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มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย 
 

มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย (Thai Customs Service Standards) 

  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของกรมศุลกากรที่จะให้บริการที่เป็นเลิศเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ เมื่อมีการเดินทางเข้า-ออก และ/หรือน าเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ 
กรมศุลกากรมีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบการให้บริการทางศุลกากรด้วยความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน  
 

เมื่อท่านมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร  

  กรมศุลกากรมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ที่จะมอบสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับท่าน 
 มาตรฐานการให้บริการทางศุลกากร 
 การให้บริการของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นมิตร สุภาพ และ 

มีอัธยาศัยดี 
 การให้ความช่วยเหลือและ/หรือให้ค าชี้แจงที่เป็นประโยชน์ เมื่อผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ 

มีประเด็นข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง 
 การให้บริการที่เป็นธรรม ไม่ดูถูก แบ่งแยกชนชั้น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ฯลฯ 
 การอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ภายใต้กฎ ระเบียบที่เป็นอยู ่
 การให้บริการข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง เปิดเผยและต่อเนื่อง 

 

มาตรฐานการบริการศุลกากรไทยที่ส าคัญ 

กรมศุลกากรได้ก าหนดมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการทางศุลกากรที่ส าคัญ เพ่ือเสริมสร้าง
ความพึงพอใจกับผู้รับบริการและผู้มาติดต่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 

ในกรณีที่กรมศุลกากรไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดระยะเวลา กรมศุลกากรจะแจ้งให้
ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อทราบ พร้อมแจ้งเหตุผลส าหรับข้อขัดข้องดังกล่าว และจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว 
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กระบวนงาน 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย การนับระยะเวลา 

1. กระบวนงานการน าเข้า-ส่งออกสินค้า 
1.1 การรับส่งข้อมูลจากผู้ประกอบการ
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ภายใน  
5 นาที 

90 % - ตั้งแต่ข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมฯ จนถึงออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมฯ พร้อมทั้งออกเลขท่ีใบขนสินค้า 

1.2 การตรวจสอบสินค้าด้วย
เครื่องเอกซเรย์ 

ภายใน  
15 นาที 

90 % - เริ่มจากตู้หรือรถเข้าเครื่องเอกซเรย์ และ
เจ้าหน้าที่ท าการประมวล/วิเคราะห์ผลเสร็จ 

1.3 การเปิดตรวจสินค้า ภายใน  
30 นาที 

90 % - เริ่มจากผู้ประกอบการ/ตัวแทนยื่นเอกสาร 
ให้เจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสินค้า จนกระทั้งตรวจ
ปล่อยแล้วเสร็จ (ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาเตรียม
ของ และกรณีที่เจ้าหน้าที่สงสัย หรือตรวจพบ
ความผิดซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
โดยละเอียด) 

1.4 การช าระค่าภาษีอากรหรือ
การวางค้ าประกันด้วยเงินสด หรือ
หนังสือค้ าประกัน 

ภายใน  
6 นาที 

90 % - เริ่มจากผู้ประกอบการ/ตัวแทนยื่นเอกสารให้
เจ้าหน้าที่เพ่ือช าระค่าภาษีอากรหรือวางค้ า
ประกันจนกระทั่งแล้วเสร็จ 

1.5 การตรวจสัมภาระผู้โดยสาร
เดินทางผ่านเข้าประเทศไทย โดย
อากาศยานทางช่องแดง 

ภายใน  
25 นาที 

90 % - เริ่มจากผู้ โดยสารมาติดต่อทางช่องแดง
จนกระทั่งผ่านการตรวจ และเจ้าหน้าที่แจ้งให้
ทราบค่าภาษี (หากมี) 

1.6 การสุ่มตรวจกระเป๋าเดินทาง/
สัมภาระผู้โดยสารด้วยเครื่องเอกซเรย์ 
(หากไม่มีกรณีต้องสงสัย) กรณี
ผู้ โดยสารเดินทางผ่านเข้า -ออก
ประเทศไทยโดยอากาศยาน 

ภายใน  
5 นาที/
กระเป๋า 

90 % - เริ่มจากกระเป๋าเดินทาง/สัมภาระถูกตรวจสอบ
ด้วยเครื่องเอกซเรย์  และเจ้าหน้าที่ท าการ
ประมวล/วิ เคราะห์ผลเสร็จ  โดยไม่มีกรณี 
ต้องสงสัย 

1.7 การตรวจปล่อยสิ่งของที่น าเข้า
ทางไปรษณีย์  (กรณี ไม่ต้องท า 
ใบขนสินค้าและไม่ต้องผ่านการ
พิจารณาจากหน่วยงานอื่น) 

ภายใน  
34 นาที 

90 % - เริ่มจากผู้รับบริการยื่นใบขอรับสิ่งของจนถึง
น าสิ่งของออกจากอารักขาศุลกากร 

1.8 การอนุมัติจัดตั้ งท า เนียบ
ท่าเรือ และโรงพักสินค้า 

ภายใน  
25 วัน 

90 % - นับแต่วันรับค าร้องขอจัดตั้งท าเนียบท่าเรือ 
และโรงพักสินค้า (โดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 
จนถึงวันที่ออกหนังสืออนุมัติให้จัดตั้งท าเนียบ
ท่าเรือ และโรงพักสินค้าจากกรมฯ  

1.9 การอนุมัติคืนอากรทั่วไปที่มี
รายการสินค้าไม่เกิน 50 รายการ/
ใบขนสินค้า 

ภายใน  
15 วัน 

90 %  - นับแต่วันรับชุดค าขอคืนอากรทั่วไป (โดยมี
เอกสารถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันอนุมัติคืนอากร 
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กระบวนงาน 
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ปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย การนับระยะเวลา 

2. กระบวนงานการส่งเสริมการส่งออก 
2.1 คลังสินค้าทัณฑ์บน     
      (1) การอนุมัติจัดตั้ง
คลังสินค้าทัณฑ์บน 

ภายใน  
30 วัน 

90 % - นับแต่วันรับค าร้องขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน 
(โดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนและสถานที่
ประกอบการมีความพร้อมในการด าเนินการ) 
จนถึงวันที่ออกหนังสืออนุมัติจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บนจากกรมฯ 

2.2 เขตปลอดอากร    
      (1) การอนุมัติจัดตั้งเขตปลอด
อากร 

ภายใน  
30 วัน 

90 % - นับแต่วันรับค าร้องขอจัดตั้งเขตปลอดอากร 
(โดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน และสถานที่
ประกอบการมีความพร้อมในการด าเนินการ) 
จนถึงวันที่ออกหนังสืออนุมัติจัดตั้งเขตปลอด
อากรจากกรมฯ 

      (2) การอนุมัติเป็นผู้ประกอบการ
ในเขตปลอดอากร 

ภายใน  
7 วัน 

90 % - นับแต่วันรับค าร้องขอเป็นผู้ประกอบการใน
เขตปลอดอากร (โดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน  
สถานที่ประกอบการมีความพร้อมในการ
ด าเนินการและมีระบบควบคุมสินค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์) จนถึงวันที่ออกหนังสืออนุมัติ
เป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรจากกรมฯ 

2.3  การอนุ มั ติ คื นอากรตาม
มาตรา 19 ทวิ 

   

   (1) ชุดค าขอคืนอากรที่มีใบขน
สินค้าไม่เกิน 100 ฉบับ/ชุด 

ภายใน  
15 วัน 

90 % - นับแต่วันรับชุดค าขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
(โดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันอนุมัติ
คืนอากร 

   (2) ชุดค าขอคืนอากรที่มีใบขน
สินค้าตั้งแต่ 101-500 ฉบับ/ชุด 

ภายใน  
30 วัน 

90 % - นับแต่วันรับชุดค าขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
(โดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันอนุมัติ
คืนอากร 

   (3) ชุดค าขอคืนอากรที่มีใบขน
สินค้ามากกว่า 500 ฉบับ/ชุด 

ภายใน  
45 วัน 

90 % - นับแต่วันรับชุดค าขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
(โดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันอนุมัติ
คืนอากร 

2.4 การอนุมัติชดเชยค่าภาษีอากร    
      (1) ชุดค าขอชดเชยที่มีรายการ
สินค้าไม่เกิน 10 รายการ/ชุด 

ภายใน  
10 วัน 

90 % - นับแต่วันรับชุดค าขอชดเชยค่าภาษีอากร 
(โดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันที่ออก
บัตรภาษ ี

      (2) ชุดค าขอชดเชยที่มีรายการ
สินค้าตั้งแต่ 11-50 รายการ/ชุด 

ภายใน  
20 วัน 

90 % - นับแต่วันรับชุดค าขอชดเชยค่าภาษีอากร 
(โดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันที่ออก
บัตรภาษ ี
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      (3) ชุดค าขอชดเชยที่มีรายการ
สินค้ามากกว่า 50 รายการ/ชุด 

ภายใน  
25 วัน 

90 % - นับแต่วันรับชุดค าขอชดเชยค่าภาษีอากร 
(โดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันที่ออก
บัตรภาษ ี

3. กระบวนการควบคุมทางศุลกากร 
3.1 การตรวจสอบเอกสารที่
น ากลับจากสถานประกอบการ 

ภายใน  
3 เดือน 

90 % - นับแต่ผู้ประกอบการ/ตัวแทน ท าการตรวจ
นับรับรองเอกสารแล้วเสร็จ จนถึงวันที่แจ้งผล
การตรวจสอบในเบื้องต้นให้ผู้ประกอบการ
ทราบ 
  ทั้งนี้ กระบวนการตรวจสอบเอกสารให้เสร็จ
สิ้นสมบูรณ์ จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน  
นับแต่วันที่ผู้ประกอบการ/ตัวแทนตรวจนับ
รับรองเอกสารแล้วเสร็จ 

4. กระบวนงานอ่ืน ๆ 
4.1 การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธี
การศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร 

ภายใน  
30 นาที 

90 % - เริ่มจากผู้ประกอบการยื่นค าขอลงทะเบียน
พร้อมเอกสารหลักฐาน (โดยมีเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน) จนถึงเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่
ระบบของกรมศุลกากร 

4.2 การพิจารณาใบขนสินค้าวาง
ประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร 

ภายใน  
30 วัน  
ต่อหนึ่ง

ชนิดสินค้า 

90 % - นับแต่วันที่หน่วยงานพิจารณาใบขนสินค้า 
วางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ได้รับ 
ใบขนสินค้าฯ จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาพิกัดอัตราศุลกากร 
  ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าต้องมี
เพียงพอต่อการพิจารณา 

4 . 3  ก า ร วิ นิ จ ฉั ย พิ กั ด อั ต ร า
ศุลกากรล่วงหน้า 

   

    - ก รณีที่  1  ผู้ ส อบถามยื่ น
เอกสารที่แสดงว่าจะมีการน าเข้า
และต้องยื่นค าร้องไม่น้อยกว่ า  
30 วัน ก่อนที่จะมีการน าเข้า 

ภายใน  
30 วัน  
ต่อหนึ่ง

ชนิดสินค้า 

90 % - นับแต่วันที่ ได้รับเรื่องสอบถามพิกัดอัตรา
ศุลกากรของสินค้าน าเข้า จนถึงวันที่ออก
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาพิกัดอัตราศุลกากร 
   ทั้งนี้  ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าต้องมี
เพียงพอต่อการพิจารณา 

    - กรณีที่ 2 กรณีที่ไม่เป็น ไป
ตามเงื่อนไขของกรณีที่ 1 

ภายใน  
60 วัน  
ต่อหนึ่ง

ชนิดสินค้า 

90 % - นับแต่วันที่ ได้รับเรื่องสอบถามพิกัดอัตรา
ศุลกากรของสินค้าน าเข้า จนถึงวันที่ออก
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาพิกัดอัตราศุลกากร 
   ทั้งนี้  ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าต้องมี
เพียงพอต่อการพิจารณา 
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4.4 การวินิจฉัยราคาศุลกากร
ล่วงหน้า 

ภายใน  
30 วัน ต่อ

หนึ่ง
ธุรกรรม

ทางการค้า 

90 % - นับแต่วันที่ได้รับเรื่องสอบถามราคาศุลกากร
ของสินค้าน าเข้า จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาราคาศุลกากร 
   ทั้งนี้  ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าต้องมี
เพียงพอต่อการพิจารณา 

4.5 การวินิจฉัยถิ่นก าเนิดสินค้า
ล่วงหน้า ส าหรับสินค้าที่น าเข้า 
จากประเทศที่มีพันธกรณีภายใต้
ความตกลงเขตการค้าเสรีร่วมกัน 
โดยผู้สอบถามยื่นเอกสารที่แสดงว่า
จะมีการน าเข้าและต้องยื่นค าร้อง
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่จะมี 
การน าเข้า 

ภายใน  
30 วัน ต่อ
หนึ่งชนิด
สินค้า 

90 % - นับแต่วันที่ได้รับเรื่องสอบถามถ่ินก าเนิดสินค้า
น าเข้า จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาถิ่นก าเนิดสินค้า 
   ทั้งนี้  ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าต้องมี
เพียงพอต่อการพิจารณา 

หมายเหตุ : การเริ่มนับระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละเรื่องตามท่ีระบุไว้ข้างต้นน้ัน ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อจะต้องยื่นเอกสารและ/หรือ
หลักฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
 
ความคาดหวังท่ีจะได้รับจากท่าน 

เพ่ือให้กรมศุลกากรสามารถให้บริการที่มีมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจ อ านวยความสะดวก และ
เป็นไปตามท่ีท่านคาดหวัง กรมศุลกากรจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากท่าน ดังนี้ 

- ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง ตามระยะเวลาอันควร 
เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาด าเนินการให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว 

- ท าความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องและปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน 
- ติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยความสุภาพ 
- ตระหนักว่าในขณะที่ท่านเดินทางเข้า-ออกประเทศ หรือเม่ือท่านน าสินค้าเข้า-ออก นั้น เจ้าหน้าที่

อาจร้องขอที่จะตรวจค้นบุคคล/สัมภาระและสินค้าต่างๆ ทั้ งนี้ เ พ่ือวัตถุประสงค์ในด้านการควบคุม 
ทางศุลกากรและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามหลักสากล จึงขอท่านโปรดให้ความร่วมมือ  
ในการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ และกรุณาอ่านประกาศข้อความที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับ
ผู้โดยสารที่ติดตั้งไว้บริเวณด่านพรมแดน สนามบิน และประกาศเตือนของสายการบิน เพ่ือความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างถกูต้อง และได้รับความสะดวกรวดเร็วขณะเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย 

 

หากท่านต้องการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย 

โดยที่ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาปรับปรุงงาน กรมศุลกากร
จึงได้ก าหนดช่องทางต่างๆ ส าหรับร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการให้บริการหลายช่องทาง เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ 

 



๖ 

 

- Call Center หมายเลข 1164 
- โทรศัพทส์ายด่วน หมายเลข 1332 
- โทรสารหมายเลข 0-2671-5250 
- ไปรษณีย์ส่งถึงกรมศุลกากร หรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา 

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
- e-Mail : ctc@customs.go.th 
- การติดต่อขอพบด้วยตนเอง 

 
หากท่านต้องการแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย (Thai Customs Service 
Standards) 
 โปรดส่งความคิดเห็นไปที่ e-Mail : 63000000@customs.go.th กรมศุลกากรยินดีที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นจากท่าน ทั้งนี้ ทุกความเห็นเป็นสิ่งที่มีค่าส าหรับกรมศุลกากรในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการ
ศุลกากรไทย (Thai Customs Service Standards) ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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