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1. วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 

1.1 เพ่ือให้กรมศุลกากร มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน  และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ที่มุ่งไปสู่การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กรในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยคุณภาพมาตรฐาน
เดียวกัน และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน 

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพ่ือใช้ในการเรียนรู้และ
พัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ   

1.3 เพ่ือใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกได้รับรู้ เข้าใจ
กระบวนการปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จากการใช้กระบวนการดังกล่าวอย่างบูรณาการ 

1.4 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบแนวทางการปฏิบัติงานด้านพิธีการศุลกากรน าเข้าทางเรือที่
ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. ขอบเขต  
ตัวแทนเรือส่งข้อมูลรายงานเรือเข้าและบัญชีสินค้าส าหรับเรือ (manifest) และผู้น าของเข้าส่งข้อมูลในใบขน

สินค้าขาเข้ามายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร และปฏิบัติพิธีการศุลกากรจนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งรับมอบของ
ออกจากอารักขาของศุลกากร 

3. ค าจ ากัดความ 
ค าจ ากัดความ ความหมาย 

อากร อากรศุลกากรที่จัดเก็บกับของที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัติศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้
เป็นอากรศุลกากร 

ผู้น าของเข้า เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในของใดๆ นับแต่เวลาที่น าของนั้นเข้ามาใน
ราชอาณาจักรจนถึงเวลาที่พนักงานศุลกากรได้ส่งมอบให้ไปโดยถูกต้องพ้นจากอารักขาของ
พนักงานศุลกากร 

เรือ ยานพาหนะทางน้ าที่ใช้ในการขนส่งของหรือคน และให้หมายความรวมถึงเรือประมงด้วย 
ตัวแทนเรือ/นายเรือ ตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือ และ/หรือผู้ที่ตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือ

มอบหมายให้รับส่งข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับเรือภายใต้เลขท่ีรับรายงานเรือเข้า 
ตัวแทนออกของ ผู้รับมอบอ านาจจากผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือผู้น าของผ่านแดน หรือผู้ขอถ่ายล า เพ่ือ

ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิคส์ที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา 
พนักงานศุลกากร (1) บุคคลซึ่งรับราชการในกรมศุลกากรและได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีให้ปฏิบัติหน้าที่ของตน

ตามปกติหรือให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการ 
(๒) เจ้าหน้าที่ทหารเรือ นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษจากอธิบดี
ให้กระท าการแทนกรมศุลกากร 
(๓) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้กระท าการเป็นพนักงานศุลกากร 

FCL ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าของผู้น าของเข้าเพียงรายเดียว (Full Container Load) 
LCL  ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าของผู้น าของเข้ามากกว่า 1 ราย (Less Container Load) 
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ค าจ ากัดความ ความหมาย 
โรงพักสินค้า พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงพักสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เพ่ือเป็นสถานที่

ส าหรับตรวจ เก็บ หรือตรวจปล่อยของน าเข้า ของผ่านแดน ของถ่ายล าหรือของส่งออกที่ยัง
มิได้เสียอากรและยังอยู่ในอารักขาของศุลกากร โดยมีอาคารเก็บของที่ม่ันคงและแข็งแรง 

 

 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ผู้น าของเข้า – น าของเข้ามาในราชอาณาจักร และปฏิบัติพิธีการศุลกากรพร้อมช าระค่าภาษีอากร 
ตัวแทนเรือ/นายเรือ – ท ารายงานเรือเข้าพร้อมส่งบัญชีสินค้าส าหรับเรือเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 
ตัวแทนออกของ – ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้น าของเข้า 
พนักงานศุลกากร – ตรวจสอบของและการใช้สิทธิต่างๆ รวมถึงด าเนินการพิธีการศุลกากร 
เจ้าของโรงพักสินค้า – เก็บรักษาของและส่งมอบของให้แก่ผู้น าของเข้า 

5. กระบวนการ (Work flow)  
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1 

 

 ตัวแทนเรือ  

 ประมวลฯ 2560 
ข้อ 3 02 01 02 
และประกาศกรมฯ 
ที่ 133/2561 

2 

 
 ผู้น าของเข้า  

 ประมวลฯ 2560 
ข้อ 3 01 01 06 

3 

 

   

 ประมวลฯ 2560 
ข้อ 3 01 01 12 
และประกาศกรมฯ 
ที่ 23/2556 

4 
 

 ผู้น าของเข้า  
 ประมวลฯ 2560 

ข้อ 2 01 01 01 
และ 2 05 01 01 

5 
 

   
 ประกาศกรมฯ ที ่

133/2561 

     
  

ตัวแทนเรือส่งข้อมูลบัญชี
สินค้าส าหรับเรือ 

ระบบฯ  
        ตรวจสอบความถูกต้อง และออก 

เลขที่ใบขนฯ สถานะพร้อมช าระค่าภาษ ี
(สถานะ 0109) 

 

ผู้น าของเข้า/ตัวแทน ช าระค่าภาษอีากร 
หรือวางประกัน (ถา้มี) 

ระบบฯ ออกเลขที่ช าระอากร สถานะพร้อม
ตัดบัญชีตรวจปล่อย (สถานะ 0209) 

ผู้น าของเข้า/ตัวแทน ส่งข้อมูลใบขนสินค้า   
ขาเข้า และใบอนุญาต/การใช้สิทธิ FTA (ถ้ามี) 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม  เอกสารอ้างอิง 

 

 

   

  

6 

 

   

 ประมวลฯ 2560 
ข้อ 3 01 02 01 , 
3 01 05 02 และ 
ประกาศกรมฯ ที ่
133/2561 

7 
 

   
 ประมวลฯ 2560 

ข้อ 3 01 05 02 

8 

 

 ผู้น าของเข้า  

  

9 

 

   

 
ประกาศกรมฯ ที ่
133/2561 

10 

 

 
พนักงาน
ศุลกากร 

30 นาที ต่อ 
1 ใบขนฯ 

 ประมวลฯ 2560 
ข้อ  3 01 05 03 
,  3  0 1  0 5  0 9 
และ 3 01 05 10  

11 

 

 โรงพักสินค้า  

 
ประกาศกรมฯ ที ่
133/2561 

12 

 

 
ผู้น าของเข้า/
ตัวแทนออก
ของ 

 

 
ประกาศกรมฯ ที ่
133/2561 

13 

 

 
เจ้าของ
โรงพักสินค้า 

 

 
ประกาศกรมฯ ที ่
133/2561 

ผู้น าของเข้า/ตัวแทนติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อเตรียมของ 
โรงพักสินค้าส่งข้อมูลพร้อมตรวจของแจ้งมายังกรมฯ 

พนักงานศุลกากรไปตรวจของตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (FCL, LCL) และบันทกึผลการตรวจปล่อย
ลงในระบบฯ (สถานะ 0309) 

ระบบฯ ก าหนดชื่อพนกังานศุลกากรผู้ตรวจปล่อย 

ระบบฯ ส่งข้อมูลใบสั่งปล่อย ให้โรงพักสนิค้าแจ้ง
ผู้น าของเข้า/ตัวแทนออกของ ให้ไปรับของ 

ผู้น าของเข้า/ตัวแทนออกของ ติดต่อโรงพักสินค้า
เพื่อรับมอบของออกจากอารักขาศุลกากร 

โรงพักสินค้าส่งข้อมูลการส่งมอบ
ของมายังระบบฯ กรมศุลกากร 

(สถานะ 0409) 

ระบบฯ  
           ตรวจสอบค าสั่งการตรวจ  

RED LINE 

GREEN LINE 

ลงทะเบียนใบอนุญาตจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  
รวมถึงสิทธิพิเศษ FTA (ถ้ามี) 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

1. ตัวแทนเรือจัดท าข้อมูลการรายงานเรือเข้า และยื่นบัญชีสินค้าส าหรับเรือ (Manifest) ตามมาตรฐานที่กรม
ศุลกากรก าหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง  

2. ผู้น าของเข้า/ตัวแทนออกของ จัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลใบอนุญาต/
การใช้สิทธิตามความตกลงการค้าเสรี (FTA) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนดและส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  

3. ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากับบัญชีสินค้า
ส าหรับเรือ (Manifest) และออกเลขที่ใบขนสินค้าเป็นเลขรหัส 14 หลัก และแจ้งเลขที่ใบขนฯ ดังกล่าวไปยัง
ผู้น าของเข้า/ตัวแทนออกของ  

4. ผู้น าของเข้าจะต้องช าระค่าภาษีอากร และ/หรือ วางประกันค่าภาษีอากร (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน ตามช่องทางการ
รับช าระค่าภาษอีากรที่กรมศุลกากรก าหนด  

5. ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร จะออกเลขที่ช าระอากร/ประกัน และแจ้งสถานะ 0209 พร้อมตัดบัญชี
ตรวจปล่อย   

6. ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบเงื่อนไข (Profile) ตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่กรม
ศุลกากรก าหนด และก าหนดรหัสสั่งการตรวจของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  

 - กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีมีค าสั่ง “ให้เปิดตรวจ” (สถานะ 0301) ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะ
บันทึกข้อมูล “ให้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ” (Red Line) พร้อมส่งข้อมูลเตรียมของไปยังโรงพักสินค้าและ
ตอบกลับให้ผู้ส่งข้อมูลทราบถึงการให้เปิดตรวจเพื่อมาติดต่อโรงพักสินค้าต่อไป  

 - กรณีใบขนสินค้าขาเข้าท่ีมีค าสั่ง “ยกเว้นการตรวจ” ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะบันทึกข้อมูล 
“ไม่ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ” (Green Line) พร้อมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินค้าขาเข้าเป็น “ใบขน
สินค้าขาเข้าพร้อมส่งมอบของ” (สถานะ 0309) โดยอัตโนมัติ และระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะแจ้ง
ข้อมูลการสั่งปล่อยสินค้าไปยังโรงพักสินค้าเพ่ือเตรียมส่งมอบของให้แก่ผู้น าของเข้า 

7. ผู้น าของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพ่ือน าสินค้ามาตรวจสอบ จากนั้นโรงพักสินค้าจะส่งข้อมูลพร้อมตรวจของมายัง
ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  

8. ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร จะก าหนดชื่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อย  
9. พนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยเปิดตรวจตามอัตราที่ก าหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

และบันทึกผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ 
10.  ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร จะส่งข้อมูลใบสั่งปล่อยให้โรงพักสินค้า และแจ้งผู้น าของเข้า/ตัวแทนออก

ของให้ไปรับของ  
11. ผู้น าของเข้า/ตัวแทนออกของ ติดต่อโรงพักสินค้าเพ่ือรับมอบของออกจากอารักขาศุลกากร  
12. โรงพักสินค้าส่งข้อมูลการส่งมอบของมายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (สถานะ 0409)  

7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติพิธีการศุลกากร มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามประกาศกรมศุลกากรที่ กค 0503/ว 

629 เรื่อง การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

8. ระบบติดตามประเมินผล 
ได้ท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุก 6 เดือน โดยมีเกณฑ์ก าหนดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และจากแบบสอบถามฯ ได้รับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
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9. เอกสารอ้างอิง  
ประกาศกรมศุลกากรที่ 133/2561 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการ

ทางศุลกากรส าหรับการน าเข้า (e-Import) 
ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

10. แบบฟอร์มท่ีใช้  
ใบน าคีย์ใบขนสินค้าขาเข้า ส าหรับผู้น าของเข้า (เอกสารแนบ) 
แบบฟอร์ม กศก.99/1 ใบขนสินค้าขาเข้า (เอกสารแนบ) 

  
………………………………………………… 

 



๗ 
 

 



๘ 
 



ยื่นต่อ กรมศลุกากร ผ่าน  หนว่ยบริการศลุกากร.......................................................................................................... 

ส่วนควบคุมใบขนสินค้าขาเข้า 
เลขที่อ้างองิ        ชนดิเอกสาร   
หมายเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  
สาขา  
ช่ือบริษัท (ภาษาไทย) ……........................................................................................................................................ 
ช่ือบริษัท (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................................... 
ที่อยู่บริษัท................................................................................................................................................................. 
แขวง/ต าบล ……………………….……เขต/อ าเภอ..............................................จงัหวดั............................................. 
รหสัไปรษณีย์  
หมายเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีตวัแทนออกของ  
สาขาตวัแทนออกของ  
เลขที่บตัรประชาชนของผู้ ผ่านพิธีการศลุกากร  
ช่ือ ....................................................................................................................................................................... ... 
เลขที่บตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ / ผู้จดัการ  
ช่ือ .......................................................................................................................................................................... 
วนัทีน่ าเข้า   /   /   วนัทีน่ าสนิค้าออกจากคลงัสนิค้า       /       /  
ขนสง่โดยทาง   เรือ  รถไฟ     ทางรถยนต์  ทางเคร่ืองบิน  ทางไปรษณีย์   ผู้โดยสารน าพา 

  ทางเรือทีเ่ข้าออกด่านศลุกากรทางบก,เรือเลก็ทางทะเล       ทางทอ่ขนสง่ทางบก,ทางสายสง่ไฟฟ้า 
ประเภทของการบรรจ ุ Liquid Bulk        Solid Bulk          คอนเทรนเนอร์ขาดใหญ่           คอนเทรนเนอร์อื่น 
   Palletized        Pre-slung       Mobile self-propelled        Other mobile 
   ประเภทการบรรจอุื่น 
ช่ือยานพาหนะ .........................................................................…………………………………………………………. 
เลขที่ใบตราสง่ (Master)1 ......................................................................................................................................... 
เลขที่ใบตราสง่ (House) 2 ........................................................................................................................................ 
รหสัสถานทีน่ าเข้า     รหสัสถานทีต่รวจปลอ่ย     
รหสัสถานทีต่รวจปลอ่ยนอกสถานที่ 
รหสัประเทศก าเนดิ   รหสัประเทศต้นทางบรรทกุ  
จ านวนหีบ/ห่อรวม.................................................................................................. หนว่ยหีบ/ห่อ  
น า้หนกัสทุธิ ……..…………………..…….  กิโลกรัม          ตนั        กรัม         กะรัต 
น า้หนกัรวม ………...…………………..…..   กิโลกรัม          ตนั        กรัม         กะรัต 
รหสัสถานทีอ่นมุตัิหลายเที่ยวเรือ    หมายเลขอนมุตัิหลายเที่ยวเรือ  
รหสัคลงัสนิค้า, เขตปลอดอากร, เขตอตุสาหกรรม   รหสัผู้ประกอบการ �������� 
เคร่ืองหมายเลขหมายหบีห่อ ..................................................................................................................................... 
รหสัสกลุเงินตรา    อตัราแลกเปลีย่น ....................................................................... 



ราคา CIF เงินตา่งประเทศ ......................................................... ราคา CIF เงินบาท ............................................ 
รหสั RGS    รหสัธนาคารรับอนญุาตจากกรมศลุกากร   
รหสัธนาคารของผู้น าเข้า   รหสัสาขาธนาคาร 
เลขที่บญัชีธนาคาร   
ยอดช าระเงินรวม ...................................................... 
วิธีการช าระเงิน     วิธีการวางประกนั 
ประเภทการวางประกนั    รหสัธนาคารค า้ประกนั 
รหสัสาขาธนาคารค า้ประกนั   
เลขสญัญาหนงัสอืธนาคารค า้ประกนั 
จ านวนเงินภาษีรวม .............................................................. จ านวนเงินประกนัรวม ................................................ 
มีปัญหา พิกดั/ราคา/หรือต้องการให้ตรวจสอบของ           ขออนญุาตเปิดตรวจนอกสถานท่ีทีน่ าเข้า  
หมายเลขอ้างองิ....................................................................................................................................... 

ยอดวางประกนัเงินรวม ................................................ 

เลขที่ทะเบยีนผู้ใช้สทิธิประโยชน์    

เลขที่ประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากรของบริษัทผู้ขาย  

สาขาที่อยู่ของบริษัทผู้ขาย 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากรของตวัแทนออกของ 

การชะลอการช าระภาษี/อากร/คา่ธรรมเนียม    

รหสัธนาคารบญัชีเดบิตของผู้น าเข้า     รหสัสาขาธนาคารบญัชีเดบติ   

เลขที่บญัชีเดบิตบตัรภาษีของผู้น าเข้า  

ยอดช าระเงินรวม ....................................................... 

รหสัทะเบียนผู้สง่ข้อมลู .......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนควบคุมใบขนสินค้าขาเข้า (บัญชีราคาสินค้า) 
เลขที่บญัชีราคาสนิค้า ............................................. วนัทีบ่ญัชีราคาสนิค้า               /             /   / 
เลขที่ใบสัง่ซือ้ …................................................................. 
เงื่อนไขการซือ้ ขาย  EXW      FOB          CIF          CFR         CIP  อื่น ๆ ……..  
เงื่อนไขการช าระเงิน...................... 
ยอดเงินรวมของราคาสนิค้าตามบญัชีราคาสนิค้า..................................................................สกลุเงิน  

ค่าใช้จา่ยจากโรงงานถึงทา่เรือ(เป็นเงินตา่งประเทศ)................................................สกลุเงิน  
ค่าขนสง่ (เป็นเงินตา่งประเทศ).…..........................................................................สกลุเงิน  
ค่าประกนัภยั (เป็นเงินตา่งประเทศ)..……..............................................................สกลุเงิน 
ค่าบรรจ ุ(เป็นเงินตา่งประเทศ)..….......................................................…...............สกลุเงิน  
ค่าขนสง่ภายในประเทศผู้ขาย (เป็นเงินตา่งประเทศ)….........................…………….สกลุเงิน 
ค่าขนย้ายสนิค้าลงเรือ/อากาศยานในประเทศผู้ขาย (เป็นเงินตา่งประเทศ)................สกลุเงิน 
ค่าอืน่ๆ (เป็นเงินตา่งประเทศ)……….…….............................................................สกลุเงิน  

สถานะของผู้ซือ้   AG ตวัแทน   DI ผู้จ าหน่าย  CO ผู้ได้รับสมัปทาน  MA ผู้ผลติ  OT อื่น ๆ 
สถานะของผู้ขาย        AG ตวัแทน     DI ผู้จ าหน่าย    CO ผู้ได้รับสมัปทาน   MA ผู้ผลติ   OT อื่น ๆ 
ช่ือผู้ขาย/ผู้สง่ของ...................................................................................................................................................... 
ระดบัการค้า    WO ขายสง่   RE ขายปลกี 
ที่อยู่..................................................................................................................................................................... 
แขวง/ต าบล …………………………….……เขต/อ าเภอ..................................................จงัหวดั.............................. 
รหสัไปรษณีย์       รหสัประเทศ  
อีเมล์ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
รายละเอยีดคา่ใช้จ่ายอื่นๆ …………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตกุารณ์รับรองถ่ินก าเนดิสนิค้าด้วยตนเอง 
.................................................................................................................. 
เลขอ้างองิผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจผู้ได้รับอนญุาต AEOs ………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดใบขนสินค้าขาเข้า 
ล าดบัรายการ      เลขที่บญัชีราคาสนิค้า ............................................ 
ล าดบัรายการในบญัชีราคาสนิค้า  
พิกดัศลุกากร         รหสัสถิติสนิค้า  
พิกดัอตัราศลุกากรขาเข้า      ล าดบัอตัราอากร 
รหสัสทิธิพเิศษ    ประเภทของข้อมลู    รหสัสนิค้าอนัตราย  
รหสัอ้างอิง AHTN        รหสัประเทศก าเนดิ  
น า้ หนกัสทุธิ ………….………….    กิโลกรัม  ตนั  กรัม  กะรัต 
น า้หนกัรวมสิง่ห่อหุ้ม ........................................ 
ปริมาณ.. ………….……….….………… หนว่ย  
รหสัสกลุเงินตรา    อตัราแลกเปลีย่น.. ................................ 
ราคา CIF สกลุเงินต่างประเทศ................................................. ราคา CIF เงินบาท...................................................... 
ราคาประเมิน CIF ...................................................จ านานหีบ/ห่อ    หนว่ย 
ปริมาณประเมิน ...................................................อตัราลดหยอ่นราคา CIF เงินบาท ...................................... 
พิกดัสรรพสามิต        
ปริมาณที่ใช้ในการค านวณภาษีสรรพสามิต........................................................... หนว่ย  
ปริมาณประเมินทีใ่ช้ในการค านวณภาษีสรรพสามิต ........................................................  
เลขที่ใบขนสนิค้าที่อ้างถึง 
รายการในใบขนสนิค้าที่อ้างถงึ  
เคร่ืองหมายเลขและเลขหมายหบีห่อ............................................................................................................................ 
รายละเอยีดของสนิค้า (ภาษาองักฤษ).................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
รายละเอยีดของสนิค้า (ภาษาไทย).......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหต.ุ……………………………………………………………………………………………………………………. 
รหสัสนิค้า ................................................................................................................................... ปี  
รหสัสนิค้า/วตัถดุิบศลุกากร ……………………...…….…….. เคร่ืองหมายการค้า........................................................ 
ลกัษณะของสนิค้า 1 ...........................................................ลกัษณะของสนิค้า 2........................................................ 
ราคาตอ่หนว่ยสกลุเงินตา่งประเทศ..............................................ราคาตอ่หนว่ยสกลุเงินบาท....................................... 
ปริมาณตามบญัชีราคาสนิค้า .........................................................................หนว่ย 
จ านวนเงินต่างประเทศ..........................................................จ านวนเงินบาท.............................................................. 
เพิ่มราคา เงินตา่งประเทศ ............................................................เพิ่มราคา เงินบาท........ ......................................... 
สทิธิพิเศษ 

ใบรายการสทุธิน ากลบั        BOI        คลงัสนิค้าทณัฑ์บน        19 ทว ิ       Re-Export        Free Zone       I-EA-T 

หลายเที่ยวเรือ 
 



เลขที่ทะเบยีนผู้ใช้สทิธิประโยชน์ 

รหสัพิกดัศลุกากร ทีข่อสงวนสทิธ์ิโต้แย้ง/วางประกนั          

ล าดบัอตัราอากรของรหสัพิกดั 

รหสัสทิธิพเิศษ     เลขที่บตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI ………………………………………………… 

เกณฑ์ถิ่นก าเนิดสนิค้า .............................................................รหสัเหตผุลของการขอสงวนสทิธ์ิโต้แย้ง 

หมายเลขทะเบยีน Certified Exporter  

พิธีการศลุกากร    วิธีการก าหนดราคาศลุกากร   

ราคา CIF เงินตา่งประเทศ ที่ปรับลด ......................................................... 

เลขที่สตูรการผลติ .................................................. เวอร์ชัน่ของสตูรการผลติ 

เลขที่ประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากรของผู้ยื่นสตูร 

ค่าสทิธิ               ต้องบนัทกึคา่ เม่ือระบคุา่สทิธิ  เป็นข้อมลูของรายการสดุท้ายของเอกสารหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนรายละเอียดใบขนสินค้า(อากรสินค้า) 
 

หมายเลขใบอนญุาต ออก ณ วนัที ่ หนว่ยงานผู้ออกใบอนญุาต 
   
   
   
   
   
   
 
Last Entry � เป็นรายการสดุท้าย � ไม่เป็นรายการสดุท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทีแ่จ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ 
ลงช่ือ......................................................................... ผู้ประกอบการ 

(.......................................................................) 
ยื่นวนัท่ี..................................................... 

 
 
 

 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ด าเนินการแล้ว โดยได้รับ
เลขที่อ้างองิ     - 
เลขที่ใบขนสนิค้า        - 
 
 

ลงช่ือ................................................... เจ้าหน้าที ่
(............................................ ) 

วนัที.่................................................... 

ประทบัตรา 

นิติบคุคล 

(ถ้ามี) 



ส่วนรายละเอียดใบขนสินค้า(อากรสินค้า) 
ประเภท รหสั อตัราค านวณตาม รหสั 

หนว่ย 
ลดหยอ่น/
ยกเว้น (%) 

จ านวน เงิน
ประกนั 

อตัราเงินเพิ่ม อตัราค านวณตามท่ีขอสงวนสทิธ์ิ 
โต้แย้ง/วางประกนั 

  ราคา สภาพ     อตัรา เดือน ดอกเบีย้ ราคา สภาพ โต้แย้งค านวณจาก 
อากรขาเข้า 0100             

อากรพิเศษ 1050             

คา่ธรรมเนียมพเิศษ 
พรบ.สง่เสริมการลงทนุ 

0110             

คา่อากรตอบโต้การทุม่ 
ตลาดและการอดุหนนุ 

0111             

ภาษีสรรพสามิต 0300             

คา่สภาษีสรรพสามติ-
สรุา 

0310             

คา่สภาษีสรรพสามติ-
ยาสบู 

0320             

คา่สภาษีสรรพสามติ-ไพ ่ 0330             

ภาษีเพื่อมหาดไทย 0400             

ภาษีมลูคา่เพิม่ 0500             

ภาษีอื่น ๆ 0600             

คา่ธรรมเนียมพเิศษ 
กระทรวงพาณิชย์ 

0603             

กองทนุน า้มนัเชือ้ เพลงิ 1401             



ประเภท รหสั อตัราค านวณตาม รหสั 
หนว่ย 

ลดหยอ่น/
ยกเว้น (%) 

จ านวน เงิน
ประกนั 

อตัราเงินเพิ่ม อตัราค านวณตามท่ีขอสงวนสทิธ์ิ 
โต้แย้ง/วางประกนั 

  ราคา สภาพ     อตัรา เดือน ดอกเบีย้ ราคา สภาพ โต้แย้งค านวณจาก 
กองทนุเพื่อสง่เสริมการ 
อนรัุกษ์พลงังาน 

1404             

เงินบ ารุงกองทนุ 
สนบัสนนุการเสริมสร้าง 
สขุภาพ (สรุา) 

1412             

เงินบ ารุงกองทนุ 
สนบัสนนุการเสริมสร้าง 
สขุภาพ (ยาสบู) 

1414             

เงินบ ารุงองค์การของ 
สสท. (สรุา) 

1416             

เงินบ ารุงองค์การของ 
สสท. (ยาสบู) 

1418             

 
 
 
 
 
 
 
 


