
พิธีการศลุกากรทางอากาศยาน 
 

1.พิธีการศลุกากรสาํหรับผูโดยสารขาเขา 
         ผูโดยสารท่ีเดนิทางเขามาในประเทศไทย และไมมีของตองเสียภาษอีากร ของตองหามของตอง
กํากดั ใหผานพธิีการศุลกากรชองตรวจสเีขียว  

สาํหรบัผูโดยสารท่ีมขีองตองเสียภาษีอากร ของตองหามของตองกํากัด หรือไมแนใจวาของท่ีนําเขา
นัน้เปนของดังกลาวหรอืไม ใหผานพิธีการศุลกากรท่ีชองตรวจสีแดง 
  

1.1 ของที่ตองชําระอากร 

โดยท่ัวไป ของทุกชนดิทีน่าํเขามาในประเทศไทยตองเสียภาษีอากรตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ร.ก.
พกิัดอัตราศุลกากร และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ผูโดยสารท่ีเดนิทางระหวางประเทศมีหนาท่ีตองเสียภาษี
เชนเดียวกนั  

แตกรมศลุกากรไดอํานวยความสะดวกแกผูโดยสาร ใหสามารถชําระภาษอีากรสาํหรบัของตดิตวั
ผูโดยสารไดโดยไมตองผานพิธกีารศุลกากรอยางเต็มรปูแบบในลักษณะการคา  

วิธีดังกลาวนัน้เรียกวา ‘การเสียภาษีอากรปากระวาง’ ซึ่งมีหลักเกณฑและเง่ือนไขดังตอไปนี ้
-เปนของท่ีนําเขามาใชเอง มีจํานวนเหน็ไดชัดวามใิชเพือ่การคา 

    -ของมีมูลคาไมเกนิ 80,000 บาท 
    -ผูโดยสารตองสามารถชําระคาภาษีอากรเปนเงินสดไดในวนันาํเขา 
 

กรณีไมเขาหลักเกณฑดังกลาว เจาหนาท่ีศลุกากรจะสงของท้ังหมดไปปฏบิติัพธิีการศุลกากรทีฝ่าย
พธิีการกลาง สวนบริการภาษีอากร สาํนักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสารทาอากาศยานสวุรรณภูมิ หรือดาน
ศุลกากรภูมภิาคท่ีมีทาอากาศยานนานาชาติ โดยผูโดยสารจะไดรบัใบรบัฝากสิง่ของ (แบบที่ 466) ไวเปน
หลกัฐาน เพื่อไปติดตอชําระภาษอีากรในภายหลัง 
    

1.2 ของที่ไดรับยกเวนอากร 

���� ของใชสวนตัวท่ีเจาของนาํเขามาพรอมกับตน สาํหรบัใชเอง เชน เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองสําอาง 
เครื่องประดบั รองเทา นาฬิกา ปากกา แวนตา น้ําหอม เปนตน หรือของใชในวชิาชพีและมีจาํนวนพอสมควร
แกฐานะ มลูคาไมเกนิ 10,000 บาท จะไดรบัการยกเวนอากร  

ท้ังนี ้ตองมีเอกสารใบเสร็จรบัเงินเปนหลักฐาน หากไมม ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามหลักฐานอ่ืน
ประกอบ แตของใชสวนตวัดังตอไปนี้จะตองมีปริมาณไมเกินท่ีกําหนด 

-บหุรี ่ไมเกิน 200 มวน หรือซิการและยาเสน ไมเกิน 250 กรัม 
    -สรุา 1 ลิตร 

���� ของใชในบานเรือนท่ีใชแลว เชน โทรทัศน วิทยุ วีดทัิศน เครื่องโทรสาร ท่ีเจาของนําเขามา
พรอมกบัตน เนือ่งจากการยายภูมิลําเนา และมีจาํนวนพอสมควรแกฐานะ ไดรบัยกเวนอากร แตก็จะตองมา
ผานพิธกีารศลุกากรท่ีชองตรวจสีแดง เพื่อใหเจาหนาท่ีศุลกากรตรวจสอบของ 
 



 
 
............................................................................................................................................ 
 
2.การผานพิธีการศลุกากรโดยใชใบขนขาเขาพเิศษ 

ใบขนสนิคาขาเขาพเิศษพรอมแบบแสดงรายการภาษสีรรพสามิตและภาษมีูลคาเพิม่ (กศก. 102) 
ใชสาํหรบั ของท่ีนาํเขามาในราชอาณาจักรในลักษณะ ดังนี ้

- หนังสือพิมพรายวัน รายคาบ รายปกษ และภาพขาว 
- สวนประกอบและสิ่งอปุกรณอากาศยาน ซึ่งนําเขามาเพือ่ใชแทนของเกา หรือเพื่อใชซอม 
- ของผูโดยสารซึ่งไมไดนําติดตัวเขามาพรอมกบัตน (Unaccompanied Baggage) และไมมี

ลักษณะเปนสนิคา 
- ของใชสวนตัว หรือของติดตัวผูโดยสาร ซึ่งนําเขามาพรอมกบัตนหรือไมไดนาํเขามาพรอมกบัตน 

แตมาในระวางบรรทุกที่ไมมีลักษณะเปนสนิคาในทางการคา 
- ของขวัญ หรือของตวัอยางท่ีไมมีลักษณะเปนสนิคาในทางการคา ซึ่งนําเขามาแตละครั้ง มรีาคาพึง

ประเมนิไมเกิน 20,000 บาท โดยไมจาํกัดวาคาอากรทีจ่ะตองชําระเปนจาํนวนเงินเทาใด ท้ังนี ้มีเง่ือนไขอีก
วา 

� ของนัน้ตองไมเปนของท่ีไดรับการลดหยอน หรือยกเวนคาภาษีอากรตามกฎหมายวาดวย
สงเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอืน่ หรอืกฎหมายวาดวยพกัิดอัตราศุลกากร เวนแตการลดหยอนเปน
การทัว่ไปตามประกาศกระทรวงการคลัง 

� ตองไมเปนของตองหามตองกํากัด ซึ่งตองมใีบอนญุาตหรอืใบรบัรองประกอบการ
ตรวจสอบพิธีการฯ เวนแตของท่ีไดรับการผอนผนัใบอนญาต หรอืใบรบัรองดังกลาว 

 
 



- พลอยกวิดา ท่ีผูโดยสารนาํตดิตวัเขามาทางสวนตรวจของผูโดยสาร 
- ของติดตวัผูโดยสาร (Accompanied Baggage) ประเภทช้ินสวนอะไหล หรือช้ินสวนอปุกรณ

เครื่องจกัร รวมถึงของอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะความจําเปนตองใชงานเรงดวนในการผลติ 
    

2.1 เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการผานพิธีการศุลกากรโดยใชใบขนขาเขาพเิศษ 

1.ใบขนสนิคาขาเขาพเิศษ (แบบ กศก.102) 
2.บญัชีราคาสนิคา 
3.ใบตราสงสนิคา (Airway Bill) ยกเวนของท่ีสงมาจากสวนตรวจของผูโดยสาร 
4.บญัชีรายละเอียดบรรจุหบีหอ (Packing List) (ถามี) 
5.ใบสั่งปลอยทางอากาศยาน (Customs Permit) (ถามี) 
6.ใบอนญุาตการนําเขา (ถามี) 
7.เอกสารอ่ืนๆ เชน ใบมอบอํานาจ 

    
2.2 ขัน้ตอนการผานพิธีการโดยใชัใบขนสินคาขาเขาพเิศษ 

1.ผูนาํเขายืน่ใบขนสนิคาขาเขาพเิศษ และเอกสารประกอบตอเจาหนาท่ีศุลกากรประจําคลังสนิคา 
เพื่อตรวจสอบและนําของออกจากคลังสนิคามาทําการตรวจปลอยไดทันที โดยไมตองยืน่เอกสารดังกลาว 
ผานฝายพธิีการฯ ตามปกติ 

2.เจาหนาที่ศุลกากรประจําคลังสนิคาจะมอบตนฉบบั Customs Permit ใหกับเจาของคลังสนิคา 
เพื่อนาํของมาใหเจาหนาท่ีศลุกากรทําการตรวจปลอยตอไป 

3.ผูนาํเขาตองสําแดงชนดิ จํานวน น้าํหนกั ขนาด เครือ่งหมายการคา ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ 
ของสนิคา (หากมี) ราคาและคาภาษอีากร ใหถกูตองตามความเปนจริง 

4.หากผูนําเขาไมทราบรายละเอียดแหงของท่ีนําเขา และไมมีเอกสารเก่ียวกับการนาํเขาอ่ืนๆ 
นอกจาก Airway Bill ผูนาํเขาหรือตัวแทนตองขอเปด Bill Of Sight เพือ่จะไดทําการเปดตรวจหบีหอออกดู
สนิคาภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ศุลกากรประจําคลังสนิคา และเม่ือไดดูสนิคาแลว ผูนําเขาหรือ
ตัวแทน ตองสําแดงรายละเอียดสนิคาลงในใบขนสนิคาขาเขาพเิศษ เหมือนเชนกระทําในขัน้ตอนท่ี 3 

5.เจาหนาที่ศุลกากรทาํการตรวจสอบความถูกตองระหวางเอกสารและตัวสนิคาจริง พรอมท้ังบนัทึก
ผลการตรวจ และชกัตวัอยางสนิคาสงไปใหเจาหนาท่ีประเมินอากรประจําคลังสนิคาตรวจสอบและทําการ
ประเมนิราคาและคาภาษอีากรตอไป 

7.เมื่อเจาหนาท่ีประเมนิตรวจสอบและทําการประเมินราคาคาภาษีอากรแลว ใหผูนาํเขาชําระคาภาษี
อากร 

8.ผูนาํเขาชาํระอากรเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีศลุกากรจะทําการตรวจปลอยของ และลงชื่อ ตลอดจน
วันที่ เดือน ป กาํกับไวในใบขนสนิคาขาเขาพเิศษ 
............................................................................................................................................ 
 
3.พิธีการศลุกากรขาเขาทางอากาศยานโดยทาํใบขนสินคาขาเขาปกต ิ

เมื่อมกีารนําของเขามาทางอากาศยานในลักษณะของสนิคา และไมเขาหลักเกณฑของการจัดทําใบ
ขนสนิคาขาเขาพเิศษ ผูนําเขาจะตองปฏบิติัพธิีการศลุกากรโดยยืน่ใบขนสนิคาตามปกติ ดังตอไปนี้ 
   3.1 เอกสารที่ผูนําเขาควรจดัเตรียมในการผานพิธีการใบขนสินคาขาเขาปกต ิ

1.ใบขนสนิคาขาเขาฯ (แบบ กศก.99/1) พรอมสาํเนา 
2.ใบตราสงสนิคา (Airway Bill) 
3.บญัชีราคาสนิคา (Invoice) 



4.บญัชีรายละเอียดบรรจุหบีหอ (Packing List) (ถามี) 
5.ใบแจงยอดเบี้ยประกันภัย (Insurance Premium Invoice) 
6.ใบสั่งปลอย หรือ Customs Permit (แบบ กศก. 100/1 หรือแบบท่ี 469) 
7.แบบธรุกิจตางประเทศ กรณีมูลคาสนิคาเกนิ 500,000 บาท 
8.แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (แบบ กศก.170) 
9.ใบอนญุาต หรือหนังสืออนญุาตสาํหรับของควบคุมการนําเขา (ถามี) 
10.ใบรบัรองแหลงกําเนดิสนิคา (Certificate Of Origin) (ถามี) ในกรณีใชประกอบการลดอัตรา

อากรสาํหรับสนิคานําเขามาจากประเทศท่ีมขีอตกลงทางการคาระหวางประเทศ เชน WTO, AFTA และกรณี
อื่นๆ 

11.เอกสารอืน่ท่ีจําเปน เชน เอกสารแสดงสวนผสม คณุลักษณะ การใชงาน แคต็ตาล็อก ฯลฯ 
 

3.2 ขัน้ตอนการปฏิบัตพิิธีการนําเขาสินคาทางอากาศยาน 

1.ผูนาํเขาหรือตวัแทนบนัทึกขอมูลบญัชีราคาสนิคา (Invoice) ทุกรายการเขาสูเครือ่งคอมพวิเตอร
ของตนเองหรือผาน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรจะแปลงขอมูลบญัชรีาคาสนิคาใหเปน
ขอมลูใบขนสนิคาโดยอัตโนมัติ และใหผูนาํเขาหรือตัวแทนสงเฉพาะขอมลูใบขนสนิคามายังเครือ่ง
คอมพวิเตอรของกรมศุลกากร 

2.เครื่องคอมพวิเตอรของกรมศุลกากรจะตรวจสอบขอมูลเบือ้งตนในใบขนสนิคาท่ีสงเขามา เชน ช่ือ
และท่ีอยูผูนําของเขา เลขประจําตัวผูเสียภาษ ีพิกัดอัตราศุลกากร ราคา เปนตน ถาพบวาขอมูลใบขนสนิคา
ขาเขาท่ีสงมาไมถูกตอง เครือ่งคอมพวิเตอรของกรมศุลกากรจะแจงกลับไปยังผูนาํเขาหรือตัวแทนเพื่อให
แกไขใหถูกตอง 

3.เมื่อเครือ่งคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรตรวจสอบขอมูลในใบขนสนิคาทีส่งมาถกูตองครบถวน
แลวจะออกเลขท่ีใบขนสนิคาขาเขา พรอมกับตรวจสอบเง่ือนไขตางๆ ทีก่รมศุลกากรกําหนดไว เพื่อจดักลุม
ใบขนสนิคาขาเขาในขัน้ตอนการตรวจสอบพิธีการเปน 2 ประเภท แลวแจงกลับไปยังผูนําเขาหรือตัวแทน
เพื่อจดัพิมพใบขนสนิคา 

ใบขนสินคาขาเขาประเภททีไ่มตองตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สาํหรบัใบขนสนิคาประเภทนี้ 
เครื่องคอมพวิเตอรจะสั่งการตรวจ หลังจากนัน้ผูนาํเขาหรือตัวแทนสามารถนําใบขนสนิคาขาเขาไปชําระคา
ภาษอีากรได 

ใบขนสินคาขาเขาประเภททีต่องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สาํหรับใบขนสนิคาประเภทนี้ ผูนาํ
เขาหรอืตวัแทนตองนําใบขนสนิคาไปตดิตอกบัหนวยงานประเมนิอากรของทาท่ีนําของเขา 

4.เมื่อผูนาํเขาหรือตวัแทนชําระคาภาษีอากรแลว ใหไปติดตอเจาหนาท่ีของบรษิัทไทย แอรพอรท 
กราวด เซอรวสิ จํากัด (TAGS) หรอื บรษิัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) (แลวแตกรณี) และเจาหนาท่ี
ศุลกากรประจาํคลังสนิคาซึ่งสนิคานัน้เกบ็รักษาอยูเพื่อดาํเนนิการดังตอไปนี ้

- ชําระคาเกบ็รักษา (Rent) 
- ตัดบญัชีสนิคาสาํหรบัเรือหรืออากาศยาน (Manifest) 
- กําหนดชื่อเจาหนาที่ศุลกากรผูตรวจปลอยสินคา (Inspection Sheet) 
- เจาหนาท่ีศุลกากรเลือกเปดตรวจ (Inspection Criteria) 
- เจาหนาท่ีศุลกากรออกใบอนญุาตใหนาํของออกจากอารกัขาของศุลกากรได (Customs Permit) 
- นาํสนิคานัน้ออกจากคลังสนิคา 
5.ผูนาํเขาหรือตวัแทนตองจัดเก็บขอมูลบญัชรีาคาสนิคาตามวรรคแรกในรปูของสือ่คอมพิวเตอรเปน

เวลา ไมนอยกวา 6 เดือน เพือ่ใชสําหรบัการตรวจสอบใบขนสนิคาหลังการตรวจปลอย 
 



............................................................................................................................................ 
4.พิธีการศลุกากรขาออกทางอากาศยาน 
 
   4.1 เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการปฏิบตัิพิธีการศุลกากรขาออกทางอากาศยาน 

1.ใบขนสนิคาขาออก (แบบ กศก. 101/1) พรอมสาํเนา 1 ฉบบั 
2.คูฉบบัใบขนสนิคามุมน้าํเงิน ใชในกรณีท่ีผูสงออกจะขอรบัเงินชดเชยคาภาษอีากร หรือเพื่อ

ประโยชนอยางอืน่ เชน ใชตดับญัชีวัตถุดบิ BOI เปนตน 
3.คูฉบบัใบขนสนิคา ใชในกรณตีองสงตวัอยางสนิคาท่ีจะนําออกจากคลังสนิคาทณัฑบนประเภทโรง

ผลิต เพือ่สงออกนอกราชอาณาจักร 
4.ใบแนบใบขนสนิคาขาออกขอคืนอากรตาม ม. 19 ทว ิ(แบบ กศก. 113) ใชในกรณีท่ีผูสงออกจะ

ขอคนือากรวตัถดิุบท่ีนําเขามาผลิต หรอืผสม หรือประกอบ หรอืบรรจุสนิคา ท่ีสงออก ตามมาตรา 19 ทวิ 
แหง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ.2482 

5.ใบสทุธสิาํหรบันาํกลับ ใชเปนหลักฐานในกรณีท่ีผูสงออก จะนาํสนิคากลบัเขามาตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไวใน พ.ร.ก.พกัิดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 4 ประเภทท่ี 1, 2 

6.แบบธรุกิจตางประเทศ กรณีท่ีสนิคาสงออกมีมลูคา FOB เกินกวา 500,000 บาท 
7.บญัชีราคาสนิคา (Invoice) กรณีที่มีการเพิ่มคูฉบบัใบขนสนิคา หรือใบแนบใบขนสนิคาใหเพิ่ม

สาํเนาเทากบัจาํนวนใบขนสนิคา หรือใบแนบใบขนสนิคาท่ีเพิ่มขึน้ 
8.บญัชบีรรจหุบีหอ (Packing List) (ถามี) 
9.หนังสืออนุญาตใหสงสนิคาออกหรอืหนังสอืรบัรองตางๆ (ถามี) 
10.คํารองตางๆ เชน คํารองขอเพิ่มคูฉบบัใบขนสนิคาฉบบัมุมน้ําเงิน คาํรองขอรบัเงินชดเชยคาภาษี

อากร (แบบ 129) 
 

4.2 ขัน้ตอนการปฏิบัตพิิธีการสงออกสินคาทางอากาศยาน 

1.ผูสงออกหรือตวัแทนสงขอมูลใบขนสนิคาขาออกทุกรายการจากเครื่องคอมพวิเตอรของผูสงออก
หรอืตัวแทนมายังเครือ่งคอมพวิเตอรของกรมศุลกากร โดยผานบรษิัทผูใหบรกิารระบบแลกเปล่ียนขอมูล
อิเล็กทรอนกิส 

2.เมื่อเครือ่งคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรตรวจสอบขอมูลในใบขนสนิคาขาออกสงมาถูกตอง
ครบถวนแลว จะออกเลขที่ใบขนสนิคาขาออกและตรวจสอบเง่ือนไขตางๆ ท่ีกรมศลุกากรกําหนดไว เพื่อจัด
กลุมใบขนสินคาขาออกเปน 2 ประเภท และแจงกลับไปยังผูสงออกหรือตัวแทน เพือ่จัดพิมพใบขนสนิคา 

ใบขนสินคาขาออกที่ตองตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สาํหรบัใบขนสนิคาประเภทนี้ ผูสงออกหรือ
ตัวแทนตองนาํใบขนสนิคาไปติดตอกับหนวยงานประเมินอากรของทาที่จะสงสนิคาออก 

ใบขนสินคาขาออกที่ไมตองตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สาํหรบัใบขนสนิคาขาออกประเภทนี้ ผู
สงออกสามารถชาํระคาอากร (ถามี) และดําเนนิการนาํสนิคาไปตรวจปลอยเพื่อสงออกไดเลย 

3.การตรวจปลอยสนิคา ใบขนสนิคาขาออกทีผ่านพิธีการศุลกากรเรียบรอยแลว ใหผูสงออกหรือ
ตัวแทนนาํมายืน่ตอเจาหนาท่ีศุลกากรเพือ่ทําการตรวจปลอยสนิคาท่ีคลังสนิคาขาออกท่ี 1 ของบริษทั การ
บนิไทย จํากดั (มหาชน) หรอื ท่ีคลังสนิคาขาออกท่ี 2 ของบรษิัท ไทย แอรพอรท กราวด เซอรวสิ จํากดั 
(TAGS) ตามที่กําหนดไวในใบขนสนิคา 
 
........................................................................................................................................ 


