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คณะทํางานจดัทําแนวทางการตอบป�ญหาและประสานงานสาํหรบัผูป้ระกอบการ
ของเรง่ดว่นสาํนกังานศุลกากรตรวจสนิค้าท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ

จดัทําโดย



ค ำน ำ 

ตามที่ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการ     
ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย
กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วน ซึ่งมีการตรวจสอบข้อมูลตามหลักการบริหารความเสี่ยง       
โดยระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ทั้งนี้หากกรณีที่ของต้องเปิดตรวจ (Red Line) และพบว่ามีเหตุสงสัย     
ในความถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ประกอบการของเร่งด่วนติดต่อกับผู้น าของเข้าหรือผู้รับของ เพ่ือให้แสดง
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม เช่น หลักฐานการช าระเงิน ใบอนุญาตน าเข้า หรือคู่มือการใช้งาน เพ่ือประกอบ   
การพิจารณา นั้น  

อย่างไรก็ตามจากการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเข้าไปศึกษาดูงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 
Services: CS) ของผู้ประกอบการของเร่งด่วน พบว่าผู้ประกอบการฯ แต่ละรายมีการติดต่อสื่อสารกับผู้น าของ
เข้าผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีเนื้อหาหรือข้อความที่สื่อสารไปยังผู้น าเข้าหรือผู้รับของที่แตกต่างกัน 
และอาจไม่ครบถ้วน ส่งผลท าให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ถูกต้องตามที่
กฎหมายหรือระเบียบก าหนด ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการพิจารณา และอาจจะกระทบต่อ                
ความเชื่อมั่นของประชาชนในกระบวนการท างานของศุลกากร 

ดังนั้น ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้มีค าสั่งส านักงานศุลกากร    
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ 126/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือแนวทางตอบปัญหา
และติดต่อประสานงานส าหรับผู้ประกอบการของเร่งด่วน ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เพ่ือจัดท าคู่มือ
แนวทางตอบปัญหาและติดต่อประสานงานส าหรับผู้ประกอบการของเร่งด่วน เล่มนี้ ซึ่งเป็นการสรุปเนื้อหา
สาระที่ส าคัญของประกาศ ค าสั่ง กฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาจัดท าในรูปแบบของ
ข้อความ (Template) และน ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการของเร่งด่วนกับผู้น าของเข้า     
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบของเร่งด่วนแล้ว มีเหตุสงสัยในความถูกต้องจึงแจ้งให้ผู้ประกอบการของ
เร่งด่วนติดต่อกับผู้น าของเข้าแสดงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและเพ่ิมประสิทธิภาพ            
ในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผู้ประกอบการ
ของเร่งด่วน อันจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป 

 

 

 

                                               ดร.ดลวิทย์ พุทธเจริญทอง 
                                                 หัวหน้าคณะท างานจัดท าคู่มือแนวทางตอบปัญหา 

                                                และติดต่อประสานงานส าหรับผู้ประกอบการของเร่งด่วน 
 

 
  



๒ 
 

สำรบัญ 
   หน้ำ 
ค ำสั่งส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิที่ 126/2565                 
เรื่องแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือแนวทำงตอบปัญหำและติดต่อประสำนงำนส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรของเร่งด่วน 

 3 

กรณีมีเหตุอันควรสงสัยถึงควำมถูกต้องของรำคำ  5 
 การขอหลักฐานประกอบการพิจารณา ส าหรับการน าเข้าสินค้าเร่งด่วน  6 
 การประเมินราคาใหม่ ส าหรับของน าเข้าเร่งด่วนประเภทที่ 3  7 
 การประเมินราคาใหม่ ส าหรับของน าเข้าเร่งด่วนประเภทที่ 2  11 
กรณีตรวจพบว่ำเป็นของต้องก ำกัด  15 
 เครื่องส าอาง  16 
 อาหาร  17 
 ยา  18 
 เครื่องมือแพทย์  19 
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  20 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  21 
 เครื่องวิทยุคมนาคม  22 
 อุปกรณ์ในกิจการโทรทัศน์  23 
 เมล็ดพืช  24 
 พันธุ์พืช  25 
 สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่า  26 
 สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่า (กรณีเป็นสัตว์น้ า)  27 
 อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  28 
 เครื่องชั่ง ตวง วัด  29 
กรณีตรวจพบว่ำเป็นของต้องห้ำม  30 
 บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า  31 
 วัตถ ุหรือสื่อลามก  32 
กรณีมีข้อสงสัยในชนิดหรือประเภทของสินค้ำ (พิกัดอัตรำศุลกำกร)  33 
 กรณีท่ีเจ้าพนักงานศุลกากรมีข้อสงสัยในรายละเอียดสินค้า    34 

 
กรณีท่ีเจ้าพนักงานศุลกากรตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าส าแดงประเภทพิกัด
อัตราอากรไม่ถูกต้อง 
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กรณีมีเหตุอันควรสงสัยถึงควำมถูกต้องของรำคำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๖ 
 

กำรขอหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ส ำหรับกำรน ำเข้ำสินค้ำเร่งด่วน  

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) ตามใบขน
สินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใบตราส่งสินค้า (Airway Bill) 
เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ประเภทพิกัด.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
จ านวน ............................ ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงานศุลกากรแล้ว พบว่ำรำคำ
สินค้ำไม่สอดคล้องกับข้อมูลรำคำใน website ของผู้ผลิต หรือรำคำของที่เหมือนหรือคล้ำยกัน จึงมีเหตุอัน
ควรสงสัยถึงควำมถูกต้องของรำคำที่ส ำแดง  ซึ่งอาศัยอ านาจตาม มาตรา 14, 16, 17 และ 51              
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 2560 ประกอบกฎกระทรวง การก าหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ. 2560 
ข้อ 6 และข้อ 10 ก าหนดให้ผู้น าของเข้ามีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริง หรือความถูกต้องของข้อความหรือเอกสาร
ใดๆที่ได้ส าแดงต่อพนักงานศุลกากร และหากมีเหตุอันควรสงสัยในข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องของข้อความ
หรือเอกสารนั้นๆ ให้ผู้น าเข้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม 

ดังนั้น จึงขอให้ท่ำนจัดส่งเอกสำรหลักฐำนกำรซื้อขำยหรือหลักฐำนอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำ
ดังกล่ำว เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ อาท ิ

๑. หลักฐานการโอนเงินช าระค่าสินค้า* 
๒. บัญชีรายการสินค้า (Invoice)* 
๓. เอกสารการสั่งซื้อ (Purchase Order)* 
๔. สัญญาหรือข้อตกลงการซื้อ-ขาย 
๕. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์โต้ตอบระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย 
๖. เอกสารอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการตกลงช าระราคาซื้อ-ขายของดังกล่าว  

*เป็นเอกสารเบื้องต้นที่ผู้น าเข้าพึงมี  

ทั้งนี้ เมื่อเจ้าพนักงานศุลกากรได้รับค าอธิบายและ/หรือได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมที่
สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงของราคาสินค้าโดยปราศจากข้อสงสัย จะด าเนินการตรวจปล่อยสินค้าต่อไป 
หมำยเหตุ  ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับ
ของเร่งด่วน ข้อ 6 (3) ของเร่งด่วนขาเข้าที่มีมูลค่า FOB ไม่เกิน 40,000 บาท ต้องไม่เป็น 

๑. ของต้องห้ามต้องก ากัด  
๒. ของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  
๓. ของที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร อาทิ ของที่ส่งไปซ่อม ของที่น าออกไปต่างประเทศและน ากลับเข้ามา  
๔. ของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย  

 

กฎกระทรวง กำรก ำหนดและกำรใช้รำคำศุลกำกร  

 

ประกำศกรมศุลกำกรที่ 130/2561 เรื่องกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ว่ำด้วยกระบวนกำรทำงศุลกำกรเกี่ยวกับของเร่งด่วน 

 



๗ 
 

การประเมินราคาใหม่ ส าหรับของน าเข้าเร่งด่วนประเภทที่ 3 

๑. กรณีช ำระอำกรขำดไม่เกิน 5,000 บำท ให้ช าระอากรส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน พร้อมเบี้ยปรับ เงินเพ่ิม 
ตามกฎหมาย (ผ่อนผันการปรับ) 

ตัวอย่างการประเมิน 

      

อากรขาด     428.50   บาท 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมขาด 129.98   บาท 

เงินเพ่ิม VAT ที่ขาดร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 1.95   บาท 
รวมที่ต้องช าระท้ังสิ้น 560.43   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา FOB (USD) พิกัดสินค้า อัตราอากร ราคา CIF อากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 

ส าแดง : 60 6404.19.30 30% 2,641.00 792.00 240.24 1,032.24 

ประเมินใหม ่: 100 6404.19.30 30% 4,068.33 1,220.50 370.22 1,590.72 

ช าระขาด (บาท)    428.50 129.98 558.48 

เกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตาม พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 

 



๘ 
 

๒. กรณีช ำระอำกรขำดเกิน 5,000 บำท แต่ไม่เกิน 50,000 บำท  ให้ปรับครึ่งเท่ำของอำกรที่ขำดและ    
ให้ช าระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วน พร้อมเบี้ยปรับ  เงินเพ่ิมตามกฎหมาย 

ตัวอย่างการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา FOB (USD) พิกัดสินค้า อัตราอากร ราคา CIF อากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 

ส าแดง: 100  6404.19.30 30% 4,068.33 1,220.50 370.22 1,590.72 

ประเมินใหม่ : 900  6404.19.30 30% 32,614.97 9,784.50 2,967.97 12,752.47 

ช าระขาด (บาท)    8,564.00 2,597.75 11,161.75 

อากรขาด      8,564.00    บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมขาด 2,597.75    บาท 
ค่าปรับครึ่งเท่าของอากรที่ขาด 4,282.00    บาท 
เบี้ยปรับค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (ครึ่งเท่า) 1,298.96    บาท 
เงินเพ่ิม VAT ที่ขาด ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 38.97    บาท 
รวมที่ต้องช าระท้ังสิ้น 16,781.68   บาท 



๙ 
 

๓. กรณีอำกรขำดเกินกว่ำ 50,000 บำท แต่ไม่เกิน 100,000 บำท ให้ปรับหนึ่งเท่ำของอำกรที่ขำดและ
ให้ช าระค่าภาษีอากรที่ขาดให้  ครบถ้วน พร้อมเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมตามกฎหมาย และผิดประเภทใบขน  
ปรับผิดพิธีการ 1,000 บาท 

ตัวอย่างการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา FOB  พิกัดสินค้า อัตราอากร ราคา CIF อากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 

ส าแดง : 100 USD 6404.19.30 30% 4,068.33 1,220.50 370.22 1,590.72 

ประเมินใหม่ : 
270,271 บาท 

6404.19.30 30% 273,473.71 82,042.11 24,886.10 106,908.21 

ช าระขาด (บาท)    80,821.61 24,515.88 105,337.49 

อากรขาด                   80,821.61    บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมขาด 24,515.88    บาท 
ค่าปรับหนึ่งเท่าของอากรที่ขาด                  80,821.61    บาท 
เบี้ยปรับค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (1 เท่า)        24,515.88    บาท 
เงินเพ่ิม VAT ที่ขาด ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 367.74    บาท 
ค่าปรับผิดพิธีการ 1,000.00    บาท 
รวมที่ต้องช าระท้ังสิ้น 212,042.72   บาท 



๑๐ 
 

๔. กรณีอำกรขำดเกินกว่ำ 100,000 บำท ให้ปรับสองเท่ำของอำกรที่ขำดและให้ช าระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ 
ครบถ้วน พร้อมเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมตามกฎหมาย และผิดประเภทใบขน ปรับผิดพิธีการ 1,000 บาท 

ตัวอย่างการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา FOB  พิกัดสินค้า อัตราอากร ราคา CIF อากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 

ส าแดง : 100 USD 6404.19.30 30% 4,068.33 1,220.50 370.22 1,590.72 

ประเมินใหม่ : 
450,451 บาท  

6404.19.30 30% 455,455.51 136,636.65 41,446.45 178,083.10 

ช าระขาด (บาท)    135,416.15 41,076.23 176,492.38 

อากรขาด                   135,416.15    บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมขาด 41,076.23    บาท 
ค่าปรับสองเท่าของอากรที่ขาด              270,832.30    บาท 
เบี้ยปรับค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (1 เท่า)        41,076.23    บาท 
เงินเพ่ิม VAT ที่ขาด ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 616.14    บาท 
ค่าปรับผิดพิธีการ 1,000.00    บาท 
รวมที่ต้องช าระท้ังสิ้น 490,017.05   บาท 



๑๑ 
 

การประเมินราคาใหม่ ส าหรับของน าเข้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 

๑. กรณีราคาประเมินใหม่ (CIF) เกิน 1,500 บาท ผิดประเภทใบขนฯ และส าแดงราคาเป็นเท็จ เป็นเหตุให้
ช าระอำกรขำดไม่เกิน 5,000 บำท ให้ช าระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วนพร้อม เบี้ยปรับเงินเพ่ิมตาม
กฎหมาย และปรับผิดพิธีการ 1,000 บาท 

ตัวอย่างการประเมิน 

  

อากรขาด     1,220.50   บาท 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมขาด 370.22   บาท 
เงินเพ่ิม VAT ที่ขาดร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 5.55   บาท 
ค่าปรับผิดพิธีการ      1,000.00   บาท 
รวมที่ต้องช าระท้ังสิ้น 2,596.27   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา FOB  พิกัดสินค้า อัตราอากร ราคา CIF อากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 

ส าแดง : 20 USD 6404.19.30 30% 1,213.67 0.00 0.00 0.00 

ประเมินใหม ่: 100 USD 6404.19.30 30% 4,068.33 1,220.50 370.22 1,590.72 

ช าระขาด (บาท)    1,220.50 370.22 1,590.72 



๑๒ 
 

2. ผิดประเภทใบขนฯ และส าแดงราคาเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ช ำระอำกรขำดเกินกว่ำ 5,000 บำทแต่ไม่เกิน 
50,000 บำท (เข้ากรณีตามมาตรา 243 พรบ. ศุลกากร 2560) ให้ปรับครึ่งเท่ำของอำกรที่ขำดและให้
ช าระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วน พร้อมเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมตามกฎหมาย และปรับผิดพิธีการ 1,000 บาท 

ตัวอย่างการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา FOB (USD) พิกัดสินค้า อัตราอากร ราคา CIF อากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 

ส าแดง : 20  6404.19.30 30% 1,213.67 0.00 0.00 0.00 

ประเมินใหม ่: 900  6404.19.30 30% 32,614.97 9,784.50 2,967.97 12,752.47 

ช าระขาด (บาท)    9,784.50 2,967.97 12,752.47 

อากรขาด                         9,784.50    บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมขาด                      2,967.97    บาท 
ค่าปรับครึ่งเท่าของอากรที่ขาด 4,892.25    บาท 
เบี้ยปรับค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (ครึ่งเท่า) 1,483.99    บาท 
เงินเพ่ิม VAT ที่ขาดร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 44.52    บาท 
ค่าปรับผิดพิธีการ                      1,000.00   บาท 
รวมที่ต้องช าระท้ังสิ้น 20,173.23   บาท 



๑๓ 
 

๓. ผิดประเภทใบขนฯ และส าแดงราคาเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ช ำระอำกรขำดเกินกว่ำ 50,000 บำท แต่ไม่เกิน 
100,000 บำท (เข้ากรณีตามมาตรา 243 พรบ. ศุลกากร 2560)  ให้ปรับหนึ่งเท่ำของอำกรที่ขำดและ
ให้ช าระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วน พร้อมเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมตามกฎหมาย และปรับผิดพิธีการ 1,000 บาท 

ตัวอย่างการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา FOB (USD) พิกัดสินค้า อัตราอากร ราคา CIF อากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 

ส าแดง : 20 USD 6404.19.30 30% 1,213.67 0.00 0.00 0.00 

ป ร ะ เ มิ น ใ ห ม่  : 
270,271 THB 

6404.19.30 30% 273,473.71 82,042.11 24,886.10 106,928.21 

ช าระขาด (บาท)    82,042.11 24,886.10 106,928.21 

อากรขาด                         82,042.11   บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมขาด                      24,886.10   บาท 
ค่าปรับหนึ่งเท่าของอากรที่ขาด      82,042.11  บาท 
เบี้ยปรับค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ( 1 เท่า)                     24,886.10  บาท 
เงินเพ่ิม VAT ที่ขาดร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 373.29  บาท 
ค่าปรับผิดพิธีการ                        1,000.00 บาท 
รวมที่ต้องช าระท้ังสิ้น  215,229.71   บาท 



๑๔ 
 

4. ผิดประเภทใบขนฯ และส าแดงราคาเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ช ำระอำกรขำดเกินกว่ำ 100,000 บำท  
(เข้ากรณีตามมาตรา 243 พรบ. ศุลกากร 2560)  ให้ปรับสองเท่ำของอำกรที่ขำดและให้ช าระค่าภาษี
อากรที่ขาดให้ครบถ้วน พร้อมเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมตามกฎหมาย และปรับผิดพิธีการ 1,000 บาท 

ตัวอย่างการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ราคา FOB (USD) พิกัดสินค้า อัตราอากร ราคา CIF อากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 

ส าแดง : 20 6404.19.30 30% 1,213.67 0.00 0.00 0.00 

ป ร ะ เ มิ น ใ ห ม่  : 
450,451 บาท  

6404.19.30 30% 455,455.51 136,636.65 41,446.45 178,083.10 

ช าระขาด (บาท)    136,636.65 41,446.45 178,083.10 

อากรขาด                       136,636.65   บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมขาด                      41,446.45   บาท 
ค่าปรับสองเท่าของอากรที่ขาด      273,273.30  บาท 
เบี้ยปรับค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ( 1 เท่า)                     41,446.45  บาท 
เงินเพ่ิม VAT ที่ขาดร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 621.70  บาท 
ค่าปรับผิดพิธีการ                       1,000.00  บาท 
รวมที่ต้องช าระท้ังสิ้น 494,424.55   บาท 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของต้องก ำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

เครื่องส ำอำง 
 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด.........................จ านวน ............................  ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้วพบว่า สินค้ำที่ท่ำนน ำเข้ำมำนั้นเป็นสินค้ำที่ต้องได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ (อย.) ก่อนกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านด าเนินการขออนุญาตน าเข้าสินค้ารายการดังกล่าว จากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ให้ถูกต้อง หากหน่วยงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตให้ภายหลังวันน าเข้า 
หรือผ่อนผันให้น าสินค้ารายการดังกล่าวเข้ามาได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพ่ือด าเนินพิธีการทางศุลกากร  
ที่เก่ียวข้องต่อไป  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าที่น าเข้ามานี้  มิได้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ชัดเจน หรือ แจ้ง
รายละเอียดของสินค้าไม่ตรงกับประเภท/ชนิดของสินค้าที่น าเข้ามา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ำเป็นของต้อง
ก ำกัด* จึงไม่สามารถปฏิบัติพิธีการน าเข้าในรูปแบบของของเร่งด่วนได้  ตามประกาศกรมศุลกากรที่          
130 / 2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของ
เร่งด่วน จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าที่ท่านน าเข้าเป็นของต้องก ากัด ท าให้ปฏิบัติพิธีการ
น าเข้าสินค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร ส่งผลให้มีค่าปรับผิดพิธีการฯ ในส่วนนี้จ านวนเงิน 1,000 
บาท   
*ของต้องก ากัด คือ ของที่มีกฎหมายก าหนดว่าหากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ใดน าของต้องก ากัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 
246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 

 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 



๑๗ 
 

อำหำร 
 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด.........................จ านวน ............................  ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้วพบว่า สินค้ำที่ท่ำนน ำเข้ำมำนั้นเป็นสินค้ำที่ต้องได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ (อย.) ก่อนกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านด าเนินการขออนุญาตน าเข้าสินค้ารายการดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ให้ถูกต้อง หากหน่วยงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตให้ภายหลังวันน าเข้า 
หรือผ่อนผันให้น าสินค้ารายการดังกล่าวเข้ามาได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพ่ือด าเนินพิธีการทางศุลกากร
ต่อไป  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าที่น าเข้ามานี้ มิได้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ชัดเจน หรือ แจ้ง
รายละเอียดของสินค้าไม่ตรงกับประเภท/ชนิดของสินค้าที่น าเข้ามา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ำเป็นของต้อง
ก ำกัด* จึงไม่สามารถปฏิบัติพิธีการน าเข้าในรูปแบบของของเร่งด่วนได้  ตามประกาศกรมศุลกากรที่          
130 / 2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับ   
ของเร่งด่วน จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าที่ท่านน าเข้าเป็นของต้องก ากัด ท าให้ปฏิบัติพิธีการ
น าเข้าสินค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร ส่งผลให้มีค่าปรับผิดพิธีการฯ ในส่วนนี้จ านวนเงิน 1,000 
บาท   

 
*ของต้องก ากัด คือ ของที่มีกฎหมายก าหนดว่าหากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ใดน าของต้องก ากัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 
246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 



๑๘ 
 

ยำ 
 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด.........................จ านวน ............................  ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้วพบว่า สินค้ำที่ท่ำนน ำเข้ำมำนั้นเป็นสินค้ำที่ต้องได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ (อย.) ก่อนกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านด าเนินการขออนุญาตน าเข้าสินค้ารายการดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ให้ถูกต้อง หากหน่วยงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตให้ภายหลังวันน าเข้า 
หรือผ่อนผันให้น าสินค้ารายการดังกล่าวเข้ามาได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพ่ือด าเนินพิธีการทางศุลกากร
ต่อไป  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าที่น าเข้ามานี้ มิได้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ชัดเจน หรือ แจ้ง
รายละเอียดของสินค้าไม่ตรงกับประเภท/ชนิดของสินค้าที่น าเข้ามา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ำเป็นของต้อง
ก ำกัด* จึงไม่สามารถปฏิบัติพิธีการน าเข้าในรูปแบบของของเร่งด่วนได้  ตามประกาศกรมศุลกากรที่          
130 / 2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของ
เร่งด่วน จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าที่ท่านน าเข้าเป็นของต้องก ากัด ท าให้ปฏิบัติพิธีการ
น าเข้าสินค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร ส่งผลให้มีค่าปรับผิดพิธีการฯ ในส่วนนี้จ านวนเงิน 1,000 
บาท   

 
*ของต้องก ากัด คือ ของที่มีกฎหมายก าหนดว่าหากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ใดน าของต้องก ากัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 
246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 
 
 
 

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 



๑๙ 
 

เครื่องมือแพทย ์
 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด.........................จ านวน ............................  ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้วพบว่า สินค้ำที่ท่ำนน ำเข้ำมำนั้นเป็นสินค้ำที่ต้องได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ (อย.) ก่อนกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านด าเนินการขออนุญาตน าเข้าสินค้ารายการดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ให้ถูกต้อง หากหน่วยงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตให้ภายหลังวันน าเข้า 
หรือผ่อนผันให้น าสินค้ารายการดังกล่าวเข้ามาได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพ่ือด าเนินพิธีการทางศุลกากร
ต่อไป  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าที่น าเข้ามานี้ มิได้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ชัดเจน หรือ แจ้ง
รายละเอียดของสินค้าไม่ตรงกับประเภท/ชนิดของสินค้าที่น าเข้ามา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ำเป็นของต้อง
ก ำกัด* จึงไม่สามารถปฏิบัติพิธีการน าเข้าในรูปแบบของของเร่งด่วนได้  ตามประกาศกรมศุลกากรที่           
130 / 2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของ
เร่งด่วน จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าที่ท่านน าเข้าเป็นของต้องก ากัด ท าให้ปฏิบัติพิธีการ
น าเข้าสินค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร ส่งผลให้มีค่าปรับผิดพิธีการฯ ในส่วนนี้จ านวนเงิน 1,000 
บาท   

 
* ของต้องก ากัด คือ ของที่มีกฎหมายก าหนดว่าหากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ใดน าของต้องก ากัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 
246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 



๒๐ 
 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด.........................จ านวน ............................  ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้วพบว่า สินค้ำที่ท่ำนน ำเข้ำมำนั้นเป็นสินค้ำที่ต้องได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ (อย.) ก่อนกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 
2562  

ดังนั้น จึงขอให้ท่านด าเนินการขออนุญาตน าเข้าสินค้ารายการดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ให้ถูกต้อง หากหน่วยงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตให้ภายหลังวันน าเข้า 
หรือผ่อนผันให้น าสินค้ารายการดังกล่าวเข้ามาได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพ่ือด าเนินพิธีการทางศุลกากร
ต่อไป  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าที่น าเข้ามานี้ มิได้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ชัดเจน หรือ แจ้ง
รายละเอียดของสินค้าไม่ตรงกับประเภท/ชนิดของสินค้าที่น าเข้ามา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ำเป็นของต้อง
ก ำกัด* จึงไม่สามารถปฏิบัติพิธีการน าเข้าในรูปแบบของของเร่งด่วนได้  ตามประกาศกรมศุลกากรที่           
130 / 2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของ
เร่งด่วน จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าที่ท่านน าเข้าเป็นของต้องก ากัด ท าให้ปฏิบัติพิธีการ
น าเข้าสินค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร ส่งผลให้มีค่าปรับผิดพิธีการฯ ในส่วนนี้จ านวนเงิน 1,000 
บาท   

 
*ของต้องก ากัด คือ ของที่มีกฎหมายก าหนดว่าหากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ใดน าของต้องก ากัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 
246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 
 
 
 

 

พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 



๒๑ 
 

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด.........................จ านวน ............................  ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้วพบว่า สินค้ำที่ท่ำนน ำเข้ำมำนั้นเป็นสินค้ำที่ต้องได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) ก่อนกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านด าเนินการขออนุญาตน าเข้าสินค้ารายการดังกล่าวจาก สมอ. ให้ถูกต้อง หาก
หน่วยงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตให้ภายหลังวันน าเข้า หรือผ่อนผันให้น าสินค้ารายการ
ดังกล่าวเข้ามาได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพ่ือด าเนินพิธีการทางศุลกากรต่อไป  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าที่น าเข้ามานี้ มิได้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ชัดเจน หรือ แจ้ง
รายละเอียดของสินค้าไม่ตรงกับประเภท/ชนิดของสินค้าที่น าเข้ามา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ำเป็นของต้อง
ก ำกัด* จึงไม่สามารถปฏิบัติพิธีการน าเข้าในรูปแบบของของเร่งด่วนได้  ตามประกาศกรมศุลกากรที่            
130 / 2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของ
เร่งด่วน จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าที่ท่านน าเข้าเป็นของต้องก ากัด ท าให้ปฏิบัติพิธีการ
น าเข้าสินค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร ส่งผลให้มีค่าปรับผิดพิธีการฯ ในส่วนนี้จ านวนเงิน 1,000 
บาท   

 
*ของต้องก ากัด คือ ของที่มีกฎหมายก าหนดว่าหากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ใดน าของต้องก ากัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 
246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

 



๒๒ 
 

เครื่องวิทยุคมนำคม 

 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด.........................จ านวน ............................  ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้วพบว่า สินค้ำที่ท่ำนน ำเข้ำมำนั้นเป็นสินค้ำที่ต้องได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ก่อนการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านด าเนินการขออนุญาตน าเข้าสินค้ารายการดังกล่าวจากส านักงาน กสทช. ให้
ถูกต้อง หากหน่วยงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตให้ภายหลังวันน าเข้า หรือผ่อนผันให้น าสินค้า
รายการดังกล่าวเข้ามาได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพ่ือด าเนินพิธีการทางศุลกากรต่อไป  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าที่น าเข้ามานี้ มิได้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ชัดเจน หรือ แจ้ง
รายละเอียดของสินค้าไม่ตรงกับประเภท/ชนิดของสินค้าที่น าเข้ามา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ำเป็นของต้อง
ก ำกัด* จึงไม่สามารถปฏิบัติพิธีการน าเข้าในรูปแบบของของเร่งด่วนได้  ตามประกาศกรมศุลกากรที่           
130 / 2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของ
เร่งด่วน จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าที่ท่านน าเข้าเป็นของต้องก ากัด ท าให้ปฏิบัติพิธีการ
น าเข้าสินค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร ส่งผลให้มีค่าปรับผิดพิธีการฯ ในส่วนนี้จ านวนเงิน 1,000 
บาท   

 
*ของต้องก ากัด คือ ของที่มีกฎหมายก าหนดว่าหากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ใดน าของต้องก ากัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 
246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 



๒๓ 
 

อุปกรณ์ในกิจกำรโทรทัศน์ 
 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด.........................จ านวน ............................  ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้วพบว่า สินค้ำที่ท่ำนน ำเข้ำมำนั้นเป็นสินค้ำที่ต้องได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ก่อนการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านด าเนินการขออนุญาตน าเข้าสินค้ารายการดังกล่าวจากส านักงาน กสทช. ให้
ถูกต้อง หากหน่วยงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตให้ภายหลังวันน าเข้า หรือผ่อนผันให้น าสินค้า
รายการดังกล่าวเข้ามาได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพ่ือด าเนินพิธีการทางศุลกากรต่อไป  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าที่น าเข้ามานี้ มิได้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ชัดเจน หรือ แจ้ง
รายละเอียดของสินค้าไม่ตรงกับประเภท/ชนิดของสินค้าที่น าเข้ามา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ำเป็นของต้อง
ก ำกัด* จึงไม่สามารถปฏิบัติพิธีการน าเข้าในรูปแบบของของเร่งด่วนได้  ตามประกาศกรมศุลกากร                 
ที่ 130 / 2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับ
ของเร่งด่วน จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าที่ท่านน าเข้าเป็นของต้องก ากัด ท าให้ปฏิบัติพิธีการ
น าเข้าสินค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร ส่งผลให้มีค่าปรับผิดพิธีการฯ ในส่วนนี้จ านวนเงิน 1,000 
บาท   

 
*ของต้องก ากัด คือ ของที่มีกฎหมายก าหนดว่าหากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ใดน าของต้องก ากัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 
246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 



๒๔ 
 

เมล็ดพืช 
 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด.........................จ านวน ............................  ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้วพบว่า สินค้ำที่ท่ำนน ำเข้ำมำนั้นเป็นสินค้ำที่ต้องได้รับอนุญำตจำกกรมวิชำกำรเกษตร         
ก่อนการน าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านด าเนินการขออนุญาตน าเข้าสินค้ารายการดังกล่าวจากกรมวิชาการเกษตรให้
ถูกต้อง หากหน่วยงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตให้ภายหลังวันน าเข้า หรือผ่อนผันให้น าสินค้า
รายการดังกล่าวเข้ามาได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพ่ือด าเนินพิธีการทางศุลกากรต่อไป  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าที่น าเข้ามานี้ มิได้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ชัดเจน หรือ แจ้ง
รายละเอียดของสินค้าไม่ตรงกับประเภท/ชนิดของสินค้าที่น าเข้ามา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ำเป็นของต้อง
ก ำกัด* จึงไม่สามารถปฏิบัติพิธีการน าเข้าในรูปแบบของของเร่งด่วนได้  ตามประกาศกรมศุลกากร                 
ที่ 130 / 2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับ
ของเร่งด่วน จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าที่ท่านน าเข้าเป็นของต้องก ากัด ท าให้ปฏิบัติพิธีการ
น าเข้าสินค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร ส่งผลให้มีค่าปรับผิดพิธีการฯ ในส่วนนี้จ านวนเงิน 1,000 
บาท   

*ของต้องก ากัด คือ ของที่มีกฎหมายก าหนดว่าหากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร 
จะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ใดน าของต้องก ากัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิ ได้
รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 
และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กรมวิชาการเกษตร 

 



๒๕ 
 

พันธุ์พืช 
 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด.........................จ านวน ............................  ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้วพบว่า สินค้ำที่ท่ำนน ำเข้ำมำนั้นเป็นสินค้ำที่ต้องได้รับอนุญำตจำกกรมวิชำกำรเกษตร         
ก่อนการน าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านด าเนินการขออนุญาตน าเข้าสินค้ารายการดังกล่าวจากกรมวิชาการเกษตรให้
ถูกต้อง หากหน่วยงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตให้ภายหลังวันน าเข้า หรือผ่อนผันให้น าสินค้า
รายการดังกล่าวเข้ามาได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพ่ือด าเนินพิธีการทางศุลกากรต่อไป  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าที่น าเข้ามานี้ มิได้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ชัดเจน หรือ แจ้ง
รายละเอียดของสินค้าไม่ตรงกับประเภท/ชนิดของสินค้าที่น าเข้ามา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ำเป็นของต้อง
ก ำกัด* จึงไม่สามารถปฏิบัติพิธีการน าเข้าในรูปแบบของของเร่งด่วนได้  ตามประกาศกรมศุลกากรที่           
130 / 2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของ
เร่งด่วน จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าที่ท่านน าเข้าเป็นของต้องก ากัด ท าให้ปฏิบัติพิธีการ
น าเข้าสินค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร ส่งผลให้มีค่าปรับผิดพิธีการฯ ในส่วนนี้จ านวนเงิน 1,000 
บาท   

 
*ของต้องก ากัด คือ ของที่มีกฎหมายก าหนดว่าหากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ใดน าของต้องก ากัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 
246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 
 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติกกัพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กรมวิชาการเกษตร 

 



๒๖ 
 

สัตว์ป่ำ ซำกสัตว์ป่ำและผลิตภัณฑ์ที่ท ำจำกซำกของสัตว์ป่ำ 
 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด.........................จ านวน ............................  ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้วพบว่า สินค้ำที่ท่ำนน ำเข้ำมำนั้นเป็นสินค้ำที่ต้องได้รับอนุญำตจำกกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ก่อนกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านด าเนินการขออนุญาตน าเข้าสินค้ารายการดังกล่าวจากกรมอุทยานแห่งชาติ    
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้ถูกต้อง หากหน่วยงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตให้ภายหลังวันน าเข้า 
หรือผ่อนผันให้น าสินค้ารายการดังกล่าวเข้ามาได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพ่ือด าเนินพิธีการทางศุลกากร
ต่อไป  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าที่น าเข้ามานี้ มิได้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ชัดเจน หรือ แจ้ง
รายละเอียดของสินค้าไม่ตรงกับประเภท/ชนิดของสินค้าที่น าเข้ามา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ำเป็นของต้อง
ก ำกัด* จึงไม่สามารถปฏิบัติพิธีการน าเข้าในรูปแบบของของเร่งด่วนได้  ตามประกาศกรมศุลกากรที่          
130 / 2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของ
เร่งด่วน จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าที่ท่านน าเข้าเป็นของต้องก ากัด ท าให้ปฏิบัติพิธีการ
น าเข้าสินค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร ส่งผลให้มีค่าปรับผิดพิธีการฯ ในส่วนนี้จ านวนเงิน 1,000 
บาท   

 
*ของต้องก ากัด คือ ของที่มีกฎหมายก าหนดว่าหากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ใดน าของต้องก ากัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่ านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 
246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 

 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 



๒๗ 
 

สัตว์ป่ำ ซำกสัตว์ป่ำและผลิตภัณฑ์ทีท่ ำจำกซำกของสัตว์ป่ำ (กรณีเป็นสัตว์น้ ำ) 
 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด.........................จ านวน ............................  ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้วพบว่า สินค้ำที่ท่ำนน ำเข้ำมำนั้นเป็นสินค้ำที่ต้องได้รับอนุญำตจำกกรมประมง ก่อนกำรน ำเข้ำ
มำในรำชอำณำจักร ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านด าเนินการขออนุญาตน าเข้าสินค้ารายการดังกล่าวจากกรมประมงให้ถูกต้อง หาก
หน่วยงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตให้ภายหลังวันน าเข้า หรือผ่อนผันให้น าสินค้ารายการ
ดังกล่าวเข้ามาได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพ่ือด าเนินพิธีการทางศุลกากรต่อไป  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าที่น าเข้ามานี้ มิได้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ชัดเจน หรือ แจ้ง
รายละเอียดของสินค้าไม่ตรงกับประเภท/ชนิดของสินค้าที่น าเข้ามา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ำเป็นของต้อง
ก ำกัด* จึงไม่สามารถปฏิบัติพิธีการน าเข้าในรูปแบบของของเร่งด่วนได้  ตามประกาศกรมศุลกากรที่           
130 / 2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของ
เร่งด่วน จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าที่ท่านน าเข้าเป็นของต้องก ากัด ท าให้ปฏิบัติพิธีการ
น าเข้าสินค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร ส่งผลให้มีค่าปรับผิดพิธีการฯ ในส่วนนี้จ านวนเงิน 1,000 
บาท   

 
*ของต้องก ากัด คือ ของที่มีกฎหมายก าหนดว่าหากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ใดน าของต้องก ากัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 
246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 

 
 
 
 
 
 

 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  
กรมประมง 

 



๒๘ 
 

อำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน 
 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด.........................จ านวน ............................  ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้วพบว่า สินค้ำที่ท่ำนน ำเข้ำมำนั้นเป็นสินค้ำที่ต้องได้รับอนุญำตจำกกรมกำรปกครอง           
ก่อนกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านด าเนินการขออนุญาตน าเข้าสินค้ารายการดังกล่าวจากกรมการปกครองให้ถูกต้อง 
หากหน่วยงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตให้ภายหลังวันน าเข้า หรือผ่อนผันให้น าสินค้ารายการ
ดังกล่าวเข้ามาได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพ่ือด าเนินพิธีการทางศุลกากรต่อไป  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าที่น าเข้ามานี้ มิได้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ชัดเจน หรือ แจ้ง
รายละเอียดของสินค้าไม่ตรงกับประเภท/ชนิดของสินค้าที่น าเข้ามา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ำเป็นของต้อง
ก ำกัด* จึงไม่สามารถปฏิบัติพิธีการน าเข้าในรูปแบบของของเร่งด่วนได้  ตามประกาศกรมศุลกากรที่           
130 / 2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของ
เร่งด่วน จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าที่ท่านน าเข้าเป็นของต้องก ากัด ท าให้ปฏิบัติพิธีการ
น าเข้าสินค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร ส่งผลให้มีค่าปรับผิดพิธีการฯ ในส่วนนี้จ านวนเงิน 1,000 
บาท   

 
*ของต้องก ากัด คือ ของที่มีกฎหมายก าหนดว่าหากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ใดน าของต้องก ากัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 
246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 

 
 
 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กรมการปกครอง 

  



๒๙ 
 

เครื่องชั่ง ตวง วัด 
 
 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด.........................จ านวน ............................  ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้วพบว่า สินค้ำที่ท่ำนน ำเข้ำมำนั้นเป็นสินค้ำที่ต้องได้รับอนุญำตจำกกรมกำรค้ำภำยใน           
ก่อนกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านด าเนินการขออนุญาต/แจ้งการน าเข้าสินค้ารายการดังกล่าวจากกรมการค้าภายใน 
ให้ถูกต้อง หากหน่วยงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตให้ภายหลังวันน าเข้า หรือผ่อนผันให้น า
สินค้ารายการดังกล่าวเข้ามาได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพ่ือด าเนินพิธีการทางศุลกากรต่อไป  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าที่น าเข้ามานี้ มิได้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ชัดเจน หรือ แจ้ง
รายละเอียดของสินค้าไม่ตรงกับประเภท/ชนิดของสินค้าที่น าเข้ามา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ำเป็นของต้อง
ก ำกัด* จึงไม่สามารถปฏิบัติพิธีการน าเข้าในรูปแบบของของเร่งด่วนได้  ตามประกาศกรมศุลกากรที่          
130 / 2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของ
เร่งด่วน จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าที่ท่านน าเข้าเป็นของต้องก ากัด ท าให้ปฏิบัติพิธีการ
น าเข้าสินค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร ส่งผลให้มีค่าปรับผิดพิธีการฯ ในส่วนนี้จ านวนเงิน 1,000 
บาท   

 
*ของต้องก ากัด คือ ของที่มีกฎหมายก าหนดว่าหากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ใดน าของต้องก ากัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 
246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
 
 

  

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กรมการค้าภายใน 

 



๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ของต้องห้ำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

บำรำกู่ บำรำกู่ไฟฟ้ำหรือบุหรี่ไฟฟ้ำ 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด.........................จ านวน ............................  ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้วพบว่า เป็นสินค้ำประเภทบำรำกู่ บำรำกู่ไฟฟ้ำ หรือบุหรี่ไฟฟ้ำ ซึ่งจัดเป็นสินค้ำต้องห้ำมน ำเข้ำ 
ส่งออก หรือน ำผ่ำน ตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 
2522 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องก าหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเนสินค้าที่
ต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากสินค้าของท่านจัดเป็นของต้องห้าม** ซึ่งไม่สามารถ
น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน ราชอาณาจักรได้ โดยกรณีนี้ถือเป็นการหลีกเลี่ยงข้อห้าม ในการน าเข้า จึงต้องยึด
ของดังกล่ำว เพื่อด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป  
 “บารากู่” หมายความว่า หม้อสูบยาสูบแบบอาหรับหรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบไม่ว่าจะกระท าขึ้นด้วยวัตถุใดที่ใช้
เป็นอุปกรณ์ส าหรับสูบควันผ่านน้ าซ่ึงเกิดจากการเผาไหม้หรือการใช้ความร้อนผ่านพืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สาร สารสกัดหรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่า
จะมียาสูบเป็นส่วนประกอบหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงพืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้เป็นแหล่งก าเนิด
ควันส าหรับอุปกรณ์ดังกล่าวซ่ึงมีส่วนผสมของยาสูบ 

“บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ท าให้เกิดละอองไอน้ าในลักษณะคล้ายควันบุหรี่ไม่ว่าจะกระท าขึ้นด้วย
วัตถุใด ซึ่งใช้ส าหรับสูบในลักษณะเดียวกับการสูบบุหรี่ 

** ของต้องห้าม หมายถึง ของที่มีกฎหมายก าหนดห้ามน าเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด และในบางกรณีห้ามการส่งผ่านด้วย 
ผู้ใดน าสินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นความผิดตามมาตรา 244 
และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 
 
 
 

1. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 
 

 
 

2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องก าหนดให้บารากู่และบารากูไ่ฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเนสินค้าท่ีต้องห้ามในการน าเข้ามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557         

 



๓๒ 
 

วัตถุ หรือสื่อลำมก 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด.........................จ านวน ............................ ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน
ศุลกากรแล้วพบว่า เป็นสินค้ำประเภทวัตถุ หรือสื่อลำมก ซึ่งจัดเป็นสินค้ำต้องห้ำม ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ มำตรำ 287 

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากสินค้าของท่านจัดเป็นของต้องห้าม** ซึ่งไม่สามารถ
น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน ราชอาณาจักรได้ โดยกรณีนี้ถือเป็นการหลีกเลี่ยงข้อห้าม ในการน าเข้า จึงต้องยึด
ของดังกล่ำว เพื่อด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป  

** ของต้องห้าม หมายถึง ของที่มีกฎหมายก าหนดห้ามน าเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด และในบางกรณีห้ามการ
ส่งผ่านด้วย ผู้ใดน าสินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นความผิดตาม
มาตรา 244 และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 
  

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 

  



๓๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสัยในชนิดหรือประเภทของสินค้ำ   
(พิกัดอัตรำศุลกำกร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๓๔ 
 

กรณีทีเ่จ้ำพนักงำนศุลกำกรมีข้อสงสัยในรำยละเอียดสินค้ำ   

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด............อัตราอากร.........................จ านวน ............................ ราคา....................บาท ได้ถูกตรวจสอบโดย
เจ้าพนักงานศุลกากรแล้วพบว่า สินค้าของท่านมีลักษณะที่อาจจัดเข้าประเภทพิกัดอัตราอากรอ่ืน ตาม
หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาพิกัดอัตราอากรของเจ้าพนักงานศุลกากร จึงขอให้ท่าน
จัดส่งเอกสารหลักฐานดังนี้  

1. คู่มือการใช้งาน 
2. แค็ตตาล็อก (catalog)  
3. อ่ืนๆ .....  

เพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทั้งนี้หากเจ้าหน้าศุลกากรพิจารณาแล้วไม่มีข้อสงสัย
หรือข้อโต้แย้งใดๆ สินค้าของท่านจะได้รับการตรวจปล่อยต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

กรณีที่เจ้ำพนักงำนศุลกำกรตรวจสอบแล้วพบว่ำสินค้ำส ำแดงประเภทพิกัดอัตรำอำกรไม่ถูกต้อง 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสินค้าของท่านที่ได้น าเข้ามาในรูปแบบของของเร่งด่วน (Express) 
ตามใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าเลขที่      รายการที่    ใ บ ต ร า ส่ ง
สินค้า (Airway Bill) เลขที่     ส าแดงสินค้าเป็น ............................... ประเภท
พิกัด............อัตราอากร.........................จ านวน ............................ ราคา....................บาท  

เจ้าพนักงานศุลกากร พิจารณาแล้ว เห็นว่า สินค้ามีลักษณะเป็น........................................................  
จึงเห็นควรให้สินค้ารายการดังกล่าว จัดเข้าประเภทพิกัด...............................ในฐานะเป็น ...................................................... 
ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ....................... อัตราอากร ............... ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร
และยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่ง พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อชี้แจงหรือข้อโต้แย้งขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณา อาทิ 
คู่มือการใช้งาน แค็ตตาล็อก (catalog) หรือ เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  
 

 

  

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร                                           
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564  

 



๓๖ 
 

หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร 

  
การจ าแนกประเภทของในพิกัดอัตราศุลกากรนี้ให้ถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อของหมวด ตอน และตอนย่อย ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้สะดวกแก่การอ้างอิงเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย การจ าแนกประเภทให้
จ าแนกตามความของประเภทนั้น ๆ ตามหมายเหตุของหมวดหรือของตอนที่เกี่ยวข้องและตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ หากว่าประเภทหรือหมายเหตุ
ดังกล่าวไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

2. (ก) ประเภทที่ระบุถึงของใด ให้หมายรวมถึงของนั้นที่ยังไม่ครบสมบูรณ์หรือยังไม่ส าเร็จหากว่าในขณะน าเข้ามีลักษณะอันเป็น
สาระส าคัญของของที่ครบสมบูรณ์หรือส าเร็จแล้วและให้หมายรวมถึงของที่สมบูรณ์หรือส าเร็จแล้ว (หรือที่จ าแนกเข้าประเภทของที่ครบสมบูรณ์
หรือส าเร็จแล้วตามนัยแห่งหลักเกณฑ์น้ี) ที่น าเข้ามาโดยถอดแยกออกจากกันหรือยังไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน 

ของตามวรรคแรก จะน าเข้ามาต่างวาระกันก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดี     กรมศุลกากรก าหนด 
(ข) ประเภทที่ระบุถึงวัตถุหรือสารใด ให้หมายรวมถึงของผสมหรือของรวมที่มีวัตถุหรือสารนั้นรวมอยู่กับวัตถุหรือส ารอื่น ความที่

ระบุถึงของที่ท าด้วยวัตถุหรือสารใดให้หมายรวมถึงของที่ประกอบด้วยวัตถุ หรือสารนั้นล้วน ๆ  หรือเพียงบางส่วน การจ าแนกประเภทของของที่
ประกอบด้วยวัตถุหรือสารมากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไปให้จ าแนกตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 

3. ของที่อาจจ าแนกประเภทได้ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 (ข) หรือตามเหตุผลอื่นใดก็ตาม ให้จ าแนกประเภทโดยถือ
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ถ้าประเภทหนึ่งระบุลักษณะของของไว้โดยเฉพาะและประเภทอื่นระบุไว้อย่างกว้าง ๆ ให้จัดของนั้นเข้าประเภทที่ระบุไว้โดยเฉพาะ 
อย่างไรก็ตามเม่ือมีประเภทตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปต่างก็ระบุถึงวัตถุหรือสารส่วนหนึ่งส่วนใด    ที่มีอยู่ในของผสมหรือในของรวม 

หรือระบุถึงของบางชนิดในของที่จัดท าขึ้นเป็นชุดเพื่อการขายปลีก ให้ถือว่าประเภทเหล่านั้นระบุโดยเฉพาะถึงของดังกล่าวเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่า
ประเภทใดในประเภทต่าง ๆ เหล่านั้นระบุถึงลักษณะของของได้สมบูรณ์หรือตรงกว่าก็ตาม 

(ข) ของผสม ของรวม ที่ประกอบด้วยวัตถุต่างชนิดกันหรือท าขึ้นจากองค์ประกอบต่างกันและของที่จัดท าขึ้นเป็นชุดเพื่อการขายปลีก ซ่ึง
ไม่อาจจ าแนกประเภทตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 (ก) ได้ ให้จ าแนกประเภทโดยถือเสมือนว่าของนั้นประกอบด้วยวัตถุหรือองค์ประกอบที่แสดงลักษณะ
อันเป็นสาระส าคัญของของนั้นเท่าที่จะใช้หลักนี้ได้ 

(ค) เมื่อของใดไม่อาจจ าแนกประเภทตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 (ก) หรือ 3 (ข) ได้ ให้จ าแนกเข้าประเภทที่ล าดับไว้หลังสุด ในบรรดาประเภท
ที่อาจจ าแนกเข้าได้โดยเท่าเทียมกัน 

4. ของซ่ึงไม่อาจจ าแนกประเภทตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ ให้จ าแนกเข้าประเภทเดียวกันกับของซ่ึงใกล้เคียงกับของนั้นมากที่สุด 
5. นอกจากข้อก าหนดข้างต้นแล้ว หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ให้ใช้กับของที่ระบุไว้ 
(ก) กระเป๋ากล้องถ่ายรูป หีบเครื่องดนตรี กระเป๋าปืน กล่องอุปกรณ์เขียนแบบ กล่องสร้อยคอ และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน ที่ท ารูปทรง

หรือขนาดเป็นพิเศษเพื่อบรรจุของหรือชุดของของโดยเฉพาะ ใช้ได้คงทนและน าเข้ามาด้วยกันกับของที่มีเจตนาใช้ร่วมกันให้จ าแนกตามประเภทของ
ของที่บรรจุ ถ้าตามปกติเป็นชนิดที่ต้องขายพร้อมกัน อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์นี้ไม่ให้ใช้กับภาชนะบรรจุที่เห็นได้ว่ามีลักษณะอันเป็นสาระส าคัญใน
ตัวเอง 

(ข) ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ข้อ 5 (ก) ข้างต้น วัตถุและภาชนะส าหรับใช้ในการบรรจุที่บรรจุของเข้ามา ให้จ าแนกเข้าประเภท
เดียวกันกับของนั้นถ้าวัตถุและภาชนะนั้นเป็นชนิดที่ตามปกติใช้ส าหรับบรรจุของดังกล่าว อย่างไรก็ตามไม่ให้ใช้ข้อก าหนดนี้เมื่อเห็นได้ชัดว่าวัตถุและ
ภาชนะส าหรับใช้ในการบรรจุนั้นเหมาะส าหรับใช้ซ้ าได้อีก 

6. ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย การจ าแนกประเภทของของเข้าในประเภทย่อยของประเภทใดประเภทหนึ่งให้เป็นไปตามความของ
ประเภทย่อยที่เกี่ยวข้องและตามหลักเกณฑ์ข้างต้นโดยอนุโลม โดยพิจารณาเปรียบเทียบในระหว่างประเภทย่อยที่อยู่ในระดับเดียวกัน ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์น้ีให้ใช้หมายเหตุของหมวดและของตอนที่เกี่ยวข้องด้วย เว้นแต่จะมีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

 

 


