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1. วัตถุประสงคของคูมือการปฏิบัติงาน 

1.1 เพ่ือใหกรมศุลกากร มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
กิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงานอยางถูกตอง ชัดเจน  และเปนมาตรฐานเดียวกัน  ท่ีมุงไปสูการบริหาร
คุณภาพท่ัวท้ังองคกรในการปฏิบัติงานท่ีบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดวยคุณภาพมาตรฐาน
เดียวกัน  และบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 

1.2 เพ่ือเปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงวิธีการทํางานอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนเพ่ือใชในการเรียนรูและ
พัฒนาของผูปฏิบัติงานใหม รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสูความเปนมืออาชีพ   

1.3 เพ่ือใชแสดงหรือเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและบุคคลภายนอกไดรับรู เขาใจ
กระบวนการปฏิบัติงานและใชประโยชนจากกระบวนการดังกลาวเพ่ือขอการรับบริการหรือบูรณาการท่ีตรงกับ
ความตองการ 

1.4 เพ่ือเผยแพรใหการปฏิบัติพิธีการเก่ียวกับการนําเขากาซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : 
LNG) ใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและบุคคลภายนอกไดรับรู เขาใจ ไดอยางแพรหลาย เนื่องจากเปน
กรณีท่ีมีพฤติการณพิเศษและมีหลักเกณฑเปนการเฉพาะ 

2. ขอบเขต  

ครอบคลุมตั้งแตข้ันตอนในการยื่นใบขนสินคาและการเสียอากรสําหรับการนําเขากาซธรรมชาติหรือกาซ
เฉพาะท่ีขนสงทางทอผานเขตแดนทางบก ท้ังนี้ ตามแนวทอสงกาซธรรมชาติท่ีอธิบดีประกาศกําหนด ซ่ึงการนํา
กาซธรรมชาติเขามาในราชอาณาจักรเปนกรณีท่ีมีพฤติการณพิเศษ จึงจําเปนตองกําหนดหลักเกณฑการยื่นใบขน
สินคาและการเสียอากรเปนการเฉพาะ ตามกฎกระทรวง กําหนดการยื่นใบขนสินคาและการเสียอากรสําหรับกาซ
ธรรมชาติและพลังงานไฟฟาท่ีนําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 โดยในคูมือฉบับนี้ จะนํา
กระบวนการของดานศุลกากรสังขละบุรี มาเปนตัวอยาง 

3. คําจํากัดความ 
 
คําจํากัดความ ความหมาย 

กาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติหรือกาซเฉพาะท่ีขนสงทางทอผานเขตแดน 
ทางบก ทั้งนี ้ตามแนวทอสงกาซธรรมชาติที่อธิบดีประกาศกําหนด 

สํานักงาน สํานักงานศุลกากรภาคท่ี 1 - 4 ตามกฎกระทรวงวาดวย 
การแบงสวนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
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4. หนาท่ีความรับผิดชอบ  

  ผูท่ีเก่ียวของและความรับผิดชอบท่ีตองดําเนินการในกระบวนการ ตองเปนไปตามคําสั่งท่ัวไปกรมศุลกากร  
ท่ี 14/2560 เรื่อง กําหนดและใหใชประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 1 บทท่ัวไปตามกฎหมาย
ศุลกากร สวนท่ี 1 บทท่ัวไป บทท่ี 3 พิธีการศุลกากรสําหรับของท่ีมีลักษณะพิเศษหรือมีเหตุจําเปนท่ีนําเขามาใน
หรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร ขอ 1 01 03 03 พิธีการเก่ียวกับการนําเขากาซธรรมชาติทางทอ (PIPELINE) 

(1) กาซธรรมชาติ หมายความวา กาซธรรมชาติหรือกาซเฉพาะท่ีขนสงทางทอผานเขตแดนทางบก ท้ังนี้ 
ตามแนวทอสงกาซธรรมชาติท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  

(2) ใหกาซธรรมชาติท่ีขนสงทางทอผานเขตแดนทางบกเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร ไดรับ
ยกเวนจากบทบังคับในมาตรา 51 วรรคสอง และมาตรา 86 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 แตตอง
ปฏิบัติตามระเบียบพิธีการศุลกากรท่ีอธิบดีกําหนด ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดการยื่นใบขนสินคา
และการเสียอากรสําหรับกาซธรรมชาติและพลังงานไฟฟาท่ีนําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร  
พ.ศ. 2560  

(3) การยื่นใบขนสินคาและการเสียอากร สําหรับกาซธรรมชาติท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร ใหปฏิบัติ
ดังตอไปนี้  

(3.1) ใหเจาของสินคาท่ีขนสงสินคาทางทอ หรือผูรับผิดชอบการขนสงสินคาทางทอยื่นรายงาน
การนําเขาและยื่นบัญชีสินคาทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรโดยจัดทําขอมูลบัญชี
สินคาประมาณการสําหรบัการนําเขาประจําเดือนภายในวันท่ี 1 ของเดือนท่ีนําของเขา และเม่ือระบบคอมพิวเตอร
นั้นทําการออกเลขท่ีรับรายงานการนําเขาและบัญชีสินคาเขามาในราชอาณาจักรแลวใหพนักงานศุลกากร
ตรวจสอบเลขท่ีรับรายงานการนําเขาและขอมูลบัญชีสินคาในระบบคอมพิวเตอร และใหใชเลขท่ีรับรายงาน
ดังกลาวเปนเลขท่ีบัญชีสินคาสําหรับการขนสงทางทอในการจัดทําขอมูลใบขนสินคาขาเขาเปนรายเดือน 
ไมเกินวันท่ี 15 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีนําของเขา  
  (3.2) ผูสงขอมูลสามารถสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรเพ่ือ
แกไขขอมูลบัญชีสินคาทางทอเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรได กอนการยื่นใบขนสินคาขาเขาสําหรับ
การนําเขาของในเดือนนั้น โดยไมตองพิจารณาความผิด  
  (3.3) การแกไขขอมูลบัญชีสินคาทางทอทางอิเล็กทรอนิกส ภายหลังการยื่นใบขนสินคาขาเขา
สําหรับของท่ีขนสงทางทอแลว ใหสํานักงาน/ดานศุลกากร ณ ทาหรือท่ีท่ีนําของเขาพิจารณาอนุญาตและพิจารณา
ความผิดเปนการเฉพาะราย แลวบันทึกการแกไขขอมูลบัญชีสินคาทางทอไวในระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร
ตอไป  
  (3.4) การจัดทําใบขนสินคาขาเขา ตองมีเอกสารประกอบ ดังตอไปนี้  
   (3.4.1) บัญชีราคาสินคา (MONTHLY INVOICE)  
   (3.4.2) ใบรับรองปริมาณกาซธรรมชาติ (MONTHLY STATEMENT , DAILY SALES 
BREAKDOWN)  
   (3.4.3) เอกสารจําเปนอ่ืน ๆ เชน เอกสารสําแดงแหลงท่ีมา, คุณภาพและปริมาณของ
กาซธรรมชาติท่ีนําเขา ชวงเวลาในการคํานวณปริมาณกาซธรรมชาติแตละวัน  
  (3.5) ใหผูนําของเขาวางประกันคาอากรใหคุมกับคาอากรท่ีคํานวณไดจากปริมาณกาซธรรมชาติ
ท่ีนําเขาแตละเดือนดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
   (ก) เปนเงินสด  
   (ข) ใหธนาคารคํ้าประกัน  
   (ค) ทําสัญญาประกันทัณฑบน  
   (ง) วางประกันโดยหลักประกันอ่ืน  
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 ในการวางประกันตามขอ (3.5) (ข) (ค) และ (ง) ใหสํานักงานหรือดานศุลกากร ณ ทาหรือท่ี ท่ีนําของเขา
เสนอเรื่องใหผูอํานวยการสํานักงานหรือหัวหนาท่ีกํากับดูแลดานศุลกากรเปนผูพิจารณาอนุมัติ  
  (3.6) ใหผูนําของเขาจัดทําใบขนสินคาขาเขาและชําระคาภาษีอากรใหครบถวนภายในวันท่ี 15
ของเดือนถัดจากเดือนท่ีนําของเขา  
  (3.7) การตรวจวัดปริมาณกาซธรรมชาติท่ีนําเขา ใหใชวิธีการตรวจวัดโดยมาตรวัด (FLOW 
METER) ปริมาณกาซธรรมชาติท่ีนําเขาโดยผานมาตรวัด (FLOW METER) จะถูกวัดตั้งแตเวลา 00.00 น. ของวัน
แรกของเดือน ถึงเวลา 24.00 น. ของวันสุดทายของเดือนตามท่ีระบุไวในสัญญาการซ้ือขาย กาซธรรมชาติ (GSA : 
GAS SALES AGREEMENT) ณ จุดท่ีความรับผิดทางภาษีเกิด และใหสําแดงน้ําหนักของกาซธรรมชาติเปนกิโลกรัม 
หากรายงานการคํานวณน้ําหนักเปนหนวยอ่ืนใหผูนําของเขาแปลงเปนหนวยกิโลกรัม การคํานวณหาน้ําหนักใหใช
ระบบมาตรฐานสถาบันปโตรเลียมแหงอเมริกา AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API) ระบบมาตรฐาน 
AMERICAN GAS ASSOCIATION (AGA) หรือมาตรฐานสากลอ่ืน 
  (3.8) การตรวจปลอยกาซธรรมชาติ ใหไดรับยกเวนการตรวจ เวนแตกรณีสุมตรวจตามหลักการ
บริหารความเสี่ยง หรือกรณีผูนําของเขาหรือตัวแทนรองขอใหไปทําการตรวจปลอยสินคานอกสถานท่ี ให
สํานักงาน/ดานศุลกากร ณ ทาหรือท่ี ท่ีนําของเขาอนุญาตและจัดเจาหนาท่ีไปทําการตรวจปลอยสินคานอก
สถานท่ีตามคํารองขอได โดยเก็บคาธรรมเนียมหรือเงินรายไดอ่ืนๆ ท่ีผูนําของเขาหรือตัวแทนมาขอปฏิบัติ พิธีการ
ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง  
  (3.9) การตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรวัด (FLOW METER) หรือเครื่องทดสอบมาตรวัด  
   (3.9.1) มาตรวัดและเครื่องทดสอบมาตรวัดใหติดตั้งและตรวจสอบประสิทธิภาพ ตาม
ระบบมาตรฐาน AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API) ระบบมาตรฐาน AMERICAN GAS 
ASSOCIATION (AGA) หรือมาตรฐานสากลอ่ืน โดยใหผูนําของเขายื่นเอกสารตอสานักงาน/ดานศุลกากร ในพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบ โดยมีเอกสารดังตอไปนี้  
    (3.9.1.1) รายละเอียดแบบแปลนการติดตั้ง  
    (3.9.1.2) วิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรวัดหรือเครื่องทดสอบ 
มาตรวัด  
    (3.9.1.3) วิธีการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณประกอบท่ีติดตั้งพรอมกับ
มาตรวัดเชน เครื่องวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความหนาแนน เครื่องวัดองคประกอบของกาซธรรมชาติ 
เปนตน  
    (3.9.1.4) ชวงระยะเวลาการตรวจสอบ ใหเปนไปตามสัญญาการซ้ือขายซ่ึงไม
ต่ํากวาท่ีไดกําหนดไวในระบบมาตรฐานสากล  
  ใหพนักงานศุลกากรไปตรวจสอบสถานท่ีติดตั้งมาตรวัดและ/หรือเครื่องทดสอบ วารัดกุมสามารถ
ควบคุมในการใชมาตรวัดและ/หรือเครื่องทดสอบมาตรวัด เพ่ือใหผูอํานวยการสํานักและ/หรือนายดานศุลกากร 
อนุมัติหลักการในชั้นแรกกอน  
   (3.9.2) ใหสํานักงาน/ดานศุลกากรท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบทําหนาท่ีตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของมาตรวัดและ/หรือเครื่องทดสอบมาตรวัด ตลอดจนอุปกรณประกอบท่ีติดตั้งพรอมกับมาตรวัด 
ท่ีใชในการคํานวณปริมาตรหรือน้ําหนักของกาซธรรมชาติ ตองผานเกณฑการตรวจสอบตามสัญญาการซ้ือขายซ่ึง
ไมต่ํากวาท่ีไดกําหนดไวในระบบมาตรฐานสถาบันปโตรเลียมแหงอเมริกา AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE 
(API) ระบบมาตรฐาน AMERICAN GAS ASSOCIATION (AGA) หรือมาตรฐานสากลอ่ืน ท่ีผูนําของเขาไดยื่นไว 
โดยใหไปตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง  
    (3.9.3) ใหผูนําของเขาเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับผลการตรวจสอบมาตรวัดและ/หรือ
เครื่องทดสอบมาตรวัด ตลอดจนอุปกรณประกอบท่ีติดตั้งพรอมกับมาตรวัด ท่ีใชในการคํานวณปริมาตรหรือ
น้ําหนักของกาซธรรมชาติ ตามชวงระยะเวลาการตรวจสอบท่ีไดผานเกณฑ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป  
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 หากผลการตรวจสอบไมผานเกณฑตามสัญญาการซ้ือขายซ่ึงไมต่ํากวาท่ีไดกําหนดไวใน
ระบบมาตรฐานมาตรฐานสถาบันปโตรเลียมแหงอเมริกา AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API) ระบบ
มาตรฐาน AMERICAN GAS ASSOCIATION (AGA) หรือมาตรฐานสากลอ่ืน ท่ีผูนําของเขาไดยื่นไว ใหระงับการใช
มาตรวัดและ/หรือเครื่องทดสอบมาตรวัด ตลอดจนอุปกรณประกอบท่ีติดต้ังพรอมกับมาตรวัดท่ีใชในการคํานวณ
ปริมาตรหรือน้ําหนักของกาซธรรมชาติจนกวาจะทําการแกไขใหถูกตอง  
    (3.9.4) หากไมสามารถตรวจสอบมาตรวัดและ/หรือเครื่องทดสอบมาตรวัด ตลอดจน
อุปกรณประกอบท่ีติดตั้งพรอมกับมาตรวัด ท่ีใชในการคํานวณปริมาตรหรือน้ําหนักของกาซธรรมชาติไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ใหผูนําของเขายื่นคํารองขอผอนผันระยะเวลาการตรวจสอบตอสํานักงาน/ดานศุลกากร  
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือทําการพิจารณาผอนผัน  
    (3.9.5) การตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรวัดหรือเครื่องทดสอบมาตรวัด ใหผูนําของ
เขาหรือตัวแทนรองขอใหไปทําการนอกสถานท่ี ใหสํานักงาน/ดานศุลกากรอนุญาตและจัดพนักงานศุลกากรไปทํา
การนอกสถานท่ีตามคํารองขอ โดยเก็บคาธรรมเนียมหรือเงินรายไดอ่ืนๆ ท่ีผูนําของเขาหรือตัวแทนมาขอปฏิบัติพิธี
การตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง  
  (4) หากการปฏิบัติพิธีการเก่ียวกับการนําเขากาซธรรมชาติหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมอ่ืนๆ ทางทอ  
ไมสามารถปฏิบัติไดตามพิธีการดังกลาวขางตน ใหสํานักงานหรือดานศุลกากรเสนอผูอํานวยการสํานักงานหรือ 
นายดานศุลกากรท่ีกํากับดูแลพิจารณาเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
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5. กระบวนการ (Work flow)  

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 

แบบ 

ฟอรม 
เอกสาร 
อางอิง 

 
  

 

    

1 

 

ยื่นทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรของ 

กรมศุลกากร 

เจาของ

หรือ 

ผูขนสง 

ภายใน

วันที่ 1 

ของเดอืน

ที่นําของ

เขา 

  

2 

 

 

 

ตรวจสอบเลขที่รับรายงานการ
นําเขาและขอมูลบัญชีสินคาใน

ระบบคอมพิวเตอร 

พนักงาน 

ศุลกากร 

 
 

  

3 

 นําเขากาซธรรมชาติหรือกาซ
เฉพาะที่ขนสงทางทอผานเขต

แดนทางบก ทั้งนี้ ตามแนวทอสง
กาซธรรมชาติที่อธิบดีประกาศ

กําหนด 

เจาของหรือ 
ผูขนสง 

 

  

4 
 จัดทําใบขนสินคาขาเขาและ

ชําระคาภาษีอากรใหครบถวน 
ผูนําของเขา 

ภายใน
วันที่  15 
ของเดือน
ถัดจาก
เดือนที่นํา
ของเขา 

  

5 

 ยกเวนการตรวจ เวนแตกรณีสุม
ตรวจตามหลักการบริหารความ
เส่ียง หรือกรณีผูนําของเขาหรือ
ตัวแทนรองขอใหไปทําการตรวจ

ปลอยสินคานอกสถานที ่

พนักงาน 
ศุลกากร 

 

  

       

ยื่นใบขนฯ ขาเขา 

เร่ิมตนกระบวนการ 

ยื่นรายงานการนําเขา
และยื่นบัญชีสินคา 

ยกเวนการ
ตรวจ 

ระบบออกเลขที่

รับรายงาน 

นําเขากาซธรรมชาติ 

ส้ินสุดกระบวนการ 

เปดตรวจ 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

(1) ยื่นรายงานการนําเขาและยื่นบัญชีสินคา 
  ใหเจาของสินคาท่ีขนสงสินคาทางทอ หรือผูรับผิดชอบการขนสงสินคาทางทอยื่นรายงานการ

นําเขาและยื่นบัญชีสินคาทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรโดยจัดทําขอมูลบัญชีสินคา
ประมาณการสําหรับการนําเขาประจําเดือนภายในวันท่ี 1 ของเดือนท่ีนําของเขา 

(2) ระบบออกเลขท่ีรบัรายงาน 
- เม่ือระบบคอมพิวเตอรนั้นทําการออกเลขท่ีรับรายงานการนําเขาและบัญชีสินคาเขามาใน

ราชอาณาจักรแลวใหพนักงานศุลกากรตรวจสอบเลขท่ีรับรายงานการนําเขาและขอมูลบัญชีสินคาในระบบ
คอมพิวเตอร และใหใชเลขท่ีรับรายงานดังกลาวเปนเลขท่ีบัญชีสินคาสําหรับการขนสงทางทอในการจัดทําขอมูล 
ใบขนสินคาขาเขาเปนรายเดือนไมเกินวันท่ี 15 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีนําของเขา 

- ผูสงขอมูลสามารถสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรเพ่ือ
แกไขขอมูลบัญชีสินคาทางทอเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรได กอนการยื่นใบขนสินคาขาเขาสําหรับ
การนําเขาของในเดือนนั้น โดยไมตองพิจารณาความผิด  

- การแกไขขอมูลบัญชีสินคาทางทอทางอิเล็กทรอนิกส ภายหลังการยื่นใบขนสินคาขาเขาสําหรับ
ของท่ีขนสงทางทอแลว ใหสํานักงาน/ดานศุลกากร ณ ทาหรือท่ี ท่ีนําของเขาพิจารณาอนุญาตและพิจารณา
ความผิดเปนการเฉพาะราย แลวบันทึกการแกไขขอมูลบัญชีสินคาทางทอไวในระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร
ตอไป  

(3) นําเขากาซธรรมชาติ 
   - การตรวจวัดปริมาณกาซธรรมชาติท่ีนําเขา ใหใชวิธีการตรวจวัดโดยมาตรวัด (FLOW METER) 

ปริมาณกาซธรรมชาติท่ีนําเขาโดยผานมาตรวัด (FLOW METER) จะถูกวัดตั้งแตเวลา 00.00 น. ของวันแรกของ
เดือน ถึงเวลา 24.00 น. ของวันสุดทายของเดือนตามท่ีระบุไวในสัญญาการซ้ือขาย กาซธรรมชาติ (GSA : GAS 
SALES AGREEMENT) ณ จุดท่ีความรับผิดทางภาษีเกิด และใหสําแดงน้ําหนักของกาซธรรมชาติเปนกิโลกรัม  
หากรายงานการคํานวณน้ําหนักเปนหนวยอ่ืนใหผูนําของเขาแปลงเปนหนวยกิโลกรัม การคํานวณหาน้ําหนักใหใช
ระบบมาตรฐานสถาบันปโตรเลียมแหงอเมริกา AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API) ระบบมาตรฐาน 
AMERICAN GAS ASSOCIATION (AGA) หรือมาตรฐานสากลอ่ืน 

(4) ยื่นใบขนฯ ขาเขา 
   - การจัดทําใบขนสินคาขาเขา ตองมีเอกสารประกอบ ดังตอไปนี้  
   - บัญชีราคาสินคา (MONTHLY INVOICE)  
   - ใบรับรองปริมาณกาซธรรมชาติ (MONTHLY STATEMENT, DAILY SALES 
BREAKDOWN)  
   - เอกสารจําเปนอ่ืนๆ เชน เอกสารสําแดงแหลงท่ีมา, คุณภาพและปริมาณของกาซ
ธรรมชาติท่ีนําเขา ชวงเวลาในการคํานวณปริมาณกาซธรรมชาติแตละวัน  
  - ใหผูนําของเขาวางประกันคาอากรใหคุมกับคาอากรท่ีคํานวณไดจากปริมาณกาซธรรมชาติท่ี
นําเขาแตละเดือนดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
   (ก) เปนเงินสด  
   (ข) ใหธนาคารคํ้าประกัน  
   (ค) ทําสัญญาประกันทัณฑบน  
   (ง) วางประกันโดยหลักประกันอ่ืน  
 ในการวางประกันตามขอ (3.5) (ข) (ค) และ (ง) ใหสํานักงานหรือดานศุลกากร ณ ทาหรือท่ี ท่ีนําของเขา
เสนอเรื่องใหผูอํานวยการสํานักงานหรือหัวหนาท่ีกํากับดูแลดานศุลกากรเปนผูพิจารณาอนุมัติ  
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  - ใหผูนําของเขาจัดทําใบขนสินคาขาเขาและชําระคาภาษีอากรใหครบถวนภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนถัดจากเดือนท่ีนําของเขา  

(5) ยกเวนการตรวจ/เปดตรวจ 
   (5.1) การตรวจปลอยกาซธรรมชาติ ใหไดรับยกเวนการตรวจ  
   (5.2) เวนแตกรณีสุมตรวจตามหลักการบริหารความเสี่ยง หรือกรณีผูนําของเขาหรือตัวแทนรอง
ขอใหไปทําการตรวจปลอยสินคานอกสถานท่ี ใหสํานักงาน/ดานศุลกากร ณ ทาหรือท่ี ท่ีนําของเขาอนุญาตและจัด
เจาหนาท่ีไปทําการตรวจปลอยสินคานอกสถานท่ีตามคํารองขอได โดยเก็บคาธรรมเนียมหรือเงินรายไดอ่ืนๆ ท่ีผูนํา
ของเขาหรือตัวแทนมาขอปฏิบัติพิธีการตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง  
 
7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

  รายละเอียดตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ขอ 1 01 03 03 (3.7) และ (3.9) ท่ีกลาว 
ไวแลวขางตน ในหัวขอท่ี 4. หนาท่ีความรับผิดชอบ  
 
8. ระบบติดตามประเมินผล 
 (8.1) การตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรวัด (FLOW METER) หรือเครื่องทดสอบมาตรวัด  
   (8.1.1) มาตรวัดและเครื่องทดสอบมาตรวัดใหติดตั้งและตรวจสอบประสิทธิภาพ ตาม
ระบบมาตรฐาน AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API) ระบบมาตรฐาน AMERICAN GAS 
ASSOCIATION (AGA) หรือมาตรฐานสากลอ่ืน โดยใหผูนําของเขายื่นเอกสารตอสานักงาน/ดานศุลกากร ในพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบ โดยมีเอกสารดังตอไปนี้  
    (8.1.1.1) รายละเอียดแบบแปลนการติดตั้ง  
    (8.1.1.2) วิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรวัดหรือเครื่องทดสอบ 
มาตรวัด  
    (8.1.1.3) วิธีการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณประกอบท่ีติดตั้งพรอมกับ
มาตรวัดเชน เครื่องวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความหนาแนน เครื่องวัดองคประกอบของกาซธรรมชาติ 
เปนตน  
    (8.1.1.4) ชวงระยะเวลาการตรวจสอบ ใหเปนไปตามสัญญาการซ้ือขายซ่ึงไม
ต่ํากวาท่ีไดกําหนดไวในระบบมาตรฐานสากล  
  ใหพนักงานศุลกากรไปตรวจสอบสถานท่ีติดตั้งมาตรวัดและ/หรือเครื่องทดสอบ วารัดกุมสามารถ
ควบคุมในการใชมาตรวัดและ/หรือเครื่องทดสอบมาตรวัด เพ่ือใหผูอํานวยการสํานักและ/หรือนายดานศุลกากร 
อนุมัติหลักการในชั้นแรกกอน  
   (8.1.2) ใหสํานักงาน/ดานศุลกากรท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบทําหนาท่ีตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของมาตรวัดและ/หรือเครื่องทดสอบมาตรวัด ตลอดจนอุปกรณประกอบท่ีติดตั้งพรอมกับมาตรวัด 
ท่ีใชในการคํานวณปริมาตรหรือน้ําหนักของกาซธรรมชาติ ตองผานเกณฑการตรวจสอบตามสัญญาการซ้ือขายซ่ึง
ไมต่ํากวาท่ีไดกําหนดไวในระบบมาตรฐานสถาบันปโตรเลียมแหงอเมริกา AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE 
(API) ระบบมาตรฐาน AMERICAN GAS ASSOCIATION (AGA) หรือมาตรฐานสากลอ่ืน ท่ีผูนําของเขาไดยื่นไว 
โดยใหไปตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง  
    (8.1.3) ใหผูนําของเขาเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับผลการตรวจสอบมาตรวัดและ/หรือ
เครื่องทดสอบมาตรวัด ตลอดจนอุปกรณประกอบท่ีติดตั้งพรอมกับมาตรวัด ท่ีใชในการคํานวณปริมาตรหรือ
น้ําหนักของกาซธรรมชาติ ตามชวงระยะเวลาการตรวจสอบท่ีไดผานเกณฑ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป  



8 
 

 หากผลการตรวจสอบไมผานเกณฑตามสัญญาการซ้ือขายซ่ึงไมต่ํากวาท่ีไดกําหนดไวใน
ระบบมาตรฐานมาตรฐานสถาบันปโตรเลียมแหงอเมริกา AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API) ระบบ
มาตรฐาน AMERICAN GAS ASSOCIATION (AGA) หรือมาตรฐานสากลอ่ืน ท่ีผูนําของเขาไดยื่นไว ใหระงับการใช
มาตรวัดและ/หรือเครื่องทดสอบมาตรวัด ตลอดจนอุปกรณประกอบท่ีติดต้ังพรอมกับมาตรวัดท่ีใชในการคํานวณ
ปริมาตรหรือน้ําหนักของกาซธรรมชาติจนกวาจะทําการแกไขใหถูกตอง  
    (8.1.4) หากไมสามารถตรวจสอบมาตรวัดและ/หรือเครื่องทดสอบมาตรวัด ตลอดจน
อุปกรณประกอบท่ีติดตั้งพรอมกับมาตรวัด ท่ีใชในการคํานวณปริมาตรหรือน้ําหนักของกาซธรรมชาติไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ใหผูนําของเขายื่นคํารองขอผอนผันระยะเวลาการตรวจสอบตอสํานักงาน/ดานศุลกากร  
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือทําการพิจารณาผอนผัน  
    (8.1.5) การตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรวัดหรือเครื่องทดสอบมาตรวัด ใหผูนําของ
เขาหรือตัวแทนรองขอใหไปทําการนอกสถานท่ี ใหสํานักงาน/ดานศุลกากรอนุญาตและจัดพนักงานศุลกากรไปทํา
การนอกสถานท่ีตามคํารองขอ โดยเก็บคาธรรมเนียมหรือเงินรายไดอ่ืนๆ ท่ีผูนําของเขาหรือตัวแทนมาขอปฏิบัติพิธี
การตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง  

 

9. เอกสารอางอิง  

• กฎกระทรวงกําหนดการยื่นใบขนสินคาและการเสียอากรสําหรับกาซธรรมชาติและพลังงานไฟฟา 
ท่ีนําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 

• คําสั่งท่ัวไปกรมศุลกากร ท่ี 14/2560 เรื่อง กําหนดและใหใชประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร  
พ.ศ. 2560 หมวด 1 บทท่ัวไปตามกฎหมายศุลกากร สวนท่ี 1 บทท่ัวไป บทท่ี 3 พิธีการศุลกากร
สําหรับของท่ีมีลักษณะพิเศษหรือมีเหตุจําเปนท่ีนําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร  
ขอ 1 01 03 03 พิธีการเก่ียวกับการนําเขากาซธรรมชาติทางทอ (PIPELINE) 

10. แบบฟอรมท่ีใช  

- ใบรับรองปริมาณกาซธรรมชาติ 

…………………………… 
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