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1. วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 
1.1 เพ่ือให้กรมศุลกากร มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม 

/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน  และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กรในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุ
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาของ
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ   

1.3 เพ่ือใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกได้รับรู้  เข้าใจ
กระบวนการปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพ่ือขอการรับบริการหรือบูรณาการที่ตรงกับความ
ต้องการ 

1.4 เพ่ือให้การถ่ายล าเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย 
พิธีการศุลกากรที่ เรียบง่ายและสอดคล้องกัน  (The International Convention on the Simplification and 
Harmonization of Customs Procedures) ประกอบกับเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ อันเป็นการ
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการถ่ายล าโดยเรือต่อเรือ หรืออากาศยานต่ออากาศยานให้มีศักยภาพสูงขึ้น  

2. ขอบเขต  
ครอบคลุมกระบวนการถ่ายล าตั้งแต่สินค้าเข้ามายังราชอาณาจักรและท าการถ่ายล าพ้นออกไปนอกราชอาณาจักร 

ที่อยู่ภายใต้การก ากับควบคุมของศุลกากรตามกฎหมายและระเบียบที่ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการถ่ายล าสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

3. ค าจ ากัดความ 
 
ค าจ ากัดความ ความหมาย 
ของถ่ายล า TRANSHIPMENT CARGO 

“การถ่ายล า” ความหมาย (มาตรา 4 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560) (ประมวลฯ ข้อ 4 01 02 01)  
“การถ่ายล า” หมายความว่า การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาในราชอาณาจักร

ไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้การควบคุมของศุลกากรในด่าน
ศุลกากรแห่งเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร  

ผู้ขอถ่ายล า ผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ขอถ่ายล า ตามประมวลฯ ข้อ 4 01 02 03 
Shipper ชื่อผู้ขาย/ชื่อผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ 

Consignee ชื่อผู้ซื้อ/ชื่อผู้รับสินค้าในต่างประเทศ 
Bill of Lading ใบตราส่งสินค้าจะต้องแจ้งท่าต้นทางส่งในต่างประเทศแจ้งท่าแห่งหนึ่งแห่งใดในราชอาณาจักรเป็นท่า

ถ่ายล าและท่าปลายทางส่งในต่างประเทศ 
Manifest สินค้าถ่ายล าจะต้องแจ้งท่าต้นทาง ท่าถ่ายล าเรือ และท่าปลายทางตรงกับใบตราส่งสินค้า  (Bill of 

Lading) 
Less Container 

Load:LCL 
ของถ่ายล าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุของขาเข้าหลายผู้รับตราส่ง 

Full Container 
Load:FCL 

ของถ่ายล าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุของขาเข้าผู้รับตราส่งรายเดียว 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
“พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบ”  หมายถึง พนักงานศุลกากร ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการถ่ายล าตามระเบียบ

พิธีการศุลกากรที่ก าหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560  หมวด 4 บทที่ 2   

“ผู้ขอถ่ายล า” หมายถึง ผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ขอถ่ายล า (ตามประมวลฯ ข้อ 4 01 02 03) ซ่ึงเป็นผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในกระบวนการถ่ายล าตามระเบียบพิธีการศุลกากรที่ก าหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560  
หมวด 4 บทที่ 2   
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5. กระบวนการ (Work flow)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

สินค้าถ่ายล าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

(TRANSHIPMENT 
CARGO) 

 

การขออนุมัติเป็นผูข้อถ่ายล า 

การอนุมัติ 

การตรวจสอบ
ควบคมุ 

การรับบรรทุก/ถ่ายล าออกไป
นอกราชอาณาจักร 

 

การปฏิบัติพิธีการถ่ายล า 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียด 

1 

สินค้าถ่ายล าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

(TRANSHIPMENT CARGO) 

 

-หลักการ ประมวลฯ ข้อ 4 01 02 01  
“การถ่ายล า” หมายความว่า การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้า

มาในราชอาณาจักรไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร 
ภายใต้การควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร  
-เง่ือนไขการถ่ายล า ประมวลฯ ข้อ 4 01 02 02 
(1) ต้องมีบัญชีสินค้าส าหรับเรือหรืออากาศยานหรือเอกสารการขนส่งระหว่างประเทศ
หรือใบตราส่งสินค้าที่แจ้งท่าหรือสนามบินต้นทางและท่าหรือสนามบินปลายทางที่อยู่
นอกราชอาณาจักร 
(2) บัญชีตู้คอนเทนเนอร์(Container List)(ถ้ามี) ต้องระบุท่าหรือสนามบินที่จะถ่ายล า
ที่อยู่ในราชอาณาจักร 
(3) กรณีที่ผู้ขอถ่ายล าไม่ใช่ตัวแทนเรือหรือสายการบิน ต้องมีช่ือผู้ขอถ่ายล าในบัญชี
สินค้าส าหรับเรือหรืออากาศยาน 
(4) ของถ่ายล าให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่น าของถ่าย
ล าเข้ามาในราชอาณาจักร 
     ในกรณีที่ผู้ขอถ่ายล าไม่น าของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
(5) ในกรณีที่ผู้ขอถ่ายล าประสงค์จะเปลีย่นการผ่านพิธีการศุลกากรจากการถ่ายล าเป็น
การน าเข้าต้องด าเนินการขอแก้ไขบัญชีสินค้าส าหรับเรือหรืออากาศยานหรือเอกสาร
การขนส่งระหว่างประเทศและใบตราส่งสินค้า ณ ด่านศุลกากรที่น าเข้า โดยปฏิบัติพิธี
การน าเข้าพร้อมช าระภาษีอากร(หากมี) เท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องและน าของนั้นออกไปจากอารักขาของศุลกากรให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
นับแต่วันน าของถ่ายล าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยให้ค านวณอากรตามสภาพแห่งของ 
ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากรที่ เป็นอยู่ ในเวลาที่น าของนั้นเข้ามาใน
ราชอาณาจักร และไม่สามารถส่งกลับเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.
ศุลกากร พ.ศ.2560 
      กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ของถ่ายล านั้นตก
เป็นของแผ่นดิน 

2 

 

การขออนุมัติเป็นผู้ขอถ่ายล า 

 

- ผู้ขอถ่ายล าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ ประมวลฯ ข้อ 4 01 02 03 
(1) ขออนุมัติเป็นผู้ขอถ่ายล าตามแบบแนบท้ายประมวลฯ บทนี้ พร้อมแบบค าขอ
ลงทะเบียนผู้ขอถ่ายล าผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)       
ณ ส านักงานหรือด่านศุลกากรใด ๆ โดยพนักงานศุลกากรจะพิจารณาเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานหรือด่านศุลกากร เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้ยื่นเฉพาะครั้ง
แรกเพียงครั้งเดียว 
 

  
 

3 การอนุมัติ 

ประมวลฯ ข้อ 4 01 02 03 
     เมื่อได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ขอถ่ายล าแล้ว ให้พนักงานศุลกากรผู้พิจารณาเสนอจะ
บันทึกข้อมูลการอนุมัติให้เป็นผู้ขอถ่ายล าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ขอถ่ายล า
จะต้องด าเนินการ ดังนี ้ 
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    (1.1) ต้องท าสัญญาประกันทัณฑ์บนตามแบบแนบท้ายประมวลฯ บทนี้พร้อมกับ
วางเงินไว้ เป็นประกันหรือวางหนังสือค้ าประกันของธนาคารในวงเงิน 1 ล้านบาท 
ยกเว้นผู้ขอถ่ายล าที่เป็นตัวแทนเรือหรือตัวแทนอากาศยาน  
    (1.2) ในกรณีที่ผู้ขอถ่ายล าไม่ประสงค์จะวางเงินไว้เป็นประกันหรือวางหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารตาม (1.1) ผู้ขอถ่ายล าจะต้องท าสัญญาประกันทัณฑ์บน ตามแบบ
แนบท้ายประมวลฯ บทนี้ ณ หน่วยงานศุลกากรที่มีการน าของถ่ายล านั้นเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พร้อมกับวางเงินไว้เป็นประกันหรือวางหนังสือค้าประกันของธนาคาร
ในวงเงินคุ้มค่าภาษีอากรของของทั้งหมดส าหรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการ
ถ่ายล าแต่ละครั้ง 
           เมื่อผู้ขอถ่ายล ายื่นค าร้องขอคืนค้ าประกันต่อส านักงานศุลกากรหรือ
หน่วยงานศุลกากรที่ได้วางประกัน และมีการส่งของถ่ายล าออกนอกราชอาณาจักร
แล้ว ให้พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบด าเนินการคืนค้ าประกันให้แก่ผู้ขอถ่ายล าได้  
    (1.3) ส าหรับผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ หรือตัวแทนออก
ของระดับมาตรฐานเออีโอ เมื่อได้รับอนุมัติให้เป็นผูข้อถ่ายล าสามารถใช้หลักประกันใน
การเป็นผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ หรือตัวแทนออกของระดับ
มาตรฐานเออีโอ แทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขอถ่ายล า  
           ให้พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบบันทึกการวางประกันตามข้อ (1.1) หรือข้อ 
(1.2) หรือข้อ (1.3) ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยจอภาพใบสั่งเก็บ  (จอภาพ order 
Form)  
   (2) ด าเนินการยื่นค าร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์ กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Production System) ตาม
แบบแนบท้ายค าสั่งนี้ ณ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทาการ
ทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ/หรือการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้ ให้
ยื่นเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียว 
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ประมวลฯข้อ 4 01 02 05 การขนของถ่ายล าขึ้นพักไว้บนบก 
    การน าของถ่ายล าเข้ามา ผู้รับขนส่งสินค้าหรือตัวแทนเรือจะต้องแยกบัญชีสินค้า
ส าหรับเรือ (Manifest) ของของถ่ายล าไว้ต่างหากออกจากบัญชีสินค้าส าหรับเรือของ
ของน าเข้า  
    ให้เก็บของถ่ายล าในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคง ให้เป็นสัดส่วนเหมาะสม ไม่ปะปนกับ
สินค้าน าเข้าอื่น ๆ เพื่อให้พนักงานศุลกากรสามารถควบคุมและตรวจสอบได้โดยง่าย  
    การน าของถ่ายล าเข้ามาทางอากาศยานหรือทางบก ให้ปฏิบัติตามวรรคแรกและ
วรรคสอง โดยอนุโลม 
    (1) ของถ่ายล าที่น าเข้าทางเรือ  
ในกรณีที่ยังไม่อาจยื่นใบขนสินค้าถ่ายล าได้ และผู้ขอถ่ายล าประสงค์จะขอถ่ายล าออก
จากเรือ เพื่อรอรับการรับบรรทุกออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้ 
    (1.1) ของถ่ายล าที่เป็นของกองหรือมิได้บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ให้เก็บวางของถ่าย
ล าในโรงพักสินค้า ณ ท่าท่ีน าเข้า ให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับของน าเข้าอ่ืน ๆ ส่วนกรณี
เก็บของถ่ายล าไว้ในเรือฉลอมให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับเจ้าหน้าที่คุมเฝ้าตาม
ระเบียบ 
        การตรวจนับจ านวนหีบห่อของถ่ายล าที่ขนถ่ายจากเรือเข้าเก็บไว้ในโรงพักสินค้า
ให้ตรงตามบัญชีสินค้า ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานศุลกากรที่ก ากับเรือ 
โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการตรวจนับหีบห่อ (Tally Sheet) ของพนักงาน
โรงพักสินค้าและของตัวแทนเรือว่าของถ่ายล าได้ขนขึ้นและเก็บในโรงพักสินค้าถูกต้อง
ตามบัญชีสินค้าส าหรับของถ่ายล าหรือไม่ มีขาดหรือเกินหรือไม่ประการใด ถ้ามีการขน
ขึ้นขาดหรือเกิน ให้จดบันทึกไว้ในเอกสารรายการตรวจนับหีบห่อ (Tally Sheet) และ
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ให้ตัวแทนเรือส่งข้อมูลแก้ไขบัญชีสินค้าส าหรับของถ่ายล าให้ถูกต้อง 
         กรณีหีบห่อช ารุดหรือแตกหักเสียหาย การเปิดหีบห่อเพื่อส ารวจรายการ
แตกหักเสียหาย ให้กระท าต่อหน้าตัวแทนเรือผู้รับขน พนักงานศุลกากรประจ าโรงพัก
สินค้าที่ของถ่ายล านั้นเก็บรักษาอยู่ และผู้ที่มีช่ือระบุในเอกสารการขนส่งระหว่าง
ประเทศหรือใบตราส่งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
   (1.2) ของถ่ายล าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 
   (1.2.1) ตัวแทนเรือต้องแยกบัญชีของถ่ายล าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ไว้ต่างหาก
จากบัญชีของน าเข้าทั่วไป และระบุหมายเลขดวงตราประทับ (SEAL) ของบริษัทเรือ
ส าหรับตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการควบคุมตรวจสอบ การเก็บ
รักษา และการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ภายในเขตท่า  
   (1.2.2) ของถ่ายล าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ที่บรรจุของขาเข้าหลายผู้รับตราส่ง (ตู้ 
Less Container Load: LCL) ต้องเก็บวางของถ่ายล าในโรงพักสินค้าให้เป็นสัดส่วน 
ไม่ปะปนกับของน าเข้าอื่น ๆ  
   (1.2.3) ของถ่ายล าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ที่บรรจุของขาเข้าผู้รับตราส่งรายเดียว 
(ตู้ Full Container Load: FCL) เมื่อขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งบรรจุของถ่ายล าลง
จากเรือแล้ว ให้เก็บให้เป็นสัดส่วนเหมาะสม ไม่ปะปนกับของน าเข้าอื่น ๆ  
   (2) ของถ่ายล าที่น าเข้าทางอากาศยานหรือทางบก  
ในกรณีที่ยังไม่อาจยื่นใบขนสินค้าถ่ายล าได้และผู้ขอถ่ายล าประสงค์จะขอถ่ายล าออก
จากอากาศยานหรือรถยนต์เพื่อรอรับการรับบรรทุกออกไปนอกราชอาณาจักร ให้
ปฏิบัติตามข้อ (1) โดยอนุโลม 
4 01 02 06 การท าใบขนสินค้าถ่ายล า 
(1) ใบขนสินค้าถ่ายล าแต่ละฉบับให้ใช้กับของถ่ายล าที่น าเข้ามาโดยเรือล าเดียวกัน 
และให้ใช้ได้กับเอกสารการขนส่งระหว่างประเทศหรือใบตราส่งที่ระบุเมืองปลายทาง
ต่างประเทศเดียวกันได้หลายฉบับ  
(2) ผู้ขอถ่ายล าจะจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าตามมาตรฐานท่ีกรมศุลกากรก าหนด 
และส่งข้อมูลทางอิ เล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  ตาม
เอกสารแนบท้ายประมวลฯ บทนี ้ 
(3) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง 
ข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลบัญชีสินค้า ส าหรับเรือ
หรืออากาศยาน ดังนี ้ 
(3.1) ประเภทของกระบวนการ (Processing Ind icator) มี ค่ าเป็น  28 = 
Transshipment (ถ่ายล า) 
(3.2) ประเภทการถ่ายล า (Transshipment Type) มีค่าเป็น 1= การถ่ายล าในด่าน
ศุลกากรเดียวกัน  
(3.3) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ขอถ่ายล า (Transshipment Applicant)  
(3.4) ประเภทการขนถ่าย (Cargo Movement) มีค่าเป็น 3 = Transshipment (ขน
ถ่ายของถ่ายล า)  
(3.5) ช่ือผู้ขาย/ช่ือผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ (Shipper Name)  
(3.6) ประเทศของผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ (Shipper Country Code)  
(3.7) ช่ือผู้ซื้อ/ช่ือผู้รับสินค้าในต่างประเทศ (Consignee Name)  
(3.8) ประเทศผู้รับสินค้าในต่างประเทศ (Consignee Country)  
(3.9) เลขท่ีใบตราส่งสินค้าขาเข้า (Bill of Lading)  
(3.10) หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container Number) (เฉพาะทางเรือ)  
(3.11) จ านวนหีบห่อของสินค้า (Total Package Amount)  
(3.12) หน่วยของหีบห่อ (Total Package Unit Code)  
(3.13) รหัสโกดังหรือสถานท่ีเก็บของ (Shed Number)/รหัสโรงพักสินค้าหรือสถานที่
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ตรวจปล่อยของ (Release Port) 
(3.14) รหัสท่าหรือสนามบิน ที่ท าการขนถ่ายของถ่ายล าเข้ามาในราชอาณาจักร (Port 
of Discharge)/รหัสท่าหรือสนามบิน ที่จะท าการขนถ่ายของถ่ายล าออกไปนอก
ราชอาณาจักร (Port of Loading)  
(4) กรณีตรวจพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง 
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ ผู้ขอถ่ายล าต้องท า
การแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้ว เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  
(๕) กรณีไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดเลขที่ใบขน
สินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 14 หลัก โดยหลักที่ 5 ของเลขที่ใบขนสินค้า
ถ่ายล า มีค่าเป็น “8” Transshipment และแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ขอถ่ายล า และให้ถือเป็นการยื่นใบขนสินค้าถ่ายล าตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว 
4 01 02 07 กรณีที่คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
กรณีที่คอมพิวเตอร์ขัดข้อง ผู้ขอถ่ายล าสามารถปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรกรณี
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรกรณเีครือ่งคอมพิวเตอรห์รือระบบไฟฟ้าของศุลกากรขัดข้อง 
4 01 02 08 พิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล าที่น าเข้าทางเรือ 
(1) การถ่ายล าของที่เก็บวางในโรงพักสินค้าอันได้รับอนุมัติ  
(1.1) ผู้ขอถ่ายล าจะแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อพนักงาน
ศุลกากรผู้รับผิดชอบ  
(1.2) ให้พนักงานศุลกากรประจ าเรือขาเข้าของท าเนียบท่าเรือที่น าของถ่ายล าเข้ามา 
ท าการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และ
ตรวจสอบเครื่องหมาย เลขหมาย จ านวนและลักษณะหีบห่อ เมื่อพบว่าถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกันแล้ว ให้บันทึกผลการตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
แล้วอนุญาตให้ท าการบรรทุก โดยมัดลวดประทับดวงตราตะกั่ว กศก. ท่ีประตูตู้สินค้า
ของยานพาหนะที่ใช้บรรทุกของถ่ายล า หรือที่ประตูตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกของถ่าย
ล านั้น และให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบ เว้นแต่กรณีถ่ายล าที่หน่วยงาน
ศุลกากรต้นทางและหน่วยงานศุลกากรปลายทางอยู่ในบริเวณเดียวกัน ไม่ต้องมัดลวด
ประทับดวงตราตะกั่ว กศก. จากนั้นผู้ขอถ่ายล าน าของถ่ายล านั้นไปยังหน่วยงาน
ศุลกากรประจ าเรือขาออกเพื่อให้พนักงานศุลกากรประจ าเรือขาออกตรวจสอบ  
(1.3) ผู้ขอถ่ายล าจะแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อพนักงาน
ศุลกากรประจ าเรือขาออก ให้พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลใบขน
สินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และตรวจสอบเครื่องหมาย เลขหมาย 
จ านวนและลักษณะหีบห่อและดวงตราตะกั่ว กศก. (ถ้ามี) แล้ว พบว่าถูกต้องครบถ้วน
ตรงกัน ให้บันทึกผลการตรวจของถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ และอนุญาตให้น าของถ่าย
ล า ผ่านสถานีของท าเนียบท่าเรือท่ีจะส่งออก  
(1.4) ในการรับบรรทุกของถ่ายล า เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้รับข้อมูล
รายงานยานพาหนะออกจริงและข้อมูลบัญชีสินค้าของถ่ายล าขาออกแล้ว ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบประมวลผลกับข้อมูลรายงานเรือออกและบัญชี
สินค้าส าหรับเรือขาออกส าหรับของถ่ายล า หากพบว่าถูกต้องตรงกันระบบจะปรับ
สถานะการรับบรรทุกในข้อมูล ใบขนสินค้าถ่ายล า และแจ้งกลับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้า 
ถ่ายล าให้ทราบว่า “Goods Loaded” ถือเป็นการรับบรรทุกของถ่ายล าแล้ว 
       (2) การถ่ายล าของที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์  
           (2.1) กรณีถ่ายล าตรงจากเรือล าที่บรรทุกของเข้ามาไปยังเรือล าที่บรรทุกของ
ออกไป เมื่อผู้ขอถ่ายล าแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้
พนักงานศุลกากรประจ าท าเนียบท่าเรือนั้นท าการตรวจสอบจ านวน หมายเลขตู้คอน
เทนเนอร์ และหมายเลขดวงตราประทับ (SEAL) ของบริษัทเรือ ให้ถูกต้องตรงตาม
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ข้อมูล ใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และให้บันทึกผลการ
ตรวจของถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับบรรทุกของถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรต่อไป และให้ผู้ขอถ่ายล าช าระค่าธรรมเนียมการใช้ดวงตราตะกั่ว กศก. 
ตามระเบียบ โดยให้พนักงานศุลกากรมัดลวดประทับดวงตราตะกั่ว กศก. ที่ประตูตู้ 
คอนเทนเนอร์ เว้นแต่กรณีถ่ายล าที่หน่วยงานศุลกากรต้นทางและหน่วยงานศุลกากร
ปลายทางอยู่ในบริเวณเดียวกัน ไม่ต้องมัดลวดประทับดวงตราตะกั่ว กศก. ที่ประตูตู้
คอนเทนเนอร์  
(2.2) กรณีของถ่ายล าที่ต้องขนขึ้นพักไว้บนบกก่อน ให้ด าเนินการ ตามประมวลฯ ข้อ 
4 01 02 05(1.2) กรณีไม่มีดวงตราประทับ (SEAL) ของบริษัทเรือ หรือดวงตรา
ประทับ (SEAL) ของบริษัทเรือ มีสภาพ ไม่สมบูรณ์ ให้บริษัทเรือหรือตัวแทนเรือน า
ดวงตราประทับ (SEAL) ของบริษัทเรือมาด าเนินการประทับตรา ให้เรียบร้อย 
เมื่อเรือล าที่จะรับบรรทุกของถ่ายล าเข้ามาและผู้ขอถ่ายล าได้แจ้งเลขท่ีใบขนสินค้าถ่าย
ล าทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้พนักงานศุลกากรจะด าเนินการตามข้อ (2.1)  
(3) ของถ่ายล ารับบรรทุกไปไม่หมดทั้งจ านวน  
     ในกรณีของถ่ายล ารับบรรทุกไปไม่หมดทั้งจ านวนในใบขนสินค้าถ่ายล าในคราว
เดียวกัน ผู้ขอถ่ายล าจะขออนุญาตต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อย ณ ท่าที่ส่งออก
เพื่อส่งของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักรเพียงบางส่วน  
     กรณีที่พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบได้รับค าร้องดังกล่าวแล้ว ให้ท าการตัดบัญชี
รับบรรทุกแบบ Manual จนครบจ านวนตามข้อมูลในใบขนสินค้าถ่ายล า 
4 01 02 09 พิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล าที่น าเข้าทางสนามบิน 
(1) การถ่ายล าทางอากาศยาน ภายในเขตสนามบินแห่งเดียวกันและภายในเขตโรงพัก
สินค้าเดียวกัน (1.1) ผู้ขอถ่ายล าจะแจ้งเลขท่ีใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
พนักงานศุลกากรเพื่อทาการตรวจสอบของถ่ายล า 
(1.2) เมื่อพนักงานศุลกากรตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากร และตรวจสอบเครื่องหมาย เลขหมาย จ านวนและลักษณะหีบห่อแล้ว 
พบว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกันแล้ว ให้บันทึกผลการตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอรข์อง
ศุลกากรแล้วอนุญาตให้ท าการเคลื่อนย้ายของถ่ายล าไปยังอากาศยานที่จะส่งของถ่าย
ล าออกไปนอกราชอาณาจักร  
(1.3) ผู้ขอถ่ายล าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายของถ่ายล าไปยังอากาศยานที่
จะส่งของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร  
(1.4) ในการรับบรรทุกของถ่ายล า ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูล
บัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานขาออกส าหรับของถ่ายล า กับข้อมูลรายงานอากาศยาน
ออกและข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร หากพบว่า
ถูกต้องตรงกันระบบจะปรับสถานะการรับบรรทุกในใบขนสินค้าถ่ายล า และแจ้งกลับผู้
ส่งข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า ให้ทราบว่า “Goods Loaded” ถือเป็นการรับบรรทุก
ของถ่ายล าแล้ว  
(1.5) กรณีข้อมูลรายงานยานพาหนะออกจริง กับข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าขาออกใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรไม่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 
(Change Flight) ที่ท าการ ขนถ่ายของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักรต่างจาก
เที่ยวบินท่ียื่นในใบขนสินค้าถ่ายล าในครั้งแรก  
(1.5.1) กรณีผู้ขอถ่ายล าได้มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยไม่เปลี่ยนโรงพักสินค้าที่ขน
ถ่ายของถ่ายล าขึ้นอากาศยาน 
(1.5.1.1) เมื่อผู้ขอถ่ายล าน าของถ่ายล าตามใบตราส่ง (Master Air Waybill /House 
Air Waybill) ไปในเที่ยวบินอื่น หรือเที่ยวบินเดิมในวันถัดไป ตัวแทนอากาศยานผู้ส่ง
ข้อมูลรายงานยานพาหนะออก จะมีหน้าที่จัดท าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเที่ยวบิน 
(Flight Maintenance Message) โดยระบุเลขที่ใบตราส่ง (Master Air Waybill + 
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House Air Waybill) และแจ้งว่า เที่ยวบิน/วันที่ เที่ยวบินเดิม (Flight NO / 
Departure Date) ได้ขอแก้ไขเป็น เที่ยวบิน/วันท่ีเที่ยวบินใด และเป็นผู้ส่งข้อมูล การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร 
(1.5.1.2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบประมวลผลกับข้อมูลรายงาน
อากาศยานออกและข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อ
พบว่าถูกต้องตรงกันระบบ จะปรับสถานการณ์รับบรรทุกในข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า 
และแจ้งกลับผู้ส่งข้อมูล “Goods Loaded” ถือเป็นการรับบรรทุกของถ่ายล าแล้ว  
(1.5.2) กรณีผู้ขอถ่ายล ามีความประสงค์จะท าการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่จะบรรทุก
ของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร และจะน าของออกจากโรงพักสินค้าหนึ่งไปยัง
อีกโรงพักสินค้าหนึ่งภายในสนามบินเดียวกัน เพื่อทาการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่จะ
บรรทุกของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร 
(1.5.2.1) ผู้ขอถ่ายล าจะยื่นคาร้องขอเปลี่ยนเที่ยวบิน ต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ 
สนามบินศุลกากรที่ระบุรหัสสถานที่รับบรรทุกของดังกล่าว ก่อนท าการเปลี่ยนแปลง 
โดยให้แจ้งขอยกเลิกเลขที่ใบตราส่ง (Master Air Waybill + House Air Waybill) 
และเที่ยวบิน/วันที่เที่ยวบินเดิม (Flight NO / Departure Date) เพื่อให้พนักงาน
ศุลกากรตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในใบขนสินค้าถ่ายล าให้ถูกต้อง  
(1.5.2.2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบประมวลผลกับข้อมูลรายงาน
อากาศยานออกและข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อ
พบว่าถูกต้องตรงกันระบบ จะปรับสถานการณ์รับบรรทุกในข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า 
และแจ้งกลับผู้ส่งข้อมูล “Goods Loaded” ถือเป็นการรับบรรทุกของถ่ายล าแล้ว 
(1.6) กรณีข้อมูลบัญชีสินค้าสาหรับอากาศยานขาออกสาหรับของถ่ายล า  กับข้อมูล
รายงานอากาศยานออกและข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า ในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรไม่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจากมีการ ขนถ่ายของถ่ายล าไปเพียงบางส่วน (Partial 
Shipment)  
(1.6.1) ผู้ขอถ่ายล าจะยื่นค าร้องขออนุญาตขอถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักรเพียง
บางส่วน  
(1.6.2) เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับค าร้องแล้ว ให้ท าการตัดบัญชีรับบรรทุกแบบ 
Manual โดยจับคู่กับบัญชีสินค้าถ่ายล าส าหรับอากาศยาน ขาออกของแต่ละเที่ยวบิน
ที่ท าการขนถ่ายของถ่ายล าไปเพียงบางส่วนจนครบจ านวนตามข้อมูลใบขนสินค้าถ่าย
ล า 
(1.7) ให้พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบรายงาน
ประจ าวันที่ค้างรับบรรทุก หากเป็นกรณีเหตุขัดข้องไม่สามารถรับบรรทุกโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ พนักงานศุลกากร ผู้มีอ านาจหน้าท่ีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตัด
บัญชีรับบรรทุกสามารถรับบรรทุกแบบ Manual ได้  
(2) การถ่ายล าภายในเขตสนามบินศุลกากรแห่งเดียวกันแต่โรงพักสินค้าที่ขนส่งของ
ถ่ายล าเข้ามา กับโรงพักสินค้าที่ขนส่งของถ่ายล าออกไปต่างโรงพักสินค้ากัน ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับข้อ (1) โดยอนุโลม โดยให้ ผู้ขอถ่ายล ามีหน้าที่รับผิดชอบและก ากับของ
ถ่ายล าที่ท าการขนย้ายนัน้  
(2.1) ในการเคลื่อนย้ายของถ่ายล าออกจากโรงพักสินค้าต้นทางให้ผู้ประกอบการ
โรงพักสินค้า ท าการตรวจสอบและบันทึกการเคลื่อนย้ายของออกจากโรงพักสินค้า
ด้วย  
(2.2) เมื่อของถ่ายล าเคลื่อนย้ายมาถึงโรงพักสินค้าปลายทางที่จะขนถ่ายของถ่ายล า
ออกไป นอกราชอาณาจักร ให้ผู้ประกอบการโรงพักสินค้าท าการตรวจสอบและบันทึก
การรับสินค้าด้วย 
4 01 02 10 พิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล าที่น าเข้าทางบก  
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ให้ปฏิบัติพิธีการเช่นเดียวกับพิธีการศุลกากรที่น าเข้าทางเรือโดยอนุโลม 

5 
 

การตรวจสอบควบคุม 
 

4 01 02 11 การตรวจค้นของถ่ายล า 
(1) ให้พนักงานศุลกากรตรวจของถ่ายล าเฉพาะเครื่องหมาย เลขหมาย จ านวนและ
ลักษณะหีบห่อเท่านั้น เว้นแต่เป็นของถ่ายล าที่พนักงานศุลกากรมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า  
(1.1) ของนั้นมีไว้เพื่อใช้ในการก่อการร้ายหรือเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้าย  โดยเป็น
ของ ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์
และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม หรือกฎหมายว่าด้วยควบคุมยุทธภัณฑ์ หรือกฎหมายว่า
ด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เป็นต้น  
(1.2) ชนิดแห่งของหรือการขนส่งหรือการขนถ่ายดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ความมั่นคง สันติภาพ และความปลอดภัยระหว่างประเทศ โดยเป็นของตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตราย หรือกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือกฎหมายว่าด้วยเช้ือ
โรคและพิษจากสัตว์ หรือประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้
สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและก าหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรการจัด
ระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นต้น  
(1.3) มีการแสดงถิ่นก าเนิดเป็นเท็จ  
(1.4) เป็นของผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการผ่านแดนหรือการถ่ายล า โดยเป็นของตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามน าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559  
 
(2) วิธีการตรวจค้นของถ่ายล า 
(1.1) ให้พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบขออนุมัติผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือ
นายด่านศุลกากร เพื่อตรวจหรือค้นของถ่ายล านั้น โดยแจ้งเหตุอันควรเช่ือ ตลอดจน
วิธีการที่จะด าเนินการ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้พนักงานศุลกากรมีหนังสือแจ้งผู้ขอถ่าย
ล ามาร่วมกันเปิดตรวจของถ่ายล านั้น ภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ  
(1.2) กรณีที่ร่วมกันตรวจสอบของถ่ายล านั้นแล้ว ไม่พบความผิด ให้พนักงานศุลกากร 
รีบด าเนินการปล่อยของถ่ายล านั้นโดยทันท ี 
(1.3) กรณีที่ร่วมกันตรวจสอบของถ่ายล านั้นแล้ว ตรวจพบความผิด ให้พนักงาน
ศุลกากรส่งให้ฝ่ายคดีด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  
การด าเนินการตั้งแต่ (2.1)–(2.3) ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่น าของถ่ายล านั้นเข้า
มาในราชอาณาจักร 
(3) เงื่อนไข  
     เมื่อผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายดา่นศุลกากร ได้มีหนังสือแจ้งผู้ขอถ่าย
ล าตามข้อ (2.1) แล้ว ผู้ขอถ่ายล าไม่มาร่วมกันตรวจสอบของถ่ายล า ให้ส านักงาน
ศุลกากรหรือด่านศุลกากร เก็บของถ่ายล านั้นไว้ ในอารักขาของศุลกากร เมื่อครบ
ก าหนด 30 วันนับแต่ของถ่ายล าเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ของถ่ายล านั้นตกเป็น
ของแผ่นดิน ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ .ศ. 2560 และให้
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  
       กรณีที่มีหลักฐานชัดแจ้งว่า ของถ่ายล าเป็นของที่มีลักษณะตามข้อ (1.1)–(1.4) 
ให้ของถ่ายล านั้น เป็นของอันจะพึงต้องริบ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษา
หรือไม่ และให้ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรสั่งให้ท าลายโดย
วิธีการที่ปลอดภัยต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม หรือให้ส่งกลับออกไป
โดยพลัน หรืออาจสั่งให้ด าเนินการอื่นใดตามสมควร เพื่อให้ไม่สามารถน าของนั้นมา
ใช้ได้อีก หรือเพื่อให้ของดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย โดยให้ผู้ขนส่ง
ของถ่ายล าหรือผู้ควบคุมยานพาหนะ ท่ีขนส่งของถ่ายล าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 
4 01 02 12 การเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุของถ่ายล า  



13 
 

       ในกรณีหีบห่อภาชนะบรรจุของถ่ายล าแตก หรือช ารุด เมื่อผู้ขอถ่ายล ายื่นค าร้อง
ขอแก้ไขข้อมูล ให้พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบพิจารณาเสนอให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรอนุมัติให้เปลี่ยนภาชนะบรรจุของเพื่อ
ประโยชน์ในการขนส่ง โดยให้พนักงานศุลกากรควบคุมตรวจนับจ านวนสินค้า ในหีบ
ห่อ ควบคุมการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนหีบห่อภาชนะบรรจุใหม่ และเมื่อด าเนินการแล้ว 
ให้พนักงานศุลกากรบันทึกแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
4 01 02 13 การควบคุมการขนย้ายของถ่ายล า  
       เพื่อการควบคุมการขนย้ายของถ่ายล าในระหว่างการขนส่งภายในส านักงาน
ศุลกากรหรือด่านศุลกากร ให้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
(1) ให้พนักงานศุลกากร ณ หน่วยงานศุลกากรต้นทาง แจ้งทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ให้หน่วยงานศุลกากรปลายทางทราบเกี่ยวกับของถ่ายล า
ทันทีท่ีขนส่ง  
(2) ให้พนักงานศุลกากร ณ หน่วยงานศุลกากรปลายทางแจ้งทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ให้หน่วยงานศุลกากรต้นทางทราบทันทีที่ของถ่ายล าไปถึง
หน่วยงานศุลกากรปลายทางแล้ว 
(3) ในกรณีที่หน่วยงานศุลกากรต้นทาง มีระบบการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วย
เครื่องเอกซเรย์ (X-RAY) หน่วยงานศุลกากรต้นทาง หรือส านักสืบสวนและปราบปราม 
จะท าการคัดเลือกตู้คอนเทนเนอร์ที่มีปัจจัยเสี่ยงท าการตรวจเอกซเรย์  
(4) ในกรณีที่มีการควบคุมการขนย้ายสินค้าด้วยระบบเทคโนโลยีที่กรมศุลกากรจะได้
ปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มขึ้น ให้น าระบบการควบคุมด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับ
การควบคุมการขนย้ายของถ่ายล า ตามระเบียบ ค าสั่ง หรือตามความเหมาะสมด้วย  
(5) ให้ส่วนควบคุมทางศุลกากรประจ าส านักงานศุลกากร มีหน้าที่ตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบัติเกี่ยวกับของถ่ายล าให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด และให้ส านัก
สืบสวนและปราบปราม มีหน้าที่ออกสืบข่าวข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการถ่ายล าอยู่เสมอ 
4 01 02 14 การขนย้ายของถ่ายล า กรณีเกิดอุบัติเหตุ  
      กรณี เกิดอุบัติ เหตุหรือเหตุสุดวิสัยอย่างใด  ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยน
ยานพาหนะหรือภาชนะที่บรรจุสินค้าระหว่างการขนส่งของถ่ายล า  เมื่อผู้ขอถ่ายล า
แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดย ผู้ขอถ่ายล ายื่นหลักฐาน
พร้อมค าร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าต่อหน่วยงานศุลกากรต้นทางหรือ
หน่วยงานศุลกากรปลายทาง (แล้วแต่กรณี) ให้พนักงานศุลกากรพิจารณาเสนอให้
ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ
ตามทีเ่ห็นสมควร 
4 01 02 15 กรณีของถ่ายล าตกเป็นของแผ่นดิน  
      กรณีที่ไม่ได้นาของถ่ายล าออกนอกราชอาณาจักรเมื่อครบกาหนด ๓๐ วันนับแต่
วันน าเข้า ให้ของถ่ายล านั้นตกเป็นของแผ่นดิน  
4 01 02 16 กรณีการส่งของถ่ายล ากลับไปยังประเทศต้นทางหรือประเทศท่ีสาม  
      กรณีของถ่ายล าที่น าผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร หากมีความประสงค์จะส่งกลับ
ไปยังประเทศต้นทางหรือประเทศที่สาม เมื่อผู้ขอถ่ายล ายื่นค าร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขน
สินค้าถ่ายล า ให้พนักงานศุลกากรพิจารณาเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากร
หรือนายด่านศุลกากรที่เก็บรักษาของถ่ายล านั้น พิจารณาอนุมัติ โดยให้ใช้ใบขนสินค้า
ถ่ายล าฉบับเดิม  
4 01 02 17 ข้อห้ามหรือข้อจ ากัดส าหรับการน าผ่านตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
      ผู้ขอถ่ายล าต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดข้อห้ามหรือข้อจ ากัดส าหรับการน า
ผ่าน รวมถึงประกาศ ที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าวด้วย 
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6 การรับบรรทุก/ถ่ายล าออกไป

นอกราชอาณาจักร 

 

4 01 02 18 การท ารายงานของถ่ายล าที่ค้างสถานะการรับบรรทุกไปยังประเทศที่
สาม  
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรปลายทางที่มีของถ่ายล าผ่าน
ออกไปยังประเทศท่ีสาม มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบจัดท า
รายงานของถ่ายล าที่ค้างสถานะการรับบรรทุกไปยังประเทศที่สาม เพื่อเสนออธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายทราบเป็นรายเดือน  
4 01 02 19 กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด  
     กรณีมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดข้างต้นได้ และเป็นกรณี
ที่ไม่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่าน
ศุลกากร ผู้ขอถ่ายล าอาจยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่าน
ศุลกากร เพื่อเสนอกรมศุลกากรพิจารณาเป็นกรณีเฉพาะราย 

 
7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 
ล าดับ กระบวนการ การด าเนินการ ระยะเวลา 

1 สินค้าถ่ายล าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

(TRANSHIPMENT CARGO) 
 

การยื่นบัญชีสินค้าส าหรับเรือ/และอากาศยาน ทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

 

- ตั วแทน เรือส่ งข้ อมู ล  ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 24 ช่ัวโมง ยกเว้นเรือที่
เดิ น ท า งม า จ า ก ป ร ะ เท ศ
เวียดนามและกัมพูชา ให้ส่ ง
ข้ อมู ลล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อยกว่ า      
1 ช่ัวโมง 

-การส่งข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรบั
อ า ก า ศ ย า น เข้ า สู่ ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร ต้อง
จัดส่งให้ครบถ้วนภายใน ๒๔ 
ช่ัวโมง นับแต่อากาศยานมาถึง
สนามบินที่เป็นด่านศุลกากรใน
ราชอาณาจักรและสามารถส่ง
ข้อมูลล่วงหน้าก่อนอากาศยาน
เข้ามาในราชอาณาจักรได้ 

2 การขออนุมัติเป็นผู้ขอถ่ายล า 
 

การตรวจสอบเอกสารกรณีเอกสารครบถ้วน ยื่นเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียว 

15 – 30 นาที 

3 การอนุมัติ 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน 15 – 30 นาที 

4 การปฏิบัติพิธีการถ่ายล า 
 

กรณีไม่พบการกระท าผิดกฎหมาย 5 – 30 นาที 

5 การตรวจสอบควบคุม กรณี ต รวจพบ การกระท าความผิ ด  ให้
พนักงานศุลกากรมีอ านาจตรวจหรือค้นของ

ไม่ก าหนดระยะเวลา 
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 นั้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น (ตามมาตรา 104) 

6 การรับบรรทุก/ถ่ายล าออกไป
นอกราชอาณาจักร 

 

กรณีข้อมูลถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
จะรับบรรทุกอัตโนมัติภายใน 
๒๔ ช่ัวโมง นับแต่ส่งข้อมูลบัญชี
สินค้าส าหรับเรือขาออกเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

 
8. ระบบติดตามประเมินผล 
 
ล าดับ กระบวนการ การด าเนินการ ระยะเวลา 

1 การรับบรรทุก/ถ่ายล าออกไป
นอกราชอาณาจักร 

 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่าน
ศุลกากรปลายทางที่มีของถ่ายล าผา่นออกไปยัง
ประเทศท่ีสาม มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้พนักงาน
ศุลกากรผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานของถ่ายล าที่ค้าง
สถานะการรับบรรทุกไปยังประเทศที่สาม เพื่อเสนอ
อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดมีอบหมายทราบเป็นรายเดือน  
 

ทุกเดือน 

 
9. เอกสารอ้างอิง  
     9.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560  
     9.2 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.2560 
     9.3 ประกาศกรมศุลกากรที่ 140/2560 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
10. แบบฟอร์มท่ีใช้  
 10.1 แบบค าขอลงทะเบียนผู้ขอถ่ายล า-ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) 
          10.2 แบบค าขอลงทะเบียนผู้ขอถ่ายล า-ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) (การผ่านพิธีการ   
                 อิเล็กทรอนิกส์และหรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
          10.3  แบบค าขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)   
                 (บัญชีรายชื่อตวัแทนออกของ Customs Broker) 
          10.4  หนังสือให้ความยินยอมของผู้ประกอบการท าเนียบท่าเรือที่จะน าของถ่ายล าไปพักไว้ 
          10.5  ค าร้องขอน าของถ่ายล าหรือของผ่านแดนเก็บในเขตถ่ายล าหรือเขตผ่านแดน ( กศก.165) 
          10.6  ค าร้องขอน าของถ่ายล าเข้าเก็บในโรงพักสินค้าอันได้รับอนุมัติหรือขอน าของถ่ายล าเก็บไว้ในเรือฉลอม     
                 (กศก. 166) 
 
 

 
 




