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1. วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 
1.1 เพ่ือให้กรมศุลกากร มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

กิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน  และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ที่มุ่งไปสู่การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กรในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพมาตรฐาน
เดียวกัน  และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพ่ือใช้ในการเรียนรู้และ
พัฒนาของผู้ปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ   

1.3 เพ่ือใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกได้รับรู้ เข้าใจ
กระบวนการปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพ่ือขอการรับบริการหรือบูรณาการที่ตรงกับ
ความต้องการ 

2. ขอบเขต  
         ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องกระบวนการส่งของออกทางบก ณ ด่านศุลกากร ครอบคลุมตั้งแต่
ขั้นตอนที่ผู้ประกอบการ ยื่นข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  การปฏิบัติพิธี
การศุลกากร ณ ส านักงานของด่านศุลกากร  ไปจนถึงการตรวจปล่อยสินค้าไปจากอารักขาของศุลกากรเพ่ือส่งออก
ไปยังต่างประเทศ 

3. ค าจ ากัดความ  
ค าจ ากัดความ ความหมาย 

ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งของออกไปยังต่างระเทศ 
ระบบคอม พิว เตอร์ กรม
ศุลกากร 

ระบบโปรแกรมการท างานของคอมพิวเตอร์  ที่กรมศุลกากรจัดท าขึ้นเพ่ือรองรับ
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร (Paperless) 

กระบวนการทางศุลกากร การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร การด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการศุลกากร รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมอ่ืนที่เกี่ยวกับการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

หน่วยงาน หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายให้ด า เนินการตาม
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการศุลกากร 

ใบอนุญาตหรือใบรับรอง ใบอนุญาตน าเข้าหรือใบอนุญาตส่งออก ใบรับรอง หรือเอกสารอ่ืนใดที่หน่วยงาน
ออกให้เพื่อใช้ในการด าเนินกระบวนการทางศุลกากร 

รหัสพิกัดศุลกากรและรหัส
สถิติ 

รหัสพิกัดศุลกากร ซึ่งประกอบด้วยตอน ประเภท และประเภทย่อย จ านวน ๘ 
หลัก และรหัสสถิติ จานวน ๓ หลัก ของสินค้า 

รายการสินค้า ชื่อหรือค าอธิบายของสินค้า (Description) ตามพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ 
ใบก ากับการขนย้ายสินค้า เอกสารทีผู่้รับผิดชอบการบรรจุสินค้าจัดท าขึ้น  เพ่ือแสดงรายละเอียดของสินค้าที่

รับบรรทุกและยานพานะที่ท าการขนส่ง ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 
บัญชีราคาสินค้าส่งออก บัญชีราคาสินค้าส าหรับของส่งออกเป็นเอกสารที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้ส่งของ

ออกส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เพ่ือจัดท าใบ
ขนสินค้าขาออกตามรูปแบบมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
    1. ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  อยู่ในความรับผิดชอบของ ส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สทส.) 
เป็นหน่วยงานในการจัดท าระบบโปรแกรม  เจ้าหน้าที่ของ สทส. จะดูแลการใช้งาน การรับแจ้งเหตุขัดข้อง การ
แก้ไขซ่อมบ ารุง ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิดียิ่งขึ้น 
    2. การบรรจุสินค้า อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ส่งออก โดย 
      2.1 สถานที่บรรจุสินค้า 
           - ผู้ส่งออกรายเดียว (FCL) ไม่ว่าจะมีใบขนสินค้าขาออกฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ตาม ให้ท าการบรรจุ
สินค้านอกเขตอารักขาของศุลกากรได้  
           - ผู้ส่งออกหลายราย (LCL) บรรจุสินค้าภายในเขตอารักขาศุลกากร เว้นแต่ผู้ส่งของออกต้องมีความ
จ าเป็นในการบรรจุของในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน เช่น เป็นผู้ส่งออกในเครือบริษัทเดียวกัน หรือผู้ส่งออกที่มี
สายการผลิตต่อเนื่องกัน หรือผู้ส่งออกท่ีมีเงื่อนไขจากลูกค้าให้ส่งออกโดยบรรจุพร้อมกับผู้ส่งออกรายอ่ืน หรือกรณี
สินค้าท่ีต้องควบคุมอุณหภูมิ (เน่าเสียง่าย) เป็นต้น 
          - ผู้ส่งออกท่ีบรรจุสินค้าทั้งหมด 
            (1) จัดท าข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า 
            (2) ส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า 
            (3) รับผิดชอบต่อผู้ส่งของออกรายอ่ืนที่บรรจุร่วมกัน 
     2.2 การปิดตู้หรือยานพาหนะ 
          - บรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์/พาหนะแบบปิด ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุท าการปิดผนึกประตู
ยานพาหนะที่ใช้ขนย้ายสินค้าด้วยวิธีที่ผู้รับผิดชอบการบรรจุก าหนด เมื่อบรรจุของขึ้นบนพาหนะแล้วเสร็จ 
         - บรรจุสินค้าขึ้นบนยานพาหนะแบบเปิด ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุท าการคลุมผ้าใบหรือคลุมตาข่ายที่
พาหนะที่ใช้ในการขนย้ายสินค้า แล้วใช้เชือกผูกประทับตราผนึก ด้วยวิธีที่ผู้รับผิดชอบการบรรจุก าหนดเมื่อบรรจุ
ของขึ้นบนพาหนะแล้วเสร็จ 
     3. การออกใบก ากับสินค้า 
        ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุยื่นใบก ากับการขนย้ายสินค้าในรูปแบบเอกสาร และแบบรายละเอียดข้อมูล
ใบก ากับการขนย้ายสินค้า จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบการบรรจุแล้ว 
         เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะท าการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร แล้วจัดพิมพ์ข้อมูลที่บันทึก
รายละเอียดข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ 
     4. การตรวจสอบใบก ากับ 
         ให้ผู้ผ่านพิธีการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า หากถูกต้อง ครบถ้วน
แล้ว ให้ลงนามรับรองเพ่ือยืนยันความถูกต้อง และมอบให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเก็บใบก ากับการขนย้ายสินค้าไว้    
     5. การเปิดตรวจ อยู่ในความรับผิดชอบของ เจ้าพนักงานศุลกากร โดย 
         จะตรวจสอบจ านวนสินค้าที่ส่งออกว่าถูกต้องตรงตามใบขนสินค้าขาออกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
หรือไม่ และได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการส่งออกครบถ้วนหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้อง ก็จะอนุญาตให้น าสินค้า
ผ่านด่านพรมแดนไปนอกราชอาณาจักรได้ 
     6. การรับบรรทุก อยู่ในความรับผิดชอบของ เจ้าพนักงานศุลกากร โดย 
        - การรับบรรทุกการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
          ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร จะท าการประมวลผลการรับบรรทุกโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ก าหนด
ไว้ โดยในวันท าการเดียวกันระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร จะตอบกลับข้อมูลที่ท าการประมวลผลการรับ
บรรทุกไปให้ผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก (ตาม XML User) 
        - ข้อความ “Goods Loaded” แจ้งให้ทราบถึงสถานการรับบรรทุกส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
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5. กระบวนการ (Work flow) 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม 
เ อ ก ส า ร 
อ้างอิง 

1 

 
ส่งออกจัดท าใบขนสินค้าพร้อม
รายละเอียดข้อมูลใบขนฯ ส่งเข้า
ระบบคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร 

ผู้ส่งออก  

 Invoice/ 
packinglist
ใบอนุญาต
ต่างๆ 

2 
 คอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมูล

ถูกต้อง 
กรมฯ  

  

3 
 ช าระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) ผู้ส่งออก  

  

4 

 ผู้ส่งออกจัดท าข้อมูลใบก ากับ
การขนย้ ายสินค้ า เข้ า ระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หาก
ไม่พบข้อผิดพลาดระบบจะตอบ
กลับเลขท่ีใบก ากับ 

ผู้ส่งออก  

  

5 
 ยานพาหนะบรรจุ/บรรทุกสินค้า นวก./จพก. 1-2 ชม. 

ใบก ากับการขน
ย้ายสินค้า 

 

6 
 การขนย้ายสินค้าผ่านสถานีรับ

บรรทุก 
นวก./จพก. 5 นาท ี

ใบก ากับการขน
ย้ายสินค้ า เป็น
บั ญ ชี สิ น ค้ า 
(แบบ ศ.บ.3) 

 

7 
 ตัดบัญชีใบก ากับการขนย้าย

สินค้า 
นวก./จพก. 5 นาท ี

ใบก ากับการขน
ย้ายสินค้า 

 

8  

- Yes : กรณียกเว้นการตรวจ 
Green line  

- No : กรณีสั่งการเปิดตรวจ 
Red line 
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เจ้าหน้าท่ีเปิดตรวจสินค้า นวก. 20 นาที 
ใบขนสินค้าและ
ใบก ากับการขน
ย้ายสินค้า 

 

10  การรับบรรทุกของส่งออก นวก. 5 นาท ี
ใบก ากับการขน
ย้ายสินค้า 

 

 

Yes No 
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หมายเหตุ  ระบุค าอธิบายเพิ่มเติม หรือ เงื่อนไขท่ีส าคัญในการด าเนินงาน 
 (ความหมายสัญลักษณ ์ “ไม่ต้องแสดงในคู่มือ” 

  จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

  การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 

  แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน เช่น กรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า) 

 
6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
    กระบวนการศุลกากรในการส่งออกสินค้าทางบก 
    6.1 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์  
         การผ่านพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้า สามารถกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 
(Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของ
ลายมือชื่อ ผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network 
Services : VANS) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 
(ebXML/ XML Format) เสมือนการจัดท า ยื่น ส่ง รับเอกสาร และการลงลายมือชื่อในกระดาษ ผู้ส่งของออก
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ  จะจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด และส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ได้ตอบรับข้อมูลแล้ว จะถือ
เสมือนหนึ่งว่าเป็นยื่นเอกสารผ่านพิธีการ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
แล้ว ซึ่งการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก สามารถท าได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ 
  (1) ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกด้วยตนเอง 
  (2) ผู้ส่งออกมอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Custom Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน 
  (3) ผู้ส่งออกใช้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ท าการส่งข้อมลู    
         (4) ผู้ส่งของออกยื่นใบขนสินค้าขาออก พร้อมเอกสารประกอบและแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขา
ออก (ใบน าคีย์)/แบบรายละเอียดข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า และช าระค่าธรรมเนียมให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
ณ ท่า/ที่ ที่ส่งของออกเป็นผู้ส่งข้อมูล 
  เมื่อผู้ส่งของออกจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด และส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ก่อนการขนย้ายของมายังด่านศุลกากรเพ่ือการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้ างอิง
ตรวจสอบกับข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากพบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล ให้ผู้ส่งของออกท าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและส่ง
ข้อมูลที่แก้ไขแล้วเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร หากไม่พบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากรจะก าหนดเลขที่ใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานะพร้อมช าระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) และแจ้ง
เลขที่ใบขนสินค้าขาออกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อมูล  
  เอกสารที่ใช้ประกอบการจัดท าใบขนสินค้าขาออก 
  (1) บัญชีราคาสินค้า (Invoice) หากมิใช่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ให้มีค าแปลเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ และให้ผู้ส่งของออกลงนามรับรองความถูกต้อง  โดยบัญชีราคาสินค้าให้มีรายการดังต่อไปนี้  
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     (1.1)  ท่าท่ีส่งของไปถึงและประเทศท่ีขาย   
   (1.2)  ชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย  
      (1.3) รายละเอียดแห่งของ ได้แก่ ชื่อและชนิด ชั้นหรือคุณภาพ และเครื่องหมายการค้า หรือ
สัญลักษณ์แห่งของ ปริมาณ และน้ านักสุทธิ   
      (1.4) ราคาขายหรือมูลค่าแห่งของต่อหน่วย และยอดรวมราคาหรือค่าแห่งของทั้งหมด   หากราคาขาย
มิใช่ราคา FOB ให้แสดงการหักและเพ่ิมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง เช่น  ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง เพ่ือให้ได้ราคา FOB   
      (1.5) รายละเอียดของส่วนลด (ถ้ามี)  
              (1.6) ประเทศก าเนิดสินค้า   
  (2) บัญชีรายละเอียดของที่บรรจุหีบห่อ (Packing List) 
  (3) ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใด กรณีที่ของส่งออกเป็นต้องก ากัดตามเงื่อนไขของกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 
   6.2 การช าระภาษอีากรขาออก (ถ้ามี)  
        การช าระค่าภาษีอากรสามารถท าได้โดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร (Electronic Funds Transfer : EFT) ช าระ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  หรือช าระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของส านักงานศุลกากรหรือด่าน
ศุลกากร  
 
   6.3 การบรรจุสินค้าขาออก  
        ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุที่เป็นผู้บรรจุสินค้าที่จะขนย้ายมายังด่านศุลกากรที่ส่งออกด าเนินการบรรจุสินค้า 
ดังนี้      
  (1) กรณีบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ เมื่อบรรจุของเข้าตู้คอนเทนเนอร์เสร็จแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบการ
บรรจุท าการปิดผนึกตู้คอนเทนเนอร์ด้วยวิธีที่ผู้รับผิดชอบการบรรจุก าหนด  
 (2) กรณีการบรรจุสินค้าในยานพาหนะแบบปิด เมื่อบรรจุของขึ้นบนยานพาหนะเสร็จแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบ
การบรรจุปิดผนึกประตูพาหนะที่ใช้ขนย้ายสินค้าด้วยวิธีที่ผู้รับผิดชอบการบรรจุก าหนด  
  (3) กรณีการบรรจุสินค้าในยานพาหนะแบบเปิด เมื่อบรรจุของขึ้นบนยานพาหนะเสร็จแล้ว ให้ผู้รับ      
ผิดชอบการบรรจุคลุมผ้าใบ หรือคลุมตาข่ายที่พาหนะซึ่งใช้ในการขนย้ายสินค้า แล้วใช้เชือกผูกประทับตราผนึก
ด้วยวิธีที่ผู้รับผิดชอบการบรรจุก าหนด  
 
    6.4 การส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าขาออก 
         (1)  ผู้รับผิดชอบการบรรจุสินค้าขาออก จะจัดท าข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าตามมาตรฐานที่ กรม
ศุลกากรก าหนด แล้วเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  ก่อนการขนย้าย
สินค้ามายังด่านศุลกากรที่ส่งออก โดยให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุจัดท าข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า ตามบัญชี
สินค้าที่บรรจุจริงเป็นรายยานพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายสินค้า และให้ใช้ใบก ากับการขนย้ายสินค้าดังกล่าวเป็น
บัญชีสินค้า (แบบ ศ.บ.3) เพื่อแสดงในการน ายาน พาหนะที่ใช้ในการขนย้ายสินค้าผ่านเขตแดนทางบกออกไปนอก
ราชอาณาจักรด้วย 
        กรณีตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าของผู้ส่งของออกมากกว่าหนึ่งราย (LCL) ที่ท าการบรรจุนอกเขตอารักขา
ของศุลกากร ให้ผู้ส่งของออกซึ่งเป็นผู้ท าการบรรจุสินค้าทั้งหมดที่จะขนย้ายมายังท่าหรือที่ส่งออก เป็นผู้จัดท า
ข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าและเป็นผู้ส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า  ส าหรับใบขนสินค้าขาออกที่บรรจุ
ร่วมกันในตู้คอนเทนเนอร์ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยผู้ส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้ายดังกล่าว มีความ
รับผิดชอบต่อผู้ส่งของออกรายอ่ืนเช่นเดียวกับผู้รับผิดชอบการบรรจุที่อยู่ในเขตอารักขาของศุลกากร  
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         (2)  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิงและ ตรวจ 
สอบเงื่อนไขความเสี่ยง ถ้าพบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้
ส่งข้อมูล ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุท าการแก้ไขข้อมูล และส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้วเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากร  
         (3)  ถ้าไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดเลขที่ ใบก ากับการขนย้ายสินค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ส่งข้อมูล 
 
    6.5 การก ากับการขนย้ายสินค้า 
         การบรรจุสินค้าในยานพาหนะเพ่ือท าการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก ผู้รับผิดชอบการบรรจุจะสั่งพิมพ์
ใบก ากับการขนย้ายสินค้าจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือท าส าเนาภาพถ่ายใบก ากับการขนย้ ายสินค้า แล้วมอบให้ผู้
ควบคุมยานพาหนะเพ่ือน าไปยื่นต่อสถานีตรวจสอบ ณ ด่านศุลกากรที่จะส่งออกต่อไป 
 
    6.6 การขนย้ายสินค้าผ่านสถานีตรวจสอบ ณ ด่านศุลกากรที่ส่งออก 
         การบรรจุสินค้าในยานพาหนะเพ่ือขนส่งผ่านเขตแดนทางบก หากสถานีตรวจสอบมีเครื่องชั่งน้ าหนัก  ให้ผู้
ควบคุมยานพาหนะด าเนินการชั่งน้ าหนักของสินค้าก่อนยื่นใบก ากับการขนย้ายสินค้าต่อสถานีตรวจสอบ 
  เมื่อผู้ควบคุมยานพาหนะแสดงใบก ากับการขนย้ายสินค้าพร้อมแนบใบชั่งสินค้า (ถ้ามี) แก่พนักงาน
ศุลกากรที่ประจ า ณ สถานีตรวจสอบ พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบหมายเลขทะเบียนยานพาหนะและหมายเลข
ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกสินค้า หากถูกต้องจะด าเนินการตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า  และตรวจสอบข้อมูล
ใบขนสินค้าขาออกตามที่ระบุเลขที่ใบขนไว้ในใบก ากับการขนย้ายสินค้า ว่าอยู่ในเงื่อนไขความเสี่ยงที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรก าหนดไว้หรือไม่ ดังนี้ 
  (1)  ใบขนสินค้าขาออกที่ไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยงและมีค าสั่ง “ไม่ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ” 
(Green Line)  ใบขนฯ จะมีสถานะพร้อมรับบรรทุก จะอนุญาตให้น าสินค้าผ่านสถานีสถานีตรวจสอบไปยังจุดรับ
บรรทุกสินค้า ณ ด่านพรมแดน เพ่ือรอการส่งออกต่อไป   
          (2)  ใบขนสินค้าขาออกที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยงและมีค าสั่ง “ให้ ตรวจสอบพิกัด ราคาและของ”  (Red 
Line) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดชื่อพนักงานศุลกากรที่จะท าการตรวจของโดยอัตโนมัติ และตอบ
กลับข้อมูลการตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าไปให้ผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทราบ เ พ่ือมาติดต่อหน่วย
บริการศุลกากรของด่านศุลกากรที่ส่งออก และพนักงานศุลกากรจะแจ้งให้ผู้ควบคุมยานพาหนะน าสินค้าไปยังจุด
ตรวจสินค้าเพ่ือปฏิบัติตามค าสั่งการตรวจต่อไป  
          เมื่อสินค้าที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยงและมีค าสั่ง “ให้ ตรวจสอบพิกัด ราคาและของ”  (Red Line) ได้ผ่าน
การตรวจสอบจากพนักงานศุลกากรแล้ว ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะน าสินค้าไปยังจุดรับบรรทุกสินค้า ณ ด่าน
พรมแดนเพ่ือรอการส่งออกต่อไป 
 
        6.7 การตรวจสอบ ณ จุดรับบรรทุก 
     ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะยื่นใบก ากับการขนย้ายสินค้าต่อพนักงานศุลกากรที่ประจ าจุดรับบรรทุก ณ 
ด่านพรมแดนเพ่ือตรวจสอบ เจ้าพนักงานศุลกากรจะตรวจสอบจ านวนสินค้าที่ส่งออกว่าถูกต้องตรงตามใบขน
สินค้าขาออกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรหรือไม่ และได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการส่งออกครบถ้วน
หรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้อง ก็จะอนุญาตให้น าสินค้าผ่านด่านพรมแดนไปนอกราชอาณาจักรได้ พร้อมบันทึกการรับ
บรรทุกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และเก็บใบก ากับการขนย้ายสินค้าไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
ต่อไป 
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7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
   7.1 มาตรฐานด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
        (1) การควบคุม ยานพาหนะบรรจุ/บรรทุกสินค้า ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-2 ชั่วโมง 
        (2) การขนย้ายสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุก ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5 นาที 
        (2) ตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5 นาที 
        (3) การเปิดตรวจสินค้า ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 20 นาท ี
        (4) การรับบรรทุกของส่งออก ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5 นาที  
   7.2 มาตรฐานด้านความถูกต้อง 
        (1) ความถูกต้องของข้อมูลใบขนสินค้าขาออก  ระบบโปรแกรมของกรมศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้อง   
หากถูกต้องระบบฯ จะให้เลขท่ีใบขนสินค้าขาออก เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนอื่นต่อไป 
        (2) ความถูกต้องของข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าขาออก ระบบโปรแกรมของกรมศุลกากรจะตรวจสอบ
ความถูกต้อง หากถูกต้องระบบฯ จะให้เลขท่ีใบก ากับการขนย้ายสินค้าขาออก เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนอื่นต่อไป 
        (3) ความถูกต้องของสินค้าที่จะส่งออก   
               กรณีเป็นใบขนสินค้าขาออกที่ไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยงและมีค าสั่ง“ไม่ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ
ของ” (Green Line) จะถือว่าเป็นการตรวจสอบความถูกต้องโดยระบบโปรแกรมของกรมศุลกากร  ภายใต้
หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management : Central Profile + Local Profile) 
              กรณีเป็นใบขนสินค้าขาออกที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยงและมีค าสั่ง “ให้ ตรวจสอบพิกัด ราคาและของ”  
(Red Line) นักวิชาการศุลกากรที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดชื่อเป็นผู้ท าการตรวจของ  จะ
ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จะส่งออก ได้แก่ ชนิด ปริมาณ น้ าหนัก เครื่องหมายหีบห่อ กับการส าแดง
ข้อมูลในระบบฯ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  หากเห็นว่าถูกต้องก็จะอนุญาตให้น าสินค้าผ่านด่านพรมแดนไป
นอกราชอาณาจักรได้ พร้อมบันทึกการรับบรรทุกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และเก็บใบก ากับการขนย้าย
สินค้าไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป   
 
8. ระบบติดตามประเมินผล 
    8.1 การติดตามประเมินผลจากใบขนสินค้าขาออกที่ผ่านพิธีการตรวจปล่อย  และส่งมอบใบจากอารักของ
ศุลกากรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว  จะมีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ดังนี้ 
         (1) การทบทวนภายหลังการตรวจปล่อย (Post Review)  
         (2) การตรวจสอบภายหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)  
    8.2 การติดตามรับฟังข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งของออกในประเด็น ความคิดเห็นความพึงพอใจ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ตู้รับเอกสาร สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหาร การประชุม
คณะท างานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจ าพ้ืนที่ โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  วางแผนการ
ด าเนินการ  ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน  การติดตามผลเป็นระยะ  และการสรุปผลเมื่อครบก าหนดตามแผน  

 
9. เอกสารอ้างอิง  
   9.1 ประมวลระเบียบปฏิบัติ ปี พ.ศ. 2560 หมวด 3 การน าของเข้าและการส่งออก 
   9.2 คู่มือระบบพิธีการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ 
   9.3 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 132/2561 คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการ
ทาง ศุลกากรส าหรับการส่งออก (e-Export) 
   9.4 ประกาสกรมศุลกากร ที่ 134/2561 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 



8 
 

10. แบบฟอร์มท่ีใช้  
     10.1 ใบขนสินค้าขาออก (แบบ กศก.101/1) 
     10.2 ใบเสร็จการช าระค่าภาษีอากร 
     10.3 ใบก ากับการขนย้ายสินค้า    
     10.4 บัญชีสินค้า (แบบ ศ.บ.3) 
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ภาคผนวก 
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รูปแสดงใบขนสินค้าขาออก (แบบ กศก.101/1) 
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รูปแสดงใบก ากับการขนย้ายสินค้าทั้งหมดที่ขนย้ายสินค้าในใบขนสินค้า 
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รูปแสดงบัญชีสินค้า (แบบ ศ.บ.3) 
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รูปแสดงใบเสร็จการช าระค่าภาษีอากร 
 
 
 
 


