






 

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 173/๒๕๖๐ ข้อ ๔ 

บัญชี ๑ การชกัตัวอย่างของน าเข้าหรือส่งออกที่วางประกันโต้แย้งพิกัดอัตราอากร 
ล าดับ ประเภทของ วิธีการและปรมิาณ 
1. ของที่มีลักษณะเป็นของแข็ง ผง หรือก่ึง

แข็งกึ่งเหลว (Paste) 
เก็บตัวอย่างประเภทละ ๑ กิโลกรมั แบ่งบรรจุ ๒ ขวด 

2. ของที่มีลักษณะเป็นของเหลว เก็บตัวอย่างประเภทละ ๑ ลิตร แบ่งบรรจุ ๒ ขวด 
3. โลหะแผ่น ยกเว้นเหล็กและเหล็กกล้าตาม

พิกัดศุลกากรตอนท่ี ๗๒ และ ๗๓ 
ตัดตัวอย่างขนาด ๑ ตารางฟุต จ านวน ๒ แผ่น 

4. โลหะทีเ่ป็นแท่งยาว ยกเว้นเหล็กและ
เหล็กกล้าตามพิกัดศุลกากรตอนที ่๗๒ 
และ ๗๓ 

ตัดตัวอย่างขนาดยาว ๑.๕ ฟุต จ านวน ๒ แท่ง 

5. เหล็กหรือเหล็กกล้าตามพิกัดศลุกากรตอน
ที่ ๗๒ และ ๗๓ 

ด าเนินการดังนี้ 
- กรณีขนถ่ายข้างล า (Overside) และได้รับอนุมตัิจัดตั้งคลังสินค้า
เฉพาะคราวแล้ว ให้ด าเนินการเกบ็ตัวอย่าง ณ คลังสินค้าอนุมัตเิฉพาะ
คราว 
- กรณีขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์(Container) หรือตรวจปล่อย ณ 
โรงพักสินค้า เมื่อมีการร้องขอ อาจมีการเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ท่ีได้รับ
อนุมัติให้ไปท าการตรวจปล่อยของนอกสถานท่ี 
และเก็บตัวอย่างปริมาณดังนี ้
- ที่มีลักษณะเป็นแผ่น เก็บตัวอย่างทุกรายการจ านวน ๒ แผ่น ขนาด        
๑ คูณ ๑ ฟุต ต่อ รายการสินคา้ 
- ที่มีลักษณะเป็นท่อ แท่ง ท่อน หรือเส้น เก็บตัวอย่างทุกรายการ
จ านวน ๕ แท่ง ยาวแท่งละ ๑.๕ ฟุต ต่อ รายการสินค้า 
- กรณีอืน่ๆ เป็นตามที่พนักงานศุลกากรพิจารณา 

6. กระดาษ ตัดตัวอย่าง กว้างเตม็หน้ากว้าง ยาว ๑.๕ เมตร จ านวน ๔ แผ่น 
7. เส้นด้าย เก็บตัวอย่าง ปริมาณดังนี ้

- ถ้าบรรจุหลอดเล็กหรือแผงเล็กให้เก็บตัวอย่างทั้งหลอดหรือแผง 
- ถ้าบรรจุหลอดใหญ่หรือแผงใหญใ่ห้ตัดตัวอย่างจากหลอดหรือแผงใน
ปริมาณพอสมควร แล้วใช้ฉลากทีแ่สดงรายละเอียดต่างๆ ของเส้นดา้ย  
ที่ติดอยู่กับหลอดหรือแผงเดิมติดไปกับตัวอย่าง ถ้าไมส่ามารถแกะหรือ
ลอกฉลากดังกล่าวได้ ให้ถ่ายรูปแนบบันทึกรายละเอียดของที่ถูกชัก
ตัวอย่างไว้ด้วย 

8. ผ้าทอ ผ้าถัก ซึ่งไมม่ีลวดลายและความถี่
ห่างสม่ าเสมอเหมือนกันตลอดทั้งพับ 

ตัดตัวอย่างตลอดความกว้างของหน้าผ้า และตัดตามความยาวของผา้  
ไม่น้อยกว่า ๑ หลา  

9. ผ้าทอ ผ้าถัก ซึ่งมีลวดลายและความถี่ห่าง
ไม่สม่ าเสมอและไม่เหมือนกันตลอดทั้งพับ 

ตัดตัวอย่างตลอดความกว้างของหน้าผ้า และตัดตามความยาวของผา้
จนถึงลวดลายในตัวผ้าที่เริ่มต้นความไมส่ม่ าเสมอใหม่ แต่ต้องไม่น้อย
กว่า ๑ หลา  

10. ผ้าปัก ผ้าลูกไม ้ ตัดตัวอย่างตลอดความกว้างของหน้าผ้า และตัดตามความยาวของผา้  
ไม่น้อยกว่า ๑ ฟุต 

11. ของส าเร็จรปู หรือของอื่นๆ ที่บรรจุมาใน
หีบห่อหรือภาชนะอื่นใดกต็าม ท่ีมนี้ าหนัก
และ/หรือขนาดสะดวกต่อการจดัส่ง
ตัวอย่าง 

เก็บตัวอย่างทั้งหีบห่อหรือภาชนะบรรจุเดิม (Original Packing) จ านวน 
๑ ตัวอย่าง 



บัญชี ๑ การชกัตัวอย่างของน าเข้าหรือส่งออกที่วางประกันโต้แย้งพิกัดอัตราอากร 
ล าดับ ประเภทของ วิธีการและปรมิาณ 
12. ของอื่นๆ ที่ไม่ใช่เคมีภณัฑ์และมีขนาดใหญ่

มากไมส่ามารถชักตัวอย่างได ้
ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาแทนการเก็บตัวอย่าง อย่างน้อยต้องมี
บัญชีรายละเอียดสินค้า (Catalog) หรือเอกสารอื่นที่แสดงรายละเอยีด
สินค้า หรือภาพถ่ายของของขณะเปิดตรวจทีล่ะเอียดเพียงพอต่อการ
พิจารณาของหน่วยงานวิเคราะห ์

13. ของอื่นๆ ที่มีปริมาณจ ากัด หรือมปีัญหา
เรื่องการชักตัวอย่าง 

หน่วยงานวิเคราะห์ให้แนวปฏิบัตแิต่ละกรณ ี

หมายเหต ุ
1.   ของที่จัดเข้าประเภทในบัญชีได้มากกว่า ๑ ประเภท ให้หน่วยงานวิเคราะห์สินค้าก าหนดแนวปฏิบัติแต่ละกรณี        

โดยอ้างอิงวิธีการและปริมาณที่ก าหนดในบัญชีแต่ละประเภทเป็นเกณฑ์ 
2.   ของที่ก าหนดให้เก็บตัวอย่างทั้งหีบห่อหรือภาชนะที่บรรจุเดิม (Original Packing) หากหีบห่อหรือภาชนะที่บรรจุเดิม  

(Original Packing) มีน้ าหนักและ/หรือขนาดไม่สะดวกต่อการจัดส่งตัวอย่าง ให้เก็บตัวอย่างสินค้าแบ่งมาจากหีบห่อหรือ
ภาชนะท่ีบรรจุเดิมในปริมาณตามสมควร และให้ด าเนินการตามประกาศนี้ ข้อ ๕ (๓) 

3.   เอกสารประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ตัวอย่างของต้องก ากัด อย่างน้อยต้องประกอบด้วยส าเนาใบอนุญาต หรือ 
ส าเนาเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องใช้ประกอบการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรมศุลกากร
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารนั้นจากหน่วยงานผู้ออกเอกสารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 

4.   เอกสารประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ตัวอย่างของประเภทเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์  
และสินค้าท่ีไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (1)  ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสารรายละเอียดของสินค้า 
(Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) ที่แสดงรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้พิจารณา เช่น 
ส่วนผสมและปริมาณของส่วนผสมทั้งหมดเป็นต้น 

(2)  ฉลากและข้อมูลที่แสดงรายละเอียดของสินค้า 
(3)  กรรมวิธีการผลิต (ถ้ามี)  
(4)  เอกสารทางวิชาการที่แสดงคุณสมบัติและการน าไปใช้ประโยชน์ของสินค้า 
ทั้งนี้ ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือตัวแทนของผู้นั้น แล้วแต่กรณี จะต้องลงนามรับรองในเอกสารเหล่านั้นด้วย 
หากผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออก หรือตัวแทนของผู้นั้น แล้วแต่กรณี มิได้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบใบขนสินค้า 

หรือเอกสารมีไม่เพียงพอในการพิจารณา ให้หน่วยงานวิเคราะห์สินค้าของกรมศุลกากรจัดท าหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติมจาก
ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออก แล้วแต่กรณี จ านวน ๒ ครั้ง โดยมีระยะเวลาห่างกันครั้งละ ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ     
หากล่วงเลยก าหนดมิได้รับการติดต่อจากจากผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออก แล้วแต่กรณี หน่วยงานวิเคราะห์สินค้าของกรม
ศุลกากรจะด าเนินการส่งคืนหน่วยงานที่น าส่งวิเคราะห์ 

บัญชี ๒ การชกัตัวอย่างของกรณีอื่นๆ 
ล าดับ ประเภทของ วิธีการและปรมิาณ 
1. ของที่มีลักษณะเป็นเม็ด เป็นผง หรือเป็น

ของเหลว ซึ่งไม่อาจชักตัวอย่างส่งไปตาม
ภาชนะท่ีบรรจเุดมิ (Original Packing) และ
ไม่อาจสลักรายการรับรองบนตัวอย่างของ
นั้นได ้

เก็บตัวอย่างของนั้นบรรจุในขวดแก้วที่ปิดฝามดิชิดส าหรับของเป็นเม็ด
หรือผง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กรมั ส าหรับของเป็นของเหลว ไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ มลิลลิิตร 

2. เส้นด้าย เก็บตัวอย่าง ปริมาณดังนี ้
- ถ้าบรรจุหลอดเล็กหรือแผงเล็กให้เก็บตัวอย่างทั้งหลอดหรือแผง 
- ถ้าบรรจุหลอดใหญ่หรือแผงใหญใ่ห้ตัดตัวอย่างจากหลอดหรือแผง  
ในปริมาณพอสมควร แล้วใช้ฉลากที่แสดงรายละเอยีดต่างๆ ของ
เส้นด้ายที่ติดอยู่กับหลอดหรือแผงเดิมตดิไปกับตัวอย่าง ถ้าไมส่ามารถ



บัญชี ๒ การชกัตัวอย่างของกรณีอื่นๆ 
ล าดับ ประเภทของ วิธีการและปรมิาณ 

แกะหรือลอกฉลากดังกลา่วได้ ใหถ้่ายรูปแนบบันทึกรายละเอียดของที่
ถูกชักตัวอย่างไว้ด้วย 

3. เชือกและเส้นด้ายที่ท าด้วยปอกระเจา ตัดตัวอย่างความยาวไม่น้อยกว่าเส้นละ ๑๐ เมตร ต่อ ๑ ชนิดสินค้า 
4. ผ้าทอ ผ้าถัก ซึ่งไมม่ีลวดลายและความถี่ห่าง

สม่ าเสมอเหมือนกันตลอดทั้งพับ 
ตัดตัวอย่างตลอดความกว้างของหน้าผ้า และตัดตามความยาวของผา้
ไม่น้อยกว่า ๑ หลา  

5. ผ้าทอ ผ้าถัก ซึ่งมีลวดลายและความถี่ห่าง  
ไม่สม่ าเสมอและไม่เหมือนกันตลอดทั้งพับ 

ตัดตัวอย่างตลอดความกว้างของหน้าผ้า และตัดตามความยาวของผา้
จนถึงลวดลายในตัวผ้าที่เริ่มต้นความไมส่ม่ าเสมอใหม่ แต่ต้องไม่น้อย
กว่า ๑ หลา  

6. ปลาป่น เก็บตัวอย่างจากหีบห่อหรือภาชนะบรรจุ 3 ชุด ชุดละไม่น้อยกว่า 
๐.๕ กิโลกรมั ปิดผนึกภาชนะบรรจุตัวอย่างและมัดลวดประทับตรา 
กศก. และให้น าส่งของตัวอย่างแก่หน่วยงานวิเคราะห์สินค้า 
(ห้องปฏิบัติการ) ท่ีกรมการค้าตา่งประเทศรับรอง เพื่อวิเคราะห์
ปริมาณโปรตีนในปลาป่น 

7. (1) อาหารตามนิยามใน พ.ร.บ.อาหาร      
     พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(2) ยา เภสัชเคมีภณัฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์  
     หรือเภสัชเคมภีัณฑ์กึ่งส าเร็จรปูท่ีมี 
     ส่วนผสมของสารออกฤทธ์ิ รวมทั้งเกลือ 
     ของสารดังกล่าว 
(3) ยาและเคมภีัณฑ์ที่ใช้ท ายาตามนิยาม    
     ใน พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(4) วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตาม 
     นิยามในพ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ 
     ประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(5) ยาเสพติดให้โทษตามนิยามใน พ.ร.บ.   
     ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(6) เครื่องมือแพทย์ตามนยิามใน พ.ร.บ. 
     เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(7) เครื่องส าอางตามนิยามใน พ.ร.บ. 
     เครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เก็บตัวอย่างทั้งหีบห่อหรือภาชนะที่บรรจุเดิม (Original Packing) 
จ านวน ๑ ตัวอย่าง และต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนส่งหน่วยงานวิเคราะห์
สินค้าของกรมศลุกากร 

8. อาหารที่เป็นของกลางในคดีความผิด
เกี่ยวกับศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เก็บตัวอย่างปริมาณ ดังนี ้
- กรณีของกลางปริมาณไม่เกิน ๑๐๐ หน่วย ให้เก็บตัวอย่างไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของของกลางท้ังหมด 
- กรณีของกลางปริมาณเกิน ๑๐๐ หน่วยข้ึนไป ให้เก็บตัวอย่างไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๒ แตไ่ม่เกินร้อยละ ๕ ของของกลางท้ังหมด โดยมี
ตัวอย่างรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ หนว่ย 
เก็บตัวอย่างโดยวิธีการสุม่จากของกลางท่ีมีชนิด ขนาด ยี่ห้อ และ
เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ส าหรบัของกลางท่ีมีขนาด ยี่ห้อ และ
เครื่องหมายการค้าแตกต่างกันใหท้ าการสุ่มชักจากของกลาง          
ทุกลักษณะ 

9. อาหารสตัว์ตามนยิามใน พ.ร.บ.ควบคุม
คุณภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

เก็บตัวอย่างทั้งหีบห่อหรือภาชนะที่บรรจุเดิม (Original Packing) 
จ านวน ๑ ตัวอย่าง และต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก     



บัญชี ๒ การชกัตัวอย่างของกรณีอื่นๆ 
ล าดับ ประเภทของ วิธีการและปรมิาณ 

กรมปศุสตัว์ก่อนส่งหน่วยงานวิเคราะห์สินค้าของกรมศุลกากร 
10. (๑) ปุ๋ยเคมีตามนิยามใน พ.ร.บ.ปุ๋ย        

พ.ศ.๒๕๑๘ 
(๒) ยูเรียตามประเภทพิกัดย่อย 

๓๑๐๒.๑๐.๐๐ ที่น าเข้ามาส าหรบัใช้
เป็นปุ๋ย หรือใช้ในอุตสาหกรรมผลติหรือ
ผสมหรือประกอบเป็นปุ๋ย 

ให้พนักงานศุลกากรผู้ควบคุมการชักตัวอย่างและเจ้าหน้าที่         
กรมวิชาการเกษตรร่วมกันเก็บตัวอย่างแยกในภาชนะบรรจุ ปริมาณ 
ดังนี ้
- ถ้าของถูกน าเข้ามาปริมาณมากให้เก็บตัวอย่างชนิดละ ๕ ชุด ชุดละ 
๑ กิโลกรัม 
- ถ้าของถูกน าเข้ามาปริมาณเล็กนอ้ยให้เก็บตัวอย่างชนิดละ ๕ ชุด   
ชุดละ ๒๐๐ กรัม 

- ถ้าของเป็นปุ๋ยน้ าหรือเป็นสารละลายยูเรียให้เก็บตัวอย่างชนิดละ 
๕ ชุด ชุดละ ๒๐๐ ลูกบาศก์เซนตเิมตร 
และด าเนินการตามประกาศนี ้ข้อ ๕ (๓) โดยใหเ้จ้าหน้าท่ีกรม
วิชาการเกษตรร่วมลงลายมือช่ือรบัรองด้วย 
ทั้งนี้ ให้น าส่งตัวอย่างแก่หน่วยงานวิเคราะหส์ินค้าของกรมวิชาการ
เกษตรจ านวน ๓ ชุด และน าส่งหน่วยงานวิเคราะหส์ินค้าของกรม
ศุลกากร จ านวน ๒ ชุด 

11. พืชและส่วนของพืชที่น าเข้ามาเพือ่ใช้
เพาะปลูก ที่เป็นเมลด็พันธ์ุควบคุมตาม 
พ.ร.บ.พันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือ พ.ร.บ.   
กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 

เก็บตัวอย่างจ านวน ๒ ถุง และต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
พนักงานศุลกากรผูค้วบคุมการชักตัวอย่างและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการ
เกษตรก่อนส่งหน่วยงานวิเคราะห ์
ทั้งนี้ ให้น าส่งตัวอย่างแก่หน่วยงานวิเคราะหส์ินค้าของกรมวิชาการ
เกษตรจ านวน ๑ ถุง และน าส่งหนว่ยงานวิเคราะหส์ินค้าของ        
กรมศุลกากร จ านวน ๑ ถุง 

12. พืชและส่วนของพืชที่น าเข้ามาเพือ่ใช้
เพาะปลูก ที่ไม่เป็นเมลด็พันธ์ุควบคุมตาม 
พ.ร.บ.พันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือ พ.ร.บ.   
กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 

เก็บตัวอย่างทั้งหีบห่อหรือภาชนะที่บรรจุเดิม (Original Packing) 
จ านวน ๑ ตัวอย่าง และให้น าส่งของตัวอย่างแก่หน่วยงานวิเคราะห์
สินค้าของกรมวิชาการเกษตร 

13. พืช เช้ือพันธุ์พืช ศัตรูพืช หรือพาหะ เก็บตัวอย่างทั้งหีบห่อหรือภาชนะที่บรรจุเดิม (Original Packing) 
จ านวน ๑ ตัวอย่าง และต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนส่งหน่วยงาน
วิเคราะหส์ินค้าของกรมศุลกากร 

14. เชื้อโรคและพิษจากสตัว์ตามนยิามใน พ.ร.บ.
เชื้อโรคและพิษจากสตัว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

เก็บตัวอย่างทั้งหีบห่อหรือภาชนะที่บรรจุเดิม (Original Packing) 
จ านวน ๑ ตัวอย่าง 

15. เคมีภณัฑ์หรือสิ่งปรุงแต่งที่มีคณุสมบัติช่วย
เร่งหรือควบคมุความเจริญเติบโตและการ
ให้ผลของพืชหรือท่ีมีคุณสมบตัิช่วยความ
สมบูรณ์ของพืชหรือช่วยให้ผิวเยื่อของต้น
ยางขับน้ ายางออกได้ดีขึ้น 

เก็บตัวอย่างทั้งหีบห่อหรือภาชนะที่บรรจุเดิม (Original Packing) 
จ านวน ๑ ตัวอย่าง 

16. ภาชนะเซรามิก และภาชนะโลหะเคลือบที่
ใช้บรรจุอาหาร 

กรณไีม่มีหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ซึ่งเป็น
เอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐของประเทศผูผ้ลติ หรือออกโดย
หน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผูผ้ลิตให้การ
รับรอง ให้เก็บตัวอย่างทุกรุ่นหรือทุกชุดสินค้า จ านวนรุ่นหรือชุดละ     
๔ ช้ิน กรณีรุ่นหรือชุดสินค้านั้นมีจ านวนน้อย เก็บตัวอย่างรุ่นหรือ     
ชุดละ ๒ ช้ิน และให้น าส่งของตัวอย่างแก่หน่วยงานวิเคราะห์สินค้า



บัญชี ๒ การชกัตัวอย่างของกรณีอื่นๆ 
ล าดับ ประเภทของ วิธีการและปรมิาณ 

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ
หน่วยงานหรือสถาบันอื่นที่รัฐบาลไทยรับรอง 

17. โลหะแผ่น ยกเว้นเหล็กและเหล็กกล้าตาม
พิกัดศุลกากรตอนท่ี ๗๒ และ ๗๓ 

ตัดตัวอย่างขนาด ๑ คูณ ๑ ฟุต จ านวน ๒ แผ่น 

18. โลหะทีเ่ป็นแท่งยาว ยกเว้นเหล็กและ
เหล็กกล้าตามพิกัดศุลกากรตอนที ่๗๒ และ 
๗๓ 

ตัดตัวอย่างขนาดยาว ๑.๕ ฟุต จ านวน ๒ แท่ง 

19. เหล็กหรือเหล็กกล้าตามพิกัดศลุกากรตอนที่ 
๗๒ และ ๗๓ 

ด าเนินการดังนี้ 
- กรณีขนถ่ายข้างล า (Overside) และได้รับอนุมตัิจัดตั้งคลังสินค้า
เฉพาะคราวแล้ว ให้ด าเนินการเกบ็ตัวอย่าง ณ คลังสินค้าอนุมัตเิฉพาะ
คราว 
- กรณีขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์(Container) หรือตรวจปล่อย ณ 
โรงพักสินค้า เมื่อมีการร้องขอ อาจมีการเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ท่ี
ได้รับอนมุัติให้ไปท าการตรวจปล่อยของนอกสถานท่ี 
และเก็บตัวอย่างปริมาณดังนี ้
- ที่มีลักษณะเป็นแผ่น เก็บตัวอย่างทุกรายการจ านวน ๒ แผ่น      
ขนาด ๑ คูณ ๑ ฟุต ต่อ รายการสนิค้า 
- ทีม่ีลักษณะเป็นท่อ แท่ง ท่อน หรือเส้น เก็บตัวอย่างทุกรายการ
จ านวน ๕ แท่ง ยาวแท่งละ ๑.๕ ฟุต ต่อ รายการสินค้า 
- กรณีอื่นๆ เป็นตามที่พนักงานศุลกากรพิจารณา 

20. น้ ามันเชื้อเพลิง หรือของเสยีจากเรือที่น าเข้า
มาเพื่อบ าบัดหรือก าจัด 

เก็บตัวอย่าง ๓ ตัวอย่างจากระดับล่างสุด ระดับกลาง และระดับ
บนสุดของภาชนะท่ีบรรจุของนั้นๆ ตัวอย่างละไม่ต่ ากว่า ๑ ลิตร 
ตัวอย่างละ ๔ ขวด 

21. ของส าเร็จรปู หรือของอื่นๆ ที่บรรจุมาในหีบ
ห่อหรือภาชนะอื่นใดก็ตาม ท่ีมีน้ าหนักและ/
หรือขนาดสะดวกต่อการจัดส่งตัวอย่าง 

เก็บตัวอย่างทั้งหีบห่อหรือภาชนะที่บรรจุเดิม (Original Packing) 
จ านวน ๑ ตัวอย่าง 

หมายเหต ุ
1.   ของที่จัดเข้าประเภทในบัญชีได้มากกว่า ๑ ประเภท ให้หน่วยงานวิเคราะห์สินค้าก าหนดแนวปฏิบัติแต่ละกรณี      

 โดยอ้างอิงวิธีการและปริมาณที่ก าหนดในบัญชีแต่ละประเภทเป็นเกณฑ์ 
2.   ของที่ก าหนดให้เก็บตัวอย่างทั้งหีบห่อหรือภาชนะที่บรรจุเดิม (Original Packing) หากหีบห่อหรือภาชนะที่บรรจุเดิม  

(Original Packing) มีน้ าหนักและ/หรือขนาดไม่สะดวกต่อการจัดส่งตัวอย่าง ให้เก็บตัวอย่างสินค้าแบ่งมาจากหีบห่อหรือ
ภาชนะท่ีบรรจุเดิมในปริมาณตามสมควร และให้ด าเนินการตามประกาศนี้ ข้อ ๕ (๓) 

3.   เอกสารประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ตัวอย่างของต้องก ากัด อย่างน้อยต้องประกอบด้วยส าเนาใบอนุญาต หรือ 
ส าเนาเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องใช้ประกอบการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรมศุลกากร
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารนั้นจากหน่วยงานผู้ออกเอกสารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 

4.   เอกสารประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ตัวอย่างของประเภทเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์  
และสินค้าท่ีไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (1)  ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสารรายละเอียดของสินค้า 
(Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) ที่แสดงรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้พิจารณา เช่น 
ส่วนผสมและปริมาณของส่วนผสมทั้งหมดเป็นต้น 

(2)  ฉลากและข้อมูลที่แสดงรายละเอียดของสินค้า 
(3)  กรรมวิธีการผลิต (ถ้ามี)  



(4)  เอกสารทางวิชาการที่แสดงคุณสมบัติและการน าไปใช้ประโยชน์ของสินค้า 
ทั้งนี้ ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือตัวแทนของผู้นั้นจะต้องลงนามรับรองในเอกสารเหล่านั้นด้วย 
หากผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออก หรือตัวแทนของผู้นั้น แล้วแต่กรณี มิได้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบใบขนสินค้า 

หรือเอกสารมีไม่เพียงพอในการพิจารณา ให้หน่วยงานวิเคราะห์สินค้าของกรมศุลกากรจัดท าหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติมจาก
ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออก แล้วแต่กรณี จ านวนสองครั้ง โดยมีระยะเวลาห่างกันครั้งละสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
หากล่วงเลยก าหนดมิได้รับการติดต่อจากจากผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออก แล้วแต่กรณี หน่วยงานวิเคราะห์สินค้าของ        
กรมศุลกากรจะด าเนินการส่งคืนหน่วยงานที่น าส่งวิเคราะห์ 

5.   ให้น าหลักเกณฑ์ตามบัญชี ๑ การชักตัวอย่างของน าเขา้หรือส่งออกที่วางประกันโต้แย้งพิกัดอัตราอากรมาใช้กับของ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
 (1)  ของที่ต้องตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดซึ่งจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการตรวจวิเคราะห์ ต้องมีการส่งตัวอย่าง
ให้หน่วยงานรับถ่ายโอนหรือหน่วยงานวิเคราะห์สินค้าอ่ืนๆด าเนินการตรวจวิเคราะห์ 

(2)  ของที่มีการร้องขอให้มีการวิเคราะหเ์พิ่มเตมิตามความในประกาศนี้ ข้อ ๙ 



 
ค าร้องขอผ่อนผันการชักตัวอย่างกรณีวางประกันโต้แย้งพิกัดอัตราอากร 

ตามประกาศกรมศลุกากร ที่ 173/๒๕๖๐ ข้อ ๒ 

เลขรับค าร้องที ่ ลงวันท่ี  เขียนที ่  

ผู้รับค าร้อง  วันท่ี เดือน พ.ศ.  

ข้าพเจ้า อาย ุ ปี เลขประจ าตัวประชาชนชน  

มีความเกี่ยวข้องกับของที่ขอผ่อนผันการชักตัวอย่างในฐานะ 

 ผู้น าของเข้า หรือผูส้่งของออก 
 ตัวแทนตามหนังสือมอบอ านาจจาก ลงวันท่ี  
มีความประสงค์ขอผ่อนผันการชักตัวอย่างของโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เลขที่ใบขนสินค้าฯ รายการที ่ เหตุผลและความจ าเป็น เอกสารประกอบ 

    

    

    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ของที่ขอผ่อนผันการชักตัวอย่างถูกต้องตรงกับที่ส าแดงไว้ในใบขนสินค้าฯ และเป็นของ
ชนิด ประเภท ลักษณะ และคุณสมบัติเดียวกับของที่เคยโต้แย้งพิกัดและชักตัวอย่างไว้แล้ว และข้อความข้างต้นกับเอกสาร
ประกอบที่มอบให้นี้เป็นความจริงทุกประการ หากพนักงานศุลกากรเห็นควรเรียกเอกสารเพิ่มเติม ข้าพเจ้าจะน าเอกสาร
ดังกล่าวมาส่งมอบภายในระยะเวลาที่พนักงานศุลกากรก าหนด หากไม่ปฏิบัติตามค ารับรองหรือเกิดความเสียหายขึ้น ข้าพเจ้า
ยินยอมรับผิดต่อกรมศุลกากรทุกประการ 

ลงช่ือ ผู้ยื่นค าร้อง 

( ) 

ความเห็นพนักงานศุลกากร 

ตรวจสอบค าร้องเมื่อวันที ่ แล้วเห็นว่า 

 ควรอนุญาตผ่อนผันการชักตัวอย่าง  ไม่ควรอนุญาตผ่อนผันการชักตัวอย่าง 

หมายเหต ุ  

  

 ลงช่ือ  

 ( ) 

 ต าแหน่ง  

 ผู้บังคับบัญชา ลงช่ือ  

 ( ) 

 ต าแหน่ง  



 

ตัวอย่างป้ายแบบที่ ๑๓๓ (กระดาษแดง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี ๑๑๓ 
ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 173/๒๕๖๐ ข้อ ๕ 

ส านักงาน/ด่าน  

ใบขนสินค้าเลขที ่ น าเข้า/ส่งออกวันที่  

หรือบันทึกตรวจค้น/จับกุม ลงวันที่  

ขอรับรองว่าพนกังานศุลกากรได้ปิดใบส่งของตัวอย่างนี่ต่อหน้าข้าพเจ้า 

ลงชื่อ ผู้ชกัตัวอย่าง 

จ านวนของ  

ผู้รับรองตัวอย่าง พนกังานศุลกากร 



 

บันทึกรายละเอียดการส่งตัวอย่างและค ารับรอง 
ตามประกาศกรมศลุกากร ที่ 173/๒๕๖๐ ข้อ ๖ 

บันทึกนี้จัดท าข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานว่า อาศัยอ านาจตามพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๘ และมาตรา 

๑๕๙ พนักงานศุลกากรสังกัด ได้ควบคุมให้ เลขประจ าตัว  

เลขท่ี ในฐานะผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือตัวแทนของผู้นั้นชักตัวอย่างของตาม 

 ใบขนสินค้าฯ เลขท่ี ชักตัวอย่างรวม รายการ ส่งตัวอย่างรวม ตัวอย่าง 

รายการที่ ส าแดงพิกัด อัตราอากร สงวนสิทธ์ิ/วางประกัน พิกัด อัตราอากร  

รายการที่ ส าแดงพิกัด อัตราอากร สงวนสิทธ์ิ/วางประกัน พิกัด อัตราอากร  

(กรณีมีหลายรายการ ให้ท าเอกสารแนบท้าย) 

 บันทึกตรวจค้น/จับกุมโดย ลงวันท่ี ส่งตัวอย่างรวม ตัวอย่าง 

(รายละเอียดตัวอย่างท่ีน าส่งตามเอกสารแนบท้าย) 

โดยผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือตัวแทนของผู้นั้น 

 ชักตัวอย่างด้วยตนเอง 

 ไม่ได้ชักตัวอย่างด้วยตนเองเพราะ  

แต่ม ี ท าหน้าที่เป็นผู้ชักตัวอย่างและคุมของตัวอย่างส่งหน่วยงานวิเคราะห์ 

 ก่อนปล่อย  หลังปล่อย โดย ต าแหน่ง  

 
ลงช่ือ........................................................................................ 

(.....................................................................................) 
พนักงานศุลกากรผูค้วบคุมการชักตัวอย่าง 

 
ลงช่ือ........................................................................................ 

(.....................................................................................) 
ผู้บังคับบัญชา 

 
จัดท าบันทึก ณ .......................................................................................................................เมื่อวันท่ี...................................... 

 
ข้าพเจ้า ในฐานะผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือตัวแทน

ของผู้นั้นขอรับรองว่ารายละเอียดที่พนักงานศุลกากรบันทึกไว้ถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ และหากมีของตัวอย่างเหลือ
จากการวิเคราะห์ 
 ข้าพเจ้าไม่ต้องการรับคืน และประสงค์จะมอบของตัวอย่างที่เหลือน้ันให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
 ข้าพเจ้าต้องการรับคืน แต่หากข้าพเจ้าไม่มาน าของตัวอย่างที่เหลือนั้นคืนไปภายในก าหนดเวลาที่พนักงานศุลกากรได้แจ้ง

ให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายินดีมอบของตัวอย่างที่เหลือน้ันให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
 
จัดท าค ารับรอง ณ ................................................................... 
เมื่อวันท่ี.................................................................................. 

 
ลงช่ือ........................................................................................ 

(.....................................................................................) 
ผู้ให้ค ารับรอง 

.... พฤศจิกายน ๒๕๖๐เรยีน หัวหน้าส่วนราชการระดับส านัก 


