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Template คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

 (Work Manual) 
 

กระบวนการ พิธีการศลุกากรสินคา้ถ่ายล า  
กรมศุลกากร 

กระทรวงการคลัง 

ส านัก/ส านักงาน/กลุ่ม/ด่าน  ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

จัดท าข้ึนเป็นฉบับที่ ................................. ณ วันที่......... เดือน...................... ปี............ 
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1. วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 
1.1 เพื่อให้กรมศุลกากร มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน 

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง องค์กรในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน 
และบรรลุข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ 

1.2 เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาของ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการ
ปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 

1.3 เพื่อใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกได้รับรู้ เข้าใจ กระบวนการปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการดังกล่าวเพื่อขอการรับบริการหรือบูรณาการที่ตรงกับความต้องการ 

1.4 เพื่อให้การถ่ายล าเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย พิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน  
(The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures) ประกอบกับเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 
อันเป็นการ พัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการถ่ายล าโดยเรือต่อเรือ หรืออากาศยานต่ออากาศยานให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

2. ขอบเขต 
ครอบคลุมกระบวนการถ่ายล าต้ังแต่สินค้าเข้ามายังราชอาณาจักรและท าการถ่ายล าพ้นออกไปนอกราชอาณาจักร ที่อยู่ภายใต้การก ากับควบคุมของศุลกากรตาม

กฎหมายและระเบียบที่ก าหนดรวมทั้งกิจกรรมของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการถ่ายล าสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. ค าจ ากัดความ 
 
 

ค าจ ากัดความ ความหมาย 
ของถ่ายล า TRANSSHIPMENT CARGO 

“การถ่ายล า” ความหมาย (มาตรา 4 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560) (ประมวลฯ ข้อ 4 01 02 01) 
“การถ่ายล า” หมายความว่า การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาในราชอาณาจักร ไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่ง

ของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้การควบคุมของศุลกากรในด่าน 
ศุลกากรแห่งเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร 

ผู้ขอถ่ายล า ผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ขอถ่ายล า ตามประมวลฯ ข้อ 4 01 02 03 
Shipper Name ช่ือผู้ขาย/ช่ือผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ 

Consignee Name  ช่ือผู้ซื้อ/ช่ือผู้รับสินค้าในต่างประเทศ 
Bill of Lading ใบตราส่งสินค้าจะต้องแจ้งท่าต้นทางส่งในต่างประเทศแจ้งท่าแห่งหนึ่งแห่งใดในราชอาณาจักรเป็นท่า 

ถ่ายล าและท่าปลายทางส่งในต่างประเทศ 
Manifest สินค้าถ่ายล าจะต้องแจ้งท่าต้นทาง ท่าถ่ายล าเรือ และท่าปลายทางตรงกับใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 

Less Container 
Load : LCL 

ของถ่ายล าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุของขาเข้าหลายผู้รับตราส่ง 

Full Container 
Load : FCL 

ของถ่ายล าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุของขาเข้าผู้รับตราส่งรายเดียว 
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4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
“พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบ” หมายถึง พนักงานศุลกากร ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการถ่ายล าตามระเบียบพิธีการศุลกากรที่ก าหนดไว้ในประมวลระเบียบ

ปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 4 บทที ่2 

“ผู้ขอถ่ายล า” หมายถึง ผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ขอถ่ายล า (ตามประมวลฯ ข้อ 4 01 02 03) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการถ่ายล าตามระเบียบพิธีการศุลกากร    
ที่ก าหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 4 บทที ่2 
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5. กระบวนการ (Work flow) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

การปฏบิตัพิธิกีารถา่ยล า 
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6. ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
 
 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สินค้าถ่ายล าเข้ามาใน ราชอาณาจักร 
(TRANSSHIPMENT CARGO) 

  หลักการ ประมวลฯ ข้อ 4 01 02 01 
“การถ่ายล า” หมายความว่า การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้า มาในราชอาณาจักร

ไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้การควบคุมของศุลกากรในด่าน
ศุลกากรแห่งเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและ จุดส้ินสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร 
เงื่อนไขการถ่ายล า ประมวลฯ ข้อ 4 01 02 02 
(1) ต้องมีบัญชีสินค้าส าหรับเรือหรืออากาศยานหรือเอกสารการขนส่งระหว่างประเทศ หรือใบตราส่งสินค้า
ที่แจ้งท่าหรือสนามบินต้นทางและท่าหรือสนามบินปลายทางที่อยู่นอกราชอาณาจักร 
(2) บัญชีตู้คอนเทนเนอร์  (Container List) (ถ้ามี ) ต้องระบุท่าหรือสนามบินที่จะถ่ายล า  ท่ีอยู่ ใน
ราชอาณาจักร 
(3) กรณีที่ผู้ขอถ่ายล าไม่ใช่ตัวแทนเรือหรือสายการบิน ต้องมีช่ือผู้ขอถ่ายล าในบัญชี สินค้าส าหรับเรือหรือ
อากาศยาน 
(4) ของถ่ายล าให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่น าของถ่ายล าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

ในกรณีที่ผู้ขอถ่ายล าไม่น าของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดเวลาตาม วรรคหนึ่ง ให้ของนั้น
ตกเป็นของแผ่นดิน 
(5) ในกรณีที่ผู้ขอถ่ายล าประสงค์จะเปล่ียนการผ่านพิธีการศุลกากรจากการถ่ายล าเป็น การน าเข้าต้อง
ด าเนินการขอแก้ไขบัญชีสินค้าส าหรับเรือหรืออากาศยานหรือเอกสาร การขนส่งระหว่างประเทศและใบตราส่ง
สินค้า ณ ด่านศุลกากรที่น าเข้า โดยปฏิบัติพิธีการน าเข้าพร้อมช าระภาษีอากร(หากมี) เท่านั้น ไม่สามารถ
ใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่ 
เกี่ยวข้องและน าของนั้นออกไปจากอารักขาของศุลกากรให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันน าของถ่าย
ล าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยให้ค านวณอากรตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร  และพิกัดอัตรา
ศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่น าของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร และไม่สามารถส่งกลับเพื่อขอคืนอากร
ตาม มาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2560 

กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ของถ่ายล านั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

 
 

2 

 
 

การขออนุมัติเป็นผู้ขอถ่ายล า 

ผู้ขอถ่ายล าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ ประมวลฯ ข้อ 4 01 02 03 
(1) ขออนุมัติเป็นผู้ขอถ่ายล าตามแบบแนบท้ายประมวลฯ บทนี้ พร้อมแบบค าขอลงทะเบียนผู้ขอถ่ายล า-
ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ณ ส านักงานหรือด่านศุลกากรใด ๆ โดย
พนักงานศุลกากรจะพิจารณาเสนอ ผู้อ านวยการส านักงานหรือด่านศุลกากรเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ 
ให้ยื่นเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียว 

 
3 

 
การอนุมัติ 

ประมวลฯ ข้อ 4 01 02 03 
เมื่อได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ขอถ่ายล าแล้ว ให้พนักงานศุลกากรผู้พิจารณาเสนอจะบันทึกข้อมูลการอนุมัติ

ให้เป็นผู้ขอถ่ายล าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ขอถ่ายล าจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
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  (1.1) ต้องท าสัญญาประกันทัณฑ์บนตามแบบแนบท้ายประมวลฯ บทนี้พร้อมกับวางเงินไว้ 
เป็นประกันหรือวางหนังสือค้ าประกันของธนาคารในวงเงิน 1 ล้านบาท ยกเว้นผู้ขอถ่ายล าที่เป็นตัวแทนเรือ
หรือตัวแทนอากาศยาน 

(1.2) ในกรณีที่ผู้ขอถ่ายล าไม่ประสงค์จะวางเงินไว้เป็นประกันหรือวางหนังสือค้ าประกันของธนาคาร
ตาม (1.1) ผู้ขอถ่ายล าจะต้องท าสัญญาประกันทัณฑ์บน ตามแบบ แนบท้ายประมวลฯ บทนี้ ณ หน่วยงาน
ศุลกากรที่มีการน าของถ่ายล านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมกับวางเงินไว้เป็นประกันหรือวางหนังสือค้ า
ประกันของธนาคาร ในวงเงินคุ้มค่าภาษีอากรของของทั้งหมดส าหรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการ
ถ่ายล าแต่ละครั้ง 
      เม่ือผู้ขอถ่ายล ายื่นค าร้องขอคืนค้ าประกันต่อส านักงานศุลกากรหรือ หน่วยงานศุลกากรที่ได้วาง
ประกัน และมีการส่งของถ่ายล าออกนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบด าเนินการคืน
ค้ าประกันให้แก่ผู้ขอถ่ายล าได้ 
      กรณีการวางเงินไว้เป็นประกันหรือวางหนังสือค้ าประกันของธนาคารเป็นรายเที่ยวส าหรับของถ่ายล า
อยู่ในประเภทพิกัดศุลกากรที่อัตราอากรเป็นศูนย์ ให้วางเงินไว้เป็นประกันหรือวางหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารในจ านวนร้อยละ 10 ของราคาของถ่ายล า ส่วนของถ่ายล าที่ใบตราส่งหนึ่งฉบับมีสินค้าหลายประเภท 
ซึ่งมีราคาและจัดเข้าประเภทพิกัดอัตราอากรที่แตกต่างกัน ให้วางเงินไว้เป็นประกันหรือวางหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารในจ านวนที่ค านวณจากราคารวมของของทั้งหมดคูณด้วยอัตราอากรสูงสุดของของถ่ายล านั้น 

(1.3) ส าหรับผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ หรือตัวแทนออก ของระดับมาตรฐาน
เออีโอ เมื่อได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ขอถ่ายล าสามารถใช้หลักประกันในการเป็นผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับ
มาตรฐานเออีโอ หรือตัวแทนออกของระดับ มาตรฐานเออีโอ แทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขอถ่ายล า 
     ให้พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบบันทึกการวางประกันตามข้อ (1.1) หรือข้อ (1.2) หรือข้อ (1.3) ไว้ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยจอภาพใบส่ังเก็บ (จอภาพ order Form) 
(2) ด าเนินการยื่นค าร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ กับ
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Production System) ตามแบบแนบท้ายค าส่ังนี้ ณ ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อท าการทดสอบระบบการแลกเปล่ียนข้อมูลและ/หรือการลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี ้ให้ ยื่นเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียว 
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การปฏิบัติพิธีการถ่ายล า 

  ประมวลฯข้อ 4 01 02 05 การขนของถ่ายล าข้ึนพักไว้บนบก 
การน าของถ่ายล าเข้ามา ผู้รับขนส่งสินค้าหรือตัวแทนเรือจะต้องแยกบัญชีสินค้าส าหรับเรือ (Manifest) 

ของของถ่ายล าไว้ต่างหากออกจากบัญชีสินค้าส าหรับเรือของของน าเข้า 
ให้เก็บของถ่ายล าในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคง ให้เป็นสัดส่วนเหมาะสม ไม่ปะปนกับ สินค้าน าเข้าอื่น ๆ 

เพื่อให้พนักงานศุลกากรสามารถควบคุมและตรวจสอบได้โดยง่าย 
การน าของถ่ายล าเข้ามาทางอากาศยานหรือทางบก ให้ปฏิบัติตามวรรคแรกและ วรรคสอง โดย

อนุโลม 
 (1) ของถ่ายล าท่ีน าเข้าทางเรือ 

ในกรณีที่ยังไม่อาจยื่นใบขนสินค้าถ่ายล าได้ และผู้ขอถ่ายล าประสงค์จะขอถ่ายล าออกจากเรือ เพื่อรอ
รับการรับบรรทุกออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1.1) ของถ่ายล าที่เป็นของกองหรือมิได้บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ให้เก็บวางของถ่ายล าในโรงพักสินค้า ณ 
ท่าที่น าเข้า ให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับของน าเข้าอื่น ๆ  ส่วนกรณี เก็บของถ่ายล าไว้ในเรือฉลอมให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมส าหรับเจ้าหน้าที่คุมเฝ้าตามระเบียบ 
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การปฏิบัติพิธีการถ่ายล า 

     การตรวจนับจ านวนหีบห่อของถ่ายล าที่ขนถ่ายจากเรือเข้าเก็บไว้ในโรงพักสินค้า ให้ตรงตามบัญชีสินค้า   
ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานศุลกากรที่ก ากับเรือ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการตรวจนับ 
หีบห่อ (Tally Sheet) ของพนักงาน โรงพักสินค้าและของตัวแทนเรือว่าของถ่ายล าได้ขนขึ้นและเก็บใน
โรงพักสินค้าถูกต้อง ตามบัญชีสินค้าส าหรับของถ่ายล าหรือไม่ มีขาดหรือเกินหรือไม่ประการใด ถ้ามีการขน
ขึ้นขาดหรือเกิน ให้จดบันทึกไว้ในเอกสารรายการตรวจนับหีบห่อ (Tally Sheet) และให้ตัวแทนเรือส่งข้อมูลแก้ไข
บัญชีสินค้าส าหรับของถ่ายล าให้ถูกต้อง 
     กรณีหีบห่อช ารุดหรือแตกหักเสียหาย การเปิดหีบห่อเพื่อส ารวจรายการ แตกหักเสียหาย ให้กระท าต่อ
หน้าตัวแทนเรือผู้รับขน พนักงานศุลกากรประจ าโรงพักสินค้าที่ของถ่ายล านั้นเก็บรักษาอยู่ และผู้ที่มีช่ือระบุ
ในเอกสารการขนส่งระหว่าง ประเทศหรือใบตราส่งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

(1.2) ของถ่ายล าท่ีบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 
       (1.2.1) ตัวแทนเรือต้องแยกบัญชีของถ่ายล าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ไว้ต่างหาก จากบัญชีของ

น าเข้าทั่วไป และระบุหมายเลขดวงตราประทับ (SEAL) ของบริษัทเรือส าหรับตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้ (ถ้ามี) 
เพื่อประกอบการควบคุมตรวจสอบ การเก็บ รักษา และการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ภายในเขตท่า 

       (1.2.2) ของถ่ายล าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ที่บรรจุของขาเข้าหลายผู้รับตราส่ง (ตู้ Less 
Container Load: LCL) ต้องเก็บวางของถ่ายล าในโรงพักสินค้าให้เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับของน าเข้าอื่น ๆ 

       (1.2.3) ของถ่ายล าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ที่บรรจุของขาเข้าผู้รับตราส่งรายเดียว (ตู้ Full 
Container Load: FCL) เมื่อขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งบรรจุของถ่ายล าลงจากเรือแล้ว ให้เก็บให้เป็น
สัดส่วนเหมาะสม ไม่ปะปนกับของน าเข้าอื่น ๆ 
(2) ของถ่ายล าท่ีน าเข้าทางอากาศยานหรือทางบก ในกรณีที่ยังไม่อาจยื่นใบขนสินค้าถ่ายล าได้และผู้ขอ 
ถ่ายล าประสงค์จะขอถ่ายล าออกจากอากาศยานหรือรถยนต์เพื่อรอรับการรับบรรทุกออกไปนอก
ราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามข้อ (1) โดยอนุโลม 

4 01 02 06 การท าใบขนสินค้าถ่ายล า 
(1) ใบขนสินค้าถ่ายล าแต่ละฉบับให้ใช้กับของถ่ายล าที่น าเข้ามาโดยเรือล าเดียวกัน และให้ใช้ได้กับเอกสาร
การขนส่งระหว่างประเทศหรือใบตราส่งที่ระบุเมืองปลายทาง ต่างประเทศเดียวกันได้หลายฉบับ 
(2) ผู้ขอถ่ายล าจะจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด และส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์เข้า สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ตามเอกสารแนบท้ายประมวลฯ บทน้ี 
(3) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับเรือ หรืออากาศยาน ดังนี้ 
     (3.1) ประเภทของกระบวนการ (Processing Indicator) มีค่าเป็น 28 = Transshipment (ถ่ายล า) 
     (3.2) ประเภทการถ่ายล า (Transshipment Type) มีค่าเป็น 1= การถ่ายล าในด่านศุลกากรเดียวกัน 
     (3.3) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ขอถ่ายล า (Transshipment Applicant) 
     (3.4) ประเภทการขนถ่าย (Cargo Movement) มีค่าเป็น 3 = Transshipment (ขนถ่ายของถ่ายล า) 
     (3.5) ช่ือผู้ขาย/ช่ือผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ (Shipper Name) 
     (3.6) ประเทศของผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ (Shipper Country Code)  
     (3.7) ช่ือผู้ซื้อ/ช่ือผู้รับสินค้าในต่างประเทศ (Consignee Name) 
     (3.8) ประเทศผู้รับสินค้าในต่างประเทศ (Consignee Country)  
     (3.9) เลขที่ใบตราส่งสินค้าขาเข้า (Bill of Lading) 
     (3.10) หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container Number) (เฉพาะทางเรือ)  
     (3.11) จ านวนหีบห่อของสินค้า (Total Package Amount) 
     (3.12) หน่วยของหีบห่อ (Total Package Unit Code) 
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การปฏิบัติพิธีการถ่ายล า 

     (3.13) รหัสโกดังหรือสถานที่ เก็บของ (Shed Number)/รหัสโรงพักสินค้าหรือสถานที่ตรวจปล่อยของ 
(Release Port) 
     (3.14) รหัสท่าหรือสนามบิน ที่ท าการขนถ่ายของถ่ายล าเข้ามาในราชอาณาจักร (Port of Discharge)/
รหัสท่าหรือสนามบิน ที่จะท าการขนถ่ายของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร (Port of Loading) 
(4) กรณีตรวจพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ ผู้ขอถ่ายล าต้องท าการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้ว   
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
(๕) กรณีไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทาง
อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 14 หลัก โดยหลักที่ 5 ของเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล า มีค่าเป็น “8” Transshipment 
และแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ขอถ่ายล า และให้ถือเป็นการยื่น 
ใบขนสินค้าถ่ายล าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว 

4 01 02 07 กรณีที่คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
     กรณีที่คอมพิวเตอร์ขัดข้อง ผู้ขอถ่ายล าสามารถปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร กรณีการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากร กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบไฟฟ้าของศุลกากรขัดข้อง  

4 01 02 08 พิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล าที่น าเข้าทางเรือ 
(1) การถ่ายล าของที่เก็บวางในโรงพักสินค้าอันได้รับอนุมัติ 
     (1.1) ผู้ขอถ่ายล าจะแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อพนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบ 
     (1.2) ให้พนักงานศุลกากรประจ าเรือขาเข้าของท าเนียบท่าเรือที่น าของถ่ายล าเข้ามา ท าการตรวจสอบ
ข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และตรวจสอบเครื่องหมาย เลขหมาย จ านวน
และลักษณะหีบห่อ เมื่อพบว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกันแล้ว ให้บันทึกผลการตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรแล้วอนุญาตให้ท าการบรรทุก โดยมัดลวดประทับดวงตราตะกั่ว กศก. ที่ประตูตู้สินค้าของ
ยานพาหนะที่ใช้บรรทุกของถ่ายล า หรือที่ประตูตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกของถ่ายล านั้น และให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามระเบียบ เว้นแต่กรณีถ่ายล าที่หน่วยงานศุลกากรต้นทางและหน่วยงานศุลกากรปลายทาง
อยู่ในบริเวณเดียวกัน ไม่ต้องมัดลวดประทับดวงตราตะกั่ว กศก. จากนั้นผู้ขอถ่ายล าน าของถ่ายล านั้นไปยัง
หน่วยงานศุลกากรประจ าเรือขาออกเพื่อให้พนักงานศุลกากรประจ าเรือขาออกตรวจสอบ 
     (1.3) ผู้ขอถ่ายล าจะแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อพนักงานศุลกากรประจ า เรือ    
ขาออก ให้พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรและตรวจสอบเครื่องหมาย เลขหมาย จ านวนและลักษณะหีบห่อและดวงตราตะกั่ว กศก. (ถ้ามี) 
แล้ว พบว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกัน ให้บันทึกผลการตรวจของถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ และอนุญาตให้น า
ของถ่ายล า ผ่านสถานีของท าเนียบท่าเรือท่ีจะส่งออก 
     (1.4) ในการรับบรรทุกของถ่ายล า เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้รับข้อมูล รายงานยานพาหนะ
ออกจริงและข้อมูลบัญชีสินค้าของถ่ายล าขาออกแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบประมวลผล
กับข้อมูลรายงานเรือออกและบัญชีสินค้าส าหรับเรือขาออกส าหรับของถ่ายล า หากพบว่าถูกต้องตรงกันระบบ
จะปรับสถานะ การรับบรรทุกในข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า และแจ้งกลับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าให้
ทราบว่า “Goods Loaded” ถือเป็นการรับบรรทุกของถ่ายล าแล้ว 
(2) การถ่ายล าของที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 
     (2.1) กรณีถ่ายล าตรงจากเรือล าที่บรรทุกของเข้ามาไปยังเรือล าที่บรรทุกของออกไป เมื่อผู้ขอถ่ายล า
แจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้พนักงานศุลกากรประจ าท าเนียบท่าเรือนั้นท าการ
ตรวจสอบจ านวน หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์และหมายเลขดวงตราประทับ (SEAL) ของบริษัทเรือให้ถูกต้องตรงตาม 
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  ข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และให้บันทึกผลการตรวจของถ่ายล าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับบรรทุกของถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรต่อไป และให้ผู้ขอถ่ายล าช าระ
ค่าธรรมเนียมการใช้ดวงตราตะกั่ว กศก. ตามระเบียบ โดยให้พนักงานศุลกากรมัดลวดประทับดวงตราตะกั่ว 
กศก. ที่ประตูตู้คอนเทนเนอร์ เว้นแต่กรณีถ่ายล าที่หน่วยงานศุลกากรต้นทางและหน่วยงานศุลกากร 
ปลายทางอยู่ในบริเวณเดียวกัน ไม่ต้องมัดลวดประทับดวงตราตะกั่ว กศก. ที่ประตูตู้คอนเทนเนอร ์
     (2.2) กรณีของถ่ายล าที่ต้องขนขึ้นพักไว้บนบกก่อน ให้ด าเนินการตามประมวลฯ ข้อ 4 01 02 05(1.2) 
กรณีไม่มีดวงตราประทับ (SEAL) ของบริษัทเรือ หรือดวงตรา ประทับ (SEAL) ของบริษัทเรือมีสภาพ ไม่
สมบูรณ์ ให้บริษัทเรือหรือตัวแทนเรือน าดวงตราประทับ (SEAL) ของบริษัทเรือมาด าเนินการประทับตรา 
ให้เรียบร้อย  
     เมื่อเรือล าที่จะรับบรรทุกของถ่ายล าเข้ามาและผู้ขอถ่ายล าได้แจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว ให้พนักงานศุลกากรจะด าเนินการตามข้อ (2.1) 
(3) ของถ่ายล ารับบรรทุกไปไม่หมดทั้งจ านวน  
     ในกรณีของถ่ายล ารับบรรทุกไปไม่หมดทั้งจ านวนในใบขนสินค้าถ่ายล าในคราวเดียวกัน ผู้ขอถ่ายล าจะขอ
อนุญาตต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อย ณ ท่าที่ส่งออก เพื่อส่งของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักรเพียง
บางส่วน 
     กรณีที่พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบได้รับค าร้องดังกล่าวแล้ว ให้ท าการตัดบัญชีรับบรรทุกแบบ 
Manual จนครบจ านวนตามข้อมูลในใบขนสินค้าถ่ายล า 

4 01 02 09 พิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล าที่น าเข้าทางสนามบิน 
(1) การถ่ายล าทางอากาศยาน ภายในเขตสนามบินแห่งเดียวกันและภายในเขตโรงพักสินค้าเดียวกัน 
     (1.1) ผู้ขอถ่ายล าจะแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ พนักงานศุลกากรเพื่อท าการ
ตรวจสอบของถ่ายล า 
     (1.2) เมื่อพนักงานศุลกากรตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และ
ตรวจสอบเครื่องหมาย เลขหมาย จ านวนและลักษณะหีบห่อแล้ว พบว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกันแล้ว ให้
บันทึกผลการตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้วอนุญาตให้ท าการเคล่ือนย้ายของถ่ายล าไปยัง
อากาศยานที่จะส่งของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร 
     (1.3) ผู้ขอถ่ายล าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเคล่ือนย้ายของถ่ายล าไปยังอากาศยานที่ จะส่งของถ่ายล า
ออกไปนอกราชอาณาจักร 
     (1.4) ในการรับบรรทุกของถ่ายล า ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูล บัญชีสินค้าส าหรับ
อากาศยานขาออกส าหรับของถ่ายล า กับข้อมูลรายงานอากาศยานออกและข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร หากพบว่าถูกต้องตรงกันระบบจะปรับสถานะการรับบรรทุกในใบขนสินค้า
ถ่ายล า และแจ้งกลับผู้ ส่งข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า ให้ทราบว่า “Goods Loaded” ถือเป็นการรับบรรทุก 
ของถ่ายล าแล้ว 
     (1.5) กรณีข้อมูลรายงานยานพาหนะออกจริง กับข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าขาออกใน ระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรไม่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน (Change Flight) ท่ีท าการขนถ่ายของ
ถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักรต่างจาก เที่ยวบินที่ยื่นในใบขนสินค้าถ่ายล าในครั้งแรก 
             (1.5.1) กรณีผู้ขอถ่ายล าได้มีการเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน โดยไม่เปล่ียนโรงพักสินค้าที่ขนถ่ายของ
ถ่ายล าขึ้นอากาศยาน 
                         (1.5.1.1) เมื่อผู้ขอถ่ายล าน าของถ่ายล าตามใบตราส่ง (Master Air Waybill /House Air 
Waybill) ไปในเที่ยวบินอื่น หรือเที่ยวบินเดิมในวันถัดไป ตัวแทนอากาศยานผู้ส่ง ข้อมูลรายงานยานพาหนะ
ออก จะมีหน้าที่จัดท าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเที่ยวบิน (Flight Maintenance Message) โดยระบุเลขที่
ใบตราส่ง (Master Air Waybill + House Air Waybill) และแจ้งว่า เท่ียวบิน/วันท่ีเท่ียวบินเดิม (Flight No / 
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  Departure Date) ได้ขอแก้ไขเป็น เที่ยวบิน/วันที่เที่ยวบินใด และเป็นผู้ส่งข้อมูลการ เปล่ียนแปลงดังกล่าว 
พร้อมลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
                       (1.5.1.2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบประมวลผลกับข้อมูลรายงาน 
อากาศยานออกและข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อพบว่าถูกต้องตรงกัน
ระบบจะปรับสถานะ การรับบรรทุกในข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า และแจ้งกลับผู้ส่งข้อมูล “Goods 
Loaded” ถือเป็นการรับบรรทุกของถ่ายล าแล้ว  
              (1.5.2) กรณีผู้ขอถ่ายล ามีความประสงค์จะท าการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินที่จะบรรทุกของถ่ายล า
ออกไปนอกราชอาณาจักร และจะน าของออกจากโรงพักสินค้าหนึ่งไปยังอีกโรงพักสินค้าหนึ่งภายใน
สนามบินเดียวกัน เพื่อท าการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินที่จะบรรทุกของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร 
                        (1.5.2.1) ผู้ขอถ่ายล าจะยื่นค าร้องขอเปล่ียนเที่ยวบิน ต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ 
สนามบินศุลกากรที่ระบุรหัสสถานที่รับบรรทุกของดังกล่าว ก่อนท าการเปล่ียนแปลง โดยให้แจ้งขอยกเลิก
เลขที่ใบตราส่ง (Master Air Waybill + House Air Waybill) และเที่ยวบิน/วันที่เที่ยวบินเดิม (Flight No / 
Departure Date) เพื่อให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในใบขนสินค้าถ่ายล าให้ถูกต้อง 
                        (1.5.2.2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบประมวลผลกับข้อมูลรายงาน 
อากาศยานออกและข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อพบว่าถูกต้องตรงกัน
ระบบจะปรับสถานะ การรับบรรทุกในข้อมลูใบขนสินค้าถ่ายล าและแจ้งกลับผู้ส่งข้อมูล “Goods Loaded” 
ถือเป็นการรับบรรทุกของถ่ายล าแล้ว  
      (1.6) กรณีข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานขาออกสาหรับของถ่ายล า กับข้อมูลรายงานอากาศยาน
ออกและข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรไม่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจากมีการขนถ่าย
ของถ่ายล าไปเพียงบางส่วน (Partial Shipment) 
              (1.6.1) ผู้ขอถ่ายล าจะยื่นค าร้องขออนุญาตขอถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักรเพียงบางส่วน 
              (1.6.2) เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับค าร้องแล้ว ให้ท าการตัดบัญชีรับบรรทุกแบบ Manual โดย
จับคู่กับบัญชีสินค้าถ่ายล าส าหรับอากาศยานขาออกของแต่ละเที่ยวบิน ที่ท าการขนถ่ายของถ่ายล าไปเพียง
บางส่วนจนครบจ านวนตามข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า 
     (1.7) ให้พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบรายงาน ประจ าวันที่ค้างรับ
บรรทุก หากเป็นกรณีเหตุขัดข้องไม่สามารถรับบรรทุกโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ พนักงานศุลกากรผู้มี
อ านาจหน้าที่หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ตัดบัญชีรับบรรทุกสามารถรับบรรทุกแบบ Manual ได้ 
(2) การถ่ายล าภายในเขตสนามบินศุลกากรแห่งเดียวกันแต่โรงพักสินค้าที่ขนส่งของถ่ายล าเข้ามากับโรงพัก
สินค้าที่ขนส่งของถ่ายล าออกไปต่างโรงพักสินค้ากัน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ (1) โดยอนุโลม โดยให้ ผู้ขอ
ถ่ายล ามีหน้าที่รับผิดชอบและก ากับของถ่ายล าที่ท าการขนย้ายนั้น 
     (2.1) ในการเคล่ือนย้ายของถ่ายล าออกจากโรงพักสินค้าต้นทางให้ผู้ประกอบการโรงพักสินค้า ท าการ
ตรวจสอบและบันทึกการเคล่ือนย้ายของออกจากโรงพักสินค้าด้วย 
     (2.2) เมื่อของถ่ายล าเคล่ือนย้ายมาถึงโรงพักสินค้าปลายทางที่จะขนถ่ายของถ่ายล า ออกไปนอก
ราชอาณาจักร ให้ผู้ประกอบการโรงพักสินค้าท าการตรวจสอบและบันทึกการรับสินค้าด้วย 

4 01 02 10 พิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล าที่น าข้าทางบก 
     ให้ปฏิบัติพิธีการเช่นเดียวกับพิธีการศุลกากรที่น าเข้าทางเรือโดยอนุโลม  
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การตรวจสอบควบคุม 

4 01 02 11 การตรวจค้นของถ่ายล า 
(1) ให้พนักงานศุลกากรตรวจของถ่ายล าเฉพาะเครื่องหมาย เลขหมาย จ านวนและลักษณะหีบห่อเท่านั้น 
เว้นแต่เป็นของถ่ายล าที่พนักงานศุลกากรมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า 
     (1.1) ของนั้นมีไว้เพื่อใช้ในการก่อการร้ายหรือเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้าย โดยเป็นของตามกฎหมาย
ว่าด้วยควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และส่ิงที่ใช้ในการสงคราม หรือ
กฎหมายว่าด้วยควบคุมยุทธภัณฑ์ หรือกฎหมายว่า ด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เป็นต้น 
     (1.2) ชนิดแห่งของหรือการขนส่งหรือการขนถ่ายดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ความมั่นคง 
สันติภาพ และความปลอดภัยระหว่างประเทศ โดยเป็นของตามกฎหมาย ว่าด้วยวัตถุอันตราย หรือ
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือกฎหมายว่าด้วยเช้ือ โรคและพิษจากสัตว์ หรือประกาศกระทรวง
พาณิชย์ว่าด้วยเรื่อง ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและก าหนดสินค้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นต้น 
      (1.3) มีการแสดงถิ่นก าเนิดเป็นเท็จ 
     (1.4) เป็นของผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการผ่านแดนหรือการถ่ายล า โดยเป็นของตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามน าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 

 
(2) วิธีการตรวจค้นของถ่ายล า 
     (2.1) ให้พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบขออนุมัติผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือ นายด่านศุลกากร 
เพื่อตรวจหรือค้นของถ่ายล านั้น โดยแจ้งเหตุอันควรเช่ือ ตลอดจนวิธีการที่จะด าเนินการ เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้ว ให้พนักงานศุลกากรมีหนังสือแจ้งผู้ขอถ่ายล ามาร่วมกันเปิดตรวจของถ่ายล านั้น ภายใน 3 วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือ 
     (2.2) กรณีที่ร่วมกันตรวจสอบของถ่ายล านั้นแล้ว ไม่พบความผิด ให้พนักงานศุลกากร รีบด าเนินการ
ปล่อยของถ่ายล าน้ันโดยทันที 
     (2.3) กรณีที่ร่วมกันตรวจสอบของถ่ายล านั้นแล้ว ตรวจพบความผิด ให้พนักงานศุลกากรส่งให้ฝ่ายคดี
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
     การด าเนินการต้ังแต่ (2.1)–(2.3) ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่น าของถ่ายล านั้นเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
(3) เงื่อนไข 

เมื่อผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากร ได้มีหนังสือแจ้งผู้ขอถ่ายล าตามข้อ (2.1) 
แล้ว ผู้ขอถ่ายล าไม่มาร่วมกันตรวจสอบของถ่ายล า ให้ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร เกบ็ของถ่ายล า
นั้นไว้ในอารักขาของศุลกากร เมื่อครบก าหนด 30 วันนับแต่ของถ่ายล าเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ของ
ถ่ายล านั้นตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และให้ 
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
     กรณีที่มีหลักฐานชัดแจ้งว่า ของถ่ายล าเป็นของที่มีลักษณะตามข้อ (1.1)–(1.4) ให้ของถ่ายล านั้น เป็น
ของอันจะพึงต้องริบ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ และให้ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากร
หรือนายด่านศุลกากรส่ังให้ท าลายโดย วิธีการที่ปลอดภัยต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และส่ิงแวดล้อม 
หรือให้ส่งกลับออกไปโดยพลัน หรืออาจส่ังให้ด าเนินการอื่นใดตามสมควร เพื่อให้ไม่สามารถน าของนั้นมา 
ใช้ได้อีก หรือเพื่อให้ของดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย โดยให้ผู้ขนส่งของถ่ายล าหรือผู้ควบคุม
ยานพาหนะ ที่ขนส่งของถ่ายล าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 
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  4 01 02 12 การเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุของถ่ายล า 
     ในกรณีหีบห่อภาชนะบรรจุของถ่ายล าแตก หรือช ารุด เมื่อผู้ขอถ่ายล ายื่นค าร้องขอแก้ไขข้อมูล ให้
พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบพิจารณาเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรอนุมัติให้
เปลี่ยนภาชนะบรรจุของเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง โดยให้พนักงานศุลกากรควบคุมตรวจนับจ านวนสินค้า  
ในหีบห่อ ควบคุมการซ่อมแซม หรือเปล่ียนหีบห่อภาชนะบรรจุใหม่ และเมื่อด าเนินการแล้ว ให้พนักงาน
ศุลกากรบันทึกแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
4 01 02 13 การควบคุมการขนย้ายของถ่ายล า 
     เพื่อการควบคุมการขนย้ายของถ่ายล าในระหว่างการขนส่งภายในส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร  
ให้ถือปฏิบัต ิดังต่อไปนี้ 
(1) ให้พนักงานศุลกากร ณ หน่วยงานศุลกากรต้นทาง แจ้งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
ให้หน่วยงานศุลกากรปลายทางทราบเกี่ยวกับของถ่ายล าทันทีที่ขนส่ง 
(2) ให้พนักงานศุลกากร ณ หน่วยงานศุลกากรปลายทางแจ้งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
ให้หน่วยงานศุลกากรต้นทางทราบทันทีที่ของถ่ายล าไปถึงหน่วยงานศุลกากรปลายทางแล้ว 
(3) ในกรณีที่หน่วยงานศุลกากรต้นทาง มีระบบการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วย เครื่องเอกซเรย์ (X-RAY) 
หน่วยงานศุลกากรต้นทางหรือกองสืบสวนและปราบปราม จะท าการคัดเลือกตู้คอนเทนเนอร์ที่มีปัจจัยเส่ียงท า
การตรวจเอกซเรย์ 
(4) ในกรณีที่มีการควบคุมการขนย้ายสินค้าด้วยระบบเทคโนโลยีที่กรมศุลกากรจะได้ ปรับปรุงหรือพัฒนา
เพิ่มขึ้น ให้น าระบบการควบคุมด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับการควบคุมการขนย้ายของถ่ายล าตาม
ระเบียบ ค าส่ัง หรือตามความเหมาะสมด้วย 
(5) ให้ส่วนควบคุมทางศุลกากรประจ าส านักงานศุลกากร มีหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติ
เกี่ยวกับของถ่ายล าให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัดและให้กองสืบสวนและปราบปราม มีหน้าที่ออกสืบ
ข่าวข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการถ่ายล าอยู่เสมอ  

4 01 02 14 การขนย้ายของถ่ายล า กรณีเกิดอุบัติเหตุ 
     กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยอย่างใด ๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนยานพาหนะหรือภาชนะที่
บรรจสิุนค้าระหว่างการขนส่งของถ่ายล า เมื่อผู้ขอถ่ายล าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน 
โดยผู้ขอถ่ายล ายื่นหลักฐาน พร้อมค าร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าต่อหน่วยงานศุลกากรต้นทางหรือ 
หน่วยงานศุลกากรปลายทาง (แล้วแต่กรณี) ให้พนักงานศุลกากรพิจารณาเสนอให้ ผู้อ านวยการส านักงาน
ศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ ตามที่เห็นสมควร 

4 01 02 15 กรณีของถ่ายล าตกเป็นของแผ่นดิน 
     กรณีที่ไม่ได้น าของถ่ายล าออกนอกราชอาณาจักรเมื่อครบก าหนด ๓๐ วันนับแต่วันน าเข้า ให้ของถ่ายล า
นั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

4 01 02 16 กรณีการส่งของถ่ายล ากลับไปยังประเทศต้นทางหรือประเทศที่สาม 
     กรณีของถ่ายล าที่น าผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร หากมีความประสงค์จะส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง
หรือประเทศที่สาม เมื่อผู้ขอถ่ายล ายื่นค าร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า ให้พนักงานศุลกากรพิจารณา
เสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากร หรือนายด่านศุลกากรที่เก็บรักษาของถ่ายล านั้น พิจารณาอนุมัติ 
โดยให้ใช้ใบขนสินค้าถ่ายล าฉบับเดิม 
4 01 02 17 ข้อห้ามหรือข้อจ ากัดส าหรับการน าผ่านตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ผู้ขอถ่ายล าต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดข้อห้ามหรือข้อจ ากัดส าหรับการน าผ่าน รวมถึงประกาศ 
ที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าวด้วย 
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การรับบรรทุก/ถ่ายล าออกไป นอกราชอาณาจักร 

4 01 02 18 การท ารายงานของถ่ายล าที่ค้างสถานะการรับบรรทุกไปยังประเทศที่สาม 
     ให้ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรปลายทางที่มีของถ่ายล าผ่าน ออกไปยังประเทศ
ที่สาม มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานของถ่ายล าที่ค้างสถานะการรับ
บรรทุกไปยังประเทศที่สาม เพื่อเสนออธิบดหีรือผู้ท่ีอธิบดีมอบหมายทราบเป็นรายเดือน 

4 01 02 19 กรณีไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่อธิบดีก าหนด 
กรณีมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดข้างต้นได้ และเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในอ านาจการ

พิจารณาของผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากร ผู้ขอถ่ายล าอาจยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากร เพื่อเสนอกรมศุลกากรพิจารณาเป็นกรณีเฉพาะราย 

 

7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 

ล าดับ กระบวนการ การด าเนินการ ระยะเวลา 

1 สินค้าถ่ายล าเข้ามาในราชอาณาจักร 
(TRANSSHIPMENT CARGO) 

การยื่นบัญชีสินค้าส าหรับเรือ/และอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์ - ตั ว แ ท น เ ร ือ ส ่ง ข ้อ ม ูล  ท า ง 
อิ เล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ า   
24 ช่ัวโมง ยก เ ว ้น เ ร ือ ที ่ เ ด ิน ท า ง    
ม าจากประ เ ท ศเ ว ีย ด น า ม แ ล ะ
ก ัม พ ูช า ใ ห้ ส่ ง ข้ อ มู ล ล ่ว ง ห น้ า              
ไม่น้อยกว่ า  1 ช่ัวโมง 

- การส่งข้อมูลบัญชี สินค้ าส าหรั บ       
อากาศยานเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์    
ของศุลกากรต้องจ ัด ส่ง ใ ห ้ค รบถ้ว น
ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง นับแต่อากาศยาน
มาถึงสนามบินที่ เป็นด่านศุลกากรใน 
ราชอาณาจักรและสามารถส่งข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนอากาศยาน เข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ 

2 การขออนุมัติเป็นผู้ขอถ่ายล า การตรวจสอบเอกสารกรณีเอกสารครบถ้วน ยื่นเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียว 

15 – 30 นาที 

3 การอนุมัติ กรณีเอกสารครบถ้วน 15 – 30 นาที 

4 การปฏิบัติพิธีการถ่ายล า กรณีไม่พบการกระท าผิดกฎหมาย 5 – 30 นาที 

5 การตรวจสอบควบคุม กรณี  ตร วจพ บการก ร ะท า ค ว าม ผิ ด  
ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจตรวจหรือค้นของ 
นั้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น (ตามมาตรา 104) 

ไม่ก าหนดระยะเวลา 
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6 การรับบรรทุก/ถ่ายล าออกไป 
นอกราชอาณาจักร 

กรณีข้อมูลถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะรับ 
บรรทุกอัตโนมั ติภายใน ๒๔ ช่ัวโมง    
นับแต่ส่งข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับเรือ  
ขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร 

 

8. ระบบติดตามประเมินผล 
 
 

ล าดับ กระบวนการ การด าเนินการ ระยะเวลา 

1 การรับบรรทุก/ถ่ายล าออกไป 
นอกราชอาณาจักร 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากร
ปลายทางที่มีของถ่ายล าผ่านออกไปยังประเทศที่สาม มีหน้าที่
ด าเนินการเพื่อให้พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบ จัดท ารายงานของ
ถ่ายล าที่ค้างสถานะการรับบรรทุกไปยังประเทศที่สาม เพื่อเสนอ 
อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายทราบเป็นรายเดือน 

ทุกเดือน 

 
9. เอกสารอ้างอิง 

9.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
9.2 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.2560 
9.3 ประกาศกรมศุลกากรที่ 140/2560 เร่ือง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
10. แบบฟอร์มที่ใช้ 

10.1 ค าร้องขออนุมัติเป็นผู้ขอถ่ายล า-ผู้ขอผ่านแดน 
10.2 แบบค าขอลงทะเบียนผู้ขอถ่ายล า-ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 10.3 แบบค าขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) (บัญชีรายช่ือตัวแทนออกของ Customs Broker) 
 10.4 สัญญาประกันทัณฑ์บนผู้ขอถ่ายล าหรือผู้ขอผ่านแดน 
 10.5 ค าร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์/หรือการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Production System) 
 10.6 หนังสือให้ความยินยอมของผู้ประกอบการท าเนียบท่าเรือที่จะน าของถ่ายล าไปพักไว ้
 10.7 ค าร้องขอน าของถ่ายล าหรือของผ่านแดนเก็บในเขตถ่ายล าหรือเขตผ่านแดน (กศก. 165) 
 10.8 ค าร้องขอน าของถ่ายล าเข้าเก็บในโรงพักสินค้าอันได้รับอนุมัติหรือขอน าของถ่ายล าเก็บไว้ในเรือฉลอม (กศก. 166) 



 

 


