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  ขอบเขตการใช้งานคู่มือการผ่านพธีิการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากร 
       สาํหรับการนําเข้า (e-Import) 

 คู่มือการผ่านพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรับการนําเข้า    
(e-Import) กําหนดขึน้เพ่ือประโยชน์ในการนําของเข้ามาในราชอาณาจกัร ให้การผ่านพิธีการศลุกากรสามารถ
กระทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร โดยให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปสําหรับการนําของเข้ามาใน
ราชอาณาจักรทางเรือ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ คนเดินเข้ามา ทางเคร่ืองบิน  ทางไปรษณีย์ ทางท่อขนส่งทางบก   
ทางสายส่งไฟฟ้า ทางเรือท่ีเข้าออกด่านศุลกากรทางบก เรือเล็กทางทะเลท่ีเข้าออกด่านศุลกากรทางทะเล         
ทางผู้ โดยสารนําพาขึน้อากาศยาน  

 การนําของเข้ามาในราชอาณาจกัร หมายถึง การนําของใด ๆ จากภายนอกราชอาณาจกัรเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยการขนส่งทางเรือ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ คนเดินเข้ามา ทางเคร่ืองบิน  ทางไปรษณีย์ ทางท่อ
ขนส่งทางบก ทางสายส่งไฟฟ้า ทางเรือท่ีเข้าออกด่านศุลกากรทางบก เรือเล็กทางทะเลท่ีเข้าออกด่านศุลกากร   
ทางทะเล ทางผู้ โดยสารนําพาขึน้อากาศยาน เป็นต้น  

 ในการผ่านพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของท่ีนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรนัน้ ให้ดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือ ท่ี หรือสนามบินศุลกากรท่ีระบุไว้ใน  
บญัชีสินค้าท่ีมีช่ือสง่ของถงึ 

 ในการผ่านพิธีการหรือดําเนินการในกระบวนการทางศลุกากรกบัของท่ีนําเข้ามาในราชอาณาจกัรและ
จะขนเข้าเก็บในคลงัสินค้าทัณฑ์บน หรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรและ/หรือนําเข้าไปในเขตประกอบการเสรี    
ให้ดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือ ท่ี หรือสนามบินศุลกากรท่ีระบุไว้ในบญัชีสินค้าท่ีมีช่ือส่ง
ของถงึ 

 หากเร่ืองใดท่ีเป็นข้อปฏิบตัิเฉพาะของหน่วยงานท่ีสํานกั/สํานกังานศลุกากรท่ีรับผิดชอบเสนอระเบียบ
ปฏิบตัิและขอความเห็นชอบจากกรมศลุกากร ให้กําหนดเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะหรือแตกต่างไปจากท่ีกําหนดใน
คูมื่อฉบบันี ้ให้ถือปฏิบตัิตามข้อปฎิบตัิดงักลา่วนัน้ 
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  แผนภาพแสดงกระบวนการนําเข้าด้วยวธีิทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Import System) 

 

มีข้อผิดพลาด
“Error Message”

ผู้ประกอบการส่งข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของศลุกากร
ตรวจสอบความถกูต้องของใบขนสินค้า กบั

แฟ้มข้อมลูอ้างอิง และบญัชีสินค้า (Manifest)

ชําระค่าภาษีอากรหรือยกเว้นอากร

ระบบส่งข้อมลูเตรียมของให้โรงพกัสินค้า
และแจ้งผู้ประกอบการ

ระบบคอมพวิเตอร์ของศลุกากรส่งข้อมลูใบสัง่ปล่อย
ให้โรงพกัสินค้าและแจ้งผู้ประกอบการให้ไปรับของ

ผู้ประกอบการติดต่อโรงพกัสินค้าเพ่ือเตรียมของ
โรงพกัสินค้าส่งข้อมลูแจ้งของพร้อมตรวจมายงักรมฯ

ระบบคอมพวิเตอร์ของศลุกากร 
กําหนดช่ือนายตรวจโดยอตัโนมตัิ

ผู้ประกอบการติดต่อโรงพกัสินค้าเพ่ือออกของและ
นําของออกจากอารักขาศลุกากร

นายตรวจไปตรวจของตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด และ
บนัทกึผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพวิเตอร์

โรงพกัสินค้าส่งข้อมลูการส่งมอบของมายงั
ระบบคอมพวิเตอร์ของศลุกากรเม่ือส่งมอบของแล้ว

ดาํเนินการตาม
คาํส่ังการตรวจ

ยกเว้นการตรวจเปิดตรวจ

 
 



 คู่มือการผ่านพธีิการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสาํหรับการนําเข้า (e-Import) 
                           

 

หน้า 3  จาก 219 

1. ผู้ประกอบการส่งข้อมูล
ใบขนสินค้าขาเข้า

ผ่าน VAN (ebXML Format)

เครื่องคอมพิวเตอร์
ของกรมฯ ตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลเบ้ืองต้น*

ข้อมูลถูกต้อง

ข้อมูลไม่
ถูกต้อง

ตอบกลับ
Error Message

ตอบกลับข้อมูล Accept

3. ผู้ประกอบการรับข้อมูล
ตอบกลับจากกรมฯ ผ่าน
 VAN (ebXML Format)

ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้า
กับ Manifest**

พบข้อมูล Manifest

ต้องชําระค่าภาษีอากร/
วางประกัน

ยกเว้นอากร

ชําระ/วางประกัน

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมฯ
ออกเลขที่ใบขนสินค้า

สถานะพร้อมชําระค่าภาษีฯ

ตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้า

ตอบกลับ
เลขท่ีชําระอากรติดต่อโรงพักสินค้า

เพื่อดําเนินการตรวจปล่อยของ

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมฯ
จะส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินไปยังธนาคาร

ผ่าน VAN (ebXML Format)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของกรมฯ ออกเลขชําระอากร

ธนาคารดําเนินการ
ตัดบัญชีและตอบกลับ

ตัดบัญชีสําเร็จ

ไม่สําเร็จ

ตัดบัญชีธนาคาร

ตัดบัญชีธนาคาร

ไม่ตัดบัญชีธนาคาร

ไม่พบข้อมูล Manifest

ดําเนินการ
ชําระค่าภาษีฯ ท่ีกรมฯ

1.Vessel Name
2.Discharge Port
3.Arrival Date
4.Master Bill of Lading
5.House Bill of Lading
6.Company English Name
7.Total Package Amount/Unit
8.Gross Weight/Unit
9.Release Port

**การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้า
กับ Manifest ต้องตรงกันดังน้ี

*เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมฯ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบ้ืองต้น ดังน้ี
1. ตรวจสอบกับแฟมข้อมูลอ้างอิง
2. ตรวจสอบกับระบบบริหารความเสี่ยง

กระบวนการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมชําระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) ผ่านธนาคาร
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  ระบบพธีิการนําเข้าทางอเิล็กทรอนิกส์ (e-Import)  

ขัน้ตอนการนําเข้า  5 ขัน้ตอน 

 การจดัทาํใบขนสินค้าขาเข้า 

 การตดับัญชีใบขนสินค้ากับรายงานการนําของเข้า 

 การชาํระค่าภาษีอากร  

 การตรวจสอบตามกระบวนการศุลกากร 

 การรับของจากอารักขาศุลกากร 

ขัน้ตอนที่  การจัดทาํใบขนสินค้าขาเข้า 

 หลักการผ่านพธีิการใบขนสินค้าขาเข้าทางอเิล็กทรอนิกส์ 

 การผ่านพิธีการศุลกากร ให้สามารถกระทําได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 
(Paperless) โดยสง่ข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือช่ือ 
ผ่านบคุคลท่ีเป็นสื่อกลางผู้ ให้บริการรับสง่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services : VANS) เข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานท่ีศุลกากรกําหนด (ebXML/ XML Format) 
เสมือนการจดัทํา ย่ืน สง่ รับเอกสาร และการลงลายมือช่ือในกระดาษ 

 การย่ืนใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้ นําเข้าจดัทําข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานท่ีศลุกากรกําหนด 
และเป็นผู้สง่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร เม่ือระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรผู้ รับ
ข้อมลูได้ทําการตอบรับข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์นัน้ในการผ่านพิธีการ ถือเป็นการย่ืนเอกสารนัน้ ๆ ตามกฎหมายว่า
ด้วยศลุกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการศลุกากรแล้ว  

 วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กระทําได้ 4 ช่องทาง 
1. ผู้ นําเข้าสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง 
2. ผู้ นําเข้ามอบหมายให้ตวัแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้สง่ข้อมลูแทน 
3. ผู้ นําเข้าใช้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ในการส่งข้อมลู 
4. ผู้ นําเข้าย่ืนใบขนสินค้าขาเข้า พร้อมแบบรายละเอียดข้อมลูใบขนสินค้าและชําระค่าธรรมเนียม

กบัเจ้าหน้าท่ีศลุกากร ณ ท่า/ท่ี/สนามบินท่ีนําของเข้า 
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  ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 

 ใบขนสินค้าขาเข้า แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 Import Declaration Control ประกอบด้วย 73 Fields 

ส่วนที่ 2 Import Declaration Control (Invoice) ประกอบด้วย 35 Fields 

ส่วนที่ 3 Import Declaration Detail ประกอบด้วย 76 Fields 

ส่วนที่ 4 Import Declaration Detail (Duty) ประกอบด้วย 14 Fields 

ส่วนที่ 5 Import Declaration Detail (Permit) ประกอบด้วย  3 Fields 

ส่วนที่ 6 Import Declaration Detail (Deposit) ประกอบด้วย  2 Fields 

 หาก Field ใด กําหนดให้ต้องระบคุา่ (Value = M) แตผู่้บนัทกึไมส่ามารถหาข้อมลูได้ 
- สําหรับ Field ท่ีเป็น Alphabet (แสดงออกเป็นตวัอกัษร) ให้ระบคุ่าเป็น N/A  
- สําหรับ Field ท่ีเป็น Numeric (แสดงออกเป็นตวัเลข) ให้ระบคุา่เป็น 0 (ศนูย์) 

 หาก Field ใด กําหนดให้ไมต้่องระบคุา่ (Value = O) และผู้บนัทึกไมส่ามารถหาข้อมลูได้ ก็ไมต้่องบนัทกึคา่ใด ๆ   

 หาก Field ใด กําหนดให้ต้องระบคุา่ เม่ือเข้าเง่ือนไขท่ีกําหนด (Value = C) แตผู่้บนัทกึไมส่ามารถหาข้อมลูได้ 
- สําหรับ Field ท่ีเป็น Alphabet (แสดงออกเป็นตวัอกัษร) ให้ระบคุ่าเป็น N/A  
- สําหรับ Field ท่ีเป็น Numeric (แสดงออกเป็นตวัเลข) ให้ระบคุา่เป็น 0 (ศนูย์) 

 คา่ในช่อง Format คือ อกัษรยอ่ ท่ีใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมลู มีดงันี ้

อกัษรย่อ คําอธิบาย 

n3 ข้อมลูชนิดตวัเลข (Numeric Characters) คงท่ี คือ 3 ตวัอกัษร 
a3 ข้อมลูชนิดตวัอกัษร (Alphabetic Characters) คงท่ี คือ 3 ตวัอกัษร 

an3 ข้อมลูชนิดตวัอกัษรหรือตวัเลข คงท่ี คือ 3 ตวัอกัษร 
n..3 ข้อมลูชนิดตวัเลขความยาวข้อมลูแปรผนัตามความยาวสงูสดุ 3 ตวัอกัษร 
a..3 ข้อมลูชนิดตวัอกัษรความยาวข้อมลูแปรผนัตามความยาวสงูสดุ 3 ตวัอกัษร 

an..3 ข้อมลูชนิดตวัอกัษรหรือตวัเลขความยาวข้อมลูแปรผนัตามความยาวสงูสดุ 3 ตวัอกัษร 
n..16,2 ข้อมลูชนิดตวัเลขความยาวข้อมลูแปรผนัตามความยาวสงูสดุ 16 ตวัอกัษรรวม

ความยาวทศนิยมสงูสดุ 2 ตวัอกัษร (อนญุาตให้ตวัคัน่เป็นจดุทศนิยม “.”) 
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  ใบขนสินค้าขาเข้า ส่วนที่ 1 Import Declaration Control ประกอบด้วย 73 Fields 
Import Declaration Control 

Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
1.  M Reference Number an13 เลขท่ีอ้างอิง xxxxnnnnnnnnn 

xxxx (4) = Profile Name 
nnnnnnnnn (9) = Running 
Number 

 4 หลกัแรกตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลู XML User  
 ไมรั่บเลขท่ีอ้างอิงท่ีออก
เลขท่ีใบขนสนิค้าให้แล้ว 

2.  M Document Type 
 

an1 ชนิดเอกสาร มีค่าดงัตอ่ไปนี ้ 
0 – ใบขนสนิค้าขาเข้า 
3 – คําร้องขอรับของไปก่อน 
5 – ใบขนสนิค้าขาเข้าปาก
ระวาง 
X – ใบขนสนิค้าขาเข้าเร่งดว่น 
(Express) 

 ระบบจะออกเลขท่ีใบขน
สินค้าให้ตามชนิดเอกสาร 
 วิธีการทําใบขนสินค้า 
0 xml Manual 
3 xml Manual 
5 - Manual 
X xml Manual 

 

3.  M Company Tax 
Number 

an..17 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร
ของบริษัทผู้ นําเข้า ท่ี
กรมสรรพากรออกให้ตามบตัร
ประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรของ
กรมสรรพากร 

 (แก้ไขสาขาบริษัท)  
ขยายขนาดจาก n..4  เป็น 
n..6 
 นํา Company Tax 
Number และ Company 
Branch ไปตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูทะเบียนผู้มา
ตดิตอ่ 
 ไมมี่สาขาให้บนัทกึ “0” 

4.  M Company Branch n..6 สาขาท่ีอยู่ของบริษัทผู้ นําเข้า  
ท่ีกรมสรรพากรออกให้ตาม
บตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร
ของกรมสรรพากร 

5.  M Company Name an..120 ช่ือบริษัทภาษาไทย 
ตวัอยา่งเช่น บริษัท สยาม 
จํากดั 
 

(แก้ไขช่ือบริษัทภาษาไทย) 
ขยายขนาดจาก an..70  เป็น 
an..120 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
6.  M Company English 

Name 
an..70 ช่ือบริษัทภาษาองักฤษ 

ตวัอยา่งเช่น Siam Co., Ltd. 
 ตรวจสอบกบัช่ือผู้ รับ
สินค้า (Consignee Name or 
Notify Party Name) ใน 
Manifest โดยตดัช่องวา่งและ
อกัขระพิเศษทกุอย่างออก 
เหลือเฉพาะตวัอกัษรเท่านัน้ 
(ตวัอกัษรเลก็ใหญ่ไมมี่ผล) 
ก่อนนําไปค้นหาใน Manifest  
 ไมนํ่าไปตรวจสอบ ถ้าเป็น
ข้อมลูของใบขนสินค้าขาเข้า
โอนย้ายภายในประเทศ/      
ใบขนสนิค้าขาเข้าโอนย้าย  
จากเขตปลอดอากร/          
เขตประกอบการเสรี 

7.  M Street and Number an..70 ท่ีอยูบ่ริษัท  
ตวัอยา่งเช่น เลขท่ี 5  ถนน
เจริญกรุง 

(แก้ไขที่อยู่บริษัท) 
ขยายขนาดจาก an..35  เป็น 
an..70 

8.  O District an..35 ตําบล 
ตวัอยา่งเช่น แขวงวดัพระยาไกร 

 

9.  O Sub province an..35 อําเภอ 
ตวัอยา่งเช่น เขตบางคอแหลม 

 

10.  O Province an..35 ช่ือจงัหวดั 
ตวัอยา่งเช่น กรุงเทพฯ 

 

11.  M Postcode an..9 รหสัไปรษณีย์ 
ตวัอยา่งเช่น 10120 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
12.  O Broker Tax Number   an..17 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร

ของตวัแทนออกของ ท่ี
กรมสรรพากรออกให้ตาม   
บตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร
ของกรมสรรพากร 

 บนัทกึค่าเม่ือใช้บริการ
ตวัแทนออกของ เท่านัน้ 
 นํา Broker Tax Number 
และ Broker Branch ไป
ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ทะเบียนผู้มาติดต่อ 
 ตรวจสอบความสมัพนัธ์
ของ Company และ Broker  

13.  C Broker Branch n..6 สาขาท่ีอยู่ของตวัแทนออกของ 
ท่ีกรมสรรพากรออกให้ตาม
บตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร
ของกรมสรรพากร 

(แก้ไขสาขาบริษัท) 
ขยายขนาดจาก n..4  เป็น 
n..6 
 บนัทกึค่าเม่ือ เลขประจําตวั
ผู้ เสียภาษีอากรของตวัแทนออก
มีค่า (ไมมี่สาขาให้บนัทกึ “0”) 

14.  M Customs Clearance 
ID Card 

an..17 เลขบตัรประจําตวัประชาชน ผู้
ปฏิบตัิหน้าท่ีเก่ียวกบัการผา่น
พิธีการศลุกากร 

(เปล่ียนแปลงการสาํแดง) 
ยกเลิก การบนัทึกเลขประจําตวั
ผู้ เสียภาษีอากรของตวัแทน
ออกของรับจ้างช่วง (Sub 
Broker) กรณีท่ี 
 มีการวา่จ้างช่วง  ให้บนัทกึ
ข้อมลูท่ี Field Sub Broker 
Tax Number (Field ท่ี 65) แทน  

15.  M Customs Clearance 
Name 

an..35 ช่ือ-นามสกลุผู้ปฏิบตัิหน้าท่ี
เก่ียวกบัการผ่านพิธีการ
ศลุกากร 

(เปล่ียนแปลงการสาํแดง) 
ยกเลิก การบนัทึกช่ือตวัแทน
ออกของรับจ้างช่วง (Sub Broker) 
กรณีท่ี มีการวา่จ้างช่วง 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
16.  M Manager ID Card an..17 เลขบตัรประจําตวัประชาชน

ของผู้จดัการ/ผู้ รับมอบอํานาจ
ของ Company หรือ Broker 

 ต้องบนัทกึค่าเม่ือใช้
บริการ Service Counter 
 ต้องเป็นผู้จดัการ/        
ผู้ รับมอบอํานาจ ของ Company 
หรือ Broker  
ถ้าเป็น – Service Counter  
ต้องเป็นผู้จดัการ ของ 
Company หรือ Broker 

17.  M Manager Name an..35 ช่ือ-นามสกลุผู้จดัการ/ผู้ รับ
มอบอํานาจของ Company 
หรือ Broker 

18.  M Mode of Transport 
 

an1 นําเข้าโดยทาง มีค่า 1-9  ตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 19 ดงันี ้ 
1 – ทางเรือ 
2 – ทางรถไฟ  
3 – ทางรถยนต์ 
      คนเดินทางบก  
4 – ทางเคร่ืองบิน 
5 – ทางไปรษณีย์ 
7 – ทางท่อขนสง่ทางบก  
      ทางสายสง่ไฟฟ้า  
8 – ทางเรือท่ีเข้าออกด่าน 
ศลุกากรทางบก  
      เรือเลก็ทางทะเล  
9 – ทางผู้ โดยสารนําพาจาก
อากาศยาน  

แก้ไขการสาํแดงข้อมูลใหม่ 
ดงัต่อไปนี ้
 1 = ทางเรือ  
 2 = ทางรถไฟ  
 3 = ทางรถยนต์ 
 3 = คนเดินเข้ามา 
 4 = ทางเคร่ืองบิน  
 5 = ทางไปรษณีย์ 
 7 = ทางท่อขนสง่ทางบก 
 7 = ทางสายสง่ไฟฟ้า 
 8 = ทางเรือท่ีเข้าออกดา่น
ศลุกากรทางบก เช่น         
เชียงแสน/หนองคาย    
 8 = เรือเลก็ทางทะเลท่ี
เข้าออกดา่นศลุกากรทางทะเล 
เช่น แมก่ลอง/ระนอง    
 9 = ทางผู้ โดยสารนําพา
จากอากาศยาน  
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
19.  M Cargo Type Code  an1 ประเภทของการบรรจ ุ       

ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 21  
ตวัอยา่งเช่น   0  -  LIQUID BULK 
หมายถงึ ของเหลว ก๊าซ ของท่ี
หลอมละลาย เป็นต้น 

(ยกเลิกสาํแดง) ประเภทของ
การบรรจ ุดงัตอ่ไปนี ้

1 – Bulk 
2 – Conventional (เป็นหีบห่อ
กองมาไม่ได้บรรจตุู้ เคร่ืองจกัร) 
3 – Container 
4 – Airborne 

20.  M Vessel Name an..35 ช่ือยานพาหนะ  
 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
เรือ และการบนัทกึคา่ขึน้อยู่
กบั Mode of Transport ดงันี ้
1 (ทางเรือ) ให้บนัทกึ ช่ือเรือ  
2 (ทางรถไฟ) ให้บนัทกึ ช่ือรถไฟ 
3 (ทางรถยนต์) ให้บนัทกึ “BY 
TRUCK”  
3 (คนเดนิเข้ามา)  ให้บนัทกึ 
“ON FOOT”  
4 (ทางเคร่ืองบิน) ให้บนัทกึ 
หมายเลขเท่ียวบิน (Flight 
Number)  
5 (ไปรษณีย์) ให้บนัทึก “BY MAIL”  
7 (ท่อ/สายสง่)  ให้บนัทกึ “BY PIPE”  
8 (เรือตามลํานํา้) ให้บนัทึก 
“BY BOAT”  
8 (เรือเลก็ทางทะเล) ให้บนัทกึ 
“BY BOAT”  
9 (ผู้ โดยสารนําพาจากอากาศยาน) 
ให้บนัทกึ “BY PASSENGER” 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
21.  M Arrival Date n8 วนัท่ีนําเข้า เป็น ปี ค.ศ. เดือน 

วนั (CCYYMMDD) 
 

Document  
Type 

วนัท่ีนําเข้า 

0 วนันําเข้าจริง 
3 วนันําเข้าจริง 
5 วนันําเข้าจริง 
X วนันําเข้าจริง  

22.  C  Master Bill of 
Lading 

an..35 เลขท่ีใบตราสง่ 1  
การระบคุา่มีความสมัพนัธ์กบั 
Mode of Transport ดงันี ้ 
ทางรถไฟ ให้ระบ ุMaster Bill 
of Lading 
ทางรถยนต์/ทางบก/ทางท่อ/
ทางสายสง่ไฟฟ้า/ 
ทางเรือท่ีเข้าออกด่านศลุกากร
ทางบก/เรือเลก็ทางทะเล      
ให้ระบ ุReceived Control 
Number ของ ศบ.1 (Car 
Manifest) 
ทางเคร่ืองบิน ให้ระบ ุMaster 
Air Waybill 
ทางเรือ/ทางไปรษณีย์/        
ทางผู้ โดยสารนําพาจาก
อากาศยาน  ไมต้่องระบ ุ

การตรวจสอบขึน้อยู่กบั Mode 
of Transport ดงันี ้
 ทางเรือ ปัจจบุนั Field นี ้
ไมมี่การตรวจสอบกบั Manifest 
 ทางรถไฟ ปัจจบุนั Field นี ้
ไมมี่การตรวจสอบกบั Manifest 
 ทางรถยนต์/ทางบก/ทาง
ท่อ/ทางสายสง่ไฟฟ้า/ทางเรือท่ี
เข้าออกดา่นศลุกากรทางบก/
เรือเลก็ทางทะเล ตรวจสอบกบั 
Received Control Number 
ใน ศบ.1 (Car Manifest) 
 ทางเคร่ืองบิน ตรวจสอบ
กบั Master Air Waybill ใน 
Manifest โดยตดัช่องวา่งและ
อกัขระพิเศษทกุอย่างออก เหลือ
เฉพาะตวัเลขและตวัอกัษรเท่านัน้ 
(ตวัอกัษรเลก็ใหญ่ไมมี่ผล) 
ก่อนนําไปค้นหาใน Manifest 
 ทางไปรษณีย์ ปัจจบุนั 
Field นีไ้มมี่การตรวจสอบกบั 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

Manifest 
 ทางผู้ โดยสารนําพาลงจาก
อากาศยาน ปัจจบุนั Field นี ้
ไมมี่การตรวจสอบกบั Manifest 

23.  M House Bill of 
Lading 

an..35 เลขท่ีใบตราสง่ 2  
การระบคุา่มีความสมัพนัธ์กบั 
Mode of Transport ดงันี ้
ทางเรือ ให้ระบ ุHouse Bill of 
Lading 
ทางรถไฟ ให้ระบ ุHouse Bill 
of Lading 
ทางรถยนต์/ทางบก/ทางท่อ/
ทางสายสง่ไฟฟ้า/ 
ทางเรือท่ีเข้าออกด่านศลุกากร
ทางบก/เรือเลก็ทางทะเล ให้
ระบ ุItem Number ของศบ.1 
สว่นรายการ 
ทางเคร่ืองบิน ให้ระบ ุHouse 
Air Waybill 
ทางไปรษณีย์ ให้ระบเุลข
รายการศลุกากร (Postal 
Number) 
ทางผู้ โดยสารนําพาทาง
อากาศยาน  ให้ระบเุลขบญัชี
สินค้าท่ีผู้ โดยสารนําพาจาก
อากาศยาน (Passenger 
Baggage Number) 

การบนัทกึขึน้อยูก่บั Mode of 
Transport ดงันี ้
 ทางเรือ ตรวจสอบกบั 
House Bill of Lading ใน 
Manifest โดยตดัช่องวา่งและ
อกัขระพิเศษทกุอย่างออกเหลือ
เฉพาะตวัเลขและตวัอกัษรเท่านัน้ 
(ตวัอกัษรเลก็ใหญ่ไมมี่ผล) 
ก่อนนําไปค้นหาใน Manifest 
 ทางรถไฟ ตรวจสอบกบั 
House Bill of Lading ใน 
Manifest โดยตดัช่องวา่งและ
อกัขระพิเศษทกุอย่างออก 
เหลือเฉพาะตวัเลขและ
ตวัอกัษรเท่านัน้ (ตวัอกัษรเลก็
ใหญ่ไมมี่ผล) ก่อนนําไปค้นหา
ใน Manifest 
 ทางรถยนต์/ทางบก/ทาง
ท่อ/ทางสายสง่ไฟฟ้า/ทางเรือท่ี
เข้าออกดา่นศลุกากรทางบก/
เรือเลก็ทางทะเล ตรวจสอบกบั 
Item Number ใน ศบ.1    
(Car Manifest ) 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

 ทางเคร่ืองบิน ตรวจสอบ
กบั House Air Waybill ใน 
Manifest โดยตดัช่องวา่งและ
อกัขระพิเศษทกุอย่างออก
เหลือเฉพาะตวัเลขและ
ตวัอกัษรเท่านัน้ (ตวัอกัษรเลก็
ใหญ่ไมมี่ผล) ก่อนนําไปค้นหา
ใน Manifest 
 ทางไปรษณีย์ ตรวจสอบ
กบั Postal Number ใน 
Postal Manifest โดยตดั
ช่องวา่งและอกัขระพิเศษทกุ
อย่างออก เหลือเฉพาะตวัเลข
เท่านัน้ ก่อนนําไปค้นหาใน 
Postal Manifest 
 ทางผู้ โดยสารนําพาลง
จากอากาศยาน ตรวจสอบกบั 
Passenger Baggage Number 
ใน Passenger Manifest 

24.  O Outside Release 
Port 

n..4 
 

รหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ยนอก
สถานท่ี  

 กรณีต้องการเปิดตรวจ
นอกสถานท่ี ณ คลงัสนิค้า
ทณัฑ์บน เขตปลอดอากร หรือ
เขตประกอบการเสรี โดยไมใ่ช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
ให้ระบรุหสัสถานท่ี ระบบ
ตรวจสอบข้อมลูกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสถานท่ี (RFARS) 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

 กรณีต้องการเปิดตรวจ
นอกสถานท่ี ณ คลงัสนิค้า
ทณัฑ์บน เขตปลอดอากร   
หรือเขตประกอบการเสรี      
ใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
ให้ระบรุหสัสถานท่ี ระบบ
ตรวจสอบข้อมลูกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสถานท่ี (RFARS) 
 กรณีต้องการเปิดตรวจ
นอกสถานท่ี ณ สถานประกอบการ 
บริษัท หรือ โรงงาน ท่ีไมมี่การ
กําหนดรหสัสถานท่ี (RFARS) 
ไมต้่องระบคุา่ กรณีนีใ้ห้อ้างอิง
ตามท่ีอยูบ่ริษัทของผู้ นําเข้า
ตามท่ีสําแดงใน Import 
Declaration Control 

25.  O Factory No n..8 รหสัผู้ประกอบการในเขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี
ของผู้สง่ข้อมลูใบขนสนิค้า 

(ยกเลิกสาํแดง) 
ยกเลิก ไมต้่องสําแดง Field นี ้

26.  M Release Port   n..4 รหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ย   ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสถานท่ี (RFARS) 

27.  M Discharge Port  n..4 รหสัสถานท่ีนําเข้า   ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสถานท่ี (RFARS) 

28.  M Origin Country 
Code 

a2 
 

รหสัประเทศกําเนิด   ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัประเทศตามมาตรฐาน 
Recommendation 6 : ISO 
3166 (RFICC) 



 คู่มือการผ่านพธีิการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสาํหรับการนําเข้า (e-Import) 
                           

 

หน้า 15  จาก 219 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
29.  M Consignment 

Country Code 
a2 รหสัประเทศต้นทางบรรทกุ   ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู

รหสัประเทศตาม มาตรฐาน 
Recommendation 6 : ISO 
3166 (RFICC) 

30.  M Shipping Marks an..512 เคร่ืองหมายและเลขหมาย   
หีบห่อ 

 ถ้าไมมี่ให้ระบคุําวา่  “NO 
SHIPPING MARK” 
 ถ้าเป็นรูปภาพให้ระบคํุา
วา่ “PICTURE” 
 ถ้าเป็นข้อความให้บนัทกึ
เป็นข้อความตามจริง  
 ถ้าเป็นข้อความท่ีเป็น
ภาษา ตา่งประเทศ ซึง่ไม่
สามารถบนัทกึ ข้อความนัน้ได้ 
เช่น ภาษาจีน  ให้ระบคํุาว่า 
“PICTURE” 
 ถ้ามีความยาวเกิน 512 
ตวัอกัษร ให้บนัทกึเพียง 512 
ตวัอกัษรได้ 

31.  M Total Package 
Amount 

n..8 จํานวนหีบห่อรวม  

32.  M Total Package Unit 
Code 

an2 ลกัษณะหีบหอ่รวม  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ลกัษณะหีบหอ่ตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 
21 (RFPKG) 

33.  M Total Net Weight n..11,3 นํา้หนกัสทุธิรวม  ต้องมีค่าเท่ากบันํา้หนกั
สทุธิรวมทกุรายการ 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
34.  M Net Weight Unit 

Code 
an..3 หน่วยของนํา้หนกัสทุธิ ตาม

มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 20 มีค่าได้
ดงัต่อไปนี ้
KGM – Kilogram 
TNE  – Metric Ton  
GRM – Gram 
CTM – Carat 

 

35.  M Total Gross Weight n..11,3 นํา้หนกัรวม  ต้องมีค่าเท่ากบัหรือ
มากกว่านํา้หนกัสทุธิรวม  
(Total Net Weight) เท่านัน้ 

36.  M Total Gross Weight 
Unit Code 

an..3 หน่วยของนํา้หนกัรวม ตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 20  มีคา่
ได้ดงัตอ่ไปนี ้
KGM – Kilogram 
TNE  – Metric Ton  
GRM – Gram 
CTM – Carat 

 

37.  M Currency Code a3 รหสัสกลุเงินตรา  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 
: ISO 4217 (RFCUC) 

38.  M Exchange Rate n..12,5 อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราขาเข้า 
(RFICU) 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
39.  M CIF Value Foreign n..16,2 ราคา CIF เงินตา่งประเทศ  
40.  M CIF Value Baht n..16,2 ราคา CIF เงินบาท  มีค่าเท่ากบัราคา CIF  

เงินต่างประเทศ คณูด้วยอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา 

41.  C RGS Code 
 

n..3 รหสัธนาคาร RGS ของผู้ นํา
เข้าท่ีต้องการให้กรมศลุกากร 
ตัง้ภาระคํา้ประกนั 

(ยกเลิกสาํแดง) 

42.  C Customs Bank 
Code 
 

n..3 รหสัธนาคารรับอนญุาตจาก
กรมศลุกากร  

 ต้องบนัทกึค่าเม่ือ 
Payment Method = H หรือ 
Guarantee Method = H และ 
Guarantee Type = C 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัธนาคารรับอนญุาต 

43.  C Bank Code 
 

n..3 รหสัธนาคารของผู้ นําเข้าท่ี
ต้องการให้กรมศลุกากร  
ตดับญัชี 

 ต้องบนัทกึค่าเม่ือ 
Payment Method = H หรือ 
Guarantee Method = H และ 
Guarantee Type = C 
 นํา Bank Code, Bank 
Branch Code, Bank 
Account Number ไป
ตรวจสอบกบัข้อมลูรหสั
ธนาคารในแฟ้มข้อมลูทะเบียน
ผู้มาติดตอ่ โดยต้องเป็นเลขท่ี
บญัชีของผู้ นําเข้า (Company 
Tax Number) หรือ ตวัแทน
ออกของ (Broker Tax Number) 
เท่านัน้ 

44.  C Bank Branch Code n..6 รหสัสาขาธนาคารของผู้ นําเข้า
ท่ีต้องการให้กรมศลุกากร    
ตดับญัชี 

45.  C Bank Account 
Number 

an..35 เลขท่ีบญัชีธนาคารของผู้
นําเข้าท่ีต้องการให้กรม
ศลุกากร ตดับญัชี 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
46.  C Total Payment 

Amount 
n..16,2 ยอดชําระเงินรวมท่ีต้องการให้

ตดับญัชีจ่ายแก่กรมศลุกากร 
 การตรวจสอบขึน้อยูก่บั 
Payment Method = H  หรือ  
Guarantee Method = H และ 
Guarantee Type = C 
Total Payment Amount  = 

Total Tax - Total Tax Card 
Payment Amount (ถ้ามี) + 
Total Deposit (ถ้ามีค่า) 

47.  M Payment Method a1 วิธีการชําระเงินค่าภาษีอากร 
มีค่าได้ดงัตอ่ไปนี ้
A –  ชําระท่ีกรมศลุกากร 
H –   ชําระผ่านธนาคาร 
L  –  ไมมี่การชําระ 

(แก้ไขวิธีการชาํระค่าภาษีอากร) 
 ถ้ามียอดชําระ ต้องระบ ุ
Payment Method = A หรือ 
H เท่านัน้   
 ถ้าไมมี่ยอดชําระ ให้ระบ ุ
Payment Method = L 
 ถ้า Payment Method = 
H คา่ของ Guarantee 
Method ต้องเป็น H หรือ L 
(ยกเลิกสาํแดง) วิธีการชําระ
คา่ภาษีอากร ดงัตอ่ไปนี ้ 
M – หนงัสือราชการ 
N –  ชําระเงินท่ีกรมศลุกากร  
O –  ตดับญัชีธนาคารระบบ 
EFT  

48.  M Total Tax n..16,2 คา่ภาษีอากรรวม ของทกุ
ประเภทคา่ภาษีของใบขน
สินค้า 

 มีค่าเท่ากบัยอดรวม 
Amount Paid ของทกุ Duty 
Type ใน Detail (Duty) 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
49.  M Total Deposit n..16,2 เงินประกนัค่าภาษีอากรรวม 

ของทกุประเภทค่าภาษีของ  
ใบขนสนิค้า 

 มีค่าเท่ากบัยอดรวม 
Deposit Amount ของทกุ 
Duty Type ใน Detail (Duty) 

50.  O Reference Number 
of Common Access 

an..35 หมายเลขอ้างอิงท่ีใช้ในการสง่
สินค้า 

 ปัจจบุนัยงัไมมี่การใช้งาน 

51.  O Assessment 
Request Code 

a1 ขอพบเจ้าหน้าท่ี เน่ืองจากมี
ปัญหาในเร่ืองพกิดั/ราคา/หรือ
ต้องการให้ตรวจสอบของ ให้
ระบคุ่า Y 
 

 ระบบจะสัง่การตรวจเป็น 
“50-มีปัญหาพิกดั/ราคา หรือ
ต้องการพบเจ้าหน้าท่ี ท่ีท่า
หรือท่ีหรือสนามบิน ท่ีนําเข้า”  
 ต้องระบคุ่า Y กรณีมีการ
กําหนดให้ระบคุ่าในการจดัทํา
ข้อมลูใบขนสินค้า เช่น  
รถยนต์สําเร็จรูป สงวนสทิธิ  

52.  O Inspection Request 
Code 

a1 ขออนญุาตเปิดตรวจนอก
สถานท่ี ให้ระบคุา่ Y 

 หากไม่ตดิเง่ือนไขความ
เสี่ยงระบบจะสัง่การตรวจปล่อย
สินค้าโดยไมต้่องมดัลวด      
 หากตดิเง่ือนไขความเส่ียง
ระบบจะสัง่การตรวจเป็น   
“77-ให้ไปดําเนินการมดัลวดท่ี 
ท่าหรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําเข้า” 
เพ่ือนําไปตรวจปลอ่ยนอก
สถานท่ีตามท่ีระบขุ้อมลูไว้ 

53.  C Departure Date n8 วนัท่ีนําสนิค้าออกจาก 
Bond/Free Zone /I-EAT 
Free Zone ปี ค.ศ. เดือน วนั 
(CCYYMMDD) 

 ต้องบนัทกึค่าเม่ือ 
Document Type เท่ากบั  
A – ใบขนสนิค้าขาเข้าโอนย้าย
ภายในประเทศ หรือ  
C – ใบขนสนิค้าขาเข้า
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

โอนย้ายจากเขตปลอดอากร/
เขตประกอบการเสรี 
P – ใบขนสนิค้าขาเข้าโอนย้าย
ชําระค่าภาษีอากร 

54.  C Approval Port n..4 รหสัสถานท่ีอนมุตัิใบขนสนิค้า
หลายเท่ียวเรือ 

 ต้องบนัทกึค่าเม่ือใช้สทิธิ
ประโยชน์ใบขนสินค้าหลาย
เท่ียวเรือนํา Approval Port 
และ Approval Number ไป
ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูอนมุตัิ
หลายเท่ียวเรือ   
 โดยตรวจสอบเลขประจําตวั
ผู้ เสียภาษีของผู้ นําเข้า และ
พิกดัศลุกากรท่ีขออนญุาตไว้ 

55.  C Approval Number n6 เลขท่ีอนมุตัหิลายเท่ียวเรือ 
(YYnnnn) 
YY (2) = ปี พ.ศ. ตวัอยา่งเช่น 
54 
nnnn (4) = Running  
 

56.  M Guarantee Method a1 วิธีการวางประกนั มีค่าได้
ดงัต่อไปนี ้
A –  วางประกนัท่ีกรมศลุกากร 
H –   วางประกนัผา่นธนาคาร 
L  –  ไมมี่การวางประกนั 

(เพิ่มใหม่)  
 ถ้ามียอดวางประกนั ต้อง
ระบ ุGuarantee Method = A 
หรือ H เท่านัน้   
 ถ้าไมมี่ยอดวางประกนั 
ให้ระบ ุGuarantee  Method = L 

 ถ้า Guarantee Method = A  
คา่ของ Payment Method 
ต้องเป็น A หรือ L 

 ถ้า Guarantee Method = H 
และ Guarantee Type = C  
คา่ Payment Method ต้อง
เป็น H หรือ L เท่านัน้ 
 ถ้า Guarantee Method = H 



 คู่มือการผ่านพธีิการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสาํหรับการนําเข้า (e-Import) 
                           

 

หน้า 21  จาก 219 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

และ Guarantee Type = E 
หรือ O  คา่ Payment Method 
จะเป็น A หรือ  H หรือ L 

57.  C Guarantee Type a1 ประเภทการวางประกนั มีคา่
ได้ดงัตอ่ไปนี ้
C – เงินสด 
B – หนงัสือธนาคารคํา้ประกนั 
E – e-Guarantee Deposit 
M – หนงัสือราชการ 

(เพิ่มใหม่) 
 ระบคุา่ Guarantee Type 
เม่ือ Guarantee  Method = A 
หรือ H เท่านัน้   
 ถ้า Guarantee Method 
= A  คา่ของ Guarantee   
Type จะต้องเป็น C หรือ B หรือ M 
 ถ้า Guarantee Method 
= H  คา่ของ Guarantee  
Type จะต้องเป็น C หรือ E หรือ O 

58.  C Guarantee Bank 
Code 

n..3 รหสัธนาคารคํา้ประกนั (เพิ่มใหม่) 
 บนัทกึค่าเม่ือ Guarantee  
Type  = E  นํา Guarantee 
Bank Code, Guarantee Bank 
Branch Code ไปตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูธนาคาร 

59.  C Guarantee Bank 
Branch Code 

n..6 รหสัสาขาธนาคารคํา้ประกนั 

60.  O Guarantee Bank 
Account Number 

an..35 เลขสญัญาหนงัสือธนาคาร  
คํา้ประกนั 

 

61.  C Total Deposit 
Amount 

n..16,2 ยอดวางประกนัเงินรวมท่ี
ต้องการให้กรมศลุกากร ตัง้
ภาระธนาคารคํา้ประกนั 

(เพิ่มใหม่) 
 การตรวจสอบขึน้อยูก่บั  
Guarantee Method = H และ 
Guarantee Type = E     
คา่ของ  Total Deposit 
Amount  = Total Deposit  
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
62.  C Export Tax 

Incentives ID 
an..17 เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์

ทางภาษีอากร  
ท่ีนําสินค้าออก 

(เพิ่มใหม่ กรณีใบขนสินค้า
โอนย้าย) 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ระบบทะเบียนสทิธิประโยชน์  
กรณีท่ี Document  Type เป็น  A, 
C, P 

63.  O Company Tax 
Number of Trading 
Partner 

an..17 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร
ของบริษัทผู้ขาย /เลขบตัร
ประชาชนของผู้ขาย/เลขท่ี 
Passport 

(เพิ่มใหม่ กรณีใบขนสินค้า
โอนย้าย) 
 ถ้าผู้ประกอบการนําของ
จากต่างประเทศเข้าเก็บ 
คลงัสนิค้าทณัฑ์บน เขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี 
ให้ระบเุลขประจําตวัผู้ เสียภาษี
อากรของบริษัทผู้ นําของเข้า 
 ถ้าผู้ประกอบการซึง่เป็น
เจ้าของสินค้าเอง นําของออก 
คลงัสนิค้าทณัฑ์บน เขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี 
เม่ือชําระภาษีบริโภคภายใน 
ประเทศ ให้ระบเุลขประจําตวัผู้
เสียภาษีอากรของบริษัทท่ีนํา
ของออก 
 ถ้าผู้ขายเป็นคนตา่งประเทศ
ให้ระบเุลขท่ี Passport  

64.  O Company Branch of 
Trading Partner 

n..6 สาขาท่ีอยู่ของบริษัทผู้ขาย 

65.  O Sub Broker Tax 
Number 

an..17 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร
ของตวัแทนออกของรับจ้าง
ช่วง 

(เพิ่มใหม่) 
 บนัทกึเลขประจําตวัผู้ เสีย
ภาษีอากรของตวัแทนออกของ
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

รับจ้างช่วง (Sub Broker) เม่ือ
ใช้บริการตวัแทนออกของและ
ตวัแทนออกของมีการวา่จ้างช่วง 
เท่านัน้ 
 นํา Sub Broker Tax 
Number ไปตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูทะเบียนผู้มาติดตอ่ 
ในฐานะตวัแทนออกของ 
 ตรวจสอบความสมัพนัธ์
ของ Broker และ Sub 
Broker Tax Number 

66.  O Deferred Payment 
of Duty/Tax/Fee 

an..5 การชะลอการชําระภาษี/อากร/
คา่ธรรมเนียม 

(เพิ่มใหม่ รองรับการ
แลกเปล่ียนข้อมูล ACDD) 
 ปัจจบุนัยงัไมมี่การใช้งาน 
(ทัง้นีก้ฎหมายศลุกากรยงัไม่
รองรับ) 

67.  O Tax Card Bank 
Code 

n..3 รหสัธนาคารบญัชีเดบิตบตัร
ภาษีของผู้ นําเข้าท่ีต้องการให้
กรมศลุกากร ตดับญัชี 

(เพิ่มใหม่) 
 ต้องบนัทกึค่า ถ้าต้องการ
ชําระคา่ภาษี ด้วยเดบิตบตัรภาษี 
  ต้องบนัทึกค่าของ 
Payment Method = H หรือ 
Guarantee Method = H และ 
Guarantee Type = C เท่านัน้ 
 นํา Tax Card Bank Code, 
Tax Card Bank Branch 
Code, Tax Card Bank 
Account Number ไป

68.  O Tax Card Bank 
Branch Code 

n..6 รหสัสาขาธนาคารบญัชีเดบติ
บตัรภาษีของผู้สง่ออกท่ี
ต้องการให้กรมศลุกากร ตดั
บญัชี 

69.  O Tax Card Bank 
Account Number 

an..35 เลขท่ีบญัชีเดบิตบตัรภาษีของ
ผู้ นําเข้าท่ีต้องการให้กรม
ศลุกากร ตดับญัชี 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ตรวจสอบกบัข้อมลูรหสัธนาคาร
ในแฟ้มข้อมลูทะเบียนผู้มา
ติดตอ่ โดยต้องเป็นเลขท่ีบญัชี
เดบิตบตัรภาษีของผู้ นําเข้า 
(Company Tax Number) 
หรือ ตวัแทนออกของ (Broker 
Tax Number) เท่านัน้ 

70.  O Total Tax Card 
Payment Amount 

n..16,2 ยอดชําระเงินรวม ท่ีต้องการให้
กรมศลุกากร ตดับญัชี 
เดบิตบตัรภาษี 

 ต้องบนัทกึค่า ถ้าต้องการ
ชําระค่าภาษี ด้วยเดบิตบตัร
ภาษี 

71.  M Registration ID an..35 รหสัผู้สง่ข้อมลู ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู 
XML User 

72.  M Date Transmit n8 วนัท่ีสง่ข้อมลู (ยกเลิกสาํแดง) 
 ใช้ข้อมลูจาก Timestamp 
แทน 

73.  M Time Transmit n..8 เวลาท่ีสง่ข้อมลู 
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 ใบขนสินค้าขาเข้า ส่วนที่ 2 Import Declaration Control (Invoice) ประกอบด้วย 35 Fields 
Import Declaration Control (Invoice Control) 

Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
1.  M Invoice Number an..35 เลขท่ีบญัชีราคาสนิค้า  เลขท่ีบญัชีราคาสนิค้า

กรณีนําเข้าไม่หมดในครัง้เดียว
สามารถใช้เลขท่ี Invoice ซํา้ได้ 

2.  M Invoice Date n8 วนัท่ีบญัชีราคาสินค้า ระบเุป็น  
ปี ค.ศ. เดือน วนั (CCYYMMDD) 

3.  M Purchase Order 
Number 

an..35 เลขท่ีใบสัง่ซือ้  

4.  M Term of Payment 
Code 

an..17 เง่ือนไขการชําระเงิน  ให้บนัทกึตามความเป็น
จริง ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 17 

5.  M Trade Terms a3 เง่ือนไขการซือ้ขาย ตาม 
INCOTERMS 

 

6.  M Buyer Status a2 ฐานะของผู้ซือ้ ต้องบนัทึกค่าดงันี ้
AG   - AGENT ตวัแทน 
DI    - DISTRIBUTOR ผู้ จําหน่าย 
CO  - CONCESSIONAIRE ผู้ ได้ 
รับสมัปทาน 
MA  - MAKER ผู้ผลิต 
OT  - OTHER อ่ืน ๆ 

 

7.  M Consignor Status a2 ฐานะของผู้ขาย/ผู้สง่ของ ต้อง
บนัทกึคา่ดงันี ้
AG   - AGENT ตวัแทน 
DI    - DISTRIBUTOR ผู้ จําหน่าย 
CO  - CONCESSIONAIRE ผู้ ได้ 
รับสมัปทาน 
MA  - MAKER ผู้ผลิต 
OT  - OTHER อ่ืน ๆ 
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Import Declaration Control (Invoice Control) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
8.  M Commercial Level a2 ระดบัการค้าของผู้ขาย บนัทกึค่า

ดงันี ้
WO  - WHOLESALER ขายส่ง 
RE   - RETAIL ขายปลีก 

 

9.  M Consignor Name an..70 ช่ือผู้ขาย/ผู้สง่ของ  ข้อมลูของผู้ขาย/ผู้สง่ของ 
Document Type ผู้ขาย 

0 ตา่งประเทศ 
3 ตา่งประเทศ 
5 ตา่งประเทศ 
X ตา่งประเทศ 

 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัประเทศตาม
มาตรฐาน 
Recommendation 6 : ISO 
3166  (RFICC) 
 หากเป็นใบขนสินค้าท่ี 
Document Type = A , C 
ต้องระบเุป็นรหสั TH เท่านัน้ 

10.  M Street and Number an..70 ท่ีอยู ่

11.  O District an..35 ตําบล 

12.  O Sub province an..35 อําเภอ 

13.  O Province an..35 ช่ือจงัหวดั 

14.  M Postcode an..9 รหสัไปรษณีย์ 

15.  M Country Code a2 รหสัประเทศ 

16.  O e-mail an..35 e-mail address 

17.  M Invoice Currency 
Code 

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราของบญัชีราคา
สินค้า 

 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัสกลุเงินตรา
ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (RFCUC) 

18.  M Total Invoice 
Amount 

n..16,2 ยอดเงินรวมของราคาสนิค้าตาม
บญัชีราคาสินค้า 

 ต้องมีค่าเท่ากบัยอด
รวมของ Invoice Amount 
Foreign ทกุรายการ 
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Import Declaration Control (Invoice Control) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
19.  C Forwarding Charge 

Currency Code 
a3 

 
รหสัสกลุเงินตราสําหรับคา่ใช้จ่าย
จากโรงงานถึงท่าเรือ 

 ต้องบนัทกึค่า เม่ือมี
คา่ใช้จ่ายโรงงานถึงท่าเรือ 
เงินตา่งประเทศ 
 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัสกลุเงินตรา
ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (RFCUC) 

20.  O Forwarding Charge 
Foreign 

n..16,2 คา่ใช้จ่ายโรงงานถงึท่าเรือ เงิน
ตา่งประเทศ 

 ต้องบนัทกึค่า (ถ้ามี) 

21.  C Freight Currency 
Code 

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราสําหรับคา่ขนสง่  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 
9 : ISO 4217 (RFCUC) 
 ต้องบนัทกึค่าเม่ือคา่
ของ Term = EXW, FCA, 
FAS หรือ FOB 

22.  C Freight  Amount 
Foreign    

n..16,2 คา่ขนสง่ เงินตา่งประเทศ  ต้องบนัทกึค่าเม่ือคา่
ของ Term = EXW, FCA, 
FAS หรือ FOB 

23.  C Insurance Currency 
Code 

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราสําหรับคา่
ประกนัภยั 

 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัสกลุเงินตรา
ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (RFCUC) 
 ต้องบนัทกึค่าเม่ือคา่
ของ Term = CFR หรือ CPT 
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Import Declaration Control (Invoice Control) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
24.  C Insurance Amount 

Foreign 
n..16,2 คา่ประกนัภยั เงินต่างประเทศ  ต้องบนัทกึค่าเม่ือคา่

ของ Term = CFR หรือ CPT 
25.  C Packing Charge 

Currency Code  
a3 

 
รหสัสกลุเงินตราสําหรับคา่บรรจ ุ  ต้องบนัทกึค่า เม่ือมีค่า

บรรจ ุเงินต่างประเทศ 
 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัสกลุเงินตรา
ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (RFCUC) 

26.  O Packing Charge 
Amount Foreign 

n..16,2 คา่บรรจ ุเงินตา่งประเทศ  ต้องบนัทกึค่า (ถ้ามี) 

27.  C Interior Transport in 
Country of Origin 
Charge Amount 
Foreign Currency 
Code 

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราสําหรับคา่ขนสง่
ภายในประเทศผู้ขาย 
 

 ต้องบนัทกึค่า เม่ือมีค่า
ขนสง่ภายในประเทศผู้ขาย 
เงินตา่งประเทศ 
 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัสกลุเงินตรา
ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (RFCUC) 

28.  O Interior Transport in 
Country of Origin 
Charge Amount 
Foreign 

n..16,2 คา่ขนสง่ภายในประเทศผู้ขาย 
เงินตา่งประเทศ 

 ต้องบนัทกึค่า (ถ้ามี) 

29.  C Landing Charge 
Currency Code  
 

a3 รหสัสกลุเงินตราสําหรับคา่ขน
ย้ายสินค้าลงเรือ/ขึน้อากาศยาน
ในประเทศผู้ขาย 

 ต้องบนัทกึค่า เม่ือมีค่า
ขนย้ายสินค้าลงเรือ/ขึน้
อากาศยานในประเทศผู้ขาย 
เงินตา่งประเทศ 
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Import Declaration Control (Invoice Control) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัสกลุเงินตรา
ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (RFCUC) 

30.  O Landing Charge 
Amount Foreign 

n..16,2 คา่ขนย้ายสินค้าลงเรือ/ขึน้อากาศยาน
ในประเทศผู้ขาย   เงินตา่งประเทศ 

 ต้องบนัทกึค่า (ถ้ามี) 

31.  C Other Charge 
Currency Code 

a3 รหสัสกลุเงินตราสําหรับคา่ใช้จ่าย
อ่ืน ๆ 

 ต้องบนัทกึค่า เม่ือมี
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ  เงิน
ตา่งประเทศ 
 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัสกลุเงินตรา
ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 9 : ISO 
4217 (RFCUC) 

32.  O Other Charge 
Amount Foreign 

n..16,2 คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เงินตา่งประเทศ  ต้องบนัทกึค่า (ถ้ามี) 

33.  C Detail of Other 
Charge 

an..512 รายละเอียดคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ (เพิ่มใหม่) 
 ต้องบนัทกึค่า เม่ือระบุ
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ  เงินตา่งประเทศ 

34.  O Self Certification 
Remark 

an..512 หมายเหตกุารรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้าด้วยตนเอง 

(เพิ่มใหม่ กรณี Self 
Certification) 
 บนัทกึค่า รายละเอียด
การรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า
ด้วยตนเอง (Self Certification) 

35.  O AEOs Reference 
Number 

an..35 เลขอ้างอิงผู้ประกอบการทาง
เศษฐกิจผู้ ได้รับอนญุาต  AEOs 

(เพิ่มใหม่ กรณี AEOs) 
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  ใบขนสินค้าขาเข้า ส่วนที่ 3 Import Declaration Detail ประกอบด้วย 76 Fields 
Import Declaration Detail (Detail) 

Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
1.  M Item Number n..4 ลําดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  Running 
2.  M Invoice Number an..35 เลขท่ีบญัชีราคาสนิค้า  เพ่ือเป็นการแจ้งวา่

รายการในใบขนสนิค้า
รายการนีม้าจาก Invoice 
Number และ Invoice Item 
Number อะไร  
 ในแตล่ะรายการใน    
ใบขนสนิค้าสามารถใช้ 
Invoice Number และ 
Invoice Item Number     
ซํา้กนัได้ 

3.  M Invoice Item 
Number 

n..4 ลําดบัรายการในบญัชีราคาสินค้า 

4.  M Tariff Code n..12 รหสัพิกดัศลุกากร  ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัพกิดัศลุกากร 
(REFTRC) 

5.  M Tariff Sequence n5 ลําดบัอตัราอากรของรหสัพกิดั
ศลุกากร 

 นํา Tariff Code + 
Tariff Sequence ไป
ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
อตัราอากรขาเข้า 
(REFDRT) เพ่ือหาอตัรา
อากรนําเข้า 

6.  M Statistical Code n..3 รหสัสถิติสนิค้า  นํา Tariff Code + 
Statistical Code ไป
ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
สถิติสนิค้า (REFTRS) 

7.  O Import Tariff an..12 รหสัพิกดัศลุกากร ภาค 4 ของ
สินค้าท่ีได้รับยกเว้นอากร  

 บนัทกึค่าเม่ือกรณี
นําเข้าขอยกเว้นอากรตาม
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

พิกดัศลุกากร ภาค 4 เท่านัน้ 
เช่น 2PART4, 18PART4 
เป็นต้น   
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัพิกดัศลุกากรขาเข้า
ยกเว้นอากร (Import Tariff) 
และนํา Import Tariff + 
Tariff Sequence  
 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัพกิดัศลุกากร
ภาค 4 ของท่ีได้รับยกเว้น
อากร (REFIDR) เพ่ือหา
อตัราอากรนําเข้า 

8.  M Privilege Code an3 รหสัสทิธิพิเศษ  ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัสทิธิพเิศษ 
(REFPVC) 
 สําหรับคําร้องขอรับของ
ไปก่อนตามภาค 4 ประเภท
ท่ี 10, 11, 13 ให้ระบ ุ004 
 สําหรับคําร้องขอรับของ
ไปก่อนตาม พรบ. 
ปิโตรเลียม ระบ ุ005 
** ต้องดเูอกสารหลกัการ
บนัทกึข้อมลูระบบการนําเข้า
ประกอบ 

9.  O AHTN Code n..12 รหสัอ้างอิง AHTN  ยกเลิกไมต้่องสําแดง 
เน่ืองจากใช้ฮาร์โมไนซ์ 2007 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
10.  O Deposit Reason an3 

 
เหตผุลการวางประกนัของใบขน
สินค้า 

(ยกเลิกสาํแดง) 
ยกเลิก Field นี ้เปล่ียนไปใช้ 
Deposit Reason Code ใน
สว่นของ Import Declaration 
Detail (Deposit)   แทน 

11.  M Nature of 
Transaction 

n2 ประเภทของข้อมลู มีค่าได้
ดงัต่อไปนี ้ 
11 = เป็นการค้า 
21 = เป็นของแถม/ ไมมี่มลูคา่ทาง
การค้า 
90 = รับจ้างทําของและอ่ืน ๆ 

 

12.  O UNDG Number n..4 รหสัสนิค้าอนัตราย  ต้องบนัทกึค่า UNDG 
Number หากเป็นสินค้า
อนัตราย 

13.  O Product Code an..35 รหสัสนิค้า/วตัถดุิบของบริษัท  สําหรับรถยนต์ให้ระบุ
ขนาดความจขุองกระบอกสบู 

14.  M Thai Description of 
Goods 

an..512 ชนิดของ ภาษาไทย  ให้สําแดงรายละเอียด
ตาม Invoice 

15.  M English Description 
of Goods 

an..512 ชนิดของ ภาษาองักฤษ  ให้สําแดงรายละเอียด
ตาม Invoice 

16.  O Customs Product 
Code 

an..35 รหสัสนิค้า/วตัถดุิบของกรม
ศลุกากร 

 

17.  O Product Attribute 1 an..35 ลกัษณะของสินค้า 1  สําหรับรถยนต์ ให้ระบุ
หมายเลขตวัถงัรถยนต์ 

18.  O Product Attribute 2 an..35 ลกัษณะของสินค้า 2  สําหรับรถยนต์ ให้ระบุ
หมายเลขเคร่ืองยนต์  

19.  M Product Year n4 ปีของสนิค้า (ค.ศ.) (CCYY)  ปีท่ีผลติสนิค้า 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
20.  M Brand Name an..35 เคร่ืองหมายการค้า  ถ้าไมมี่ให้ระบ ุ“NO 

BRAND” 
 สําหรับรถยนต์ระบย่ีุห้อ
และรุ่นของรถยนต์ 

21.  O Remark an..256 หมายเหต ุ  ใช้ในการบนัทกึ
รายละเอียดอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เชน่ 
ถ้ามีการเพิม่ราคา ต้องระบุ
เหตผุลในการเพิม่ราคา เป็นต้น 

22.  M Origin Country 
Code 

a2 
 

รหสัประเทศกําเนิด  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัประเทศตามมาตรฐาน 
Recommendation 6 : ISO 
3166  (RFICC) 

23.  M Net Weight  n..11,3 นํา้หนกัสทุธิ  ทกุรายการรวมกนัต้อง
เท่ากบันํา้หนกัสทุธิในสว่น
ควบคมุ 

24.  M Net Weight Unit 
Code 

an..3 หน่วยของนํา้หนกัสทุธิ ตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 20 มีค่าได้
ดงัต่อไปนี ้
KGM – Kilogram 
TNE  – Metric Ton  
GRM – Gram 
CTM – Carat 

 

25.  M Quantity  n..14,3 ปริมาณ  
26.  M Quantity Unit Code an..3 หน่วยของปริมาณ  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู

หน่วยของสนิค้าตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

20 (RFUNT) 
 ถ้าหน่วยรหสัสถิติสนิค้า
ไมเ่ท่ากบั  KGM, TNE, 
GRM, CTM  หน่วยของ
ปริมาณ ท่ีบนัทึกต้องเป็นไป
ตามหน่วยของรหสัสถิติสินค้า 

27.  M Currency Code a3 รหสัสกลุเงินตราของแตล่ะรายการ  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 
9 : ISO 4217 (REFCUC) 

28.  M Exchange Rate  n..12,5 
 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราแตล่ะ
รายการ 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
สําหรับขาเข้า (RFICU) 

29.  M Unit Price Foreign n..16,5 ราคาต่อหน่วยเงินต่างประเทศแต่
ละรายการ 

 

30.  M Unit Price Baht n..16,2 ราคาต่อหน่วยเงินบาทแต่ละ
รายการ 

 ต้องมีค่าเท่ากบัผลลพัธ์
ของราคาตอ่หน่วยเงิน
ตา่งประเทศแตล่ะรายการ 
คณูอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
(Price Foreign * 
Exchange Rate) 

31.  M Invoice Quantity n..14,3 ปริมาณตามบญัชีราคาสินค้า  
32.  M Invoice Quantity 

Unit Code 
an..3 หน่วยของปริมาณตามบญัชีราคา

สินค้า 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
หน่วยของสนิค้าตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 20 
(RFUNT) 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
33.  M Invoice Amount 

Foreign 
n..16,2 จํานวนเงินของแต่ละรายการเงิน

ตา่งประเทศ 
 ต้องมีค่าเท่ากบัผลลพัธ์
ของราคาตอ่หน่วยเงิน
ตา่งประเทศแตล่ะรายการ 
คณูด้วยปริมาณตามบญัชี
ราคาสนิค้า (Price Foreign 
* Invoice Quantity) 

34.  M Invoice Amount 
Baht 

n..16,2 จํานวนเงินของแต่ละรายการเงิน
บาท 
 

 ต้องมีค่าเท่ากบัผลลพัธ์
ของจํานวนเงินของแต่ละ
รายการเงินตา่งประเทศ คณู
ด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
(Invoice Amount Foreign * 
Exchange Rate) 

35.  O Increased Price 
Foreign 

n..16,2 เพิ่มราคา เงินต่างประเทศ  

36.  O Increased Price 
Baht 

n..16,2 เพิ่มราคา เงินบาท  ต้องมีค่าเท่ากบัผลลพัธ์
ของเพิม่ราคา เงิน
ตา่งประเทศ คณูอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา 
(Increased Price Foreign 
* Exchange Rate) 

37.  M CIF Value Foreign n..16,2 ราคา CIF เงินตา่งประเทศ  
38.  M CIF Value Baht  n..16,2 ราคา CIF เงินบาท  ใช้เป็นฐานในการคดิค่า

ภาษีอากรขาเข้าตามราคา 
(เปอร์เซน็ต์) 
 ต้องมีค่าเท่ากบัผลลพัธ์
ของราคา CIF เงินตา่งประเทศ 
คณูด้วยอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

(CIF Value Foreign * 
Exchange Rate) 

39.  O CIF Value Assess n..16,2 ราคา CIF เงินบาทราคาประเมิน  ถ้ามีค่าจะใช้เป็นฐานใน
การคิดค่าภาษีอากรขาเข้า
ตามราคา แทนราคา CIF 
เงินบาท 

40.  M Shipping Marks an..512 เคร่ืองหมายและเลขหมายหีบห่อ  ถ้าไมมี่ให้ระบคํุาวา่ 
“NO SHIPPING MARK” 
 ถ้าเป็นรูปภาพให้ระบุ
คําว่า “PICTURE” 
 ถ้าเป็นข้อความให้
บนัทกึเป็นข้อความตามจริง 
แตถ้่ามีความยาวเกิน 512 
ตวัอกัษร ให้บนัทกึเพียง 512 
ตวัอกัษรได้ 

41.  O Package Amount n..8 จํานวนหีบห่อ   ถ้าไมท่ราบจํานวนหีบ
ห่อท่ีบรรจสุนิค้ามาในแตล่ะ
รายการก็ไมต้่องบนัทกึข้อมลู 

42.  C Package Unit Code an..2 ลกัษณะหีบหอ่  ต้องบนัทกึค่า เม่ือมีค่า
จํานวนหีบห่อ 
 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูลกัษณะหีบห่อ 
ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 21 (RFPKG) 

43.  M Re- Importation 
Certificate 

a1 เป็นรายการสทุธินํากลบัหรือไม ่  
มีค่าเท่ากบั Y หรือ  N เท่านัน้       
(Y = Yes, N = No) 

เง่ือนไขในการใช้สทิธิประโยชน์ 
 สามารถใช้สิทธ์ิ Bond, 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
44.  M BOI a1 ใช้สทิธ์ิสง่เสริมการลงทนุ หรือไม ่ 

มีค่าเท่ากบั Y หรือ  N เท่านัน้ (Y = 
Yes, N = No) 

19 bis, Free Zone, I-EAT 
Free Zone อยา่งใดอย่าง
หนึง่เท่านัน้ในแต่ละรายการ
ในใบขนสนิค้า และระบเุลข
ทะเบียนผู้ ใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร ตามประเภท
ของสิทธ์ิ  
 กรณีใช้สทิธ์ิ BOI ให้
ระบเุลขประจําตวัผู้ เสียภาษี
อากร 
 สามารถใช้สิทธ์ิหลาย
เท่ียวเรือร่วมกบัสทิธ์ิ อ่ืน ๆ ได้  
 ใช้สทิธ์ิ Re-Export ไม่
สามารถใช้ร่วมกบัสิทธ์ิอ่ืน ๆ 
ได้ 

45.  M Bond a1 ใช้สทิธ์ิคลงัสนิค้าทณัฑ์บน หรือไม่  
มีค่าเท่ากบั Y หรือ  N เท่านัน้ (Y = 
Yes, N = No) 

46.  M 19 bis a1 ใช้สทิธ์ิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
หรือไม ่มีค่าเทา่กบั Y หรือ  N 
เท่านัน้ (Y = Yes, N = No) 

47.  M Re-Export  a1 ใช้สทิธ์ิ Re-Export มาตรา 19 
(ฉบบั 8) หรือไม ่ 
มีค่าเท่ากบั Y หรือ  N เท่านัน้ (Y = 
Yes, N = No) 

48.  M Free Zone a1 ใช้สทิธ์ิเขตปลอดอากร หรือไม ่ 
มีค่าเท่ากบั Y หรือ  N เท่านัน้ (Y = 
Yes, N = No) 

49.  M I-EAT Free Zone a1 ใช้สทิธ์ิเขตประกอบการเสรี หรือไม ่ 
มีค่าเท่ากบั Y หรือ  N เท่านัน้ (Y = 
Yes, N = No) 

50.  M Several a1 รายการขออนมุตัิใบขนสินค้าหลาย
เท่ียวเรือ  
มีค่าเท่ากบั Y หรือ  N เท่านัน้  
(Y = Yes, N = No) 

 ต้องบนัทกึรหสัสถานท่ี
อนมุตัิใบขนสินค้าหลายเท่ียวเรือ
และเลขท่ีอนมุตัิหลายเท่ียวเรือ
ในสว่นควบคมุของใบขนสินค้า 

51.  C Reference 
Declaration Number  
 

an14 เลขท่ีใบขนสนิค้า ท่ีอ้างถงึ ตรวจสอบการระบคุ่า ดงันี ้
 ต้องบนัทกึค่ากรณีใช้ 
สิทธิสทุธินํากลบั 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
52.  C Reference 

Declaration Line 
Number  

n..4 รายการในใบขนสนิค้า ท่ีอ้างถงึ  เม่ือเป็นธรุกรรมการโอน 
ย้ายสินค้าท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ซือ้ขายระหวา่งสทิธิประโยชน์ 
- Document  Type = A (ใบขน
สินค้าขาเข้าโอนย้ายภายใน 
ประเทศ) ท่ีรับโอนของมาจาก
คลงัสินค้าทณัฑ์บน หรือ 19 ทวิ 
หรือ BOI ให้ระบเุลขท่ีใบขน
สินค้าขาออกโอนย้ายภายใน 
ประเทศ (Document  Type = B) 
และรายการในใบขนสนิค้า 
- Document  Type = C (ใบขน
สินค้าขาเข้าโอนย้ายออกจาก 
เขตปลอดอากร/เขต
ประกอบการเสรี) ให้ระบุ
เลขท่ีใบขนสนิค้าท่ีนําของ
เข้าเขตปลอดอากร หรือเขต
ประกอบการเสรี ท่ีประเภท
เขตเป็นพาณิชยกรรม
(Document  Type = 0 หรือ D) 
และรายการในใบขนสนิค้า  
 เม่ือเป็นธรุกรรมการโอน 
ย้ายสินค้าท่ีเก่ียวข้องกบั
คลงัสินค้าทณัฑ์บนทัว่ไป 
หรือสถานประกอบกิจการใน
เขตปลอดอากร หรือสถานประกอบ 
กิจการในเขตประกอบการเสรี  
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ท่ีประเภทเขตเป็นพาณิชยกรรม
เพ่ือชําระค่าภาษีอากร 
- Document  Type = P  
(ใบขนสนิค้าขาเข้าโอนย้าย
ชําระคา่ภาษีอากร) ให้ระบุ
เลขท่ีใบขนสนิค้าขาเข้าท่ีนํา
ของเข้าคลงัสนิค้าทณัฑ์บน 
(Document  Type = 0 หรือ 
A หรือ C) และรายการในใบ
ขนสินค้า หรือระบเุลขท่ีใบ
ขนสินค้าขาเข้าท่ีนําของเข้า
สถานประกอบกิจการในเขต
ปลอดอากร หรือสถาน
ประกอบกิจการในเขต
ประกอบการเสรี 
(Document  Type = 0 หรือ 
C หรือ D) และรายการใน 
ใบขนสนิค้า 

53.  O Assess Quantity n..14,3 ปริมาณประเมิน  ถ้ามีค่า จะใช้เป็นฐาน
ในการคิดคา่ภาษีอากรขาเข้า
ตามสภาพ แทนปริมาณ 

54.  O Exempt CIF Baht n..10,2 อตัราลดหย่อนราคา CIF เงินบาท 
มีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ 

 ถ้ามีค่า จะนําไปคํานวณ
เพ่ือลดราคา CIF เงินบาทลง 
ก่อนใช้เป็นฐานในการคิดคา่
ภาษีอากรขาเข้าตามราคา 

55.  O Excise Code n..12 รหสัพิกดัสรรพสามิต   ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูพิกดัสรรพสามิต 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
56.  O Excise Quantity n..14,3 ปริมาณท่ีใช้คํานวณภาษี

สรรพสามติ 
 

57.  O Excise Quantity 
Unit Code 

an..3 หน่วยของปริมาณท่ีใช้คํานวณภาษี
สรรพสามติ 

 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูหนว่ยของสินค้า
ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 20 

58.  O Assess Excise 
Quantity 

n..14,3 ปริมาณประเมินท่ีใช้คํานวณภาษี
สรรพสามติ 

 

59.  C Import Tax 
Incentives ID 

an..17 เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากร ท่ีนําสนิค้าเข้าเก็บ 

(เพิ่มใหม่ กรณีใบขน
สินค้าโอนย้าย) 
 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูระบบทะเบียน
สิทธิประโยชน์กรณีท่ี 
Document  Type = A, C 
หรือ 0 กรณีท่ีใช้สทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร 

60.  C Argumentative 
Tariff Code 

n..12 รหสัพิกดัศลุกากร ท่ีขอสงวนสทิธิ
โต้แย้ง/วางประกนั 

(เพิ่มใหม่ กรณีขอสงวน
สิทธิโต้แย้ง/วางประกัน) 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัพิกดัศลุกากร (REFTRC) 

61.  C Argumentative 
Tariff Sequence 

n5 ลําดบัอตัราอากรของรหสัพกิดั
ศลุกากร ท่ีขอสงวนสทิธิโต้แย้ง/ 
วางประกนั 

(เพิ่มใหม่ กรณีขอสงวน
สิทธิโต้แย้ง/วางประกัน) 
 Tariff Code + Tariff 
Sequence ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูอตัราอากรขาเข้า 
(REFDRT) เพ่ือหาอตัรา
อากรนําเข้า 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
62.  C Argumentative 

Privilege Code 
an3 รหสัสทิธิพิเศษ ท่ีขอสงวนสิทธิ

โต้แย้ง/วางประกนั 

(เพิ่มใหม่ กรณีขอสงวน
สิทธิโต้แย้ง/วางประกัน) 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสิทธิพิเศษ (REFPVC) 

63.  C BOI License 
Number 

an..35 เลขท่ีบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI (เพิ่มใหม่) 
 ต้องบนัทกึค่ากรณีใช้
สิทธ์ิสง่เสริมการลงทนุ 

64.  O Origin Criteria an..35 เกณฑ์ถ่ินกําเนิดสนิค้า (เพิ่มใหม่ กรณี Self 
Certification) 
 บนัทกึค่า เม่ือสินค้ามี
การรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า
ด้วยตนเอง (Self Certification) 

65.  C Argumentative 
Reason Code 

an3 รหสัเหตผุลการขอสงวนสทิธิโต้แย้ง  (เพิ่มใหม่)  
 บนัทกึค่าเม่ือขอสงวน
สิทธิโต้แย้งในเร่ืองต่าง ๆ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสงวนสทิธิโต้แย้ง / 
วางประกนั 

66.  O Certified Exporter 
Number 

an..17 หมายเลขทะเบียน  Certified 
Exporter ของผู้สง่ออกจาก
ตา่งประเทศ 

(เพิ่มใหม่ กรณี Self 
Certification) 
 บนัทกึค่า เม่ือสินค้ามี
การรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า
ด้วยตนเอง (Self Certification) 
จากต่างประเทศ ให้ระบุ
หมายเลขทะเบียน Certified 
Exporter ของผู้สง่ออกจาก
ตา่งประเทศ 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
67.  O Gross Weight n..11,3 นํา้หนกัรวมสิง่ห่อหุ้ม (เพิ่มใหม่ รองรับการ

แลกเปล่ียนข้อมูล ACDD) 
 ให้สําแดงนํา้หนกัรวม
ส่ิงห่อหุ้มของแตล่ะรายการ 
โดยสําแดงเป็นกิโลกรัม 
(ปัจจบุนัยงัไมมี่การใช้งาน) 

68.  O Procedure Code 
(Wording 
Amendment) 

an..7 
 

พิธีการศลุกากร  (เพิ่มใหม่ รองรับการ
แลกเปล่ียนข้อมูล ACDD) 
 ปัจจบุนัยงัไมมี่การใช้งาน 
(National codes that may 
be based on the Revised 
Kyoto Convention) 

69.  O Valuation Code 
(Adding 
Amendment) 
 

n1 วิธีการกําหนดราคาศลุกากร 
 

(เพิ่มใหม่ รองรับการ
แลกเปล่ียนข้อมูล ACDD) 
 ปัจจบุนัยงัไมมี่การใช้งาน 
(Coding follows 
numbering of WCO 
Valuation methods) 

70.  O Deducted Amount n..16,2 ราคา CIF เงินตา่งประเทศ ท่ีปรับลด (เพิ่มใหม่ รองรับการ
แลกเปล่ียนข้อมูล ACDD) 
 ปัจจบุนัยงัไมมี่การใช้งาน  

71.  C Model Number an..35 เลขท่ีสตูรการผลิต (เพิ่มใหม่)  
 ต้องบนัทกึค่า เม่ือนํา
สินค้าออกจากคลงัสินค้า
ทณัฑ์บนประเภทโรงผลติ  
 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูสตูรการผลติ 
 

72.  C Model Version n..4 เวอร์ชัน่ของสตูรการผลติ 
73.  C Model Company 

Tax Number 
an..17 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรของ

บริษัทผู้ ย่ืนสตูรการผลติ 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
74.  O Royalty an1 คา่สิทธิ มีค่าดงัตอ่ไปนี ้

1 – มีค่าสิทธิรวมอยู่ในราคาของ
นําเข้า 
2 - มีค่าสิทธิยงัไม่รวมอยูใ่นราคา
ของนําเข้า 

(เพิ่มใหม่ กรณีค่าสิทธิ)  
 บนัทกึคา่ เม่ือมีคา่สิทธิ 
โดยระบวุา่คา่สทิธิได้ถกู
รวมอยู ่หรือยงัไม่รวมใน
ราคาของนําเข้า 

75.  C Detail of Royalty an1 รายละเอียดของคา่สิทธิ มีคา่ได้
ดงัต่อไปนี ้
1 - Selling Commission and 
Brokerage 
2 - The cost of containers 
3 - The cost of packing 
4 - Royalties and License fees 
5 - Subsequent resale 
6 - Assistance 

(เพิ่มใหม่ กรณีค่าสิทธิ)  
 ต้องบนัทกึค่า เม่ือมีการ
ระบคุ่าสิทธิเท่ากบั 1 หรือ 2 
ดงันี ้
  1 = Selling Commission 
and Brokerage คือ ค่าบําเหน็จ
ตวัแทนจากการขาย และคา่
นายหน้าหรือคา่คนกลาง 
  2 = The cost of containers 
คือ ค่าภาชนะบรรจ ุ
  3 = The cost of packing 
คือ ค่าบรรจหีุบห่อ 
  4 = Royalties and 
License fees คือ ค่าสทิธิ
หรือค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาต 
  5 = Subsequent resale 
คือ เงินได้จากการขายต่อใน
ภายหลงั จากการจําหน่าย
หรือการใช้ของนําเข้า 
  6 = Assistance คือ 
คา่วสัดเุสริม (ความช่วยเหลือ) 
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Import Declaration Detail (Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
76.  M Last Entry a1 เป็นข้อมลูของรายการสดุท้ายของ

เอกสารฉบบันีห้รือไม่ มีค่าเท่ากบั Y 
หรือ  N เท่านัน้ (Y = Yes, N = No) 
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  ใบขนสินค้าขาเข้า ส่วนที่ 4 Import Declaration Detail (Duty) ประกอบด้วย 14 Fields 
Import Declaration Detail (Duty) 

Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
1.  M Duty Type an4 ประเภทคา่ภาษีอากรท่ีต้องชําระ

และ/หรือวางประกนั เช่น  
0100 คา่อากรขาเข้า 
0105 คา่อากรพิเศษ 
0110 คา่ธรรมเนียม 
0111 คา่อากรตอบโต้การทุ่มตลาด

และการอดุหนนุ 
0114  คา่อากรชัว่คราวตาม

มาตรการปกป้อง 
0300 คา่ภาษีสรรพสามิต  
0310 คา่ภาษีสรรพสามิต-สรุา  
0320 คา่ภาษีสรรพสามิต-ยาสบู 
0330 คา่ภาษีสรรพสามิต-ไพ ่ 
0400 คา่ภาษีเพ่ือมหาดไทย 
0500 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 
0600 คา่ภาษีอ่ืน 
0603 คา่ธรรมเนียมพเิศษ

กระทรวงพาณิชย์ 
1401 เงินกองทนุนํา้มนัเชือ้เพลิง  
1404 เงินกองทนุเพ่ือสง่เสริมการ

อนรัุกษ์พลงังาน 
1412   เงินบํารุงกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสขุภาพ สรุา 
1414  เงินบํารุงกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสขุภาพ 
ยาสบู 

 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูรหสัประเภทค่า
ภาษีอากร (Duty Type) 
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Import Declaration Detail (Duty) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

1416 เงินบํารุงองค์การของ 
ส.ส.ท. สรุา 

1418   เงินบํารุงองค์การของ 
ส.ส.ท. ยาสบู 

2.  M Value  n..17,3 อตัราคํานวณตามราคา 
(เปอร์เซน็ต์) 

 

3.  M Specific Rate n..17,3 อตัราคํานวณตามสภาพ  
4.  O Specific Unit Code an1 คํานวณตามสภาพจาก 

1 = นํา้หนกั 
2 = ปริมาณ 

 

5.  M Amount n..16,2 คา่ภาษี ตามปกติ   
6.  M Amount Paid n..16,2 คา่ภาษี ท่ีชําระ   กรณีไมมี่ลดหยอ่น

อากร/ยกเว้นอากร ค่าภาษี 
ท่ีชําระมีค่าเทา่กบัค่าภาษี 
ตามปกติ 
 กรณีลดหยอ่นอากร/
ยกเว้นอากร (Exemption 
Rate) คา่ภาษี ท่ีชําระมีคา่
เท่ากบัค่าภาษี หกัลดหยอ่น
อากร {Amount – (Amount 
* Exemption Rate %)} 

7.  O Exemption Rate n..5,2 อตัราลดหยอ่นอากร/ยกเว้นอากร ระบเุป็นจํานวน
เปอร์เซ็นต์ เชน่ 75 เท่ากบั
ลดหย่อนอากร 75% ชําระ 
25% 

8.  O Deposit Amount n..16,2 เงินประกนั  มีค่าเท่ากบัยอดรวม 
Deposit Amount ของทกุ 
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Import Declaration Detail (Duty) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

Deposit Reason ในสว่น
ของ Deposit 

9.  O Interest Rate n..4,2 อตัราเงินเพ่ิม  
10.  O Month n..3 จํานวนเดือนท่ีคํานวณเงินเพิม่  
11.  O Interest n..16,2 เงินเพ่ิม เงินเพ่ิมตอ่เดือน 
12.  C Argumentative 

Value Rate 
n..17,3 อตัราคํานวณตามราคา 

(เปอร์เซน็ต์) ท่ีขอสงวนสทิธิโต้แย้ง/
วางประกนั 

(เพิ่มใหม่ กรณีขอสงวน
สิทธิโต้แย้ง/วางประกัน) 
 
 13.  C Argumentative 

Specific Rate 
n..17,3 อตัราคํานวณตามสภาพ ท่ีขอสงวน

สิทธิโต้แย้ง/วางประกนั 
14.  C Argumentative 

Specific Unit Code 
an1 โต้แย้งคํานวณตามสภาพจาก 

1 = นํา้หนกั   2 = ปริมาณ  
ท่ีขอสงวนสทิธิโต้แย้ง/วางประกนั 
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 ใบขนสินค้าขาเข้า ส่วนที่ 5 Import Declaration Detail (Permit) ประกอบด้วย 3 Fields 
Import Declaration Detail (Permit) 

Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
1.  M Permit Number an..35 เลขท่ีใบอนญุาต/ใบรับรอง  กรณีมีใบอนญุาต

มากกว่า 1 ฉบบั ให้แยก
บนัทกึข้อมลูตามราย
ใบอนญุาต/ใบรับรอง 
 กรณีสินค้ามีการรับรอง
ถ่ินกําเนิดสนิค้าด้วยตนเอง 
(Self Certification) จาก
ตา่งประเทศ ให้ระบเุลขท่ี 
Invoice Declaration ของ  
ผู้สง่ออกจากตา่งประเทศ 

2.  M Issue Date n8 วนัท่ีออกใบอนญุาต/ใบรับรอง 
เป็น ปี ค.ศ. เดือน วนั 
(CCYYMMDD) 

 กรณีสินค้ามีการรับรอง
ถ่ินกําเนิดสนิค้าด้วยตนเอง 
(Self Certification) จาก
ตา่งประเทศ ให้ระบวุนัท่ี
Invoice Declaration ของ  
ผู้สง่ออกจากตา่งประเทศ 

3.  M Permit Issue 
Authority 

an..17 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรของ
หน่วยงานผู้ออกใบอนญุาต/
ใบรับรอง 

 ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูเลขประจําตวั     
ผู้ เสียภาษีของหน่วยงาน      
ผู้ออกใบอนญุาต /ใบรับรอง 
(Vat_Authority) 
 กรณีใบอนญุาต/
ใบรับรอง จากตา่งประเทศ 
เช่น Form D  ให้ระบช่ืุอยอ่
ประเทศของผู้ออก เช่น MY 
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Import Declaration Detail (Permit) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

 กรณีสินค้ารับรองถ่ิน
กําเนิดด้วยตนเอง (Self 
Certification) ให้ระบรุหสั
ประเทศของผู้ออก Invoice 
Declaration เช่น MY 

 



 คู่มือการผ่านพธีิการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสาํหรับการนําเข้า (e-Import) 
                           

 

หน้า 50  จาก 219 

 ใบขนสินค้าขาเข้า ส่วนที่ 6 Import Declaration Detail (Deposit) ประกอบด้วย 2 Fields 
Import Declaration Detail (Deposit)    

Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
1.  M Deposit Reason 

Code 
an3 รหสัเหตผุลการวางประกนัของ  

ใบขนสนิค้า  
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสงวนสทิธิโต้แย้ง / 
วางประกนั 

2.  M Deposit Amount n..16,2 เงินประกนั   ยอดเงินประกนัตาม
เหตผุลการวางประกนั 
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  การตรวจสอบมลูคา่เงินสําหรับสินค้าขาเข้า มีรายละเอียดดงัข้อมลูในตารางด้านลา่งนี ้
ตารางสรุป แสดงการตรวจสอบผลการคํานวณมลูค่าเงินนําเข้า เงินบาท และเงินต่างประเทศ ในใบขนสินค้าขาเข้า 

เง่ือนไข วิธีการ 
1. ผลรวม CIF มลูคา่เงินบาท ทกุรายการ 

เทียบกบั CIF มลูคา่เงินบาท ในสว่น
ควบคมุ 

- มี 1 รายการ   
CIF มลูคา่เงินบาท สว่นควบคมุ - ผลรวมของ CIF มลูค่าเงินบาท 
ส่วนรายการ ทกุรายการ Diff ไมไ่ด้  

- มีมากกวา่ 1 รายการ   
CIF มลูคา่เงินบาท สว่นควบคมุ - ผลรวมของ CIF มลูค่าเงินบาท 
ส่วนรายการ ทกุรายการ Diff ได้ +20 บาท 

2. ผลรวม CIF เงินตา่งประเทศ ทกุรายการ 
เทียบกบั CIF เงินตา่งประเทศ ในสว่น
ควบคมุ 

- ไมมี่การตรวจสอบ เพราะแตล่ะรายการสกลุเงินอาจไม่
เหมือนกนัจงึไมมี่การตรวจสอบ ยอดรวม CIF เงินตา่งประเทศ 
ทกุรายการกบั CIF เงินตา่งประเทศในสว่นควบคมุ 

3. CIF เงินตา่งประเทศ ในสว่นควบคมุ คณู
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange 
Rate)  เทียบกบั CIF มลูคา่เงินบาทใน
สว่นควบคมุ 

- การตรวจสอบมลูคา่เงินบาทและเงินตา่งประเทศ ท่ีได้จากการ
คํานวณ ดงันี ้

  CIF Value Foreign = CIF Value Baht หารด้วย Exchange 
Rate (ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราในข้อมลูใบขนสินค้า) 
สามารถ Diff ได้ +0.5 4. CIF เงินตา่งประเทศ ในสว่นรายการ  แต่

ละรายการ คณูกบัอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตรา (Exchange Rate) เทียบกบั 
CIF มลูคา่เงินบาทในสว่นรายการ 
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 รูปแบบเลขที่ใบขนสินค้า 

X X DD X YY MM NNNNN 
  
        Running เลข 5 หลกั  

เร่ิมต้นด้วย 00001 

        เดือน 2 หลกั 

        ปี พ.ศ. 2 หลกั 

           ประเภทของเอกสาร 1 หลกั มีค่าดงันี ้
           0 = ใบขนสินค้าขาเข้า  
 1 = ใบขนสินค้าขาออก     2 = ใบขนสินค้าผ่านแดน  

 3 = คําร้องขอรับของไปก่อน     4 = คําร้องขอส่งของออกไปก่อน  
 5 = ใบขนสินค้าขาเข้าปากระวาง     6 = ใบขนสินค้าพิเศษผ่านแดนขาออก 
 7 = ใบขนสินค้าพิเศษผ่านแดนขาเข้า       8 = ใบขนสินค้าถ่ายลํา (Transhipment)  
                             A = ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ        B = ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ 
  C = ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร D = ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร  
  P = ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายชําระภาษีอากร 

X  = ใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วน      Y =  ใบขนสินค้าขาออกของเร่งด่วน         
 
 
 
 

วนัท่ี 2 หลกั 

       ตวัเลข 1 หลกั มีคา่ตัง้แต่ 0 – 9  
เร่ิมต้นท่ีเลข 0 และจะเปลีย่นเป็นเลขถดัไป (1, 2, ...) เม่ือ
เลขท่ีใบขนสินค้า Running ไปจนถึงเลข 99999  

ตวัอกัษร 1 หลกั มีคา่เร่ิมต้นท่ี A และจะเปล่ียนเป็น          
ตวัอกัษร ถดัไป (B, C, …) ต่อเม่ือเลขท่ีใบขนสินค้า Running      
ไปจนถึงเลขท่ี A9DD-1-YYMM-99999  โดยจะเปลี่ยนเป็น 
B0DD-1-YYMM-00001 
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 Document Type หมายถงึ ประเภทของเอกสาร ตามหลกัท่ี 5 ของเลขท่ีใบขนสนิค้า ได้แก่ 
0 = ใบขนสนิค้าขาเข้า e-Import 
1 = ใบขนสนิค้าขาออก e-Export 
2 = ใบขนสนิค้าผา่นแดน ยงัไมใ่ช้ระบบพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์      
3 = คําร้องขอรับของไปก่อน e-Import 
4 = คําร้องขอสง่ของออกไปกอ่น e-Express 
5 = ใบขนสนิค้าขาเข้าปากระวาง ยงัไมใ่ช้ระบบพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์      
6 = ใบขนสนิค้าพเิศษผ่านแดนขาออก ยงัไมใ่ช้ระบบพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
7 = ใบขนสนิค้าพเิศษผ่านแดนขาเข้า ยงัไมใ่ช้ระบบพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
8 = ใบขนสนิค้าถา่ยลํา (ใบแนบ 9) e-Transition (Transhipment) * 
A = ใบขนสนิค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ  คลงัสนิค้าทณัฑ์บน /19 ทวิ / BOI 

 B = ใบขนสนิค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ 
C = ใบขนสนิค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร  - เขตปลอดอากร/Free Zone และเขต

ประกอบการเสรี/I-EA-T FREEZONE D = ใบขนสนิค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร 
P = ใบขนสนิค้าขาเข้าโอนย้ายชําระภาษีอากร**  
X = ใบขนสนิค้าขาเข้าของเร่งดว่น*** e-Express 
Y = ใบขนสนิค้าขาออกของเร่งด่วน**** e-Express 
หมายเหต ุ*  

 
กรณีถ่ายลําในสถานท่ีเดียวกนั ใน Mode การขนสง่เดียวกนั ใช้ข้อมลู Manifest ขาเข้า Through Cargo  
ตดับญัชีกบั ข้อมลู Manifest ขาออก Through Cargo  ถือเป็นใบขนสินค้าถ่ายลําขาเข้าและใบขน
สินค้าถา่ยลําขาออก 

** 
 
 

*** 
**** 

การขอชําระภาษีอากร เช่น บริโภคภายในประเทศ  เพิกถอนสิทธิประโยชน์เรียกเก็บ อากร BOI  
คลังทัณฑ์บนเก็บอากรเศษวัตถุดิบ  การบริจาคของในคลังทัณฑ์บน เก็บอากรเศษวัตถุดิบ  
ขยะท่ีมีมลูค่า 
ใช้กบัของเร่งดว่นขาเข้าประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 และประเภทท่ี 3 

ใช้กบัของเร่งดว่นขาออกประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2  
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  การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและขาออก กับระบบทะเบยีนผู้มาตดิต่อ 

        การตรวจสอบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) มีเง่ือนไขดงันี ้
- VAT ID ของ ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเท่ากบัเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรของผู้ นําเข้า/ผู้สง่ออก 

(Company Tax No) หรือ  
- VAT ID ของ ลายมือช่ืออเิล็กทรอนิกส์ ต้องเท่ากบัเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรของตวัแทนออก

ของ (Broker Tax No)  หรือ 
- VAT ID ของ ลายมือช่ืออเิล็กทรอนิกส์ ต้องเท่ากบัเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรของตวัแทนออก

ของรับจ้างช่วง (Sub Broker Tax Number) หรือ 
- VAT ID ของ ลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ต้องเท่ากบัเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรของ Company Tax 

No ของ Registration ID กรณีเป็น Service Counter เท่านัน้ 

 การตรวจสอบความสมัพนัธ์ของผู้ นําเข้า/ผู้สง่ออกกบัตวัแทนออกของ ต้องมีการวา่จ้างระหว่าง ผู้ นําเข้า/
สง่ออกกบัตวัแทนออกของ จะตรวจสอบกบัระบบทะเบียน ดงันี ้

-    ผู้ นําเข้า/ผู้สง่ออกต้องวา่จ้างตวัแทนออกของ และ 
-    ตวัแทนออกของต้องได้รับการวา่จ้างจากผู้ นําเข้า/ผู้สง่ออก  

  การตรวจสอบความสมัพนัธ์ของตวัแทนออกของรับจ้างช่วง กบัตวัแทนออกของท่ีมีความสมัพนัธ์กับ   
ผู้ นําเข้า/ผู้สง่ออก จะตรวจสอบกบัระบบทะเบียน ดงันี ้ 

-    ผู้ รับจ้างช่วงต้องได้รับการวา่จ้างจากตวัแทนออกของ และ 
-    ตวัแทนออกของต้องได้รับการวา่จ้างจากผู้ นําเข้า/ผู้สง่ออก และ 
-    ผู้ นําเข้า/ผู้สง่ออกต้องวา่จ้างตวัแทนออกของ 
*** สําหรับกรณีผู้ นําเข้า/ผู้สง่ออก มีการมอบอํานาจให้ตวัแทนออกของทําการวา่จ้างช่วงได้ 

 การตรวจสอบความสมัพนัธ์ของ ผู้จดัการ/ผู้ รับมอบอํานาจ (ช่อง Manager ID Card) กบัผู้ นําเข้า/ผู้ส่งออก 
หรือตวัแทนออกของ มีการตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีส่งข้อมลูผ่านระบบของ Service Counter เท่านัน้ จะตรวจสอบ
กบัระบบทะเบียน ดงันี ้ 

-  ต้องเป็น ผู้จดัการ/ผู้ รับมอบอํานาจ ของ ผู้สง่ออก/ผู้ นําเข้า หรือ 
-  ต้องเป็น ผู้จดัการ/ผู้ รับมอบอํานาจ ของ ตวัแทนออกของ หรือ 
-  ต้องเป็น ผู้จดัการ/ผู้ รับมอบอํานาจ ของ ตวัแทนออกของผู้ รับจ้างช่วง ของ ตวัแทนออกของ 
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  วันนําเข้า (Arrival Date)  

 วันนําเข้า (Arrival Date) วนัท่ีนําเข้ามาสําเร็จ ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบญัญตัิศลุกากร พ.ศ. 2469  
วนัท่ีนําเข้า ปี ค.ศ. เดือน วนั (CCYYMMDD) ให้กําหนดดงันี ้

- ใบขนสนิค้าขาเข้า ประเภทเอกสาร “0”   

- คําร้องขอรับของไปก่อน ประเภทเอกสาร “3”  

- ใบขนสนิค้าขาเข้าปากระวาง ประเภทเอกสาร “5”  

การนําเข้า Mode of 
Transport 

วนันําเข้า คือ 

ทางเรือ 1 วนัท่ีเรือเข้ามาถึงเขตท่าท่ีจะขนถ่ายของขึน้จากเรือ 

ทางรถไฟ 2 วนัท่ีรถไฟได้ผา่นเขตแดนเข้ามาในราชอาณาจกัร 

ทางรถยนต์ 3 วนัท่ีรถผ่านเขตแดนทางบกเข้ามาในราชอาณาจกัร 

คนเดินทางบก 3 วนัท่ีเดินผ่านเขตแดนทางบกเข้ามาในราชอาณาจกัร 

ทางเคร่ืองบิน 4 วนัท่ีอากาศยานมาถงึสนามบินศลุกากร 

ทางไปรษณีย์ 5 วนัท่ีเปิดถงุไปรษณีย์ 
ทางท่อขนสง่ทางบก/ทางสายสง่ไฟฟ้า  

 
7 วนัแรกของเดือนท่ีมีการขนสง่ของทางท่อขนสง่ทาง

บก/ทางสายสง่ไฟฟ้า   
(ให้รวบรวมทําใบขนสนิค้าขาเข้าเดือนละฉบบั) 

ทางเรือท่ีเข้าออกดา่นศลุกากรทางบก 8 วนัท่ีเรือมาถงึเขตจอดเรือหรือเขตท่าเรือด่านศลุกากร 
เช่น ดา่นศลุกากรเชียงแสน, ดา่นศลุกากรหนองคาย, 
ดา่นศลุกากรแม่สอด 

เรือเลก็ทางทะเล  
สําหรับดา่นศลุกากรทางทะเล  

8 วนัท่ีเรือมาถงึเขตจอดเรือหรือเขตท่าเรือด่านศลุกากร 
เช่น ดา่นศลุกากรระนอง, ดา่นศลุกากรคลองใหญ่ 

ทางผู้ โดยสารนําพาจากอากาศยาน 9 วนัท่ีอากาศยานมาถงึสนามบินศลุกากร 

หมายเหต ุ  ต้องทําการตรวจสอบข้อมลูวนันําเข้าของใบขนสินค้ากบัข้อมลูบญัชีสนิค้า (Manifest) ด้วย 
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  เลขที่ใบตราส่ง (Bill of Lading)  

 เลขท่ีใบตราส่ง 1 (Master Bill of Lading) และเลขท่ีใบตราสง่ 2  (House Bill of Lading) ในการจดัทํา
ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า ให้ระบ ุดงันี ้

การนําเข้า Mode of 
Transport 

เลขท่ีใบตราสง่ 1  
(Master Bill of Lading) ให้ระบ ุ

เลขท่ีใบตราสง่ 2  
(House Bill of Lading) ให้ระบ ุ

ทางเรือ 1 ไม่ต้องระบ ุ Bill of Lading 

ทางรถไฟ 2 ไม่ต้องระบ ุ Bill of Lading 

ทางรถยนต์ 3 Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 สว่นรายการ 

คนเดินทางบก 3 Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 สว่นรายการ 

ทางเคร่ืองบิน 4 Master Air Waybill House Air Waybill  

ทางไปรษณีย์ 5 ไม่ต้องระบ ุ เลขรายการศลุกากร (Postal No) 
ทางท่อขนสง่ทางบก/
ทางสายสง่ไฟฟ้า  

7 Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 สว่นรายการ 

ทางเรือท่ีเข้าออก       
ดา่นศลุกากรทางบก 

8 Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 สว่นรายการ 

เรือเลก็ทางทะเล  
สําหรับดา่นศลุกากร
ทางทะเล  

8 Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 สว่นรายการ 

ทางผู้ โดยสารนําพา
จากอากาศยาน 

9 ไม่ต้องระบ ุ เลขท่ีบญัชีสินค้าท่ีผู้ โดยสาร
นําพาลงจากอากาศยาน 
(Passenger Baggage No) 
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  การกาํหนดสถานที่  

 รหสัสถานท่ีนําเข้า (Discharge Port ) ให้บนัทึกข้อมลูรหสัสถานท่ีของศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือ
สนามบิน ท่ีนําของเข้า หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึง่เป็นท่ีตรวจและเก็บสนิค้าดงักลา่ว 

 รหสัสถานท่ีตรวจปล่อย (Release Port) ให้บนัทกึข้อมลู ดงันี ้

(1) กรณีตรวจปล่อย ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า (First Port) รหสัสถานท่ีตรวจปล่อย 
(Release Port) ให้บนัทึกข้อมลูรหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ย (Release Port) เป็นท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า 
(First Port) 

(2) หากประสงค์จะขออนุญาตขนย้ายสินค้าไปตรวจปล่อย ณ สถานท่ีอ่ืนนอกจากเขตท่า หรือท่ี 
หรือสนามบิน  ท่ีนําของเข้า (First Port) ให้บนัทกึข้อมลู ดงันี ้

(ก) รหสัสถานท่ีตรวจปล่อย (Release Port) ให้บนัทึกข้อมลูรหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ย (Release 
Port) เป็นท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า (First Port)  และ 

(ข) ให้บนัทกึค่า “Y” ในช่องขออนญุาตเปิดตรวจนอกสถานท่ี  (Inspection request code)  
- หากไม่ติดเง่ือนไขความเส่ียงระบบจะสัง่การตรวจปลอ่ยสินค้าโดยไม่ต้องมดัลวด 
- หากติดเง่ือนไขความเส่ียงระบบจะสัง่การตรวจเป็น “ให้ไปดําเนินการมดัลวด ณ ท่า หรือ

ท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า” เพ่ือนําไปตรวจปล่อยนอกสถานท่ีตามท่ีระบขุ้อมลูไว้ ในช่องรหสัสถานท่ีตรวจปล่อย
นอกสถานท่ี (Outside Release Port) 

(ค) กรณีติดเง่ือนไขความเส่ียงระบบจะสัง่การตรวจเป็น “ให้ไปดําเนินการมดัลวด ณ ท่า หรือท่ี 
หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า” หากเจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ มีอํานาจหน้าท่ีหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเห็นว่าการเปิดตรวจท่ี 
ท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า (First Port)  จะเป็นประโยชน์กว่าให้ทําการเปิดตรวจของ ณ ท่ีนําของเข้าได้ 
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  เคร่ืองหมายและเลขหมายหบีห่อ (Shipping Marks) 

 เคร่ืองหมายและเลขหมายหบีห่อ (Shipping Marks) ต้องสําแดงเคร่ืองหมายและเลขหมายหีบหอ่   
ให้ตรงกบัความเป็นจริง ซึง่จะต้องตรงกบัใบตราสง่สนิค้า โดยให้สําแดง ดงันี ้

- ถ้าเคร่ืองหมายและเลขหมายหีบหอ่เป็นข้อความให้บนัทึกเป็นข้อความตามจริง หากเคร่ืองหมาย
และเลขหมายหีบหอ่มีความยาวเกิน 512 ตวัอกัษร ให้บนัทกึเพียง 512 ตวัอกัษรได้ 

- ถ้าเคร่ืองหมายและเลขหมายหีบห่อเป็นข้อความท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ ซึง่ไม่สามารถบนัทึกข้อความ
นัน้ได้ เช่น ภาษาจีน ให้ระบคุําว่า “PICTURE” 

- ถ้าเคร่ืองหมายและเลขหมายหีบห่อเป็นรูปภาพให้ระบคํุาวา่ “PICTURE” 

 กรณีผ่อนผันไม่ต้องสําแดงเคร่ืองหมายและเลขหมายหีบห่อ (Shipping Marks) ในการจดัทํา
ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบคํุาวา่ “NO SHIPPING MARK” แทนได้ สําหรับกรณี ดงัต่อไปนี ้

- กรณีหีบห่อของใช้สว่นตวัตาม ประเภทท่ี 5 ภาค 4 แห่งพระราชกําหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 
- กรณีหีบห่อของท่ีได้รับเอกสิทธ์ิ ตามข้อผูกพันท่ีประเทศไทยมีต่อองค์การสหประชาชาติตาม

กฎหมายระหวา่งประเทศหรือตามสญัญากบันานาประเทศ  
- ของท่ีมิได้บรรจุหีบห่อ  เช่น  รถยนต์  ยางรถยนต์  รางรถไฟ  ลวด  โลหะเป็นแท่งหรือก้อน 

กระดาษพิมพ์หนงัสือเป็นม้วน กระเบือ้ง 
- ของเหลวบรรจใุนขวดใหญ่และมีวตัถถุกัหุ้มขวด เช่น นํา้กรด  
- ของท่ีมาเป็นกอง เช่น ถ่านหิน 
- ของท่ีบรรจหีุบห่อเดียว 
- ของท่ีบรรจใุนหีบห่อท่ีเป็นมาตรฐานเดียว (Standard Packing) เช่น ลงัไม้ หรือลงักระดาษท่ีมี

ขนาดกว้างยาวเท่ากนั ของท่ีบรรจมีุจํานวนเท่ากนั เช่น นมสด สรุา เบียร์ อาหารปนแป้ง วิทย ุ
- ของท่ีมาเป็นถงัเหล็กหรือถงัไฟเบอร์ (Drum or Fiber Drum) ท่ีมีลกัษณะขนาด นํา้หนกั และ

จํานวนของท่ีบรรจเุท่ากนั เช่น จกุขวด นํา้ยาดบักลิ่น นํา้มนัเคร่ือง สีทา 
- ของท่ีบรรจมุาในถงุกระดาษหรือกระสอบ ท่ีมีลกัษณะขนาด นํา้หนกั และจํานวนของท่ีบรรจเุท่ากนั 

เช่น ปุ๋ ย แอมโมเนีย แป้ง ข้าวสาลี หิน กากเพชร นํา้ตาล  
- ของท่ีบรรจมุาในหีบโปร่ง (Crate) เช่น เคร่ืองยนต์ 
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  จาํนวนและนํา้หนักของสินค้า  

 จํานวนหีบห่อรวม (Total Package Amount) ให้บนัทกึคา่ลกัษณะหีบหอ่ตามมาตรฐาน หากสินค้ามี
หลายลกัษณะรวมกนั ให้ระบจํุานวนหีบห่อรวม 

 ลกัษณะหีบห่อรวม (Total Package Unit Code) ให้บนัทกึคา่ลกัษณะหีบห่อตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 21 หากสนิค้ามีหลายลกัษณะรวมกนั เชน่ กลอ่ง Roll Drum ให้ระบหุน่วยเป็น “PK” 

 นํา้หนกัสทุธิรวม (Total Net Weight) ต้องมีค่าเท่ากบันํา้หนกัสทุธิ (Net Weight) รวมทกุรายการเท่านัน้ 

 หน่วยของนํา้หนกัสทุธิ (Net Weight Unit Code ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้
ดงัต่อไปนี ้

KGM – Kilogram  TNE – Metric Ton  GRM – Gram  CTM – Carat  

 นํา้หนกัรวม (Total Gross Weight) ต้องมีค่าเท่ากบัหรือมากกวา่นํา้หนกัสทุธิรวม (Total Net Weight) 
เท่านัน้ สําหรับทางอากาศใช้นํา้หนกัตาม D/O  

 หน่วยของนํา้หนกัรวม (Total Gross Weight Unit Code) ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 
20  มีค่าได้ดงัตอ่ไปนี ้

KGM – Kilogram TNE  – Metric Ton  GRM – Gram  CTM – Carat  
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  มีปัญหาในเร่ืองต่างๆ ต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  

 “Assessment Request Code“ “มีปัญหาพิกดั ราคา พบเจ้าหน้าท่ี ท่ีท่าหรือท่ี ท่ีนําเข้า”  

(1) กรณีมีปัญหาและต้องการพบเจ้าหน้าท่ีศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ีนําของเข้า  

- ในเร่ืองปัญหาพกิดัศลุกากร อตัราศลุกากร ราคาศลุกากร  

- ในเร่ืองท่ีต้องแจ้งความไว้ต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนการส่งมอบวา่จะย่ืนคําขอคืนเงินอากร และได้มีการ
แจ้งเหตผุลไว้ในช่อง หมายเหต ุ“Remark” แล้ว 

- ในเร่ืองท่ีมีปัญหาอ่ืน ๆ และต้องการให้ตรวจสอบข้อมลูใบขนสนิค้าขาเข้าหรือดําเนินการใด ๆ  

(2) กรณีของนําเข้าเป็นของท่ีมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

- ของนําเข้าตามภาค 4 แห่งพระราชกําหนดพิกดัอตัราศลุกากร 

- ของเก่าใช้แล้ว 

- ของด้อยสภาพ 

(3) ในการจดัทําข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าตาม (1) หรือ (2) ให้ระบคุ่า “Y” ในช่อง “Assessment 
Request Code“ “มีปัญหาพิกดั ราคา พบเจ้าหน้าท่ี ท่ีท่าหรือท่ี ท่ีนําเข้า”  

(4) ระบบคอมพวิเตอร์ของศลุกากรจะสัง่การตรวจใบขนสนิค้าขาเข้าเป็น “เปิดตรวจ”  

(5) พบเจ้าหน้าท่ี ณ หน่วยบริการท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ีนําของเข้า เพ่ือย่ืนหลกัฐานหรือเอกสาร
มาแสดง หรือร้องขอให้เจ้าหน้าท่ีศลุกากรพิจารณาดําเนินการใด ๆ   
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  รหสัสกุลเงนิตราและอัตราแลกเปล่ียน  

 รหัสสกุลเงนิตรา (Currency Code) ให้บนัทกึคา่ดงันี ้

- รหสัสกลุเงินตรา (Currency Code) ในสว่น Import Declaration Control ให้บนัทึกค่ารหสัสกลุ
เงินตราตามมาตรฐาน หากสินค้ามีหลายสกุลเงินตราในใบขนสินค้าให้ใช้รหัสสกุลเงินตราท่ีมีอตัราแลกเปล่ียน
สงูสดุ 

- รหสัสกลุเงินตรา (Currency Code) ในสว่น Import Declaration Control (Invoice) ให้บนัทึกค่า
รหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน หากสินค้ามีหลายสกุลเงินตราในใบขนสินค้าให้ใช้รหัสสกุลเงินตราท่ีมีอัตรา
แลกเปล่ียนสงูสดุ 

- รหสัสกลุเงินตรา (Currency) ในสว่น Import Declaration Detail ให้บนัทึกค่ารหสัสกลุเงินตราจริง
ตามมาตรฐาน  

  อัตราแลกเปล่ียนเงนิตรา (Exchange Rate) ให้บนัทกึคา่ ดงันี ้ 
- ให้บนัทกึคา่โดยตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราขาเข้า  
- ให้ใช้อตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงินตราท่ีมีอตัราแลกเปล่ียนสงูสดุ 

 หลักการคาํนวณราคาของจากเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทย 

(1) การคํานวณราคาของให้เป็นเงินตราไทย ให้ปฏิบตัิดงันี ้

- คํานวณตามอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีกรมศลุกากรประกาศกําหนดสําหรับ
การนําเข้าและการสง่ออก  

- ของท่ีนําเข้า ให้ใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้อยูใ่นวนันําเข้า  

-  ของส่งออกให้ใช้อตัราแลกเปลี่ยนท่ีใช้อยูใ่นวนัท่ีออกใบขนสินค้าให้ 

(2) การประกาศกําหนดอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สํานกัมาตรฐานพิธีการและราคา
ศลุกากร จะดําเนินการ ดงันี ้

- พิจารณากําหนดอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย  จากข้อมูลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในรอบ 7 วนั ก่อนวนัประกาศ  โดยใช้อตัราซือ้สําหรับการส่งออก และอตัราขายสําหรับ
การนําเข้า 
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- ดําเนินการให้มีการประกาศใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก่อนสิน้เดือนไม่น้อยกวา่ 
7 วนั และมีผลใช้ในเดือนถดัไป หากวนัประกาศตรงกบัวนัหยดุราชการ ให้ประกาศในวนัทําการถดัไป 

- กรณี มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเงินหรือในระหว่างเดือนปรากฏว่าอตัรา
แลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยสงูขึน้หรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของอตัราท่ีใช้อยู่ อาจ
ประกาศเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนั ก่อนวนับงัคบัใช้ 

 ฐานะของผู้ซือ้ (Buyer Status) ต้องบนัทึกค่า ดงันี ้

- AG = AGENT ตวัแทน 

- DI = DISTRIBUTOR ผู้ จําหน่าย 

- CO = CONCESSIONAIRE ผู้ ได้รับสมัปทาน 

- MA = MAKER ผู้ผลิต 

- OT = OTHER อ่ืน ๆ 

 ฐานะของผู้ขาย/ผู้ส่งของ (Consignor Status) ต้องบนัทึกค่า ดงันี ้

- AG = AGENT ตวัแทน 

- DI = DISTRIBUTOR ผู้ จําหน่าย 

- CO = CONCESSIONAIRE ผู้ ได้รับสมัปทาน 

- MA = MAKER ผู้ผลิต 

- OT = OTHER อ่ืน ๆ 

 ระดับการค้าของผู้ขาย (Commercial Level) ต้องบนัทึกค่า ดงันี ้

- WO = WHOLESALER ขายส่ง 

- RE = RETAIL ขายปลีก 
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  หลักการรวมรายการของบญัชีราคาสินค้า  

 เลขท่ีบัญชีราคาสินค้า (Invoice Number)  ให้ระบคุ่าตามจริง กรณีการนําเข้าไม่หมดในครัง้เดียว
สามารถใช้เลขท่ีบญัชีราคาสินค้า ในใบขนสนิค้าขาเข้าซํา้ได้อีก 

  ลาํดับรายการในบัญชีราคาสินค้า (Invoice Item Number)  ให้ระบคุา่ตามจริง  

- เพ่ือเป็นการแจ้งว่ารายการในใบขนสินค้าขาเข้ารายการนีม้าจาก Invoice Number และ Invoice 
Item Number ใด   

- ในแต่ละรายการของใบขนสินค้าขาเข้าสามารถใช้ Invoice Number และ Invoice Item Number 
ซํา้กนัได้ เช่น กรณีใช้สทิธิ BOI, ใช้สิทธิ 19 ทวิ, สทุธินํากลบั  

 หลักการรวมเอกสาร Invoice เป็นข้อมูล Import Declaration Detail  

(1) สามารถบนัทึกข้อมลูรายละเอียดใบขนสินค้าจดักลุ่มรายการตามพิกดัศลุกากร (Tariff Code) 
และรหสัสถิติสนิค้า (Statistical Code) เดียวกนัรวมกนัได้ภายใต้เง่ือนไข ดงันี ้

- ชนิดของภาษาอังกฤษ (English Description of Goods) และชนิดของภาษาไทย             
(Thai Description of Goods) เดียวกนั และ 

- ราคาต่อหน่วยเงินต่างประเทศ (Unit Price Foreign) และราคาต่อหน่วยเงินบาท            
(Unit Price Baht) เท่ากนั และ 

- รหสัสกลุเงินตรา (Currency) ตามมาตรฐาน ISO ของแตล่ะรายการเหมือนกนั และ 

- รหสัประเทศกําเนิด (Origin Country) ตามมาตรฐาน ISO เดียวกนั และ 

- ปีท่ีผลิตสนิค้า (Product Year) เดียวกนั และ 

- พิกดัสรรพสามิต (Excise No) รวมถึงปริมาณท่ีใช้ในการคํานวณภาษีสรรพสามิต (Excise 
Quantity) และหน่วยของปริมาณ (Excise Quantity Unit) ตามมาตรฐาน ISO เดียวกนั 

- มีรหสัสิทธิพิเศษ (Privilege Code) เดียวกนั และมีประเภทของข้อมลู (Nature of Transaction) 
เดียวกนั เช่น 11 = เป็นการค้า , 21 = เป็นของแถม/ไมมี่มลูคา่ทางการค้า , 90 = รับจ้างทําของ เป็นต้น 

(2) ในการจดัทําข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าให้แยกรายการของในส่วน Import Declaration Detail แม้ตาม
บญัชีราคาสินค้าจะมี Invoice Item Number ซํา้กนั ในกรณีใช้สทิธิทางภาษีอากรตา่งกนั ดงันี ้ 

- เป็นรายการสทุธินํากลบั (Re- Importation Certificate)  
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- เป็นรายการใช้สทิธิสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

- เป็นรายการใช้สทิธิคลงัสนิค้าทณัฑ์บน (BOND)  

- เป็นรายการใช้สทิธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (19 bis) 

- เป็นรายการใช้สทิธิสง่กลบัไปยงัต่างประเทศเพ่ือขอคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-Export) 

- เป็นการใช้สิทธิเขตปลอดอากร (Free Zone : FZ) 

- เป็นการใช้สิทธิเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) 

- เป็นรายการขออนมุตัิใบขนสินค้าหลายเท่ียวเรือ (Several)  

- การใช้สิทธิประโยชน์ การใช้สิทธิยกเว้นอากร ในกรณีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

(3) หากมีเลขท่ีใบขนสนิค้าท่ีอ้างถึง (Reference Declaration Number) และรายการในใบขนสนิค้าท่ีอ้างถึง 
(Reference Declaration Line Number) ตา่งกนั ให้แยกรายการของในสว่น Import Declaration Detail ด้วย 

(4) กรณีสินค้าท่ีนําเข้าเป็น รถยนต์ เหล้า บหุร่ี ไวน์ ห้ามรวมรายการ 
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  ราคาของในการจัดทาํข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  

 ราคาของ CIF เงินตา่งประเทศ (CIF Value Foreign)  

 ราคาของ CIF เงินบาท (CIF Value Baht) มีค่าเทา่กบัราคาของ CIF เงินต่างประเทศ คณูด้วยอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา 

 Term หมายถงึ เง่ือนไขการซือ้ขายตาม Inco Terms  

  

Loading 
on truck 
(carrier) 

Export-
Customs 

declaration

Carriage 
to port 

of 
export 

Unloading 
of truck in 

port of 
export 

Loading 
charges 
in port 

of 
export

Carriage 
to port 

of 
import

Unloading 
charges 
in port of 
import 

Loading 
on truck 
in port 

of 
import

Carriage 
to place of 
destination

Insurance Import 
customs 

clearance

Import 
taxes

EXW No No No No No No No No No No No No 

FCA Yes Yes No No No No No No No No No No 

FAS Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No 

FOB Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No 

CFR Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No 

CIF Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes No No 

DAT Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No 

DAP Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No 

CPT Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No 

CIP Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No 

DDP Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 

 
 Incoterms (International Commercial Terms) เป็นข้อกําหนดการส่งมอบสินค้า (Term of 

Shipment) ระหวา่งผู้ซือ้กบัผู้ขายท่ีเป็นสากล ซึง่กําหนดขึน้โดยสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber 
of Commerce) ได้มีการประชุมบรรดาสมาชิกสภาหอการค้าระหว่างประเทศทุก 10 ปี เพ่ือวางหลกัเกณฑ์
ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ เร่ิมใช้ในปี ค.ศ. 1963 ฉบบัปัจจบุนัปรับปรุงแก้ไขเม่ือ ค.ศ. 2010 
ประกาศใช้เม่ือ 1 มกราคม ค.ศ. 2011 เพ่ือให้กฎเกณฑ์ดงักล่าวสอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัิทางการค้าระหวา่งประเทศ
และในประเทศในปัจจบุนั โดยกําหนดให้ขอบเขตของ Incoterms @ 2010 จํากดัอยูเ่ฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิและ
หน้าท่ีของคู่สญัญาซือ้ขาย ในเร่ืองการสส่งมอบสินค้าท่ีขาย ว่าโดยนยัของสินค้า “ท่ีจบัต้องได้”  (Tangible Goods) 
เท่านัน้ ไมร่วมถงึ “ท่ีจบัต้องไมไ่ด้”  
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 ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms : Incoterms) 
ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ  เป็นข้อตกลงท่ีกําหนดโดยหอการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือ
ใช้แปลความข้อตกลงการค้าต่างประเทศ ให้เกิดความเข้าใจในหน้าท่ีและความรับผิดชอบระหว่างผู้ ซือ้และผู้ขาย 
ประกอบด้วยข้อตกลง 4 กลุม่ จํานวน 11 ข้อตกลง ดงัต่อไปนี ้

- Group E (การออกจากสถานท่ี) 
(1) EXW (…….name Point within the place of Seller) ย่อจากคําวา่ “Ex Works” เง่ือนไขการ

สง่มอบนี ้ผู้ขายจะสิน้สดุภาระการสง่มอบสินค้าตามสญัญาก็ตอ่เม่ือ ผู้ขายได้จดัให้สินค้าพร้อมสําหรับการส่งมอบ 
ณ สถานท่ีของผู้ขายเอง (Delivery point) โดยผู้ขายมิต้องรับผิดชอบในการขนสินค้าขึน้ยานพาหนะ ไม่ต้องทําพิธี
การส่งออก (Customs Clearance) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขนสินค้า (Transport) จากสถานท่ีของผู้ขายไปยงั
จดุหมายปลายทาง และความเส่ียงภยัตา่ง ๆ เป็นของผู้ ซือ้  

- Group F (การขนส่งหลักไม่ถูกจ่ายโดยผู้ขาย) 

(2) FCA (……..name Point within the Place of Shipment) ย่อจากคําวา่ “Free Carrier” เง่ือนไข
การสง่มอบนี ้ผู้ขายจะสิน้สดุภาระการสง่มอบสินค้าตามสญัญาก็ต่อเม่ือ ผู้ขายได้สง่มอบสนิค้าให้กบัผู้ รับขนสง่ท่ี
ระบโุดยผู้ ซือ้ ณ สถานท่ีของผู้ รับขนสง่ท่ีเมืองท่าต้นทาง ผู้ขายจะต้องทําพิธีการสง่ออก (Customs Clearance) 
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการขนสง่สนิค้าและความเส่ียงภยัระหวา่งการขนสง่จากสถานท่ีของผู้ขายจนกระทัง่ถงึ
สถานท่ีของผู้ รับขนสง่รายแรก (Delivery point) สว่นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขนสินค้าและความเส่ียงภยัต่าง ๆ 
จากสถานท่ีขนสง่สนิค้าท่ีประเทศต้นทาง ไปยงัจดุหมายปลายทาง เป็นของผู้ ซือ้  

(3) FAS (…….name Port of Shipment) ย่อจากคําวา่ “Free Alongside Ship” เง่ือนไขการส่ง
มอบนี ้ผู้ขายจะสิน้สดุภาระการสง่มอบสินค้าตามสญัญาก็ตอ่เม่ือ ผู้ขายได้นําสินค้าไปยงักาบเรือ ณ ท่าเรือต้นทาง
ท่ีระบไุว้ (Delivery point) ส่วนค่าใช้จ่ายในการนําของขึน้เรือ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าความเส่ียงภยัในการนํา
ของขึน้เรือและระหวา่งการขนสง่ เป็นภาระของผู้ ซือ้ในทนัทีท่ีสินค้าถกูส่งมอบไปยงักาบเรือ ผู้ขายเป็นผู้ ทําพิธีการ
ส่งออกและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทําพิธีการส่งออก รวมทัง้การขอใบอนญุาตส่งออกตลอดจนค่าภาษีอากร
สง่ออก  

(4) F.O.B. (…….name Port of Shipment) ย่อมาจากคําว่า “Free on Board” เง่ือนไขการสง่
มอบนี ้ผู้ขายจะสิน้สดุภาระการสง่มอบสนิค้าตามสญัญาก็ตอ่เม่ือ ผู้ขายได้สง่มอบสนิค้าข้ามกาบเรือขึน้ไปบนเรือ
สินค้า ณ ท่าเรือต้นทางท่ีระบไุว้  (Delivery point) ผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบการทําพิธีการสง่ออกด้วย สว่นค่าใช้จ่าย
ในการขนสง่สนิค้า และค่าใช้จา่ยอ่ืน ๆ รวมทัง้ความเสี่ยงภยัในการขนสง่สินค้าเป็นภาระของผู้ ซือ้ในทนัทีท่ีของ
ผ่านกาบระวางเรือไปแล้ว  
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- Group C (การขนส่งหลักถูกจ่ายโดยผู้ขาย) 

(5) CFR (……name Port of Destination) ย่อมาจากคําว่า “Cost and Freight” เง่ือนไขการส่งมอบนี ้
ผู้ขายจะสิน้สุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเม่ือ ผู้ ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึน้ไปบนเรือสินค้า 
(Delivery point) ผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบในการทําพิธีการส่งออก และจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
รวมทัง้ความเสี่ยงภยัในการขนสง่สินค้าเป็นภาระของผู้ ซือ้ในทนัทีท่ีของผา่นกาบระวางเรือไปแล้ว  

(6) CIF (…….name Port of Destination) ย่อมาจากคําว่า “Cost, Insurance and Freight” เง่ือนไข
การส่งมอบนี ้ ผู้ขายจะสิน้สดุภาระการสง่มอบสินค้าตามสญัญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึน้ไปบน
เรือสินค้า ผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบในการทําพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางเรือ และค่าประกนัภยัขนส่งสินค้า เพ่ือคุ้มครอง
ความเส่ียงภยัในการขนสง่สนิค้าจนถงึมือผู้ ซือ้ให้แกผู่้ ซือ้ด้วย  

(7) CPT (……name Point within the Place of Destination) ย่อจากคําวา่ “Carriage Paid To” 
เง่ือนไขการส่งมอบนี ้ ผู้ขายจะสิน้สดุภาระการส่งมอบสินค้าตามสญัญาก็ต่อเม่ือ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ รับ
ขนส่งท่ีระบุโดยผู้ ซือ้ ณ สถานท่ีของผู้ รับขนส่งสินค้าท่ีเมืองท่าต้นทาง ผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบในการทําพิธีการ
ส่งออกและจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ รวมทัง้ความเสี่ยงภยัในการขนส่งเป็นภาระของผู้ ซือ้
ในทนัทีท่ีสนิค้าถกูสง่มอบให้แก่ผู้ รับขนสง่สนิค้าท่ีเมืองท่าต้นทาง  

(8) CIP (………name Point within the Place of Destination) ย่อจากคําวา่ “Carriage and 
Insurance Paid To” เง่ือนไขการส่งมอบนี ้ผู้ขายจะสิน้สดุภาระการสง่มอบสินค้าตามสญัญาก็ต่อเม่ือ ผู้ขายได้ส่ง
มอบสินค้าให้ผู้ รับขนส่งท่ีระบโุดยผู้ ซือ้ ณ สถานท่ีของผู้ รับขนส่งสินค้าท่ีเมืองท่าต้นทาง ผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบใน
การทําพิธีการสง่ออก จ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า และค่าประกนัภยัขนส่งสินค้า เพ่ือคุ้มครองความเสี่ยงภยัในการ
ขนสง่สินค้าจนถงึมือผู้ ซือ้ให้แก่ผู้ ซือ้ด้วย  

- Group D (การมาถงึ) 

(9)  DAT (………name Point within the Place of Destination) ย่อจากคําวา่ “Delivered At Terminal” 
เป็นเทอมใหม่ แทน DEQ (Delivered Ex Quay) DAT สามารถใช้กบัการขนสง่แบบใดก็ได้รวมทัง้ใช้ได้กบัการ
ขนส่งท่ีมากกว่าหนึ่งรูปแบบในการขนสง่ (Multi Modern Transport) สําหรับการส่งมอบสินค้านัน้ ถือว่าผู้ขายได้
สง่มอบสนิค้า เม่ือมีการขนถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะท่ีบรรทกุ ไปไว้ยงัท่ีท่ีผู้ ซือ้จดัไว้ ณ อาคารขนถ่ายสินค้า ใน
ท่าเรือ หรือปลายทางตามท่ีระบไุว้ ผู้ขายรับความเส่ียงทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัการนําสินค้าไปถึงและการขนถ่ายสินค้า 
ณ ท่าเทียบพาหนะขนส่งท่ีท่าเรือ หรือสถานท่ีปลายทางท่ีระบุ ผู้ ขายต้องผ่านพิธีการเพ่ือการส่งออก แต่ไม่มี
ภาระหน้าท่ีผ่านพิธีการเพ่ือการนําเข้า ชําระอากรขาเข้าใด ๆ หรือดําเนินการผ่านพิธีการศลุกากรนําเข้าใด ๆ 
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(10) DAP (………name Point within the Place of Destination) ย่อจากคําว่า “Delivered At Piace”
เป็นเทอมใหม่แทน DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivery Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay) และ 
DDU (Delivered Duty Unpaid) ซึง่ทางหอการค้านานาชาติเห็นวา่ เทอมเดิมทัง้ส่ีเทอมดงักล่าวค่อนข้างคล้ายกนั
มากแตกตา่งกนัเพียงเลก็น้อย จงึยบุรวมกนัเพ่ือให้เกิดความสะดวกย่ิงขึน้ และตามข้อมลูเบือ้งต้น ผู้ขายตามเทอม 
DAP จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ยกเว้นค่าภาษีและพิธีการนําเข้า และต้องรับความเสี่ยงภยั จนสินค้าถึง
จดุหมายปลายทาง ผู้ขายต้องผา่นพิธีการเพ่ือการสง่ออก แตไ่มมี่ภาระหน้าท่ีผ่านพิธีการเพ่ือการนําเข้า ชําระอากร
ขาเข้าใด ๆ หรือดําเนินการผ่านพิธีการศลุกากรนําเข้าใด ๆ 

 (11)  DDP (………name Point within the Place of Destination) ยอ่จากคําวา่ “Delivered Duty Paid” 
เง่ือนไขการส่งมอบนี ้ผู้ขายจะสิน้สดุภาระการสง่มอบสินค้าตามสญัญาก็ตอ่เม่ือ ผู้ขายได้จดัให้สนิค้าพร้อมสง่มอบ ณ 
สถานท่ีปลายทางของผู้ ซือ้ ซึง่ผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบการทําพธีิการส่งออก จ่ายค่าระวางขนสง่สนิค้า คา่ประกนัภยั
ขนส่งสินค้า และเป็นผู้ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ รวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการนําของลงจากเรือและคา่ขนสง่สินค้าไปยงั
สถานท่ีท่ีผู้ ซือ้ระบไุว้ จนกระทัง่สนิค้าพร้อมสง่มอบ ณ สถานท่ีปลายทาง ผู้ขายต้องเป็นผู้ดําเนินพิธีการนําเข้าสนิค้า
ให้แก่ผู้ ซือ้และเป็นผู้จ่ายคา่ภาษีนําเข้าแทนผู้ ซือ้ด้วย 

 Total Invoice หมายถงึ ยอดเงินรวมของราคาสนิค้าตามบญัชีราคาสนิค้าเป็นเงินบาท  

- ทุกรายการในใบขนสินค้ารวมกันแล้วสามารถจะเท่ากบัหรือไม่เท่ากบั Total Invoice ในส่วน
ควบคมุ ได้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการซือ้ขาย ตวัอย่างเช่น  ข้อมลูในเอกสารบญัชีราคาสินค้า Total Invoice = 20,000 
Term CIF แต่ Unit Price สําแดงราคาเป็น Term FOB โดยให้บนัทึกข้อมลูตามจริง ดงันัน้ Total Invoice ส่วน 
Control = Term CIF และ Unit Price ให้ใสข้่อมลูตาม Term FOB ได้ มีผลให้ จํานวนเงินของแต่ละรายการเงิน
บาท ตามเอกสาร Invoice  รวมกนัทกุรายการ <> Total Invoice ใน Control 

 ส่วนลด (Discount)  

(1)  ท่ีสามารถหกัออกจากราคาซือ้ขายได้ ได้แก่ 
- สว่นลดเงินสด  (CASH DISCOUNT)  เป็นสว่นลดท่ีผู้ขายลดให้เน่ืองจากการชําระเงินเป็นเงิน

สดหรือชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
-  สว่นลดปริมาณ (QUANTITY DISCOUNT) เป็นสว่นลดท่ีผู้ขายลดให้สําหรับการซือ้ในปริมาณ

สงูในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
- สว่นลดทางการค้า (TRADE DISCOUNT) เป็นสว่นลดสําหรับการค้าท่ีแตกตา่งกนั เช่น ขายส่ง 

ขายปลีก หรือผู้บริโภครายสดุท้าย  
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(2) กรณีสว่นลดอ่ืน ๆ นอกจากข้อ (1) ข้างต้น  

-  ในการจดัทําข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบคุา่ “Y” ในช่อง “Assessment request code” “มี
ปัญหาพิกดั ราคา พบเจ้าหน้าท่ี ท่ีท่าหรือท่ี ท่ีนําเข้า”  

- พบเจ้าหน้าท่ี ณ หน่วยบริการท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ีนําของเข้า เพ่ือย่ืนหลกัฐานหรือเอกสาร
จากผู้ขายมาแสดงให้เจ้าหน้าท่ีศลุกากรพิจารณาวา่มีเหตผุลเพียงพอและสมควรจะรับสว่นลดนัน้ได้หรือไม ่ 

- หากผู้ นําของเข้าไม่สามารถย่ืนเอกสารหลักฐานหรือเอกสารจากผู้ ขายมาแสดง ในขณะการ
ตรวจสอบพิกดั ราคา และของได้ และประสงค์จะนําของออกจากอารักขาศลุกากรไปก่อน  ให้ผู้ นําของเข้าวางเงิน
เพ่ิมเติมเป็นประกนัให้ครบจํานวนสงูสดุของอากรท่ีพงึต้องเสีย 

 - เจ้าหน้าท่ีศุลกากรหน่วยบริการ จะเสนอผู้ อํานวยการสํานักงานศุลกากรพิจารณาอนุมตัิ หรือ
นายด่านศลุกากร หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือขอหกัสว่นลดหรือขอวางประกนัแล้วแต่กรณี 

(3) กรณีผู้ นําของเข้าไมมี่หลกัฐานหรือเอกสารอ่ืนจากผู้ขายมาแสดง  ให้กําหนดราคาศลุกากรโดยไม่
มีสว่นลด 

  ค่าบาํเหน็จตัวแทนจากการขายและค่านายหน้า 

(1) ค่าบําเหน็จตวัแทนจากการขาย (Selling Commission) หมายถึง ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินท่ี
ผู้ขายจ่ายให้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลผู้ เป็นตวัแทนของตนในการขายของท่ีนําเข้า ทัง้นี ้ไมร่วมถงึค่าบําเหน็จตวัแทน
จากการซือ้ (Buying Commission) 

(2) คา่นายหน้าหรือคา่คนกลาง (Brokerage) หมายถงึ ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินท่ีผู้ขายและหรือผู้ ซือ้จ่าย
ให้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลผู้ เป็นตวักลางในการติดตอ่ซือ้ขายจนสําเร็จ คา่ธรรมเนียมหรือค่านายหน้าเป็นผลตอบแทนท่ี
เก่ียวข้องกบั “คนกลาง” ซึง่ทํางานโดยอิสระไมใ่ช่ลกูจ้างหรือพนกังานของผู้ ซือ้หรือผู้ขาย  

(3) ในการจดัทําข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า 

(3.1) ในกรณีท่ีผู้ นําของเข้ามีหลกัฐานการชําระคา่บําเหน็จตวัแทนจากการขาย ให้นํามารวมไว้
เป็นราคาศลุกากร 

(3.2) กรณีไม่มีหลกัฐานการชําระค่าบําเหน็จตวัแทนหรือค่านายหน้า หรือหลกัฐานการซือ้
ขายของผู้ นําของเข้า ให้บวกเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 ของราคาซือ้ขายตามเง่ือนไขการส่งมอบท่ีระบไุว้ใน Invoice สําหรับ
กรณี ดงัตอ่ไปนี ้ 

- บญัชีราคาสินค้าระบุช่ือผู้ นําของเข้าและผู้ ซือ้เป็นคนละรายกนั  
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- ใบตราสง่สินค้า (Bill of Lading:B/L) หรือบญัชีราคาสินค้า (Invoice) สําแดง Sold To 
และ Ship To เป็นช่ือคนละบริษัท 

- ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading:B/L) หรือบญัชีราคาสินค้า (Invoice) สําแดง 
Consignee เป็นช่ือผู้ นําเข้าแต ่Notify Party เป็นช่ืออีกบริษัทหนึ่ง ยกเว้นกรณีเป็นช่ือธนาคาร หรือตวัแทนเรือ หรือ
ผู้ รับจดัการขนสง่ 

- มีการชําระเงินผ่านบุคคลท่ีสาม เว้นแต่ กรณีบริษัทในเครือหรือบริษัทท่ีมีธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างกัน ซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์บริหารเงินทําหน้าท่ีบริหาร
จดัการเงินตราตา่งประเทศแทนตน 

- มีบคุคลหลายฝ่ายเก่ียวข้องในการซือ้ขาย 

(3.3) กรณีตามข้อ (3.2) หากผู้ นําของเข้ายืนยนัว่าไม่มีการชําระค่าบําเหน็จตวัแทนหรือ    
คา่นายหน้า หรือมีแต่ได้มีการรวมไว้เป็นสว่นหนึง่ของราคาแล้ว  

-  ในการจดัทําข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบคุ่า “Y” ในช่อง “Assessment Request 
Code” “มีปัญหาพิกดั ราคา พบเจ้าหน้าท่ี ท่ีท่าหรือท่ี ท่ีนําเข้า”  

- พบเจ้าหน้าท่ี ณ หน่วยบริการท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ีนําของเข้า เพ่ือย่ืนหลกัฐาน
หรือเอกสารจากผู้ขายมาแสดงให้เจ้าหน้าท่ีศลุกากรพิจารณาว่า การซือ้ขายไม่มีการชําระค่าบําเหน็จตวัแทนจาก
การขาย หรือมีแต่นํามารวมไว้เป็นราคาศลุกากรแล้ว 

 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Royalties and License Fees)  

(1) คา่สิทธิและคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตจะต้องนํามารวมไว้เป็นราคาศลุกากร  

(2) ในกรณีท่ีค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้มีความเก่ียวข้องกบัของท่ีนําเข้าซึ่งผู้ ซือ้ต้อง
ชําระโดยทางตรงหรือทางอ้อมอนัเน่ืองจากเป็นเง่ือนไขของการขายของท่ีนําเข้าเท่าท่ีค่าสิทธิและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตนัน้ยังไม่ได้รวมไว้ในราคาท่ีชําระจริงหรือราคาท่ีจะต้องชําระในการนําค่าสิทธิและค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตมารวมไว้ในราคาท่ีชําระจริงหรือราคาท่ีจะต้องชําระ 

(3) ในการจดัทําข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบคุ่า “Y” ในช่อง “Assessment Request Code”       
“มีปัญหาพิกดั ราคา พบเจ้าหน้าท่ี ท่ีท่าหรือท่ี ท่ีนําเข้า” 
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(4) กรณีมีเอกสารสญัญา ข้อตกลง ข้อผกูพนั หรือหลกัฐานอื่นอนัเก่ียวกบัค่าสิทธิและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ระบคุ่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนญุาตอย่างชัดเจนและสามารถคํานวณได้ ให้นําค่าสิทธิและ
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้มารวมไว้เป็นราคาศลุกากร 

(5) กรณีมีเอกสารสญัญา ข้อตกลง ข้อผกูพนั หรือหลกัฐานอื่นอนัเก่ียวกบัค่าสิทธิและค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาต ระบคุ่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนญุาตอย่างชดัเจน แตย่งัไม่สามารถคํานวณได้ในขณะจดัทําข้อมลู
ใบขนสินค้าขาเข้า  

(5.1) ให้ผู้ นําของเข้าประมาณการคา่สทิธิท่ีต้องชําระสําหรับแต่ละรอบบญัชีโดยใช้ฐานค่าสิทธิ
ท่ียงัมิได้หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของรอบบญัชีท่ีผ่านมานํามาคาดการณ์การขายในรอบบญัชีปัจจบุนัว่าน่าจะมียอดขาย
เป็นจํานวนเท่าใด เพ่ือนํามาคํานวณหาประมาณการค่าสิทธิท่ีจะต้องชําระสําหรับรอบบญัชีนี ้ โดยคํานวณเป็น
อตัราร้อยละของราคา CIF แล้วนําไปบวกเพ่ิมในราคา CIF เป็นราคาศลุกากร  

(5.2) ในการจดัทําข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบุค่า “หากชําระอากรเกินประสงค์จะขอคืน
อากร” ในช่อง “Remark”  

 (6) กรณีท่ีผู้ นําของเข้าทราบว่ามีค่าสิทธิ แต่ไม่สามารถคํานวณค่าสิทธิได้ หรือสญัญาซือ้ขายระบ ุ 
คา่สิทธิไว้ไม่ชดัเจน  

(6.1) ให้ผู้ นําของเข้าวางประกนัเพ่ิมโดยคํานวณค่าสิทธิท่ีจะต้องวางประกนัจากยอดขายสทุธิ
ของรอบบญัชีท่ีผ่านมา 

(6.2)  ในการจดัทําข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบคุ่า “หากชําระอากรเกินประสงค์จะขอคืน
อากร” ในช่อง “Remark”  

 (7) กรณีท่ีมีการชําระค่าสิทธิในกรณีอ่ืน ๆ  

(7.1) ในการจดัทําข้อมลูใบขนสนิค้าขาเข้าให้ระบคุ่า “มีค่าสิทธิ หากชําระอากรเกินประสงค์จะ
ขอคืนอากร” ในช่อง “Remark”  

(7.2) พบเจ้าหน้าท่ี ณ หน่วยบริการท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ีนําของเข้า เพ่ือย่ืนหลกัฐานหรือ
เอกสารมาแสดงให้เจ้าหน้าท่ีศลุกากรพิจารณากําหนดวงเงินประกนั  

(8) ให้ผู้ นําของเข้าย่ืนใบสรุปยอดรวมค่าสิทธิต่อหน่วยงานบริการ ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ีนํา
ของเข้า ภายใน 30 วนันบัแตว่นัครบงวดการชําระค่าสิทธิ  
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(9) เจ้าหน้าท่ีศลุกากรจะดําเนินตรวจสอบและประเมินราคาใหม่และบนัทึกผลรายละเอียดของการ
ประเมินราคาและค่าภาษีอากรท่ีขาดหรือเกินไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า โดยจดัทําข้อมลู Reassessment 

(10) กรณีชําระค่าภาษีอากรไว้ขาด ให้ดําเนินการออกแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้าภาษีสรรพสามิต
และภาษีมลูคา่เพ่ิม (แบบ กศก.115) และแจ้งให้ผู้ นําของเข้าชําระคา่ภาษีอากรพร้อมเงินเพ่ิมให้ครบถ้วน 

(11) กรณีชําระค่าภาษีอากรไว้เกิน ให้ส่งเร่ืองไปยงัหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีพิจารณาคืนเงินอากร 
พิจารณาดําเนินการตอ่ไป 

(12) การดําเนินงานในการประเมินอากรใหม่ กรณีอากรเกินหรืออากรขาดไม่ต้องสง่เร่ืองให้หน่วยงาน
คดีพิจารณาความผิดกบัผู้ นําของเข้า 

 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขนของขึน้ หรือ ค่าจัดการต่าง ๆ 

(1) กรณีบัญชีราคาสินค้า (Invoice) รายใดไม่มีค่าประกันภัย (Insurance) หรือไม่มีเอกสาร
หลกัฐานการจ่ายคา่ประกนัภยัให้บวกค่าประกนัภยัขึน้อีกร้อยละ 1 ของราคา  FOB 

(2) กรณีบญัชีราคาสินค้า (Invoice) รายใดไม่มีค่าขนส่งของ (Freight) หรือไม่มีเอกสารหลกัฐาน
การจ่ายคา่ขนสง่ของให้ดําเนินการดงันี ้

(2.1) การนําเข้าทางเรือและทางบกให้บวกคา่ขนสง่เพ่ิมขึน้อีกร้อยละ 10 ของราคา FOB 

(2.2) การนําเข้าทางอากาศยานให้บวกค่าขนส่งทางอากาศยานเข้ากบัราคาของ และค่า
ประกนัภยั เป็นเกณฑ์ในการคํานวณคา่ภาษีอากรดงันี ้

 - ให้ใช้ค่าขนส่งตามท่ีปรากฏในต้นฉบบั HAWB (House Air Waybill) จากท่าต้นทาง
บรรทกุ ซึง่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ ดําเนินการคลงัสินค้าอนมุตัิ 

- หากไม่ปรากฏค่าขนส่งในต้นฉบับ HAWB หรือไม่มีต้นฉบบั HAWB ให้ใช้ค่าขนส่งท่ี
ปรากฏใน MAWB (Master Air Waybill) 

- หากไม่ปรากฏค่าขนส่งของในต้นฉบบั HAWB หรือไม่มีต้นฉบบั HAWB  หรือไม่ปรากฏ
คา่ขนสง่ของใน MAWB ให้ใช้อตัราเฉล่ียค่าขนสง่ของตาม Full IATA Rate ตามหนงัสือ The Thai Cargo Tariff 

- ค่าขนส่งของสําหรับของเร่งด่วน ไม่ว่าจะนําเข้าโดยมีผู้ โดยสารนําพาหรือไม่ก็ตามค่าระวาง
บรรทุกท่ีใช้ในการคํานวณเงินอากร ให้ใช้ตามท่ีปรากฏในบญัชีราคาสินค้า หรือหลกัฐานการจ่ายค่าขนส่งของ
ดงักล่าว หากไม่ปรากฏค่าระวางบรรทกุในบญัชีราคาสินค้าหรือหลกัฐานการจ่ายค่าขนส่งของดงักล่าว ให้ใช้อตัรา
เฉล่ียคา่ขนสง่ของตาม ZONE ท่ีกรมศลุกากรอนมุตัิให้ใช้สําหรับสินค้าเร่งดว่นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ คา่ภาษีอากร 
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- ของท่ีนําเข้าทางอากาศยาน แต่มีบญัชีราคาสินค้า (INVOICE) สําแดงราคารวมค่าขนส่ง
ทางอากาศยานเท่ากบัราคารวมค่าขนส่งท่ีนําเข้าทางเรือ ในกรณีเช่นนี ้การกําหนดราคาให้หกัค่าขนส่งทางเรือ
ออกเสียจากราคาดงักลา่ว แล้วบวกค่าขนส่งทางอากาศยานท่ีผู้ขายหรือผู้ส่งออกได้ชําระไป หากไม่ทราบค่าขนส่ง
ทางเรือท่ีจะคํานวณหกัออกได้ ให้หกัค่าขนสง่ของทางเรือออกในอตัราร้อยละ 10 ของราคาของ 

(2.3) การนําเข้าทางไปรษณีย์ ให้บวกค่าขนส่งตามอตัราไปรษณียากรสําหรับพสัดไุปรษณีย์
ระหวา่งประเทศของบริษัทไปรษณีย์ไทย จํากดั ท่ีใช้อยูใ่นขณะนําเข้า 

(3) บัญชีราคาสินค้า (INVOICE) ท่ียังไม่รวมค่าขนของลง ค่าขนของขึน้ หรือค่าจัดการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการขนส่งของมายังท่าหรือท่ีท่ีนําของเข้า  แต่ข้อตกลงการส่งมอบของได้กําหนดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ไว้       
ให้นําคา่ใช้จ่ายดงักลา่วบวกราคาซือ้ขายตามเอกสารหลกัฐานท่ีมีการชําระจริง 

(4) กรณีบญัชีราคาสินค้า (INVOICE) เป็นราคา EXW (Ex-Works),  FCA (Free Carrier), FAS (Free 
Alongside Ship) หากปรากฏว่า ไม่มีเอกสารหลกัฐานมาย่ืนแสดง ต้องบวกเพ่ิมขึน้อีกร้อยละ 3 ของราคา EXW, 
FCA, FAS โดยให้ถือเป็นราคา FOB 

 เง่ือนไขการชาํระเงิน (Term of Payment Code) ให้บนัทกึคา่ตามจริง เช่น 
-  D/P = Documents ageinst Payment 
- D/A = Documents against acceptance 
- L/C = Documentary Letter of Credit 

 วิธีการชาํระเงนิค่าภาษีอากร (Payment Method) มีค่าได้ดงัตอ่ไปนี ้
- A = ชําระท่ีกรมศลุกากร 
- H = ชําระผ่านธนาคาร 
- L = ไมมี่การชําระ 

 วิธีการวางประกัน (Guarantee Method) มีค่าได้ดงัตอ่ไปนี ้
- A = วางประกนัท่ีกรมศลุกากร 
- H = วางประกนัผา่นธนาคาร 
- L = ไมมี่การวางประกนั 
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 ประเภทการวางประกัน (Guarantee Type) มีคา่ได้ดงัตอ่ไปนี ้
- C = เงินสด 
- B = หนงัสือธนาคารคํา้ประกนั 
- E = e-Guarantee Deposit 
- M = หนงัสือราชการ 

 ประเภทของการทาํธุรกรรม (Nature of Transaction) ให้ระบคุ่าได้ ดงัต่อไปนี ้
- 11 = เป็นการค้า 
- 21 = เป็นของแถม/ไม่มีมลูคา่ทางการค้า 
- 90 = รับจ้างทําของและอ่ืน ๆ 
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  พกัิดศุลกากร 

 พิกัดศุลกากร (Tariff Code) ให้ระบรุหสัประเภทพิกดัยอ่ยของของ จํานวน 8 หลกั ตามท่ีจําแนกและ
กําหนดไว้ในพิกดัอตัราอากร ภาค 2 ท้ายพระราชกําหนดพิกดัอตัราศลุกากร 

 รหสัสถติสิินค้า (Statistical Code) รหสัสถิติ จํานวน 3 หลกั  

- ให้ระบตุามประเภทพิกดัยอ่ยของของนัน้  

- กรณีกรมศุลกากรจําแนกและกําหนดประเภทไว้หลายรหสัสถิติสินค้า ให้ระบรุหสัสิถิติสินค้าตาม
ชนิดของและเกณฑ์ปริมาณท่ีต้องใช้เก็บอากรท่ีจําแนกไว้เป็นการเฉพาะ 

 ลาํดับอัตราอากรของพกัิดศุลกากรขาเข้า (Tariff Sequence)  

- ให้ระบลํุาดบัอตัราอากรของพกิดัอตัราศลุกากรขาเข้า จํานวน 5 หลกั  

- ใช้ประเภทพิกดัศลุกากรและรหสัสิทธิพิเศษ ในการค้นหาลําดบัอตัราอากรของพิกดัศลุกากร  

 รหสัสิทธิพเิศษ (Privilege Code) จํานวน 3 หลกั 

- ให้ระบคุ่าตามเกณฑ์สิทธิท่ีได้รับในการชําระค่าภาษีอากรขาเข้า 

- รหสัสิทธิให้ระบคุา่ตามท่ีกรมศลุกากรประกาศกําหนดไว้ 
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  ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร  

 หลักการบันทกึข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ภาค 4 ของท่ีได้รับยกเว้นอากร ให้ระบคุ่าดงันี ้

 พิกัดอัตราอากรขาเข้า (Import Tariff) ให้ระบคุ่าเม่ือขอยกเว้นอากรตาม ภาค 4 แห่งกฎหมายพิกดั
อตัราศลุกากรเท่านัน้  

 รายการสุทธินํากลับ (Re - Importation Certificate)  

(1) ของท่ีส่งออกรวมทัง้ของท่ีส่งกลับออกไป ซึ่งนํากลับเข้ามาภายในหนึ่งปีโดยไม่เปล่ียนแปลง
ลกัษณะหรือรูป   แต่ประการใด และในเวลาท่ีสง่ออกนัน้ได้รับใบสทุธิสําหรับนํากลบัเข้ามาแล้ว ได้รับยกเว้นอากร 

(2) ให้ผู้ขอยกเว้นอากรจดัทําและสง่ข้อมลูใบขนสนิค้าขาเข้า โดยระบคุ่าดงันี ้
– ระบ ุRe - Importation Certificate = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 
– การสําแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้สําแดงตรงกบัชนิดของของท่ีนําเข้า 
– ระบ ุImport Tariff = 1PART4 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า 
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทึก Exemption Rate = 100%) 
– มลูค่าการนําเข้า CIF = ค่าของ 
– บนัทกึเลขท่ีใบขนสนิค้าขาออกและรายการท่ีของใบขนสินค้าขาออกท่ีอ้างถงึ 

 (3) การจําแนกประเภทพกิดัอตัราอากรขาเข้าสําหรับของตามประเภทท่ี 1 

(3.1) การยกเว้นอากรตาม ภาค 4 ประเภทท่ี 1  เก่ียวข้องเฉพาะการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับ
ของท่ีนํากลบัเข้ามาตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดเท่านัน้  

(3.2) ของส่งออกท่ีเป็นของไม่ต้องเสียอากรไม่วา่ผู้ส่งของออกจะได้ขอทําใบสทุธินํากลบั ซึง่จะ
มีผลให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเม่ือนํากลบัเข้ามาหากอยู่ในหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ก็ตาม ให้
จดัเข้าภาค 3 ประเภทท่ี 8 

(3.3) ของท่ีเข้าข่ายได้รับยกเว้นอากรขาออกตามภาค 4 ประเภทท่ี 18 ให้จดัเข้าประเภทนี ้ไม่
วา่จะเป็นกรณีท่ีจะต้องเสียอากร หรือไมต้่องเสียอากรตามพิกดัอตัราอากรในภาค 3 ขาออก 
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(4) การผ่อนผนัใบสทุธินํากลบัและการขยายกําหนดเวลา ให้เป็นอํานาจของผู้ อํานวยการสํานกังาน
ศุลกากร หรือนายด่านศุลกากร หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ พิจารณาผ่อนผันใบสุทธินํากลับและการขยาย
กําหนดเวลา กรณีเป็นของท่ีนําออกไปจากคลงัสินค้าทณัฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า หรือร้านค้าปลอดอากร หรือ
ของท่ีขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบญัญัติศลุกากร (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2482 หรือของท่ีขอชดเชยค่าภาษี
อากร ต้องตรวจสอบก่อนว่าได้ส่งเงินชดเชยค่าภาษีอากรหรือเงินคืนอากรกรมศุลกากรแล้ว จึงจะอนุมตัิผ่อนผัน
ใบสทุธิสําหรับนํากลบัเข้ามาแก่ผู้ นําของเข้า 

(5) การผ่อนผันใบสุทธิสําหรับนํากลบัเข้ามาและ/หรือขอขยายกําหนดเวลาให้หน่วยงานพิธีการ
ตรวจสอบเอกสารการนําเข้าว่าเป็นรายเดียวกนักบัของท่ีส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรภายใต้เง่ือนไขตามภาค 4 
ประเภทท่ี 1 แห่งพระราชกําหนดพิกดัศลุกากร พ.ศ. 2530 ให้ดําเนินการดงันี ้

(5.1) ย่ืนคําร้องขอทําการผ่อนผนักบัหน่วยบริการท่ีนําของเข้า กรณีมีใบสทุธิสําหรับนํากลบัเข้า
มา จะขยายกําหนดเวลาออกไปได้ตามสมควรแก่กรณี แต่การขยายกําหนดเวลาให้ทําได้ไมเ่กินครัง้ละ 1 ปี  

(5.2) ย่ืนคําร้องขอทําการผ่อนผนักบัหน่วยบริการท่ีนําของเข้า กรณีไม่มีใบสทุธิสําหรับนํากลบั
เข้ามา แต่มีหลกัฐานการส่งออก ทางศุลกากรจะพิจารณาอนุญาตให้ได้รับยกเว้นจากบทบญัญัติว่าด้วยใบสุทธิ
สําหรับนํากลบัเข้ามาได้ตามควรแก่กรณี  

(5.3) กรณีไม่มีใบขนสินค้า แต่พิสจูน์ได้ว่าเป็นของท่ีกําเนิดในประเทศไทย และนํากลบัเข้ามา
ภายใน 1 ปี จะพิจารณาอนญุาตให้ได้รับการยกเว้นจากบทบญัญัติว่าด้วยใบสทุธิสําหรับนํากลบัเข้ามาได้เฉพาะ
กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เคร่ืองประดบัหรือของอ่ืนท่ีเช่ือได้ว่านกัทศันาจรชาวต่างประเทศ ได้ซือ้และนําติดตวั
ออกไป แต่ภายหลงัส่งกลบัคืนมายงัผู้ขาย 

(ข) ของท่ีผู้ เดินทางนํากลับออกไปแล้วนํากลับเข้ามาพร้อมกับตน ในกรณีนีจ้ะ
เปรียบเทียบปรับเพ่ือระงับคดีฐานนําของออกไป โดยไม่ผ่านศุลกากรเป็นเงิน รายละ 1,000 บาท เสียก่อนแล้ว
รายงานขออนมุตัิระงบัคดีเป็นรายเดือน 

(ค) กรณีท่ีไม่เข้าหลกัเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้น ให้เสนอกรมศุลกากร พิจารณาเป็นการ
เฉพาะราย 
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 รายการนํากลับไปซ่อม (Re - Importation Certificate)  
(1) ของท่ีนําเข้ามาในประเทศไทยซึง่ได้เสียอากรไว้ครบถ้วนแล้ว และภายหลงัส่งกลบัออกไปซ่อม ณ 

ตา่งประเทศ หากนํากลบัเข้ามาภายในหนึง่ปีหลงัจากท่ีได้รับใบสทุธิสําหรับนํากลบัเข้ามาซึง่ได้ออกให้ในขณะท่ีได้
สง่ออกแล้ว ได้รับยกเว้นอากร 

(ก) ของท่ีได้รับยกเว้นอากรตามประเภทนี ้ให้ได้รับยกเว้นเพียงเท่าราคาหรือปริมาณ แห่ง
ของเดิมท่ีส่งออกไปเท่านัน้ สําหรับราคาหรือปริมาณท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการซ่อม ให้เสียอากรตามพิกดัอตัราอากร
ของของเดิมท่ีสง่ออกไปซอ่ม โดยคํานวณจากราคาหรือปริมาณท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นีไ้มร่วมค่าใช้จ่ายในการขนสง่และการ
ประกนัภยั 

(ข) อธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจท่ีจะสั่งให้ได้รับการยกเว้นจากบทบัญญัติท่ีว่าด้วยใบสุทธิ
สําหรับนํากลบัเข้ามาหรืออาจอนญุาตให้ขยายกําหนดเวลาออกไปอีก ตามความจําเป็นแก่กรณีได้ 

(2)  ให้ผู้ขอยกเว้นอากรจดัทําและสง่ข้อมลูใบขนสนิค้าขาเข้า โดยระบคุ่าดงันี ้
– ระบ ุRe - Importation Certificate = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 
– การสําแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้สําแดงตรงกบัชนิดของของท่ีนําเข้า 
– ระบ ุImport Tariff = 2PART4 
– ระบ ุPrivilege Code = 000 (ใช้อตัราอากรท่ีลดหยอ่นเป็นการทัว่ไปเท่านัน้) 
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT  
– อากร ชําระตามปกติ 
– VAT ชําระตามปกติ 
– มลูค่าการนําเข้า CIF = ค่าซอ่ม 
– บนัทกึเลขท่ีใบขนสนิค้าขาออกและรายการท่ีของใบขนสินค้าขาออกท่ีอ้างถงึ 

 (3) การผ่อนผนัใบสทุธินํากลบั และขยายกําหนดเวลา ให้ปฏิบตัิเช่นเดียวกบัสทุธินํากลบั ภาค 4 
ประเภท 1  
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 สิทธ์ิทัณฑ์บนนําเข้าช่ัวคราว ภาค 4 ประเภท 3 ของท่ีนําเข้ามาพร้อมกบัตน หรือนําเข้ามาเป็นการ
ชัว่คราวและจะสง่กลบัออกไปภายในไมเ่กินหกเดือนนบัตัง้แต่วนัท่ีนําเข้ามา  

(1) ของนําเข้ามาพร้อมกบัตนหรือนําเข้ามาเป็นการชัว่คราว และจะส่งกลบัออกไปภายในไม่เกิน 6 
เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีนําเข้ามา ได้รับยกเว้นอากร 

(ก) ของท่ีใช้ในการแสดงละครหรือการแสดงอยา่งอ่ืนท่ีคล้ายกนั ซึง่ผู้แสดงท่ีท่องเท่ียวนําเข้ามา 

(ข) เคร่ืองประกอบและของใช้ในการทดลอง หรือการแสดงเพ่ือวิทยาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึง่
บคุคลที่เข้ามาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวนําเข้ามาเพ่ือจดัการทดลองหรือแสดง 

(ค) รถสําหรับเดินบนถนน เรือและอากาศยาน บรรดาท่ีเจ้าของนําเข้ามาพร้อมกบัตน 

(ง) เคร่ืองถ่ายรูปและเคร่ืองบันทึกเสียง ซึ่งบุคคลท่ีเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
นําเข้ามาเพ่ือใช้ถ่ายรูปหรือบนัทึกเสียงต่างๆ แต่ฟิล์มและแผ่นสําหรับถ่ายรูปหรือส่ิงท่ีใช้บนัทึกเสียง ซึ่งนํามาใช้ใน
การนี ้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข และปริมาณท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนด  

(จ) อาวุธปืนและกระสุนปืน ซึ่งบุคคลท่ีเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวนําเข้ามา  
พร้อมกบัตน 

(ฉ) ของท่ีนําเข้ามาเป็นการชัว่คราว  โดยมุ่งหมายจะแสดงในงานสาธารณะท่ีเปิดให้ประชาชน
ดไูด้ทัว่ไป 

(ช) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือซอ่ม แตต้่องปฏิบตัิภายในเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมศลุกากรกําหนด 

(ซ) ตวัอย่างสินค้า นอกจากท่ีระบไุว้ในประเภทท่ี 14 ซึ่งบคุคลท่ีเข้ามาในราชอาณาจกัรเป็น
การชัว่คราว นําเข้ามาพร้อมกบัตนและมีสภาพ ซึ่งเม่ือจะส่งกลบัออกไปสามารถตรวจได้แน่นอนว่า เป็นของอนั
เดียวกับท่ีนําเข้ามา แต่ต้องมีปริมาณ หรือค่าซึ่งเม่ือรวมกันเข้าแล้วไม่เกินกว่าท่ีจะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างตาม
ธรรมดา 

(ญ) เคร่ืองมือ และสิ่งประกอบสําหรับงานก่อสร้าง งานพฒันาการ รวมทัง้กิจการชัว่คราวอยา่ง
อ่ืนตามท่ีอธิบดีกรมศลุกากรจะเห็นสมควร โดยให้ได้รับยกเว้นเพียงเท่าเงินอากรท่ีจะพงึเสียในขณะนําเข้าหกัด้วย
จํานวนเงินอากรท่ีคํานวณตามระยะเวลาท่ีของนัน้อยู่ในประเทศ ในอตัราร้อยละ 1 ต่อเดือนของจํานวนอากรท่ีจะ
พึงต้องเสียในขณะนําเข้า ในการคํานวณให้นับเศษของเดือนเป็น 1 เดือน และจะต้องชําระอากรก่อนส่งกลับ
ออกไป 
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(2) คําว่า “นําเข้ามาพร้อมกบัตน” ให้หมายความถึง ของท่ีเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนท่ี
ผู้ นําของเข้าเข้ามาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วนัท่ีผู้ นําของเข้าเข้ามาถึง  อธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจขยาย
กําหนดเวลาท่ีกลา่วข้างต้นได้เม่ือเห็นวา่มีพฤติการณ์พิเศษ 

(3) ของตาม ภาค 4 ประเภท 3 ผู้ นําของเข้าต้องทําสญัญาไว้ต่อกรมศลุกากรว่าจะส่งกลบัออกไป
ภายในกําหนด อธิบดีกรมศลุกากรจะเรียกประกนัอยา่งใดและเป็นจํานวนเงินเท่าใดก็ได้ตามแตจ่ะเห็นสมควร และ
จะคืนเงิน หรือให้ถอนหลกัประกนัท่ีวางไว้ ต่อเม่ือได้ปฏิบตัิตามสญัญาโดยครบถ้วนแล้ว ระยะเวลาหกเดือนตามท่ี
กําหนดไว้นี ้ อธิบดีกรมศลุกากรจะขยายกําหนดระยะเวลาออกไปอีกตามความจําเป็นแก่กรณีก็ได้  

(4) ให้ผู้ขอยกเว้นอากรจดัทําและสง่ข้อมลูใบขนสนิค้าขาเข้า โดยระบคุ่าดงันี ้

(ก) ให้ระบคุ่าดงันี ้
– ระบ ุImport Tariff = 3PART4 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

(ข) การกําหนดคา่วางเงินประกนั  

- ให้วางเป็นสญัญาประกนัทณัฑ์บนเพ่ือการปฏิบตัิพิธีการ  

- คํานวณจาก ค่าภาษีอากรอนัพงึจะต้องชําระตามปกติ แล้วคํานวณเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 
20 ของเงินภาษีอากรท่ีได้ประเมินไว้ และรวมกําหนดเป็นเงินประกนั  

(5) ให้ย่ืนคําร้องต่อหน่วยงานศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขน
สินค้าขาเข้าท่ีของใช้สทิธ์ิตามภาค 4 ประเภท 3 เพ่ือตรวจสอบการใช้สทิธิในการนําของท่ีนําเข้ามาเป็นการชัว่คราว 
และจะต้องแสดงหลกัฐานให้เป็นท่ีพอใจว่า นําเข้ามาใช้ประโยชน์ในกิจการตามท่ีระบไุว้ ตามพิกดัอตัราศุลกากร
แตล่ะประเภท   

(ก) สําหรับของท่ีขอยกเว้นอากรตามพิกดัอตัราศุลกากรภาค 4 ประเภทท่ี 3 (ญ) จะได้รับ
พิจารณาให้ได้รับยกเว้นอากรก็ต่อเม่ือเป็นของท่ีมีลกัษณะซึ่งจะนํามาใช้ได้เป็นการชั่วคราวและเป็นของท่ีทราบ
ลว่งหน้าวา่จะต้องสง่กลบัออกไปโดยมีกําหนดเวลาแน่นอนซึง่ไมเ่กิน 6 เดือน นบัแตว่นัท่ีนําเข้ามา 
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(ข) ของใดเม่ือใช้แล้วยอ่มเสื่อมสลายไปในทนัใด หรือย่อมสิน้เปลืองหมดไปเน่ืองจากการใช้ใน
กิจการนัน้ หรืออายกุารใช้งานของของนัน้น้อยกว่าอายขุองสญัญาท่ีจะสง่กลบัอนัเป็นเหตใุห้มิอาจส่งกลบัออกไป
ภายในอายแุห่งสญัญาได้ ห้ามมิให้ทําสญัญาประกนัเพ่ือการสง่กลบั ให้ชําระอากรให้เสร็จสิน้ก่อนสง่มอบของ 

(6) การกําหนดอายสุญัญาประกนัให้ถือเป็นหลกัทัว่ไปวา่ อายสุญัญาประกนัต้องไมเ่กิน 6 เดือน  

(6.1) ในกรณีนําเข้าในเขตความรับผิดชอบของสํานกังานศลุกากร ให้ผู้ อํานวยการสํานกังาน
ศลุกากรหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิ หากนําเข้าทางด่านศุลกากรภูมิภาคให้นายด่านศุลกากร 
หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิให้ทําสญัญาประกนัแทนอธิบดีกรมศลุกากร  

(6.2) การขยายกําหนดเวลา 6 เดือนดงักล่าว ปกติจะไม่อนุญาตให้กระทํา  เว้นแต่ กรณี
ดงัต่อไปนี ้

(ก) ในกรณีท่ีผู้ นําของเข้าขอขยายอายสุญัญาประกนั ให้ย่ืนคําร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ก่อนวนัท่ีสญัญาประกนัหมดอาย ุพร้อมกบัหนงัสือแสดงความยินยอมของผู้ คํา้ประกนั 

(ข) มีเหตสุดุวิสยัหรือความจําเป็นท่ีอยูน่อกเหนือการคาดหมายของผู้ นําของเข้าซึง่กรม
ศลุกากรเห็นควรผอ่นผนั 

(ค) กรณีของประเภทเคร่ืองมือและสิ่งประกอบ ซึ่งกรมศุลกากรเห็นความจําเป็นว่า 
จะต้องใช้เกิน 6 เดือนอยูแ่ล้วตัง้แต่วนัเร่ิมทําสญัญาประกนั กรมศลุกากรอาจอนมุตัิให้ขยายเวลาส่งกลบัแต่จะต้อง
ขยายให้ไมเ่กิน 1 ใน 5 ของอายกุารใช้งานตามปกติของของนัน้ 

 (6.3) การขอขยายอายุสัญญาประกัน ให้ผู้ มีอํานาจอนุมัติการทําสัญญาประกันเป็นผู้
พิจารณาอนมุตัิแทนอธิบดีกรมศลุกากร 

(7) ขอบเขตและหลกัเกณฑ์สําหรับของท่ีนําเข้ามาเพ่ือซ่อม ตามภาค 4 ประเภทท่ี 3 (ช) ให้ถือปฏิบตัิ
ดงันี ้ 

(7.1) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือซอ่ม ให้หมายความรวมถึง 

(ก) ของท่ีส่งออกไปขายแล้วภายหลงัปรากฏว่า ของนัน้ชํารุด จึงส่งของกลบัมาให้ผู้ขาย
ในประเทศซอ่มแล้วสง่กลบัออกไปให้ผู้ ซือ้รายเดิม 

(ข) ของส่งออกไปขายแล้วปรากฏว่า ไม่ได้มาตรฐานท่ีกําหนดจึงส่งของกลบัมาให้ผู้ขาย
ในประเทศซอ่มแล้วสง่กลบัออกไปให้ผู้ ซือ้รายเดิม 
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(ค) ของท่ีลกูค้าในต่างประเทศส่งเข้ามาว่าจ้างให้ซ่อมในประเทศ เม่ือซ่อมเสร็จแล้วจึง
สง่กลบัไปยงัผู้วา่จ้าง 

(ง)  ของใด ๆ ท่ีนําเข้ามาซอ่มแล้วสง่กลบัออกไปยงัประเทศใดประเทศหนึง่ 

(7.2) ให้ระบย่ีุห้อ (BRAND) เลขหมาย (SERIAL NO.) แบบรุ่น (MODEL) PART NO. ของ
ของในข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า 

(8) หลกัเกณฑ์สําหรับของท่ีนําเข้าตามพิกดัอตัราศลุกากรภาค 4 ประเภทท่ี 3 (ญ) ในการจดัทํา
ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า ให้ถือปฏิบตัิดงันี ้

- คําว่า “เคร่ืองมือและส่ิงประกอบ” หมายถึง ของใด ๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในงานก่อสร้าง
งานพฒันาการหรือกิจการชั่วคราวอย่างอื่น แต่มิใช่ของใช้สิน้เปลืองท่ีใช้เน่ืองจากการประกอบงานนัน้ๆ เว้นแต่
อะไหลท่ี่นําเข้ามาพร้อมกบัเคร่ืองมือและสิง่ประกอบดงักลา่วและมีปริมาณเพียงพอสําหรับใช้ในงานนัน้เพียง 6 เดือน 

- คําว่า “งานก่อสร้าง” หมายถึง งานสร้างอาคารหรือส่ิงปลกูสร้างทกุชนิดรวมทัง้การ
สํารวจเพ่ืองานก่อสร้างดงักลา่ว 

- คําวา่ “งานพฒันาการ” หมายถงึ งานท่ีทําให้เกิดความเจริญต่อสาธารณะ เช่น การขดุ
ลอกสนัดอน การขดุลอกร่องนํา้ เป็นต้น 

- คําว่า “กิจการชัว่คราวอย่างอ่ืนตามท่ีอธิบดีกรมศลุกากรจะเห็นสมควร” หมายถงึ งาน
ท่ีมิใช่งานก่อสร้างหรืองานพฒันาการและมิใช่เป็นกรณีท่ีมีระบไุว้โดยเฉพาะในข้อ (ก) ถึง (ซ) ของภาค 4 ประเภท 
ท่ี 3 และเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 

(ก) เป็นงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 

(ข) เป็นงานส่งเสริมการผลิตเพ่ือการสง่ออก 

(ค) เป็นกิจการชัว่คราว ตามประเภทท่ี 3 (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ซึ่งไม่อาจนําเข้ามา
พร้อมกบัตนได้และตัง้ตวัแทนเป็นผู้ นําของเข้า เช่น อปุกรณ์สําหรับการแสดงละครสตัว์ท่ีมีตวัแทนเป็นผู้ นําของเข้า 
รถยนต์แขง่ท่ีนําเข้ามาใช้ในการแข่งขนั ซึง่มีตวัแทนเป็นผู้ นําของเข้า เป็นต้น 

(ง) เคร่ืองมือท่ีจําเป็นต้องนําเข้ามาเป็นการเฉพาะคราว เพ่ือใช้ซ่อมหรือบํารุงรักษา
เคร่ืองจกัร อปุกรณ์หรือเคร่ืองใช้ในโรงงาน  

(จ) ของท่ีนําเข้ามาชัว่คราวเพ่ือใช้เป็นตวัอย่างในการผลิต 

(ฉ) กิจการอ่ืน ๆ ตามแต่อธิบดีกรมศลุกากรจะเห็นสมควร 
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 สิทธ์ิของใช้ส่วนตัว (ของส่วนตัว) 

(1) ของส่วนตัว ท่ีเจ้าของนําเข้ามาพร้อมกับตนสําหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพ และมีจํานวน
พอสมควรแก่ฐานะ ได้รับยกเว้นอากร เว้นแต ่

(ก) รถยนต์ อาวธุปืนและกระสนุปืน และเสบียง 

(ข) สรุา หรือ CIGARETTE หรือ CIGAR หรือยาเส้นซึ่งเป็นของส่วนตวัท่ีผู้ เดินทางนําเข้ามา
พร้อมกบัตนนัน้ ยกเว้นอากรให้ได้ แต่ต้องไมเ่กินปริมาณ ดงันี ้

- CIGARETTE 200 มวน หรือ CIGAR หรือยาเส้น อย่างละ 250 กรัม หรือหลายชนิด
รวมกนัมีนํา้หนกั ทัง้หมด 250 กรัม แต่ทัง้นี ้CIGARETTE ต้องไมเ่กิน 200 มวน  

-  สรุา 1 ลิตร       
(2) ของส่วนตวัตามประเภทท่ี 5 จะต้องนําเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนท่ีผู้ นําของเข้า

มาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีผู้ นําของเข้าเข้ามาถึง อธิบดีกรมศลุกากรมีอํานาจขยายกําหนดเวลาท่ีกล่าว
ข้างต้นได้ เม่ือเห็นวา่มีพฤติการณ์พิเศษ 

(3) บคุคลซึง่จะได้รับการพิจารณายกเว้นอากรของใช้สว่นตวั ภาค 4 ประเภทท่ี 5 ได้แก่ คนต่างด้าว 
หรือคนไทยท่ีเดินทางไปมาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการย้ายภูมิลําเนาแต่สิ่งของนัน้
จะต้องมีจํานวนพอสมควรแก่ฐานะของบุคคลนัน้ๆ ถ้ามีจํานวนมากมายเกินสมควร ก็จะยกเว้นค่าอากรให้ไม่ได้ 
จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแก่ฐานะของบคุคลเป็นราย ๆ ไป 

(4) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัทําและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การสําแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิติสินค้าให้สําแดงตรงกบัชนิดของของท่ีนําเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 5PART4 (ของสว่นตวัท่ีเจ้าของนําเข้ามาพร้อมกบัตน) 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

 (5) ให้ย่ืนคําร้องต่อหน่วยงานศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขน
สินค้าขาเข้าท่ีของใช้สทิธ์ิตามภาค 4 ประเภท 5 เพ่ือตรวจสอบการใช้สทิธิในการยกเว้นอากรของใช้สว่นตวั  
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(6) การยกเว้นอากรของสว่นตวัท่ีผู้ โดยสารนําเข้ามาพร้อมกบัตน ตามพิกดัภาค 4 ประเภทท่ี 5 ไม่ต้อง
จดัทําใบขนสินค้าขาเข้า กรณี 

(6.1) ของส่วนตวัท่ีผู้ โดยสารถือติดตวัเข้ามาพร้อมกบัตน (ACCOMPANIED BAGGAGE) 
จากต่างประเทศทางอากาศยาน มีราคาไม่เกิน 10,000 บาท ให้ได้รับยกเว้นอากร ทัง้นี ้ไม่รวมถึงของท่ีนําติดตวั
เข้ามา แต่มีลกัษณะเป็นสินค้าในเชิงการค้า แม้ราคาไมเ่กิน 10,000 บาท ก็ตาม  

(6.2) สรุา หรือ CIGARETTE หรือ CIGAR หรือยาเส้น ซึง่เป็นของส่วนตวัท่ีผู้ โดยสารถือติดตวั
เข้ามาพร้อมกบัตนให้ได้รับยกเว้นอากรตอ่เม่ือไมเ่กินปริมาณ ดงัต่อไปนี ้ 

(6.2.1) CIGARETTE 200 มวน หรือ CIGAR หรือยาเส้น อย่างละ 250 กรัม หรือหลาย
ชนิดรวมกนัมีนํา้หนกัทัง้หมด 250 กรัม แต่ทัง้นี ้CIGARETTE ต้องไม่เกิน 200 มวน  

(6.2.2) สรุา 1 ลิตร 

 สิทธ์ิของใช้ส่วนตัว (ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว) 

(1)  ของใช้ในบ้านเรือนท่ีใช้แล้ว ท่ีเจ้าของนําเข้ามาพร้อมกบัตน เน่ืองในการย้ายภมิูลําเนาและมี
จํานวนพอสมควรแก่ฐานะ ได้รับยกเว้นอากร  

(2) ของใช้ในบ้านเรือนตามประเภทท่ี 6 จะต้องนําเข้ามาถงึประเทศไทยไมเ่กิน 1 เดือนก่อนท่ีผู้ นําของ
เข้ามาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วนัท่ีผู้ นําของเข้าเข้ามาถึง อธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจขยายกําหนดเวลาท่ี
กลา่วข้างต้นได้ เม่ือเห็นวา่มีพฤติการณ์พิเศษ 

(3) บคุคลท่ีได้รับยกเว้นอากรของใช้ในบ้านเรือนตามภาค 4 ประเภทท่ี 6  

(ก) ชาวตา่งประเทศท่ีย้ายภมิูลําเนาเข้ามาอยู่ในราชอาณาจกัร ต้องเป็นผู้ ได้รับโควต้าเข้าเมือง
ตามท่ีปรากฏในหนงัสือเดินทาง หรือใบประจําตวัคนตา่งด้าว 

(ข) ชาวต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้เข้ามาประกอบอาชีพในราชอาณาจักร จะได้รับการ
อนโุลมให้ถือว่าย้ายภมิูลําเนาต้องได้รับอนญุาตจากสํานกังานตรวจคนเข้าเมืองว่า บคุคลผู้ นีจ้ะให้อยู่ได้ไม่ตํ่ากว่า 
1 ปี กรณีท่ียงัไม่ได้รับอนุญาตแต่เป็นเร่ืองรีบด่วนต้องย่ืนเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบการพิจารณา คือ 
หนงัสือสํานกังานตรวจคนเข้าเมืองรับรองวา่จะได้รับอนญุาตให้อยู่ชัว่คราวเป็นปี ๆ ไป หรือหนงัสืออนญุาตของกรม
แรงงานวา่ ได้รับอนญุาตให้ประกอบอาชีพในประเทศแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
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(ค) คนต่างด้าวท่ีเข้ามาในฐานะผู้ เช่ียวชาญ ผู้ ชํานาญการพิเศษ หรือภายใต้สญัญาจ้างของ
หน่วยราชการ ต้องมีหนงัสือของหน่วยราชการนัน้ ๆ รับรองว่า บคุคลผู้นัน้ได้รับอนญุาตจากสํานกังานตรวจคนเข้า
เมืองให้อยูใ่นประเทศในประเภท NON IMMIGRANT แล้ว และจะอยู่ปฏิบติังานไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

(ง) กรณีชาวต่างประเทศท่ีย้ายภมิูลําเนาตามสามีหรือภรรยา ตาม (ข) และ (ค) ถ้าปรากฏว่า
สามีหรือภรรยานัน้ ได้รับอนญุาตให้อยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปีแล้ว หากสํานกังานตรวจคนเข้าเมืองได้
อนญุาตให้อยูค่รัง้แรก 90 วนั ก็ให้อนโุลมวา่ย้ายภมูิลําเนา 

(จ) คนไทยหรือข้าราชการไทยท่ีไปทํางาน หรือดํารงตําแหน่งในต่างประเทศหรือดูงานใน
ต่างประเทศต้องอยู่ประจําเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีท่ีต้องเดินทางกลบัก่อนกําหนด 1 ปี  ต้องมีหลกัฐานมา
แสดงว่าได้เดินทางกลับเน่ืองจากสิน้สุดสัญญาการจ้าง หรือได้รับคําสั่งให้ย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีใน
ราชอาณาจกัร หรือเสร็จสิน้การดงูานก่อนกําหนด 

(ฉ) คนไทยท่ีไปอยู่ประจําในต่างประเทศในกรณีอื่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องให้คํา
รับรองต่อพนกังานเจ้าหน้าท่ีวา่จะกลบัเข้ามามีภมิูลําเนาในประเทศไทย 

(4) ของใช้ในบ้านเรือนจะยกเว้นอากรตามภาค 4 ประเภทท่ี 6 ให้ได้เท่าท่ีเป็นจํานวนพอสมควร  เช่น 
ตู้ เย็น เคร่ืองรับโทรทศัน์ วิทย ุจะยกเว้นให้เพียง 1 เคร่ือง ถ้ามีมากกว่า 1 เคร่ือง จะยกเว้นอากรให้เพียง 1 เคร่ือง
เท่านัน้  และเคร่ืองท่ียกเว้นคา่อากรให้นัน้ต้องเป็นเคร่ืองท่ีมีคา่อากรต่ําสดุ  

(5) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัทําและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การสําแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิติสินค้าให้สําแดงตรงกบัชนิดของของท่ีนําเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 6PART4 (ของใช้ในบ้านเรือนท่ีใช้แล้ว ท่ีเจ้าของนําเข้ามาพร้อมกบัตน

เน่ืองในการย้ายภมูิลําเนา) 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

 (6) ให้ย่ืนคําร้องต่อหน่วยงานศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขน
สินค้าขาเข้าท่ีของใช้สทิธ์ิตามภาค 4 ประเภท 6 เพ่ือตรวจสอบการใช้สทิธิในการยกเว้นอากรของใช้ในบ้านเรือน  



 คู่มือการผ่านพธีิการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสาํหรับการนําเข้า (e-Import) 
                           

 

หน้า 86  จาก 219 

 สิทธ์ิของนําเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอากาศยานหรือเรือ 

(1) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อมสร้างอากาศยานหรือเรือจะได้รับยกเว้นอากรต้องเป็นส่วนประกอบ 
อปุกรณ์ประกอบ และวสัดท่ีุมิใช่ชนิดหรือประเภทซึง่อธิบดีกรมศลุกากรประกาศกําหนดมิให้ได้รับยกเว้นอากร  

(2) การยกเว้นอาการสําหรับส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ วสัดุท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อมหรือสร้าง
อากาศยาน หรือสว่นของอากาศยาน   

(ก) เป็นส่วนประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดท่ีุนําเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อมหรือสร้างอากาศยาน 
หรือสว่นของอากาศยาน  

(ข) ผู้ นําของเข้าต้องย่ืนคําร้องต่อหน่วยบริการศลุกากร ท่ีนําของเข้า แจ้งความประสงค์จะขอ
นําสว่นประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดท่ีุนําเข้าจากต่างประเทศ เพ่ือใช้ในซ่อมหรือสร้างอากาศยาน/ส่วนของ
อากาศยาน  โดยได้รับยกเว้นอากร พร้อมย่ืนแบบ Drawing หรือพิมพ์เขียว หรือแคตต้าล็อก หรือภาพถ่ายของ
ส่วนประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดท่ีุนําเข้า ซึ่งแสดงรูปร่างลกัษณะ ช่ือเรียก เลขหมายชิน้ส่วนให้เจ้าหน้าท่ี
สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นส่วนประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดเุพ่ือใช้ในการซ่อมหรือสร้างอากาศยาน หรือ
สว่นของอากาศยาน 

(ค) ผู้ นําของเข้าท่ีมิใช่ส่วนราชการ ต้องรับรองว่าหากส่วนประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดุ
ท่ีได้รับยกเว้นอากร  มิได้นําไปใช้ซ่อมหรือสร้างอากาศยาน/ส่วนของอากาศยาน ภายในกําหนดเวลา 1 ปี  นบัแต่
วนันําเข้า  ผู้ นําเข้าจะชําระภาษีอากรโดยถือเป็นการนําเข้าตามปกติ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจากกรม
ศลุกากร โดยมิพกัต้องให้กรมศลุกากรนําคดีขึน้ฟ้องร้องตอ่ศาลก่อนแต่อยา่งใด     

(3) การยกเว้นอากรสําหรับ ส่วนประกอบ อปุกรณ์ประกอบ วสัดท่ีุนําเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อมหรือสร้างเรือ 
หรือสว่นของเรือ กรณีผู้ นําของเข้าเป็นเจ้าของเรือ 

(ก)   เป็นสว่นประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดท่ีุนําเข้ามาเพ่ือใช้ซอ่มหรือสร้างเรือ หรือสว่น
ของเรือขนาดตัง้แต่ 250 ตนักรอสขึน้ไป  

- เป็นสว่นประกอบหรืออปุกรณ์ประกอบของเรือ ซึง่มีระบอุยูใ่นหนงัสือคู่มือประจําเรือ 
- เป็นส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุของเรือท่ีต้องมีประจําเรือเพ่ือความ

ปลอดภัยและการป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลตามข้อบังคับของ  International Maritime 
Organization : IMO ตามรายการแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรท่ี 89/2549  

(ข)  ผู้ นําของเข้าต้องเป็นเจ้าของเรือท่ีจดทะเบียนเป็นเรือไทยเท่านัน้  
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(ค) ผู้ นําของเข้าต้องย่ืนคําร้องขอยกเว้นอากรตอ่หน่วยบริการศลุกากร ท่ีนําของเข้าพร้อมย่ืน
แบบ Drawing หรือพิมพ์เขียว หรือแคตต้าล็อก หรือภาพถ่ายของสว่นประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดท่ีุนําเข้า
เพ่ือใช้ในการซอ่ม หรือสร้างเรือหรือสว่นของเรือขนาดตัง้แต ่250 ตนักรอสขึน้ไป พร้อมสําเนาทะเบียนเรือ  

(ง) ผู้ นําของเข้ามิใช่ส่วนราชการ ต้องรับรองว่าหากส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวสัด ุ   
ท่ีได้รับยกเว้นอากร  มิได้นําไปใช้ซ่อมหรือสร้างเรือ ส่วนของเรือ ภายในกําหนดเวลา 1 ปี นบัแต่วนันําเข้าผู้ นําเข้า
จะชําระภาษีอากรโดยถือเป็นการนําเข้าตามปกติ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจากกรมศลุกากร โดยมิพกั
ต้องให้กรมศลุกากรนําคดีขึน้ฟ้องร้องตอ่ศาลก่อนแตอ่ยา่งใด     

(4)  การยกเว้นอากรสําหรับ ส่วนประกอบ อปุกรณ์ประกอบ วสัดท่ีุนําเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อมหรือสร้างเรือ 
หรือสว่นของเรือ กรณีผู้ นําของเข้าเป็นผู้ ท่ีได้รับอนมุตัิให้จดัตัง้คลงัสนิค้าทณัฑ์บนตามกฎหมายศลุกากร 

(ก)   เป็นสว่นประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดท่ีุนําเข้ามาเพ่ือใช้ซอ่มหรือสร้างเรือ หรือสว่น
ของเรือขนาดตัง้แต่ 15 ตนักรอสขึน้ไป ตามท่ีกรมการขนสง่ทางนํา้และพาณิชยนาวีให้การรับรองขนาดเรือ 

(ข)  ผู้ นําของเข้าต้องได้รับอนมุตัิให้จดัตัง้คลงัสนิค้าทณัฑ์บนตามกฎหมายศลุกากร เพ่ือใช้เก็บ
สว่นประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดท่ีุนําเข้ามาเพ่ือใช้ซอ่มหรือสร้างเรือ หรือสว่นของเรือ   

(ค) ผู้ นําของเข้าต้องย่ืนคําร้องขอยกเว้นอากร สําหรับส่วนประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดุ
ท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อมหรือสร้างเรือ หรือส่วนของเรือขนาดตัง้แต่ 15 ตนักรอสขึน้ไป ต่อหน่วยบริการศลุกากรท่ีนํา
ของเข้า พร้อมย่ืนสญัญาจ้างและแบบเรือ หรือใบสัง่ซอ่มและทะเบียนเรือ  

(ง) ผู้ นําของเข้ามิใช่ส่วนราชการ ต้องรับรองวา่หากส่วนประกอบ อปุกรณ์ประกอบ และวสัดท่ีุ
ได้รับยกเว้นอากร  มิได้นําไปใช้ซอ่มหรือสร้างเรือ ส่วนของเรือ ภายในกําหนดเวลา 3 ปี นบัแต่วนันําเข้าผู้ นําเข้าจะ
ชําระภาษีอากรโดยถือเป็นการนําเข้าตามปกติ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจากกรมศลุกากร โดยมิพกัต้อง
ให้กรมศลุกากรนําคดีขึน้ฟ้องร้องต่อศาลก่อนแตอ่ยา่งใด     

(5) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัทําและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การสําแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิติสินค้าให้สําแดงตรงกบัชนิดของของท่ีนําเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 7PART4 (ของซอ่มสร้างอากาศยานหรือเรือ) 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
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(3) ให้ย่ืนคําร้อง ต่อหน่วยงานศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขน
สินค้าขาเข้าท่ีของใช้สิทธ์ิตามภาค 4 ประเภท 7 เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิในการยกเว้นอากรสําหรับส่วนประกอบ 
อปุกรณ์ประกอบ และวสัดท่ีุนําเข้ามาเพ่ือใช้ซอ่มสร้างอากาศยาน/เรือ หรือสว่นของอากาศยาน/เรือ 
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 สิทธ์ิของนําเข้าที่ได้รับเอกสิทธ์ิ  

(1)  ของท่ีได้รับเอกสิทธ์ิ ตามข้อผูกพันท่ีประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสญัญากบันานาประเทศ หรือทางการทตู ซึ่งได้ปฏิบตัิต่อกนัโดยอธัยาศยัไมตรี 
ได้รับยกเว้นอากร 

(2) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัทําและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การสําแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิติสินค้าให้สําแดงตรงกบัชนิดของของท่ีนําเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 10PART4 (ของท่ีได้รับเอกสิทธ์ิ) 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

(3) ให้ย่ืนคําร้อง ต่อหน่วยงานศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขน
สินค้าขาเข้าท่ีของใช้สิทธ์ิตามภาค 4 ประเภท 10 เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิในการยกเว้นอากรสําหรับของท่ีได้รับ
เอกสิทธ์ิ ตามข้อผกูพนัท่ีประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตาม
สญัญากบันานาประเทศ หรือทางการทตู  

(4) กรณีจดัทําคําร้องขอรับของไปก่อน แทนการจดัทําใบขนสนิค้าขาเข้า  
(ก) กรณีมีความจําเป็นต้องนําออกไปจากอารักขาของศลุกากรโดยรีบด่วน 
(ข) ยงัไมส่ามารถดําเนินการเร่ืองยกเว้นอากรได้แล้วเสร็จ  
(ค) ให้วางเงินสด หรือหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคาร หรือหนงัสือของส่วนราชการเพ่ือเป็นการ

ประกนัค่าภาษีอากร 
(ง) ให้ผู้ นําเข้าจดัทําและสง่ข้อมลูคําร้องขอรับของไปก่อน โดยระบคุา่ดงันี ้

 Document Type = 3 (คําร้องขอรับของไปก่อน) 

 การสําแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิติสินค้าให้สําแดงตรงกบัชนิดของของท่ีนําเข้า  

 ระบ ุImport Tariff = 10PART4 (ของท่ีได้รับเอกสิทธ์ิ) 

 ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า  

 อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 

 การวางประกนั ให้บนัทกึเงินวางประกนัในช่อง Deposit Amount  
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 สิทธ์ิของนําเข้ามาเพื่อบริจาค 

(1) ของท่ีนําเข้ามาหรือส่งออกไปเพ่ือบริจาคเป็นสาธารณกศุลแก่ประชาชนโดยผ่านส่วนราชการหรือ
องค์การสาธารณกศุล (ยกเว้นรถยนต์) ได้รับยกเว้นอากร ต้องเป็นดงันี ้

(ก) ต้องนําเข้าหรือส่งออกในนามของส่วนราชการ หรือองค์การสาธารณกุศลท่ีเป็นองค์การ
หรือสถานสาธารณกศุลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

(ข) มีหลกัฐานของผู้บริจาคเป็นลายลกัษณ์อกัษรแสดงความจํานงมอบให้แก่สว่นราชการหรือ
องค์การสาธารณกศุลนัน้ เพ่ือนําของดงักลา่วไปบริจาคแก่ประชาชนต่อไป โดยไมมี่เง่ือนไขและข้อผกูพนัใด ๆ   

(ค) ผู้บริจาคต้องแสดงความจํานงในหลกัฐานดงักลา่วไว้ก่อนวนัท่ีนําของเข้ามาหรือสง่ออกไป 

(ง) ถ้าบริจาคผ่านส่วนราชการ  ส่วนราชการนัน้ต้องมีหน้าท่ีในการดําเนินงานเพ่ือช่วยเหลือ
หรือการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน ถ้าบริจาคผ่านองค์การสาธารณกุศล องค์การสาธารณกศุลนัน้ต้องนําไปเพ่ือ
ช่วยเหลือหรือการบรรเทาทกุข์แก่ประชาชนตามท่ีระบไุว้ในวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้องค์การสาธารณกศุล  

(2) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัทําและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การสําแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิติสินค้าให้สําแดงตรงกบัชนิดของของท่ีนําเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 11PART4 (ของบริจาค) 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– ระบ ุPermit No = เลขท่ีขอยกเว้นอากร ท่ีได้รับ 

(3) ให้ย่ืนคําร้องต่อหน่วยงานศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขน
สินค้าขาเข้าท่ีของใช้สทิธ์ิตามภาค 4 ประเภท 11 เพ่ือตรวจสอบการใช้สทิธิในการยกเว้นอากรของบริจาค 

(ก)  กรณีส่วนราชการเป็นผู้ ย่ืนขอยกเว้นอากร  ต้องเป็นส่วนราชการตัง้แต่ระดับกรม หรือ
เทียบเท่าขึน้ไป  และผู้ลงนามในหนงัสือขอยกเว้นอากรต้องเป็นหวัหน้าส่วนราชการตัง้แต่ระดบักรมหรือเทียบเท่า
ขึน้ไปหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย 

(ข) กรณีองค์การสาธารณกศุลเป็นผู้ ย่ืนขอยกเว้นอากร ผู้ลงนามในหนงัสือขอยกเว้นอากรต้อง
เป็นผู้ มีอํานาจลงนามตามตราสารการจดัตัง้องค์การหรือสถานสาธารณกศุลนัน้ 
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(ค) ต้องย่ืนหนงัสือขอยกเว้นอากรพร้อมหลกัฐานแสดงความจํานงบริจาคหรือมอบให้ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรท่ีเป็นต้นฉบบัหนงัสือตอบรับการบริจาคหรือการให้ 

(ง) เม่ือกรมศลุกากรอนุมติัให้ของได้รับยกเว้นอากรแล้ว สว่นราชการหรือองค์การ    สาธารณ
กศุลนัน้จงึจะนําของออกจากอารักขาของศลุกากรได้  

(4) กรณีจดัทําคําร้องขอรับของไปก่อน แทนการจดัทําใบขนสนิค้าขาเข้า  

(ก) กรณีมีความจําเป็นต้องนําออกไปจากอารักขาของศลุกากรโดยรีบด่วน 

(ข) ยงัไมส่ามารถดําเนินการเร่ืองยกเว้นอากรได้แล้วเสร็จ  

(ค) ให้วางเงินสด หรือหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคาร หรือหนงัสือของส่วนราชการเพ่ือเป็นการ
ประกนัค่าภาษีอากร 

(ง) ให้ผู้ นําเข้าจดัทําและสง่ข้อมลูคําร้องขอรับของไปก่อน โดยระบคุา่ดงันี ้

 Document Type = 3 (คําร้องขอรับของไปก่อน) 

 การสําแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิติสินค้าให้สําแดงตรงกบัชนิดของของท่ีนําเข้า  

 ระบ ุImport Tariff = 11PART4 (ของบริจาค) 

 ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า  

 อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 

 การวางประกนั ให้บนัทกึเงินวางประกนัในช่อง Deposit Amount  
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 ยุทธภณัฑ์ที่ใช้ในราชการ 

(1)  ยทุธภณัฑ์ท่ีใช้ในราชการ ได้รับยกเว้นอากร 

(2)  ยุทธภณัฑ์ท่ีจะได้รับยกเว้นอากร ตามพิกัดอตัราศลุกากร ภาค 4 ประเภทท่ี 13 ต้องมีลักษณะ
ตามหลกัการดงัต่อไปนี ้

(ก) สภาพของเป็นยทุธภณัฑ์ โดยพิจารณาตามบญัชีรายการยทุธภณัฑ์กระทรวงกลาโหมฉบบั
ท่ีกระทรวงการคลงัและกระทรวงกลาโหมให้ความเห็นชอบแล้ว 

(ข) สภาพของของไม่เข้าข้อ (ก) แต่กระทรวงกลาโหมได้ตกลงไว้แล้วกับกระทรวงการคลงั 
ตามบัญชีรายการยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหมเพ่ือการผ่อนผันยกเว้นอากร และของบางรายการซึ่ง
กระทรวงการคลงัอนโุลมยกเว้นอากรให้แก่กรมตํารวจเช่นเดียวกบัของกระทรวงกลาโหม 

(ค) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2476 มีหน่วยราชการผู้ ใช้ยุทธภัณฑ์ คือกรม
ตํารวจ, กรมศลุกากร, กรมสรรพสามิต, กรมการปกครอง, กระทรวงกลาโหม, กระทรวง ทบวง กรมอ่ืนๆ ท่ีขอมา
เป็นการเฉพาะกรณี เสนออธิบดีพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควร 

(3) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัทําและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การสําแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิติสินค้าให้สําแดงตรงกบัชนิดของของท่ีนําเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 13PART4 (ยทุธภณัฑ์ท่ีใช้ในราชการ) 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

 (4) ให้ย่ืนคําร้องต่อหน่วยงานศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขน
สินค้าขาเข้าท่ีของใช้สิทธ์ิตามภาค 4 ประเภท 13 เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิในการยกเว้นอากรยทุธภณัฑ์ท่ีใช้ใน
ราชการ 

(5) ผู้ มีอํานาจพิจารณายกเว้นอากรยทุธภณัฑ์ท่ีใช้ในราชการ 

(ก) สําหรับของท่ีนําเข้าทางสํานกังานศลุกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสวุรรณภมิู สํานกังาน
ศลุกากรกรุงเทพ สํานกังานศลุกากรท่าเรือกรุงเทพ และด่านศลุกากรในสว่นภมิูภาค 
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(ข) ของนัน้ระบุไว้ชัดแจ้ง ในบัญชียุทธภัณฑ์ ซึ่งกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ นําของเข้า ให้
ผู้ อํานวยการสํานกังานศลุกากร ผู้ อํานวยการสํานกังานศลุกากรภาค หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิ 

(ค )  ของนัน้ระบุไ ว้ชัดแจ้งในบัญชียุทธภัณฑ์  แต่ นําเ ข้าโดยหน่วยราชการอ่ืนท่ีมิใช่
กระทรวงกลาโหม หรือกรณีของนัน้ไม่ระบไุว้ชดัแจ้งในบญัชียทุธภณัฑ์ แม้เป็นชนิดของท่ีกรมศลุกากรเคยอนมุตัิไป
แล้วก็ตาม ให้ท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ีนําของเข้า เป็นผู้ เสนอเร่ือง ผ่านสํานกังานศลุกากร หรือสํานกังานศลุกากร
ภาค พร้อมความเห็นไปยงั สํานกัพิกดัอตัราศลุกากรเพ่ือให้ผู้ อํานวยการสว่นมาตรฐานพิกดัอตัราศลุกากร หรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบหมายพิจารณาอนมุตัิเป็นรายๆ ไป       

(ง) ของท่ีมีปัญหาและไม่อาจพิจารณาได้ ให้สํานักงานศุลกากร หรือสํานกังานศุลกากรภาค 
ส่งเร่ืองพร้อมระบุปัญหาให้สํานักพิกัดอัตราศุลกากร ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร พิจารณาเสนอกรม
ศลุกากร เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

(6) กรณีจดัทําคําร้องขอรับของไปก่อน แทนการจดัทําใบขนสนิค้าขาเข้า  

(ก) กรณีมีความจําเป็นต้องนําออกไปจากอารักขาของศลุกากรโดยรีบด่วน 

(ข) ยงัไมส่ามารถดําเนินการเร่ืองยกเว้นอากรได้แล้วเสร็จ  

(ค) ให้วางเงินสด หรือหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคาร หรือหนงัสือของส่วนราชการเพ่ือเป็นการ
ประกนัค่าภาษีอากร 

(ง) ให้ผู้ นําเข้าจดัทําและสง่ข้อมลูคําร้องขอรับของไปก่อน โดยระบคุา่ดงันี ้

 Document Type = 3 (คําร้องขอรับของไปก่อน) 

 การสําแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิติสินค้าให้สําแดงตรงกบัชนิดของของท่ีนําเข้า  

 ระบ ุImport Tariff = 13PART4 (ยทุธภณัฑ์ท่ีใช้ในราชการ) 

 ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า  

 อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table 
REFDRT 

 การวางประกนั ให้บนัทกึเงินวางประกนัในช่อง Deposit Amount   
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 ตัวอย่างสินค้า 

(1) ตวัอยา่งสินค้าท่ีใช้ได้แตเ่พียงเป็นตวัอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า ได้รับยกเว้นอากร 

(2) ตวัอยา่งสินค้า ท่ีจะได้รับยกเว้นอากรต้องมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่  ดงัต่อไปนี ้

(2.1) มีข้อความวา่ SAMPLE หรือ NOT FOR SALE หรือ TESTER หรือ  DEMONSTRATION 
หรือข้อความอ่ืนใดท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนัติดบนตวัอย่างสินค้าให้เห็นได้ชดัเจน โดยไม่สามารถลบเลือนหรือ
ซกัล้างออกได้ง่าย 

(2.2) มีการทําตําหนิเป็นรอยขาด หรือเจาะรู หรือกระทําในลกัษณะเดียวกนับนตวัอย่างสินค้า 
ให้เห็นได้วา่ไมส่ามารถนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนใดนอกจากการเป็นตวัอยา่ง 

(2.3) มีลกัษณะเป็นเศษชิน้สว่นของตวัสินค้าท่ีตดัและจดัทําเป็นเล่ม เพ่ือเป็นตวัอย่างของสินค้า 
ตามท่ีเห็นโดยทัว่ไป เช่น ตวัอยา่งผ้า หนงั หรือ วอลเพเพอร์ เป็นต้น 

(2.4) มีปริมาณหรือนํา้หนกัท่ีเหมาะสม และพอสมควรท่ีจะถือได้วา่นําเข้ามาเพ่ือใช้เป็นตวัอย่าง
สินค้าเท่านัน้ มิใช่นําเข้ามาเพ่ือขายเป็นสินค้าหรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน โดยคํานึงถึงข้อเท็จจริงของสินค้า สภาพ
ทางธุรกิจของผู้ นําของเข้า เช่น  ตวัอยา่งเคร่ืองด่ืม ผลิตภณัฑ์อาหารประเภทต่างๆ ท่ีมีปริมาณแต่ละชนิดหรือแบบ 
ไมเ่กิน 3 ชิน้ หรือมีนํา้หนกัสทุธิแต่ละชนิดหรือแบบ ไมเ่กิน 2 กิโลกรัม เป็นต้น 

(2.5) กรณีท่ีลกัษณะตวัอยา่งสินค้าไมเ่ป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ (2.1) - (2.4) หากผู้ นําของเข้า 
เป็นผู้ นําตวัอยา่งนัน้เข้ามาใช้เป็นต้นแบบในการผลิตของตนเอง ซึง่มีปริมาณแต่ละชนิดหรือแบบ ไม่เกิน 3 ชิน้ และ
ไม่มีราคาในทางการค้า ให้ผู้ นําของเข้าย่ืนหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าตามตัวอย่างท่ีนําเข้านัน้ 
ประกอบการพิจารณา เช่น ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)  เป็นต้น 

(3) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัทําและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การสําแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิติสินค้าให้สําแดงตรงกบัชนิดของของท่ีนําเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 14PART4 (ตวัอยา่งสินค้า) 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

(4) ให้ย่ืนคําร้อง ต่อหน่วยงานศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขน
สินค้าขาเข้าท่ีของใช้สทิธ์ิตามภาค 4 ประเภท 14 เพ่ือตรวจสอบการใช้สทิธิในการยกเว้นอากรตวัอย่างสนิค้า 
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 สิทธ์ิของนําเข้ามาสาํหรับคนพกิาร  

(1)  ของท่ีนําเข้ามาสําหรับคนพิการใช้โดยเฉพาะ หรือใช้ในกรณีฟืน้ฟูสมรรถภาพคนพิการ ได้รับ
ยกเว้นอากร ต้องเป็นของตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมศุลกากรกําหนดด้วยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

(2) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัทําและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การสําแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิติสินค้าให้สําแดงตรงกบัชนิดของของท่ีนําเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 16PART4 ของท่ีนําเข้ามาสําหรับคนพิการ 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

(3) ให้ย่ืนคําร้อง ต่อหน่วยงานศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขน
สินค้าขาเข้าท่ีของใช้สิทธ์ิตามภาค 4 ประเภท 16 เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิในการยกเว้นอากรสําหรับคนพิการใช้
โดยเฉพาะ หรือใช้ในกรณีฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ  
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 สิทธ์ิของนําเข้ามาสาํหรับการประชุมระหว่างประเทศ  

(1)  การยกเว้นอากรสําหรับของท่ีนําเข้ามา เพ่ือใช้ในการประชมุระหว่างประเทศโดยได้รับยกเว้น
อากรให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงัต่อไปนี ้

(ก) เป็นของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึน้โดยหน่วยงานของ
รัฐบาลไทย หรือของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศท่ีรัฐบาลไทยได้รับรอง หรือโดยหน่วยงานของ
เอกชนท่ีการประชมุนัน้ เป็นประโยชน์แก่การพฒันาทางเศรษฐกิจ ทางสงัคม หรือทางเทคโนโลยีของประเทศ  

(ข) เป็นของจําเป็นท่ีใช้ในการประชมุ ได้แก่ แฟ้มเอกสาร เอกสาร ส่ือบนัทึกข้อมลู แบบพิมพ์ 
ของท่ีระลกึท่ีมีมลูค่าแต่ละชิน้เพียงเล็กน้อย เป็นต้น ซึง่ของต้องจดัทําจนเห็นได้ว่าเป็นของท่ีนําเข้าเพ่ือแจกจ่ายแก่
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

(ค) เป็นของซึ่งเตรียมมาโดยเฉพาะสําหรับใช้หมดสิน้ไปในการประชุม เช่น วัสดุท่ีใช้ในการ
แสดง หรือทดลองประกอบการประชมุ และมีปริมาณพอสมควร   

(ง)  ของอ่ืน ๆ นอกเหนือท่ีระบุไว้ในข้อ (ข) และ (ค) ต้องส่งกลบัออกไปภายใน 3 เดือนนบัแต่
วนันําเข้า โดยผู้ นําของเข้าต้องทําสญัญาไว้ต่อกรมศลุกากรตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

(2) ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัทําและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบคุา่ดงันี ้
– การสําแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิติสินค้าให้สําแดงตรงกบัชนิดของของท่ีนําเข้า  
– ระบ ุImport Tariff = 17PART4 ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้ในการประชมุระหว่างประเทศ 
– ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า  
– อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

(3) ให้ย่ืนคําร้อง ต่อหน่วยงานศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า โดยระบเุลขท่ีใบขน
สินค้าขาเข้าท่ีของใช้สิทธ์ิตามภาค 4 ประเภท 17 เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิในการยกเว้นอากรสําหรับของท่ีนําเข้า
มาเพ่ือใช้ในการประชมุระหวา่งประเทศ  
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 ขอใช้สิทธ์ินําเข้าเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการขุดเจาะนํา้มัน โดยขอยกเว้น
อากรตาม พรบ.ปิโตรเลียม (กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต)ิ 

  ผู้ ได้รับหนงัสืออนญุาตจากกรมเชือ้เพลงิธรรมชาติ  

(1)  ผู้ นําเข้าท่ีได้รับหนงัสืออนญุาตจากกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ แจ้งความประสงค์ต่อ ส่วนบริหารการ
คลงั สํานักบริหารกลาง กรมศุลกากร เพ่ือขอวางเงินสด หรือหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคาร หรือหนงัสือของส่วน
ราชการ เพ่ือเป็นการประกนัคา่ภาษีอากร ภายใต้พระราชบญัญตัิปิโตรเลียม พ.ศ.2514 

(2)  ส่วนบริหารการคลงั จะอนมุตัิให้วางประกนัในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทและบนัทึกข้อมลูอนมุตัิ
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลทะเบียนวางประกันตามท่ีได้รับอนุญาตจากกรม
เชือ้เพลิงธรรมชาติ 

(3)  ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรจะตรวจสอบรายช่ือผู้ นําเข้าท่ีส่งข้อมลูคําร้องขอรับของไปก่อนว่า
เป็นผู้ มีสิทธ์ิตามท่ีได้รับอนุญาตจากกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ ให้นําเข้า เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วสัดุอปุกรณ์ในการขดุ
เจาะนํา้มนั โดยรอการยกเว้นอากรตาม พรบ.ปิโตรเลียม 

  การจดัทําข้อมลูคําร้องขอรับของไปก่อน โดยขอยกเว้นอากรตาม พระราชบญัญัติปิโตรเลียม พ.ศ.
2514 

– บนัทกึ Document Type = 3 คําร้องขอรับของไปก่อน 
– บนัทกึ Privilege Code = 005 (สําหรับรายการท่ีรอการยกเว้นอากร) 
– บนัทกึอตัราอากรใช้ท่ีลดหย่อนเป็นการทัว่ไป (อา่นอตัราอากรจาก Duty Rate Table ท่ี 

Privilege Code = 000 เท่านัน้) 
– อากร ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 
– VAT ยกเว้น (บนัทกึ Exemption Rate = 100%) 

  การล้างคําร้องขอรับของไปก่อน โดยขอยกเว้นอากรตาม พระราชบญัญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 

(1) ผู้ นําเข้าไปดําเนินการตรวจปลอ่ยตามระบบ e-Import 

(2) ผู้ นําเข้าย่ืนเร่ืองขออนุมตัิยกเว้นอากรต่อกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ (โดยใช้ข้อมลูในคําร้องขอรับ
ของไปก่อนในการย่ืนขออนมุตัิ) 

(3) เม่ือกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติอนมุตัิแล้วให้ผู้ นําเข้าย่ืนคําร้องขออนมุตัิล้างคําร้องขอรับของไปก่อน
ตอ่ศลุกากร ตามสถานท่ีท่ีนําเข้า (Discharge Port) 
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(4) เจ้าหน้าท่ีศุลกากรจะเรียกข้อมลูคําร้องขอรับของไปก่อนเพ่ือล้าง โดยระบบจะตรวจสอบข้อมลู
คําร้องขอรับของไปก่อนกบัข้อมลูการอนญุาตของกรมเชือ้เพลงิธรรมชาติ ดงันี ้

– Company Tax Number เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ นําเข้า 
– Urgent Declaration No  เลขท่ีคําร้องขอรับของไปก่อน 
– Item ลําดบัรายการในคําร้องขอรับของไปก่อน 
– English Description of Goods ชนิดของ ภาษาองักฤษ 
– Quantity ปริมาณ 
– Quantity Unit หน่วยของปริมาณ 

(5) หากอนมุตัิยกเว้นอากรทกุรายการท่ีรอการยกเว้นอากร ระบบจะปรับสถานะข้อมลู  คําร้องขอรับ
ของไปก่อนเป็นใบขนสินค้าขาเข้า (โดยไมต้่องสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าอีก) 

(6) หากอนุมตัิยกเว้นอากรรายการท่ีรอการยกเว้นอากร เพียงบางรายการ เจ้าหน้าท่ีศุลกากรต้อง
ออกแบบเร่ืองให้มาชําระค่าภาษีอากรท่ีขาดให้ครบถ้วน (กศก.115) เพ่ือเรียกเก็บค่าภาษีอากรสําหรับรายการท่ี
ไมไ่ด้รับการอนมุตัิยกเว้นอากรให้ครบถ้วนก่อน 

  กรณีผู้ นําเข้าประสงค์จะใช้สิทธ์ินําเข้า เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วสัดอุปุกรณ์ในการขดุเจาะนํา้มนั โดยรอการ
ยกเว้นอากรตาม พรบ.ปิโตรเลียม และประสงค์จะชําระภาษีอากรในบางรายการสําหรับของท่ีนําเข้าในคราว
เดียวกนัและไมส่ามารถแยก D/O ได้ 

– บนัทกึ Document Type = 3 คําร้องขอรับของไปก่อน 
– บนัทกึ Privilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า (สําหรับรายการท่ีประสงค์จะชําระภาษี

อากร) 
– VAT ชําระตามปกติ 
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 ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  

  สิทธ์ิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ให้ระบคุ่าดงันี ้

– ระบ ุ19bis = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 

– ระบ ุ19bis = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 

– ระบ ุImport Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิ 19 ทวิ ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 

– ระบ ุPrivilege Code  

(ก) กรณีชําระอากร ให้ระบตุามสิทธ์ิท่ีมีขณะนําเข้า เช่น มาตรา 12, WTO, TAU, AFTA เป็น
ต้น และต้องคํานวณคา่ภาษีอากรตามปกติ 

(ข) กรณีวางประกนัตาม 19 ตรี ให้ระบ ุPrivilege Code = 000 ตามอตัราปกติเท่านัน้ 

– การชําระอากรตรวจสอบกบัหลกัการ 19 ทวิ เช่น 

(ก) ชําระอากรเต็มจํานวน  

(ข) ลดเหลือกึ่งหนึ่งจากอากรท่ีเรียกเก็บเป็นการทัว่ไป ตามมาตรา 12 พระราชกําหนดพิกดั
อัตราศุลกากร (สําหรับ จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์, บริษัทมหาชนจํากัด, สมาชิกสภาอุตสาหกรรม, สมาชิก
หอการค้า, อ่ืน ๆ) ให้บนัทึก Exemption Rate = 50  

(ค) ลดเหลือร้อยละ 5 จากอากรท่ีเรียกเก็บเป็นการทัว่ไป ตามมาตรา 12 พระราชกําหนดพิกดั
อตัราศลุกากร (สําหรับ Gold Card) ให้บนัทกึ Exemption Rate = 95  

– วางประกนัตาม 19 ตรี สําหรับของนําเข้าตาม 19 ทวิ ให้บนัทึกการวางประกนั โดยระบุรหสั
เหตผุลการวางประกนัมาในช่อง Deposit Reason Code (D09) ท่ีส่วนรายการในใบขนสินค้า (Deposit)  ระบุ
จํานวนเงินวางประกนัมาในช่อง Deposit Amount ท่ีส่วนรายการในใบขนสินค้า (Duty) และท่ีส่วนรายการใน      
ใบขนสินค้า (Deposit) 

(ก) อากรศลุกากร ให้ยกยอดจากอากรศลุกากรท่ีตรวจสอบกบัหลกัการ มาวางประกนั 

(ข) ภาษีสรรพสามิตและคา่ภาษีอากรอ่ืน ๆ ต้องวางประกนัเต็มจํานวน  

(ค) VAT ต้องชําระเต็ม ไมส่ามารถวางประกนัได้ 

 (ง) การวางประกนัให้ปัดเศษของสตางค์ (ทศนิยมหลกัท่ี 3) ตามหลกัสากล 
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  สิทธ์ิคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ระบคุ่าดงันี ้

– ระบ ุBond = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสนิค้า 

– ระบ ุImport Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ท่ีนําสินค้าเข้าเก็บ 
ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 

– ให้ระบเุลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรของผู้ นําเข้าตรงกบัเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรท่ีจดทะเบียน
คลงัสินค้าทณัฑ์บน หรือ ผู้ ท่ีเจ้าของคลงัแจ้งอนญุาตไว้กบักรมศลุกากร 

– ระบ ุ Privilege Code ตามสิทธ์ิท่ีมีขณะนําเข้า เช่น มาตรา 12, WTO, TAU, AFTA เป็นต้น และ
ต้องคํานวณค่าภาษีอากรตามปกติ 

– ใช้สทิธ์ิยกเว้นอากรให้ใส ่Exemption Rate = 100 

– ระบุรหัสสถานท่ีนําเข้า (Discharge Port) เป็นรหัสสถานท่ีของศุลกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือ
สนามบิน ท่ีนําของเข้า (First Port) 

– ระบรุหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ย (Release Port) ให้บนัทึกข้อมลูรหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ย (Release 
Port) เป็นท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า (First Port)   
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 ใช้สิทธ์ิเขตปลอดอากร ให้ระบุค่าดังนี ้

– ระบ ุFree Zone = Y ท่ีส่วนรายการในใบขนสินค้า 

– ระบ ุImport Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ท่ีนําสินค้าเข้าเก็บ 
ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 

– ให้ระบเุลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรของผู้ นําเข้าตรงกบัเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรท่ีจดทะเบียน
ผู้ประกอบการในเขต Free Zone หรือ ผู้ ท่ีผู้ประกอบการในเขต Free Zone แจ้งอนญุาตไว้กบักรมศลุกากร 

– ระบ ุ Privilege Code ตามสิทธ์ิท่ีมีขณะนําเข้า เช่น มาตรา 12, WTO, TAU, AFTA เป็นต้น และ
ต้องคํานวณค่าภาษีอากรตามปกติ 

– ใช้สทิธ์ิยกเว้นอากรให้ใส ่Exemption Rate = 100 

– ระบุรหัสสถานท่ีนําเข้า (Discharge Port) เป็นรหัสสถานท่ีของศุลกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือ
สนามบิน ท่ีนําของเข้า (First Port) หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึง่เป็นท่ีตรวจและเก็บสนิค้าดงักลา่ว 

– ระบรุหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ย (Release Port) ให้บนัทึกข้อมลูรหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ย (Release 
Port) เป็นท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า (First Port) 

 ใช้สิทธ์ิเขตประกอบการเสรี ให้ระบุค่าดังนี ้

– ระบ ุI-EA-T = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 
– ระบ ุImport Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ท่ีนําสินค้าเข้า

เก็บ ท่ีสว่นรายการในใบขนสนิค้า 
– ให้ระบเุลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรของผู้ นําเข้าตรงกบัเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรท่ีจดทะเบียน

ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี หรือ ผู้ ท่ีผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี แจ้งอนญุาตไว้กบักรมศลุกากร 
– ระบ ุ Privilege Code ตามสิทธ์ิท่ีมีขณะนําเข้า เช่น มาตรา 12, WTO, TAU, AFTA เป็นต้น และ

ต้องคํานวณค่าภาษีอากรตามปกติ 
– ใช้สทิธ์ิยกเว้นอากรให้ใส ่Exemption Rate = 100 
– ระบุรหัสสถานท่ีนําเข้า (Discharge Port) เป็นรหัสสถานท่ีของศุลกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือ

สนามบิน ท่ีนําของเข้า (First Port) หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึง่เป็นท่ีตรวจและเก็บสนิค้าดงักลา่ว 

– ระบรุหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ย (Release Port) ให้บนัทึกข้อมลูรหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ย (Release 
Port) เป็นท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้า (First Port) 
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 ขอใช้สิทธ์ส่งเสริมการลงทุน 

 สิทธ์ิส่งเสริมการลงทุน BOI ให้ระบคุ่าดงันี ้
– ระบ ุBOI = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า 
– ระบุ เลขท่ีบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ในช่อง BOI License Number ท่ีส่วนรายการใน             

ใบขนสินค้า 
– Privilege Code = 000 ตามอตัราปกติ หรือ 999 ตามพระราชกําหนด เท่านัน้ 
– ระบเุลขท่ีอนมุตัิสัง่ปลอ่ยของ BOI สว่นใบอนญุาต  
– การชําระอากร ให้ระบ ุExemption Rate = ตามท่ี BOI อนมุติัให้ เช่น 

(ก) ยกเว้นอากร ให้บนัทึก Exemption Rate = 100  

(ข) ลดเหลือกึง่หนึง่ ให้บนัทกึ Exemption Rate = 50  

(ค) ลดเหลือร้อยละ 5 ให้บนัทกึ Exemption Rate = 95  

– การวางประกนั ให้ระบรุหสัเหตผุลการวางประกนัมาในช่อง Deposit Reason Code (D10) ท่ี
ส่วนรายการในใบขนสินค้า (Deposit)  ระบจํุานวนเงินวางประกนัมาในช่อง Deposit Amount ท่ีส่วนรายการ      
ในใบขนสนิค้า (Duty) และท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า (Deposit) 

(ก) อากรศลุกากร ให้ระบยุอดวางประกนั ตามท่ี BOI อนมุตัิให้  

(ข) VAT ให้ระบยุอดวางประกนั ตามท่ี BOI อนมุตัิให้  

– ภาษีสรรพสามิตและภาษีเพ่ือมหาดไทย ต้องชําระเต็ม เท่านัน้ 
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 ขอใช้สิทธ์ิคืนอากรขาเข้า ตามมาตรา 19  

 สิทธ์ิคืนอากรของส่งกลับไปยังต่างประเทศ (Re-Export) ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญัติ
ศลุกากร (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2482  

(1) ของใดท่ีพิสจูน์เป็นท่ีพอใจอธิบดีหรือผู้ ท่ีอธิบดีมอบหมายว่าเป็นของรายเดียวกนักบัท่ีนําเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรและเสียอากรแล้ว ถ้าส่งกลบัออกไปยงัเมืองต่างประเทศ ส่งกลบัไปเป็นของใช้สิน้เปลืองในเรือ
เดินทางไปเมืองต่างประเทศ ให้คืนเงินอากรขาเข้าให้แก่ผู้ นําของเข้าเก้าในสิบสว่นหรือส่วนท่ีเกินหนึ่งพนับาทของ
จํานวนท่ีได้เรียกเก็บไว้ โดยคํานวณตามใบขนสินค้าขาออกแต่ละฉบบั แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกวา่ ภายใต้เง่ือนไข
ดงัต่อไปนี ้

(ก) ระหว่างท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร ของนัน้มิได้ใช้ประโยชน์ด้วยประการใด ๆ เว้นแต่เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ในการสง่ของนัน้กลบัออกไป และมิได้เปล่ียนแปลงรูปลกัษณะใด ๆ 

(ข) ของนัน้ได้สง่กลบัออกไปทางท่าหรือท่ีสําหรับการสง่ออกซึง่ของท่ีขอคืนอากรขาเข้า 

(ค) ของนัน้ได้สง่กลบัออกไปภายในหนึง่ปีนบัแตว่นันําเข้า และ 

(ง) ต้องขอคืนเงินอากรภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ีสง่ของนัน้กลบัออกไป 

(2) กรณีของท่ีจะส่งกลบัออกไปนอกราชอาณาจักรยังมิได้มีการปล่อยออกไปจากอารักขาของ
ศลุกากร  

(2.1) ให้ระบคุ่าดงันี ้

- ระบ ุRe-Export  = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้าทกุรายการ 

- มีเง่ือนไขต้องสง่กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรทัง้ฉบบั โดยให้ชําระคา่ภาษีอากรหนึง่ใน 10 
หรือไมเ่กิน 1,000 บาท ตอ่ใบขนสินค้าขาเข้า 

- ระบ ุPrivilege Code ตามสิทธ์ิท่ีมีขณะนําเข้า เช่น มาตรา 12, WTO, TAU, AFTA เป็นต้น 

-  ระบ ุTariff Code = พิกดัอตัราศลุกากรให้ตรงกบัชนิดของท่ีจะสง่กลบัออกไป 

- อตัราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอา่นอตัราอากรท่ี Table REFDRT 
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(3) วิธีการคํานวณ 

Control Item 
CIF Value 

Baht 
Rate Duty VAT 

Total Tax    ตามปกต ิ ท่ีต้อง
ชําระ 

ตามปกต ิ ท่ีต้อง
ชําระ 

ยกเว้น 

1,000* 
 

1 50,000 10 5,000 435** 3,850 0 100 

 2 30,000 20 6,000 522** 2,520 0 100 
 3 10,000 5 500 43** 735 0 100 
 รวม   11,500 1,000* 7,105 0  

อากรคิดหนึง่ใน 10 มีค่าเท่ากบั 1,150 ซึง่เกินหนึง่พนับาทจงึชําระเพียง 1,000 บาท 
Total Tax ทัง้ใบขนสินค้าจึงมีคา่ต้องชําระเท่ากบั 1,000 บาท 

 
หมายเหต ุ * คือค่าภาษีอากรท่ีต้องชําระทัง้ฉบบั (Control Total Tax คือยอดรวม) 

    ** คือค่าภาษีอากรท่ีจะชําระแต่ละ Duty Type ในแต่ละรายการ ซึง่ระบบจะตรวจสอบว่ารวมกนัแล้ว
ต้องเท่ากบั Total Tax ใน Control 

(4) ให้จดัทําใบขนสินค้าขาเข้าก่อนและนําเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมรายการไปบนัทึกไว้ในใบขน
สินค้าขาออก 

(5) กรณีของท่ีจะส่งกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร อยู่นอกอารักขาของศลุกากรแล้ว ให้จดัทําใบขน
สินค้าขาเข้าปกติ และจัดทําใบขนสินค้าขาออกโดยระบุในแต่ละรายการท่ีส่งออกเป็น Re-Export  และให้ระบุ
เลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมรายการ   แล้วไปดําเนินการขอคืนอากรในระบบคืนอากรทั่วไปเม่ือส่งออกไป        
นอกราชอาณาจกัรเรียบร้อยแล้ว 

(6) กรณีของท่ีจะส่งกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรเพียงบางส่วน อนุญาตให้ทํา Re-Export ใน
อารักขาโดยให้ชําระค่าภาษีอากรหนึ่งใน 10 หรือไม่เกิน 1,000 บาท ต่อใบขนสินค้าขาเข้า เฉพาะกรณีท่ีสามารถ
แยก D/O ได้เท่านัน้ 
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 การขอสงวนสิทธิโต้แย้งพกัิดอัตราศุลกากร /การวางประกัน 

 การขอวางประกันในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีปัญหาเก่ียวกับจํานวนค่าอากรสําหรับ
ของที่กาํลังผ่านศุลกากร 

-       การวางประกนั กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีเห็นวา่มีปัญหาเก่ียวกบัค่าอากรในการผ่านพิธีการ ตามมาตรา 
112 และถกูวางประกนัไว้แล้ว หากผู้ นําของเข้ามีความประสงค์ขอวางประกนัของท่ีนําเข้าในลกัษณะเดิมท่ีนําเข้า
มาในภายหลงั ให้สําแดงพิกัดอตัราศุลกากรในอตัราสูง ชําระภาษีอากรในอตัราอากรท่ีสําแดงต่ําและถูกจับกุม 
โดยนํายอดอากรท่ีเป็นส่วนต่างของค่าภาษีขาเข้าสําแดงไว้ในช่องวางประกัน แต่ให้ชําระภาษีมูลค่าเพ่ิมใน       
พิกดัอตัราอากรสูงเต็มจํานวน โดยให้บนัทึกพิกัดอตัราศุลกากรในอตัราท่ีขอวางประกันในช่อง Argumentative     
ทัง้ 3 ช่องตามตวัอย่างด้านล่างนี ้ พร้อมทัง้ ให้ระบุเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าฉบบัท่ีมีปัญหาท่ีช่อง Reference 
Declaration Number และ Reference Declaration Line Number โดยจดัทําข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าเพ่ือขอพบ
เจ้าหน้าท่ีกรณีมีปัญหาพิกดั/ราคา (Assessment Request) 

- หลกัการสําแดงข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า  กรณีขอวางประกนัปัญหาพิกดัอตัราศลุกากร 
ตวัอยา่ง   พิกดัท่ีต้องชําระ  คือ 34022013 อตัรา 10 % 
 พิกดัท่ีขอสงวนสิทธ์ิวางประกนั คือ  38099110  อตัรา 0 % 
สง่ข้อมลูดงันี ้
Tariff Code 000034022013  
Tariff Sequence  55005 
Privilege Code 000 
CIF Value Baht 00000000510825.00 
Argumentative Tariff Code 38099110 
Argumentative Privilege Code 000 
Argumentative Tariff Sequence 55005 
Duty Type 0100 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000051082.00 
Amount Paid 00000000000000.00 
Deposit Amount 00000000051082.00 
Argumentative Value Rate  00000000000000.000 

Duty Type 0500 
Value Rate 00000000000007.000 
Amount 00000000039334.00 
Amount Paid 00000000039334.00 
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Deposit  
Duty Type 0100 
Deposit Reason D02 
Deposit Amount 00000000051082.00 

 

- หลกัการสําแดงข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า  กรณีขอวางประกนัปัญหาราคา 
ตวัอยา่ง   ราคาศลุกากรท่ีต้องชําระ คือ  15,000 
 ราคาท่ีขอสงวนสิทธ์ิวางประกนั คือ 10,000 
 
สง่ข้อมลูดงันี ้
Tariff Code 000034022013  
CIF Value Baht 0000000010000.00 
CIF Value Assess 0000000015000.00 
Duty Type 0100 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000001500.00 
Amount Paid 00000000001000.00 
Deposit Amount 00000000000500.00 

Duty Type 0500 
Value Rate 00000000000007.000 
Amount 00000000001155.00 
 (15,000+1,500)*7% 
Amount Paid 00000000001155.00 

Deposit  
Duty Type 0100 
Deposit Reason D01 (วางประกนัปัญหาราคา) 
Deposit Amount 00000000000500.00  
                             (1,500-1,000) 
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 การขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกร้องขอคืนเงนิอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจาํนวนที่พงึต้องเสียจริง 

-    การสงวนสิทธ์ิโต้แย้งเพ่ือขอคืนเงินอากรกรณีท่ีเสียไว้เกิน ตามมาตรา 10 วรรค 5 ผู้ประกอบการ
ต้องสําแดงพิกดัอตัราศลุกากรในอตัราสงู ชําระอากรอตัราอากรสงู และขอสงวนสิทธ์ิโต้แย้งเพ่ือขอคืนอากรไว้ใน
พิกดัอตัราอากรซึง่ต่ํากวา่ท่ีสําแดง ในช่อง Argumentative ทัง้ 4 ช่องตามตวัอยา่งด้านล่างนี ้โดยจดัทําข้อมลูใบ
ขนสินค้าขาเข้าเพ่ือขอพบเจ้าหน้าท่ีกรณีมีปัญหาพิกดั/ราคา (Assessment Request) 

- หลกัการสําแดงข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า  กรณีขอสงวนสทิธ์ิโต้แย้งปัญหาพิกดัอตัราศลุกากร 
ตวัอยา่ง   พิกดัท่ีต้องชําระ  คือ 34022013 อตัรา 10 %  
 พิกดัท่ีขอสงวนสิทธิโต้แย้ง คือ  38099110  อตัรา 5 % 
 
สง่ข้อมลูดงันี ้
Tariff Code 34022013 
Tariff Sequence  55005 
Privilege Code 000 
CIF Value Baht 00000000510825.00 
Argumentative Tariff Code 38099110 
Argumentative Privilege Code 000 
Argumentative Tariff Sequence 55005 
Argumentative Reason Code P02 
 
Duty Type 0100 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000051082.00 
Amount Paid 00000000051082.00 
Argumentative Value Rate  00000000000005.000 

Duty Type 0500 
Value Rate 00000000000007.000 
Amount 00000000039334.00 
Amount Paid 00000000039334.00 
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- หลกัการสําแดงข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า  กรณีขอสงวนสทิธ์ิโต้แย้งปัญหาตามมาตรา 14 
ตวัอยา่ง   พิกดัท่ีต้องชําระ  คือ 34022013 อตัรา 10 %  
 พิกดัท่ีขอสงวนสิทธิโต้แย้ง คือ  38099110  อตัรา 0 % 
สง่ข้อมลูดงันี ้
Tariff Code 34022013 
Tariff Sequence  55005 
Privilege Code 000 
CIF Value Baht 00000000510825.00 
Argumentative Tariff Code 38099110 
Argumentative Privilege Code TJ1 
Argumentative Tariff Sequence 55005 
Argumentative Reason Code P14 
Duty Type 0100 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000051082.00 
Amount Paid 00000000051082.00 
Argumentative Value Rate  00000000000000.000 

Duty Type 0500 
Value Rate 00000000000007.000 
Amount 00000000039334.00 
Amount Paid 00000000039334.00 
 

- หลกัการสําแดงข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า  กรณีขอสงวนสทิธ์ิโต้แย้งปัญหาราคา 
ตวัอยา่ง   ราคาศลุกากรท่ีต้องชําระ  คือ  15,000 
 ราคาท่ีผู้ นําเข้าขอสงวนสิทธิโต้แย้ง คือ 10,000 
สง่ข้อมลูดงันี ้
Tariff Code 000034022013  
CIF Value Baht 0000000010000.00 
CIF Value Assess 0000000015000.00 
Argumentative Reason Code P01 

Duty Type 0100 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000001500.00 
Amount Paid 00000000001500.00 

Duty Type 0500 
Value Rate 00000000000007.000 
Amount 00000000001155.00  
Amount Paid 00000000001155.00 
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 ขอวางประกันกองทุนนํา้มันเชือ้เพลิงและเงนิกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
- หลกัการสําแดงข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า  กรณีขอวางประกนักองทนุนํา้มนัเชือ้เพลิงและเงินกองทนุ

เพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน 
ตวัอยา่ง   ราคาศลุกากรท่ีต้องชําระ คือ  100,000 
สง่ข้อมลูดงันี ้
Tariff Code 000034022013  
CIF Value Baht 0000000100000.00 

Duty Type 0100 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000010000.00 
Amount Paid 00000000010000.00 

 

Duty Type 1401 (เงินกองทนุนํา้มนัเชือ้เพลิง) 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000010000.00 
Amount Paid 00000000000000.00 
Deposit Amount 00000000010000.00 

  

Duty Type 1402 (เงินกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน) 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000010000.00 
Amount Paid 00000000000000.00 
Deposit Amount 00000000010000.00 

 

Duty Type 0500 
Value Rate 00000000000007.000 
Amount 00000000007700.00 (100,000+10,000)*7% 
Amount Paid 00000000007700.00 
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Deposit  
Duty Type 1401 (เงินกองทนุนํา้มนัเชือ้เพลิง) 
Deposit Reason D16 (วางประกนักองทนุนํา้มนั) 
Deposit Amount 000000000010000.00 
Duty Type 1402 (เงินกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน) 
Deposit Reason D16 (วางประกนักองทนุนํา้มนั) 
Deposit Amount 000000000010000.00 
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 ขอชาํระหรือวางประกันอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
- หลกัการสําแดงข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า  กรณีมีคา่อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุต้องชําระ 

ตวัอยา่ง   ราคาศลุกากรท่ีต้องชําระ คือ  100,000 
สง่ข้อมลูดงันี ้
Tariff Code 000034022013  
CIF Value Baht 0000000100000.00 

Duty Type 0100 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000010000.00 
Amount Paid 00000000010000.00 

 

Duty Type 0111 (คา่อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุ) 
Value Rate 00000000000030.000 
Amount 00000000030000.00 
Amount Paid 00000000030000.00 

 

Duty Type 0500 
Value Rate 00000000000007.000 
Amount 00000000009800.00 (100,000+10,000+30,000)*7% 
Amount Paid 00000000009800.00 
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- หลักการสําแดงข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  กรณีขอวางประกันค่าอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและ    
การอดุหนนุ 
ตวัอยา่ง   ราคาศลุกากรท่ีต้องชําระ คือ  100,000 
สง่ข้อมลูดงันี ้
Tariff Code 000034022013  
CIF Value Baht 0000000100000.00 

Duty Type 0100 
Value Rate 00000000000010.000 
Amount 00000000010000.00 
Amount Paid 00000000010000.00 

 

Duty Type 0111 (คา่อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุ) 
Value Rate 00000000000030.000 
Amount 00000000030000.00 
Amount Paid 00000000000000.00 
Deposit Amount 00000000030000.00 

  

Duty Type 0500 
Value Rate 00000000000007.000 
Amount 00000000009800.00 (100,000+10,000+30,000)*7% 
Amount Paid 00000000009800.00 

 
Deposit  
Duty Type 0111 (คา่อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุ) 
Deposit Reason D15 (วางประกนัตามพ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ) 
Deposit Amount 000000000030000.00 

 



 คู่มือการผ่านพธีิการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสาํหรับการนําเข้า (e-Import) 
                           

 

หน้า 113  จาก 219 

 หลักการบันทกึค่าภาษีอากรและวางประกัน ในใบขนสินค้าขาเข้า  

 
หมายเหต ุ

- ตวัอยา่งด้านบนใช้ Duty rate เท่ากบั 20% 
- การคํานวณอากรท่ีชําระ (Amount Paid) ปกติแล้วจะต้องมีคา่เท่ากบัอาการตามปกติ (Amount) ตาม 

Case 1  ยกเว้น Exemption Rate มีค่า 
- อากรท่ีชําระ (Amount Paid)  ท่ีคํานวณได้นัน้ หากต้องการวางประกนั ให้บนัทกึคา่ท่ีช่อง Deposit 

Amount ให้เทา่กบั อากรท่ีชําระ (Amount Paid)  นัน้  
- การคํานวณคา่วางประกนั ทกุกรณี ไมต้่องปัดเป็นตวักลม ให้วางเท่ากบัคา่อากรท่ีชําระ 
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 Payment Method and Guarantee Method Guideline  

 
 
หมายเหต ุ
ถ้า Total Payment Amount  มีค่าต้องระบ ุข้อมลูดงัตอ่ไปนีด้้วย 

- Bank Code  
- Bank Branch Code 
- Bank Account Number 
- Customs Bank Code 

ถ้า Total Deposit Amount มีค่าต้องระบ ุข้อมลูดงัตอ่ไปนีด้้วย 
- Guarantee Bank Code 
- Guarantee Bank Branch Code 
- Guarantee Bank Account Number (ถ้ามี) 
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 หลักเกณฑ์การขอวางประกัน เพื่อออกของไปก่อน ในใบขนสินค้าขาเข้าที่มีปัญหา 
 ใบขนสนิค้าขาเข้าฉบบัแรก  

 
- เจ้าหน้าท่ีศลุกากร บนัทกึการประเมนิใหม ่เพ่ือวางประกนัปัญหาพิกดัศลุกากร 
- ผู้ประกอบการชําระเงินวางประกนัคา่ภาษีอากร 

- เจ้าหน้าท่ีศลุกากรตรวจปลอ่ยของ 

 
 ใบขนสนิค้าขาเข้าฉบบัท่ี 2 หากผลการพิจารณาปัญหาพิกดัศลุกากร ยงัไมส่ิน้สดุ 

 
- ผู้ประกอบการต้องอ้างถงึเลขท่ีใบขนสินค้าฉบบัแรกท่ีได้วางประกนัไว้ในช่องเลขท่ีใบขนสินค้าท่ีอ้างถงึ

ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า  
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 หลักเกณฑ์การขอสงวนสิทธ์ิโต้แย้ง เพื่อออกของไปก่อน ในใบขนสินค้าขาเข้าที่มีปัญหา 
 ใบขนสนิค้าขาเข้าฉบบัแรก  

 
- เจ้าหน้าท่ีศลุกากร บนัทกึการประเมนิใหม ่
- ผู้ประกอบการชําระเงินค่าภาษีอากร 

- เจ้าหน้าท่ีศลุกากรตรวจปลอ่ยของ 

 
 ใบขนสนิค้าขาเข้าฉบบัท่ี 2 หากผลการพิจารณาปัญหาพิกดัศลุกากร ยงัไมส่ิน้สดุ 

 
- ผู้ ประกอบการต้องอ้างถึงเลขท่ีใบขนสินค้าฉบับแรกท่ีได้ขอสงวนสิทธ์ิโต้แย้งไว้ในช่องเลขท่ี             

ใบขนสนิค้าท่ีอ้างถงึท่ีส่วนรายการในใบขนสินค้า  
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 หลักเกณฑ์การขอวางประกัน/สงวนสิทธิ์โต้แย้ง เพื่อออกของไปก่อนในใบขนสินค้าขาเข้า 
     ใช้สิทธ์ิ 19 ทวิ 
 ใบขนสนิค้าขาเข้าฉบบัแรก  

 
- เจ้าหน้าท่ีศลุกากร บนัทกึการประเมนิใหมต่ามพิกดัท่ีสงวนสิทธ์ิโต้แย้งพิกดั และวางประกนัตาม

หลกัการ 19 ทวิ ท่ีผู้ประกอบการได้รับ 
- ผู้ประกอบการชําระเงินวางประกนัคา่ภาษีอากร 

- เจ้าหน้าท่ีศลุกากรตรวจปลอ่ยของ 

 
 ใบขนสนิค้าขาเข้าฉบบัท่ี 2 หากผลการพิจารณาปัญหาพิกดัศลุกากร ยงัไมส่ิน้สดุ 

 
-     ผู้ประกอบการบนัทกึสงวนสทิธ์ิโต้แย้งพิกดัศลุกากรตามใบขนสนิค้าขาเข้าฉบบัแรก และได้รับสิทธ์ิ  

การวางประกนั 19 ทวิตามหลกัการท่ีได้รับ 

-      ผู้ประกอบการต้องอ้างถงึเลขท่ีใบขนสินค้าฉบบัแรกท่ีได้วางประกนัไว้ในช่องเลขท่ีใบขนสินค้าท่ี     
อ้างถงึท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้า  
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 หลักเกณฑ์การขอวางประกัน/สงวนสิทธิ์ โต้แย้ง เพื่อออกของไปก่อน   ในใบขนสินค้า  
ขาเข้าใช้สิทธ์ิคลังสินค้าทณัฑ์ 
 ใบขนสนิค้าขาเข้าฉบบัแรก  

 
- เจ้าหน้าท่ีศลุกากร บนัทกึการประเมนิใหมต่ามพิกดัท่ีสงวนสิทธ์ิโต้แย้งพิกดั และยกเว้นอากรตามสิทธ์ิ

การนําเข้าคลงัสนิค้าทณัฑ์บนท่ีผู้ประกอบการได้รับ 

- เจ้าหน้าท่ีศลุกากรตรวจปลอ่ยของ 

 
 ใบขนสนิค้าขาเข้าฉบบัท่ี 2 หากผลการพิจารณาปัญหาพิกดัศลุกากร ยงัไมส่ิน้สดุ 

 
- ผู้ประกอบการบนัทกึสงวนสทิธ์ิโต้แย้งพิกดัศลุกากรตามใบขนสินค้าขาเข้าฉบบัแรก และได้รับสิทธ์ิยกเว้นอากร

ตามสิทธ์ิการนําเข้าคลงัสินค้าทณัฑ์บนท่ีผู้ประกอบการได้รับ 

- ผู้ประกอบการต้องอ้างถงึเลขท่ีใบขนสินค้าฉบบัแรกท่ีได้วางประกนัไว้ในชอ่งเลขท่ีใบขนสินค้าท่ีอ้างถงึท่ีสว่น
รายการในใบขนสินค้า  
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 รหสัเหตุผลการวางประกัน (Deposit Reason Code) 
รหสั รายละเอียด 
D01 วางประกนัปัญหาราคา 
D02 วางประกนัปัญหาพกิดัอตัราอากร 
D03 วางประกนัปัญหาปริมาณ 
D30 วางประกนัปัญหาปริมาณสรรพสามติ 
D12 วางประกนัเร่ืองรักษาส่ิงแวดล้อม 
D14 วางประกนัเร่ืองประหยดัพลงังาน          
D06 การนําเข้ายทุธภณัฑ์                           
D07 การนําเข้าอปุกรณ์ขดุเจาะนํา้มนั      
D08 การวางประกนัตามมาตรา 40 วรรค 2 
D09 วางประกนัใบขนสินค้า 19 ทวิ  
D10 วางประกนัใบขนสินค้าสง่เสริมการลงทนุ 
D11 การวางประกนัใบขนฯสง่เสริมสําแดงเกินอนมุตั ิ      
D13 ขอสงวนสิทธิการลดอตัราอากรและยกเว้นอากรศลุกากรตามมาตรา 12 กรณี CKD โดยการ

วางประกนั                         
D15  วางประกนัตาม พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 
D16 วางประกนักองทนุนํา้มนั 
D17 ขอหกัทอนราคา ผลิตภณัฑ์จากวตัถดุิบในราชอาณาจกัร    
D18  ขอสงวนสิทธิการลดอตัราอากรและยกเว้นอากรศลุกากรตามมาตรา 12 กรณีผ่อนผนัการถอด

แยกโดยการวางประกนั                  

 



 คู่มือการผ่านพธีิการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสาํหรับการนําเข้า (e-Import) 
                           

 

หน้า 120  จาก 219 

 รหสัเหตุผลการขอสงวนสิทธิ์โต้แย้ง (Argumentative Reason Code) 
รหสั รายละเอียด 
P01 ขอสงวนสิทธิโต้แย้งปัญหาราคา     
P02 ขอสงวนสิทธิโต้แย้งปัญหาพิกดัอตัราอากร        
P03 ขอสงวนสิทธิโต้แย้งปัญหาปริมาณ  
P30 ขอสงวนสิทธิโต้แย้งปัญหาปริมาณสรรพสามิต  
P12 ขอสงวนสิทธิการใช้สิทธิพเิศษตามมาตรา 12 
P14 ขอสงวนสิทธิการใช้สิทธิพเิศษตามมาตรา 14 
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 ประเภทค่าภาษีอากรที่ต้องชาํระและ/หรือวางประกัน  (Duty Type)  มีค่าดงันี ้
รหสั ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ 

0100 คา่อากรขาเข้า Import Duty 

0105 คา่อากรพิเศษ Special Duty 

0110 คา่ธรรมเนียม Surcharge 

0111 คา่อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุ AD/CVD 

0114 คา่อากรชัว่คราวตามมาตรการปกป้อง Safeguards Duty 

0300 คา่ภาษีสรรพสามิต  Excise 

0310 คา่ภาษีสรรพสามิต-สรุา  Excise- Alcohol 

0320 คา่ภาษีสรรพสามิต-ยาสบู Excise- Tobacco 

0330 คา่ภาษีสรรพสามิต-ไพ ่ Excise-Playing cards 

0400 คา่ภาษีเพ่ือมหาดไทย Local 

0500 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ VAT 

0600 คา่ภาษีอ่ืน Other Tax 

0603 คา่ธรรมเนียมพิเศษกระทรวงพาณิชย์ MOC Surcharge 

1401 เงินกองทนุนํา้มนัเชือ้เพลิง  Oil 

1404 เงินกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน Energy 

1412 เงินกองทนุสง่เสริมสขุภาพ - สรุา Alcohol 

1414 เงินกองทนุสง่เสริมสขุภาพ - ยาสบู Tobacco 

1416 เงินบํารุงองค์การของ สสท. - สรุา TPBS Alcohol 

1418 เงินบํารุงองค์การของ สสท. – ยาสบู TPBS Tobacco 
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 เลขประจาํตวัผู้เสียภาษีของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต (Permit Issue Authority)    
      มีค่าดังนี ้
ลําดบัท่ี หน่วยงาน เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 13 หลกั 

1 กรมการขนสง่ทางบก 0994000161328 

2 กรมการขนสง่ทางอากาศ  0994000158084 

3 กรมการค้าต่างประเทศ 0994000159561 

4 กรมการค้าภายใน 0994000161450 

5 กรมควบคมุโรค 0994000241801 

6 กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ 0994000036191 

7 กรมทรัพยากรธรณี 0994000160887 

8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0994000044615 

9 กรมธรุกิจพลงังาน 0994000036337 

10 กรมประมง 0994000160259 

11 กรมปศสุตัว์ 0994000159251 

12 กรมป่าไม้ 0994000159897 

13 กรมพฒันาธรุกิจการค้า 0994000244746 

14 กรมโรงงานอตุสาหกรรม 0994000528116 

15 กรมวิชาการเกษตร 0994000158921 

16 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0994000160682 

17 กรมศลุกากร 0994000163011 

18 กรมส่งเสริมการสง่ออก 0994000159668 

19 กรมสรรพสามิต 0994000160461 

20 กรมสรรพากร 0994000158441 

21 กรมอตุสาหกรรมทหาร 0994000011679 

22 กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 0994000036213 

23 กรมอทุยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธุ์พืช 0994000041969 
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ลําดบัท่ี หน่วยงาน เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 13 หลกั 

24 การท่าเรือแหง่ประเทศไทย 0994000165480 

25 การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 0994000164980 

26 สํานกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ 0994000049447 

27 สภาหอการค้าไทย 0994000164921 

28 สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 0994000740964 

29 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 0994000165676 

30 สํานกังานพลงังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 0994000159544 

31 สํานกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ 0994000037015 

 
** หากเป็นใบอนญุาตจากตา่งประเทศ เช่น  ATIGA Form D ในช่องเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรของผู้ออก
ใบอนญุาตให้ระบช่ืุอยอ่ประเทศผู้ออกใบอนญุาต นัน้ เชน่ MY = ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น
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ขัน้ตอนที่  การตัดบัญชีใบขนสินค้ากับรายงานการนําของเข้า 

 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูล Manifest 

 การย่ืนใบขนสินค้าขาเข้าและการชําระค่าภาษีอากรหรือวางประกนัค่าภาษีอากรสําหรับใบขนสินค้าขา
เข้าทกุประเภท ให้สามารถกระทําได้ทัง้ก่อนและหลงัวนัเรือเข้า โดยผู้ นําของเข้าหรือตวัแทนต้องสําแดงช่ือเรือ วนั
เรือเข้า ไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า ให้ตรงตามข้อมลู Manifest  

 กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงวันเรือเข้า ภายหลงัการผา่นพิธีการและชําระคา่ภาษีอากรหรือวางประกนัแล้ว  
- หากเป็นเหตใุห้มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราอากร ให้ผู้ นําของ

เข้าหรือตัวแทนย่ืนคําร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้านัน้ ต่อหน่วยบริการศุลกากรของ ท่า หรือท่ี หรือ
สนามบินท่ีนําของเข้า หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึง่เป็นท่ีตรวจและเก็บสนิค้าดงักลา่ว 

- กรณีมีผลกระทบคา่ภาษีอากรให้ผู้ นําของเข้าหรือตวัแทนชําระค่าภาษีอากรหรือวางประกนัค่าภาษี
อากรให้ถกูต้องก่อน แล้วจงึจะสามารถรับการตรวจปลอ่ยสินค้าตอ่ไป 

 ข้อมูลบัญชีสินค้า (Manifest) 
Seq. Field Name Format Field Description 
1.  Vessel Name an..35 ช่ือยานพาหนะ 
2.  Discharge Port n..4 รหสัสถานท่ีนําเข้า 
3.  Arrival Date n8 วนัท่ีนําเข้า 
4.  Master Bill of Lading an..35 เลขท่ีใบตราสง่ 1  

มีความสมัพนัธ์กบั Transport Mode ดงันี ้ 
- เรือ ไมต้่องระบ ุ
- รถไฟ ไม่ต้องระบ ุ
- รถยนต์/ทางบก ให้ระบ ุReceived Control No 

ของศ.บ.1 
- อากาศ ให้ระบ ุMaster Air Waybill 
- ไปรษณีย์ ไมต้่องระบ ุ
- ผู้ โดยสารนําพา ไมต้่องระบ ุ

5.  House Bill of Lading an..35 เลขท่ีใบตราสง่ 2  
มีความสมัพนัธ์กบั Transport Mode ดงันี ้

- เรือ ให้ระบ ุBill of Lading 
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Seq. Field Name Format Field Description 
- รถไฟ ให้ระบ ุBill of Lading 
- รถยนต์/ทางบก ให้ระบ ุItem No ของศ.บ.1 สว่น

รายการ 
- อากาศ ให้ระบ ุHouse Air Waybill 
- ไปรษณีย์ ให้ระบเุลขรายการศลุกากร (Postal No) 
- ผู้ โดยสารนําพา ให้ระบเุลขบญัชีสนิค้าท่ีผู้ โดยสาร

นําพาจากอากาศยาน (Passenger Baggage No) 
6.  Company English 

Name 
an..70 ช่ือผู้ นําเข้าภาษาองักฤษ ตรวจสอบกบัช่ือผู้ รับสินค้า 

(Consignee Name) 
7.  Total Package Amount n..8 จํานวนหีบห่อรวม  
8.  Total Package Unit an..2 ลกัษณะหีบหอ่รวม  
9.  Gross Weight n..11,3 นํา้หนกัรวม สําหรับทางอากาศใช้นํา้หนกัตาม D/O 
10.  Gross Weight Unit an..3 หน่วยของนํา้หนกัรวม 
11.  Release Port n..4 รหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ย 
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 การตรวจสอบระหว่างใบขนสินค้ากับ Manifest 
ใบขนสนิค้า & Manifest เรือ รถไฟ บก อากาศ ไปรษณีย์ ผู้ โดยสาร

นําพา 
Vessel Name Y Y - Y - - 
Discharge Port Y Y Y Y Y Y 
Arrival Date Y Y Y Y Y Y 
Master Bill of Lading - - Y Y - - 
House Bill of Lading Y Y Y Y Y Y 
Company English Name Y Y Y Y Y Y 
Total Package Amount 
(จํานวนหีบหอ่รวม) 

= = >, = = = = 

Total Package Unit 
(ลกัษณะหีบห่อรวม) 

= = = = = = 

Gross Weight 
(นํา้หนกัรวม) 

= = >, = = = = 

Gross Weight Unit 
(หน่วยของนํา้หนกัรวม) 

= = = = = = 

Release Port Y Y Y Y Y Y 
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 การบันทกึข้อมูลสาํคัญ ๆ ใน Manifest ทางรถไฟ 
 

ตวัอยา่งการบนัทกึข้อมลูรหสัสถานท่ีในข้อมลู Manifest 
VESSEL/FLIGHT SCHEDULE MESSAGE 

M Port of Discharge/Loading a5 ท่าท่ีทําการขนถ่าย  
(ยื่นรายงานเรือ) 

 ด่านศลุกากรปาดงัเบซาร์ (THPDB) 

CONTAINER OPERATORS MESSAGE 

M Port of Discharge/Loading a5 ท่าท่ีทําการขนถ่าย  
(ยื่นรายงานเรือ) 

 ด่านศลุกากรปาดงัเบซาร์ (THPDB) 

MASTER SEA CARGO MANIFEST MESSAGE 

M Port of Discharge/Loading a5 สําหรับนําเข้า ท่าท่ีทําการขน
ถ่ายในประเทศไทย   
(ยื่นรายงานเรือ) 

 ด่านศลุกากรปาดงัเบซาร์ (THPDB) 

O  Port of Delivery a5  สถานท่ีสง่สินค้า 
- สําหรับการนําเข้า กรณีลากตู้ ไป 
รพท.เท่านัน้ 
 - สําหรับการส่งออก ไม่ต้อง
บนัทกึค่า 

1. สํานกังานศลุกากรท่าเรือ
แหลมฉบงั 

THLCH 

2. ดา่นศลุกากรมาบตาพดุ THMAT 
3. สํานกังานศลุการ

ลาดกระบงั 
THLKR 

4. ดา่นศลุกากรบ้านดอน THURT 
5. ดา่นศลุกากร

นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) 
THNST 

6. ดา่นศลุการสไุหงโกลก THSKL 
7. ดา่นศลุกากรสงขลา THSGZ 
8. ดา่นศลุกากรปาดงัเบซาร์ THPDB 

M Shed Number/Release Port n..4 - สําหรับการนําเข้า รหสัโกดงั
หรือสถานท่ีเก็บของ 
(รหสัสถานท่ีตรวจปล่อย) 
- สําหรับสง่ออก รหสัสถานท่ี
ตรวจปลอ่ย 

จะสมัพนัธ์กบั Port of Discharge หรือ 
Port of Delivery (ถ้า Port of Delivery 
มีค่า Shed Number/Release Port จะ
เท่ากบัรหสัสถานท่ีตรวจปล่อยของ Port 
of Delivery) 
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 เลขท่ีใบอนุญาตให้ผ่านแดน (ศ.บ. 1) 

- รูปแบบเลขท่ีใบอนญุาตให้ผา่นแดนในรูปแบบกระดาษ มีจํานวน 17 หลกั ดงันี ้

AAAA YY MM NNNNNNNNN 
       Running 9 หลกั เร่ิมต้นท่ี 000000001*  

       เดือน 2 หลกั 

       ปี พ.ศ. 2 หลกั 

รหสัสถานท่ีด่านศลุกากร 4 หลกั 

- ดา่นศลุกากรจะประกาศกําหนดเลข Running 9 หลกั ให้เร่ิมต้นด้วยเลขท่ีใดเป็นการเฉพาะของแต่
ละดา่นพรมแดนในสงักดัแตกต่างกนัไป เช่น เร่ิมต้นด้วย 000000001 หรือ 100000001 หรือ 200000001 เป็นต้น 
แตเ่ม่ือขึน้เดือนใหม่ให้นบั 1 ใหม ่

 กรณีการนําเข้าทางบกท่ีใช้ ศ.บ. 1 หลายฉบับ 
กรณีการขนส่งทางบกท่ีมีการขนสง่ผ่านดา่นพรมแดนทางบกหลายเท่ียวรถยนต์ให้ดําเนินการดงันี ้
- ในการจดัทําข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบคุา่ “Y” ในช่อง “Assessment request code”  

“มีปัญหาพิกดั ราคา พบเจ้าหน้าท่ี ท่ีท่าหรือท่ี ท่ีนําเข้า”  
- พบเจ้าหน้าท่ี ท่ีด่านศลุกากร เพ่ือขออนญุาตรวม ศ.บ.1 หลายฉบบัตอ่ 1 ใบขนสนิค้า 
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ขัน้ตอนที่   การชาํระค่าภาษีอากร  

 หลักการคาํนวณของระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกากร มีข้อกาํหนด ดงันี ้

  การปัดทศนิยม 

หากผลการคํานวณได้ทศนิยมเกินกว่าท่ีศุลกากรได้กําหนดใช้ ให้ปัดทศนิยมตามหลักสากล คือ 
มากกว่าหรือเท่ากบั 5 ให้ปัดขึน้ น้อยกว่า 5 ให้ปัดทิง้ ตวัอย่างเช่น ค่าภาษี ตามปกติ (Amount) ศลุกากรกําหนด
ขนาดไว้ 99,999,999,999,999.99 (16 N DE 2) หากมีการคํานวณแล้วได้ผลลพัธ์มีจํานวนทศนิยมเกินกว่า 2 หลกั 
ให้ปัดทศนิยมของหลกัท่ี 3 ตามหลกัการข้างต้น 

 คาํนวณอากรขาเข้า  

(1)  กรณี คิดอากรตามร้อยละ (%) ตามปกติ 

(ก) กรณีท่ีคิดตามราคาประเมิน  
- Duty Amount = CIF Value Assess (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) * Duty Value Rate / 100 

(ข) กรณีท่ีไมมี่ราคาประเมิน   
- Duty Amount = CIF Value Baht (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) * Duty Value Rate / 100 

(2)  กรณีคิดอากรตามสภาพ ตามปกต ิ

(ก) ตามนํา้หนกั  ตามปกต ิ

 หาก Weight Unit ท่ีจอภาพ = หน่วย ใน REFDRT  
- Duty Amount = Duty Specific Rate * Weight 

 หาก Weight Unit ท่ีจอภาพ <> หน่วยใน REFDRT 
- ต้องไปหาคา่คงท่ีสําหรับกระจายหน่วย โดยใช้ Weight Unit ท่ีจอภาพ + หน่วยใน 

REFDRT ไปหาใน RFDTB  
- Duty Amount = Duty Specific Rate * Weight * คา่คงท่ีสําหรับกระจายหน่วย 

(ข)  ตามปริมาณ ตามปกต ิ

 หาก Quantity Unit ท่ีจอภาพ = หน่วย ใน REFDRT 

- กรณีท่ีมีปริมาณประเมิน Assess Quantity > 0 Duty Amount = Duty Specific Rate * 
Assess Quantity 
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- กรณีท่ีไมมี่ปริมาณประเมนิ (Assess Quantity = 0) Duty Amount = Duty Specific 
Rate * Quantity 

 หาก Quantity Unit ท่ีจอภาพ <> หนว่ยใน REFDRT             

- ต้องไปหาคา่คงท่ีสําหรับกระจายหน่วย โดยใช้ Quantity Unit ท่ีจอภาพ + หน่วยใน 
REFDRT ไปหาใน RFDTB 

- กรณีท่ีมีปริมาณประเมิน Assess Quantity > 0 Duty Amount = Duty Specific Rate * 
Assess Quantity * คา่คงท่ีสําหรับกระจายหน่วย 

- กรณีท่ีไม่มีปริมาณประเมนิ Assess Quantity = 0 Duty Amount = Duty Specific Rate 
* Quantity * คา่คงท่ีสําหรับกระจายหนว่ย    

(3)  กรณี “B” มีทัง้อตัราตามร้อยละและอตัราตามสภาพ 

(ก) ให้คดิทัง้ตาม % และตามสภาพ แล้วให้ใช้อากรท่ีสงูกว่า 

(ข) ยกเว้น รหสัสิทธิพิเศษท่ีเป็น WTO ให้ใช้อากรตาม % เสมอ 

 คาํนวณค่าธรรมเนียม 

(1) กรณีท่ีคิดตามราคาประเมิน  

- Surcharge Amount = CIF Value Assess (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) * Surcharge Rate 

(2) กรณีท่ีไมมี่ราคาประเมิน  

- Surcharge Amount = CIF Value Baht  (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) * Surcharge Rate 

   คาํนวณค่าอากรช่ัวคราวตามมาตรการปกป้อง (Safeguards Duty) 
(1) กรณีท่ีคิดตามราคาประเมิน 

- Safeguards Duty = CIF Value Assess (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)* อตัราอากรชัว่คราว (ตาม
อตัราท่ีคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง)  

(2) กรณีท่ีไมมี่ราคาประเมิน 
- Safeguards Duty = CIF Value Baht (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)* อตัราอากรชัว่คราว (ตามอตัรา

ท่ีคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง) 
หมายเหต ุ Safeguards Duty ใช้เป็นฐานในการคํานวณภาษีตา่ง ๆ เชน่เดียวกบัอากรขาเข้า 
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 คาํนวณภาษีสรรพสามิต 

(1) ภาษีสรรพสามิตตาม %  

(ก) กรณีท่ีคิดตามราคาประเมิน 

 หากต้องชําระภาษีเพ่ือมหาดไทย “A”  

- Excise Amount = {CIF Value Assess (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Duty Amount 
(ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Special Duty (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Surcharge Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + MOC 
Surcharge Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)  + Other Tax (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Safeguards Duty (ทศนิยม 2 
ตําแหน่ง) } *คา่สมัประสิทธ์ิ (With Local)   

 หากไม่ต้องชําระภาษีเพ่ือมหาดไทย “B”  

- Excise Amount = {CIF Value Assess (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Duty Amount 
(ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Special Duty (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Surcharge Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + MOC 
Surcharge Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Other Tax (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Safeguards Duty (ทศนิยม 2 
ตําแหน่ง)} * คา่สมัประสิทธ์ิ (Without Local) 

(ข) กรณีท่ีไมมี่ราคาประเมิน  

 หากต้องชําระภาษีเพ่ือมหาดไทย “A”  

- Excise Amount = {CIF Value Baht (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Duty Amount (ทศนิยม 2 
ตําแหน่ง) + Special Duty (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Surcharge Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + MOC 
Surcharge Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Other Tax (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Safeguards Duty (ทศนิยม 2 
ตําแหน่ง)}  *คา่สมัประสิทธ์ิ (With Local)      

 หากไม่ต้องชําระภาษีเพ่ือมหาดไทย “B”  

- Excise Amount = {CIF Value Baht (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Duty Amount (ทศนิยม 2 
ตําแหน่ง) + Special Duty (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Surcharge Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + MOC 
Surcharge Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Other Tax (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Safeguards Duty (ทศนิยม 2 
ตําแหน่ง)} * คา่สมัประสิทธ์ิ (Without Local) 
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(2) ภาษีสรรพสามิตตามสภาพ ตามปกต ิ 

(ก) Specific Cal Code = “A”   

- Excise Amount = Excise Specific Rate * Excise Quantity 

(ข) Specific Cal Code = “B”  

- Excise Amount = Excise Specific Rate * Excise Quantity (ปริมาณท่ีปัดเศษขึน้เป็น
จํานวนเต็ม)  

(ค) Specific Cal Code = “C”   
- Excise Amount = Excise Specific Rate * Excise Quantity  

(โดยปริมาณ (Excise Quantity) ได้จาก ผลของ Excise Quantity Mod ด้วยคา่คงท่ี 
(Constant) ของ Excise Tariff Rate) 

 หากผลของ Excise Quantity Mod ด้วยคา่คงท่ี (Constant) ของ Excise Tariff Rate 
มากกว่า 0 

- Excise Quantity = จํานวนเต็ม Excise Quantity + 1                

 หากผลของ Excise Quantity Mod ด้วยคา่คงท่ี (Constant) ของ Excise Tariff Rate  
เท่ากบั 0 

- Excise Quantity = จํานวนเต็ม Excise Quantity                                    

(3)  กรณี “B” ให้ใช้ภาษีสรรพสามิตท่ีสงูกวา่                

 คาํนวณภาษีเพื่อมหาดไทย 

เม่ือภาษีสรรพสามิตมีค่าท่ีต้องชําระ ภาษีเพ่ือมหาดไทยเป็น “A” 
- Local Amount = (Excise Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) * Excise Local Ratio) / 100  
- Excise Local Ratio ปัจจบุนั เท่ากบั 10 ** 

   คาํนวณค่าอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (AD/CVD) 
(1) กรณีท่ีคิดตามราคาประเมิน 

- AD/CVD = CIF Value Assess (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)* อตัรา AD/CVD (ตามอตัราท่ี
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอดุหนนุกําหนด)  
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(2) กรณีท่ีไมมี่ราคาประเมิน 
- AD/CVD = CIF Value Baht (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)* อตัรา AD/CVD (ตามอตัราท่ี

คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอดุหนนุกําหนด)  
หมายเหต ุ AD/CVD ใช้เป็นฐานในการคํานวณภาษีมลูคา่เพ่ิมด้วย  

 คาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(1) กรณีท่ีคิดตามราคาประเมิน  

- VAT Amount = {CIF Value Assess (ทศนิยม 2 ตําแหนง่) + Duty Amount (ทศนิยม 2 
ตําแหน่ง) + Special Duty (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Surcharge Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + MOC Surcharge 
Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Other Tax (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Excise Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + 
Local Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + AD/CVD (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Safeguards Duty (ทศนิยม 2 
ตําแหน่ง)} * VAT Rate 

(2) กรณีท่ีไมมี่ราคาประเมิน 
- VAT Amount = {CIF Value Baht (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Duty Amount (ทศนิยม 2 

ตําแหน่ง) + Special Duty (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)  + Surcharge Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + MOC 
Surcharge Amount (ทศนิยม 2 ตําแหนง่) + Other Tax (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Excise Amount (ทศนิยม 2 
ตําแหน่ง) + Local Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + AD/CVD (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) + Safeguards Duty (ทศนิยม 
2 ตําแหนง่)}  * VAT Rate 

 คาํนวณเงนิกองทุนส่งเสริมสุขภาพ ต้องชําระ 2% ของภาษีสรรพสามิต  
(1) เงินกองทนุสง่เสริมสขุภาพ-สรุา = (Excise Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) * 2) / 100 
(2) เงินกองทนุสง่เสริมสขุภาพ-ยาสบู = (Excise Amount (ทศนิยม 2 ตําแหนง่) * 2) / 100 

 คาํนวณเงนิบาํรุงองค์การของ สสท. ต้องชําระ 1.5% ของภาษีสรรพสามติ 

(1) เงินบํารุงองค์การของ สสท.-สรุา = (Excise Amount (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) * 1.5) / 100 
(2) เงินบํารุงองค์การของ สสท.-ยาสบู = (Excise Amount (ทศนิยม 2 ตําแหนง่) * 1.5) / 100 

 คาํนวณเงนิกองทุนนํา้มันเชือ้เพลิง  

- อตัราเงินสง่เข้ากองทนุ (ปกติเป็นอตัราตามสภาพ) * ปริมาณ 
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 คาํนวณเงนิกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
- อตัราเงินสง่เข้ากองทนุ (ปกติเป็นอตัราตามสภาพ) * ปริมาณ 

 คาํนวณเงนิเพิ่มต่อเดือนสาํหรับใบขนสินค้าขาเข้า  
- Duty Interest = (Duty Amount * อตัราเงินเพ่ิมอากร) * Month  
- Excise Interest = (Excise Amount * อตัราเงินเพ่ิมภาษีสรรพามิต) * Month 
- Local Interest = (Local Amount * อตัราเงินเพ่ิมภาษีสรรพามิต) * Month  
- VAT Interest = (VAT Amount * อตัราเงินเพ่ิมภาษีมลูคา่เพ่ิม) * Month 
หมายเหต ุอตัราเงินเพ่ิม (Interest Rate) ตามอตัราท่ีกรมศลุกากรประกาศ 
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ขัน้ตอนที่  การตรวจสอบตามกระบวนการศุลกากร 

 ตารางแสดงสรุป การตรวจสอบการคาํนวณมูลค่าเงนินําเข้าเงนิบาทและเงนิต่างประเทศใน 
ใบขนสินค้าขาเข้า 
 

เง่ือนไข วิธีการ 
1. ผลรวม CIF มลูคา่เงินบาท ทกุรายการ เทียบกบั 

CIF มลูคา่เงินบาท ในสว่นควบคมุ 
- มี 1 รายการ   

CIF มลูคา่เงินบาท สว่นควบคมุ - ผลรวมของ 
CIF มลูคา่เงินบาท สว่นรายการ ทกุรายการ 
Diff ไม่ได้  

- มีมากกว่า 1 รายการ   
CIF มลูคา่เงินบาท สว่นควบคมุ - ผลรวมของ 
CIF มลูคา่เงินบาท สว่นรายการ ทกุรายการ 
Diff ได้ +20 บาท  

2. ผลรวม CIF เงินตา่งประเทศ ทกุรายการ เทียบ
กบั CIF เงินตา่งประเทศ ในสว่นควบคมุ 

- ไมมี่การตรวจสอบ เพราะแตล่ะรายการสกลุเงิน
อาจไมเ่หมือนกนัจงึไมมี่การตรวจสอบ          
ยอดรวม CIF เงินตา่งประเทศ ทกุรายการกบั 
CIF เงินตา่งประเทศในสว่นควบคมุ 

3. CIF เงินตา่งประเทศ ในสว่นควบคมุ คณูอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange Rate)  เทียบกบั 
CIF มลูคา่เงินบาทในสว่นควบคมุ 

- การตรวจสอบมลูคา่เงินบาทและเงินต่างประเทศ 
ท่ีได้จากการคํานวณ ดงันี ้

  CIF Value Foreign = CIF Value Baht หารด้วย 
Exchange Rate (ต้องอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ในข้อมลูใบขนสินค้า) 

  สามารถ Diff ได้ +0.5 

4. CIF เงินตา่งประเทศ ในสว่นรายการ  แต่ละ
รายการ คณูกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
(Exchange Rate) เทียบกบั CIF มลูคา่เงินบาท
ในสว่นรายการ 
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 ข้อมูลการตอบกลับของใบขนสินค้าขาเข้า มีดังต่อไปนี ้

สถานะ การตอบกลบั 
- ข้อมลูถกูต้องได้รับเลขท่ีใบขนสินค้า 
ไมต่ดิความเส่ียง “ไมต้่องตรวจสอบพิกดัศลุกากร ราคาและของ ไปรับของ ท่ีท่า

หรือท่ี ท่ีนําเข้า” 
ไมต่ดิความเส่ียงและขอเปิดตรวจ 
นอกสถานท่ี 

“ไมต้่องตรวจสอบพิกดัศลุกากร ราคาและของ ไปรับของ ท่ีท่า
หรือท่ี ท่ีนําเข้า” 

ตดิความเส่ียง “ต้องตรวจสอบพิกดัศลุกากร ราคาและของ ท่ีท่าหรือท่ี ท่ีนําเข้า” 
ตดิความเส่ียงและขอเปิดตรวจ 
นอกสถานท่ี 

“ให้ไปดําเนินการมดัลวด ท่ีท่าหรือท่ี ท่ีนําเข้า” 

ขอพบเจ้าหน้าท่ีมีปัญหาพิกดั/ราคา “มีปัญหาพิกดั ราคา พบเจ้าหน้าท่ี ท่ีท่าหรือท่ี ท่ีนําเข้า” 
 

ขอพบเจ้าหน้าท่ีเพ่ือรวมศ.บ.1 “พบเจ้าหน้าท่ี ท่ีด่านศลุกากรเพ่ือขออนญุาตรวม ศ.บ.1 หลาย
ฉบบัตอ่ 1 ใบขนสนิค้า”  
(สําหรับกรณีการนําเข้า 1 ใบขนสินค้า มีหลายศ.บ.1 ต้องมาพบ
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือขออนมุตั ิยงัไมส่ามารถไปชําระคา่ภาษีอากรได้) 
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สถานะ การตอบกลบั 
- ข้อมลูถกูต้องพบ Vessel Name และ Schedule Date แตไ่ม่มี Actual Date ในรายงานเรือเข้า 
Accept  
(ยงัไมไ่ด้รับเลขท่ีใบขนสนิค้า) 

"ยงัไมมี่รายงานเรือเข้าสําเร็จ" 
(เม่ือตวัแทนเรือ/อากาศยาน/รถไฟ ได้รายงานเรือ/อากาศยาน/
รถไฟ เข้าจริงแล้วระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรจะประมวลผล
บญัชีสนิค้าทกุรายการภายใต้เรือ/อากาศยาน/รถไฟ นัน้ ๆ วา่มี
ข้อมลูใบขนสินค้ารออยูแ่ละถกูต้องครบเง่ือนไขท่ีตรวจสอบ 
ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินค้าแล้วแจ้ง
กลบัไปยงัผู้สง่ข้อมลูใบขนสินค้า) 

- ข้อมลูถกูต้องพบรายงานเรือเข้าแล้ว แตไ่ม่พบ Bill of Lading/Air Waybill ***** 
Error Manifest Not Found (ยงัไมพ่บข้อมลูบญัชีสินค้า) 
- ข้อมลูถกูต้องพบ Bill of Lading/Air Waybill แต ่Gross Weight ไมเ่ท่ากนั ***** 
Error Gross Weight Not Equal Manifest 
- ข้อมลูถกูต้องพบ Bill of Lading/Air Waybill แต ่Package Amount ไมเ่ท่ากนั ***** 
Error Total Package Not Equal Manifest 
- ข้อมลูถกูต้องพบ Bill of Lading/Air Waybill แต ่Consignee Name ไมต่รงกบั Company English 

Name ***** 
Error Consignee Name Not Equal Manifest 

หมายเหต ุ 

 *****  วิธีการแก้ไขปัญหา  

(ก)  ผู้สง่ข้อมลูตรวจสอบข้อมลูบญัชีสนิค้า (Bill of Lading/Air Waybill) กบัตวัแทนเรือ/อากาศยาน/รถไฟ 

- หากข้อมลูในใบขนสนิค้าไม่ถกูต้อง ผู้ นําเข้าต้องแก้ไขแล้วสง่ข้อมลูใบขนสินค้ามาอีกครัง้ 

- หากข้อมลูบญัชีสนิค้าไมถ่กูต้อง ผู้ นําเข้าต้องแจ้งให้ตวัแทนเรือ/อากาศยาน/รถไฟ แก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง
และสง่ข้อมลู Manifest มาอีกครัง้  

(ข)  หลงัจากนัน้ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรจะประมวลผลบญัชีสนิค้า หากข้อมลูถกูต้องครบตามเง่ือนไขท่ี
ต้องตรวจสอบ ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินค้าแล้วแจ้งกลบัไปยงัผู้สง่ข้อมลูใบขนสินค้า
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ขัน้ตอนที่  การรับของจากอารักขาศุลกากร 

 ของที่ปล่อยจากอารักขาศุลกากรแล้ว 
(1) ของท่ีนําเข้ามาในราชอาณาจกัรและได้ปลอ่ยออกจากอารักขาของศลุกากรแล้ว          

- ให้ถือว่ามี ชนิด คณุภาพ ปริมาณ นํา้หนกั ราคา หรือเก่ียวกบัอตัราอากร ถกูต้องตรงตามท่ี
ผู้ นําของเข้าได้สง่ข้อมลูเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร  

- ก่อนการรับมอบของไปจากคลงัสินค้า ให้ผู้ นําของเข้าดําเนินการในกระบวนการทางศลุกากร
ให้ครบถ้วน  

- และต้องตรวจสอบของท่ีนําเข้าให้ตรงตามข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าท่ีส่งเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศลุกากร  

 การรับของจากอารักขาศุลกากร 

(1) กรณีใบขนสนิค้าขาเข้าท่ีมีคําสัง่ยกเว้นการตรวจ 

(1.1) ให้ผู้ นําของเข้าติดต่อขอรับของจากคลงัสนิค้า   

(1.2) กรณีของนําเข้าต้องมีการอนุมตัิ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการศุลกากร 
หรือเอกสารเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร  

(ก) ในกรณีหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการศลุกากร ขอทําการตรวจสอบของก่อนการนํา
ของออกจากอารักขาของศุลกากร ให้ผู้ นําของเข้าติดต่อขอรับของดังกล่าวเพ่ือนําของออกจากคลงัสินค้ามาให้
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายอื่นตรวจสอบ ณ สถานท่ีตรวจสินค้า ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ี
นําของเข้า หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึง่เป็นท่ีตรวจและเก็บสนิค้าดงักลา่ว 

(ข) ให้ผู้ นําของเข้า พิมพ์หรือเขียนเลขท่ีใบขนสินค้าท่ีมุมบนด้านขวาของเอกสารการ
อนุมตัิ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
อากร และ 

(ค) ย่ืนเอกสารต่อหน่วยบริการศลุกากร ก่อนการติดต่อขอรับของออกจากโรงพกัสินค้า
หรือคลงัสินค้า 

(ง) เจ้าหน้าท่ีศุลกากรจะจัดทําทะเบียนรับเอกสารดังกล่าวไว้ และทําการตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร โดยไม่ต้องตรวจสอบกับข้อมูลรายละเอียดของใบขนสินค้าขาเข้า แล้วส่งมอบให้
หน่วยงานทบทวนหลงัการตรวจปลอ่ยเป็นผู้ ดําเนินการต่อไป 
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(1.3) ในกรณีหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการศุลกากรสามารถรับ - ส่งข้อมูลการอนุมัติ/
อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการศุลกากร หรือข้อมลูเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรได้
แล้ว ผู้ นําของเข้าไมต้่องนําเอกสารการอนมุตัิ/อนญุาตมาย่ืนตอ่หน่วยบริการศลุกากรอีก 

(2)  กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีมีคําสัง่ให้ตรวจสอบพิกดั ราคา และของ 

(2.1) ให้ผู้ นําของเข้าติดต่อคลงัสินค้าเพ่ือเตรียมของให้ตรวจสอบ 

(ก) ผู้ นําของเข้าต้องจดัเตรียมเอกสารประกอบข้อมลูใบขนสนิค้าขาเข้า เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ศุลกากรตามอํานาจหน้าท่ีหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายตรวจสอบพิกัด ราคา และของตามหลักเกณฑ์ในเร่ืองการ
กําหนดพิกดัอตัราศลุกากรและการกําหนดราคาศลุกากร 

(ข) กรณีต้องมีการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการศุลกากร หรือ
เอกสารเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร  

- ให้ผู้ นําของเข้า พิมพ์หรือเขียนเลขท่ีใบขนสินค้าท่ีมมุบนด้านขวาของเอกสารการ
อนุมตัิ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารเพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
อากร และ 

- ย่ืนเอกสารดงักล่าวต่อเจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ ได้รับมอบหมาย เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
ประกอบข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า 

(2.2) ในกรณีหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการศลุกากร ขอทําการตรวจสอบของก่อน การตรวจ
ปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศลุกากร ให้ผู้ นําของเข้านําของมาให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
อ่ืนตรวจสอบให้แล้วเสร็จ 

(2.3) ให้เจ้าหน้าท่ีศลุกากรตรวจสอบพิกดั ราคา และของแล้วเสร็จจะทําการบนัทึก การตรวจ
ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ซึ่งจะตอบกลบัให้คลงัสินค้าทราบถึงการตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขา
ศลุกากรแล้ว เพ่ือติดตอ่รับของกบัคลงัสินค้าตอ่ไป 

(3)  กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีมีคําสัง่ยกเว้นการตรวจ หากผู้ นําของเข้าตรวจสอบพบว่าข้อมลูใบขน
สินค้าขาเข้าไมถ่กูต้องครบถ้วนก่อนทําการเตรียมของท่ีโรงพกัสนิค้าหรือคลงัสนิค้า หรือพบว่าของจะทําการปลอ่ย
ออกจากโรงพกัสินค้าหรือคลงัสินค้าไม่ถกูต้องครบถ้วนก่อนท่ีจะนําของออกจากโรงพกัสินค้าหรือคลงัสินค้า ให้
ดําเนินการ ดงันี ้
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(ก) แจ้งเป็นหนงัสือตอ่คลงัสินค้าและหน่วยบริการศลุกากรว่า ตรวจพบกรณีข้อมลูใบขนสินค้า
ขาเข้าหรือสินค้าไมถ่กูต้องครบถ้วน  

(ข) ให้คลังสินค้าระงับการส่งมอบและแจ้งกลับข้อมูลการระงับการส่งมอบเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศลุกากร 

(ค) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทําการกําหนดช่ือเจ้าหน้าท่ีศุลกากรผู้ตรวจสอบข้อมลู
ใบขนสินค้าโดยอตัโนมตัิ 

(ง) ให้เจ้าหน้าท่ีศุลกากรผู้ ได้ รับมอบหมายตรวจสอบและดําเนินการกับของดังกล่าว
เช่นเดียวกบัของต้องตรวจสอบ พิกดั ราคา และของ ตอ่ไป 

(4)  กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีมีคําสั่งให้ตรวจสอบ พิกัด ราคา และของ หากผู้ นําของเข้าตรวจสอบ
พบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าไม่ถูกต้องครบถ้วนก่อนทําการเตรียมของท่ีโรงพกัสินค้า หรือก่อนการตรวจพบ
ความผิดของเจ้าหน้าท่ีศลุกากร ให้ดําเนินการ ดงันี ้

(ก) แจ้งเป็นหนงัสือต่อหน่วยบริการศุลกากรว่า ตรวจพบกรณีข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าหรือ
สินค้าไมถ่กูต้องครบถ้วน   

(ข) ให้เจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ ได้รับมอบหมายตรวจสอบและดําเนินการ ตอ่ไป 

(5) กรณีผู้ นําเข้าต้องดําเนินกระบวนการทางศลุกากรอ่ืน ๆ  

(5.1) ให้ผู้ นําของเข้าย่ืนคําร้องขอต่อหน่วยบริการศลุกากรในการดําเนินกระบวนการศลุกากร
ใด ๆ ก่อนการรับของไปจากอารักขาศลุกากร เช่น การขอผ่อนผนัใบสทุธินํากลบั การขอตรวจสอบสิทธิในการขอ
ยกเว้นอากรตามภาค ๔ กฎหมายว่าด้วยพิกดัอตัราศลุกากร การขอชําระภาษีอากรขาเข้า การสง่ของในอารักขา
ศลุกากรกลบัออกไปยงัต่างประเทศทางท่า ท่ี สนามบิน อ่ืนท่ีมิใช่สนามบินท่ีนําของเข้า เป็นต้น 

(5.2) ให้เจ้าหน้าท่ีศลุกากรตามอํานาจหน้าท่ีหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณาอนญุาตเป็นราย
กรณีไป 

(5.3) กรณีต้องมีการพิจารณาความผิดก่อน ให้หน่วยบริการดําเนินการพิจารณาความผิดตาม
เกณฑ์การสัง่คดีให้เสร็จสิน้ก่อนการพิจารณาอนุญาตตามคําร้อง และรวบรวมการสัง่คดีไปก่อนเพ่ือรายงานเป็น
รายเดือน 
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 การดาํเนินการ ณ คลังสินค้า 

ให้คลงัสนิค้า ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ีนําของเข้า ดําเนินกระบวนการทางศลุกากร ดงันี ้

(1) กรณียกเว้นการตรวจ 

(1.1) เม่ือผู้ นําของเข้าแจ้งเลขท่ีใบตราส่งให้เจ้าหน้าท่ีคลงัสินค้าทราบ เพ่ือติดต่อขอรับสินค้า ให้ทํา
การตรวจสอบของท่ีจะทําการสง่มอบให้ตรงตามข้อมลูการสัง่ปลอ่ย 

(1.2) ในกรณีของท่ีจะส่งมอบแก่ผู้ นําของเข้าไม่ตรงตามข้อมลูการสัง่ปลอ่ย หรือกรณีมีเหตอุนั
ควรสงสยัด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ให้เจ้าหน้าท่ีคลงัสินค้าแจ้งให้หน่วยบริการศุลกากรทราบเพ่ือตรวจสอบ       
โดยพลนั 

(1.3) เม่ือคลงัสินค้าได้สง่มอบของให้กบัผู้ นําของเข้าแล้ว ให้คลงัสินค้าแจ้งข้อมลูการสง่มอบ
ของกลบัเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร 

(2) กรณีต้องตรวจสอบพกิดั ราคา และของ  

(2.1)  เม่ือผู้ นําของเข้าแจ้งเลขท่ีใบตราส่งให้เจ้าหน้าท่ีคลงัสินค้าทราบ เพ่ือติดต่อ รับสินค้า  
ให้คลงัสนิค้าทําการเตรียมของให้เจ้าหน้าท่ีศลุกากรตรวจสอบ 

(2.2) เม่ือคลงัสินค้าเตรียมของแล้วเสร็จ ให้คลงัสินค้าแจ้งข้อมลูการเตรียมของพร้อมให้ตรวจ
แล้วเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร  

(2.3) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะกําหนดเจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการศุลกากรผู้ ทําการ
ตรวจสอบพิกดั ราคา และของ โดยอตัโนมตัิ 

 (2.4) เม่ือตรวจสอบพิกดั ราคา และของแล้วเสร็จเจ้าหน้าท่ีศลุกากรจะทําการบนัทกึ การตรวจ
ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และแจ้งข้อมูลการสัง่ปล่อยสินค้าให้คลังสินค้าทราบ เพ่ือส่งมอบของให้แก่    
ผู้ นําของเข้า  

(2.5) เม่ือคลงัสินค้าได้สง่มอบของให้กบัผู้ นําของเข้าแล้ว ให้คลงัสินค้าแจ้งข้อมลูการสง่มอบ
ของกลบัเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร  

(3) กรณียกเว้นการตรวจแต่ผู้ นําของเข้ามีความประสงค์จะขอให้เปิดตรวจ หรือกรณีเจ้าหน้าท่ี
ศลุกากรแจ้งขอให้ระงบัการสัง่ปลอ่ย 
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(3.1) เม่ือผู้ นําของเข้าแจ้งเลขท่ีใบตราส่ง หรือเจ้าหน้าท่ีศุลกากรแจ้งเลขท่ีใบขนสินค้าให้
เจ้าหน้าท่ีคลงัสินค้าทราบ เพ่ือติดต่อขอให้ระงบัการรับสินค้าไว้  

(3.2) ให้คลงัสินค้าทําการเตรียมของให้เจ้าหน้าท่ีศลุกากรตรวจสอบ และแจ้งข้อมลูการระงบั
การรับสนิค้าดงักลา่วเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร 

(3.3) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะกําหนดเจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการศุลกากรผู้ ทําการ
ตรวจสอบพิกดั ราคา และของ โดยอตัโนมตัิ 

 (3.4) เม่ือตรวจสอบพิกดั ราคา และของแล้วเสร็จเจ้าหน้าท่ีศลุกากรจะทําการบนัทึกการตรวจ
ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และแจ้งข้อมลูการสัง่ปล่อยสินค้าให้คลังสินค้าทราบ  เพ่ือส่งมอบของให้แก่  
ผู้ นําของเข้า  

(3.5) เม่ือคลงัสินค้าได้ส่งมอบของให้กบัผู้ นําของเข้าแล้ว ให้คลงัสินค้าแจ้งข้อมลู     การส่ง
มอบของกลบัเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร  

(4) กรณีผู้ นําของเข้าแจ้งความประสงค์ขอขนย้ายสินค้าไปตรวจปลอ่ยนอกเขตท่า หรือท่ี หรือสนามบิน
ท่ีนําของเข้าในขณะสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร 

(4.1) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีมีคําสั่งยกเว้นการตรวจ ให้ดําเนินการกระบวนการศุลกากร   
อ่ืน ๆ ให้เสร็จสิน้ก่อนนําของออกจากอารักขาศลุกากร  

(4.2) กรณีใบขนสนิค้าขาเข้าท่ีมีคําสัง่ให้ตรวจสอบพิกดั ราคา และของ 

(4.2.1) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทําการแจ้งกลบัให้ผู้ นําของเข้าทราบว่า     
“ให้ตรวจสอบพิกดั ราคา และของ” เพ่ือมาติดต่อคลงัสินค้า และแจ้งข้อมลูไปยงัคลงัสินค้าเพ่ือทําการเตรียมของ
ให้ดําเนินการ ตอ่ไป 

(4.2.2) ให้คลังสินค้าแจ้งข้อมูลการเตรียมของพร้อมให้มัดลวดแล้วเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศลุกากร และระบบคอมพวิเตอร์ของศลุกากรจะกําหนดเจ้าหน้าท่ีผู้ ทําการมดัลวด ตอ่ไป  

(4.2.3) เม่ือคลงัสินค้าได้สง่มอบของให้กบัผู้ นําของเข้าแล้ว ให้แจ้งข้อมลูการสง่มอบของ
กลบัเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร  

(4.2.4) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะกําหนดเจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการศุลกากร ณ 
สถานท่ีท่ีขอให้ตรวจปลอ่ยนัน้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบพิกดั ราคา และของ ตอ่ไป 
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(4.2.5) หากท่า หรือท่ี หรือสนามบิน ท่ีนําของเข้ามีการใช้ระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้
ความถ่ีวิทย ุ(Radio Frequency Identification : RFID) ให้มีการติดอปุกรณ์ระบบตรวจสอบรหสัโดยใช้ความถ่ี
วิทยท่ีุตู้คอนเทนเนอร์หรือพาหนะท่ีใช้ขนย้ายสินค้าหรือท่ีท่ีสามารถส่ือสารกบัตวัอ่านระบบตรวจสอบรหสัโดยใช้
ความถ่ีวิทย ุ(RFID Reader) แทนการมดัลวดประทบัตรา กศก. ได้ 
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 ผู้นําเข้าใช้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ในการส่งข้อมูล 

 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าโดยใช้เคาน์เตอร์บริการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร 

(1) ผู้ นําของเข้า/ผู้สง่ของออก นําบญัชีราคาสินค้าและเอกสารประกอบใบขนสินค้า ย่ืนต่อเคาน์เตอร์
บริการ 

(2) เคาน์เตอร์บริการ 

-  เป็นผู้บนัทกึข้อมลูจากเอกสารดงักลา่ว  

- โดยกําหนดระบุเลขบัตรประชาชนของผู้ ย่ืนเอกสาร ในช่องผู้ มีอํานาจกระทําการแทน     
(ช่อง Manager Card เดิม) 

- สง่ข้อมลูใบขนสินค้าพร้อมแนบลายมือช่ืออเิล็กทรอนิกส์ของเคาน์เตอร์บริการ  

(3) รับการตอบกลบัเลขท่ีใบขนสนิค้า 

(4) เคาน์เตอร์บริการจดัพิมพ์ใบขนสนิค้าในรูปแบบเอกสารจํานวน 2 ฉบบั  

(5) ผู้ ย่ืนเอกสารซ่ึงเป็นผู้ มีอํานาจกระทําการแทนผู้ นําของเข้า/ผู้สง่ของออก 

-  ตรวจสอบความถกูต้อง 

-  ลงนามในใบขนสินค้าและในเอกสารประกอบทกุฉบบั  

(6) ใบขนสนิค้าท่ีลงนามแล้ว พร้อมเอกสารใบอนญุาตหรือเอกสารการขอใช้สิทธิพิเศษต่าง ๆ  

-  คืนให้ผู้ผ่านพิธีการจดัเก็บไว้ 1 ฉบบั  เพ่ือดําเนินการในขัน้ตอนต่อไป 

-  คูฉ่บบัใบขนสนิค้า 1 ฉบบั ให้เคาน์เตอร์บริการเก็บรวบรวม 

(7) จดัส่งให้สํานกัตรวจสอบอากร กรมศลุกากร เป็นรายเดือนภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป นบัแต่
วนัท่ีจดัพิมพ์ใบขนสนิค้านัน้  

  ผู้นําของเข้า/ผู้ส่งของออกไม่ลงนามในใบขนสินค้า 

- กรณีเคาน์เตอร์บริการจดัพิมพ์ใบขนสนิค้าให้แล้ว ผู้ นําของเข้า/ผู้สง่ของออกรับตรวจสอบ
แต่ไม่ลงนามในใบขนสินค้าและในเอกสารประกอบ ให้เคาน์เตอร์บริการยกเลิกข้อมูลใบขนสินค้าจากระบบ
คอมพิวเตอร์ กรณีไมส่ามารถยกเลิกได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีศลุกากรเพ่ือขอยกเลิกทนัที 
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 การจดัทาํและยื่นใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร 

 ในการผ่านพิธีการศลุกากร ผู้ นําของเข้า/ผู้สง่ของออกสามารถจดัทําใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร เพ่ือ
ย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ีศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ีนําของเข้าได้  

 การจดัทําและย่ืนใบขนสินค้า เป็นหน้าท่ีของผู้ นําของเข้า/ผู้สง่ของออก เจ้าหน้าท่ีศลุกากรจะจดัทําแทน
ด้วยประการใด ๆ ไม่ได้ เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรผู้ มี
หน้าท่ีอํานวยความสะดวก ให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการจดัทําใบขนสินค้าท่ีเป็นของสว่นบคุคล ของเอกสิทธ์ิ 
ของสว่นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

 การจัดทําใบขนสินค้ากระดาษ ต้องใช้แบบใบขนสินค้าหรือเอกสารอ่ืนท่ีกําหนดใช้แทนใบขนสินค้า
ตามท่ีกําหนด 

 ใบขนสินค้าหรือเอกสารอื่นท่ีกําหนดใช้แทนใบขนสินค้า ฉบบัหนึ่งใช้สําหรับของตามใบตราส่งสินค้า 
(B/L) เพียงฉบบัเดียว  

 การจดัชดุเอกสารประกอบใบขนสนิค้า 
(1)  การจัดทํา กศก.99/1 ใบขนสินค้าขาเข้า และแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ

ภาษีมลูคา่เพ่ิม ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่ 
- ต้นฉบบัใบขนสินค้าขาเข้า (กศก.99/1) 
- สําเนาใบขนสนิค้าขาเข้า 1 ฉบบั  
- สําเนาใบตราสง่สินค้า (BILL OF LADING หรือ AIR WAYBILL) 
- สําเนาบญัชีราคาสนิค้า (INVOICE) 
- บญัชีรายละเอียดบรรจหีุบห่อ (PACKING LIST) (ถ้ามี) 
- ใบแจ้งยอดเบีย้ประกนั (INSURANCE PREMIUM INVOICE) (ถ้ามี) 
- ใบอนญุาตหรือหนงัสืออนญุาตสําหรับของควบคมุการนําเข้า (ถ้ามี) 
- ใบรับรองแหลง่กําเนิดสนิค้า (CERTIFICATE OF ORIGIN) (กรณีขอลดอตัราอากร) 
- เอกสารท่ีจําเป็นอ่ืน ๆ เชน่ เอกสารแสดงส่วนผสม คณุลกัษณะ การใช้งานของสินค้า 

CATALOGUE  
- แบบรายละเอียดข้อมลูใบขนสนิค้า (ใบนําคีย์) 
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 การยื่นใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร 

- ให้ผู้ นําของเข้า/ผู้ส่งของออกย่ืนใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสารพร้อมเอกสารประกอบใบขนสินค้า 
และ แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า (ใบนําคีย์) จํานวน 1 ฉบบั ซึง่ได้ลงลายมือช่ือผู้ นําของเข้า/ผู้สง่ของออก 
หรือผู้ มีอํานาจกระทําการแทนผู้ นําของเข้า/ผู้สง่ของออก แล้ว  

- เจ้าหน้าท่ีศลุกากรจะทําการตรวจสอบพิธีการพร้อมบนัทึกข้อมลูเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร 
แล้วจัดพิมพ์ข้อมลูท่ีบนัทึกรายละเอียดข้อมลูใบขนสินค้า (ใบนําคีย์) ในระบบคอมพิวเตอร์ของใบขนสินค้าฉบบั
ดงักลา่ว โดยผู้ นําของเข้า/ผู้สง่ของออกต้องเสียคา่ธรรมเนียม 270.- บาท 

-  ให้ผู้ผ่านพิธีการตรวจสอบข้อมูลท่ีบันทึกรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าให้ถ่ีถ้วน หากถกูต้อง
ครบถ้วนแล้ว ให้ลงนามรับรองเพ่ือยืนยนัความถกูต้อง และมอบให้เจ้าหน้าท่ีศลุกากรเก็บไว้รวมกบัชดุใบขนสินค้า
ท่ีกรมศลุกากรจดัเก็บ 

-  เจ้าหน้าท่ีศลุกากรจะบนัทึกเลขท่ีใบขนสินค้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรกําหนดให้ลงบน    
ใบขนสินค้าในรูปแบบกระดาษท่ีผู้ นําของเข้า/ผู้ส่งของออกย่ืนผ่านพิธีการนัน้ท่ีมมุบนด้านขวาด้วยตวัอกัษรสีแดง
ทัง้ 2 ฉบบั และ 

- มอบใบขนสนิค้าชดุสําหรับผู้ นําของเข้าหรือสง่ของออกในการผ่านพิธีการศลุกากรในรูปแบบเอกสาร
คืนให้กบัผู้ผา่นพิธีการจดัเก็บไว้ 1 ฉบบั เพ่ือดําเนินการในขัน้ตอนการชําระภาษีอากรและการตรวจปลอ่ย ต่อไป 

-  ใบขนสินค้าอีก 1 ฉบบั เจ้าหน้าท่ีศลุกากรจะเก็บรวบรวมจดัส่งให้สํานกัตรวจสอบอากร เป็นราย
เดือนภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป นบัแต่วนัท่ีออกเลขท่ีใบขนสนิค้าดงักลา่ว 
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 การผ่านพธีิการนําเข้าในกรณีอ่ืนๆ โดยมิได้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 แบบ กศก.102 ใบขนสนิค้าขาเข้าพเิศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมลูค่าเพ่ิม ให้
ใช้ในการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาเข้า การตรวจปล่อย และการเรียกเก็บเงินอากร สําหรับของท่ีนําเข้ามาใน
ลกัษณะ ดงันี ้ 

- หนงัสือพิมพ์รายวนั รายคาบ รายปักษ์ และภาพขา่ว  

- บญัชีสินค้าสําหรับเรือท่ีกรอกข้อความท่ีนําเข้าทางอากาศยาน 

- สว่นประกอบและส่ิงอปุกรณ์อากาศยาน ซึง่นําเข้ามาเพ่ือใช้แทนของเกา่หรือ เพ่ือใช้ซอ่ม 

- ของขวญัหรือของตวัอยา่งท่ีไม่มีลกัษณะเป็นสินค้าในทางการค้า ซึง่นําเข้ามาแต่ละครัง้ มีราคาพงึ
ประเมินไมเ่กิน ๒๐,๐๐๐.-บาท โดยไม่จํากดัวา่ คา่อากรท่ีต้องชําระจะเป็นจํานวนเงินเท่าใด ทัง้นี ้  

(ก) ของนัน้ต้องไม่เป็นท่ีได้รับการลดหย่อน หรือยกเว้นค่าภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วย      
การส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการศุลกากร หรือกฎหมายว่าด้วยพิกดัอตัราศุลกากร เว้นแต่     
การลดหยอ่นเป็นการทัว่ไปตามประกาศกระทรวงการคลงั  

(ข) ไม่ใช่ของต้องห้ามต้องกํากัด ซึ่งต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองประกอบการตรวจสอบ      
พิธีการ เว้นแต่ของท่ีได้รับการผอ่นผนัใบอนญุาตหรือใบรับรองดงักลา่ว 

 แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าสําหรับของนําเข้าหรือส่งออกชัว่คราว ใช้สําหรับพิธีการนําเข้าหรือ
สง่ออกชัว่คราว  

 แบบ JDA (JOINT DEVELOPMENT AREA) ใบขนสนิค้าสําหรับพืน้ท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย  

- แบบ JDA 1. มีลกัษณะและรายการ ตามแบบท่ีกําหนด ใช้สําหรับพิธีการนําเข้าในเขตพืน้ท่ีพฒันา
ร่วมไทย-มาเลเซีย  

- แบบ JDA 2. มีลกัษณะและรายการ ตามแบบท่ีกําหนด ใช้สําหรับพิธีการเคลื่อนย้ายผลิตภณัฑ์    
ในเขตพืน้ท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย  

- แบบ JDA 3. มีลกัษณะและรายการ ตามแบบท่ีกําหนด ใช้สําหรับพิธีการยกเว้นอากรสําหรับ      
เขตพืน้ท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย  
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 แบบใบแนบ 9 ใบขนสนิค้าถา่ยลํา (แบบท่ี 379) ใช้สําหรับพิธีการถ่ายลํา 

  แบบท่ี 448 ใบขนสนิค้าผา่นแดน ใช้สําหรับพิธีการสนิค้าผ่านแดน 

  ใบขนสินค้าพิเศษสําหรับรถยนต์และจกัรยานยนต์นําเข้าหรือส่งออกชัว่คราว ใช้สําหรับพิธีการนํารถยนต์
และจกัรยานยนต์นําเข้าหรือสง่ออกชัว่คราว 

 ใบขนสินค้าพิเศษสําหรับเรือสําราญและกีฬาท่ีนําเข้าหรือนําออกชัว่คราว ใช้สําหรับพิธีการนําเรือสําราญ
และกีฬาท่ีนําเข้าหรือนําออกชัว่คราว 
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 การยกเลิกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 

 กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีต้องชําระภาษีอากร  

– ก่อนการชําระค่าภาษีอากรผู้ นําของเข้าสามารถส่งข้อมูลยกเลิกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า           
เข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ได้ โดยไมต้่องพิจารณาความผิด  

– ภายหลงัการชําระภาษีอากรแล้ว หากตรวจพบความผิดพลาดในข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า ให้      
ผู้ นําของเข้าจัดทําหนังสือแจ้งขอแก้ไขต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ีนําของเข้า หรือ      
โรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึ่งเป็นท่ีตรวจและเก็บสินค้าดงักล่าว โดยห้ามยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้าเน่ืองจากจะมีผล
ทางการเงินในสว่นของค่าภาษีอากรท่ีรับชําระไว้แล้ว 

 กรณีใบขนสินค้าขาเข้ายกเว้นอากร 

– ใบขนสินค้าขาเข้ายกเว้นอากรท่ีมีสถานะตัดบญัชีสินค้า (Manifest) แล้ว หากตรวจพบความ
ผิดพลาดในข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้ นําของเข้าจดัทําหนงัสือแจ้งขอแก้ไขต่อหน่วยบริการศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี 
หรือสนามบินท่ีนําของเข้า หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึง่เป็นท่ีตรวจและเก็บสนิค้าดงักลา่วตอ่ไป 

– กรณีมีความประสงค์ต้องการยกเลิกข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้ นําของเข้าจดัทําคําร้องของยกเลิก
ตอ่ต่อหน่วยบริการศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ีนําของเข้า หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึง่เป็นท่ีตรวจและ
เก็บสินค้าดงักลา่ว 

 กรณีใบขนสินค้าขาเข้าขอวางประกนัค่าภาษีอากรทางอเิล็กทรอนิกส์ (e-Guaruntee) 

– ใบขนสินค้าขาเข้าขอวางประกันค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีสถานะตัดบัญชีสินค้า 
(Manifest) แล้ว หากตรวจพบความผิดพลาดในข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้ นําของเข้าติดต่อธนาคารผู้คํา้ประกนั
เพ่ือแจ้งปฏิเสธตัง้วงเงินคํา้ประกนัมาในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรก่อน 

–  ให้ผู้ นําของเข้าจดัทําหนงัสือแจ้งขอแก้ไขต่อหน่วยบริการศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ีนํา
ของเข้า หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึง่เป็นท่ีตรวจและเก็บสนิค้าดงักลา่วตอ่ไป 

– กรณีมีความประสงค์ต้องการยกเลิกข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้ นําของเข้าจดัทําคําร้องของยกเลิก
ตอ่ต่อหน่วยบริการศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ีนําของเข้า หรือโรงพกัสินค้าหรือท่ีมัน่คงซึง่เป็นท่ีตรวจและ
เก็บสินค้าดงักลา่ว 
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 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 

 กรณีก่อนรับของจากอารักขาศุลกากร พบว่าข้อมลูท่ีเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้วมีความ
ผิดพลาด คลาดเคล่ือนไมต่รงตามความจริง 

(1) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีมีสถานะใบขนสนิค้าขาเข้าเป็น “ใบขนสนิค้าขาเข้าพร้อมสง่มอบของ”  
- ให้ผู้ นําของเข้าย่ืนคําร้องต่อบริษัทการบินของคลังสินค้า/โรงพักสินค้า แจ้งว่ายังไม่มีความ

ประสงค์จะขอรับสนิค้าดงักลา่ว และ 
- ขอให้บริษัทการบินของคลงัสินค้า/โรงพกัสินค้า แจ้งกลบัมายงัระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

เพ่ือทําการกําหนดช่ือเจ้าหน้าท่ีศลุกากรตามอํานาจหน้าท่ีหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายตรวจสอบของดงักลา่ว ตอ่ไป  
- ให้ผู้ นําของเข้าจดัทําหนงัสือแจ้งขอแก้ไขตอ่หน่วยบริการศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ี

นําของเข้า เพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยให้ถือเป็นการตรวจพบความผิดเอง  

(2)  กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ี “ต้องตรวจสอบพกิดั ราคา และของ” (Red Line)  
- ให้ผู้ นําของเข้าจดัทําหนงัสือแจ้งขอแก้ไขต่อหน่วยบริการศลุกากร ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ี

นําของเข้า  
- แล้วติดต่อคลังสินค้าเพ่ือเตรียมของให้เจ้าหน้าท่ีศุลกากรตามอํานาจหน้าท่ีหรือผู้ ท่ีได้รับ

มอบหมายตรวจสอบของดงักลา่ว    
- เจ้าหน้าท่ีศลุกากรจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยให้ถือเป็นการตรวจพบความผิดเอง 

 กรณีอนญุาตให้ทําการแก้ไขข้อมลูในระบบคอมพวิเตอร์ของศลุกากรได้  
(1) หากการแก้ไขนัน้ไม่กระทบต่อค่าภาษีอากร และอยู่ในเกณฑ์การระงบัคดีให้ผ่อนผนัการปรับได้ 

เจ้าหน้าท่ีศลุกากรตามอํานาจหน้าท่ีหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายของหน่วยบริการศลุกากร จะเป็นผู้ พิจารณาความผิด
และสัง่การผ่อนผนัการปรับได้ แล้วจงึรวบรวมการสัง่คดีรายงานเป็นรายเดือน  

(2) หากการแก้ไขนัน้กระทบต่อค่าภาษีอากร จะสง่หน่วยงานคดีพิจารณาความผิดก่อนการส่งมอบ
ของไปจากอารักขาศลุกากร 

 กรณีขอแก้ไขข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าในเร่ืองใด ๆ ภายหลงัการตรวจปลอ่ยไปจากอารักขาศลุกากรแล้ว  
(1) ให้ผู้ นําเข้าย่ืนคําร้องต่อหน่วยบริการศลุกากร ในเขตพืน้ท่ีท่ีผู้ นําของเข้าหรือตวัแทนออกของตาม

ใบขนสินค้าขาเข้ามีภมิูลําเนาอยู ่หรือท่า หรือท่ี หรือสนามบินท่ีนําของเข้า  
(2) หน่วยบริการศุลกากรผู้ รับคําร้องจะพิจารณาดําเนินการเป็นการเฉพาะราย โดยให้พิจารณา

ความผิดด้วย        
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 กรณีระบบคอมพวิเตอร์ หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
 

  การปฏบัิตงิานกรณีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ หรือระบบไฟฟ้า ขัดข้อง (แผนฉุกเฉิน) 
 กรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้าของกรมศลุกากรขดัข้อง อนัเป็นเหตใุห้ไม่สามารถ
ผ่านพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็นเวลาประมาณ 30 นาที ให้ดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

 1. สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งไปยงัสํานกังาน/ด่านศลุกากร 
  1.1 เพ่ือให้ทราบกรณีระบบขดัข้อง 
  1.2 แจ้งระยะเวลาการทําให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 2. สํานกังาน/ด่านศลุกากร เห็นว่าปริมาณงานมากไม่สามารถรอได้ ให้ผู้ อํานวยการสํานกังาน/ด่านศลุกากร 
หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายของแตล่ะหน่วยงาน  สัง่การให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในระบบพิธีการศลุกากรอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร ปฏิบตัิงานด้วยระบบ Manual ตามขัน้ตอนของแผนฉกุเฉิน 
 
 ขัน้ตอนการย่ืนใบขนสินค้าของผู้ประกอบการ 

 1. กรณีส่งข้อมูลใบขนสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้รับตอบเลขที่ใบขนสินค้าจากกรมศุลกากร หรือ    
ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 

1.1 ให้ผู้ประกอบการจัดทําใบขนสินค้า พร้อมเอกสารประกอบในรูปกระดาษ และลงนามผู้ มี
อํานาจลงนามของผู้ นําของเข้า หรือผู้ รับมอบอํานาจของตัวแทนออกของ ในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ     
ทกุฉบบั จํานวน 2 ชดุ แล้วย่ืนต่อหน่วยบริการศลุกากร ณ ท่า ท่ี หรือสนามบินท่ีจะนําเข้า/สง่ออก หรือโรงพกัสินค้า
หรือท่ีมัน่คงซึง่เป็นท่ีตรวจและเก็บสนิค้าดงักลา่ว 
  1.2  เจ้าหน้าท่ีศุลกากรตรวจสอบใบขนสินค้าและเอกสารประกอบครบถ้วนแล้วจะออกเลขท่ี     
ใบขนสินค้า และลงช่ือพร้อมวนัเดือนปีกํากบัในใบขนสินค้าและมอบคืนให้ผู้ประกอบการ 1 ฉบบั เพ่ือเป็นหลกัฐาน
การผ่านพิธีการใบขนสินค้าในรูปแบบกระดาษ เม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้งานได้แล้วเจ้าหน้าท่ีจะทําการบนัทึก
ข้อมลูใบขนสินค้าลงในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศลุกากรตอ่ไป 

 2. กรณีส่งข้อมูลใบขนสินค้า และได้เลขท่ีใบขนสินค้าตอบกลับจากกรมศุลกากรแล้ว   
  2.1 ให้ผู้ประกอบการจดัพิมพ์ใบขนสินค้าท่ีมีเลขท่ีใบขนสินค้าและเลข Reference No. พร้อม
เอกสารประกอบในรูปแบบกระดาษและลงนามในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบทุกฉบบั จํานวน 2 ชดุ แล้วย่ืน
ตอ่หน่วยงานกรมศลุกากร ณ ท่า ท่ี หรือสนามบินท่ีจะนําเข้า/สง่ออก 
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  2.2  เจ้าหน้าท่ีศลุกากรตรวจสอบใบขนสินค้าและเอกสารประกอบครบถ้วนแล้ว ลงลายมือช่ือ
พร้อมวนัเดือนปีกํากบัในใบขนสินค้าและมอบคืนให้ผู้ประกอบการ 1 ฉบบั เพ่ือเป็นหลกัฐานการผ่านพิธีการใบขน
สินค้าในรูปแบบกระดาษ  

 3. เอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบกํากับการขนย้ายสินค้า บัญชีสินค้าสําหรับเรือ ศ.บ.1 ให้ปฏิบัติใน
ทาํนองเดียวกัน 

 4. ถ้ามีการชาํระค่าภาษีอากร 
  4.1 ให้ผู้ นําเข้า นําใบขนสินค้าย่ืนท่ีหน่วยจดัเก็บ 
  4.2 เจ้าหน้าท่ีจะออกใบเสร็จด้วยระบบ Manual พร้อมเลขท่ีและวนัท่ีรับชําระคา่ภาษี 
  
 5. ดาํเนินการเพื่อตรวจปล่อยและรับมอบสินค้าต่อไป 
 
 6. กรณีระบบคอมพวิเตอร์ขัดข้องกาํหนดเลขท่ีใบขนสินค้า มีจาํนวน 14 หลัก ดังนี ้
AAAA  X YY MM  NNNNN 
 
      Running 5 หลกั เร่ิมต้นด้วย 00001 
      เดือน  2 หลกั 
      ปี พ.ศ.  2 หลกั 
      ประเภทของเอกสาร  1หลกั มีค่าดงันี ้
       0 = ใบขนสินค้าขาเข้า 
 1 = ใบขนสินค้าขาออก    2 = ใบขนสินค้าผ่านแดน 
 3 = คําร้องขอรับของไปก่อน    4 = คําร้องขอส่งของออกไปก่อน 
 5 = ใบขนสินค้าขาเข้าปากระวาง    6 = ใบขนสินค้าผ่านแดนขาออก 
 7 = ใบขนสินค้าพิเศษผ่านแดนขาเข้า    8 = ใบขนสินค้าถ่ายลํา (Transhipment) 
 A = ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ  B = ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ 
 C = ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร   D = ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร 
  
 

 
                                 รหสัสถานที่ผ่านพธีิการศุลกากร 4 หลัก 
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 กรณีท่ีผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกทางด่านศุลกากร ร้องขอผ่านพิธีการในรูปแบบเอกสาร 
เช่นเดียวกับกรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

(1) กรณีท่ีผู้ นําของเข้าหรือผู้ ส่งของออกทางด่านศุลกากร  ร้องขอผ่านพิธีการในรูปแบบเอกสาร 
เช่นเดียวกับกรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง เน่ืองจากมีปัญหาอ่ืน ๆ ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ เช่น 
กระแสไฟฟ้าขดัข้อง หรือสญัญาณของระบบการรับ-สง่ข้อมลูขดัข้อง ทําให้ไม่สามารถสง่ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ได้ 

(2) นายด่านศุลกากร หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณาเห็นว่า แม้ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร    
ไม่ขดัข้อง แต่มีเหตจํุาเป็นอนัสมควรจะอนมุตัิให้ผ่านพิธีการในรูปแบบเอกสาร เช่นเดียวกบักรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
หรือระบบไฟฟ้าขดัข้องได้ 

 การประกันเวลาสาํหรับการนําเข้าทางอากาศยาน ให้สามารถปฏิบัตพิธีิการในรูปแบบเอกสาร 

(1) กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบรับข้อมูลวันนําเข้าจริงจากตัวแทนอากาศยานแล้ว             
แต่ตัวแทนอากาศยานยังไม่ดําเนินการส่งข้อมูลบัญชีสินค้าสําหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้าเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศลุกากร นบัแต่อากาศยานมาถงึสนามบินศลุกากรแล้วเป็นเวลาเกินกวา่ 4 ชัว่โมง  

(2) ให้ผู้ นําของเข้าสามารถย่ืนคําร้องขอพร้อมแนบเอกสาร 

(2.1) ใบขนสินค้าขาเข้าท่ีพิมพ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ นําของเข้าหรือเคาน์เตอร์
บริการซึง่ระบเุลขท่ีอ้างอิงการสง่ข้อมลูไว้ จํานวน 2 ชดุ  

(2.2) ข้อมลูรายละเอียดใบขนสินค้าขาเข้า (ใบนําคีย์) ท่ีพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ท่ีบนัทึก
ข้อมลูตามเลขท่ีอ้างอิงดงักลา่ว จํานวน 1 ชดุ 

(2.3) ต้นฉบบัใบตราสง่สินค้าฉบบั House Air Waybill (HAWB)  

(3) กรณีทําการตรวจสอบข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรแล้ว พบว่าระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรมีการตอบรับข้อมูลตามเลขท่ีอ้างอิงการส่งข้อมูลโดยกําหนดเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าแล้ว เจ้าหน้าท่ี
ศุลกากรจะแจ้งเลขท่ีใบขนสินค้าให้ผู้ นําของเข้าทราบ เพ่ือผ่านพิธีการ และตรวจปล่อยของในระบบพิธีการ
ศลุกากรนําเข้าทางอิเลก็ทรอนิกส์  

(4) กรณีทําการตรวจสอบข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรแล้ว พบว่าระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศลุกากรไมมี่การตอบรับข้อมลูตามเลขท่ีอ้างอิงการสง่ข้อมลูโดยกําหนดเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าดงักล่าว เน่ืองจาก
ตัวแทนอากาศยานยังไม่ดําเนินการส่งข้อมูลบัญชีสินค้าสําหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้าเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศลุกากร หรือข้อมลูบญัชีสินค้าสําหรับอากาศยานมีความบกพร่องไมค่รบถ้วนถกูต้อง  
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(4.1) เจ้าหน้าท่ีศุลกากรจะทําการบนัทึกข้อมลูใบตราส่งสินค้าฉบบั House Air Waybill 
(HAWB) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร แทนการส่งข้อมลูบญัชีสินค้าสําหรับอากาศยานรายใบตราส่งของ
ตวัแทนอากาศยาน และ 

(4.2) เม่ือระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรตรวจสอบข้อมลูท่ีเจ้าหน้าท่ีบนัทึกดงักลา่วตรงกนักบั
ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าท่ีอ้างถึงแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจึงจะตอบกลบัเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าไป    
ให้ผู้สง่ข้อมลูโดยอตัโนมตัิ  

(4.3) เจ้าหน้าท่ีศลุกากรจะทําการประทบัหรือเขียนเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าไว้ท่ีมมุบนด้านขวา
ของใบขนสินค้าขาเข้า ทัง้ 2 ฉบบั แล้วจึงลงช่ือพร้อมวนั เดือน ปีกํากบัแล้วมอบ ใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร 1 ชดุ 
คืนให้ผู้ ย่ืนคําร้อง เพ่ือเป็นหลักฐานการผ่านพิธีการ และตรวจปล่อยของในระบบพิธีการศุลกากรนําเข้าทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ตอ่ไป 

(4.4) เจ้าหน้าท่ีศลุกากร หน่วยบริการศลุกากร จะรวบรวมสําเนาใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบ
เอกสาร ซึ่งเจ้าหน้าท่ีศุลกากรดําเนินการบนัทึกข้อมลูใบตราส่งสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ส่งให้
หน่วยควบคุมทางศุลกากรภายใน 3 วันทําการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบการย่ืนบัญชีสินค้าสําหรับอากาศยาน
ดงักลา่ว ตอ่ไป 
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  รหสัสิทธิพเิศษ 

 รหัสสิทธิพเิศษแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ 

- กรณีชําระอากรขาเข้าตามพิกดัอตัราอากรขาเข้า ภาค 2 ท้ายพระราชกําหนดพิกดัอตัราศลุกากร 
พ.ศ. 2530 รหสัสิทธิพิเศษ 999 

- กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากร หรือลดอัตราอากรขาเข้า ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง    
ออกตามความของมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 รหสัสิทธิพิเศษ 000 

- กรณีชําระอากรขาออก หรือยกเว้นอากร ตามพิกดัอตัราอากรขาออก ภาค 3 ท้ายพระราชกําหนด
พิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 รหสัสิทธิพิเศษ 003 

- กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากร ตามของท่ีได้รับยกเว้นอากร ภาค 4 ท้ายพระราชกําหนดพิกัดอตัรา
ศลุกากร พ.ศ. 2530 รหสัสิทธิพิเศษ 004 

- กรณีใช้สทิธิยกเว้นอากร ตามพระราชบญัญตัิปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รหสัสิทธิพิเศษ 005 

- กรณีใช้สิทธิของส่งกลบัไปยงัต่างประเทศ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญัติ ศลุกากร (ฉบบัท่ี 9) 
พ.ศ. 2482 รหสัสิทธิพิเศษ 019 

- กรณีใช้สิทธิลดอตัราอากรขาเข้าโดยมีเง่ือนไขตามประกาศกระทรวงการคลงั ออกตามความของ
มาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 รหสัสิทธิพิเศษ 2XX 

- กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าโดยมีเง่ือนไขตามประกาศกระทรวงการคลัง ออกตามความของ
มาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 รหสัสิทธิพิเศษ 3XX 

- กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากร หรือลดอัตราอากรขาเข้าโดยมีเง่ือนไข และต้องนําเข้าเฉพาะทางตาม
ประกาศกระทรวงการคลงั ออกตามความของมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 รหสั
สิทธิพิเศษ 4XX 

- กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากร หรือลดอตัราอากรตามข้อผกูพนัตามสญัญา หรือความตกลงระหวา่ง
ประเทศ ออกตามความของมาตรา 14 แห่งพระราชกําหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 รหสัสิทธิพิเศษเป็น
ตวัอกัษรภาษาองักฤษและตวัเลข เช่น  WTO TAU TJ1 AF1 เป็นต้น 
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 เง่ือนไขการบันทกึข้อมูลตามรหัสสิทธิพเิศษ 

1. รหสัสิทธิพิเศษ “999” ช่ือสทิธิพิเศษ “อตัราอากรตามภาค 2 แห่ง พรก. 2530” 
- บนัทกึ Privilege Code = 999 
- ระบ ุPermit No กรณีต้องมีใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ 

2. รหัสสิทธิพิเศษ “000” ช่ือสิทธิพิเศษ “อัตราอากรตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง   
มาตรา 12 ภาค 2” 

- บนัทกึ Privilege Code = 000 
- ระบ ุPermit No กรณีต้องมีใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ 

3. รหสัสิทธิพิเศษ “003” ช่ือสทิธิพิเศษ “ภาค 3 พิกดัอตัราศลุกากรขาออก” 
- Privilege Code = 003 
- Export Tariff = 9PART3 
- Tariff Code = บนัทกึพิกดัศลุกากรให้ตรงกบัชนิดของของท่ีสง่ออก  
- ระบ ุPermit No กรณีต้องมีใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ 

4. รหสัสิทธิพิเศษ “004” ช่ือสทิธิพิเศษ “ภาค 4 ของท่ีได้รับการยกเว้นอากร” 
- การสําแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิติสินค้าให้สําแดงตรงกบัชนิดของของท่ีนําเข้า 
- ระบ ุImport Tariff = ตามสิทธิท่ีใช้ เช่น 1PART4  2PART4  3PART4  5PART4  6PART4  

7PART4  10PART4  11PART4  13PART4 แทนการระบรุหสัสิทธิพิเศษ 004 
- ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า (ไม่ใช้รหสัสิทธิพิเศษ 004) 

5. รหสัสิทธิพิเศษ “005” ช่ือสทิธิพิเศษ “ยกเว้นอากรตาม พรบ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514”   
- บนัทกึ Document Type = 3 คําร้องขอรับของไปก่อน 
- บนัทกึ Privilege Code = 005 (สําหรับรายการท่ีรอการยกเว้นอากร) 
- ระบ ุPermit No กรณีต้องมีใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ 

6. รหสัสิทธิพิเศษ “019” ช่ือสทิธิพิเศษ “สง่ของกลบัตามมาตรา 19 (Re-Import/Re-Export)”   
- ระบ ุRe-Export  = Y ท่ีสว่นรายการในใบขนสินค้าทกุรายการ 
- ระบ ุPrivilege Code ตามสิทธ์ิท่ีมีขณะนําเข้า เช่น มาตรา 12, WTO, TAU, AFTA เป็นต้น 
-  ระบ ุTariff Code = พิกดัอตัราศลุกากรให้ตรงกบัชนิดของท่ีจะสง่กลบัออกไป 

- ระบ ุPermit No กรณีต้องมีใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ 
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7. รหสัสิทธิพิเศษ “2XX” ช่ือสิทธิพิเศษ “การลดอตัราอากรขาเข้าแบบมีเง่ือนไข” หรือ รหสัสิทธิพิเศษ 
“3XX” ช่ือสิทธิพิเศษ “การยกเว้นอากรขาเข้าแบบมีเง่ือนไข” หรือรหัสสิทธิพิเศษ “4XX”  ช่ือสิทธิพิเศษ             
“การลดอตัราอากรยกเว้นอากรขาเข้าแบบมีเง่ือนไขเฉพาะสถานท่ีนําเข้า”  

(7.1) กรณีท่ีการได้รับลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เง่ือนไขท่ีได้กําหนดให้มีการรับรองการนําของเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะจากหน่วยงานอ่ืน ให้ผู้ นําของเข้า
บนัทกึข้อมลู ดงันี ้

- ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า 

- ระบ ุPermit No = เลขท่ีหนงัสือท่ีได้รับจากหน่วยงานเฉพาะท่ีมีสิทธ์ิอนญุาต รวมถงึ

ระบวุนัท่ีออกใบอนญุาต และเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของหน่วยงานผู้ออกใบอนญุาต ด้วย 
- กรณีมีใบอนญุาตมากกว่า 1 ฉบบั ให้แยกบนัทกึข้อมลู Permit No ตามรายใบอนญุาต  

(7.2) กรณีท่ีการได้รับลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เง่ือนไขท่ีได้กําหนดให้มีการรับรองการนําของเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะจากกรมศลุกากร ให้ผู้ นําของเข้า
บนัทกึข้อมลู ดงันี ้

- ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า 

- ระบ ุPermit No = เลขท่ีหนงัสือท่ีได้รับจากหน่วยงานของกรมศลุกากร โดยเป็นหน่วย
บริการท่ีทําการอนมุตัิอนญุาตในหลกัการครัง้แรก (ในการนําเข้าครัง้ตอ่ไปให้อ้างเลขท่ีเดิม) 

- กรณีมีใบอนญุาตมากกว่า 1 ฉบบั ให้แยกบนัทกึข้อมลู Permit No ตามรายใบอนญุาต  

8. รหสัสิทธิพิเศษเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษและตวัเลข ช่ือสิทธิพิเศษ “ข้อผกูพนัตามสญัญาหรือ
ความตกลงระหวา่งประเทศ”   

- ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิ ณ ขณะนําเข้า 

- ระบ ุPermit No = เลขท่ีหนงัสือท่ีได้รับจากสิทธ์ิในการลดหรือยกเว้นอากรขาเข้า เช่น Form 

D รวมถึงระบวุนัท่ีออกใบอนญุาต และรหสัประเทศของผู้ออกใบอนญุาตด้วย 

 - กรณีมีใบอนญุาตมากกว่า 1 ฉบบั ให้แยกบนัทกึข้อมลู Permit No ตามรายใบอนญุาต  
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 กรณีผู้นําของเข้ายงัไม่ได้รับอนุมัตใิห้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร 
- ระบ ุPrivilege Code = เป็น “000” 
- ระบ ุRemark = “ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินอากรตามประกาศกระทรวงการคลงั สําหรับ “XXX”   

(โดยใช้เลขรหสัสิทธิพิเศษตามท่ีกําหนดเป็นการเฉพาะเร่ืองท่ีสงวนสทิธ์ิขอคืนเงินอากร)” 
- ชําระอากรในอตัราปกติ  
- ระบ ุAssessment request code = Y ขอตรวจสอบพิกดัและ/หรือราคา 
- ผู้ นําของเข้าต้องย่ืนคําร้องสทิธิเรียกร้องในการขอคืนเงินอากร มีกําหนด 2 ปี นบัจากวนัท่ี   

นําของเข้า 

 รหัสสิทธิพเิศษที่ได้รับลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรขาเข้าโดยไม่มีเงื่อนไข 

รหัสสิทธิ
พเิศษ 

ประเภท 
สทิธิพเิศษ 

ช่ือสทิธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการลด/ยกเว้นอากรขาเข้า 

999 พระราชกําหนด อั ต ร า อ า ก ร ต า ม ภ า ค  2   
แห่ง พรก. 2530 

- ไมต้่องระบ ุ

000 มาตรา 12 อั ต ร า อ า ก ร ต า มบัญ ชี ท้ า ย
ประกาศกระทรวงการคลั ง 
มาตรา 12 ภาค 2 

- ไมต้่องระบ ุ

003 พระราชกําหนด ภาค 3 พิกัดอัตราศุลกากร   
ขาออก 

- ไมต้่องระบ ุ

004 พระราชกําหนด ภาค 4 ของท่ีได้รับการยกเว้น
อากร 

- ไมต้่องระบ ุ

005 พระราชกําหนด ย ก เ ว้ น อ า ก ร ต า ม พ ร บ . 
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 

- ขอรับของไปก่อน 
- ไมต้่องระบ ุ

019 พระราชบญัญัติ การส่งของกลับตามมาตรา 19   
(Re-Import/Re-Export) 

- ไมต้่องระบ ุ
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 รหัสสิทธิพเิศษ ที่ได้รับลดอัตราอากรขาเข้าแบบมีเง่ือนไข 

รหัสสิทธิพเิศษ ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการลดอัตราอากรขาเข้า 

201 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (2) เคร่ืองจกัร วสัดแุละ
อุปกรณ์ท่ีประหยัดพลังงาน 
หรือท่ีรักษาส่ิงแวดล้อม 

- ร ะ บุ เ ล ข ท่ี ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ข อ ง
คณะกรรมการพิจารณาเคร่ืองจักร  
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีประหยัดพลังงาน  
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

202 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (3.1) วรรคหนึ่ง ของท่ีใช้
ผลิตหรือประกอบเป็นเคร่ือง 
ประมวลผลข้อมลูอตัโนมตัิ 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

203 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (3.1) วรรคสอง ของท่ีใช้
ผลิตห รือประกอบพัดลม 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

204 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (3.1) วรรคสาม ของท่ีใช้
ผ ลิ ต ห รื อ ป ร ะ ก อ บ เ ป็ น
ไมโครโฟน เคร่ืองเสียงและ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตา่ง ๆ 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

205 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (3.1) วรรคส่ี ของท่ีนํามา
ผลิตเป็นส่วนประกอบของ
ของตาม (3.1) วรรคสอง และ 
(3.1) วรรคสาม 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

206 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (3.2) ของท่ีใช้ผลิตกระสนุ
ปืนหรือลกูระเบิด 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

207 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (3.3) ของท่ีใช้ผลิตหรือ
ประกอบเคร่ืองรับโทรศพัท์ 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 
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รหัสสิทธิพเิศษ ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการลดอัตราอากรขาเข้า 

208 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (3.4) ของท่ีใช้ผลิตหรือ
ประกอบเป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล
แบบลกูสบูนอนเด่ียว 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

209 มาตรา 12 มี
เ ง่ื อนไข ข้อ  2 
(2007) 

2 (3.5) เศษหรือของท่ีด้อย
คณุภาพท่ีเกิดจากการนําของ
เข้ามาผลติ ผสม ประกอบ ใน
คลงัสนิค้าทณัฑ์บนประเภท
โรงผลติสนิค้า 

- จัดทําใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้าย
ภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยประเภทของเอกสาร มีคา่เป็น “P”   

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของหน่วยงานศุลกากรท่ีควบคุม
คลงัสินค้าทณัฑ์บน 

210 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (3.6) เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ท่ี
ใช้ในอตุสาหกรรมสิ่งทอ 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

211 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (4) เคมีภณัฑ์หรือสิ่งปรุง
แต่งท่ีมีคณุสมบติัช่วยเร่งหรือ
ควบคมุ ความเจริญเติบโต
และการให้ผลของพืช 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 
 

212 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (5.1) สว่นประกอบและ
อปุกรณ์ประกอบ เพ่ือ
ประกอบหรือผลติเป็นรถยนต์ 
หรือยานยนต์ตามประเภท 
87.02 ประเภท 87.04 (เว้นแต่
รถบรรทกุชนิดแวนและชนิด
ปิกอพัและรถท่ีมีลกัษณะ
คล้ายกบัรถดงักลา่ว) และ
ประเภท 87.05 
 

- ย่ื น คํ า ร้ อ ง ข อ ล ด อั ต ร า อ า ก ร
ส่วนประกอบและอปุกรณ์ประกอบท่ี
นําเ ข้ามาประกอบหรือผลิตเ ป็น
รถยนต์หรือยานยนต์แต่ละแบบ   
ต่ อ สํ า นั ก พิ กั ด อั ต ร า ศุ ล ก า ก ร   
ไม่ น้อยกว่า  ๓๐  วัน  ก่อนการนํา
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
เข้ามาในราชอาณาจกัรครัง้แรก 
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รหัสสิทธิพเิศษ ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการลดอัตราอากรขาเข้า 

213 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (5.2) สว่นประกอบและ
อปุกรณ์ประกอบ เพ่ือ
ประกอบหรือผลติเป็นรถยนต์ 
หรือยานยนต์ตามประเภท 
87.03 และประเภท 87.04 
(เฉพาะรถบรรทกุชนิดแวน 
ชนิดปิกอพั และรถท่ีมี
ลกัษณะคล้ายกบัรถดงักลา่ว) 

- สํานักพิกัดอัตราศุลกากรจะ
ตรวจสอบการขอใช้สิทธิลดอตัราอากร 
และมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ นําของเข้าทราบ
การอนมุตัิ 
- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนมุตัิการให้ลดอตัราอากร  
- กรณีอยู่ในระหว่างพิจารณาให้ลด
อัตราอากร ให้ระบุเลขท่ีรับหนังสือ
แทน 

- ผู้ ขอใช้ สิทธิลดอัตราอากร  ต้อง
ยินยอมให้พนักงานศุลกากรเข้าไป
ตรวจสอบบัญชีและการดําเนินงาน
ตลอดจนแสดงหลักฐานเก่ียวกับการ
ใช้ส่วนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ
ต่าง  ๆ ตามท่ีพนักงานศุลกากรจะ
เห็นสมควร  
 

214 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (5.3.1) สว่นประกอบและ
อปุกรณ์ประกอบเพ่ือประกอบ
หรือผลติเป็นแชสซีส์ท่ีมี
เคร่ืองยนต์ติดตัง้ตามประเภท 
87.06 สําหรับรถแทรกเตอร์
ตามประเภท 87.01 
 

215 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (5.3.2) สว่นประกอบและ
อปุกรณ์ประกอบเพ่ือประกอบ
หรือผลติเป็นแชสซีส์ท่ีมี
เคร่ืองยนต์ติดตัง้ตามประเภท 
87.06 สําหรับยานยนต์
สําหรับขนสง่บคุคลตัง้แต่สบิ
คนขึน้ไป ตามประเภท 87.02 
และยานยนต์สําหรับขนสง่
ของตามประเภท 87.04 (เว้น
แตร่ถบรรทกุชนิดแวน ชนิด
ปิกอพั และรถท่ีมีลกัษณะ
คล้ายกบัรถดงักลา่ว) 



 คู่มือการผ่านพธีิการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสาํหรับการนําเข้า (e-Import) 
                           

 

หน้า 165  จาก 219 

รหัสสิทธิพเิศษ ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการลดอัตราอากรขาเข้า 

216 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (5.3.3) สว่นประกอบและ
อปุกรณ์ประกอบเพ่ือประกอบ
หรือผลติเป็นแชสซีส์ท่ีมี
เคร่ืองยนต์ติดตัง้ตามประเภท 
87.06 สําหรับรถยนต์หรือยาน
ยนต์ตามประเภท 87.03 
รถบรรทกุชนิดแวน ชนิด
ปิกอพั และรถท่ีมีลกัษณะ
คล้ายกบัรถดงักลา่ว ตาม
ประเภท 87.04 

217 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (5.3.4) แชสซีส์ท่ีมี
เคร่ืองยนต์ติดตัง้ตามประเภท 
87.06 ท่ีนํามาประกอบหรือ
ผลติรถยนต์หรือยานยนต์อ่ืน 
ๆ 
 

218 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (6) ใยฝ้าย ฝ้ายท่ียงัมิได้สาง
หรือหวี เศษฝ้าย ฝ้ายท่ีสาง
หรือหวีแล้ว 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

219 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (7.1) เหล็กท่ีมีรูปหรือ
คณุภาพพิเศษเพ่ือใช้เฉพาะ
ในการสร้างราง หรือสําหรับรถ
จกัรและล้อเล่ือน ซึง่การรถไฟ
แห่งประเทศไทยนําเข้า 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมัติการให้ลดอัตราอากร
ของกรมศลุกากร 
- ผู้ นํา เ ข้าต้องเป็นการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยหรือคู่สัญญากับการ
รถไฟแห่งประเทศไทยเท่านัน้ 

220 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 

2 (7.2) ผลติภณัฑ์ท่ีได้จาก
การนําวตัถดุิบเข้ามาผลิต 

- ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร    
ท่ี 72/2550  
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รหัสสิทธิพเิศษ ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการลดอัตราอากรขาเข้า 

(2007) ผสม ประกอบ บรรจ ุหรือ
ดําเนินการอื่นใดในเขตปลอด
อากร หรือผลติ ผสม ประกอบ
ในเขตประกอบการเสรี 

 

221 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (7.3) เรือขดุท่ีนําเข้ามาใช้
ชัว่คราว ซึง่ต้องสง่กลบัออกไป
ภายใน 3 ปี 

- ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อนุมั ติ การให้ ลดอัตราอากร  ของ     
กรมศลุกากร 

- ให้วางประกันตามสัญญาประกันและ  
ทณัฑ์บน 
- ให้เสียอากรในอัตราร้อยละ ๑ ต่อ
เดือนของอากรท่ีพึงต้องเสียในขณะ
นําเข้า  

222 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (8.1) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้
ผลติหรือประกอบเป็น
สว่นประกอบรถยนต์หรือยาน
ยนต์ ตามประเภท 87.01 ถึง
ประเภท 87.06 (อตัราร้อยละ 
10) 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

223 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (8.2) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้
ผลติหรือประกอบเป็น
สว่นประกอบรถยนต์หรือยาน
ยนต์ ตามประเภท 87.01 ถึง
ประเภท 87.06 (อตัราร้อยละ 
5) 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

224 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (8.3) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้
ผลติหรือประกอบเป็นเข็มขดั
นิรภยั และถงุลมนิรภยั 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 
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225 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (9) โค กระบือ มีชีวิต - ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

226 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (10.1) ของท่ีนําเข้ามาใช้
ผลติ ผสม ประกอบ หรือบรรจุ
เพ่ือสง่ออกไปนอก
ราชอาณาจกัรภายในหนึง่ปี
นบัแต่วนันําเข้าแล้วขอคืน
อากรตามตามมาตรา 19 ทวิ 
ให้ลดอตัราอากรลงเหลือกึง่
หนึง่ 

- ระบ ุ19bis = Y ท่ีส่วนรายการใน  
ใบขนสนิค้า 
- ระบ ุPrivilege Code  
(ก) กรณีชําระอากร ให้ระบตุามสิทธ์ิ  
ท่ีมีขณะนําเข้า เช่น มาตรา 12, WTO, 
TAU, AFTA เป็นต้น และต้องคํานวณ
คา่ภาษีอากรตามปกติ 
(ข) กรณีวางประกันตาม 19 ตรี  
ให้ระบุ Privilege Code = 000  
ตามอัตราปกติ เท่านั น้  (ประกาศ  
กรมศลุกากร ท่ี 66/2551) 
- การ ชํ า ร ะอากรต รวจสอบกับ
หลกัการ 19 ทวิ  

227 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (10.2) ของท่ีนําเข้ามาใช้
ผลติ ผสม ประกอบ หรือบรรจุ
เพ่ือสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร 
ภายในหนึง่ปีนบัแตว่นันําเข้า
แล้วขอคืนอากรตามตาม
มาตรา 19 ทวิ สําหรับผู้ นํา
ของเข้าระดบับตัร ทอง 

228 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (11) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้
ผลติในอตุสาหกรรมผลติหวั
นํา้หอม นํา้หอม และ
เคร่ืองสําอาง 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

229 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (12) ของท่ีนําเข้ามาใช้ใน
อตุสาหกรรมท่ีใช้เหลก็แผ่น
เคลือบดีบกุและเหล็กแผ่น
เคลือบโครเมียมเพ่ือทํากระป๋อง 
อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 
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และอิเลก็ทรอนิกส์ 
อตุสาหกรรมยานยนต์และ
ชิน้สว่นยานยนต์ 

230 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (13) เศษ เศษตดั และของ  
ท่ีใช้ไมไ่ด้ท่ีเป็นพลาสติกเกิด
จากกระบวนการผลิต ผสม 
หรือประกอบ ในคลงัสนิค้า
ทณัฑ์บนประเภทโรงผลิต
สินค้า เขตปลอดอากร เขต
ประกอบการเสรี สถาน
ประกอบกิจการท่ีได้รับสทิธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายวา่
ด้วยการสง่เสริมการลงทนุ 

-ให้ผู้ นําผลิตภณัฑ์ออกจากคลงัสินค้า
ทณัฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าจดัทํา
ใ บ ข น สิ น ค้ า ข า เ ข้ า โ อ น ย้ า ย
ภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยประเภทของเอกสาร มีค่าเป็น “P”  
ก่ อ น ก า ร ข น ย้ า ย ข อ ง อ อ ก จ า ก
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต
สินค้า 
- ให้ผู้ นําผลิตภณัฑ์ออกจากเขตปลอด
อากร และเขตประกอบการเสรี จดัทํา
ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขต
ปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ประเภทของเอกสาร  มีค่าเป็น  “P” 
ก่อนการขนย้ายของออกจากเขต  
- ระบ ุ Assessment request code 
= Y ขอตรวจสอบพิกดัและ/หรือราคา 

231 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (14) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้
ประกอบเป็นอปุกรณ์ล้างไต 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

232 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (15) ของท่ีเป็นอปุกรณ์กีฬา
สว่นตวั ท่ีนําเข้ามาฝึกซ้อม 
การแขง่ขนั การวิจยั หรือการ
พฒันาสมรรถนะของนกักีฬา 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของสํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นนัทนาการ หรือการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 
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233 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (16) นมท่ีเหมาะสําหรับใช้
เลีย้งทารก 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

234 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2 (17) ถงับรรจกุ๊าซธรรมชาติอดั 
ชดุอปุกรณ์ควบคมุการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในรถยนต์ท่ีใช้
เคร่ืองยนต์เบนซินโดยอตัโนมติั 
(ไบ-ฟแูอล คอนเวอร์ชนั คิท)   
ชดุอปุกรณ์ควบคมุการใช้      
ก๊าซธรรมชาติ 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

235 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2(18) ของท่ีเป็นยานยนต์
สําหรับขนสง่บคุคลตัง้แต่   
สิบห้าคนขึน้ไป (รวมถงึคนขบั) 
ท่ีมีนํา้หนกัรถรวมนํา้หนกั
บรรทกุไม่เกิน 3.5 ตนั ตาม
ประเภทยอ่ย 8702.90.99     
ท่ีนําเข้าไปในเขตปลอดอากร 
เพ่ือติดตัง้เคร่ืองอปุกรณ์และ
สว่นควบสําหรับใช้ก๊าซ
ธรรมชาติอดัเป็นเชือ้เพลิง 
(Compressed Natural Gas 
(CNG)) และนําออกจากเขต
ปลอดอากรเข้ามาภายใน 
ประเทศเพ่ือใช้เป็นรถโดยสาร
ประจําทาง ให้ลดอตัราอากร
ลงเหลือร้อยละ 22 สําหรับ
การนําออกจากเขตปลอด

- ให้ผู้ นํายานยนต์ออกจากเขตปลอด
อากร  จัด ทํ า ใบขน สิน ค้ าขา เ ข้ า
โอนย้ายจากเขตปลอดอากรทาง
อิ เล็กทรอนิกส์  โดยประเภทของ
เอกสาร มีคา่เป็น “C” ก่อนการขนย้าย
ของออกจากเขต  
- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อแ จ้ งผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 
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อากร ทัง้นี ้จนถงึวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

236 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2(19.1)ให้ลดอตัราอากร      
ถงับรรจกุ๊าซธรรมชาติอดัตาม
ประเภทยอ่ย7311.00.11
ประเภทยอ่ย7311.00.19
ประเภทยอ่ย7311.00.91   
และประเภทยอ่ย7311.00.99
ท่ีนําเข้ามาเพ่ือประกอบ     
หรือผลติเป็นยานบกตาม  
ตอนท่ี 87 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

237 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2(20)  ส่วนประกอบและ
อปุกรณ์ประกอบไมว่า่จะเป็น
ของตามพิกดัประเภทใด     
แต่ไม่รวมถึงหม้อนํา้ ชดุหม้อ
พกัเก็บเสียงและท่อไอเสีย 
แบตเตอร่ี แหนบตบัหน้า   
และหลงั  ยางนอกและยางใน 
กระจกนิรภยั ดรัมเบรคหน้า
และหลงั  มอเตอร์สตาร์ต    
ตวัยดึชดุท่อไอเสีย ตวัยดึ
แบตเตอร่ี ฝาครอบแบตเตอร่ี 
ชดุสายแบตเตอร่ี ชดุสายไฟ  
สีรถยนต์ กระจกมองหลงั
ภายในรถ และแผงบงัแดด    
ท่ีนําเข้ามาเพ่ือประกอบหรือ
ผลติเป็นแชสซีส์ท่ีมีเคร่ืองยนต์

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 
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ติดตัง้ตามประเภท 87.06 
สําหรับรถยนต์หรือยานยนต์
ชนิดท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชือ้เพลิงระบบเดียว 

238 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2(20) สว่นประกอบและ
อปุกรณ์ประกอบไมว่า่จะเป็น
ของตามพิกดัประเภทใด     
แต่ไม่รวมถึงหม้อนํา้ ชดุหม้อ
พกัเก็บเสียงและท่อไอเสีย 
แบตเตอร่ี แหนบตบัหน้า    
และหลงั ยางนอกและยางใน 
กระจกนิรภยั ดรัมเบรคหน้า
และหลงั มอเตอร์สตาร์ต     
ตวัยดึชดุท่อไอเสีย ตวัยดึ
แบตเตอร่ี ฝาครอบแบตเตอร่ี 
ชดุสายแบตเตอร่ี ชดุสายไฟ  
สีรถยนต์ กระจกมองหลงั
ภายในรถ และแผงบงัแดด    
ท่ีนําเข้ามาเพ่ือประกอบหรือ
ผลติเป็นแชสซีส์ท่ีมีเคร่ืองยนต์
ติดตัง้ตามประเภท 87.06 
สําหรับรถยนต์หรือยานยนต์
ชนิดท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชือ้เพลิงระบบเดียว  

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

239 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2(21) ของท่ีเป็นรถยนต์หรือ
ยานยนต์สําเร็จรูปท่ีสามารถ
ใช้เชือ้เพลงิได้ทัง้นํา้มนัเบนซิน

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 
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รหัสสิทธิพเิศษ ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการลดอัตราอากรขาเข้า 

ท่ีไมมี่สว่นผสมของเอทานอล
และนํา้มนัเบนซินท่ีมีสว่นผสม
ของเอทานอลในสดัสว่นต่าง ๆ 
ได้ทกุสดัสว่นโดยสว่นผสม
ของเอทานอลสงูสดุท่ีสามารถ
ใช้ได้ต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
85 ท่ีมีความจขุองกระบอกสบู
ไมเ่กิน 2,500 ลกูบาศก์
เซนติเมตร ตามประเภทยอ่ย 
8703.21 ประเภทยอ่ย 
8703.22 และประเภทยอ่ย 
8703.23 

240 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

(19.2) ถงับรรจกุ๊าซธรรมชาติ
อดัตามประเภทยอ่ย
7613.00.00 ท่ีนําเข้ามาเพ่ือ
ประกอบหรือผลติเป็นยานบก
ตามตอนท่ี 87 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 

241 มาตรา 12 มี
เ ง่ือนไข  ข้อ  2 
(2007) 

2(22)ของท่ีเป็นรถยนต์หรือ
ยานยนต์สําเร็จรูปท่ีสามารถ
ใช้เชือ้เพลงิได้ทัง้นํา้มนัเบนซิน
ท่ีไมมี่สว่นผสมของเอทานอล
และนํา้มนัเบนซินท่ีมีสว่นผสม
ของเอทานอลในสดัสว่นตา่งๆ
ได้ทกุสดัสว่นทัง้นีส้ว่นผสม
ของเอทานอลสงูสดุท่ีสามารถ
ใช้ได้ 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั งสื อแ จ้ ง ผลกา ร
พิจารณาอนุมตัิการให้ลดอตัราอากร 
ของกรมศลุกากร 
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 รหัสสิทธิพเิศษ  ที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าแบบมีเง่ือนไข 
รหัสสิทธิ
พเิศษ 

ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการยกเว้นอากขาเข้า 

301 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (2) เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทางการแพทย์ ตามประเภท 
90.18 และประเภท 90.19 

- ระบุ เลขท่ีหนังสือแ จ้ งผลการ
พิจารณาอนุมตัิการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

302 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (3.1) ปลา สตัว์นํา้อ่ืน ๆ และ
หอย ท่ีนําเข้ามาเลีย้งหรือค้าเพ่ือ
สง่ออกท่ีจบัได้โดยเรือประมง
ภายใต้สญัญาความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ ฯ 

- ระบุ เลขท่ีหนังสือแ จ้ งผลการ
พิจารณาอนุมตัิการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 
 

303 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (3.2) เนือ้ป ูเนือ้กุ้ง เนือ้หอย
ลาย ท่ีนําเข้ามาผลติเพ่ือการ
สง่ออก 

- ระบุ เลขท่ีหนังสือแ จ้ งผลการ
พิจารณาอนุมตัิการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

304 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (3.3) ยเูรีย ท่ีนําเข้ามาสําหรับ
ใช้เป็นปุ๋ ย หรือในอตุสาหกรรม
ผลติ หรือผสม หรือประกอบเป็น
ปุ๋ ย 

- ระบุ เลข ท่ี หนั ง สื อแ จ้ งผลการ
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

305 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (3.4) เศษหรือของท่ีด้อย
คณุภาพ ในคลงัสนิค้าทณัฑ์บน
ประเภทโรงผลติสนิค้า ซึง่มิได้
สง่ออกนอกราชอาณาจกัร แต่
จําหน่ายด้วยวิธีบริจาค 

- ให้ผู้ นําเศษหรือของท่ีด้อยคณุภาพ
ออกจากคลงัสนิค้าทณัฑ์บนประเภท
โรงผลติสนิค้าเพ่ือบริจาคจดัทําใบขน
สินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประเภทของ
เอกสาร มีคา่เป็น “P” ก่อนการขน
ย้ายของออกจากคลงัสินค้าทณัฑ์บน
ประเภทโรงผลิตสนิค้า 
- ระบุ เลข ท่ี หนั ง สื อแ จ้ งผลการ
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 
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รหัสสิทธิ
พเิศษ 

ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการยกเว้นอากขาเข้า 

306 
 

มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (3.5.1) ของท่ีนําเข้ามาใช้ใน
การผลิต ผสม ประกอบ หรือ
บรรจเุพ่ือการสง่ออกนอก
ราชอาณาจกัรตามมาตรา 19 ทวิ 
และ 19 ตรี ท่ีนําเข้าไปใน
คลงัสินค้าทณัฑ์บน 

-ให้ผู้ นําของท่ีนําเข้ามาใช้ในการผลิต 
ผสม ประกอบ หรือบรรจุเพ่ือการ
ส่ งออกนอกราชอาณาจักรตาม
มาตรา 19 ทวิ และ 19 ตรี ท่ีนําเข้าไป
ในคลังสินค้าทัณฑ์บนจัดทําใบขน
สินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประเภทของ
เอกสาร มีคา่เป็น “B”   
- ให้ผู้ นําของเข้าในคลงัสินค้าทณัฑ์
บนจัดทําใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้าย
ภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยประเภทของเอกสาร มีคา่เป็น “A”  
ก่ อ น ก า ร ขน ย้ า ยขอ ง เ ข้ า ม า ใน
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต
สินค้า 

307 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (3.5.2) ของท่ีได้รับยกเว้นอากร
ขาเข้าตามกฎหมายวา่ด้วยการ
สง่เสริมการลงทนุ ท่ีนําเข้าไปใน
คลงัสินค้าทณัฑ์บน 

- ให้ผู้ นําของท่ีได้รับยกเว้นอากรตาม
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน  ขณะ
นําเข้ามาในราชอาณาจักร จัดทําใบ
ข น สิ น ค้ า  ข า เ ข้ า โ อ น ย้ า ย
ภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยประเภทของเอกสาร มีคา่เป็น “A” 
ก่อนการขนย้ายของดงักลา่วเข้าไปใน
คลงัสินค้าทณัฑ์บน  
- ให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
การสง่เสิมการลงทนุท่ีนําของดงักลา่ว 
เข้าไปในคลงัสินค้าทณัฑ์บนจดัทําใบ
ข น สิ น ค้ า ข า อ อ ก โ อ น ย้ า ย
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รหัสสิทธิ
พเิศษ 

ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการยกเว้นอากขาเข้า 

ภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยประเภทของเอกสาร มีคา่เป็น “B” 
ก่อนการขนย้ายของดงักล่าวเข้าไปใน
คลงัสินค้าทณัฑ์บน 

308 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (3.6) เศษวตัถดุิบ หรือของท่ี
เสียหายหรือใช้ไมไ่ด้ ท่ีเกิดหรือท่ี
จะใช้ในการผลติ ผสม หรือประกอบ
ในคลงัสนิค้าทณัฑ์บนประเภท
โรงผลิตสินค้าท่ีขอทําลาย 

- ให้ผู้ขอทําลายจดัทําคําร้องขอ
ทําลาย โดยประเภทของเอกสาร มี
ค่าเป็น “ZF” ก่อนการทําลายเศษ
หรือของท่ีเสียหายหรือใช้ไมไ่ด้  
 

309 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (3.7) ของท่ีนําเข้าเก็บรักษาไว้ใน
คลงัสินค้าทณัฑ์บนตามมาตรา 8 
ซึง่เสียหรือเส่ือมคณุภาพท่ีขอ
ทําลาย 

- ให้ผู้ขอทําลายจดัทําคําร้องขอ
ทําลาย โดยประเภทของเอกสาร     
มีค่าเป็น “ZF” ก่อนการทําลายเศษ
หรือของท่ีเสียหายหรือใช้ไมไ่ด้  

310 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (3.8) กํามะถนั แคลเซียม
ฟอสเฟต อะลมิูเนียมแคลเซียม
ฟอสเฟต กรดซลัฟิวริก กรด
ฟอสฟอริก และแอมโมเนียชนิดท่ี
ปราศจากนํา้ ท่ีนํามาใช้ผลิตหรือ
ผสมเป็นปุ๋ ย 

- ต้องนําเข้ามาโดยผู้ นําของเข้าซึง่
เป็นผู้ ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบ
กิจการโรงงานอตุสาหกรรมนํามาใช้
ผลติหรือผสมเป็นปุ๋ ยในกิจการของ
ตนเองเท่านัน้ 
- ระบเุลขท่ีหนงัสือแจ้งผลการ
พิจารณาอนมุตัิการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

311 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (3.9) เคร่ืองจกัร สว่นประกอบ
และอปุกรณ์ประกอบเคร่ืองจกัร
รวมถึงเคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ท่ีใช้
กบัเคร่ืองจกัรท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้
ทําการผลติสนิค้าในคลงัสนิค้า
ทณัฑ์บนประเภทโรงผลติสินค้า 

- ระบเุลขท่ีหนงัสือแจ้งผลการ
พิจารณาอนมุตัิการให้ยกเว้นอากร 
ของหน่วยงานผู้ควบคมุคลงัสินค้า
ทณัฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 
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รหัสสิทธิ
พเิศษ 

ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการยกเว้นอากขาเข้า 

312 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (3.10) ปลา สตัว์นํา้จําพวก 
ครัสตาเซีย โมลลสุก์ และสตัว์นํา้
ท่ีไมมี่กระดกูสนัหลงั เฉพาะท่ีมี
ชีวิต ซึง่นําเข้ามาสําหรับทําพนัธุ์
และมีจํานวนพอสมควร 

- ระบเุลขท่ีหนงัสือแจ้งผลการ
พิจารณาอนมุตัิการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมประมง 
 
 

313 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (4.1) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้
สร้างศนูย์ซอ่มเคร่ืองบินลําตวั
กว้าง 

- ต้องนําเข้ามาโดยบริษัทการบินไทย 
จํากดั (มหาชน) 
- ระบเุลขท่ีหนงัสือแจ้งผลการ
พิจารณาอนมุตัิการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร  

314 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (4.2) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้
ซอ่มเคร่ืองฝึกการบินภาคพืน้ดนิ 

315 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (4.3) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้
ซอ่มบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ โครงก่อสร้าง
ยานพาหนะท่ีใช้ในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม 

- ผู้ นําของเข้าต้องเป็นนิติบคุคลท่ี
เป็นผู้ รับสมัปทาน หรือผู้ ท่ีรับจ้าง
โดยตรงจากผู้ รับสมัปทาน หรือผู้ รับ
จ้างช่วงจากผู้ ท่ีรับจ้างโดยตรงจาก
ผู้ รับสมัปทานประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม  
- ระบเุลขท่ีหนงัสือแจ้งผลการ
พิจารณาอนมุตัิการให้ยกเว้นอากร 
ของคณะกรรมการปิโตรเลียม 

316 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (4.4) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้
ผลติแจ๊คเก็ตและแพลทฟอร์มใน
การสร้างแท่นขดุเจาะนํา้มนัหรือ
ก๊าซธรรมชาต ิ

-ผู้ นําเข้าต้องได้รับอนุญาตประกอบ
อตุสาหกรรมผลิตแจ๊คเก็ตและแพลท
ฟอร์มในการสร้างแท่นขดุเจาะนํา้มนั
หรือก๊าซธรรมชาติ   
- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนมุตัิการให้ยกเว้นอากร 
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317 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (4.5) ของท่ีนําเข้ามาผลติ
สินค้าแล้วจําหน่ายให้แก่ผู้ผลิต
เพ่ือสง่ออกท่ีได้รับการสง่เสริม
การลงทนุ 

- ให้ผู้ ได้ รับการส่งเสริมการลงทุน
จัด ทํ า ข้ อมูล ใบขนสิ น ค้ าขา เ ข้ า
โ อ น ย้ า ย ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ท า ง
อิ เล็กทรอนิกส์  โดยประเภทของ
เอกสาร มีคา่เป็น “A”   
- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทนุ 

318 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (5.1) เคมีภณัฑ์ในตอนท่ี 28 
หรือตอนท่ี 30 ท่ีนําไปใช้เป็นยา
ดมสลบ 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

319 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (5.2) เคมีภณัฑ์ในตอนท่ี 29 ท่ี
นําไปใช้บําบดัมาเลเรีย 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 
 

320 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (6) ปลา สตัว์นํา้จําพวก 
ครัสตาเซีย โมลลสุก์ และสตัว์นํา้
ท่ีไมมี่กระดกูสนัหลงัอ่ืน ๆ ใน
ตอนท่ี 3 สด แช่เย็นหรือแช่เย็น
จนแข็ง รวมทัง้ปลาอินทรีย์และ
ปลากเุราใสเ่กลือแตไ่มแ่ห้ง
หรือไมร่มควนัหรือแชนํ่า้เกลือใน
ประเภทยอ่ย 0305.69.10 
เฉพาะท่ีเรือประมงไทยจบัได้ 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

321 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 

3 (7) พืช และสว่นของพืช ท่ี
นําเข้ามาเพ่ือใช้เพาะปลกูและมี

- เมล็ดพันธุ์จะต้องผ่านการเคลือบ
หรือคลกุด้วยสารกําจัดศตัรูพืชจนไม่
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(2007) จํานวนพอสมควร เ ห ม า ะ สํ า ห รั บ บ ริ โ ภ ค ห รื อ ทํ า
ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ หรือเป็นเมล็ด
พั น ธุ์ ท่ี ป ก ติ ใ ช้ เ ฉ พ า ะ เ พ่ื อ ก า ร
เพาะปลูก เช่น  เมล็ดพันธุ์ ไม้ดอก
เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้า ก่ิงตอน ก่ิงชํา 
ตา สปอร์ หรือส่าเห็ด เป็นต้น หรือ
ลักษณะของสินค้าเองชัดแจ้งว่า
นํ า เ ข้ ามา ใ ช้ป ร ะ โยช น์ เ พ่ื อกา ร
เพาะปลูกเท่านัน้ เช่น บรรจุภาชนะ
ขายปลีก มีฉลากวิธีการใช้กํากบั เป็น
ต้น ให้ระบุเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 
- กรณีอ่ืน ให้ระบเุลขท่ีหนงัสือแจ้งผล
การพิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ใบรับรองจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ 
เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร เกษตรจงัหวดั เป็นต้น 

322 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (8) ภาชนะท่ีบรรจกุ๊าซเข้ามา
และจะสง่กลบัออกไปภายใน  
สองปี 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

323 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (9) เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ โครงก่อสร้าง 
ยานพาหนะ ท่ีกรมการพลงังาน
ทหารหรือผู้ รับจ้าง ใช้ในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของคณะกรรมการปิโตรเลียมตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมมีคําสั่ง
เห็นชอบว่าจําเป็นในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม 



 คู่มือการผ่านพธีิการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสาํหรับการนําเข้า (e-Import) 
                           

 

หน้า 179  จาก 219 

รหัสสิทธิ
พเิศษ 

ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการยกเว้นอากขาเข้า 

324 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (10) เคมีภณัฑ์ในตอนท่ี 28 
และตอนท่ี 29 ท่ีมีคณุสมบตัิ
เหมาะเฉพาะใช้เป็นสารฆา่วชัพืช 
และสารฆ่าศตัรูพืช 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

325 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (11) ของท่ีศนูย์บริการโลหิต
แห่งชาต ิสภากาชาดไทย นําเข้า
หรือสัง่ให้นําเข้ามาเพ่ือผลิตถงุ
บรรจโุลหิตหรือชดุถงุบรรจโุลหิต 

- นํ า เ ข้ า โ ด ยศู น ย์ บ ริ ก า ร โ ล หิ ต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย  
- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของศูน ย์บ ริ กา ร โ ล หิตแห่ ง ชาติ 
สภากาชาดไทย  กรณีสั่ง ใ ห้ผู้ อื่ น
นําเข้ามาเพื่อผลิตถุงบรรจุโลหิตหรือ
ชดุถงุบรรจโุลหิต 

326 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (12) คะตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ 
ท่ีนําเข้ามาเพ่ือประกอบหรือผลิต
เป็นยานบกตามตอนท่ี 87 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

327 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (13) เคร่ืองตรวจสอบปริมาณ
ก๊าซออกซิเจนในไอเสียรถยนต์ 
(ออกซิเจนเซนเซอร์) และเคร่ืองท่ี
ทําหน้าท่ีหลกัในการควบคมุระบบ
จ่ายเชือ้เพลงิและหรือควบคมุระบบ
จดุระเบิดในเคร่ืองยนต์ของรถยนต์ 
ท่ีใช้ทํางานร่วมกบั คะตะไลติก 
คอนเวอร์เตอร์ 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

328 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (14) นํา้มนัดีเซล ท่ีได้เติมในเขต
ตอ่เน่ืองของราชอาณาจกัร และเหลือ 
อยูใ่นถงัใช้การปกติของเรือนัน้ใน
ขณะท่ีเดินทางเข้ามาใน ราชอาณาจกัร 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 
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330 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (16) เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และ
อปุกรณ์ท่ีผู้ ดําเนินการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงานนําเข้า 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของคณะกรรมการสง่เสริมการพฒันา
ฝีมือแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่า
เ ป็ น ข อ ง ท่ี ไ ม่ มี ก า ร ผ ลิ ต
ภายในประเทศ หรือมีเหตจํุาเป็นต้อง
ใช้ของท่ีนําเข้าจากต่างประเทศในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 

331 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (17) ของเสียจากเรือซึง่เกิดขึน้
จากการปฏิบตัิงานตามปกติของ
เรือท่ีเดนิทางเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร 

- นายเรือหรือตวัแทนของเรือผู้ รับมอบ
อํานาจต้องสามารถพิสจูน์ได้ว่าของท่ี
นําเข้าเป็นของเสียจากเรือซึ่งเกิดขึน้
จากการปฏิบตัิงานตามปกติของเรือ 
- ของท่ีได้ รับการยกเว้นอากรต้อง
นําเข้ามาทางเขตท่าเรือท่ีกรมการ
ขนสง่ทางนํา้และพาณิชยนาวีประกาศ
เป็นเขตท่าเรือท่ีต้องจัดการบริการ
จดัเก็บและบําบดัของเสียจากเรือ 
- ของท่ีนําเข้ามาต้องบําบดัหรือกําจัด
โดยผู้ ให้บริการจัดเก็บและบําบัดของ
เสียจากเรือตามท่ีกรมการขนสง่ทางนํา้
และพาณิชยนาวีประกาศกําหนด
รายช่ือ 

332 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (18) ผลติภณัฑ์ท่ีได้จากการนํา
ของภายในประเทศ หรือของ
นําเข้าท่ีได้ชําระอากรแล้ว เข้ามา
ผลติ ผสม ประกอบ บรรจ ุหรือ

-ให้ผู้ นําผลิตภณัฑ์ออกจากเขตปลอด
อาก ร จั ด ทํ า ใบขนสิ น ค้ า ข า เ ข้ า
โอนย้ายจากเขตปลอดอากรทาง
อิ เล็กทรอนิกส์  โดยประเภทของ
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ดําเนินการอ่ืนใดในเขตปลอด
อากร และนํามาจําหน่ายหรือ
บริโภคภายในประเทศ 

เอกสาร มีค่าเป็น “P” ก่อนการขน
ย้ายผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอด
อากร 
- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของเขตปลอดอากร 

333 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (19) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือ
การศกึษาและการวิจยัของ
สถานศกึษาของรัฐ สถานศกึษา
ของเอกชนฯ ท่ี
กระทรวงศกึษาธิการให้การ
รับรอง 

- ผู้ นํ า เ ข้ า ต้ อ ง ย่ื น คํ า ร้ อ ง ขอ ใ ห้
กร ะทร วงศึ กษา ธิ กา ร พิจา รณา
เ สี ย ก่ อ น ว่ า ข อ ง ท่ี นํ า ไ ป ใ ช้ เ พ่ื อ
การศกึษาและการวิจยั 
- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกระทรวงศกึษาธิการ 

334 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (20) นํา้มนัซึง่ได้จากการกลัน่
ภายในประเทศ เข้าไปผ่าน
กระบวนการผลิต ผสม ประกอบ 
บรรจ ุหรือดําเนินการอ่ืนใดใน  
เขตปลอดอากรแล้วนําเข้ามา
จําหน่ายหรือบริโภค
ภายในประเทศ 

- ให้จัดทําคําร้องขอนําเข้าในเขต
อารักขาศุลกากร โดยประเภทของ
เอกสาร มีค่าเป็น “ZD” ก่อนการขน
ย้ายของมายงัเขตปลอดอากร  
- ใ ห้ผู้ นํ าผลิตภัณฑ์ออกจากเขต
ปลอดอากรจัดทําใบขนสินค้าขาเข้า
โอนย้ายจากเขตปลอดอากรทาง
อิ เล็กทรอนิกส์  โดยประเภทของ
เอกสาร มีค่าเป็น “P” ก่อนการขน
ย้ายผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอด
อากร 
- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของเขตปลอดอากร 
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335 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (21) ของท่ีผู้ เดนิทางเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรซือ้จากคลงัสนิค้า
ทณัฑ์บนสําหรับแสดงและขาย
ของท่ีตัง้อยูใ่นสนามบินศลุกากร 

- ร้านค้าปลอดอากรต้องจดัทําข้อมลู
บัญชีของของท่ีผู้ เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ซื อ้  แยกตามชนิด 
ประเภท รหสัของสนิค้า  

336 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (22) ของท่ีสํานกังานบริหาร
และพฒันาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) นําเข้ามาเพ่ือการศกึษา 
ค้นคว้า และวิจยั 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของสํานกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) 

337 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (23) ของท่ีเป็นอปุกรณ์กีฬา
สว่นตวัหรือของท่ีเป็นอปุกรณ์
กีฬาสว่นกลาง ท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้
ในการฝึกซ้อม การแขง่ขนั การ
วิจยัหรือการพฒันาสมรรถนะ
ของนกักีฬา 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ขอ ง สํ านั ก ง านพัฒนากา ร กีฬา  
และนันทนาการ หรือการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

338 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (24) เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ี
นําเข้ามาเพ่ือใช้ภายใต้โครงการ
พฒันาดาวเทียม Remote 
Sensing ของประเทศไทย 
(ดาวเทียม THEOS) 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) 

339 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (25) นํา้มนัท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้
กลัน่เป็นผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม
เป็นนํา้มนัหลอ่ลื่นพืน้ฐาน (ลบูเบส) 
เป็นตวัทําละลาย (โซลเว้นท์) 
และเพ่ือใช้ในกระบวนการผลติ
เป็นผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 
 
 
 

340 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 

3 (26) ปุ๋ ยตามประเภท 31.02 ถึง
ประเภท 31.05 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
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(2007) ของกรมศลุกากร 
- ผู้ นําเข้าต้องมีใบอนุญาตนําหรือสั่ง
ปุ๋ ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจักร ท่ีออก
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว้นแต่
การนําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งปุ๋ ยเคมีครัง้หนึ่งในปริมาณไม่เกิน
ชนิดละห้าสิบกิโลกรัม 

341 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (27) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือผลิต  
คะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์ตาม
ประเภทยอ่ย 8421.39.90 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร (นําเข้ามาเพ่ือใช้ใน
การผลิตของตนเองเท่านัน้) 

342 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (28) สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบไมว่่าจะเป็นของตาม
พิกดัประเภทใด 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

343 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (29) ถงับรรจกุ๊าซธรรมชาติอดั 
ชดุอปุกรณ์ควบคมุการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในรถยนต์ท่ีใช้
เคร่ืองยนต์เบนซินโดยอตัโนมติั 
(ไบ-ฟแูอล คอนเวอร์ชนั คิท)    
ชดุอปุกรณ์ควบคมุการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ (ถงึ 31 ธนัวาคม 2551) 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

344 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (30) เคร่ืองยนต์ชนิดท่ีใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิระบบเดียว 
เพ่ือประกอบเป็นยานบกตอนท่ี 87 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

345 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3 (31) เคร่ืองมือและอปุกรณ์ไม่
ว่าจะเป็นของตามพิกดัประเภท
ใดซึง่กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

- ระบเุลขท่ีหนงัสือรับรองการ
พิจารณาอนมุตัิการให้ยกเว้นอากร 
จากอธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม  
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กระทรวงอตุสาหกรรม นําเข้ามา
หรือสัง่ให้นําเข้ามาเพ่ือใช้ภายใต้
โครงการเลิกใช้สารทําลายชัน้
บรรยากาศโอโซน (Thailand 
National CFCs Phaseout Plan) 
ตามท่ีได้รับความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ทัง้นี ้ 
สําหรับการนําเข้าตัง้แตว่นัท่ี 13 
มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป 

กระทรวงอตุสาหกรรม หรือผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมาย ให้นําของดงักล่าวมาใช้
ภายใต้ โครงการเลิกใช้สารทําลายชัน้
บรรยากาศโอโซน (Thailand 
National CFCs Phaseout Plan) 

346 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(32) สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบไมว่่าจะเป็นของตาม
พิกดัประเภทใดท่ีนําเข้ามาเพ่ือ
ประกอบหรือผลติเป็นยานยนต์ท่ี
มีนํา้หนกัรถรวมนํา้หนกับรรทกุ
ไมเ่กิน 3.5 ตนัตามประเภท 
87.02 ให้ยกเว้นอากรสําหรับการ
นําเข้าจนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2555 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 
 

347 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(33.1)ให้ยกเว้นอากรถงับรรจุ
ก๊าซธรรมชาตอิดั 
ตามประเภทยอ่ย 7311.00.11 
ประเภทยอ่ย 7311.00.19 
ประเภทยอ่ย 7311.00.91และ
ประเภทยอ่ย 7311.00.99 ท่ี
นําเข้ามาเพ่ือประกอบหรือผลิต
เป็นยานบกตามตอนท่ี 87     
                                  

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 
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348 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(34) สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบ                                       

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 
 

349 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(34) สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบ... 
(34.2) ยานยนต์สําหรับขนสง่ของ
...                                                 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

350 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(34)สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบ... 
(34.3) ยานยนต์สําหรับใช้งาน
พิเศษ...                                         

- ร ะบุ เ ล ข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

351 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

(27.2) ของตามประเภทยอ่ย
3815.19.00 
ประเภทยอ่ย 3815.90.00 และ
ประเภทยอ่ย 7326.90.90 ท่ี
นําเข้ามาเพ่ือผลติไส้กรองไอเสีย
(catalyst) ตามประเภทยอ่ย 
8421.99.99 ท่ีใช้สําหรับ
รถจกัรยานยนต์                             

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

352 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

(33.2) ถงับรรจกุ๊าซธรรมชาติอดั 
ตามประเภทยอ่ย 7613.00.00 ท่ี 
นําเข้ามาเพ่ือประกอบหรือผลิต
เป็นยานบกตามตอนท่ี 87              

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

353 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

(35) ภาชนะไร้ตะเข็บท่ีมีลกัษณะ
เป็นท่อปลายปิดข้างหนึง่และ
ปลายเปิดข้างหนึง่ท่ีทําจากเหล็ก

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 
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สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการยกเว้นอากขาเข้า 

แผ่นดงึเย็นหรือแทง่เหล็กขึน้รูป
ด้วยความร้อน 
ตามประเภทยอ่ย 7326.90.90 ท่ี
นําเข้ามาเพ่ือผลติเป็นภาชนะ
สําหรับบรรจกุ๊าซธรรมชาติอดั         

354 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

(36) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือผลิตหรือ
ประกอบเป็นอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
กิจการปิโตรเลียมแล้วนําไปใช้ใน
พืน้ท่ีพฒันาร่วม                             

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

355 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(37.1) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้
ผลติหรือประกอบเป็น
สว่นประกอบหรืออปุกรณ์
ประกอบของรถยนต์หรือยานยนต์
ตามประเภท 87.01 ถงึประเภท 
87.06 ไมว่า่ส่วนประกอบหรือ
อปุกรณ์ประกอบดงักลา่วจะเป็น
ของตามประเภทพกิดัใดก็ตาม        

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

356 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(37.2) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้
ผลติหรือประกอบเป็น
สว่นประกอบหรืออปุกรณ์
ประกอบของรถยนต์หรือยานยนต์
ตามประเภท 87.01 ถงึประเภท 
87.06 ไมว่า่ส่วนประกอบหรือ
อปุกรณ์ประกอบดงักลา่วจะเป็น
ของตามประเภทพกิดัใดก็ตาม        

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

357 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 

3(37.3) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้
ผลติหรือประกอบเป็น

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
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รหัสสิทธิ
พเิศษ 

ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการยกเว้นอากขาเข้า 

(2007) สว่นประกอบหรืออปุกรณ์
ประกอบของรถยนต์หรือยานยนต์
ตามประเภท 87.01 ถงึประเภท 
87.06 ไมว่า่ส่วนประกอบหรือ
อปุกรณ์ประกอบดงักลา่วจะเป็น
ของตามประเภทพกิดัใดก็ตาม        

ของกรมศลุกากร 

358 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(37.4) ของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้
ผลติหรือประกอบเป็น
สว่นประกอบหรืออปุกรณ์
ประกอบของรถยนต์หรือยานยนต์
ตามประเภท 87.01 ถงึประเภท 
87.06 ไมว่า่ส่วนประกอบหรือ
อปุกรณ์ประกอบดงักลา่วจะเป็น
ของตามประเภทพกิดัใดก็ตาม        

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

359 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(38) ของตามประเภทยอ่ย
5806.32.10 และประเภทยอ่ย 
5806.32.90 ท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้ผลติ
หรือประกอบเป็นเข็มขดันิรภยั ตาม
ประเภทยอ่ย 8708.21.10 และ
ประเภทยอ่ย 8708.21.90 หรือ    
ถงุลมนิรภยัตามประเภทยอ่ย 
8708.95.10                                

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

360 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(39) ของท่ีนําเข้ามาใช้ใน
อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่น
ยานยนต์                                       

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

361 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 

3(39.2) ของท่ีนําเข้ามาใช้ใน
อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่น

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
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รหัสสิทธิ
พเิศษ 

ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการยกเว้นอากขาเข้า 

(2007) ยานยนต์                                       ของกรมศลุกากร 
362 มาตรา 12 มี

เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(40) ของตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศนีท่ี้นําเข้ามาเพ่ือประกอบ
หรือผลติเป็นรถยนต์หรือยานยนต์
สําเร็จรูปแบบผสมท่ีใช้พลงังาน
เชือ้เพลิงและไฟฟ้า (Hybrid 
Electric Vehicle : HEV) ท่ีมี
ความจขุองกระบอกสบูไมเ่กิน 
3,000 ลกูบาศก์เซนติเมตร ตาม
ประเภท 87.03  

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

363 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(41) ของดงัต่อไปนี ้ท่ีนําเข้ามา
เพ่ือประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์
หรือยานยนต์ท่ีสามารถใช้
เชือ้เพลิงได้ทัง้นํา้มนัเบนซนิท่ีไมมี่
สว่นผสมของเอทานอลและนํา้มนั
เบนซินท่ีมีสว่นผสมของเอทานอล
ในสดัสว่นต่างๆ ได้ทกุสดัสว่น 
ทัง้นี ้สว่นผสมของเอทานอลท่ี
สามารถใช้ได้ต้องไมน้่อยกว่าร้อย
ละ 85 ท่ีมีความจขุองกระบอกสบู
ไมเ่กิน 3,000 ลกูบาศก์เซนติเมตร 
ตามประเภท 87.03  

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

364 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(42) ของดงัต่อไปนี ้ไมว่า่จะจดั
เข้าพิกดัประเภทใด ท่ีนําเข้ามา
เพ่ือประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์
หรือยานยนต์ท่ีสามารถใช้
เชือ้เพลิงได้ทัง้นํา้มนัเบนซนิท่ี     

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 
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รหัสสิทธิ
พเิศษ 

ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการยกเว้นอากขาเข้า 

ไมมี่สว่นผสมของเอทานอล                    
365 มาตรา 12 มี

เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(43) ของดงัต่อไปนีไ้ม่วา่จะจดั
เข้าพิกดัประเภทใดท่ีนําเข้ามาเพ่ือ
ประกอบหรือผลติเป็นเคร่ืองยนต์
ท่ีมีความจขุองกระบอกสบูไมเ่กิน 
3,000 ลกูบาศก์เซนติเมตรตาม
ประเภทยอ่ย 8407.33.00 และ
ประเภทยอ่ย 8407.34.90 ท่ี
สามารถใช้เชือ้เพลิงได้  

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

366 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(44)ให้ยกเว้นอากรชดุอปุกรณ์
ควบคมุการใช้ก๊าซธรรมชาติอดั
[Compressed Natural Gas 
(CNG)] ในรถยนต์ระบบเดียว
(dedicated conversion kits)ไม่
ว่าจะจดัเข้าพิกดัประเภทใดท่ี
นําเข้ามาเพ่ือประกอบหรือผลิต
เป็นยานบกตามตอนท่ี 87              

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

367 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(45.1) ให้ยกเว้นอากร
สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบไมว่่าจะเป็นของตาม
พิกดัประเภทใดแต่ไมร่วมถงึ    
หม้อนํา้ ชดุหม้อพกัเก็บเสียงและ
ท่อไอเสีย แบตเตอร่ี แหนบตบั
หน้าและหลงั ยางนอกและยางใน 
กระจกนิรภยั ดรัมเบรคหน้าและ
หลงั มอเตอร์สตาร์ต ตวัยดึชดุท่อ
ไอเสีย ตวัยดึแบตเตอร่ี ฝาครอบ

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 
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รหัสสิทธิ
พเิศษ 

ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการยกเว้นอากขาเข้า 

แบตเตอร่ี ชดุสายแบตเตอร่ี ชดุ
สายไฟ สีรถยนต์ กระจกมองหลงั
ภายในรถ และแผงบงัแดด ท่ี
นําเข้ามาเพ่ือประกอบหรือผลิต
เป็นแทรกเตอร์เดินบนถนนสําหรับ
ลากรถก่ึงรถพว่ง ตามประเภท
ยอ่ย 8701.20  

368 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(45.2)ให้ยกเว้นอากร
สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบไมว่่าจะเป็นของตาม
พิกดัประเภทใดแต่ไมร่วมถงึ    
หม้อนํา้ชดุหม้อพกัเก็บเสียงและ
ท่อไอเสียแบตเตอร่ีแหนบตบัหน้า
และหลงัยางนอกและยางใน
กระจกนิรภยัดรัมเบรคหน้าและ
หลงัมอเตอร์สตาร์ตด้วย  

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

369 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(45.3.1) ให้ยกเว้นอากร
สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบไมว่่าจะเป็นของตาม
พิกดัประเภทใดแต่ไมร่วมถงึหม้อ
นํา้ชดุหม้อพกัเก็บเสียงและท่อไอ
เสียแบตเตอร่ีแหนบตบัหน้าและ
หลงัยางนอกและยางในกระจก
นิรภยัดรัมเบรคหน้าและหลงั
มอเตอร์สตาร์ตตวัยดึชดุท่อไอเสีย 
ตวัยดึ  
 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 
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รหัสสิทธิ
พเิศษ 

ประเภท 
สิทธิพเิศษ 

ช่ือสิทธิพเิศษ การระบุ Permit No 
ในการยกเว้นอากขาเข้า 

370 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(45.3.2) ให้ยกเว้นอากร
สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบไมว่่าจะเป็นของตาม
พิกดัประเภทใดท่ีนําเข้ามาเพ่ือ
ประกอบหรือผลติเป็นแชสซีส์ท่ีมี
เคร่ืองยนต์ตดิตัง้ตามประเภท 
87.06 สําหรับยานยนต์สําหรับ
ขนสง่บคุคลตัง้แตส่ิบคนขึน้ไป 
(รวมถงึคนขบั)  

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

371 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

3(45.3.3) ให้ยกเว้นอากร
สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ
ไมว่่าจะเป็นของตามพิกดัประเภท
ใดแตไ่ม่รวมถงึหม้อนํา้ชดุหม้อพกั
เก็บเสียงและท่อไอเสียแบตเตอร่ี
แหนบตบัหน้าและหลงัยางนอก
และยางในกระจกนิรภยัดรัมเบรค
หน้าและหลงัมอเตอร์สตาร์ต 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

372 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ 3 
(2007) 

แคโทดและสว่นของแคโทดตาม
ประเภทยอ่ย 7403.11.00 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

401 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ4 
(2007) 

4 (4.1) ของในตอนท่ี 3 นอกจากหู
ฉลาม เป๋าฮือ้และปลาตาม (4.2) 
ท่ีไมไ่ด้นําเข้าทางสนามบินศลุกากร 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 

402 มาตรา 12 มี
เง่ือนไข ข้อ4 
(2007) 

4 (4.2) ปลาทนูา ปลาโอ และปลา
ซาร์ดีน แช่เย็นจนแข็งท่ีไมไ่ด้
นําเข้าทางสนามบินศลุกากร 

- ร ะบุ เ ลข ท่ี หนั ง สื อ แ จ้ ง ผลก า ร
พิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร 
ของกรมศลุกากร 
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 รหัสสิทธิพเิศษ ตามข้อผูกพันสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ 
รหัสสิทธิพเิศษ ประเภทสิทธิพเิศษ ช่ือ/คาํอธิบายสิทธิพเิศษ 

A00 ASEAN AICO 0 % 

A03 ASEAN AICO 3 % 

A05 ASEAN AICO 5 % 

AAN FTA พหภุาคี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์   

ACN FTA พหภุาคี อาเซียน-จีน 

AF1 ASEAN AFTA 

AI1 ASEAN AISP-ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

AI2 ASEAN AISP-สหภาพพมา่ 

AI3 ASEAN AISP-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

AIN FTA พหภุาคี อาเซียน-อินเดีย                                                                  
AJ1 FTA พหภุาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรสําหรับ          

เขตการค้าเสรีอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอากร1)                   
AJ2 FTA พหภุาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรสําหรับ          

เขตการค้าเสรีอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอากร2)                   
AJ3 FTA พหภุาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรสําหรับ         

เขตการค้าเสรีอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอากร3)                   
AJ4 FTA พหภุาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรสําหรับ          

เขตการค้าเสรีอาเซียน-ญ่ีปุ่ น(บญัชีอตัราอากร1 (OEM))        
AK1 FTA พหภุาคี อาเซียน-เกาหลี                                                                   
AK2 FTA พหภุาคี อาเซียน-เกาหลี                                                                   
AK3 FTA พหภุาคี อาเซียน-เกาหลี                                                                   
ATG ASEAN อาเซียน                                                                              
BD1 อ่ืน ๆ ไทย-บงัคลาเทศ 

CF1 มาตรา 12 Contract Farming 

FL1 อ่ืน ๆ การยกเว้นอากรศลุกากรในเขตพืน้ท่ีประสบอทุกภยั (HS2007)     
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รหัสสิทธิพเิศษ ประเภทสิทธิพเิศษ ช่ือ/คาํอธิบายสิทธิพเิศษ 

FL2 อ่ืน ๆ การยกเว้นอากรศลุกากรในเขตพืน้ท่ีประสบอทุกภยั (HS2012)         

FL3 อ่ืน ๆ การยกเว้นอากรศลุกากรในเขตพืน้ท่ีประสบอทุกภยั (HS2012)         

GS1 อ่ืน ๆ GSTP 

ITA WTO สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศตามความตกลง WTO 

KH1 WTO ไทย-กมัพชูา 

LA1 WTO ไทย-ลาว 

LA2 อ่ืน ๆ ไทย-ลาว 

O01 อ่ืน ๆ ม.10 (2550) 

TAU FTA ทวิภาคี FTAไทย-ออสเตรเลีย 

TCN FTA ทวิภาคี FTA ไทย-จีน 

TIN FTA ทวิภาคี FTA ไทย-อินเดีย 

TJ1 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรสําหรับของท่ีมีถ่ินกําเนิด
จากญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอากร 1) 

TJ2 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรสําหรับของ       
ท่ีมีถ่ินกําเนิดจากญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอากร 2) 

TJ3 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรสําหรับของ      
ท่ีมีถ่ินกําเนิดจากญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอาก 3) 

TJ4 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรสําหรับของ       
ท่ีมีถ่ินกําเนิดจากญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอากร 4) 

TJ5 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรสําหรับของ      
ท่ีมีถ่ินกําเนิดจากญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอากร 5) 

TJ6 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศลุกากรสําหรับของ       
ท่ีมีถ่ินกําเนิดจากญ่ีปุ่ น (บญัชีอตัราอากร 1 (OEM)) 

TMM อ่ืน ๆ ไทย-พมา่-ดอยตงุ 

TNZ FTA ทวิภาคี FTA ไทย - นิวซีแลนด์ 
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รหัสสิทธิพเิศษ ประเภทสิทธิพเิศษ ช่ือ/คาํอธิบายสิทธิพเิศษ 

TPE พหภุาคี ไทย-เปรู                                                                             

TSG FTA ทวิภาคี FTA ไทย - สิงคโปร์ 

WTO WTO WTO 
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  สรุปโครงสร้างใบขนสินค้าที่เปล่ียนแปลง 
 
 วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างใบขนสินค้า 

1. เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงกบักรมสรรพากร 
2. เพ่ือรองรับการวางประกนัทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee Deposit)   
3. เพ่ือรองรับการสําแดงใบขนสินค้าโอนย้ายภายในประเทศ และใบขนสนิค้าท่ีใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

ตา่ง ๆ 
4. เพ่ือรองรับกรณีขอสงวนสทิธิโต้แย้ง / วางประกนั 
5. เพ่ือรองรับการรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้าด้วยตนเอง (Self Certification) 
6. เพ่ือรองรับกรณี  AEOs 
7. เพ่ือรองรับการแลกเปล่ียนข้อมลู ACDD 
8. เพ่ือให้รองรับกบัการเช่ือมโยงข้อมลูสําหรับ 3 กรมภาษีสําหรับการชําระค่าภาษีอากรในอนาคตด้วยบญัชี      

เดบิตบตัรภาษี  
9. ปรับปรุงการสาํแดงข้อมลูเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
10. ปรับปรุงขนาดการเก็บข้อมลูของแต่ละ Field ให้เพียงพอตอ่การสําแดงใบขนสนิค้า และปรับปรุงช่ือ Field และ

การสําแดงข้อมลูให้ชดัเจนย่ิงขึน้ 
11. เพ่ือรองรับกรณี Royalty 
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 ภาพแสดงการปรับปรุงโครงสร้างใบขนสินค้า 
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กรณีที่ 1  เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงกบักรมสรรพากร มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนท่ี 1 Import Declaration Control 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
4. M Company 

Branch  
n..6 สาขาท่ีอยู่ของบริษัทผู้ นําเข้า   

ท่ีกรมสรรพากรออกให้ตาม
บตัรประจําตวัผู้ เสียภาษี
อากรของกรมสรรพากร 

(แก้ไขสาขาบริษัท) 
ขยายขนาดจาก n..4  เป็น n..6 
 

13.  C Broker Branch n..6 สาขาท่ีอยู่ของตวัแทนออก
ของ ท่ีกรมสรรพากรออกให้
ตามบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษี
อากรของกรมสรรพากร 

(แก้ไขสาขาบริษัท) 
ขยายขนาดจาก n..4  เป็น n..6 
 บนัทกึค่าเม่ือ เลขประจําตวั
ผู้ เสียภาษีอากรของตวัแทนออก
มีค่า (ไมมี่สาขาให้บนัทกึ “0”) 
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กรณีที่ 2  เพ่ือรองรับการวางประกนัทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee Deposit) มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนที่ 1 Import Declaration Control 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
47.  M Payment Method a1 วิธีการชําระเงินค่าภาษีอากร 

มีค่าได้ดงัตอ่ไปนี ้
A –  ชําระท่ีกรมศลุกากร 
H –   ชําระผ่านธนาคาร 
L  –  ไมมี่การชําระ 

(แก้ไขวิธีการชาํระค่าภาษี
อากร) 
 ถ้ามียอดชําระ ต้องระบ ุ
Payment Method = A หรือ H 
เท่านัน้   
 ถ้าไมมี่ยอดชําระ ให้ระบ ุ
Payment Method = L 
 ถ้า Payment Method = H 
ค่าของ Guarantee Method 
ต้องเป็น H หรือ L 
 (ยกเลิกสาํแดง) วิธีการชําระ
ค่าภาษีอากร ดงัตอ่ไปนี ้ 
M – หนงัสือราชการ 
N –  ชําระเงินท่ีกรมศลุกากร 
O –  ตดับญัชีธนาคารระบบ 
EFT 

56. M Guarantee 
Method 

a1 วิธีการวางประกนั มีค่าได้
ดงัต่อไปนี ้
A –  วางประกนัท่ีกรม

ศลุกากร 
H –   วางประกนัผา่น

ธนาคาร 
L  –  ไมมี่การวางประกนั 

(เพิ่มใหม่)  
 ถ้ามียอดวางประกนั ต้อง
ระบ ุGuarantee Method = A 
หรือ H เท่านัน้   
 ถ้าไมมี่ยอดวางประกนั ให้
ระบ ุGuarantee  Method = L 
 ถ้า Guarantee Method = 
A  คา่ของ Payment Method 
ต้องเป็น A หรือ L 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

 ถ้า Guarantee Method = 
H และ Guarantee Type = C  
ค่า Payment Method ต้องเป็น 
H หรือ L เท่านัน้ 
 ถ้า Guarantee Method = 
H และ Guarantee Type = E 
หรือ O  คา่ Payment Method 
จะเป็น A หรือ  H หรือ L 

57. C Guarantee Type a1 ประเภทการวางประกนั มีคา่
ได้ดงัตอ่ไปนี ้
C – เงินสด 
B – หนงัสือธนาคารคํา้
ประกนั 
E – e-Guarantee Deposit 
M – หนงัสือราชการ 

(เพิ่มใหม่) 
 ระบคุา่ Guarantee Type 
เม่ือ Guarantee  Method = A 
หรือ H เท่านัน้   
 ถ้า Guarantee Method = 
A  คา่ของ Guarantee   Type 
จะต้องเป็น C หรือ B หรือ M 
 ถ้า Guarantee Method = 
H  คา่ของ Guarantee  Type 
จะต้องเป็น C หรือ E หรือ O 

58. C Guarantee Bank 
Code 

n..3 รหสัธนาคารคํา้ประกนั (เพิ่มใหม่) 
 บนัทกึค่าเม่ือ Guarantee  
Type  = E  
นํา Guarantee Bank Code, 
Guarantee Bank Branch 
Code ไปตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูธนาคาร 

59.  C Guarantee Bank 
Branch Code 

n..6 รหสัสาขาธนาคารคํา้ประกนั 

60.  O Guarantee Bank 
Account Number 

an..35 เลขสญัญาหนงัสือธนาคาร
คํา้ประกนั 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
61.  C Total Deposit 

Amount 
n..16,2 ยอดวางประกนัเงินรวมท่ี

ต้องการให้กรมศลุกากร ตัง้
ภาระธนาคารคํา้ประกนั 

(เพิ่มใหม่) 
 การตรวจสอบขึน้อยูก่บั  
Guarantee Method = H และ 
Guarantee Type = E     
ค่าของ  Total Deposit Amount  

= Total Deposit  
 
ส่วนท่ี 6 Deposit (สาํแดงเพิ่มเติม) 

Import Declaration Detail (Deposit)    
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
1. M Deposit Reason 

Code 
an3 รหสัเหตผุลการวางประกนั

ของใบขนสินค้า  
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสงวนสิทธิโต้แย้ง /วาง
ประกนั 

2. M Deposit Amount n..16,2 เงินประกนั   ยอดเงินประกนัตามเหตผุล
การวางประกนั 
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กรณีที่ 3  เพ่ือรองรับการสําแดงใบขนสนิค้าโอนย้ายภายในประเทศ และใบขนสินค้าท่ีใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากร ต่าง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้
 ส่วนที่ 1 Import Declaration Control 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
24.  O Outside Release 

Port 
n..4 

 
รหสัสถานท่ีตรวจปลอ่ยนอก
สถานท่ี  

 กรณีต้องการเปิดตรวจนอก
สถานท่ี ณ คลงัสนิค้าทณัฑ์บน 
เขตปลอดอากร หรือเขต
ประกอบการเสรี โดยไม่ใช้สทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร ให้ระบุ
รหสัสถานท่ี ระบบตรวจสอบ
ข้อมลูกบัแฟ้มข้อมลูรหสัสถานท่ี 
(RFARS) 
 กรณีต้องการเปิดตรวจนอก
สถานท่ี ณ คลงัสนิค้าทณัฑ์บน 
เขตปลอดอากร หรือเขต
ประกอบการเสรี ใช้สทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร ให้ระบุ
รหสัสถานท่ี ระบบตรวจสอบ
ข้อมลูกบัแฟ้มข้อมลูรหสัสถานท่ี 
(RFARS) 
 กรณีต้องการเปิดตรวจนอก
สถานท่ี ณ สถานประกอบการ 
บริษัท หรือ โรงงาน ท่ีไมมี่การ
กําหนดรหสัสถานท่ี (RFARS) 
ไมต้่องระบคุา่ กรณีนีใ้ห้อ้างอิง
ตามท่ีอยูบ่ริษัทของผู้ นําเข้า
ตามท่ีสําแดงใน Import 
Declaration Control 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
25.  O Factory No n..8 รหสัผู้ประกอบการในเขต

ปลอดอากร หรือ 
เขตประกอบการเสรีของ        
ผู้สง่ข้อมลูใบขนสนิค้า 

(ยกเลิกสาํแดง) 
ยกเลิก ไมต้่องสําแดง Field นี ้

62. C Export Tax 
Incentives ID 
 

an..17 เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร  
ท่ีนําสินค้าออก 

(เพิ่มใหม่ กรณีใบขนสินค้า
โอนย้าย) 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ระบบทะเบียนสิทธิประโยชน์  
กรณีท่ี Document  Type เป็น  A, 
C ,P 

63. O Company Tax 
Number of 
Trading Partner 

an..17 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร
ของบริษัทผู้ขาย /เลขบตัร
ประชาชนของผู้ขาย/เลขท่ี 
Passport 

(เพิ่มใหม่ กรณีใบขนสินค้า
โอนย้าย) 
 ถ้าผู้ประกอบการนําของ
จากต่างประเทศเข้าเก็บ 
คลงัสนิค้าทณัฑ์บน เขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี 
ให้ระบเุลขประจําตวัผู้ เสียภาษี
อากรของบริษัทผู้ นําของเข้า 
 ถ้าผู้ประกอบการซึง่เป็น
เจ้าของสินค้าเอง นําของออก 
คลงัสินค้าทณัฑ์บน เขตปลอดอากร 
หรือเขตประกอบการเสรี เม่ือ
ชําระภาษีบริโภคภายในประเทศ 
ให้ระบเุลขประจําตวัผู้ เสียภาษี
อากรของบริษัทท่ีนําของออก 
 ถ้าผู้ขายเป็นคนตา่งประเทศ
ให้ระบเุลขท่ี Passport 

64. O Company 
Branch of 
Trading Partner 

n..6 สาขาท่ีอยู่ของบริษัทผู้ขาย 
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ส่วนท่ี 3 : Invoice Detail 

Import Declaration Detail (Invoice Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
59. C Import Tax 

Incentives ID 
an..17 เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีอากร      
ท่ีนําสินค้าเข้าเก็บ 

(เพิ่มใหม่ กรณีใบขนสินค้า
โอนย้าย) 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ระบบทะเบียนสิทธิประโยชน์
กรณีท่ี Document  Type = A, 
C หรือ 0 กรณีท่ีใช้สทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร 

63. C BOI License 
Number 

an..35 เลขท่ีบตัรสง่เสริมการลงทนุ 
BOI 

(เพิ่มใหม่) 
 ต้องบนัทกึค่ากรณีใช้สิทธ์ิ
สง่เสริมการลงทนุ 

71. C Model Number an..35 เลขท่ีสตูรการผลิต (เพิ่มใหม่)  
 ต้องบนัทกึค่า เม่ือนํา
สินค้าออกจากคลงัสินค้าทณัฑ์
บนประเภทโรงผลติ  
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
สตูรการผลติ 

72. C Model Version n..4 เวอร์ชัน่ของสตูรการผลติ 
73. C Model Company 

Tax Number 
an..17 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร

ของบริษัทผู้ ย่ืนสตูรการผลติ 
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กรณีที่ 4  เพ่ือรองรับกรณีขอสงวนสิทธิโต้แย้ง / วางประกนั มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนท่ี 3 : Invoice Detail 

Import Declaration Detail (Invoice Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
10. O Deposit Reason an3 

 
เหตผุลการวางประกนัของ  
ใบขนสินค้า 

(ยกเลิกสาํแดง) 
ยกเลิก Field นี ้เปล่ียนไปใช้ 
Deposit Reason Code ในสว่น
ของ Import Declaration Detail 
(Deposit)   แทน 

60. C Argumentative 
Tariff Code 

n..12 รหสัพิกดัศลุกากร ท่ีขอสงวน
สิทธิโต้แย้ง/วางประกนั 

(เพิ่มใหม่ กรณีขอสงวนสิทธิ
โต้แย้ง/วางประกัน) 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัพิกดัศลุกากร (REFTRC) 

61. C Argumentative 
Tariff Sequence 

n5 ลําดบัอตัราอากรของรหสั
พิกดัศลุกากร ท่ีขอสงวนสทิธิ
โต้แย้ง/วางประกนั 

(เพิ่มใหม่ กรณีขอสงวนสิทธิ
โต้แย้ง/วางประกัน) 
 Tariff Code + Tariff 
Sequence ตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูอตัราอากรขาเข้า 
(REFDRT) เพ่ือหาอตัราอากร
นําเข้า 

62. C Argumentative 
Privilege Code 

an3 รหสัสทิธิพิเศษ ท่ีขอสงวน
สิทธิโต้แย้ง/วางประกนั 

(เพิ่มใหม่ กรณีขอสงวนสิทธิ
โต้แย้ง/วางประกัน) 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสทิธิพิเศษ (REFPVC) 

65. C Argumentative 
Reason Code 

an3 รหสัเหตผุลการขอสงวนสิทธิ
โต้แย้ง  

(เพิ่มใหม่)  
 บนัทกึค่าเม่ือขอสงวนสิทธิ
โต้แย้งในเร่ืองตา่ง ๆ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสงวนสิทธิโต้แย้ง / 
วางประกนั 
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ส่วนท่ี 4 : Duty 

Import Declaration Detail (Duty) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
12. C Argumentative 

Value Rate 
n..17,3 อตัราคํานวณตามราคา 

(เปอร์เซน็ต์) ท่ีขอสงวนสทิธิ
โต้แย้ง/วางประกนั 

(เพิ่มใหม่ กรณีขอสงวนสิทธิ
โต้แย้ง/วางประกัน) 
 

13. C Argumentative 
Specific Rate 

n..17,3 อตัราคํานวณตามสภาพ ท่ี
ขอสงวนสิทธิโต้แย้ง/วาง
ประกนั 

14. C Argumentative 
Specific Unit 
Code 

an1 โต้แย้งคํานวณตามสภาพ
จาก 
1 = นํา้หนกั   2 = ปริมาณ  
ท่ีขอสงวนสทิธิโต้แย้ง/วาง
ประกนั 
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กรณีที่ 5  เพ่ือรองรับการรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนท่ี 2 : Invoice 

Import Declaration Control (Invoice) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
34. O Self Certification 

Remark 
an..512 หมายเหตกุารรับรองถ่ิน

กําเนิดสนิค้าด้วยตนเอง 

(เพิ่มใหม่ กรณี Self 
Certification) 
 บนัทกึค่า รายละเอียดการ
รับรองถ่ินกําเนิดสนิค้าด้วย
ตนเอง (Self Certification) 

 
ส่วนท่ี 3 : Invoice Detail 

Import Declaration Detail (Invoice Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
64. O Origin Criteria an..35 เกณฑ์ถ่ินกําเนิดสนิค้า (เพิ่มใหม่ กรณี Self 

Certification) 
 บนัทกึค่า เม่ือสินค้ามีการ
รับรองถ่ินกําเนิดสนิค้าด้วย
ตนเอง (Self Certification) 

66. O Certified 
Exporter Number 

an..17 หมายเลขทะเบียน  Certified 
Exporter ของผู้สง่ออกจาก
ตา่งประเทศ 

(เพิ่มใหม่ กรณี Self 
Certification) 
 บนัทกึค่า เม่ือสินค้ามีการ
รับรองถ่ินกําเนิดสนิค้าด้วย
ตนเอง (Self Certification) จาก
ต่างประเทศ ให้ระบหุมายเลข
ทะเบียน Certified Exporter 
ของผู้สง่ออกจากตา่งประเทศ 
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กรณีที่ 6  เพ่ือรองรับกรณี  AEOs มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนท่ี 2 : Invoice 

Import Declaration Control (Invoice) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
35. O AEOs Reference 

Number 
an..35 เลขอ้างอิงผู้ประกอบการทาง

เศษฐกิจผู้ ได้รับอนญุาต  
AEOs 

(เพิ่มใหม่ กรณี AEOs) 
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กรณีที่ 7  เพ่ือรองรับการแลกเปล่ียนข้อมลู ACDD มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนท่ี 1 Import Declaration Control 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
66. O Deferred 

Payment of 
Duty/Tax/Fee 

an..5 การชะลอการชําระภาษี/
อากร/คา่ธรรมเนียม 

(เพิ่มใหม่ รองรับการ
แลกเปล่ียนข้อมูล ACDD) 
 ปัจจบุนัยงัไมมี่การใช้งาน 
(ทัง้นีก้ฎหมายศลุกากรยงัไม่
รองรับ) 

 
ส่วนท่ี 3 : Invoice Detail 

Import Declaration Detail (Invoice Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
67. O Gross Weight n..11,3 นํา้หนกัรวมสิง่ห่อหุ้ม (เพิ่มใหม่ รองรับการ

แลกเปล่ียนข้อมูล ACDD) 
 ให้สําแดงนํา้หนกัรวมส่ิงห่อหุ้ม
ของแต่ละรายการ โดยสําแดงเป็น
กิโลกรัม (ปัจจบุนัยงัไมมี่การใช้งาน) 

68. O Procedure Code 
(Wording 
Amendment) 

an..7 
 

พิธีการศลุกากร  (เพิ่มใหม่ รองรับการ
แลกเปล่ียนข้อมูล ACDD) 
 ปัจจบุนัยงัไมมี่การใช้งาน 
(National codes that may be 
based on the Revised Kyoto 
Convention) 

69. O Valuation Code 
(Adding 
Amendment) 
 

n1 วิธีการกําหนดราคา
ศลุกากร 
 

(เพิ่มใหม่ รองรับการ
แลกเปล่ียนข้อมูล ACDD) 
 ปัจจบุนัยงัไมมี่การใช้งาน 
(Coding follows numbering of 
WCO Valuation methods) 

70. O Deducted 
Amount 

n..16,2 ราคา CIF เงินตา่งประเทศ   
ท่ีปรับลด 

(เพิ่มใหม่ รองรับการ
แลกเปล่ียนข้อมูล ACDD) 
 ปัจจบุนัยงัไมมี่การใช้งาน  
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กรณีที่ 8  เพ่ือให้รองรับกบัการเช่ือมโยงข้อมลูสําหรับ 3 กรมภาษีสําหรับการชําระคา่ภาษีอากรในอนาคตด้วย
บญัชีเดบิตบตัรภาษี มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนท่ี 1 Import Declaration Control 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
67. O Tax Card Bank 

Code 
n..3 รหสัธนาคารบญัชีเดบิตบตัร

ภาษีของผู้ นําเข้าท่ีต้องการ
ให้กรมศลุกากร ตดับญัชี 

(เพิ่มใหม่) 
 ต้องบนัทกึค่า ถ้าต้องการ
ชําระคา่ภาษี ด้วยเดบิตบตัร
ภาษี 
  ต้องบนัทึกค่าของ 
Payment Method = H หรือ 
Guarantee Method = H และ 
Guarantee Type = C เท่านัน้ 
 นํา Tax Card Bank Code, 
Tax Card Bank Branch 
Code, Tax Card Bank 
Account Number ไปตรวจสอบ
กบัข้อมลูรหสัธนาคารใน
แฟ้มข้อมลูทะเบียนผู้มาตดิตอ่ 
โดยต้องเป็นเลขท่ีบญัชีเดบติ
บตัรภาษีของผู้ นําเข้า 
(Company Tax Number) หรือ 
ตวัแทนออกของ (Broker Tax 
Number) เท่านัน้ 

68. O Tax Card Bank 
Branch Code 

n..6 รหสัสาขาธนาคารบญัชีเดบติ
บตัรภาษีของผู้สง่ออกท่ี
ต้องการให้กรมศลุกากร ตดั
บญัชี 

69. O Tax Card Bank 
Account No 

an..35 เลขท่ีบญัชีเดบิตบตัรภาษี
ของผู้ นําเข้าท่ีต้องการให้กรม
ศลุกากร ตดับญัชี 

70. O Total Tax Card 
Payment Amount 

n..16,
2 

ยอดชําระเงินรวม ท่ีต้องการ
ให้กรมศลุกากร ตดับญัชี 
เดบิตบตัรภาษี 

 ต้องบนัทกึค่า ถ้าต้องการ
ชําระคา่ภาษี ด้วยเดบิตบตัร
ภาษี 
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กรณีที่ 9  ปรับปรุงการสําแดงข้อมลูเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนท่ี 1 Import Declaration Control 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
18. M Mode of 

Transport 
an1 นําเข้าโดยทาง มีค่า 1-9  

ตามมาตรฐาน UNECE 
Recommendation 19 ดงันี ้
1 – ทางเรือ 
2 – ทางรถไฟ  
3 – ทางรถยนต์ 
      คนเดินทางบก  
4 – ทางเคร่ืองบิน 
5 – ทางไปรษณีย์ 
7 – ทางท่อขนสง่ทางบก  
      ทางสายสง่ไฟฟ้า  
8 – ทางเรือท่ีเข้าออกด่าน
ศลุกากรทางบก  
      เรือเล็กทางทะเล  
9 – ทางผู้ โดยสารนําพาจาก
อากาศยาน  

 แก้ไขการสาํแดงข้อมูลใหม่ 
ดงัต่อไปนี ้
 1 = ทางเรือ  
 2 = ทางรถไฟ  
 3 = ทางรถยนต์ 
 3 = คนเดินเข้ามา 
 4 = ทางเคร่ืองบิน  
 5 = ทางไปรษณีย์ 
 7 = ทางท่อขนสง่ทางบก 
 7 = ทางสายสง่ไฟฟ้า 
 8 = ทางเรือท่ีเข้าออกดา่น
ศลุกากรทางบก เช่น เชียงแสน/
หนองคาย    
 8 = เรือเลก็ทางทะเลท่ีเข้า
ออกด่านศลุกากรทางทะเล เช่น 
แมก่ลอง/ระนอง    
 9 = ทางผู้ โดยสารนําพา
จากอากาศยาน  

19. M Cargo Type 
Code   

an1 ประเภทของการบรรจ ุตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 21  
ตวัอยา่งเช่น   0  -  LIQUID 
BULK หมายถงึ ของเหลว ก๊าซ 
ของท่ีหลอมละลาย เป็นต้น 

(ยกเลิกสาํแดง) ประเภทของ
การบรรจ ุดงัตอ่ไปนี ้

1 – Bulk 
2 – Conventional (เป็นหีบห่อ
กองมาไมไ่ด้บรรจตุู้ เคร่ืองจกัร) 
3 – Container 
4 – Airborne 
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
32. M Total Package 

Unit Code 
an2 ลกัษณะหีบหอ่รวม  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู

ลกัษณะหีบหอ่ตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 21 
(RFPKG) 

 
ส่วนท่ี 2 : Invoice 

Import Declaration Control (Invoice) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
4. M Term of Payment 

Code 
an..17 เง่ือนไขการชําระเงิน  ให้บนัทกึตามความเป็นจริง 

ตามมาตรา UNECE 
Recommendation 17 

 
ส่วนท่ี 3 : Invoice Detail 

Import Declaration Detail (Invoice Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
42. C Package Unit 

Code 
an..2 ลกัษณะหีบหอ่  ต้องบนัทกึค่า เม่ือมีค่า

จํานวนหีบห่อ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ลกัษณะหีบหอ่ ตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 21 
(RFPKG) 
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กรณีที่ 10  ปรับปรุงขนาดการเก็บข้อมลูของแต่ละ Field ให้เพียงพอตอ่การสําแดงใบขนสนิค้า และปรับปรุงช่ือ 
Field และการสําแดงให้ชดัเจนย่ิงขึน้ มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนท่ี 1 Import Declaration Control 

Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
5. M Company 

Name 
an..120 ช่ือบริษัทภาษาไทย 

ตวัอยา่งเช่น บริษัท สยาม 
จํากดั 

(แก้ไขชื่อบริษัทภาษาไทย) 
ขยายขนาดจาก an..70  เป็น 
an..120 

7. M Street and 
Number 

an..70 ท่ีอยูบ่ริษัท  
ตวัอยา่งเช่น เลขท่ี 5  ถนนเจริญ
กรุง 

(แก้ไขที่อยู่บริษัท) 
ขยายขนาดจาก an..35  เป็น 
an..70 

14. M Customs 
Clearance ID 
Card 

an..17 เลขบตัรประจําตวัประชาชน 
ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีเก่ียวกบัการ
ผ่านพิธีการศลุกากร 

(เปล่ียนแปลงการสาํแดง) 
ยกเลิก การบนัทึกเลขประจําตวั
ผู้ เสียภาษีอากรของตวัแทนออก
ของรับจ้างช่วง (Sub Broker) 
กรณีท่ี 
 มีการวา่จ้างช่วง ให้บนัทกึ
ข้อมลูท่ี Field Sub Broker Tax 
Number แทน (Field ท่ี 65) 

15. M Customs 
Clearance 
Name 

an..35 ช่ือ-นามสกลุผู้ปฏิบติัหน้าท่ี
เก่ียวกบัการผ่านพิธีการ
ศลุกากร 

(เปล่ียนแปลงการสาํแดง) 
ยกเลิก การบนัทึกช่ือตวัแทน
ออกของรับจ้างช่วง (Sub 
Broker) กรณีท่ี มีการว่าจ้างช่วง 

16. M Manager ID 
Card 

an..17 เลขบตัรประจําตวัประชาชน
ของผู้จดัการ/ผู้ รับมอบ
อํานาจของ Company หรือ 
Broker  

 ต้องบนัทกึค่าเม่ือใช้บริการ 
Service Counter 
 ต้องเป็นผู้จดัการ/ผู้ รับมอบ
อํานาจ ของ Company หรือ 
Broker  
ถ้าเป็น – Service Counter  
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ต้องเป็นผู้จดัการ ของ 
Company หรือ Broker 

34. M Net Weight Unit 
Code 

an..3 หน่วยของนํา้หนกัสทุธิ ตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 20 มีค่า
ได้ดงัตอ่ไปนี ้
KGM – Kilogram 
TNE  – Metric Ton  
GRM – Gram 
CTM – Carat 

 

35. M Total Gross 
Weight 

n..11,3 นํา้หนกัรวม  ต้องมีค่าเท่ากบัหรือ
มากกว่านํา้หนกัสทุธิรวม  
(Total Net Weight) เท่านัน้ 

36. M Total Gross 
Weight Unit 
Code 

an..3 หน่วยของนํา้หนกัรวม ตาม
มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 20  มีคา่
ได้ดงัตอ่ไปนี ้
KGM – Kilogram 
TNE  – Metric Ton  
GRM – Gram 
CTM – Carat 

 

65. O Sub Broker Tax 
Number 

an..17 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร
ของตวัแทนออกของรับจ้าง
ช่วง 

(เพิ่มใหม่) 
 บนัทกึเลขประจําตวัผู้ เสีย
ภาษีอากรของตวัแทนออกของ
รับจ้างช่วง (Sub Broker)       
เม่ือใช้บริการตวัแทนออกของ
และตวัแทนออกของมีการ
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Import Declaration Control 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

วา่จ้างช่วง เท่านัน้ 
 นํา Sub Broker Tax 
Number ไปตรวจสอบกบั
แฟ้มข้อมลูทะเบียนผู้มาตดิตอ่ 
ในฐานะตวัแทนออกของ 
 ตรวจสอบความสมัพนัธ์
ของ Broker และ Sub Broker 
Tax Number 

71. M Registration ID an..35 รหสัผู้สง่ข้อมลู ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู 
XML User 

72. M Date Transmit n8 วนัท่ีสง่ข้อมลู (ยกเลิกสาํแดง) 
 ใช้ข้อมลูจาก Timestamp 
แทน 

73. M Time Transmit n..8 เวลาท่ีสง่ข้อมลู 

  
ส่วนท่ี 2 : Invoice 

Import Declaration Control (Invoice) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
6. M Buyer Status  a2 ฐานะของผู้ซือ้ ต้องบนัทึกค่า

ดงันี ้
AG   - AGENT ตวัแทน 
DI    - DISTRIBUTOR ผู้
จําหน่าย 
CO  - CONCESSIONAIRE 
ผู้ ได้รับสมัปทาน 
MA  - MAKER ผู้ผลิต 
OT  - OTHER อ่ืน ๆ 
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Import Declaration Control (Invoice) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
17. M Invoice 

Currency Code 
a3 

 
รหสัสกลุเงินตราของบญัชี
ราคาสนิค้า 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (RFCUC) 
 

19. C Forwarding 
Charge 
Currency Code 

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราสําหรับ
คา่ใช้จา่ยจากโรงงานถงึ
ท่าเรือ 

 ต้องบนัทกึค่า เม่ือมี
ค่าใช้จ่ายโรงงานถงึท่าเรือ เงิน
ต่างประเทศ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (RFCUC) 

21. C Freight 
Currency Code 

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราสําหรับคา่
ขนสง่ 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (RFCUC) 
 ต้องบนัทกึค่าเม่ือคา่ของ 
Term = EXW, FCA, FAS หรือ 
FOB 

23. C Insurance 
Currency Code 

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราสําหรับคา่
ประกนัภยั 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (RFCUC) 
 ต้องบนัทกึค่าเม่ือคา่ของ 
Term = CFR หรือ CPT 

25. C Packing 
Charge 

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราสําหรับคา่
บรรจ ุ

 ต้องบนัทกึค่า เม่ือมีคา่
บรรจ ุเงินต่างประเทศ 
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Import Declaration Control (Invoice) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

Currency Code   ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (RFCUC) 

27. C Interior 
Transport in 
Country of 
Origin Charge 
Amount 
Foreign 
Currency Code 

a3 
 

รหสัสกลุเงินตราสําหรับคา่
ขนสง่ภายในประเทศผู้ขาย 
 

 ต้องบนัทกึค่า เม่ือมีคา่
ขนสง่ภายในประเทศผู้ขาย เงิน
ต่างประเทศ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (RFCUC) 

28. O Interior 
Transport in 
Country of 
Origin Charge 
Amount 
Foreign 

n..16,2 คา่ขนสง่ภายในประเทศ
ผู้ขาย เงินตา่งประเทศ 
 

 ต้องบนัทกึค่า (ถ้ามี) 

29. C Landing 
Charge 
Currency Code  
 

a3 รหสัสกลุเงินตราสําหรับคา่
ขนย้ายสินค้าลงเรือ/ขึน้
อากาศยานในประเทศผู้ขาย 

 ต้องบนัทกึค่า เม่ือมีคา่ขน
ย้ายสินค้าลงเรือ/ขึน้อากาศยาน
ในประเทศผู้ขาย เงิน
ต่างประเทศ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (RFCUC) 

31. C Other Charge 
Currency Code 

a3 รหสัสกลุเงินตราสําหรับ
คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ 

 ต้องบนัทกึค่า เม่ือมี
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เงินตา่งประเทศ 
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Import Declaration Control (Invoice) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (RFCUC) 

33. C Detail of Other 
Charge 

an..512 รายละเอียดคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ (เพ่ิมใหม)่ 
 ต้องบนัทกึค่า เม่ือระบุ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เงินตา่งประเทศ 

 
ส่วนท่ี 3 : Invoice Detail 

Import Declaration Detail (Invoice Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
24. M Net Weight Unit 

Code 
an..3 หน่วยของนํา้หนกัสทุธิ ตาม

มาตรฐาน UNECE 
Recommendation 20 มีค่า
ได้ดงัตอ่ไปนี ้
KGM – Kilogram 
TNE  – Metric Ton  
GRM – Gram 
CTM – Carat 

 

26. M Quantity Unit 
Code 

an..3 หน่วยของปริมาณ  ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
หน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 20 
(RFUNT) 
 ถ้าหน่วยรหสัสถิติสนิค้าไม่
เท่ากบั  KGM, TNE, GRM, 
CTM  หน่วยของปริมาณ ท่ี
บนัทึกต้องเป็นไปตามหน่วยของ
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Import Declaration Detail (Invoice Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 

รหสัสถิติสินค้า 
27. M Currency Code a3 รหสัสกลุเงินตราของแตล่ะ

รายการ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
รหสัสกลุเงินตราตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 9 : 
ISO 4217 (REFCUC) 

32. M Invoice 
Quantity Unit 
Code 

an..3 หน่วยของปริมาณตามบญัชี
ราคาสนิค้า 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
หน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 20 
(RFUNT) 

57. O Excise Quantity 
Unit Code 

an..3 หน่วยของปริมาณท่ีใช้
คํานวณภาษีสรรพสามิต 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
หน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน 
UNECE Recommendation 20 
(RFUNT) 

 
ส่วนท่ี 4 : Duty 

Import Declaration Detail (Duty) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
6. M Amount Paid n..16,2 คา่ภาษี ท่ีชําระ   กรณีไมมี่ลดหยอ่นอากร/

ยกเว้นอากร คา่ภาษี  ท่ีชําระมี
ค่าเท่ากบัค่าภาษี ตามปกติ 
 กรณีลดหยอ่นอากร/ยกเว้น
อากร (Exemption Rate) คา่
ภาษี ท่ีชําระมีคา่เท่ากบัคา่ภาษี 
หกัลดหยอ่นอากร {Amount – 
(Amount * Exemption Rate %)} 

 
 



 คู่มือการผ่านพธีิการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสาํหรับการนําเข้า (e-Import) 
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กรณีที่ 11  เพ่ือรองรับกรณี Royalty มีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนท่ี 3 : Invoice Detail 

Import Declaration Detail (Invoice Detail) 
Seq. Value Field Name Format Field Description คําอธิบายเพ่ิมเติม 
74. O Royalty an1 คา่สิทธิ มีค่าดงัตอ่ไปนี ้

1 – มีค่าสิทธิรวมอยู่ในราคาของนําเข้า 
2 - มีค่าสิทธิยงัไมร่วมอยูใ่นราคา
ของนําเข้า 

(เพิ่มใหม่ กรณีค่าสิทธิ)  
 บนัทกึคา่ เม่ือมีคา่สทิธิ   
โดยระบวุา่คา่สทิธิได้ถกูรวมอยู ่
หรือยงัไมร่วมในราคาของนําเข้า 

75. C Detail of 
Royalty 

an1 รายละเอียดของคา่สิทธิ มีคา่ได้
ดงัต่อไปนี ้
1 - Selling Commission and 
Brokerage 
2 - The cost of containers 
3 - The cost of packing 
4 - Royalties and License fees 
5 - Subsequent resale 
6 - Assistance 

(เพิ่มใหม่ กรณีค่าสิทธิ)  
 ต้องบนัทกึค่า เม่ือมีการระบุ
ค่าสิทธิเท่ากบั 1 หรือ 2 ดงันี ้
  1 = Selling Commission 
and Brokerage คือ ค่าบําเหน็จ
ตวัแทนจากการขาย และคา่
นายหน้าหรือคา่คนกลาง 
  2 = The cost of 
containers คือ ค่าภาชนะบรรจ ุ
  3 = The cost of packing 
คือ ค่าบรรจหีุบห่อ 
  4 = Royalties and 
License fees คือ ค่าสิทธิหรือ
ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต 
  5 = Subsequent resale 
คือ เงินได้จากการขายตอ่ใน
ภายหลงั จากการจําหน่ายหรือ
การใช้ของนําเข้า 
  6 = Assistance คือ คา่
วสัดเุสริม (ความช่วยเหลือ) 

 


