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บทที่ ๒
พิธีการที่ด่านพรมแดน ด่านตรวจ จุดผ่านแดนถาวร
จุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า
----------------

2 04 0๒ 01 การปฏิบัติ งาน ณ ด่ านพรมแดน ด่านตรวจจุดผ่ านแดนถาวรจุ ดผ่า นแดน
ชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า
ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจนั้น เป็นสถานที่ราชการสาหรับเจ้าหน้าที่ไปประจาเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ราชการเป็นการชั่วคราว ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่หรือครอบครัว เข้าอยู่อาศัยในสถานที่ดังกล่าวเป็นการถาวร
(2) การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน
(2.1) ให้นายด่านศุลกากรทางบกที่มีด่านพรมแดน จัดเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
ปฏิบัติหน้าที่ประจาด่านพรมแดน ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแต่ละด่านศุลกากร โดยผู้ปฏิบัติงานต้อง
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ได้ไปรับหน้าที่แทนและได้รับมอบหมายหน้าที่ให้กันเรียบร้อยแล้ว
จึงถือว่าพ้นหน้าที่ แต่ถ้ากาลังทาหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งติดพันกันอยู่ ต้องทาหน้าที่นั้นให้เสร็จสิ้นเสียก่อนด้วย
(2.2) สาหรับการปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อน
ปรนทางการค้า ให้นายด่านศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
(2.3) การจัดเจ้าหน้าที่ของด่านศุลกากร ให้ออกไปสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ
(2.1) และ (2.2) ให้ออกคาสั่งของด่านไว้เป็นหลักฐาน และ สาหรับการปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดน ให้นาย
ด่านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ออกไปตรวจตราดูแลความเรียบร้อยอย่างน้อยเดือนละครั้ง
(3) การปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจ
(3.1) ในการปฏิบัติราชการประจาวันของเจ้าหน้าที่ ให้มีบัญชีสาหรับลงนามพร้อมทั้งวัน เดือน
ปี และเวลา โดยใช้ “บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (แบบที่ 14)” ไว้เป็นหลักฐาน
(3.2) ด่านพรมแดนหรื อด่านตรวจ มีหน้าที่สาคัญเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามการ
ลักลอบหนีศุลกากร จึงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจาด่านพรมแดนหรือด่านตรวจ บันทึกเหตุการณ์ประจาวันไว้
เป็นหลักฐาน

2 04 0๒ 02 การตรวจและควบคุมยวดยาน ณ ด่านพรมแดน หรือด่านตรวจ
(1) เรียกให้หยุดเพื่อตรวจ
เมื่อยวดยานใดๆ ทั้งที่บ รรทุก ของและมิได้บรรทุกของเข้า หรือมีคนหาบหามของหรือมีสั ต ว์
พาหนะบรรทุกของเข้าในราชอาณาจักร ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจาด่านพรมแดนหรือด่านตรวจเรียกให้หยุด
เพื่อตรวจ และปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดาเนินการในกระบวนการทางศุลกากร ในข้อต่อไปนี้
(2) การรายงานยานพาหนะเข้าและการยื่นบัญชีสินค้าทางบก(แบบ ศ.บ.1)

๔๙๕

(2.1) กรณีส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
(2.1.1) ในกรณีผู้รับผิดชอบการขนส่งสินค้าทางบก หรือเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครอง
ยานพาหนะที่ขนส่งทางบก รายงานยานพาหนะเข้าและยื่นบัญชีสินค้าทางบก(แบบ ศ.บ.1)โดยส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ออกเลขที่รับรายงานยานพาหนะและบัญชีสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจาด่านพรมแดน ตรวจสอบเลขที่รับรายงานยานพาหนะและข้อมูล
บัญชีสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึ งอนุญาตให้นายานพาหนะผ่านเขตแดนทางบกไป
ได้ โดยให้ใช้เลขที่รับรายงานดังกล่าวเป็นใบอนุญาตในการตรวจเพื่อนายานพาหนะผ่านเขตแดนทางบก และให้
ถือว่าเป็นการยื่นบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.๑) ตามระเบียบแล้ว
(2.1.2) การแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าทางบก(แบบ ศ.บ.1)ภายหลังการนายานพาหนะ
ผ่านด่านพรมแดนเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วให้ หน่วยงานศุลกากร ณ ที่ที่นาของเข้า พิจารณาอนุญาตและ
พิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะเป็นรายๆแล้วบันทึกการแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าทางบกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรต่อไป
(2.2) กรณีมิได้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
(2.2.1) ถ้าเป็ นยานพาหนะบรรทุกของเดินด้วยกาลังเครื่อง ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ประจาด่านพรมแดน ตรวจสอบให้ผู้ควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเขตแดนทางบกเข้ามาในราชอาณาจักร ยื่นบัญชี
สินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) จานวน 2 ฉบับ เมื่อจะนารถบรรทุกของผ่านด่านพรมแดน โดยกรอกรายการและ
ลงนามในบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1)ทั้ง 2 ฉบับ ถ้าเป็นยานพาหนะเปล่าเข้ามาให้หมายเหตุว่า “ไม่มี
สินค้าบรรทุกเข้ามา”
(2.2.2) ถ้ า เป็ น ยานพาหนะบรรทุ ก ของและมิ ไ ด้ เ ดิ น ด้ ว ยก าลั ง เครื่ อ ง ผู้ ค วบคุ ม
ยานพาหนะไม่ต้องยื่ นบั ญชีสิ นค้า ทางบก (แบบ ศ.บ.1) แต่เจ้าหน้าที่ศุล กากรประจาด่านพรมแดน ต้อง
ตรวจสอบจานวนหีบห่อของที่บรรทุกและสอบถามว่าเป็นของชนิดใดบ้าง แล้วให้กรอกรายการลงในใบผ่านด่าน
(แบบ ศ.บ.2) จานวน 2 ฉบับ
(2.2.3) ถ้าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสารกับหีบห่อของส่วนตัว
คนโดยสารในรถนั้น ผู้ควบคุมยานพาหนะไม่ต้องยื่นบัญชีสินค้า ทางบก(แบบ ศ.บ.1) แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ประจาด่านพรมแดน ต้องตรวจสอบตามปกติ และถ้าไม่มีของต้องห้ามต้องกากัดเข้ามา ให้จดเลขทะเบียนรถ
และวันที่เข้ามา แล้วออกใบผ่านด่าน (แบบ ศ.บ.2) จานวน 2 ฉบับ โดยไม่ต้องกรอกช่องจานวนหีบห่อและ
ชนิดของ
(2.2.4) ถ้าเป็นยานพาหนะอย่างอื่ นๆนอกจากรถยนต์ ตามข้อ (2.2.3) และไม่ได้
บรรทุกของอย่างใดๆนอกจากหีบห่อของส่วนตัวผู้โดยสารในยานพาหนะนั้น รวมทั้งคนหาบหามของและสัตว์
บรรทุกของเข้ามาเล็กน้อยตามปกติ ถ้าไม่มีของต้องห้ามต้องกากัดเข้ามาด้วย ให้ผ่านด่านไปได้โดยไม่ต้องมีใบ
ผ่านด่าน(แบบ ศ.บ.2)
(3) บัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) ในรูปแบบเอกสารมีจานวน 17หลัก ดังนี้
AAAA YY MM NNNNNNNNN
AAAA หมายถึง รหัสสถานที่ด่านศุลกากร 4 หลัก
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YY หมายถึง 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
MMหมายถึง เดือน 2 หลัก
NNNNNNNNN หมายถึง Running 9หลัก เริ่มต้นที่ 000000001เรียงลาดับเป็นรายเดือน
โดยให้ด่านศุลกากรประกาศกาหนดเลข Running 9หลัก ให้เริ่มต้นด้วยเลขที่ใดเป็นการเฉพาะ
ของแต่ละด่านพรมแดน ในสังกัดแตกต่างกันไปเช่นเริ่มต้นด้วย 000000001 หรือ 100000001 หรือ
200000001 เป็นต้น เมื่อขึ้นเดือนใหม่ ให้นับ 1 ใหม่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีสินค้าทางบก(แบบ ศ.บ.
1)หรือกรอกรายการในใบผ่านด่าน(แบบ ศ.บ.2)แล้วให้ออกเลขที่ วัน เดื อน ปี กากับ ถือเป็นการอนุญาตให้
ผ่านเขตแดน แล้วมอบต้นฉบับคืนให้ผู้ควบคุมยานพาหนะเป็นใบอนุญาตผ่านด่านพรมแดนและกากับการขน
ย้ายของตามบัญชีสินค้ามายังด่านศุลกากรและ/หรือกากับการขนย้ายของตามใบผ่านด่าน กรณีของต้องนามา
ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ด่านศุลกากร สาหรับคู่ฉบับ ให้ด่านพรมแดน จัดส่งไปยังด่านศุลกากรที่ นาของเข้า
นั้น ต่อไป

2 04 0๒ 03 การควบคุมยานพาหนะจากด่านพรมแดนหรือด่านตรวจ มายังด่านศุลกากร
(1) ถ้ารถที่บรรทุกของเข้ามานั้น เป็นรถชนิดปิดได้มั่นคง และไม่มีเหตุ สงสัยว่ามีของต้องห้ามต้อง
กากัดซุกซ่อนเข้ามาเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจาด่านพรมแดนไม่ต้องตรวจค้นรถนั้น เว้นไว้แต่ตรวจค้นเป็นครั้ง
คราวหากมีเหตุสงสัยทั้งนี้ให้มัดลวดประทับตราตะกั่ว กศก.หรือพิจารณาใช้วิธีการควบคุมทางศุลกากรอื่นที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้รถเปิดได้ระหว่างทาง
(2) ถ้า รถที่บ รรทุ กของเข้า มานั้ น เป็ น รถชนิ ด ที่ปิ ดมั่ นคงไม่ ได้ ให้ เจ้ า หน้ าที่ ศุล กากรประจ าด่ า น
พรมแดนต้องตรวจจานวนและเครื่องหมายหีบห่อที่บรรทุกมาว่าถูกต้องตรงกับบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1)
หรือไม่ ถ้าจานวนและเครื่องหมายหีบห่อไม่ถูกต้อง ให้หมายเหตุจ ดจานวนหรือเครื่องหมายที่ถูกต้องลงใน
ระบบคอมพิวเตอร์หรือในบัญชีสินค้า ทางบก (แบบ ศ.บ.1)ทั้ง 2 ฉบับเมื่อได้ตรวจจานวนและเครื่องหมายหีบ
ห่อถูกต้อง หรือได้หมายเหตุในระบบคอมพิวเตอร์หรือในบัญชีสินค้า ทางบก (แบบ ศ.บ.1)ทั้ง 2 ฉบับแล้ว ให้
มัดลวดประทับตราตะกั่ว กศก.หรือพิจารณาใช้วิธีการควบคุมทางศุลกากรอื่น ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้ย้าย
ถอน หรือเปลี่ยนแปลงหีบห่อได้
(3) ของที่บรรทุกเข้ามาในยวดยานใด ต้องบรรทุกในยวดยานนั้น ตั้งแต่ด่านพรมแดนถึงด่านศุลกากร
จะขนถ่ายเปลี่ยนยวดยานระหว่างทางมิได้ หากมีเหตุขัดข้องหรือจาเป็นต้องเปลี่ยนยวดยาน เช่น เพราะเกิด
อุบัติเหตุแก่ยวดยานที่บรรทุกของนั้นเข้ามา ให้นายด่านศุลกากรหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต โดย
มีเจ้าหน้าที่ควบคุมจนเสร็จการพร้อมหมายเหตุไว้ในในระบบคอมพิวเตอร์หรือต้นฉบับบัญชีสินค้า ทางบก(แบบ
ศ.บ.1)หรือใบผ่านด่าน(แบบ ศ.บ.2)ไว้เป็นหลักฐานด้วย

2 04 0๒ 04 การค้นยวดยาน
ยวดยานทั้งปวงที่เข้ามาในราชอาณาจักรนั้น แม้ไม่มีเหตุสงสัยประการใด ก็ให้เจ้าหน้าที่ประจาด่าน
พรมแดนหรือด่านศุลกากรตรวจค้นละเอียดเป็นครั้งคราว เพื่อประโยชน์ในการควบคุมทางศุลกากร
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บทที่ ๓
การเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร
จุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า
----------------

2 04 0๓ 01 การเก็บอากรปากระวางแก่ของซึ่งติดตัวผู้เดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากร
ชายแดน
บุคคลใดเมื่อผ่านด่านพรมแดนหรือจุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทาง
การค้าเข้ามา หากมีของที่จะต้องเสียอากรติดตัวเข้ามาด้วยให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประจาด่านพรมแดน หรือจุด
ผ่านแดนถาวร หรือจุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้าที่นาของเข้ามา เรียกเก็บอากรปากระวาง
โดยของที่นาเข้าจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) มีมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
(2) ไม่เป็นของต้องห้าม หรือต้องกากัดในการนาเข้าตามกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์การนาเข้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ผู้นาของเข้ามีเงินพร้อมที่จะชาระอากรให้เสร็จในวันนาเข้านั้น
(4) การลงรายการในใบเสร็จรับเงิน (กศก.118) และบัญชีคุมต้องลงรายการให้อ่านง่ายและชัดเจน
ทีส่ ุดโดยลงรายละเอียดดังนี้
(4.1) ลงชื่อ นามสกุล ยานพาหนะและที่อยู่ปัจจุบันของผู้นาของเข้า
(4.2) ระบุชนิดและเครื่องหมายการค้า (ยี่ห้อ) แต่ละรายการ
(4.3) ลงจานวน เครื่องหมาย เลขหมายหีบห่อ น้าหนักและราคาของ
(4.4) ลงพิกัดประเภทที่ อัตราอากร และจานวนเงินอากร
(4.5) ลงวัน เดือน ปี และเวลา
(4.6) ห้ามมิให้ลงรายการว่า ของเบ็ดเตล็ด
(4.7) กรณีผู้นาของเข้าจะเดินทางต่อไป และนาของที่ได้เสียอากรปากระวางติดตัวไปด้วย ให้
สลักรายการไว้ด้านหลังใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานว่า ได้ตรวจผ่านไปยังจุดหมายปลายทางของผู้นาของเข้า
ทุกครั้งและให้ลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี และเวลากากับไว้ด้วย
ของปากระวางที่ต้องเสียอากรนั้น นอกจากจะต้องเก็บอากรขาเข้า แล้วยังจะต้องเก็บภาษีสรรพสามิต
ภาษีเพื่อมหาดไทย และภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกันด้วย (ถ้ามี) การเก็บให้เก็บแยกตามพิกัดอัตราอากร อัตราภาษี
สรรพสามิต อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ได้จาแนกไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยภาษีเพื่อมหาดไทยและประมวลรัษฎากร
(4.8) ให้ด่านศุลกากรรวบรวมใบเสร็จรับเงิน (กศก.118) เพื่อจัดทาใบขนสินค้าขาเข้าแบบสรุป
รวมในแต่ละวัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็น ให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในวันทาการถัดไป หรืออย่างช้าไม่เกิน 3 วัน
นับแต่วันที่เก็บได้ หรือถ้าติดวันหยุดราชการก็ในวันเปิดที่ทาการ

๔๙๘

(4.9) การส่งเงินค่าอากรปากระวางให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรรวบรวมเงินภาษีอากรและรายได้อื่นๆ
ที่จัดเก็บได้จากผู้โดยสารพร้อมข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า รายการส่งเงินและใบแนบเอกสารการนาส่งเงิน ให้ฝ่าย
บัญชีและอากร ภายในกาหนด 3 วัน นับแต่วันที่เก็บได้ ในกรณีที่ไม่สามารถนาเงินส่งภายในกาหนดนี้เนื่องจาก
เกี่ยวกับวันหยุดราชการหรือมีเหตุสุดวิสัยโดยปัจจุบันทันด่วน ให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบ เว้นแต่ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการ ให้นาส่งเงินภาษีอากรดังกล่าวในวัน
เปิดทาการแรกหลังจากวันหยุดราชการนั้น
กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้จัดส่งของนั้นไปดาเนินการเรียกเก็บภาษีอากร ณ ด่าน
ศุลกากร โดยทาบันทึกหลักฐานทางทะเบียนและเอกสารรับ – ส่ง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คุมส่งตามระเบียบ

2 04 0๓ 02 การเบิก การใช้ การส่งมอบใบเสร็จรับเงิน
การเบิกใบเสร็จรับเงิน (กศก.118) และการส่งคืนต้นขั้วใบเสร็จรับเงินที่ใช้หมดเล่มแล้ว ให้ด่าน
พรมแดนเบิกจากด่านศุลกากรต้นสังกัดอยู่ โดยมีบัญชีรับ-จ่าย เป็นหลักฐานการเบิกแต่ละคราวและให้เบิกเพียง
เท่าที่จะพอใช้เท่านั้น ห้ามมิให้เบิกไปเก็บรักษาไว้คราวละมากๆ เมื่อใช้หมดเล่มแล้วให้รีบส่งต้นขั้วคืน
การใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ทีละเล่มเมื่อใช้เล่มเก่าหมดแล้ว จึงให้ใช้เล่มใหม่ต่อกันไป เว้นแต่ในกรณีที่มี
ความจ าเป็น ที่จ ะต้องเก็บ อากรปากระวางแก่คณะบุคคลที่เข้ามาถึงพร้อมกันคราวละมากๆ จาเป็นต้องใช้
เจ้าหน้าที่หลายคนแบ่งกันช่วยเก็บอากรเป็ นบางครั้งบางคราวเท่านั้ น ก็ให้หัวหน้าหน่วยงานด่านพรมแดนใช้
ดุลพินิจให้ใช้พร้อมกันหลายเล่มได้เป็นกรณีพิเศษเป็นเฉพาะคราว เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณให้งดใช้เล่มเก่าและ
ให้ทาลายใบเสร็จรับเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ด้วยการเจาะรูทั้งต้นฉบับและสาเนา
การส่งมอบใบเสร็จรับที่ยังใช้ไม่หมดเล่มเมื่อเปลี่ ยนผลัด ให้ผลัดเก่าส่งมอบต่อผลัดที่จะมารับต่อไป
โดยมีหลักฐานไว้และให้ผ ลัดที่มารั บใหม่ตรวจสอบดูว่าใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไปแล้วนั้น ผลัดเก่าได้นาเงินส่ ง
ถูกต้องเรียบร้อยหมดแล้ว

2 04 0๓ 03 การออกใบเสร็จรับเงินและการนาส่งเงินอากรปากระวาง
ให้ถือเป็นหลักการว่า ของปากระวางที่ต้องเสียค่าอากรนั้นจะต้องเก็บอากรตามประเภทพิกัดอัตราแห่ง
ของนั้ น ตามที่ได้จ าแนกไว้ในพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุล กากร พ.ศ.๒๕๓๐ เว้นแต่ ไม่ส ามารถปฏิบัติได้
เนื่องจากเป็นสิ่งของเบ็ดเตล็ดจานวนมากรายการจึงผ่อนผันให้ลงรายการรวมกันได้ การปฏิบัติเกี่ยวกับการออก
ใบเสร็จรับเงินและการนาส่งเงินอากรปากระวาง ให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ภาค ๒ หมวด ๐๑ บทที่ ๑๒
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บทที่ ๔
ทางอนุมัติ
----------------

2 04 0๔ 01 การขนส่งของตามทางอนุมัติ
เวลาที่จะขนส่งของตามทางอนุมัติได้นั้น กาหนดระหว่าง เวลา 06.00 นาฬิกา ถึง 18.00 นาฬิกา เว้นแต่
ทางถนน จะมีประกาศ/คาสั่งของกระทรวงมหาดไทย หรือกรมศุลกากรกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ทางรถไฟ จะมีประกาศหรือคาสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ผู้ใดขออนุมัติขนส่งของตามทางอนุมัตินอกเวลาที่กาหนด เมื่อนายด่านศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
เห็นว่าไม่มีเหตุสงสัยว่าจะมีการทุจริต ก็อาจอนุญาตได้ถ้าเห็นว่าสมควร และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทาการ
ล่วงเวลาตามกฎกระทรวงด้วย

2 04 0๔ 02 การนาของเข้านอกทางอนุมัติ
(1) กรณีผู้ น าของเข้าหรื อผู้ขนส่ ง มีเหตุจาเป็นและได้ยื่นคาร้องแสดงความจานงล่ ว งหน้าต่อด่าน
ศุลกากรว่า จะนาของผ่านเขตแดนใดๆ ทางบกหรือตอนใดแห่งเขตแดนนั้นตามทางอื่น นอกทางอนุมัติ ให้นาย
ด่านศุลกากรหรือผู้ที่ อธิบดีมอบหมายอนุญาตเป็นหนังสือให้นาของเข้าหรือหรือขนส่งตามทางที่ขอได้ และ
รายงานให้สานักงานศุลกากรภาคทราบเป็นรายเดือน
(2) การนาของเข้าหรือขนส่งตามที่กล่าวในข้อ (1) ให้กระทาได้เฉพาะระหว่างเวลา 06.00 นาฬิกา
ถึง 18.00 นาฬิกา เท่านั้น
(3) ผู้นาของเข้าหรือผู้ขนส่ง จะต้องยื่นคาร้องขอรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรไปประจาการนอกเขตที่ทาการ
ศุลกากร โดยเสียค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอันเกี่ยวกับ
ของนั้นเช่นเดียวกับการนาของเข้า ตามปกติทุกประการ
(4) หนังสือขออนุญาต ดังกล่าวในข้อ (1) ให้ทาเป็น 2 ฉบับ การสั่งการให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรไปทา
การควบคุมของตามที่อนุ ญาตให้ ระบุชื่อและตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่จะไปดาเนินการนั้นให้ชัดเจน ทั้งใน
ต้นฉบับและสาเนาให้ถูกต้องตรงกัน แล้วมอบต้นฉบับให้เจ้าหน้าที่ถือไปดาเนินการ 1 ฉบับ ส่วนสาเนาเก็บไว้ที่
ด่านศุลกากรและลงทะเบียนไว้ให้ครบถ้วนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(5) เจ้ าหน้าที่ศุล กากรผู้ไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมของตามที่อนุญาตต้องแต่งเครื่องแบบ และมีบัตร
ประจาตัวข้าราชการติดตัวไปด้วยทุกครั้ง
(6) กรณีที่นายด่านศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายแล้วแต่กรณี เห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนี้ จะเป็น
เหตุให้ ร าชการเสีย หาย ให้เสนอความเห็ นพร้อมด้ว ยเหตุผลต่อ ผู้ อานวยการส านักงานศุล กากรภาค เพื่อ
พิจารณาสั่งการเป็นรายๆ ไป
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บทที่ ๕
พิธีการที่ด่านศุลกากร
----------------

2 04 0๕ 01 เมื่อยานพาหนะบรรทุกของมาถึงด่านศุลกากร
(1) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเลขที่รับรายงานยานพาหนะหรือบัญชีสินค้า ทางบก
(แบบ ศ.บ.๑) หรือใบผ่านด่าน (แบบ ศ.บ.๒) ฉบับซึ่งเป็นใบอนุญาตให้ผ่านด่านพรมแดน เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรง
กับข้อมูลบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) ที่ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด่านพรมแดนได้กรอกถูกต้องแล้ว
และยานพาหนะนั้นได้เข้ามาถึงด่านศุลกากรภายในเวลาอันควรจึงทาการบันทึกข้อมูลบัญชีสินค้า ทางบก (แบบ
ศ.บ.1) และ/หรือใบผ่านด่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรต่อไป
(2) ให้ตรวจสอบว่าด่านพรมแดน ได้ดาเนินการตามประมวลฯข้อ 2 04 01 03 (1) –(3) ถูกต้อง
แล้วหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้อง จึงดาเนินกระบวนการทางศุลกากรกับของที่นาเข้านั้นต่อไป

2 04 0๕ 02 การตรวจสอบและดาเนินการกับบัญชีสินค้าทางบกและใบผ่านด่าน
ต้นฉบับบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) และใบผ่านด่าน (แบบ ศ.บ.2) ที่ได้รับจากผู้ขนส่งของหรือผู้
ควบคุมยานพาหนะและคู่ฉบับบัญชีสินค้า ทางบก (แบบ ศ.บ.1)และใบผ่านด่านซึ่งด่านพรมแดนส่งมานั้นด่าน
ศุลกากรต้องตรวจสอบว่าถูกต้องตรงกัน แล้วบันทึกข้อมูลบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1)หรือใบผ่านด่าน นั้น
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
ถ้าปรากฏว่ารายการที่สาแดงไว้ในใบขนสินค้าไม่ตรงกับบัญชีสินค้า ทางบก (แบบ ศ.บ.1) หรือใบผ่าน
ด่าน (แบบ ศ.บ.2) หรือข้อมูลบัญชีสินค้าทางบกที่ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีดังกล่าวนั้นไม่ตรงกัน
ด้วยประการใดๆ ให้พิจารณาดาเนินการตามระเบียบที่กาหนด

2 04 0๕ 0๓ การยื่นใบขนสินค้าสาหรับของที่นาเข้าทางด่านศุลกากร
การยื่นใบขนสินค้าสาหรับของที่นาเข้าทางด่านศุลกากร และมีปัญหาเกี่ยวกับกรณีใดควรให้ยื่นใบขน
สินค้าฉบับเดียวและกรณีใดควรให้ยื่นใบขนสินค้าหลายฉบับ ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่มีการนาของเข้าหลายเที่ยวในวัน เดียวกันหรือหลายวัน ให้รวมยื่นใบขนสินค้าฉบับเดียว
ได้เฉพาะในกรณีที่เห็นได้ว่าเป็นของรายเดียวกันและนาเข้าในวันเดียวกัน โดยให้ระบุเลขที่ บัญชีสินค้าทางบก
(แบบ ศ.บ.1) ทุ ก ฉบั บ ที่ ด่ า นพรมแดนออกให้ ส าหรั บ ของดั ง กล่ า วเฉพาะวั น นั้ น และเลขหมายทะเบี ย น
ยานพาหนะทั้งหมดที่นาของนั้นเข้าในวันเดียวกันไว้ในใบขนสินค้า
(2) การยื่นใบขนสินค้าหลายฉบับสาหรับของที่นาเข้าในวันเดียวกัน ให้กระทาได้แต่ต้องไม่เป็นการ
กระทาเพื่อหลีกเลี่ยง ข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น เห็นได้ว่าเป็นของรายเดียวกัน แต่จงใจแยก
ทาเป็นใบขนสินค้าหลายฉบับ เพื่อให้ราคาที่สาแดงในใบขนสินค้าแต่ละฉบับต่ากว่าเกณฑ์ที่จะต้องยื่นแบบ
แสดงรายการของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

๕๐๑

(3) ของที่มิได้นาเข้าในวันเดียวกันจะรวมยื่นเป็นใบขนสินค้าฉบับเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่ของที่มีลักษณะ
ไม่อาจนาเข้ามาคราวเดียวได้ เช่น ไม้ซุง แร่ ถ่านหิน หรือพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น ที่นาเข้า ณ ทางอนุมัติ
หรือทางอนุมัติเฉพาะคราว หลายเที่ยวเรือหรือหลายวัน ให้ นายด่านศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุญาต
ให้ทาใบขนสินค้าฉบับเดียวกันได้ แล้วให้รายงานให้สานักงานศุลกากรภาคทราบเป็นรายเดือน
(4) การตรวจปล่อยของตาม (3) นายด่านฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะพิจารณาอนุญาตให้ตรวจ
ปล่อยของเป็นบางส่วน (Partly) ได้ตามความจาเป็น โดยปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนด

2 04 0๕ 0๔ กระบวนการทางศุลกากรอื่นๆ
กระบวนการทางศุลกากรอื่นๆ อาทิ การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า การตรวจของ การเก็บอากร ฯลฯ ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้นๆ

