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วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าขาออก ด่านศุลกากรเชียงของ 

1.1 เพ่ือให้ด่านศุลกากรเชียงของ ได้มีการบริหารการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
Knowledge Management (KM) อย่างเป็นระบบ การจัดท าองค์ความรู้ขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าขาออก 
ด่านศุลกากรเชียงของนี้ ได้แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการต่าง ๆ  ในการตรวจปล่อย
สินค้าขาออกภายในด่านศุลกากรเชียงของอย่างถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติใช้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน  

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพ่ือใช้ในการ
เรียนรู้และพัฒนาของผู้ปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ   

1.3 เพ่ือใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้เรียนรู้  สร้างความเข้าใจในกระบวนการ
ปฏิบัติงานขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกและใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าว ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ขอบเขต  

ขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกด่านศุลกากรเชียงของนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  
ตั้งแต่ขั้นตอนการรับเอกสารขอปฏิบัติการพิธีการศุลกากรขาออกจากผู้ส่งของออกหรือตัวแทน จนถึงการรับ
บรรทุกสินค้า เมื่อรถขนส่งสินค้าผ่านออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ด่านพรมแดน 

ค าจ ากัดความ/นิยามศัพท์ 

ผู้ส่งของออก ให้หมายความรวมถึง เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในของใด ๆ นับแต่
เวลาที่น าของนั้นเข้ามาในอารักขาของพนักงานศุลกากรจนถึงเวลาที่ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

ด่านศุลกากร หมายความว่าท่า ที่ หรือสนามบินที่ใช้ส าหรับการน าของเข้า การส่งของออก 
การผ่านแดน การถ่ายล า และการศุลกากรอื่น เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 

ด่านพรมแดน หมายความว่า ด่านที่ตั้งขึ้น ณ บริเวณเขตแดนทางบก บนทางอนุมัติ เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจของที่ขนส่งโดยทางนั้น 

เขตแดนทางบก หมายความว่า เขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรกับดินแดนต่างประเทศ
และให้หมายความรวมถึงทางน้ าใด ๆ ที่เป็นเขตแดนแห่งราชอาณาจักรหรือตอนหนึ่งแห่งเขตแดนนั้น 

ทางอนุมัติ หมายความว่า ทางที่ใช้ขนส่งของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจากเขต
แดนทางบกมายังด่านศุลกากร หรือจากด่านศุลกากรไปยังเขตแดนทางบก 

การผ่านแดน หมายความว่า การขนส่งของผ่านราชอาณาจักรจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งที่ขนส่ง
ของเข้ามาไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไปภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าการขนส่งนั้นจะมีการขนถ่ายของเพ่ื อเปลี่ยน
ยานพาหนะ การเก็บรักษาของ การเปลี่ยนภาชนะบรรจุของเพ่ือประโยชน์ในการขนส่ง หรือการเปลี่ยนรูปแบบ
ของการขนส่งของด้วยหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งของนั้นหรือมีพฤติกรรมใด ๆ      
เพ่ือประโยชน์ทางการค้าเก่ียวกับของดังกล่าวในราชอาณาจักร 
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การถ่ายล า หมายความว่า การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาในราชอาณาจักร
ไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้การควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากร
แห่งเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร 

FOB (Free on Board) หมายความว่า ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบต้องส่งมอบของลงเรือ              
ณ ท่าส่งออกท่ีได้ระบุไว้ หรือที่สุดท้ายก่อนน าสินค้าออกนอกราชอาณาจักร ส่วนผู้ซื้อจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด รวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดขึ้นเมื่อของอยู่บนเรือ  

               EXW (Ex Works) หมายความว่า ผู้ขายส่งมอบของให้แก่ผู้ซื้อ ณ ที่ท าการของผู้ขาย เช่น   
โรงงานหรือโรงพักสินค้า ฯลฯ โดยผู้ซื้อรับภาระการด าเนินการและค่าใช้จ่ายรวมทั้งความเสี่ยงหลังจากการส่ง
มอบของแล้ว เช่น การขนของขึ้นยานพาหนะ การผ่านพิธีการขาออก เป็นต้น 

ศ.บ. 3 หมายความว่า บัญชีสินค้าส าหรับของที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบก 

ของต้องห้าม หมายความว่า ของที่มีกฎหมายก าหนดห้ามน าเข้ามาหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรโดยเด็ดขาดและในบางกรณีห้ามสางผ่านด้วย ผู้ใดน าสินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรจะมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ 246 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

ของต้องก ากัด หมายความว่า สินค้าที่มีกฎหมายก าหนดว่า หากจะมีการน าเข้า – ส่งออก        
หรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ เมื่อไม่ได้
รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ
และเป็นความผิดตามมาตรา  244 และ 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ด้วย 

กระบวนการทางศุลกากร หมายความว่า การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรให้
ครบถ้วนและการด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร รวมถึงการเชื่อมโยงกับธุรกรรมอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ   

ใบอนุญาตหรือใบรับรอง หมายความว่า ใบอนุญาตน าเข้าหรือใบอนุญาตส่งออก ใบรับรอง หรือ 
เอกสารอื่นใดท่ีหน่วยงานออกให้เพื่อใช้ในการด าเนินกระบวนการทางศุลกากร 

ข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ใบอนุญาตหรือใบรับรองรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

หน่วยงาน หมายความว่า หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือที่ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการศุลกากร 

ใบขนสินค้าขาออก มีลักษณะและรายการตามรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (กศก.101/1) และใช้
ส าหรับการส่งของออกทุกประเภท 

เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าใบขนสินค้าขาออก 

1. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

2. บัญชีรายละเอียดของที่บรรจุหีบห่อ (Packing List) 
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3. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใด กรณีที่ของส่งออกเป็นต้องก ากัดตามเงื่อนไขของ
กฎหมายเกี่ยวข้อง 

4. ในกรณีส่งออกเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ไม่สามารถ
แยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ให้ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 

ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสารรายละเอียดของ
สินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) ซึ่งมีรายละเอียด
เพียงพอที่จะใช้พิจารณา พร้อมด้วยกรรมวิธีการผลิต (ถ้ามี) และการน าไปใช้ประโยชน์ของสินค้าให้ผู้ส่งออก 
หรือผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าว 

บัญชีราคาสินค้าส่งออก 

บัญชีราคาสินค้าส่งออกส าหรับของส่งออกเป็นเอกสารที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้ส่งของออกส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เพ่ือจัดท าใบขนสินค้าขาออกตามรูปแบบ
มาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด จึงให้พนักงานศุลกากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้ 

(1) บัญชีราคาสินค้า หากมิใช่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้มีค าแปลเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ และให้ผู้ส่งออกรับรองถูกต้อง  

(2) บัญชีราคาสินค้าให้มีรายละเอียด ดังนี้ 

(2.1) ท่าที่ส่งไปถึงและประเทศท่ีขาย 

(2.2) ชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย 

(2.3) รายละเอียดแห่งของ ได้แก่ ชื่อและชนิด ชั้นหรือคุณภาพ และเครื่องหมาย
การค้า หรือสัญลักษณ์แห่งของ ปริมาณและน้ าหนักสุทธิ  

(2.4) เครื่องหมาย เลขหมาย จ านวน ลักษณะหีบห่อ และน้ าหนักรวมทั้งหีบห่อ 

(2.5) ราคาขายหรือมูลค่าแห่งของต่อหน่วย และยอดรวมราคา หรือค่าแห่งของ 
ทั้งหมด 

(2.6) หากราคาขายไม่ใช่ FOB ให้แสดงการหักและเพ่ิมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง เพ่ือให้ได้ราคา FOB 

(2.7) ส่วนลด (ถ้ามี) จ าแนกประเภทส่วนลด 

(2.8) ประเทศก าเนิดสินค้า 

บัญชีรายละเอียดของท่ีบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

เอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดท าให้ผู้ซื้อ แสดงถึงจ านวนหีบห่อ น้ าหนักเฉพาะสินค้า 
น้ าหนักรวมของแต่ละหีบห่อ เลขหมายก ากับแต่ละหีบห่อ เพ่ือความสะดวกในการบ่งบอกชนิดของสินค้าในแต่
ละหีบห่อ 
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การชั่งน้ าหนัก   

เพ่ือแสดงถึงสินค้าที่จะขอท าการส่งออกของผู้ส่งของออก มีอยู่จริง ตามที่ได้มีการส าแดงไว้ในใบขน
สินค้าขาออก ทั้งนี้ค่าที่แสดงออกมาจากการชั่งน้ าหนัก เป็นค่าที่ได้รวมเอาน้ าหนักรถ ตู้สินค้า หีบห่อสินค้า 
และสินค้า เข้าด้วยกัน ในการพิจารณาน้ าหนักที่แท้จริงของสินรวมหีบห่อ จ าเป็นจะต้องน าน้ าหนักของรถ
สินค้าและตู้สินค้ามาหักออก จึงจะได้ค่าน้ าหนักเพ่ือเปรียบเทียบกับท่ีส าแดง  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

พนักงานศุลกากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ห้องพิธีการศุลกากรขาออก 

1. นักวิชาการศุลกากร 

ตัดบัญชีใบก ำกับกำรขนย้ำยสินค้ำ (matching) 

ท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่น ามายื่นปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออก เมื่อถูกต้อง
แล้วจะท าการตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า (matching) ภายใต้เมน ูMatching goods transitionโดยใส่
น้ าหนักสินค้ารวมหีบห่อในช่อง EIR Weight (Equipment interchange Receipt :EIR)  ทั้งนี้ใบ EIR ที่ออก
โดยผู้ประกอบการท าเนียบท่าเรือ ผู้ประกอบการสถานที่ที่ส่ งออก หรือผู้ประกอบการคลังสินค้า/
ผู้ประกอบการเขตปลอดอากร ณ สนามบินที่ส่งออก ที่จะต้องท าการชั่งน้ าหนักของตู้คอนเทนเนอร์หรือสินค้า
แล้วออกใบตรวจรับสภาพตู้สินค้าหรือใบชั่ง EIR เมื่อไม่มีใบ EIR มาแสดง จึงจ าเป็นต้องหักน้ าหนัก รถสินค้ากับ
ตู้สินค้าออกก่อน ความแตกต่างของค่าที่ส าแดงจากใบก ากับการขนย้ายสินค้ากับน้ าหนักจริงจากการชั่งน้ าหนัก 
จะแสดงออกมาในช่อง different เมื่อความแตกต่างของค่าน้ าหนักไม่เกิน 30% จะเป็นสีเขียว อยู่ในช่วง 
30%-60% จะเป็นสีเหลือง เกิน 60% จะเป็นสีแดง นั่นแสดงว่าให้ท าการตรวจสินค้า เช่นเดียวกับใบขน
สินค้า Red Line   
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เมื่อท าการตัดใบก ากับการขนย้ายสินค้า (matching) สินค้าที่ไม่ถูกก าหนดให้เป็นสินค้ากลุ่มเสี่ยง ทั้ง
จากCentral Profile และLocal Profile ใบขนจะปรับสถานะเป็น 0309 (Green line) “ไม่ต้องตรวจสอบ
พิกัด ราคาและของ”พร้อมที่จะส่งออกต่อไป ส าหรับใบขนสินค้าที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง ใบขนจะปรับสถานะ
เป็น 0301 (Red line) “ให้ตรวจสอบ พิกัด ราคาและของ” 

ตรวจปล่อยสินค้ำ 

ใบขนสินค้าที่มีสถานะ 0301 (Red line) “ให้ตรวจสอบ พิกัด ราคาและของ”เป็นใบขนสินค้าที่
ติดเงื่อนไขความเสี่ยง ทั้งจาก Central Profile หรือ Local Profile นี้ การพิจารณาที่จะต้องตรวจสอบ
ประเด็นใด ให้ดูจาก Routing Message ตัว “R” สีแดง บริเวณมุมบนขวาของข้อมูลใบขนในระบบ
คอมพิวเตอร์ และให้ปฏิบัติตามตามข้อความที่แสดงไว้ใน Routing Message  อย่างเคร่งครัด เมื่อตรวจสอบ
จนเป็นที่พอใจ นักวิชาการศุลกากรจะท าการบันทึกผลการตรวจ ภายใต้เมนู  Release goods transition ใบ
ขนจะปรับสถานะเป็น 0309  กรณีตรวจพบความผิดให้ท าบันทึกส่งงานคดีเพ่ือพิจารณาความผิดก่อนท าการ
ตรวจปล่อย เพ่ือรอการส่งออกต่อไป 

     ใบขนสินค้าสถานะ 0301 (Red line) กระบวนการตรวจสอบสินค้าให้น ารถสินค้าเข้าเครื่อง     
X-Ray ภาพจากการฉายรังสีด้วยเครื่อง X-Ray จะถูกส่งมาที่หน้าจอแสดงผลบนเครื่อง X-Ray พร้อมกับหน้า
จอแสดงผล (Tablet) ในห้องพิธีการศุลกากรขาออก เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภาพจากการฉายรังสี X-Ray จะแสดงออกมาในลักษณะของ รูปร่าง และชนิดของวัตถุ ใน
รูปแบบของสี เมื่อพบเหตุต้องสงสัย จากการฉายภาพด้วยรังสี X-Ray ให้ท าการเปิดตรวจสินค้าต่อไป  
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   ประเภทใบขนสินค้าที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรประเภท คลังทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขต
ประกอบการเสรี สินค้าผ่านแดน  ให้ด าเนินการตรวจสอบด้วยเครื่อง X-Ray ตามที่คณะคณะท างานวิเคราะห์
และประเมินสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ (วปส.)  ก าหนด 

2. เจ้าพนักงานศุลกากร 

ท าหน้าที่ควบคุมการชั่งน้ าหนักยานพาหนะสินค้าส่งออก ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบสินค้า
ขาออก ที่ก าหนดให้ต้องมีการชั่งน้ าหนักยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าและน าเอกสารผลการชั่งน้ าหนักมาแนบ
กับใบขนสินค้าขาออก เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาตรวจปล่อยสินค้าต่อไป  

ชั่งน  ำหนักรถสินค้ำ 

รถสินค้าที่มาถึงด่านศุลกากรเชียงของ พร้อมที่จะท าการชั่งน้ าหนัก พนักงานขับรถจะน ารถไป
จอด ในช่องรับน้ าหนัก (เครื่องชั่ง)  จากนั้นจะใช้วิทยุสื่อสารแจ้งหมายเลขทะเบียนรถมาที่ห้องควบคุมการชั่ง
น้ าหนัก   พนักงานผู้ท าหน้าที่ควบคุมการชั่งน้ าหนัก ท าหน้าที่รับแจ้งทะเบียนรถจากพนักงานขับรถพร้อมทั้ง
ตรวจสอบทะเบียนรถจากกล้องวงจรปิด ภาพจะถูกส่งมาที่หน้าจอแสดงผล เมื่อตรวจสอบพบว่าตรงกัน ให้ท า
การป้อนข้อมูลทะเบียนรถแล้วสั่งพิมพ์ใบชั่งน้ าหนักออกมาเพ่ือใช้ประกอบการตรวจปล่อยสินค้า จากนั้นเจ้า
พนักงานศุลกากรจะท าการแจ้งพนักงานขับรถให้น ารถออกจากเครื่องชั่ง 
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ตรวจสอบใบก ำกับกำรขนย้ำย 

เมื่อผู้ส่งของออกมายื่นเอกสาร เจ้าพนักงานศุลกากรจะท าการตรวจสอบทะเบียนรถในใบก ากับ
การขนย้ายสินค้า กับใบชั่งน้ าหนักว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ เมื่อพบว่าข้อมูลถูกต้องตรงกัน ให้น าใบใบชั่ง
น้ าหนัก  แนบไปกับเอกสารการส่งออกพร้อมทั้งเซ็นชื่อในใบ ศ.บ. 3 ในช่อง “นามด่านศุลกากร” 

ควบคุมกำรตรวจปล่อยสินค้ำ 

                ท าหน้าที่ร่วมกับนักวิชาการศุลกากรเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 2560 หมวด 3 ว่าด้วยเรื่องการน าของเข้าและการส่งของออก 
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พนักงานศุลกากรผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนเชียงของ 

1. นักวิชาการศุลกากร 

รับบรรทุกสินคำ (Loading) 

ผู้ส่งของออกหรือพนักงานขับรถน าใบก ากับการขนย้ายสินค้าที่ผ่านพิธีการศุลกากร (มีการลงราย
มือชื่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยลงในใบก ากับการขนย้ายสินค้า) จากด่านศุลกากรมายื่นที่ด่านพรมแดน 
เมื่อรถสินค้ามาถึงด่านพรมแดนให้ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถสินค้าว่าตรงกับใบก ากับการขนย้ายสินค้า 
เมื่อเห็นว่าตรงกันให้ท าการรับบรรทุก ภายใต้เมนู Loading by car สถานะใบขนจะปรับเป็น 0409 เมื่อใบ
ขนสินค้าขาออก มีใบก ากับการขนย้ายหลายใบ (รถหลายคัน) เมื่อท าการรับบรรทุกจนถึงใบสุดท้าย ระบบจะ
แสดงข้อมูล สอบถามว่า “ใบก ากับการขนย้ายสินค้านี้เป็นฉบับสุดท้ายที่ผ่านการตัดบัญชี ต้องการรับบรรทุกใบ
ขนสินค้า” ถ้าใช่ก็ให้ท าเครื่องหมายในช่องแล้วท าการ Update ใบขนสินค้าจะปรับสถานะเป็น 0409 กรณีที่
มีใบก ากับการขนย้ายอีก ไม่ต้องท าเครื่องหมายในช่องค าถามท าการ Update สถานะใบขนจะยังคงเป็น 
0309 เพ่ือรอการตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายอีก เมื่อใบก ากับการขนย้ายตรงกับจ านวนสินค้าที่ส่งออกครบ 
(คันสุดท้าย) จึงค่อยท าการรับบรรทุกสินค้าทั้งฉบับ กรณีไม่ได้ท าเครื่องหมายแต่รถสินค้าออกไปครบตาม
จ านวนแล้ว ให้รับบรรทุกทั้งฉบับภายใต้เมนู Loading by declaration  
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ตรวจปล่อยสินค้ำ 

ส าหรับสินค้าที่เป็นน้ ามัน ก๊าซ สัตว์มีชีวิต นักวิชาการศุลกากรจะด าเนินการตัดบัญชีใบก ากับการ
ขนย้ายสินค้า (matching)  พร้อมทั้งตรวจปล่อยสินค้าและรับบรรทุก ที่ด่านพรมแดนที่เดียว เนื่องจากต้องมี
การตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วย เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้รถสินค้าจะต้องน าใบชั่ง
น้ าหนักจากด่านศุลกากร มาประกอบใบขนสินค้าเช่นเดียวกับใบขนที่ท าการตรวจปล่อยที่ด่านศุลกากร 

ใบขนสินค้าที่ตรวจปล่อยที่ด่านพรมแดน และใบขนสินค้าผ่านแดนที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ให้รวบรวมแล้วน าส่งคืนด่านศุลกากร เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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บันทึกภำพนิ่งรถบรรทุกสินค้ำ 

ประเภทใบขนสินค้าที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรประเภท คลังทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขต
ประกอบการเสรี สินค้าผ่านแดน  ตามที่คณะท างานวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินการ (วปส.) ใบขนสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้าน ตามหนังสือส านักบริหารที่ กค.0501/7585  สินค้า
กลุ่มเสี่ยงประเภทน้ ามัน ก๊าซ ตามหนังสือของส่วนควบคุมทางศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากบันทึกภาพถ่ายแล้ว ให้ส่งข้อมูลพร้อมภาพถ่ายเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูล ของด่าน
ศุลกากรเชียงของที่ท าขึ้น เพ่ือจัดเก็บในฐานข้อมูลต่อไป 
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            สินค้าส่งออกจาก EPZ/FZ/BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         สินค้าน้ ามันเช้ือเพลิง 

สินค้าท่ีมีมลูค่าการส่งออกเกิน 1 ล้านบาท สินค้าผา่นแดน 
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2. เจ้าพนักงานศุลกากร  

รับแจ้งการส่งออกสินค้าโดยใช้สมุดควบคุมบันทึกการส่งออก พร้อมเซ็นชื่อในบัญชีสินค้าส าหรับ
การส่งออกทางบก (แบบ ศ.บ. 3) ในช่อง “นามด่านพรมแดน” 

 

 

 

 

 

 

 

การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาออก 

1. การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาออกก่อนหรือขณะส่งออก 

     1.1 การยกเลิกใบขนสินค้ากรณีไม่ประสงค์จะส่งสินค้าออก 

กรณีผู้ส่งของออกไม่ประสงค์จะท าการส่งของออกตามใบขนสินค้าขาออกที่ได้ส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์มายังระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้ว หรือข้อมูลใบขนสินค้าขาออกที่ได้รับการตอบรับเลขที่ใบ
ขนสินค้าขาออกแล้วผิดพลาด ให้ผู้ส่งของออกยกเลิกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกฉบับนั้น ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรท าการยกเลิกเลขท่ีใบขนสินค้าขาออกฉบับนั้นออกจากระบบก่อนการส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของใบขนสินค้าขาออกที่ถูกต้องมาใหม่  

    1.2 กรณีสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในข้อมูลใบขนสินค้าขาออก 
(Short Declaration)  

ภายใน 10 วัน นับแต่วันตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า ผู้ส่งของออกสามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรเพ่ือแก้ไขข้อมูลรายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออกและยืนยันปริมาณหรือ
จ านวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออกให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 

การข้อแก้ไขข้อมูลรายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออก และยืนยันปริมาณหรือจ านวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออก
ภายหลัง 10 วันนับแต่วันตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าให้ผู้ส่งออกจัดท าค าร้องตามแบบที่ก าหนดเพ่ือแจ้ง
รายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออกและยืนยันปริมาณหรือจ านวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออกจริงพร้อมแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากรของท่า ที่ หรือสนามบินที่เป็นจุดตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าเพ่ือ
พิจารณาเป็นการเฉพาะรายเมื่อพนักงานศุลกากรพิจารณาและตรวจสอบค าร้องแล้ว  หากมีเหตุผลอันสมควร



13 

 

อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลได้ โดยให้ด าเนินการด้านคดีให้เสร็จสิ้นก่อน ทั้งนี้ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะเก็บ
ข้อมูลก่อนการแก้ไขและข้อมูลหลังการแก้ไข พร้อมชื่อพนักงานศุลกากรผู้ท าการแก้ไขดังกล่าวไว้ 

    1.2.1 กรณีขอตรวจรับสินค้ากลับคืนบางส่วน  

   กรณีตรวจรับสินค้ากลับคืนบางส่วน เนื่องจากส่งออกไม่ครบจ านวน ผู้ส่งของออกจะต้องบันทึกข้อมูล
รายการสินค้าที่ไม่ได้ส่งออกในระบบอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันปริมาณหรือจ านวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออกถูกต้องตาม
ความเป็นจริงและจัดท าแบบแสดงรายการขอตรวจรับสินค้ากลับคืนตามแบบ จ านวน 2 ชุด ยื่นต่อหน่วยบริการ
ศุลกากรที่ส่งออกเพ่ือพิจารณาอนุญาต  

  ให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลรายการสินค้าที่ไม่ได้ส่งออกในระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรแล้วและให้พิจารณาอนุญาตพร้อมประทับตราหรือเขียนข้อความการอนุญาตให้ตรวจรับกลับคืนไว้บน
แบบแสดงรายการอตรวจรับกลับคืนทั้ง 2 ชุด แล้วลงลายมือชื่อพร้อมวันเดือนปีก ากับไว้ แล้วมอบแบบแสดง
รายการขอตรวจรับกลับคืน 1 ชุด คืนให้ผู้ส่งออกหรือตัวแทนเพ่ือเป็นหลักฐานในการน าของกลับคืนต่อไป ส่วน
แบบแสดงรายการขอตรวจรับกลับคืนอีก 1 ชุดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานศุลกากรเก็บรวบรวมไว้เป็น
หลักฐานที่หน่วยบริการศุลกากรนั้น ๆ  

    1.2.2 กรณียกเลิกการส่งออกและขอตรวจรับสินค้าคืนทั้งหมด 

     ให้ผู้ส่งของออกจัดท าแบบแสดงรายการขอตรวจรับสินค้ากลับคืน/ยกเลิกการส่งออกตามแบบที่
ก าหนดทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ชุด ยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากรที่ส่งออกเพ่ือพิจารณาอนุญาต  

                ให้พนักงานศุลกากรบันทึกข้อมูลการยกเลิกใบขนสินค้าฉบับนั้นออกจากระบบก่อนอนุญาตให้ตรวจรับ
กลับคืนทั้งหมด พร้อมประทับตราหรือเขียนข้อความการอนุญาตให้ตรวจรับกลับคืนทั้งหมดไว้บนแบบแสดงรายการ
ขอตรวจรับกลับคืน/ยกเลิกการส่งออกทั้ง 2 ชุด แล้วลงลายมือชื่อพร้อมวันเดือนปีก ากับไว้  แล้วมอบแบบแสดง
รายการขอตรวจรับกลับคืน/ยกเลิกการส่งออก 1 ชุด คืนให้ผู้ส่งออกหรือตัวแทนเพ่ือเป็นหลักฐานในการน าของ
กลับคืนต่อไป 

               ส่วนแบบแสดงรายการขอตรวจรับกลับคืน/ยกเลิกการส่งออกอีก 1 ชุด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้
พนักงานศุลกากรเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยบริการศุลกากรนั้น ๆ  

   การตรวจรับกลับคืนบางส่วน เนื่องจากส่งออกไม่ครบจ านวน ผู้ส่งของออกสามารถบันทึกข้อมูลรายการ
สินค้าที่ไม่ได้ส่งออกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เอง  

 • ส าหรับการยกเลิกการส่งออก/ตรวจรับกลับคืนทั้งหมด • 

ใบขนสินค้าประเภท Green Line (ไม่ต้องตรวจสอบ พิกัด ราคาและของ) สถานะใบขนสินค้า 0309 รอ
รับบรรทุก     พนักงานศุลกากรจะต้องด าเนินการในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรภายใต้ menu clearance 
(goods transition cancellation) จากนั้นให้ผู้ส่งของงออกหรือตัวแทนไปท าการยกเลิกใบขนสินค้านั้นได้  

ใบขนสินค้าประเภท Red Line (ให้ตรวจสอบ พิกัด ราคาและของ) “เปิดตรวจ” ส าหรับใบขนสินค้าที่
ติด Profile สถานะใบขนเป็น 0301 ให้พิจารณาการขอยกเลิกการส่งออก/ตรวจรับกลับคืนทั้งหมดให้ละเอียดถี่
ถ้วนก่อนด าเนินการอนุญาต การยกเลิกการส่งออก/ตรวจรับกลับคืนทั้งหมด  ใบขนสินค้าที่มีสถานะ  0301 
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จะต้องท าการบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ ให้สถานะใบขนสินค้าเป็น 0309 ก่อน  จึงจะด าเนินการ
เช่นเดียวกับใบขน Green Line   ได้  

2. การขอแก้ไขใบขนสินค้าขาออกภายหลังการส่งออก 

การแก้ไขใบขนสินค้าขาออกที่ได้ด าเนินการตรวจปล่อยพร้อมกับมีการรับบรรทุกไปแล้ว สถานะใบ
ขนเป็น 0409  ผู้ส่งของออกได้ยื่นค าร้องมาท่ีด่านศุลกากร พร้อมน าหลักฐานเอกสารการขอแก้ไขมาแสดงต่อ
พนักงานศุลกากร  การขอแก้ไขข้อมูลในใบขนดังกล่าว เป็นการขอแก้ไขขณะที่สินค้าได้ออกจากราชอาณาจักรแล้ว
อาทิการแก้ไข ปริมาณ น้ าหนัก ชนิดสินค้า ชื่อผู้ส่งออก  ราคาสินค้า เป็นต้น ที่ได้รับการยกเว้นการตรวจ “ไม่ต้อง 
ตรวจสอบ พิกัด ราคาและของ” จึงไม่สามารถตรวจสอบก่อนการส่งของออกส าเร็จได้ หรือแม้แต่ใบขนสินค้า Red 
Line “ให้ตรวจสอบ พิกัด ราคาและของ” ก็ไม่เป็นเหตุแห่งการยกค าร้องการขอแก้ไขได้ เนื่องจากการขอแก้ไข
ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบของพนักงานศุลกากร ดังนั้นการขอแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในใบขนสินค้า ผู้
พิจารณาจะต้องด าเนินการอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงข้อมูลใดที่ขอแก้ไขได้และข้อมูลใดที่ขอแก้ไขไม่ได้ หลักฐานของผู้
ส่งของออกจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือได้ และให้ เป็นไปตามประมวลระเบียบปฏิบัติและ
ประกาศกรมที่ก าหนด  ทั้งนี้และทั้งนั้นการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในใบขนสินค้า จะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร เช่นเดียวกับเอกสารที่เป็นกระดาษ การด าเนินใด ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
ระดับเหนือขึ้นไปเป็นผู้อนุญาต  ตลอดจนข้อมูลใดที่ต้องด าเนินการส่งงานคดีก่อน ให้เป็นไปตามที่ประมวลระเบียบ
ปฏิบัติและประกาศกรมได้กล่าวไว้   
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แผนภาพกรณีสินค้าส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ครบตามจ านวน 
ที่ระบุไว้ในข้อมูลใบขนสินค้าขาออก (Short Declaration) 

 

สินค้าไม่มาตามส าแดง                                                      สินค้ามาแต่ไม่ต้องการส่งออก 

 

 

ภายใน 10 วัน นับแต่วันตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า        ให้ผู้ส่งของออกจัดท าแบบแสดงรายการขอตรวจ
ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรม                รับสินค้ากลับคืน/ยกเลิกการส่งออกตามแบบที่                       
ศุลกากรเพ่ือแก้ไขข้อมูลได้                                                ก าหนดทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องจ านวน 2 ชุด  
                                                                                   ยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากรที่ส่งออกเพ่ือ                                         
                                                                                   พิจารณาอนุญาต 
เกิน 10 วัน นับแต่วันตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า  
ให้ผู้ส่งออกจัดท าค าร้องตามแบบที่ก าหนดเพ่ือแจ้งรายการ 
ของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออกและยืนยันปริมาณหรือจ านวนหีบห่อ 
สินค้าที่ส่งออกจริงพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(ผู้ส่งของออกไม่สามารถส่งข้อมูลแก้ไขในระบบ           ตรวจรับสินค้ากลับคืน                      ยกเลิกการส่งออก 
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรได้เอง)                               บางส่วน 

 

 

                                                 ผู้ส่งของออกสามารถส่งข้อมูล            menu  goods    

                                         อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์    transition cancellation 

                                          ของกรมศุลกากรเพ่ือแก้ไขข้อมูลได้       

 

 

 

 

 

 

 

กรณีเป็นการส าแดงข้อมูลการ
ส่งออกเป็นเท็จ 
ถ้าการตรวจพบ เกิดจากเจ้า
พนักงานศุลกากร 
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วิธีปฏิบัติกรณีไม่น าของส่งออกทางบกที่ตรวจปล่อยแล้วออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนด 7 วันนับแต่
วันตรวจปล่อย 

ในกรณีที่ผู้ส่งของออกได้รับการตรวจปล่อยสินค้าส่งออกจากพนักงานศุลกากรแล้ว  แต่มิได้น าของ
นั้นส่งออกไปภายในก าหนด 7 วันนับแต่วันตรวจปล่อย ผู้ส่งของออกจะต้องแจ้งเหตุที่ไม่สามารถส่งของนั้นออกไป
ได้ต่อพนักงานศุลกากรภายในก าหนด 10 วันนับแต่วันที่ท าการตรวจปล่อย ให้พนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในใบขนสินค้านั้น และด าเนินการให้ผู้ส่งของออกน าของที่ยังมิได้ส่งออก
นั้นไปเก็บไว้ในสถานที่ที่พนักงานศุลกากรก าหนด  ทั้งนี้  ให้ผู้ส่งของออกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
เก็บดังกล่าว 

ผู้ส่งของออกจะต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับของที่เก็บไว้ตามวรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ขอรับของคืนภายในก าหนด  30  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุต่อพนักงานศุลกากร หรือ 
(2) ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนด  14  วันนับแต่วันที่ท าการตรวจปล่อย 

                  ในกรณีท่ีปรากฏว่าของนั้นได้ท าทัณฑ์บนหรือมีประกัน  หากผู้ส่งของออกไม่ด าเนินการตามที่ก าหนด
ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้ริบของนั้น        

การไม่น าของออกเมื่อได้รับการตรวจปล่อยแล้ว ทั้งนี้ต้องออกภายใน  7  วันนับแต่วันตรวจ
ปล่อย เกินจากนี้ต้องแจ้งเหตุที่ไม่สามารถส่งของนั้นออกไปได้ภายในก าหนด 10 วัน แจ้งวันแรกก็ได้ และท าการ
เก็บของนั้นในสถานที่พนักงานศุลกากรก าหนด ควรจะเป็นที่ด่านศุลกากรเพ่ือป้องกันสินค้าสูญหาย หรือเป็น
สถานที่ที่มีความปลอดภัย โดยผู้ส่งของออกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   

ขั้นตอนการตรวจสอบใบขนสินค้าที่ยังไม่รับบรรทุก 

ใบขนสินค้าที่ตรวจปล่อยจากด่านศุลกากร เมื่อรถสินค้ามาถึงด่านพรมแดนแล้ว พนักงานศุลกากร
ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดน จะต้องด าเนินการรับบรรทุกสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร สถานะใบขน 
0409 ขณะที่รถสินค้าข้ามพรมแดนไปนอกราชอาณาจักร ขั้นตอนการตรวจสอบใบขนสินค้าที่ยังไม่รับบรรทุก 
ประกอบด้วยใบขนสินค้าขาออก และใบขนสินค้าผ่านแดน  ดังนี้ 

ใบขนสินค้าขาออก 

ภายใต้เมนู e-Export  System เลือกรหัสสถานที่ปฏิบัติงานเป็น ไปที่ Inquiry  ภายใต้หัวข้อ 
Declaration Searchจากนั้นป้อนข้อมูล Release Port หรือ Load Port  ส าหรับ Document Type เลือก ใบขน
สินค้าขาออก ช่อง Status กับ Period เลือก Release เลือกวันที่ต้องการค้นหาในช่อง Between Date แล้วท าการ 
Search ก็จะได้ข้อมูลใบขนสินค้าที่ต้องการ 
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ใบขนสินค้าผ่านแดน  

ภายใต้เมนู e-Transition System เลือกรหัสสถานที่ปฏิบัติงานเป็น 4401 ด่านศุลกากรเชียงของ 
ไปที่ Inquiry  ภายใต้หัวข้อ Transit/Transhipment Search เลือก Export Release Port เป็น 4401 ด่าน
ศุลกากรเชียงของ ใส่วันที่ที่ต้องการค้นหาในช่อง Transmit date ให้ใส่เป็นช่วงเวลา จากนั้นให้ท าการ Search ก็
จะท าให้ปรากฎข้อมูลของใบขนที่ยังไม่ 0409 เป็นใบขนสินค้าใด 
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การตรวจสอบสินค้า 

1. อัตราเปิดตรวจสินค้าขาออก 

ให้พนักงานศุลกากรผู้มีหน้าที่ ท าการเปิดตรวจสินค้าตามอัตราเปิดตรวจ ดังต่อไปนี้ 

        (1) ของที่ส่งออกครั้งหนึ่ง ๆ จ านวนมาก ต้องใช้ยานพาหนะขนส่งน ามาท าการตรวจปล่อย
หลายเที่ยว หากผู้ส่งของออกขอผ่อนผันตรวจปล่อยบางส่วนเท่าที่ได้ขนส่งมาถึง ให้หน่วยงานตรวจปล่อยใช้ดุลพินิจ
ผ่อนผันได้ 

        (2) อัตราการเปิดตรวจ ให้เปิดตรวจของแต่ละรายการตามใบขนสินค้าขาออกเป็นจ านวนอย่าง
ต่ า ตามอัตราดังนี้  

จ านวนไม่เกิน                10              หีบห่อ              ให้เปิดตรวจ            1             หีบห่อ 

       ,,                        50                 ,,                        ,,                    2                ,, 

       ,,                       100                ,,                        ,,                    3                 ,, 

       ,,                       500                ,,                        ,,                    4                 ,,  

       ,,                    1,000                ,,                        ,,                     5                ,,  

       ,,                    1,001         หีบห่อขึ้นไป                 ,,                     6                ,, 

            (3)  การเปิดตรวจ ให้ใช้บัญชีรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) หรือบัญชีราคาสินค้าที่
แสดงรายการบรรจุหีบห่อในฉบับเดียวกันที่ผู้ส่งของออกยื่นประกอบการผ่านพิธีการใบขนสินค้า ฯ ตรวจสอบกับ
ของที่ส่งออก โดยเลือกหีบห่อเปิดตรวจตามอัตราที่ก าหนดในข้อ (2) เมื่อเห็นว่าของตรงตามที่แสดงก็ให้บันทึกเวลา
เริ่มเปิดตรวจ ส่วนรายการตรวจให้ระบุเลขหมายหีบห่อที่เปิดตรวจว่าพอใจตามบัญชีรายการบรรจุหีบห่อหรือบัญชี
ราคาสินค้า (Invoice) โดยไม่ต้องรับรองจ านวนและน้ าหนัก เสร็จแล้วให้บันทึกผลการตรวจลงในระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรในกรณีของส่งออกที่เป็นชนิดเดียวกัน บรรจุหีบห่อขนาดเท่ากัน มีเครื่องหมายเลขหมายเหมือนกัน 
เช่น A , B , C , 1-100  ก็ให้สลักรายการตามจ านวนหีบห่อที่ตรวจ เช่น 3 หีบห่อ โดยไม่ต้องระบุเลขหมายหีบห่อ
ที่เปิดตรวจ 

2. การตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์  
(1) ของที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์  

กรณีผู้ส่งออกรายเดียว (FCL) ให้เลือกตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ได้ไม่เกิน 3 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อหนึ่ง
ใบขนสินค้าเท่านั้น เว้นแต่ เมื่อเอกซเรย์พบข้อสงสัยให้ท าการตรวจสอบทุกตู้คอนเทนเนอร์  

     กรณีส่งออกหลายราย (LCL) บรรจุในตู้สินค้าเดียวกันซึ่งมีใบขนสินค้าบางฉบับติดเงื่อนไขให้เปิดตรวจ 
(Red Line) ให้ท าการเอกซเรย์สินค้าพร้อมกันทั้งตู้คอนเทนเนอร์   
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(2) ของที่ขนส่งโดยบรรทุกในยานพาหนะแบบปิดหรือยานพาหนะที่คลุมผ้าใบหรือตาข่าย 

             กรณีผู้ส่งออกรายเดียว ใบขน 1 ฉบับ บรรทุกยานพาหนะส่งออกหลายคันให้เลือกตรวจสอบได้ ไม่เกิน 3 
คัน 

              ใบขนสินค้าหลายฉบับ บรรจุสินค้าในยานพาหนะเพียงคันเดียว โดยมีใบขนสินค้าติดเงื่อนไขให้เปิดตรวจ 
(Red Line) ให้ท าการเอกซเรย์สินค้าพร้อมกันทั้งยานพาหนะ 

             กรณีผู้ส่งออกหลายราย (ใบขนสินค้าหลายฉบับ) บรรทุกในยานพาหนะคันเดียว ซึ่งมีใบขนสินค้า บาง
ฉบับติดเงื่อนไขให้เปิดตรวจ (Red Line) ให้ท าการเอกซเรย์สินค้าทั้งยานพาหนะนั้นเพื่อตรวจสอบของในคราว
เดียวกัน 

(3)  การตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ หากไม่พบข้อสงสัยใด ๆ ให้พนักงานศุลกากรผู้ตรวจสอบ (พนักงาน
ศุลกากรผู้ได้รับการก าหนดชื่อ) ท าการบันทึกการตรวจสอบว่า “ตรวจสอบพอใจ” ในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร และของนั้นไม่ต้องท าการตรวจสอบโดยการเปิดตรวจสอบสินค้าอีก เว้นแต่กระท าเพ่ือชักตัวอย่างสินค้า 
หรือประโยชน์อื่นใดในทางศุลกากร  หากพบข้อสงสัยใด ๆ ให้ท าการเปิดตรวจสินค้านั้นเพ่ือตรวจสอบ 
            สินค้าที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยงให้เปิดตรวจ (Red Line) “ตรวจสอบ พิกัด ราคา และของ” ส าหรับการ
ตรวจสอบสินค้า ให้ท าการตรวจสอบโดยใช้เครื่องเอกซเรย์ก่อน  เมื่อเกิดความสงสัย ให้เปิดตรวจสินค้านั้นได้ กรณี
ไม่สามารถตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ได้ ให้ท าการเปิดตรวจสินค้าและให้เป็นไปตามอัตราเปิดตรวจสินค้าขาออก
ที่ก าหนด 

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกต่อการค้าชายแดนเป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน และเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบน าของออกตามแนวชายแดน ณ ด่านพรมแดน  
จุดผ่านแดนถาวร  จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนทางการค้า หรือจุดผ่อนปรนพิเศษ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
ศุลกากร  

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพ่ือส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน ณ ด่านพรมแดน  
จุดผ่านแดนถาวร  จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนทางการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษ ศุลกากร ให้ผู้ส่งของออกยื่น
ใบแจ้งรายละเอียดสินค้าขาออก (กศก. 153) พร้อมส าเนาหนึ่งฉบับต่อพนักงานศุลกากร ณ ด่านพรมแดน  จุดผ่าน
แดนถาวร  จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนทางการค้า หรือจุดผ่อนปรนพิเศษ เพ่ือให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของของให้ถูกต้องตรงตามที่ส าแดง และบันทึกการรับรองการส่งออกเพ่ือเป็นหลักฐานให้กับผู้
ส่งของออก โดยของที่ส่งออกจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) มีราคาไม่เกินห้าหมื่นบาท 

(2) ไม่เป็นของต้องเสียอากรขาออก หรือของต้องห้าม หรือของต้องก ากัด  เว้นแต่เป็นของต้องก ากัด
ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกหรือได้ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 

(3) ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเว้นแต่
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

                   กศก. 153 ในแต่ละวันให้รวบรวมน าส่งด่านศุลกากรในวันถัดไป เพ่ือจัดท าใบขนสินค้า  
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แผนภาพการส่งออก (Work flow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้พนกังานศลุกากร
ประจ าดา่นพรมแดน

ตรวจสอบรถบรรทุกสนิคา้
กอ่นท าการรบับรรทกุ 

(0409) 

Red Line (0301) 

ใหต้รวจสอบพกิดั ราคาและของ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสนิคา้
โดยเครือ่งเอกซเรยห์รอื

ท าการเปิดตรวจ (0309) 

ตดับญัชีใบก ำกบั
การขนย้ายสนิค้า 

ลงนำมในช่อง ดำ่นศลุกำกร ในใบ ศบ.๓ 

         รถสนิค้ำเข้ำเคร่ืองชัง่ 

เจ้ำพนกังำนศลุกำกรพิมพ์ใบชัง่น ำ้หนกั 

  ตรวจสอบเอกสำรใบขนสนิค้ำขำออก 

Green Line (0309)  

ไมต่อ้งตรวจสอบพกิดั ราคา
และของ 
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แนวคิดการส่งออกสินค้า  

ผู้ประกอบการส่งออกหรือผู้ส่งของออกประสงค์จะน าสินค้าไปขายยังต่างประเทศ ที่ผลิตจากใน
ประเทศเองหรือสินค้ามาจากต่างประเทศก็ตาม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประกอบการที่ดีนั่นคือ ก าไรจากการขาย 
เป็นการน าเงินตราจากต่างประเทศเข้าประเทศ ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจภายในประเทศที่ต้ องการน าเงินตรา
จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ เงินตราที่เข้ามาในประเทศมากกว่าที่จะต้องเสียออกไป เรียกว่า “การได้
ดุลการค้า” ดังนั้นนโยบายภาครัฐจึงส่งเสริมให้มีการส่งออกสินค้า โดยยกเว้นอากรส าหรับสินค้าส่งออก 
คงเหลือไว้เฉพาะสินค้าหนังโคและหนังกระบือ (ภาค 3 ประเภท 3)  กับ ไม้ ไม้แปรรูปและของท าด้วยไม้ (ภาค 
3 ประเภท 5)  อีกทั้งยังสนับสนุนสินค้าบางประเภทที่ผลิตในประเทศไทยให้ได้รับเงินชดเชยจากสินค้าที่
ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ นั่นแสดงว่าการส่งออกสินค้าหรือแม้กระทั่งการบริการ ที่จะน าเงินตราจาก
ต่างประเทศเข้ามาในประเทศ จะเป็นประโยชน์กับคนในประเทศ  

กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่น าเข้ามาใน
ประเทศ และสินค้าที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นหลัก ทั้งการเก็บภาษี ปกป้องภัยอันตรายที่จะเข้ามาใน
ประเทศ ในรูปของสินค้า  ขณะเดียวกันจ าเป็นทีจ่ะต้องอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออก
สินค้า  โดยเฉพาะผู้ส่งของออก อาทิ ช่วยแก้ปัญหา ให้ค าปรึกษา ส่งเสริมการค้า เป็นต้น ให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน ดังที่ตั้งไว้ใน วิสัยทัศน์ ของกรมศุลกากร พนักงานศุลกากรจึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ที่
จะต้องร่วมมือกนัขับเคลื่อนระบบการค้า ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ปรับบทบาทจากการเป็นผู้รับ เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ ท าหน้าที่ปกป้องคนในประเทศ จากการเอารัด
เอาเปรียบ ของผู้ที่หวังเพียงผลประโยชน์ส่วนตน พนักงานศุลกากรทุกคนจึงควรภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติตรงนี้ 
ขอให้ท าหน้าที่ของเราอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะน าพาประเทศไปสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืนได้ในที่สุด  
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ช่องทางส าหรับส่งของออกของด่านศุลกากรเชียงของ (Port) และเวลาขนส่งของเข้า-ออก 

ช่องทางการน าเข้า-ส่งออกสินค้าด่านศุลกากรเชียงของ  ประกอบด้วย   

4401  ด่านศุลกากรเชียงของ                                                                                                                        

4402  ด่านพรมแดนเชียงของแห่งที่3 (ท่าเรือผาถ่าน) 

4403  ด่านพรมแดนเชียงของแห่งที่2 (ท่าเรือเชียงของ) 

4404  ด่านพรมแดนเชียงของแห่งที่1 (ท่าเรือบั๊ค) 

4405  ด่านพรมแดนเชียงของแห่งที่4 (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4 เชียงของ-ห้วยทราย) 

4406 จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก 

4407  จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก 

4408  จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง 

4409  จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย 

               ก าหนดเวลาขนส่งของเข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบกตามทางอนุมัติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลง
วันที่ 3 เมษายน 2561 ออกตามความในประกาศกรมศุลกากรที่ 21/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561  

ด่านพรมแดนเชียงของแห่งที่1 (ท่าเรือบั๊ค)        เวลาที่ก าหนด  06.00-18.00 น. 

ด่านพรมแดนเชียงของแห่งที่2 (ท่าเรือเชียงของ) เวลาที่ก าหนด  06.00-18.00 น. 

ด่านพรมแดนเชียงของแห่งที่3 (ท่าเรือผาถ่าน)   เวลาที่ก าหนด  06.00-18.00 น. 

ด่านพรมแดนเชียงของแห่งที่4 (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4 เชียงของ-ห้วยทราย) 

เวลาที่ก าหนด  06.00-22.00 น. 

จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ออกตาม
ความในประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 เปิดท าการระหว่างเวลา 06.00-
18.00 น. 

               จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึกเวลาที่ก าหนด  06.00-18.00 น. 

จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋องเวลาที่ก าหนด  06.00-18.00 น. 

จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้ายเวลาที่ก าหนด  06.00-18.00 น. 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

ด่านศุลกากรได้ก าหนดมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการทางศุลกากรที่ส าคัญ เพ่ือเสริมสร้าง
ความพึงพอใจกับผู้รับบริการและผู้มาติดต่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในกรณีที่ด่านศุลกากรเชียงของ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดระยะเวลา จะแจ้งให้ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อทราบ พร้อมแจ้งเหตุผล
ส าหรบัข้อขัดข้องดังกล่าว และจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

1. การรับเอกสารหรือข้อมูลการส่งออกสินค้า และตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น 

5 นาที 

2. การรับชั่งน้ าหนักยานพาหนะขนส่ง 5 นาที 
3. การบันทึกข้อมูลใบก ากับใบขน (Matching) 2 นาที 
4.การแจ้งให้ผู้ ส่ งออกน ารถขนส่งไปรับการตรวจสอบโดย
เครื่องเอกซเรย์ และด าเนินการประมวลผลการตรวจสอบสินค้า
กรณีใบขน Red Line 

                15 นาที 

5. บันทึกรับบรรทุกสินคา ณ ด่านพรมแดน 2 นาที 

หมายเหตุ : การเริ่มนับระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละเรื่องตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น ผู้รับบริการ/ผู้มา
ติดต่อจะต้องยื่นเอกสารและ/หรือหลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสารอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2. ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

3. ประกาศกรมศุลกากร และค าสั่งด่านศุลกากรเชียงของที่เก่ียวข้องกับพิธีการศุลกากรขาออก 
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ภาคผนวก 
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