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บทที่ ๒
พิธีการศุลกากรส่งของออกทางอากาศยาน
-------------------

3 03 0๒ 01 การผ่านพิธีการศุลกากรขาออกทางอากาศยาน
ในการส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรทางอากาศยาน
(1) ให้ผู้ส่งของออกจัดทาข้อมูลใบขนสินค้าขาออกพร้อมรายละเอียดการกากับการขนย้ายสินค้าตาม
มาตรฐานที่ศุลกากรกาหนดเพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายของส่งออกผ่าน
จุดรับบรรทุกที่กาหนด ณ สนามบินศุลกากร เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
(2) ในการจัดทาข้อมูลใบขนสินค้าขาออกพร้อมรายละเอียดการกากับการขนย้ายสินค้า ผู้ส่งของออก
จะดาเนินการตามประมวลฯ ข้อ 3 01 ๐๒ 07 – ๓ ๐๑ ๐๒ ๐๙ ซึ่งเมื่อผู้ส่งของออกได้รับเลขที่ใบขนสินค้า
แล้ว ถือเป็นเลขที่ใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานด้วย ทั้งนี้ ผู้ส่งของออกจะบันทึกรหัสสถานที่ตรวจ
ปล่อย (Release Port) และบันทึกรหัสถานที่รับบรรทุก (Load Port) ให้ตรงตามที่กรมศุลกากรกาหนด
(3) เมื่อผู้ส่งของออก / ตัวแทน / ผู้รับผิดชอบการบรรจุ มีความประสงค์จะขนย้ายของขาออกไปยัง
สนามบินศุลกากร ให้สั่งพิมพ์ใบกากับการขนย้ายสินค้าจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือทาสาเนาภาพถ่ายใบกากับ
การขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน หรือแสดงเลขที่ใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานที่ระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรได้กาหนดไว้ในเอกสารอื่นใด มอบให้พนักงานขับรถบรรทุกเพื่อกากับสินค้าที่ทาการขนย้ายนั้น
(4) กรณี ผู้ ส่ ง ของออกหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ขอบการบรรจุ ส่ ง ข้อ มู ล การตรวจสอบรหั ส โดยใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ
(Radio Frequency Identification: RFID) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกาหนดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร ให้ผนึกซีลอิเล็กทรอนิกส์ (e-seal) ที่ประตูตู้คอนเทนเนอร์ หรือที่บานประตูท้ายของรถตู้ทึบที่ ใช้ใน
การขนย้ ายสินค้า ทั้งนี้ ซีลอิเล็กทรอนิกส์ (e-seal) ต้องสามารถส่งสั ญญาณสื่ อสารกับเครื่องอ่านระบบ
ตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถี่วิทยุ (RFID Reader) ที่ติดตั้งอยู่ ณ สถานีตรวจสอบสินค้าของสนามบินศุลกากรได้

3 03 0๒ 0๒ การผ่านพิธีการศุลกากรขาออกทางอากาศยานในรูปแบบเอกสาร (Manual)
ผู้ส่งของออกทางอากาศยานที่ประสงค์จะขอผ่านพิธีการศุลกากรขาออกทางอากาศยานในรูปแบบ
เอกสาร (Manual) จะต้องยื่นปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ สนามบินที่เป็นจุดรับบรรทุกที่
กาหนด (Release Port) ก่อนตารางเวลาที่อากาศยานจะออกไปนอกราชอาณาจักรไม่เกิน 3 ชั่วโมง
(1) กรณีผู้ส่งของออกซึ่งได้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากรแล้ว แต่ยัง
มิได้รับการตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาออก เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ให้ปฏิบัติดังนี้
(1.1) ให้ผู้ส่งของออกนี้ยื่นคาร้องขอพร้อมแนบเอกสารประกอบที่ลงนามโดยผู้ส่งของออกหรือ
ผู้รับมอบอานาจดังต่อไปนี้
(1.1.1) ใบขนสินค้าขาออกที่พิมพ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งของออกหรือ
เคาน์เตอร์บริการซึ่งระบุเลขที่อ้างอิงการส่งข้อมูลไว้ จานวน 2 ชุด
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(1.1.2) ข้อมูลรายละเอียดใบขนสินค้าขาออกที่พิ มพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่บันทึก
ข้อมูลตามเลขที่อ้างอิงดังกล่าว จานวน 2 ชุด
(1.1.3) ใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานในรูปแบบเอกสารพร้อมรายละเอียด
การกากับการขนย้ายสินค้าจานวน 2 ชุด
(1.2) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบทาการตรวจสอบข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(1.2.1) กรณีพบว่าระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรมีการตอบรับข้อมูลโดยกาหนด
เลขที่ใบขนสินค้าขาออกแล้ว ให้พิมพ์ใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน 1 ชุด มอบให้ผู้ส่งของออกเพื่อ
ดาเนินการผ่านพิธีการ ต่อไป
(1.2.2) กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรยังไม่ทาการตอบรับกาหนดเลขที่ใบขน
สินค้าขาออก ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกซึ่งใช้เป็นเลขที่ใบกากับการขนย้ายสินค้าทาง
อากาศยานด้วยในรูปแบบเอกสาร และจะประทับหรือเขียนเลขที่ไว้ที่มุมบนด้านขวาของใบขนสินค้าขาออก
และใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานทั้ง 2 ฉบับ แล้วจึงลงชื่อพร้อม วัน เดือน ปี กากับ แล้วมอบใบ
ขนสินค้าขาออกในรูปแบบเอกสาร 1 ชุด และใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานเอกสารต่อไป
(๑.๒.๓) ให้บันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาออกพร้อมรายละเอียดการกากับการขนย้าย
สินค้าดังกล่าวลงในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรโดยพลัน
(1.2.๔) ให้รวบรวมใบขนสินค้าขาออกที่พิมพ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งของ
ออกหรือเคาน์เตอร์บริการซึ่งระบุเลขที่อ้างอิงการส่งข้อมูลไว้ อีก 1 ชุด และใบกากับการขนย้ายสินค้าทาง
อากาศยานในรูปแบบเอกสารที่ลงนามผู้ส่งของออกแล้ว อีก 1 ชุด พร้อมเอกสารประกอบคาร้องอื่น ๆ ให้
จัดเก็บไว้ที่สานักงานศุลกากร / ด่านศุลกากรเพื่อเป็นหลักฐาน
(2) ผู้ส่งของออกซึ่งได้จัดทาข้อมูลใบขนสินค้าขาออกพร้อมรายละเอียดการกากับการขนย้ายสินค้า ใน
รูปแบบเอกสารยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ สนามบินที่เป็นจุดรั บบรรทุกที่กาหนดแล้วสามารถร้องขอผ่าน
พิธีการศุลกากรในรูปแบบเอกสารเช่นเดียวกับกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องได้ ดังนี้
(2.1) กรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่สามารถบันทึกขอมูลใบขนสินค้าขาออกพร้อมรายละเอียดการ
กากับการขนย้ายสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้วเสร็ จก่อนตารางเวลาที่อากาศยานจะออกไป
นอกราชอาณาจักร 3 ชั่วโมง ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบ ณ หน่วยบริการศุลกากรของสานักงานศุลกากร
หรือด่านศุลกากร พิจารณาอนุญาตให้ผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อการส่งของออกทางอากาศยานในรูปแบบเอกสาร
เช่นเดียวกับกรณีที่มีผู้ส่งของออกร้องขอเครื่องเมื่อคอมพิวเตอร์ขัดข้องในหมวด ๘
(2.๒) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเลขที่ใบขนสินค้าขาออก (ซึ่งจะใช้เป็นเลขที่ใบกากับการขนย้าย
สินค้าทางอากาศยานด้วย) ในรูปแบบเอกสาร และให้ประทับหรือเขียนเลขที่ไว้ที่มุมบนด้านขวาของใบขนสินค้า
ขาออก และใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานที่ยื่นไว้ ทั้ง 2 ฉบับ แล้วจึงลงชื่อพร้อม วัน เดือน ปีกากับ
รูปแบบเลขที่ใบขนสินค้าขาออกในรูปแบบเอกสาร มีจานวน 14 หลัก ทานองเดียวกับใบขนสินค้าขาออกใน
หมวด ๑ แล้วมอบใบขนสินค้า 1 ชุด และใบกากับการขนย้ายสินค้า ทางอากาศยาน 1 ชุด คืนให้ผู้ร้องขอเพื่อ
เป็นหลักฐานการผ่านพิธีการในรูปแบบเอกสาร ต่อไป
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(2.๓) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบท าการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใบขนสิ น ค้ า ขาออก พร้ อ ม
รายละเอียดการกากับการขนย้ายสินค้าดังกล่าว ลงในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรโดยพลัน
(2.๔) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบรวบรวมใบขนสินค้าขาออกอีก 1 ชุด และใบกากับ
การขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน อีก 1 ชุด พร้อมเอกสารประกอบคาร้องอื่น ๆ ส่งไปจัดเก็บไว้ที่สานักงาน
ศุลกากรหรือที่ด่านศุลกากรของผู้ส่งข้อมูลเป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ทาการออก
เลขที่ใบขนสินค้าขาออกในรูปแบบเอกสารเช่นเดียวกับกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง

3 03 0๒ 0๓ การตรวจสอบ ณ สถานที่ตรวจปล่อยสินค้าหรือจุดรับบรรทุก
(๑) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศ
ยานตรวจสอบรหัสสถานที่ตรวจปล่อย (Release Port) และรหัสถานที่รับบรรทุก (Load Port) ในข้อมูลใบขน
สินค้าขาออกให้ถูกต้อง
(๑.๑) กรณีการส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรทางคลังสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๑.๑.๑) รหัสสถานที่ตรวจปล่อย (Release Port)
- คลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) รหัส 1191
- หรือคลังสินค้า บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จากัด รหัส 1192
- หรือคลังสินค้า ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จากัดสาหรับส่งออกสินค้าเร่งด่วน รหัส 1193
- คลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) สาหรับส่งออกสินค้าเร่งด่วน รหัส 1194
(๑.๑.2) รหัสถานที่รับบรรทุก (Load Port) เป็นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รหัส 1190
(๑.1.3) ผู้ ส่ งของออกต้อ งนาของส่ ง ออกผ่ า นจุ ดรั บ บรรทุ กที่ ก าหนดเพื่ อ ตัด บั ญ ชี
ใบกากับการขนย้ายสินค้า ณ หน่วยบริการศุลกากรที่รับผิดชอบตรวจสินค้าขาออก สานักงานศุลกากรตรวจ
สินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๑.2) กรณีการส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรทางอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๑.2.1) รหัสสถานที่ตรวจปล่อย เป็นอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ รหัส 1195
(๑.๒.2) รหัสสถานที่รับบรรทุกเป็นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รหัส 1190
(๑.2.3) ผู้ส่งของออกนาของส่งออกผ่านจุดรับบรรทุกที่กาหนดเพื่อตัดบัญชีใบกากับ
การขนย้ายสินค้า ณ หน่วยงานบริการผู้โดยสารที่รับผิดชอบตรวจสินค้าขาออก สานักงานศุลกากรตรวจของ
ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๑.3) กรณีส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเที่ยวบินตรง (Direct Flight) ทางสนามบิน
นานาชาติอื่นนอกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๑.3.1) รหัสสถานที่ตรวจปล่อย และรหัสสถานที่รับบรรทุกเป็นสนามบินศุลกากร
นั้น ๆ เช่น
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รหัส 4801
- ท่าอากาศยานภูเก็ต รหัส 7101
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- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รหัส 6001
- ท่าอากาศยานกระบี่ รหัส 7201
- ท่าอากาศยานดอนเมือง รหัส ...... เป็นต้น
(๑.3.2) ผู้ ส่ งของออกต้อ งนาของส่ ง ออกผ่ า นจุ ดรั บ บรรทุ กที่ ก าหนดเพื่ อ ตัด บั ญ ชี
ใบกากับการขนย้ายสินค้า ณ หน่วยบริการศุลกากร ของด่านศุลกากร หรือสานักงานศุล กากรที่กากับดูแล
สนามบินศุลกากร
(๒) ในการนาของผ่านสถานที่ตรวจปล่อย (Release Port) ผู้ส่งของออกจะแจ้งเลขที่ใบกากับการขน
ย้ายสินค้าทางอากาศยาน หรือสาเนาภาพถ่ายใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน สาหรับกรณีที่ผ่านพิธี
การศุลกากรในรูปแบบกระดาษ (Manual) ต้องยื่นเอกสารใบขนสินค้าขาออกพร้อมใบกากับการขนย้ายสินค้า
ทางอากาศยาน ต่อหน่ ว ยบริ การศุล กากรขาออก พร้อมกับแจ้ง เลขที่ใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศยาน (Air
Waybill) เพื่อทาการตรวจสอบสถานะของใบขนสินค้าขาออกและใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน
กรณีใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานมีรหัสแบบแท่ง (Bar Code) ให้ใช้เครื่องอ่านรหัสแบบ
แท่ง (Bar Code Reader) อ่านแถบข้อมูล หรือใช้วิธีการบันทึกเลขที่ใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน
เพื่อทาการตรวจสอบการตัดบัญชีใบขนสินค้าขาออกและใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน

3 03 0๒ 0๔ การตรวจสอบตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้าและการตรวจปล่อยสินค้า
ส่งออกทางอากาศยาน
(1) การตรวจสอบตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน
(1.1) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาออกที่ระบุเลขที่ไว้ใน
ใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน แล้วทาการตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน
กรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรอยู่ในเงื่อนไขความเสี่ย งว่า “รับได้” (Green Line) ให้
ตรวจสอบจานวนหีบห่อ เครื่องหมาย เลขหมาย พร้อมกับทาเครื่องหมายในช่องตัดบัญชีใบกากับฯ และลง
ลายมือชื่อ วัน / เดือน / ปี / เวลา ในใบกากั บการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน และให้ ผู้ส่งของออกหรือ
ตัวแทนรับมอบใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน และนาของที่ตรวจปล่อยแล้วเข้าไปในคลังสินค้าเพื่อ
นาไปรับบรรทุกขึ้นเครื่องบินต่อไป
กรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรกาหนดว่าติดเงื่อนไขความเสี่ยง “ให้เปิดตรวจ” (Red Line) ให้
ดาเนินการเปิดตรวจตามระเบียบที่กาหนด
(1.2) กรณีที่ใช้ระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถี่วิทยุสาหรับติดตามยานพาหนะขนส่งตู้คอน
เทนเนอร์หรือรถตู้ทึบที่ทาการขนย้ายสินค้า เมื่อยานพาหนะดังกล่าววิ่งผ่านสถานีตรวจสอบศุลกากร ตัวอ่าน
ข้อมูล (RFID Reader) จะอ่านข้อมูลที่ติดมากับตู้คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะที่ทาการขนย้ายสินค้านั้นเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ถ้าข้อมูลถูกต้องตรงกัน ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตัดบัญชีใบกากับ
การขนย้ายสินค้าทางอากาศยานโดยอัตโนมัติ
กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกอ่าน หรือระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรกาหนดว่าติดเงื่อนไขความเสี่ยง
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(Red Line) ให้ดาเนินการเปิดตรวจตามระเบียบที่กาหนด
(1.3) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับข้อมูลการตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้า
ไปให้ผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกที่ปรากฏเลขที่ใบขนสินค้าในใบกากับการขนย้ายสินค้านั้น ทราบถึงการตัด
บัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
(2) การตรวจของขาออก
(2.1) ของขาออกที่มีคาสั่ง “ให้เปิดตรวจ” ซึ่งเกิดจาก
(2.1.1) ของส่งออกที่ขนย้ายมายังสถานีตรวจปล่อยที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยงซึ่งต้อง
ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ
(2.1.2) กรณีผู้ส่งของออกมีความประสงค์ขอให้เปิดตรวจของที่จะส่งออก โดยยื่นคา
ร้องต่อหัวหน้าหน่วยบริการศุลกากรขาออกเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นการเฉพาะราย
(2.2) การตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการกาหนดพิกัด
อัตราศุลกากรและการกาหนดราคาศุลกากร
(2.2.1) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการศุลกากร
ประจาจุดที่กาหนด (สถานที่ตัดบัญชี ใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานและตรวจปล่อย) ทราบถึงเลขที่
ใบขนสินค้าขาออกที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยงและกาหนดชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่จะทาการตรวจของโดยอัตโนมัติ
(2.2.2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับข้อมูลการตัดบัญชีใบกากับการ
ขนย้ายสินค้าทางอากาศยานไปให้ผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทราบถึงการตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินาค้า
และการให้เปิดตรวจ เพื่อมาติดต่อหน่วยบริการศุลกากรขาออก
(2.2.3) ให้ เจ้าหน้าที่ศุล กากรแจ้งให้ ผู้ ส่ งของออกหรือตัว แทนทราบ เพื่อให้ นา
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายสินค้าไปยังจุดตรวจสินค้า เพื่อปฏิบัติตามคาสั่งการตรวจ แล้วแต่กรณี
(2.3) เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทาการบันทึกการ
ตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร พร้อมกับทาเครื่ องหมายในช่องตรวจปล่อยสินค้าและลงลายมือชื่อ
วัน เดือน ปี เวลา ในใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน และมอบใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศ
ยานให้ ผู้ ส่ ง ของออกหรื อตัว แทนเพื่ อน าของที่ต รวจปล่ อยแล้ ว เข้ าไปในคลั ง สิ นค้า เพื่อน าไปรั บบรรทุกขึ้ น
เครื่องบินต่อไป

3 03 0๒ 0๕ การรับบรรทุกของส่งออก
(1) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจาจุดรับบรรทุกมีหน้าที่ตรวจสอบการรับบรรทุกของส่งออก ดังนี้
(1.1) กรณีใบขนสินค้าขาออกระบุสถานที่ตรวจปล่อย (Release Port) และสถานที่รับบรรทุก
(Load Port) อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เช่น ส่งของออกทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานที่ตรวจปล่อย (Release
Port) 1191 หรือ 119๒ สถานที่รับบรรทุก (Load Port) 1190 หรือ ส่งของออกทางท่าอากาศยานภูเก็ต
สถานที่ตรวจปล่อย (Release Port) 7101 สถานที่รับบรรทุก (Load Port) 7101 เป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรทีท่ าหน้าที่ตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน มีหน้าที่ตรวจสอบการรับบรรทุกของใบ

62

ขนสินค้าขาออกที่ตนได้ทาหน้าที่ตัดใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน และให้ตรวจสอบรายงานอากาศ
ยานออกของผู้ควบคุมอากาศยานหรือตัวแทนผู้รับมอบอานาจจากผู้ควบคุมอากาศยาน หรือตัวแทนอากาศยาน
ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(1.2) กรณีใบขนสินค้าขาออกระบุสถานีที่ตรวจปล่อย (Release Port) และสถานที่รับ
บรรทุก (Load Port) อยู่ในต่างพื้นที่ เช่น ส่งของออกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานที่ตรวจปล่อย
(Release Port) 1191 หรือ 1192 แล้วไปเปลี่ยนอากาศยานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต สถานที่รับบรรทุก
(Load Port) 7101 เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจาสถานที่รับบรรทุก
(Load Port) ที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่ตรวจสอบการรับบรรทุกของใบขนสินค้าขาออกและให้ตรวจสอบ
รายงานอากาศยานออกของผู้ควบคุมอากาศยานหรือตัวแทนผู้รับมอบอานาจจากผู้ควบคุมอากาศยาน หรือ
ตัวแทนอากาศยานในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(1.3) ให้สานักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร กาหนดเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจาการอากาศ
ยานขาออก เพื่อกากับการรับบรรทุกของส่งออกภายใต้การบริหารความเสี่ยงทางศุลกากร

3 03 0๒ 0๖ การส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรที่มีการเปลี่ยนอากาศยานภายในประเทศ
กรณีการส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรทางอากาศยานที่ได้ทาการตรวจปล่อย ณ ท่าอากาศยานต้น
ทางแห่งหนึ่ง (Release Port) แล้วบรรทุกอากาศยานเดิน ภายในประเทศนาไปยังท่าอากาศยานอีกแห่งหนึ่ง
ปลายทาง เพื่อเปลี่ยนอากาศยานเดินระหว่างประเทศส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (Load Port) ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) การรับบรรทุกของส่งออกเพื่อไปเปลี่ยนอากาศยานยังท่าอากาศยานนานาชาติที่อยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของด่านศุลกากร หรือสานักงานศุลกากร แล้วแต่กรณี ต้องเป็นอากาศยานของบริษัทสายการบินที่
ได้ทาสัญญาประกันทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทสายการบิน” โดยให้ยื่นคาร้องและทา
สัญญาประกันทัณฑ์บนที่ด่านศุลกากร สานักงานศุลกากร ต้นทาง
(2) เมื่อผู้ส่งของออกขนย้ายของส่งออกผ่านจุดรับบรรทุกที่กาหนด (Release Port) ให้หน่วยบริการ
ศุลกากรของด่านศุลกากร หรือสานักงานศุลกากร ซึ่งกากับดูแลท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อการส่งออกไป
นอกราชอาณาจั ก รตรวจสอบข้ อ มู ล ใบขนสิ น ค้ า ขาออกและข้ อ มู ล ใบก ากั บ การขนย้ า ยสิ น ค้ า ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(2.1) กรณีส่งของออกทางท่าอากาศยานนานาชาติ แห่งหนึ่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น
เที่ยวบิ นเชียงใหม่ – นาริตะ แต่ไปเปลี่ยนอากาศยานระหว่างประเทศยังท่าอากาศยานนานาชาติอื่นใน
ราชอาณาจักร เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนออกไปนอกราชอาณาจักร
(2.1.1) ให้ตรวจสอบรหัสสถานที่รับบรรทุกและรหัสสถานที่ตรวจปล่อยเป็นท่าอากาศ
ยานนานาชาติต้นทางที่ขนของขึ้นบรรทุกอากาศยานว่าเป็นไปตามรหัสสถานที่ที่กรมศุลกากรกาหนดไว้ เช่น
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รหัส 4801 หรือท่าอากาศยานภูเก็ต รหัส 7101 หรือท่าอากาศยานหาดใหญ่ รหัส
6001 เป็นต้น
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(2.1.2) ให้หน่วยบริการศุลกากรขาออกของด่านศุลกากรที่กากับดูแลท่าอากาศยาน
นานาชาติต้นทางที่ขนของขึ้นบรรทุกอากาศยาน เช่น ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด่านศุลกากรท่า
อากาศยานหาดใหญ่ เป็นต้น ดาเนินการตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้าเมื่อผู้ส่งของออกได้นาของส่งออก
มายังจุดรับบรรทุกที่กาหนด (Release Port)
(2.2) กรณีส่งของออกทางท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่ง แต่ตัวแทนอากาศยานมีการนา
ของส่งออกไปเปลี่ยนอากาศยานภายใต้การกากับดูแลของตัวแทนอากาศยาน ณ ท่า อากาศยานนานาชาติแห่ง
อื่นภายในราชอาณาจักร เช่น เที่ยวบินเชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ โดยมีการเปลี่ยนอากาศยานในลานจอดอากาศ
ยานภายใต้การกากับดูแลของตัวแทนอากาศยาน เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
(2.2.1) ตรวจสอบการบันทึกรหัสสถานที่ปล่อยเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแรกที่เป็น
จุดรับบรรทุกตามที่กรมศุลกากรกาหนด เช่น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รหัส 4801 หรือ ท่าอากาศยานภูเก็ต
รหัส 7101 หรือท่าอากาศยานหาดใหญ่ รหัส 6001 เป็นต้น
(2.2.2) ตรวจสอบการบันทึกรหัสสถานที่รับบรรทุกให้เป็ นท่าอากาศยานนานาชาติ
ปลายทางที่เปลี่ยนอากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักร เช่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รหัส 1190 เป็นต้น
(2.2.3) ตรวจสอบการบันทึกเที่ยวบิน (Flight No.) และวันที่ส่งออก เป็นเที่ยวบินที่
บรรทุกของออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น เที่ยวบินที่บรรทุกของส่งออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(2.2.4.) ให้หน่วยบริการศุลกากรขาออกของสานักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากรที่
กากับดูแลท่าอากาศยานนานาชาติ ที่ผู้ส่งของออกนาของส่งออกไปส่งมอบให้อยู่ในความรับผิดชอบของตัวแทน
อากาศยานก่อนการขนส่งไปเปลี่ยนเที่ยวบิน เช่น ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ เป็นต้น ตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้าเมื่อผู้ส่งของออกได้นาของส่งออกมายังจุดรับบรรทุกที่กาหนด
(3) ในการนาของผ่านจุดรับบรรทุกที่กาหนดให้ผู้ส่งของออกแจ้งเลขที่ใบกากับการขนย้ายสินค้า หรือ
ยื่นใบขนสินค้าขาออกในรูปแบบเอกสารพร้อมใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานและใบแจ้งการเปลี่ยน
อากาศยานภายในประเทศเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศต่อหน่วยบริการศุลกากรขาออกของหน่วยงานที่กากับ
ดูแลท่าอากาศยานนานาชาติดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทาการตรวจสอบเพื่อตัดบัญชีใบขนสินค้าขาออก
และใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานและให้ผู้ส่งของออกหรือตัวแทนรับมอบใบกากับการขนย้ายสินค้า
ทางอากาศยาน ใบแจ้งการเปลี่ยนอากาศยานภายในประเทศและนาของมอบให้อยู่ ในความรับผิดชอบของ
ตัวแทนอากาศยานเพื่อนาไปมอบให้หน่วยบริการ ขาออกของด่านศุลกากรหรือสานักงานศุลกากรที่กากับดูแล
ท่าอากาศยานสุดท้ายที่เปลี่ยนอากาศยานเพื่อรับบรรทุกของส่งออกไปนอกราชอาณาจักรต่อไป
(4) ในกรณีใบขนสินค้าขาออกที่ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ (Red Line) เมื่อผู้ส่งของออกนา
ของเข้าออกมายังหน่วยบริการศุลกากรขาออกตามที่บันทึกรหัสเป็นสถานที่ตรวจปล่อยในใบกากับการขนย้าย
สินค้าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบคาสั่งที่เกี่ยวกับการตรวจของต่อไป
(5) ให้ด่านศุลกากร สานักงานศุลกากร ที่กากับดูแลท่าอากาศยานนานาชาติต้นทาง แจ้งการเปลี่ยน
อากาศยานภายในประเทศเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ด่านศุลกากร สานักงานศุลกากรที่กากับ
ดูแลท่าอากาศยานนานาชาติปลายทางที่เปลี่ยนอากาศยานออกเพื่อส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรทราบ
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(6) ให้ด่านศุลกากร หรือสานักงานศุลกากรที่กากับดูแลท่าอากาศยานนานาชาติต้นทาง ท่าที่เปลี่ยน
อากาศยานและท่ า ปลายทางจั ด ให้ มี ห ลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การรั บ มอบ – ส่ ง มอบใบแจ้ ง เปลี่ ย นอากาศยาน
ภายในประเทศและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

3 03 0๒ 0๗ การดาเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
กรณีของส่งออกต้องมีการอนุมัติ / อนุญาต / รับรอง ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือ
เอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร
(1) ให้ผู้ส่งของออกบันทึกข้อมูลเลขที่การอนุมัติ / อนุญาต / รับรอง ในใบขนสินค้าขาออกขณะที่ผู้ส่ง
ของออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร
(1.๑) ในกรณีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ / อนุญาต / รับรอง ขอตรวจสอบของก่อน
การนาของเข้าไปในคลังสินค้า ให้ผู้ส่งของออกนาของพร้อมใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน มาให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายดังกล่าวตรวจสอบก่อน
(๑.2) ให้ผู้ส่งของออกพิมพ์หรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าลงบนเอกสารการ อนุมัติ / อนุญาต /
รับรอง ของผู้ส่งของออก ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิ
พิเศษทางภาษีอากร และยื่ น เอกสารการอนุมัติ / อนุญาต / รับรอง ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้องกับการ
ศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร ต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ จุดที่กาหนด โดย
(๑.๒.1) กรณีอยู่ในเงื่อนไขความเสี่ยงที่รับได้ ( Green Line) ให้ยื่นขณะตรวจปล่อย
หรือให้ยื่นภายใน 5 วันนับแต่วันตัดบัญชีในกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน หรือหากส่งเอกสารดังกล่าว
ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับถึงหน่วยบริการศุลกากรขาออก ณ จุดที่กาหนดไว้ในใบกากับการขนย้าย
สินค้าทางอากาศยานโดยถือวันที่ประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นวันยื่นเอกสาร
(๑.๒.๒) กรณีที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง (Red Line) ให้ยื่นขณะตรวจปล่อย
(๒) การรับเอกสารการอนุมัติ / อนุญาต / รับรอง ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือ
เอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร
(๒.1) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรหน่วยบริการศุลกากร ลงรับเอกสารไว้ตามระเบียบสารบรรณหรือ
ตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ
(๒.๒) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นกับข้อมูลใบขนสินค้า
ขาออกในระบบคอมพิว เตอร์ ของศุลกากร หากตรวจพบว่าเอกสารไม่ตรงกับข้อมูล ใบขนสิ นค้าขาออกให้
พิจารณาดาเนินการเป็นการเฉพาะรายทันที
(๓) ในกรณีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ/ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง สามารถ รับ-ส่ง ข้อมูล
การอนุมัติ/อนุญาต/รับรอง หรือข้อมูลเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
แล้ว ผู้ส่งของออกไม่ต้องนาเอกสารการอนุมัติ/อนุญาตมายื่นต่อหน่วยบริการศุลกากรอีก
(๔) การจัดเก็บเอกสารการอนุมัติ/อนุญาต/รับรอง ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุล กากร หรือ
เอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร
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ให้หน่วยบริการศุลกากรรวบรวมเอกสารการอนุมัติ/อนุญาต/รับรอง หรือเอกสารเพื่อประกอบการ
ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรส่งให้ส่วนควบคุมทางศุลกากรภายใน 3 วันทาการ เพื่อประกอบพิจารณาทบทวน
ข้อมูลใบขนสินค้าขาออกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรภายหลังการตรวจปล่อย ต่อไป

3 03 0๒ 0๘ การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก
กรณีของที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ตามข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ผู้ส่ง
ของออกสามารถแก้ไขข้อมูลรายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออกได้ ดังต่อไปนี้
(1) ภายใน 10 วัน นับแต่วันตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้า กระทาได้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
(1.1) ให้ผู้ส่งของออกส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เพื่อแก้ไขข้อมูลรายการ
ของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออก (Short Declaration) และยืนยันปริมาณหรือจานวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออกให้ถูกต้อง
ตรงตามความเป็นจริง หรือ
(1.2) ให้ผู้ส่งของออกยื่นแบบแสดงรายการสินค้าที่ส่งออกไม่ครบตามจานวนที่แสดงไว้ในใบ
ขนสินค้าขาออกในรูปแบบกระดาษต่อหน่วยบริการศุลกากรขาออก สานัก งานศุลกากรและด่านศุลกากร
ทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร
(2) ภายหลัง 10 วัน นับแต่วันตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้า
(2.1) ให้ผู้ส่งของออก / ตัดแทนออกของจัดทาแบบแสดงรายการสินค้าที่ส่งออกไม่ครบตาม
จานวนที่แสดงไว้ในใบขนสิ นค้าขาออกในรูปแบบเอกสาร จานวน 2 ชุด ยื่นต่อหน่ว ยบริการศุลกากรของ
สนามบินศุลกากรที่เป็นจุดตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน
(2.2) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบพิจารณาคาร้องพร้อมการพิจารณาดาเนินการด้าน
คดีเป็นรายกรณีไป กรณีที่พิจารณาอนุญาตให้ทาการแก้ไขข้อมูลได้ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทาการบันทึกข้อมูล
แก้ไขลงในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรต่อไป
(๓) ให้ ผู้ อานวยการส านั กงานศุลกากรหรือนายด่านศุล กากรที่ที่รับผิดชอบท่าอากาศยานกาหนด
เจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือหน่วยงานศุลกากรภายในสานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร เพื่อรับผิดชอบพิจารณา
ดาเนินการให้แก่ผู้ส่งของออก / ตัดแทนที่ขอแก้ไขใบขนสินค้าขาออกให้เกิดความเหมาะสม

3 03 0๒ ๐๙ กรณีการขอตรวจรับสินค้ากลับคืน และ/หรือการยกเลิกการส่งออก
(1) กรณีการขอตรวจรับสินค้ากลับคืนบางส่วน เนื่องจากส่งออกไม่ครบจานวน
(1.1) ให้ผู้ส่งของออกขอแก้ไขข้อมูลรายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออก และยืนยันปริมาณหรือ
จานวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออกให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
(1.2) ให้ผู้ส่งของออก / ตัวแทนออกของจัดทาแบบแสดงรายการขอตรวจรับกลับคืน พร้อม
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องจานวน 2 ชุด ยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากรของสนามบินศุลกากรที่เป็นจุดตัดบัญชี
ใบกากับการขนย้ายสินค้า
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(1.3) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบคาร้องประกอบการพิจารณาอนุญาต ดังนี้
(1.3.1) ตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลรายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออกโดยยืนยัน
ปริมาณที่ส่งออกจริงในข้อมูลใบขนสินค้าขาออกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้ว
(1.3.2) ให้พิจารณาอนุญาตพร้อมประทับตราหรือเขียนข้อความการอนุญาตให้ตรวจ
รับกลับคืนบางส่วนไว้บนแบบแสดงรายการขอตรวจรับสินค้ากลับคืน ทั้ง 2 ชุด แล้วจึงลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปี
กากับ แล้วมอบแบบแสดงรายการขอตรวจรับสินค้ากลับคืน 1 ชุด คืนให้ผู้ร้องเพื่อเป็นหลักฐานการขอตรวจรับ
สินค้ากลับคืน ต่อไป แบบแสดงรายการขอตรวจรับกลับคืนอีก 1 ชุด พร้อมเอกสารแนบคาร้องอื่นๆ ให้เก็บ
รวบรวมไว้ ณ หน่วยบริการศุลกากรที่พิจารณาคาร้องขอเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป
(2) กรณีการตรวจรับสินค้ากลับคืนทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการส่งของออก
(2.1) ให้ผู้ส่งของออก/ตัวแทนจัดทาแบบแสดงรายการขอตรวจรับสินค้ากลับคืน /ยกเลิกการ
ส่งออก พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องจานวน 2 ชุด ยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากรของสนามบินศุลกากรที่เป็น
จุดตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน
(2.2) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบตรวจสอบคาร้อง และพิจารณาและดาเนินการ ดังนี้
(2.2.1) บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การยกเลิ ก ใบขนสิ น ค้ า ขาออกฉบั บ ดั ง กล่ า วออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(2.2.2) กรณีพิจารณาอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรประทับหรือเขียนข้อความการ
อนุญาตให้ตรวจรับกลับคืนทั้งหมด ไว้บนแบบแสดงรายการขอตรวจรับสินค้ากลับคืน/ยกเลิกการส่งออก ทั้ง 2 ชุด
แล้วจึง ลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปี กากับ แล้วมอบแบบแสดงรายการขอตรวจรับสินค้ากลับคืน/ขอยกเลิกการ
ส่งออก 1 ชุด คืนให้ผู้ร้องเพื่อเป็นหลักฐานการขอตรวจรับสินค้ากลับคืน ต่อไป แบบแสดงรายการขอตรวจรับ
กลับคืน/ยกเลิกการส่งออก อีก 1 ชุด พร้อมเอกสารแนบคาร้องอื่นๆ ให้เจ้าหน้า ที่ศุลกากรเก็บรวบรวมไว้ ณ
หน่วยบริการศุลกากรที่พิจารณาคาร้องขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

3 03 0๒ ๑๐ การร้องขอดาเนินการใดๆ หรือขอแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรภายหลังการส่งออก
การร้องขอดาเนินการใดๆ หรือการร้องขอแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรภายหลังการ
ส่งออก
(1) ให้ ผู้ส่ งของออก/ตัว แทนออกของจัดทาคาร้องขอแก้ไขเปลี่ ยนแปลงพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จานวน 2 ชุด ยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากร ในเขตพื้นที่ที่ผู้นาของออกหรือตัวแทนออกของตามใบขนสินค้าขา
ออกที่มีภูมิลาเนาอยู่ หรือสนามบินศุลกากรที่ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร
(2) ให้หน่วยบริการศุลกากร ผู้รับคาร้องพิจารณาดาเนินการเป็นการเฉพาะราย โดยต้องพิจารณา
ความผิด ดังนี้
(2.1) หากการแก้ไขนั้นไม่กระทบต่อค่าภาษีอากรและอยู่ในเกณฑ์การระงับคดีให้ผ่อนผันการ
ปรับได้
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(2.1.1) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบของหน่วยบริการศุลกากรพิจารณาความผิด
และสั่งการผ่อนผันการปรับได้ แล้วรวบรวมการสั่งคดี ไปก่อนสรุปส่งให้หน่วยงานคดีเป็นรายเดือนภายในวันที่
๕ ของเดือนถัดไป
(2.1.2) ให้หน่วยงานคดีรวบรวมการสั่งคดีดังกล่าว เพื่อรายงานให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายให้สั่งคดีแทน ทราบต่อไป
(2.2) หากการแก้ไขนั้นกระทบต่อค่าภาษีอากร หรือการคืนอากร หรือการชดเชยค่าภาษี
อากร หรือการยกเว้ นอากร ให้ ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งหน่วยงานคดี ดาเนินการด้านคดี
ตามปกติ
(3) กรณีพิจารณาอนุญาตให้ทาการแก้ไขข้อมู ลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่หน่วย
บริการศุลกากรบันทึกผลการพิจารณาพร้อมลงชื่อและวัน เดือน ปี กากับในเอกสารและรวบรวมไว้กับชุดคา
ร้องขอดังกล่าว และให้บันทึกข้อมูลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรด้วย แล้ว
ให้มอบคาร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงพร้อมหลักฐานแสดงการพิจารณาอนุญาตดังกล่าว 1 ชุ ดคืนให้ผู้ร้องเพื่อ
เป็นหลักฐานต่อไป

3 03 0๒ 1๑ การส่งออกของเร่งด่วน
(๑) คานิยาม
(๑.1) คาว่า “ของเร่งด่วน” หมายความว่า ของที่อนุญาตให้ปล่อยผ่านทันทีที่ของมาถึง
(1.๒) คาว่ า “ของเร่ งด่วนขาออก” หมายความว่า ของที่ขนส่ งทางอากาศยานออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยผู้ประกอบการของเร่งด่วน
(1.๓) คาว่า “ผู้ประกอบการของเร่งด่วน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการของ
เร่งด่วน โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกาหนด
(1.๔) คาว่า “ระบบพิธีการศุลกากรของเร่งด่วน” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรที่
เกี่ยวข้องกั บ การดาเนิ น กระบวนการทางศุ ล กากรของเร่งด่ว น ด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ทั้งหมดหรื อ
บางส่วน โดยให้ดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด
(๒) การปล่อยของโดยรีบด่วนให้ดาเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๒.๑) ผู้ประกอบการของเร่งด่วน ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บัญชีสินค้า (Pre-Arrival Manifest) ของ
เร่งด่วนที่จะส่งออก ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด ณ จุดนาเข้าหรือส่งออก
(๒.๒) ศุลกากรจะทาการตรวจสอบบัญชีสินค้าล่วงหน้า (Pre-Arrival Manifest) เพื่อเลือก
ตรวจของที่มีความเสี่ยงก่อนการปล่อยของ โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยง
(๓) ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกของเร่งด่วน ให้มีการกาหนดหลักการไว้ ดังนี้
(๓.1) การร้องขอให้ปล่อยของเร่งด่วนขาออกทางอากาศยานออกนอกราชอาณาจักรโดยรีบด่วน
ขณะทีข่ องมาถึงสานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ผู้ประกอบการของเร่งด่วนดาเนินการ
เพื่อแจ้งข้อมูลการส่งออกของเร่งด่วนล่วงหน้า (Pre-Arrival Manifest) เป็นรายเที่ยวบิน
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(๓.2) คาร้องขอส่งของเร่งด่วนออกโดยรีบด่วน หมายถึง การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
จัดทาขึ้นตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด เพื่อขออนุญาตส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรก่อนที่จะจัดทา
ใบขนสินค้าขาออกเร่งด่วนเนื่องจากมีความจาเป็นรีบด่วน
(๓.3) การจัดทาใบขนสินค้าขาออกเร่งด่วน ให้ถือสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากร
ที่เป็นอยู่ในเวลาที่ยื่นคาร้องขอส่งของเร่งด่วนออกไปโดยรีบด่วน
(๔) การจัดประเภทของเร่งด่วนขาออกให้จัดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
(๔.1) ประเภทที่ ๑ เอกสารต่างๆ ที่ไม่ต้องเสียอากรตามภาค 3 แห่งพระราชกาหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกากัด
(๔.2) ประเภทที่ ๒ ของส่งออกไปนอกอาณาจักรภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๔.2.1) ไม่ต้องเสียอากรหรือได้รับยกเว้นอากรตามภาค ๓ แห่งพระราชกาหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งมีราคาตามบัญชีราคาสินค้าไม่เกินฉบับละ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(๔.2.2) ไม่เป็นของต้องห้ามต้องกากัด
(๔.2.3) ไม่ขอใช้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษทางภาษีอากรอื่นๆ เช่น เขตปลอดอากร
คลังสินค้าทัณฑ์บน การคืนอากรทั่วไป ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ การคืนอากรตาม
มาตรา ๑๙, มาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ เขตประกอบการเสรี
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ การชดเชยค่าภาษีอากร
ตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรของส่ งออกที่ผลิ ตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ การยกเว้นหรือ
ลดหย่อนอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้น
(๔.๒.๓) ไม่ขอใช้สิทธิยกเว้นอากร ตามภาค ๔ แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๓๐
(๔.3) ประเภทที่ ๓ ของอื่น ๆ นอกจากของตามประเภทที่ ๑ และ ๒
(๕) การแจ้งข้อมูลรายละเอียดของเร่งด่วน ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เพื่อร้องขอให้ปล่อยของ
ขาออกออกจากอารักขาศุลกากรโดยรีบด่วนก่อนการจัดทาข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเร่งด่วน
(๕.1) ผู้ประกอบการของเร่งด่วนได้จัดทาข้อมูลของเร่งด่วนล่วงหน้าตามมาตรฐานที่
กรมศุลกากรกาหนดตามยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง
(๕.2) ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เพื่อแจ้งให้
ศุลกากรทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง ก่อนอากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักร
(๕.3) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ได้รับข้อมูลของเร่งด่วนขาออกดังกล่าวแล้ว
จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามเงื่อนไขที่กาหนด หากถูกต้องระบบจะแจ้งกลับเลขที่ รับข้อมูลการขอส่งของ
เร่งด่วนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยรีบด่วน ให้ผู้ส่งข้อมูลทราบ
(๖) ของเร่ งด่ ว นขาออกประเภทที่ ๒ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ของศุ ล กากรจะท าการตรวจสอบข้ อมู ล
รายละเอียดของเร่งด่วนล่วงหน้า เพื่อเลือกตรวจสอบของก่อนการส่งของเร่งด่วนขาออกไปนอกราชอาณาจักรโดย
จะกาหนดให้ตรวจสอบของเร่งด่วนขาออกเป็นสองกรณี คือ
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กรณีที่หนึ่ง ของที่ได้รับยกเว้นการตรวจ (Green Line)
กรณีที่สอง ของที่ต้องตรวจสอบก่อนการส่งของออกนอกราชอาณาจักร (Red Line)
กรณี มีเหตุ แห่ งความสงสั ย ในรายการของเร่ งด่ ว นประเภทที่ ๒ ให้ เจ้ าหน้าที่ ศุ ลกากรผู้ ตรวจสอบ
ดาเนินการบันทึกข้อมูลเพื่อเลือกตรวจสอบของเร่งด่วนเพิ่มเติม
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับข้อมูลการเลือกตรวจสอบของเร่งด่วนขาออกให้ ผู้ส่งข้อมูล
ทราบโดยอัตโนมัติ เพื่อคัดแยกของเร่งด่วนขาออกให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนการส่งของเร่งด่วนขาออกไปนอก
ราชอาณาจักร
(๗) ของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ ๓ ให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
ว่าด้วยการส่งของออก
(๘) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบการจัดทาข้อมูลคาร้องขอส่งของขาออกเร่งด่วนประเภทที่ ๑ ดังนี้
(๘.๑) ผู้ประกอบการของเร่งด่วนได้จัดทาข้อมูลคาร้องขอส่งของออกโดยรีบด่วน โดยสามารถ
รวมรายละเอียดชนิดของและสาแดงราคารวมทุกใบตราส่งในเที่ยวบินนั้น ส่วนประเภทพิกัดให้สาแดงตามพิกัด
ขาเข้าของของที่มีมูลค่ารวมมากที่สุด
(๘.๒) ผู้ประกอบการของเร่งด่วนได้ส่งข้อมูลคาร้องขอส่งของขาออกเร่งด่วนทางอิเล็กทรอนิกส์
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรในฐานะผู้ส่งของออก
(๘.๓) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้รับข้อมู ลคาร้องขอส่งของเร่งด่วนออกโดยรีบด่วน
ระบบจะแจ้งกลับเลขที่รับข้อมูลคาร้องให้ผู้ส่งข้อมูลทราบ โดยถือเป็นการอนุมัติ คาร้องขอส่งของออกโดยรีบด่วน
และให้จัดทาข้อมูลใบขนสินค้าขาออกของเร่งด่วนในภายหลังต่อไป
(๙) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบการจัดทาข้อมูลคาร้องขอส่งของขาออกเร่งด่วนประเภทที่ ๒ ดังนี้
(๙.๑) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบกลับข้อมูลการเลือกตรวจสอบของเร่งด่วนขาออก
ผู้ประกอบการของเร่งด่วนได้จัดทาข้อมูลคาร้องขอส่งของออกโดยรีบด่วนตามประเภทของการตอบกลับของ
ข้อมูลการเลือกตรวจ (Green Line หรือ Red Line) โดยสามารถจัดรวมหมวดหมู่ของตามบัญชีราคาสินค้า
และสาแดงชนิดของที่มีราคารวมสูงสุดตามบัญชีราคาสินค้าแต่ละฉบับเป็นชนิดของในคาร้องขอส่งของออกโดย
รีบด่วน
(๙.๒) ผู้ประกอบการของเร่งด่วนได้ส่งข้อมูลคาร้องขอส่งของขาออกเร่งด่วนทางอิเล็กทรอนิกส์
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ในฐานะผู้ส่งของออก
(๙.๓) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้รับข้อมูลคาร้ องขอส่งของเร่งด่วนออกโดยรีบด่วน
จะแจ้งกลับเลขที่รับข้อมูลคาร้องตามประเภทของข้อมูลการเลือกตรวจให้ผู้ส่งข้อมูลทราบ โดยถือเป็นการอนุมัติ
คาร้องขอส่งของออกโดยรีบด่วนและให้จัดทาข้อมูลใบขนสินค้าขาออกของเร่งด่วนในภายหลังต่อไป
(๑๐) กรณีของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ ๑ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยระบบเอ็กซเรย์ (X-Ray) และ
บันทึกผลการตรวจสอบข้อมูลคาร้องขอส่งของขาออกเร่งด่วนในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(๑๑) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ ๒ ดังนี้
(๑๑.1) ของเร่งด่วนขาออกที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบกลับข้อมูลให้ยกเว้นการ
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ตรวจ (Green Line) ผู้ประกอบการของเร่งด่วนได้ส่งของเร่งด่วนไปบรรทุกขึ้นอากาศยานเพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรได้ทันที โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่ต้องตรวจสอบ
(๑๑.2) ของเร่งด่วนขาออกที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบกลับข้อมูลให้ตรวจสอบก่อน
ปล่อย (Red Line) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ดังกล่าว แล้วบันทึกผลการตรวจสอบในระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(๑๒) กรณีของเร่งด่วนขาออกที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบกลับข้อมูลให้ตรวจสอบพิกัด ราคา
และของ (Red Line) หากพบว่าของตามรายการใบตราส่ง (HAWB) รายการใดเป็นความผิด หรือมีเหตุสงสัยใน
ความไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจปล่อยของส่วนที่ถูกต้องไปก่อน และบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรโดยหมายเหตุรายการตามใบตราส่ง (HAWB) ดังกล่าวไว้
เมื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่บันทึกการตรวจปล่อยให้ในคาร้องเดิม และให้
ตรวจสอบคาร้องขอเปลี่ยนเที่ยวบิน ที่ผู้ประกอบการของเร่งด่วนจัดทาพร้อมใบขนสินค้าขาออกเร่งด่วนแยก
ต่างหากจากของเร่งด่วนขาออกที่ได้ตรวจปล่อยไปบางส่วนแล้ว
(39) การจัดทาข้อมูลใบขนสินค้าขาออกของเร่งด่วน ให้จัดทาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
(๑๓.1) ของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ ๑ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบการจัดทาข้อมูลใบขนสินค้า
ขาออกของเร่งด่วนของผู้ประกอบการของเร่งด่วน ดังนี้
(๑๓.1.1) ใบขนสินค้าขาออกเร่งด่วน ๑ ฉบับ สามารถรวมใบตราส่งสินค้าทุกฉบับใน
เที่ยวบินนั้น
(๑๓.1.2) มีการสาแดงราคารวมทุกใบตราส่งสินค้าในเที่ยวบินนั้น ส่วนประเภทพิกัดให้
สาแดงตามชนิดของของที่มีราคารวมมากที่สุด
(๑๓.1.3) ผู้ ป ระกอบการของเร่ ง ด่ ว นได้ ส่ ง ข้ อ มูล ใบขนสิ น ค้ า ขาออกเร่ งด่ ว นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรในฐานะเป็นผู้ส่งของออก
(๑๓.2) ของเร่งด่วนประเภทที่ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบการจัดทาข้อมูลใบขนสินค้า
ขาออกของเร่งด่วนของผู้ประกอบการของเร่งด่วน ดังนี้
(๑๓.2.1) ใบขนสินค้าขาออกเร่งด่วน ๑ ฉบับ สามารถรวมใบตราส่ง (HAWB) ในเที่ยวบิน
หนึ่ง ๆ ได้ไม่เกิน ๓๐ ฉบับ
(๑๓.2.2) ผู้ประกอบการของเร่งด่วนสามารถจัดรวมหมวดหมู่ของตามบัญชีราคาสินค้า
โดยใช้ชนิดของเร่งด่วนที่มีราคารวมสูงสุด ในบัญชีราคาสินค้าแต่ละฉบับ เป็นชนิดของในใบขนสินค้าเร่งด่วนขา
ออก และใช้พิกัดอัตราศุลกากรตามชนิดของที่รวมรายการแล้ว รวมทั้งให้สาแดงหมายเลขใบตราส่ง (HAWB) แต่
ละฉบับ และสาแดงรายชื่อผู้ส่งของเร่งด่วน เมืองปลายทางในข้อมูลใบขนสินค้าขาออกของเร่งด่วนด้วย
(๑๓.2.3) ผู้ ป ระกอบการของเร่ง ด่ว นจะส่ งข้ อมู ล ใบขนสิ นค้ า ขาออกเร่ งด่ ว นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรในฐานะเป็นผู้ส่งของออก
(๑๔) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกของเร่งด่วนประเภทที่ ๑ และประเภท
ที่ ๒ ดังนี้
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(๑๔.๑) ผู้ ประกอบการของเร่งด่ว นได้ ส่งข้อมูลใบขนสิ นค้าขาออกของเร่งด่วน เข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด ภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับจากเวลาที่อากาศยาน
ออกไปนอกราชอาณาจักร
(๑๔.๒) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ได้รับข้อมูลใบขนสินค้าขาออกของเร่งด่วนแล้ว จะ
ตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการของเร่งด่วนที่ส่งข้อมูล และตรวจสอบความ
ถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง โดยไม่ตรวจสอบข้อมูลชื่อผู้ส่งออกรายใบตราส่งในระบบทะเบียนของ
ศุลกากร
(๑๔.๓) ถ้าพบข้อผิ ดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิ ดพลาดกลั บไปให้
ผู้ประกอบการของเร่งด่วนทาการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกของเร่งด่วนที่แก้ไขแล้วเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(๑๔.๔) ถ้าไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะกาหนดเลขที่ใบขนสินค้าขาออก
ของเร่งด่วนจานวน ๑๔ หลัก และแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าขาออกของเร่งด่วนตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อมูล โดยกาหนด
ประเภทของเอกสารหลักที่ ๕ มีค่าเป็น “Y” และให้ถือเป็นการยื่นใบขนสินค้าขาออกของเร่งด่วนโดยถูกต้องต่อ
ศุลกากรแล้ว
(๑๕) เมื่ออากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบการจัดทาข้อมูล
บัญชีสินค้าสาหรับอากาศยาน (Master Air Cargo Manifest) และข้อมูลบัญชีสินค้าสาหรับอากาศยานรายใบ
ตราส่งสินค้า (House Air Cargo Manifest) ของตัวแทนอากาศยาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ศุลกากรกาหนด
แล้ วส่ งข้อมูลทางอิเล็ กทรอนิกส์ เข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรภายใต้เลขที่รับรายงานอากาศยานออก
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่อากาศยานออกจากสนามบินศุลกากรในราชอาณาจักร
(๑๖) การตรวจสอบและรับรองการส่ งออก สาหรับใบขนสินค้าขาออกเร่งด่ว นประเภทที่ ๑ หรือ
ประเภทที่ ๒
(๑๖.๑) เมื่ อตัวแทนอากาศยานส่ งข้อมู ลบัญชีสิ นค้าส าหรั บอากาศยานเข้าสู่ ระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทาการตรวจสอบกับข้อมูลใบขนสินค้าสินค้าขาออกเร่งด่วน
(๑๖.๒) หากข้อมูลถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะประมวลผลการรับบรรทุกให้โดย
อัตโนมัติ และถือเป็นใบขนสินค้าขาออกเร่งด่วนที่ได้รับรองการส่งออกแล้ว

3 03 0๒ 1๒ การส่งออกซากศพ อัฐิ และถุงทูต
กรณีการส่งซากศพ อัฐิ และถุงทูต (Diplomatic Mail) ที่ไม่ได้ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ออกไป
ต่างประเทศโดยทางอากาศยาน นั้น
(1) ให้ผู้ส่งออกร้องขอต่อหน่วยบริการศุลกากร โดยไม่ต้องทาใบขนสินค้าขาออก
(2) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบตรวจสอบแล้วให้ออกใบกากับการขนย้ายสินค้ าทางอากาศยาน
ในรูปแบบกระดาษ และลงชื่อรับรอง เพื่อให้ เจ้าหน้าที่บริษัทการบินหรือตัวแทนบริษัทการบินรับไปบรรทุก
โดยให้สาแดงรายการไว้ในบัญชีสินค้าทางอากาศยานขาออกด้วย
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3 03 0๒ ๑๓ การรายงานอากาศยานออกและการยื่นบัญชีสินค้าสาหรับอากาศยาน
ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบการดาเนินการเกี่ยวกับการรายงานอากาศยานออกและการยื่นบัญชี
สินค้าสาหรับอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ควบคุมอากาศยานหรือตัวแทนผู้รับมอบอานาจจากผู้ควบคุม
อากาศยาน หรือตัวแทนอากาศยาน ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนอากาศยานล าใดที่บ รรทุกของหรือมิไ ด้บรรทุกของออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ รายงาน
อากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักร ดังนี้
(1.1) ผู้ควบคุมอากาศยานหรือตัวแทนผู้ผู้รับมอบอานาจจากผู้ควบคุม อากาศยาน หรือตัวแทน
อากาศยาน จะจัดทาข้อมูลการรายงานอากาศยานออก (Vessel Schedule: VSED) ตามมาตรฐานที่ศุลกากร
กาหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(1.2) เมื่อคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร รับข้อมูลรายงานอากาศยานออกแล้ว จะแจ้งกลับ
เลขที่รับรายงานอากาศยานออก (Receive Control Number) ให้ผู้ควบคุมอากาศยานหรือตัวแทนผู้รับมอบ
อานาจจากผู้ควบคุมอากาศยานหรือตัวแทนอากาศยานทราบ ถือเป็นการออกใบปล่อยอากาศยานออกเดินทาง
ไปต่างประเทศได้
(1.3) ให้งดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปล่อยอากาศยาน
(2) เมื่ออากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว
(2.1) ผู้ควบคุมอากาศยานหรือตัวแทนผู้รับมอบอานาจจากผู้ควบคุมอากาศยาน หรือตัวแทน
อากาศยาน จะต้องจัดทาข้อมูลบัญชีสินค้าสาหรับอากาศยาน (Master Air Cargo Manifest) และข้อมูลบัญชี
สินค้าสาหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้า (House Air Cargo Manifest) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกาหนด
แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรภายใต้เลขที่รับรายงานอากาศยานออก
ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่อากาศยานออกจากสนามบินศุลกากรในราชอาณาจักร
(2.2) ผู้ควบคุมอากาศยานหรือตัวแทนผู้รับมอบอานาจจากผู้ควบคุมอากาศยาน หรือตัวแทน
อากาศยานจะจัดทาข้อมูลวันอากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักรจริงและเวลาที่อากาศยานออกจากสนามบิน
ศุลกากร (Actual Date Actual Time) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกาหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์เข้า
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรภายใต้เลขที่รับรายงาน อากาศยานออกภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่อากาศยาน
ออกจากสนามบินศุลกากรในราชอาณาจักรเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลภายใต้เลขที่รับรายงานอากาศ
ยานออกนั้น
(3) เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้รับข้อมูลวันอากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักรจริงภายใต้
เลขที่รับรายงานอากาศยานออกแล้ว
(3.1) ระบบคอมพิ ว เตอร์ ของศุ ล กากรจะตรวจสอบความถู กต้ องของข้อ มูล ภายใต้ เลขรั บ
รายงานอากาศยานออกกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง หากพบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัส
ข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล
(3.2) หากไม่พบข้อผิดพลาดระบบจะตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เลขรับรายงานอากาศ
ยานออก และให้ถือเป็นการลงรายละเอียดไว้ในทะเบียนรับอากาศยานเข้า – ออก (แบบที่ 438) แล้ว
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(3.3) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะนาข้อมูลเที่ยวบินของอากาศยาน วันที่อากาศยานออก
ข้อมู ล เลขที่ ใ บตราส่ ง ตามบั ญชี สิ น ค้า ส าหรั บอากาศยานที่ ได้ ทาการยื นยั นความถู กต้ องแล้ ว ไปใช้ ในการ
ประมวลผลการปิดบัญชีอากาศยานและ/หรือรับบรรทุกของขาออกทางอากาศยาน ต่อไป
(4) การสาแดงเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ (Shipping Mark) ในข้อมูลบัญชีสินค้าสาหรับอากาศ
ยาน ถ้าข้อมูล เป็ นรู ป ภาพให้บั นทึกเป็น Picture แต่ถ้าเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความตามจริงตาม
มาตรฐานที่ศุลกากรกาหนด

3 03 0๒ ๑๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรายงานอากาศยานออก
ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรายงานอากาศยานออกในการ
ประมวลผลการปิดบัญชีอากาศยานและ/หรือรับบรรทุกของขาออกทางอากาศยาน ดังนี้
(1) กรณีตัวแทนอากาศยานได้มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยไม่เปลี่ยนคลังสินค้าที่ขนถ่ายสินค้าขึ้น
อากาศยาน
(1.1) เมื่อตัวแทนอากาศยานนาของส่งออกตามใบตราส่ง (Master Air Waybill / House Air
Waybill) ไปในเที่ยวบินอื่น หรือเที่ยวบินเดิมในวันถัดไป
(1.2) ตั ว แทนอากาศยานมี ห น้ า ที่ จั ด ท าข้ อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขเที่ ย วบิ น (Flight
Maintenance Message) โดยระบุเลขที่ใบตราส่ง (Master Air Waybill + House Air Waybill) และแจ้งว่า
เที่ยวบิน/วันที่เที่ยวบินเดิม (Flight No/Departure Date) ได้ขอแก้ไขเป็นเที่ยวบิน/วันที่เที่ยวบินใด และเป็นผู้
ส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(1.3) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทาการตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดย
นาข้อมูลใบตราส่ง ข้อมูลเที่ยวบิน และวันที่อากาศยานออกเดิม (Master Air Waybill + House Air Waybill
+ Flight No + Departure Date) ไปหาข้อมูลรายละเอียดการกากับการขนย้ายสินค้าที่ผู้ส่งของออกแจ้งตัด
บัญชีใบกากับการขนย้ายทางอากาศยานและขนของผ่านจุดรับบรรทุกที่กาหนดแล้วในระบบคอมพิวเตอร์ ของ
ศุลกากร
(1.4) ระบบจะทาการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดการกากับการขนย้ายสินค้าดังกล่าว ให้เป็นข้อมูล
เที่ยวบินและ/หรือวันที่อากาศยานออกใหม่ ตามข้อมูลที่ผู้ควบคุมอากาศยาน หรือตัวแทนผู้รับมอบอานาจจาก
ผู้ควบคุมอากาศยาน หรือตัวแทนอากาศยานแจ้งขอแก้ไข
(2) กรณีผู้ส่งของออกมีความประสงค์จะทาการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่จะบรรทุกของส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร หรือประสงค์จะนาของออกจากคลังสินค้าหนึ่งไปยังอีกคลังสินค้าหนึ่งภายในสนามบินเดียวกัน
เพื่อทาการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่จะบรรทุกของส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
(2.1) ให้หน่วยบริการศุลกากร ณ สนามบินศุลกากรที่ระบุรหัสสถานที่รับบรรทุกของดังกล่าว
ตรวจสอบคาร้องขอเปลี่ยนอากาศยาน (เที่ยวบิน) ตามแบบแนบท้ายประมวลฯ บทนี้ ของผู้ส่งของออกก่อนทา
การเปลี่ยนแปลง โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
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(2.1.1) แจ้ ง เลขที่ ใ บก ากั บ การขนย้ า ยสิ น ค้ า ทางอากาศยานที่ ต้ อ งการให้ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง และ
(2.1.2) แจ้งขอยกเลิกเลขที่ใบตราส่ง (Master Air Waybill + House Air Waybill)
และเที่ยวบิน/ วันที่เที่ยวบินเดิม (Flight No/Departure Date) และ
(2.1.3) แจ้งขอให้บันทึกข้อมูลแก้ไขเป็นเลขที่ใบตราส่ง (Master Air Waybill +
House Air Waybill) เที่ยวบิน / วันที่เที่ยวบิน ใหม่
(2.2) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบตรวจสอบคาร้องและพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต
(๒.๓) กรณีการอนุญาต ให้บันทึกข้อมูลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการกากับการขน
ย้ายสินค้าดังกล่าวลงในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรด้วย

