวางประกนัในชอ่ง Deposit Amount   
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 ตัวอย่างสินค้า 

(1) ตวัอยา่งสินค้าท่ีใช้ได้แตเ่พียงเป็นตวัอยา่งและไมมี่ราคาในทางการค้า ได้รับยกเว้นอากร 

(2) ตวัอยา่งสินค้า ท่ีจะได้รับยกเว้นอากรต้องมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึง่  ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) มีข้อความว่า SAMPLE หรือ NOT FOR SALE หรือ TESTER หรือ  DEMONSTRATION 
หรือข้อความอ่ืนใดท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนัติดบนตวัอย่างสินค้าให้เห็นได้ชดัเจน  โดยไม่สามารถลบเลือนหรือ
ซกัล้างออกได้ง่าย 

(2.2) มีการท าต าหนิเป็นรอยขาด หรือเจาะรู หรือกระท าในลกัษณะเดียวกันบนตวัอย่างสินค้า 
ให้เห็นได้วา่ไมส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนใดนอกจากการเป็นตวัอยา่ง 

(2.3) มีลกัษณะเป็นเศษชิน้ส่วนของตวัสินค้าท่ีตดัและจดัท าเป็นเล่ม เพ่ือเป็นตวัอย่างของสินค้า 
ตามท่ีเห็นโดยทัว่ไป เชน่ ตวัอยา่งผ้า หนงั หรือ วอลเพเพอร์ เป็นต้น 

(2.4) มีปริมาณหรือน า้หนกัท่ีเหมาะสม และพอสมควรท่ีจะถือได้ว่าน าเข้ามาเพ่ือใช้เป็นตวัอย่าง
สินค้าเท่านัน้ มิใช่น าเข้ามาเพ่ือขายเป็นสินค้าหรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงของสินค้า สภาพ
ทางธุรกิจของผู้น าของเข้า เช่น  ตวัอย่างเคร่ืองด่ืม ผลิตภณัฑ์อาหารประเภทตา่งๆ ท่ีมีปริมาณแตล่ะชนิดหรือแบบ 
ไมเ่กิน 3 ชิน้ หรือมีน า้หนกัสทุธิแตล่ะชนิดหรือแบบ ไมเ่กิน 2 กิโลกรัม เป็นต้น 

(2.5) กรณีท่ีลกัษณะตวัอย่างสินค้าไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ (2.1) - (2.4) หากผู้น าของเข้า 
เป็นผู้น าตวัอย่างนัน้เข้ามาใช้เป็นต้นแบบในการผลิตของตนเอง ซึ่งมีปริมาณแตล่ะชนิดหรือแบบ ไม่เกิน 3 ชิน้ และ
ไม่มีราคาในทางการค้า ให้ผู้ น าของเข้าย่ืนหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ ผลิตสินค้าตามตัวอย่างท่ีน าเข้านัน้ 
ประกอบการพิจารณา เชน่ ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)  เป็นต้น 

(3) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัท าและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การส าแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้ส าแดงตรงกบัชนิดของของท่ีน าเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 14PART4 (ตวัอยา่งสินค้า) 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

(4) ให้ย่ืนค าร้อง ตอ่หน่วยงานศลุกากร ณ ดา่นศลุกากร ท่ีน าของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้า
ท่ีของใช้สิทธิตามประเภทท่ี 14 ภาค 4 เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิในการยกเว้นอากรตวัอยา่งสินค้า 
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 สิทธิของน าเข้ามาส าหรับคนพกิาร  

(1)  ของท่ีน าเข้ามาส าหรับคนพิการใช้โดยเฉพาะ หรือใช้ในกรณีฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ได้รับ
ยกเว้นอากร ต้องเป็นของตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมศุลกากรก าหนดด้วยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

(2) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัท าและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การส าแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้ส าแดงตรงกบัชนิดของของท่ีน าเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 16PART4 ของท่ีน าเข้ามาส าหรับคนพิการ 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

(3) ให้ย่ืนค าร้อง ตอ่หนว่ยงานศลุกากร ณ ดา่นศลุกากร ท่ีน าของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้า
ท่ีของใช้สิทธิตามประเภทท่ี 16 ภาค 4 เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิในการยกเว้นอากรส าหรับคนพิการใช้โดยเฉพาะ 
หรือใช้ในกรณีฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ  
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 สิทธิของน าเข้ามาส าหรับการประชุมระหว่างประเทศ  

(1)  การยกเว้นอากรส าหรับของท่ีน าเข้ามา เพ่ือใช้ในการประชุมระหว่างประเทศโดยได้รับยกเว้น
อากรให้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึน้โดยหน่วยงานของ
รัฐบาลไทย หรือของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศท่ีรัฐบาลไทยได้รับรอง หรือโดยหน่วยงานของ
เอกชนท่ีการประชมุนัน้ เป็นประโยชน์แก่การพฒันาทางเศรษฐกิจ ทางสงัคม หรือทางเทคโนโลยีของประเทศ  

(ข) เป็นของจ าเป็นท่ีใช้ในการประชุม ได้แก่ แฟ้มเอกสาร เอกสาร ส่ือบนัทึกข้อมูล แบบพิมพ์ 
ของท่ีระลึกท่ีมีมลูคา่แตล่ะชิน้เพียงเล็กน้อย เป็นต้น ซึง่ของต้องจดัท าจนเห็นได้ว่าเป็นของท่ีน าเข้าเพ่ือแจกจา่ยแก่
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

(ค) เป็นของซึ่งเตรียมมาโดยเฉพาะส าหรับใช้หมดสิน้ไปในการประชุม เช่น วัสดุท่ีใช้ใน  
การแสดง หรือทดลองประกอบการประชมุ และมีปริมาณพอสมควร   

(ง)  ของอ่ืน ๆ นอกเหนือท่ีระบุไว้ในข้อ (ข) และ (ค) ต้องส่งกลบัออกไปภายใน 3 เดือนนบัแต่
วนัน าเข้า โดยผู้น าของเข้าต้องท าสญัญาไว้ตอ่กรมศลุกากรตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

(2) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัท าและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การส าแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้ส าแดงตรงกบัชนิดของของท่ีน าเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 17PART4 ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ในการประชมุระหวา่งประเทศ 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

(3) ให้ย่ืนค าร้อง ตอ่หนว่ยงานศลุกากร ณ ดา่นศลุกากร ท่ีน าของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้า
ท่ีของใช้สิทธิตามประเภทท่ี 17 ภาค 4 เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิในการยกเว้นอากรส าหรับของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ใน
การประชมุระหวา่งประเทศ  
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 ขอใช้สิทธิน าเข้าเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการขุดเจาะน า้มัน โดยขอยกเว้น
อากรตาม พรบ.ปิโตรเลียม (กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต)ิ 

  ผู้ได้รับหนงัสืออนญุาตจากกรมเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ 

(1)  ผู้น าเข้าท่ีได้รับหนังสืออนุญาตจากกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ แจ้งความประสงค์ต่อ ส่วนบริหาร  
การคลงั ส านกับริหารกลาง กรมศลุกากร เพ่ือขอวางเงินสด หรือหนงัสือค า้ประกันของธนาคาร หรือหนงัสือของ
สว่นราชการ เพ่ือเป็นการประกนัคา่ภาษีอากร ภายใต้พระราชบญัญตัปิิโตรเลียม พ.ศ. 2514 

(2)  ส่วนบริหารการคลงั จะอนมุตัิให้วางประกนัในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทและบนัทึกข้อมลูอนุมตัิ
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลทะเบียนวางประกันตามท่ีได้รับอนุญาตจาก 
กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ

(3)  ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรจะตรวจสอบรายช่ือผู้น าเข้าท่ีส่งข้อมลูค าร้องขอรับของไปก่อนว่า
เป็นผู้ มีสิทธิ 

ตามท่ีได้รับอนุญาตจากกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ ให้น าเข้า เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ใน 
การขดุเจาะน า้มนั โดยรอการยกเว้นอากรตาม พรบ.ปิโตรเลียม 

  การจัดท าข้อมูลค าร้องขอรับของไปก่อน โดยขอยกเว้นอากรตาม พระราชบัญญัติปิโตรเลียม  
พ.ศ.2514 

– บนัทกึ Document Type = 3 ค าร้องขอรับของไปก่อน 
– บนัทกึ Privilege Code = 005 (ส าหรับรายการท่ีรอการยกเว้นอากร) 
– บันทึกอัตราอากรใช้ท่ีลดหย่อนเป็นการทั่วไป (อ่านอัตราอากรจาก Duty Rate Table ท่ี 

Privilege Code = 000 เทา่นัน้) 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

  การล้างค าร้องขอรับของไปก่อน โดยขอยกเว้นอากรตาม พระราชบญัญตัปิิโตรเลียม พ.ศ.2514 

(1) ผู้น าเข้าไปด าเนินการตรวจปลอ่ยตามระบบ e-Import 

(2) ผู้น าเข้าย่ืนเร่ืองขออนุมัติยกเว้นอากรต่อกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ (โดยใช้ข้อมูลในค าร้องขอรับ
ของไปก่อนในการย่ืนขออนมุตั)ิ 
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(3) เม่ือกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติอนมุตัิแล้วให้ผู้น าเข้าย่ืนค าร้องขออนมุตัิล้างค าร้องขอรับของไปก่อน
ตอ่ศลุกากร ตามสถานท่ีท่ีน าเข้า (Discharge Port) 

(4) พนกังานศลุกากรจะเรียกข้อมูลค าร้องขอรับของไปก่อนเพ่ือล้าง โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูล  
ค าร้องขอรับของไปก่อนกบัข้อมลูการอนญุาตของกรมเชือ้เพลิงธรรมชาต ิดงันี ้

– Company Tax Number เลขท่ีประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของบริษัทผู้น าเข้า 
– Urgent Declaration No.  เลขท่ีค าร้องขอรับของไปก่อน 
– Item ล าดบัรายการในค าร้องขอรับของไปก่อน 
– English Description of Goods ชนิดของ ภาษาองักฤษ 
– Quantity ปริมาณ 
– Quantity Unit หนว่ยของปริมาณ 

(5) หากอนมุตัิยกเว้นอากรทกุรายการท่ีรอการยกเว้นอากร ระบบจะปรับสถานะข้อมลูค าร้องขอรับ
ของไปก่อนเป็นใบขนสินค้าขาเข้า (โดยไมต้่องสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าอีก) 

(6) หากอนุมัติยกเว้นอากรรายการท่ีรอการยกเว้นอากร เพียงบางรายการ พนักงานศุลกากรต้อง
ออกแบบเร่ืองให้มาช าระค่าภาษีอากรท่ีขาดให้ครบถ้วน (กศก.115) เพ่ือเรียกเก็บค่าภาษีอากรส าหรับรายการท่ี
ไมไ่ด้รับการอนมุตัยิกเว้นอากรให้ครบถ้วนก่อน 

  กรณีผู้น าเข้าประสงค์จะใช้สิทธิน าเข้า เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วสัดอุุปกรณ์ในการขุดเจาะน า้มัน  โดยรอ 
การยกเว้นอากรตาม พรบ.ปิโตรเลียม และประสงค์จะช าระภาษีอากรในบางรายการส าหรับของท่ีน าเข้าใน  
คราวเดียวกนัและไมส่ามารถแยก D/O ได้ 

– บนัทกึ Document Type = 3 ค าร้องขอรับของไปก่อน 
– บนัทึก Privilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า (ส าหรับรายการท่ีประสงค์จะช าระภาษีอากร) 
– VAT ช าระตามปกติ 
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 ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  

  สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 29 ให้ระบคุา่ดงันี ้

– ระบ ุ19bis = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 

– ระบ ุImport Tax Incentives ID = เลขท่ีทะเบียนผู้ใช้สิทธิตามมาตรา 29 ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 

– ระบ ุPrivilege Code  

(ก) กรณีช าระอากร ให้ระบุตามสิทธิท่ีมีขณะน าเข้า เช่น มาตรา 12, WTO, TAU, AFTA   
เป็นต้น และต้องค านวณคา่ภาษีอากรตามปกติ 

(ข) กรณีวางประกนัตามมาตรา 30  ให้ระบ ุPrivilege Code = 000 ตามอตัราปกตเิทา่นัน้ 

– การช าระอากรตรวจสอบกบัหลกัการ ตามมาตรา 29 เชน่ 

(ก) ช าระอากรเตม็จ านวน  

(ข) ลดเหลือกึ่งหนึ่งจากอากรท่ีเรียกเก็บเป็นการทั่วไป ตามมาตรา 12 พระราชก าหนดพิกัด
อัตราศุลกากร (ส าหรับ จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์, บริษัทมหาชนจ ากัด, สมาชิกสภาอุตสาหกรรม, สมาชิก
หอการค้า, อ่ืน ๆ) ให้บนัทกึ Exemption Rate = 50  

(ค) ลดเหลือร้อยละ 5 จากอากรท่ีเรียกเก็บเป็นการทัว่ไป ตามมาตรา 12 พระราชก าหนดพิกัด
อตัราศลุกากร (ส าหรับ Gold Card) ให้บนัทกึ Exemption Rate = 95  

– วางประกันตามมาตรา 30 ส าหรับของน าเข้าตามมาตรา 29  ให้บนัทึกการวางประกัน โดยระบุ
รหสัเหตผุลการวางประกนัมาในช่อง Deposit Reason Code (D09) ท่ีส่วนรายการในใบขนสินค้า (Deposit) ระบุ
จ านวนเงินวางประกันมาในช่อง Deposit Amount ท่ีส่วนรายการในใบขนสินค้า (Duty) และท่ีส่วนรายการ 
ในใบขนสินค้า (Deposit) 

(ก) อากรศลุกากร ให้ยกยอดจากอากรศลุกากรท่ีตรวจสอบกบัหลกัการ มาวางประกนั 
(ข) ภาษีสรรพสามิตและคา่ภาษีอากรอ่ืน ๆ ต้องวางประกนัเตม็จ านวน  
(ค) VAT ต้องช าระเตม็ ไมส่ามารถวางประกนัได้ 
(ง) การวางประกนัให้ปัดเศษของสตางค์ (ทศนิยมหลกัท่ี 3) ตามหลกัสากล 
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  สิทธิคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ระบคุา่ดงันี ้

– ระบ ุBond = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 

– ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขท่ีทะเบียนผู้ ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ท่ีน าสินค้า 
เข้าเก็บ ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 

– ให้ระบุเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของผู้น าเข้าตรงกับเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรท่ีจดทะเบียน
คลงัสินค้าทณัฑ์บน หรือผู้ ท่ีเจ้าของคลงัแจ้งอนญุาตไว้กบักรมศลุกากร 

– ระบุ Privilege Code ตามสิทธิท่ีมีขณะน าเข้า เช่น มาตรา 12, WTO, TAU, AFTA เป็นต้น และ
ต้องค านวณคา่ภาษีอากรตามปกต ิ

– ใช้สิทธิยกเว้นอากรให้ใส ่Exemption Rate = 100 

– ระบุรหัสสถานท่ีน าเข้า (Discharge Port) เป็นรหัสสถานท่ีของศุลกากร ณ ด่านศุลกากร ท่ีน าของเข้า 
(First Port) 

– ระบุรหัสสถานท่ีตรวจปล่อย (Release Port) ให้บนัทึกข้อมูลรหัสสถานท่ีตรวจปล่อย (Release 
Port) เป็น ดา่นศลุกากร ท่ีน าของเข้า (First Port)   
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 ใช้สิทธิเขตปลอดอากร ให้ระบุค่าดังนี ้

– ระบ ุFree Zone = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 

– ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขท่ีทะเบียนผู้ ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ท่ีน าสินค้า 
เข้าเก็บ ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 

– ให้ระบุเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของผู้น าเข้าตรงกับเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรท่ีจดทะเบียน
ผู้ประกอบการในเขต Free Zone หรือ ผู้ ท่ีผู้ประกอบการในเขต Free Zone แจ้งอนญุาตไว้กบักรมศลุกากร 

– ระบุ Privilege Code ตามสิทธิท่ีมีขณะน าเข้า เช่น มาตรา 12, WTO, TAU, AFTA เป็นต้น และ
ต้องค านวณคา่ภาษีอากรตามปกต ิ

– ใช้สิทธิยกเว้นอากรให้ใส ่Exemption Rate = 100 

– ระบุรหัสสถานท่ีน าเข้า (Discharge Port) เป็นรหัสสถานท่ีของศุลกากร ณ  ด่านศุลกากรท่ี 
น าของเข้า (First Port) หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คง ซึง่เป็นท่ีตรวจและเก็บสินค้าดงักลา่ว 

– ระบุรหัสสถานท่ีตรวจปล่อย (Release Port) ให้บนัทึกข้อมูลรหัสสถานท่ีตรวจปล่อย (Release 
Port) เป็น ดา่นศลุกากร ท่ีน าของเข้า (First Port) 

 ใช้สิทธิเขตประกอบการเสรี ให้ระบุค่าดังนี ้

– ระบ ุI-EA-T = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 
– ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขท่ีทะเบียนผู้ ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ท่ีน าสินค้า 

เข้าเก็บ ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 
– ให้ระบุเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของผู้น าเข้าตรงกับเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรท่ีจดทะเบียน

ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี หรือ ผู้ ท่ีผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี แจ้งอนญุาตไว้กบักรมศลุกากร 
– ระบุ Privilege Code ตามสิทธิท่ีมีขณะน าเข้า เช่น มาตรา 12, WTO, TAU, AFTA เป็นต้น และ

ต้องค านวณคา่ภาษีอากรตามปกต ิ
– ใช้สิทธิยกเว้นอากรให้ใส ่Exemption Rate = 100 
– ระบุรหัสสถานท่ีน าเข้า (Discharge Port) เป็นรหัสสถานท่ีของศุลกากร ณ ด่านศุลกากรท่ี 

น าของเข้า (First Port) หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คง ซึง่เป็นท่ีตรวจและเก็บสินค้าดงักลา่ว 

– ระบุรหัสสถานท่ีตรวจปล่อย (Release Port) ให้บนัทึกข้อมูลรหัสสถานท่ีตรวจปล่อย (Release 
Port) เป็น ดา่นศลุกากร ท่ีน าของเข้า (First Port) 
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 ขอใช้สิทธิส่งเสริมการลงทนุ 

 สิทธิส่งเสริมการลงทุน BOI ให้ระบคุา่ดงันี ้
– ระบ ุBOI = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 
– ระบ ุเลขท่ีบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI ในช่อง BOI License Number ท่ีส่วนรายการในใบขนสินค้า 
– Privilege Code = 000 ตามอตัราปกติ หรือ 999 ตามพระราชก าหนด เทา่นัน้ 
– ระบเุลขท่ีอนมุตัสิัง่ปล่อยของ BOI สว่นใบอนญุาต  
– การช าระอากร ให้ระบ ุExemption Rate = ตามท่ี BOI อนมุตัใิห้ เชน่ 

(ก) ยกเว้นอากร ให้บนัทกึ Exemption Rate = 100  

(ข) ลดเหลือกึ่งหนึง่ ให้บนัทกึ Exemption Rate = 50  

(ค) ลดเหลือร้อยละ 5 ให้บนัทกึ Exemption Rate = 95  

– การวางประกัน ให้ระบุรหัสเหตุผลการวางประกันมาในช่อง Deposit Reason Code (D10) ท่ี
ส่วนรายการในใบขนสินค้า (Deposit)  ระบุจ านวนเงินวางประกันมาในช่อง Deposit Amount ท่ีส่วนรายการ 
ใน  ใบขนสินค้า (Duty) และท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า (Deposit) 

(ก) อากรศลุกากร ให้ระบยุอดวางประกนั ตามท่ี BOI อนมุตัใิห้  

(ข) VAT ให้ระบยุอดวางประกนั ตามท่ี BOI อนมุตัใิห้  

– ภาษีสรรพสามิตและภาษีเพ่ือมหาดไทย ต้องช าระเตม็ เทา่นัน้ 
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 ขอใช้สิทธิคืนอากรขาเข้า ตามมาตรา 28  

 สิทธิคืนอากรของส่งกลับไปยังต่างประเทศ (Re-Export) ตามมาตรา  28 แห่งพระราชบัญญัติ
ศลุกากร พ.ศ. 2560  

(1) ผู้น าของเข้ามาในราชอาณาจกัรและเสียอากรแล้ว หากสง่ของนัน้กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร 
หรือส่งไปเป็นของใช้สิน้เปลืองในเรือหรืออากาศยานท่ีเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรให้มีสิทธิขอคืนอากร  
ขาเข้าส าหรับของนัน้เก้าในสิบส่วนหรือส่วนท่ีเกินหนึ่งพันบาทของจ านวนท่ีได้เรียกเก็บไว้โดยค านวณตาม 
ใบขนสินค้าขาออกแตล่ะฉบบั แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ต้องพิสจูน์ได้วา่เป็นของรายเดียวกนักบัท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจกัร 

(ข) ต้องไม่น าของนัน้ไปใช้ประโยชน์ในระหว่างท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร เว้นแต่การใช้ประโยชน์
เพ่ือสง่ของนัน้กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร และมิได้เปล่ียนแปลงสภาพหรือลกัษณะแหง่ของนัน้ 

(ค) ได้ส่งของนัน้กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรภายในก าหนดหนึ่งปีนบัแตว่นัท่ีน าของนัน้เข้า
มาในราชอาณาจกัร และ 

(ง) ต้องขอคืนอากรภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วัน ท่ีส่งของนัน้กลับออกไปนอก
ราชอาณาจกัร 

(2) กรณีของท่ีจะส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรยังมิได้มีการปล่อยออกไปจากอารักขาของ
ศลุกากร  

(2.1) ให้ระบคุา่ดงันี ้

- ระบ ุRe-Export  = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้าทกุรายการ 

- มีเง่ือนไขต้องสง่กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรทัง้ฉบบั โดยให้ช าระคา่ภาษีอากรหนึ่งใน 10 
หรือไมเ่กิน 1,000 บาท ตอ่ใบขนสินค้าขาเข้า 

- ระบ ุPrivilege Code ตามสิทธิท่ีมีขณะน าเข้า เชน่ มาตรา 12, WTO, TAU, AFTA เป็นต้น 

- ระบ ุTariff Code = พิกดัอตัราศลุกากรให้ตรงกบัชนิดของท่ีจะสง่กลบัออกไป 

- อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
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(3) วิธีการค านวณ 

Control Item 
CIF Value 

Baht 
Rate Duty VAT 

Total Tax    ตามปกต ิ ที่ต้องช าระ ตามปกต ิ ที่ต้องช าระ ยกเว้น 

1,000* 
 

1 50,000 10 5,000 435** 3,850 0 100 

 2 30,000 20 6,000 522** 2,520 0 100 
 3 10,000 5 500 43** 735 0 100 
 รวม   11,500 1,000* 7,105 0  

 
อากรคดิหนึง่ใน 10 มีคา่เทา่กบั 1,150 ซึง่เกินหนึง่พนับาทจงึช าระเพียง 1,000 บาท 
Total Tax ทัง้ใบขนสินค้าจงึมีคา่ต้องช าระเทา่กบั 1,000 บาท 

 
หมายเหต ุ * คือคา่ภาษีอากรท่ีต้องช าระทัง้ฉบบั (Control Total Tax คือยอดรวม) 

    ** คือค่าภาษีอากรท่ีจะช าระแต่ละ Duty Type ในแต่ละรายการ ซึ่งระบบจะตรวจสอบว่ารวมกันแล้ว
ต้องเทา่กบั Total Tax ใน Control 

(4) ให้จัดท าใบขนสินค้าขาเข้าก่อนและน าเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมรายการไปบันทึกไว้ใน 
ใบขนสินค้าขาออก 

(5) กรณีของท่ีจะส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร อยู่นอกอารักขาของศุลกากรแล้ว ให้ท าใบขน
สินค้าขาเข้าปกติ และจัดท าใบขนสินค้าขาออกโดยระบุในแต่ละรายการท่ีส่งออกเป็น Re-Export  และให้ระบุ
เลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมรายการ   แล้วไปด าเนินการขอคืนอากรในระบบคืนอากรทัว่ไปเม่ือส่งออกเรียบร้อย
แล้ว 

(6) กรณีของท่ีจะส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเพียงบางส่วน อนุญาตให้ท า Re-Export ใน
อารักขาโดยให้ช าระคา่ภาษีอากรหนึ่งใน 10 หรือไม่เกิน 1,000 บาท ต่อใบขนสินค้าขาเข้า เฉพาะกรณีท่ีสามารถ
แยก D/O ได้เทา่นัน้ 
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 การขอวางประกันโต้แย้งพกิัดอัตราศุลกากร /การวางประกัน) 

 การขอวางประกันในกรณีที่พนักงานศุลกากรเห็นว่ามีปัญหาเก่ียวกับจ านวนค่าอากรส าหรับ
ของท่ีก าลังผ่านศุลกากร  

-       การวางประกัน กรณีท่ีพนกังานศลุกากรเห็นว่ามีปัญหาเก่ียวกับค่าอากรในการปฏิบตัิพิธีการ 
ตามมาตรา 55 และถูกวางประกนัไว้แล้ว หากผู้น าของเข้ามีความประสงค์ขอวางประกนัของท่ีน าเข้าในลกัษณะ
เดิมท่ีน าเข้ามาในภายหลงั ให้ส าแดงพิกดัอตัราศลุกากรในอตัราสงู ช าระภาษีอากรในอตัราอากรท่ีส าแดงต ่าและ
ถกูจบักมุ โดยน ายอดอากรท่ีเป็นส่วนตา่งของคา่ภาษีขาเข้าส าแดงไว้ในช่องวางประกนั แตใ่ห้ช าระภาษีมลูคา่เพิ่ม
ในพิกดัอตัราอากรสงูเต็มจ านวน โดยให้บนัทึกพิกดัอตัราศลุกากรในอตัราท่ีขอวางประกนัในช่อง Argumentative 
ทัง้ 3 ช่องตามตัวอย่างด้านล่างนี ้ พร้อมทัง้  ให้ระบุเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าฉบับท่ีมีปัญหาท่ีช่อง Reference 
Declaration Number และ Reference Declaration Line Number โดยจดัท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเพ่ือขอพบ
พนกังานศลุกากรกรณีมีปัญหาพิกดั/ราคา (Assessment Request) 

- หลกัการส าแดงข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า  กรณีขอวางประกนัปัญหาพิกดัอตัราศลุกากร 
ตวัอยา่ง   พิกดัท่ีต้องช าระ  คือ 34022013 อตัรา 10 % 
 พิกดัท่ีขอวางประกนั             คือ  38099110  อตัรา 0 % 
สง่ข้อมลูดงันี ้
Tariff Code 000034022013  
Tariff Sequence  55005 
Privilege Code 000 
CIF Value Baht 00000000510825.00 
Argumentative Tariff Code 38099110 
Argumentative Privilege Code 000 
Argumentative Tariff Sequence 55005 
Duty Type 0100 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000051082.00 
Amount Paid 00000000000000.00 
Deposit Amount 00000000051082.00 
Argumentative Value Rate  00000000000000.000 

Duty Type 0500 
Value Rate 00000000000007.000 
Amount 00000000039334.00 
Amount Paid 00000000039334.00 
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Deposit  
Duty Type 0100 
Deposit Reason D02 
Deposit Amount 00000000051082.00 

 

- หลกัการส าแดงข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า  กรณีขอวางประกนัปัญหาราคา 
ตวัอยา่ง   ราคาศลุกากรท่ีต้องช าระ คือ  15,000 
 ราคาท่ีขอวางประกนั             คือ 10,000 
 
สง่ข้อมลูดงันี ้
Tariff Code 000034022013  
CIF Value Baht 0000000010000.00 
CIF Value Assess 0000000015000.00 
Duty Type 0100 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000001500.00 
Amount Paid 00000000001000.00 
Deposit Amount 00000000000500.00 
 

Duty Type 0500 
Value Rate 00000000000007.000 
Amount 00000000001155.00 
 (15,000+1,500)*7% 
Amount Paid 00000000001155.00 

Deposit  
Duty Type 0100 
Deposit Reason D01 (วางประกนัปัญหาราคา) 
Deposit Amount 00000000000500.00                  
 (1,500-1,000) 
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 การขอเรียกร้องขอคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจ านวนที่พึงต้องเสียจริง 

-    การขอคืนเงินอากรกรณีท่ีเสียไว้เกิน ตามมาตรา 25 ผู้ประกอบการต้องส าแดงพิกดัอตัราศลุกากร
ในอัตราสูง ช าระอากรอัตราอากรสูง และขอคืนอากรไว้ในพิกัดอัตราอากรซึ่งต ่ ากว่าท่ีส าแดง ในช่อง 
Argumentative ทัง้ 4 ช่องตามตวัอย่างด้านล่างนี ้โดยจดัท าข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าเพ่ือขอพบพนกังานศลุกากร
กรณีมีปัญหาพิกดั/ราคา (Assessment Request) 

- หลกัการส าแดงข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า  กรณีขอโต้แย้งปัญหาพิกดัอตัราศลุกากร 
ตวัอยา่ง   พิกดัท่ีต้องช าระ  คือ 34022013 อตัรา 10 %  
 พิกดัท่ีขอโต้แย้ง  คือ  38099110  อตัรา 5 % 
 
สง่ข้อมลูดงันี ้
Tariff Code 34022013 
Tariff Sequence  55005 
Privilege Code 000 
CIF Value Baht 00000000510825.00 
Argumentative Tariff Code 38099110 
Argumentative Privilege Code 000 
Argumentative Tariff Sequence 55005 
Argumentative Reason Code P02 
 
Duty Type 0100 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000051082.00 
Amount Paid 00000000051082.00 
Argumentative Value Rate  00000000000005.000 

Duty Type 0500 
Value Rate 00000000000007.000 
Amount 00000000039334.00 
Amount Paid 00000000039334.00 
 

- หลกัการส าแดงข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า  กรณีขอโต้แย้งปัญหาตามมาตรา 14 
ตวัอยา่ง   พิกดัท่ีต้องช าระ  คือ 34022013 อตัรา 10 %  
 พิกดัท่ีขอโต้แย้ง             คือ  38099110  อตัรา 0 % 
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สง่ข้อมลูดงันี ้
Tariff Code 34022013 
Tariff Sequence  55005 
Privilege Code 000 
CIF Value Baht 00000000510825.00 
Argumentative Tariff Code 38099110 
Argumentative Privilege Code TJ1 
Argumentative Tariff Sequence 55005 
Argumentative Reason Code P14 
Duty Type 0100 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000051082.00 
Amount Paid 00000000051082.00 
Argumentative Value Rate  00000000000000.000 

Duty Type 0500 
Value Rate 00000000000007.000 
Amount 00000000039334.00 
Amount Paid 00000000039334.00 
 

 

- หลกัการส าแดงข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า  กรณีขอโต้แย้งปัญหาราคา 
ตวัอยา่ง   ราคาศลุกากรท่ีต้องช าระ  คือ  15,000 
 ราคาท่ีผู้น าเข้าขอโต้แย้ง             คือ 10,000 
สง่ข้อมลูดงันี ้
Tariff Code 000034022013  
CIF Value Baht 0000000010000.00 
CIF Value Assess 0000000015000.00 
Argumentative Reason Code P01 

Duty Type 0100 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000001500.00 
Amount Paid 00000000001500.00 

Duty Type 0500 
Value Rate 00000000000007.000 
Amount 00000000001155.00  
Amount Paid 00000000001155.00 
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 ขอวางประกันกองทนุน า้มันเชือ้เพลิงและเงนิกองทนุเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
- หลกัการส าแดงข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า  กรณีขอวางประกนักองทนุน า้มนัเชือ้เพลิงและเงินกองทนุ

เพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน 
ตวัอยา่ง   ราคาศลุกากรท่ีต้องช าระ คือ  100,000 
สง่ข้อมลูดงันี ้
Tariff Code 000034022013  
CIF Value Baht 0000000100000.00 

Duty Type 0100 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000010000.00 
Amount Paid 00000000010000.00 

 

Duty Type 1401 (เงินกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิง) 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000010000.00 
Amount Paid 00000000000000.00 
Deposit Amount 00000000010000.00 

  

Duty Type 1402 (เงินกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน) 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000010000.00 
Amount Paid 00000000000000.00 
Deposit Amount 00000000010000.00 

 

Duty Type 0500 
Value Rate 00000000000007.000 
Amount 00000000007700.00 (100,000+10,000)*7% 
Amount Paid 00000000007700.00 
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Deposit  
Duty Type 1401 (เงินกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิง) 
Deposit Reason D16 (วางประกนักองทนุน า้มนั) 
Deposit Amount 000000000010000.00 
Duty Type 1402 (เงินกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน) 
Deposit Reason D16 (วางประกนักองทนุน า้มนั) 
Deposit Amount 000000000010000.00 
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 ขอช าระหรือวางประกันอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
- หลกัการส าแดงข้อมลูใบขนสนิค้าขาเข้า  กรณีมีคา่อากรตอบโต้การทุม่ตลาดและการอดุหนนุต้องช าระ 

ตวัอยา่ง   ราคาศลุกากรท่ีต้องช าระ คือ  100,000 
 
สง่ข้อมลูดงันี ้
Tariff Code 000034022013  
CIF Value Baht 0000000100000.00 

Duty Type 0100 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000010000.00 
Amount Paid 00000000010000.00 

 

Duty Type 0111 (คา่อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุ) 
Value Rate 00000000000030.000 
Amount 00000000030000.00 
Amount Paid 00000000030000.00 

 

Duty Type 0500 
Value Rate 00000000000007.000 
Amount 00000000009800.00 (100,000+10,000+30,000)*7% 
Amount Paid 00000000009800.00 

 

- หลักการส าแดงข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  กรณีขอวางประกันค่าอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและ  
การอดุหนนุ 
ตวัอยา่ง   ราคาศลุกากรท่ีต้องช าระ คือ  100,000 
สง่ข้อมลูดงันี ้
Tariff Code 000034022013  
CIF Value Baht 0000000100000.00 
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Duty Type 0100 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000010000.00 
Amount Paid 00000000010000.00 

 

Duty Type 0111 (คา่อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุ) 
Value Rate 00000000000030.000 
Amount 00000000030000.00 
Amount Paid 00000000000000.00 
Deposit Amount 00000000030000.00 

  

Duty Type 0500 
Value Rate 00000000000007.000 
Amount 00000000009800.00 (100,000+10,000+30,000)*7% 
Amount Paid 00000000009800.00 

 
Deposit  
Duty Type 0111 (คา่อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุ) 
Deposit Reason D15 (วางประกนัตามพ.ร.บ.การตอบโต้การทุม่ตลาดฯ) 
Deposit Amount 000000000030000.00 
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 หลักการบันทกึค่าภาษีอากรและวางประกัน ในใบขนสินค้าขาเข้า  

Case 

CIF Value 

Baht Amount 

Exemption 

Rate 

Amount 

Paid 

Deposit 

Amount รายละเอยีด 

1 200,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 ช าระเต็มจ านวน 

2 200,000.00 40,000.00 100.00% 0.00 0.00 

ยกเว้นอากร เช่น สิทธิประโยชน์

คลังสินค้าทัณฑบ์น 

3 200,000.00 40,000.00 5.00% 38,000.00 0.00 ลดหย่อนอากร 5 % 

4 200,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 วางประกันอากรเต็มจ านวน 

5 200,000.00 40,000.00 95.00% 0.00 2,000.00 

วางประกันอากร 5% (ตามมาตรา 

29) 

6 200,000.00 40,000.00 50.00% 0.00 20,000.00 

วางประกันอากร 50% (ตามมาตรา 

29) 

7 200,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 

วางประกันอากร 100% (ตามมาตรา 

29) 

8 200,000.00 40,000.00 100.00% 0.00 0.00 BOI สั่งปล่อยปกติ, ยกเว้น 

9 200,000.00 40,000.00 50.00% 20,000.00 0.00 BOI สั่งปล่อยปกติ, ลดหย่อน, 50% 

10 200,000.00 40,000.00 75.00% 10,000.00 0.00 BOI สั่งปล่อยปกติ, ลดหย่อน, 75% 

11 200,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 

BOI ขอค  าประกัน, ยกเว้น (หมายถึง

วางประกัน 100%) 

12 200,000.00 40,000.00 50.00% 0.00 20,000.00 BOI ขอค  าประกัน, ลดหย่อน, 50% 

13 200,000.00 40,000.00 75.00% 0.00 10,000.00 BOI ขอค  าประกัน, ลดหย่อน, 75% 

 
หมายเหต ุ

 ตวัอยา่งด้านบนใช้ Duty rate เทา่กบั 20% 

 การค านวณอากรท่ีช าระ (Amount Paid) ปกตแิล้วจะต้องมีคา่เทา่กบัอากรตามปกต ิ(Amount) ตาม 
Case 1  ยกเว้น Exemption Rate มีคา่ 

 อากรท่ีช าระ (Amount Paid)  ท่ีค านวณได้นัน้ หากต้องการวางประกนั ให้บนัทกึคา่ท่ีชอ่ง Deposit 
Amount ให้เทา่กบั อากรท่ีช าระ (Amount Paid)  นัน้  

 การค านวณคา่วางประกนั ทกุกรณี ไมต้่องปัดเป็นตวักลม ให้วางเทา่กบัคา่อากรท่ีช าระ 
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 Payment Method and Guarantee Method Guideline  

 
 
หมายเหต ุ
ถ้า Total Payment Amount  มีคา่ต้องระบ ุข้อมลูดงัตอ่ไปนีด้้วย 

 Bank Code  

 Bank Branch Code 

 Bank Account Number 

 Customs Bank Code 
ถ้า Total Deposit Amount มีคา่ต้องระบ ุข้อมลูดงัตอ่ไปนีด้้วย 

 Guarantee Bank Code 

 Guarantee Bank Branch Code 

 Guarantee Bank Account Number (ถ้ามี) 

 



 คู่มือการปฏบิัตพิธีิการศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรส าหรับการน าเข้า (e-Import)
                            

 

หน้า 116  จาก 215 

 หลักเกณฑ์การขอวางประกัน เพื่อออกของไปก่อน ในใบขนสินค้าขาเข้าที่มีปัญหา 
 ใบขนสินค้าขาเข้าฉบบัแรก  

 
 พนกังานศลุกากร บนัทึกการประเมินใหม ่เพ่ือวางประกนัปัญหาพิกดัศลุกากร 

 ผู้ประกอบการช าระเงินวางประกนัคา่ภาษีอากร 

 พนกังานศลุกากรตรวจปลอ่ยของ 

 
 ใบขนสินค้าขาเข้าฉบบัท่ี 2 หากผลการพิจารณาปัญหาพิกดัศลุกากร ยงัไมส่ิน้สดุ 

 
 ผู้ประกอบการต้องอ้างถึงเลขท่ีใบขนสินค้าฉบับแรกท่ีได้วางประกันไว้ในช่องเลขท่ีใบขนสินค้าท่ี 

อ้างถึงท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า  
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 หลักเกณฑ์การขอโต้แย้ง เพื่อออกของไปก่อน ในใบขนสินค้าขาเข้าที่มีปัญหา 
 ใบขนสินค้าขาเข้าฉบบัแรก  

 

 พนกังานศลุกากร บนัทึกการประเมินใหม่ 

 ผู้ประกอบการช าระเงินคา่ภาษีอากร 
สง่มากบัใบขนสนิค้า ก่อนตรวจปลอ่ย ผลการพิจารณาพิกดั 

กรมศลุกากรชนะ ผู้ประกอบการชนะ 
ช าระเตม็จ านวน ปัญหาพิกดั ขอโต้แย้ง   
 ช าระภาษีสว่นตา่ง - ขอคืนอากร ที่ระบบคืนอากรทัว่ไป 

    
    

 พนกังานศลุกากรตรวจปลอ่ยของ 

 
 ใบขนสินค้าขาเข้าฉบบัท่ี 2 หากผลการพิจารณาปัญหาพิกดัศลุกากร ยงัไมส่ิน้สดุ 

สง่มากบัใบขนสนิค้า ก่อนตรวจปลอ่ย ผลการพิจารณาพิกดั 
กรมศลุกากรชนะ ผู้ประกอบการชนะ 

ขอโต้แย้งปัญหาพิกดั ตามใบขนสนิค้าฉบบัแรก   
ช าระภาษีตามพิกดัใหม ่  - ขอคืนอากร ที่ระบบคืนอากรทัว่ไป 
    
    

 

 ผู้ประกอบการต้องอ้างถึงเลขท่ีใบขนสินค้าฉบบัแรกท่ีได้ขอโต้แย้งไว้ในชอ่งเลขท่ีใบขนสินค้าท่ีอ้างถึงท่ี
สว่นรายการในใบขนสินค้า  
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 หลักเกณฑ์การขอวางประกันโต้แย้ง เพื่อออกของไปก่อน ในใบขนสินค้าขาเข้าใช้สิทธิ 
ตามมาตรา 29  
 ใบขนสินค้าขาเข้าฉบบัแรก  

ส่งมากับใบ

ขนสินค้า 
ก่อนตรวจปล่อย ผลการพิจารณาพิกัด 

    กรมชนะ ผู้ประกอบการชนะ 

    
ส่งออก

หมด 
ส่งออกไม่หมด 

ส่งออก

หมด 
ส่งออกไม่หมด 

มาตรา 29 

วาง 5% 
ปัญหาพกิัดใหม่         

  
วางประกัน 5%  

ตามมาตรา 29  

ผลัก

ประกนั 
เรียกเก็บตามพกิัดใหม่ , 

ผลักประกัน 

ผลัก

ประกนั 

เรียกเก็บตามพกิัด

เดิม , ผลักประกัน 

  
 

        

            

 

 พนกังานศลุกากร บนัทึกการประเมินใหมต่ามพิกดัท่ีโต้แย้งพิกดั และวางประกนั ตามหลกัการ 
       มาตรา 29 ท่ีผู้ประกอบการได้รับ 

 ผู้ประกอบการช าระเงินวางประกนัคา่ภาษีอากร 

 พนกังานศลุกากรตรวจปลอ่ยของ 

 
 ใบขนสินค้าขาเข้าฉบบัท่ี 2 หากผลการพิจารณาปัญหาพิกดัศลุกากร ยงัไมส่ิน้สดุ 

ส่งมากับใบขนสนิค้า 

ก่อน

ตรวจ

ปล่อย 

ผลการพิจารณาพิกัด 

    กรมศุลกากรชนะ ผู้ประกอบการชนะ 

    
ส่งออก

หมด 
ส่งออกไม่หมด 

ส่งออก

หมด 
ส่งออกไม่หมด 

ปัญหาพกิัดใหม่ 
 

        

วางประกัน 5% ตาม  

มาตรา 29  

ผลัก

ประกนั 
เรียกเก็บตามพกิัดใหม่ , 

ผลักประกัน 

ผลัก

ประกนั 
เรียกเก็บตามพกิัดเดิม , 

ผลักประกัน 
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 ผู้ประกอบการบนัทึกโต้แย้งพิกดัศลุกากรตามใบขนสินค้าขาเข้าฉบบัแรก และได้รับสิทธิการวางประกนั ตาม
มาตรา 29 ตามหลกัการท่ีได้รับ 

 ผู้ประกอบการต้องอ้างถึงเลขท่ีใบขนสินค้าฉบบัแรกท่ีได้วางประกนัไว้ในช่องเลขท่ีใบขนสินค้าท่ีอ้างถึงท่ีส่วน
รายการในใบขนสินค้า  
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 หลักเกณฑ์การขอวางประกันโต้แย้งเพื่อออกของไปก่อน ในใบขนสินค้าขาเข้าใช้สิทธิ
คลังสินค้าทณัฑ์บน 
 ใบขนสินค้าขาเข้าฉบบัแรก  

สง่มากบัใบขนสนิค้า ก่อนตรวจปลอ่ย ผลการพิจารณาพิกดั 
กรมชนะ ผู้ประกอบการชนะ 

สง่ออกหมด สง่ออกไม่หมด สง่ออกหมด สง่ออกไม่หมด 
คลงัทณัฑ์บนยกเว้นอากร ปัญหาพิกดัใหม ่     
 ยกเว้นอากรตามสทิธ์ิคลงัฯ - เรียกเก็บตามพกิดัใหม ่ - เรียกเก็บตามพกิดัเดมิ 
      
      

 

 พนกังานศลุกากร บนัทึกการประเมินใหมต่ามพิกดัท่ีโต้แย้งพิกดั และยกเว้นอากรตามสิทธิการน าเข้า
คลงัสินค้าทณัฑ์บนท่ีผู้ประกอบการได้รับ 

 พนกังานศลุกากรตรวจปลอ่ยของ 

 
 ใบขนสินค้าขาเข้าฉบบัท่ี 2 หากผลการพิจารณาปัญหาพิกดัศลุกากร ยงัไมส่ิน้สดุ 

สง่มากบัใบขนสนิค้า ก่อนตรวจปลอ่ย ผลการพิจารณาพิกดั 
กรมชนะ ผู้ประกอบการชนะ 

สง่ออกหมด สง่ออกไม่หมด สง่ออกหมด สง่ออกไม่หมด 
ปัญหาพิกดัใหม ่      

ยกเว้นอากรตามสทิธ์ิคลงัฯ  - เรียกเก็บตามพกิดัใหม ่ - เรียกเก็บตามพกิดัเดมิ 
      
      

 

 ผู้ประกอบการบนัทึกโต้แย้งพิกดัศลุกากรตามใบขนสินค้าขาเข้าฉบบัแรก และได้รับสิทธิยกเว้นอากรตามสิทธิ
การน าเข้าคลงัสินค้าทณัฑ์บนท่ีผู้ประกอบการได้รับ 

 ผู้ประกอบการต้องอ้างถึงเลขท่ีใบขนสินค้าฉบบัแรกท่ีได้วางประกนัไว้ในช่องเลขท่ีใบขนสินค้าท่ีอ้างถึงท่ีส่วน
รายการในใบขนสินค้า  
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 รหสัเหตุผลการวางประกัน (Deposit Reason Code) 
รหสั รายละเอียด 
D01 วางประกนัปัญหาราคา 
D02 วางประกนัปัญหาพิกดัอตัราอากร 
D03 วางประกนัปัญหาปริมาณ 
D30 วางประกนัปัญหาปริมาณสรรพสามิต 
D12 วางประกนัเร่ืองรักษาสิ่งแวดล้อม 
D14 วางประกนัเร่ืองประหยดัพลงังาน          
D06 การน าเข้ายทุธภณัฑ์                           
D07 การน าเข้าอปุกรณ์ขดุเจาะน า้มนั      
D08 การวางประกนัตามมาตรา  51 วรรค 2 
D09 วางประกนัใบขนสินค้า ตามมาตรา 29   
D10 วางประกนัใบขนสินค้าสง่เสริมการลงทนุ 
D11 การวางประกนัใบขนฯ สง่เสริมส าแดงเกินอนมุตัิ       
D13 ลดอตัราอากรและยกเว้นอากรศลุกากรตามมาตรา 12 กรณี CKD โดยการวางประกนั                         
D15 วางประกนัตาม พ.ร.บ.การตอบโต้การทุม่ตลาดฯ 
D16 วางประกนักองทนุน า้มนั 
D17 ขอหกัทอนราคา ผลิตภณัฑ์จากวตัถดุิบในราชอาณาจกัร    
D18 ลดอตัราอากรและยกเว้นอากรศลุกากรตามมาตรา 12 กรณีผอ่นผนัการถอดแยกโดยการวาง

ประกนั                  
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 รหสัเหตุผลการโต้แย้ง (Argumentative Reason Code) 
รหสั รายละเอียด 
P01 ขอโต้แย้งปัญหาราคา     
P02 ขอโต้แย้งปัญหาพิกดัอตัราอากร        
P03 ขอโต้แย้งปัญหาปริมาณ  
P30 ขอโต้แย้งปัญหาปริมาณสรรพสามิต  
P12 ใช้สิทธิพิเศษตามมาตรา 12 แหง่พระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 
P14 ใช้สิทธิพิเศษตามมาตรา 14 แหง่พระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 
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 ประเภทค่าภาษีอากรที่ต้องช าระและ/หรือวางประกัน  (Duty Type)  มีค่าดังนี ้
รหสั ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ 

0100 คา่อากรขาเข้า Import Duty 

0105 คา่อากรพิเศษ Special Duty 

0110 คา่ธรรมเนียม Surcharge 

0111 คา่อากรตอบโต้การทุม่ตลาดและการอดุหนนุ AD/CVD 

0114 คา่อากรชัว่คราวตามมาตรการปกป้อง Safeguards Duty 

0300 คา่ภาษีสรรพสามิต  Excise 

0310 คา่ภาษีสรรพสามิต-สรุา  Excise- Alcohol 

0320 คา่ภาษีสรรพสามิต-ยาสบู Excise- Tobacco 

0330 คา่ภาษีสรรพสามิต-ไพ ่ Excise-Playing cards 

0400 คา่ภาษีเพ่ือมหาดไทย Local 

0500 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม VAT 

0600 คา่ภาษีอ่ืน Other Tax 

0603 คา่ธรรมเนียมพิเศษกระทรวงพาณิชย์ MOC Surcharge 

1401 เงินกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิง  Oil 

1404 เงินกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน Energy 

1412 
เงินบ ารุงกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ - 
สรุา Alcohol 

1414 
เงินบ ารุงกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ - 
ยาสบู Tobacco 

1416 เงินบ ารุงองค์การของ สสท. - สรุา TPBS Alcohol 

1418 เงินบ ารุงองค์การของ สสท. – ยาสบู TPBS Tobacco 

1420 เงินบ ารุงกองทนุการพฒันากีฬาแหง่ชาติ -สรุา SAT Alcohol 

1422 เงินบ ารุงกองทนุการพฒันากีฬาแหง่ชาติ - ยาสบู SAT Tobacco 
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 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต (Permit Issue Authority)  มีค่า
ดังนี ้
ล าดบัท่ี หนว่ยงาน เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 13 หลกั 

1 กรมการขนสง่ทางบก 0994000161328 

2 กรมการขนสง่ทางอากาศ  0994000158084 

3 กรมการค้าตา่งประเทศ 0994000159561 

4 กรมการค้าภายใน 0994000161450 

5 กรมควบคมุโรค 0994000241801 

6 กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ 0994000036191 

7 กรมทรัพยากรธรณี 0994000160887 

8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0994000044615 

9 กรมธุรกิจพลงังาน 0994000036337 

10 กรมประมง 0994000160259 

11 กรมปศสุตัว์ 0994000159251 

12 กรมป่าไม้ 0994000159897 

13 กรมพฒันาธุรกิจการค้า 0994000244746 

14 กรมโรงงานอตุสาหกรรม 0994000528116 

15 กรมวิชาการเกษตร 0994000158921 

16 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0994000160682 

17 กรมศลุกากร 0994000163011 

18 กรมสง่เสริมการสง่ออก 0994000159668 

19 กรมสรรพสามิต 0994000160461 

20 กรมสรรพากร 0994000158441 

21 กรมอตุสาหกรรมทหาร 0994000011679 

22 กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 0994000036213 

23 กรมอทุยานแหง่ชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์พืช 0994000041969 
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ล าดบัท่ี หนว่ยงาน เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 13 หลกั 

24 การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 0994000165480 

25 การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 0994000164980 

26 ส านกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 0994000049447 

27 สภาหอการค้าไทย 0994000164921 

28 ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 0994000740964 

29 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 0994000165676 

30 ส านกังานพลงังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 0994000159544 

31 ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ 0994000037015 

 
** หากเป็นใบอนญุาตจากตา่งประเทศ เช่น  ATIGA Form D ในชอ่งเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของผู้ออก
ใบอนญุาตให้ระบช่ืุอยอ่ประเทศผู้ออกใบอนญุาต นัน้ เชน่ MY = ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น
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ขัน้ตอนที่  การตดับัญชีใบขนสินค้ากับรายงานการน าของเข้า 

 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูล Manifest 

 การยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและการช าระค่าภาษีอากร  หรือวางประกันค่าภาษีอากรส าหรับใบขนสินค้า 
ขาเข้าทุกประเภท ให้สามารถกระท าได้ทัง้ก่อนและหลงัวนัเรือเข้า โดยผู้น าของเข้าหรือตวัแทนต้องส าแดงช่ือเรือ  
วนัเรือเข้า ไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า ให้ตรงตามข้อมลู Manifest  

 กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงวันเรือเข้า ภายหลงัการปฏิบตัพิิธีการและช าระคา่ภาษีอากรหรือวางประกนัแล้ว  
- หากเป็นเหตใุห้มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ อตัราอากร  ให้ผู้น าของเข้า

หรือตวัแทนย่ืนค าร้องขอแก้ไขข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้านัน้ ตอ่หน่วยบริการศลุกากรของ ดา่นศลุกากรท่ีน าของเข้า 
หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึง่เป็นท่ีตรวจและเก็บสินค้าดงักล่าว 

- กรณีมีผลกระทบคา่ภาษีอากรให้ผู้น าของเข้าหรือตวัแทนช าระค่าภาษีอากรหรือวางประกันค่าภาษี
อากรให้ถกูต้องก่อน แล้วจงึจะสามารถรับการตรวจปล่อยสินค้าตอ่ไป 

 ข้อมูลบัญชีสินค้า (Manifest) 
Seq. Field Name Format Field Description 
1.  Vessel Name an..35 ช่ือยานพาหนะ 
2.  Discharge Port n..4 รหสัสถานท่ีน าเข้า 
3.  Arrival Date n8 วนัท่ีน าเข้า 
4.  Master Bill of Lading an..35 เลขท่ีใบตราสง่ 1  

มีความสมัพนัธ์กบั Transport Mode ดงันี ้ 
เรือ ไมต้่องระบ ุ
รถไฟ ไมต้่องระบ ุ
รถยนต์/ทางบก ให้ระบ ุReceived Control No ของศ.บ.1 
อากาศ ให้ระบ ุMaster Air Waybill 
ไปรษณีย์ ไมต้่องระบุ 
ผู้ โดยสารน าพา ไม่ต้องระบุ 

5.  House Bill of Lading an..35 เลขท่ีใบตราสง่ 2  
มีความสมัพนัธ์กบั Transport Mode ดงันี ้
เรือ ให้ระบ ุBill of Lading 
รถไฟ ให้ระบ ุBill of Lading 
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Seq. Field Name Format Field Description 
รถยนต์/ทางบก ให้ระบ ุItem No ของศ.บ.1 สว่นรายการ 
อากาศ ให้ระบ ุHouse Air Waybill 
ไปรษณีย์ ให้ระบเุลขรายการศลุกากร (Postal No) 
ผู้ โดยสารน าพา ให้ระบเุลขบญัชีสินค้าท่ีผู้ โดยสารน าพา
จากอากาศยาน (Passenger Baggage No) 

6.  Company English 
Name 

an..70 ช่ือผู้น าเข้าภาษาองักฤษ ตรวจสอบกบัช่ือผู้ รับสินค้า 
(Consignee Name) 

7.  Total Package Amount n..8 จ านวนหีบหอ่รวม  
8.  Total Package Unit an..2 ลกัษณะหีบห่อรวม  
9.  Gross Weight n..11,3 น า้หนกัรวม ส าหรับทางอากาศใช้น า้หนกัตาม D/O 
10.  Gross Weight Unit an..3 หนว่ยของน า้หนกัรวม 
11.  Release Port n..4 รหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ย 
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 การตรวจสอบระหว่างใบขนสินค้ากับ Manifest 
ใบขนสินค้า & Manifest เรือ รถไฟ บก อากาศ ไปรษณีย์ ผู้ โดยสาร

น าพา 
Vessel Name Y Y - Y - - 
Discharge Port Y Y Y Y Y Y 
Arrival Date Y Y Y Y Y Y 
Master Bill of Lading - - Y Y - - 
House Bill of Lading Y Y Y Y Y Y 
Company English Name Y Y Y Y Y Y 
Total Package Amount 
(จ านวนหีบหอ่รวม) 

= = >, = = = = 

Total Package Unit 
(ลกัษณะหีบหอ่รวม) 

= = = = = = 

Gross Weight 
(น า้หนกัรวม) 

= = >, = = = = 

Gross Weight Unit 
(หนว่ยของน า้หนกัรวม) 

= = = = = = 

Release Port Y Y Y Y Y Y 
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 การบันทกึข้อมูลส าคัญ ๆ ใน Manifest ทางรถไฟ 
 

ตวัอยา่งการบนัทึกข้อมลูรหสัสถานท่ีในข้อมลู Manifest 
VESSEL/FLIGHT SCHEDULE MESSAGE 

M Port of Discharge/Loading a5 ทา่ที่ท าการขนถา่ย  
(ยื่นรายงานเรือ) 

 ดา่นศลุกากรปาดงัเบซาร์ (THPDB) 

CONTAINER OPERATORS MESSAGE 

M Port of Discharge/Loading a5 ทา่ที่ท าการขนถา่ย  
(ยื่นรายงานเรือ) 

 ดา่นศลุกากรปาดงัเบซาร์ (THPDB) 

MASTER SEA CARGO MANIFEST MESSAGE 

M Port of Discharge/Loading a5 ส าหรับน าเข้า ทา่ที่ท าการขน
ถ่ายในประเทศไทย   
(ยื่นรายงานเรือ) 

 ดา่นศลุกากรปาดงัเบซาร์ (THPDB) 

O  Port of Delivery a5  สถานท่ีสง่สนิค้า 
- ส าหรับการน าเข้า กรณีลากตู้ไป 
รพท.เทา่นัน้ 
 - ส าหรับการสง่ออก ไมต้่อง
บนัทกึคา่ 

1. ส านกังานศลุกากรทา่เรือ
แหลมฉบงั 

THLCH 

2. ดา่นศลุกากรมาบตาพดุ THMAT 
3. ส านกังานศลุการ

ลาดกระบงั 
THLKR 

4. ดา่นศลุกากรบ้านดอน THURT 
5. ดา่นศลุกากร

นครศรีธรรมราช (ทุง่สง) 
THNST 

6. ดา่นศลุการสไุหงโกลก THSKL 
7. ดา่นศลุกากรสงขลา THSGZ 
8. ดา่นศลุกากรปาดงัเบซาร์ THPDB 

M Shed Number/Release Port n..4 - ส าหรับการน าเข้า รหสัโกดงั
หรือสถานท่ีเก็บของ 
(รหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ย) 
- ส าหรับสง่ออก รหสัสถานท่ี
ตรวจปลอ่ย 

จะสมัพนัธ์กบั Port of Discharge หรือ 
Port of Delivery (ถ้า Port of Delivery 
มีคา่ Shed Number/Release Port จะ
เทา่กบัรหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ยของ Port 
of Delivery) 
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 เลขที่ใบอนุญาตให้ผ่านแดน (ศ.บ. 1) 

- รูปแบบเลขท่ีใบอนญุาตให้ผ่านแดนในรูปแบบกระดาษ มีจ านวน 17 หลกั ดงันี ้

AAAA YY MM NNNNNNNNN 
       Running 9 หลกั เร่ิมต้นท่ี 000000001*  

       เดือน 2 หลกั 

       ปี พ.ศ. 2 หลกั 

รหสัสถานท่ีดา่นศลุกากร 4 หลกั 

- ดา่นศลุกากรจะประกาศก าหนดเลข Running 9 หลกั ให้เร่ิมต้นด้วยเลขท่ีใดเป็นการเฉพาะของแต่
ละดา่นพรมแดนในสงักดัแตกตา่งกนัไป เชน่ เร่ิมต้นด้วย 000000001 หรือ 100000001 หรือ 200000001 เป็นต้น 
แตเ่ม่ือขึน้เดือนใหมใ่ห้นบั 1 ใหม ่

 กรณีการน าเข้าทางบกที่ใช้ ศ.บ. 1 หลายฉบับ 
กรณีการขนสง่ทางบกท่ีมีการขนสง่ผา่นดา่นพรมแดนทางบกหลายเท่ียวรถยนต์ให้ด าเนินการดงันี ้
- ในการจดัท าข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบคุา่ “Y” ในชอ่ง “Assessment request code”  

“มีปัญหาพิกดั ราคา พบ พนกังานศลุกากร ท่ี ดา่นศลุกากรท่ีน าเข้า”  
- พบ พนกังานศลุกากร ท่ีดา่นศลุกากร เพ่ือขออนญุาตรวม ศ.บ.1 หลายฉบบัตอ่ 1 ใบขนสินค้า 



 คู่มือการปฏบิัตพิธีิการศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรส าหรับการน าเข้า (e-Import)
                            

 

หน้า 131  จาก 215 

ขัน้ตอนที่   การช าระค่าภาษีอากร  

 หลักการค านวณของระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกากร มีข้อก าหนด ดังนี ้

  การปัดทศนิยม 

หากผลการค านวณได้ทศนิยมเกินกว่าท่ีศุลกากรได้ก าหนดใช้ ให้ปัดทศนิยมตามหลักสากล คือ 
มากกว่าหรือเท่ากบั 5 ให้ปัดขึน้ น้อยกว่า 5 ให้ปัดทิง้ ตวัอย่างเช่น ค่าภาษี ตามปกติ (Amount) ศลุกากรก าหนด
ขนาดไว้ 99,999,999,999,999.99 (16 N DE 2) หากมีการค านวณแล้วได้ผลลพัธ์มีจ านวนทศนิยมเกินกวา่ 2 หลกั 
ให้ปัดทศนิยมของหลกัท่ี 3 ตามหลกัการข้างต้น 

 ค านวณอากรขาเข้า  

(1)  กรณี คดิอากรตามร้อยละ (%) ตามปกติ 

(ก) กรณีท่ีคิดตามราคาประเมิน  
- Duty Amount = CIF Value Assess (ทศนิยม 2 ต าแหนง่) * Duty Value Rate / 100 

(ข) กรณีท่ีไมมี่ราคาประเมิน   
- Duty Amount = CIF Value Baht (ทศนิยม 2 ต าแหนง่) * Duty Value Rate / 100 

(2)  กรณีคดิอากรตามสภาพ ตามปกติ 

(ก) ตามน า้หนกั  ตามปกติ 

 หาก Weight Unit ท่ีจอภาพ = หนว่ย ใน REFDRT  
- Duty Amount = Duty Specific Rate * Weight 

 หาก Weight Unit ท่ีจอภาพ <> หนว่ยใน REFDRT 
- ต้องไปหาคา่คงท่ีส าหรับกระจายหนว่ย โดยใช้ Weight Unit ท่ีจอภาพ + หนว่ยใน 

REFDRT ไปหาใน RFDTB  
- Duty Amount = Duty Specific Rate * Weight * คา่คงท่ีส าหรับกระจายหน่วย 

(ข)  ตามปริมาณ ตามปกติ 

 หาก Quantity Unit ท่ีจอภาพ = หนว่ย ใน REFDRT 

- กรณีท่ีมีปริมาณประเมิน Assess Quantity > 0 Duty Amount = Duty Specific Rate * 
Assess Quantity 
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- กรณีท่ีไมมี่ปริมาณประเมิน (Assess Quantity = 0) Duty Amount = Duty Specific 
Rate * Quantity 

 หาก Quantity Unit ท่ีจอภาพ <> หนว่ยใน REFDRT             

- ต้องไปหาคา่คงท่ีส าหรับกระจายหนว่ย โดยใช้ Quantity Unit ท่ีจอภาพ + หนว่ยใน 
REFDRT ไปหาใน RFDTB 

- กรณีท่ีมีปริมาณประเมิน Assess Quantity > 0 Duty Amount = Duty Specific Rate * 
Assess Quantity * คา่คงท่ีส าหรับกระจายหน่วย 

- กรณีท่ีไมมี่ปริมาณประเมิน Assess Quantity = 0 Duty Amount = Duty Specific Rate 
* Quantity * คา่คงท่ีส าหรับกระจายหน่วย    

(3)  กรณี “B” มีทัง้อตัราตามร้อยละและอตัราตามสภาพ 

(ก) ให้คดิทัง้ตาม % และตามสภาพ แล้วให้ใช้อากรท่ีสงูกวา่ 

(ข) ยกเว้น รหสัสิทธิพิเศษท่ีเป็น WTO ให้ใช้อากรตาม % เสมอ 

 ค านวณค่าธรรมเนียม 

(1) กรณีท่ีคิดตามราคาประเมิน  

- Surcharge Amount = CIF Value Assess (ทศนิยม 2 ต าแหนง่) * Surcharge Rate 

(2) กรณีท่ีไมมี่ราคาประเมิน  

- Surcharge Amount = CIF Value Baht  (ทศนิยม 2 ต าแหนง่) * Surcharge Rate 

   ค านวณค่าอากรช่ัวคราวตามมาตรการปกป้อง (Safeguards Duty) 
(1) กรณีท่ีคิดตามราคาประเมิน 

- Safeguards Duty = CIF Value Assess (ทศนิยม 2 ต าแหนง่)* อตัราอากรชัว่คราว (ตาม
อตัราท่ีคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง)  

(2) กรณีท่ีไมมี่ราคาประเมิน 
- Safeguards Duty = CIF Value Baht (ทศนิยม 2 ต าแหนง่)* อตัราอากรชัว่คราว (ตามอตัรา

ท่ีคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง) 
หมายเหต ุ Safeguards Duty ใช้เป็นฐานในการค านวณภาษีตา่ง ๆ เชน่เดียวกบัอากรขาเข้า 



 คู่มือการปฏบิัตพิธีิการศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรส าหรับการน าเข้า (e-Import)
                            

 

หน้า 133  จาก 215 

 ค านวณภาษีสรรพสามิต ให้ค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด ตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีสรรพสามิต 

 ค านวณภาษีเพื่อมหาดไทย 
- Local Amount = (Excise Amount (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) * Excise Local Ratio) / 100  
- Excise Local Ratio ปัจจบุนั เทา่กบั 10 ** 

   ค านวณค่าอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (AD/CVD) 
(1) กรณีท่ีคิดตามราคาประเมิน 

- AD/CVD = CIF Value Assess (ทศนิยม 2 ต าแหนง่)* อตัรา AD/CVD (ตามอตัราท่ี
คณะกรรมการพิจารณาการทุม่ตลาดและการอดุหนนุก าหนด)  

(2) กรณีท่ีไมมี่ราคาประเมิน 
- AD/CVD = CIF Value Baht (ทศนิยม 2 ต าแหนง่)* อตัรา AD/CVD (ตามอตัราท่ี

คณะกรรมการพิจารณาการทุม่ตลาดและการอดุหนนุก าหนด)  
หมายเหต ุ AD/CVD ใช้เป็นฐานในการค านวณภาษีมลูคา่เพิ่มด้วย 

 

 ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(1) กรณีท่ีคิดตามราคาประเมิน  

- VAT Amount = {CIF Value Assess (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ) + Duty Amount (ทศนิยม 2 
ต าแหน่ ง ) + Special Duty (ทศนิ ยม  2 ต าแหน่ ง ) + Surcharge Amount (ทศนิ ยม  2  ต าแหน่ ง ) + MOC 
Surcharge Amount (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) + Other Tax (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) + Excise Amount (ทศนิยม 2 
ต าแหน่ง) + Local Amount (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ) + AD/CVD (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ) + Safeguards Duty 
(ทศนิยม 2 ต าแหนง่)} * VAT Rate 

(2) กรณีท่ีไมมี่ราคาประเมิน 
- VAT Amount = {CIF Value Baht (ทศนิ ยม  2  ต าแหน่ ง ) + Duty Amount (ทศนิ ยม  2 

ต าแหน่ ง ) + Special Duty (ทศนิยม 2 ต าแหน่ ง )  + Surcharge Amount (ทศนิยม  2 ต าแหน่ ง ) + MOC 
Surcharge Amount (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) + Other Tax (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) + Excise Amount (ทศนิยม 2 
ต าแหน่ง) + Local Amount (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ) + AD/CVD (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ) + Safeguards Duty 
(ทศนิยม 2 ต าแหนง่)}  * VAT Rate 
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 ค านวณเงนิกองทุนส่งเสริมสุขภาพ ต้องช าระ 2% ของภาษีสรรพสามิต  
(1) เงินกองทนุสง่เสริมสขุภาพ-สรุา = (Excise Amount (ทศนิยม 2 ต าแหนง่) * 2) / 100 
(2) เงินกองทนุสง่เสริมสขุภาพ-ยาสบู = (Excise Amount (ทศนิยม 2 ต าแหนง่) * 2) / 100 

 ค านวณเงนิบ ารุงองค์การของ สสท. ต้องช าระ 1.5% ของภาษีสรรพสามิต 

(1) เงินบ ารุงองค์การของ สสท.-สรุา = (Excise Amount (ทศนิยม 2 ต าแหนง่) * 1.5) / 100 
(2) เงินบ ารุงองค์การของ สสท.-ยาสบู = (Excise Amount (ทศนิยม 2 ต าแหนง่) * 1.5) / 100 

 ค านวณเงนิกองทุนน า้มันเชือ้เพลิง  

- อตัราเงินสง่เข้ากองทนุ (ปกตเิป็นอตัราตามสภาพ) * ปริมาณ 

 ค านวณเงนิกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
- อตัราเงินสง่เข้ากองทนุ (ปกตเิป็นอตัราตามสภาพ) * ปริมาณ 

 ค านวณเงนิเพิ่มต่อเดือนส าหรับใบขนสินค้าขาเข้า  
- Duty Interest = (Duty Amount * อตัราเงินเพิ่มอากร) * Month  
- Excise Interest = (Excise Amount * อตัราเงินเพิ่มภาษีสรรพามิต) * Month 
- Local Interest = (Local Amount * อตัราเงินเพิ่มภาษีสรรพามิต) * Month  
- VAT Interest = (VAT Amount * อตัราเงินเพิ่มภาษีมลูคา่เพิ่ม) * Month 
หมายเหต ุอตัราเงินเพิ่ม (Interest Rate) ตามอตัราท่ีกรมศลุกากรประกาศ 
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ขัน้ตอนที่  การตรวจสอบตามกระบวนการศุลกากร 

 ตารางแสดงสรุป การตรวจสอบการค านวณมูลค่าเงนิน าเข้าเงนิบาทและเงนิต่างประเทศในใบขน
สินค้าขาเข้า 
 

เง่ือนไข วิธีการ 
1. ผลรวม CIF มลูคา่เงินบาท ทกุรายการ เทียบกบั 

CIF มลูคา่เงินบาท ในสว่นควบคมุ 
- มี 1 รายการ   

CIF มลูคา่เงินบาท สว่นควบคมุ - ผลรวมของ 
CIF มลูคา่เงินบาท สว่นรายการ ทกุรายการ 
Diff ไม่ได้  

- มีมากกว่า 1 รายการ   
CIF มลูคา่เงินบาท สว่นควบคมุ - ผลรวมของ 
CIF มลูคา่เงินบาท สว่นรายการ ทกุรายการ 
Diff ได้ +20 บาท  

2. ผลรวม CIF เงินตา่งประเทศ ทกุรายการ เทียบ
กบั CIF เงินตา่งประเทศ ในสว่นควบคมุ 

- ไมมี่การตรวจสอบ เพราะแตล่ะรายการสกลุเงิน
อาจไมเ่หมือนกนัจงึไมมี่การตรวจสอบ          
ยอดรวม CIF เงินตา่งประเทศ ทกุรายการกบั 
CIF เงินตา่งประเทศในสว่นควบคมุ 

3. CIF เงินตา่งประเทศ ในส่วนควบคมุ คณูอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange Rate)  เทียบกบั 
CIF มลูคา่เงินบาทในสว่นควบคมุ 

- การตรวจสอบมลูคา่เงินบาทและเงินตา่งประเทศ 
ท่ีได้จากการค านวณ ดงันี ้

  CIF Value Foreign = CIF Value Baht หารด้วย 
Exchange Rate (ต้องอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ในข้อมลูใบขนสินค้า) 

  สามารถ Diff ได้ +0.5 

4. CIF เงินตา่งประเทศ ในส่วนรายการ  แตล่ะ
รายการ คณูกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
(Exchange Rate) เทียบกบั CIF มลูคา่เงินบาท
ในสว่นรายการ 
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 ข้อมูลการตอบกลับของใบขนสินค้าขาเข้า มีดังต่อไปนี ้

สถานะ การตอบกลบั 

 ข้อมลูถกูต้องได้รับเลขท่ีใบขนสินค้า 
ไมต่ดิความเส่ียง “ไมต้่องตรวจสอบพิกดัศลุกากร ราคาและของ ไปรับของ ท่ี ดา่น

ศลุกากร ท่ีน าเข้า” 
ไมต่ดิความเส่ียงและขอเปิดตรวจ 
นอกสถานท่ี 

“ไมต้่องตรวจสอบพิกดัศลุกากร ราคาและของ ไปรับของ ท่ีดา่น
ศลุกากร ท่ีน าเข้า” 

ตดิความเส่ียง “ต้องตรวจสอบพิกดัศลุกากร ราคาและของ ท่ีดา่นศลุกากร ท่ี
น าเข้า” 

ตดิความเส่ียงและขอเปิดตรวจ 
นอกสถานท่ี 

“ให้ไปด าเนินการมดัลวด ท่ี ดา่นศลุกากร ท่ีน าเข้า” 

ขอพบพนกังานศลุกากรมีปัญหา
พิกดั/ราคา 

“มีปัญหาพิกดั ราคา พบ พนกังานศลุกากร ท่ี ดา่นศลุกากรท่ี
น าเข้า” 
 

ขอพบพนกังานศลุกากรเพ่ือรวม
ศ.บ.1 

“พบพนกังานศลุกากร ท่ีดา่นศลุกากรเพ่ือขออนญุาตรวม ศ.บ.1 
หลายฉบบัตอ่ 1 ใบขนสินค้า”  
(ส าหรับกรณีการน าเข้า 1 ใบขนสินค้า มีหลายศ.บ.1 ต้องมาพบ
พนักงานศุลกากรเพ่ือขออนุมัติยังไม่สามารถไปช าระค่าภาษี
อากรได้) 
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สถานะ การตอบกลบั 

 ข้อมลูถกูต้องพบ Vessel Name และ Schedule Date แตไ่มมี่ Actual Date ในรายงานเรือเข้า 
Accept  
(ยงัไมไ่ด้รับเลขท่ีใบขนสินค้า) 

"ยงัไมมี่รายงานเรือเข้าส าเร็จ" 
(เม่ือตวัแทนเรือ/อากาศยาน/รถไฟ ได้รายงานเรือ/อากาศยาน/
รถไฟ เข้าจริงแล้วระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรจะประมวลผล
บญัชีสินค้าทกุรายการภายใต้เรือ/อากาศยาน/รถไฟ นัน้ ๆ วา่มี
ข้อมลูใบขนสินค้ารออยูแ่ละถกูต้องครบเง่ือนไขท่ีตรวจสอบ 
ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินค้าแล้วแจ้ง
กลบัไปยงัผู้สง่ข้อมลูใบขนสินค้า) 

 ข้อมลูถกูต้องพบรายงานเรือเข้าแล้ว แตไ่มพ่บ Bill of Lading/Air Waybill ***** 
Error Manifest Not Found (ยงัไมพ่บข้อมลูบญัชีสินค้า) 

 ข้อมลูถกูต้องพบ Bill of Lading/Air Waybill แต ่Gross Weight ไมเ่ทา่กนั ***** 
Error Gross Weight Not Equal Manifest 

 ข้อมลูถกูต้องพบ Bill of Lading/Air Waybill แต ่Package Amount ไมเ่ทา่กนั ***** 
Error Total Package Not Equal Manifest 

 ข้อมลูถกูต้องพบ Bill of Lading/Air Waybill แต ่Consignee Name ไมต่รงกบั Company English 
Name ***** 

Error Consignee Name Not Equal Manifest 

หมายเหต ุ 

 *****  วิธีการแก้ไขปัญหา  

(ก)  ผู้สง่ข้อมลูตรวจสอบข้อมลูบญัชีสินค้า (Bill of Lading/Air Waybill) กบัตวัแทนเรือ/อากาศยาน/รถไฟ 

- หากข้อมลูในใบขนสินค้าไมถ่กูต้อง ผู้น าเข้าต้องแก้ไขแล้วสง่ข้อมลูใบขนสินค้ามาอีกครัง้ 

- หากข้อมลูบญัชีสินค้าไมถ่กูต้อง ผู้น าเข้าต้องแจ้งให้ตวัแทนเรือ/อากาศยาน/รถไฟ แก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง
และสง่ข้อมลู Manifest มาอีกครัง้  

(ข)  หลงัจากนัน้ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรจะประมวลผลบญัชีสินค้า หากข้อมลูถกูต้องครบตามเง่ือนไขท่ีต้อง
ตรวจสอบ ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินค้าแล้วแจ้งกลบัไปยงัผู้สง่ข้อมลูใบขนสินค้า
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ขัน้ตอนที่  การรับของจากอารักขาศุลกากร 

 ของท่ีปล่อยจากอารักขาศุลกากรแล้ว 
(1) ของท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจกัรและได้ปลอ่ยออกจากอารักขาของศลุกากรแล้ว          

- ให้ถือว่ามี ชนิด คณุภาพ ปริมาณ น า้หนกั ราคา หรือเก่ียวกับอตัราอากร ถูกต้องตรงตามท่ี
ผู้น าของเข้าได้สง่ข้อมลูเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร  

- ก่อนการรับมอบของไปจากคลงัสินค้า ให้ผู้น าของเข้าด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากร
ให้ครบถ้วน  

- และต้องตรวจสอบของท่ีน าเข้าให้ตรงตามข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าท่ีส่งเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศลุกากร  

 การรับของจากอารักขาศุลกากร 

(1) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีมีค าสัง่ยกเว้นการตรวจ 

(1.1) ให้ผู้น าของเข้าติดตอ่ขอรับของจากคลงัสินค้า  

(1.2) กรณีของน าเข้าต้องมีการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการศุลกากร 
หรือเอกสารเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร  

(ก) ในกรณีหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการศลุกากร ขอท าการตรวจสอบของก่อนการน า
ของออกจากอารักขาของศุลกากร ให้ผู้น าของเข้าติดต่อขอรับของดงักล่าวเพ่ือน าของออกจากคลังสินค้ามาให้
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายอ่ืนตรวจสอบ ณ สถานท่ีตรวจสินค้า ณ ด่านศลุกากรท่ีน าของเข้า 
หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึง่เป็นท่ีตรวจและเก็บสินค้าดงักล่าว 

(ข) ให้ผู้ น าของเข้า พิมพ์หรือเขียนเลขท่ีใบขนสินค้าท่ีมุมบนด้านขวาของเอกสารการ
อนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
อากร และ 

(ค) ย่ืนเอกสารต่อหน่วยบริการศุลกากร ก่อนการติดต่อขอรับของออกจากโรงพักสินค้า
หรือคลงัสินค้า 

(ง) พนกังานศลุกากรจะจดัท าทะเบียนรับเอกสารดงักลา่วไว้ และท าการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร โดยไม่ต้องตรวจสอบกบัข้อมูลรายละเอียดของใบขนสินค้าขาเข้า แล้วส่งมอบให้หน่วยงาน
ทบทวนหลงัการตรวจปลอ่ยเป็นผู้ด าเนินการตอ่ไป 
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(1.3) ในกรณีหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการศุลกากรสามารถรับ - ส่งข้อมูลการอนุมัติ/
อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการศลุกากร หรือข้อมูลเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรได้
แล้ว ผู้น าของเข้าไมต้่องน าเอกสารการอนมุตั/ิอนญุาตมาย่ืนตอ่หนว่ยบริการศลุกากรอีก 

(2)  กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีมีค าสัง่ให้ตรวจสอบพิกดั ราคา และของ 

(2.1) ให้ผู้น าของเข้าตดิตอ่คลงัสินค้าเพ่ือเตรียมของให้ตรวจสอบ 

(ก) ผู้ น าของเข้าต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า เพ่ือให้   
พนกังานศลุกากรตามอ านาจหน้าท่ีหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายตรวจสอบพิกดั ราคา และของตามหลกัเกณฑ์ในเร่ือง
การก าหนดพิกดัอตัราศลุกากรและการก าหนดราคาศลุกากร 

(ข) กรณีต้องมีการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการศุลกากร หรือ
เอกสารเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร  

- ให้ผู้น าของเข้า พิมพ์หรือเขียนเลขท่ีใบขนสินค้าท่ีมุมบนด้านขวาของเอกสารการ
อนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
อากร และ 

- ย่ืนเอกสารดังกล่าวต่อพนักงานศลุกากรผู้ ได้รับมอบหมาย เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
ประกอบข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า 

(2.2) ในกรณีหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการศลุกากร ขอท าการตรวจสอบของก่อน การตรวจ
ปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศลุกากร ให้ผู้น าของเข้าน าของมาให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย
อ่ืนตรวจสอบให้แล้วเสร็จ 

(2.3) ให้พนกังานศลุกากรตรวจสอบพิกัด ราคา และของแล้วเสร็จจะท าการบนัทึก การตรวจ
ในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร ซึ่งจะตอบกลบัให้คลงัสินค้าทราบถึงการตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขา
ศลุกากรแล้ว เพ่ือตดิตอ่รับของกบัคลงัสินค้าตอ่ไป 

(3)  กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีมีค าสั่งยกเว้นการตรวจ หากผู้น าของเข้าตรวจสอบพบว่าข้อมูลใบขน
สินค้าขาเข้าไม่ถกูต้องครบถ้วนก่อนท าการเตรียมของท่ีโรงพกัสินค้าหรือคลงัสินค้า หรือพบวา่ของจะท าการปลอ่ย
ออกจากโรงพักสินค้าหรือคลังสินค้าไม่ถูกต้องครบถ้วนก่อนท่ีจะน าของออกจากโรงพักสินค้าหรือคลังสินค้า  
ให้ด าเนินการ ดงันี ้
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(ก) แจ้งเป็นหนงัสือตอ่คลงัสินค้าและหน่วยบริการศลุกากรวา่ ตรวจพบกรณีข้อมลูใบขนสินค้า
ขาเข้าหรือสินค้าไมถ่กูต้องครบถ้วน  

(ข) ให้คลังสินค้าระงับการส่งมอบและแจ้งกลับข้อมูลการระงับการส่งมอบเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศลุกากร 

(ค) ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรจะท าการก าหนดช่ือพนกังานศลุกากรผู้ตรวจสอบข้อมูล  
ใบขนสินค้าโดยอตัโนมตั ิ

(ง) ให้พนักงานศุลกากรผู้ ได้ รับมอบหมายตรวจสอบและด าเนินการกับของดังกล่าว
เชน่เดียวกบัของต้องตรวจสอบ พิกดั ราคา และของ ตอ่ไป 

(4)  กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีมีค าสั่งให้ตรวจสอบ พิกัด ราคา และของ หากผู้น าของเข้าตรวจสอบ
พบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าไม่ถูกต้องครบถ้วนก่อนท าการเตรียมของท่ีโรงพักสินค้า  หรือก่อนการตรวจพบ
ความผิดของพนกังานศลุกากร ให้ด าเนินการ ดงันี ้

(ก) แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยบริการศุลกากรว่า ตรวจพบกรณีข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าหรือ
สินค้าไมถ่กูต้องครบถ้วน   

(ข) ให้พนกังานศลุกากรผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบและด าเนินการ ตอ่ไป 

(5) กรณีผู้น าเข้าต้องด าเนินกระบวนการทางศลุกากรอ่ืน ๆ  

(5.1) ให้ผู้น าของเข้าย่ืนค าร้องขอต่อหน่วยบริการศลุกากรในการด าเนินกระบวนการศลุกากร
ใด ๆ ก่อนการรับของไปจากอารักขาศลุกากร เช่น การขอผ่อนผนัใบสทุธิน ากลบั การขอตรวจสอบสิทธิในการขอ
ยกเว้นอากรตามภาค 4 กฎหมายว่าด้วยพิกัดอตัราศลุกากร การขอช าระภาษีอากรขาเข้า การส่งของในอารักขา
ศลุกากรกลบัออกไปยงัตา่งประเทศทางดา่นศลุกากร อ่ืนท่ีมิใชด่า่นศลุกากรท่ีน าของเข้า เป็นต้น 

(5.2) ให้พนกังานศลุกากรตามอ านาจหน้าท่ีหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณาอนญุาตเป็นราย
กรณีไป 

(5.3) กรณีต้องมีการพิจารณาความผิดก่อน ให้หน่วยบริการศุลกากรด าเนินการพิจารณา
ความผิดตามเกณฑ์การสัง่คดีให้เสร็จสิน้ก่อนการพิจารณาอนญุาตตามค าร้อง และรวบรวมการสัง่คดีไปก่อนเพ่ือ
รายงานเป็นรายเดือน 
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 การด าเนินการ ณ คลังสินค้า 
ให้คลงัสินค้า ณ ดา่นศลุกากรท่ีน าของเข้า ด าเนินกระบวนการทางศลุกากร ดงันี ้

(1) กรณียกเว้นการตรวจ 

(1.1) เม่ือผู้ น าของเข้าแจ้งเลขท่ีใบตราส่งให้เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้าทราบ เพ่ือติดต่อขอรับสินค้า  
ให้ท าการตรวจสอบของท่ีจะท าการส่งมอบให้ตรงตามข้อมลูการสัง่ปล่อย 

(1.2) ในกรณีของท่ีจะส่งมอบแก่ผู้น าของเข้าไม่ตรงตามข้อมลูการสัง่ปลอ่ย หรือกรณีมีเหตอุนั
ควรสงสัยด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ให้เจ้าหน้าท่ีคลงัสินค้าแจ้งให้หน่วยบริการศลุกากรทราบเพ่ือตรวจสอบโดย
พลนั 

(1.3) เม่ือคลงัสินค้าได้ส่งมอบของให้กบัผู้น าของเข้าแล้ว ให้คลงัสินค้าแจ้งข้อมลู การส่งมอบ
ของกลบัเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร 

(2) กรณีต้องตรวจสอบพิกดั ราคา และของ  

(2.1)  เม่ือผู้น าของเข้าแจ้งเลขท่ีใบตราส่งให้เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้าทราบ เพ่ือติดต่อรับสินค้า  
ให้คลงัสินค้าท าการเตรียมของให้ พนกังานศลุกากรตรวจสอบ 

(2.2) เม่ือคลงัสินค้าเตรียมของแล้วเสร็จ ให้คลงัสินค้าแจ้งข้อมลูการเตรียมของพร้อมให้ตรวจ
แล้วเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร  

(2.3) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดพนักงานศุลกากรหน่วยบริการศุลกากร 
ผู้ท าการตรวจสอบพิกดั ราคา และของ โดยอตัโนมตัิ 

 (2.4) เม่ือตรวจสอบพิกดั ราคา และของแล้วเสร็จพนกังานศลุกากรจะท าการบนัทึกการตรวจ
ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และแจ้งข้อมูลการสั่งปล่อยสินค้าให้คลังสินค้าทราบ เพ่ือส่งมอบของให้แก่ 
ผู้น าของเข้า  

(2.5) เม่ือคลงัสินค้าได้ส่งมอบของให้กับผู้น าของเข้าแล้ว ให้คลงัสินค้าแจ้งข้อมลูการส่งมอบ
ของกลบัเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร  

(3) กรณียกเว้นการตรวจแต่ผู้ น าของเข้ามีความประสงค์จะขอให้เปิดตรวจ หรือกรณีพนักงาน
ศลุกากรแจ้งขอให้ระงบัการสัง่ปลอ่ย 

(3.1) เม่ือผู้ น าของเข้าแจ้งเลขท่ีใบตราส่ง หรือพนักงานศุลกากรแจ้งเลขท่ีใบขนสินค้า 
ให้เจ้าหน้าท่ีคลงัสินค้าทราบ เพ่ือตดิตอ่ขอให้ระงบัการรับสินค้าไว้  
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(3.2) ให้คลงัสินค้าท าการเตรียมของให้พนกังานศลุกากรตรวจสอบ และแจ้งข้อมูลการระงับ
การรับสินค้าดงักลา่วเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร 

(3.3) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดพนักงานศุลกากรหน่วยบริการศุลกากร 
ผู้ท าการตรวจสอบพิกดั ราคา และของ โดยอตัโนมตัิ 

(3.4) เม่ือตรวจสอบพิกัด ราคา และของแล้วเสร็จพนกังานศลุกากรจะท าการบนัทึกการตรวจ
ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และแจ้งข้อมูลการสั่งปล่อยสินค้าให้คลังสินค้าทราบ เพ่ือส่งมอบของให้แก่ 
ผู้น าของเข้า  

(3.5) เม่ือคลงัสินค้าได้ส่งมอบของให้กับผู้น าของเข้าแล้ว ให้คลงัสินค้าแจ้งข้อมลูการส่งมอบ
ของกลบัเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร  

(4) กรณีผู้น าของเข้าแจ้งความประสงค์ขอขนย้ายสินค้าไปตรวจปล่อยนอกเขตด่านศลุกากรท่ีน าของ
เข้าในขณะสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร 

(4.1) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีมีค าสั่งยกเว้นการตรวจ ให้ด าเนินการกระบวนการศุลกากร  
อ่ืน ๆ ให้เสร็จสิน้ก่อนน าของออกจากอารักขาศลุกากร  

(4.2) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีมีค าสัง่ให้ตรวจสอบพิกดั ราคา และของ 

(4.2.1) ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรจะท าการแจ้งกลบัให้ผู้น าของเข้าทราบว่า “ให้
ตรวจสอบพิกดั ราคา และของ” เพ่ือมาติดตอ่คลงัสินค้า และแจ้งข้อมลูไปยงัคลงัสินค้าเพ่ือท าการเตรียมของให้
ด าเนินการ ตอ่ไป 

(4.2.2) ให้คลังสินค้าแจ้งข้อมูลการเตรียมของพร้อมให้มัดลวดแล้วเข้าสู่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศลุกากร และระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรจะก าหนดพนกังานศลุกากรผู้ท าการมดัลวด ตอ่ไป  

(4.2.3) เม่ือคลงัสินค้าได้สง่มอบของให้กบัผู้น าของเข้าแล้ว ให้แจ้งข้อมลูการสง่มอบของ
กลบัเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร  

(4.2.4) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดพนักงานศุลกากรหน่วยบริการ
ศลุกากร ณ สถานท่ีท่ีขอให้ตรวจปลอ่ยนัน้เป็นผู้ท าการตรวจสอบพิกดั ราคา และของ ตอ่ไป 

(4.2.5) หากด่านศุลกากร ท่ีน าของเข้ามีการใช้ระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถ่ีวิทย ุ
(Radio Frequency Identification : RFID) ให้ มีการติดอุปกรณ์ ระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถ่ีวิทยุ ท่ี 
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ตู้คอนเทนเนอร์หรือพาหนะท่ีใช้ขนย้ายสินค้าหรือท่ีท่ีสามารถส่ือสารกบัตวัอ่านระบบตรวจสอบรหสัโดยใช้ความถ่ี
วิทย ุ(RFID Reader) แทนการมดัลวดประทบัตรา กศก. ได้ 
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 ผู้น าเข้าใช้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ในการส่งข้อมูล 

 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าโดยใช้เคาน์เตอร์บริการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร 

(1) ผู้น าของเข้า/ผู้ส่งของออก น าบญัชีราคาสินค้าและเอกสารประกอบใบขนสินค้า ย่ืนตอ่เคาน์เตอร์
บริการ 

(2) เคาน์เตอร์บริการ 

-  เป็นผู้บนัทกึข้อมลูจากเอกสารดงักลา่ว  

- โดยก าหนดระบุเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ ย่ืนเอกสาร ในช่องผู้ มีอ านาจกระท าการแทน 
(ชอ่ง Manager Card เดมิ) 

- สง่ข้อมลูใบขนสินค้าพร้อมแนบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของเคาน์เตอร์บริการ  

(3) รับการตอบกลบัเลขท่ีใบขนสินค้า 

(4) เคาน์เตอร์บริการจดัพิมพ์ใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสารจ านวน 2 ฉบบั  

(5) ผู้ ย่ืนเอกสารซึง่เป็นผู้ มีอ านาจกระท าการแทนผู้น าของเข้า/ผู้สง่ของออก 

-  ตรวจสอบความถกูต้อง 

-  ลงนามในใบขนสินค้าและในเอกสารประกอบทกุฉบบั  

(6) ใบขนสินค้าท่ีลงนามแล้ว พร้อมเอกสารใบอนญุาตหรือเอกสารการขอใช้สิทธิพิเศษตา่ง ๆ  

-  คืนให้ผู้ปฏิบตัพิิธีการจดัเก็บไว้ 1 ฉบบั  เพ่ือด าเนินการในขัน้ตอนตอ่ไป 

-  คูฉ่บบัใบขนสินค้า 1 ฉบบั ให้เคาน์เตอร์บริการเก็บรวบรวม 

(7) จดัส่งให้ส านกัตรวจสอบอากร กรมศลุกากร เป็นรายเดือนภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป นบัแต่
วนัท่ีจดัพิมพ์ใบขนสินค้านัน้  

  ผู้น าของเข้า/ผู้ส่งของออกไม่ลงนามในใบขนสินค้า 

- กรณีเคาน์เตอร์บริการจดัพิมพ์ใบขนสินค้าให้แล้ว ผู้น าของเข้า/ผู้ส่งของออกรับตรวจสอบ
แต่ไม่ลงนามในใบขนสินค้าและในเอกสารประกอบ ให้เคาน์เตอร์บริการยกเลิกข้อมูลใบขนสินค้าจากระบบ
คอมพิวเตอร์ กรณีไมส่ามารถยกเลิกได้ ให้แจ้งพนกังานศลุกากรเพ่ือขอยกเลิกทนัที 
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 การจัดท าและย่ืนใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร 

 ในการปฏิบตัิพิธีการศุลกากร ผู้น าของเข้า/ผู้ส่งของออกสามารถจดัท าใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร 
เพ่ือย่ืนตอ่พนกังานศลุกากร ณ ดา่นศลุกากรท่ีน าของเข้าได้  

 การจดัท าและย่ืนใบขนสินค้า เป็นหน้าท่ีของผู้น าของเข้า/ผู้ส่งของออก พนกังานศลุกากรจะจดัท าแทน
ด้วยประการใด ๆ ไม่ได้ เว้นแตพ่นกังานศลุกากรในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของส านกังานศลุกากรหรือดา่นศลุกากร
ผู้ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการจัดท าใบขนสินค้าท่ีเป็นของส่วนบุคคล  
ของเอกสิทธ์ิ ของสว่นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

 การจัดท าใบขนสินค้ากระดาษ ต้องใช้แบบใบขนสินค้าหรือเอกสารอ่ืนท่ีก าหนดใช้แทนใบขนสินค้า
ตามท่ีก าหนด 

 ใบขนสินค้าหรือเอกสารอ่ืนท่ีก าหนดใช้แทนใบขนสินค้า ฉบบัหนึ่งใช้ส าหรับของตามใบตราส่งสินค้า 
(B/L) เพียงฉบบัเดียว  

 การจดัชดุเอกสารประกอบใบขนสินค้า 
(1)  การจดัท า กศก.99/1 ใบขนสินค้าขาเข้า และแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ

ภาษีมลูคา่เพิ่ม ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่ 
- ต้นฉบบัใบขนสินค้าขาเข้า (กศก.99/1) 
- ส าเนาใบขนสินค้าขาเข้า 1 ฉบบั  
- ส าเนาใบตราสง่สินค้า (BILL OF LADING หรือ AIR WAYBILL) 
- ส าเนาบญัชีราคาสินค้า (INVOICE) 
- บญัชีรายละเอียดบรรจหีุบหอ่ (PACKING LIST) (ถ้ามี) 
- ใบแจ้งยอดเบีย้ประกนั (INSURANCE PREMIUM INVOICE) (ถ้ามี) 
- ใบอนญุาตหรือหนงัสืออนญุาตส าหรับของควบคมุการน าเข้า (ถ้ามี) 
- ใบรับรองแหลง่ก าเนิดสินค้า (CERTIFICATE OF ORIGIN) (กรณีขอลดอตัราอากร) 
- เอกสารท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ เชน่ เอกสารแสดงสว่นผสม คณุลกัษณะ การใช้งานของสินค้า 

CATALOGUE  
- แบบรายละเอียดข้อมลูใบขนสินค้า (ใบน าคีย์) 



 คู่มือการปฏบิัตพิธีิการศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรส าหรับการน าเข้า (e-Import)
                            

 

หน้า 148  จาก 215 

 การย่ืนใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร 
- ให้ผู้น าของเข้า/ผู้ส่งของออกย่ืนใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสารพร้อมเอกสารประกอบใบขนสินค้า 

และ แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า (ใบน าคีย์) จ านวน 1 ฉบบั ซึ่งได้ลงลายมือช่ือผู้น าของเข้า/ผู้ส่งของ
ออก หรือผู้ มีอ านาจกระท าการแทนผู้น าของเข้า/ผู้สง่ของออก แล้ว  

- พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจสอบพิธีการพร้อมบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศลุกากร แล้วจัดพิมพ์ข้อมูลท่ีบนัทึกรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า (ใบน าคีย์) ในระบบคอมพิวเตอร์ของใบขน
สินค้าฉบบัดงักลา่ว โดยผู้น าของเข้า/ผู้สง่ของออกต้องเสียคา่ธรรมเนียม 300.- บาท 

-  ให้ผู้ ปฏิบตัิพิธีการตรวจสอบข้อมูลท่ีบนัทึกรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าให้ถ่ีถ้วน หากถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ให้ลงนามรับรองเพ่ือยืนยนัความถกูต้อง และมอบให้พนกังานศลุกากร เก็บไว้รวมกบัชดุใบขนสินค้า
ท่ีกรมศลุกากรจดัเก็บ 

-  พนกังานศลุกากร จะบนัทึกเลขท่ีใบขนสินค้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรก าหนดให้ลงบนใบ
ขนสินค้าในรูปแบบกระดาษท่ีผู้น าของเข้า/ผู้สง่ของออกย่ืนปฏิบตัพิิธีการนัน้ท่ีมมุบนด้านขวาด้วยตวัอกัษรสีแดงทัง้ 
2 ฉบบั และ 

- มอบใบขนสินค้าชุดส าหรับผู้น าของเข้าหรือส่งของออกในการปฏิบตัิพิธีการศุลกากรในรูปแบบ
เอกสารคืนให้กับผู้ ปฏิบตัิพิธีการจัดเก็บไว้ 1 ฉบับ เพ่ือด าเนินการในขัน้ตอนการช าระภาษีอากรและการตรวจ
ปลอ่ยตอ่ไป 

-  ใบขนสินค้าอีก 1 ฉบบั พนักงานศุลกากรจะเก็บรวบรวมจัดส่งให้ส านักตรวจสอบอากร เป็นราย
เดือนภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป นบัแตว่นัท่ีออกเลขท่ีใบขนสินค้าดงักลา่ว 
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 การปฏบิัตพิธีิการน าเข้าในกรณีอ่ืนๆ โดยมิได้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 แบบ กศก.102 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ให้ใช้ในการปฏิบตัิพิธีการใบขนสินค้าขาเข้า การตรวจปล่อย และการเรียกเก็บเงินอากร ส าหรับของท่ีน าเข้ามา  
ในลกัษณะ ดงันี ้ 

- หนงัสือพิมพ์รายวนั รายคาบ รายปักษ์ และภาพขา่ว  
- บญัชีสินค้าส าหรับเรือท่ีกรอกข้อความท่ีน าเข้าทางอากาศยาน 
- สว่นประกอบและสิ่งอปุกรณ์อากาศยาน ซึง่น าเข้ามาเพ่ือใช้แทนของเก่าหรือ เพ่ือใช้ซอ่ม 
- ของขวญัหรือของตวัอย่างท่ีไม่มีลกัษณะเป็นสินค้าในทางการค้า ซึ่งน าเข้ามาแต่ละครัง้ มี ราคาพึง

ประเมินไมเ่กิน ๒๐,๐๐๐.-บาท โดยไมจ่ ากดัวา่ คา่อากรท่ีต้องช าระจะเป็นจ านวนเงินเทา่ใด ทัง้นี ้  
(ก) ของนัน้ต้องไม่เป็นท่ีได้รับการลดหย่อน หรือยกเว้นค่าภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วย  

การส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการศลุกากร หรือกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร เว้นแต่ 
การลดหยอ่นเป็นการทัว่ไปตามประกาศกระทรวงการคลงั  

(ข) ไม่ใช่ของต้องห้ามต้องก ากัด ซึ่งต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองประกอบการตรวจสอบ  
พิธีการ เว้นแตข่องท่ีได้รับการผอ่นผนัใบอนญุาตหรือใบรับรองดงักลา่ว 

 แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับของน าเข้าหรือส่งออกชัว่คราว ใช้ส าหรับพิธีการน าเข้าหรือ
สง่ออกชัว่คราว  

 แบบ JDA (JOINT DEVELOPMENT AREA) ใบขนสินค้าส าหรับพืน้ท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย  
- แบบ JDA 1. มีลกัษณะและรายการ ตามแบบท่ีก าหนด ใช้ส าหรับพิธีการน าเข้าในเขตพืน้ท่ีพฒันา

ร่วมไทย-มาเลเซีย  
- แบบ JDA 2. มีลกัษณะและรายการ ตามแบบท่ีก าหนด ใช้ส าหรับพิธีการเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์ใน

เขตพืน้ท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย  
- แบบ JDA 3. มีลักษณะและรายการ ตามแบบท่ีก าหนด ใช้ส าหรับพิธีการยกเว้นอากรส าหรับ 

เขตพืน้ท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย  
 แบบใบแนบ 9 ใบขนสินค้าถ่ายล า (แบบท่ี 379) ใช้ส าหรับพิธีการถ่ายล า 
  แบบท่ี 448 ใบขนสินค้าผา่นแดน ใช้ส าหรับพิธีการสินค้าผา่นแดน 
  ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้ส าหรับพิธีการน า

รถยนต์และจกัรยานยนต์น าเข้าหรือสง่ออกชัว่คราว 
 ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับเรือส าราญและกีฬาท่ีน าเข้าหรือน าออกชั่วคราว  ใช้ส าหรับพิธีการน าเรือ

ส าราญและกีฬาท่ีน าเข้าหรือน าออกชัว่คราว 
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 การยกเลิกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 

 กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีต้องช าระภาษีอากร  

– ก่อนการช าระค่าภาษีอากรผู้น าของเข้าสามารถส่งข้อมูลยกเลิกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไมต้่องพิจารณาความผิด 

– ภายหลงัการช าระภาษีอากรแล้ว หากตรวจพบความผิดพลาดในข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้น า
ของเข้าจดัท าหนงัสือแจ้งขอแก้ไขตอ่หนว่ยบริการศลุกากร ณ ดา่นศลุกากรท่ีน าของเข้าหรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คง
ซึ่งเป็นท่ีตรวจและเก็บสินค้าดงักล่าว โดยห้ามยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้าเน่ืองจากจะมีผลทางการเงินในส่วนของ 
คา่ภาษีอากรท่ีรับช าระไว้แล้ว 

 กรณีใบขนสินค้าขาเข้ายกเว้นอากร 

– ใบขนสินค้าขาเข้ายกเว้นอากรท่ีมีสถานะตัดบัญชีสินค้า (Manifest) แล้ว หากตรวจพบความ
ผิดพลาดในข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้ น าของเข้าจัดท าหนังสือแจ้งขอแก้ไขต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ  
ดา่นศลุกากรท่ีน าของเข้า หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึง่เป็นท่ีตรวจและเก็บสินค้าดงักลา่วตอ่ไป 

– กรณีมีความประสงค์ต้องการยกเลิกข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้น าของเข้าจดัท าค าร้องของยกเลิก
ตอ่ตอ่หน่วยบริการศลุกากร ณ ดา่นศลุกากรท่ีน าของเข้า หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึ่งเป็นท่ีตรวจและเก็บสินค้า
ดงักลา่ว 

 กรณีใบขนสินค้าขาเข้าขอวางประกนัคา่ภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guaruntee) 

– ใบขนสินค้าขาเข้าขอวางประกันค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีสถานะตัดบัญชีสินค้า 
(Manifest) แล้ว หากตรวจพบความผิดพลาดในข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้น าของเข้าติดตอ่ธนาคารผู้ค า้ประกนั
เพ่ือแจ้งปฏิเสธตัง้วงเงินค า้ประกนัมาในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรก่อน 

– ให้ผู้น าของเข้าจดัท าหนงัสือแจ้งขอแก้ไขตอ่หนว่ยบริการศลุกากร ณ ดา่นศลุกากรท่ีน าของเข้า หรือ
โรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึง่เป็นท่ีตรวจและเก็บสินค้าดงักลา่วตอ่ไป 

– กรณีมีความประสงค์ต้องการยกเลิกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้ น าของเข้าจัดท าค าร้องของ
ยกเลิกต่อต่อหน่วยบริการศลุกากร ณ ด่านศลุกากรท่ีน าของเข้า หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึ่งเป็นท่ีตรวจและ
เก็บสินค้าดงักลา่ว 
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 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 

 กรณีก่อนรับของจากอารักขาศลุกากร พบวา่ข้อมลูท่ีเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรแล้วมีความ
ผิดพลาด คลาดเคล่ือนไม่ตรงตามความจริง 

(1) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีมีสถานะใบขนสินค้าขาเข้าเป็น “ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมส่งมอบของ”  

- ให้ผู้ น าของเข้าย่ืนค าร้องต่อบริษัทการบินของคลังสินค้า/โรงพักสินค้า แจ้งว่ายังไม่ มี 
ความประสงค์จะขอรับสินค้าดงักลา่ว และ 

- ขอให้บริษัทการบินของคลังสินค้า/โรงพักสินค้า แจ้งกลับมายังระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร
เพ่ือท าการก าหนดช่ือพนกังานศลุกากรตามอ านาจหน้าท่ีหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายตรวจสอบของดงักล่าว ตอ่ไป  

- ให้ผู้น าของเข้าจดัท าหนงัสือแจ้งขอแก้ไขตอ่หน่วยบริการศลุกากร ณ ดา่นศลุกากรท่ีน าของเข้า 
เพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยให้ถือเป็นการตรวจพบความผิดเอง  

(2)  กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ี “ต้องตรวจสอบพิกดั ราคา และของ” (Red Line)  

- ให้ผู้น าของเข้าจดัท าหนงัสือแจ้งขอแก้ไขตอ่หน่วยบริการศลุกากร ณ ดา่นศลุกากรท่ีน าของเข้า  

- แล้วติดต่อคลังสินค้าเพ่ือเตรียมของให้พนักงานศุลกากรตามอ านาจหน้าท่ีหรือผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายตรวจสอบของดงักลา่ว    

- พนกังานศลุกากรจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยให้ถือเป็นการตรวจพบความผิดเอง 

 กรณีอนญุาตให้ท าการแก้ไขข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรได้  

(1) หากการแก้ไขนัน้ไม่กระทบต่อค่าภาษีอากร และอยู่ในเกณฑ์การระงับคดีให้ผ่อนผนัการปรับได้ 
พนกังานศลุกากรตามอ านาจหน้าท่ีหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายของหน่วยบริการศลุกากร จะเป็นผู้พิจารณาความผิด
และสัง่การผอ่นผนัการปรับได้ แล้วจงึรวบรวมการสัง่คดีรายงานเป็นรายเดือน  

(2) หากการแก้ไขนัน้กระทบตอ่ค่าภาษีอากร จะส่งหน่วยงานคดีพิจารณาความผิดก่อนการส่งมอบ
ของไปจากอารักขาศลุกากร 

 กรณีขอแก้ไขข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าในเร่ืองใด ๆ ภายหลงัการตรวจปลอ่ยไปจากอารักขาศลุกากรแล้ว  
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(1) ให้ผู้น าเข้าย่ืนค าร้องตอ่หน่วยบริการศลุกากร ในเขตพืน้ท่ีท่ีผู้น าของเข้าหรือตวัแทนออกของตาม   
ใบขนสินค้าขาเข้ามีภมูิล าเนาอยู ่หรือดา่นศลุกากรท่ีน าของเข้า  

(2) หน่วยบริการศุลกากร ผู้ รับค าร้องจะพิจารณาด าเนินการเป็นการเฉพาะราย โดยให้พิจารณา
ความผิดด้วย        
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 กรณีระบบคอมพวิเตอร์ หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
 

  การปฏิบัตงิานกรณีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ หรือระบบไฟฟ้า ขัดข้อง (แผนฉุกเฉิน) 
 กรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขา่ย ระบบไฟฟ้าของศลุกากรขดัข้อง อนัเป็นเหตใุห้ไมส่ามารถปฏิบตัิ
พิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็นเวลาประมาณ 30 นาที ให้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แจ้งไปยงัส านกังาน/ดา่นศลุกากร 
  1.1 เพ่ือให้ทราบกรณีระบบขดัข้อง 
  1.2 แจ้งระยะเวลาการท าให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 2. ส านักงาน/ด่านศุลกากร เห็นว่าปริมาณงานมากไม่สามารถรอได้  ให้ผู้ อ านวยการส านักงาน/ด่าน
ศุลกากร หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายของแต่ละหน่วยงาน   สั่งการให้พนักงานศุลกากรท่ีเก่ียวข้องในระบบปฏิบัต ิ
พิธีการศลุกากรอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบตังิานด้วยระบบ Manual ตามขัน้ตอนของแผนฉกุเฉิน 
 
ขัน้ตอนการย่ืนใบขนสินค้าของผู้ประกอบการ 
 1. กรณีส่งข้อมูลใบขนสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้รับตอบเลขท่ีใบขนสินค้าจากกรมศุลกากร หรือยัง
ไม่ได้ส่งข้อมูล 

1.1 ให้ผู้ ประกอบการจัดท าใบขนสินค้า พร้อมเอกสารประกอบในรูปกระดาษ และลงนาม 
ผู้ มีอ านาจลงนามของผู้น าของเข้า หรือผู้ รับมอบอ านาจของตวัแทนออกของ ในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ
ทกุฉบบั จ านวน 2 ชดุ แล้วย่ืนต่อหน่วยบริการศลุกากร ณ ดา่นศลุกากรท่ีจะน าเข้า/ส่งออก หรือโรงพกัสินค้าหรือ 
ท่ีมัน่คงซึง่เป็นท่ีตรวจและเก็บสินค้าดงักลา่ว 
  1.2  พนักงานศุลกากรตรวจสอบใบขนสินค้าและเอกสารประกอบครบถ้วนแล้วจะออกเลขท่ี 
ใบขนสินค้า และลงช่ือพร้อมวนัเดือนปีก ากบัในใบขนสินค้าและมอบคืนให้ผู้ประกอบการ 1 ฉบบั เพ่ือเป็นหลกัฐาน
การปฏิบตัิพิธีการใบขนสินค้าในรูปแบบกระดาษ เม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้งานได้แล้วพนกังานศลุกากรจะท าการ
บนัทกึข้อมลูใบขนสินค้าลงในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรตอ่ไป 
 
 2. กรณีส่งข้อมูลใบขนสินค้า และได้เลขท่ีใบขนสินค้าตอบกลับจากกรมศุลกากรแล้ว   
  2.1 ให้ผู้ประกอบการจัดพิมพ์ใบขนสินค้าท่ีมีเลขท่ีใบขนสินค้าและเลข Reference No. พร้อม
เอกสารประกอบในรูปแบบกระดาษและลงนามในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบทกุฉบบั จ านวน 2 ชดุ แล้วย่ืน
ตอ่หนว่ยงานกรมศลุกากร ณ ดา่นศลุกากรท่ีจะน าเข้า/สง่ออก 
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  2.2  พนักงานศุลกากรตรวจสอบใบขนสินค้าและเอกสารประกอบครบถ้วนแล้ว ลงลายมือช่ือ
พร้อมวันเดือนปีก ากับในใบขนสินค้าและมอบคืนให้ผู้ประกอบการ 1 ฉบบั เพ่ือเป็นหลักฐานการปฏิบตัิพิธีการ    
ใบขนสินค้าในรูปแบบกระดาษ  
 
 3. เอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบก ากับการขนย้ายสินค้า บัญชีสินค้าส าหรับเรือ ศ.บ.1 ให้ปฏิบัติใน
ท านองเดียวกัน 
 
 4. ถ้ามีการช าระค่าภาษีอากร 
  4.1 ให้ผู้น าเข้า น าใบขนสินค้าย่ืนท่ีหนว่ยจดัเก็บ 
  4.2 พนักงานศุลกากรจะออกใบเสร็จด้วยระบบ Manual พร้อมเลขท่ีและวันท่ีรับช าระค่าภาษี
อากร 
  
 5. ด าเนินการเพื่อตรวจปล่อยและรับมอบสินค้าต่อไป 
 
 6. กรณีระบบคอมพวิเตอร์ขัดข้องก าหนดเลขที่ใบขนสินค้า มีจ านวน 14 หลัก ดังนี ้
AAAA  X YY MM  NNNNN 
 
      Running 5 หลกั เร่ิมต้นด้วย 00001 
      เดือน  2 หลกั 
      ปี พ.ศ.  2 หลกั 
      ประเภทของเอกสาร  1หลกั มีคา่ดงันี ้
       0 = ใบขนสนิค้าขาเข้า 
 1 = ใบขนสนิค้าขาออก    2 = ใบขนสนิค้าผา่นแดน 
 3 = ค าร้องขอรับของไปก่อน    4 = ค าร้องขอสง่ของออกไปก่อน 
 5 = ใบขนสนิค้าขาเข้าปากระวาง    6 = ใบขนสนิค้าผา่นแดนขาออก 
 7 = ใบขนสนิค้าพิเศษผา่นแดนขาเข้า    8 = ใบขนสนิค้าถา่ยล า (Transhipment) 
 A = ใบขนสนิค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ  B = ใบขนสนิค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ 
 C = ใบขนสนิค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร   D = ใบขนสนิค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร 
  

 
                                 รหัสสถานท่ีปฏิบัติพธีิการศุลกากร 4 หลัก 
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 กรณีท่ีผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกทางด่านศุลกากร ร้องขอปฏิบัติพิธีการในรูปแบบเอกสาร 
เช่นเดียวกับกรณีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

(1) กรณีท่ีผู้ น าของเข้าหรือผู้ ส่งของออกทางด่านศุลกากร  ร้องขอปฏิบัติพิธีการในรูปแบบเอกสาร 
เช่นเดียวกับกรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง  เน่ืองจากมีปัญหาอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ เช่น 
กระแสไฟฟ้าขดัข้อง หรือสญัญาณของระบบการรับ-สง่ข้อมลูขดัข้อง ท าให้ไมส่ามารถสง่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

(2) นายด่านศุลกากร หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณาเห็นว่า  แม้ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
ไมข่ดัข้อง แตมี่เหตจุ าเป็นอนัสมควรจะอนมุตัิให้ปฏิบตัิพิธีการในรูปแบบเอกสาร เช่นเดียวกบักรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
หรือระบบไฟฟ้าขดัข้องได้ 

 การประกันเวลาส าหรับการน าเข้าทางอากาศยาน ให้สามารถปฏิบัตพิธีิการในรูปแบบเอกสาร 

(1) กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบรับข้อมูลวันน าเข้าจริงจากตัวแทนอากาศยานแล้ว  
แต่ตัวแทนอากาศยานยังไม่ด าเนินการส่งข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้าเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศลุกากร นบัแตอ่ากาศยานมาถึงสนามบินศลุกากรแล้วเป็นเวลาเกินกว่า 4 ชัว่โมง  

(2) ให้ผู้น าของเข้าสามารถย่ืนค าร้องขอพร้อมแนบเอกสาร 

(2.1) ใบขนสินค้าขาเข้าท่ีพิมพ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้น าของเข้าหรือเคาน์เตอร์
บริการซึง่ระบเุลขท่ีอ้างอิงการสง่ข้อมลูไว้ จ านวน 2 ชดุ  

(2.2) ข้อมูลรายละเอียดใบขนสินค้าขาเข้า (ใบน าคีย์) ท่ีพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ท่ีบนัทึก
ข้อมลูตามเลขท่ีอ้างอิงดงักลา่ว จ านวน 1 ชดุ 

(2.3) ต้นฉบบัใบตราสง่สินค้าฉบบั House Air Waybill (HAWB)  

(3) กรณีท าการตรวจสอบข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรแล้ว พบว่าระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรมีการตอบรับข้อมูลตามเลขท่ีอ้างอิงการส่งข้อมูลโดยก าหนดเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าแล้ว พนักงาน
ศุลกากรจะแจ้งเลขท่ีใบขนสินค้าให้ผู้น าของเข้าทราบ เพ่ือปฏิบัติพิธีการ และตรวจปล่อยของในระบบพิธีการ
ศลุกากรน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์  

(4) กรณีท าการตรวจสอบข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรแล้ว พบว่าระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศลุกากรไมมี่การตอบรับข้อมลูตามเลขท่ีอ้างอิงการสง่ข้อมลูโดยก าหนดเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าดงักล่าว เน่ืองจาก
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ตัวแทนอากาศยานยังไม่ด าเนินการส่งข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้าเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศลุกากร หรือข้อมลูบญัชีสินค้าส าหรับอากาศยานมีความบกพร่องไมค่รบถ้วนถกูต้อง  

(4.1) พนักงานศุลกากรจะท าการบันทึกข้อมูลใบตราส่งสินค้าฉบับ House Air Waybill 
(HAWB) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร แทนการส่งข้อมลูบญัชีสินค้าส าหรับอากาศยานรายใบตราส่งของ
ตวัแทนอากาศยาน และ 

(4.2) เม่ือระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรตรวจสอบข้อมูลท่ีพนกังานศลุกากรบนัทึกดงักล่าว
ตรงกนักับข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าท่ีอ้างถึงแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรจึงจะตอบกลบัเลขท่ีใบขนสินค้า   
ขาเข้าไปให้ผู้สง่ข้อมลูโดยอตัโนมตัิ  

(4.3) พนกังานศลุกากรจะท าการประทบัหรือเขียนเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าไว้ท่ีมมุบนด้านขวา
ของใบขนสินค้าขาเข้า ทัง้ 2 ฉบบั แล้วจึงลงช่ือพร้อมวนั เดือน ปีก ากับแล้วมอบ ใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร 1 ชุด 
คืนให้ผู้ ย่ืนค าร้อง เพ่ือเป็นหลักฐานการปฏิบัติพิธีการ และตรวจปล่อยของในระบบพิธีการศุลกากรน าเข้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตอ่ไป 

(4.4) พนกังานศลุกากร หน่วยบริการศลุกากร จะรวบรวมส าเนาใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบ
เอกสาร ซึ่งพนักงานศุลกากรด าเนินการบนัทึกข้อมูลใบตราส่งสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ส่งให้
หน่วยควบคุมทางศุลกากรภายใน 3 วันท าการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบการย่ืนบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน
ดงักลา่ว ตอ่ไป 
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  รหสัสิทธิพเิศษ 

 รหัสสิทธิพเิศษแบ่งออกเป็น  10 กลุ่ม ได้แก่ 

- กรณีช าระอากรขาเข้าตามพิกดัอตัราอากรขาเข้า ภาค 2 ท้ายพระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร 
พ.ศ. 2530 รหสัสิทธิพิเศษ 999 

- กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากร หรือลดอัตราอากรขาเข้า ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  
ออกตามความของมาตรา 12 แหง่พระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 รหสัสิทธิพิเศษ 000 

- กรณีช าระอากรขาออก หรือยกเว้นอากร ตามพิกดัอตัราอากรขาออก ภาค 3 ท้ายพระราชก าหนด
พิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 รหสัสิทธิพิเศษ 003 

- กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากร ตามของท่ีได้รับยกเว้นอากร ภาค 4 ท้ายพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศลุกากร พ.ศ. 2530 รหสัสิทธิพิเศษ 004 

- กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากร ตามพระราชบญัญตัปิิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รหสัสิทธิพิเศษ 005 

- กรณีใช้สิทธิของส่งกลับไปยังต่างประเทศ ตามมาตรา   28 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  
พ.ศ.  2560 รหสัสิทธิพิเศษ 019  

- กรณีใช้สิทธิลดอตัราอากรขาเข้าโดยมีเง่ือนไขตามประกาศกระทรวงการคลงั ออกตามความของ
มาตรา 12 แหง่พระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 รหสัสิทธิพิเศษ 2XX 

- กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าโดยมีเง่ือนไขตามประกาศกระทรวงการคลัง ออกตามความของ
มาตรา 12 แหง่พระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 รหสัสิทธิพิเศษ 3XX 

- กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากร หรือลดอัตราอากรขาเข้าโดยมีเง่ือนไข และต้องน าเข้าเฉพาะทางตาม
ประกาศกระทรวงการคลงั ออกตามความของมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 รหสั
สิทธิพิเศษ 4XX 

- กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากร หรือลดอตัราอากรตามข้อผูกพันตามสัญญา หรือความตกลงระหว่าง
ประเทศ ออกตามความของมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รหัสสิทธิพิเศษเป็น
ตวัอกัษรภาษาองักฤษและตวัเลข เชน่  WTO TAU TJ1 AF1 เป็นต้น 

 



 คู่มือการปฏบิัตพิธีิการศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรส าหรับการน าเข้า (e-Import)
                            

 

หน้า 158  จาก 215 

 เง่ือนไขการบันทกึข้อมูลตามรหัสสิทธิพเิศษ 

1. รหสัสิทธิพิเศษ “999” ช่ือสิทธิพิเศษ “อตัราอากรตามภาค 2 แหง่ พรก. 2530” 

- บนัทกึ Privilege Code = 999 

- ระบ ุPermit No กรณีต้องมีใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

2. รหสัสิทธิพิเศษ “000” ช่ือสิทธิพิเศษ “อตัราอากรตามบญัชีท้ายประกาศกระทรวงการคลงั มาตรา 
12 ภาค 2” 

- บนัทกึ Privilege Code = 000 

- ระบ ุPermit No กรณีต้องมีใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

3. รหสัสิทธิพิเศษ “003” ช่ือสิทธิพิเศษ “ภาค 3 พิกดัอตัราศลุกากรขาออก” 

- Privilege Code = 003 

- Export Tariff = 9PART3 

- Tariff Code = บนัทกึพิกดัศลุกากรให้ตรงกบัชนิดของของท่ีสง่ออก  

- ระบ ุPermit No กรณีต้องมีใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

4. รหสัสิทธิพิเศษ “004” ช่ือสิทธิพิเศษ “ภาค 4 ของท่ีได้รับการยกเว้นอากร” 

- การส าแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้ส าแดงตรงกบัชนิดของของท่ีน าเข้า 

- ระบุ Import Tariff = ตามสิทธิท่ีใช้ เช่น 1PART4  2PART4  3PART4  5PART4  6PART4  
7PART4  10PART4  11PART4  13PART4 แทนการระบรุหสัสิทธิพิเศษ 004 

- ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า (ไมใ่ช้รหสัสิทธิพิเศษ 004) 

5. รหสัสิทธิพิเศษ “005” ช่ือสิทธิพิเศษ “ยกเว้นอากรตาม พรบ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514”   

- บนัทกึ Document Type = 3 ค าร้องขอรับของไปก่อน 

- บนัทกึ Privilege Code = 005 (ส าหรับรายการท่ีรอการยกเว้นอากร) 

- ระบ ุPermit No กรณีต้องมีใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

6. รหสัสิทธิพิเศษ “019” ช่ือสิทธิพิเศษ “สง่ของกลบัตามมาตรา  28 (Re-Import/Re-Export)”   
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- ระบ ุRe-Export  = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้าทกุรายการ 

- ระบ ุPrivilege Code ตามสิทธิท่ีมีขณะน าเข้า เชน่ มาตรา 12, WTO, TAU, AFTA เป็นต้น 

-  ระบ ุTariff Code = พิกดัอตัราศลุกากรให้ตรงกบัชนิดของท่ีจะสง่กลบัออกไป 

- ระบ ุPermit No กรณีต้องมีใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

7. รหัสสิทธิพิเศษ “2XX” ช่ือสิทธิพิเศษ “การลดอัตราอากรขาเข้าแบบมีเง่ือนไข” หรือ รหัสสิทธิ
พิเศษ “3XX” ช่ือสิทธิพิเศษ “การยกเว้นอากรขาเข้าแบบมีเง่ือนไข” หรือรหสัสิทธิพิเศษ “4XX”  ช่ือสิทธิพิเศษ “การ
ลดอตัราอากรยกเว้นอากรขาเข้าแบบมีเง่ือนไขเฉพาะสถานท่ีน าเข้า”  

(7.1) กรณีท่ีการได้รับลดอตัราอากรและยกเว้นอากรศลุกากร ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขท่ี
ได้ก าหนดให้มีการรับรองการน าของเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะจากหน่วยงานอ่ืน ให้ผู้น าของเข้าบนัทึกข้อมูล 
ดงันี ้

- ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า 

- ระบุ Permit No = เลขท่ีหนังสือท่ีได้รับจากหน่วยงานเฉพาะท่ีมีสิทธิอนุญาต รวมถึง
ระบวุนัท่ีออกใบอนญุาต และเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของหนว่ยงานผู้ออกใบอนญุาต ด้วย 

- กรณีมีใบอนญุาตมากกวา่ 1 ฉบบั ให้แยกบนัทกึข้อมลู Permit No ตามรายใบอนญุาต  

(7.2) กรณีท่ีการได้รับลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เง่ือนไขท่ีได้ก าหนดให้มีการรับรองการน าของเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะจากกรมศลุกากร ให้ผู้น าของเข้า
บนัทกึข้อมลู ดงันี ้

- ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า 

- ระบ ุPermit No = เลขท่ีหนงัสือท่ีได้รับจากหน่วยงานของกรมศลุกากร โดยเป็นหน่วย
บริการท่ีท าการอนมุตัอินญุาตในหลกัการครัง้แรก (ในการน าเข้าครัง้ตอ่ไปให้อ้างเลขท่ีเดมิ) 

- กรณีมีใบอนญุาตมากกวา่ 1 ฉบบั ให้แยกบนัทกึข้อมลู Permit No ตามรายใบอนญุาต  

8. รหัสสิทธิพิเศษเป็นตวัอักษรภาษาองักฤษและตวัเลข ช่ือสิทธิพิเศษ “ข้อผูกพนัตามสัญญาหรือ
ความตกลงระหวา่งประเทศ”   

- ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะน าเข้า 
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- ระบุ Permit No = เลขท่ีหนังสือท่ีได้รับจากสิทธิในการลดหรือยกเว้นอากรขาเข้า เช่น      
Form D รวมถึงระบวุนัท่ีออกใบอนญุาต และรหสัประเทศของผู้ออกใบอนญุาตด้วย 

 - กรณีมีใบอนญุาตมากกวา่ 1 ฉบบั ให้แยกบนัทกึข้อมลู Permit No ตามรายใบอนญุาต  

 กรณีผู้น าของเข้ายังไม่ได้รับอนุมัตใิห้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร 

- ระบ ุPrivilege Code = เป็น “000” 

- ระบุ Remark = “ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง ส าหรับ “XXX”          
(โดยใช้เลขรหสัสิทธิพิเศษตามท่ีก าหนดเป็นการเฉพาะเร่ืองท่ีขอคืนเงินอากร)” 

- ช าระอากรในอตัราปกต ิ 

- ระบ ุAssessment request code = Y ขอตรวจสอบพิกดัและ/หรือราคา 

 รหัสสิทธิพเิศษที่ได้รับลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรขาเข้าโดยไม่มีเงื่อนไข 
รหสัสิทธิ
พเิศษ 

ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ชื่อสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการลด/ยกเว้นอากรขาเข้า 

999 พระราชก าหนด อัตราอากรตามภาค 2  แห่ ง 
พรก. 2530 

- ไมต้่องระบ ุ

000 มาตรา 12 อั ต รา อ าก รต าม บัญ ชี ท้ า ย
ป ระก าศก ระท รวงการคลั ง 
มาตรา 12 ภาค 2 

- ไมต้่องระบ ุ

003 พระราชก าหนด ภ าค  3 พิ กั ด อั ต ราศุ ล ก าก ร 
ขาออก 

- ไมต้่องระบ ุ

004 พระราชก าหนด ภาค 4 ของท่ีได้รับการยกเว้น
อากร 

- ไมต้่องระบ ุ

005 พระราชก าหนด ย ก เ ว้ น อ า ก ร ต า ม 
พรบ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 

- ขอรับของไปก่อน 
- ไมต้่องระบ ุ

019 พระราชบญัญตั ิ การส่งของกลับตามมาตรา 28 
(Re-Import/Re-Export) 

- ไมต้่องระบ ุ
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 รหัสสิทธิพเิศษ ที่ได้รับลดอัตราอากรขาเข้าแบบมีเงื่อนไข 
รหสัสิทธิพเิศษ ประเภท 

สิทธิพเิศษ 
ชื่อสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 

ในการลดอัตราอากรขาเข้า 
201 ม า ต ร า  12 มี

เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (2) เค ร่ื อ งจั ก ร  วัส ดุ แ ล ะ
อุปกรณ์ ท่ีประหยัดพลังงาน 
หรือท่ีรักษาสิ่งแวดล้อม 

- ร ะ บุ  เล ข ท่ี ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ข อ ง
คณะกรรมการพิจารณาเคร่ืองจักร วสัดุ
และอุปกรณ์ ท่ีประหยัดพลังงานและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

202 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (3.1) วรรคหนึ่ง ของท่ีใช้ผลิต
ห รื อ ป ร ะ ก อ บ เป็ น เค ร่ื อ ง 
ประมวลผลข้อมลูอตัโนมตัิ 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

203 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (3.1) วรรคสอง ของท่ีใช้ผลิต
ห รื อ ป ร ะ ก อ บ พั ด ล ม 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

204 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (3.1) วรรคสาม ของท่ีใช้ผลิต
หรือประกอบเป็นไมโครโฟน 
เคร่ืองเสียงและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ตา่ง ๆ 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

205 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (3.1) วรรคสี่  ของท่ี น ามา
ผลิตเป็นส่วนประกอบของของ
ตาม (3.1) วรรคสอง และ (3.1) 
วรรคสาม 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

206 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (3.2) ของท่ีใช้ผลิตกระสนุปืน
หรือลกูระเบิด 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

207 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (3.3) ข อ ง ท่ี ใ ช้ ผ ลิ ต ห รื อ
ประกอบเคร่ืองรับโทรศพัท์ 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

208 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (3.4) ของท่ีใช้ผลิตหรือ
ประกอบเป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล
แบบลกูสบูนอนเดี่ยว 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 
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รหสัสิทธิพเิศษ ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ชื่อสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการลดอัตราอากรขาเข้า 

209 ม า ต ร า  12 มี
เ ง่ื อ น ไข ข้ อ  2 
(2017) 

2 (3.5) เศษหรือของท่ีด้อย
คณุภาพท่ีเกิดจากการน าของ
เข้ามาผลิต ผสม ประกอบ ใน
คลงัสินค้าทณัฑ์บนประเภทโรง
ผลิตสินค้า 

- จัดท าใบขนสิน ค้าขาเข้าโอน ย้าย
ภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ประเภทของเอกสาร มีคา่เป็น “P”   

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุ มั ติ ก ารให้ ลดอัต ราอาก ร  ขอ ง
หน่วยงานศลุกากรท่ีควบคุมคลงัสินค้า
ทณัฑ์บน 

210 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (3.6) เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ท่ีใช้
ในอตุสาหกรรมสิ่งทอ 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

211 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (4) เคมีภณัฑ์หรือสิ่งปรุงแตง่
ท่ีมีคณุสมบตัิช่วยเร่งหรือ
ควบคมุ ความเจริญเติบโตและ
การให้ผลของพืช 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 
 

212 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (5.1) สว่นประกอบและ
อปุกรณ์ประกอบ เพ่ือประกอบ
หรือผลิตเป็นรถยนต์ หรือยาน
ยนต์ตามประเภท 87.02 
ประเภท 87.04 (เว้นแต่
รถบรรทกุชนิดแวนและชนิด
ปิกอพัและรถท่ีมีลกัษณะคล้าย
กบัรถดงักลา่ว) และประเภท 
87.05 

- ย่ื น ค า ร้ อ ง ข อ ล ด อั ต ร า อ า ก ร
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบท่ี
น าเข้ามาประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์
หรือยานยนต์แต่ละแบบ ต่อส านักพิกัด
อตัราศลุกากรไม่น้อยกว่า ๓๐ วนั ก่อน
การน าส่ วนป ระกอบและอุปกรณ์
ประกอบเข้ามาในราชอาณาจกัรครัง้แรก 

 

- ส านักพิกัดอตัราศุลกากรจะตรวจสอบ
การขอใช้สิท ธิลดอัตราอากร และมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ น าของเข้าทราบการ
อนมุตัิ 
 
 

213 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (5.2) สว่นประกอบและ
อปุกรณ์ประกอบ เพ่ือประกอบ
หรือผลิตเป็นรถยนต์ หรือยาน
ยนต์ตามประเภท 87.03 และ
ประเภท 87.04 (เฉพาะ
รถบรรทกุชนิดแวน ชนิดปิกอพั 
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และรถท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัรถ
ดงักลา่ว) 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนมุตัิการให้ลดอตัราอากร 
- กรณีอยู่ในระหว่างพิจารณาให้ลดอตัรา
อากร ให้ระบเุลขท่ีรับหนงัสือแทน 
- ผู้ ขอใช้  สิ ท ธิลดอัตราอากร ต้  อง
ยินยอมให้พนักงานศุลกากรเข้าไป
ตรวจสอบบัญ ชีและการด าเนินงาน
ตลอดจนแสดงหลักฐานเก่ียวกับการใช้
สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบต่าง ๆ 
ตามท่ีพนกังานศลุกากรจะเห็นสมควร  
 

214 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (5.3.1) สว่นประกอบและ
อปุกรณ์ประกอบเพ่ือประกอบ
หรือผลิตเป็นแชสซส์ีท่ีมี
เคร่ืองยนต์ติดตัง้ตามประเภท 
87.06 ส าหรับรถแทรกเตอร์ตาม
ประเภท 87.01 
 

215 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (5.3.2) สว่นประกอบและ
อปุกรณ์ประกอบเพ่ือประกอบ
หรือผลิตเป็นแชสซส์ีท่ีมี
เคร่ืองยนต์ติดตัง้ตามประเภท 
87.06 ส าหรับยานยนต์ส าหรับ
ขนสง่บคุคลตัง้แตส่ิบคนขึน้ไป 
ตามประเภท 87.02 และยาน
ยนต์ส าหรับขนสง่ของตาม
ประเภท 87.04 (เว้นแตร่ถบรรทุก
ชนิดแวน ชนิดปิกอพั และรถท่ีมี
ลกัษณะคล้ายกบัรถดงักลา่ว) 

216 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (5.3.3) สว่นประกอบและ
อปุกรณ์ประกอบเพ่ือประกอบ
หรือผลิตเป็นแชสซส์ีท่ีมี
เคร่ืองยนต์ติดตัง้ตามประเภท 
87.06 ส าหรับรถยนต์หรือยาน
ยนต์ตามประเภท 87.03 
รถบรรทกุชนิดแวน ชนิดปิกอพั 
และรถท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัรถ
ดงักลา่ว ตามประเภท 87.04 
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217 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (5.3.4) แชสซีส์ท่ีมีเคร่ืองยนต์
ติดตัง้ตามประเภท 87.06 ท่ี
น ามาประกอบหรือผลิตรถยนต์
หรือยานยนต์อื่น ๆ 
 

218 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (6) ใยฝ้าย ฝ้ายท่ียงัมิได้สาง
หรือหวี เศษฝ้าย ฝ้ายท่ีสางหรือ
หวีแล้ว 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

219 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (7.1) เหลก็ท่ีมีรูปหรือคณุภาพ
พิเศษเพ่ือใช้เฉพาะในการสร้าง
ราง หรือส าหรับรถจกัรและ
ล้อเลื่อน ซึง่การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยน าเข้า 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติ การให้ ลดอัตราอากรของกรม
ศลุกากร 
- ผู้น าเข้าต้องเป็นการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยหรือคู่สัญญากับการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยเท่านัน้ 

220 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (7.2) ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการ
น าวตัถดุิบเข้ามาผลิต ผสม 
ประกอบ บรรจ ุหรือด าเนินการ
อื่นใดในเขตปลอดอากร หรือ
ผลิต ผสม ประกอบในเขต
อตุสาหกรรมสง่ออก 

 

221 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (7.3) เรือขดุท่ีน าเข้ามาใช้
ชัว่คราว ซึง่ต้องสง่กลบัออกไป
ภายใน 3 ปี 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนมุตัิการให้ลดอตัราอากร ของกรมศลุกากร 

- ให้วางประกนัตามสญัญาประกนัและทณัฑ์บน 
- ให้เสียอากรในอตัราร้อยละ ๑ ต่อเดือน
ของอากรท่ีพงึต้องเสียในขณะน าเข้า  

222 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (8.1) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้
ผลิตหรือประกอบเป็น
สว่นประกอบรถยนต์หรือยาน 
 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 
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ยนต์ ตามประเภท 87.01 ถงึ
ประเภท 87.06 (อตัราร้อยละ 10) 

223 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (8.2) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้
ผลิตหรือประกอบเป็น
สว่นประกอบรถยนต์หรือยาน
ยนต์ ตามประเภท 87.01 ถงึ
ประเภท 87.06 (อตัราร้อยละ 5) 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

224 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (8.3) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้
ผลิตหรือประกอบเป็นเข็มขดั
นิรภยั และถงุลมนิรภยั 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

225 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (9) โค กระบือ มีชีวิต - ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

226 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (10.1) ของท่ีน าเข้ามาใช้ผลิต 
ผสม ประกอบ หรือบรรจเุพ่ือ
สง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร
ภายในหนึง่ปีนบัแตว่นัน าเข้า
แล้วขอคืนอากรตามตามมาตรา 

29 ให้ลดอตัราอากรลงเหลือกึง่
หนึง่ 

- ระบุ 19bis = Y ท่ีส่วนรายการในใบขน
สินค้า 
- ระบ ุPrivilege Code  
(ก) กรณีช าระอากร ให้ระบุตามสิทธิท่ีมี
ขณ ะน า เข้ า  เช่ น  มาต รา 12, WTO, 
TAU, AFTA เป็นต้น และต้องค านวณค่า
ภาษีอากรตามปกติ 
(ข) กรณี วางประกันตามมาตรา 30       
ให้ ระบุ  Privilege Code = 0 00 ต าม
อตัราปกติเท่านัน้  
- การช าระอากรตรวจสอบกับหลกัการ
ตามาตรา 29 

227 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (10.2) ของท่ีน าเข้ามาใช้ผลิต 
ผสม ประกอบ หรือบรรจเุพ่ือ
สง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร
ภายในหนึง่ปีนบัแตว่นัน าเข้า
แล้วขอคืนอากรตามตามมาตรา  

29 ส าหรับผู้น าของเข้าระดบั เอ
อีโอ 
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228 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (11) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้
ผลิตในอตุสาหกรรมผลิตหวั
น า้หอม น า้หอม และ
เคร่ืองส าอาง 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

229 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (12) ของท่ีน าเข้ามาใช้ใน
อตุสาหกรรมท่ีใช้เหลก็แผน่
เคลือบดีบกุและเหลก็แผน่
เคลือบโครเมียมเพ่ือท ากระป๋อง 
อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ อตุสาหกรรมยาน
ยนต์และชิน้สว่นยานยนต์ 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

230 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (13) เศษ เศษตดั และของท่ี
ใช้ไมไ่ด้ท่ีเป็นพลาสติกเกิดจาก
กระบวนการผลิต ผสมหรือ
ประกอบ ในคลงัสินค้าทณัฑ์บน
ประเภทโรงผลิตสินค้า เขต
ปลอดอากร เขตประกอบการ
เสรี สถานประกอบกิจการท่ี
ได้รับสทิธิประโยชน์ตาม
กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการ
ลงทนุ 

-ให้ผู้ น าผลิตภัณฑ์ออกจากคลังสินค้า
ทณัฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าจดัท าใบ
ขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประเภทของ
เอกสาร มีค่าเป็น “P”  ก่อนการขนย้าย
ของออกจากคลงัสินค้าทณัฑ์บนประเภท
โรงผลิตสินค้า 
- ให้ผู้ น าผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอด
อากร และเขตประกอบการเสรี จดัท าใบ
ขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอด
อากรทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประเภท
ของเอกสาร มีค่าเป็น “P” ก่อนการขน
ย้ายของออกจากเขต  
- ระบ ุAssessment request code = Y 
ขอตรวจสอบพิกดัและ/หรือราคา 

231 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (14) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้
ประกอบเป็นอปุกรณ์ล้างไต 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 
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232 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (15) ของท่ีเป็นอปุกรณ์กีฬา
สว่นตวั ท่ีน าเข้ามาฝึกซ้อม การ
แข่งขนั การวิจยั หรือการพฒันา
สมรรถนะของนกักีฬา 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุ มั ติ ก ารให้ ลดอัต ราอาก ร  ขอ ง
ส า นั ก ง าน พั ฒ น าก า ร กี ฬ า แ ล ะ
นนัทนาการ หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย 

233 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (16) นมท่ีเหมาะส าหรับใช้
เลีย้งทารก 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

234 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2 (17) ถงับรรจกุ๊าซธรรมชาติอดั 
ชดุอปุกรณ์ควบคมุการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในรถยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์
เบนซนิโดยอตัโนมตัิ (ไบ-ฟแูอล 
คอนเวอร์ชนั คิท) ชดุอปุกรณ์
ควบคมุการใช้ก๊าซธรรมชาต ิ

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

235 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2(18) ของท่ีเป็นยานยนต์
ส าหรับขนสง่บคุคลตัง้แตส่ิบห้า
คนขึน้ไป (รวมถงึคนขบั) ท่ีมี
น า้หนกัรถรวมน า้หนกับรรทกุไม่
เกิน 3.5 ตนั ตามประเภทย่อย 
8702.90.90 ท่ีน าเข้าไปในเขต
ปลอดอากร เพ่ือติดตัง้เคร่ือง
อปุกรณ์และสว่นควบส าหรับใช้
ก๊าซธรรมชาติอดัเป็นเชือ้เพลิง 
(Compressed Natural Gas 
(CNG)) และน าออกจากเขต
ปลอดอากรเข้ามา
ภายในประเทศเพ่ือใช้เป็นรถ
โดยสารประจ าทาง ให้ลดอตัรา
อากรลงเหลือร้อยละ 22 ส าหรับ
การน าออกจากเขตปลอดอากร 

- ให้ผู้ น ายานยนต์ออกจากเขตปลอด
อากร จัดท าใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้าย
จากเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยประเภทของเอกสาร มีค่าเป็น “C” 
ก่อนการขนย้ายของออกจากเขต  
- ระบุเลขท่ีหนงัสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 
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หน้า 168  จาก 215 

รหสัสิทธิพเิศษ ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ชื่อสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการลดอัตราอากรขาเข้า 

ทัง้นี ้จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2551 

236 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2(19.1)ให้ลดอตัราอากรถงั
บรรจกุ๊าซธรรมชาติอดัตาม
ประเภทย่อย 7311.00.23 
ประเภทย่อย7311.00.26 
ประเภทย่อย 7311.00.24 
ประเภทย่อย 7311.00.25 
ประเภทย่อย 7311.00.27 
ประเภทย่อย 7311.00.29  
ประเภทย่อย7311.00.91
ประเภทย่อย 7311.00.92 
ประเภทย่อย 7311.00.94 และ
ประเภทย่อย7311.00.99 ท่ี
น าเข้ามาเพ่ือประกอบหรือผลติ
เป็นยานบกตามตอนท่ี 87 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

237 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2(20)สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบไมว่า่จะเป็นของตาม
พิกดัประเภทใดแตไ่มร่วมถงึ
หม้อน า้ชดุหม้อพกัเก็บเสียงและ
ท่อไอเสียแบตเตอร่ีแหนบตบั
หน้าและหลงั ยางนอกและยาง
ในกระจกนิรภยั ดรัมเบรคหน้า
และหลงัมอเตอร์สตาร์ต ตวัยดึ
ชดุท่อไอเสีย ตวัยดึแบตเตอร่ี ฝา
ครอบแบตเตอร่ี ชดุสาย
แบตเตอร่ี ชดุสายไฟ สรีถยนต์ 
กระจกมองหลงัภายในรถ และ
แผงบงัแดด ท่ีน าเข้ามาเพ่ือ

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 
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รหสัสิทธิพเิศษ ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ชื่อสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการลดอัตราอากรขาเข้า 

ประกอบหรือผลิตเป็นแชสซีส์ท่ี
มีเคร่ืองยนต์ 

238 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2(20)สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบไมว่า่จะเป็นของตาม
พิกดัประเภทใดแตไ่มร่วมถงึ
หม้อน า้ ชดุหม้อพกัเก็บเสียง
และท่อไอเสีย แบตเตอร่ี แหนบ
ตบัหน้าและหลงั ยางนอกและ
ยางใน กระจกนิรภยั ดรัมเบรค
หน้าและหลงั มอเตอร์สตาร์ต 
ตวัยดึชดุท่อไอเสีย ตวัยดึ 
แบตเตอร่ี ฝาครอบแบตเตอร่ี 
ชดุสายแบตเตอร่ี ชดุสายไฟ 
สีรถยนต์ กระจกมองหลงั 
ภายในรถ และแผงบงัแดด 
ท่ีน าเข้ามาเพ่ือประกอบหรือ 
ผลิตเป็นแชสซีส์ท่ีมีเคร่ืองยนต์ 
ติดตัง้ ตามประเภท 87.06 
ส าหรับรถยนต์หรือยานยนต์ 
ชนิดท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น 
เชือ้เพลิงระบบเดียว 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

239 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2(21)ของท่ีเป็นรถยนต์หรือยาน
ยนต์ส าเร็จรูปท่ีสามารถใช้
เชือ้เพลิงได้ทัง้น า้มนัเบนซนิท่ีไม่
มีสว่นผสมของเอทานอลและ
น า้มนัเบนซินท่ีมสีว่นผสมของ 
เอทานอลในสดัสว่นตา่ง ๆ ได้
ทกุสดัสว่นโดยสว่นผสมของ 
เอทานอลสงูสดุท่ีสามารถใช้ได้

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 
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รหสัสิทธิพเิศษ ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ชื่อสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการลดอัตราอากรขาเข้า 

ต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 85 ท่ีมี
ความจุของกระบอกสบูไม่เกิน 
2,500 ลกูบาศก์เซนติเมตร ตาม
ประเภทย่อย 8703.21 ประเภท
ย่อย8703.22 และประเภทย่อย
8703.23 

240 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

(19.2) ถงับรรจกุ๊าซธรรมชาติอดั
ตามประเภทย่อย 7613.00.00 
ท่ีน าเข้ามาเพ่ือประกอบหรือ
ผลิตเป็นยานบกตามตอนท่ี 87 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 

241 ม า ต ร า  12 มี
เง่ือน ไข  ข้ อ  2 
(2017) 

2(22) ของท่ีเป็นรถยนต์หรือยาน
ยนต์ส าเร็จรูปท่ีสามารถใช้
เชือ้เพลิงได้ทัง้น า้มนัเบนซนิท่ี 
ไมม่ีสว่นผสมของเอทานอลและ
น า้มนัเบนซินท่ีมสีว่นผสมของเอ
ทานอลในสดัสว่นตา่งๆได้ทกุ
สดัสว่นทัง้นีส้ว่นผสมของเอทา
นอลสงูสดุท่ีสามารถใช้ได้ 

- ระบุเลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ลดอัตราอากร ของกรม
ศลุกากร 
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 รหัสสิทธิพเิศษ  ที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าแบบมีเงื่อนไข 
รหสัสิทธิ
พเิศษ 

ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ชื่อสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการยกเว้นอากขาเข้า 

301 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (2) เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการ
แพทย์ ตามประเภท 90.18 และ
ประเภท 90.19 

- ระบุ เล ข ท่ี ห นั งสื อ แ จ้ งผ ล ก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

302 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (3.1) ปลา สตัว์น า้อื่น ๆ และหอย 
ท่ีน าเข้ามาเลีย้งหรือค้าเพ่ือสง่ออก
ท่ีจบัได้โดยเรือประมงภายใต้สญัญา
ความร่วมมือระหวา่งประเทศ ฯ 

- ระบุ เล ข ท่ี ห นั งสื อ แ จ้ งผ ล ก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 
 

303 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (3.2) เนือ้ป ูเนือ้กุ้ง เนือ้หอยลาย 
ท่ีน าเข้ามาผลิตเพ่ือการสง่ออก 

- ระบุ เล ข ท่ี ห นั งสื อ แ จ้ งผ ล ก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

304 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (3.3) ยเูรีย ท่ีน าเข้ามาส าหรับใช้
เป็นปุ๋ ย หรือในอตุสาหกรรมผลติ 
หรือผสม หรือประกอบเป็นปุ๋ ย 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

305 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (3.4) เศษหรือของท่ีด้อยคณุภาพ 
ในคลงัสินค้าทณัฑ์บนประเภทโรง
ผลิตสินค้า ซึง่มิได้สง่ออกนอก
ราชอาณาจกัร แตจ่ าหน่ายด้วยวิธี
บริจาค 

- ให้ผู้น าเศษหรือของท่ีด้อยคณุภาพ
ออกจากคลงัสินค้าทณัฑ์บนประเภทโรง
ผลิตสินค้าเพ่ือบริจาคจดัท าใบขนสินค้า
ขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยประเภทของเอกสาร 
มีคา่เป็น “P” ก่อนการขนย้ายของออก
จากคลงัสินค้าทณัฑ์บนประเภทโรงผลิต
สินค้า 
- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

306 
 

มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (3.5.1) ของท่ีน าเข้ามาใช้ในการ
ผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจเุพ่ือ
การสง่ออกนอกราชอาณาจกัรตาม
มาตรา  29 และ  30 ท่ีน าเข้าไปใน

-ให้ผู้ น าของท่ีน าเข้ามาใช้ในการผลิต 
ผสม ประกอบ หรือบรรจเุพ่ือการสง่ออก

นอกราชอาณาจกัรตามมาตรา  29 และ 
30 ท่ีน าเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน
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รหสัสิทธิ
พเิศษ 

ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ชื่อสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการยกเว้นอากขาเข้า 

คลงัสินค้าทณัฑ์บน จัดท าใบขนสิน ค้าขาออกโอน ย้าย
ภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ประเภทของเอกสาร มีคา่เป็น “B”   
- ให้ผู้น าของเข้าในคลงัสินค้าทัณฑ์บน
จัดท า ใบ ขนสิ น ค้ าขา เข้ า โอน ย้ าย
ภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ประเภทของเอกสาร มีค่าเป็น “A”  ก่อน
การขนย้ายของเข้ามาในคลังสินค้า
ทณัฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 

307 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (3.5.2) ของท่ีได้รับยกเว้นอากร
ขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สง่เสริมการลงทนุ ท่ีน าเข้าไปใน
คลงัสินค้าทณัฑ์บน 

- ให้ผู้ น าของท่ีได้รับยกเว้นอากรตาม
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน ขณะน าเข้า
มาในราชอาณาจักร จัดท าใบขนสินค้า 
ขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยประเภทของเอกสาร 
มีค่ าเป็ น  “A” ก่ อนการขน ย้ายของ
ดงักลา่วเข้าไปในคลงัสินค้าทณัฑ์บน  
- ให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสิมการลงทุนท่ีน าของดังกล่าว เข้า
ไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนจัดท าใบขน
สินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประเภทของ
เอกสาร มีค่าเป็น “B” ก่อนการขนย้าย
ของดงักลา่วเข้าไปในคลงัสินค้าทณัฑ์บน 

308 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (3.6) เศษวตัถดุิบ หรือของท่ี
เสียหายหรือใช้ไมไ่ด้ ท่ีเกิดหรือท่ีจะ
ใช้ในการผลิต ผสม หรือประกอบใน
คลงัสินค้าทณัฑ์บนประเภทโรงผลิต
สินค้าท่ีขอท าลาย 
 

- ให้ผู้ขอท าลายจดัท าค าร้องขอท าลาย 
โดยประเภทของเอกสาร มีคา่เป็น “ZF” 
ก่อนการท าลายเศษหรือของท่ีเสียหาย
หรือใช้ไมไ่ด้  
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309 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (3.7) ของท่ีน าเข้าเก็บรักษาไว้ใน
คลงัสนิค้าทณัฑ์บนตามมาตรา 111 
ซึง่เสียหรือเสื่อมคณุภาพท่ีขอท าลาย 

- ให้ผู้ขอท าลายจดัท าค าร้องขอท าลาย โดย
ประเภทของเอกสาร มีค่าเป็น “ZF” ก่อนการ
ท าลายเศษหรือของท่ีเสียหายหรือใช้ไมไ่ด้  

310 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (3.8) ก ามะถนั แคลเซียม
ฟอสเฟต อะลมูิเนียมแคลเซียม
ฟอสเฟต กรดซลัฟิวริก กรดฟอสฟอ
ริก และแอมโมเนียชนิดท่ีปราศจาก
น า้ ท่ีน ามาใช้ผลิตหรือผสมเป็นปุ๋ ย 

- ต้องน าเข้ามาโดยผู้น าของเข้าซึง่เป็น
ผู้ ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการ
โรงงานอตุสาหกรรมน ามาใช้ผลิตหรือ
ผสมเป็นปุ๋ ยในกิจการของตนเองเท่านัน้ 
- ระบเุลขท่ีหนงัสือแจ้งผลการพิจารณา
อนมุตัิการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

311 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (3.9) เคร่ืองจกัร สว่นประกอบ
และอปุกรณ์ประกอบเคร่ืองจกัร
รวมถงึเคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ท่ีใช้
กบัเคร่ืองจกัรท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ท า
การผลิตสินค้าในคลงัสินค้าทณัฑ์
บนประเภทโรงผลิตสนิค้า 

- ระบเุลขท่ีหนงัสือแจ้งผลการพิจารณา
อนมุตัิการให้ยกเว้นอากร ของ
หน่วยงานผู้ควบคมุคลงัสินค้าทณัฑ์บน
ประเภทโรงผลิตสินค้า 
 
 

312 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (3.10) ปลา สตัว์น า้จ าพวก ครัส
ตาเซีย โมลลสุก์ และสตัว์น า้ท่ีไมม่ี
กระดกูสนัหลงั เฉพาะท่ีมีชีวิต ซึง่
น าเข้ามาส าหรับท าพนัธุ์และมี
จ านวนพอสมควร 

- ระบเุลขท่ีหนงัสือแจ้งผลการพิจารณา
อนมุตัิการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ประมง 
 
 

313 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (4.1) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้สร้าง
ศนูย์ซอ่มเคร่ืองบินล าตวักว้าง 

- ต้องน าเข้ามาโดยบริษัทการบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) 
- ระบเุลขท่ีหนงัสือแจ้งผลการพิจารณา
อนมุตัิการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร  

314 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 
 
 

3 (4.2) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ซอ่ม
เคร่ืองฝึกการบินภาคพืน้ดิน 
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315 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (4.3) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ซอ่ม
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ โครงก่อสร้างยานพาหนะ
ท่ีใช้ในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม 

- ผู้น าของเข้าต้องเป็นนิติบคุคลที่เป็น
ผู้ รับสมัปทาน หรือผู้ ท่ีรับจ้างโดยตรง
จากผู้ รับสมัปทาน หรือผู้ รับจ้างช่วง
จากผู้ ท่ีรับจ้างโดยตรงจากผู้ รับ
สมัปทานประกอบกิจการปิโตรเลียม  
- ระบเุลขท่ีหนงัสือแจ้งผลการพิจารณา
อนมุตัิการให้ยกเว้นอากร ของ
คณะกรรมการปิโตรเลียม 

316 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (4.4) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ผลิต
แจ๊คเก็ตและแพลทฟอร์มในการ
สร้างแท่นขดุเจาะน า้มนัหรือก๊าซ
ธรรมชาติ 

-ผู้ น าเข้าต้องได้รับอนุญาตประกอบ
อุตสาหกรรมผลิตแจ๊คเก็ตและแพลท
ฟอร์มในการสร้างแท่นขุดเจาะน า้มัน
หรือก๊าซธรรมชาติ   
- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนมุตัิการให้ยกเว้นอากร 

317 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (4.5) ของท่ีน าเข้ามาผลิตสินค้า
แล้วจ าหน่ายให้แก่ผู้ผลิตเพ่ือ
สง่ออกท่ีได้รับการสง่เสริมการ
ลงทนุ 

- ให้ผู้ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจัดท า
ข้อมู ล ใบ ขนสิ น ค้ าขา เข้ าโอน ย้ าย
ภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ประเภทของเอกสาร มีคา่เป็น “A”   
- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนมุตัิการให้ยกเว้นอากร ของส านกังาน
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

318 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (5.1) เคมีภณัฑ์ในตอนท่ี 28 หรือ
ตอนท่ี 30 ท่ีน าไปใช้เป็นยาดมสลบ 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

319 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (5.2) เคมีภณัฑ์ในตอนท่ี 29 ท่ี
น าไปใช้บ าบดัมาเลเรีย 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 
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320 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (6) ปลา สตัว์น า้จ าพวก 
ครัสตาเซีย โมลลสุก์ และสตัว์น า้ท่ี
ไมม่ีกระดกูสนัหลงัอ่ืน ๆ ในตอนท่ี 
3 สด แช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง 
รวมทัง้ปลาอินทรีย์และปลากเุราใส่
เกลือแตไ่มแ่ห้งหรือไมร่มควนัหรือ
แช่น า้เกลือในประเภทย่อย 
0305.69.10 เฉพาะท่ีเรือประมง
ไทยจบัได้ 
 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

321 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (7) พืช และสว่นของพืช ท่ีน าเข้า
มาเพ่ือใช้เพาะปลกูและมีจ านวน
พอสมควร 

- เมล็ดพันธุ์จะต้องผ่านการเคลือบหรือ
คลุกด้วยสารก าจัดศตัรูพืชจนไม่เหมาะ
ส าหรับบริโภคหรือท าประโยชน์อย่างอ่ืน
ได้ หรือเป็นเมล็ดพันธุ์ ท่ีปกติใช้เฉพาะ
เพ่ือการเพาะปลูก เช่น เมล็ดพันธุ์ ไม้
ดอก เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้า ก่ิงตอน ก่ิง
ช า ตา สปอร์ หรือส่าเห็ด เป็นต้น หรือ
ลกัษณะของสินค้าเองชัดแจ้งว่าน าเข้า
มาใช้ประโยชน์เพ่ือการเพาะปลกูเท่านัน้ 
เช่น  บรรจุภาชนะขายปลีก มี ฉลาก
วิธีการใช้ก ากับ เป็นต้น ให้ระบุเลขท่ี
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการ
ให้ยกเว้นอากร ของกรมศลุกากร 
- กรณีอื่น ให้ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาอนุมตัิการให้ยกเว้นอากร 
ใบรับรองจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ เช่น 
ก รม วิช าก าร เกษ ต ร  ก รมส่ ง เส ริม
การเกษตร เกษตรจงัหวดั เป็นต้น 
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322 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (8) ภาชนะท่ีบรรจกุ๊าซเข้ามาและ
จะสง่กลบัออกไปภายในสองปี 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

323 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (9) เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
โครงก่อสร้าง ยานพาหนะ ท่ี
กรมการพลงังานทหารหรือผู้ รับจ้าง 
ใช้ในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อ นุ มั ติ ก า ร ใ ห้ ย ก เ ว้ น อ า ก ร  ข อ ง
คณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยปิโตรเลียมมีค าสั่งเห็นชอบว่า
จ าเป็นในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

324 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (10) เคมีภณัฑ์ในตอนท่ี 28 และ
ตอนท่ี 29 ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะ
เฉพาะใช้เป็นสารฆ่าวชัพืช และสาร
ฆ่าศตัรูพืช 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

325 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (11) ของท่ีศนูย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย น าเข้า
หรือสัง่ให้น าเข้ามาเพ่ือผลิตถงุ
บรรจโุลหิตหรือชดุถงุบรรจโุลหิต 

- น าเข้าโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย  
- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อ นุ มั ติ ก า ร ใ ห้ ย ก เ ว้ น อ า ก ร  ข อ ง
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย กรณีสั่งให้ผู้ อื่นน าเข้ามาเพ่ือผลิต
ถงุบรรจโุลหิตหรือชดุถงุบรรจโุลหิต 

326 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (12) คะตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ 
ท่ีน าเข้ามาเพ่ือประกอบหรือผลิต
เป็นยานบกตามตอนท่ี 87 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

327 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (13) เคร่ืองตรวจสอบปริมาณ
ก๊าซออกซิเจนในไอเสียรถยนต์ 
(ออกซิเจนเซนเซอร์) และเคร่ืองท่ี
ท าหน้าท่ีหลกัในการควบคมุระบบ
จ่ายเชือ้เพลิงและหรือควบคมุระบบ
จดุระเบิดในเคร่ืองยนต์ของรถยนต์  
 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 
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ท่ีใช้ท างานร่วมกบั คะตะไลติก 
คอนเวอร์เตอร์ 

328 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (14) น า้มนัดีเซล ท่ีได้เติมในเขต
ตอ่เน่ืองของราชอาณาจกัร และ
เหลืออยู่ในถงัใช้การปกติของเรือ
นัน้ในขณะท่ีเดินทางเข้ามาใน 
ราชอาณาจกัร 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

330 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (16) เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และ
อปุกรณ์ท่ีผู้ด าเนินการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงานน าเข้า 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อ นุ มั ติ ก า ร ใ ห้ ย ก เ ว้ น อ า ก ร  ข อ ง
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานตามกฎหมายว่า ด้ วยการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าเป็น
ของท่ีไม่มีการผลิตภายในประเทศ หรือ
มีเหตุจ าเป็นต้องใช้ของท่ีน าเข้าจาก
ตา่งประเทศในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 

331 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (17) ของเสียจากเรือซึง่เกิดขึน้
จากการปฏิบตัิงานตามปกติของ
เรือท่ีเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร 

- นายเรือหรือตัวแทนของเรือผู้ รับมอบ
อ านาจต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าของท่ี
น าเข้าเป็นของเสียจากเรือซึง่เกิดขึน้จาก
การปฏิบตัิงานตามปกติของเรือ 
- ของท่ีได้รับการยกเว้นอากรต้องน าเข้า
มาทางเขตท่าเรือท่ีกรมการขนส่งทางน า้
และพาณิชยนาวีประกาศเป็นเขตท่าเรือ
ท่ีต้องจัดการบริการจัดเก็บและบ าบัด
ของเสียจากเรือ 
- ของท่ีน าเข้ามาต้องบ าบัดหรือก าจัด
โดยผู้ ให้บริการจัดเก็บและบ าบัดของ
เสียจากเรือตามท่ีกรมการขนส่งทางน า้
และพาณิชยนาวีประกาศก าหนดรายช่ือ 
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332 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (18) ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการน า
ของภายในประเทศ หรือของน าเข้า
ท่ีได้ช าระอากรแล้ว เข้ามาผลิต 
ผสม ประกอบ บรรจ ุหรือ
ด าเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร 
และน ามาจ าหน่ายหรือบริโภค
ภายในประเทศ 

-ให้ผู้ น าผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอด
อากรจัดท าใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้าย
จากเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยประเภทของเอกสาร มีค่าเป็น “P” 
ก่อนการขนย้ายผลิตภัณฑ์ออกจากเขต
ปลอดอากร 
- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนมุตัิการให้ยกเว้นอากร ของเขตปลอด
อากร 

333 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (19) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือ
การศกึษาและการวิจยัของ
สถานศกึษาของรัฐ สถานศกึษา
ของเอกชนฯ ท่ีกระทรวงศกึษาธิการ
ให้การรับรอง 

- ผู้ น า เ ข้ า ต้ อ ง ย่ื น ค า ร้ อ ง ข อ ใ ห้
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเสียก่อน
ว่าของท่ีน าไปใช้เพ่ือการศึกษาและการ
วิจยั 
- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อ นุ มั ติ ก า ร ใ ห้ ย ก เ ว้ น อ า ก ร  ข อ ง
กระทรวงศกึษาธิการ 

334 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (20) น า้มนัซึง่ได้จากการกลัน่
ภายในประเทศ เข้าไปผ่าน
กระบวนการผลิต ผสม ประกอบ 
บรรจ ุหรือด าเนินการอื่นใดในเขต
ปลอดอากรแล้วน าเข้ามาจ าหน่าย
หรือบริโภคภายในประเทศ 

- ใ ห้ จัดท าค า ร้อ งขอน า เข้ า ใน เขต
อารักขาศุลกากร โดยประเภทของ
เอกสาร มีค่าเป็น “ZD” ก่อนการขนย้าย
ของมายงัเขตปลอดอากร  
- ให้ผู้ น าผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอด
อากรจัดท าใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้าย
จากเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยประเภทของเอกสาร มีค่าเป็น “P” 
ก่อนการขนย้ายผลิตภัณฑ์ออกจากเขต
ปลอดอากร 
- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนมุตัิการให้ยกเว้นอากร ของเขตปลอด
อากร 
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335 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (21) ของท่ีผู้ เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรซือ้จากคลงัสินค้า
ทณัฑ์บนส าหรับแสดงและขายของ
ท่ีตัง้อยู่ในสนามบินศลุกากร 

- ร้านค้าปลอดอากรต้องจัดท าข้อมูล
บัญ ชีของของท่ีผู้ เดินทางเข้ามาใน
ราชอ าณ าจั ก รซื อ้  แ ย กต าม ช นิ ด 
ประเภท รหสัของสินค้า  

336 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (22) ของท่ีส านกังานบริหารและ
พฒันาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) น าเข้ามาเพ่ือการศกึษา 
ค้นคว้า และวิจยั 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนมุตัิการให้ยกเว้นอากร ของส านกังาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) 

337 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (23) ของท่ีเป็นอปุกรณ์กีฬา
สว่นตวัหรือของท่ีเป็นอปุกรณ์กีฬา
สว่นกลาง ท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ในการ
ฝึกซ้อม การแข่งขนั การวิจยัหรือ
การพฒันาสมรรถนะของนกักีฬา 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนมุตัิการให้ยกเว้นอากร ของส านกังาน
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ หรือ
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

338 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (24) เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ี
น าเข้ามาเพ่ือใช้ภายใต้โครงการ
พฒันาดาวเทียม Remote Sensing 
ของประเทศไทย (ดาวเทียม 
THEOS) 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนมุตัิการให้ยกเว้นอากร ของส านกังาน
พัฒ นา เทค โน โล ยีอวกาศและภู มิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

339 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (25) น า้มนัท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้กลัน่
เป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเป็น
น า้มนัหลอ่ลื่นพืน้ฐาน (ลบูเบส) 
เป็นตวัท าละลาย (โซลเว้นท์) และ
เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตเป็น
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 
 
 
 

340 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (26) ปุ๋ ยตามประเภท 31.02 ถงึ
ประเภท 31.05 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 
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- ผู้ น าเข้าต้องมีใบอนุญาตน าหรือสั่ง
ปุ๋ ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจกัร ท่ีออกโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว้นแตก่ารน า
หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งปุ๋ ยเคมี
ครัง้หนึ่งในปริมาณไม่เกินชนิดละห้าสิบ
กิโลกรัม 

341 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (27) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือผลิต  คะ
ตะไลติกคอนเวอร์เตอร์ตามประเภท
ย่อย 8421.39.20 และประเภทย่อย 
8421.39.90  

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศุลกากร (น าเข้ามาเพ่ือใช้ในการผลิต
ของตนเองเท่านัน้) 

342 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (28) สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบไมว่า่จะเป็นของตามพิกดั
ประเภทใด 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

343 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (29) ถงับรรจกุ๊าซธรรมชาติอดั 
ชดุอปุกรณ์ควบคมุการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในรถยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์
เบนซินโดยอตัโนมตัิ (ไบ-ฟแูอล 
คอนเวอร์ชนั คิท) ชดุอปุกรณ์
ควบคมุการใช้ก๊าซธรรมชาติ (ถงึ 
31 ธนัวาคม 2551) 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

344 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (30) เคร่ืองยนต์ชนิดท่ีใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงระบบเดียว 
เพ่ือประกอบเป็นยานบกตอนที่ 87 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 
 

345 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3 (31) เคร่ืองมือและอปุกรณ์ไมว่า่
จะเป็นของตามพิกดัประเภทใดซึง่
กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม น าเข้ามาหรือสัง่ให้
น าเข้ามาเพ่ือใช้ภายใต้โครงการเลิก

- ระบเุลขท่ีหนงัสือรับรองการพิจารณา
อนมุตัิการให้ยกเว้นอากร จากอธิบดี
กรมโรงงานอตุสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม  หรือผู้ ท่ี ได้ รับ
มอบหมาย  ให้น าของดังกล่าวมาใช้
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ใช้สารท าลายชัน้บรรยากาศโอโซน 
(Thailand National CFCs 
Phaseout Plan) ตามท่ีได้รับความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทัง้นี ้ 
ส าหรับการน าเข้าตัง้แตว่นัท่ี 13 
มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป 

ภายใต้ โครงการเลิกใช้สารท าลายชัน้
บรรยากาศโอโซน (Thailand National 
CFCs Phaseout Plan) 

346 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(32) สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบไมว่า่จะเป็นของตามพิกดั
ประเภทใดท่ีน าเข้ามาเพ่ือประกอบ
หรือผลิตเป็นยานยนต์ท่ีมีน า้หนกั
รถรวมน า้หนกับรรทกุไมเ่กิน 3.5 
ตนัตามประเภท 87.02 ให้ยกเว้น
อากรส าหรับการน าเข้าจนถงึวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 
 

347 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(33.1)ให้ยกเว้นอากรถงับรรจกุ๊าซ
ธรรมชาติอดั 
ตามประเภทย่อย   7311.00.23 
ประเภทย่อย7311.00.26 ประเภท
ย่อย 7311.00.24 ประเภทย่อย 
7311.00.25 ประเภทย่อย 
7311.00.27 ประเภทย่อย 
7311.00.29  ประเภทย่อย
7311.00.91ประเภทย่อย 
7311.00.92 ประเภทย่อย 
7311.00.94 และประเภทย่อย
7311.00.99 ท่ีน าเข้ามาเพ่ือ
ประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตาม
ตอนท่ี 87            
                           

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 
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348 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(34) สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบ                                                                                                                                                                                             

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 
 

349 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(34) สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบ... 
(34.2) ยานยนต์ส าหรับขนสง่ของ...                                                                                                                                                            

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

350 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(34)สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบ... 
(34.3) ยานยนต์ส าหรับใช้งานพิเศษ
...                                                                                                                                                         

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

351 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

(27.2) ของตามประเภทย่อย
3815.19.00 
ประเภทย่อย 3815.90.00 และ
ประเภทย่อย 7326.90.20 ประเภท
ย่อย 7326.90.60 ประเภทย่อย 
7326.90.91 และประเภทย่อย 
7326.90.99 ท่ีน าเข้ามาเพ่ือผลิตไส้
กรองไอเสีย(catalyst) ตามประเภท
ย่อย 8421.99.98 และประเภทย่อย 
8421.99.99 ท่ีใช้ส าหรับ
รถจกัรยานยนต์                                                      

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

352 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

(33.2) ถงับรรจกุ๊าซธรรมชาติอดั 
ตามประเภทย่อย 7613.00.00 ท่ี 
น าเข้ามาเพ่ือประกอบหรือผลติเป็น
ยานบกตามตอนท่ี 87                                                                                                                      

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

353 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

(35) ภาชนะไร้ตะเข็บท่ีมีลกัษณะ
เป็นท่อปลายปิดข้างหนึง่และ
ปลายเปิดข้างหนึง่ท่ีท าจากเหลก็

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 
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แผ่นดงึเย็นหรือแท่งเหลก็ขึน้รูปด้วย
ความร้อน ตามประเภทย่อย  
7326.90.20 ประเภทย่อย 
7326.90.60 ประเภทย่อย 
7326.90.91 และประเภทย่อย 
7326.90.99 ท่ีน าเข้ามาเพ่ือผลิต
เป็นภาชนะส าหรับบรรจกุ๊าซ
ธรรมชาติอดั              

354 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

(36) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือผลิตหรือ
ประกอบเป็นอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
กิจการปิโตรเลียมแล้วน าไปใช้ใน
พืน้ท่ีพฒันาร่วม         
                                                                                                             

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

355 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(37.1) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ผลิต
หรือประกอบเป็นสว่นประกอบหรือ
อปุกรณ์ประกอบของรถยนต์หรือ
ยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถงึ
ประเภท 87.06 ไมว่า่สว่นประกอบ
หรืออปุกรณ์ประกอบดงักลา่วจะเป็น
ของตามประเภทพิกดัใดก็ตาม                           

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

356 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(37.2) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ผลิต
หรือประกอบเป็นสว่นประกอบหรือ
อปุกรณ์ประกอบของรถยนต์หรือ
ยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถงึ
ประเภท 87.06 ไมว่า่สว่นประกอบ
หรืออปุกรณ์ประกอบดงักลา่วจะเป็น
ของตามประเภทพิกดัใดก็ตาม   
 
                         

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 
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357 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(37.3) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ผลิต
หรือประกอบเป็นสว่นประกอบหรือ
อปุกรณ์ประกอบของรถยนต์หรือ
ยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถงึ
ประเภท 87.06 ไมว่า่สว่นประกอบ
หรืออปุกรณ์ประกอบดงักลา่วจะเป็น
ของตามประเภทพิกดัใดก็ตาม                           

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

358 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(37.4) ของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ผลิต
หรือประกอบเป็นสว่นประกอบหรือ
อปุกรณ์ประกอบของรถยนต์หรือ
ยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถงึ
ประเภท 87.06 ไมว่า่สว่นประกอบ
หรืออปุกรณ์ประกอบดงักลา่วจะเป็น
ของตามประเภทพิกดัใดก็ตาม                           

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

359 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(38) ของตามประเภทย่อย
5806.32.10 ประเภทย่อย 
5806.32.40 ประเภทย่อย 
5806.32.50 และประเภทย่อย 
5806.32.90 ท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ผลิต
หรือประกอบเป็นเข็มขดันิรภยั ตาม
ประเภทย่อย 8708.21.00 หรือถงุ
ลมนิรภยัตามประเภทย่อย 
8708.95.10                                

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

360 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(39) ของท่ีน าเข้ามาใช้ใน
อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่น
ยานยนต์                                                                                                                                                                 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

361 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(39.2) ของท่ีน าเข้ามาใช้ใน
อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่น
ยานยนต์                                                                                                                                                               

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 
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362 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(40) ของตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศนีท่ี้น าเข้ามาเพ่ือประกอบ
หรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์
ส าเร็จรูปแบบผสมท่ีใช้พลงังาน
เชือ้เพลิงและไฟฟ้า (HYBRID 
ELECTRIC VEHICLE:HEV) ท่ีมี
ความจขุองกระบอกสบูไมเ่กิน 
3,000 ลกูบาศก์เซนติเมตร ตาม 
ประเภท 87.03  

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

363 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(41) ของดงัตอ่ไปนีท่ี้น าเข้ามาเพ่ือ
ประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือ
ยานยนต์ท่ีสามารถใช้เชือ้เพลิงได้ทัง้
น า้มนัเบนซินท่ีไมม่ีสว่นผสมของเอ
ทานอลและน า้มนัเบนซินท่ีมี
สว่นผสมของเอทานอลในสดัสว่น
ตา่งๆได้ทกุสดัสว่นทัง้นี ้สว่นผสม
ของเอทานอลท่ีสามารถใช้ได้ต้องไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 85 ท่ีมีความจขุอง
กระบอกสบูไมเ่กิน 3,000 ลกูบาศก์
เซนติเมตรตามประเภท 87.03  

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

364 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(42) ของดงัตอ่ไปนีไ้มว่า่จะจดัเข้า
พิกดัประเภทใดท่ีน าเข้ามาเพ่ือ
ประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือ
ยานยนต์ท่ีสามารถใช้เชือ้เพลิงได้ทัง้น า้มนั
เบนซินท่ีไมม่ีสว่นผสมของเอทานอล                                                     

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

365 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(43) ของดงัตอ่ไปนีไ้มว่า่จะจดัเข้า
พิกดัประเภทใดท่ีน าเข้ามาเพ่ือ
ประกอบหรือผลิตเป็นเคร่ืองยนต์ท่ีมี
ความจขุองกระบอกสบูไมเ่กิน 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 
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3,000 ลกูบาศก์เซนติเมตรตาม
ประเภทย่อย 8407.33.10 ประเภท
ย่อย 8407.33.20 ประเภทย่อย 
8407.33.90 ประเภทย่อย 
8407.34.71 ประเภทย่อย 
8407.34.72 ประเภทย่อย 
8407.34.73 ประเภทย่อย 
8407.34.94 ประเภทย่อย 
8407.34.95 และประเภทย่อย 
8407.34.99 ท่ีสามารถใช้เชือ้เพลิง
ได้  

366 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(44)ให้ยกเว้นอากรชดุอปุกรณ์
ควบคมุการใช้ก๊าซธรรมชาติอดั
[Compressed Natural Gas 
(CNG)] ในรถยนต์ระบบเดียว
(dedicated conversion kits)ไมว่า่
จะจดัเข้าพิกดัประเภทใดท่ีน าเข้ามา
เพ่ือประกอบหรือผลิตเป็นยานบก
ตามตอนท่ี 87               

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

367 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(45.1) ให้ยกเว้นอากร
สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ
ไมว่า่จะเป็นของตามพิกดัประเภทใด
แตไ่มร่วมถงึหม้อน า้ชดุหม้อพกัเก็บ
เสียงและท่อไอเสีย แบตเตอร่ี แหนบ
ตบัหน้าและหลงั ยางนอกและยาง
ในกระจกนิรภยั ดรัมเบรคหน้าและ
หลงั มอเตอร์สตาร์ต ตวัยดึชดุท่อ 
ไอเสีย ตวัยดึแบตเตอร่ี ฝาครอบ
แบตเตอร่ี ชดุสายแบตเตอร่ี ชดุ 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 
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รหสัสิทธิ
พเิศษ 

ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ชื่อสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการยกเว้นอากขาเข้า 

สายไฟ สรีถยนต์ กระจกมองหลงั 
ภายในรถ และแผงบงัแดด ท่ี 
น าเข้ามาเพ่ือประกอบหรือผลติ 
เป็นแทรกเตอร์เดินบนถนนส าหรับ 
ลากรถกึง่รถพ่วง ตามประเภท 
ย่อย 8701.20  

368 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(45.2)ให้ยกเว้นอากรสว่นประกอบและ
อปุกรณ์ประกอบไมว่่าจะเป็นของตาม
พิกดัประเภทใด แตไ่มร่วมถงึหม้อน า้ ชดุ
หม้อพกัเก็บเสียง และท่อไอเสีย 
แบตเตอร่ี แหนบตบัหน้าและหลงั ยาง
นอกและยางใน กระจกนิรภยั ดรัมเบรค
หน้าและหลงั มอเตอร์สตาร์ตด้วย  

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

369 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(45.3.1) ให้ยกเว้นอากร
สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ
ไมว่า่จะเป็นของตามพิกดัประเภทใด
แตไ่มร่วมถงึหม้อน า้ชดุหม้อพกัเก็บ
เสียงและท่อไอเสียแบตเตอร่ีแหนบ
ตบัหน้าและหลงัยางนอกและยางใน
กระจกนิรภยัดรัมเบรคหน้าและหลงั
มอเตอร์สตาร์ตตวัยดึชดุท่อไอเสีย 
ตวัยดึ  

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

370 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(45.3.2) ให้ยกเว้นอากร
สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ
ไมว่า่จะเป็นของตามพิกดัประเภทใด
ท่ีน าเข้ามาเพ่ือประกอบหรือผลิต
เป็นแชสซส์ีท่ีมีเคร่ืองยนต์ติดตัง้ตาม
ประเภท 87.06 ส าหรับยานยนต์ 
 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 
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รหสัสิทธิ
พเิศษ 

ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ชื่อสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการยกเว้นอากขาเข้า 

ส าหรับขนสง่บคุคลตัง้แตส่ิบคนขึน้
ไป (รวมถงึคนขบั)  

371 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

3(45.3.3) ให้ยกเว้นอากร
สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ
ไมว่า่จะเป็นของตามพิกดัประเภทใด
แตไ่มร่วมถงึหม้อน า้ชดุหม้อพกัเก็บ
เสียงและท่อไอเสียแบตเตอร่ีแหนบ
ตบัหน้าและหลงัยางนอกและยางใน
กระจกนิรภยัดรัมเบรคหน้าและหลงั
มอเตอร์สตาร์ต 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

372 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2017) 

แคโทดและสว่นของแคโทดตาม
ประเภทย่อย 7403.11.00 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

401 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ4 
(2017) 

4 (4.1) ของในตอนท่ี 3 นอกจากหู
ฉลาม เป๋าฮือ้และปลาตาม (4.2) ท่ี
ไมไ่ด้น าเข้าทางสนามบินศลุกากร 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 

402 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ4 
(2017) 

4 (4.2) ปลาทนูา ปลาโอ และปลา
ซาร์ดีน แช่เย็นจนแข็งท่ีไมไ่ด้น าเข้า
ทางสนามบินศลุกากร 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติการให้ยกเว้นอากร ของกรม
ศลุกากร 
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 รหัสสิทธิพเิศษ ตามข้อผูกพันสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ 
รหัสสิทธิพเิศษ ประเภทสิทธิพเิศษ ช่ือ/ค าอธิบายสิทธิพเิศษ 

A00 ASEAN AICO 0 % 

A03 ASEAN AICO 3 % 

A05 ASEAN AICO 5 % 

AAN FTA พหภุาคี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์   

ACN FTA พหภุาคี อาเซียน-จีน 

AF1 ASEAN AFTA 

AI1 ASEAN AISP-ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

AI2 ASEAN AISP-สหภาพพมา่ 

AI3 ASEAN AISP-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

AIN FTA พหภุาคี อาเซียน-อินเดีย                                                                                                                                                                                                                                    
AJ1 FTA พหภุาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับเขต

การค้าเสรีอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอากร1)                                                                                                                                                              
AJ2 FTA พหภุาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับเขต

การค้าเสรีอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอากร2)                                                                                                                                                              
AJ3 FTA พหภุาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับเขต

การค้าเสรีอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอากร3)                                                                                                                                                              
AJ4 FTA พหภุาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับเขต

การค้าเสรีอาเซียน-ญ่ีปุ่ น(บญัชีอตัราอากร1 (OEM))                                                                                                                                                         
AK1 FTA พหภุาคี อาเซียน-เกาหลี                                                                                                                                                                                                                                     
AK2 FTA พหภุาคี อาเซียน-เกาหลี                                                                                                                                                                                                                                     
AK3 FTA พหภุาคี อาเซียน-เกาหลี                                                                                                                                                                                                                                     
ATG ASEAN อาเซียน                                                                                                                                                                                                                                                  
BD1 อ่ืน ๆ ไทย-บงัคลาเทศ 

CF1 มาตรา 12 Contract Farming 

FL1 อ่ืน ๆ การยกเว้นอากรศลุกากรในเขตพืน้ท่ีประสบอทุกภยั (HS 2017)       
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รหัสสิทธิพเิศษ ประเภทสิทธิพเิศษ ช่ือ/ค าอธิบายสิทธิพเิศษ 

FL2 อ่ืน ๆ การยกเว้นอากรศลุกากรในเขตพืน้ท่ีประสบอทุกภยั (HS 2017)           

FL3 อ่ืน ๆ การยกเว้นอากรศลุกากรในเขตพืน้ท่ีประสบอทุกภยั (HS 2017)                 

GS1 อ่ืน ๆ GSTP 

ITA WTO สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศตามความตกลง WTO 

KH1 WTO ไทย-กมัพชูา 

LA1 WTO ไทย-ลาว 

LA2 อ่ืน ๆ ไทย-ลาว 

O01 อ่ืน ๆ ม.25 

TAU FTA ทวิภาคี FTA ไทย-ออสเตรเลีย 

TCN FTA ทวิภาคี FTA ไทย-จีน 

TIN FTA ทวิภาคี FTA ไทย-อินเดีย 

TJ1 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรส าหรับของท่ีมีถ่ินก าเนิด
จากญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอากร 1) 

TJ2 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับของท่ีมี
ถ่ินก าเนิดจากญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอากร 2) 

TJ3 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับของท่ีมี
ถ่ินก าเนิดจากญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอาก 3) 

TJ4 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับของท่ีมี
ถ่ินก าเนิดจากญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอากร 4) 

TJ5 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับของท่ีมี
ถ่ินก าเนิดจากญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอากร 5) 

TJ6 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับของท่ีมี
ถ่ินก าเนิดจากญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอากร 1 (OEM)) 

TMM อ่ืน ๆ ไทย-พมา่-ดอยตงุ 

TNZ FTA ทวิภาคี FTA ไทย - นิวซีแลนด์ 
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รหัสสิทธิพเิศษ ประเภทสิทธิพเิศษ ช่ือ/ค าอธิบายสิทธิพเิศษ 

TPE พหภุาคี ไทย-เปรู                                                                                                                                                                                                                                               

TSG FTA ทวิภาคี FTA ไทย - สิงคโปร์ 

WTO WTO WTO 
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  สรุปโครงสร้างใบขนสินค้าที่เปล่ียนแปลง 
 
 วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างใบขนสินค้า 

1. เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงกบักรมสรรพากร 
2. เพ่ือรองรับการวางประกนัทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee Deposit)   
3. เพ่ือรองรับการส าแดงใบขนสินค้าโอนย้ายภายในประเทศ และใบขนสินค้าท่ีใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

ตา่ง ๆ 
4. เพ่ือรองรับกรณีขอโต้แย้ง / วางประกนั 
5. เพ่ือรองรับการรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) 
6. เพ่ือรองรับกรณี  AEOs 
7. เพ่ือรองรับการแลกเปล่ียนข้อมลู ACDD 
8. เพ่ือให้รองรับกบัการเช่ือมโยงข้อมลูส าหรับ 3 กรมภาษีส าหรับการช าระคา่ภาษีอากรในอนาคตด้วยบญัชี      

เดบิตบตัรภาษี  
9. ปรับปรุงการส าแดงข้อมลูเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
10. ปรับปรุงขนาดการเก็บข้อมลูของแตล่ะ Field ให้เพียงพอตอ่การส าแดงใบขนสินค้า และปรับปรุงช่ือ Field และ

การส าแดงข้อมลูให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
11. เพ่ือรองรับกรณี Royalty 
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 ภาพแสดงการปรับปรุงโครงสร้างใบขนสินค้า 
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กรณีที่ 1  เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงกบักรมสรรพากร มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนที่ 1 Import Declaration Control 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

4. M Company Branch  n..6 สาขาที่อยูข่องบริษัทผู้น าเข้า  ที่
กรมสรรพากรออกให้ตามบตัร
ประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากรของ
กรมสรรพากร 

ขยายขนาดจาก n..4  เป็น n..6 
 

13.  C Broker Branch n..6 สาขาที่อยูข่องตวัแทนออกของ ที่
กรมสรรพากรออกให้ตามบตัร
ประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากรของ
กรมสรรพากร 

ขยายขนาดจาก n..4  เป็น n..6 
 บนัทกึคา่เมื่อ เลขประจ าตวั
ผู้ เสยีภาษีอากรของตวัแทนออกมี
คา่ (ไมม่ีสาขาให้บนัทกึ “0”) 
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กรณีที่ 2  เพ่ือรองรับการวางประกนัทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee Deposit) มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนที่ 1 Import Declaration Control 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

47.  M Payment Method a1 วิธีการช าระเงินคา่ภาษีอากร มีคา่
ได้ดงัตอ่ไปนี ้
A –  ช าระท่ีกรมศลุกากร 
H –   ช าระผา่นธนาคาร 
L  –  ไมม่ีการช าระ 

 ถ้ามียอดช าระ ต้องระบ ุ
Payment Method = A หรือ H 
เทา่นัน้   
 ถ้าไมม่ียอดช าระ ให้ระบ ุ
Payment Method = L 
 ถ้า Payment Method = H 
คา่ของ Guarantee Method ต้อง
เป็น H หรือ L 
 (ยกเลกิส าแดง) วิธีการช าระคา่
ภาษีอากร ดงัตอ่ไปนี ้ 
M – หนงัสอืราชการ 
N –  ช าระเงินท่ีกรมศลุกากร 
O –  ตดับญัชีธนาคารระบบ EFT 

56. M Guarantee Method a1 วิธีการวางประกนั มีคา่ได้
ดงัตอ่ไปนี ้
A –  วางประกนัท่ีกรมศลุกากร 
H –   วางประกนัผา่นธนาคาร 
L  –  ไมม่ีการวางประกนั 

 ถ้ามียอดวางประกนั ต้อง
ระบ ุGuarantee Method = A 
หรือ H เทา่นัน้   
 ถ้าไมม่ียอดวางประกนั ให้
ระบ ุGuarantee  Method = L 
 ถ้า Guarantee Method = 
A  คา่ของ Payment Method 
ต้องเป็น A หรือ L 
 ถ้า Guarantee Method = 
H และ Guarantee Type = C  
คา่ Payment Method ต้องเป็น 
H หรือ L เทา่นัน้ 
 ถ้า Guarantee Method = 
H และ Guarantee Type = E 
หรือ O  คา่ Payment Method 
จะเป็น A หรือ  H หรือ L 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

57. C Guarantee Type a1 ประเภทการวางประกนั มีคา่ได้
ดงัตอ่ไปนี ้
C – เงินสด 
B – หนงัสอืธนาคารค า้ประกนั 
E – e-Guarantee Deposit 
M – หนงัสอืราชการ 

 ระบคุา่ Guarantee Type 
เมื่อ Guarantee  Method = A 
หรือ H เทา่นัน้   
 ถ้า Guarantee Method = 
A  คา่ของ Guarantee   Type 
จะต้องเป็น C หรือ B หรือ M 
 ถ้า Guarantee Method = 
H  คา่ของ Guarantee  Type 
จะต้องเป็น C หรือ E หรือ O 

58. C Guarantee Bank Code n..3 รหสัธนาคารค า้ประกนั  บนัทกึคา่เมื่อ Guarantee  
Type  = E  
น า Guarantee Bank Code, 
Guarantee Bank Branch 
Code ไปตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูธนาคาร 

59.  C Guarantee Bank 
Branch Code 

n..6 รหสัสาขาธนาคารค า้ประกนั  

60.  O Guarantee Bank 
Account No 

an..35 เลขสญัญาหนงัสอืธนาคารค า้
ประกนั 

 

61.  C Total Deposit Amount n..16,2 ยอดวางประกนัเงินรวมที่ต้องการ
ให้กรมศลุกากร ตัง้ภาระธนาคาร
ค า้ประกนั 

 การตรวจสอบขึน้อยูก่บั  
Guarantee Method = H และ 
Guarantee Type = E     
คา่ของ  Total Deposit Amount  

= Total Deposit  
 
 
ส่วนที่ 6 Deposit (ส าแดงเพิ่มเติม) 
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Import Declaration Detail (Deposit)    
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

1. M Deposit Reason Code an3 รหสัเหตผุลการวางประกนัของใบ
ขนสนิค้า  

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
โต้แย้ง/วางประกนั 

2. M Deposit Amount n..16,2 เงินประกนั   ยอดเงินประกนัตามเหตผุล
การวางประกนั 
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กรณีที่ 3  เพ่ือรองรับการส าแดงใบขนสินค้าโอนย้ายภายในประเทศ และใบขนสินค้าท่ีใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากร ตา่ง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้
 ส่วนที่ 1 Import Declaration Control 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

24.  O Outside Release Port n..4 
 

รหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ยนอก
สถานท่ี  

 กรณีต้องการเปิดตรวจนอก
สถานท่ี ณ คลงัสนิค้าทณัฑ์บน 
เขตปลอดอากร หรือเขต
ประกอบการเสรี โดยไมใ่ช้สทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร ให้ระบุ
รหสัสถานท่ี ระบบตรวจสอบ
ข้อมลูกบัแฟ้มข้อมลูรหสัสถานท่ี 
(RFARS) 
 กรณีต้องการเปิดตรวจนอก
สถานท่ี ณ คลงัสนิค้าทณัฑ์บน 
เขตปลอดอากร หรือเขต
ประกอบการเสรี ใช้สทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร ให้ระบุ
รหสัสถานท่ี ระบบตรวจสอบ
ข้อมลูกบัแฟ้มข้อมลูรหสัสถานท่ี 
(RFARS) 
 กรณีต้องการเปิดตรวจนอก
สถานท่ี ณ สถานประกอบการ 
บริษัท หรือ โรงงาน ที่ไมม่ีการ
ก าหนดรหสัสถานท่ี (RFARS)  
ไมต้่องระบคุา่ กรณีนีใ้ห้อ้างองิ
ตามที่อยูบ่ริษัทของผู้น าเข้า
ตามที่ส าแดงใน Import 
Declaration Control 

25.  O Factory No n..8 รหสัผู้ประกอบการในเขตปลอด
อากร หรือ 
เขตประกอบการเสรีของผู้สง่ข้อมลู
ใบขนสนิค้า 

ยกเลกิ ไมต้่องส าแดง Field นี ้
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

62. C Export Tax Incentives 
ID 

an..17 เลขทะเบียนผู้ใช้สทิธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากร  
ที่น าสนิค้าออก 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ระบบทะเบียนสทิธิประโยชน์  
กรณีที ่Document  Type เป็น  A,    
C ,P  

63. O Company Tax Number 
of Trading Partner 

an..17 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากรของ
บริษัทผู้ขาย /เลขบตัรประชาชน
ของผู้ขาย/เลขที่ Passport 

 ถ้าผู้ประกอบการน าของจาก
ตา่งประเทศเข้าเก็บ คลงัสนิค้า
ทณัฑ์บน เขตปลอดอากร หรือ
เขตประกอบการเสรี ให้ระบเุลข
ประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากรของ
บริษัทผู้น าของเข้า 
 ถ้าผู้ประกอบการซึง่เป็น
เจ้าของสนิค้าเอง น าของออก 
คลงัสนิค้าทณัฑ์บน เขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี 
เมื่อช าระภาษีบริโภคภายใน 
ประเทศ ให้ระบเุลขประจ าตวัผู้
เสยีภาษีอากรของบริษัทท่ีน าของ
ออก 
 ถ้าผู้ขายเป็นคนตา่งประเทศ
ให้ระบเุลขที่ Passport 

64. O Company Branch of 
Trading Partner 

n..6 สาขาที่อยูข่องบริษัทผู้ขาย 

 
ส่วนที่ 3 : Invoice Detail 

Import Declaration Detail (Invoice Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

59. C Import Tax Incentives 
ID 

an..17 เลขทะเบียนผู้ใช้สทิธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากร ท่ีน าสนิค้าเข้าเก็บ 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ระบบทะเบียนสทิธิประโยชน์
กรณีที ่Document  Type = A, C 
หรือ 0 กรณีที่ใช้สทิธิประโยชน์
ทางภาษีอากร 

63. C BOI License Number an..35 เลขที่บตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI  ต้องบนัทกึคา่กรณีใช้สทิธิ
สง่เสริมการลงทนุ 
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Import Declaration Detail (Invoice Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

71. C Model Number an..35 เลขที่สตูรการผลติ  ต้องบนัทกึคา่ เมื่อน า
สนิค้าออกจากคลงัสนิค้าทณัฑ์
บนประเภทโรงผลติ  
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูสตูร
การผลติ 

72.  C Model Version n..4 เวอร์ชัน่ของสตูรการผลติ 
73.  C Model Company Tax 

Number 
an..17 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากรของ

บริษัทผู้ยื่นสตูรการผลติ 
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กรณีที่ 4  เพ่ือรองรับกรณีขอวางประกนั มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนที่ 3 : Invoice Detail 

Import Declaration Detail (Invoice Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

10. O Deposit Reason an3 
 

เหตผุลการวางประกนัของใบขน
สนิค้า 

(ยกเลิกส าแดง) 
ยกเลกิ Field นี ้เปลีย่นไปใช้ 
Deposit Reason Code ในสว่น
ของ Import Declaration Detail 
(Deposit)   แทน 

60. C Argumentative Tariff 
Code 

n..12 รหสัพิกดัศลุกากร ท่ีขอโต้แย้ง/วาง
ประกนั 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
พิกดัศลุกากร (REFTRC) 

61.  C Argumentative Tariff 
Sequence 

n5 ล าดบัอตัราอากรของรหสัพิกดั
ศลุกากร ท่ีขอโต้แย้ง/วางประกนั 

 Tariff Code + Tariff 
Sequence ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูอตัราอากรขาเข้า 
(REFDRT) เพื่อหาอตัราอากร
น าเข้า 

62.  C Argumentative 
Privilege Code 

an3 รหสัสทิธิพิเศษ ท่ีขอโต้แย้ง/วาง
ประกนั 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
สทิธิพิเศษ (REFPVC) 

65. C Argumentative Reason 
Code 

an3 รหสัเหตผุลการขอโต้แย้ง   บนัทกึคา่เมื่อขอโต้แย้งใน
เร่ืองตา่ง ๆ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
โต้แย้ง /วางประกนั 

 
 
 
 
ส่วนที่ 4 : Duty 

Import Declaration Detail (Duty) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

12. C Argumentative Value 
Rate 

n..17,3 อตัราค านวณตามราคา 
(เปอร์เซ็นต์) ที่ขอโต้แย้ง/วาง
ประกนั 

 

13.  C Argumentative Specific 
Rate 

n..17,3 อตัราค านวณตามสภาพ ที่ขอ
โต้แย้ง/วางประกนั 
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Import Declaration Detail (Duty) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

14.  C Argumentative Specific 
Unit Code 

an1 โต้แย้งค านวณตามสภาพจาก 
1 = น า้หนกั   2 = ปริมาณ  
ที่ขอโต้แย้ง/วางประกนั 
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กรณีที่ 5  เพ่ือรองรับการรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนที่ 2 : Invoice 

Import Declaration Control (Invoice) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

34.  O Self Certification 
Remark 

an..512 หมายเหตกุารรับรองถ่ินก าเนดิ
สนิค้าด้วยตนเอง 

 บนัทกึคา่ รายละเอียดการ
รับรองถ่ินก าเนิดสนิค้าด้วย
ตนเอง (Self Certification) 

 
ส่วนที่ 3 : Invoice Detail 

Import Declaration Detail (Invoice Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

64. O Origin Criteria an..35 เกณฑ์ถ่ินก าเนิดสนิค้า  บนัทกึคา่ เมื่อสนิค้ามกีาร
รับรองถ่ินก าเนิดสนิค้าด้วย
ตนเอง (Self Certification) 

66. O Certified Exporter 
Number 

an..17 หมายเลขทะเบียน  Certified 
Exporter ของผู้สง่ออกจาก
ตา่งประเทศ 

 บนัทกึคา่ เมื่อสนิค้ามกีาร
รับรองถ่ินก าเนิดสนิค้าด้วย
ตนเอง (Self Certification) จาก
ตา่งประเทศ ให้ระบหุมายเลข
ทะเบียน Certified Exporter ของ
ผู้สง่ออกจากตา่งประเทศ 
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กรณีที่ 6  เพ่ือรองรับกรณี  AEOs มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนที่ 2 : Invoice 

Import Declaration Control (Invoice) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

35.  O AEOs Reference 
Number 

an..35 เลขอ้างองิผู้ประกอบการทาง 
เศรษฐกิจผู้ได้รับอนญุาต  AEOs 
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กรณีที่ 7  เพ่ือรองรับการแลกเปล่ียนข้อมลู ACDD มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนที่ 1 Import Declaration Control 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

66. O Deferred Payment of 
Duty/Tax/Fee 

an..5 การชะลอการช าระภาษี/อากร/
คา่ธรรมเนียม 

 ปัจจบุนัยงัไมม่ีการใช้งาน  

 
ส่วนที่ 3 : Invoice Detail 

Import Declaration Detail (Invoice Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

67. O Gross Weight n..11,3 น า้หนกัรวมสิง่หอ่หุ้ม  ให้ส าแดงน า้หนกัรวมสิง่
หอ่หุ้มของแตล่ะรายการ โดย
ส าแดงเป็นกิโลกรัม (ปัจจบุนัยงั
ไมม่ีการใช้งาน) 

68. O Procedure Code 
(Wording Amendment) 

an..7 
 

พิธีการศลุกากร   ปัจจบุนัยงัไมม่ีการใช้งาน 
(National codes that may be 
based on the Revised Kyoto 
Convention) 

69. O Valuation Code 
(Adding Amendment) 
 

n1 วิธีการก าหนดราคาศลุกากร 
 

 ปัจจบุนัยงัไมม่ีการใช้งาน 
(Coding follows numbering of 
WCO Valuation methods) 

70. O Deducted Amount n..16,2 ราคา CIF เงินตา่งประเทศ ที่ปรับ
ลด 

 ปัจจบุนัยงัไมม่ีการใช้งาน  
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กรณีที่ 8  เพ่ือให้รองรับกบัการเช่ือมโยงข้อมลูส าหรับ 3 กรมภาษีส าหรับการช าระคา่ภาษีอากรในอนาคตด้วย
บญัชีเดบิตบตัรภาษี มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนที่ 1 Import Declaration Control 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

67. O Tax Card Bank Code n..3 รหสัธนาคารบญัชีเดบิตบตัรภาษี
ของผู้น าเข้าที่ต้องการให้กรม
ศลุกากร ตดับญัชี 

 ต้องบนัทกึคา่ ถ้าต้องการ
ช าระคา่ภาษี ด้วยเดบติบตัรภาษี 
  ต้องบนัทกึคา่ของ Payment 
Method = H หรือ Guarantee 
Method = H และ Guarantee 
Type = C เทา่นัน้ 
 น า Tax Card Bank Code, 
Tax Card Bank Branch Code, 
Tax Card Bank Account 
Number ไปตรวจสอบกบัข้อมลู
รหสัธนาคารในแฟ้มข้อมลู
ทะเบียนผู้มาติดตอ่ โดยต้องเป็น
เลขที่บญัชีเดบิตบตัรภาษีของ 
ผู้น าเข้า (Company Tax 
Number) หรือ ตวัแทนออกของ 
(Broker Tax Number) เทา่นัน้ 

68. O Tax Card Bank Branch 
Code 

n..6 รหสัสาขาธนาคารบญัชีเดบิตบตัร
ภาษีของผู้สง่ออกที่ต้องการให้กรม
ศลุกากร ตดับญัชี 

69. O Tax Card Bank 
Account No 

an..35 เลขที่บญัชีเดบิตบตัรภาษีของผู้
น าเข้าที่ต้องการให้กรมศลุกากร 
ตดับญัชี 

70.  O Total Tax Card 
Payment Amount 

n..16,2 ยอดช าระเงินรวม ที่ต้องการให้กรม
ศลุกากร ตดับญัชี 
เดบิตบตัรภาษี 

 ต้องบนัทกึคา่ ถ้าต้องการ
ช าระคา่ภาษี ด้วยเดบติบตัรภาษี 
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กรณีที่ 9  ปรับปรุงการส าแดงข้อมลูเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีรายละเอียดดงันี  ้
ส่วนที่ 1 Import Declaration Control 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

18.  M Mode of Transport an1 น าเข้าโดยทาง มีคา่ 1-9  ตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 19 ดงันี ้
1 – ทางเรือ 
2 – ทางรถไฟ  
3 – ทางรถยนต์ 
      คนเดินทางบก  
4 – ทางเคร่ืองบิน 
5 – ทางไปรษณีย์ 
7 – ทางทอ่ขนสง่ทางบก  
      ทางสายสง่ไฟฟ้า  
8 – ทางเรือที่เข้าออกดา่นศลุกากร
ทางบก  
      เรือเลก็ทางทะเล  
9 – ทางผู้โดยสารน าพาจากอากาศ
ยาน  

 แก้ไขการส าแดงข้อมูลใหม่ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 1 = ทางเรือ  
 2 = ทางรถไฟ  
 3 = ทางรถยนต์ 
 3 = คนเดินเข้ามา 
 4 = ทางเคร่ืองบิน  
 5 = ทางไปรษณีย์ 
 7 = ทางทอ่ขนสง่ทางบก 
 7 = ทางสายสง่ไฟฟ้า 
 8 = ทางเรือที่เข้าออกดา่น
ศลุกากรทางบก เช่น เชียงแสน/
หนองคาย    
 8 = เรือเลก็ทางทะเลท่ีเข้า
ออกดา่นศลุกากรทางทะเล เช่น 
แมก่ลอง/ระนอง    
 9 = ทางผู้โดยสารน าพาจาก
อากาศยาน  

19.  M Cargo Type Code   an1 ประเภทของการบรรจ ุตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 21  
ตวัอยา่งเช่น   0  -  LIQUID BULK 
หมายถึง ของเหลว ก๊าซ ของที่หลอม
ละลาย เป็นต้น 

(ยกเลิกส าแดง) ประเภทของ
การบรรจ ุดงัตอ่ไปนี ้

1 – Bulk 
2 – Conventional (เป็นหีบหอ่
กองมาไมไ่ด้บรรจตุู้  เคร่ืองจกัร) 
3 – Container 
4 – Airborne 

32.  M Total Package Unit 
Code 

an2 ลกัษณะหีบหอ่รวม  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ลกัษณะหีบหอ่ตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 21 
(RFPKG) 
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ส่วนที่ 2 : Invoice 
Import Declaration Control (Invoice) 

Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 
4.  M Term of Payment Code an..17 เง่ือนไขการช าระเงิน  ให้บนัทกึตามความเป็นจริง 

ตามมาตรา UNECE 
Recommendation 17 

 
ส่วนที่ 3 : Invoice Detail 

Import Declaration Detail (Invoice Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

42. C Package Unit Code an..2 ลกัษณะหีบหอ่  ต้องบนัทกึคา่ เมื่อมคีา่
จ านวนหีบหอ่ 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ลกัษณะหีบหอ่ ตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 21 
(RFPKG) 
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กรณีที่ 10  ปรับปรุงขนาดการเก็บข้อมลูของแตล่ะ Field ให้เพียงพอตอ่การส าแดงใบขนสินค้า และปรับปรุงช่ือ 
Field และการส าแดงให้ชดัเจนยิ่งขึน้ มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนที่ 1 Import Declaration Control 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

5. M Company Name an..120 ช่ือบริษัทภาษาไทย 
ตวัอยา่งเช่น บริษัท สยาม จ ากดั 

(แก้ไขชื่อบริษัทภาษาไทย) 
ขยายขนาดจาก an..70  เป็น 
an..120 

7.  M Street and Number an..70 ที่อยูบ่ริษัท  
ตวัอยา่งเช่น เลขที่ 5  ถนนเจริญกรุง 

(แก้ไขที่อยู่บริษัท) 
ขยายขนาดจาก an..35  เป็น 
an..70 

14.  M Customs Clearance ID 
Card 

an..17 เลขบตัรประจ าตวัประชาชน         
ผู้ปฏิบตัิหน้าที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิ
พิธีการศลุกากร 

(เปลี่ยนแปลงการส าแดง) 
ยกเลกิ การบนัทกึเลขประจ าตวั 
ผู้ เสยีภาษีอากรของตวัแทนออก
ของรับจ้างชว่ง (Sub Broker) 
กรณีที ่
 มีการวา่จ้างช่วง ให้บนัทกึข้อมลู
ที่ Field Sub Broker Tax 
Number แทน (Field ที่ 65) 

15.  M Customs Clearance 
Name 

an..35 ช่ือ-นามสกลุ ผู้ปฏิบตัิหน้าที่
เก่ียวกบัการปฏิบตัิพิธีการศลุกากร 

(เปลี่ยนแปลงการส าแดง) 
ยกเลกิ การบนัทกึช่ือตวัแทนออก
ของรับจ้างชว่ง (Sub Broker) 
กรณีที่ มีการวา่จ้างช่วง 

16.  M Manager ID Card an..17 เลขบตัรประจ าตวัประชาชนของ
ผู้จดัการ/ผู้ รับมอบอ านาจของ 
Company หรือ Broker  

 ต้องบนัทกึคา่เมื่อใช้บริการ 
Service Counter 
 ต้องเป็นผู้จดัการ/  ผู้ รับมอบ
อ านาจ ของ Company หรือ 
Broker  
ถ้าเป็น – Service Counter  ต้อง
เป็นผู้จดัการ ของ Company 
หรือ Broker 

34.  M Net Weight Unit Code an..3 หนว่ยของน า้หนกัสทุธิ ตาม
มาตรฐาน UNECE 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

Recommendation 20 มีคา่ได้
ดงัตอ่ไปนี ้
KGM – Kilogram 
TNE  – Metric Ton  
GRM – Gram 
CTM – Carat 

35.  M Total Gross Weight n..11,3 น า้หนกัรวม  ต้องมีคา่เทา่กบัหรือ
มากกวา่น า้หนกัสทุธิรวม  
(Total Net Weight) เทา่นัน้ 

36.  M Total Gross Weight 
Unit Code 

an..3 หนว่ยของน า้หนกัรวม ตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 20  มีคา่ได้
ดงัตอ่ไปนี ้
KGM – Kilogram 
TNE  – Metric Ton  
GRM – Gram 
CTM – Carat 

 

65. O Sub Broker Tax No an..17 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากรของ
ตวัแทนออกของรับจ้างช่วง 

 บนัทกึเลขประจ าตวัผู้ เสยี
ภาษีอากรของตวัแทนออกของ
รับจ้างช่วง (Sub Broker) เมื่อใช้
บริการตวัแทนออกของและ
ตวัแทนออกของมกีารวา่จ้างช่วง 
เทา่นัน้ 
 น า Sub Broker Tax 
Number ไปตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูทะเบยีนผู้มาตดิตอ่ 
ในฐานะตวัแทนออกของ 
 ตรวจสอบความสมัพนัธ์
ของ Broker และ Sub Broker 
Tax Number 
 



 คู่มือการปฏบิัตพิธีิการศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรส าหรับการน าเข้า (e-Import)
                            

 

หน้า 211  จาก 215 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

71.  M Registration ID an..35 รหสัผู้สง่ข้อมลู ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู 
XML User 

72. M Date Transmit n8 วนัท่ีสง่ข้อมลู (ยกเลิกส าแดง) 
 ใช้ข้อมลูจาก Timestamp 
แทน 

73. M Time Transmit n..8 เวลาที่สง่ข้อมลู 

  
ส่วนที่ 2 : Invoice 

Import Declaration Control (Invoice) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

6.  M Buyer Status  a2 ฐานะของผู้ซือ้ ต้องบนัทกึคา่ดงันี ้
AG   - AGENT ตวัแทน 
DI    - DISTRIBUTOR ผู้จ าหนา่ย 
CO  - CONCESSIONAIRE      
          ผู้ได้รับสมัปทาน 
MA  - MAKER ผู้ผลติ 
OT  - OTHER อื่น ๆ 

 

17.  M Invoice Currency Code a3 
 

รหสัสกลุเงินตราของบญัชีราคา
สนิค้า 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
สกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (RFCUC) 
 

19.  C Forwarding Charge 
Currency Code 

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราส าหรับคา่ใช้จา่ย
จากโรงงานถึงทา่เรือ 

 ต้องบนัทกึคา่ เมื่อมี
คา่ใช้จา่ยโรงงานถงึทา่เรือ เงิน
ตา่งประเทศ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
สกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (RFCUC) 

21.  C Freight Currency Code a3 
 

รหสัสกลุเงินตราส าหรับคา่ขนสง่  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
สกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
 



 คู่มือการปฏบิัตพิธีิการศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรส าหรับการน าเข้า (e-Import)
                            

 

หน้า 212  จาก 215 

Import Declaration Control (Invoice) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (RFCUC) 
 ต้องบนัทกึคา่เมื่อคา่ของ 
Term = EXW, FCA, FAS หรือ 
FOB 

23.  C Insurance Currency 
Code 

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราส าหรับคา่
ประกนัภยั 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
สกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (RFCUC) 
 ต้องบนัทกึคา่เมื่อคา่ของ 
Term = CFR หรือ CPT 

25.  C Packing Charge 
Currency Code  

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราส าหรับคา่บรรจ ุ  ต้องบนัทกึคา่ เมื่อมคีา่บรรจ ุ
เงินตา่งประเทศ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
สกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (RFCUC) 

27.  C Interior Transport in 
Country of Origin 
Charge Amount 
Foreign Currency 
Code 

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราส าหรับคา่ขนสง่
ภายในประเทศผู้ขาย 
 

 ต้องบนัทกึคา่ เมื่อมคีา่ขนสง่
ภายในประเทศผู้ขาย เงิน
ตา่งประเทศ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
สกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (RFCUC) 

28.  O Interior Transport in 
Country of Origin 
Charge Amount 
Foreign 

n..16,2 คา่ขนสง่ภายในประเทศผู้ขาย เงิน
ตา่งประเทศ 
 

 ต้องบนัทกึคา่ (ถ้าม)ี 

29.  C Landing Charge 
Currency Code  
 

a3 รหสัสกลุเงินตราส าหรับคา่ขนย้าย
สนิค้าลงเรือ/ขึน้อากาศยานใน
ประเทศผู้ขาย 

 ต้องบนัทกึคา่ เมื่อมคีา่ขน
ย้ายสนิค้าลงเรือ/ขึน้อากาศยาน
ในประเทศผู้ขาย เงินตา่งประเทศ 
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Import Declaration Control (Invoice) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
สกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (RFCUC) 

31.  C Other Charge 
Currency Code 

a3 รหสัสกลุเงินตราส าหรับคา่ใช้จา่ย
อื่น ๆ 

 ต้องบนัทกึคา่ เมื่อมี
คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ เงินตา่งประเทศ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
สกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (RFCUC) 

33.  C Detail of Other Charge an..512 รายละเอียดคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ (เพิ่มใหม)่ 
 ต้องบนัทกึคา่ เมื่อระบุ
คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ เงินตา่งประเทศ 
 

 
ส่วนที่ 3 : Invoice Detail 

Import Declaration Detail (Invoice Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

24. M Net Weight Unit Code an..3 หนว่ยของน า้หนกัสทุธิ ตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 20 มีคา่ได้
ดงัตอ่ไปนี ้
KGM – Kilogram 
TNE  – Metric Ton  
GRM – Gram 
CTM – Carat 

 

26. M Quantity Unit Code an..3 หนว่ยของปริมาณ  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
หนว่ยของสนิค้าตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 20 
(RFUNT) 
 ถ้าหนว่ยรหสัสถิติสนิค้าไม่



 คู่มือการปฏบิัตพิธีิการศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรส าหรับการน าเข้า (e-Import)
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Import Declaration Detail (Invoice Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

เทา่กบั  KGM, TNE, GRM, 
CTM  หนว่ยของปริมาณ ที่
บนัทกึต้องเป็นไปตามหนว่ยของ
รหสัสถิติสนิค้า 

27. M Currency Code a3 รหสัสกลุเงินตราของแตล่ะรายการ  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
สกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (REFCUC) 

32. M Invoice Quantity Unit 
Code 

an..3 หนว่ยของปริมาณตามบญัชีราคา
สนิค้า 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
หนว่ยของสนิค้าตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 20 
(RFUNT) 

57. O Excise Quantity Unit 
Code 

an..3 หนว่ยของปริมาณทีใ่ช้ค านวณภาษี
สรรพสามิต 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
หนว่ยของสนิค้าตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 20 
(RFUNT) 

 
 ส่วนที่ 4 : Duty 

Import Declaration Detail (Duty) 
Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 

6. M Amount Paid n..16,2 คา่ภาษี ท่ีช าระ   กรณีไมม่ีลดหยอ่นอากร/
ยกเว้นอากร คา่ภาษี ท่ีช าระมีคา่
เทา่กบัคา่ภาษี ตามปกต ิ
 กรณีลดหยอ่นอากร/ยกเว้น
อากร (Exemption Rate)        
คา่ภาษี ท่ีช าระมีคา่เทา่กบั      
คา่ภาษี หกัลดหยอ่นอากร 
{Amount – (Amount * 
Exemption Rate %)} 



 คู่มือการปฏบิัตพิธีิการศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรส าหรับการน าเข้า (e-Import)
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กรณีที่ 11  เพ่ือรองรับกรณี Royalty มีรายละเอียดดงันี ้

ส่วนที่ 3 : Invoice Detail 
Import Declaration Detail (Invoice Detail) 

Seq. Value Field Name Format Field Description ค าอธิบายเพิม่เตมิ 
74. O Royalty an1 คา่สทิธิ มีคา่ดงัตอ่ไปนี ้

1 – มีคา่สทิธิรวมอยูใ่นราคาของ
น าเข้า 
2 - มีคา่สทิธิยงัไมร่วมอยูใ่นราคา
ของน าเข้า 

 บนัทกึคา่ เมื่อมีคา่สทิธิ โดย
ระบวุา่คา่สทิธิได้ถกูรวมอยู ่หรือ
ยงัไมร่วมในราคาของน าเข้า 

75.  C Detail of Royalty an1 รายละเอียดของคา่สทิธิ มคีา่ได้
ดงัตอ่ไปนี ้
1 - Selling Commission and 
Brokerage 
2 - The cost of containers 
3 - The cost of packing 
4 - Royalties and License fees 
5 - Subsequent resale 
6 - Assistance 

 ต้องบนัทกึคา่ เมื่อมกีารระบุ
คา่สทิธิเทา่กบั 1 หรือ 2 ดงันี ้
  1 = Selling Commission 
and Brokerage คือ คา่บ าเหน็จ
ตวัแทนจากการขาย และคา่
นายหน้าหรือคา่คนกลาง 
  2 = The cost of 
containers คือ คา่ภาชนะบรรจ ุ
  3 = The cost of packing 
คือ คา่บรรจหุีบหอ่ 
  4 = Royalties and 
License fees คือ คา่สทิธิหรือ
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 
  5 = Subsequent resale 
คือ เงินได้จากการขายตอ่ใน
ภายหลงั จากการจ าหนา่ยหรือ
การใช้ของน าเข้า 
  6 = Assistance คือ  
คา่วสัดเุสริม (ความชว่ยเหลอื) 

 

 
 


