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1. วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 
1.1 เพื่อให้กรมศุลกากร มีการจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานทีแ่สดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบตัิงานของกจิกรรม/

กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน  และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กรในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน  และบรรลุ
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

1.2 เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อใช้ในการเรียนรู้และพัฒนา
ของผู้ปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ   

1.3 เพื่อใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกได้รับรู้  เข้าใจ
กระบวนการปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพื่อขอการรับบริการหรือบูรณาการที่ตรงกับความ
ต้องการ 

1.4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องได้ในระยะเวลาอันสั้น 
1.5 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ไม่เคยปฏิบัติงานตรวจปล่อยสินค้าเร่งด่ว น 

มาก่อน 
1.6 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจซึ่งจะน าไปสู่การท าหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วน 

2. ขอบเขต  
ข้ันตอนการปฏิบัติตามกระบวนการที่ปรากฏในคู่มือนี้  เป็นข้ันตอนการปฏิบัติพิ ธีการศุลกากรส าหรับ  

การน าเข้าและส่งออกของเรง่ด่วน เริ่มตั้งแต่การจัดท าข้อมูลบัญชีสินค้าล่วงหน้า การจัดท าใบขนสินค้าของผู้ประกอบการ
ของเร่งด่วน และการตรวจสอบสินค้าเพื่อตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากรของพนักงานศุลกากร 

3. ค าจ ากัดความ 
ค าจ ากัดความ ความหมาย 

ของเรง่ด่วน ของที่ผูป้ระกอบการของเร่งด่วนร้องขอใหก้รมศลุกากรอนุญาตปล่อยผ่าน
ทันทีที่ของมาถึง 

ของเรง่ด่วนขาเข้า ของเรง่ด่วนที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยการขนส่งทางอากาศยาน 
ของเรง่ด่วนขาออก ของเรง่ด่วนที่สง่ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยการขนส่งทางอากาศยาน 

 
ผู้ประกอบการของเร่งด่วน ผู้ที่ได้รบัอนุมัติให้เป็นผู้ด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับ 

ของเรง่ด่วน โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขที่กรมศุลกากร
ก าหนด 

ระบบพิธีการศุลกากร 
ของเรง่ด่วน 

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทีเ่กี่ยวข้องกบักระบวนการทางศุลกากร 
ของเรง่ด่วน โดยให้ด าเนินการด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามมาตรฐานที่
กรมศลุกากรก าหนด 

บัญชีสินค้าล่วงหน้า ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกสบ์ัญชีสินค้าของเร่งด่วนที่น าเข้าเป็นรายเที่ยวบิน  ที่
ผู้ประกอบการของเร่งด่วนจัดท าตามแบบมาตรฐานที่กรมศลุกากรก าหนด 

 
 

/ค าจ ากัดความ... 
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ค าจ ากัดความ ความหมาย 
ค าร้องขอส่งของเรง่ด่วน
ออกโดยรบีด่วน 

ค าส าแดงซึ่งข้อมูลรายการสินค้า ในลักษณะของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ผู้ประกอบการของเร่งด่วนจัดท าข้ึนตามมาตรฐานที่กรมศุลกากร ก าหนด
เพื่อขออนุญาตล่งของออกไปนอกราชอาณาจักรโดยรีบด่วนก่อนจัดท า 
ใบขนสินค้าขาออกของเร่งด่วน 

 
การจัดท าข้อมูลส าหรบัการ
ปฏิบัติพิธีการของเร่งด่วน 

การจัดท าบัญชีสินค้า ล่วงหน้า ค าร้องขอล่งของเร่งด่วนออกโดยรีบด่วน และ
ใบขนสินค้าของเร่งด่วน ส าหรับการปฏิบัติพิธีการ ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ด้วยกระบวบการทางศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วนให้ส าแดงเป็นภาษาไทย
และ/หรือ ภาษาอังกฤษ 

 
 
4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

ตามค าสั่งกรมศุลกากรที่ 374 / 2561 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ
หน่วยงานตามโครงสร้าง การแบ่งงานภายในของส่วนราชการ กรมศุลกากร ได้ก าหนดส่วนบริการศุลกากร 3 มีหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1 รับผิดชอบส าหรบัของเรง่ด่วนในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ยกเว้นเขตพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารและ
อาคารเทียบเครื่องบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

 4.1.1 รับรายงานอากาศยานเข้าและออก ออกใบปล่อยอากาศยานและบัญชีสินค้าทางอากาศยานส าหรับ
ของเร่งด่วน 

4.1.2 พิจารณาค าร้องและตรวจสอบการขอแก้ไขบัญชีสินค้าทางอากาศยาน ตัดและปิดบัญชีสินค้าทาง
อากาศยาน ส าหรับของเร่งด่วน 

4.1.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิ ธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากร ควบคุมและตรวจสอบ  
ของเร่งด่วนขาเข้าประเภทที่ 1  ประเภทที่ 2  และประเภทที่ 3 

4.1.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิ ธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากร ควบคุมและตรวจสอบ  
ของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ 1  และประเภทที่ 2   

4.1.5 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงส าหรับของเร่งด่วน รวมทั้งจัดท าประเมินผล พัฒนา และปรับปรุง
ฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้บริหารความเสี่ยง (Local Profile) 

4.1.6 รับช าระ เก็บรักษาและน าส่งเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ส าหรับของเร่งด่วน 
4.1 .7  เร่งรัดการจัดเก็บภาษีอากร ออกแบบแจ้ งการประเมินภาษีอากรและค่าสิท ธิ ส าหรับ  

ของเร่งด่วน 
4.1.8 ก าหนดราคาศุลกากร และค านวณภาษีอากรส าหรับของกลาง ของตกค้าง ส าหรับของเร่งด่วน 
4.1.9 จ าลองเอกสารและใบรับรองต่าง 
4.1.10 ให้ค าปรึกษาปัญหาด้านการศุลกากร 
4.1.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

/4.2 ฝ่ายบริการ... 
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4.2 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1  -  3  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
4.2.1 รับและตรวจสอบข้อมูลของน าเข้าเร่งด่วนล่วงหน้าทางอากาศยาน (Pre-Arrival Manifest) เพื่อเลือก

ตรวจของที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม ก่อนการปล่อยของขาเข้าออกจากอารักขาศุลกากรโดยรีบด่วน 
4.2.2 ตรวจคัดและตรวจปล่อยสินค้าเร่งด่วนขาเข้าประเภทที่ 1  ประเภทที่ 2  และประเภทที่ 3 
4.2.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิ ธีการศุลกากร ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ เกี่ยวกับ  

การก าหนดราคาศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น และ/หรือวางประกันส าหรับสินค้าเร่งด่วน
ขาเข้า 

4.2.4 ตรวจสอบและควบคุมของเร่งด่วนขาเข้าประเภทที่  1 และประเภทที่ 2 ที่น าเข้าทางอากาศยานด้วย
ระบบเอ็กซ์เรย์ และ ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจปล่อย 

4.2.5 ตรวจสอบ ควบคุม และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจปล่อยของเร่งด่วนขาเข้าประเภทที่ 3 ที่น าเข้า
ทางอากาศยาน 

4.2.6 พิจารณาและอนุมัติค าร้องขอยกเลิกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเร่งด่วนประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และ
ประเภทที่ 3 ก่อนช าระค่าภาษีอากร และด าเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้าเร่งด่วนออก
จากระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากร 

4.2.7 พิจารณาด าเนินการชักตัวอย่าง ส่งหน่วยวิเคราะห์สินค้า หรือส่งหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายอื่น
ตรวจสอบก่อนการตรวจปล่อยสินค้า 

4.2 .8  พิ จารณ าและอนุ ญ าตค าร้ องกรณี การขอแก้ ไขใบ เสร็ จรั บ เงิ น กรณี ช่ื อ และ/ที่ อยู่ ของ 
ผู้น าของเข้าไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงิน และด าเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการแก้ไขในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

4.2.9 พิจารณาและอนุมัติค าร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเร่งด่วน ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และ
ประเภทที่ 3 และด าเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลแก้ไขในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

4.2.10 รับและตรวจสอบข้อมูลการส่งออกของเร่งด่วนล่วงหน้าทางอากาศยาน (Pre -Arrival manifest) 
เพื่อเลือกตรวจของที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมก่อนการส่งของเร่งด่วนขาออกไปนอกราชอาณาจักร 

4.2.11 ตรวจคัดและตรวจปล่อยของเร่งด่วนขาออกประเภทที่  1 และประเภทที่ 2 
4.2.12 ด าเนินการเกี่ ยวกับการปฏิบัติพิ ธีการศุลกากร ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ เกี่ยวกับ 

การก าหนดราคาศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น และ/หรือวางประกันส าหรับสินค้าเร่งด่วนขาออก 
4.2.13 ตรวจสอบและควบคุมของเร่งด่วนขาเข้าประเภทที่  1 ที่ส่งออกทางอากาศยานด้วยระบบเอ็กซ์เรย์ 

และ ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจปล่อย 
4.2.14 ตรวจสอบ ควบคุม และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจปล่อยของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ 2 ที่

ส่งออกทางอากาศยาน 
4.2.15 ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การก าหนดราคาศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น และ/หรือวางประกันส าหรับ

สินค้าเร่งด่วนขาออก 
4.2.16 คัดแยกและบันทึกข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับใบขนสินค้าเร่งด่วน  

ขาเข้าและออกเข้าสู่ระบบเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Document) และจัดส่งใบขนสินค้าขาเข้าและออกและเอกสาร
ประกอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.2.17 รับรายงานอากาศยานออกและบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน (Master Air Cargo Manifest) และ
ข้อมูลสินค้าส าหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้า (House Air Cargo Manifest) ภายใน 24 ช่ัวโมง นับแต่อากาศยานออก
จากสนามบินสุวรรณภูมิ 

 
/4.2.18 ตรวจสอบ... 
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4.2.18 ตรวจสอบการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกของเร่งด่วนประเภทที่ 1  และประเภทที่ 2 เข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ศุลกากร ภายใน 48 ช่ัวโมง นับจากเวลาที่อากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักร 

4.2.19 ตรวจสอบและรับรองการส่งออก ส าหรับใบขนสินค้าขาออกของเร่งด่วนประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 
4.2.20 พิจารณาและอนุมัติค าร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาออกของเร่งด่วนประเภทที่ 1  และประเภทที่ 2 

และด าเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลแก้ไขในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
4.2.21 รับช าระ เก็บรักษา และน าส่งเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น 
4.2.22 เร่งรัดการจัดเก็บภาษีอากร ออกแบบแจ้งการประเมินภาษีอากรและค่าสิทธิ 
4.2.23 เรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มเติม รวมทั้งค านวณเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ และ ดอกเบี้ย 
4.2.24 ส ารวจและด าเนินการเกี่ยวกับของเร่งด่วนตกค้าง 
4.2.25 จ าลองเอกสารและใบรับรองต่าง ๆ 
4.2.26 ให้ค าปรึกษาปัญหาด้านการศุลกากร 
4.2.27 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/5. กระบวนการ... 
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5. กระบวนการ (Work flow)  
พิธีการศุลกากรน าเขา้ของเร่งด่วน 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1  ผู้ปฏิบั ติพิ ธีการศุ ลกากรของ
เ ร่ ง ด่ ว น จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น
ผู้ประกอบการของเร่งด่ วนที่
ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร 
ด าเนิ นการส่ งข้ อ มู ล  Import 
Pre-Manifest ข อ ง เ ร่ ง ด่ ว น 
ขาเข้าประเภทที่ 1, 2 และ 3 
เข้าสู่ระบบ e-Express เป็นราย
เที่ยวบิน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 
ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง  

ผู้ประ 
กอบ
การ 
ของ

เร่งด่วน 

60 
นาที 

 ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 
66/2561 

และ
130/2561 

คู่มือส าหรับ
ประชาชน : 
กระบวนการ
ทางศุลกากร
เก่ียวกับของ
เร่งด่วนขาเข้า
ทางอากาศยาน 

2  ระบบจะก าหนดของเร่งด่วนขา
เข้าประเภทที่ 1 และ 2 ทั้งหมด 
และของเร่งด่วนขาเข้าประเภทที่ 
3 ที่ตรงกับเงื่อนไขบริหารความ
เสี่ยง เป็น Red Line 

สทส. 5 
นาที 

 ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 
66/2561 

และ 
130/2561 

คู่มือส าหรับ
ประชาชน : 
กระบวนการ
ทางศุลกากร
เก่ียวกับของ
เร่งด่วนขาเข้า
ทางอากาศยาน 

3  

 

 

พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบ
ของเร่งด่วนขาเข้าประเภทที่ 3 
ที่ ร ะ บบ ก าหน ด เป็ น  Green 
Line และสามารถ เลื อกเป็ น 
Red Line ได้เพิ่มเติมในรายการ
ที่มีเหตุแห่งความสงสัย 

สบศ.3 
สสภ. 

60 
นาที 

 ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 
66/2561 

และ 
130/2561 

4 
 

ผู้ประกอบการจัดท าใบขนสินค้า
ขาเข้าตามสถานะการเปิดตรวจ 
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากร
ก าหนด  

ผู้ประ 
กอบ
การ 
ของ

เร่งด่วน 

 ใบขน
สินค้า
ขาเข้า
เร่งด่วน 

ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 
66/2561 

และ 
130/2561 

 
/ล าดับ.. 

Green Line Red Line 

เจ้าหน้าที่เลือกเปิด
ตรวจเพ่ิมเติม ใบขน

สินค้าเปิด
ตรวจ 

ใบขนสินค้า
ยกเว้นการตรวจ 

 ผู้ประกอบการของเร่งด่วน 
ส่งข้อมูล  

Import Pre-Manifest  
ของเร่งด่วนขาเข้า  

เข้าสู่ระบบ e-Express 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสาร 
อ้างอิง 

5  พนักงานศุลกากรตรวจสอบของ
เร่งด่วนขาเข้าประเภทที่ 1 และ 
2 ด้ วยวิธีการเอกซเรย์  และ
ตรวจสอบของเร่งด่วนขาเข้า
ประเภทที่ 3 ด้วยการเปิดตรวจ
ทางกายภาพ ในกรณีที่ตรวจพบ
ความผิด จะพิจารณาความผิด
ให้เสร็จสิ้นก่อน 

สบศ.3 
สสภ. 

30 
นาที 

 ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 
66/2561 

และ 
130/2561
คู่มือส าหรับ
ประชาชน : 

กระบวนการทาง
ศุลกากรเก่ียวกับ
ของเร่งด่วนขา
เข้าทางอากาศ

ยาน 

6 

 

 

พนักงานศุลกากรบันทึกผลการ
ตรวจปล่อยในระบบ e-Import 

สบศ.3 
สสภ. 

10 
นาที 

 ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 
66/2561 

และ 
130/2561 

คู่มือส าหรับ
ประชาชน : 
กระบวนการ
ทางศุลกากร
เก่ียวกับของ
เร่งด่วนขาเข้า
ทางอากาศ

ยาน 

7  

 

 

ผู้ประกอบการของเร่งด่วนน า
ของ เร่ งด่ วนขาเข้ าออกจาก
คลังสินค้า 

ผู้ประ 
กอบการ 

ของ
เร่งด่วน 

  ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 
66/2561 

และ 
130/2561 

 
 
 

 
 
 
 

/พิธีการศุลกากรส่งออกของเร่งด่วน.. 

เจ้าหน้าที่บันทึกผลการ
ตรวจปล่อย 

เจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบ

สินค้า 
 

พิจารณา
ความผิด

Line 

ผู้ประกอบการของ
เร่งด่วนน าของเร่ง
ออกจากคลังสินค้า 
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พิธีการศุลกากรส่งออกของเร่งด่วน 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1 
 

ผู้ปฏิบั ติพิ ธีการศุ ลกากรของ
เ ร่ ง ด่ ว น  จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น
ผู้ประกอบการของเร่งด่ วนที่
ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร 
ด า เนินการส่ งข้ อ มู ล  Export 
Pre-Manifest ข อ ง เ ร่ ง ด่ ว น 
ขาออกประเภทที่ 1 และ 2 เข้า
สู่ ร ะ บบ  e-Express เป็ น ร าย
เที่ยวบิน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 
ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง  

ผู้ประ 
กอบ
การ 
ของ

เร่งด่วน 

30
นาที 

 ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 
66/2561 

และ
130/2561 
คู่มือส าหรับ
ประชาชน : 
กระบวนการ
ทางศุลกากร
เก่ียวกับของ

เร่งด่วนขาออก
ทางอากาศยาน 

2 
 

ระบบจะก าหนดของเร่งด่วนขา
ออกประเภทที่ 1 ทั้งหมด และ
ของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ 2 
ที่ตรงกับเงื่อนไขบริหารความ
เสี่ยง เป็น Red Line 

สทส. 5 
นาที 

 ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 
66/2561 

และ
130/2561 
คู่มือส าหรับ
ประชาชน : 
กระบวนการ
ทางศุลกากร
เก่ียวกับของ

เร่งด่วนขาออก
ทางอากาศยาน 

3 

 

 

 

พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบ
ของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ 2 
ที่ ร ะ บบ ก าหน ด เป็ น  Green 
Line และสามารถ เลื อกเป็ น 
Red Line ได้เพิ่มเติมในรายการ
ที่มีเหตุแห่งความสงสัย 

สบศ.3 
สสภ. 

30 
นาที 

 ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 
66/2561 

และ
130/2561 
คู่มือส าหรับ
ประชาชน : 
กระบวนการ
ทางศุลกากร
เก่ียวกับของ

เร่งด่วนขาออก
ทางอากาศยาน 

4  ผู้ประกอบการจัดท าค าร้องขอ
ส่งของเร่งด่วนออกโดยรีบด่วน 
ตามสถานะการเปิดตรวจ ตาม
มาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  

ผู้ประ 
กอบการ 
ของ
เร่งด่วน 

 ค าร้องขอ
ส่งของ
เร่งด่วน
ออกโดย
รีบด่วน 

ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 
66/2561 
และ
130/2561 

/ล าดับ... 

Green Line Red Line 

เจ้าหน้าที่เลือก
เปิดตรวจเพิ่มเติม 
 

 ผู้ประกอบการของเร่งด่วน 
ส่งข้อมูล  

Export Pre-Manifest  
ของเร่งด่วนขาออก  

เข้าสู่ระบบ e-Express 
 

ค าร้องขอส่ง
ของเร่งด่วนออก

โดยรีบด่วน 
สถานะเปิด

ตรวจ 

ค าร้องขอส่งของ
เร่งด่วนออกโดย
รีบด่วน สถานะ
ยกเว้นการตรวจ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสาร 
อ้างอิง 

5  พนักงานศุลกากรตรวจสอบของ
เร่ งด่วนขาออกประเภทที่  1 
ด้ ว ย วิ ธี ก า ร เอ ก ซ เร ย์  แ ล ะ
ตรวจสอบของเร่งด่วนขาออก
ประเภทที่ 2 ด้วยการเปิดตรวจ
ทางกายภาพ ในกรณีที่ตรวจพบ
ความผิด จะพิจารณาความผิด
ให้เสร็จสิ้นก่อน 

สบศ.3 
สสภ. 

30 
นาที 

 ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 
66/2561 

และ 
130/2561 
คู่มือส าหรับ
ประชาชน : 
กระบวนการ
ทางศุลกากร
เก่ียวกับของ

เร่งด่วนขาออก
ทางอากาศยาน 

6 

 
 

พนักงานศุลกากรบันทึกผลการ
ตรวจปล่อยในระบบ e-Express 

สบศ.3 
สสภ. 

10 
นาที 

 ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 
66/2561 

และ 
130/2561 
คู่มือส าหรับ
ประชาชน : 
กระบวนการ
ทางศุลกากร
เก่ียวกับของ

เร่งด่วนขาออก
ทางอากาศยาน 

7  ผู้ประกอบการของเร่งด่วนน า
ของบรรทุกขึ้นอากาศยาน 

ผู้ประ 
กอบ
การ 
ของ

เร่งด่วน 

  ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 
66/2561 

และ 
130/2561 

8 

 

ผู้ประกอบการของเร่งด่วนจัดท า
ข้อมูลใบขนขาออกเร่งด่วน ตาม
สถานะการ เปิ ด ต รวจ ต าม
มาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 
ส่งเข้าสู่ระบบ e-Export ภายใน 
48 ชั่วโมง หลังจากอากาศยาน
ออก ไป น อกร าชอาณ าจัก ร 
ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ จ ะ
ประมวลผลข้อมูลกับบัญชีสินค้า
อากาศยานของคลังสินค้า เม่ือ
ข้ อ มู ลถู กต้ อ งต รง กัน จะ รั บ
บรรทุกสินค้าโดยอัตโนมัติ (ปรับ
สถานะใบขนสินค้าเป็น 0409) 

ผู้ประ 
กอบ
การ 
ของ

เร่งด่วน 

 

ใบขน
สินค้า
ขาออก
เร่งด่วน 

ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 
66/2561 

และ 
130/2561 

 
 
 

/6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน... 

เจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบ

สินค้า 

 

พิจารณา
ความผิด

Line 

เจ้าหน้าที่บันทึกผลการ
ตรวจปล่อย 

ผู้ประกอบการของเร่งด่วนน า 
ของบรรทุกขึ้นอากาศยาน 

 

 ผู้ประกอบการของเร่งด่วนส่ง
ข้อมูลใบขนขาออกเร่งด่วน

เข้าสู่ระบบ e-Export 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
6.1 พิธีการศุลกากรน าเข้าของเร่งด่วน 

(1) การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับของเร่งด่วน จะต้องด าเนินการโดยผู้ประกอบการ
ของเร่งด่วน ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร โดยมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กรมศุลกากร
ก าหนด (ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 1 ข้อ 3) 

เมื่อผู้ประกอบการของเร่งด่วน จะน าของเร่งด่วนเข้ามาในราชอาณาจักร และมีความประสงค์ให้ศุลกากร
ปล่อยของขาเข้าออกจากอารักขาของศุลกากรทันทีที่ของมาถึง ผู้ประกอบการของเร่งด่วนจะต้องจัดท าข้อมูลบัญชีสินค้า
ล่วงหน้า (Import Pre-Manifest) ของเร่งด่วนขาเข้าประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ตามมาตรฐานที่ 
กรมศุลกากรก าหนดเป็นรายเที่ยวบิน และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบ e-Express เพื่อแจ้งให้ศุลกากรทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 24 ช่ัวโมงก่อนอากาศยานมาถึง (ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 
2 ข้อ 7) ส าหรับของเร่งด่วนขาเข้าประเภทที่ 4 ให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ  
กรมศุลกากรว่าด้วยการน าของเข้าทางอากาศยาน (ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 2 ข้อ 8) 

ซึ่งประเภทของของเร่งด่วนขาเข้า แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
  (1.1) ประเภทที่ 1 เอกสารที่ไม่ต้องเสียอากร ตามภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชก าหนด

พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด 
  (1.2) ประเภทที่ 2 ของที่ไม่ต้องเสียอากรหรือของที่ได้รับยกเว้นอากร และไม่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด 
  (1.2.1) ของที่ไม่ต้องเสียอากรตามภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา

ศุลกากร พ.ศ. 2530 
   (1.2.2) ของที่น าเข้าซึ่งแต่ละรายมีราคา CIF ไม่เกิน 1,500 บาท ที่ได้รับยกเว้นอากรตาม

ประเภท 12 ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
   (1.2.3) ตัวอย่างสินค้า ที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า ที่ได้รับยกเว้นอากร

ต าม ป ร ะ เภ ท  1 4  ภ าค  4  ข อ งที่ ได้ รั บ ย ก เว้ น อ าก ร  แ ห่ ง พ ร ะ ร าช ก า ห น ด พิ กั ด อั ต ร า ศุ ล ก าก ร  
พ.ศ. 2530 

  (1.3) ประเภทที่  3 ของต้องเสียอากรที่น าเข้าทางสนามบินที่ เป็นด่านศุลกากร โดยแต่ละราย 
ใบตราส่ งสิ น ค้ าท างอ าก าศยาน  (House Air Waybill) มี ร าค า FOB ไม่ เกิ น  4 0 ,00 0  บ าท  แล ะไม่ เป็ น 
ของต้องห้ามต้องก ากัด หรือของได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 หรือของที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย 

  (1.4) ประเภทที่ 4 ของอื่น ๆ นอกจากของตามประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 
(ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 2 ข้อ 6) 

 (2) เมื่อระบบ e-Express ได้รับข้อมูลบัญชีสินค้าล่วงหน้าของเร่งด่วนขาเข้าแล้ว จะท าการตรวจสอบข้อมูล
ตามหลักบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ ดังนี ้

  (2 .1) ของเร่งด่วนขาเข้าประเภทที่  1 และประเภทที่  2 จะถูกก าหนดให้ต้องตรวจสอบโดย  
การเอกซเรย์ก่อนปล่อยของเร่งด่วนขาเข้าออกจากอารักขาศุลกากรทั้งหมด 

  (2.2) ของเร่งด่วนประเภทที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดให้ตรวจสอบเป็น 2 กรณี คือ 
ของที่ได้รับยกเว้นการตรวจ (Green Line) หรือของที่ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ (Red Line) 
(ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 2 ข้อ 8) 

 
 

/(3) ส าหรับของเร่งด่วน... 
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 (3) ส าหรับของเร่งด่วนขาเข้าประเภทที่  3 ที่ระบบคอมพิวเตอร์ก าหนดให้เป็นของที่ ได้รับยกเว้น  
การตรวจ กรณีมีเหตุแห่งความสงสัยในรายการของเร่งด่วนขาเข้า พนักงานศุลกากรจะท าการเลือกตรวจสอบเพิ่มเติม 
โดยก าหนดให้เป็นของที่ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ (Red Line) เพิ่มเติมในระบบ e-Express (ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 2 ข้อ 8) 

 (4) การจัดท าใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วน  
  (4.1) ของเร่งด่วนขาเข้าประเภทที่ 1 
   (4.1.1) ให้ส าแดงข้อมูลแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วน ตามรายใบตราส่ง 

(House Air Waybill) ในเที่ยวบินนั้น ๆ โดยแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วน ให้ส าแดงข้อมูลรายละเอียด
ของของและประเภทพิกัด ตามชนิดของของที่มีมูลค่ารวมมากที่สุด และส าแดงราคาเป็นราคารวมตามบัญชีราคาสินค้า 
(Invoice) หรือเอกสารก ากับหีบห่อของของนั้น 

   (4 .1 .2 ) ให้ส าแดงเลขที่ ใบตราส่ ง เมื องก า เนิ ด ค่าระวางบรรทุก  (Air Freight) และ 
ค่าประกันภัย (Insurance) ไว้ในส่วนของรายละเอียดใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วน ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 

   (4.1.3) ใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วน 1 ฉบับ สามารถรวมทุกใบตราส่ง (House Air Waybill) 
ในเที่ยวบินน้ัน  

  (4.2) ของเร่งด่วนขาเข้าประเภทที่ 2 
   (4.2.1) ให้ส าแดงข้อมูลแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วน ตามรายใบตราส่ง 

(House Air Waybill) ในเที่ยวบินนั้น ๆ โดยแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วน ให้ส าแดงข้อมูลรายละเอียด
ของของและประเภทพิกัด ตามชนิดของของที่มีมูลค่ารวมมากที่สุด และส าแดงราคาเป็นราคารวมตามบัญชีราคาสินค้า 
(Invoice) หรือเอกสารก ากับหีบห่อของของนั้น 

   (4 .1 .2 ) ให้ส าแดงเลขที่ ใบตราส่ ง เมื องก า เนิ ด ค่าระวางบรรทุก  (Air Freight) และ 
ค่าประกันภัย (Insurance) ไว้ในส่วนของรายละเอียดใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วน ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 

   (4.1.3) ใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วน 1 ฉบับ สามารถรวมทุกใบตราส่ง (House Air Waybill) 
ได้ไม่เกิน 250 ฉบับ 

 (4.3) ของเร่งด่วนขาเข้าประเภทที่ 3 
   (4.3.1) ให้ผู้ประกอบการของเร่งด่วนจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วนประเภทที่ 3 

ตามประเภทของการตอบกลับข้อมูลให้ยกเว้นการตรวจ (Green Line) หรือ ให้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ (Red 
Line) 

   (4.3.2) ให้ส าแดงข้อมูลแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วน ตามรายใบตราส่ง 
(House Air Waybill) ในเที่ยวบินนั้น ๆ โดยแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วน ให้ส าแดงข้อมูลรายละเอียด
ของของและประเภทพิกัด ตามชนิดของของที่มีอัตราอากรสูงสุด และส าแดงราคาเป็นราคารวมตามบัญชีราคาสินค้า 
(Invoice) หรือเอกสารก ากับหีบห่อของของนั้น 

   (4.3.3) ให้ส าแดงเลขที่ใบตราส่ง เมืองก าเนิด ค่าระวางบรรทุก (Air Freight) และค่าประกันภัย 
(Insurance) ไว้ในส่วนของรายละเอียดใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วน ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 

   (4.3.4) ใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วน 1 ฉบับ สามารถรวมทุกใบตราส่ง (House Air Waybill) 
ได้ไม่เกิน 40 ฉบับ 

  
 
 

/เมื่อผู้ประกอบการ... 
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เมื่อผู้ประกอบการของเรง่ด่วนสง่ข้อมูลใบขนสนิค้าขาเข้าของเรง่ด่วนเข้าสู่ระบบ e-Import ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการของเร่งด่วนที่ส่งข้อมูล และตรวจสอบ
ความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง โดยไม่ตรวจสอบข้อมูลช่ือผู้น าเข้ารายใบตราส่งในระบบทะเบียนของศุลกากร 
ห า ก ไ ม่ มี ข้ อ ผิ ด พ ล า ด  ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง ศุ ล ก า ก ร จ ะ ก า ห น ด เ ล ข ที่ ใ บ ข น สิ น ค้ า 
ขาเข้าของเร่งด่วนตอบกลับไปยังผูป้ระกอบการของเร่งด่วนจ านวน 14 หลัก โดยมีหลักที่ 5 มีค่าเป็น X และให้ถือว่าเป็น
การยื่นใบขนสินค้าขอเข้าของเร่งด่วนต่อศุลกากรแล้ว 

ส าหรับใบขนสินค้าขาเข้าของเรง่ด่วนประเภทที่ 3 ที่มีภาระค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการของเร่งด่วน สามารถช าระ
ค่าภาษีอากรได้โดยการช าระ ณ หน่วยงานบัญชีและอากรของส านักงานศุลกากร หรือช าระโดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร ซึ่ง
เมื่อช าระแล้ว สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้จากระบบ e-Receipt  

(ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 2 ข้อ 10 และ 11) 

 (5) การตรวจสอบของเร่งด่วน เพื่อตรวจปล่อยของออกจากอารักขาศุลกากร 
  (5.1) ของเร่งด่วนขาเข้าประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบด้วยระบบ

เอกซเรย์ 
  (5.2) ของเร่งด่วนประเภทที่ 3 ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (5.2.1) ของเร่งด่วนขาเข้าที่ให้ยกเว้นการตรวจ (Green Line) ให้ผู้ประกอบการของเร่งด่วน 

น าของออกจากอารักขาศุลกากรได้ทันทีที่ของมาถึง โดยพนักงานศุลกากรไม่ต้องตรวจสอบ 
   (5.2.2) ของเร่งด่วนขาเข้าที่ต้องตรวจสอบพิกดั ราคา และของ (Red Line) พนักงานศุลกากรจะ

ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ 
 หากพนักงานศุลกากรตรวจสอบพบว่าของตามใบตราส่ง (House Air Waybill) รายการใดเป็นความผิด 

หรือมีเหตุสงสัยในความไม่ถูกต้อง พนักงานศุลกากรจะด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หาก
ตรวจพบว่ามีการกระท าความผิด พนักงานศุลกากรจะด าเนินการพิจารณาความผิด  โดยปฏิบัติตามเกณฑ์การสั่งคดี 
(ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 2 ข้อ 12) 

 (6) ของเร่งด่วนขาเข้า ที่พนักงานศุลกากรได้ตรวจสอบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้ว 
พนักงานศุลกากรจะบันทึ กผลการตรวจสอบในระบบ e-Import (ประกาศกรม ศุลกากรที่  130/2561  
ส่วนที่ 2 ข้อ 12) 

 (7) เมื่อพนักงานศุลกากรได้ตรวจปลอ่ยของเรง่ด่วนในระบบ e-Import แล้ว ผู้ประกอบการโรงพักสินค้าจะ
ออ ก ใบ อ นุ ญ าต ให้ น าสิ น ค้ าอ อ ก จ าก โร งพั ก สิ น ค้ า  (Cargo Permit) ไ ว้ เป็ น ห ลั ก ฐ าน  ผู้ ป ร ะก อ บ ก าร 
ของเร่งด่วนจะน าของออกจากอารักขาศุลกากรได้ (ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 2 ข้อ 12) 

6.2  พิธีการศุลกากรส่งออกของเร่งด่วน 
(1) การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับของเร่งด่วน จะต้องด าเนินการโดยผู้ประกอบการ

ของเร่งด่วน ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร โดยมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กรมศุลกากร
ก าหนด (ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 1 ข้อ 3) 

 เมื่อผู้ประกอบการของเร่งด่วน มีความประสงค์จะส่งออกของเร่งด่วน จะต้องด าเนินการแจ้งข้อมูลบัญชี
สิ น ค้ าล่ วงห น้ า   (Export Pre-Manifest) ของเร่ งด่ วนขาออกประเภทที่  1 และประ เภทที่  2 เ ข้ าสู่ ระบบ  
e-Express เพื่อร้องขอให้ปล่อยของขาออกออกจากอารักขาศุลกากรโดยรีบด่วนก่อนการจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาออก
เร่งด่วน โดยผู้ประกอบการของเร่งด่วนจะต้องจัดท าข้อมูลบัญชีสินค้าล่วงหน้าของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ 1 และ
ประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนดตามยานพาหนะที่ใช้ขนส่งเปน็รายเที่ยวบิน และส่งข้อมูล 

 
/ทางอิเล็กทรอนิกส์... 
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ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เพื่อแจ้งให้ศุลกากรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 
ช่ัวโมง ก่อนอากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ได้รับข้อมูลของเร่งด่วนขาออก
ดังกล่าวแล้ว จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามเงื่อนไขที่ก าหนด หากถูกต้องระบบจะแจ้งกลับเลขที่รับข้อมูลการขอส่ง 
ของเร่งด่วนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยรีบด่วน ให้ผู้ส่งข้อมูลทราบเพื่อให้ผู้ประกอบการของเร่งด่วนด าเนินการจัดท า 
ใบค าร้องขอส่งของเร่งด่วนออกโดยรีบด่วนต่อไป ส าหรับของเร่งดว่นขาเข้าประเภทที่ 3 ให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออก
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารว่าด้วยเรื่องของการส่งของออกต่อไป (ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 3  
ข้อ 19) 

ซึ่งประเภทของของเร่งด่วนขาออก ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วน ส่วนที่ 3 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออก  
ของเร่งด่วน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 (1.1) ประเภทที่ 1 เอกสารต่างๆ ที่ไม่ต้องเสียอากรตามภาค 3 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  
พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของตอ้งห้ามตอ้งก ากัด 

 (1.2) ประเภทที่ 2 ของส่งออกไปนอกอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขดังนี้  
  (1.2.1) ไม่ต้องเสียอากรหรือได้รับยกเว้นอากรตามภาค 3 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร 

พ.ศ. 2530 โดยแตล่ะรายใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (House Air Waybill) มีราคา FOB (Free on Board) ไม่เกิน
ฉบับละ 500,000 บาท 

  (1.2.2) ไม่ เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด หรือของต้องมีเอกสารการอนุญาต/อนุมัติ/รับรองใน 
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร 

  (1.2.3) ไม่เป็นของขอใช้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษทางภาษีอากรอื่นๆ เช่น เขตปลอดอากร 
คลังสินค้าทัณฑ์บน การคืนอากรทั่วไป การคืนอากรตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  
พ.ศ. 2560 เขตประกอบการเสรีตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (ฉบับที่  4)  
พ.ศ. 2550 การชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรของส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  
พ.ศ. 2524 การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เป็นต้น 

  (1.2.4) ไม่เป็นของซึ่งขอใช้สิทธิยกเว้นอากร ตามภาค ๔ แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 (1.3) ประเภทที่ 3 ของอื่น ๆ นอกจากของตามประเภทที่ 1 และ 2 
(ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 3 ข้อ 18) 

(2) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้รับข้อมูลบัญชีสินค้าล่วงหน้าของเร่งด่วนขาออกแล้ว จะท า 
การตรวจสอบข้อมูลตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ และจะตอบกลับข้อมูลการเลือกตรวจสอบ  
ของเร่งด่วนขาออกให้ผู้ส่งข้อมูลทราบ ดังต่อไปนี้ 

 (2.1) ของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ 1 จะถูกก าหนดให้ต้องตรวจสอบโดยการเอกซเรย์ก่อนปล่อย 
ของเร่งด่วนขาออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด 

 (2.2) ของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดให้ตรวจสอบเป็น 2 กรณี 
คื อ  ข อ งที่ ได้ รั บ ย ก เ ว้น ก า ร ต ร วจ  (Green Line) ห รื อ ข อ งที่ ต้ อ งต ร วจ ส อ บ  (Red Line) ก่ อ น ป ล่ อ ย 
ของเร่งด่วนขาออกไปนอกราชอาณาจักร 

(ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 3 ข้อ 20) 

 

/(3) ส าหรับของ... 
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(3) ส าหรับของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ 2 ที่ระบบคอมพิวเตอร์ก าหนดให้เป็นของที่ได้รับยกเว้นการตรวจ กรณีมี
เหตุแห่งความสงสัยในรายการของเร่งด่วนขาออก พนักงานศุลกากรจะท าการเลือกตรวจสอบเพิ่มเติม โดยก าหนดให้เป็น
ของที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมในระบบ e-Express ภายในเวลาที่ก าหนด คือ 30 นาที  (ประกาศกรมศุลกากรที่ 
130/2561 สว่นที ่3 ข้อ 20) 

(4) ผู้ประกอบการของเร่งด่วน จะด าเนินการจัดท าและส่งข้อมูลค าร้องขอส่งของเร่งด่วนออกโดยรีบด่วน เข้าสู่
ระบบ e-Express ในฐานะผู้ส่งออก ก่อนน าของเร่งด่วนขาออกเข้าไปยังสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรที่จะท าการส่งออก 
โดยการจัดท าค าร้องขอส่งของเร่งด่วนออกโดยรีบด่วน มีรายละเอียดดังนี ้

 (4 .1) ของเร่งด่วนขาออกประเภทที่  1 ผู้ประกอบการของเร่งด่วนจัดท าข้อมูลค าร้องขอส่ ง  
ของเร่งด่วนออกโดยรีบด่วนเป็นรายเที่ยวบิน โดยแต่ละรายการค าร้องขอส่งของเร่งด่วนออกโดยรีบด่วน ให้ส าแดงข้อมูล
ตามรายใบตราส่ง (House Air Waybill) ในเที่ยวบินนั้น และให้จัดรวมรายละเอียดชนิดของและราคาตามบัญชีราคา
สินค้า (Invoice) หรือเอกสารก ากับหีบห่อแต่ละฉบับตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 

 (4.2) ของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ 2 ผู้ประกอบการของเร่งด่วนจัดท าข้อมูลค าร้องขอส่งของเร่งด่วนออก
โดยรีบด่วนตามการตอบกลับของข้อมูลสถานะการเปิดตรวจให้ยกเว้นการตรวจ (Green Line) หรือ ให้ตรวจสอบราคา
และชนิดของ (Red Line) แต่ละรายการในค าร้องขอส่งของเร่งด่วนออกโดยรีบด่วน ให้ส าแดงข้อมูลตามรายใบตราส่ง 
(House Air Waybill) ในเที่ยวบินนั้น โดยให้จัดรวมรายละเอียดชนิดของและราคาตามบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือ
เอกสารก ากับหีบห่อแต่ละฉบับ และส าแดงชนิดของที่มีราคาสูงสุดตามบัญชีราคาสินค้าแต่ละฉบับเป็นชนิดของในค าร้อง
ขอส่งของเร่งด่วนออกโดยรีบด่วน 

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการของ
เร่งด่วนที่ ส่ ง ข้อมูล  และตรวจสอบความถูกต้องเบื้ องต้นกับแฟ้ม ข้อมูลอ้ างอิ ง โดยไม่ตรวจสอบ ข้อมูล ช่ือ  
ผู้ส่งออกรายใบตราส่งในระบบทะเบียนของศุลกากร หากไม่มีข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนด
เลขที่ค าร้องขอส่งของเร่งด่วนออกโดยรีบด่วนตอบกลับไปยังผู้ประกอบการของเร่งด่วนจ านวน 14 หลัก โดยมีหลักที่ 5 
มีค่าเป็น U และให้ถือว่าเป็นการยื่นค าร้องขอส่งของเร่งด่วนออกโดยรีบด่วนต่อศุลกากรแล้ว 

(ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 3 ข้อ 21) 

(5) การตรวจสอบของเร่งด่วนขาออก เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
 (5.1) ของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ 1 พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบด้วยระบบเอกซเรย์ 
 (5.2) ของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ 2 ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  (5 .2 .1 ) ขอ งเร่ ง ด่ วนขาออกที่ ให้ ย ก เ ว้น ก ารต รวจ  (Green Line) ให้ ผู้ ป ระกอบ การ 

ของเร่งด่วนน าของเร่งด่วนขาออกไปบรรทุกข้ึนอากาศยานเพื่อสง่ออกไปนอกราชอาณาจักรได้ทันที โดยพนักงานศุลกากร
ไม่ต้องตรวจสอบ 

  (5.2.2) ของเร่งด่วนขาออกที่ต้องตรวจสอบของก่อนปล่อย (Red Line) พนักงานศุลกากรจะ
ตรวจสอบราคา และชนิดของ 

หากพนักงานศุลกากรตรวจสอบพบว่าของตามใบตราส่ง (House Air Waybill) รายการใดเป็นความผิด หรือมีเหตุ
ส งสั ย ใน ความ ไม่ ถู ก ต้ อ ง  พ นั ก ง าน ศุล ก าก รจ ะด า เนิ น ก ารตร วจ ส อบ แล ะด า เนิ นก ารตาม กฎ ห ม าย  
ที่เกี่ยวข้อง หากตรวจพบว่ามีการกระท าความผิด พนักงานศุลกากรจะด าเนินการพิจารณาความผิด โดยปฏิบัติตามเกณฑ์
การสั่งคดี (ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 3 ข้อ 22) 

 

/(6) ของเร่งด่วน... 
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(6) ของเร่งด่วนขาออกที่พนักงานศุลกากรได้ตรวจสอบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้ว พนักงาน
ศุลกากรจะบันทึกผลการตรวจสอบในระบบ e-Express (ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 3 ข้อ 22) 

(7) เมื่อพนักงานศุลกากรได้ตรวจปล่อยของเร่งด่วน ออกในระบบ e-Express แล้ว ให้ผู้ประกอบการ 
ของเร่งด่วนน าของเร่งด่วนขาออกไปบรรทุกข้ึนอากาศยานเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

(8) ผู้ประกอบการของเร่งด่วน มีหน้าที่ จัดท าใบขนสินค้าขาออกเร่งด่วน ส่ง เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
ของศุลกากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนดภายใน 48 ช่ัวโมง นับจากเวลาที่อากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักร 
โดยด าเนินการดังนี้ 

 (8.1) ของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ 1 
  (8.1.1) ใบขนสินค้าขาออกเร่งด่วน 1 ฉบับ สามารถรวมใบตราส่งสินค้าทุกฉบับในเที่ยวบินนั้น  
  (8.1.2) ส าแดงราคารวมทุกใบตราส่งสินค้าในเที่ยวบินนั้น ส่วนประเภทพิกัดฯ ให้ส าแดงตามชนิด

ของของที่มีราคารวมมากที่สุด 
  (8.1.3) ผู้ประกอบการของเร่งด่วนไดส้่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเร่งด่วนทาง อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่

ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรในฐานะเป็นผู้สง่ของออก 
 (8.2) ของเร่งดว่นขาออกประเภทที่ 2 
  (8.2.1) ใบขนสินค้าขาออกเร่งดว่น 1 ฉบับ สามารถรวมใบตราส่ง (HAWB) ในเที่ยวบินหนึ่งๆ ได้ไม่

เกิน 40 ฉบับ 
  (8.2.2) ผู้ประกอบการของเร่งด่วนสามารถจัดรวมหมวดหมู่ของตามบัญชีราคาสินค้า โดยใช้ชนิด

ของเร่งด่วนที่มีราคารวมสูงสุด ในบัญชีสินค้าแต่ละฉบับ เป็นชนิดของในใบขนสินค้าเร่งด่วนขาออก และใช้พิกัดอัตรา
ศุลกากรตามชนิดชนิดของที่รวมรายการแลว้ รวมทั้งให้ส าแดงหมายเลขใบตราส่ง (HAWB) แตล่ะฉบับ และส าแดงรายช่ือ
ผู้ส่งของเร่งดว่น เมืองปลายทางในข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเร่งดว่นทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากรในฐานะเป็นผู้สง่ของออก 

  (8.2.3) ผู้ประกอบการของเร่งด่วนจะส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเร่งด่วนทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรในฐานะเป็นผู้สง่ออก   

เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ได้รับข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเร่งด่วนแล้ว จะตรวจสอบความถูกต้องของ
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการของเร่งดว่นที่ส่งข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูล
อ้างอิง โดยไม่ตรวจสอบข้อมูลช่ือผู้สง่ออกรายใบตราส่งในระบบทะเบียนของศุลกากร หากข้อมูลถูกต้อง จะก าหนดเลขที่
ใบขนสินค้าขาออกของเร่งดว่นจ านวน 14 หลัก ตอบกลับไปยังผู้สง่ข้อมูล โดยก าหนดประเภทของเอกสารหลักที่ 5 มีค่า
เป็น “Y” และให้ถือเป็นการยื่นใบขนสินค้าขาออกของเร่งดว่นโดยถูกต้องแล้ว  (ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 
ส่วนที่ 3 ข้อ 23 และข้อ 24) 

จากนั้น ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะท าการตรวจสอบกับข้อมูลบัญชีสินค้าอากาศยานซึ่งได้สง่ไว้ลว่งหนา้โดย
ตัวแทนอากาศยาน ภายใน 24 ช่ัวโมง นับจากเวลาที่อากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักร หากข้อมูลถูกต้องตรงกัน 
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะประมวลผลยืนยันการรับบรรทุกให้โดยอัตโนมัติ และถือเป็นใบขนสินค้าที่ได้รับการ
รับรองการส่งออกแล้ว (ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 ส่วนที่ 3 ข้อ 26) 
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7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
พิธีการศุลกากรน าเขา้ของเร่งด่วน 
1. การตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้าล่วงหน้า ( Import Pre-Manifest) ที่ผู้ประกอบการของเร่งด่วนส่งเข้าสู่

ระบบ e-Express ระยะเวลามาตรฐาน 60 นาที 
2. การตรวจสอบของเร่งด่วนขาเข้าที่มีสถานะให้ตรวจสอบก่อนปล่อย (Red Line) ระยะเวลามาตรฐาน 30 นาที 
3. การบันทึกผลการตรวจสอบของเร่งด่วนขาเข้าในระบบ e-Import ระยะเวลามาตรฐาน 10 นาที 

พิธีการศุลกากรส่งออกของเร่งด่วน 
1. พนักงานศุลกากรตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้าขาออกล่วงหน้า (Export  Pre – Manifest) จากผู้ประกอบการ

ของเร่งด่วน ระยะเวลามาตรฐาน 30 นาที  
2. พนักงานศุลกากรด าเนินการตรวจสอบของเร่งด่วนขาออกที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบกลับข้อมูลให้

ตรวจสอบก่อนปล่อย (Red Line) (เริ่มจากผู้ประกอบการ/ตัวแทนยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสินค้า จนกระทั่ง
ตรวจปล่อยแล้วเสร็จ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาเตรียมของและกรณีที่เจ้าหน้าที่สงสัย หรือตรวจพบความผิด ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
เวลาในการตรวจสอบโดยละเอียด) ระยะเวลามาตรฐาน 30 นาที 

3. เจ้าหน้าที่บันทึกการตรวจปล่อยสินค้าตามค าร้องขอส่งของเร่งด่วนออกโดยรีบด่วนในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร ระยะเวลามาตรฐาน 10 นาที 

8. ระบบติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานศุลกากร ด าเนินการโดยการตรวจสอบและเรียกรายงานการ

ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานศุลกากรจากระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามผลทุก 3 เดือน 

9. เอกสารอ้างอิง  
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
ประกาศกรมศุลกากรที่ 7/2561 เรื่อง อัตราค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉลี่ยตาม ZONE 
ประกาศกรมศุลกากรที่ 16/2561 เรื่อง การก าหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง 

ค่าขนของข้ึน หรือค่าจัดการต่าง ๆ 
ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เจตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทาง

ศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วน 
ประกาศกรมศุลกากรที่ 191/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ของน าเข้าที่ได้รับยกเว้นอากรตามประเภท 12 ของภาค 4 

แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
คู่มือส าหรับประชาชน : กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วนขาเข้าทางอากาศยาน 
คู่มือส าหรับประชาชน : กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วนขาออกทางอากาศยาน 

10. แบบฟอร์มท่ีใช้  
(1) ใบขนสินค้าขาเข้าเร่งด่วน 
(2) ใบขนสินค้าขาออกเร่งด่วน 
(3) ค าร้องขอปล่อยของเร่งด่วนออกโดยรีบด่วน 

  
………………………………………………… 

 


