(๔) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
(๕) ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสาหรับสินค้าควบคุมการ

ด่านศุลกากรเชียงแสน
เอกสารเผยแพร่ ของด่านศุลกากรเชียงแสน ลาดับที่ ๑ ( เมษายน
๒๕๕๔ )
เรื่อง การนาของเข้าและส่งของออก
๑. การนาสินค้าเข้า
ก่อนการนาสินค้ าเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ นาของเข้าต้อง
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้ครบถ้วน โดยต้องจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้า
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการนาเข้า
เช่ น ชื่ อและเลขประจ าตั วผู้ เสี ยภาษี ของผู้ น าของเข้ า ชนิ ด ปริ มาณ
น้าหนัก ราคา พิกัดอัตราศุลกากร และใบรับรองเมืองกาเนิดสินค้า (กรณี
ต้ องการใช้ สิ ทธิ ลดอากร) เป็ นต้ น กั บต้ องช าระค่ าภาษี อากรและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนรับของไปจากอารักขาของศุลกากร
การน าสิ นค้ าบางชนิ ดเข้ามาในราชอาณาจั กร ผู้ นาของเข้ า
จะต้องมีใบอนุญาตนาเข้าจากหน่วยงานที่ควบคุมสินค้าชนิดนั้นๆ หาก
สงสัยว่าสินค้าที่จะนาเข้าต้องมีใบอนุญาตก่อนการนาเข้าหรือไม่ ควร
สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานศุลกากรก่อนการนาเข้า เนื่องจากการนา
สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตเข้ามาก่อนได้รับอนุญาต มีโทษปรับในอัตราร้อย
ละ ๑๐ ของราคาของที่นาเข้าหรือไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
๒. การลงทะเบียนเป็นผู้นาของเข้า
ก่อนเริ่มดาเนินธุรกรรมเกี่ยวกับการนาของเข้าผู้ประกอบการ
ทุกรายต้องลงทะเบียนเป็นผู้นาของเข้ากับกรมศุลกากร โดยติดต่อขอ
ลงทะเบียนได้ที่กรมศุลกากรหรือด่านศุลกากรทุกแห่ง
๓. เอกสารที่ เกี่ ยวข้ องกั บการปฏิบั ติพิธี การศุ ลกากรเพื่อน า
สินค้าเข้า ได้แก่
(๑) ใบขนสินค้าขาเข้า
(๒) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)
(๓) บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

นาเข้า
(๖) ใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร)
(๗) เอกสารอื่น เช่น แค็ตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น
เอกสารเหล่านี้ รวมทั้งหลักฐานการชาระเงินค่าสินค้า และเอกสาร
ทางบัญชีต่างๆ ผู้นาของเข้าต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานประกอบการหรือ
สถานที่อื่นที่ศุลกากรอนุญาต เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
การไม่เก็บรักษาเอกสารใดๆ ที่กรมศุลกากรกาหนดมีโทษปรับไม่
เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือจาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ
๔. การจัดทาใบขนสินค้าขาเข้า
ปัจจุ บันกรมศุลกากรได้ พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดส่งข้อมูลการนาเข้า
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยไม่จาเป็นต้องจัดทาเอกสาร
ที่เป็นกระดาษอีกต่อไป
เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ได้รับข้อมูล ก็จะทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องในการสาแดงโดยเฉพาะรายการตามบัญชีสินค้าสาหรับเรือ หากไม่
พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์จะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้ พร้อมทั้ง
ระบุวิธีการตรวจปล่อยสินค้ารายนั้นเป็น ให้เปิดตรวจ (Red Line) หรือ
ยกเว้นการตรวจ (Green Line) อย่างใดอย่างหนึ่ง
กรณีที่ตรวจพบข้อผิดพลาด ระบบจะแจ้งกลับให้ผู้ส่งข้อมูล
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
สาหรับช่องทางการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทาใบขน
สินค้านั้น กรมศุลกากรได้จัดให้มีช่องทางการส่งข้อมูลได้ ๔ วิธี คือ
(๑.) จั ดส่ งข้ อมู ลด้ วยตนเอง โดยผู้ น าของเข้ าต้ องมี ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรได้
(๒.) มอบหมายให้ให้ตัวแทนออกของหรือ Customs Broker
เป็นผู้ส่งข้อมูลและดาเนินพิธีการแทน
(๓.) ใช้บริการเคาน์เตอร์บริการ หรือ Service Counter ที่จด
ทะเบียนไว้กับกรมศุลกากร

(๔.) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งประจาอยู่ ณ ที่ทาการศุลกากร
เป็ นผู้ จั ดส่ งข้ อมู ลให้ โดยผู้ น าของเข้ าต้ องจั ดท าเอกสารส าแดง
รายละเอียดเกี่ยวกับการนาเข้าตามแบบที่ศุลกากรกาหนด
๕. การไม่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเป็นความผิดฐานลักลอบหนี
ศุลกากร
การนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่จัดทาใบขนสินค้า
หรือไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเป็นความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรมี
ระวางโทษปรับไม่เกินสี่เท่าของราคาของรวมค่าอากร หรือจาคุกไม่เกิน
๑๐ ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ
ของกลางและยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดถือ
เป็นของอันพึงต้องริบตามกฎหมายศุลกากร
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการ
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรมี ๓ ขั้นตอน คือ
(๑.) จัดทาใบขนสินค้า ดังรายละเอียดที่กล่าวแล้ว
(๒.) ชาระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่กรมศุลกากร
หรือด่านศุลกากร หรือธนาคารที่กรมศุลกากรกาหนด
(๓.) นาสินค้ามาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจ ซึ่งจะแยกเป็น ๒
กรณี ดังนี้
(๓.๑) กรณี ที่ ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบุ ให้ ยกเว้ นการ
ตรวจ (Green Line) เมื่อผู้นาของเข้าได้ไปพบเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจปล่อยสินค้าแล้วสามารถติดต่อกับคลังสินค้าเพือ่ ขน
ย้ายสินค้าออกจากคลังได้ทันที
(๓.๒) กรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ระบุให้เปิดตรวจ (Red
Line) เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ที่สาแดงในใบขน
สินค้า เช่น ชนิด ราคา น้าหนัก ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร และการ
คานวณภาษีอากร เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกับเอกสารประกอบและบัญชี
สินค้าสาหรับเรือแล้ว ก็จะตรวจสอบสินค้าที่นาเข้าว่าถูกต้องตรงกับที่
สาแดงในใบขนสินค้าหรือไม่ หากถูกต้องตรงกันก็จะทาการส่งมอบสินค้า
ดังกล่าวให้แก่ผู้นาของเข้าต่อไป

๑. การส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร
การส่งสินค้าทุกชนิดทั้งที่ต้องอากรหรือได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย
อากรออกไปนอกราชอาณาจักรต้ องปฏิบัติ พิธีการศุ ลกากรให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนการส่งออก
ผู้ส่งของออกต้องต้องยื่นใบขนสินค้าขาออกพร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่ส่งออก ต้องชาระค่าภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
การส่งสินค้าบางชนิดออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้ส่งของออก
จะต้องมีใบอนุญาตส่งออกจากหน่วยงานที่ควบคุมสินค้าชนิดนั้นๆ หาก
สงสัยว่าสินค้าที่จะส่งออกต้องมีใบอนุญาตก่อนการส่งออกหรือไม่ ควร
สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานศุลกากรก่อน
การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสาหรับสินค้าที่ส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร เช่น การขอชดเชยค่าภาษีอากร การขอคืนอากรตาม
มาตรา ๑๙ หรือ ๑๙ ทวิ แห่ง พ.รบ. ศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่กรมศุลกากรกาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
มิฉะนั้นอาจทาให้เสียสิทธิอันพึงได้นั้น
๒. การลงทะเบียนเป็นผู้ส่งของออก
ก่อนเริ่มดาเนินธุรกรรมเกี่ยวกับการส่งของออก ผู้ส่งของออก
ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ส่งของออกเช่นเดียวกับกรณีการนาของเข้า
๓. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรเพื่อส่ง
สินค้าออก ได้แก่
(๑.) ใบขนสินค้าขาออก
(๒.) บัญชีราคาสินค้า
(๓.) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
(๔.) ใบอนุญาตส่งออก หรือเอกสารอื่นสาหรับสินค้าควบคุม
การส่งออก
(๕.) ใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า (ถ้ามี)
(๖.) ใบกากับสินค้า (กรณีใบขนสินค้ามีหลายตู้สินค้า)
(๗.) เอกสารอื่น เช่น แค็ตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็น
ต้น

เอกสารเหล่านี้ รวมทั้งหลักฐานการชาระเงินค่าสินค้า และ
เอกสารทางบั ญชี ต่ างๆ ผู้ ส่ งของออกต้ อ งเก็ บ รั กษาไว้ ณ สถาน
ประกอบการหรือสถานที่อื่นที่ศุลกากรอนุญาต เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
การไม่เก็บรักษาเอกสารใดๆ ที่กรมศุลกากรกาหนดมีโทษปรับ
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือจาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ
๔. การจัดทาใบขนสินค้าขาออก
การจัดทาใบขนสินค้าขาออก มีขั้นตอนเช่นเดียวกับการจัดทา
ใบขนสินค้าขาเข้า กล่าวคือเมื่อผู้ประกอบการจัดส่งข้อมูลการส่งออกเข้า
สู่ ระบบคอมพิ วเตอร์ ของกรมศุ ลกากร ระบบคอมพิ วเตอร์ จะท าการ
ตรวจสอบความถู กต้ องในการส าแดง หากไม่ พบข้ อผิ ดพลาด ระบบ
คอมพิวเตอร์จะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้ พร้อมทั้งระบุวิธีการตรวจปล่อย
สินค้ารายนั้นเป็น ให้เปิดตรวจ (Red Line) หรือ ยกเว้นการตรวจ (Green
Line) อย่างใดอย่างหนึ่ง
กรณีที่ตรวจพบข้อผิดพลาด ระบบจะแจ้งกลับให้ผู้ส่งข้อมูล
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
สาหรับช่องทางการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทาใบขน
สิ นค้ า นั้ น กรมศุ ลกากรได้ จั ดให้ มี ช่ องทางการส่ งข้ อมู ล ได้ ๔ วิ ธี
เช่นเดียวกันกับการส่งข้อมูลสาหรับการจัดทาใบขนสินค้าขาเข้า
๕. การไม่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเป็นความผิดฐานลักลอบหนี
ศุลกากร
การส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่จัดทาใบขนสินค้า
หรือไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเป็นความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรมี
ระวางโทษปรับไม่เกินสี่เท่าของราคาของรวมค่าอากร หรือจาคุกไม่เกิน
๑๐ ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ
การกระทาทุจริตเพื่อขอรับเงินชดเชย หรือขอคืนเงินค่าอากร
แก่ของที่ไม่พึงได้รับสิทธิ ถือเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งมีทั้งโทษจาและ
โทษปรับ
ของกลางและยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดถือ
เป็นของอันพึงต้องริบตามกฎหมายศุลกากร
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการ
การปฏิบัติพิธีการส่งออกแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอนดังนี้

(๑.) จัดทาใบขนสินค้า โดยผู้ส่งของออกหรือตัวแทนจะส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่จะส่งออก เช่น ชื่อและเลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีของผู้ส่งของออก วันที่ส่งออก ยานพาหนะ ชนิด ปริมาณ น้าหนัก
ราคา ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตส่งออก (ถ้ามี) และต้องระบุสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรที่ได้รับ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบ
คอมพิ วเตอร์ จะท าการตรวจสอบข้ อมู ลหากครบถ้ วนถู กต้ องไม่ พบ
ข้อผิดพลาดใดๆ ระบบคอมพิวเตอร์จะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้
(๒.) ชาระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ผู้ส่งของออก
หรือตัวแทนจะสามารถชาระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ที่
กรมศุลกากร หรือด่านศุลกากร หรือธนาคารที่กรมศุลกากรกาหนด
(๓.) จัดทาใบกากับสินค้า โดยผู้รับบรรจุหรือบรรทุกสินค้า
ต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าซึ่งตนได้บรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือบรรทุก
ขึ้นรถยนต์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เมื่อระบบตรวจสอบ
แล้ วพบว่ าข้ อมู ลถู กต้ องตรงกั บข้ อมู ลในใบขนสิ นค้ าก็ จะออกเลขที่
ใบกากับให้ ผู้รับบรรจุจะสั่งพิมพ์ใบกากับเพื่อใช้กากับสินค้ามายังท่าที่
ต้องการส่งออก
(๔.) น าสิ นค้ า พร้ อมทั้ งใบก ากั บสิ นค้ า มาพบเจ้ าหน้ าที่
ศุลกากร เพื่อตรวจปล่อยสินค้าก่อนการส่งออก โดยเจ้าหน้าที่จะต้อง
ปฏิบัติตามสั่งการตรวจที่ระบุในระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(๔.๑) กรณี ที่ ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบุ ให้ ยกเว้ นการ
ตรวจ (Green Line) ผู้ส่งของออกสามารถนาสินค้าไปบรรทุกลงเรือ หรือ
ยานพาหนะอื่นเพื่อส่งออกได้ทันที
(๔.๒) กรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ระบุให้เปิดตรวจ (Red
Line) เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ที่สาแดงในใบขน
สินค้า เช่น ชนิด ราคา น้าหนัก ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร และการ
คานวณภาษีอากร เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกับเอกสารประกอบและบัญชี
สินค้าสาหรับเรือแล้ว ก็จะทาการ X-ray หรือตรวจสอบสินค้าว่าถูกต้อง
ตรงกับที่สาแดงในใบขนสินค้าขาออกหรือไม่ หากถูกต้องตรงกันก็จะ
อนุญาตให้ทาการส่งออกได้
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