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การค้้า การขนส่่ง และการทำำ�ธุุรกรรมด้้านการค้้าระหว่่างประเทศ มีีการพััฒนาเปลี่่�ยนแปลงไปในทิิศทางที่่�ต้้อง
พึ่่�งพาความสะดวกรวดเร็็ว สามารถเชื่่�อมโยงกัันได้้อย่่างไร้้รอยต่่อ ทำำ�ให้้เราสามารถคาดการณ์์ ความคาดหวัังของ
ผู้้�ประกอบการได้้ว่่า ต้้องเป็็นไปในทิิศทางที่่�ต้้องการความรวดเร็็ว สะดวก ราบรื่่�น ไม่่มีีอะไรเป็็นปััจจััยให้้สะดุุด หยุุดชะงััก
กรมศุุลกากร เป็็นหนึ่่ง� ในจุุดเชื่่อ� มต่่อสำำ�คัญ
ั ในห่่วงโซ่่อุปุ ทานทางการค้้าและการขนส่่งระหว่่างประเทศ เราจึึงมีีหน้้าที่่� 
และเป้้าหมายที่่�จะต้้องเตรีียมความพร้้อม เพื่่�อรองรัับการเจริิญเติิบโตดัังกล่่าว การปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรว่่าด้้วย
กระบวนการทางศุุลกากรสำำ�หรัับของเร่่งด่่วนทางบก เป็็นการเตรีียมความพร้้อมด้้านกฎระเบีียบ อีีกเรื่่อ� งหนึ่่ง�  ที่่�กรมศุุลกากร
พััฒนาขึ้้�นเพื่่�อรองรัับการเจริิญเติิบโตของระบบ e-commerce ในยุุคปััจจุุบััน
อยากรู้้�เท่่า รู้้�ทััน ไปหาอ่่านกััน ในเล่่มครัับ

วิิศณุุ วััชราวนิิช
บรรณาธิิการบริิหาร

เจ้าของ

บรรณาธิการบริหาร

กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนน สุนทรโกษา
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

นายวิศณุ วัชราวนิช

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมศุลกากร
นายชูชัย อุดมโภชน์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
นายชัยยุทธ คำ�คุณ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี
รองอธิบดี
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
รองอธิบดี
นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน
รองอธิบดี
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
รองอธิบดี

นางพัชรา แสงอรุณ

นางสาวภัทราภรณ์ พงษ์พันธ์

กองบรรณาธิการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อสารองค์กร
สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
นางสาวศรปวันพัสตร์ บุญเชิด นางจารุณี อามานนท์ นายประดิษฐ์ เพชรดา
นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ นางสาวอุษณี ชัยรัตน์ นายศรัณย์ ศรน้อย
นางชลวรรณ สุขเมือง นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ์ นางสาวศรัณญา จอมสวรรค์
นายเฉลิมชัย ศิริพงษ์ นายนรินทร์ ชีวตระกูลชัย

e-mail : prcustoms@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2667-7335
Facebook : กรมศุลกากร : The Customs Department
Read online : www.customs.go.th
Customs Call Center : 1164
Line Official : @thaicustoms
Youtube Channel : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมศุลกากร
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Customs Share+
พิิธีีการศุุลกากรสำำ�หรัับของเร่่งด่่วนทางบก

What’s New
กรมศุุลกากรชี้้�แจง กรณีี การลัักลอบนำำ�เข้้าบุุหรี่่�หนีีภาษีี
พิิกัดั อััตราศุุลกากรของสิินค้้า “พืืชกระท่่อม”
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เรื่่�องน่่ารู้้?�

พิิธีีการศุุลกากรในการขนย้้ายของผ่่านแดนและถ่่ายลำำ�
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กรมศุุลกากรบริิจาคเงิิน ปรัับปรุุงลานสำำหรัับสร้้างเตาเผาศพ ให้้แก่่ วััดเสาธงหิิน

เมื่่�อวัันที่่� 7 กัันยายน 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร พร้้อมคณะผู้้�บริิหาร และเจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากร
ร่่วมกัับผู้้�มีีจิิตศรััทธา บริิจาคเงิิน จำำ�นวน 200,000 บาท ให้้แก่่ วััดเสาธงหิิน เพื่่�อสมทบทุุนเพิ่่�มเติิมการปรัับปรุุงลานสำำ�หรัับสร้้าง
เตาเผาศพ และร่่วมบริิจาคสมทบทุุนค่่านำ้้��มัันเชื้้อ� เพลิิง เป็็นระยะเวลา 3 เดืือน เดืือนละ 100,000 บาท ณ วััดเสาธงหิิน ต.เสาธงหิิน
อ.บางใหญ่่ จ.นนทบุุรีี 

การประชุุมคณะกรรมการศุุลกากรร่่วมไทย-มาเลเซีีย
เพื่่�อพื้้�นที่่�พััฒนาร่่วม ครั้้�งที่่� 25

นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร และนางสาวนิิตยา เที่่�ยงตรงภิิญโญ  ผู้้�อำำ�นวยการ
กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน พร้้อมด้้วยผู้้�แทนจากกรมศุุลกากร เข้้าร่่วมการประชุุมคณะกรรมการศุุลกากรร่่วมไทย-มาเลเซีีย
เพื่่�อพื้้�นที่่�พััฒนาร่่วม  ครั้้�งที่่� 25 ระหว่่างวัันที่่� 8-9 กัันยายน 2564 ผ่่านระบบการประชุุมทางไกล Microsoft Teams
(25th Joint Customs Committee (JCC) Meeting for the Malaysia -Thailand Joint Development Area (JDA)
8th-9th  September 2021 via Virtual Meeting) ในการนี้้� ที่่ป� ระชุุมได้้มีีการหารืือ แลกเปลี่่ย� นข้้อคิิดเห็็น และรายงานความคืืบหน้้า
เกี่่�ยวกัับพิิธีีการศุุลกากรในพื้้�นที่่พั� ัฒนาร่่วมฯ เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวเป็็นไปอย่่างราบรื่่�น ณ ห้้องภาสกรวงศ์์ ชั้้�น 2
อาคาร 1 กรมศุุลกากร
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การเสวนา หััวข้้อ “เคลีียร์์จััด ชััดจริิง ตอบทุุกสิ่่�งกัับบััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์”

เมื่่�อวัันที่่� 10 กัันยายน 2564 นายกรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์�  รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร เป็็นประธานเปิิดการเสวนา หััวข้้อ
“เคลีียร์์จัด ชั
ั ดจริ
ั ง 
ิ ตอบทุุกสิ่่ง� กัับบััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์”์  ผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ระบบ Zoom ณ ห้้องประชุุมกองสิิทธิิประโยชน์์
ทางภาษีีอากร ชั้้�น 4 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 7 รอบ พระชนมพรรษา กรมศุุลกากร

กรมศุุลกากรรัับรางวััลเลิิศรััฐ ประจำำปีี 2564

เมื่่อ� วัันที่่� 16 กัันยายน 2564 นายชััยยุุทธ คำ�คุ
ำ ณ
ุ ที่่ปรึ
� ึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร เป็็นผู้้แ� ทนกรมศุุลกากร
เข้้าร่่วมพิิธีีมอบรางวััลเลิิศรัฐั  ประจำำ�ปีี 2564 จััดโดยสำำ�นักง
ั านคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์
(Zoom Cloud Meetings)  ซึ่่�งกรมศุุลกากรได้้รัับรางวััลเลิิศรััฐ สาขารางวััลคุุณภาพการบริิหารจััดการภาครััฐ ประเภทรางวััล
คุุณภาพการบริิหารจััดการภาครััฐ 4.0 ระดัับก้้าวหน้้า และรางวััลเลิิศรััฐ สาขาบริิการภาครััฐ ประเภทรางวััลพััฒนาการบริิการ
ระดัับดีี ในชื่่�อผลงาน “Customs Chatbot (นายอากร)” โดยมีีรองนายกรััฐมนตรีี (นายวิิษณุุ เครืืองาม) เป็็นประธานในพิิธีี
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กรมศุุลกากร มอบอุุปกรณ์์ที่เ�่ กี่่ย� วข้้องกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID- 19
ให้้แก่่ มููลนิิธิิเสมอกัันกู้้�ภััยสุุพรรณบุุรีี

เมื่่�อวัันที่่� 27 กัันยายน 2564 นายกรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์�  รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร มอบหน้้ากากอนามััย 20,000 ชิ้้�น
ชุุดตรวจการติิดเชื้้อ� โควิิด-19 (Antigen Test Kit) 1,000 ชิ้้น�  ทิิชชู่่�เปีียก 1,000 ชิ้้น� เจลแอลกอฮอล์์ 1,000 ขวด และเครื่อ�่ งวััดอุณ
ุ หภููมิิ
100 ชิ้้�น ให้้แก่่ มููลนิิธิิเสมอกัันกู้้�ภััยสุุพรรณบุุรีี ณ ห้้องโถง อาคาร 1 กรมศุุลกากร

อธิิบดีีกรมศุุลกากร พร้้อมคณะผู้้�บริิหาร ร่่วมเคารพธงชาติิและร้้องเพลงชาติิ
เนื่่�องในวัันพระราชทานธงชาติิไทย
เมื่่�อวัันที่่� 28 กัันยายน 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร พร้้อมคณะผู้้�บริิหาร ร่่วมเคารพธงชาติิ
และร้้องเพลงชาติิเนื่่�องในวัันพระราชทานธงชาติิไทย ซึ่่�งคณะ
รััฐมนตรีี (ครม.) มีีมติิเห็็นชอบกำำ�หนดให้้วันั ที่่� 28 กัันยายนของทุุกปีี
เป็็นวัันพระราชทานธงชาติิไทยและเชิิญชวนหน่่วยงานภาครััฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่่วมจััดกิิจกรรมประดัับธงชาติิ
ไทยตามอาคารสถานที่่�ราชการสถานศึึกษาและบ้้านเรืือน
สำำ�หรัับหน่่วยงานภาครััฐทั่่วป
� ระเทศจะร่่วมกัันจััดกิจก
ิ รรมเคารพ
ธงชาติิและร้้องเพลงชาติิพร้้อมกััน ในวัันที่่� 28 กัันยายน 2564
เวลา 08.00 น. ที่่�บริิเวณเสาธงชาติิ ของแต่่ละหน่่วยงานและให้้ดำ�ำ เนิินการตามมาตรการด้้านสาธารณสุุขอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อเป็็น
การแสดงออกเชิิงสััญลัักษณ์์ถึึงความภาคภููมิิใจในเอกราชและการเสีียสละของบรรพบุุรุุษไทย
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อธิิบดีีกรมศุุลกากร เป็็นประธานในพิิธีีมอบโล่่ผู้้�เกษีียณอายุุราชการ ประจำำปีี 2564

เมื่่�อวัันที่่� 28 กัันยายน 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร เป็็นประธานในพิิธีีมอบโล่่ผู้�เ้ กษีียณอายุุราชการ
ประจำำ�ปีี 2564 ผ่่านระบบ Zoom Conference โดยมีีรองอธิิบดีีกรมศุุลกากร 3 ท่่าน คืือ นายสรศัักดิ์์ มีี
� นะโตรีี นายกรีีชา เกิิดศรีีพันั ธุ์์� 
และนายชััยฤทธิ์์� แพทย์์สมาน ได้้เกษีียณอายุุราชการในปีีนี้้�ด้้วย
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กรมศุุลกากร ให้้การต้้อนรัับ Customs Attache จากสถานเอกอััครราชทููต
สาธารณรััฐเกาหลีีประจำำประเทศไทย

เมื่่�อวัันที่่� 29 กัันยายน 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร ให้้การต้้อนรัับ Ms. JUNG Jieun, Customs
Attache จากสถานเอกอััครราชทููตสาธารณรััฐเกาหลีีประจำำ�ประเทศไทย และ Mr. YOU Young-Han, Director – General
Level Official ของศุุลกากรเกาหลีีที่่�มาปฏิิบััติิงานศึึกษาวิิจััย ณ กรมศุุลกากร ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 เข้้าเยี่่�ยมคารวะอธิิบดีีอย่่างเป็็น
ทางการ ณ ห้้องรัับรอง ชั้้�น 2 อาคาร 1 กรมศุุลกากร

การประชุุมหารืือในรููปแบบเสมืือนจริิงกัับผู้้�แทนสถานเอกอััครราชทููตสหพัันธรััฐ
รััสเซีียประจำำราชอาณาจัักรไทย

เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2564 นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร พร้้อมด้้วยผู้้�แทนจาก 
กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน และกองกฎหมาย เข้้าร่่วมการประชุุมหารืือในรููปแบบเสมืือนจริิงกัับผู้้�แทนสถานเอกอััครราชทููต
สหพัันธรััฐรััสเซีียประจำำ�ราชอาณาจัักรไทย ได้้แก่่ Mr. Stepan Golovin, Deputy Head of Mission และ Mr. Andrey Mikhaylov,
First Secretary (Head of Bilateral Relations Group) เพื่่�อหารืือเกี่่�ยวกัับร่่างบัันทึึกความเข้้าใจว่่าด้้วยความร่่วมมืือ
ด้้านศุุลกากรระหว่่างราชอาณาจัักรไทยกัับสหพัันธรััฐรััสเซีีย ณ ห้้องอนุุมานราชธน ชั้้�น 2 อาคาร 1 กรมศุุลกากร
9
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พิิธีีเปิิดสำำนัักงาน WCO Asia/Pacific Regional Office for Capacity Building

เมื่่�อวัันที่่� 29 กัันยายน 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร เป็็นประธานพิิธีีเปิิดสำำ�นัักงานเสริิมสร้้าง
ขีีดความสามารถในภููมิิภาคเอเซีีย/แปซิิฟิกข
ิ ององค์์การศุุลกากรโลก  (WCO Asia/Pacific Regional Office for Capacity Building
: ROCB A/P) ภายหลัังการปรัับปรุุงพื้้น� ที่่สำ� �นั
ำ กง
ั าน โดยมีี Mr. Norikazu Kuramoto หััวหน้้าสำำ�นักง
ั านเสริิมสร้้างขีีดความสามารถ
ในภููมิิภาคเอเซียี /แปซิิฟิิกขององค์์การศุุลกากรโลก กล่่าวแสดงความขอบคุุณ ณ สำำ�นัักงานเสริิมสร้้างขีีดความสามารถในภููมิิภาค
เอเซีีย/แปซิิฟิิกขององค์์การศุุลกากรโลก อาคาร 120 ปีี กรมศุุลกากร
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การเติิบโตของการซื้้�อขายสิินค้้าผ่่านระบบพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Commerce) ในปััจจุุบััน มีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก
ในทุุกปีีจากการพััฒนาของระบบเทคโนโลยีีที่่�เอื้้�อต่่อการซื้้�อขายและประกอบธุุรกิิจผ่่านระบบอิินเทอร์์เน็็ตและจากการแข่่งขัันที่่�มากขึ้้�น
ของผู้้�ประกอบธุุรกิิจทำำ�ให้้มีีการปรัับปรุุงและพััฒนาระบบ e-Commerce ให้้มีีประสิิทธิิภาพและความรวดเร็็วในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างต่่อเนื่่�อง และเป็็นช่่องทางที่่�ผู้ปร
�้ ะกอบการ SMEs สามารถส่่งสิินค้้าออกสู่่�ตลาดโลกและแข่่งขัันกัับบริิษัทั ต่่าง ๆ แต่่ก็ยั็ งั จำำ�กัดั อยู่่� ในกลุ่่�ม
ของผู้้�ประกอบการที่่�มีีความพร้้อมและกลุ่่�มผู้้�บริิโภคในบางกลุ่่�มและบางช่่วงวััย
	ต่่อมาการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้ภาครััฐต้้องออกมาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อลดการแพร่่
กระจายของเชื้้อ� ด้้วยการเพิ่่�ม Social Distancing และลดกิิจกรรมในที่่�สาธารณะของประชาชน ทำำ�ให้้ผู้้ปร
� ะกอบการและผู้้บ� ริิโภคทุุกกลุ่่�ม
ทุุกช่่วงวััยต้้องปรัับตััวจนนำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมในการซื้้�อขายสิินค้้าและของใช้้ประจำำ�วัันและสิินค้้าอื่่�น ๆ ให้้มาทำำ�ธุุรกรรม
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์แทนการซื้้�อขายผ่่านช่่องทางปกติิ ยิ่่�งทำำ�ให้้มีีความคุ้้�นชิินในการใช้้งาน e-Commerce มากขึ้้�น จนเกิิดเป็็น
กิิจวััตรประจำำ�วัันและกลายเป็็น New normal ในที่่�สุุด ส่่งผลให้้มููลค่่า e-Commerce เติิบโตขึ้้�นแบบก้้าวกระโดด ซึ่่�งหนึ่่�งในประเทศที่่�มีี
บทบาทสำำ�คััญต่่อ e-Commerce ของประเทศไทยทั้้�งการนำำ�เข้้าและส่่งออก ก็็คืือ สาธารณรััฐประชาชนจีีน
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หน่่วย : ล้้านหีีบห่่อ

สิินค้้าจากสาธารณรััฐประชาชนจีีนที่่�ซื้้�อขายในระบบนั้้�น
มัักจะเป็็นของเร่่งด่ว่ นที่่ข� นส่่งมาทางอากาศยาน แต่่จากการพััฒนา
ของระบบโลจิิสติิกส์ที่์ เ�่ ชื่่อ� มต่่อระหว่่างภููมิิภาคอาเซียี นและสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน ทั้้�งในส่่วนของเส้้นทางโลจิิสติิกส์์ทางถนนที่่�เชื่่�อมโยง
ระหว่่างไทยกัับเขตปกครองตนเองกว่่างซีีจ้้วง มีีหลายเส้้นทาง
ได้้แก่่ R8 R9 R12 โดยเส้้นทางทั้้�งสามต้้องเดิินทางผ่่าน สปป.ลาว 
ประเทศเวีียดนาม เข้้าสู่่�สาธารณรััฐประชาชนจีีน และเส้้นทางรถไฟ
ความเร็็วสููงลาว-จีีน ระยะทาง 417 กม.จากเวีียงจัันทน์์ ขึ้้น� เหนืือผ่่าน
หลวงพระบาง หลวงน้ำำ��ทา บ่่อเต็็น ถึึงชายแดนมณฑลยููนนาน
ของสาธารณรััฐประชาชนจีีนและสามารถเชื่่�อมต่่อระบบรถไฟจีีน
ไปผ่่านสิิบสองปัันนาจนถึึงคุุนหมิิง  เมืืองเอกของมณฑลยููนนาน
ซึ่่�งคาดการณ์์ว่่าจะเริ่่�มเปิิดดำำ�เนิินการในปลายปีี พ.ศ. 2564
คาดการณ์์ได้้ว่า่ ในอนาคตช่่องทางทางเลืือกในการนำำ�เข้้าและส่่งออก
สิิ น ค้้ า ระหว่่ า งประเทศไทยกัั บ ประเทศในกลุ่่�มอาเซีี ย นและ
สาธารณรััฐประชาชนจีีนจะเพิ่่�มมากขึ้้�นโดยเฉพาะช่่องทางทางบก
จากรถยนต์์และรถไฟ ทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องจึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้อง
เตรีียมการเพื่่�อรองรัับเพื่่�อให้้ทัันต่่อการพััฒนา
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กรมศุุลกากรตระหนัักถึึงแนวโน้้มการพััฒนาดัังกล่่าว 
และได้้มีีการออกประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 130/2563 เรื่่�อง 
การปฏิิบัติั พิิ ธีีก
ิ ารศุุลกากรว่่าด้้วยกระบวนการทางศุุลกากรสำำ�หรัับ
ของเร่่ งด่ ่ ว นทางบก  เพื่่ � อ เป็็ น การเตรีียมความพร้้ อ มด้้ า น
กฎระเบีียบให้้รองรัับกัับการเพิ่่มขึ้้
� น� ของการนำำ�เข้้า-ส่่งออกสิินค้้า
ทางบกโดยเฉพาะกลุ่่�มสิินค้้าเร่่งด่ว่ นที่่มั� กจ
ั ะเกิิดจากการซื้้อ� ขาย
ในระบบ e-Commerce โดยผู้้ที่� มีี�่ ความประสงค์์ที่จ�่ ะดำำ�เนิินการ
ในกระบวนการทางศุุลกากรเกี่่�ยวกัับของเร่่งด่่วนทางบกนั้้�น
จะต้้องเป็็น ผู้้�ประกอบการของเร่่งด่ว่ นทางบก ซึ่่�งจะมีีคุุณสมบััติิ
4 ข้้อ ดัังนี้้�
1. ต้้องเป็็นผู้้ไ� ด้้รับั อนุุญาตให้้จัดตั้้
ั ง� โรงพัักสินิ ค้้าประเภท
เก็็บสิินค้้า
2. ต้้องเป็็นนิิติิบุุคคลที่่�มีีทุุนจดทะเบีียนที่่�ชำำ�ระแล้้ว
ไม่่ต่ำำ��กว่่า 5 ล้้านบาท
3. ต้้องมีีผู้้�ชำำ�นาญการศุุลกากรที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจาก
กรมศุุลกากรอย่่างน้้อยหนึ่่�งคน
4. ต้้องไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ความผิิดตามกฎหมาย
ศุุลกากรหรืือกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง ย้้อนหลัังสองปีีนัับแต่่
ยื่่�นคำำ�ร้้องขอ
นอกจากคุุณสมบััติิข้้างต้้นแล้้ว  เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงาน
ที่่�เกี่่�ยวกัับของเร่่งด่่วนทางบกเป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว ถููกต้้อง 
มีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ และปลอดภัั ย จากสิิ น ค้้ า ไม่่ พึ ึ งป ระสงค์์
ผู้้�ที่่�มีีความประสงค์์ที่จ่� ะเป็็นผู้้�ประกอบการของเร่่งด่่วนทางบก
จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไข 8 ข้้อ ตามที่่ก� รมศุุลกากรกำำ�หนด ดัังต่่อไปนี้้�
1. ต้้องมีีสถานที่่ใ� ห้้เจ้้าหน้้าที่่ศุ� ลุ กากรปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ใ� นการคััดแยกของ ตรวจปล่่อยของ และจััดเก็็บค่่าภาษีีอากร พร้้อมทั้้�ง
มีีพื้้�นที่่�เพื่่�อใช้้เก็็บของที่่�ยัังไม่่สามารถตรวจปล่่อยได้้
2. ต้้องมีีเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ เช่่น เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ เครื่่�องเอกซเรย์์ เครื่่�องชั่่�งน้ำำ��หนััก  ระบบควบคุุมของคงคลััง 
เทคโนโลยีีระบุุตััวตนของสิินค้้า การควบคุุมการเคลื่่�อนย้้ายของด้้วยระบบติิดตามตามมาตรฐานที่่ก� รมศุุลกากรกำำ�หนด
3. ต้้องขนส่่งของเร่่งด่่วนด้้วยระบบคอนเทนเนอร์์
4. ต้้องนำำ�ของเข้้า และส่่งของออก ณ ด่่านศุุลกากรที่่�กำำ�กัับดููแลสถานประกอบการของเร่่งด่่วนทางบกตั้้�งอยู่่�
5. ต้้องมีีความพร้้อมในการจััดทำ�ำ ข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อแจ้้งรายละเอีียดของบััญชีีสิินค้้าเร่่งด่่วนทางบกล่่วงหน้้าและ/
หรืือคำำ�ร้้องขอส่่งของเร่่งด่่วนออกโดยรีีบด่่วนตามมาตรฐานและเวลาที่่�กรมศุุลกากรกำำ�หนด
6. ต้้องสามารถคััดแยกของและปฏิิบััติิตามหลัักการบริิหารความเสี่่�ยงในการเลืือกตรวจของ
7. ต้้องมีีความพร้้อมในการปฏิิบััติิพิธีีก
ิ ารศุุลกากรทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ตามมาตรฐานที่่ก� รมศุุลกากรกำำ�หนด
8. ต้้องวางประกัันเป็็นหนัังสืือค้ำำ��ประกัันของธนาคารหรืือหลัักทรััพย์์อื่่�นใดที่่�กรมศุุลกากรเห็็นชอบเพื่่�อเป็็นประกััน
ทััณฑ์์บนในวงเงิินไม่่ต่ำำ��กว่่าสองล้้านบาท
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ผู้้�ที่่�สนใจสามารถยื่่�นความจำำ�นงค์์ต่่อด่่านศุุลกากรในพื้้�นที่่�เพื่่�อพิิจารณาคุุณสมบััติิ สำำ�หรัับเอกสารประกอบการพิิจารณา
ในการที่่จ� ะยื่่�นต่่อกรมศุุลกากรเพื่่�อยื่่�นคำำ�ร้้องขอใช้้สิิทธิิในการเป็็นผู้้�ประกอบการของเร่่งด่่วนทางบกนั้้�น จะประกอบไปด้้วย
1. หนัังสืือรัับรองการจดทะเบีียนนิิติบุิ คุ คลและบััญชีีรายชื่่อ� ผู้้�ถืือหุ้้�นจากกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า (ฉบัับคััดสำ�ำ เนาไม่่เกิิน 30 วััน)
2. ใบทะเบีียนภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม (ภ.พ. 20)
3. หนัังสืือแสดงกรรมสิิทธิ์์�การเป็็นเจ้้าของสถานที่่�หรืือหนัังสืือยิินยอมให้้ใช้้สถานที่่ป� ระกอบกิิจการ
4. แผนผัังพื้้�นที่่�และขั้้�นตอนการคััดแยกการเก็็บของและเอกสาร Work Flow พร้้อมสำำ�เนา 3 ชุุด
การเป็็นผู้้�ประกอบการของเร่่งด่่วนทางบกนั้้�นจะมีีอายุุ 3 ปีี และต้้องต่่ออายุุการเป็็นผู้้�ประกอบการของเร่่งด่่วนทางบก
ต่่อด่่านศุุลกากรของพื้้�นที่่�ที่กำ่� ำ�กัับดููแลภายใน 120 วัันแต่่ไม่่น้้อยกว่่า 60 วัันก่่อนวัันครบกำำ�หนดอายุุ

สำำ�หรัับพิิธีีการศุุลกากรในการนำำ�เข้้าและส่่งออกของเร่่งด่่วนทางบกมีีขั้้�นตอน ดัังนี้้�

นายสิิทธิิพััฒน์์ เหรีียญรุ่่�งเรืือง
นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนชำำ�นาญการพิิเศษ
	ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนวางแผนและประเมิินผล กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน
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โฆษกกรมศุุลกากร ชี้้�แจง กรณีีการลัักลอบนำำ�เข้้าบุุหรี่่�หนีีภาษีีเข้้ามาขายในพื้้�นที่่�จัังหวััดสงขลา พััทลุุง  และสตููล ทำำ�ให้้
ร้้านค้้าปลีีกได้้รัับผลกระทบไม่่สามารถจำำ�หน่่ายบุุหรี่่�ที่ถููกก
่� ฎหมายได้้  
นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุุลกากร ชี้้�แจงกรณีีที่่�สมาคม
การค้้ายาสููบไทยได้้รับั การร้้องเรีียนจากร้้านค้้าเกี่่ย� วกัับปััญหาบุุหรี่่ห� นีีภาษีี ทำำ�ให้้ร้า้ นค้้าที่่ถููกก
� ฎหมายได้้รับั ผลกระทบไม่่สามารถ
ขายบุุหรี่่�ที่่�ถููกกฎหมายได้้ จึึงอยากให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเอาจริิงเอาจัังกัับการจัับกุุมผู้้�กระทำำ�ความผิิดลัักลอบนำำ�เข้้าบุุหรี่่�
และผู้้�ขายบุุหรี่่�ที่่�ไม่่เสีียภาษีี  เพื่่�อคุ้้�มครองผลประโยชน์์เงิินภาษีีของรััฐ เงิินภาษีีของท้้องถิ่่�น และรายได้้ของร้้านค้้าที่่�ถููกกฎหมาย
ในพื้้�นที่่�นั้้�น
กรมศุุลกากร ขอชี้้�แจงว่่า ภายหลัังจากที่่�มีีปรัับราคาบุุหรี่่�ในท้้องตลาดให้้มีีราคาสููงขึ้้�น ผู้้�บริิโภคส่่วนหนึ่่�งจึึงหัันไปหาบุุหรี่่�
ที่่มีี� ราคาถููกหรืือยาเส้้นมวนเอง แต่่ในพื้้�นที่่ภ� าคใต้้ผู้�สูู้ บบุุหรี่กลุ่่�มดั
�่ งกล่
ั า่ วส่่วนใหญ่่หันั ไปหาบุุหรี่ห�่ นีีภาษีี ที่มีี�่ ราคาถููกกว่่าบุุหรี่ที่�่ ถููกต้
�่ อ้ ง
ตามกฎหมายมาก ส่่งผลให้้เกิิดการลัักลอบค้้าบุุหรี่่ผิ� ิดกฎหมายเพิ่่�มมากขึ้้�น ร้้านค้้าที่่ข� ายบุุหรี่่�ถููกต้้องตามกฎหมายจึึงไม่่สามารถ
แข่่งขัันทางด้้านราคากัับบุุหรี่่�หนีีภาษีีได้้
ด้้วยเหตุุดัังกล่่าว  นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร จึึงสั่่�งการให้้ กองสืืบสวนและปราบปราม ร่่วมกัับ
สำำ�นัักงานศุุลกากรภาคที่่� 4 ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ในสัังกััดด่่านศุุลกากรวัังประจััน ด่่านศุุลกากรสะเดา ด่่านศุุลกากรปาดัังเบซาร์์
ด่่านศุุลกากรตากใบ และด่่านศุุลกากรสุุไหงโก-ลก สืืบสวนหาข่่าวและสกััดกั้้�นขบวนการค้้าบุุหรี่่�เถื่่�อนในพื้้�นที่่�มีีขอบเขต
การดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
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1 ดำำ�เนิินการสืืบสวนหาข่่าวเกี่่ย� วกัับแหล่่งที่่ม� า วิิธีีการลัักลอบ เส้้นทาง สถานที่่เ� ก็็บรวบรวม และแหล่่งจำ�ำ หน่่าย
ในพื้้�นที่่� รวมถึึงดำำ�เนิินการตรวจค้้น – จัับกุุม ตามที่่�ได้้รัับข้้อมููลจากการสืืบสวนหรืืองานการข่่าว
2 ประสานข้้อมููล งานการข่่าว และการปฏิิบัติั งิ านระหว่่างหน่่วยงานในสัังกััดกรมฯ และหน่่วยงานอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
และสนธิิกำำ�ลัังกัับหน่่วยงานอื่่�นในพื้้�นที่่� เช่่น สรรพสามิิตภาคที่่� 9 ในการสืืบสวนหาข่่าว  ตรวจค้้น และจัับกุุมขบวนการค้้าบุุหรี่่�
หนีีภาษีี ตามที่่�ได้้รัับการร้้องขอ
3 ลาดตระเวนด้้วยรถยนต์์และเรืือตรวจการณ์์ ตามแนวชายแดนและลำำ�น้ำำ��ที่่�เป็็นพรมแดนธรรมชาติิ ระหว่่าง
ประเทศไทยกัับประเทศมาเลเซีีย
4 ตรวจสอบยานพาหนะทุุกชนิิด ในขณะหรืือหลัังผ่่านพิิธีีการศุุลกากร ที่่�มีีเหตุุอัันควรสงสััยว่่าจะมีีการนำำ�บุุหรี่่�
จากต่่างประเทศเข้้ามาในราชอาณาจัักรโดยไม่่ผ่่านพิิธีีการศุุลกากร
5 จััดชุุดเคลื่่�อนที่่�เร็็ว  เพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิ บััติิงานของชุุดปฏิิบััติิการประจำำ�ในแต่่ละพื้้�นที่่� ในกรณีีที่่�
มีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน หรืือเป็็นไปตามที่่�หน่่วยงานอื่่�นร้้องขอ เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการปฏิิบััติิการฯ
6 ประชาสััมพัันธ์์ให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�ได้้รัับทราบถึึงการกระทำำ�ที่่�เป็็นความผิิดตาม พ.ร.บ. ศุุลกากร พ.ศ.2560
โทษตามกฎหมายที่่จ� ะได้้รัับจากการกระทำำ�ความผิิด และผลเสีียจากการใช้้สิินค้้าที่่�ไม่่ผ่่านพิิธีีการศุุลกากร รวมถึึงช่่องทางในการ
แจ้้งข้้อมููลข่่าวสารแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ในกรณีีที่่�พบเห็็น หรืือทราบข่่าวการลัักลอบนำำ�เข้้า – ส่่งออกบุุหรี่่�ที่่�ไม่่ผ่่านพิิธีีการศุุลกากร
ซึ่่งผ
� ลการดำำ�เนิินการของกรมศุุลกากรในการสกััดกั้้น� การลัักลอบบุุหรี่่ที่� �นำ่ �ำ เข้้าอย่่างผิิดกฎหมาย ทำำ�ให้้สามารถจัับกุุมบุหุ รี่่�
ที่่�ลัักลอบนำำ�เข้้ามาได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง  โดยในปีีงบประมาณ 2564 นี้้� (เดืือนตุุลาคม  พ.ศ. 2563 – สิิงหาคม  พ.ศ. 2564) กรมฯ
ได้้จัับกุุมบุุหรี่่�ได้้ทั้้�งหมด 647 คดีี คิิดเป็็นมููลค่่า 103 ล้้านบาท
ทั้้�งนี้้ ก
� รมศุุลกากรจะดำำ�เนิินการปราบปรามการลัักลอบนำำ�เข้้าบุุหรี่่อ� ย่่างเข้้มงวด และขอขอบคุุณสมาคมการค้้ายาสููบไทย
ประชาชน และหน่่วยงานต่่าง  ๆ ที่่�ได้้ให้้เบาะแสหรืือข้้อมููลอัันเป็็นประโยชน์์ เกี่่�ยวกัับการลัักลอบนำำ�เข้้าบุุหรี่่� ซึ่่�งกรม  ฯ
จะได้้นำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวไปประกอบการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่�ในการปราบปรามการลัักลอบนำำ�บุุหรี่่�เข้้ามาในราชอาณาจัักรต่่อไป
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พิิกััดอััตราศุุลกากรของสิินค้้า

“พืืชกระท่่อม”

ภาพจาก: www.heraldnet.com/national-marketplace/best-kratom-strains-most-effective-strongest-kratom-strains/

ลักษณะการน�ำเข้า

พิกัดศุลกากร

อัตราอากรปกติ

อัตราอากร
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน

เมล็็ดกระท่่อม สำำ�หรัับเพาะปลููก

1209.99.90

ยกเว้้นอากร

ยกเว้้นอากร

กิ่่�งชำำ�ที่่�ไม่่มีีราก
และกิ่่�งตอนของกระท่่อม

0602.10.90

ยกเว้้นอากร

ยกเว้นอากร

ต้้นกระท่่อม
หรืือกิ่่�งชำำ�ที่่�มีีรากของกระท่่อม

0602.90.90

ยกเว้้นอากร

ยกเว้้นอากร

ใบกระท่่อมสดแช่่เย็็น
แช่่เย็็นจนแข็็ง หรืือแห้้ง มีีการตััด
บด หรืือทำำ�เป็็นผงแล้้ว

1211.90.16

4.200 บาท / กิิโลกรััม

ยกเว้้นอากร
(ไม่่รวมกััมพููชา)

ใบกระท่่อมสดแช่่เย็็น
แช่่เย็็นจนแข็็ง หรืือแห้้ง
ยัังไม่่ได้้ตััด บด หรืือทำำ�เป็็นผง

1211.90.19

4.200 บาท / กิิโลกรััม

ยกเว้้นอากร
(ไม่่รวมกััมพููชา)
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“

เรื่่�องน่่ารู้้�

พิิธีีการศุุลกากร
ส่่งของออกทางบก

1. การยื่่�นใบขนสิินค้้าขาออก

”

ผู้้ �ส่ ่ งข องออกที่่ � ป ระสงค์์ จ ะส่่ งสิ ิ น ค้้ า ทั่่� ว ไป* ออกจากราชอาณาจัั ก รผ่่ า นเขตแดนทางบก จะต้้ อ งจัั ดทำ ำ � ข้้ อ มููล
“ใบขนสิินค้้าขาออก  (กศก. 101/1)” ตามรููปแบบและมาตรฐานที่่� กรมศุุลกากรกำำ�หนด  โดยจะต้้องจััดทำำ�ข้้อมููลใบขนฯ
ดัังกล่า่ วในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ แล้้วส่งม
่ ายัังระบบคอมพิิวเตอร์์ของกรมศุุลกากร ก่่อนการขนย้้ายของมายัังด่า่ นศุุลกากรที่่จ� ะส่่ง
ของออก  เมื่่�อระบบคอมพิิวเตอร์์ได้้ตรวจสอบข้้อมููลใบขนฯ ที่่�ส่่งมาแล้้ว  หากไม่่พบข้้อผิิดพลาด  ระบบจะแจ้้งเลขที่่�ใบขนสิินค้้า
ขาออกตอบกลัับไปยัังผู้้�ส่งข
่ องออก เพื่่อ� ให้้ผู้�ส่้ ง่ ออกไปดำำ�เนิินการชำำ�ระค่่าภาษีีอากร (ถ้้ามีี) และทำำ�การขนย้้ายของไปยัังด่า่ นศุุลกากร
เพื่่�อรัับการตรวจปล่่อยต่่อไป
1.1 ข้้อมููลที่่�ควรจััดเตรีียมเพื่่�อใช้้ประกอบการยื่่�นใบขนสิินค้้าขาออก
- บััญชีีราคาสิินค้้า (Invoice)
- บััญชีีรายละเอีียดบรรจุุหีีบห่่อ (Packing List)         
- ใบอนุุญาตหรืือหนัังสืืออนุุญาต (กรณีีเป็็นของต้้องกำำ�กััดหรืือสิินค้้าที่่�ต้้องควบคุุมการส่่งออก)
1.2 วิิธีีการส่่งข้้อมููลใบขนสิินค้้าขาออกมายัังระบบคอมพิิวเตอร์์ของกรมศุุลกากร สามารถทำำ�ได้้ 4 ช่่องทางดัังนี้้�
- ผู้้�ส่่งของออกส่่งข้้อมููลใบขนสิินค้้าขาออกด้้วยตนเอง  โดยจะต้้องลงทะเบีียนเป็็นผู้้�ผ่่านพิิธีีการศุุลกากรหรืือ
ดำำ�เนิินการในกระบวนการศุุลกากรกัับกรมศุุลกากรก่่อน
- ผู้้�ส่่งของออกมอบหมายให้้ตััวแทนออกของ (Customs Broker) เป็็นผู้้�ส่่งข้้อมููลแทน
- ผู้้�ส่่งของออกให้้เคาน์์เตอร์์บริิการ (Service Counter) เป็็นผู้้�ส่่งข้้อมููล
- ผู้้�ส่่งของออกยื่่�นใบขนสิินค้้าขาออกในรููปแบบเอกสาร พร้้อมทั้้�งแบบรายละเอีียดข้้อมููลใบขนสิินค้้าขาออก 
(ใบนํําคีีย์์) ณ ด่่านศุุลกากรที่่�ส่ง่ ออก

2. การชำำระค่่าภาษีีอากร

เมื่่�อผู้้�ส่่งของออกได้้ยื่่�นข้้อมููลใบขนสิินค้้าเข้้าสู่่�ระบบคอมพิิวเตอร์์ของกรมศุุลกากรและได้้รัับการตอบกลัับเลขที่่�ใบขน
สิินค้้าแล้้ว  ผู้้�ส่่งของออกจะต้้องดำำ�เนิินการชำำ�ระค่่าภาษีีอากร (ถ้้ามีี) และค่่าธรรมเนีียมศุุลกากรให้้แล้้วเสร็็จก่่อนไปดำำ�เนิินการ
รัับการตรวจปล่่อย โดยผู้้�ส่งข
่ องออกสามารถชำำ�ระค่่าภาษีีอากรและค่่าธรรมเนีียมศุุลกากรได้้ 3 ช่่องทางดัังต่่อไปนี้้�
          2.1 ชำำ�ระด้้วยตนเองที่่�หน่่วยรัับชำำ�ระเงิินทุุกแห่่งของกรมศุุลกากร ทั้้�งในรููปแบบเงิินสด บััตรภาษีี บััตรเดบิิต บััตรเครดิิต
และเช็็คของผู้้�ประกอบการที่่�มีีธนาคารค้ำำ��ประกัันและได้้รัับอนุุมััติิจากกรมศุุลกากร
          2.2 ชำำ�ระในระบบ e-Payment คืือ การชำำ�ระเงิินค่่าภาษีีอากรพร้้อมกัับการส่่งข้้อมููลใบขนสิินค้้า โดยการตััดยอดบััญชีี
ธนาคารของผู้้�ส่งข
่ องออกตามที่่�ได้้แจ้้งไว้้กัับกรมศุุลกากร
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เรื่่�องน่่ารู้้�
          2.3 ชำำ�ระในระบบ e-Bill Payment คืือ การใช้้เอกสารของกรมศุุลกากร (เช่่น ใบขนสิินค้้า ใบสั่่�งเก็็บ) ซึ่่�งมีี QR Code
หรืือ Bar Code หรืือเลขอ้้างอิิงตามที่่�ปรากฏในเอกสารนั้้�น ไปชำำ�ระ ณ เคาน์์เตอร์์ของธนาคารหรืือ Internet Banking หรืือ
ATM หรืือช่่องทางการรัับชำำ�ระเงิินอื่่�น ๆ ของธนาคาร หรืือ ผ่่านตััวแทนรัับชำำ�ระเงิิน ที่่�ทำำ�ความตกลงกัับกรมศุุลกากร ได้้แก่่
เคาน์์เตอร์์เซอร์์วิิสของ 7-11 และ บิ๊๊�กซีี

3. การส่่งข้้อมููลใบกำำกัับการขนย้้ายสิินค้้าขาออก
เมื่่อ� ผู้้�ส่งข
่ องออกได้้ทำ�ก
ำ ารบรรจุุสินิ ค้้าลงในยานพาหนะแล้้วเสร็็จ ผู้้�ส่งข
่ องออกต้้องจััดทำ�ำ ข้้อมููลใบกำำ�กัับการขนย้้ายสิินค้้า
ตามรููปแบบและมาตรฐานที่่�กรมศุุลกากรกำำ�หนด  แล้้วส่่งข้้อมููลใบกำำ�กัับในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์มายัังระบบคอมพิิวเตอร์์ของ
กรมศุุลกากร หากระบบตรวจสอบแล้้วไม่่พบข้้อผิิดพลาด  ระบบจะกำำ�หนดเลขที่่�ใบกำำ�กัับการขนย้้ายสิินค้้าแล้้วตอบกลัับไปยััง
ผู้้�ส่่งของออกเพื่่�อทำำ�การขนย้้ายต่่อไป ทั้้�งนี้้�การส่่งข้้อมููลข้้างต้้นจะต้้องทำำ�ก่่อนการขนย้้ายของมายัังด่่านศุุลกากรที่่จ� ะส่่งของออก 
โดยในการจััดทำำ�ข้้อมููลใบกำำ�กัับดัังกล่่าว  ผู้้�ส่่งของออกจะต้้องทำำ�ข้้อมููลใบกำำ�กัับตามบััญชีีสิินค้้าที่่�ทำำ�การบรรจุุจริิงเป็็น
รายยานพาหนะที่่�ใช้้ขนย้้าย และให้้ใช้้ใบกำำ�กัับการขนย้้ายสิินค้้าหรืือเลขที่่�ใบกำำ�กัับดัังกล่่าวเป็็นบััญชีีสิินค้้า (แบบ ศ.บ.3) สำำ�หรัับ
แสดงต่่อเจ้้าพนัักงานศุุลกากรที่่�ด่่านพรมแดนก่่อนนำำ�ยานพาหนะผ่่านเขตแดนทางบกออกไปนอกราชอาณาจัักร

4. การตรวจสอบและตััดบััญชีีใบกำำกัับการขนย้้ายสิินค้้า

เมื่่�อทำำ�การบรรจุุสิินค้้าและส่่งข้้อมููลใบกำำ�กัับการขนย้้ายสิินค้้าแล้้วเสร็็จ  ผู้้�ส่่งของออกจะต้้องควบคุุมยานพาหนะมายััง
ด่่านศุุลกากรที่่จ� ะส่่งของออก แล้้วแจ้้งเลขที่่ใ� บกำำ�กัับการขนย้้ายต่่อเจ้้าพนัักงานศุุลกากร เจ้้าพนัักงานศุุลกากรจะทำำ�การตรวจสอบ
ความถููกต้้องและทำำ�การตััดบััญชีีใบกำำ�กัับการเคลื่่�อนย้้าย พร้้อมทั้้�งตรวจสอบข้้อมููลใบขนสิินค้้าขาออกที่่�ระบุุไว้้ในใบกำำ�กัับ และ
ดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่�งการตรวจตามผลการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงของระบบคอมพิิวเตอร์์ ดัังต่่อไปนี้้�
4.1 กรณีีมีีคำำ�สั่่ง � “ยกเว้้นการตรวจ (Green Line)” ผู้้�ส่งข
่ องออกสามารถไปติิดต่อ่ เจ้้าพนัักงานศุุลกากรเพื่่อ� นำำ�ยานพาหนะ
ไปยัังด่่านพรมแดนเพื่่�อผ่่านเขตแดนทางบกออกไปนอกราชอาณาจัักรได้้ทัันทีี
4.2 กรณีีมีีคำำ�สั่่�ง  “ให้้เปิิดตรวจ (Red Line)” ผู้้�ส่่งของออกจะต้้องติิดต่่อเจ้้าพนัักงานศุุลกากรเพื่่�อทำำ�การตรวจสอบของ
ก่่อนนำำ�ยานพาหนะไปยัังด่่านพรมแดน
หมายเหตุุ* กรณีีเป็็นการส่่งของออกซึ่่�งมีีปริมิ าณเล็็กน้้อยตามแนวชายแดน คืือเป็็นของที่่มีีมูู
� ลค่่าไม่่เกิิน 50,000 บาท 
และไม่่เป็็นของที่่�ต้้องเสีียภาษีีอากร หรืือของต้้องห้้าม  หรืือต้้องกํํากััดในการส่่งออก  และไม่่ได้้ใช้้สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร
เว้้นแต่่ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม  ให้้ผู้้�ส่่งของออกยื่่�นใบแจ้้งรายละเอีียดสิินค้้าขาออก  (กศก.153) ต่่อพนัักงานศุุลกากร ณ ด่่านพรมแดน
หรืือจุุดผ่า่ นแดนถาวร หรืือจุุดผ่า่ นแดนชั่่ว� คราว หรืือจุุดผ่อ่ นปรนทางการค้้า เพื่่อ� ตรวจสอบความถููกต้้องครบถ้้วนก่่อนนำำ�ของออกไป
นอกราชอาณาจัักร

สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่.� ..

ศููนย์์บริิการศุุลกากร กรมศุุลกากร
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