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บทที่ 3
การบรรจุสินค้าขาออก การส่งข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้า การกากับการขนย้ายสินค้า
การตรวจสอบและตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้า ณ สถานีรับบรรทุก
---------------------3 01 03 01 การบรรจุสินค้าขาออก
ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุที่เป็นผู้ทาการบรรจุสินค้าที่จะขนย้ายมายังท่า หรือที่ ที่ส่งออก ดาเนินการ
บรรจุสินค้า ดังนี้
(1) กรณีบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุทาการปิดผนึกตู้คอนเทนเนอร์ด้วยวิธี
ที่ผู้รับผิดชอบการบรรจุกาหนดเมื่อบรรจุของเข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้วเสร็จ
(1.1) กรณีตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าของผู้ส่งของออกเพียงรายเดียว (FCL) ไม่ว่าจะมีใบขน
สินค้าขาออกฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ตาม ให้ทาการบรรจุสินค้านอกเขตอารักขาของศุลกากรได้
(1.2) กรณีตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าของผู้ส่งของออกมากกว่าหนึ่งราย (LCL) ต้องทาการ
บรรจุภายในเขตอารักขาของศุลกากรเท่านั้น หากประสงค์จะทาการบรรจุนอกเขตอารักขาของศุลกากร ให้ผู้ส่ง
ของออกยื่นคาร้องขออนุมัติต่อหน่วยบริการศุลกากรที่รับผิดชอบพร้อมเหตุผลและความจาเป็นในการบรรจุของ
ในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน เช่น เป็นผู้ส่งของออกในเครือบริษัทเดียวกัน หรือผู้ส่งของออกที่มีสายการผลิต
ต่อเนื่องกัน หรือผู้ส่งของออกที่มีเงื่อนไขจากลูกค้าให้ส่งออกโดยบรรจุพร้อมกับ ผู้ส่งของออกรายอื่น หรือกรณี
เป็นสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (เน่าเสียง่าย) เป็นต้น
(2) กรณีทาการบรรจุสินค้าในพาหนะแบบปิด ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุทาการปิดผนึกประตูพาหนะที่
ใช้ขนย้ายสินค้าด้วยวิธีที่ผู้รับผิดชอบการบรรจุกาหนดเมื่อบรรจุของขึ้นบนพาหนะแล้วเสร็จ
(3) กรณีทาการบรรจุสินค้าขึ้นบนยานพาหนะแบบเปิด ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุทาการคลุมผ้าใบหรือ
คลุมตาข่ายที่พาหนะที่ใช้ในการขนย้ายสินค้าแล้วใช้เชือกผูกประทับตราผนึกด้วยวิธีที่ผู้รับผิดชอบการบรรจุ
กาหนดเมื่อบรรจุของขึ้นบนพาหนะแล้วเสร็จ
(4) กรณีทาการขนย้ายสินค้าที่ไม่อาจทาการชั่งน้าหนักสินค้าขณะทาการขนถ่ายได้ในคราวเดียวกัน
เช่น การขนถ่ายโดยเรือฉลอม หรือโดยสายพานลาเลียง หรือโดยทางท่อขนส่ง เป็นต้น ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุ
ทาการขนถ่ายสินค้าเข้าสู่เรือค้าต่างประเทศที่ใช้ในการบรรทุกของนั้นออกนอกราชอาณาจักร หรือให้ลาเลียง
ของทางท่อขนส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทางบก จนเสร็จสิ้นตามใบขนสินค้าขาออก

3 01 03 02 การส่งข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้า
(1) ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุ จัดทาข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรกาหนด
แล้วเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ก่อนการขนย้ายของมายังท่า หรือที่
ทีส่ ่งออก ดังนี้
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(1.1) กรณีการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อส่งออกทางเรือให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุ
จัดทาข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้าตามปริมาณและน้าหนักที่บรรจุจริงเป็นรายตู้คอนเทนเนอร์
(1.2) กรณีการบรรจุสินค้ารายหีบห่อและทาการขนส่งไปยังสนามบินศุลกากรเพื่อการส่งออก
ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุจัดทาข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้าตามปริมาณและน้าหนักที่ส่งออกจริงเป็นรายใบ
ขนสินค้าขาออกทางอากาศยาน
(1.3) กรณีการบรรจุสินค้าในยานพาหนะและทาการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก ให้ผู้รับผิดชอบ
การบรรจุจัดทาข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้าตามบัญชีสินค้าที่ทาการบรรจุจริงเป็นรายยานพาหนะที่ใช้ใน
การขนย้ายสินค้า และให้ใช้ใบกากับการขนย้ายสินค้าดังกล่าวเป็นบัญชีสินค้า (แบบ ศ.บ.3) เพื่อแสดงในการ
กากับการนายานพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายสินค้าผ่านเขตแดนทางบกออกไปนอกราชอาณาจักรด้วย
(1.4) กรณีการขนย้ายสินค้าโดยวิธีอื่น เนื่องจากโดยสภาพของการขนย้ายสินค้าแล้วไม่อาจทา
การชั่งน้าหนักสินค้าขณะทาการขนถ่ายได้ในคราวเดียวกัน เช่น การขนถ่ายโดยเรือฉลอมหรือโดยสายพาน
ลาเลียง หรือโดยทางท่อขนส่ง เป็นต้น ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุจัดทาข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้ากากับ
ตามรายใบขนสินค้าขาออก
(1.5) กรณีตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าของผู้ส่งของออกมากกว่าหนึ่งราย (LCL) ที่ทาการ
บรรจุนอกเขตอารักขาของศุลกากรให้ผู้ส่งของออกซึ่งเป็นผู้ทาการบรรจุสินค้าทั้ งหมดที่จะขนย้ายมายังท่าหรือ
ที่ส่งออก เป็นผู้จัดทาข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้าและเป็นผู้ส่งข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้าสาหรับใบขน
สินค้าขาออกที่บรรจุร่วมกันในตู้คอนเทนเนอร์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรโดยผู้ส่งข้อมูลใบกากับการ
ขนย้ายดังกล่าวมีความรับผิดชอบต่อผู้ส่งของออกรายอื่นเช่นเดียวกับผู้รับผิดชอบการบรรจุที่อยู่ในเขตอารักขา
ของศุลกากร
(2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้ อมูลอ้างอิงและ
ตรวจสอบเงื่อนไขความเสี่ยง ถ้าพบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาด
กลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุทาการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลแก้ไขข้อมูลใบกากับการขนย้าย
สินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(3) ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร จะกาหนดเลขที่ใบกากับการขนย้ายสินค้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 12 หลัก ให้ผู้ส่งข้อมูล ดังนี้
YY MM X NNNNNNN
Running 7 หลัก เริ่มต้นด้วย 0000001
ตัวอักษร 1 หลัก มีค่าเริ่มต้นที่ A และ
จะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรถัดไป (B, C, …)
ต่อเมื่อเลขที่ใบกากับการขนย้ายสินค้า
Running ไปจนถึงเลขที่ 9999999
เดือน 2 หลัก
ปี พ.ศ. 2 หลัก
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(4) ผู้ส่งข้อมูลสามารถส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเพื่อแก้ไขข้อมู ล
ใบกากับการขนย้ายสินค้าได้ ก่อนการขนย้ายสินค้าเข้าไปในสถานีรับบรรทุก หรือก่อนผ่านจุดรับบรรทุกที่
กาหนด

3 01 03 03 การกากับการขนย้ายสินค้า
(1) ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุ กากับการขนย้ายสินค้าไปยังท่า หรือที่ส่งออก ดังนี้
(1.1) ในกรณีบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุดาเนินการ เช่น สั่งพิมพ์
ใบกากับการขนย้ายสินค้าจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือทาสาเนาภาพถ่ายใบกากับการขนย้ายสินค้า หรือแสดง
เลขที่ใบกากับการขนย้ายสินค้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้กาหนดให้ในเอกสารอื่นใด มอบให้พนักงาน
ขับรถที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เพื่อกากับสินค้าที่ทาการขนย้ายนั้น
(1.2) ในกรณีบรรจุสินค้าในพาหนะที่จะทาการขนส่งมายังสนามบินที่ส่งออก ให้ผู้รับผิดชอบ
การบรรจุสั่งพิมพ์ใบกากับการขนย้ายสินค้าจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือทาสาเนาภาพถ่ายใบกากับการขนย้าย
สินค้า หรือแสดงเลขที่ใบกากับการขนย้ายสินค้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้กาหนดให้ในเอกสารอื่นใด
เพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบในการขนย้ายสินค้าทราบถึงเลขที่ใบกากับการขนย้ายสินค้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรได้กาหนดให้ เพื่อกากับสินค้าที่ทาการขนย้ายนั้น
(1.3) ในกรณีการบรรจุสินค้าในยานพาหนะเพื่อทาการขนส่ งผ่านเขตแดนทางบก ให้
ผู้รับผิดชอบการบรรจุสั่งพิมพ์ใบกากับการขนย้ายสินค้าจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือทาสาเนาภาพถ่ายใบกากับ
การขนย้ายสินค้า แล้วมอบให้ผู้ควบคุมยานพาหนะเพื่อนาไปยื่นต่อจุดรับบรรทุกสินค้าที่กาหนด และให้ใช้เป็น
บัญชีสินค้า (แบบ ศ.บ.3) เพื่อยื่นต่อด่านพรมแดนในการนายานพาหนะผ่านเขตแดนทางบก ต่อไป
(1.4) ในกรณีการขนย้ายสินค้าโดยวิธีอื่น เนื่องจากโดยสภาพของการขนย้ายสินค้าแล้วไม่อาจ
ทาการชั่งน้าหนักสินค้าขณะทาการขนถ่ายได้ในคราวเดียวกัน ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุสั่งพิมพ์ใบกากับการขน
ย้ายสินค้าจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือทาสาเนาภาพถ่ายใบกากับการขนย้ายสินค้า หรือแสดงเลขที่ใบกากับ
การขนย้ายสินค้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้กาหนดให้ในเอกสารอื่นใด เพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบในการ
ขนย้ายสินค้าทราบถึงเลขที่ใบกากับการขนย้ายสินค้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้กาหนดให้
(2) หากท่ า หรื อ ที่ ส่ ง ออกมี ร ะบบตรวจสอบรหั ส โดยใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ (Radio Frequency
Identification : RFID) และผู้ส่งของออกใช้ระบบดังกล่าวในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของ ผู้ส่งของออกหรือ
ผู้รับผิดชอบการบรรจุจะต้องส่งข้อมูลการตรวจสอบรหัส โดยใช้ความถี่วิยุ ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกาหนดเข้ า
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายสินค้าไปยังสถานีรับบรรทุก หรือจุดรับบรรทุกที่กาหนด และ
ให้ทาการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว ที่ตู้คอนเทนเนอร์หรือพาหนะที่ใช้ขนย้ายสินค้าหรือที่ที่สามารถสื่อสารกับตัว
อ่านระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถี่วิทยุ (RFID Reader) ได้

3 01 03 04 การขนย้ายสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุก ณ ท่า หรือที่ส่งออก
ก่อนการขนย้ ายสิ นค้าเข้าไปในสถานีรับบรรทุก หรือก่อนผ่านจุดรับบรรทุกที่กาหนด ให้ ผู้ มีห น้าที่
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เกี่ยวข้อง ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ให้พนักงานขับรถที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไปยังท่าหรือที่
ส่งออก ดาเนินการชั่งน้าหนักของตู้คอนเทนเนอร์ก่อนที่จะถึงสถานีรับบรรทุก
(2) กรณีบรรจุสินค้าในพาหนะที่จะทาการขนส่งมายังสนามบินที่ส่งออก ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุทา
การชั่งน้าหนักของสินค้าก่อนยื่นใบกากับการขนย้ายสินค้า ณ จุดรับบรรทุกที่กาหนด
(3) กรณีการบรรจุสินค้าในยานพาหนะเพื่อทาการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก หากจุดรับบรรทุกสินค้าที่
กาหนดมีเครื่องชั่งน้าหนักให้ผู้ควบคุมยานพาหนะดาเนินการชั่งน้าหนักของสินค้าก่อนยื่นใบกากับการขนย้าย
สินค้า ณ จุดรับบรรทุกที่กาหนด
(4) กรณีการขนย้ายสินค้าโดยวิธีอื่น เนื่ องจากโดยสภาพของการขนย้ายสินค้าแล้วไม่อาจทาการชั่ง
น้าหนักสินค้าขณะทาการขนถ่ายได้ในคราวเดียวกันให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุดาเนินการขนย้ายสินค้าจนเสร็จ
สิ้นตามใบขนสินค้าขาออก
ให้ผู้ประกอบการทาเนียบท่าเรือ ผู้ประกอบการสถานที่ที่ส่งออก หรือผู้ประกอบการคลัง สินค้า/
ผู้ประกอบการเขตปลอดอากร ณ สนามบินที่ส่งออก ทาการชั่งน้าหนักของตู้คอนเทนเนอร์หรือสินค้า แล้วออก
ใบตรวจรับสภาพตู้สินค้าหรือใบชั่ง (Equipment Interchange Receipt: EIR) พร้อมกับบันทึกข้อมูลใบตรวจ
รับสภาพตู้สินค้าหรือใบชั่งสินค้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรกาหนดเข้ าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เพื่อใช้
ประกอบการตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้าของศุลกากร

3 01 03 05 การตรวจสอบและตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้า ณ สถานีรับบรรทุก
เมื่อพนักงานขับรถหรือตัวแทนผู้รับผิดชอบการบรรจุแสดงใบกากับการขนย้ายสินค้า (ถ้ามี) หรือแจ้ง
เลขทีใ่ บกากับการขนย้ายสินค้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรได้กาหนดให้พร้อมแนบใบตรวจรับสภาพ
ตู้หรือใบชั่งสินค้า (ถ้ามี) แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประจา ณ สถานีรับบรรทุกหรือจุดรับบรรทุกสินค้าที่กาหนด ให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรดาเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบเลขที่ใบกากับการขนย้ายสินค้าที่ได้รับแจ้งว่ามีข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากรหรือไม่
(2) ตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลในระบบ
(2.1) กรณีบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ให้ตรวจสอบหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์
(2.2) กรณีบรรจุสินค้าในพาหนะที่จะทาการขนส่งมายังสนามบินที่ส่งออก ให้ตรวจสอบเลขที่
ใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (Air Way Bill)
(2.3) กรณีบรรจุสินค้าในยานพาหนะเพื่อทาการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก ให้ตรวจสอบ
หมายเลขทะเบียนยานพาหนะที่บรรทุกสินค้ามายังด่านศุลกากร
(2.4) ทาการตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้าและตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาออกที่ระบุ
เลขที่ไว้ในใบกากับการขนย้ายสินค้าว่าอยู่ในเงื่อนไขความเสี่ยงที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรกาหนดไว้
หรือไม่ โดยให้ดาเนินการดังนี้
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ใบขนฯ ที่ไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยงและมีคาสั่ง “ไม่ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ” (Green Line)
ใบขนฯ จะมีสถานะพร้อมรับบรรทุก อนุญาตให้นาสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุกหรือจุดรับบรรทุกสินค้าที่กาหนด
ได้ เพื่อรอการส่งออกต่อไป
ใบขนฯ ที่ติดเงื่อนไข ความเสี่ยงและมีคาสั่ง “ให้ ตรวจสอบพิกัด ราคาและของ” (Red Line) ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะกาหนดชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่จะทาการตรวจของโดยอัตโนมัติและตอบกลับข้อมูล
การตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้าไปให้ผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทราบ เพื่อมาติดต่อหน่วยบริการ
ศุลกากร ณ ท่า หรือที่ หรือสนามบินที่ส่งออก และให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรแจ้งให้พนักงานขับรถนารถบรรทุก
คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายสินค้าไปยังจุดตรวจสินค้า เพื่อปฏิบัติตามคาสั่งการตรวจต่อไป
(4.2) กรณีที่ใช้ระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identification :
RFID) สาหรับติดตามรถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะที่ทาการขนย้ายสินค้า และที่สถานีรับบรรทุกมี
ตัวอ่านระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถี่วิทยุ (RFID Reader) เมื่อยานพาหนะที่ติดอุปกรณ์ระบบตรวจสอบ
รหั ส โดยใช้ความถี่ วิทยุ วิ่งผ่ า นสถานี รั บ บรรทุก ตัว อ่านข้อ มูล จะอ่า นข้อมูล ที่ ติดมากับตู้ คอนเทนเนอร์ห รื อ
ยานพาหนะที่ทาการขนย้ ายสิน ค้านั้น เข้าระบบคอมพิว เตอร์ของศุลกากร ถ้าข้อมูลถูกต้องตรงกันระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้าโดยอัตโนมัติ

