(ร่าง)
ประกาศกรมศุลกากร
ที่
/๒๕๖๒
เรื่อง การดาเนินกระบวนการทางศุลกากรสาหรับการเชื่อมโยงข้อมูล
ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
เพื่อขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ภายใต้โครงการ National Single Window (NSW)
กรมศุลกากรได้พัฒ นาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล แบบบูรณาการของประเทศเพื่อให้ บริการและลดขั้นตอน
การดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล และเพื่อ ให้ เ ป็น ไปตามพระราชบั ญญั ติก ารอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๑๕๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ย กเลิกประกาศกรมศุล กากร ที่ ๑๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“กระบวนการทางศุลกากร” หมายความว่า การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร
การดาเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวกับ
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย หรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดาเนินการดามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
“ใบอนุญาตหรือใบรับรอง” หมายความว่า ใบอนุญาตนาเข้าหรือส่งออก ใบรับรอง
หรือเอกสารอื่นใดที่หน่วยงานออกให้ เพื่อใช้ในการดาเนินกระบวนการทางศุลกากร
“ข้ อมู ล ใบอนุ ญ าตหรื อใบรับ รองอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ ” หมายความว่า ใบอนุญ าตหรื อ
ใบรับรองในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
“รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ” หมายความว่า รหัสพิกัดศุลกากร ซึ่งประกอบด้วย
ตอน ประเภทของประเภทย่อย จานวน ๘ หลัก และรหัสสถิติ จานวน ๓ หลัก ของสินค้า
“EXEMPT” หมายความว่า รหัสการได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง
“รายการสินค้า” หมายความว่า ชื่อหรือคาอธิบายของสินค้า (Description) ตามพิกัด
ศุลกากรและรหัสสถิติ
“ใบขนสินค้า” หมายความว่า ใบขนสินค้าขาเข้า หรือใบขนสินค้าขาออก
ส่วนที่ 1...
ร่าง ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๒
ส่วนที่ ๑
หลักการ
ข้อ ๓ การดาเนินโครงการ National Single Window (NSW)
๓.๑ การดาเนินการของหน่วยงาน
๓.๑.๑ หน่วยงานซึ่งประสงค์จะดาเนินกระบวนการทางศุลกากรสาหรั บข้อมูล
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง ต้องแจ้งรหัสพิกัดศุล กากรและรหัสสถิติของสินค้าตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ
คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกระบวนการทางศุลกากรให้กรมศุลกากรทราบ
๓.๑.๒ หน่วยงานซึ่งมีความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ า นระบบ National Single Window (NSW) ต้องแจ้งรหั ส พิกัดศุล กากรและรหั ส สถิติ
ของสินค้าที่ประสงค์จะเชื่อมโยงใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมศุลกากรทราบ
๓.๑.๓ กรณี สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ รองของ
แต่ละหน่วยงาน หน่วยงานต้องแจ้งรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติที่ได้รับการยกเว้น พร้อมเงื่อนไขการยกเว้น
ไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองของหน่วยงานให้กรมศุลกากรทราบ
๓.๒ การดาเนินการของกรมศุลกากร
๓.๒.๑ เมื่ อ ได้ รั บ ข้ อ มู ล รหั ส พิ กั ด ศุ ล กากรและรหั ส สถิ ติ ตามข้ อ ๓.๑.๑
กรมศุลกากรโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องจัดทาฐานข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ
ของใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ รองตามโครงการ National Single Window (NSW) เผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์
ของกรมศุลกากร (www.customs.go.th)
๓.๒.๒ กรณี ร ะบบ National Single Window (NSW) จะท าการตรวจสอบ
การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการดาเนินกระบวนการทางศุลกากร กรมศุลกากร
โดยศูน ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารต้ องจัด ทาฐานข้ อมู ล ตามข้ อ ๓.๑.๒ เผยแพร่ ทางเว็บ ไซต์
ของกรมศุลกากร (www.customs.go.th)
๓.๒.๓ กรณี สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ รองของ
แต่ละหน่วยงาน และหน่วยงานได้แจ้งใช้รหัส EXEMPT ตามข้อ ๓.๑.๓ ในการดาเนินกระบวนการทางศุลกากร
แล้ว กรมศุลกากรโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะจัดทาประกาศกรมศุลกากรแจ้งให้ทราบถึง
รหัสการได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากร (www.customs.go.th)
๓.๒.๔ เมื่อมีการดาเนินกระบวนการทางศุลกากรสาหรับของที่ต้องมีใบอนุญาต
หรื อ ใบรั บ รอง หรื อ EXEMPT กรมศุล กากรจะจั ดท าข้ อมู ล ของใบขนสิ นค้ าซึ่ งมี การแสดงใบอนุญ าตหรื อ
ใบรับรองไว้ เพื่อให้หน่วยงานติดตามได้ทางระบบการติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tracking)
๓.๓ การดาเนินการของผู้นาของเข้าหรือผู้ส่งของออก
๓.๓.๑ กรณีสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง ผู้นาของเข้าหรือผู้ส่งของออก
ต้องดาเนินกระบวนการในการขออนุมัติอนุญาตกับหน่วยงานผู้มีอานาจตามกฎหมาย
๓.๓.๒ ผู้นาของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องแสดงข้อมูลการได้รับอนุมัติอนุญาต
หรือ EXEMPT ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
(1) กรณี ...
ร่าง ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๓
(๑) กรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ผู้นาของเข้าหรือผู้ส่งของออกไม่ต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษต่อกรมศุลกากรอีก
(๒) กรณี EXEMPT ผู้นาของเข้าหรือผู้ส่งของออกไม่ต้องแสดงใบอนุญาต
หรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษต่อกรมศุลกากรอีก
ส่วนที่ ๒
ใบอนุญาตหรือใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๔ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑ ให้ผู้นาเข้าหรือผู้ส่ งของออกส่ งข้อมูลใบขนสินค้า เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด
๔.๒ การแสดงข้อ มูล ใบอนุญ าตหรื อ ใบรับ รองอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ผู้ นาของเข้ าหรื อ
ผู้ส่งของออกบันทึกข้อมูลในส่วนใบอนุญาต (Import/Export Declaration Detail (Permit)) ดังนี้
๔.๒.๑ ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากหน่วยงาน
ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number)
๔.๒.๒ ให้ระบุวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในช่องวันที่ใบอนุญาต
หรือใบรับรอง (Issue Date)
๔.๒.๓ ให้ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานในช่องเลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Issue Authority)
๔.๓ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต
หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
๔.๓.๑ เลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number)
๔.๓.๒ วันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Issue Date)
๔.๓.๓ เลขประจ าตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี อ ากรของหน่ ว ยงานผู้ อ อกใบอนุ ญ าตหรื อ
ใบรับรอง (Permit Issue Authority)
๔.๓.๔ เลขประจ าตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี อ ากรของผู้ น าของเข้ า หรื อ ผู้ ส่ ง ของออก
(Company Tax Number)
๔.๓.๕ วันนาเข้า (Arrival Date)
๔.๓.๖ วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date)
๔.๓.๗ วันที่หมดอายุ (Expire Date)
๔.๓.๘ เลขที่บัญชีราคาสินค้า (Invoice Number)
๔.๓.๙ วันที่บัญชีราคาสินค้า (Invoice Date)
๔.๓.๑๐ ลาดับรายการในบัญชีราคาสินค้า (Invoice Item Number)
๔.๓.๑๑ ปริมาณ (Quantity)
๔.๓.๑๒ หน่วยของปริมาณ (Quantity Unit Code)
๔.๓.๑๓ ข้อมูลอื่นๆ ที่มีในใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เช่น รหัสสถานที่
นาเข้า (Discharge Port) รหัสท่า/ท่าที่รับบรรทุก (Load Port) ประเทศปลายทาง (Country of Destination)
ประเทศกาเนิด (Country of Origin)
4.๔ ...
ร่าง ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๔
๔.๔ กรณีพบว่าข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตรงกับข้อมูล
ใบขนสินค้า ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้
๔.๕ กรณีพบว่าข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตรงกับข้ อมูล
ใบขนสินค้า ระบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากรจะทาการตอบกลับข้อผิ ดพลาด (Response Message Error)
ให้กับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้า ดังนี้
๔.๕.๑ ไม่พบข้อมูลใบอนุญาต (Permit Not Found) เช่น เลขที่ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง วันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงาน
๔.๕.๒ เลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกอ้างถึงโดยใบขนสิ นค้าฉบับอื่นแล้ ว
(Permit Already Matched)
๔.๕.๓ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้นาของเข้าหรือผู้ส่งของออกในใบขนสินค้า
ไม่ตรงกับเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Company Tax No. Not Matched)
๔.๕.๔ วันที่นาเข้าในใบขนสินค้าขาเข้าหรือวั นที่ส่งข้อมูลในใบขนสินค้าขาออก
อยู่หลังวันที่หมดอายุในใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Already Expired)
๔.๕.๕ ปริ ม าณในใบขนสิ น ค้ า มากกว่ า ปริ ม าณในใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ รอง
(Quantity Declared Exceed Quantity in Permit)
๔.๕.๖ หน่วยของปริมาณในใบขนสินค้าไม่ตรงกับหน่วยของปริมาณในใบอนุญาต
หรือใบรับรอง (Quantity Unit Not Matched)
๔.๕.๗ กรณีอื่น ๆ
๔.๖ เมื่อผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้รับการตอบกลับข้อผิดพลาดแล้ว
๔.๖.๑ ให้ตรวจสอบและเรียกข้อมูลใบขนสินค้าตามหมายเลขอ้างอิงการส่งข้อมูล
ใบขนสินค้าเดิมมาแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
๔.๖.๒ ให้ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ กับหน่วยงาน
และปฏิบัติตามข้อ ๔.๖.๑
ข้ อ ๕ กรณี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ข องศุ ล กากรส่ ง ข้ อ มู ล เลขที่ ใ บขนสิ น ค้ า ขาเข้ า พร้ อ ม
ข้อความตอบกลับ ให้ผู้นาของเข้าดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ “ไม่ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากรราคาและของ ไปรับของที่ท่าหรือที่หรือสนามบิน
ที่นาเข้า” ให้ผู้นาของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อรับสินค้าได้ทันที
๕.๒ “ไม่ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากรราคาและของ ไปรับของที่ท่าหรือที่หรือสนามบิน
ที่นาเข้า” ผู้นาของเข้ามีการบันทึกข้อมูลขอตรวจปล่อยนอกสถานที่ (Inspection Request code) ให้ผู้นาของเข้า
ติด ต่อ โรงพั กสิ น ค้ าโดยถื อเป็ น การไม่อ นุญ าตให้ ต รวจปล่ อ ยนอกสถานที่ ให้ ผู้ นาของเข้ าน าของออกจาก
โรงพักสินค้าได้ทันที
๕.๓ “ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ที่ท่าหรือที่หรือสนามบินที่นาเข้า ”
ผู้นาของเข้ามีการบันทึกข้อมูลขอตรวจปล่อยนอกสถานที่ (Inspection Request Code) ให้ผู้นาของเข้าติดต่อ
โรงพักสินค้าโดยถือเป็นการอนุญาตให้ตรวจปล่อยนอกสถานที่ ให้ผู้นาของเข้าเตรียมของให้พนักงานศุลกากร
ทาการตรวจสอบและมัดลวดก่อนนาของออกจากอารักขาศุลกากรเพื่อไปตรวจปล่อยนอกสถานที่
5.๔ ...
ร่าง ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๕
๕.๔ “พบพนักงานศุลกากรเพื่อตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ก่อนน าของออกจากอารั กขาศุ ล กากร” เนื่อ งจากวันน าเข้า ตามใบขนสิ นค้ าขาเข้าเกิด ขึ้น ก่อนวัน ที่ไ ด้รั บ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้นาของเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ ณ หน่วยบริการศุลกากร
ก่อนนาของออกจากอารักขาศุลกากร
๕.๕ “พบพนั ก งานศุล กากร ที่ ท่ า หรื อ ที่ห รื อ สนามบิ น ที่ น าเข้ า ก่ อ นปล่ อ ยสิ น ค้ า ”
ผู้น าของเข้า มีการบัน ทึกข้อมูลขอพบพนักงานศุลกากร เนื่องจากมีปัญหาพิกัด ศุลกากรหรือราคาศุล กากร
(Assessment Request Code) ให้ผู้นาของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อเตรียมของให้พนักงานศุลกากรทาการ
ตรวจสอบก่อนนาของออกจากอารักขาศุลกากร
๕.๖ “ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ที่ท่าหรือที่หรือสนามบินที่นาเข้า"
ให้ผู้นาของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อเตรียมของให้พนักงานศุลกากรทาการตรวจสอบก่อนนาของออกจาก
อารักขาศุลกากร
๕.๗ “พบหน่ ว ยงานผู้ ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบ
เอกสารหรื อตรวจสอบของ” ให้ผู้ นาของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อเตรียมของให้พนักงานศุลกากรทาการ
ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานก่อนนาของออกจากอารักขาศุลกากร
ข้ อ ๖ กรณี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ข องศุ ล กากรส่ ง ข้ อ มู ล เลข ที่ ใ บขนสิ น ค้ า ขาออกแล้ ว
ให้ดาเนินการ ดังนี้
๖.๑ ให้จัดทาข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด
๖.๒ ให้ผู้ส่งของออกติดต่อพนักงานศุลกากรเพื่อดาเนินกระบวนการตัดบัญชีใบกากับ
การขนย้ายสินค้า
๖.๓ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ้งข้อมูลการตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้า
ให้ผู้ส่งข้อมูลใบกากับการขนย้ายและผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าทราบ
๖.๓.๑ “Goods Transition Control Already Checked” ให้ ผู้ ส่ ง ของออก
ส่งมอบสินค้าให้โรงพักสินค้าเพื่อรอการบรรทุก
๖.๓.๒ “Goods Transition Control Already Checked” ให้ ม าตรวจของ
ที่ท่าที่ส่งออก" ให้ผู้ส่งของออกนาสินค้าไปพบพนักงานศุลกากรเพื่อตรวจสอบก่อนส่งมอบสินค้าให้โรงพักสินค้า
๖.๔ กรณี ผู้ ส่ ง ของออกได้ รั บ เลขที่ ใ บขนสิ น ค้ า ขาออกพร้ อ มข้ อ ความตอบกลั บ
“พบหน่ ว ยงานผู้ ออกใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรับรองอิ เล็ กทรอนิ กส์ เ พื่อตรวจสอบเอกสารหรือ ตรวจสอบของ”
ให้ผู้ส่งออกพบหน่วยงานก่อนดาเนินการตามข้อ ๖.๓
ส่วนที่ ๓
การได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ข้อ ๗ รหัสการได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองของหน่วยงาน “EXEMPT”
๗.๑ “EXEMPT1” กรณีผู้นาของเข้าหรือผู้ส่งของออกเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
๗.๒ “EXEMPT2” กรณีสินค้ามีวัตถุประสงค์นาไปใช้งานที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง
๗.๓ ...
ร่าง ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๖
๗.๓ “EXEMPT3” กรณี มี ก ฎหมายอื่ น ควบคุ ม และได้ รั บ อนุ ญ าตจากหน่ ว ยงาน
ที่ควบคุมแล้ว ให้บันทึกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตและบันทึก
EXEMPT3 สาหรับหน่วยงานที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
๗.๔ “EXEMPT4” กรณีเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
๗.๕ “EXEMPT5” กรณีสินค้ามีปริมาณไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง
เช่น น้าหนัก จานวน ความเข้มข้น
๗.๖ “EXEMPT6” กรณีสินค้ามีราคาไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง
๗.๗ “EXEMPT99” กรณีอื่น ๆ
ข้อ ๘ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีการได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต
หรือใบรับรองตามกฎหมาย
๘.๑ ให้ผู้นาของเข้าหรือผู้ส่งของออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด
๘.๒ การแสดงข้อมูลการได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ผู้นาของเข้า
หรือผู้ส่งของออกบันทึกข้อมูลในส่วนใบอนุญาต (Import/Export Declaration Detail (Permit)) ดังนี้
๘.๒.๑ ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) ให้ระบุรหัส EXEMPT
๘.๒.๒ ในช่ อ งวั น ที่อ อกใบอนุ ญาตหรื อใบรับ รอง (Issue Date) ให้ ร ะบุวั น ที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๘.๒.๓ ในช่องเลขประจาตั วผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง (Permit Issue Authority) ให้ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานที่ยกเว้นใบอนุญาต
หรือใบรับรอง
๘.๓ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับฐานข้อมูลอ้างอิง
EXEMPT
๘.๔ กรณีพบว่าการแสดงการใช้รหัส EXEMPT ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
จะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้
๘.๕ กรณีพบว่าการแสดงการใช้รหัส EXEMPT ไม่ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
จะทาการตอบกลับข้อผิดพลาด (Response Message Error) ให้กับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้า ดังนี้
๘.๕.๑ ผู้นาเข้าต้องเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
๘.๕.๒ LICENSE NO NOT EFFECTIVE
๘.๕.๓ LICENSE ALREADY EXPIRED
๘.๖ เมื่อผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้รับการตอบกลับข้อผิดพลาดแล้ว ให้ตรวจสอบและ
เรียกข้อมูลใบขนสินค้าตามหมายเลขอ้างอิงการส่งข้อมูลใบขนสินค้าเดิมมาแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งข้อมูลเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
ข้อ ๙ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมข้อความ
ตอบกลับให้ผู้นาของเข้าดาเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ ๕ เว้นแต่
๙.๑ ในกรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแจ้งข้อความตอบกลับ “พบพนักงาน
ศุลกากรเนื่องจากได้รับการยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรอง”
๙.๑.๑ …
ร่าง ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๗
๙.๑.๑ ให้ ผู้ น าของเข้าติ ดต่ อหน่ ว ยบริก ารศุล กากรก่อ นการน าของออกจาก
อารักขาศุลกากร เพื่อตรวจสอบการได้รับยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรอง
๙.๑.๒ พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากร กรณีเป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรองตาม EXEMPT พนักงานศุลกากรจะแจ้งให้
ผู้นาของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อรับสินค้าได้ทันที
๙.๑.๓ กรณีพบว่าสินค้าที่นาเข้าไม่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ตาม EXEMPT พนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย
๙.๒ กรณี ผู้ น าของเข้า เป็ นผู้ นาของเข้ า ระดั บมาตรฐานเออีโ อจะได้รั บการยกเว้ น
ไม่ต้องพบพนั กงานศุล กากรเพื่อตรวจสอบการได้รับยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ผู้ นาของเข้าติดต่อ
โรงพักสินค้าเพื่อรับสินค้าได้ทันที
ข้อ ๑๐ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาออกแล้ว
๑๐.๑ ให้ผู้ส่งของออกดาเนินการตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒
๑๐.๒ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ้งข้อมูลการตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้า
ให้ผู้ส่งข้อมูลใบกากับการขนย้ายและผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าทราบ
๑๐.๒.๑ “Goods Transition Control Already Checked” ให้ ผู้ ส่ ง ของออก
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ ผู้ส่ งของออกติดต่อหน่ วยบริการศุลกากรก่อนการส่งมอบของ
ให้โรงพักสินค้า เพื่อตรวจสอบการได้รับยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรอง
(๒) พนั ก งานศุ ล กากรจะตรวจสอบข้ อ มู ล ใบขนสิ น ค้ า ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุล กากร กรณีเป็ นสิ น ค้าที่ ได้รับยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรองตาม EXEMPT พนักงาน
ศุลกากรจะแจ้งให้ผู้ส่งของออกส่งมอบของให้โรงพักสินค้าเพื่อรอการบรรทุก
(๓) กรณีพบว่า สิ นค้าที่ส่ งออกไม่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตหรื อ
ใบรับรองตาม EXEMPT พนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๒.๒ “Goods Transition Control Already Checked” กรณี ผู้ ส่ ง ของ
ออกเป็นผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องพบพนักงานศุลกากรเพื่อตรวจสอบการ
ได้รับยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ผู้ส่งของออกส่งมอบของให้โรงพักสินค้าเพื่อรอการบรรทุก
๑๐.๒.๓ “Goods Transition Control Already Checked ให้มาตรวจของ
ที่ท่าที่ส่งออก” ให้ผู้ส่งของออกนาสินค้าไปพบพนักงานศุลกากรเพื่อตรวจสอบก่อนส่งมอบสินค้าให้โรงพักสินค้า
ส่วนที่ ๔
การได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองของเขตปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากร
ข้อ ๑๑ ในส่วนนี้
“เขตปลอดอากร” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กาหนดไว้เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากร
ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิช ยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
“เขตปลอดอากร …
ร่าง ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๘
“เขตปลอดอากรที่กาหนดตามกฎกระทรวง” หมายความว่า พื้นที่เขตปลอดอากร
ที่กาหนดไว้ตามกฎกระทรวงกาหนดพื้นที่ที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุม
การนาเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของ
ในเขตปลอดอากร พ.ศ. ๒๕๖๐
“EXEMPT152” หมายความว่า รหัสการได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น ตามมาตรา
๑๕๒ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
“EXEMPTSFZ” หมายความว่า รหัสการได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนาเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครอง
หรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของดังกล่าวในพื้นที่เขตปลอดอากรที่กาหนดตามกฎกระทรวง ตามมาตรา ๑๕๒ วรรค ๒
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๒ เขตปลอดอากรทีก่ าหนดตามกฎกระทรวง ได้แก่
๑๒.๑ เขตปลอดอากร ณ สนามบินดอนเมือง
๑๒.๒ เขตปลอดอากร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
๑๒.๓ เขตปลอดอากร ณ สนามบินอู่ตะเภา ระยอง พัทยา
๑๒.๔ เขตปลอดอากรที่จัดตั้งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๑๒.๕ เขตปลอดอากรที่จัดตั้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ข้อ ๑๓ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับผู้นาของเข้า ที่นาของเข้ามา
ในราชอาณาจักรเพื่อนาเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดาเนินการด้วยวิธีอื่นใด
กับของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต
หรือใบรับรองตามกฎหมายศุลกากร EXEMPT152
๑๓.๑ ให้ ผู้ น าของเข้า ส่ งข้ อมู ล ใบขนสิ น ค้าเข้า สู่ ระบบคอมพิว เตอร์ข องศุ ล กากร
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด
๑๓.๒ การแสดงข้ อ มู ล ใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ผู้ น าของเข้ า บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ในส่วนใบอนุญาต (Import/Export Declaration Detail (Permit)) ดังนี้
๑๓.๒.๑ ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) ให้ระบุรหัส
EXEMPT152
๑๓.๒.๒ ในช่องวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Issue Date) ให้ระบุวันที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๓.๒.๓ ในช่องเลขประจาตั วผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต
หรื อ ใบรั บ รอง (Permit Issue Authority) ให้ ร ะบุ เ ลขประจ าตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี อ ากรของหน่ ว ยงานที่ ย กเว้ น
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง
๑๓.๓ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับฐานข้อมูลอ้างอิง
EXEMPT152
๑๓.๔ กรณีพบว่าการแสดงการใช้รหั ส EXEMPT152 ถูกต้อง ระบบคอมพิว เตอร์
ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้
๑๓.๕ …
ร่าง ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๙
๑๓.๕ กรณีพบว่าการแสดงการใช้รหัส EXEMPT152 ไม่ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรจะทาการตอบกลับข้อผิดพลาด (Response Message Error) ให้กับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้า
๑๓.๖ เมื่อผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้รับการตอบกลับข้อผิดพลาดแล้ว ให้ตรวจสอบ
และเรียกข้อมูลใบขนสินค้าตามหมายเลขอ้างอิงการส่งข้อมูลใบขนสินค้าเดิมมาแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งข้อมูล
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
๑๓.๗ กรณี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ข องศุ ล กากรส่ ง ข้ อ มู ล เลขที่ ใ บขนสิ น ค้ า ขาเข้ า
พร้อมข้อความตอบกลับ ให้ผู้นาของเข้าดาเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ ๕
ข้อ ๑๔ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับผู้นาของเข้า ที่นาของเข้ามา
ในราชอาณาจักรเพื่อนาเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดาเนินการด้วยวิธีอื่นใด
กับของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต
ตามกฎหมายศุลกากร EXEMPTSFZ
๑๔.๑ ให้ผู้ น าของเข้า ส่ งข้อมูล ใบขนสิ นค้าเข้าสู่ ระบบคอมพิว เตอร์ของศุล กากร
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด
๑๔.๒ การแสดงข้ อ มู ล ใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ผู้ น าของเข้ า บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ในส่วนใบอนุญาต (Import/Export Declaration Detail (Permit)) ดังนี้
๑๔.๒.๑ ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) ให้ระบุรหัส
EXEMPTSFZ
๑๔.๒.๒ ในช่องวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Issue Date) ให้ระบุวันที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๔.๒.๓ ในช่องเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต
หรื อ ใบรั บ รอง (Permit Issue Authority) ให้ ร ะบุ เ ลขประจ าตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี อ ากรของหน่ ว ยงานที่ ย กเว้ น
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง
๑๔.๓ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับฐานข้อมูลอ้างอิง
EXEMPTSFZ
๑๔.๔ กรณีพบว่าการแสดงการใช้รหัส EXEMPTSFZ ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้
๑๔.๕ กรณีพบว่าการแสดงการใช้รหัส EXEMPTSFZ ไม่ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรจะทาการตอบกลับข้อผิดพลาด (Response Message Error) ให้กับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้า
๑๔.๖ เมื่อผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้รับการตอบกลับข้อผิดพลาดแล้วให้ตรวจสอบ
และเรียกข้อมูลใบขนสินค้าตามหมายเลขอ้างอิงการส่งข้อมูลใบขนสินค้าเดิมมาแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งข้อมูล
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
๑๔.๗ กรณี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ข องศุ ล กากรส่ ง ข้ อ มู ล เลขที่ ใ บขนสิ น ค้ า ขาเข้ า
พร้อมข้อความตอบกลับ ให้ผู้นาของเข้าดาเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ ๕ เว้นแต่ ในกรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
แจ้งข้อความตอบกลับ "ไม่ต้องพบพนักงานศุลกากร เนื่องจากแสดงยกเว้นใบอนุญาตหรือใบรับรอง SFZ"
ให้ผู้นาของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อรับสินค้าได้ทันที
ส่วนที่ ๕ ...
ร่าง ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๑๐
ส่วนที่ ๕
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรกรณีใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ
ข้อ ๑๕ กรณีสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต
หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
๑๕.๑ ผู้ นาของเข้าหรือผู้ ส่งของออกต้องดาเนินการกระบวนการในการขออนุมัติ
อนุญาตกับหน่วยงานผู้มีอานาจตามกฎหมาย
๑๕.๒ ผู้นาของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องยื่นใบอนุญาตใบรับรองในรูปแบบกระดาษ
ข้อ ๑๖ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณียังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต
หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
๑๖.๑ ให้ ผู้ น าเข้าหรือผู้ ส่ ง ของออกส่ งข้อมูล ใบขนสิ น ค้าเข้าสู่ ระบบคอมพิว เตอร์
ของศุลกากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด
๑๖.๒ การแสดงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ ผู้นาของเข้าหรือผู้ส่งของออก
บันทึกข้อมูลในส่วนใบอนุญาต (Import/Export Declaration Detail (Permit)) ดังนี้
๑๖.๒.๑ ให้ ระบุ เลขที่ ใบอนุ ญาตหรื อใบรั บรองอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ได้ รั บจาก
หน่วยงาน ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number)
๑๖.๒.๒ ให้ ร ะบุ วั นที่ อ อกใบอนุ ญาตหรื อ ใบรั บรองอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ใ นช่ อ ง
วันที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Issue Date)
๑๖.๒.๓ ให้ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานในช่องเลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Issue Authority)
๑๖.๓ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูล
ใบขนสิ น ค้ า กั บ แฟ้ ม ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง หากไม่ พ บข้ อ ผิ ด พลาดระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องศุ ล กากรจะออกเลขที่
ใบขนสินค้าให้
๑๖.๔ หากพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทาการ
ตอบกลับข้อผิดพลาด (Response Message Error) ให้กับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้า
๑๖.๕ เมื่อผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้รับการตอบกลับข้อผิดพลาดแล้วให้ตรวจสอบ
และเรียกข้อมูลใบขนสินค้าตามหมายเลขอ้างอิงการส่งข้อมูลใบขนสินค้าเดิมมาแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งข้อมูล
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
ข้อ ๑๗ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมข้อความ
ตอบกลับ ให้ผู้นาของเข้าดาเนินการ ดังนี้
๑๗.๑ “พบพนักงานศุล กากรตรวจสอบใบอนุญาตหรื อใบรับรองสิ นค้าที่ยังไม่ไ ด้
เชื่อมโยงข้อมูล” ให้ผู้นาของเข้าติดต่อหน่วยบริการศุลกากรก่อนการนาของออกจากอารักขาศุลกากรเพื่อตรวจสอบ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษเบื้องต้นกับข้อ มูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
หากไม่ตรงกันพนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย
๑๗.๒...
ร่าง ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๑๑
๑๗.๒ “พบพนั กงานศุ ล กากรตรวจสอบใบอนุ ญาตหรื อใบรั บรองสิ นค้ าที่ ยั งไม่ ได้
เชื่อมโยงข้อมูล” ผู้นาของเข้ามีการบันทึกข้อมูลขอตรวจปล่อยนอกสถานที่ (Inspection Request code)
ให้ผู้นาของเข้าติดต่อหน่วยบริการศุลกากรก่อนการนาของออกจากอารักขาศุลกากร เพื่อตรวจสอบใบอนุญาต
หรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษเบื้องต้นกับข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร หากตรวจสอบ
ไม่ตรงกันพนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย กรณีการตรวจสอบถูกต้องผู้นาของเข้า
สามารถติดต่อโรงพักสินค้า โดยถือเป็นการไม่อนุญาตให้ตรวจปล่อยนอกสถานที่ ให้ผู้นาของเข้านาของออก
จากโรงพักสินค้าได้ทันที
๑๗.๓ “ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ที่ท่าหรือที่หรือสนามบินที่นาเข้า”
ผู้นาของเข้ามีการบันทึกข้อมูลขอตรวจปล่อยนอกสถานที่ (Inspection Request Code) ให้ผู้นาของเข้าติดต่อ
โรงพักสินค้าโดยถือเป็นการอนุญาตให้ตรวจปล่อยนอกสถานที่ ให้ผู้นาของเข้าเตรียมของให้พนักงานศุลกากร
ทาการตรวจสอบพร้อมใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ และมัดลวดก่อนนาของออกจากอารักขา
ศุลกากรเพือ่ ไปตรวจปล่อยนอกสถานที่
๑๗.๔ “พบพนั กงานศุลกากร ที่ท่าหรือที่หรือ สนามบินที่นาเข้าก่อนปล่อยสินค้า ”
ผู้น าของเข้ามีการบัน ทึกข้อมูลขอพบพนักงานศุลกากร เนื่องจากมีปัญหาพิกัดศุลกากรหรือราคาศุล กากร
(Assessment Request Code) ให้ผู้นาของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อเตรียมของให้พนักงานศุลกากรทาการ
ตรวจสอบพร้อมใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ ก่อนนาของออกจากอารักขาศุลกากร
๑๗.๕ “ต้ อ งตรวจสอบพิ กั ด ศุ ล กากร ราคาและของ ที่ ท่ า หรื อ ที่ ห รื อ สนามบิ น
ที่นาเข้า” ให้ผู้นาของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อเตรียมของให้พนักงานศุลกากรทาการตรวจสอบพร้อมใบอนุญาต
หรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ ก่อนนาของออกจากอารักขาศุลกากร
๑๗.๖ “พบหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบเอกสาร
หรือตรวจสอบของ” ให้ผู้นาของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อเตรียมของให้พนักงานศุลกากรทาการตรวจสอบร่วมกับ
หน่วยงานพร้อมใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ ก่อนนาของออกจากอารักขาศุลกากร
๑๗.๗ กรณีพนักงานศุลกากรทาการตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบ
กระดาษพบว่า ไม่ตรงกับข้อมูลใบขนสินค้า พนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดฐานเป็นการเฉพาะราย
๑๗.๗.๑ หากพบเป็นกรณีการบันทึกข้อมูลเลขที่ และ/หรือวันที่ออกใบอนุญาต
หรื อ ใบรั บ รองในใบขนสิ น ค้าไม่ถูก ต้อ ง พนักงานศุ ล กากรจะทาการเปรียบเทีย บงดการฟ้องร้องความผิ ด
ตามมาตรา ๒๐๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการผ่อนผันการปรับ
๑๗.๗.๒ เมื่อดาเนินการตาม ๑๗.๗.๑ แล้ว พนักงานศุลกากรจะทาการบันทึ ก
แก้ไขเลขที่และ/หรือวันที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองในใบขนสินค้าขาเข้าให้ถูกต้องก่อนการตรวจปล่อยและ/หรือ
ส่งมอบของออกจากอารักขาของศุลกากร
ข้อ ๑๘ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาออกแล้ว ให้ดาเนินการ
ดังนี้
๑๘.๑ ให้จัดทาข้อมูลใบกากับการขนย้ ายสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด
๑๘.๒ ให้ ผู้ ส่ งของออกติ ด ต่ อพนั ก งานศุ ล กากรเพื่อ ด าเนิน กระบวนการตั ด บั ญ ชี
ใบกากับการขนย้ายสินค้า
๑๘.๓ ...
ร่าง ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๑๒
๑๘.๓ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ้งข้อมูลการตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้า
ให้ผู้ส่งข้อมูลใบกากับการขนย้ายและผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าทราบ
๑๘.๓.๑ "Goods Transition Control Already Checked” ให้ผู้ส่งของออก
ส่งมอบสินค้าให้โรงพักสินค้าเพื่อรอการบรรทุก
(๑) ให้ผู้ส่งของออกนาใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ
ยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากรของท่าหรือทีห่ รือสนามบินสุดท้ายที่ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้า
(๒) กรณีผู้ส่งของออกยื่นใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ
ภายหลังสิบห้าวันนับแต่วันที่ตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้า พนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดกรณี
ไม่ยื่นเอกสารในระยะเวลาอันควร
๑๘.๓.๒ “Goods Transition Control Already Checked ให้มาตรวจของ
ที่ท่าที่ส่งออก” ให้ผู้ส่งของออกนาสินค้าไปพบพนักงานศุลกากรพร้อมใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ
เพื่อตรวจสอบก่อนส่งมอบสินค้าให้โรงพักสินค้า
๑๘.๔ กรณีพนักงานศุลกากรทาการตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ
พบว่า ไม่ตรงกับข้อมูลใบขนสินค้า พนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย
๑๘.๔.๑ หากพบเป็นกรณีการบันทึกข้อมูลเลขที่ และ/หรือวันที่ออกใบอนุญาต
หรื อ ใบรั บ รองในใบขนสิ น ค้าไม่ถูก ต้อ ง พนักงานศุ ล กากรจะทาการเปรียบเทีย บงดการฟ้องร้องความผิ ด
ตามมาตรา ๒๐๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการผ่อนผันการปรับ
๑๘.๔.๒ เมื่อดาเนินการตาม ๑๘.๔.๑ แล้ว พนักงานศุลกากรจะทาการบันทึก
แก้ไขเลขที่และ/หรือวันที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองในใบขนสินค้าขาออกให้ถูกต้อง
ส่วนที่ ๖
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสาหรับการโอนย้ายของภายในประเทศ
ข้อ ๑๙ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสาหรับการโอนย้ายของภายในประเทศ
๑๙.๑ การโอนย้ายของภายในประเทศ ไม่ต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบรับรองที่เกี่ยวข้อง
กับการนาเข้ามาในราชอาณาจักรและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
๑๙.๒ กรณี ก ารน าของเข้ ามาในราชอาณาจัก รและนาเข้ า ไปในเขตปลอดอากร
ตามกฎหมายศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อผลิต ผสม ประกอบ
บรรจุ หรือดาเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
๑๙.๒.๑ กรณีขณะนาเข้าได้ใช้สิทธิ ยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ตามกฎหมายศุลกากร EXEMPT152 ตามมาตรา ๑๕๒ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๙.๒.๒ กรณีขณะนาเข้าได้ใช้สิทธิ ยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ตามกฎหมายศุลกากร EXEMPTSFZ ตามมาตรา ๑๕๒ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๙.๒.๓ กรณีขณะนาเข้าได้ใช้สิทธิ ยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ตามมาตรา ๔๙ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๙.๓ ...
ร่าง ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๑๓
๑๙.๓ หากประสงค์จะนาของตาม ข้อ ๑๙.๒ เพื่อบริโภคภายในประเทศ ผู้นาของเข้า
ต้องดาเนิ นกระบวนการในการขออนุ มัติอนุญาตกับหน่วยงานผู้มีอานาจตามกฎหมายก่อนการนาของออก
จากเขตปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม
๑๙.๔ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรไม่ได้ ทาการตรวจสอบข้อมูล ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการโอนย้ายของภายในประเทศ
ข้อ ๒๐ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับใบขนสินค้าโอนย้ายภายในประเทศ
๒๐.๑ ให้ ผู้ น าของเข้ า ส่ ง ข้ อ มู ล ใบขนสิ น ค้ า โอนย้ า ยภายในประเทศเข้ า สู่ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด
๒๐.๒ การแสดงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรอง/ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้นาของเข้าบันทึกข้อมูลในส่วนใบอนุญาต (Import/Export Declaration Detail (Permit)) ดังนี้
๒๐.๒.๑ ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากหน่วยงาน
ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number)
๒๐.๒.๒ ให้ระบุวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในช่องวันที่
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Issue Date)
๒๐.๒.๓ ให้ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานในช่องเลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Issue Authority)
๒๐.๓ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูล
ใบขนสิ น ค้ า กั บ แฟ้ ม ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง หากไม่ พ บข้ อ ผิ ด พลาดระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องศุ ล กากรจะออกเลขที่
ใบขนสินค้าให้
๒๐.๔ หากพบว่าข้อมูลใบขนสิ นค้าไม่ถูกต้อง ระบบคอมพิว เตอร์ของศุล กากรจะ
ทาการตอบกลับข้อผิดพลาด (Response Message Error) ให้กับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าโอนย้ายภายในประเทศ
๒๐.๕ เมื่ อ ผู้ ส่ ง ข้ อ มู ล ใบขนสิ น ค้ า โอนย้ า ยภายในประเทศได้ รั บ การตอบกลั บ
ข้อผิดพลาดแล้วให้ตรวจสอบและเรียกข้อมูลใบขนสินค้าตามหมายเลขอ้างอิงการส่งข้อมูลใบขนสินค้าเดิม
มาแก้ไขให้ถูกต้องและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
ข้อ ๒๑ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมข้อความ
ตอบกลับให้ผู้นาของเข้าดาเนินการ ดังนี้
๒๑.๑ “ไม่ต้องตรวจสอบพิกัดศุล กากร ราคาและของ ไปรับของที่ท่าหรือที่ห รือ
สนามบินที่นาเข้า” ให้ผู้นาของเข้าติดต่อหน่วยบริการศุลกากรก่อนการนาของออกจากอารักขาศุลกากร เพื่อ
ยื่นใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบเบื้องต้นกับข้อมูลใบขนสินค้า
ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร หากไม่ตรงกันพนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย
๒๑.๒ “พบพนักงานศุลกากร ที่ท่าหรือที่หรือ สนามบินที่นาเข้าก่อนปล่อยสินค้า ”
ผู้น าของเข้ามีการบัน ทึกข้อมูลขอพบพนักงานศุลกากร เนื่องจากมีปัญหาพิกัดศุลกากรหรือราคาศุล กากร
(Assessment Request Code) ให้ผู้นาของเข้าเตรียมของให้พนักงานศุลกากรทาการตรวจสอบพร้อมใบอนุญาต
หรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ ก่อนนาของออกจากอารักขาศุลกากร
๒๑.๓ “ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ที่ท่าหรือที่หรือสนามบินที่นาเข้า”
ให้ผู้นาของเข้าเตรียมของให้พนักงานศุลกากรทาการตรวจสอบพร้อมใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ
ก่อนนาของออกจากอารักขาศุลกากร
๒๑.๔ ...
ร่าง ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๑๔
๒๑.๔ กรณีพนักงานศุลกากรทาการตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ
หรือตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลของศุลกากร พบว่าไม่ตรงกับข้อมูลใบขนสินค้า
โอนย้ายภายในประเทศ พนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดฐานเป็นการเฉพาะราย
๒๑.๔.๑ หากพบเป็นกรณีการบันทึกข้อมูลเลขที่ และ/หรือวันที่ออกใบอนุญาต
หรื อ ใบรั บ รองในใบขนสิ น ค้าไม่ถูก ต้อ ง พนักงานศุ ล กากรจะทาการเปรียบเทีย บงดการฟ้องร้องความผิ ด
ตามมาตรา ๒๐๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการผ่อนผันการปรับ
๒๑.๔.๒ เมื่อดาเนินการตาม ๒๑.๔.๑ แล้ว พนักงานศุลกากรจะทาการบันทึก
แก้ไขเลขที่และ/หรือวันที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองในใบขนสินค้าขาเข้าให้ถูกต้องก่อนการตรวจปล่อยและ/หรือ
ส่งมอบของออกจากอารักขาของศุลกากร
ส่วนที่ ๗
กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง
ข้อ ๒๒ ในส่วนนี้
“EXEMPT100” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต
หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง
ข้อ ๒๓ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ขัดข้อง ไม่สามารถส่งข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้
๒๓.๑ หน่วยงานต้องแจ้งให้กรมศุลกากรทราบว่าระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ขัดข้องไม่สามารถออกใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้
๒๓.๒ หน่วยงานอาจออกใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษให้กับผู้นาของเข้า
หรือผู้ส่งของออกเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้
๒๓.๓ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีการได้รับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองในรูปแบบกระดาษ ตามข้อ ๒๓.๒
๒๓.๓.๑ ให้ผู้ นาของเข้าหรือผู้ ส่ งของออกส่ งข้อมูล ใบขนสิ นค้าเข้าสู่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด
๒๓.๓.๒ การแสดงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ผู้นาของเข้าหรือผู้ส่งของออก
บันทึกข้อมูลในส่วนใบอนุญาต (Import/Export Declaration Detail (Permit)) ดังนี้
(๑) ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) ให้ระบุรหัส
“EXEMPT100”
(๒) ให้ระบุวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในช่อง
วันที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Issue Date)
(๓) ในช่องเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต
หรื อ ใบรั บ รอง (Permit Issue Authority) ให้ ร ะบุ เ ลขประจ าตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี อ ากรของหน่ ว ยงานที่ ย กเว้ น
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง
๒๓.๔ ...
ร่าง ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๑๕
๒๓.๔ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับฐานข้อมูลอ้างอิง
EXEMPT100
๒๓.๔.๑ กรณีพบว่าการแสดงการใช้รหัส EXEMPT100 ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้
๒๓.๔.๒ กรณีพ บว่ า การแสดงการใช้ร หั ส EXEMPT100 ไม่ถู ก ต้อ ง ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ข องศุล กากรจะทาการตอบกลั บข้ อผิ ดพลาด (Response Message Error) ให้ กับ ผู้ ส่ งข้ อมู ล
ใบขนสินค้า
๒๓.๕ เมื่อผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้รับการตอบกลับข้อผิดพลาดแล้วให้ตรวจสอบ
และเรียกข้อมูลใบขนสินค้าตามหมายเลขอ้างอิงการส่งข้อมูลใบขนสินค้าเดิมมาแก้ไขให้ถูกต้องและส่งข้อมูล
เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
๒๓.๖ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อม
ข้อความตอบกลับ ให้ดาเนินการ ดังนี้
๒๓.๖.๑ “ให้นาใบอนุญาตหรือใบรับรองกระดาษมาพบพนักงานศุลกากร”
ให้ผู้นาของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อเตรียมของให้พนักงานศุลกากรทาการตรวจสอบพร้อมใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองในรูปแบบกระดาษก่อนนาของออกจากอารักขาศุลกากร
๒๓.๖.๒ พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ
(๑) หากถูก ต้ องจะบั นทึ ก ข้อ มูล เลขที่ใ บอนุ ญ าตหรื อ ใบรับ รองใน
รูปแบบกระดาษเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการตรวจปล่อยสินค้า
(๒) หากไม่ถูกต้องจะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย
๒๓.๗ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรส่งข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาออกแล้ว
๒๓.๗.๑ ให้ผู้ส่งของออกดาเนินการตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒
๒๓.๗.๒ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ้งข้อมูลการตัดบัญชีใบกากับ
การขนย้ายสินค้าให้ผู้ ส่งข้อมูลใบกากับการขนย้ายและผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าทราบ “ให้นาใบอนุญาตหรือ
ใบรับ รองกระดาษมาพบพนักงานศุลกากร” ให้ผู้ ส่งของออกนาสินค้าพร้อมใบอนุญาตแบบกระดาษไปพบ
พนักงานศุลกากรเพื่อตรวจสอบก่อนส่งมอบสินค้าให้โรงพักสินค้าเพื่อรอการบรรทุก
๒๓.๗.๓ พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ
(๑) หากถูก ต้ องจะบั นทึ ก ข้อ มูล เลขที่ใ บอนุ ญ าตหรื อ ใบรับ รองใน
รูปแบบกระดาษเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการตรวจปล่อยสินค้า
(๒) หากไม่ถูกต้องจะพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะราย
ข้อ ๒๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ..... กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ร่าง ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

