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1. วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 
1.1 เพ่ือให้กรมศุลกากร มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน  และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ที่มุ่งไปสู่
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้วย
คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน  และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อใช้ในการเรียนรู้และ
พัฒนาของผู้ปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ   

1.3 เพ่ือใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกได้รับรู้ เข้าใจ
กระบวนการปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพ่ือขอการรับบริการหรือบูรณาการที่ตรงกับ
ความต้องการ 

1.4 กระบวนการการเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดน
ชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกต่อการค้าชายแดนเป็นไปอย่างถูกต้อง 
รัดกุม และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

2. ขอบเขต  
บุคคลใดเมื่อผ่านด่านพรมแดน หรือจุดผ่านแดนถาวร หรือจุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนการค้า 

หากมีของต้องเสียอากรติดตัวเข้ามาด้วย จะต้องช าระอากรปากระวางตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยต้อง
ช าระให้เสร็จสิ้นในวันที่น าเข้า  

3. ค าจ ากัดความ 

ค าจ ากัดความ ความหมาย 
ด่านพรมแดน ด่านพรมแดนเป็นด่านสาขาของด่านศุลกากรทางบกส าหรับตรวจทางบก  

ซึ่งหมายความรวมตลอดถึงทางล าน้ า ซึ่งเป็นเขตแดนทางบกหรือตอนหนึ่งแห่งเขต
แดนนั้นตั้งขึ้น ณ บริเวณเขตแดนทางบกบนทางอนุมัติ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจ
ของที่ขนส่งโดยทางนั้น ซึ่งตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวงอาศัยอ านาจตามความใน  
มาตรา 5 (2) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 

จุดผ่านแดนถาวร  
(Permanent Crossing Point) 

เป็นจุดผ่านที่เป็นทางการถูกต้องตามหลักสากล โดยมีด่านศุลกากรก ากับดูแล
ตามความตกลงในระดับนโยบายของรัฐบาล และมีความเห็นพ้องต้องกันของ
ทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 

จุดผ่อนปรนทางการค้า 
(Check Point Border Trade) 

เป็นการเปิดเพ่ือการค้าขายแลกเปลี่ ยนสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น 
ในชีวิตประจ าวันของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนทั้งสองประเทศ โดยออกประกาศ
จังหวัดเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะอนุมัติให้เปิด และต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยก่อน 
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ค าจ ากัดความ ความหมาย 

จุดผ่านแดนชั่วคราว 
(Temporary Crossing Point) 

เป็นช่องทางที่ขออนุมัติการน าเข้าสินค้าเฉพาะอย่าง เมื่อเสร็จแล้วก็จะปิดช่อง
ทางการน าเข้า หรือเป็นการเฉพาะกิจเพ่ือเหตุฉุกเฉินจ าเป็นเฉพาะคราวเท่านั้นไม่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้า โดยออกประกาศจังหวัดเป็นอ านาจของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะอนุมัติให้เปิด 

บุคคล หรือผู้น าของเข้า เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในของใด ๆ นับแต่เวลาที่น าของนั้นเข้า
มาในราชอาณาจักร โดยถือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือหนังสือผ่านแดน 
(BORDER PASS) ที่ผ่านการประทับตรารับรองการตรวจสอบคนเข้าเมืองแล้ว 

อากร อากรศุลกากรที่จัดเก็บกับของที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน
ที่ก าหนดให้เป็นอากรศุลกากร 

อากรปากระวาง ของที่ต้องเสียอากรปากระวางนั้น มีราคารวมกันแล้วไม่เกิน 50,000 บาท  
ไม่เป็นสินค้าต้องห้าม ต้องก ากัดในการน าเข้าตามกฎหมาย และต้องปฏิบัติ 
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์การน าเข้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะต้อง
ช าระอากรขาเข้าแล้วยังจะต้องช าระภาษีสรรพสามิต ภาษีเพ่ือมหาดไทย และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมกันด้วย 

ของต้องห้าม ของที่มีกฎหมายก าหนดห้ามมิให้น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
หรือน าผ่านราชอาณาจักร 

ของต้องก ากัด ของที่มีกฎหมายก าหนดว่า หากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติ 
ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ....  
ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ..... และประกาศกรมศุลกากร พ.ศ.... 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร มีหน้าที่จัดท ากระบวนการการ
เก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทาง
การค้าให้แล้วเสร็จ 
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5. กระบวนการ (Work flow) 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสาร 
อ้างอิง 

1 

 
บุ คคล ใด  เ มื่ อ ผ่ า นด่ า น
พรมแดน หรือจุดผ่านแดน
ถาว ร  ห รื อ จุ ด ผ่ า นแดน
ช่ัวคราว หรือจุดผ่อนปรน
ทางการค้า 

-ตรวจคน
เขา้เมือง 

5 นาท ี หนังสือ
เดินทาง 

พรบ.ตรวจคน
เข้าเมือง 
พ.ศ.2522 

2 

 
บุคคล/ผู้น าเข้า ผู้น าสินคา้ 
เข้าแจ้งรายละเอียดสินคา้  
ที่มีราคาไม่เกินห้าหมื่นบาท 
ไม่เป็นสินค้าต้องห้าม ต้อง
ก ากัดในการน าเข้า เว้นแต่
ได้รับอนญุาตหรือได้ปฏิบตัิ
ตามระเบียบของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องแล้ว 

ศุลกากร
และ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

5 นาท ี การตรวจ 
สอบทาง
กายภาพ 

-พรบ.พิกัด
อัตราศุลกากร 
พ.ศ.2530 
-ประกาศ  
กศก.9/2562 

3 

 
เจ้าหน้าที่ศุลกากร ตรวจสอบ
รายละเอียดสินค้า และ
ค านวณค่าภาษีอากร แล้ว
อนุญาตให้ช าระอากรปาก
ระวางได ้

ศุลกากร 
 

5 นาท ี การตรวจ 
สอบทาง
กายภาพ 

ประกาศ  
กศก.9/2562 

4 

 
เจ้ าหน้ าที่ ศุ ลกากรออก
ใบเสร็จ รับเงินให้แก่ผู้น าเข้า 
(ตามแบบกศก.122)  ใน
ระบบรับช าระอากรปาก
ระวาง 

-ศุลกากร 
-หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

3 นาท ี  -แบบ    
  กศก.122 
 -ใบอนุญาต 
  (ถ้ามี) 

-ประกาศ  
กศก.9/2562 
-ประกาศ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

5 

 
เ จ้ าหน้ าที่ ศุ ลกากรมอบ
ใบเสร็จ รับเ งินให้บุคคล
หรือผู้น าเข้าที่ช าระอากร
ปากระวางแล้ว 
 

ศุลกากร 
 

2 นาท ี  -แบบ  
 กศก.122 

ประกาศ  
กศก.9/2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคล 

          ของ/สินค้า 
-ราคาไม่เกิน 50,000 บาท 
-ไม่เป็นของต้องห้าม /ต้องก ากัด  

 

-ออกใบเสร็จรับเงินให้แก ่
ผู้น าเข้า พร้อมแนบใบอนุญาต
ประกอบการน าเข้า(ถ้ามี) 

No 

Yes 

 -ยึด/จับกุม 
 -จัดท าใบ  
 ขนสินค้า 

 อนุญาต 

เสร็จสิ้น 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  6.1 บุคคลใด เมื่อผ่านด่านพรมแดน หรือจุดผ่านแดนถาวร หรือจุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรน
ทางการค้า โดยถือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือหนังสือผ่านแดน (BORDER PASS) หรือบัตรผ่านแดน
ชั่วคราว (IMMIGRATION CARD) ที่ผ่านการประทับตรารับรองการตรวจสอบคนเข้าเมืองแล้ว  

6.2 บุคคล/ผู้น าสินค้าเข้า แจ้งรายละเอียดสินค้า ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
    6.2.1 ที่มีราคาไม่เกินห้าหมื่นบาท  
     6.2.2 ไม่เป็นสินค้าต้องห้าม ต้องก ากัดในการน าเข้า เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 

6.3 เจ้าหน้าที่ศุลกากร (นักวิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า วิเคราะห์ 
และค านวณค่าภาษีอากร แล้วอนุญาตให้ช าระอากรปากระวางได้ 

6.4 เจ้าหน้าทีศุ่ลกากร (นักวิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้น าเข้า (ตามแบบ 
กศก.122) ในระบบรับช าระอากรปากระวาง 
  6.5 เจ้าหน้าทีศุ่ลกากร (นักวิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) มอบใบเสร็จ รับเงินให้บุคคลหรือผู้น าเข้าที่
ช าระอากรปากระวางแล้ว 

7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการตรวจสอบชนิดสินค้า การวิเคราะห์และประเมินราคาสินค้า โดยใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 30 นาที 

รวมทั้งการช าระค่าภาษีอากรปากระวางให้แล้วเสร็จ  

8. ระบบติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลทุก 6 เดือน หลังจากน าสินค้าเข้ามาช าระอากรปากระวางส าเร็จ ณ ด่านพรมแดน 

หรือจุดผ่านแดนถาวร หรือจุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า โดยไม่พบว่าผู้น าเข้าทักท้วง หรือ
การตรวจสอบเอกสารการน าเข้าอีกครั้ง 

9. เอกสารอ้างอิง  
9.1 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 
9.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 9/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2562 เรื่อง การจัดเก็บอากรปากระวางแก่

ของซึ่งติดตัวผู้เดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรชายแดน 

10. แบบฟอร์มท่ีใช้  
10.1 ใบอนุญาตน าเข้า ได้แก่ หน่วยตรวจสินค้าต้องก ากัด ตรวจมาตรฐานสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช 

และกักกันพืชและสัตว์ เป็นต้น  
 

………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

ตัวอย่าง ใบอนุญาตน าเข้า  
(หน่วยตรวจสินค้าต้องก ากัด ตรวจมาตรฐานสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช และกักกันพืชและสัตว์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ตัวอย่าง ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า กรมประมง 

 
 



 

 
 
 



 

 
 


