
พิธีการศุลกากร
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 204/2562

เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
ณ เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ EEC

นายคลี่เอก มาสมาน นักวิชาการศุลกากรช านาญการ กรมศุลกากร



จุดเริ่มต้น เขตปลอดอากรกิจการพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์

แผนยุทธศาสตร์ภายใต้
THAILAND 4.0

คณะท างานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ศุลกากรส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Commerce)

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก



ภาพรวม Cross-Border e-Commerce Model
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กฎหมาย ประกาศกรมศุลกากร

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2562

QR CODE

หมวด 1 ว่าด้วยพิธีการศุลกากรส าหรับ
เขตปลอดอากรฯ (ของต่างประเทศ)

หมวด 2 ว่าด้วยพิธีการศุลกากรส าหรับ
การน าของในราชอาณาจักร เข้าไปใน
เขตปลอดอากรฯ และการน าออกจาก
เขตปลอดอากรฯ (ของในประเทศ)

2 หมวด 73 ข้อ

ผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์



ภาพรวม การน าสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

PRE-ARRIVAL MANIFEST
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ก่อนยานพาหนะมาถึงด่านศุลกากร

ใบขนสินค้าประเภท F

แจ้งเส้นทางการขนส่งต่อสถานีต้นทาง
และขนส่งตามเส้นทางที่แจ้ง

ขนส่งโดยรถบรรทุกชนิดตู้ทึบ

หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย
ให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน

ควบคุมด้วยระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์

สภาพกุญแจอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเอกซเรย์ และเทคโนโลยีระบุตัวตนของสนิค้า

ตรวจสอบก่อนน าเข้าเกบ็

e-Inventory



ภาพรวม ของที่ห้ามน าเข้าเขตปลอดอากรกิจการพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์

ของอื่น ๆ ที่ส านักงานหรือ
ด่านศุลกากรก าหนด

อาวุธ ยุทธภัณฑ์ ของถ่ายล า ผ่านแดนของต้องห้าม



ประเภทที่ 3   สินค้าประเภทอื่น

สินค้าที่ต้องใช้ใบอนุญาต/ใบรับรองในการส่งออก
สินค้าที่ขอใช้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษทางภาษี
สินค้าที่ขอใช้สิทธิยกเว้นอากร ตามภาค 4

ไม่สามารถรวมรายการสินค้าได้

ประเภทที่ 2   สินค้ารวมใบตราส่ง

สินค้าที่ไม่ต้องเสียอากร
สินค้าที่ไม่ขอใช้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษทางภาษี
สินค้าไม่ขอใช้สิทธิยกเว้นอากร ตามภาค 4

รวมรายการได้ไม่เกิน 40 รายการ/ฉบับ
แสดงข้อมูลสินค้าและ
ประเภทพิกัด ตามสินค้า
ที่มีมูลค่ารวมสูงสุด

ประเภทที่ 1  เอกสารไม่มีมูลค่าทางการค้า

เอกสารที่ไม่ต้องเสียอากร

รวมรายการได้ไม่จ ากัดจ านวน/ฉบับ 03
ใบขนสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

สินค้า
ประเภทอื่น

TYPE E

02
ใบขนสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

สินค้า
รวมใบตราส่ง

TYPE E

การจัดประเภทสินคา้ ใบขนสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ประเภท E)

ไม่เป็นของต้องห้ามของต้องก ากัด

01
ใบขนสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

เอกสาร 
ไม่มีมูลค่าทางการค้า

TYPE E



เพื่อตัดบัญชีสินค้าคงคลัง

เขตปลอดอากร

ผู้ประกอบกิจการฯ

ภาพรวม การน าสินค้าออกไปจากเขตปลอดอากรฯ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ใบขนฯ E สินค้า 3 ประเภท

หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย
ให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน

ควบคุมด้วยระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์

แจ้งเส้นทางการขนส่งต่อสถานีต้นทาง
และขนส่งตามเส้นทางท่ีแจ้ง

ขนส่งโดยรถบรรทุกชนิดตู้ทึบ

อยู่ในสภาพปกติ

ตรวจสอบระบบ
กุญแจอิเล็กทรอนิกส์

ส่งออกส าเร็จ
ปรับสถานะการรับบรรทุก

ตรวจสอบด้วยระบบเอกซเรย์ และเทคโนโลยีระบุตัวตนของสินคา้

ส่งข้อมูลและจัดท าใบขนฯ
ในฐานะผู้ส่งออก

คัดแยกสินค้า



ประเภทที่ 4   สินค้าประเภทอื่น

สินค้าที่ต้องใช้ใบอนุญาต/ใบรับรองในการน าเข้า
สินค้าที่ใช้สิทธิประโยชน์หรือสิทธพิิเศษภาษี

ไม่สามารถรวมรายการสินค้าได้

ประเภทที่ 3   สินค้าที่ต้องเสียอากร

สินค้าที่มีราคา (FOB) ไม่เกิน 40,000 บาท
ไม่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ไม่ใช้สิทธิยกเว้นอากร ตามภาค 4

รวมรายการได้ไม่เกิน 40 รายการ/ฉบับ
แสดงข้อมูลสินค้าและ
ประเภทพิกัด ตามสินค้า
ที่มีอัตราอากรสูงสุด

ประเภทที่ 2   สินค้าที่ไม่ต้องเสียอากร

สินค้าที่มีราคา (CIF) ไม่เกิน 1,500 บาท

สินค้าตัวอย่าง 

รวมรายการได้ไม่เกิน 250 รายการ/ฉบับ
แสดงข้อมูลสินค้าและ
ประเภทพิกัด ตามสินค้า
ที่มีมูลค่ารวมสูงสุด

ประเภทที่ 1  เอกสารไม่มีมูลค่าทางการค้า

เอกสารที่ไม่ต้องเสียอากร

รวมรายการได้ไม่จ ากัดจ านวน/ฉบับ

04
ใบขนสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือใช้หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักร

สินค้า
ประเภทอื่น

TYPE I

03
ใบขนสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือใช้หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักร

สินค้ามูลค่าไม่เกิน
40,000 บาท (FOB)

TYPE I

02
ใบขนสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือใช้หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักร

สินค้ามูลค่าไม่เกิน 
1,500 บาท (CIF)

TYPE I

01
ใบขนสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือใช้หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักร

เอกสาร 
ไม่มีมูลค่าทางการค้า

TYPE I

การจัดประเภทสินคา้ ใบขนสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักร (ประเภท I)

ไม่เป็นของต้องห้ามของต้องก ากัด



น าเข้าส าเร็จ
สินค้าออกไปจากเขตปลอดอากรฯ

เพื่อตัดบัญชีสินค้าคงคลัง

เขตปลอดอากร

ผู้ประกอบกิจการฯ

ภาพรวม การน าสินค้าออกไปจากเขตปลอดอากรฯ เพื่อใช้หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักร (ประเภท I)

ใบขนฯ I สินค้า 4 ประเภท

ตรวจสอบด้วยระบบเอกซเรย์ และเทคโนโลยีระบุตัวตนของสินคา้

ส่งข้อมูลและจัดท าใบขนฯ
ในฐานะผู้น าเข้า

คัดแยกสินค้า

G ยกเว้นการตรวจทางกายภาพ
R ตรวจสอบทางกายภาพ

การบริหารความเสี่ยงตรวจสอบสินค้า

X  ระบบเอกซเรย์

ค านวณอากร
สภาพ ราคา พิกัดอัตราศุลการ
ที่เป็นอยู่ในเวลาที่ปล่อยสินค้า



วันที่ 15 ตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

กฎหมาย การช าระค่าอากรและการน าของกลับเขา้เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์

ผู้ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องช าระค่า
อากร จนกว่าจะครบก าหนด 14 วัน นับแต่วันที่ระบบ

คอมพิวเตอร์ของศุลกากรออกเลขที่ใบขนสินค้า

สินค้าที่ผู้ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ยื่นขอยกเลิกรายการและน าของกลับเข้าไป
ยังเขตปลอดอากรภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรออกเลขที่ใบขนสินคา้ 

“ไม่มีภาระค่าอากร”

แต่ต้องพิสูจน์ได้ว่า... เป็นสินค้ารายการเดยีวกนักบัที่น าออก
และ มิได้เปลี่ยนแปลงสภาพหรือลักษณะของสินค้านั้น

วันที่
น าออก

14 วัน



กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ยกเว้น มาตรา 13 วรรคสาม
มาตรา 51 วรรคหนึ่ง

เพื่อ ไม่ต้องช าระค่าอากรทันที
และน าของกลับเข้าไปในเขตปลอดอากรฯ
ได้โดย ไม่มีภาระค่าอากร (14วัน)

2 ข้อ

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2562

QR CODE



ไม่เกิน 2 ปี

ภาพรวม ระยะเวลาการเก็บสินคา้

ขยายได้ไม่เกิน 1 ปี

2
ครบ

ปี

เคลื่อนย้ายไป   เพื่อส่งออก

น าสินค้าออกไป เพื่อช าระอากร
30

วัน

ออกแบบแจ้ง
การประเมินอากร (กศก.115)

!



ภาพรวม การน าของในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์

มีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน
และไม่มีภาระค่าอากร

มีพ้ืนที่จัดไว้เฉพาะแยกจาก
สินค้าต่างประเทศอย่างชัดเจน

ยื่นค าร้องอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอน าสินค้า
เข้าเขตปลอดอากร

ใช้ระบบเอกซเรย์ เทคโนโลยีระบุตัวตนของสินค้า
และระบบสินค้าคงคลังอิเล็กทรอนิกส์

จัดท าเป็นใบขนสินค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ประเภท E)

การส่งออก



นายคลี่เอก มาสมาน นักวิชาการศุลกากรช านาญการ กรมศุลกากร

ขอขอบคุณ




