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บทที่ 3
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนาของเข้า
----------------

2 01 03 01 การลงทะเบียน
เมื่อมีผู้ประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดาเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ และยื่น คาขอลงทะเบี ยนต่อส่ว นทะเบียนและสิ ทธิพิเศษ ส านักมาตรฐานพิธีการและราคา
ศุลกากร หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากรใด
(1) ให้ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษสานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรหรือฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร แล้วแต่กรณี ลงทะเบียนเป็นผู้ ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดาเนินการใน
กระบวนการศุลกากร
(2) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียนและคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในประมวลฯภาค ๔ หมวด ๑ว่าด้วยข้อกาหนดสาหรับผู้ติดต่อราชการกับกรมศุลกากร
(3) หากผู้ ล งทะเบี ย นประสงค์ จ ะเป็ น ผู้ ส่ ง ข้ อ มู ล และผู้ รั บ ข้ อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรให้สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กาหนดก่อน
(4) ให้หน่วยบริการศุลกากรประจาท่าหรือที่หรือสนามบินที่นาของเข้า ปฏิบัติพิธีการศุลกากรและ
ดาเนินการในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรได้ทุกขั้นตอน

2 01 03 02 หลักการปฏิบัติพิธกี ารใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) การปฏิ บั ติ พิ ธี ก ารศุ ล กากร ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล งทะเบี ย นเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ พิ ธี ก ารศุ ล กากรหรื อ
ดาเนิน การในกระบวนการทางศุล กากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติพิธีการได้โ ดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
(Value Added Network Services :VANS) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรฐานที่ศุลกากรกาหนด (ebXML/XML Format) แทนการจัดทา ยื่น ส่ง รับ และการลงลายมือชื่อใน
รูปแบบเอกสาร
(2) การยื่นใบขนสินค้าขาเข้าเมื่อผู้นาของเข้าจัดทาข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่ศุลกากร
กาหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว
(3) วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากระทาได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
(3.1) ผู้นาของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง
(3.2) ผู้นาของเข้ามอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน
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(3.3) ผู้นาของเข้าให้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล
(3.4) ผู้นาของเข้ายื่นใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสารประกอบและแบบ
รายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบนาคีย์) และชาระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าหรือที่ที่นา
ของเข้าโดยผู้นาของเข้าต้องลงลายมือชื่อไว้ทุกฉบับ ซึ่งประกอบด้วย
- ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมคู่ฉบับ 1 ฉบับ
- แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบนาคีย์)
- เอกสารประกอบใบขนสินค้า เช่น บัญชีราคาสินค้า สาเนาใบอนุญาตนาเข้า (ถ้ามี)
สาเนาเอกสารแสดงการใช้สิทธิพิเศษต่าง ๆ (ถ้ามี) เป็นต้น
เมื่ อเจ้ าหน้ าที่ ศุ ลกากรได้ รั บ ใบขนสิ นค้ าขาเข้ าในรู ปแบบเอกสารพร้ อมเอกสารประกอบและแบบ
รายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบนาคีย์) และผู้นาของเข้าแสดงหลักฐานว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมการปฏิบัติ
พิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบพิธีการ พร้อมบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรตามแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบนาคีย์) จานวน 6 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ImportDeclaration Control
ประกอบด้วย 73 Fields
ส่วนที่ 2 Import Declaration Control (Invoice) ประกอบด้วย 35 Fields
ส่วนที่ 3 Import Declaration Detail
ประกอบด้วย 76 Fields
ส่วนที่ 4 Import Declaration Detail (Duty)
ประกอบด้วย 14 Fields
ส่วนที่ 5 Import Declaration Detail (Permit) ประกอบด้วย 3 Fields
ส่วนที่ 6 Import Declaration Detail (Deposit) ประกอบด้วย 2 Fields
การบันทึกข้อมูลใบนาคีย์ ให้ปฏิบัติตามวิธีการบันทึกแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบนา
คีย์) ตามประมวลฯ ข้อ 2 01 03 03

2 01 03 03 วิธีการบันทึกแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบนาคีย์)
การบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นผู้ดาเนินการตามรายละเอียดแบบข้อมูลใบ
ขนสินค้าขาเข้า (ใบนาคีย์) ตามวิธีการส่งข้อมูลในช่องทางที่ 4 (ประมวลฯ ข้อ 2 01 03 02 (3.4)) ให้
ดาเนินการตามคู่มือระบบพิธีการศุลกากรนาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเสร็จแล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อมูลที่
บันทึกตามแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบนาคีย์) จากระบบคอมพิวเตอร์ และให้ผู้นาของเข้า
หรือตัวแทนตรวจสอบความถูกต้องถ้าเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้ลงลายมือชื่อรับรองเพื่อยืนยันความถูกต้อง
แล้วให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเก็บไว้เป็นหลักฐานรวมกับแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบนาคีย์) และ
ส่งข้อมูลที่บันทึกไว้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบรับข้อมูลและออกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรบันทึกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตัว อักษรสีแดงลงบนมุมบนด้านขวาของใบขนสินค้าในรูปแบบ
เอกสารที่ผู้นาของเข้ายื่นปฏิบัติพิธีการ รวมทั้งใบขนสินค้าคู่ฉบับและแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
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(ใบนาคีย์)แล้วมอบใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร จานวน 1 ฉบับ คืนให้ผู้ ปฏิบัติพิธีการเก็บไว้ เพื่อดาเนินการ
ในขั้นตอนการชาระภาษีอากรและการตรวจปล่อยต่อไป
สาหรับใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสารอีก 1 ฉบับ พร้อมเอกสารประกอบและแบบรายละเอียดข้อมูล
ใบขนสินค้าขาเข้า (ใบนาคีย์) ที่ผู้ ปฏิบัติพิธีการได้ตรวจสอบและลงนามรับรองเพื่อยืนยันความถูกต้องแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรเก็บรวบรวมจัดส่งให้สานักตรวจสอบอากรเป็นรายเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

2 01 03 04 การรับรองข้อมูลในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับการปฏิบัติพิธีการแล้ว
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะส่งผ่านข้อมูลซึ่งรับรองแล้วเข้าสู่ระบบการดาเนินการต่อเนื่องดังนี้
(1.1)ในกระบวนการศุลกากรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่นระบบคลังสินค้าทัณฑ์บนระบบเขต
ปลอดอากรระบบคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิระบบคืนอากรทั่วไประบบชดเชยอากรระบบคดีเป็นต้ นผู้นาของ
เข้าไม่ต้องจัดส่งเอกสารในรูปแบบเอกสารอีก
(1.2)ในกระบวนการของหน่วยงานอื่น ที่ดาเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่นระบบการคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรระบบตัดบัญชีวัตถุดิบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนระบบการคืน
ภาษีสรรพสามิตเป็นต้นไม่ต้องจัดส่งเอกสารสาเนาใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสารอีก
(2) ในกรณีที่ผู้นาของเข้าต้องการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเก็บรักษาไว้ให้
ผู้นาของเข้าหรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอพร้อมเหตุผลให้รับรองเอกสารต่อหน่วยบริการศุลกากรพร้อมชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง (ใบแนบศ. 5)ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรพิมพ์เอกสารจากระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรและลงชื่อรับรองว่า “เอกสารฉบับนี้พิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร”
(3) ในกรณี ผู้ น าของเข้าประสงค์จะให้ เจ้าหน้า ที่ล งนามรับรองในเอกสารตามระเบียบข้ อบังคับ /
ประกาศของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้นาของเข้าหรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาร้องพร้อมเหตุผลต่อหน่วย
บริการศุลกากรในขณะปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อขอให้ลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าวได้ โดยให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง (ใบแนบศ. 5)

2 01 03 05 การรับและการตรวจสอบเอกสารประกอบใบขนสินค้า
ในกรณีที่ผู้นาของเข้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) ไม่สามารถ
ดาเนินกระบวนการทางศุลกากรโดยระบบการให้ บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวได้ ให้หน่ว ยบริการศุลกากร
ประจ าท่ า หรื อ ที่ ที่ น าของเข้ า หรื อ สถานที่ ต รวจปล่ อ ย จั ด สถานที่ เ พื่ อ เป็ น ที่ รั บ เอกสาร โดยมี ป้ า ยติ ด
ประชาสั มพัน ธ์ให้ ชั ดเจน เพื่อให้ บ ริ ก ารรับเอกสารจากผู้ นาของเข้า และจัดเจ้ าหน้าที่ ศุล กากรอยู่ ประจ า
ตลอดเวลาราชการ
เมื่อผู้นาของเข้ายื่นเอกสารในรูปแบบเอกสารต่อหน่วยบริการศุลกากร เช่น เอกสารแสดงการได้สิทธิ
พิเศษต่าง ๆ ใบอนุญาต ใบทะเบียน หนังสืออนุญาตตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการนาของออก
จากโรงพักสินค้า ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจา ณ จุดรับเอกสาร ดาเนินการดังนี้
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(1) ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร หากถูกต้อง
ตรงกัน ให้ลงทะเบียนรับเอกสารพร้อมบันทึกเลขที่ใบขนสินค้าและรายการสินค้าลงในเอกสารดังกล่าว
(2) รวบรวมเอกสารตาม (1) จัดส่งให้หน่วยทบทวนหลังการตรวจปล่อยของท่า หรือ ที่ที่นาของเข้า
ทุกเช้าวันทาการถัดไป เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2 01 03 06 การปฏิบัติพิธีการกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบไฟฟ้าของศุลกากรขัดข้อง
(1) การปฏิบัติงานกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบไฟฟ้าของศุลกากรขัดข้อง (แผนฉุกเฉิน)
กรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ าย ระบบไฟฟ้าของศุลกากรขัดข้อง อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็นเวลาเกินกว่า 30 นาที ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1.1) ให้สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งไปยังสานักงาน/ด่านศุลกากรเพื่อให้
ทราบกรณีระบบขัดข้องโดยแจ้งระยะเวลาการทาให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
(1.2) หาก ส านั กงาน/ด่านศุล กากร เห็นว่าปริมาณงานมากไม่สามารถรอได้ให้ ผู้อานวยการ
สานักงาน/นายด่านศุลกากร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละหน่วยงาน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารปฏิบัติงานด้วยระบบเอกสาร(Manual)
(1.3) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรใช้ได้ตามปกติ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการใน
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยทันที
(2) ขั้นตอนการยื่นใบขนสินค้ากรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบไฟฟ้าศุลกากรขัดข้อง
(2.1) กรณียังไม่ได้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าหรือส่งข้อมูลใบขนสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเลขที่
ใบขนสินค้าจากกรมศุลกากร
(2.1.1) ผู้นาเข้าจะต้องจัดทาใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสารประกอบ
และลงนามในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบทุกฉบับ จานวน 2 ชุด แล้วยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ ท่า
หรือที่ที่นาของเข้าหรือที่ตรวจปล่อย
(2.1.2) เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบใบขนสินค้าและเอกสารประกอบครบถ้วน
แล้ ว ให้ ออกเลขที่ใบขนสิ น ค้า และลงชื่อพร้อมวั นเดือนปีกากับในใบขนสิ นค้า โดยมอบคืนให้ ผู้นาของเข้า
จ านวน 1 ชุ ด เพื่ อ เป็ น หลั กฐานการปฏิ บั ติ พิ ธี ก ารใบขนสิ น ค้า ในรู ป แบบเอกสาร(Manual) เมื่ อ ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรใช้งานได้แล้วให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าลงในระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรต่อไป
การออกเลขที่ใบขนสินค้าให้เจ้าหน้าที่กาหนดเลขที่ใบขนสินค้า 14 หลัก ดังนี้

