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ประกาศกรมศุลกากร 
ที่          /๒๕๖๒ 

เรื่อง การด าเนินกระบวนการทางศุลกากรส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูล 
ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร 

                 

เพ่ือขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ภายใต้โครงการ National Single Window (NSW) 
กรมศุลกากรได้พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของประเทศเพ่ือให้บริการและลดขั้นตอน 
การด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เก่ียวข้องในลักษณะของการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๑๕๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร    
ทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒  ในประกาศนี้ 
 “กระบวนการทางศุลกากร” หมายความว่า การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร 

การด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมอ่ืนที่เกี่ยวกับ  
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

 “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ด าเนินการตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการศุลกากร 

 “ใบอนุญาตหรือใบรับรอง” หมายความว่า ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออก ใบรับรอง 
หรือเอกสารอื่นใดท่ีหน่วยงานออกให้ เพ่ือใช้ในการด าเนินกระบวนการทางศุลกากร 

 “ข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 “รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ” หมายความว่า รหัสพิกัดศุลกากร ซึ่งประกอบด้วย
ตอน ประเภท ประเภทย่อย จ านวน ๘ หลัก และรหัสสถิติ จ านวน ๓ หลัก ของสินค้า 

 “EXEMPT” หมายความว่า รหัสการได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
 “รายการสินค้า” หมายความว่า ชื่อหรือค าอธิบายของสินค้า (Description) ตามพิกัด

ศุลกากรและรหัสสถิติ 
 “ใบขนสินค้า” หมายความว่า ใบขนสินค้าขาเข้า หรือใบขนสินค้าขาออก 

ส่วนที่ 1... 

 
 

(ร่าง) 
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ส่วนที่ ๑ 
หลักการ 

                 

ข้อ ๓  การด าเนินโครงการ National Single Window (NSW)  
 ๓.๑ การด าเนินการของหน่วยงาน 

 ๓.๑.๑ หน่วยงานซึ่งประสงค์จะด าเนินกระบวนการทางศุลกากรส าหรับข้อมูล
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง ต้องแจ้งรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ 
ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกระบวนการทางศุลกากรให้กรมศุลกากรทราบ 

 ๓.๑.๒ หน่วยงานซึ่งมีความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ต้องแจ้งรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ  
ของสินค้าที่ประสงค์จะเชื่อมโยงใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมศุลกากรทราบ 

 ๓.๑.๓ กรณีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองของ      
แต่ละหน่วยงาน หน่วยงานต้องแจ้งรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติที่ได้รับการยกเว้น พร้อมเงื่อนไขการยกเว้น
ไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองของหน่วยงานให้กรมศุลกากรทราบ 

 ๓.๒ การด าเนินการของกรมศุลกากร 
 ๓.๒.๑ เมื่อได้รับข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ  ตามข้อ  ๓.๑.๑         

กรมศุลกากรโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องจัดท าฐานข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ
ของใบอนุญาตหรือใบรับรองตามโครงการ  National Single Window (NSW) เผยแพร่ทางเว็บไซต์         
ของกรมศุลกากร (www.customs.go.th) 

 ๓.๒.๒ กรณีระบบ National Single Window (NSW) จะท าการตรวจสอบ 
การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการด าเนินกระบวนการทางศุลกากร กรมศุลกากร
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องจัดท าฐานข้อมูลตามข้อ ๓.๑.๒ เผยแพร่ทางเว็บไซต์       
ของกรมศุลกากร (www.customs.go.th) 

 ๓.๒.๓ กรณีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองของ      
แต่ละหน่วยงาน และหน่วยงานได้แจ้งใช้รหัส EXEMPT ตามข้อ ๓.๑.๓ ในการด าเนินกระบวนการทางศุลกากรแล้ว 
กรมศุลกากรโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะจัดท าประกาศกรมศุลกากรแจ้งให้ทราบถึง  
รหัสการได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากร (www.customs.go.th) 

 ๓.๒.๔ เมื่อมีการด าเนินกระบวนการทางศุลกากรส าหรับของที่ต้องมีใบอนุญาต
หรือใบรับรอง หรือ EXEMPT กรมศุลกากรจะจัดท าข้อมูลของใบขนสินค้าซึ่งมีการแสดงใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองไว้ เพื่อให้หน่วยงานติดตามได้ทางระบบการติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tracking) 

 ๓.๓ การด าเนินการของผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออก 
 ๓.๓.๑ กรณีสินค้าท่ีต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออก

ต้องด าเนินกระบวนการในการขออนุมัติอนุญาตกับหน่วยงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
 ๓.๓.๒ ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องแสดงข้อมูลการได้รับอนุมัติอนุญาต 

หรือ EXEMPT ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 

(1) กรณ ี... 
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(๑) กรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกไม่ต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษต่อกรมศุลกากรอีก 

(๒) กรณี EXEMPT ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกไม่ต้องแสดงใบอนุญาต
หรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษต่อกรมศุลกากรอีก 

ส่วนที่ ๒ 
ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 

                 

ข้อ ๔  การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๑ ให้ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ

ศุลกากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 
 ๔.๒ การแสดงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้น าของเข้าหรือ 

ผู้ส่งของออกบันทึกข้อมูลในส่วนใบอนุญาต (Import/Export Declaration Detail (Permit)) ดังนี้ 
 ๔.๒.๑ ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากหน่วยงาน 

ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) 
 ๔.๒.๒ ให้ระบุวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในช่องวันที่ใบอนุญาต

หรือใบรับรอง (Issue Date) 
 ๔.๒.๓ ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานในช่องเลขประจ าตัว    

ผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Issue Authority) 
 ๔.๓ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต

หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 ๔.๓.๑ เลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) 
 ๔.๓.๒ วันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Issue Date) 
 ๔.๓.๓ เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือ

ใบรับรอง (Permit Issue Authority) 
 ๔.๓.๔ เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษีอากรของผู้น าของเข้าหรือผู้ส่ งของออก 

(Company Tax Number) 
 ๔.๓.๕ วันน าเข้า (Arrival Date) 
 ๔.๓.๖ วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date) 
 ๔.๓.๗ วันที่หมดอายุ (Expire Date) 
 ๔.๓.๘ เลขที่บัญชีราคาสินค้า (Invoice Number) 
 ๔.๓.๙ วันที่บัญชีราคาสินค้า (Invoice Date) 
 ๔.๓.๑๐ ล าดับรายการในบัญชีราคาสินค้า (Invoice Item Number) 
 ๔.๓.๑๑ ปริมาณ (Quantity) 
 ๔.๓.๑๒ หน่วยของปริมาณ (Quantity Unit Code) 
 ๔.๓.๑๓ ข้อมูลอ่ืนๆ ที่มีในใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เช่น รหัสสถานที่

น าเข้า (Discharge Port) รหัสท่า/ท่าที่รับบรรทุก (Load Port) ประเทศปลายทาง (Country of Destination) 
ประเทศก าเนิด (Country of Origin) 

4.๔ ... 
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 ๔.๔ กรณีพบว่าข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตรงกับข้อมูล   
ใบขนสินค้า ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินค้าให้ 

 ๔.๕ กรณีพบว่าข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูล
ใบขนสินค้า ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะท าการตอบกลับข้อผิดพลาด (Response Message Error) 
ให้กับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้า ดังนี้ 

 ๔.๕.๑ ไม่พบข้อมูลใบอนุญาต (Permit Not Found) เช่น เลขที่ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง วันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงาน 

 ๔.๕.๒ เลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกอ้างถึงโดยใบขนสินค้าฉบับอ่ืนแล้ว 
(Permit Already Matched) 

 ๔.๕.๓ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกในใบขนสินค้า
ไม่ตรงกับเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Company Tax No. Not Matched) 

 ๔.๕.๔ วันที่น าเข้าในใบขนสินค้าขาเข้าหรือวันที่ส่งข้อมูลในใบขนสินค้าขาออก
อยู่หลังวันที่หมดอายุในใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Already Expired) 

 ๔.๕.๕ ปริมาณในใบขนสินค้ามากกว่าปริมาณในใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
(Quantity Declared Exceed Quantity in Permit) 

 ๔.๕.๖ หน่วยของปริมาณในใบขนสินค้าไม่ตรงกับหน่วยของปริมาณในใบอนุญาต
หรือใบรับรอง (Quantity Unit Not Matched) 

 ๔.๕.๗ กรณีอ่ืน ๆ 
 ๔.๖ เมื่อผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้รับการตอบกลับข้อผิดพลาดแล้ว  

 ๔.๖.๑ ให้ตรวจสอบและเรียกข้อมูลใบขนสินค้าตามหมายเลขอ้างอิงการส่งข้อมูล
ใบขนสินค้าเดิมมาแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

 ๔.๖.๒ ให้ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงาน 
และปฏิบัติตามข้อ ๔.๖.๑ 

ข้อ ๕  กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขที่ ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อม 
ข้อความตอบกลับ ให้ผู้น าของเข้าด าเนินการ ดังนี้ 

 ๕.๑ “ไม่ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากรราคาและของ ไปรับของที่ท่าหรือที่หรือสนามบิน
ที่น าเข้า” ให้ผู้น าของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพ่ือรับสินค้าได้ทันที 

 ๕.๒ “ไม่ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากรราคาและของ ไปรับของที่ท่าหรือที่หรือสนามบิน
ที่น าเข้า” ผู้น าของเข้ามีการบันทึกข้อมูลขอตรวจปล่อยนอกสถานที่ (Inspection Request code) ให้ผู้น าของเข้า
ติดต่อโรงพักสินค้าโดยถือเป็นการไม่อนุญาตให้ตรวจปล่อยนอกสถานที่ ให้ผู้น าของเข้าน าของออกจาก  
โรงพักสินค้าได้ทันท ี 

๕.๓ “ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ที่ท่าหรือที่หรือสนามบินที่น าเข้า” 
ผู้น าของเข้ามีการบันทึกข้อมูลขอตรวจปล่อยนอกสถานที่ (Inspection Request Code) ให้ผู้น าของเข้าติดต่อ
โรงพักสินค้าโดยถือเป็นการอนุญาตให้ตรวจปล่อยนอกสถานที่ ให้ผู้น าของเข้าเตรียมของให้พนักงานศุลกากร
ท าการตรวจสอบและมัดลวดก่อนน าของออกจากอารักขาศุลกากรเพ่ือไปตรวจปล่อยนอกสถานที่ 

 
5.๔ ... 

 



๕ 
 

ร่าง ฉบับวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 ๕.๔ “พบพนักงานศุลกากรเพ่ือตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
ก่อนน าของออกจากอารักขาศุลกากร” เนื่องจากวันน าเข้าตามใบขนสินค้าขาเข้าเกิดขึ้นก่อนวันที่ได้รับ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้น าของเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบ ณ หน่วยบริการศุลกากร
ก่อนน าของออกจากอารักขาศุลกากร 

 ๕.๕ “พบพนักงานศุลกากร ที่ท่าหรือที่หรือสนามบินที่น าเข้าก่อนปล่อยสินค้า” 
ผู้น าของเข้ามีการบันทึกข้อมูลขอพบพนักงานศุลกากร เนื่องจากมีปัญหาพิกัดศุลกากรหรือราคาศุลกากร 
(Assessment Request Code) ให้ผู้น าของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพ่ือเตรียมของให้พนักงานศุลกากรท าการ
ตรวจสอบก่อนน าของออกจากอารักขาศุลกากร  

 ๕.๖ “ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ที่ท่าหรือที่หรือสนามบินที่น าเข้า"  
ให้ผู้น าของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพ่ือเตรียมของให้พนักงานศุลกากรท าการตรวจสอบก่อนน าของออกจาก 
อารักขาศุลกากร 

 ๕.๗ “พบหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือตรวจสอบ 
เอกสารหรือตรวจสอบของ” ให้ผู้น าของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพ่ือเตรียมของให้พนักงานศุลกากรท าการ 
ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานก่อนน าของออกจากอารักขาศุลกากร 

ข้อ ๖ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขที่ ใบขนสินค้าขาออกแล้ว   
ให้ด าเนินการ ดังนี้  

 ๖.๑ ให้จัดท าข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 

 ๖.๒ ให้ผู้ส่งของออกติดต่อพนักงานศุลกากรเพ่ือด าเนินกระบวนการตัดบัญชีใบก ากับ 
การขนย้ายสินค้า  

 ๖.๓ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ้งข้อมูลการตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า 
ให้ผู้ส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้ายและผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าทราบ 

 ๖.๓.๑ “Goods Transition Control Already Checked” ให้ผู้ส่งของออก    
ส่งมอบสินค้าให้โรงพักสินค้าเพ่ือรอการบรรทุก 

 ๖.๓.๒ “Goods Transition Control Already Checked” ให้มาตรวจของ     
ที่ท่าที่ส่งออก" ให้ผู้ส่งของออกน าสินค้าไปพบพนักงานศุลกากรเพ่ือตรวจสอบก่อนส่งมอบสินค้าให้โรงพักสินค้า 

 ๖.๔ กรณีผู้ส่งของออกได้รับเลขที่ใบขนสินค้าขาออกพร้อมข้อความตอบกลับ  
“พบหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เ พ่ือตรวจสอบเอกสารหรือตรวจสอบของ”  
ให้ผู้ส่งออกพบหน่วยงานก่อนด าเนินการตามข้อ ๖.๓ 

ส่วนที่ ๓ 
การได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

                 

ข้อ ๗  รหัสการได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองของหน่วยงาน “EXEMPT” 
 ๗.๑ “EXEMPT1” กรณีผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
 ๗.๒ “EXEMPT2” กรณีสินค้ามีวัตถุประสงค์น าไปใช้งานที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตหรือ

ใบรับรอง 

๗.๓ ... 



๖ 
 

ร่าง ฉบับวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 ๗.๓ “EXEMPT3” กรณีมีกฎหมายอ่ืนควบคุมและได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน 
ที่ควบคุมแล้ว ให้บันทึกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตและบันทึก 
EXEMPT3 ส าหรับหน่วยงานที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต 

 ๗.๔ “EXEMPT4” กรณีเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 ๗.๕ “EXEMPT5” กรณีสินค้ามีปริมาณไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

เช่น น้ าหนัก จ านวน ความเข้มข้น  
 ๗.๖ “EXEMPT6” กรณีสินค้ามีราคาไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
 ๗.๗ “EXEMPT99” กรณีอ่ืน ๆ 

ข้อ ๘  การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีการได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต
หรือใบรับรองตามกฎหมาย 

 ๘.๑ ให้ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 

 ๘.๒ การแสดงข้อมูลการได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ผู้น าของเข้า
หรือผู้ส่งของออกบันทึกข้อมูลในส่วนใบอนุญาต (Import/Export Declaration Detail (Permit)) ดังนี้ 

 ๘.๒.๑ ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) ให้ระบุรหัส EXEMPT  
 ๘.๒.๒ ในช่องวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง ( Issue Date) ให้ระบุวันที่  

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 ๘.๒.๓ ในช่องเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือ

ใบรับรอง (Permit Issue Authority) ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานที่ยกเว้นใบอนุญาต 
หรือใบรับรอง 

 ๘.๓ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับฐานข้อมูลอ้างอิง  
EXEMPT  

 ๘.๔ กรณีพบว่าการแสดงการใช้รหัส EXEMPT ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
จะออกเลขท่ีใบขนสินค้าให้ 

 ๘.๕ กรณีพบว่าการแสดงการใช้รหัส EXEMPT ไม่ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
จะท าการตอบกลับข้อผิดพลาด (Response Message Error) ให้กับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้า ดังนี้ 

๘.๕.๑ ผู้น าเขา้ต้องเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
๘.๕.๒ LICENSE NO NOT EFFECTIVE  
๘.๕.๓ LICENSE ALREADY EXPIRED 

๘.๖ เมื่อผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้รับการตอบกลับข้อผิดพลาดแล้ว ให้ตรวจสอบและ
เรียกข้อมูลใบขนสินค้าตามหมายเลขอ้างอิงการส่งข้อมูลใบขนสินค้าเดิมมาแก้ไขให้ถูกต้อง  และส่งข้อมูลเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

ข้อ ๙  กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมข้อความ
ตอบกลับให้ผู้น าของเข้าด าเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ ๕ เว้นแต่  

 ๙.๑ ในกรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแจ้งข้อความตอบกลับ “พบพนักงาน
ศุลกากรเนื่องจากได้รับการยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรอง”  

๙.๑.๑ … 
 



๗ 
 

ร่าง ฉบับวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 ๙.๑.๑ ให้ผู้น าของเข้าติดต่อหน่วยบริการศุลกากรก่อนการน าของออกจาก
อารักขาศุลกากร เพ่ือตรวจสอบการได้รับยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรอง  

 ๙.๑.๒ พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากร กรณีเป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรองตาม EXEMPT พนักงานศุลกากรจะแจ้งให้
ผู้น าของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพ่ือรับสินค้าได้ทันที 

 ๙.๑.๓ กรณีพบว่าสินค้าที่น าเข้าไม่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรอง  
ตาม EXEMPT พนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย 

 ๙.๒ กรณีผู้น าของเข้าเป็นผู้น าของเข้าระดับมาตรฐานเออีโอจะได้รับการยกเว้น      
ไม่ต้องพบพนักงานศุลกากรเพ่ือตรวจสอบการได้รับยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ให้ผู้น าของเข้าติดต่อ 
โรงพักสินค้าเพ่ือรับสินค้าได้ทันที 

ข้อ ๑๐ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขท่ีใบขนสินค้าขาออกแล้ว 
๑๐.๑ ให้ผู้ส่งของออกด าเนินการตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒  
๑๐.๒ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ้งข้อมูลการตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า 

ให้ผู้ส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้ายและผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าทราบ  
๑๐.๒.๑ “Goods Transition Control Already Checked” ให้ผู้ส่งของออก

ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ให้ผู้ส่งของออกติดต่อหน่วยบริการศุลกากรก่อนการส่งมอบของ  

ให้โรงพักสินค้า เพ่ือตรวจสอบการได้รับยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรอง  
 (๒) พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าในระบบ

คอมพิวเตอร์ของศุลกากร กรณีเป็นสินค้าที่ ได้รับยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรองตาม EXEMPT พนักงาน
ศุลกากรจะแจ้งให้ผู้ส่งของออกส่งมอบของให้โรงพักสินค้าเพ่ือรอการบรรทุก 

 (๓) กรณีพบว่าสินค้าที่ส่งออกไม่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองตาม EXEMPT พนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย 

๑๐.๒.๒ “Goods Transition Control Already Checked” กรณีผู้ ส่ งของ
ออกเป็นผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องพบพนักงานศุลกากรเพ่ือตรวจสอบการ
ได้รับยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ผู้ส่งของออกส่งมอบของให้โรงพักสินค้าเพ่ือรอการบรรทุก 

๑๐.๒.๓ “Goods Transition Control Already Checked ให้มาตรวจของ 
ที่ท่าที่ส่งออก” ให้ผู้ส่งของออกน าสินค้าไปพบพนักงานศุลกากรเพ่ือตรวจสอบก่อนส่งมอบสินค้าให้โรงพักสินค้า 

ส่วนที่ ๔ 
การได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองของเขตปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากร 

                 
ข้อ ๑๑ ในส่วนนี้ 

“เขตปลอดอากร” หมายความว่า เขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้เพ่ือประโยชน์ทางอากรศุลกากร
ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ    
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“เขตปลอดอากร … 



๘ 
 

ร่าง ฉบับวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

“เขตปลอดอากรที่ก าหนดตามกฎกระทรวง” หมายความว่า พ้ืนที่เขตปลอดอากร   
ที่ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวงก าหนดพ้ืนที่ที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุม
การน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของ   
ในเขตปลอดอากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“EXEMPT152” หมายความว่า รหัสการได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น ตามมาตรา 
๑๕๒ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“EXEMPTSFZ” หมายความว่า รหัสการได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครอง
หรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของดังกล่าวในพ้ืนที่เขตปลอดอากรที่ก าหนดตามกฎกระทรวง ตามมาตรา ๑๕๒ วรรค ๒ 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐  

ข้อ ๑๒ เขตปลอดอากรทีก่ าหนดตามกฎกระทรวง ได้แก่  
๑๒.๑ เขตปลอดอากร ณ สนามบินดอนเมือง 
๑๒.๒ เขตปลอดอากร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
๑๒.๓ เขตปลอดอากร ณ สนามบินอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 
๑๒.๔ เขตปลอดอากรที่จัดตั้งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
๑๒.๕ เขตปลอดอากรที่จัดตั้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ข้อ ๑๓ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับผู้น าของเข้าที่น าของเข้ามา    
ในราชอาณาจักรเพ่ือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรเพ่ือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนใด 
กับของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และประสงคจ์ะใช้สิทธิยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต
หรือใบรับรองตามกฎหมายศุลกากร EXEMPT152 

๑๓.๑ ให้ผู้น าของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร   
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 

๑๓ .๒ การแสดงข้อมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้น าของเข้าบันทึกข้อมูล          
ในส่วนใบอนุญาต (Import/Export Declaration Detail (Permit)) ดังนี้ 

๑๓.๒.๑ ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) ให้ระบุรหัส 
EXEMPT152  

๑๓.๒.๒ ในช่องวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง ( Issue Date) ให้ระบุวันที่ 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๑๓.๒.๓ ในช่องเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต
หรือใบรับรอง (Permit Issue Authority) ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงาน 

๑๓.๓ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับฐานข้อมูลอ้างอิง 
EXEMPT152  

๑๓.๔ กรณีพบว่าการแสดงการใช้รหัส EXEMPT152 ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ 
ของศุลกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินค้าให้ 

 

๑๓.๕ … 
 



๙ 
 

ร่าง ฉบับวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๓.๕ กรณีพบว่าการแสดงการใช้รหัส EXEMPT152 ไม่ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรจะท าการตอบกลับข้อผิดพลาด (Response Message Error) ให้กับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้า 

๑๓.๖ เมื่อผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้รับการตอบกลับข้อผิดพลาดแล้ว ให้ตรวจสอบ
และเรียกข้อมูลใบขนสินค้าตามหมายเลขอ้างอิงการส่งข้อมูลใบขนสินค้าเดิมมาแก้ไขให้ถูกต้อง  และส่งข้อมูล
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

๑๓.๗ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า     
พร้อมข้อความตอบกลับ ให้ผู้น าของเข้าด าเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ ๕  

ข้อ ๑๔ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับผู้น าของเข้าที่น าของเข้ามา    
ในราชอาณาจักรเพ่ือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรเพ่ือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนใด  
กับของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต
ตามกฎหมายศุลกากร EXEMPTSFZ 

๑๔.๑ ให้ผู้น าของเข้า ส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 

๑๔ .๒ การแสดงข้อมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้น าของเข้าบันทึกข้อมูล          
ในส่วนใบอนุญาต (Import/Export Declaration Detail (Permit)) ดังนี้ 

๑๔.๒.๑ ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) ให้ระบุรหัส 
EXEMPTSFZ  

๑๔.๒.๒ ในช่องวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง ( Issue Date) ให้ระบุวันที่ 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๑๔.๒.๓ ในช่องเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต
หรือใบรับรอง (Permit Issue Authority) ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงาน 

๑๔.๓ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับฐานข้อมูลอ้างอิง 
EXEMPTSFZ  

๑๔.๔ กรณีพบว่าการแสดงการใช้รหัส EXEMPTSFZ ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ 
ของศุลกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินค้าให้ 

๑๔.๕ กรณีพบว่าการแสดงการใช้รหัส EXEMPTSFZ ไม่ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรจะท าการตอบกลับข้อผิดพลาด (Response Message Error) ให้กับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้า 

๑๔.๖ เมื่อผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้รับการตอบกลับข้อผิดพลาดแล้วให้ตรวจสอบ 
และเรียกข้อมูลใบขนสินค้าตามหมายเลขอ้างอิงการส่งข้อมูลใบขนสินค้าเดิมมาแก้ไขให้ถูกต้อง  และส่งข้อมูล
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

๑๔.๗ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า     
พร้อมข้อความตอบกลับ ให้ผู้น าของเข้าด าเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ ๕ เว้นแต่ ในกรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
แจ้งข้อความตอบกลับ "ไม่ต้องพบพนักงานศุลกากร เนื่องจากแสดงยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรอง SFZ"     
ให้ผู้น าของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพ่ือรับสินค้าได้ทันที 

 
 
 

ส่วนที่ ๕ ... 
 



๑๐ 
 

ร่าง ฉบับวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

ส่วนที่ ๕ 
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรกรณีใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ 

                 

ข้อ ๑๕ กรณีสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต
หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 

๑๕.๑ ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องด าเนินการกระบวนการในการขออนุมัติ
อนุญาตกับหน่วยงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

๑๕.๒ ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องยื่นใบอนุญาตใบรับรองในรูปแบบกระดาษ 

ข้อ ๑๖ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณียังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต
หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 

๑๖.๑ ให้ผู้น าเข้าหรือผู้ส่งของออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์   
ของศุลกากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 

๑๖.๒ การแสดงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออก
บันทึกข้อมูลในส่วนใบอนุญาต (Import/Export Declaration Detail (Permit)) ดังนี้ 

๑๖.๒.๑ ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจาก
หน่วยงาน ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) 

๑๖ .๒.๒ ให้ระบุวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในช่อง      
วันที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Issue Date) 

๑๖.๒.๓ ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานในช่องเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Issue Authority) 

๑๖.๓ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูล
ใบขนสินค้ากับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง หากไม่พบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ 
ใบขนสินค้าให ้

๑๖.๔ หากพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะท าการ
ตอบกลับข้อผิดพลาด (Response Message Error) ให้กับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้า 

๑๖.๕ เมื่อผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้รับการตอบกลับข้อผิดพลาดแล้วให้ตรวจสอบ 
และเรียกข้อมูลใบขนสินค้าตามหมายเลขอ้างอิงการส่งข้อมูลใบขนสินค้าเดิมมาแก้ไขให้ถูกต้อง  และส่งข้อมูล
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

ข้อ ๑๗ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมข้อความ
ตอบกลับ ให้ผู้น าของเข้าด าเนินการ ดังนี้ 

๑๗.๑ “พบพนักงานศุลกากรตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรองสินค้าที่ยังไม่ได้
เชื่อมโยงข้อมูล” ให้ผู้น าของเข้าติดต่อหน่วยบริการศุลกากรก่อนการน าของออกจากอารักขาศุลกากรเพ่ือตรวจสอบ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษเบื้องต้นกับข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
หากไม่ตรงกันพนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย 

 
 

๑๗.๒... 
 



๑๑ 
 

ร่าง ฉบับวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๗.๒ “พบพนักงานศุลกากรตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรองสินค้าที่ยังไม่ได้
เชื่อมโยงข้อมูล” ผู้น าของเข้ามีการบันทึกข้อมูลขอตรวจปล่อยนอกสถานที่ ( Inspection Request code)  
ให้ผู้น าของเข้าติดต่อหน่วยบริการศุลกากรก่อนการน าของออกจากอารักขาศุลกากร เพ่ือตรวจสอบใบอนุญาต
หรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษเบื้องต้นกับข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร หากตรวจสอบ
ไม่ตรงกันพนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย กรณีการตรวจสอบถูกต้องผู้น าของเข้า
สามารถติดต่อโรงพักสินค้า โดยถือเป็นการไม่อนุญาตให้ตรวจปล่อยนอกสถานที่ ให้ผู้น าของเข้าน าของออก
จากโรงพักสินค้าได้ทันท ี 

๑๗.๓ “ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ที่ท่าหรือที่หรือสนามบินที่น าเข้า” 
ผู้น าของเข้ามีการบันทึกข้อมูลขอตรวจปล่อยนอกสถานที่ (Inspection Request Code) ให้ผู้น าของเข้าติดต่อ
โรงพักสินค้าโดยถือเป็นการอนุญาตให้ตรวจปล่อยนอกสถานที่ ให้ผู้น าของเข้าเตรียมของให้พนักงานศุลกากร
ท าการตรวจสอบพร้อมใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ และมัดลวดก่อนน าของออกจากอารักขา
ศุลกากรเพือ่ไปตรวจปล่อยนอกสถานที่ 

๑๗.๔ “พบพนักงานศุลกากร ที่ท่าหรือที่หรือสนามบินที่น าเข้าก่อนปล่อยสินค้า”  
ผู้น าของเข้ามีการบันทึกข้อมูลขอพบพนักงานศุลกากร เนื่องจากมีปัญหาพิกัดศุลกากรหรือราคาศุลกากร 
(Assessment Request Code) ให้ผู้น าของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพ่ือเตรียมของให้พนักงานศุลกากรท าการ
ตรวจสอบพร้อมใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ ก่อนน าของออกจากอารักขาศุลกากร  

๑๗.๕ “ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ที่ท่าหรือที่หรือสนามบิน 
ที่น าเข้า” ให้ผู้น าของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพ่ือเตรียมของให้พนักงานศุลกากรท าการตรวจสอบพร้อมใบอนุญาต
หรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ ก่อนน าของออกจากอารักขาศุลกากร 

๑๗.๖ “พบหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือตรวจสอบเอกสาร
หรือตรวจสอบของ” ให้ผู้น าของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพ่ือเตรียมของให้พนักงานศุลกากรท าการตรวจสอบร่วมกับ
หน่วยงานพร้อมใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ ก่อนน าของออกจากอารักขาศุลกากร 

๑๗.๗ กรณีพนักงานศุลกากรท าการตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบ
กระดาษพบว่า ไม่ตรงกับข้อมูลใบขนสินค้า พนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดฐานเป็นการเฉพาะราย  

๑๗.๗.๑ หากพบเป็นกรณีการบันทึกข้อมูลเลขที่ และ/หรือวันที่ออกใบอนุญาต
หรือใบรับรองในใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง พนักงานศุลกากรจะท าการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องความผิด      
ตามมาตรา ๒๐๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการผ่อนผันการปรับ 

๑๗.๗.๒ เมื่อด าเนินการตาม ๑๗.๗.๑ แล้ว พนักงานศุลกากรจะท าการบันทึก
แก้ไขเลขท่ีและ/หรือวันที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองในใบขนสินค้าขาเข้าให้ถูกต้องก่อนการตรวจปล่อยและ/หรือ
ส่งมอบของออกจากอารักขาของศุลกากร 

ข้อ ๑๘ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาออกแล้ว ให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

๑๘.๑ ให้จัดท าข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 

๑๘.๒ ให้ผู้ส่งของออกติดต่อพนักงานศุลกากรเพ่ือด าเนินกระบวนการตัดบัญชี
ใบก ากับการขนย้ายสินค้า 

๑๘.๓ ... 
 
 



๑๒ 
 

ร่าง ฉบับวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๘.๓ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ้งข้อมูลการตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า 
ให้ผู้ส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้ายและผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าทราบ  

๑๘.๓.๑ "Goods Transition Control Already Checked” ให้ผู้ส่งของออก
ส่งมอบสินค้าให้โรงพักสินค้าเพ่ือรอการบรรทุก  

(๑) ให้ผู้ส่งของออกน าใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ 
ยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากรของท่าหรือทีห่รือสนามบินสุดท้ายที่ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า 

(๒) กรณีผู้ส่งของออกยื่นใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ
ภายหลังสิบห้าวันนับแต่วันที่ตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า พนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดกรณี    
ไม่ยื่นเอกสารในระยะเวลาอันควร 

๑๘.๓.๒ “Goods Transition Control Already Checked ให้มาตรวจของ 
ที่ท่าที่ส่งออก” ให้ผู้ส่งของออกน าสินค้าไปพบพนักงานศุลกากรพร้อมใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ 
เพ่ือตรวจสอบก่อนส่งมอบสินค้าให้โรงพักสินค้า 

๑๘.๔ กรณีพนักงานศุลกากรท าการตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ
พบว่า ไม่ตรงกับข้อมูลใบขนสินค้า พนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย  

๑๘.๔.๑ หากพบเป็นกรณีการบันทึกข้อมูลเลขที่ และ/หรือวันที่ออกใบอนุญาต
หรือใบรับรองในใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง พนักงานศุลกากรจะท าการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องความผิด      
ตามมาตรา ๒๐๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการผ่อนผันการปรับ 

๑๘.๔.๒ เมื่อด าเนินการตาม ๑๘.๔.๑ แล้ว พนักงานศุลกากรจะท าการบันทึก
แก้ไขเลขท่ีและ/หรือวันที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองในใบขนสินค้าขาออกให้ถูกต้อง 

ส่วนที่ ๖ 
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับการโอนย้ายของภายในประเทศ 

                 

ข้อ ๑๙ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับการโอนย้ายของภายในประเทศ 
๑๙.๑ การโอนย้ายของภายในประเทศ ไม่ต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบรับรองที่เกี่ยวข้อง

กับการน าเข้ามาในราชอาณาจักรและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
๑๙.๒ กรณีการน าของเข้ามาในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตปลอดอากร    

ตามกฎหมายศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือผลิต ผสม ประกอบ 
บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนใดกับของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

๑๙.๒.๑ กรณีขณะน าเข้าได้ใช้สิทธิยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ตามกฎหมายศุลกากร EXEMPT152 ตามมาตรา ๑๕๒ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๙.๒.๒ กรณีขณะน าเข้าได้ใช้สิทธิยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ตามกฎหมายศุลกากร EXEMPTSFZ ตามมาตรา ๑๕๒ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๙.๒.๓ กรณีขณะน าเข้าได้ใช้สิทธิยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
ตามมาตรา ๔๙ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๑๙.๓ ... 

 



๑๓ 
 

ร่าง ฉบับวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๙.๓ หากประสงค์จะน าของตาม ข้อ ๑๙.๒ เพ่ือบริโภคภายในประเทศ ผู้น าของเข้า
ต้องด าเนินกระบวนการในการขออนุมัติอนุญาตกับหน่วยงานผู้มีอ านาจตามกฎหมายก่อนการน าของออก   
จากเขตปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม 

๑๙.๔ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรไม่ได้ท าการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการโอนย้ายของภายในประเทศ 

ข้อ ๒๐ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใบขนสินค้าโอนย้ายภายในประเทศ 
๒๐.๑ ให้ผู้น าของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าโอนย้ายภายในประเทศเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ของศุลกากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 
๒๐.๒ การแสดงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรอง/ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

ให้ผู้น าของเข้าบันทึกข้อมูลในส่วนใบอนุญาต (Import/Export Declaration Detail (Permit)) ดังนี้ 
๒๐.๒.๑ ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากหน่วยงาน 

ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) 
๒๐.๒.๒ ให้ระบุวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในช่องวันที่

ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Issue Date) 
๒๐.๒.๓ ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานในช่องเลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Issue Authority) 
๒๐.๓ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูล

ใบขนสินค้ากับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง หากไม่พบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ 
ใบขนสินค้าให ้ 

๒๐.๔ หากพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะ 
ท าการตอบกลับขอ้ผิดพลาด (Response Message Error) ให้กับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าโอนย้ายภายในประเทศ 

๒๐.๕ เมื่อผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าโอนย้ายภายในประเทศได้รับการตอบกลับ 
ข้อผิดพลาดแล้วให้ตรวจสอบและเรียกข้อมูลใบขนสินค้าตามหมายเลขอ้างอิงการส่งข้อมูลใบขนสินค้าเดิม  
มาแก้ไขให้ถูกตอ้งและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

ข้อ ๒๑ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่ งข้อมูล เลขที่ ใบขนสินค้า โอนย้าย
ภายในประเทศพร้อมข้อความตอบกลับให้ผู้น าของเข้าด าเนินการ ดังนี้ 

๒๑.๑ “ไม่ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ไปรับของที่ท่าหรือที่หรือ 
สนามบินที่น าเข้า” ให้ผู้น าของเข้าติดต่อหน่วยบริการศุลกากรก่อนการน าของออกจากอารักขาศุลกากร 

๒๑.๑.๑ กรณีใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์พนักงานศุลกากรจะ
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  

หากไม่พบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้น าของเข้าติดต่อ
กับหน่วยงานเพื่อส่งข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

๒๑.๑.๒ กรณีใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ พนักงานศุลกากร
จะตรวจสอบเบื้องต้นกับข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร หากไม่ตรงกันพนักงานศุลกากร
จะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย 

 
๒๑.๒ ...  



๑๔ 
 

ร่าง ฉบับวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒๑.๒ “พบพนักงานศุลกากร ที่ท่าหรือที่หรือสนามบินที่น าเข้าก่อนปล่อยสินค้า”  
ผู้น าของเข้ามีการบันทึกข้อมูลขอพบพนักงานศุลกากร เนื่องจากมีปัญหาพิกัดศุลกากรหรือราคาศุลกากร 
(Assessment Request Code) ให้ผู้น าของเข้าเตรียมของให้พนักงานศุลกากรท าการตรวจสอบก่อนน าของออก
จากอารักขาศุลกากร การตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ด าเนินการตามข้อ ๒๑.๑.๑ หรือ ๒๑.๑.๒ 

๒๑.๓ “ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ที่ท่าหรือที่หรือสนามบินที่น าเข้า” 
ให้ผู้น าของเข้าด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๒๑.๒ 

๒๑.๔ กรณีพนักงานศุลกากรท าการตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ 
หรือตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลของศุลกากร พบว่าไม่ตรงกับข้อมูลใบขนสินค้า
โอนย้ายภายในประเทศ พนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย  

๒๑.๔.๑ หากพบเป็นกรณีการบันทึกข้อมูลเลขที่ และ/หรือวันที่ออกใบอนุญาต
หรือใบรับรองในใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง พนักงานศุลกากรจะท าการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องความผิด      
ตามมาตรา ๒๐๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการผ่อนผันการปรับ 

๒๑.๔.๒ เมื่อด าเนินการตาม ๒๑.๔.๑ แล้ว พนักงานศุลกากรจะท าการบันทึก
แก้ไขเลขท่ีและ/หรือวันที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองในใบขนสินค้าขาเข้าให้ถูกต้องก่อนการตรวจปล่อยและ/หรือ
ส่งมอบของออกจากอารักขาของศุลกากร 

ส่วนที่ ๗ 
กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง 

                 

ข้อ ๒๒ ในส่วนนี้ 
“EXEMPT100” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต

หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง 

ข้อ ๒๓ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ขัดข้อง ไม่สามารถส่งข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ 

๒๓.๑ หน่วยงานต้องแจ้งให้กรมศุลกากรทราบว่าระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ขัดข้องไม่สามารถออกใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

๒๓.๒ หน่วยงานอาจออกใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษให้กับผู้น าของเข้า
หรือผู้ส่งของออกเพ่ือปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้ 

๒๓.๓ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีการได้รับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองในรูปแบบกระดาษ ตามข้อ ๒๓.๒  

๒๓.๓.๑ ให้ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 

๒๓.๓.๒ การแสดงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออก
บันทึกข้อมูลในส่วนใบอนุญาต (Import/Export Declaration Detail (Permit)) ดังนี้ 

(๑) ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) ให้ระบุรหัส 
“EXEMPT100” 

 
(๒) ... 



๑๕ 
 

ร่าง ฉบับวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

(๒) ให้ระบุวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในช่อง
วันที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Issue Date) 

(๓) ในช่องเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต
หรือใบรับรอง (Permit Issue Authority) ให้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงาน 

๒๓.๔ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับฐานข้อมูลอ้างอิง 
EXEMPT100 

๒๓.๔.๑ กรณีพบว่าการแสดงการใช้รหัส EXEMPT100 ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินค้าให้ 

๒๓.๔.๒ กรณีพบว่าการแสดงการใช้รหัส EXEMPT100 ไม่ถูกต้อง ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะท าการตอบกลับข้อผิดพลาด (Response Message Error) ให้กับผู้ส่งข้อมูล 
ใบขนสินค้า 

๒๓.๕ เมื่อผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้รับการตอบกลับข้อผิดพลาดแล้วให้ตรวจสอบ 
และเรียกข้อมูลใบขนสินค้าตามหมายเลขอ้างอิงการส่งข้อมูลใบขนสินค้าเดิมมาแก้ไขให้ถูกต้องและส่งข้อมูล  
เข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

๒๓.๖ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อม
ข้อความตอบกลับ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๒๓.๖.๑ “ให้น าใบอนุญาตหรือใบรับรองกระดาษมาพบพนักงานศุลกากร”  
ให้ผู้น าของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพ่ือเตรียมของให้พนักงานศุลกากรท าการตรวจสอบพร้อมใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองในรูปแบบกระดาษก่อนน าของออกจากอารักขาศุลกากร 

๒๓.๖.๒ พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ  
(๑) หากถูกต้องจะบันทึกข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองใน

รูปแบบกระดาษเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการตรวจปล่อยสินค้า  
(๒) หากไม่ถูกต้องจะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย 

๒๓.๗ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขท่ีใบขนสินค้าขาออกแล้ว 
๒๓.๗.๑ ให้ผู้ส่งของออกด าเนินการตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒  
๒๓.๗.๒ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ้งข้อมูลการตัดบัญชีใบก ากับ

การขนย้ายสินค้าให้ผู้ส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้ายและผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าทราบ “ให้น าใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองกระดาษมาพบพนักงานศุลกากร” ให้ผู้ส่งของออกน าสินค้าพร้อมใบอนุญาตแบบกระดาษไปพบ
พนักงานศุลกากรเพ่ือตรวจสอบก่อนส่งมอบสินค้าให้โรงพักสินค้าเพ่ือรอการบรรทุก 

๒๓.๗.๓ พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ  
(๑) หากถูกต้องจะบันทึกข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองใน

รูปแบบกระดาษเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการตรวจปล่อยสินค้า 
(๒) หากไม่ถูกต้องจะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย 

ข้อ ๒๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ..... กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 


