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บทที่ 13
การตรวจปล่อยของขาเข้า
---------------2 01 13 01 หลักการทั่วไปในการตรวจปล่อยของขาเข้า
หลักการของกระบวนการตรวจสอบของขาเข้า ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) การปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือการดาเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของที่นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร นั้น
(1.1) การตรวจสอบของ ให้กระทา ณ ท่าหรือที่ที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าสาหรับเรือที่มีชื่อส่งของถึง
(1.2) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ของที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรและจะขน
เข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือนาเข้าไปในเขตปลอดอากรและ/หรือนาเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก
หรือขนย้ายสินค้าจากที่ทาการศุลกากรแห่งหนึ่งไปยังที่ทาการศุลกากรอีกแห่งหนึ่งให้ดาเนินการตรวจสอบ
สินค้า เช่นเดียวกับ ข้อ (1.1) ด้วย
(2) ของขาเข้าทุกอย่างต้องได้รับการตรวจปล่อยออกไปจากอารักขาของศุลกากร
ของขาเข้าทุกอย่างทั้งที่ต้องเสียอากรไม่ต้องเสียอากรและได้รับการยกเว้นอากร เมื่อผู้ นาของเข้าได้
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรครบถ้วนหรือได้ยื่นคาร้องขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการศุลกากร ก่อนนาออกไปจาก
อารักขาของศุลกากรต้องผ่านศุลกากรอย่างถูกต้อง โดยระบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากรจะทาการตรวจสอบ
เงื่อนไข (Profile) ตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่กรมศุลกากรกาหนด
(3) ของที่ได้ตรวจปล่อยไปจากอารักขาของศุลกากรแล้วผู้นาของเข้าจะต้องรับมอบของและขนไป
ทั้งหมดจะนากลับเข้าเก็บไว้ในโรงพักสินค้าอีกไม่ได้
(4) การตรวจสอบผู้มีอานาจในการขอรับของไปจากอารักขาของศุลกากรให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้แน่
ชัดก่อนสั่งปล่อยของว่าผู้นาของเข้าหรือตัวแทนที่ติดต่อขอรับของไปจากอารักขาของศุลกากรนั้นมีเอกสารหรือ
หลักฐานหรือมีข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากรแสดงว่าเป็นผู้มีอานาจหรือได้รับมอบอานาจในการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือไม่
(5) ของที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรและได้ปล่อยออกจากอารักขาของศุลกากรแล้ว ให้ถือว่าของที่
นาเข้ามีชนิดคุณภาพปริมาณน้าหนักราคาหรือเกี่ยวกับอัตราอากรถูกต้องตรงตามที่ผู้นาของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรดังนั้นเมื่อผู้นาของเข้าหรือตัวแทนรับมอบของไปจากอารักขาของศุลกากรแล้ว
ภายหลังจะกล่าวอ้างว่าของที่นาเข้าไม่ตรงตามสาแดงและขอแก้ไขในกรณีใดๆที่มีผลกระทบต่อค่าภาษีอากร
หรือทาให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ได้เว้นแต่จะได้พิสูจน์จนเป็นที่พอใจของอธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(6) ของที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรและได้ยื่นใบขนสินค้าเพื่อขนเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนเมื่อได้
ทาการปล่อยออกจากอารักขาของศุลกากรแล้ว ให้ถือว่าได้จดแจ้งรายละเอียดแห่งของที่ขนขึ้นเก็บในคลังสินค้า
ทัณฑ์บน ทั้งชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้าหนัก ราคา หรือเกี่ยวกับอัตราอากร ถูกต้องตรงตามที่ผู้นาของเข้าได้ส่ง
ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
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(7) ของที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนาเข้าไปในเขตปลอดอากร และ/หรือเขตประกอบการเสรี
เมื่อได้ทาการปล่อยออกจากอารักขาของศุลกากรแล้ว ให้ถือว่าของที่นาเข้าไปในเขตปลอดอากร และ/หรือเขต
ประกอบการเสรีมีชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้าหนัก ราคา หรือเกี่ยวกับอัตราอากร ถูกต้องตรงตามที่ผู้นาของเข้า
ได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(8) วันเวลาตรวจปล่อยของ
การตรวจปล่อยของในเวลากลางวันวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการและกลางวันก่อนหรือหลัง
เวลาราชการเมื่อมีใบอนุญาตให้ทาการล่วงเวลาแล้วให้ตรวจปล่อยได้เช่นเดียวกับเวลาราชการ การตรวจปล่อยของ
นอกจากทีท่ กี่ าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจปล่อยหรือผู้ทาการแทนจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆไป
กรณีที่ เจ้ า หน้ า ที่ผู้ ต รวจปล่ อ ยเห็ น ว่าถ้ าจะทาการตรวจปล่ อ ยในเวลากลางคืน อาจเกิด ความ
เสียหายแก่ราชการเช่นไม่มีแสงสว่างหรือไม่มีเครื่องมือและแรงงานที่เพียงพอเป็นต้นก็ให้ทาการตรวจปล่อยใน
วันรุ่ งขึ้นแต่ต้องรายงานให้หั วหน้ าหน่วยงานตรวจปล่อยหรือผู้ ทาการแทนทราบถึงเหตุที่อาจจะเกิดความ
เสียหายนั้นเมื่อได้ทาการตรวจปล่อยของตามใบอนุญาตให้ทาการล่วงเวลาให้บันทึก เลขที่ใบเสร็จรับเงินค่าทา
การล่วงเวลานั้นไว้ในใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์และบันทึกการปฏิบัติงานไว้ในใบอนุญาตนั้นด้วย

2 01 13 02 การตัดบัญชีเรือและการสั่งการตรวจของระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(1) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทาการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าสถานะพร้อมตัดบัญชี
เพื่อตรวจปล่อยกับบัญชีสินค้าสาหรับเรือตามรายการ (Field Name) ที่กาหนดไว้
(2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทาการตรวจสอบเงื่อนไข (Profile) ตามหลักการบริหารความ
เสี่ยงที่กรมศุลกากรกาหนด (รายละเอียดตามประมวลฯ ข้อ 2 01 08 01 ถึง 2 01 08 04) และจะแจ้งการ
ประมวลผลการตัดบัญชีตรวจปล่อยหลังการชาระภาษีอากรแล้ว ให้ผู้ส่งข้อมูลทราบคาสั่งการตรวจ
(2.1) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคาสั่ง “ยกเว้นการตรวจ” ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะ
บันทึกข้อมูล “ไม่ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ” (Green Line) พร้อมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินค้าขาเข้า
เป็น “ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมส่งมอบของ” โดยอัตโนมัติ และระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ้งข้อมูลการ
สั่งปล่อยสินค้าไปยังโรงพักสินค้าเพื่อส่งมอบของให้แก่ผู้นาของเข้า และตอบกลับให้ผู้ส่งข้อมูลทราบถึงการสั่ง
ปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรแล้ว
(2.2) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคาสั่ง “ให้เปิดตรวจ” ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะบันทึก
ข้อมูล “ให้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ” (Red Line) พร้อมส่งข้อมูลเตรียมของไปยังโรงพักสินค้า และตอบกลับ
ให้ผู้ส่งข้อมูลทราบถึงการให้เปิดตรวจเพื่อมาติดต่อโรงพักสินค้า ต่อไป

2 01 13 03 วิธีการตรวจปล่อยของขาเข้าออกไปจากอารักขาของศุลกากร
การตรวจปล่อยของขาเข้าออกไปจากอารักขาของศุลกากรมี2วิธีดังนี้
(1) การตรวจสอบของที่มีคาสั่งไม่ต้องตรวจสอบ พิกัด ราคา และของ (Green Line)
ใบขนสินค้าที่ไม่ถูกกาหนดเงื่อนไข (Profile) ให้เปิดตรวจและไม่เป็นของประเภทที่ต้องตรวจ
ปล่อยออกไปจากอารักขาของศุลกากรโดยวิธีเปิดตรวจตามประมวลฯ ข้อ 2 01 13 06 จะยกเว้นการตรวจ
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โดยระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากร จะบันทึกข้อมูล “ไม่ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ” (Green Line) พร้อม
กับเปลี่ยนสถานะใบขนสินค้าขาเข้าเป็น “ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมส่งมอบของ” โดยอัตโนมัติ และระบบ
คอมพิวเตอร์ศุลกากรจะแจ้งข้อมูลการสั่งปล่อยไปยังโรงพักสินค้า
(1.1) ให้ผู้นาของเข้าแจ้งเลขที่ใบตราส่งให้เจ้าหน้าที่โรงพักสินค้าทราบเพื่อติดต่อรับสินค้ากับ
โรงพักสินค้า
(1.2) กรณีของที่ใช้สิทธิลด/ยกเว้นอัตราอากร หรือของที่ต้องมีใบอนุญาตนาเข้า หรือของที่ต้อง
ดาเนินการอื่นใดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้นาของเข้ายื่นเอกสาร เช่น เอกสารแสดงการได้รับสิทธิพิเศษ
ต่างๆ , ใบอนุญาต/ ใบทะเบียน/ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
รูปแบบเอกสารแก่หน่วยบริการศุลกากร ก่อนการนาของออกจากโรงพักสินค้าเว้นแต่ กรมศุลกากรได้อนุมัติให้
ไม่ต้องยื่นเอกสาร เนื่องจากได้เชื่อมโยงข้อมูลในระบบ National Single Window (NSW) แล้ว
(1.3) ให้หน่วยบริการศุลกากรลงรับเอกสารไว้ และจัดเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อทาการตรวจสอบ
เบื้องต้นกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร หากตรวจพบว่าเอกสารไม่ตรงกับข้อมูล
ใบขนสินค้าขาเข้า ให้พิจารณาดาเนินการเป็นการเฉพาะรายทันที
(1.4) กรณีของที่ต้องผ่านการตรวจสอบสินค้าจากหน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้อง ให้นาเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าของกฎหมายนั้น ได้ตรวจสอบและอนุญาตให้นาเข้าแล้ว มายื่น
ต่อเจ้าหน้าที่ โดยให้ปฏิบัติตามข้อ (1.3) ด้วย
(1.5) ให้หน่วยบริการศุลกากรรวบรวมเอกสารตามข้อ (1.3) ส่งฝ่ายทบทวนหลังการตรวจ
ปล่อย ของสานักงาน/ด่านศุลกากร เพื่อใช้ประกอบการทบทวนหลังการตรวจปล่อยต่อไป
(1.6) กรณีผู้นาของเข้านาเอกสารตามข้อ (1.2) มายื่นต่อหน่วยบริการศุลกากรหลังจากรับของ
จากอารักขาของศุลกากรไปแล้ว ให้หน่วยบริการศุลกากรส่งพิจารณาความผิดด้วย
(2) การตรวจสอบของที่มีคาสั่งให้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ (Red Line)
ใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคาสั่ง “ให้เปิดตรวจ” หรือ Red Line ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะ
บันทึกข้อมูล “ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ” ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะส่งข้อมูลเตรียมของไปยัง
โรงพักสินค้า ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ให้ตรวจสอบสินค้า ดังนี้
(2.1) ของที่น าเข้า ตามใบขนสิ น ค้าที่ มีคาสั่ งให้ ตรวจสอบนั้ น ต้องถูกตรวจสอบพิกัด ตาม
หลักเกณฑ์ในเรื่องการกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร และตรวจสอบราคาตามหลักเกณฑ์การกาหนดราคาศุลกากร
โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนการตรวจปล่อยทางศุลกากร และ
(2.2) การตรวจสอบสินค้าให้หมายรวมถึง การตรวจสอบการดาเนินกระบวนการทางศุลกากร
ตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่การศุลกากรด้วย และ
(2.3) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยเปิดตรวจของตามอัตราที่กาหนดไว้ในประมวลฯข้อ 2 01 13
08 และ 2 01 13 09 โดยของตามใบขนสินค้าฉบับหนึ่งจะมีจานวนกี่หีบห่อก็ตามจะต้องนามาให้ตรวจ
ปล่อยคราวเดียวกันทั้งหมด จะตรวจปล่อยไปคราวละบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่
(2.3.1) กรณีที่ผู้นาของเข้าไม่สามารถค้นหาหีบห่อได้ครบถ้วนจริงหรือกรณีที่ใบขน
สินค้าฉบับใดมีของเป็นจานวนมากไม่สามารถจะตรวจปล่อยให้เสร็จในวันเดียวกันได้ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจ
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ปล่อยหรือผู้ทาการแทนพิจารณาผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษได้โดยให้บันทึกในเอกสารคาร้องซึ่งมีการยืนยันจาก
เจ้าหน้าที่โรงพักสินค้า
(2.3.2) กรณีที่มีการกักของไว้บางส่วนเพื่อเป็นประกันค่าอากรหรือค่าปรับ
(2.3.3) กรณีตรวจปล่อยของขนถ่ายข้างลา (Overside) และผู้นาของเข้ามีความ
ประสงค์ขอให้ตรวจปล่อยบางส่วน (Partly) ตามจานวนแต่ละเที่ยวเรือหรือแต่ละเที่ยวรถ
(2.3.4) กรณีมีการกักของที่อยู่ในข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(2.4) การตรวจปล่อยของออกไปจากอารักขาของศุลกากรให้ปฏิบัติดังนี้
(2.4.1) ก่อนเปิดตรวจของให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเครื่องหมาย
เลขหมายจานวนและลักษณะหีบห่อของถูกต้องตรงกับที่สาแดงไว้ในใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ ของ
ศุลกากรหากพบว่าไม่ถูกต้องตรงกันหรือเป็นการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานตรวจปล่ อย
หรือผู้ทาการแทนพิจารณาผ่อนผันและดาเนินการต่อไปได้แต่กรณีที่ผิดจนไม่สามารถหมายเหตุไว้ในข้อมูลใบขน
สินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ได้ให้ผู้นาของเข้าหรือตัวแทนยื่นขอแก้ไขให้ถูกต้องก่อนตรวจปล่อยตามระเบียบ
(2.4.2) ของที่เก็บอยู่ในโรงพักสินค้า
ของซึ่งข้อบังคับว่าด้วยสถานที่เก็บและตรวจของกาหนดว่าจะต้องขนเข้าเก็บไว้ใน
โรงพักสินค้าโดยไม่มีข้อผ่อนผันนั้น ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติ ว่าจะตรวจได้ต่อเมื่อได้นาออกมาจากที่เก็บในโรงพัก
สินค้านั้นทั้งหมด และได้จัดเรียงไว้ ณ เขตตรวจสินค้า ที่สะดวกแก่การตรวจ แต่ถ้าหัวหน้าหน่วยงานตรวจ
ปล่อยหรือผู้ทาการแทนเห็นว่า ของรายใดถ้าปฏิบัติตามที่บังคับไว้นี้จะเกิดความเสียหายแก่ของนั้น และการที่
จะให้ตรวจของนั้น ณ ที่เก็บในโรงพักสินค้าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมศุลกากรจะสั่งให้ตรวจในโรงพัก
สินค้าเป็นพิเศษก็ได้
(2.4.3) ของที่เก็บอยู่นอกโรงพักสินค้า
ของที่ผ่อนผันไม่ต้องขนเข้าเก็บไว้ในโรงพักสินค้าตามข้อบังคับว่าด้วยสถานที่เก็บ
และตรวจของนั้นตามปกติให้ตรวจต่อเมื่อได้ขนขึ้นบนทาเนียบท่าเรือหรือที่หรือท่าตามกฎหมายศุลกากรทั้ง
หมดแล้วและได้จัดให้สะดวกแก่การตรวจและการเลือกเอาตัวอย่างแต่ถ้าหัวหน้าหน่วยงานตรวจปล่อยหรื อผู้ทา
การแทนพิจารณาเห็นว่าของประเภทใดเป็นของกองจะผ่อนผันให้ขนขึ้นเท่าที่สะดวกแก่การตรวจสอบของที่
เหลือจะอนุญาตให้เก็บอยู่ในยานพาหนะที่ขนส่งก็ได้
(2.4.4) ของที่เก็บในตู้คอนเทนเนอร์
ผู้นาของเข้ารายใดประสงค์จะตรวจปล่อยของในตู้คอนเทนเนอร์จะต้องมีคาขอ
อนุญาตเปิดตู้คอนเทนเนอร์และคาขออนุญาตนาตู้คอนเทนเนอร์ออกนอกอารักขาของศุลกากร (กรณีตรวจแล้ว
นาของพร้อมตู้คอนเทนเนอร์ออกนอกอารักขาของศุลกากร) ของตัวแทนเรือหรือเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ตาม
แบบแนบท้ายประมวลฯ บทนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจปล่อยหรือผู้ทาการแทนและต้องเข้า
หลักเกณฑ์ดังนี้
(2.4.4.1) ต้องเป็นของผู้นาของเข้ารายเดียว (FCL) ตามใบตราส่ง (Bill of
Laddin : B/L) ฉบับเดียว หรือเป็นกรณีผู้นาของเข้าหลายรายที่มีผู้บริหารเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันและมี สถานที่
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ตั้งอยู่ในที่เดียวกันยกเว้นสิน ค้าอันตรายแม้จะมีผู้ นาของเข้าหลายรายมีสินค้ารวมกันมาในตู้คอนเทนเนอร์
เดียวกันก็สามารถพิจารณาอนุญาตให้ตรวจปล่อยได้
กรณีผู้นาของเข้าทุกรายในตู้คอนเทนเนอร์นั้นยื่นคาร้องประสงค์จะขอตรวจ
ปล่อยของในคราวเดียวกันและขออนุญาตนาตู้ค อนเทนเนอร์ออกนอกอารักขาของศุลกากร ให้หัวหน้าหน่วย
บริการศุลกากรเป็นผู้พิจารณาผ่อนผันเป็นรายกรณี
(2.4.4.2) ถ้าของของผู้นาเข้ารายเดียวที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันแต่มี
ใบตราส่งสินค้าหลายฉบับต้องขอทาการตรวจปล่อยพร้อมกัน
(2.4.4.3) เป็นของที่บรรจุหีบห่อมาตรฐาน (Standard Packing) หรือมีบัญชี
บรรจุหีบห่อ (Packing List) และมีบัญชีจานวนหีบห่อที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ (Stuffing List)
(2.4.4.4) เจ้าหน้าที่โรงพักสินค้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจปล่อยสามารถ
ตรวจนับจานวนหีบห่อที่นาเข้าได้และตัวแทนเรือหรือเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ต้องรับรองจานวนหีบห่อของที่
บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์
(2.4.5) กรณีของบรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ต้องตรวจปล่อยออกไปจากอารักขาของ
ศุลกากรโดยวิธีเปิดตรวจหรือวิธียกเว้นการตรวจโดยการส่งมอบและผู้นาของเข้าขอทาการตรวจปล่อยหน้าตู้
คอนเทนเนอร์ให้ดาเนินการตามวิธีการตรวจปล่อยเช่นเดียวกับของที่เก็บในโรงพักสินค้าให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
ปล่อยบันทึกควบคุมการเปิดตู้คอนเทนเนอร์พร้อมลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกากับและให้หน่วยงานตรวจ
ปล่อยเก็บเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในแฟ้มบัญชีสินค้าสาหรับเรือกรณียกเว้นการตรวจไม่ต้องให้ผู้นาของ
เข้ายื่นคาขออนุญาตดังกล่าวแต่อย่างใด
(2.4.6) กรณีขออนุญาตนาตู้คอนเทนเนอร์ออกไปนอกอารักขาของศุลกากรพร้อมกับ
ของที่ตรวจปล่อยแล้วโดยวิธีเปิดตรวจหรือวิธียกเว้นการตรวจ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยบันทึกจานวนตู้คอน
เทนเนอร์และรับรองเครื่องหมายเลขหมายพร้อมลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกากับไว้ในคาขออนุญาตนาตู้คอน
เทนเนอร์ออกนอกอารักขาของศุลกากรสาหรับกรณียกเว้นการตรวจให้บันทึกหรือประทับตราว่า “ยกเว้นการ
ตรวจ” พร้อมลงลายมือชื่อวันเดือนปีกากับ
(2.4.7) กรณีของที่ใช้สิทธิลด/ยกเว้นอัตราอากร หรือของที่ต้องมีใบอนุญาตนาเข้า
หรือของที่ต้องดาเนินการอื่นใดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ ง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร เช่น เอกสารแสดง
การได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ , ใบอนุ ญาต/ ใบทะเบียน/ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองตามเงื่อนไขของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเอกสารแก่หน่วยบริการศุลกากร ก่อนการนาของออกจากโรงพักสินค้าเว้นแต่
กรมศุลกากรได้อนุมัติให้ไม่ ต้องยื่นเอกสาร เนื่องจากได้เชื่อมโยงข้อมูลในระบบ National Single Window
(NSW) แล้ว
(2.4.8) ให้หน่วยบริการศุลกากรลงรับเอกสารไว้ และจัดเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อทาการ
ตรวจสอบเบื้องต้นกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร หากตรวจพบว่าเอกสารไม่ตรง
กับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ให้พิจารณาดาเนินการเป็นการเฉพาะรายทันที
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(2.4.9) กรณีของที่ต้องผ่านการตรวจสอบสินค้าจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้นา
เอกสารหรือหลักฐานใดๆที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าของกฎหมายนั้น ได้ตรวจสอบและอนุญาตให้นาเข้า
แล้ว มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ โดยให้ปฏิบัติตามข้อ (2.4.8) ด้วย
(2.4.10) กรณีการตรวจสอบของนาเข้าที่มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ ให้หน่วยงานศุลกากรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบของที่นาเข้าปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ
2 01 10 06 และทาการตรวจปล่อยตามพิธีการปกติ โดยตรวจสอบว่าสินค้าที่ถูกตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศพ.ศ. 2542
ได้วางหลักประกันอากรชาระอากรชั่วคราวหรือวางหลักประกันการชาระอากรชั่วคราวหรือชาระอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนแล้วตามอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนกาหนด โดย
ตรวจสอบเลขชาระอากรปกติและเลขชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนหรือตรวจสอบว่ามีการ
รับหนังสือค้าประกันและยอดรับชาระภาษีมูลค่าเพิ่มยอดหลักประกันในข้อมูลใบขนสินค้าด้วย
(2.5) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยบันทึกผลการตรวจปล่อยว่าเปิดตรวจของตามหีบห่อหรือตู้คอน
เทนเนอร์หมายเลขใดบ้าง ผลการตรวจเป็นอย่างไร และวันเวลาที่ตรวจปล่อย ในช่อง Remark ของใบขนสินค้า
ในระบบคอมพิวเตอร์ให้ชัดเจน
(2.6) สาหรับของดังต่อไปนี้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยไม่ต้องตรวจสอบ พิกัด ราคาและของ โดยให้ ส่ง
มอบของและบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรว่า “ได้ส่งมอบของโดยไม่ได้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ”
(2.6.1) ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทางราชการ
(2.6.2) ของที่ทางราชการเป็นผู้นาเข้าทั้งที่ราชการนาเข้าเองหรือให้บุคคลอื่นสั่งให้หรือ
นาเข้าตามสัญญาซื้อขายของทางราชการ
(2.6.3) ของเอกสิทธิ์
(2.6.3.1) ของที่ได้รับยกเว้นอากรโดยเอกสิทธิ์ทางการทูต
(2.6.3.2) หีบห่ออันเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้ถือหนังสือเดินทางทูต (Diplomatic
Passport) ที่ประจาอยู่ในคณะทูตในประเทศไทยหรือบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตซึ่งสถานทูตต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องได้ขอร้องมาเป็นพิเศษหรือได้รับ Laissez Passer จากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศไทยใน
ต่างประเทศนั้นให้ยกเว้นการตรวจหีบห่ออันนาติดตัวเข้ามาถ้า เป็นบุคคลอื่นๆนอกจากที่กล่าวข้างต้นให้ตรวจ
หีบห่อได้อย่างบุคคลธรรมดาแต่ถ้าไม่มีเหตุอันพึงสงสัยว่าจะนาของต้องเสียอากรหรือของต้องห้ามต้องกากัดเข้า
มาก็ให้งดเว้นการตรวจเพื่อเป็นการแสดงอัธยาศัยไมตรี
(2.6.3.3) ถุงหนังสือของทางการทูต (Diplomatic Mail or Diplomatic Pouch)
ที่มาทางเรือถ้าพนักงานไปรษณีย์ไม่รับไปจากเรือเมื่อเจ้าหน้าที่สถานทูตถือหนังสือของสถานทูตมารับก็ให้รับ
มอบถุงหนังสือของการทูตไปได้เว้นแต่กรณีที่สงสัยเครื่องหมายของถุงหรือหนังสือของผู้มารับถุงให้เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจปล่อยรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจปล่อยหรือผู้ทาการแทนถ้าเห็นสมควรและไม่มีเหตุอันควรสงสัย
ก็ให้ปล่อยไปถ้ามีเหตุสงสัยว่ามิได้เป็นไปโดยชอบก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ให้ป ฏิบั ติดังกล่ าวข้างต้น แก่ผู้ถือหนังสื อเดินทางทูตของประเทศต่างๆไม่ว่าประเทศนั้นจะมีสนธิสั ญญากับ
ประเทศไทยหรือไม่
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(2.6.4) ของที่อธิบดีสั่งให้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะ ของที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรและอธิบดี
กรมศุล กากรพิจารณาแล้วสั่งให้ตรวจปล่อยโดยวิธีส่งมอบไปจากอารักขาของศุลกากรเป็นการเฉพาะเรื่อง
เฉพาะรายก็ให้สั่งปล่อยของไปตามคาสั่งนั้น
การตรวจปล่อยของข้างต้นให้เจ้า หน้าที่ศุลกากรตรวจสอบเครื่องหมายเลขหมายหีบห่อให้
ถูกต้องและให้ผู้ที่มารับสินค้าลงลายมือชื่อรับมอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนตรวจปล่อยของด้วยวิธีการส่งมอบ
กรณีที่เจ้าหน้าที่โรงพักสินค้าแจ้งให้หน่วยงานตรวจปล่อยทราบว่าของที่จะส่งมอบแก่ผู้นาของเข้าไม่ตรงตาม
สาแดงไว้ หรือกรณีมีเหตุอันควรสงสัยด้วยประการใดๆก็ตามให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจปล่อยหรือผู้ทาการแทน
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยตรวจสอบของโดยพลัน

2 01 13 04 การตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ก่อนการตรวจปล่อยทางศุลกากร
(1) ใบขนสินค้าที่เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของก่อนตรวจปล่อย
(1.1) ของตามข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง (Profile) ให้ตรวจสอบพิกัด
ราคา และของ(Red Line)
(1.2) กรณีที่ผู้นาของเข้าระบุความประสงค์ขอพบเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของ
ในขณะส่งข้อมูลใบขนสินค้า
(1.3) กรณีผู้นาของเข้ายื่นคาร้อง ขอพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ก่อนการ
รับของไปจากอารักขาศุลกากร
ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ถูกกาหนดชื่อให้เป็นผู้ตรวจปล่อยสินค้า ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ 2 01 13
03 (2) และตรวจสอบการสาแดงพิกัดอัตราภาษีอากร ราคา และของให้ถูกต้องตามกฎหมายศุลกากร และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะทาการตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
ไปได้
(2) การตรวจสอบการสาแดงพิกัดอัตราศุลกากร
(2.1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อย ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบการสาแดงประเภทพิกัด
อัตราศุลกากร ให้เป็นไปตามพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2.2) หากพบเหตุสงสัยในพิกัดอัตราอัตราศุลกากรที่ผู้นาของเข้าสาแดง เจ้าหน้าที่ศุลกากร
สามารถเรียกเอกสาร เช่น รายละเอียดของสินค้า (Specification) หนังสือรับรอง (Certificate) หนังสือรับรอง
ผลการตรวจสอบ (Certificate of Analysis) แคตตาล็อกของสินค้า (Catalogue) หรือคาชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อ
ประกอบการพิจารณา โดยอาจทาเป็นหนังสือแจ้งผู้นาของเข้า เพื่อให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับของ หรือ
เรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาตรวจปล่อยก็ได้
ใบขนสินค้าขาเข้าที่พบว่ามีเหตุอันควรสงสัยข้างต้น ให้หลุดพ้นจากเงื่อนไขการประกัน
เวลาการให้บริการ
(2.3) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยเห็นว่าพิกัดอัตราศุลกากรที่ผู้นาของเข้าสาแดงอาจไม่ถูกต้อง
และได้แจ้ งเหตุแห่ งความสงสั ยนั้ น ให้ ผู้ นาของเข้าหรือตัวแทนทราบ หากผู้ นาของเข้ายืนยันว่าพิกัดอัตรา
ศุลกากรที่ได้สาแดงไว้นั้นถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ทาการตรวจปล่อยรวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง และชักตัวอย่าง หรือถ่ายภาพของ หรือหลักฐานอื่นประกอบเรื่อง ส่งให้คณะทางานให้คาปรึกษา
ปัญหาทางศุลกากรของแต่ละสานั กงาน/ด่านศุลกากร ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยผู้อานวยการสานักงาน/นายด่าน
ศุลกากร เป็นผู้พิจารณาการจาแนกพิกัดศุลกากรดังกล่าว
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ให้คณะทางานให้คาปรึกษาปัญหาทางศุลกากร พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน ตัวอย่าง
ของ ภาพถ่าย หากมีความจาเป็น ให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจปล่อย หรือผู้นาของเข้าหรือตัวแทน มาชี้แจง
ข้อมูล เหตุผล และข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณา
หากผลการพิจารณาได้ข้อยุติ หรือมติที่ประชุมคณะทางานเห็นตรงกันในการจาแนกพิกัด
อัตราศุล กากรได้ หรื อเป็ นของที่เคยมีคาวินิจฉัยของสานักพิกัดอัตราศุล กากรอยู่ก่อนแล้ ว ให้ คณะทา งาน
ดังกล่าวแจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อย และผู้นาของเข้าทราบ
(2.4) เมื่อคณะทางานให้คาปรึกษาปัญหาทางศุลกากร แจ้งผลการพิจารณาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
ปล่อยแล้ว หากเป็นกรณีต้องส่งเรื่องไปยังสานักพิกัดอัตราศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยประเมิน
ราคาและค่าภาษีอากรใหม่ (Reassessment) ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยให้มีการวางประกันค่าภาษี
อากรให้คุ้มค่าอากร ก่อนส่งเรื่องไปยังสานักพิกัดอัตราศุลกากรและให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ 2 01 07 02
(2.5) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยเห็นว่าพิกัดศุลกากรที่ผู้ นาของเข้าสาแดงอาจไม่ถูกต้อง และ
ได้แจ้งเหตุแห่งความสงสัยนั้น ให้ผู้นาของเข้าหรือตัวแทนทราบ หากผู้นาของเข้ายอมรับว่าได้สาแดงพิกัดอัตรา
ศุลกากรไม่ถูกต้องจริง ให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ 2 01 13 12 การตรวจสอบพบความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) การตรวจสอบการสาแดงราคาศุลกากร
(3.1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยปฏิบัติตามประมวลฯ ภาค 2 หมวด 01 บทที่ 4 และ 7
ในกรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับความจริงหรือความถูกต้องของรายการสินค้าหรือเอกสารที่
สาแดง ให้ผู้นาของเข้ามีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องของข้อความหรือเอกสารใดๆ ที่ได้สาแดงต่อ
หน่วยงานประเมินอากร โดยอาจขอให้ผู้นาของเข้าจัดหาคาอธิบายเพิ่มเติมรวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอื่นว่า
ราคาสาแดงไว้นั้นเป็นความจริง เมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติม หรือในกรณีที่ผู้นาของเข้าเพิกเฉย หากยังคงมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับความจริงหรือความถูกต้องของราคาสาแดง ให้ถือว่าราคาศุลกากรสาหรับของนาเข้านั้นไม่สามารถ
กาหนดได้โดยวิธีที่ 1
(3.2) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยเห็นว่าราคาที่ผู้นาของเข้าสาแดงอาจไม่ถูกต้อง และได้แจ้ง
เหตุแห่ งความสงสัย นั้น ให้ ผู้นาของเข้าหรือตัว แทนทราบ หากผู้นาของเข้ายืนยันว่าราคาที่ได้สาแดงไว้นั้น
ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ทาการตรวจปล่อยรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และชักตัวอย่าง
หรือถ่ายภาพของ หรือหลักฐานอื่นประกอบเรื่อง ส่งให้คณะทางานให้คาปรึกษาปัญ หาทางศุลกากรของแต่ละ
สานักงาน/ด่านศุลกากร ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยผู้อานวยการสานักงาน/นายด่านศุลกากร เป็นผู้พิจารณากาหนด
ราคาศุลกากรดังกล่าว
ให้คณะทางานให้คาปรึกษาปัญหาทางศุลกากร พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน ตัวอย่าง
ของ ภาพถ่าย หากมีความจาเป็น ให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจปล่อย หรือผู้นาของเข้าหรือตัวแทน มาชี้แจง
ข้อมูล เหตุผล และข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณา
หากผลการพิจารณาได้ข้อยุติ หรือมติที่ประชุมคณะทางานเห็นตรงกันในการกาหนด
ราคาศุลกากรได้ หรือเป็นของที่เคยมีคาวินิจฉัยของสานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุล กากรอยู่ก่อนแล้ว ให้
คณะทางานดังกล่าวแจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อย และผู้นาของเข้าทราบ
(3.3) เมื่อคณะทางานให้คาปรึกษาปัญหาทางศุลกากร แจ้งผลการพิจารณาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
ปล่อยแล้ว หากเป็นกรณีต้องส่งเรื่องไปยังสานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจ
ปล่อยประเมินราคาและค่าภาษีอากรใหม่ (Reassessment) ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยให้มีการวาง
ประกันค่าภาษีอากรให้คุ้มค่าอากร ก่อนส่งเรื่องไปยังสานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร และให้ปฏิบัติตาม
ประมวลฯ ข้อ 2 01 07 10
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(3.4) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยเห็นว่าราคาศุลกากรที่ผู้นาของเข้าสาแดงอาจไม่ถูกต้อง และ
ได้แจ้งเหตุแห่งความสงสัยนั้น ให้ผู้นาของเข้าหรือตัวแทนทราบ หากผู้นาของเข้ายอมรับว่าได้สาแดงราคา
ศุลกากรไม่ถูกต้องจริง ให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ 2 01 13 12 การตรวจสอบพบความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) การเปิดตรวจของ
(4.1) การเปิดตรวจให้กระทาต่อหน้าผู้นาของเข้าหรือตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่โรงพักสินค้าโดย
อาจถ่ายภาพในขณะตรวจสอบของเพื่อประกอบการพิจารณา
(4.2) ของตามแต่ละใบขนสินค้าจะมีจานวนกี่หีบห่อก็ตาม จะต้องนามาให้ตรวจปล่อยคราว
เดียวกันทั้งหมดจะตรวจปล่อยไปคราวละบางส่วนไม่ได้เว้นแต่ เป็นกรณีตาม ประมวลฯ ข้อ 2 01 13 03
(2.3)
(4.3) ก่อนเปิดตรวจของ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยตรวจสอบให้แน่ชัดว่า เครื่องหมาย เลข
หมาย จานวน และลักษณะหีบห่อของ ถูกต้องตรงกับที่สาแดงไว้ในใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้
ปฏิบัติตามประมวลฯข้อ 2 01 13 03 (2.4)
(4.5) ให้เปิดตรวจของตามอัตราการเปิดตรวจ โดยให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ 2 01 13 08
ส่วนของที่เก็บในตู้คอนเทนเนอร์ ให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ 2 01 13 03 (2.4) และข้อ 2 01 13 09
(4.6) การตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) ให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ 2 01 13 20 และ
2 01 13 21
(4.7) หากมีความจาเป็นต้องชักตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์สินค้า ให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ภาค 4
หมวด 9 พิธีการศุลกากรว่าด้วยงานวิเคราะห์สินค้า
(5) การมัดลวด
(5.1) กรณีผู้นาของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าแจ้งขอทาการมัดลวด เพื่อขอขนย้ายของไปตรวจ
ปล่อย ณ ที่ทาการศุลกากรอีกแห่งหนึ่ง โดยระบุรหัส สถานที่ปลายทางไว้ในข้อมูลใบขนสินค้าอย่างชัดเจน
ระบบคอมพิว เตอร์ของศุล กากรจะตรวจสอบรหัสสถานที่ตรวจปล่อยปลายทาง ในแฟ้มข้อมูล อ้างอิง หาก
ถูกต้องจะออกรหัสสั่งการตรวจ 77 ให้มัดลวด
กรณี ผู้ น าของเข้ าส่ งข้อ มูล ใบขนสิ น ค้า แจ้ งขอทาการมั ดลวด แต่ ไม่ ระบุร หั ส สถานที่
ปลายทาง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อทาการปรับสถานะของใบขนสินค้าให้เปิดตรวจ
ณ ที่ทาการศุลกากรต้นทาง
(5.2) ผู้ น าของเข้าจะต้องยื่ นคาร้องขอมัดลวดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง โดยระบุที่ทาการ
ศุลกากรปลายทาง จานวนดวงตราตะกั่ว ตาแหน่งที่มัดลวด ประเภทรถ และหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ สถานีต้นทางพิจารณาอนุมัติและออกใบสั่งเก็บเงินค่าดวงตราตะกั่ว เมื่อผู้นาเข้าได้ นา
ใบเสร็ จรั บ เงินพร้ อมหนั งสื ออนุ มัติ ยื่น ต่อเจ้าหน้าที่ศุล กากรผู้ รับผิ ดชอบการมัดลวด ณ สถานีต้นทาง ให้
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบจานวน เครื่องหมาย เลขหมายหีบห่อ
ให้ตรงตามที่ระบุในข้อมูลใบขนสินค้าหรือกรณีขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์ ให้ตรวจสอบหมายเลขตู้คอนเทน
เนอร์ ให้ตรงตามที่ระบุในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยไม่ต้องทาการเปิดตรวจของ
(5.3) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาการมัดลวด ประทับตรา กศก.ที่ของ หรือ
ยานพาหนะ หรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ขอขนย้ายไปตรวจปล่อย ณ ที่ทาการศุลกากรอีกแห่งหนึ่งให้รัดกุม โดย
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Release Remark) ว่า “มัดลวดตีตราตะกั่ว กศก. ...... ควบคุม
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โดย .................... , ชาระค่าดวงตราตะกั่วแล้วตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ........................” และให้แจ้งข้อมูลของ
ที่มัดลวดดังกล่าว ให้ที่ทาการศุลกากรปลายทางทราบ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(5.4) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ที่ทาการศุลกากรปลายทาง บันทึกการตรวจปล่อยในระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร และแจ้งกลับสถานีต้นทาง เมื่อได้รับสินค้าโดยพลัน
(5.5) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยตรวจสอบข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ว่ามีการ
บันทึกผลการตรวจปล่อยโดยเจ้าหน้าที่ศุล กากรปลายทางแล้วหรือไม่ หากยังไม่มีการบันทึกตรวจปล่อยโดย
เจ้าหน้าที่ศุลกากรปลายทางหลังจากพ้นระยะเวลาการเดินทางอันสมควร ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้นทางประสาน
เจ้าหน้าที่ศุลกากรปลายทางเพื่อสอบถามถึงของดังกล่าว หากพบว่าไม่มีของไปถึงที่ทาการศุลกากรปลายทาง
ในเวลาเกิน ปกติวิสัย ให้ร ายงานผู้บั งคับบัญชา เพื่อแจ้งหน่ว ยควบคุมทางศุล กากรและสานักสืบสวนและ
ปราบปรามเร่งตรวจสอบของดังกล่าวโดยพลัน
(5.6) หาก ท่า หรือที่ ที่นาเข้า และเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บนมีระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identification: RFID) ให้มีอุปกรณ์
ระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถี่วิทยุที่ตู้คอนเทนเนอร์ หรือพาหนะที่ใช้ขนย้ายสินค้า หรือที่ที่สามารถสื่อสาร
กับตัวอ่านระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถี่วิทยุ (RFID Reader) ได้แทนการมัดลวดประทับตรา กศก.

2 01 13 05 การตรวจสอบของขาเข้าโดยการเอกซเรย์
การตรวจสอบของขาเข้าโดยการเอกซเรย์ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ของที่ขนส่งวิธีลากตู้คอนเทนเนอร์
(1.1) กรณีผู้นาเข้ารายเดียว (FCL) ตามใบตราส่งฉบับเดียว หรือกรณีผู้นาเข้ารายเดียว (FCL)
ตามใบตราส่งหลายฉบับ ให้ทาการเอกซเรย์สินค้าเพื่อตรวจปล่อยของพร้อมกันทั้งตู้คอนเทนเนอร์ โดยระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทาการสุ่มเลือกหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ที่จะต้องนามาตรวจสอบโดยอัตโนมัติ
ตามใบขนสินค้า จานวนไม่เกิน 3 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อหนึ่งใบขนสินค้า เว้นแต่เมื่อเอกซเรย์สินค้าแล้วพบข้อ
สงสัยให้ทาการตรวจสอบของขาเข้าทุกตู้คอนเทนเนอร์
กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรไม่สามารถสุ่มเลือกหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์สาหรับ
นามาตรวจสอบได้ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ได้รับมอบหมายคัดเลือกตู้คอนเทนเนอร์เพื่อนามาตรวจสอบ จานวน
ไม่เกิน 3 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อหนึ่งใบขนสินค้า เว้นแต่เมื่อเอกซเรย์สินค้าแล้วพบข้อสงสัยให้ทาการตรวจสอบ
ของขาเข้าทุกตู้คอนเทนเนอร์
(1.2) กรณีผู้นาเข้าหลายราย (LCL) ตามใบตราส่งหลายฉบับให้ทาการเอกซเรย์สินค้าเพื่อตรวจ
ปล่อยของพร้อมกันทั้งตู้คอนเทนเนอร์โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของประมวลฯ ข้อ 2 01 13 03 (2.4.4)
(1.3) กรณีผู้นาของเข้า แจ้งความประสงค์ขอขนย้ายสินค้าไปตรวจปล่อยนอกสถานที่ที่นาของ
เข้าให้ทาการเอกซเรย์สินค้า ณ ท่า หรือที่ ที่นาของเข้าทั้งตู้คอนเทนเนอร์ก่อนการขนย้ายสินค้าไปตรวจปล่อย
นอกสถานที่
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(2) ของที่มิได้ขนส่งโดยระบบตู้คอนเทนเนอร์
ของที่มิได้ขนส่งโดยระบบตู้คอนเทนเนอร์ให้ตรวจสอบของโดยวิธีการเปิดตรวจตามปกติ เว้นแต่
กรณีมีเหตุผลและความจาเป็นและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้ตรวจสอบของขาเข้าโดยการเอกซเรย์
(3) การตรวจสอบของโดยการเอกซเรย์
การตรวจสอบของโดยการเอกซเรย์ ให้ดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(3.1) ให้สานักงาน/ด่านศุลกากรที่ใช้เครื่องเอกซเรย์ในการตรวจสอบสินค้า จัดทาระบบการ
บริหารความเสี่ยง (Local profile) ในการตรวจสอบสินค้าโดยสั่งการให้ใช้เครื่องเอกซเรย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3.2) สินค้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทาการตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ ได้แก่
(3.2.1) สิ่งมีชีวิต
(3.2.2) ฟิล์มหรือวัสดุไวแสงสาหรับการถ่ายภาพที่มีความไวแสงตั้งแต่ 1600 ASA
ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
(3.2.3) อุปกรณ์กึ่งตัวนา (Semiconductor Device)
(3.2.4) ของที่นาเข้าเก็บในโรงพักสินค้าแล้ว
(3.2.5) ก๊าซ น้ามันเชื้อเพลิง สารเคมีไวไฟ หรือสารเคมีชนิดที่เป็น Oxidizing Agent
อย่างแรง (ตามที่สานักงานปรมาณูเพื่อสันติกาหนด)
(3.3) เมื่อตรวจสอบของโดยระบบเอกซเรย์ และได้ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าและเอกสารที่
เกี่ยวข้องแล้ว
(3.3.1) หากไม่พบข้อสงสัยใดๆ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบทาการบันทึก ตรวจปล่อยใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และของนั้นไม่ต้องทาการตรวจสอบโดยการเปิดตรวจสินค้าอีก เว้นแต่กระทา
เพื่อชักตัวอย่างสินค้าหรือประโยชน์อื่นใดในทางศุลกากรเท่านั้น
(3.3.2) หากพบข้อสงสัยใด ๆ ให้ทาการเปิดตรวจสินค้านั้นเพื่อตรวจสอบ
(3.4) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากรสั่งการตรวจแล้ว กรณีมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ
(3.4.1) ให้ผู้อานวยการส่วนที่กากับดูแลหรือนายด่านศุลกากรหรือผู้ได้รับมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร พิจารณาเปลี่ยนการสั่งการตรวจโดยวิธีเปิดตรวจได้
(3.4.2) กรณีสั่งการตรวจโดยวิธีเปิดตรวจและผลการปฏิบัติงานในเดือนนั้นมีปริมาณ
การเอกซเรย์ตู้สินค้าต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด คือน้อยกว่าร้อยละ 80 ของใบขนสินค้า ที่มีคาสั่งให้ตรวจสอบ
พิกัด ราคา และ ของ (Red Line) หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนประสิทธิภาพเฉลี่ ยของเครื่องเอกซเรย์
แต่ละประเภท ให้ผู้เปลี่ยนการสั่งการตรวจนั้น จัดทารายงานพร้อมเหตุผลเสนอต่อผู้อานวยการสานักหรือนาย
ด่านศุลกากร
(3.4.3) ให้ผู้อานวยการสานักหรือนายด่านศุลกากรรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
(3.4.2) ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
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(3.5) ให้ผู้อานวยการสานักหรือนายด่านศุลกากรกากับ ตรวจสอบ และติดตามให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินค้า ปฏิบัติตามคาสั่งนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อความคุ้มค่าและให้การใช้เครื่องเอกซเรย์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2 01 13 06 ของนาเข้าที่ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ก่อนการตรวจปล่อยออกไป
จากอารักขาของศุลกากรให้ใช้วิธีเปิดตรวจ
ของนาเข้าที่ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ก่อนการตรวจปล่อยออกไปจากอารักขาของศุลกากร
ให้ใช้วิธีเปิดตรวจ ได้แก่ของต่อไปนี้
(1) ของที่อยู่ในเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
กรมศุลกากร
(2) ของที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับยกเว้นอากรตามพิกัดอัตราศุลกากรภาค 4 แห่งพระราชกาหนดพิกัด
อัตราศุลกากรพ.ศ. 2530 ประเภทที่ 1, 2, 3, 5, 6 และ 12
(3) ของที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ
(4) ของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรและจะส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิมที่นาเข้า
(Re-Export)
(6) ของที่ขอตรวจปล่อยกรณีขอรับของไปก่อนตามมาตรา 40 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
พระพุทธศักราช2469
(7) ของที่ผู้นาของเข้ายื่นคาร้องขอให้เปิดตรวจก่อนปล่อยออกไปจากอารักขาของศุลกากร
(8) สินค้าเป็นของเก่าใช้แล้ว (Used)
(9) ของที่ต้องเสียอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามประมวลฯ ข้อ ๒ 0๑๑๐๐๖
(10) ของที่อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสั่งการให้เปิดตรวจเฉพาะราย

2 01 13 07 การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการสั่งการตรวจและ/หรือชื่อผู้ตรวจปล่อย
กรณีมีเหตุผล และความจาเป็น หรือหากปฏิบัติตามคาสั่งการตรวจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ราชการ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้มีอานาจหน้าที่เปลี่ยนแปลงการสั่งการตรวจ และให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อย
บันทึกเหตุผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
หากผู้ได้รับการกาหนดชื่อให้ตรวจปล่อยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือมีเหตุผลความจาเป็นอื่นที่
จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชื่อผู้ตรวจปล่อยเกินกว่าหนึ่งคนให้เจ้ าหน้าที่ศุลกากรผู้มีอานาจหน้าที่
ดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

2 01 13 08 อัตราเปิดตรวจสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์
ใบขนสินค้าที่ต้องตรวจปล่อยไปจากอารักขาของศุลกากรโดยวิธีเปิดตรวจให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อย
เป็นผู้เลือกหีบห่อเพื่อเปิดตรวจและให้ปฏิบัติตามอัตราเปิดตรวจดังนี้

๓๖๗

(1) ของที่มีบัญชีบรรจุหีบห่อ (Packing List) ให้เปิดตรวจ 20% ของจานวนหีบห่อทั้งหมด แต่ไม่เกิน
50 หีบห่อ
(2) ของที่ไม่มีบัญชีบรรจุหีบห่อ (Packing List) แต่มีขนาดหีบห่อได้มาตรฐาน (Standard Packing)
ให้เปิดตรวจ 20% ของจานวนหีบห่อทั้งหมดแต่ไม่เกิน 50 หีบห่อ
(3) ของที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อ(1)และ(2)รวมทั้งของที่มีบัญชีบรรจุหีบห่อ (Packing List) แต่ไม่ระบุ
รายละเอียดหรือของที่ไม่มีบัญชีบรรจุหีบห่อ (Packing List) และมีขนาดหีบห่อไม่ได้มาตรฐาน ให้เปิดตรวจ
ทั้งหมด

2 01 13 09 อัตราเปิดตรวจตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุของนาเข้า
(1) การตรวจสอบด้ ว ยเครื่ อ งเอกซเรย์ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลฯ ข้ อ 2 01 13 05ว่ า ด้ ว ยการ
ตรวจสอบของขาเข้าโดยการเอกซเรย์
(2) กรณีไม่สามารถตรวจสอบโดยการเอกซเรย์ ให้ใช้อัตราเปิดตรวจ 30% ของจานวนตู้คอนเทน
เนอร์ทั้งหมดแต่ไม่เกิน 10 ตู้ในใบขนสินค้าแต่ละฉบับ

2 01 13 10 การตรวจปล่อยของนอกสถานที่
ของที่มีคาสั่งให้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ (ให้เปิดตรวจ)หากผู้นาของเข้าได้รับอนุมัติให้ตรวจ
ปล่อยนอกสถานที่ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ให้ห น่วยงานตรวจปล่ อยตรวจสอบว่าผู้ นาของเข้าได้รับอนุมัติให้ ตรวจปล่ อยนอกสถานที่และ
ปฏิบัติพิธีการครบถ้วนแล้วจึงจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจปล่อยพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดาเนินการกับใบ
ขนสินค้าและเอกสารประกอบตามขั้นตอนกรณีตรวจพบความผิดให้จดรายละเอียดของของทาบันทึกอายัดและ
แจ้งให้ผู้นาของเข้าหรือตัวแทนลงลายมือชื่อรับทราบเพื่อมิให้เคลื่อนย้ายของออกจากสถานที่ที่ขอไปทาการ
ตรวจแต่อย่างใดแล้วรีบดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
(2) การพิจารณากาหนดวงเงินประกัน ในกรณีที่ยังไม่สามารถเก็บเงินค่าธรรมเนียมประจาการนอก
เขตศุ ล กากรได้ ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจปล่ อ ยหรื อ ผู้ ท าการแทนพิ จ ารณาก าหนดจ านวนเงิ น ประกั น
ค่าธรรมเนียมประจาการนอกเขตศุลกากรในคาร้องทั้งต้นฉบับและสาเนาพร้อมลงลายมือชื่อและวันเดือนปี
กากับ การกาหนดจานวนเงินประกันให้คานวณในอัตราที่กาหนดตามกฎกระทรวง (ใบแนบศ.4) โดยบันทึกชื่อ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจปล่อยที่จะไปตรวจปล่อยไว้ในคาร้องขอรับเจ้าหน้าที่ไปตรวจนอกสถานที่
กรณีที่เห็นว่าผู้นาของเข้าไม่อาจวางเงินประกันได้ทันทีแต่มีความจาเป็นจะต้องตรวจปล่อยของนั้นโดย
รีบด่วนให้ผู้นาของเข้าบันทึกรับรองไว้ในคาร้องว่า “จะชาระค่าธรรมเนียมทันทีในวันทาการถัดไป”

2 01 13 11 การตรวจพบของขาดแตกหักหรือเสียหาย
ตามบทบัญญัติมาตรา 10 ทวิประกอบด้วยมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช
2469 กาหนดให้ความรับผิดในอันจะต้องเสียอากรขาเข้าเกิดขึ้นแต่ในเวลาที่นาของเข้าคือเวลาที่เรือซึ่งนาของ

๓๖๘

เช่นนั้นได้เข้ามาในเขตท่ าที่จะถ่ายของจากเรือหรือท่าที่มีชื่อส่งของถึงฉะนั้นถ้าของแตกหักหรือเสียหายจนใช้
ไม่ได้หรือขาดหายด้วยประการใดๆภายหลังเวลานาเข้าสาเร็จก็ต้องเสียอากรขาเข้าจนครบถ้วน
ให้ เจ้ าหน้ า ที่ศุ ล กากรที่ต รวจปล่ อยทาการประเมิน ราคาและค่ า ภาษีอ ากรใหม่ (Reassessment)
เพื่อให้ผู้นาของเข้าไปยื่นขอคืนค่าอากรต่อไปในภายหลัง ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีของขาดแตกหักเสียหายหรือสูญหาย
กรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากผู้นาของเข้าหรือตัวแทนว่าของขาดจากที่สาแดงรายการในใบขน
สินค้าหรือตรวจพบของแตกหักเสียหายหรือสูญหายและผู้นาของเข้าหรือตัวแทนประสงค์จะขอคืนเงินอากร
หรือลดหย่อนเงินอากรให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยรีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจปล่อยหรือผู้ ทาการแทน
ทราบและให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยตรวจสอบของจริงกับ Survey Note ซึ่งรายการจะต้องตรงกับ Damage
Cargo List ในกรณีหีบห่อขาดหายไปจะต้องตรวจดูจาก Tally Sheet ด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยเห็นว่า
ของดังกล่าวอยู่ในหลักการที่จะไม่เก็บอากรให้บันทึกรายการรับรองการตรวจพบไว้ในใบขนสินค้าในระบบ
คอมพิวเตอร์โดยละเอียดและชัดเจนว่า “ตาม Packing List หรือ Invoice หีบห่อหมายเลข…….
สาแดง….…..(ชนิดของและจานวน)……….ตรวจพบของจริง……...เท่านั้นได้ตรวจสอบ Damage Cargo List และ
Survey Note เลขที่……..ลงวันที่……แล้วหีบห่อชารุด…….(อธิบายลักษณะหีบห่อของจริงที่ตรวจพบว่าเป็นเช่น
ไร เช่นกล่องทะลุหีบห่อแตกขาดเป็นต้น )…. และได้ตรวจสอบกับ Tally Sheet ของตัวแทนเรือแล้วพิสูจน์
ไม่ได้ว่าของแตกหักเสียหายหรือสูญหายภายหลังการนาเข้าเห็นควรไม่เก็บอากร”
(2) กรณีของ Short Packing
กรณีพบว่าหีบห่อของใดมีสภาพหีบห่อภายนอกเรียบร้อยไม่มีร่องรอยว่าได้ผ่านการเปิดมาก่อนแต่
เมื่อเปิดตรวจดูของภายในหีบห่อแล้วพบว่าของภายในหีบห่อมีจานวนน้อยกว่าที่สาแดงในใบขนสินค้าของที่ไม่
พบนั้นเป็นของ “Short Packing” เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยจะต้องบันทึกสภาพหีบห่อก่อนเปิดตรวจลักษณะการ
บรรจุภายในหีบห่อจานวนและน้าหนักของที่ตรวจพบโดยสลักคาว่า “เท่านั้น”ต่อท้ายจานวนของและยืนยันว่า
ของที่ไม่พบเป็นของ “Short Packing” ให้ดาเนินการดังนี้
(2.1) หากภายในหีบห่อไม่มีที่ว่างพอที่จะบรรจุของได้อีกให้บันทึกว่า “ก่อนเปิดตรวจหีบห่ออยู่
ในสภาพเรียบร้อยเปิดตรวจพบ ……..เท่านั้นน้าหนัก…….ก.ก. ภายในหีบห่อไม่มีที่ว่างพอที่จะบรรจุของได้อีก
ของที่ไม่พบเป็นของ Short Packing”
(2.2) หากภายในหีบห่อมีที่ว่างสามารถบรรจุของได้อีกแต่ได้บรรจุกล่องเปล่าเศษกระดาษหรือ
อื่นๆมาแทนให้บันทึกว่า “ก่อนเปิดตรวจหีบห่ออยู่ในสภาพเรียบร้อยเปิดตรวจพบ….เท่านั้นน้าหนัก……ก.ก. ที่
ว่างภายในหีบห่อได้บรรจุกล่องเปล่าหรือเศษกระดาษมาแทนของที่ไม่พบเป็นของ Short Packing”
(2.3) หากภายในหีบห่อมีที่ว่างสามารถบรรจุของได้อีกแต่ไม่ได้บรรจุสิ่งใดมาแทนให้บันทึกว่า
“ก่อนเปิดตรวจหีบห่ออยู่ในสภาพเรียบร้อยเปิดตรวจพบ……เท่านั้นน้าหนัก…..ก.ก. ภายในมีที่ว่างแต่ไม่ได้บรรจุ
สิ่งใดมาแทนของที่ไม่พบเป็นของ Short Packing”

๓๖๙

2 01 13 12 การตรวจพบความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
เมื่อมีการตรวจพบความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
และของยังไม่ได้ตรวจปล่อยพ้นไปจากอารักขาของศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติดังนี้
(1) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ตรวจพบความผิดดาเนินการตามประมวลฯ ข้อ 2 01 09 09 ว่าด้วยการ
ปฏิบั ติเกี่ย วกับ ข้อมูล ใบขนสิ น ค้าที่ตรวจพบความผิด หรือที่มีการจับกุม และของยังไม่ได้ตรวจปล่อยจาก
อารักขาศุลกากร และบันทึกข้อมูลการตรวจพบความผิดในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(2) กรณีผู้นาของเข้ามีความประสงค์จะขอให้ตรวจปล่อยของออกไปก่อน แล้วพิจารณาภายหลัง
(2.1) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทาการบันทึกการประเมินภาษีอากรใหม่ และบันทึกที่มา อาทิ พิกัด
อัตราอากรของการพิจารณาค่าภาษีอากรใหม่ แต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากร และเสนอให้หัวหน้าหน่วยบริการศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทาการบันทึกอนุมัติการประเมิน
ภาษีอากรใหม่ดังกล่าว
(2.2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ้งข้อมูลภาษีอากรที่ต้องวางประกันเพิ่มเติมเพื่อนา
ของออกไปจากอารักขาศุลกากรกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล
(3) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าดังกล่าว ให้หน่วยคดีของท่า หรือที่
ที่นาเข้าทราบ เพื่อตั้งแฟ้มคดีและทาการบันทึกค่าเปรียบเทียบปรับภาษีอากร เบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเบี้ย
ปรับภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเพื่อการวางประกันออกของไปก่อน เว้นแต่ของนั้นเป็น
ของต้องห้ามหรือของต้องกากัดที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือตามกฎหมายที่กาหนดไว้สาหรับของนั้นๆ ด้วย
(4) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ้งข้อมูลค่าภาษีอากรพร้อมค่าเปรียบเทียบปรับ/ เบี้ยปรับ
ภาษีอากรต่างๆ ที่ต้องวางประกันเพิ่มเติมเพื่อนาของออกไปจากอารักขาศุลกากรกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล
(5) ให้ ผู้ น าของเข้ า วางประกั น ค่ า ภาษี อ ากร พร้ อ มวางประกั น ค่ า ภาษี อ ากรช าระเบี้ ย ปรั บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและ/หรือวางประกันเบี้ยปรับภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) ณ หน่วยการเงินของท่า หรือที่ ที่นาของเข้าได้
เมื่อผู้นาของเข้าวางประกันเพื่อออกของไปก่อนแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขรับค่าภาษีอากร
พร้อมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินค้าขาเข้าเป็น “ใบขนสินค้าที่สามารถบันทึกผลการตรวจได้” โดยอัตโนมัติ
(6) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรชักตัวอย่างสินค้าไว้ ก่อนปล่อยของออกจากอารักขาศุลกากร โดยให้ปฏิบัติ
ตามประมวลฯข้อ 2 01 07 05
(7) เมื่อบันทึกการตรวจปล่อยแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าสู่
ระบบคดีเพื่อพิจารณา ต่อไป

2 01 13 13 กรณีผู้นาของเข้าแจ้งความประสงค์ขอขนย้ายสินค้าไปตรวจปล่อยนอกเขตท่า
หรือที่ ที่นาของเข้า ในขณะส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากร
(1) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคาสั่งยกเว้นการตรวจ(Green Line) ให้ดาเนินการกระบวนการศุลกากร
อื่นๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนนาของออกจากอารักขาศุลกากร
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(2) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคาสั่งให้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ (Red Line)
(2.1) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทาการแจ้งกลับให้ผู้นาของเข้าทราบว่า “ให้ตรวจสอบ
พิกัด ราคา และของ” เพื่อมาติดต่อโรงพักสินค้า และแจ้งข้อมูลไปยังโรงพักสินค้าเพื่อทาการเตรียมของให้
ตรวจสอบ
(2.2) ให้โรงพักสินค้าแจ้งข้อมูลการเตรียมของพร้อมให้มัดลวดแล้วเข้าสู่ระบบคอมพิ วเตอร์ของ
ศุลกากร และระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้ทาการมัดลวดประทับตรา กศก. ต่อไป
(2.3) เมื่อโรงพักสินค้าได้ส่งมอบของให้กับผู้นาของเข้าแล้ว ให้โรงพักสินค้าแจ้งข้อมูลการส่ง
มอบของกลับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(2.4) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะกาหนดชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ สถานที่ที่ขอให้ตรวจ
ปล่อยนั้นเป็นผู้ทาการตรวจปล่อย โดยให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ 2 01 1304 (5) ว่าด้วยเรื่องการมัดลวด

2 01 13 14 การจัดส่งเอกสารหนังสืออนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากร หรือเอกสารประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร
เอกสารหนังสืออนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารประกอบการ
ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรที่ไม่มีระเบียบกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้หน่วยงานตรวจปล่อย รวบรวมหนังสือ
อนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรหรือเอกสารประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร
ส่งหน่วยงานทบทวนภายหลังการตรวจปล่อย(Post Review) ตามระเบียบที่กาหนด โดยให้ปฏิบัติตาม
ประมวลฯ ข้อ 2 01 13 03 ด้วย
ในกรณีของที่นาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เคมีภัณฑ์และสินค้าที่ไม่สามารถแยก
ชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ให้ตรวจสอบให้มีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of
Analysis) หรือเอกสารรายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material
Safety Data Sheet) พร้อมด้วยกรรมวิธีการผลิต (ถ้ามี) และการนาไปใช้ประโยชน์ของสินค้าโดยผู้นาของเข้า
หรือผู้รับมอบอานาจเป็นผู้ลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าว

2 01 13 15 การตรวจปล่อยของที่มีใบสุทธิสาหรับนากลับ
(1) การตรวจปล่อยของที่มีใบสุทธิสาหรับนากลับ ตาม ภาค 4 ประเภทที่ 1 และ 2 แห่งพระราช
กาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530ให้ปฏิบัติดังนี้
(1.1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อย ตรวจสอบชนิด ของที่นาเข้าให้ถูกต้องตรงกันกับ รายละเอียดที่
สาแดงในใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์จานวนหรือปริมาณจะต้องไม่เกินจากที่สาแดงไว้ในใบสุทธิ
สาหรับนากลับหรือข้อมูลใบขนสินค้าขาออก กรณีขอผ่อนผันใบสุทธินากลับ
(1.2) ตรวจสอบว่าของนั้นได้นากลับเข้ามาภายในหนึ่งปีเว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาใน
ใบสุทธิสาหรับนากลับเข้ามาแล้วและนาเข้ามาภายในกาหนดเวลานั้น
(1.3) ของนั้นต้องเป็นรายเดียวกันกับที่ได้ส่งออกไป ในการตรวจของให้พิจารณารายละเอียดที่
หน่วยงานตรวจปล่อยของขาออกบันทึกไว้ด้วย
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(1.4) บันทึกรับรองไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ว่า “ส่งออกตามใบสุทธิสาหรับ
นากลับเลขที่………ลงวันที่………...” หรือ “ผ่อนผันใบสุทธิสาหรับนากลับลงวันที่ ………ตามใบขนสินค้าขาออก
เลขที…่ …………..ลงวันที่………………….”
(2) กรณี ผู้ น าของเข้ า ได้ รั บ ผ่ อ นผั น ใบสุ ท ธิ ส าหรั บ น ากลั บ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ต รวจปล่ อ ยตรวจสอบ
รายละเอียดของของจากข้อมูลใบขนสินค้าขาออกในระบบคอมพิวเตอร์โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ
(1) สาหรับของที่นากลับเข้ามาและขอผ่อนผันใบสุทธิสาหรับนากลั บขอยกเว้นอากรตามพิกัดฯ ภาค 4
ประเภทที่ 2 โดยขอชาระอากรเฉพาะค่าซ่อมให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ได้
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรชาระภาษีอากรไว้ขณะนาเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งแรกหรือจากเอกสารใบเสร็จรับเงิน
ที่กรมศุลกากรออกให้

2 01 13 16 การตรวจปล่อยของที่ใช้สิทธิพิเศษตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
การตรวจปล่อยของกรณีมีใบรับรองเมืองกาเนิดสินค้า หรือของที่มีเอกสารรับรองการได้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีอากร ให้ถือปฏิบัติตามประมวลฯ ภาค ๔หมวด 3 บทที่ 6 ว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตาม
ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

2 01 13 17 การตรวจปล่อยสินค้าปลาป่น
เมื่อหน่วยงานตรวจปล่อยได้รับแจ้งผลการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในปลาป่นจากหน่วยงานตรวจ
วิเคราะห์ของส่วนราชการสถาบันอาหารห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนที่ส่วนราชการรับ รองและกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์มอบหมาย ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หากผลการวิ เคราะห์ ป รากฏว่ าเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิช ย์ให้ ต รวจปล่ อยไป
ตามปกติโดยบันทึกข้อมูลในใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ว่า “สินค้าปลาป่นมีโปรตีน 60 % ขึ้นไป ตาม
หนังสือของ….(หน่วยงานที่วิเคราะห์)….ลงวันที่……….เดือน………พ.ศ…………”
(2) หากผลการวิเคราะห์ ปรากฏว่าสินค้าปลาป่นไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ให้
ดาเนินการตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

2 01 13 18 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตาม
ความใน พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยปฏิบัติตาม
ข้อตกลงระหว่างกรมศุลกากรและสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2 01 13 19 การตรวจปล่อยของที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียนประกอบการนาเข้า
ของกระทรวงพาณิชย์
การตรวจปล่อยของที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียนประกอบการนาเข้า ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งออกตามความใน พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
พ.ศ. 2522 ให้ดาเนินการดังนี้
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(1) การตรวจปล่อยภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุ
อาหารเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ดังนี้
(1.1) ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบ หมายถึง
(1.1.1) ภาชนะแบบแบน ซึ่งมีความลึกไม่เกิน 25 มิลลิเมตร เมื่อวัดในแนวดิ่งจากจุดลึก
ที่สุดภายในภาชนะถึงแนวระดับราบของขอบริมบนสุดของภาชนะ
(1.1.2) ภาชนะแบบลึก ซึ่งมีความลึกเมื่อวัดตามข้อ (9.1.1) แล้วไม่เกิน 25 มิลลิเมตร
โดยแบ่งออกเป็น 2 ขนาดคือ
(ก) ภาชนะแบบลึกขนาดเล็ก ที่มีความจุน้อยกว่า 1.1 ลิตร
(ข) ภาชนะแบบลึกขนาดใหญ่ ที่มีความจุตั้งแต่ 1.1 ลิตร ขึ้นไป
(1.1.3) ภาชนะบรรจุอาหารสาหรับทารกแรกเกิดจนถึงสิบสองเดือน
(1.1.4) ภาชนะหุงต้ม ที่ผลิตขึ้นให้ทนต่อความร้อนสาหรับใช้ประกอบอาหาร
(1.2) ให้ของตามข้อ (1.1) ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นของห้ามนาเข้า
(1.2.1) ภาชนะแบบแบนที่มีปริมาณสารตะกั่วละลายออกมาเกินกว่า 7.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร หรือมีสารแคดเมียมละลายออกมาเกินกว่า 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร
(1.2.2) ภาชนะแบบลึ กขนาดเล็ กที่ มี ปริ มาณสารตะกั่ ว ละลายออกมาเกิน กว่า 5.0
มิลลิกรัมต่อลิตร หรือมีสารแคดเมียมละลายออกมาเกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
(1.2.3) ภาชนะแบบลึ กขนาดใหญ่ที่มีปริมาณสารตะกั่ว ละลายออกมาเกินกว่า 2.5
มิลลิกรัมต่อลิตร หรือมีสารแคดเมียมละลายออกมาเกินกว่า 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร
(1.2.4) ภาชนะบรรจุอาหารสาหรับทารกที่มีปริมาณสารตะกั่วละลายออกมาเกินกว่า
2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือมีสารแคดเมียมละลายออกมาเกินกว่า 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร
(1.2.5) ภาชนะหุงต้มที่มีปริมาณสารตะกั่วละลายออกมาเกินกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
หรือมีสารแคดเมียมละลายออกมาเกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
(1.3) กรณีภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบตามข้อ (1.1) ไม่เข้าลักษณะของห้ามนาเข้า
ตามข้อ (1.2)
(1.3.1) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยตรวจสอบหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health
Certificate) ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการนาเข้าสินค้าที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิต หรือออก
โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิตให้การรับรอง(Competent Authority: CA)โดย
หนังสือรับรองดังกล่าวต้องระบุประเทศผู้ผลิตสินค้า และรายละเอียดปริมาณสารตะกั่วและสารแคดเมียมที่
ละลายออกมาจากภาชนะหากภาชนะดังกล่าวมีปริมาณสารตะกั่วหรือสารแคดเมียมละลายออกมาในปริมาณที่
ไม่เกินกาหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ให้ตรวจปล่อยได้ โดยบันทึกรายละเอียดของหนังสือรับรอง
ดังกล่าว พร้อมแนบหนังสือรับรองฉบับจริงติดสาเนาใบขนสินค้า ส่งหน่วยทบทวนหลังการตรวจปล่อยต่อไป

๓๗๓

(1.3.2) หากผู้นาเข้าไม่มีเอกสารรายละเอียดตาม (1.3.1) มาแสดง ให้ระงับการตรวจ
ปล่อย และสุ่มชักตัวอย่างสินค้าทุกรุ่นหรือทุ กชุดสินค้า จานวนรุ่นหรือชุดละ 4 ชิ้น กรณีที่สินค้ามีจานวนน้อย
ให้ สุ่ มตัว อย่ างรุ่ น หรื อชุดละ 2 ชิ้น แล้ ว นาส่ งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ขหรือกรม
วิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยของรัฐให้การ
รับรอง เพื่อทาการตรวจวิเคราะห์ โดยผู้นาของเข้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์
(1.3.3) เมื่อได้รับผลวิเคราะห์แล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยพิจารณา หากสินค้านั้นมี
ปริมาณสารตะกั่วหรือสารแคดเมียมละลายออกมาในปริมาณที่ไม่เกินกาหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ
ดังกล่าว ให้ดาเนินการตรวจปล่อยตาม (1.3.1) ต่อไป โดยบันทึกหมายเหตุ (RELEASE REMARK) ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร หากผลการวิเคราะห์สินค้าพบมีปริมาณสารตะกั่วหรือสารแคดเมียมละลายออกมาไม่
เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงพาณิช ย์ ฯ ให้ เจ้ าหน้า ที่ผู้ ตรวจปล่ อ ยดาเนินการตามกฎหมายศุล กากรและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
(2) การตรวจปล่อยสินค้าอื่นๆ เช่น เครื่องในสุกร ปลาทูน่าครีบเหลือง หอมแดง มันสาปะหลัง ส้ม
น้ามันเชื้อเพลิง ยางรถใหม่ ไม้และไม้แปรรูป ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร เพชรซึ่ง
ยังไม่ได้เจียระไน พัดลมไฟฟ้า หม้อหุงข้ าวไฟฟ้า และหลอดไฟเป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยตรวจสอบ
หนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียนประกอบการนาเข้า และให้ปฏิบัติตามข้อกาหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ
นั้น ๆ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลสินค้าที่มีมาตรการนาเข้า -ส่งออกเพิ่มเติมได้จาก
ระบบ INTRANET ของกรมศุลกากร
(3) เอกสารหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม ข้อ (1) และ (2) ให้ปฏิบัติตาม
ประมวลฯ ข้อ 2 01 13 14 ในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังหน่วยทบทวนหลังการตรวจปล่อย
(4) ให้ ส านั ก มาตรฐานพิธีการและราคาศุล กากร แก้ไ ขเพิ่มเติ มและปรั บปรุงฐานข้อมูล สิ นค้าที่ มี
มาตรการควบคุมในการนาเข้า -ส่งออก ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ในระบบ INTRANET ของกรมศุลกากร
ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2 01 13 20 การตรวจปล่อยสินค้าเทกองในลักษณะ Bulk Cargo โดยวิธีวัดระดับเรือ
(Draft Survey)
การตรวจปล่อยสินค้าเทกองในลักษณะ Bulk Cargo โดยวิธีวัดระดับเรือ (Draft Survey) เช่น ถ่านหิน
ปูน ซีเมนต์เม็ด ปูน ซีเมนต์ผง สิ น แร่ ตะกรันโลหะ ปุ๋ย กากถั่ว เหลือง เป็นต้น บรรทุกเรือในลั กษณะ Bulk
Cargo และไม่มีสินค้าอื่นบรรทุกปะปนมาด้วย ซึ่งผู้นาของเข้าประสงค์จะตรวจปล่อยโดยวิธีวัดระดับเรือ (Draft
Survey) ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้ผู้นาของเข้าจัดทาใบขนสินค้าวางประกันเพิ่มเติมตามควรแก่กรณีให้เสร็จสมบูรณ์ยื่นต่อท่าหรือ
ที่ที่นาของเข้า ยกเว้นผู้นาเข้าระดับบัตรทอง หรือตัวแทนออกของรับอนุญาตเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการนาเข้า ซึ่ง
ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต้องค้าประกันด้านปริมาณ
(๒) ให้ถือน้าหนักของของที่นาเข้าตามตัวเลขสูงสุดจากการเปรียบเทียบระหว่างวิธีคานวณจากการวัด
ระดับเรือ (Draft Survey) กับน้าหนักที่สาแดงตามใบขนสินค้าและ B/L เป็นเกณฑ์ในการชาระค่าภาษีอากร

๓๗๔

ถ้ามีการตรวจพบเกินจากที่สาแดงและเงินประกันไม่คุ้มค่าภาษีอากรให้ชาระค่าภาษีอากรให้ครบถ้วนก่อนตรวจ
ปล่อย
(๓) ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจปล่อยท่าหรือที่ที่นาเข้าควบคุมการขนถ่ายและตรวจปล่อยบางส่วน
(Partly) ในแต่ละเรือลาเลียงหรือยานพาหนะบรรทุกที่บรรทุกเสร็จสิ้น

2 01 13 21 การตรวจปล่อยสัตว์น้าแช่แข็ง และสัตว์น้าแช่เย็น ที่นาเข้าในลักษณะของ
กอง (Bulk Cargo)
การตรวจปล่อยสัตว์น้าแช่แข็ง และสัตว์น้าแช่เย็นที่นาเข้าทางเรือในลักษณะของกอง (Bulk Cargo)
ให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ 2 01 13 20และให้ถือปฏิบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) เมือ่ ผู้นาของเข้ายื่นคาร้องขอทาการขนถ่ายสัตว์น้าแช่แข็ง และสัตว์น้าแช่เย็นที่นาเข้าทางเรือใน
ลักษณะของกอง (Bulk Cargo) จะต้องมีใบแจ้งอนุมัตินาสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.6) จากกรมประมง มา
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้มีหน้าที่ควบคุมการขนถ่าย
(2) ให้เจ้าพนักงานศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ควบคุมการขนถ่ายข้างลาจนถึงวันขนถ่ายเสร็จ
สิ้น และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคุมเฝ้านับแต่วันเริ่มขนถ่ายจนถึงวันขนถ่ายเสร็จสิ้น โดยถือเอาวันขนถ่ายเสร็จ
สิ้นตามที่แสดงไว้ในเอกสารการตรวจนับ (Tally Sheet) หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนับของเป็น
ข้อมูลการขนถ่ายเสร็จสิ้น
(3) ให้ผู้นาของเข้ารับรองตนเองโดยการตรวจนับคัดแยกประเภท ชนิด ปริมาณ และน้าหนักของ
สัตว์น้าแช่แข็ง และสัตว์น้าแช่เย็นให้ตรงตามความเป็นจริง หลังจากนั้น ให้ผู้นาของเข้ายื่นแบบฟอร์มแจ้งชนิด
ปริมาณ น้าหนักของสัตว์น้าแช่แ ข็ง และสัตว์น้าแช่เย็น พร้อมแนบใบอนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ร.7) จากกรมประมง ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยสินค้าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้
กาหนดระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับตั้งแต่วันขนถ่ายสินค้าเสร็จสิ้น
กรณีที่มีเหตุไม่อาจหลี กเลี่ยงได้ ทาให้ไม่สามารถดาเนินกระบวนการนาเข้าให้เสร็จสิ้นภายใน
เวลาดังกล่าว ให้ผู้นาของเข้ายื่นคาร้องขอขยายเวลาพร้อมแจ้งเหตุผลความจาเป็นต่อหน่วยงานตรวจปล่อย
และให้หัวหน้าหน่วยงานศุลกากรตรวจปล่อยพิจารณาขยายเวลาได้เฉพาะราย ทั้งนี้ ให้พิจารณาขยายให้เท่าที่มี
เหตุจาเป็นจริงๆ
(4) เมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อ (3) แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบการตรวจปล่อย หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรให้ตรงตามข้อมูลของชนิด ปริมาณ
และน้าหนักสัตว์น้าแช่แข็ง และสัตว์น้าแช่เย็นที่ปรากฎข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า หรือที่ผู้นาของเข้าได้แจ้ง
ตามข้อ (3) ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน นับแต่วันครบกาหนดเวลาตามข้อ (3)
กรณีการบันทึกข้อมูลการตรวจปล่อยในส่วนที่เกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และน้าหนักของสัตว์น้าแช่
แข็ง และสัตว์น้าแช่เย็น เป็นเหตุให้ต้อ งเพิ่มเติมข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรให้
เจ้าหน้ าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่ อยเสนอผู้มีอานาจในการเพิ่มเติมข้อมูลในใบขนสิ นค้าขาเข้า เพื่อดาเนินการ
เพิ่มเติมข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลของที่นาเข้าจริงต่อไป

2 01 13 22 การตรวจปล่อยสินค้าอะไหล่รถยนต์เก่าใช้แล้ว
การตรวจปล่อยสินค้าอะไหล่รถยนต์เก่าใช้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้

๓๗๕

(1) ให้หน่วยงานที่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนาเข้าสินค้าอะไหล่รถยนต์เก่าใช้แล้ว จัดสถานที่ตรวจ
ปล่อย หรือขนส่งหน้าตู้คอนเทนเนอร์ไว้โดยเฉพาะ และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกภาพ
ไว้ตลอดเวลา ณ ที่ทาการตรวจปล่อยสินค้าดังกล่าว
(2) การตรวจปล่อยสินค้าอะไหล่รถยนต์เก่าใช้แล้ว ให้ขนส่งหน้าตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้น มิให้ตรวจ
ปล่อยในลักษณะลากตู้คอนเทนเนอร์โดยเด็ดขาด
(3) ให้เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมทางศุลกากรของแต่ละสานักงานศุลกากร ร่วมตรวจปล่อยทุกใบขนสินค้า
(4) ให้สานักสืบสวนและปราบปรามใช้หลักการบริหารความเสี่ยง สุ่มตรวจสอบสินค้าหลังการตรวจ
ปล่อยสินค้าออกไปจากสถานีตรวจสอบ (Checking Post) แล้ว กรณีที่มีการตรวจพบและจับกุมผู้กระทา
ความผิดให้ขยายผลโดยการเข้าตรวจค้นสถานประกอบการด้วย และพิจารณาความผิดโดยลงโทษปรับในอัตรา
สูงสุด
(5) ให้หน่วยงานที่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนาเข้าสินค้าอะไหล่รถยนต์เก่าใช้แล้ว อานวยความ
สะดวกแก่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ในกรณีที่มี
การร้องขอ

2 01 13 23 การตรวจสอบการนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
การตรวจสอบการนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ไม่สามารถ
แยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ให้ตรวจสอบเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of
Analysis) หรือเอกสารรายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material
Safety Data Sheet) ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้พิจารณา พร้อมด้วยกรรมวิธีการผลิต (ถ้ามี) และการ
นาไปใช้ประโยชน์ของสินค้าโดยให้ผู้นาของเข้า หรือผู้รับมอบอานาจ เป็นผู้ลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าว
หากเป็นของที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสือขอความร่วมมือให้ชักตัวอย่างส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อตรวจวิเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ 2 01 13 25 ว่าด้วยการปฏิบัติกับ
ตัวอย่างของนาเข้า

2 01 13 24 การกาหนดเวลาขนของที่ศุลกากรตรวจปล่อยแล้ว
การขนของที่เ จ้ าหน้ าที่ศุล กากรได้ตรวจปล่ อยแล้ ว ให้ ผู้ อานวยการส านักหรือผู้ ที่ไ ด้รับมอบหมาย
พิจ ารณาอนุญาตให้ทาการขนได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงแต่ห ากเป็นการขนของในวันเสาร์วันอาทิตย์
วันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ ผู้ขออนุญาตจะต้องเสียค่าธรรมเนียมล่วงเวลาสาหรับการประจาการ
ของเจ้าหน้าที่ในอัตราที่กาหนดตามกฎกระทรวง (ใบแนบ ศ.3)

2 01 13 25 การปฏิบัติกับตัวอย่างของนาเข้า
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ 4 09 01 03 ว่าด้วยเรื่องการชักตัวอย่างสินค้าเพื่อใช้สาหรับ
การตรวจวิเคราะห์ และประมวลฯ ข้อ 4 09 02 02 ว่าด้ว ยการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า
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2 01 13 26 หน้าที่สถานีตรวจสอบ (Checking Post)
ให้หน่วยงานควบคุมทางศุลกากรจัดเจ้าหน้าที่ประจาสถานีตรวจสอบ (Checking Post) เพื่อกากับ
ดูแลการนาของเข้า-ออกอารักขาศุลกากรภายใต้หลักบริหารความเสี่ยงทางศุลกากร(Risk Management)

2 01 13 27 การตรวจปล่อยรถยนต์สาเร็จรูป
รถยนต์สาเร็จรูปตามประมวลฯข้อนี้ ให้ใช้บังคับกับการนาเข้ารถยนต์โดยสารตามพิกัดศุลกากร 8702
และรถยนต์นั่งตามพิกัดศุลกากร 8703
เพื่อให้ การเชื่อมโยงข้อมูล การปฏิบัติพิธีการศุล กากรทางอิเล็ กทรอนิกส์ กับระบบสารสนเทศของ
กรมการขนส่งทางบกในการออกใบรับรอง และ/หรือใบอนุญาตเพื่อการนาของเข้าสาหรับรถยนต์สาเร็จรูป
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบติดตามหรือควบคุมการนาเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนสาหรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ดังนี้
(1) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด ดังนี้
(๑.๑) ใบขนสินค้าขาเข้าสาหรับรถยนต์สาเร็จรูป ต้องเป็นใบขนสินค้าที่ต้องพบเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบพิกัด ราคาและของ
(๑.๒) ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้า (Import Declaration Detail) ให้สาแดงรถยนต์
สาเร็จรูป 1 คัน ต่อ 1 รายการ
(๑.๓) ตรวจสอบการสาแดงรายละเอียดของสินค้าขาเข้าแต่ละรายการ ดังนี้
(1.3.1) ในช่อง Brand Name (เครื่องหมายการค้า) ระบุ ยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ เช่น
Mercedes Benz SLK 200K, Mini Cooper S, Mazda RX-8, Toyota Vellfire 2WD, Lamborghini
Gallardo LP560-4 เป็นต้น
(1.3.2) ในช่อง Product Year (ปีของสินค้า) ระบุ รุ่นปี ค.ศ. ที่ผลิต เช่น 2008,
2009 เป็นต้น
(1.3.3) ในช่อง Product Code (รหัสสินค้า) ระบุขนาดความจุของกระบอกสูบ เช่น
1796 CC, 1598 CC, 1300 CC, 2362 CC, 4308 CC, 5204 CC และขนาดกาลังของเครื่องยนต์
(Power Horses : Ps) เช่น 160 Ps, 163 Ps (120KW), 172 Ps, 210 Ps (154 KW), 560 Ps (412
KW) เป็นต้น
(1.3.4) ในช่อง Customs Product Code (รหัสสินค้า) ระบุประเภทพลังงานที่ใช้กับ
เครื่องยนต์ เช่น Benzine, Diesel, Hybrid, Electric, ใช้เชื้อเพลิงผสม E20, E85, NGV เป็นต้น
(1.3.5) ในช่อง Product Attribute 1 (ลักษณะของสินค้า 1) ระบุหมายเลขตัวถัง
(Chassis No.) เช่น WD 171442 2F146356, WMWMF 72090TV 06797, SE3p-303796. ANH
20-8064001, ZHWGE 54T89LA08208 เป็นต้น
(1.3.6) ในช่อง Product Attribute 2 (ลักษณะของสินค้า 2) ระบุหมายเลข
เครื่องยนต์ (Engine No.) เช่น 27144 30 826359, A588I518, 13B550688, 2AZ-F28654,
CEH001651 เป็นต้น
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(1.3.7) ในช่อง Thai Description of Goods (ชนิดของเป็นภาษาไทย) และEnglish
Description of Goods (ชนิดของเป็นภาษาอังกฤษ) ระบุ ยี่ห้อ รุ่นของรถยนต์ รุ่นปีที่ผลิต ขนาดความจุของ
กระบอกสู บ ขนาดกาลั งเครื่ องของเครื่ องยนต์ หมายเลขตัวถัง หมายเลขเครื่องยนต์ เช่น รถยนต์นั่งใหม่
สาเร็จรูป Mecedes Benz SLK 200K year2007 1796CC 163Ps (120KW) Benzine WD 171442
2F 146356 27144 30 826359, รถยนต์นั่งใหม่สาเร็จรูป Mini Cooper S year2009 1598CC
172Ps Benzine WMWMF 72090TV 06797 A588I518, รถยนต์นั่งใหม่สาเร็จรูป Mazda RX-8
year2008 1300CC 210ps (154KW) Bevzine SE3p-303796 13B550688, รถยนต์นั่งใหม่
สาเร็จรูป Toyota Vellfire 2WD year2009 2362CC 160ps Benzine ANH 20-8064001 2AZF28654, รถยนต์นั่งใหม่สาเร็จรูป Lamborghini Gallardo LP560-4 year2008 5204CC 560ps
(412KW) Benzine ZHWGE 54T89LA08208 CEH001651 เป็นต้น
(2) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่ผู้นาของเข้ายื่นประกอบการตรวจปล่อยได้แก่
(2.1) ใบรับรองรายละเอียดของรถยนต์สาเร็จรูปตามแบบแนบท้ายประมวลฯ บทนี้ กาหนด 1
รายการต่อ 1 ฉบับ เว้นแต่รถยนต์สาเร็จรูปที่นาเข้ามีข้อมูลเฉพาะของสินค้า และอุปกรณ์พิเศษเหมือนกันทุก
รายการ ให้รวมการจัดทาใบรับรองรายละเอียดของรถยนต์สาเร็จรูปฉบับเดียวกัน ได้ และตรวจสอบผู้ลงนาม
รับรองในใบรับรองฯ ต้องเป็นผู้มีอานาจกระทาการของผู้นาของเข้า หรือผู้มีอานาจกระทาการของตัวแทนออก
ของตามข้อมูลในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ
รถยนต์สาเร็จรูปที่ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ
หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือทางการทูตซึ่งได้ปฏิบัติต่อกันโดย
อัธยาศัยไมตรี ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทาใบรับรองรายละเอียดของรถยนต์สาเร็จรูป
(2.2) เอกสารแสดงการได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ใบอนุญาต/ใบทะเบียน/หนังสืออนุญาตตาม
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(2.3) บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
(2.4) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แคตตาล็อก (Catalogue)
(3) การตรวจสอบรายละเอียดของรถยนต์สาเร็จรูป
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของและรายละเอียดของรถยนต์สาเร็จรูป รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ให้ตรง
ตามข้อมูลใบขนสินค้าและใบรับรองรายละเอียดฯ ตามข้อ (2.1) หากพบว่า ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้พิจารณา
ความผิดและดาเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
(4) การตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร
ให้ เจ้ าหน้าที่ตรวจสอบพิกัด อัตราศุลกากร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการกาหนดพิกัด
อัตราศุลกากร
(5) การกาหนดราคาศุลกากร
ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตามประมวลฯ ข้อ 2 01 04 02 - 2 01 04 10
(6) ให้สานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรจัดทาฐานข้อมูลราคาสินค้ารถยนต์ของผู้นาเข้าอิสระ
(Non-Agent) เพื่อประกอบการพิจารณาราคาของเจ้าหน้าที่
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(๗) ให้ห น่วยควบคุมทางศุ ลกากรของแต่ล ะสานักงาน จัดเจ้าหน้าที่ร่ว มตรวจสอบสิ นค้ารถยนต์ที่
นาเข้าโดยผู้นาเข้าอิสระ (Non-Agent) ทุกครั้ง โดยให้ลงชื่อร่วมตรวจสอบในใบรับรองรายละเอียดของรถยนต์
สาเร็จรูปและให้ผู้ตรวจปล่อยบันทึกชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจสอบในช่อง Release Remark
(๘) กรณีมีเหตุอันควรสงสัย ให้สานักสืบสวนและปราบปรามจัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการนาเข้า
สินค้ารถยนต์สาเร็จรูป โดยให้ลงชื่อร่วมตรวจสอบในใบรับรองรายละเอียดของรถยนต์สาเร็จรูป และให้ผู้ตรวจ
ปล่อยบันทึกชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจสอบในช่อง Release Remark

