


ส่วนที ่1 การก าหนดพิกัดศุลกากรและรหัสสถติขิองสินค้า 
ทีต้่องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 

2 



ส่วนที่ 1 จัดท ำฐำนข้อมูลสนิค้ำที่ต้องได้รับข้อมูลใบอนุญำต/ใบรับรอง 

ข้อมูลสินค้ำที่ต้องมี
ใบอนุญำต/ใบรับรอง 

กรมศุลกำกร 
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ส่วนที่ 1 จัดท ำฐำนข้อมูลสนิค้ำที่ต้องได้รับข้อมูลใบอนุญำต/ใบรับรอง 
กรมศุลกำกร 
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กรมศุลกำกรประกำศข้อมูลสินค้ำที่ต้องมีใบอนุญำต/ใบรับรอง 
(Permission Goods) ทุกวันที่ 15 ของเดือน 

และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป  



  “ใบอนุญำตหรือใบรับรอง” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตน ำเข้ำหรือส่งออก ใบรับรอง หรือ
เอกสำรอื่นใดที่หน่วยงำนออกให้ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกระบวนกำรทำงศุลกำกร 

 “หน่วยงำน” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยหรือที่ได้รับหมอบหมำยให้
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องกับศุลกำกร 

 หน่วยงำนผู้ออกใบอนุญำต/ใบรับรองแจ้งยืนยันพกัิดศุลกำกรที่ได้เชื่อมแล้ว 



ส่วนที่ 1 กำรตรวจสอบข้อมูลใบอนุญำตในขัน้ตอนส่งข้อมูลใบขนสนิค้ำ 

        มีกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำต/ใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ 1 

ระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกำกร และ ระบบคอมพวิเตอร์ของหน่วยงำนภำครัฐ 
ได้ด ำเนินกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำตหรือใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ร่วมกันแล้ว 

 1. ส่งข้อมูลใบขนสินค้ำ 
โดยระบุเลขที่ใบอนุญำต
ในรำยกำรที่ขออนุญำต 

ตอบกลับข้อผิดพลำด 
Response Message 

(Error) 

ถ้ำไม่ส ำแดงเลขที่ใบอนุญำต 

ส ำแดงเลขที่ใบอนุญำต 

4. ตรวจสอบ รำยละเอียดอื่นๆ  
 ข้อมูลใบขนสินค้ำกับข้อมูลใบอนุญำต 

3.  ค้นหำข้อมูลเลขใบอนุญำต
อิเล็กทรอนิกส์ ( License per invoice  

Or License no detail ) 
พบข้อมูลใบอนุญำต 

ข้อมูลถูกต้อง 

กรมศุลกำกร ผู้ประกอบกำร 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

ออกเลขที่ใบขนสินค้ำก ำหนด 
ส่ังกำรตรวจตำมเงื่อนไขควำมเส่ียง 

ไม่พบข้อมูลใบอนุญำต 

2. ฐำนข้อมูลของต้องก ำกัด (Permission goods) 

รับเลขที่ใบขนสินค้ำ 
และข้อควำมตอบกลับ 
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ตรวจสอบ รหัสพกัิด/สถติศุิลกำกร 
มีกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำต 

เพิ่มใหม่ 

เพิ่มใหม่ 



  Field Name Value  Field Description 

License No M เลขที่ใบอนุญำต 

License Issue Authority M เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของหน่วยงำนผู้ออกใบอนุญำต 

Issue Date M วันที่ออกใบอนุญำต ปีค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) 

License Type M ใบอนุญำตส ำหรับ  
0 – น ำเข้ำ 1 – ส่งออก 3 – น ำเข้ำและส่งออก 

Company Tax Number M เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของผู้ขออนุญำต 

Limitation M กำรใช้ใบอนุญำต มีค่ำดังต่อไปนี ้
Y – ต่อใบขนสินค้ำ 1 ฉบับ       N – ต่อใบขนสินค้ำหลำยฉบับ 

Effective Date M วันที่มีผลบังคับใช้ ปีค.ศ. เดือน วัน  

Expire Date M วันที่หมดอำยุ ปีค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) 

ส่วนที่ 1   การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากบัข้อมูลใบอนุญาต  ตรวจด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์ 
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แบบที่ 1  โครงสร้ำงข้อมูลใบอนุญำตไม่มีรำยกำร (License no Detail) 

Value M จะเป็น Mandatory(ระบบฯท ำกำรตรวจสอบทุกรำยกำร (Field Name)   



  Field Name Value  Field Description 

Invoice Number O เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ 

Invoice Date O วันที่บัญชีรำคำสินค้ำ ปีค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) 

Tariff Classification O พกัิดศุลกำกร 

Tariff Statistical Code O รหัสสถติสิินค้ำ ของกรมศุลกำกร 

Quantity O ปริมำณที่อนุญำต 

Quantity Unit O  หน่วยของปริมำณที่อนุญำต 

Country Code O 
 

รหัสประเทศ ให้ส่งออก/ให้น ำเข้ำ  

ส่วนที ่1   การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากบัข้อมูลใบอนุญาต 
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ตรวจด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์ 

Value o จะเป็น Optional (ถ้ำมีกำรระบุค่ำจงึท ำกำรตรวจสอบข้อมูล)   

แบบที่ 1  โครงสร้ำงข้อมูลใบอนุญำตไม่มีรำยกำร (License no Detail) 



  Field Name Value  Field Description 

License No M เลขที่ใบอนุญำต 

License Issue Authority M เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของหน่วยงำนผู้ออกใบอนุญำต 

Issue Date M วันที่ออกใบอนุญำต ปีค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) 

License Type M ใบอนุญำตส ำหรับ  
0 – น ำเข้ำ 1 – ส่งออก 3 – น ำเข้ำและส่งออก 

Company Tax Number M เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของผู้ขออนุญำต 

Effective Date M วันที่มีผลบังคับใช้ ปีค.ศ. เดือน วัน  

Effective Date M วันที่มีผลบังคับใช้ ปีค.ศ. เดือน วัน  

ส่วนที่ 1 กำรตรวจสอบข้อมูลใบขนสนิค้ำกับข้อมูลใบอนุญำต  ตรวจด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์ 
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แบบที่ 2 โครงสร้ำงข้อมูลใบอนุญำตมีรำยกำรตำมอินวอย(License per Invoice) 

Value M จะเป็น Mandatory(ระบบฯท ำกำรตรวจสอบทุกรำยกำร)   



  Field Name Value  Field Description 

Invoice Number M เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ 

Invoice Date M วันที่บัญชีรำคำสินค้ำ ปีค.ศ. เดือน วัน 
(CCYYMMDD) 

Invoice Item M ล ำดับรำยกำรในบัญชีรำคำสินค้ำที่
อนุญำต 

Quantity M ปริมำณที่อนุญำต 

Quantity Unit M  หน่วยของปริมำณที่อนุญำต 

Declaration Line No O ล ำดับรำยกำรในใบขนสินค้ำ 

ส่วนที ่1 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากบัข้อมูลใบอนุญาต 
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ตรวจด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์ 

Value M จะเป็น Mandatory(ระบบฯท ำกำรตรวจสอบทุกรำยกำร)   

แบบที่ 2 โครงสร้ำงข้อมูลใบอนุญำตมีรำยกำรตำมอินวอย(License per Invoice) 



  Field Name Value  Field Description 

Tariff Classification O รหัสพกัิดศุลกำกร ของกรมศุลกำกร 

Tariff Statistical Code O รหัสสถติสิินค้ำ ของกรมศุลกำกร 

Weight O น ำ้หนักที่อนุญำต 

Weight Unit O หน่วยของน ำ้หนักที่อนุญำต 

Consignment Country code O รหสัประเทศต้นทำงบรรทกุ  
ส ำหรับ ถ้ำมีค่ำคือให้อนุญำตเฉพำะประเทศที่ระบุน ำเข้ำ  

Discharge Port O รหสัสถำนที่น ำเข้ำ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหสัสถำนที่ของกรมฯ 

Load Port O 
 

รหสัสถำนที่ส่งออก ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหสัสถำนที่ของกรมฯ 

ส่วนที ่1 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากบัข้อมูลใบอนุญาต 
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ตรวจด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์ 

Value o จะเป็น Optional (ถ้ำมีกำรระบุค่ำจงึท ำกำรตรวจสอบข้อมูล)   

แบบที่ 2 โครงสร้ำงข้อมูลใบอนุญำตมีรำยกำรตำมอินวอย(License per Invoice) 



  Field Name  Field Description 

Description รายละเอียดของใบอนุญาต 

Authority ID รหัสประจ าตัวเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจลงนาม
ใบอนุญาต (ถ้ามี) 

Authority Name ชื่อเจ้าหน้าท่ีที่มีอ านาจลงนามใบอนุญาต (ถ้าม)ี 

License Name ชื่อใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้า
มาในราชอาณาจักร อ.7 เป็นต้น 

English Description of Goods ชนิดของ ภาษาอังกฤษ ตามบัญชีราคาสินค้า 

Registration Number เลขทะเบียนของของหรือผลิตภัณฑ์ท่ีอนุญาตให้
น าเข้า/ส่งออก 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นผูต้รวจสอบจากระบบคอมพวิเตอร์ 

ตรวจด้วยเจ้ำหน้ำที่ 



  Field Name  Field Description 

Displacement ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร :CC) 

Model Code รหัสแบบ (รุ่น) 

Sampling Quantity ปริมาณชักตัวอย่าง (ต้องมีค่า ถ้า Field 
Inspection Level ในส่วนควบคุมมีค่าเท่ากับ 3) 

Sampling Quantity Unit Code รหัสหน่วยปริมาณการชักตัวอย่าง (ต้องมีค่าถ้า 
Field Inspection Level ในส่วนควบคุมมีค่า
เท่ากับ 3) 

Characteristic ลักษณะสินค้า 

Remark หมายเหต ุ

เจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นผูต้รวจสอบจากระบบคอมพวิเตอร์ 

ตรวจด้วยเจ้ำหน้ำที่ 



ข้อควรระวัง 

ใบอนุญาต Value 

รหัสประเทศก ำเนิด O 

รหัสสถำนที่น ำเข้ำ  O 

รหัสประเทศ
ปลำยทำง 

O 

รหัสประเทศผู้ซื้อ O 

 ข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Optional ที่ตรวจสอบด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ หากไมต่รงกันกับใบขนฯ ระบบคอมพิวเตอร์จะไม่ออกเลขที่ใบขนฯ  

Error Message  

 ITEM NO ... ORIGINAL COUNTRY MISMATCH 

 ITEM NO ... DISCHARGE PORT MISMATCH 

LOAD PORT  MISMATCH 

PURCHASE COUNTRY  MISMATCH 

 

 

 

 

 หากหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ กรณี 
Optional ก็ต้องไม่ระบุค่าข้อมูลในใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งให้
ศุลกากร  



หลกัการตรวจสอบปริมาณ/หน่วยสนิค้า (Quantity/Unit) 
1. ส่วนข้อมูลใบ

ขนฯ 
value ข้อมูลใบอนุญำต 

Quantity  <  , = Quantity 

Quantity 
Unit Code 

    = Quantity Unit 
Code 
 

ERROR Message 

ITEM NO ... QUANTITY MUST LESS OR 
EQUAL QUANTITY IN PERMIT 

ITEM NO ... QUANTITY UNIT 
MISMATCH 

 ส่วนที่ 1  กำรตรวจข้อมูลสอบเพิ่มเตมิ 

2.ส่วนข้อมูลอิน
วอยในใบขนฯ 

Value ข้อมูลใบอนุญำต 

Invoice 
Quantity 

< ,   = Quantity 
 

Invoice 
Quantity Unit 

    = Quantity Unit 

X 

X 

 1. ตรวจสอบข้อมูลปริมำณในใบขนฯ ก่อน  

• ข้อมูลปริมำณในใบขนฯ น้อยกว่ำหรือ
เท่ำกับข้อมูลปริมำณในใบอนุญำต 

1 

2 

  

2. หำกไม่ถูกต้องตรงกัน กจ็ะตรวจข้อมูล 
ปริมำณที่ส่วนของ Invoice ในใบขนฯ 



ส่วนที่ 1 ก ำหนดเงื่อนไขควำมเส่ียงในกำรตรวจสอบข้อมูลใบขนสนิค้ำ 

        มีกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำต/ใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ 1 

กรณี น ำของเข้ำก่อนวันที่ใบอนุญำตมีผลบังคับใช้ และไม่ตดิเงื่อนไขควำมเส่ียง..ให้พบเจ้ำหน้ำที่ ณ หน่วย
บริกำรศุลกำกร ก่อนน ำของออกจำกอำรักขำศุลกำกร 

        ข้อควำมตอบกลับ  (e-Import) 

Green Line Red Line 
 “ไม่ต้องตรวจสอบพกิัดศุลกำกร รำคำ และของ ไปรับ

ของที่ท่ำหรือที่หรือสนำมบนิที่น ำเข้ำ” 
 กรณี น ำเข้ำก่อนวันที่ใบอนุญำตมีผลบังคับใช้     

“พบเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรเพื่อตรวจสอบข้อมูล
ใบอนุญำตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำร
น ำเข้ำก่อนได้รับอนุญำตก่อนน ำของออกจำก
อำรักขำศุลกำกร” 

 กรณี ผู้น ำของเข้ำขอตรวจปล่อยนอกสถำนที่ 
      “ไม่ต้องตรวจสอบพกิัดศุลกำกร รำคำและของ ไปรับ
ของที่ท่ำหรือที่หรือสนำมบินที่น ำเข้ำ” 

 “ต้องตรวจสอบพกิัดศุลกำกร รำคำ และของที่ท่ำหรือ
ที่หรือสนำมบินที่น ำเข้ำ” 

 กรณี ผู้น ำของเข้ำขอตรวจปล่อยนอกสถำนที่ 
      “ต้องตรวจสอบพกิัดศุลกำกร รำคำ และของที่ท่ำหรือ
ที่หรือสนำมบินที่น ำเข้ำ” 

 กรณี หน่วยงำนผู้ออกใบอนุญำตขอตรวจสินค้ำ
ร่วมกับกรมศุลกำกร 

      “พบหน่วยงำนผู้ออกใบอนุญำตหรือใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบของ” 

 กรณี ผู้น ำขอเข้ำมีปัญหำพกิัดศุลกำกร/รำคำศุลกำกร 
     “พบเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรที่ท่ำหรือที่หรือสนำมบินที่
น ำเข้ำก่อนปล่อยสินค้ำ” 



        มีกำรแลกเปล่ียนข้อมูลใบอนุญำต/ใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ 1 

ระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกำกร และ ระบบคอมพวิเตอร์ของหน่วยงำนภำครัฐ 
ได้ด ำเนินกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำตหรือใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ร่วมกันแล้ว 

        ข้อควำมตอบกลับ  (e-Export) 

Green Line 

Red Line 

แจ้งเลขที่ใบขนสินค้ำ 

แจ้งเลขที่ใบขนสินค้ำ 

 กรณี หน่วยงำนผู้ออกใบอนุญำตขอตรวจสินค้ำร่วมกับกรมศุลกำกร 
      “พบหน่วยงำนผู้ออกใบอนุญำตหรือใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบของ” 

เม่ือส่งข้อมูลใบขนสนิค้ำ 
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ส่วนที่ 1 ก ำหนดเงื่อนไขควำมเส่ียงในกำรตรวจสอบข้อมูลใบขนสนิค้ำ 



ส่วนที่ 1 ก ำหนดเงื่อนไขควำมเส่ียงในกำรตัดบัญชีใบก ำกับกำรขนย้ำยสินค้ำ 

        มีกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำต/ใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ 1 

ระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกำกร และ ระบบคอมพวิเตอร์ของหน่วยงำนภำครัฐ 
ได้ด ำเนินกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำตหรือใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ร่วมกันแล้ว 

        ข้อควำมตอบกลับ  (e-Export) 

Green Line 

Red Line 

“Goods Transition Control Already Checked” 

“Goods Transition Control Already Checked ให้มำตรวจของที่ท่ำที่ส่งออก” 

 กรณี หน่วยงำนผู้ออกใบอนุญำตขอตรวจสินค้ำร่วมกับกรมศุลกำกร 
      “Goods Transition Control Already Checked พบหน่วยงำนผู้ออกใบอนุญำตหรือ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบของ” 

เมื่อผ่ำนสถำนีรับบรรทุก 
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ส่วนที่ 1          กรณี ระบบของหน่วยงำนผู้ออกใบอนุญำตขัดข้อง 
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 ยื่นค ำขออนุญำต 
ในกำรน ำเข้ำ/ส่งออก 

เจ้ำหน้ำที่กรมศุลกำกร ผู้ประกอบกำร หน่วยงำนผู้ออกใบอนุญำต 

ระบบคอมพวิเตอร์ขัดข้อง 

ตรวจสอบ / อนุมัต ิ
- ออกใบอนุญำต (กระดำษ) 

 รับเอกสำรใบอนุญำต
(กระดำษ) 

 ยื่นใบขนสินค้ำ พร้อม
ใบอนุญำต(กระดำษ) 

 บันทกึข้อมูลใบขนสินค้ำ  

 ออกเลขที่ใบขนสินค้ำ 

 พบเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบพกัิดศุลกำกร 
รำคำ และของ พร้อม
ใบอนุญำต(กระดำษ) 

ตรวจสอบพกิัดศุลกำกร 
รำคำ และของ 

พจิำรณำด ำเนินกำร
เฉพำะรำย 

บันทกึเลขที่ใบอนุญำต
ก่อนตรวจปล่อยสินค้ำ 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

ใบอนุญำต/ใบรับรอง (กระดำษ) 





กำรตรวจสอบสินค้ำที่ต้องมีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้องกับกำรศุลกำกรโดย
ไม่ได้ด ำเนินกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำตหรือใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ 

        ยังไม่มกีำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 2 

 1.  ส่งข้อมูลใบขนสินค้ำ 
โดยระบุเลขที่ใบอนุญำต
ในรำยกำรที่ขออนุญำต 

ตอบกลับข้อผิดพลำด 
Response Message 

(Error) 

ไม่ส ำแดงเลขที่ใบอนุญำต 

ส ำแดงเลขที่ใบอนุญำต 

กรมศุลกำกร ผู้ประกอบกำร 

3.  ออกเลขที่ใบขนสินค้ำก ำหนด 
ส่ังกำรตรวจตำมเงื่อนไขควำมเสี่ยง 

2.   ฐำนข้อมูลของต้องก ำกัด (Permission Goods) 

รับเลขที่ใบขนสินค้ำ 
และข้อควำมตอบกลับ 

ตรวจสอบ รหสัพกิัด/สถติศุิลกำกร 
ที่ยังไม่มีกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำต 
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ส่วนที่ 2 กำรตรวจสอบข้อมูลใบอนุญำตในขัน้ตอนส่งข้อมูลใบขนสนิค้ำ 



        ยังไม่มีกำรแลกเปล่ียนข้อมูลใบอนุญำต/ใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ 2 
        ข้อควำมตอบกลับ  (e-Import) 

Green Line Red Line 
 “พบเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบใบอนุญำต/ใบรับรอง  

สินค้ำที่ยังไม่ได้เช่ือมโยงข้อมูล” 

 กรณี ขอพบเจ้ำหน้ำที่ เน่ืองจำกมีปัญหำพกัิด
อัตรำศุลกำกรหรือรำคำศุลกำกร 

     “พบเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบใบอนุญำต/ใบรับรอง  
สินค้ำที่ยังไม่ได้เช่ือมโยงข้อมูล” 

 กรณี ผู้น ำของเข้ำขอตรวจปล่อยนอกสถำนที่ 
      “พบเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบใบอนุญำต/ใบรับรอง  
สินค้ำที่ยังไม่ได้เช่ือมโยงข้อมูล” 

 “ต้องตรวจสอบพกิัดศุลกำกรที่ท่ำหรือที่หรือสนำมบนิที่
น ำเข้ำก่อนปล่อยสินค้ำ” 

 กรณี ผู้น ำของเข้ำขอตรวจปล่อยนอกสถำนที่ 
       “ต้องตรวจสอบพกิัดศุลกำกร รำคำ และของที่ท่ำหรือที่
หรือสนำมบนิที่น ำเข้ำ” 

กำรตรวจสอบสินค้ำที่ต้องมีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้องกับกำรศุลกำกรโดย
ไม่ได้ด ำเนินกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำตหรือใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ 

เม่ือส่งข้อมูลใบขนสินค้ำ 
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ส่วนที่ 2   ก ำหนดเงื่อนไขควำมเส่ียงในกำรตรวจสอบข้อมูลใบขนสนิค้ำ 



        ยังไม่มีกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำต/ใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ 2 
        ข้อควำมตอบกลับ  (e-Export) 

Green Line 

 Red Line 

 “Goods Transition Control Already Checked ให้ยื่นใบอนุญำตหรือใบรับรองสินค้ำ 
ในรูปแบบกระดำษ” 

 “Goods Transition Control Already Checked ให้มำตรวจของที่ท่ำส่งออก” 

กำรตรวจสอบสินค้ำที่ต้องมีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้องกับกำรศุลกำกรโดย
ไม่ได้ด ำเนินกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำตหรือใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ 

เม่ือผ่ำนสถำนีรับบรรทุก 
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ส่วนที่ 2 ก ำหนดเงื่อนไขควำมเส่ียงในกำรตัดบัญชีใบก ำกับกำรขนย้ำยสินค้ำ 



ส่วนที่ 2      กระบวนกำรตรวจสอบ 

        ยังไม่มีกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำต/ใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ 2 
        กำรด ำเนินกำรทำงศุลกำกร (e-Export) 

Green Line 

กำรตรวจสอบสินค้ำที่ต้องมีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้องกับกำรศุลกำกรโดย
ไม่ได้ด ำเนินกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำตหรือใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ 

เม่ือผ่ำนสถำนีรับบรรทุก 

1. ยื่นใบอนุญำต/ใบรับรอง(กระดำษ) ต่อหน่วยบริกำรศุลกำกร ภำยใน 15 วัน นับแต่วันตัดบัญชี
ใบก ำกับกำรขนย้ำยสินค้ำ 

2.     กรณี ส่งออกตำมปริมำณที่ก ำหนด ,รำยงวด/รำยปี หรือตำมใบขนฯ มำกกว่ำ 1 ฉบับ 
 - หน่วยบริกำรศุลกำกร ตรวจสอบข้อมูลและ รับรองปริมำณกำรส่งออกพร้อม 
                ลงชื่อและวันที่ ในเอกสำรใบอนุญำต 
 - ถ้ำใบอนุญำตตัดงวดสุดท้ำย จนท. หน่วยบริกำรศุลกำกร จัดส่งใบอนุญำต/ใบรับรอง 
                 รูปแบบกระดำษ ให้หน่วยงำนเจ้ำของใบอนุญำต 

3.     กรณี ยื่นใบอนุญำต/ใบรับรองภำยหลัง 15 วัน นับแต่วันตัดบัญชีใบก ำกับกำรขนย้ำยสินค้ำ 
 - จนท. ศุลกำกรพจิำรณำควำมผิด 
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ส่วนที่ 2          กระบวนกำรตรวจสอบ 

        ยังไม่มีกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำต/ใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ 2 
        กำรด ำเนินกำรทำงศุลกำกร (e-Export) 

Red Line 

1. ยื่นใบอนุญำต/ใบรับรอง(กระดำษ) ต่อเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร 

กำรตรวจสอบสินค้ำที่ต้องมีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้องกับกำรศุลกำกรโดย
ไม่ได้ด ำเนินกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำตหรือใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ 

เม่ือผ่ำนสถำนีรับบรรทุก 

2.    กรณี ข้อมูลกำรอนุญำตถูกต้อง แต่บันทกึเลขที่ใบอนุญำต/วันที่ขออนุญำตไม่ถูกต้อง  
 - จนท.ศุลกำกร เปรียบเทียบผ่อนผันกำรปรับ  
 - บันทกึ/แก้ไขเลขที่ใบอนุญำต/วันที่ขออนุญำต ในใบขนสินค้ำให้ถูกต้อง 

3. กรณี ของที่ส่งออก ไม่ตรงตำมข้อมูลกำรอนุญำต 
 - จนท.ศุลกำกร ด ำเนินกำรเฉพำะรำยทันท ี
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 หน่วยงำนผู้ออกใบอนุญำต/ใบรับรอง แจ้งยืนยันรหัสกำรได้รับกำรยกเว้นไม่
ต้องมีใบอนุญำตหรือใบรับรอง มำยังกรมศุลกำกร 



กรมศุลกำกร 

ท ำหนังสือแจ้งข้อยกเว้น  
(EXEMPT..) 

รับแจ้งข้อยกเว้น ของแต่ละหน่วยงำน 

   ส่วนที่ 3 กรณีได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญำต/ใบรับรองของแต่ละหน่วยงำน 

หน่วยงำนออกใบอนุญำต 

        ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญำต/ใบรับรอง 3 EXEMPT.. 

กำรตรวจสอบสนิค้ำที่ต้องมีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ศุลกำกร กรณีได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญำต/ใบรับรองของแต่ละหน่วยงำน 

...บันทกึข้อยกเว้น(EXEMPT..)  
ของแต่ละหน่วยงำนลงฐำนข้อมูล
ใบอนุญำต และจัดท ำประกำศฯ 

27 



รหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง แต่ละหน่วยงาน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 EXEMPT1 
 EXEMPT2 
 EXEMPT99 

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
 EXEMPT1 
 EXEMPT2 
 EXEMPT3 
 EXEMPT5 
 EXEMPT99 

กรมการค้าต่างประเทศ 
 EXEMPT2 
 EXEMPT3 
 EXEMPT4 
 EXEMPT5 
 EXEMPT99 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 EXEMPT2 
 EXEMPT3 
 EXEMPT5 
 EXEMPT99 

กรมประมง 
 EXEMPT1 
 EXEMPT2 
 EXEMPT3 
 EXEMPT99 

กรมธุรกิจพลังงาน 
 EXEMPT2 
 EXEMPT99 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 EXEMPT1 
 EXEMPT99 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 EXEMPT99 



 กรณีสินค้ำในฐำนข้อมูลสินค้ำที่ต้องได้รับใบอนุญำต/ใบรับรอง แต่เป็นของยกเว้น 

ส่วนที่ 3    รหสัยกเว้นไม่ต้องต้องมีใบอนุญำต/ใบรับรอง 

ให้ระบุรหสัยกเว้นดังต่อไปนี ้

ส่วนรำชกำร หรือ รัฐวิสำหกจิ 

เป็นของตัวอย่ำง หรือ น ำเข้ำเพื่อกำรศึกษำ 

กฎหมำยอ่ืนควบคุมและได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่ควบคุมแล้ว 

ตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 

ปริมำณไม่ถงึเกณฑ์ที่ต้องขอใบอนุญำต/ใบรับรอง 

รำคำไม่ถงึเกณฑ์ที่ต้องขอใบอนุญำต/ใบรับรอง 

กรณีอื่นๆ 

EXEMPT1 
EXEMPT2 
EXEMPT3 
EXEMPT4 
EXEMPT5 
EXEMPT6 
EXEMPT99 
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กำรตรวจสอบสินค้ำที่ต้องมีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้องกับกำรศุลกำกร กรณี
ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญำต/ใบรับรองของแต่ละหน่วยงำน 

ส่วนที่ 3  กำรตรวจสอบรหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญำต/ใบรับรอง 

        ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญำต/ใบรับรอง 3 EXEMPT.. 

 1. ส่งข้อมูลใบขนสินค้ำ 
โดยระบเุลขที่ยกเว้น 

ในรำยกำรที่ได้รับยกเว้น 

ตอบกลับข้อผิดพลำด 
Response Message 

(Error) 

ไม่ส ำแดงเลขที่ใบอนุญำต 

ส ำแดงรหัสเลขที่ยกเว้น 

3. ค้นหำข้อมูลกำรยกเว้นใบอนุญำต 
ของแต่ละหน่วยงำน 

พบข้อมูลกำรยกเว้น 

กรมศุลกำกร ผู้ประกอบกำร 

4.  ออกเลขที่ใบขนสินค้ำก ำหนด 
ส่ังกำรตรวจตำมเงื่อนไขควำมเส่ียง 

ไม่พบข้อมูลกำรยกเว้น 

EXEMPT..+ หน่วยงำนผู้ออกใบอนุญำต 

2. ฐำนข้อมูลของต้องก ำกัด (Permission Goods) 

รับเลขที่ใบขนสินค้ำ 
และข้อควำมตอบกลับ 
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กำรตรวจสอบเลขยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญำต/ใบรับรอง 

        ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญำต/ใบรับรอง 3 

กรณีผู้น าของเข้าระดบัมาตรฐาน AEO ได้รับการยกเว้นไม่ต้องพบเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบการได้รับ
ยกเว้นใบอนญุาตหรือใบรับรอง  

• ตรวจสอบประเภทหน่วยงานผู้
น าเข้า/ส่งออก ต้องเป็นหน่วยงาน
ราชการ 

EXEMPT1 
ส่วนรำชกำร หรือ รัฐวิสำหกจิ 

• ขาเข้า แจ้งผู้ส่งข้อมูล “พบเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเน่ืองจากได้รับการยกเว้น
ใบอนุญาต/ใบรับรอง” …… ณ หน่วยบริการ
ศุลกากรก่อนน าของออกจากอารักขาศุลกากร 

EXEMPT อืน่ๆ 

 ส่ังกำรตรวจ  
ตำมบริหำรควำม

เส่ียงกรมฯ 

Yellow Line  
กรณีใบขนสินค้าขาเข้า 
ท่ีไม่ติดเง่ือนไขความเส่ียง 




