
 

 

ฉบับที ่13/2562                           วันที่ 17 มกราคม 2562 
 

กรมศุลกากร ช้ีแจง กรณีการน าเข้าแบบของเร่งด่วนทางอากาศยาน  
 

ตามที่มีการโพสต์ข่าวใน Instagram ของ fluke777 และมีการแชร์ในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
ช าระค่าภาษีอากรชุดนอนที่น าเข้าจากต่างประเทศในราคาประมาณ 15,000 บาท ต้องช าระค่าภาษีอากร
เกือบ 7,000 บาท ท าให้เกิดความสงสัยในการจัดเก็บภาษีอากรของกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 
ที่ผ่านมานั้น  

กรมศุลกากร ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศรายนี้  กล่าวคือการน าเข้า
สินค้าประเภทเสื้อผ้าชุดนอน และผู้น าเข้าได้ใช้บริการการผ่านพิธีการศุลกากรและขนส่งจากบริษัท DHL 
จ ากัด โดยการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เป็นการ
น าเข้าตามใบขนสินค้าขาเข้าเร่งด่วน เลขที ่A015X620100662 รายการที ่24 ซึ่งมีรายละเอียดการส าแดงดังนี้  

ส าแดงชนิดสินค้าเป็น Jersey short, Jersey top  ประเภทพิกัด 61034900 อัตราอากร 30%   
ราคา FOB. 378.76 GBP หรือ 15,828.61 บาท โดยมีค่าขนส่ง (Freight) 1,180 บาท และค่า

ประกันภัย (Insurance) 158.29 บาท รวมเป็นราคา CIF. 17,166.90 บาท  
ค่าอากร 30% คิดเป็นจ านวนเงิน 5,150.07 บาท และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% คิดเป็นจ านวนเงิน 

1,562.19 บาท รวมค่าภาษีอากรที่ต้องช าระ 6,712.26 บาท 
ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green line) และได้ปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร

แบบการน าเข้าของเร่งด่วนโดยถูกต้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง* และช าระภาษีอากรครบถ้วนตรงตาม
ใบเสร็จรับเงินแบบใหม่ (กศก.123) เลขที ่1190-115296/15.01.62 (23/39) เรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบการน าเข้า – ส่งออก
ของเร่งด่วน ทางอากาศยาน ได้ตามแผนภาพเอกสารแนบท้ายนี้ หรือหากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติม โปรดติดต่อ ส่วน
บริการศุลกากร 3 ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 0-2134-3798 

* ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย
กระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกับของเร่งด่วน 
 
ท่านสามารถติดตามการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของกรมศุลกากรที่ถูกต้องตรงประเด็นได ้4 ช่องทาง ดังนี้ 
1. website : https://www.customs.go.th 
2. Facebook : https://www.facebook.com/customsdepartment.thai/ 
3. Youtube : https://www.youtube.com/theprcustoms 
4. Line Official Account 

 

https://help.instagram.com/
https://www.customs.go.th/
https://www.facebook.com/customsdepartment.thai/
https://www.youtube.com/theprcustoms


Suvarnabhumi Airport Cargo Clearance Customs Bureau ,Thai Customs Department

ส่งข้อมูล Pre manifest

ก ่อนอากาศยาน
ถึงสนามบิน 2 ช่ัวโมง

ช าระอากร

ประเภท 1

ประเภท 2

ประเภท 3

ได้รับยกเว้นอากร

ช าระอากร
ตามชนิดสินค้าที่มี

แยกประเภทของน าเข้าเป็น 3 ประเภท

*ไม่เป็นของต้องห้าม ต้องก ากัด

2.ของที่มีราคา CIF ไม่เก ิน 
1.ของที่ไม่ต ้องเสียอากร*

1,500 บาท*
3.สินค ้าต ัวอย่างที่ไม่มีราคาประเภท 2

ประเภท 3

ของที่มีราคา FOB
ไม่เกิน 40,000 บาท*

ประเภท 1
เอกสารที่ไม่ต้องเสียอากร*

ยกเว้นการตรวจ
( Green Line )

ใบขนสินค้าเปิดตรวจ
( Red Line )

ของน าเข้าประเภท 1
ของน าเข้าประเภท 2
X Ray ทุกรายการ

ศุลกากรเปิดตรวจ
ร่วมก ับผู้ประกอบการ

ของน าเข้าประเภท 3

ของเร่งด ่วน

จัดส่งของให้ผ ู้น าของเข้า

DELIVERED

ตรวจพบความผดิ

แจ้งผ ู้น าของเข้า
ช้ีแจงรายละเอียด

ตรวจปล่อยสินค้า

ตรงตามส าแดง
ในทางการค ้า*

ได้รับยกเว้นอากร

อัตราอากรสูงสุด

การด าเนินการก่อนอากาศยานมาถึงสนามบิน การด าเนินการหลังจากอากาศยานมาถึงสนามบิน



แยกประเภทของส่งออกเป็น 2 ประเภท

*ไม่เป็นของต้องห้าม ต้องก ากัด

ประเภท 2

ประเภท 1
เอกสารที่ไม่ต้องเสียอากร*

ใบขนสินค้าเปิดตรวจ
( Red Line )

ของน าเข้าประเภท 1
X Ray ทุกรายการ

ศ ุลกากรเปิดตรวจ
ร่วมก ับผู้ประกอบการ

ของน าเข้าประเภท 2

ของเร่งด ่วน

ของไม่ต ้องเสียอากร
ราคา FOB ไม่เก ิน 500,000 บาท*

และไม่ขอใช้สิทธิประโยชน์
หรือสิทธิพ ิเศษทางภาษ ีอากรอ่ืนๆ

ก ่อนอากาศยานออก
2 ช่ัวโมง

ส่งข้อมูล Pre manifest ยกเว้นการตรวจ
( Green Line ) DEPARTURE

Suvarnabhumi Airport Cargo Clearance Customs Bureau ,Thai Customs Department

ตรวจพบความผดิ

แจ้งผ ู้น าของเข้า
ช้ีแจงรายละเอียด

ตรวจปล่อยสินค้า

ตรงตามส าแดง



Suvarnabhumi Airport Cargo Clearance Customs Bureau ,Thai Customs Department

ผู้น าของเข้าหรือตัวแทนออกของ
ส่งข้อมูลเพื่อท าใบขนสินค้า

ใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ
( Green Line )

กรณียังไม่เช่ือมโยงระบบ NSW
ให้ส่งใบอนุญาตทีศุ่ลกากร

ก่อนติดต่อคลังสินค้าเพือ่รับสินค้า

กรณีเช่ือมโยงระบบ NSW แล้ว
ติดต่อคลังสินค้าเพื่อรับสินค้าเลย

ใบขนสินค้าเปิดตรวจ
( Red Line )

คลังสินค้าจัดเตรียมสินค้า
ให้ศุลกากรตรวจสอบ

ศุลกากรตรวจสอบสินค้า ใบขนสินค้า
Invoice, AWB และเอกสารอื่นๆ 

รับมอบสินค้าตัวแทนสายการบิน
รายงานอากาศยานเข้า

ภายใน 24 ช่ัวโมง
นับแต่อากาศยานถึงสนามบิน

ส่งข้อมูล Manifest

ได้ทันที 
เม่ือมีการรายงานอากาศยานเข้า

ส่งข้อมูลด้วยตนเอง

มอบให้ตัวแทนออกของ
(Customs Broker)

ใช้บริการส่งข้อมูล

ใช้บริการส่งข้อมูล
โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร

โดย Service Counter

ผู้น าของเข้าหรือตัวแทนออกของ
ช าระค่าภาษีอากร

ช าระที่หน่วยงานการเงิน
ของกรมศุลกากร

ช าระผ่าน E Payment

จากคลังสินค้า

ผู้ประกอบการสามารถรายงานอากาศยานเข้า, ส่งข้อมูล Manifest
ส่งข้อมูลใบขนสินค้า และ ช าระค่าภาษีอากรได้

ก่อนอากาศยานมาถึงสนามบิน เช่น การน าเข้าสินค้าประเภทผักผลไม้สด


