
     นายวราสิทธิ์ เมืองคุ้ม 
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 

 กรมศุลกากร 
(23.05.62) 

พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 



หวัข้อการบรรยาย 

1 การลงทะเบียนเป็นผูป้ฏิบัติพิธกีารศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 

3 พิธีการศุลกากรส าหรับการน าของเข้า 

2  ของต้องห้ามต้องก ากัด 

4 พิธีการศุลกากรส าหรับการส่งของออก 



การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือ 
ด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 



  

          * ผู้น าของเข้า/ผู้ส่งของออก 

 * ตัวแทนออกของ 

   * ผู้รับมอบอ านาจท าการบรรจุสินคา้ 

 * ผู้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนฯลฯ 

 
(ประกาศกรมศุลกากรที่ 64/2561) 

ผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
หรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 



การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 

วิธีการ  1.ยื่นแบบค ำขอลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนผู้มำติดต่อออนไลน์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
หรือ 
2.ยื่นแบบค ำขอลงทะเบียนโดยกระดำษ ณ ฝ่ำยทะเบียนผู้น ำเข้ำและส่งออก  
ส่วนทะเบียนและสิทธิพิ เศษ ส ำนักมำตรฐำนพิธีกำรและรำคำศุลกำกร หรือ 
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป หรือหน่วยงำนที่ได้รับอนุมัติให้รับลงทะเบียนของส ำนักงำน
ศุลกำกรหรือด่ำนศุลกำกร 

ข้อยกเว้น 
          ส่ ว น ร า ช ก า ร  รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  ส ถ า น ทู ต  อ ง ค์ ก า ร ส า ธ า ร ณ กุ ศ ล  ห รื อ อ ง ค์ ก า ร อื่ น  ๆ  
ท่ีไม่มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ยื่นเอกสารแบบค าขอด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทะเบียนผู้น าเข้าและส่งออก 
ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษส านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร เท่านั้น  



ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ 



สามารถสมัครใช้งานได้ที่ http://registeronline.customs.go.th  



 
     *  บุคคลธรรมดาที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือ
ด าเนินการในกระบวนทางศุลกากรติดต่อกันเป็น เวลา  
6  เดือน  
 
     *  นิติบุคคลที่ ไม่มีการปฏิบัติพิธี การศุลกากรหรือ
ด าเนินการในกระบวนทางศุลกากรติดต่อกันเป็นเวลา 2  ปี  

 

การระงับใช้ข้อมูลทะเบียน การขอใช้ข้อมูลทะเบียนกรณีถูกระงับการใช้ 

 
1.ยื่นค าขอลงในระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต  
 
2.ยื่นค าขอโดยกระดาษ ณ ฝ่ายทะเบียนผู้น า เข้าและส่งออก  
ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ ส านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไป หรือหน่วยงานที่ ได้รับอนุมัติ ให้รับ
ลงทะเบียนของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 
 



สินค้าทั่วไป : กรมการค้าต่างประเทศ  WWW.dftmoc.go.th   

เคมีภัณฑ์ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th 

ยา เครื่องส าอางค์ อาหาร : อย.  WWW.fda.moph.go.th   

สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม : มอก. www.tisi.go.th 

http://www.dftmoc.go.th/
http://www.dftmoc.go.th/
http://www.diw.go.th/
http://www.dftmoc.go.th/
http://www.dftmoc.go.th/
http://www.tisi.go.th/


การก าหนดพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้า 
ที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 



การสืบค้นข้อมูลพกัิดสนิค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 



การสืบค้นข้อมูลพกัิดสนิค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 



การสืบค้นข้อมูลพกัิดสนิค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 



การสืบค้นข้อมูลพกัิดสนิค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 



อนุสัญญาอิสตันบูล 
(Istunbul Convention) 

อนุสัญญาเกียวโต 
(The International Convention on  
Simplification and Harmonization  
of Customs Procedures) 



WTO TF measures referenced to 

WCO tools and instruments 

- การเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจปล่อยสินค้าทั่วไปและสินค้าข้ามแดน 
- มาตรการในการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างศุลกากรและ

หน่วยงานรัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกทางการค้า  



Trade Facilitation Agreement : TFA 





การช าระค่าภาษีอากร 

รูปแบบเดิม 

ส านักงานหรือด่านศุลกากร 
เงินสด แคชเชียร์เช็ค บัตรเดบิต/เครดิต 

ระบบการตัดบัญชีธนาคาร 
e-payment 



ปัญหาที่พบจากการช าระเงินในรูปแบบเดิม 





ประกาศกรมศุลกากรท่ี 9/2562 













พิธีการศุลกากรส าหรบัการน าของเขา้ 



มาตรา 13 วรรค 2 

ความรับผิดในอันจะต้องเสียอากรส าหรับของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร

เกิดขึ้นในเวลาที่น าของเข้าส าเร็จตามมาตรา 50 

ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 



มาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 

การน าของเข้าทางทะเล  
      เมื่อเรือที่น ำของเข้ำมำนั้นได้เข้ำมำในเขตท่ำที่จะขนถ่ำยของขึ้นจำกเรือหรือท่ำที่มีชื่อส่งของถึง 
 

การน าของเข้าทางอากาศ  
      เมื่ออำกำศยำนที่น ำของเข้ำมำนั้นได้ถึงสนำมบินที่เป็นด่ำนศุลกำกร  

การน าของเข้าทางไปรษณีย์  
      เมื่อได้เปิดถุงไปรษณีย์  

การน าของเข้าทางบก  
      เมื่อยำนพำหนะท่ีน ำของเข้ำมำนั้นได้เข้ำมำถึงเขตด่ำนพรมแดน  



 มาตรา 13 วรรค 3  
           ผู้น าของเข้ามีหน้าที่เสียอากรเมื่อได้ยื่นใบขนสินค้าต่อพนักงานศุลกากร และพนักงานศุลกากรได้รับ
และออกเลขที่ใบขนสินค้าแล้ว  

 มาตรา 13 วรรคแรก 
          การน าของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้เรียกเก็บอากรจากผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของ
ออกตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร  

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 



มาตรา 4  
“ของที่น าหรือพาเข้ามาในหรือสง่หรือพาออกไป 
นอกราชอาณาจักรนั้น ให้เรียกเก็บและเสียอากร 
ตามที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราอากรท้ายพระราช 
ก าหนดนี้ในการค านวณเงินอากรที่ต้องเสยีหรอื 
จ่ายคืนแตล่ะรายการ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง” 



พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 

ราคาศุลกากร  

มาตรา 16 (1) 
        ราคาแห่งของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรตามราคาอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้        



www.customs.go.th 



www.customs.go.th 



www.customs.go.th 



www.customs.go.th 



www.customs.go.th 



www.customs.go.th 



www.customs.go.th 



ใบขนสินค้าขาเข้า 





ผู้น ำของเข้ำ/ตัวแทน 
ส่งข้อมูลใบขนสินค้ำ 

ตัวแทนเรือ/อำกำศยำน ส่งข้อมูล 
Manifest 

ข้อมูลอ้ำงอิง/ใบอนุญำต 

ข้อมูลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กำรลงทะเบียน 

ebXML 

พิธีกำรศุลกำกรน ำของเข้ำ 

เตรียมของ 
เพื่อตรวจ 

ตรวจปล่อยสินค้ำ 

รับของที่คลังสินค้ำ 

1 

2 

3 

ช ำระภำษีอำกร(ถำ้มี) 

5 

น ำของออกไปจำกอำรักขำศุลกำกร 

4 

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร(TCES) 



Pre-Arrival Processing 

กระบวนกำรทำงศลุกำกรลว่งหนำ้กอ่นสินคำ้มำถึง 



                       ขอ้ 7 กำรตรวจปล่อยสินคำ้  

1.  กระบวนกำรก่อนกำรมำถึงของสินคำ้ 

    1.1สมำชิกแต่ละประเทศตอ้งจดัใหม้ีหรือคงไวซึ้่งพิธีกำรที่ใหม้ีกำรส่ง

เอกสำรกำรน ำเขำ้และขอ้มลูท่ีตอ้งกำรอ่ืนๆซึ่งรวมถึงบญัชีสินคำ้ส ำหรบัเรือ

เพ่ือเริ่มตน้กระบวนกำรก่อนกำรมำถึงของสินคำ้ 

    1.2สมำชิกแต่ละประเทศตอ้งจดัใหม้ีระบบกำรส่งเอกสำรล่วงหนำ้ใน

รปูแบบอิเล็กทรอนิกสส์ ำหรบักระบวนกำรด ำเนินกำรล่วงหนำ้ก่อนสินคำ้ถึง

ปลำยทำงตำมควำมเหมำะสม 



พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560  

การน าของเข้าทางทะเล (มาตรา 64 วรรค 2) 
      กำรท ำรำยงำนเรือเข้ำและกำรยื่นบัญชีสินค้ำส ำหรับเรือตำมวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

การน าของเข้าทางอากาศ (มาตรา 94 วรรค 2) 
       กำรท ำรำยงำนอำกำศยำนและกำรยื่นบัญชีสินค้ำส ำหรับอำกำศยำน
ตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกำศ
ก ำหนด 

ทางเรือ  
      ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเรือมาถึงท่า 
ยกเว้น กัมพูชา/เวียดนามภายใน 6 ชั่วโมง 

ทางอากาศ  
    1 ชั่วโมงหลังจากอากาศยานออกจาก
สนามบินต้นทาง 
 

ประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2561 



Import-Green Line  

(Before Implement)  

สนามบินในราชอาณาจักรไทย 
Airport of Thailand สนามบินประเทศต้นทาง 

Airport of Origin Country 

คลังสินค้า 
Warehouse 

ตัวแทนอากาศยาน 
ส่งข้อมูล Manifest <= 24 hrs. 

ผู้ประกอบการจัดท าใบขนสินค้า 

ช าระค่าภาษอีากร  

รับของออกจากอารักขาศุลกากร 



Import-Green Line  

(After Implement)  

สนามบินในราชอาณาจักรไทย 
Airport of Thailand สนามบินประเทศต้นทาง 

Airport of Origin Country 

 

คลังสินค้า 
Warehouse 

ตัวแทนอากาศยานส่งข้อมูล Manifest  
หลังออกจากต้นทาง <= 1 hr. 

ผู้ประกอบการจัดท าใบขนสินค้า 

ช าระค่าภาษอีากร 

รับของออกจากอารักขาศุลกากร 
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1 hr.56 min. 

17 hr. 2 min. 

4 hr. 55 min. 

22 hr. 40 min. 

Time Time 

Green line Red line 

1 day 12 hr. 53 min. 

1 day 21 hr. 39 min. 

1day 6 hr. 47 min. 

1 day 11 hr. 57 min 

ทางอากาศ ทางทะเล 

เปรียบเทียบผลการศึกษาในแตล่ะกรณกีารน าเข้า(ปกต)ิกับ Pre-Arrival 
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3 day 10 hr. 25 min. 

 1day 21hr. 39min. 

3 day 6 hr. 48 min. 

1 day 11hr. 57min. 

ทางทะเล Time Time 

เปรียบเทียบผลการศกึษาในแต่ละกรณีของการน าเข้า(ปกต)ิระหว่างป ี2560กับปี 2561 
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พิธีการศุลกากรส าหรับการสง่ของออก 



   มาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 

การส่งของออกทางทะเล  
 เมื่อเรือที่จะส่งของออกนั้นได้ออกจำกเขตท่ำท้ำยสุดเพื่อไปจำกรำชอำณำจักร 

การส่งของออกทางอากาศ  
 เมื่ออำกำศยำนที่จะส่งของออกนั้นได้ออกจำกสนำมบินที่เป็นด่ำนศุลกำกรท้ำยสุดเพื่อไปจำกรำชอำณำจักร 

การส่งของออกทางไปรษณีย์  
 เมื่อได้ปิดถุงไปรษณีย์และได้ด ำเนินกำรส่งออกตำม (1) (2) หรือ(3) แล้วแต่กรณี 

การส่งของออกทางบก  
 เมื่อยำนพำหนะท่ีจะส่งของออกนั้นได้ออกจำกเขตด่ำนพรมแดนเพื่อไปจำกรำชอำณำจักร 



 มาตรา 13 วรรค 3  
ผู้ส่งของออกมีหน้าที่ เสียอากรเมื่อได้ยื่นใบขนสินค้าต่อพนักงาน
ศุลกากร และพนักงานศุลกากรได้รับและออกเลขที่ใบขนสินค้าแล้ว  



พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 

ราคาศุลกากร  

มาตรา 16 (2) 
        ราคาขายส่งเงินสด ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้ 
โดยไม่ขาดทุน ณ เวลาและที่ที่ส่งของออกโดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคา
อย่างใด 



อัตราอากรส าหรับของขาออก 



อัตราอากรส าหรับของขาออก 



  

รหสัสิทธิพิเศษ 003 

ของไม่ต้องเสียอากรขาออก 

 1 : ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 
 2 : เศษโลหะทุกชนิด 
 4 : ยาง 
 6 : เส้นไหมดิบ 
 7 : ปลาป่น 
 9 : ของที่มิได้ระบุไว้ใน 
      ประเภทใด 
 

ของต้องเสียอากรขาออก 

 
 3 : หนังโคและหนังกระบือ 
 5 : ไม้ ไม้แปรรูป 
 8 : JDA 
 



ใบขนสินค้าขาออก 
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บริษัท ผู้รับผิดชอบการบรรจุ จ ากัด 3031323334 0001 

EMCU1252241 FCL 

YANTRA BHUM 670S 
0250 

0250 

บริษัท ผู้ส่งออก เอ จ ากัด 

22G1 



ทางอากาศยาน 



ผู้ส่งของออก/ตัวแทน ส่งข้อมูลใบขน
สินค้าและใบก ากับการขนย้ายสินค้า 

ตัวแทนเรือ/อากาศยาน  
ส่งข้อมูล Manifest 

ข้อมูลอ้ำงอิง/ใบอนุญำต 

ข้อมูลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กำรลงทะเบียน 

ebXML 

พิธีกำรศุลกำกรส่งของออก 

ตรวจปล่อยสินค้ำ 

ส่งมอบสินค้ำใหค้ลังสินคำ้ 

Sub-Gate 

1 

3 

4 

5 

6 

2 

ช ำระภำษีอำกร(ถำ้มี) 

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร(TCES) 



การตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Matching)  
ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว(National Single Window) 

ประกาศกรมศุลกากรที่ 135/2560 







Q&A 

THANK YOU 


