


การด าเนินกระบวนการทางศุลกากรส าหรบัการเชื่อมโยงข้อมูล 

ประกาศกรมศุลกากรที่ ***/2562 

หลักการ 

ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเลก็ทรอนกิส์ 

การได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

การได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองของเขตปลอดอากร
ตามกฎหมายศุลกากร 

การปฏิบัติพิธีการศุลกากร กรณีใบอนุญาตหรือใบรับรองรูปแบบกระดาษ 

การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ส าหรับการโอนย้ายของภายในประเทศ 

กรณ ีระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง 

ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร 
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ส่วนที่ 1 หลักการด าเนินการตามโครงการ National Single Window (NSW) 

จัดท ำฐำนข้อมูลพิกัดศุลกำกร + รหัสสถิต ิ

เผยแพร่ 
 

ของใบอนุญำต/ใบรับรอง 

จัดท ำประกำศรหัสกำรได้รับยกเว้น 

เผยแพร่ 
 

แจ้งรหัสพิกัดศุลกำกร + รหัสสถิต ิ

ที่เกี่ยวข้องฯ ให้กรมศุลกำกรทรำบ 

สินค้ำที่ต้องมีใบอนุญำต/ใบรับรอง 
แจ้ง/ประกำศ/ระเบียบ/ค ำสัง่ 

พร้อมเงื่อนไขการยกเว้น 

กรณ ีมีความพร้อมในการเชื่อมโยง 
แจ้งรหัสพิกัดศุลกำกร + รหัสสถิติ
สินค้ำที่ประสงค์เชื่อมโยงขอ้มลู 

ให้ศุลกำกรทรำบ 

แจ้งรหัสพิกัดศุลกำกร + รหัสสถิต ิ
ที่ได้รับยกเว้น (EXEMPT) 

จัดท ำข้อมูลใบขนสินค้ำที่แสดง 

ติดตำมผ่ำนระบบ 
 

ใบอนุญำต/ใบรับรอง/EXEMPT แต่ละหน่วยงำน 

จัดท ำฐำนข้อมูลพิกัดศุลกำกร + รหัสสถิติ  

เผยแพร่ 
 

กรณี สินค้าที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

ขออนุมัต/ิอนุญำตจำกหน่วยงำน 
ผู้ออกใบอนุญำต/ใบรับรอง 

กรณ ีเป็นสินค้าต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 

ส ำแดงข้อมูลใบอนุญำต/EXEMPT 
ในกำรปฏิบัติพิธ๊กำรศุลกำกร 

สินค้ำเชื่อมโยงแลว้? 

ไม่ต้องแสดง 
ใบอนุญำตกระดำษ 

ต้องแสดง 
ใบอนุญำตกระดำษ 

เช
ื่อม

โย
งแ

ล้ว
 

ยัง
ไม

่ชื่อ
มโ

ยง
 

กรมศุลกากร หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต ผู้ประกอบการน าเข้า/ส่งออก 
1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

4 

ที่เชื่อมโยง 

(EXEMPT) 





ส่วนที่ 2 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 

 1. ส่งข้อมูลใบขนสินค้า 
โดยระบุข้อมูลใบอนุญาต
ในรายการส่วนใบอนุญาต 

ตอบกลับข้อผิดพลาด 
Response Message 

(Error) 

ไม่ส าแดงข้อมูลใบอนุญาต 

4. ตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ 
ข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต 

3. ค้นหาข้อมูลเลขที่ใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์ 

พบข้อมูลใบอนุญาต 

ข้อมูลถูกต้อง 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

5. ออกเลขที่ใบขนสินค้าก าหนด 
สั่งการตรวจตามเงื่อนไขความเสี่ยง 

ไม่พบข้อมูลใบอนุญาต 

6. รับเลขที่ใบขนสินค้า 
และข้อความตอบกลับ 

ส าแดงข้อมูลใบอนุญาต 

2.1 ฐานข้อมูลสินค้าท่ีต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 

2.2 ตรวจสอบ พิกัดศุลกากร+รหัสสถิติ 
ที่มีการเชื่อมโยง 

กรณ ีเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  

ระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากร ผู้น าของเข้า/ผู้ส่งของออก 
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แต่ละรายการสินค้า 
ระบุเลขที่ใบอนุญาต 
ได้หลายใบอนุญาต 

 

Permit 1 

Permit 2 

… 

Permit n 

 

Permit 1 

Permit 2 

… 

Permit n 

ใบขนสินค้า Declaration 
ส่วนควบคุม (Control) 

ส่วนรายการที่ 1 (Detail) 

ส่วนรายการที่ 2 (Detail) 

ส่วน Permit 

Seq Field Name Field Description 

1 Permit No เลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง 

2 Issue Date วันที่ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง 

3 
Permit 
Issue 
Authority 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของ 
หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/
ใบรับรอง 

ส่วน Permit 

การส าแดงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ในใบขนสินค้า 
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กรณ ีเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  



ส่วนที่ 2 ข้อความตอบกลับ และการด าเนินการส าหรับการน าเข้า 
กรณ ีเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  

•  ผู้น ำของเข้ำติดต่อโรงพักสินค้ำเพ่ือรับสินค้ำได้ทันที 
“ไม่ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากรราคาและของ 
ไปรับของที่ท่าหรือที่หรือสนามบินที่น าเข้า” 

•  ผู้น ำของเข้ำน ำของออกจำกโรงพักสินค้ำได้ทันท ี(ผู้น ำของเข้ำขอตรวจปล่อยนอกสถำนที)่ 
“ไม่ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากรราคาและของ 
ไปรับของที่ท่าหรือที่หรือสนามบินที่น าเข้า” 

•  ผู้น ำของเข้ำเตรียมของให้พนักงำนศุลกำกรท ำกำรตรวจสอบและมัดลวดก่อนน ำของออกจำกอำรักขำ 
 ศุลกำกรเพ่ือไปตรวจปล่อยนอกสถำนท่ี (ผู้น ำของเข้ำมีกำรบันทึกข้อมูลขอตรวจปล่อยนอกสถำนท่ี) 

“ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ที่
ท่าหรือที่หรือสนามบินทีน่ าเข้า” 

•  ผู้น ำของเข้ำพบเจ้ำหน้ำที่เพ่ือตรวจสอบ ณ หน่วยบริกำรศุลกำกรก่อนน ำของออกจำกอำรักขำศุลกำกร 
 (วันน ำเข้ำตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำเกิดขึ้นก่อนวันที่ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์) 

“พบพนักงานศุลกากรเพื่อตรวจสอบข้อมูล
ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนน า

ของออกจากอารักขาศุลกากร” 

•  ผู้น ำของเข้ำติดต่อโรงพักสินค้ำเพ่ือเตรียมของให้พนักงำนศุลกำกรท ำกำรตรวจสอบก่อนน ำของออก 
 จำกอำรักขำศุลกำกร (ผู้น ำของเข้ำมีกำรบันทึกข้อมูลขอพบพนักงำนศุลกำกร) 

“พบพนักงานศุลกากร ที่ท่าหรือที่หรือสนามบิน
ที่น าเข้าก่อนปล่อยสินค้า” 

•  ผู้น ำของเข้ำติดต่อโรงพักสินค้ำเพ่ือเตรียมของให้พนักงำนศุลกำกรท ำกำรตรวจสอบก่อนน ำของ 
 ออกจำกอำรักขำศุลกำกร 

“ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ที่
ท่าหรือที่หรือสนามบินทีน่ าเข้า" 

•  ผู้น ำของเข้ำติดต่อโรงพักสินค้ำเพ่ือเตรียมของให้พนักงำนศุลกำกรท ำกำร ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงำน 
 ก่อนน ำของออกจำกอำรักขำศุลกำกร 

“พบหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือตรวจสอบ เอกสารหรือ

ตรวจสอบของ” 8 



ส่วนที่ 2 ข้อความตอบกลับ และการด าเนินการส าหรับการส่งออก 
กรณ ีเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  

•  จัดท ำข้อมูลใบก ำกับกำรขนย้ำยสินค้ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกำกร  
  ตำมมำตรฐำนที่กรมศุลกำกรก ำหนด 

•  ผู้ส่งของออกติดต่อพนักงำนศุลกำกรเพื่อด ำเนินกระบวนกำรตัดบัญชีใบก ำกับ 
  กำรขนย้ำยสินค้ำ  

“พบหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อตรวจสอบเอกสารหรือ 
ตรวจสอบของ” 

•  ให้ผู้ส่งของออก ส่งมอบสินค้ำให้โรงพักสินค้ำเพื่อรอกำรบรรทุก 
“Goods Transition Control 

Already Checked” 

• ผู้ส่งของออกน ำสินค้ำไปพบพนักงำนศุลกำกรเพื่อตรวจสอบก่อนส่งมอบสนิค้ำ
ให้โรงพักสินค้ำ 

Goods Transition Control 
Already Checked   

ให้มาตรวจของทีท่่าที่ส่งออก" 

ข้อความตอบกลับ   จัดท าใบขนสินค้าขาออก 

ข้อความตอบกลับ   ตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า 
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6111700093858  Permit No. 

 Tariff Classification 

0 0 0 

ตัวอย่าง  ส่งออก สินค้าแช่แข็ง (เนื้อสัตว์แช่แข็ง) 
ต้องมีใบอนุญาตจาก กรมปศุสัตว์ 

 Tariff Statistical  

 Permit Issue Authority 

 Issue Date 

0 9 9 4 0 0 0 1 5 9 2 5 1 

2 0 1 8 1 1 0 6 (วันที่ 6 พ.ย. 61) 

0 2 0 7 1 4 9 9 

ตัวอย่าง การส าแดงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง ในใบขนสินค้า 
กรมศุลกากร 

10 
(กรมปศุสัตว์) 





ฐานข้อมูลสินค้าทีต้่องมใีบอนุญาต/ใบรับรอง  
(ตามข้อตกลงร่วมกบัหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต) 

ข้อมูลในใบขนสินค้า 

พกิดัศุลกากร 

รหัสสถติศุิลกากร 

Permission Goods ส่วนรายการ 
เป็นสินค้าที่ต้องมี

ใบอนุญาต/ใบรับรอง 

1 

= 
ตรวจสอบ พกิดัศุลกากร 

รหัสสถติศุิลกากร 

ส่วนรายการ 

ตรวจสอบข้อมูลสินค้า กับฐานข้อมูลสินค้าทีต่้องมีใบอนุญาต (Permission Goods) 

2 

ตรวจสอบข้อมูลสินค้าในใบขนสินค้า กับฐานข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง 

การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมศุลกากร 
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ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ 
- วันที่ใบอนุญาตเริ่มมีผลบังคับใช้ ถึง
วันที่หมดอายุ 
- Invoice No., Invoice Date 
- Invoice Item No. 
- ปริมาณ และหน่วยของปริมาณ 
- น ้าหนัก และหน่วยของน ้าหนัก 
- ข้อมูลอื่นๆ 

ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ 
- วันที่ผ่านพิธีการ/วันที่น้าเข้าอยู่
ในช่วงวันที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่
หมดอายุ 
- Invoice No., Invoice Date 
- Invoice Item No. 
- ปริมาณ และหน่วยของปริมาณ 
- น ้าหนัก และหน่วยของน ้าหนัก 
- ข้อมูลอื่นๆ  

การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 

2 ฐานข้อมูลใบอนุญาตจากหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง 

วนัที่ออกใบอนุญาต 

รหัสหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต 

เลขที่ใบอนุญาต 

= 
ตรวจสอบ 

ข้อมูลในใบขนสินค้า 

เลขที่ใบอนุญาต 

วนัที่ออกใบอนุญาต 

รหัสหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต 

เลขที่ใบอนุญาต 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษบีริษทัผู้น าเข้า/ส่งออก เลขประจ าตัวผู้เสียภาษบีริษทัผู้ขออนุญาต 
ไม่ได ้
เลขที่ 

ใบขนสินค้า 

ได้ - เลขที่ใบขนสินค้า 

= 

= = 

= 

กรมศุลกากร 
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  Field Name Value  Field Description ตรวจสอบ 

License No M เลขที่ใบอนุญาต  

License Issue 
Authority 

M เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  

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

License Type M ใบอนุญาตส าหรับ 0–น าเข้า 1–ส่งออก 3–น าเข้าและส่งออก  

Company Tax 
Number 

M เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขออนุญาต  

Effective Date M วันที่มีผลบังคับใช้ ปีค.ศ. เดือน วัน  
ขาเข้า : ตรวจสอบกับวันน าเข้า   
ขาออก : ตรวจสอบกับวันที่ผ่านพิธีการ 

 

Effective Date M วันที่มีผลบังคับใช้ ปีค.ศ. เดือน วัน   

หมายเหตุ : Value M จะเป็น Mandatory (ระบบฯท าการตรวจสอบทุกรายการ)   
14 

การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมศุลกากร 



  Field Name Value  Field Description ตรวจสอบ 

Invoice Number M เลขที่บัญชีราคาสินค้า  

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

 
 

Invoice Item M ล าดับรายการในบัญชีราคาสินค้าท่ีอนุญาต  

Quantity M ปริมาณที่อนุญาต  

Quantity Unit M  หน่วยของปริมาณที่อนุญาต  

Declaration Line No O ล าดับรายการในใบขนสินค้า (ถ้าม)ี 

หมายเหตุ : Value M จะเป็น Mandatory(ระบบฯท าการตรวจสอบทุกรายการ)   

15 

การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมศุลกากร 



  Field Name Value  Field Description ตรวจสอบ 

Tariff Classification O รหัสพิกัดศุลกากร ของกรมศุลกากร (ถ้ามี) 

Tariff Statistical Code O รหัสสถิติสินค้า ของกรมศุลกากร (ถ้าม)ี 

Weight O น้ าหนักที่อนุญาต (ถ้าม)ี 

Weight Unit O หน่วยของน้ าหนักท่ีอนุญาต (ถ้ามี) 

Consignment Country 
code 

O รหัสประเทศต้นทางบรรทุก  
ส าหรับ ถ้ามีค่าคือให้อนุญาตเฉพาะประเทศที่ระบุน าเข้า  

(ถ้าม)ี 
 

Discharge Port O รหัสสถานที่น าเข้า ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่
ของกรมฯ 

(ถ้าม)ี 
 

Load Port O รหัสสถานที่ส่งออก ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่
ของกรมฯ 

(ถ้าม)ี 

หมายเหตุ : Value O จะเป็น Optional (ถ้ามีการระบุค่าจึงท าการตรวจสอบข้อมูล)   

16 

การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมศุลกากร 





13 พฤศจิกายน 2560 

ส่วนที่ 3 รหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

EXEMPT1 

EXEMPT2 

EXEMPT3 

EXEMPT4 

EXEMPT5 

EXEMPT6 

EXEMPT99 

เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

สินค้ามีปริมาณไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขอใบอนุญาต/ใบรับรอง 

สินค้ามีราคาไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขอใบอนุญาต/ใบรับรอง 

กรณีอื่นๆ 

ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

สินค้ามีวัตถุประสงค์น าไปใช้งานที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

มีกฎหมายอื่นควบคุมและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ควบคมุแล้ว 

รหัสการได้รบัยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองของหน่วยงาน “EXEMPT” 

ระบุวันที่ออกใบอนุญาต 

18 



 1. ส่งข้อมูลใบขนสินค้า 
โดยระบุข้อมูลการได้รับยกเว้น 

ในรายการส่วนใบอนุญาต 

ตอบกลับข้อผิดพลาด 
Response Message 

(Error) 

ไม่ส าแดงรหัส EXEMPT 

3. ค้นหาข้อมูลรหัส EXEMPT 
ของแต่ละหน่วยงาน 

พบข้อมูลรหัส EXEMPT  

4.  ออกเลขท่ีใบขนสินค้าและก าหนด 
สั่งการตรวจตามเงื่อนไขความเสี่ยง 

ไม่พบข้อมูลรหัส EXEMPT 

2.1 ฐานข้อมูลสินค้าท่ีต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 

5. รับเลขท่ีใบขนสินค้า 
และข้อความตอบกลับ 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

ข้อมูลถูกต้อง 

ตรวจสอบเงื่อนไขการยกเว้น 
(EXEMPT…) 

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 

ส าแดงรหัส EXEMPT 

2.2 ตรวจสอบ พิกัดศุลกากร+รหัสสถิติ 
ที่มีการเชื่อมโยง 

กรณี ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง  

ระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากร 
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ผู้น าของเข้า/ผู้ส่งของออก 



แต่ละรายการสินค้า 
ระบุเลขที่ใบอนุญาต 
ได้หลายใบอนุญาต 

 

Permit 1 

Permit 2 

… 

Permit n 

 

Permit 1 

Permit 2 

… 

Permit n 

ใบขนสินค้า Declaration 
ส่วนควบคุม (Control) 

ส่วนรายการที่ 1 (Detail) 

ส่วนรายการที่ 2 (Detail) 

ส่วน Permit 

Seq Field Name Field Description 

1 Permit No EXEMPT… 

2 Issue Date 13 พฤศจิกายน 2560 

3 
Permit 
Issue 
Authority 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของ 
หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/
ใบรับรอง 

ส่วน Permit 

การส าแดงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ในใบขนสินค้า 

20 

กรณี ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง  



ส่วนที่ 3 ข้อความตอบกลับ และการด าเนินการส าหรับการน าเข้า 

• ผู้น ำของเข้ำติดต่อหน่วยบริกำรศุลกำกรก่อนกำรน ำของออกจำกอำรักขำศุลกำกร เพื่อ
ตรวจสอบกำรได้รับยกเว้นใบอนุญำตหรือใบรับรอง 

• กรณี เป็นสินค้ำท่ีได้รับยกเว้นใบอนุญำตหรือใบรับรองตำม EXEMPT พนักงำนศุลกำกร
จะแจ้งให้ผู้น ำของเข้ำติดต่อโรงพักสินค้ำเพื่อรับสินค้ำได้ทันที 

• กรณี พบว่ำสินค้ำท่ีน ำเข้ำไม่ได้รับกำรยกเว้นใบอนุญำตหรือใบรับรอง  ตำม EXEMPT 
พนักงำนศุลกำกรจะพิจำรณำควำมผิดเป็นกำรเฉพำะรำย 

“พบพนักงานศุลกากรเนื่องจากได้รับการ
ยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรอง” 

ได้รับกำรยกเว้น  ไม่ต้องพบพนักงำนศุลกำกรเพื่อตรวจสอบกำรได้รับยกเว้น
ใบอนุญำตหรือใบรับรอง ให้ผู้น ำของเข้ำติดต่อโรงพักสินค้ำเพื่อรับสินค้ำได้ทันที 

กรณี ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง  

กรณี ผู้น ำของเข้ำเปน็ผู้น ำของเข้ำ 
ระดับมำตรฐำนเออีโอ 

21 



ส่วนที่ 3 ข้อความตอบกลับ และการด าเนินการส าหรับการส่งออก 

• ผู้ส่งของออกติดต่อหน่วยบริกำรศุลกำกรก่อนกำรส่งมอบของใหโ้รงพักสินค้ำ  
เพื่อตรวจสอบกำรได้รับยกเว้นใบอนุญำตหรือใบรับรอง 

• พนักงำนศุลกำกรตรวจสอบข้อมูลสินค้ำท่ีได้รับยกเว้นใบอนุญำตหรือใบรับรองตำม 
EXEMPT และแจ้งให้ผู้ส่งของออกส่งมอบของให้โรงพักสินค้ำเพื่อรอกำรบรรทุก 

• กรณี พบว่ำสินค้ำท่ีส่งออกไม่ได้รับกำรยกเว้นใบอนุญำตหรือใบรับรองตำม EXEMPT 
พนักงำนศุลกำกรพิจำรณำควำมผิดเป็นกำรเฉพำะรำย 

“Goods Transition Control 
Already Checked” 

ข้อความตอบกลับ   ตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า 

กรณี ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง  

• ได้รับกำรยกเว้น ไม่ต้องพบพนักงำนศุลกำกร เพื่อตรวจสอบกำรได้รับยกเว้น  
• ผู้ส่งของออกส่งมอบของให้โรงพักสินค้ำเพื่อรอกำรบรรทุก 

กรณี ผู้ส่งของออกเป็นผูส้่งของออก 
ระดับมำตรฐำนเออีโอ 

22 





13 พฤศจิกายน 2560 

ส่วนที่ 4 รหัสได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองในเขตปลอดอากร 

EXEMPT152 

EXEMPTSFZ ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการน าเข้า-ส่งออก 
การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของ 

ในพื้นที่เขตปลอดอากรที่ก าหนดตามกฎกระทรวง  
ตามมาตรา 152 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 

ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ 

ตามมาตรา 152 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 

ระบุวันที่ออกใบอนุญาต 
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ส่วนที่ 4 เขตปลอดอากรที่ก าหนดตามกฎกระทรวง  

ณ สนามบินดอนเมือง 

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

ณ สนามบินอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 

ที่จัดต้ังในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ที่จัดต้ังในพื้นที่ระเบียงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

1 

2 

3 

4 

5 

25 



ส่วนที่ 4 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณ ีได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองของเขตปลอดอากร   

26 

 1. ส่งข้อมูลใบขนสินค้า 
โดยระบุข้อมูลการได้รับยกเว้น 

ในรายการส่วนใบอนุญาต 

ตอบกลับข้อผิดพลาด 
Response Message 

(Error) 

ไม่ส าแดงรหัส EXEMPT 

3. ค้นหาข้อมูลรหัส EXEMPT 
ของแต่ละหน่วยงาน 

พบข้อมูลรหัส EXEMPT  

4.  ออกเลขท่ีใบขนสินค้าและก าหนด 
สั่งการตรวจตามเงื่อนไขความเสี่ยง 

ไม่พบข้อมูลรหัส EXEMPT 

2.1 ฐานข้อมูลสินค้าท่ีต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 

5. รับเลขท่ีใบขนสินค้า 
และข้อความตอบกลับ 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

ข้อมูลถูกต้อง 

ตรวจสอบเงื่อนไขการยกเว้น 
(EXEMPT152, EXEMPTSFZ) 

ส าแดงรหัส EXEMPT 

2.2 ตรวจสอบ พิกัดศุลกากร+รหัสสถิติ 
ที่มีการเชื่อมโยง 

ระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากร ผู้น าของเข้า/ผู้ส่งของออก 



แต่ละรายการสินค้า 
ระบุเลขที่ใบอนุญาต 
ได้หลายใบอนุญาต 

 

Permit 1 

Permit 2 

… 

Permit n 

 

Permit 1 

Permit 2 

… 

Permit n 

ใบขนสินค้า Declaration 
ส่วนควบคุม (Control) 

ส่วนรายการที่ 1 (Detail) 

ส่วนรายการที่ 2 (Detail) 

ส่วน Permit 

Seq Field Name Field Description 

1 Permit No 
EXEMPT152 หรือ 
EXEMPTSFZ 

2 Issue Date 13 พฤศจิกายน 2560 

3 
Permit 
Issue 
Authority 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของ 
หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/
ใบรับรอง 

ส่วน Permit 

การส าแดงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ในใบขนสินค้า 
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กรณ ีได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองของเขตปลอดอากร   



ส่วนที่ 4 ข้อความตอบกลับ และการด าเนินการส าหรับการน าเข้า 
กรณ ีได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองของเขตปลอดอากร   

• ให้ผู้น ำของเข้ำติดต่อโรงพักสินค้ำเพื่อรับสินค้ำได้ทันที 
"ไม่ต้องพบพนักงานศุลกากร 

เนื่องจากแสดงยกเว้นใบอนุญาต
หรือใบรับรอง SFZ" 

28 





ส่วนที่ 5 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 

 1. ส่งข้อมูลใบขนสินค้า 
โดยระบุเลขที่ใบอนุญาต
ในรายการที่ขออนุญาต 

ตอบกลับข้อผิดพลาด 
Response Message 

(Error) 

ไม่ส าแดงข้อมูลใบอนุญาต 

3. ออกเลขที่ใบขนสินค้าก าหนด 
สั่งการตรวจตามเงื่อนไขความเสี่ยง 

และให้ตรวจสอบใบอนุญาต/ใบรับรอง 

2.1 ฐานข้อมูลสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 

4. รับเลขที่ใบขนสินค้า 
และข้อความตอบกลับ 

2.2. ตรวจสอบ รหัสพิกัด/สถิติศุลกากร 
ทียั่งไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล 

ส าแดงเลขที่ใบอนุญาต 

ระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากร 

กรณ ียังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองรูปอิเล็กทรอนิกส์   

ขออนุมัติ/อนุญาตจากหน่วยงาน 
ต้องย่ืนใบอนุญาต/ใบรับรอง 

ในรูปแบบกระดาษ 

5. ยื่นใบอนุญาต/ใบรับรอง 
ในรูปแบบกระดาษ  

ต่อหน่วยบริการศุลกากร 

6. พนักงานศุลกากร ตรวจสอบ 
หากพบว่าไม่ถูกต้องจะพิจารณาความผิด 

เป็นการเฉพาะราย 30 

ผู้น าของเข้า/ผู้ส่งของออก 



ส่วนที่ 5 ข้อความตอบกลับ และการด าเนินการส าหรับการน าเข้า 

•  ผู้น ำของเข้ำติดต่อหน่วยบริกำรศุลกำกรก่อนกำรน ำของออกจำกอำรักขำศุลกำกรเพื่อตรวจสอบ
ใบอนุญำตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดำษ หำกไมต่รงกันจะพิจำรณำควำมผิดเป็นกำรเฉพำะรำย  

“พบพนักงานศุลกากรตรวจสอบใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองสินค้าที่ยังไม่ได้เช่ือมโยงข้อมูล” 

•  ผู้น ำของเข้ำติดต่อหน่วยบริกำรศุลกำกรก่อนกำรน ำของออกจำกอำรักขำศุลกำกร เพ่ือตรวจสอบ
ใบอนุญำตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดำษกับข้อมูลใบขนสินค้ำในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร  
(ถ้ำไม่ถูกต้องพิจำรณำควำมผดิเป็นกำรเฉพำะรำย ถ้ำถูกต้องผู้น ำของเข้ำน ำของออกจำกโรงพักสินค้ำได้ทันที)  

“พบพนักงานศุลกากรตรวจสอบใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองสินค้าที่ยังไม่ได้เช่ือมโยงข้อมูล” 

•  ผู้น ำของเข้ำเตรียมของให้พนักงำนศุลกำกรท ำกำรตรวจสอบพร้อมใบอนุญำตหรือใบรับรองในรูปแบบ
กระดำษ และมัดลวดก่อนน ำของออกจำกอำรักขำศุลกำกรเพื่อไปตรวจปล่อยนอกสถำนที่ 

“ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ที่
ท่าหรือที่หรือสนามบินทีน่ าเข้า” 

•  ผู้น ำของเข้ำติดต่อโรงพักสินค้ำเพ่ือเตรียมของให้พนักงำนศุลกำกรท ำกำรตรวจสอบพร้อมใบอนุญำต 
 หรือใบรับรองในรูปแบบกระดำษ ก่อนน ำของออกจำกอำรักขำศุลกำกร 

“พบพนักงานศุลกากร ที่ท่าหรือที่หรือสนามบิน
ที่น าเข้าก่อนปล่อยสินค้า” 

•  ผู้น ำของเข้ำติดต่อโรงพักสินค้ำเพ่ือเตรียมของให้พนักงำนศุลกำกรท ำกำรตรวจสอบพร้อมใบอนุญำต 
 หรือใบรับรองในรูปแบบกระดำษ ก่อนน ำของออกจำกอำรักขำศุลกำกร 

“ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ที่
ท่าหรือที่หรือสนามบินทีน่ าเข้า”  

•  ผู้น ำของเข้ำติดต่อโรงพักสินค้ำเพ่ือเตรียมของให้พนักงำนศุลกำกรท ำกำรตรวจสอบร่วมกับหน่วยงำน 
 พร้อมใบอนุญำตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดำษ ก่อนน ำของออกจำกอำรักขำศุลกำกร 

“พบหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือตรวจสอบเอกสารหรือ

ตรวจสอบของ” 

•  พนักงำนศุลกำกรจะพิจำรณำควำมผิดฐำนเป็นกำรเฉพำะรำย 
•  หำกพบเป็นกรณีกำรบันทึกข้อมูลเลขท่ี และ/หรือวันที่ออกใบอนุญำตหรือใบรับรองใน 
ใบขนสินค้ำไมถู่กต้อง จะท ำกำรเปรียบเทียบงดกำรฟ้องร้องควำมผิด ตำมมำตรำ ๒๐๒  
แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำรผ่อนผันกำรปรับ และแก้ใขให้ถูกต้อง 

กรณ ีพนักงานศุลกากรท าการตรวจสอบ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ

พบว่า ไม่ตรงกับข้อมูลใบขนสินค้า  

กรณ ียังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองรูปอิเล็กทรอนิกส์   
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ส่วนที่ 5 ข้อความตอบกลับ และการด าเนินการส าหรับการส่งออก 

• ผู้ส่งของออกส่งมอบสินค้ำให้โรงพักสินค้ำเพื่อรอกำรบรรทุก 
• ผู้ส่งของออกน ำใบอนุญำตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดำษ ยื่นต่อหน่วยบริกำร

ศุลกำกร ภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันตัดบัญชีใบก ำกับกำรขนย้ำยสินค้ำ 
• กรณี ผูส้่งของออกยื่นใบอนุญำตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดำษ ภำยหลังสิบห้ำวัน 

นับแต่วันท่ีตัดบัญชีใบก ำกับกำรขนย้ำยสินค้ำ จะพิจำรณำควำมผิด 

“Goods Transition Control 
Already Checked” 

ข้อความตอบกลับ   ตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินคา้ 

กรณ ียังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองรูปอิเล็กทรอนิกส์   

• ผู้ส่งของออกน ำสินค้ำไปพบพนักงำนศุลกำกรพร้อมใบอนุญำตหรือใบรับรองในรูปแบบ
กระดำษ เพื่อตรวจสอบก่อนส่งมอบสินค้ำให้โรงพักสินค้ำ 

• พนักงำนศุลกำกรตรวจสอบใบอนุญำตฯในรูปแบบกระดำษกับข้อมูลใบขนสินค้ำ  
หำกไม่ตรง จะพิจำรณำควำมผิดฐำนเป็นกำรเฉพำะรำย 

• กรณี บันทึกข้อมูลเลขที่และ/หรือวันที่ออกใบอนุญำตฯไม่ถูกต้อง จะผ่อนผันกำรปรับ 
และบันทึกแก้ไขข้อมูลใบอนุญำตฯในใบขนสินค้ำขำออกให้ถูกต้องก่อนกำรรับบรรทุก 

Goods Transition Control 
Already Checked   

ให้มาตรวจของทีท่่าที่ส่งออก" 
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ส่วนที่ 6 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับ การโอนย้ายของภายในประเทศ   

 1. ส่งข้อมูลใบขนสินค้า
โอนย้ายภายในประเทศ 

(A,B,C,D,P) 
ต้องส าแดงเลขที่ใบอนุญาต 

2.ออกเลขที่ใบขนสินค้า 
และก าหนดสั่งการตรวจ 
ตามเงื่อนไขความเสี่ยง 

3. รับเลขที่ใบขนสินค้า 
และข้อความตอบกลับ 

ฐานข้อมูลสินค้าที่ต้องมี
ใบอนุญาต/ใบรับรอง 

ระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากร 
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ผู้น าของเข้า/ผู้ส่งของออก 

ฐานข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ 



ส่วนที่ 6 ข้อความตอบกลับ และการด าเนินการ 

•  ผู้น ำของเข้ำติดต่อหน่วยบริกำรศุลกำกรก่อนกำรน ำของออกจำกอำรักขำศุลกำกร เพ่ือยื่นใบอนุญำต
หรือใบรับรองในรูปแบบกระดำษให้พนักงำนศุลกำกรตรวจสอบกับข้อมูลใบขนสินค้ำ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกำกร หำกไม่ตรงกันพนักงำนศุลกำกรจะพิจำรณำควำมผิดเป็นกำรเฉพำะรำย 

“ไม่ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ 
ไปรับของที่ท่าหรือที่หรือ สนามบินที่น าเข้า” 

•  ผู้น ำของเข้ำเตรียมของให้พนักงำนศุลกำกรท ำกำรตรวจสอบพร้อมใบอนุญำตหรือใบรับรองในรูปแบบ
กระดำษ ก่อนน ำของออกจำกอำรักขำศุลกำกร 

“พบพนักงานศุลกากร ที่ท่าหรือที่หรือสนามบิน
ที่น าเข้าก่อนปล่อยสินค้า”  

•  ให้ผู้น ำของเข้ำเตรียมของให้พนักงำนศุลกำกรท ำกำรตรวจสอบพร้อมใบอนุญำตหรือใบรับรองใน
รูปแบบกระดำษ ก่อนน ำของออกจำกอำรักขำศุลกำกร 

“ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ที่
ท่าหรือที่หรือสนามบินทีน่ าเข้า” 

•  พนักงำนศุลกำกรจะพิจำรณำควำมผิดฐำนเป็นกำรเฉพำะรำย 
•  หำกพบเป็นกรณีกำรบันทึกข้อมูลเลขท่ี และ/หรือวันที่ออกใบอนุญำตหรือใบรับรองใน 
 ใบขนสินค้ำไมถู่กต้อง จะท ำกำรเปรียบเทียบงดกำรฟ้องร้องควำมผิด ตำมมำตรำ ๒๐๒  
 แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำรผ่อนผันกำรปรับ 

•  เมื่อด ำเนินกำรผ่อนผันกำรปรับแล้ว พนักงำนศุลกำกรจะท ำกำรบันทึกแก้ไขเลขท่ีและ/หรือ 
 วันที่ใบอนุญำตหรือใบรับรองในใบขนสินค้ำขำเข้ำให้ถูกต้องก่อนกำรตรวจปล่อยและ/หรือ 
 ส่งมอบของออกจำกอำรักขำของศุลกำกร 

กรณ ีพนักงานศุลกากรท าการตรวจสอบ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ
พบว่า ไม่ตรงกับข้อมูลใบขนสินค้าโอนย้าย

ภายในประเทศ   

ส าหรับ การโอนย้ายของภายในประเทศ   
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ส่วนที่ 7 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณ ีระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง   

กรมศุลกากร หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต 

 1.1 ก าหนดในฐานข้อมูลยกเว้น
ของหน่วยงาน (EXEMPT100) 2. ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง(กระดาษ) 

2.1 รับใบอนุญาต/ใบรับรอง 
รูปแบบกระดาษ 

1. หนังสือแจ้งระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง 

 3. ส่งข้อมูลใบขนสินค้า 
โดยระบุ EXEMPT100  

ในรายการส่วนใบอนุญาต 

ตอบกลับข้อผิดพลาด 
Response Message(Error) 

5. ค้นหาข้อมูล EXEMPT100   

พบข้อมูลเลขยกเว้น 

6.  ออกเลขที่ใบขนสินค้าและก าหนด 
สั่งการตรวจ 

ไม่พบข้อมูล EXEMPT100  

4.1 ฐานข้อมูลสินค้าท่ีต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 

7. รับเลขทีใ่บขนสินค้า 
และข้อความตอบกลับ 

4.2 ตรวจสอบ พิกัดศุลกากร+รหัสสถิติ 
ที่มีการเชื่อมโยง 

ผู้น าของเข้า/ผู้ส่งของออก 

8. ยื่นใบอนุญาต/ใบรับรอง 
ในรูปแบบกระดาษ  

ต่อหน่วยบริการศุลกากร 

9. พนักงานศุลกากร ตรวจสอบ 
หากพบว่าไม่ถูกต้องจะพิจารณาความผิด 

เป็นการเฉพาะราย และบันทึกข้อมูล 37 



ส่วนที่ 7 ข้อความตอบกลับ และการด าเนินการส าหรับการน าเข้า 

• ผู้น ำของเข้ำติดต่อโรงพักสินค้ำเพื่อเตรียมของให้พนักงำนศุลกำกรท ำกำรตรวจสอบพร้อม 
 ใบอนุญำตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดำษก่อนน ำของออกจำกอำรักขำศุลกำกร 

• พนักงำนศุลกำกรจะตรวจสอบพิกัดศุลกำกร รำคำและของ 
• ถูกต้อง : จะบันทึกข้อมูลเลขท่ีใบอนุญำตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดำษ 
  เข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรก่อนกำรตรวจปล่อยสินค้ำ 

• ไม่ถูกต้อง : จะพิจำรณำควำมผิดเป็นกำรเฉพำะรำย 

“ให้น าใบอนุญาตหรือใบรับรองกระดาษ 
มาพบพนักงานศุลกากร” 

กรณ ีระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง   

38 



ส่วนที่ 7 ข้อความตอบกลับ และการด าเนินการส าหรับการส่งออก 

• ผูส้่งของออกน ำสินค้ำพร้อมใบอนุญำตแบบกระดำษไปพบพนักงำนศุลกำกรเพื่อตรวจสอบ 
 ก่อนส่งมอบสินค้ำให้โรงพักสินค้ำเพื่อรอกำรบรรทุก 

• พนักงำนศุลกำกรจะตรวจสอบพิกัดศุลกำกร รำคำและของ 
• ถูกต้อง : จะบันทึกข้อมูลเลขท่ีใบอนุญำตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดำษ 
 เข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรก่อนกำรตรวจปล่อยสินค้ำ 

• ไม่ถูกต้อง : จะพิจำรณำควำมผิดเป็นกำรเฉพำะรำย 

“ให้น าใบอนุญาตหรือใบรับรองกระดาษ 
มาพบพนักงานศุลกากร” 

กรณ ีระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง   

ข้อความตอบกลับ   ตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า 
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