
  

(ร่าง) 
ประกาศกรมศุลกากร 

ที่       /๒๕๖๔ 
เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า 

ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 เพ่ือให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สามารถอ านวยความสะดวกทางการค้าภายใต้การควบคุมทางศุลกากรที่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ต่อการเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ 
มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา 
๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๕๙ แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้กับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า 
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ .. เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกหมวด ๗ การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ส าหรับของที่ขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ของประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๖/๒๕๖๑ 
เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๑  

ข้อ ๔ บรรดาประกาศ ค าสั่ง และระเบียบอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๕ ในประกาศนี้ 
 “ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า” หมายความว่า ศูนย์บริการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการน าของเข้า 
การส่งของออก การผ่านแดน การเก็บรักษา การร่วมบรรจุ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการขนส่ง  

 “ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (e-Inventory)” หมายความว่า ระบบเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการการเคลื่อนย้ายของ หรือขนย้ายของ ที่น าเข้าและน าออกจากศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจาย
สินค้า 

“ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ระบบเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการควบคุมและติดตามการ
ขนส่งของที่อยู่ภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยใช้เทคโนโลยีการระบุต าแหน่งทางภูมิศาสตร์และเชื่อมโยง
กับระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  

“ระบบการบริหารจัดการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า” หมายความว่า ระบบเทคโนโลยี
เพ่ือกระจายสินค้าส าหรับการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (logistics support) และควบคุมการด าเนินกิจการ
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า 

ประชุมวันท่ี 25 มีนาคม 2564 
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“กุญแจอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการควบคุมและติดตามการขนส่งของที่อยู่ใน
อารักขาของศุลกากรโดยผนึกหรือปลดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

“สถานี” หมายความว่า ส านักงานศุลกากร ด่านศุลกากร หรือสถานที่อ่ืนใดที่ติดตั้งระบบกุญแจ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยสถานีต้นทางและสถานีปลายทาง 

 
หมวด ๑ 

ศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้าและการประกอบกิจการกระจายสินค้า  

ส่วนที่ ๑ 
การจัดตั้งศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้าและการด าเนินกิจการ 

ศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า 
_________________________ 

 

ข้อ ๖ ให้จัดตั้ง “ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า” ขึ้น ณ พ้ืนที่ส าหรับการกระจายสินค้า 
(Zone ๓) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินพิธีการ
ศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการน าของเข้า การส่งของออก การผ่านแดน การเก็บรักษา การร่วมบรรจุ และการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการขนส่ง 

ข้อ ๗ ผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้าต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้ง บริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดที่มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 

เป็นเงินไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท 
(๒) เป็นกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง โดยอาจพิจารณาจากงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รับรอง ซึ่งต้องไม่มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสมเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 
(๓) มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิบริหารจัดการในที่ดินหรือพ้ืนที่ที่จัดตั้งศูนย์บริการ

ศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า 
ข้อ ๘ ผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าต้องจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับ

ด าเนินกิจการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(๑) ระบบสาธารณูปโภค ระบบควบคุมความปลอดภัย ดังนี้ 
 (๑.๑) ระบบถนนภายในและถนนเชื่อมต่อกับถนนหรือทางสาธารณะภายนอกศูนย์บริการ

ศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า 
 (๑.๒) ระบบระบายน้ าฝนหรือระบบป้องกันน้ าท่วม 
 (๑.๓) ระบบประปา 
 (๑.๔) ระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบควบคุมและก าจัดมลพิษ 
 (๑.๕) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
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 (๑.๖) ระบบไฟฟ้า 
 (๑.๗) ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอุบัติภัย 
 (๑.8) ระบบรักษาความปลอดภัย 
 (๒) สถานที่ อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ส านักงาน ดังนี้ 
 (๒.๑) ประตูศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า ส าหรับการน าเข้า – น าออกสินค้า ความกว้าง

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และมีรั้วรอบขอบชิดที่เหมาะสม มีความมั่นคงแข็งแรงฐานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ล้อมรอบศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า เว้นแต่สภาพของกิจการไม่จ าเป็นต้องมีรั้วห รือโดย
สภาพแวดล้อมสามารถด าเนินการก่อสร้างสิ่งอื่นทดแทนได้ 

 (๒.๒) สถานที่อันสมควรเป็นที่ท าการของศุลกากร โดยต้องจัดให้มี 
 (๒.๒.๑) อุปกรณ์ส านักงาน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานของพนักงานศุลกากร เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ
อินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายการสื่อสารแบบไร้สาย สแกนเนอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

 (๒.๒.๒) ระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES)  
 (๒.๒.๓) ระบบควบคุมการรับมอบ – ส่งมอบ การขนย้าย การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การ

ควบคุมและตรวจปล่อยสินค้าที่ทันสมัย เช่น เครื่องชั่งน้ าหนักอิเล็กทรอนิกส์ รถยก รถลากจูง เครื่องเอกซเรย์
สินค้า ระบบเทคโนโลยีระบุตัวตนของสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องเป็นระบบที่พนักงานศุลกากร
สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 (๒.๒.๔) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์บุคคล หมายเลข
ทะเบียนยานพาหนะ หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ และสิ่งของที่ผ่านเข้า - ออก และเปิดตรวจสอบข้อมูลภาพ
ย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 

 (๒.๓) สถานที่เก็บและลานตรวจปล่อยของขาเข้า อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานที่ท าการของศุลกากร มีแสงสว่างและพ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอกับการปฏิบัติงาน อีกทั้ง ภายในต้องจัดให้
มีที่เก็บของมีค่า ที่เก็บของแตกหักเสียหาย ที่เก็บของตกค้าง แยกไว้เป็นสัดส่วน 

 (๒.๔) สถานที่เก็บ บรรจุของขาออก และลานตรวจปล่อยของขาออก อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือ
บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ท าการของศุลกากร มีแสงสว่างและพ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 

 (๒.๕) สถานที่อันสมควรและเหมาะสม ส าหรับเป็นที่พักอาศัยของพนักงานศุลกากร 
 (2.๖) สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น ลานจอดรถลากและแคร่ (Chassis) ลานจอดรถบรรทุก 

ลานจอดรถส่วนบุคคล เป็นต้น 
(๓) ป้ายชื่อสถานที่ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า ท าด้วยวัสดุที่มั่นคง แข็งแรง และสามารถ

มองเห็นได้ชัดเจน ดังนี้ 
 (3.1) ป้ายชื่อ “ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า” ขนาดตัวอักษรไม่ต่ ากว่า 12 นิ้ว ติดตั้ง

บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า ให้บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 (3.2) ป้ายชื่อที่ท าการของศุลกากร ขนาดตัวอักษร ไม่ต่ ากว่า 4 นิ้ว ติดตั้งไว้ด้านหน้าที่ท าการของ

ศุลกากร 
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(๔) ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (e-Inventory) ที่เหมาะสมกับการด าเนินกิจการกระจายสินค้า 
โดยสามารถจัดท ารายงานตามแบบที่กรมศุลกากรก าหนด  

(๕) ระบบการบริหารจัดการศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า 
(๖) ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์และกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 
(๗) ระบบควบคุมทางศุลกากรและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนใดตามที่กรมศุลกากรก าหนด 
ข้อ ๙ ผู้ประสงค์จะด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้าให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ยื่นแบบแสดงรายละเอียดการด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า ตามแบบแนบ
ท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติตามข้อ ๗ ต่อส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ 

 (๒) เสนอระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (e-Inventory) ระบบการบริหารจัดการศูนย์บริการศุลกากร
เพ่ือกระจายสินค้า ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ และกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ความเห็นชอบ 

(๓) แจ้งให้พนักงานศุลกากรเข้าตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ส าหรับ
ด าเนินกิจการ  

ข้อ ๑๐ เมื่อด าเนินการตามข้อ ๙ แล้วเสร็จ ให้พนักงานศุลกากรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ด าเนินกิจการ
ศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้ามาจัดท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

ให้ผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าเริ่มด าเนินกิจการได้เมื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
แล้วเสร็จ 

ส่วนที่ ๒ 
ผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า 

_________________________ 

 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นนิติบุคคล กรณีเป็นบริษัทจ ากัดต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วเป็นเงินไม่ต่ ากว่า ๕ ล้านบาท  
(๒) เป็นกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง โดยอาจพิจารณาจากงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รับรอง ซึ่งต้องไม่มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสมเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว  
(๓) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในพ้ืนที่ประกอบกิจการกระจายสินค้า ณ ศูนย์บริการ

ศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า 
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้าต้องมี เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับด าเนินกิจการ  

ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (e-Inventory) ที่เหมาะสมกับการด าเนินกิจการกระจายสินค้า 
โดยสามารถจัดท ารายงานตามแบบที่กรมศุลกากรก าหนด  
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(๒) ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์และกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) เครื่องเอกซเรย์ เครื่องชั่งน้ าหนักอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสายพานล าเลียงสินค้า 
(๔) ระบบการเก็บเอกสารข้อมูลการน าของเข้า การส่งของออก การขอผ่านแดน และข้อมูลอ่ืนใดที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
(๕) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ บุคคล หมายเลขทะเบียน

ยานพาหนะ หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ และสิ่งของที่ผ่านเข้าออก ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลภาพย้อนหลังได้
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 

(๖) ระบบควบคุมทางศุลกากรอ่ืนใดตามที่กรมศุลกากรก าหนด 
ข้อ ๑๓ ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการกระจายสินค้าให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
(๑) ยื่นแบบแสดงรายละเอียดการประกอบกิจการกระจายสินค้า ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  

พร้อมทั้งหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ ต่อส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(๒) เสนอระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (e-Inventory) ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ และกุญแจ

อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ความเห็นชอบ 
(๓) แจ้งให้พนักงานศุลกากรเข้าตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ส าหรับ

ประกอบกิจการ 
ข้อ ๑๔ เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑๓ แล้วเสร็จ ให้พนักงานศุลกากรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการ

กระจายสินค้ามาจัดท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  
ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้าเริ่มประกอบกิจการได้เมื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่ง แล้วเสร็จ  
 

ส่วนที่ ๓ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการด าเนินกิจการศนูย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า  

และการประกอบกิจการกระจายสินค้า 
_______________________ 

 
ข้อ ๑๕ ผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้บริการในรูปแบบสาธารณะ และไม่ได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า

รายใดรายหนึ่ง  
(๒) แจ้งกฎหรือระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดขึ้น เพ่ือใช้เกี่ยวกับศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า

ให้ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทราบ โดยกฎหรือระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นต้อง
ไม่ขัดกับกฎหรือระเบียบข้อบังคับของกรมศุลกากร  
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(๓) ไม่น าที่ดิน เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ด าเนินกิจการ
ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าไปใช้เป็นหลักประกันหนี้ หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมภายหลังจากเริ่มด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า  

ข้อ ๑๖ ผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าและผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศกรมศุลกากรที่เก่ียวข้อง  
(๒) อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานศุลกากรในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และยินยอมให้พนักงาน

ศุลกากรเข้าไปในสถานประกอบกิจการในศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงหรือ
เพ่ือตรวจสอบเอกสารหรือของใด ๆ ตามความเหมาะสม 

(๓) จัดให้พนักงานศุลกากรสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานการน าของเข้า รายงานการน าของออก 
รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า และรายงานของตกค้างตามรูปแบบที่กรมศุลกากรก าหนดในระบบการ
ควบคุมสินค้าคงคลัง (e-Inventory) และสามารถส่งออกข้อมูลเป็นรูปแบบไฟล์ตารางหรือเอกสาร 

(๔) ดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งระบบต่าง ๆ ที่ได้จัดให้มีไว้ใช้ รวมถึงการแก้ไข
ปรับปรุงพัฒนาระบบและจัดหาเพิ่มเติมตามที่กรมศุลกากรก าหนด และพร้อมให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

(๕) แจ้งการเปลี่ยนแปลงขนาดพ้ืนที่ และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของการ
ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าหรือการประกอบกิจการกระจายสินค้า เช่น การควบรวม
กิจการ การเปลี่ยนสภาพนิติบุคคล การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในพ้ืนที่ประกอบกิจการ
กระจายสินค้า เป็นต้น 

(๖) เก็บและรักษาเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับ
กิจการกระจายสินค้า ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับแต่วันที่น าของเข้าหรือส่งของออก 

กรณีเลิกประกอบกิจการ ให้เก็บและรักษาเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลตามวรรคหนึ่งต่อไปอีก ๒ ปี 
นับแต่วันเลิกประกอบกิจการ  

ส่วนที่ ๔ 
ความรับผิดและมาตรการบังคับ 
_______________________ 

ข้อ ๑๗  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวกับการศุลกากร ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจเข้าไปในศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าเพ่ือ
สอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบเอกสารหรือของใด ๆ และมีอ านาจสั่งให้บุคคลที่อยู่ในศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือ
กระจายสินค้าปฏิบัติเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 ข้อ ๑๘ กรณีผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าหรือผู้ประกอบกิจการกระจาย
สินค้าไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจาย
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สินค้าหรือการประกอบกิจการกระจายสินค้า กรมศุลกากรมีอ านาจสั่งพักหรือให้เลิกการด าเนินกิจการ โดยไม่
ตัดสิทธิที่จะบังคับตามสัญญาประกันและทัณฑ์บนที่ให้ไว้ตามจ านวนที่เห็นสมควร และไม่ท าให้ผู้ด าเนินกิจการ
ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าหรือผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้าหลุดพ้นจากความรับผิดตาม
กฎหมายศุลกากรหรือตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

หมวด ๒ 
พิธีการศุลกากรส าหรับศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า 

ส่วนที่ ๑ 
การเคลื่อนย้ายของน าเข้าและของผ่านแดนไปยังศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสนิค้า 

_______________________ 
 

ข้อ ๑๙ การเคลื่อนย้ายของน าเข้าและของผ่านแดนไปยังศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าให้
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การแจ้งข้อมูลขาเข้าล่วงหน้า   
การแจ้งข้อมูลรายละเอียดของของเพ่ือเคลื่อนย้ายเข้าศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า  

ผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า หรือตัวแทนสายการบิน หรือตัวแทนสายเรือ ต้องจัดท าข้อมูลบัญชีสินค้า
ล่วงหน้า (Pre-Manifest) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด โดยระบุรหัส Place of Delivery เป็น THBKK 
และระบุรหัส Shed Number เป็น 1197 โดยแยกรายการของที่ประสงค์จะน าเข้า ณ ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือ
กระจายสินค้า (ของน าเข้า) และของที่ประสงค์จะผ่านแดนออกนอกราชอาณาจักร (ของผ่านแดน) ออกจากกัน 
และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเพ่ือแจ้งให้ศุลกากรทราบก่อนยานพาหนะมาถึงส านักงาน
ศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่น าของเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศ ค าสั่ง หรือระเบียบที่กรมศุลกากร
ก าหนด  

(๒) การแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์  
 (๒.๑) การขอแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังน ายานพาหนะเข้ามาใน

ราชอาณาจักร ให้ผู้ขนส่ง นายเรือ ผู้ควบคุมอากาศยาน ผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับมอบอ านาจแล้วแต่กรณี  
จัดท าค าร้องขอแก้ไข (Amend Should Be/Short landed/Over landed) ยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากร  
ณ ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรต้นทาง เพ่ือพิจารณาอนุญาตและพิจารณาความผิดเป็นการเฉพาะ 
เป็นรายๆ ไป แล้วบันทึกแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร    

 (๒.๒) การขอแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังการเคลื่อนย้ายจาก                
ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรต้นทางและน าเข้าเก็บในศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า เฉพาะที่
เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและมิใช่กรณีตามข้อ ๑๙ (๒) (๒.๑) เช่น กรณีพิมพ์ชื่อผู้น าของเข้าผิดเล็กน้อยหรือพิมพ์
ตกหล่นบางตัวอักษร เป็นต้น ให้ผู้ขนส่ง นายเรือ ผู้ควบคุมอากาศยาน ผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับมอบอ านาจแล้วแต่กรณี 
จัดท าค าร้องขอแก้ไขยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากรที่รับผิดชอบดูแลศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า  
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เพ่ือพิจารณาอนุญาตและพิจารณาความผิด เป็นการเฉพาะรายแล้วแต่กรณี แล้วให้พนักงานศุลกากรท าการ
บันทึกแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  

 (๒.๓) กรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ท าการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและ 
ใบขนสินค้าผ่านแดนกับข้อมูลบัญชีสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์และท าการตัดบัญชีสินค้าให้โดยอัตโนมัติแล้ว 
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะไม่ยอมรับข้อมูลการแก้ไขดังกล่าวอีก 

(๓) การบรรจุของน าเข้า และของผ่านแดนรวมในคอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะแบบปิดเดียวกัน  
 (3.1) กรณีประสงค์ที่จะบรรจุของน าเข้าและของผ่านแดน ตั้งแต่อยู่นอกราชอาณาจักร สามารถ

ด าเนินการได้โดยใช้คอนเทนเนอร์ หรือเทคโนโลยีการควบคุมหรือแยกของตามท่ีกรมศุลกากรเห็นชอบ  
 (3.2) กรณีประสงค์ที่จะบรรจุของน าเข้าและของผ่านแดน ณ ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร

ต้นทาง สามารถท าได้ภายใต้การควบคุมของพนักงานศุลกากร โดยยื่นค าร้องขอคัดแยกและบรรจุของตามแบบ
แนบท้ายประกาศนี้ ณ ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรต้นทาง เมื่อได้รับอนุญาต ให้ด าเนินการแยกบรรจุ
ของขาเข้าและของผ่านแดน ด้วยยานพาหนะแบบปิดที่ภายในมีการแยกพ้ืนที่ด้วยผนังกั้นอย่างชัดเจน หรือ
คอนเทนเนอร์ที่มีระบบตู้ย่อย (Multi Compartment Shipping Containers) หรือเทคโนโลยีการควบคุม
หรือแยกของตามท่ีกรมศุลกากรเห็นชอบ 

 (๔) การตรวจสอบและการควบคุมการขนย้าย  
  (๔.๑) เมื่อยานพาหนะมาถึงสถานีตรวจสอบสินค้า (Checking Post) ณ ส านักงานศุลกากรหรือ

ด่านศุลกากรต้นทาง ให้ผู้ขนส่งหรือผู้รับมอบอ านาจ จัดท าค าร้องขอเคลื่อนย้ายตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
พร้อมบัญชีสินค้าล่วงหน้า (Pre-Manifest) มายื่นต่อพนักงานศุลกากร ณ ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร
ต้นทาง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
และพิจารณาอนุญาตให้เคลื่อนย้ายของน าเข้ามายังศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า 

 (๔.๒) ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า แจ้งเส้นทางการขนส่งต่อส านักงานศุลกากรหรือด่าน
ศุลกากรต้นทางและขนส่งของไปยังส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรปลายทาง หากออกนอกเส้นทางหรือ
ใช้เวลาในการขนส่งนานกว่าปกติ ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรต้นทางหรือส านักงานศุลกากรหรือด่าน
ศุลกากรปลายทางอาจติดต่อไปยังผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้าเพ่ือสอบถามเพ่ิมเติม ถึงเหตุดังกล่าว 

 (๔.๓) ให้ผู้รับผิดชอบในการบรรจุ ผู้ขนส่งหรือผู้รับมอบอ านาจ ปิดผนึกกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือระบบควบคุมทางศุลกากรอ่ืนใดตามที่กรมศุลกากรก าหนด ภายใต้การควบคุมของพนักงานศุลกากร เมื่อ
แล้วเสร็จให้พนักงานศุลกากรบันทึกผลการปิดผนึกลงในระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบกุญแจ
อิเล็กทรอนิกส์ จะแจ้งสถานะการขนย้ายของออกจากสถานีต้นทางให้สถานีปลายทางทราบ 

 (๔.๔) ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า และผู้ขนส่งยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
กรมศุลกากรไม่ว่าด้วยเหตุใด อันเกิดจากการเคลื่อนย้ายของจากส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรต้นทาง 
ไปยังส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรปลายทาง โดยให้พนักงานศุลกากรพิจารณาความผิดเป็นรายกรณี 

 (๔.๕) ในระหว่างการเคลื่อนย้ายของที่น าเข้าไปยังศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า 
พนักงานศุลกากรจะด าเนินการตรวจสอบและติดตามผลในระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ หากพบความผิดปกติ
จะด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
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ข้อ ๒๐ การด าเนินการ ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
(๑) เมื่อยานพาหนะเดินทางมาถึงสถานีตรวจสอบสินค้า (Checking Post) ให้ผู้ขนส่งหรือผู้รับมอบ

อ านาจ ยื่นค าร้องขอเคลื่อนย้ายตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ต่อพนักงานศุลกากร โดยให้พนักงานศุลกากร
ตรวจสอบข้อมูล พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพและสถานะของกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบควบคุมทาง
ศุลกากรอ่ืนใดตามท่ีกรมศุลกากรก าหนด 

กรณีกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบควบคุมทางศุลกากรอ่ืนใดตามที่กรมศุลกากรก าหนดอยู่ในสภาพ
ปกติ ให้น ายานพาหนะเข้าสู่ พ้ืนที่ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า เพ่ือขนถ่ายและเก็บรักษาไว้ในพ้ืนที่
ของผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า เพ่ือรอการปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่อไป 

กรณีกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบควบคุมทางศุลกากรอ่ืนใดตามที่กรมศุลกากรก าหนดอยู่ในสภาพ
ผิดปกติ ให้พนักงานศุลกากรแจ้งผู้ขนส่งหรือผู้รับมอบอ านาจ น ายานพาหนะไปยังสถานที่ที่ก าหนด เพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กรมศุลกากร
ก าหนด 

(2) เมื่อยานพาหนะมาถึงศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า ให้ผู้ขนส่งหรือผู้รับมอบอ านาจ  
ยื่นค าร้องขอเคลื่อนย้ายพร้อมทั้งค าร้องขออนุญาตปลดกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบควบคุมทางศุลกากร
อ่ืนใดตามท่ีกรมศุลกากรก าหนดต่อพนักงานศุลกากร 

(3 )  ให้ผู้ ขนส่ งหรือผู้ รับมอบอ านาจ น าสินค้า ให้ ผู้ ประกอบกิจการกระจายสินค้า จัดท า 
บัญชีสินค้าคงคลัง (e-Inventory) เพ่ือเป็นการน าของเข้าเก็บในศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า ทั้งนี้  
ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า จัดเก็บรักษาของ โดยแยกรายการของที่ประสงค์จะน าเข้า ของที่ประสงค์
จะผ่านแดนออกนอกราชอาณาจักร และของในประเทศที่ประสงค์จะร่วมบรรจุเพ่ือส่งออกให้ชัดเจน เพ่ือให้
พนักงานศุลกากรสามารถตรวจสอบการคัดแยกสินค้าได้ตลอดเวลา 

ส่วนที่ ๒ 
การน าของในราชอาณาจักรเข้าไปยังศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า 

_______________________ 
 

ข้อ ๒๑ การน าของในราชอาณาจักรเข้าไปยังศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้  

(1) ให้ผู้ส่งของออกหรือตัวแทนผู้ส่งของออก จัดท าค าร้องขอน าของเข้าพ้ืนที่ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือ
กระจายสินค้าตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือน าของเข้าศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า  

(2) เมื่อยานพาหนะท่ีบรรทุกของส่งออกมาถึงสถานีตรวจสอบสินค้า (Checking Post) ให้ผู้ขนส่งหรือ
ผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าร้องขอน าของเข้าพ้ืนที่ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี ้ต่อพนักงานศุลกากรเพ่ือเคลื่อนย้ายของไปยังพ้ืนที่ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า 

(3) เมื่อยานพาหนะมาถึงศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า ให้ผู้ขนส่งหรือผู้รับมอบอ านาจ  
ยื่นค าร้องขอน าของเข้าพ้ืนที่ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ต่อพนักงาน
ศุลกากรเพ่ือน าของเข้าไปเก็บรักษาในพ้ืนที่ของผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า  

(4) ให้ผู้ขนส่งหรือผู้รับมอบอ านาจ น าสินค้าให้ผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้าจัดท าบัญชีสินค้ า 
คงคลัง (e-Inventory) เพ่ือเป็นการน าของเข้าเก็บในศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า 
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ส่วนที่ ๓ 
การเคลื่อนย้ายของระหว่างพื้นที่คลังสินค้า (Zone ๑) และศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า 

_______________________ 
 
 
ข้อ ๒๒ ผู้ที่ประสงค์จะเคลื่อนย้ายของระหว่างพ้ืนที่คลังสินค้า (Zone ๑) และศูนย์บริการศุลกากร

เพ่ือกระจายสินค้าให้แจ้งค าร้องต่อผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าและผู้ประกอบกิจการ
กระจายสินค้า 

ข้อ ๒๓ การควบคุมการเคลื่อนย้ายของระหว่างพ้ืนที่คลังสินค้า (Zone ๑) และศูนย์บริการศุลกากร
เพ่ือกระจายสินค้า ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้ามีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายของ 
ระหว่างพื้นที่คลังสินค้า (Zone ๑) กับศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า โดยต้องจัดให้มีระบบรายงานผล
การควบคุมการเคลื่อนย้ายเพื่อให้พนักงานศุลกากร สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

(๒) ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้าจัดส่งข้อมูลการเคลื่อนย้ายของเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า เพ่ือแจ้งสถานะของการเคลื่อนย้ายสินค้าต่อผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการ
ศุลกากรเพื่อกระจายสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้   

 (๒.๑) การเคลื่อนย้ายของจากพ้ืนที่คลังสินค้า (Zone ๑) เข้ามายังศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือ
กระจายสินค้า  

 (๒.๒) การเคลื่อนย้ายของจากศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า ไปยังพ้ืนที่คลั งสินค้า 
(Zone ๑)   

(๓) ให้ผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าจัดท าข้อมูลของสินค้าในศูนย์บริการ
ศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า (Balance Inbound) ในระบบการบริหารจัดการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจาย
สินค้าเพ่ือให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสินค้าได้   

 (๓.๑) กรณีขอเคลื่อนย้ายของพ้ืนที่คลังสินค้า (Zone ๑) ไปยังศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจาย
สินค้า ให้ผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าจัดท าข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ใช้วิธีการตัด
บัญชีอัตโนมัติ กับข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้า   

 (๓.๒) กรณีขอเคลื่อนย้ายของจากศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า ไปยังพ้ืนที่คลังสินค้า 
(Zone ๑) ให้ผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าจัดท าข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ใช้
วิธีการตัดบัญชีอัตโนมัติกับข้อมูลบัญชีสินค้าในศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า เป็นรายครั้งที่ท าการ
เคลื่อนย้าย   

 (๓.๓) กรณีการเคลื่อนย้ายของจากพ้ืนที่คลังสินค้า (Zone ๑) ไปยังศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือ
กระจายสินค้า และไม่สามารถด าเนินการในระบบการบริหารจัดการศูนย์บริการศุลกากรเ พ่ือกระจายสินค้าได้ 
ให้ผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า จัดท าค าร้องเป็นหนังสือยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากร
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ที่รับผิดชอบก ากับดูแลศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า เพ่ือพิจารณาอนุญาตเป็นการเฉพาะราย และให้
พนักงานศุลกากรบันทึกตัดบัญชีกับข้อมูลบัญชีสินค้าขาเข้าส าหรับอากาศยานรายใบตราส่งสินค้าในระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร และควบคุมการเคลื่อนย้ายของเป็นครั้งคราวแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ การรายงานการเคลื่อนย้ายของระหว่างพ้ืนที่คลังสินค้า (Zone ๑) และศูนย์บริการศุลกากร
เพ่ือกระจายสินค้า ให้ด าเนินการดังนี้  

(๑) ให้ผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า จัดท ารายงานการเคลื่อนย้ายของ
ระหว่างพ้ืนที่คลังสินค้า (Zone ๑) และศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
แยกตามรายผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  

(๒) การรายงานการเคลื่อนย้ายให้จัดท าเป็นรายสัปดาห์ (วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์)   
(๓) ให้ยื่นรายงานการเคลื่อนย้าย ต่อหน่วยบริการศุลกากรที่รับผิดชอบก ากับดูแลศูนย์บริการศุลกากร

เพ่ือกระจายสินค้า ในวันแรกของวันเปิดท าการ 

ส่วนที่ ๔ 
การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า 

_______________________ 
 
ข้อ ๒๕ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้า ณ ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า ให้จัดท าใบขน

สินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด และปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้า ตามประกาศ ค าสั่ง หรือ
ระเบียบที่กรมศุลกากรก าหนด โดยบันทึกรหัสสถานที่น าเข้า (Discharge Port) เป็นรหัสของส านักงาน
ศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่น าของเข้า และรหัสสถานที่ตรวจปล่อย (Release Port) เป็นรหัสของศูนย์บริการ
ศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า  

 

ข้อ ๒๖ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออก ณ ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า เพ่ือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร 

 (1) กรณีที่ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าส่งออก ให้ผู้ส่งของออกหรือ
ตัวแทนผู้ส่งของออก จัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกตามประกาศ ค าสั่ง หรือ
ระเบียบที่กรมศุลกากรก าหนด โดยบันทึกรหัสสถานที่ตรวจปล่อย (Release Port) เป็นศูนย์บริการศุลกากร
เพ่ือกระจายสินค้า และรหัสสถานที่รับบรรทุก (Load Port) เป็นส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  

(2) กรณีท่ีส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรอ่ืนเป็นท่าส่งออก ให้ผู้ส่งของออกหรือตัวแทนผู้ส่งของออก 
จัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกตามประกาศ ค าสั่ง หรือระเบียบที่ 
กรมศุลกากรก าหนด โดยบันทึกรหัสสถานที่บรรจุสินค้า (Packing Port) เป็นศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจาย
สินค้า และรหัสสถานที่รับบรรทุก (Load Port) และ/หรือรหัสสถานที่ตรวจปล่อย (Release Port)  
เป็นส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่ส่งออก 
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(3) การบรรจุของขาออกและของผ่านแดน ณ ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า สามารถท าได้
ภายใต้การควบคุมของพนักงานศุลกากร โดยยื่นค าร้องขอคัดแยกและบรรจุของตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ณ 
ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า เมื่อได้รับอนุญาต ให้ด าเนินการแยกบรรจุของขาออกและของผ่านแดน 
ด้วยยานพาหนะแบบปิดที่ภายในมีการแยกพ้ืนที่ด้วยผนังกั้นอย่างชัดเจน หรือคอนเทนเนอร์ที่มีระบบตู้ย่อย 
(Multi Compartment Shipping Containers) หรือเทคโนโลยีการควบคุมหรือแยกของตามที่กรมศุลกากร
เห็นชอบ 

ข้อ ๒๗ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดน ณ ศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า 
(1) ให้ผู้ขอผ่านแดนจัดท าใบขนสินค้าผ่านแดนตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด และปฏิบัติพิธี

การศุลกากรผ่านแดน ตามประกาศ ค าสั่ง หรือระเบียบที่กรมศุลกากรก าหนด โดยระบุรหัสท่า ที่ หรือ
สนามบินที่ท าการขนถ่ายของผ่านแดนเข้ามาในราชอาณาจักร เป็น Discharge Port และระบุรหัสของ
ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าเป็นรหัสสถานที่ตรวจปล่อย (Release Port) และระบุรหัสท่า ที่ หรือ
สนามบินที่จะท าการขนถ่ายของผ่านแดนออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นทั้ง Release Port และ Load Port 

(2) การบรรจุของขาออกและของผ่านแดน ณ ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า สามารถท าได้
ภายใต้การควบคุมของพนักงานศุลกากร โดยยื่นค าร้องขอคัดแยกและบรรจุของตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ณ 
ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า เมื่อได้รับอนุญาต ให้ด าเนินการแยกบรรจุของขาออกและของผ่านแดน 
ด้วยยานพาหนะแบบปิดที่ภายในมีการแยกพ้ืนที่ด้วยผนังกั้นอย่างชัดเจน หรือคอนเทนเนอร์ที่มีระบบตู้ย่อย 
(Multi Compartment Shipping Containers) หรือเทคโนโลยีการควบคุมหรือแยกของตามที่กรมศุลกากร
เห็นชอบ 

ส่วนที่ ๕ 
การเคลื่อนย้ายของออกจากศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า 

เพื่อส่งออกหรือผ่านแดนไปนอกราชอาณาจักร 
_______________________ 

ข้อ 28 การตรวจสอบและการควบคุมการเคลื่อนย้ายของออกจากศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจาย
สินค้า 

 (๑) ให้ผู้ขนส่งหรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าร้องขอเคลื่อนย้ายต่อพนักงานศุลกากร ณ ศูนย์บริการ
ศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้เคลื่อนย้ายของออกจากศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจาย
สินค้า 

 (๒) ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า แจ้งเส้นทางการขนส่งต่อส านักงานศุลกากรหรือด่าน
ศุลกากรต้นทางและขนส่งของไปยังส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรปลายทาง หากออกนอกเส้นทางหรือ
ใช้เวลาในการขนส่งนานกว่าปกติ ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรต้นทางหรือส านักงานศุลกากรหรือด่าน
ศุลกากรปลายทางอาจติดต่อไปยังผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้าเพ่ือสอบถามเพ่ิมเติม ถึงเหตุดังกล่าว 

 (๓) ให้ผู้รับผิดชอบในการบรรจุ ผู้ขนส่งหรือผู้รับมอบอ านาจ ปิดผนึกกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ระบบควบคุมทางศุลกากรอ่ืนใดตามที่กรมศุลกากรก าหนด ภายใต้การควบคุมของพนักงานศุลกากร เมื่อแล้ว
เสร็จให้พนักงานศุลกากร บันทึกผลการปิดผนึกลงในระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบกุญแจ
อิเล็กทรอนิกส์ จะแจ้งสถานะการขนย้ายของออกจากสถานีต้นทางให้สถานีปลายทางทราบ 
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 (๔) ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า และผู้ขนส่งยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
กรมศุลกากรไม่ว่าด้วยเหตุใด อันเกิดจากการเคลื่อนย้ายของจากศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าไปยัง
ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรปลายทาง โดยให้พนักงานศุลกากรพิจารณาความผิดเป็นรายกรณี 

 (๕) ในระหว่างการเคลื่อนย้ายของที่น าออกจากยังศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า 
พนักงานศุลกากรจะด าเนินการตรวจสอบและติดตามผลในระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ หากพบความผิดปกติ
จะด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ข้อ ๒9 การด าเนินการ ณ ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่ส่งของออกนอกราชอาณาจักร หรือ
ผ่านแดนไปนอกราชอาณาจักร ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) เมื่อยานพาหนะขนส่งตู้คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะแบบปิด มาถึงสถานีตรวจสอบสินค้า 
(Checking Post) ของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรปลายทางซึ่งเป็นที่ส่งของออกนอกราชอาณาจักร 
หรือผ่านแดนไปนอกราชอาณาจักร ให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบสภาพและสถานะของกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือระบบควบคุมทางศุลกากรอ่ืนใดตามที่กรมศุลกากรก าหนด 

 กรณีกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบควบคุมทางศุลกากรอ่ืนใดตามที่กรมศุลกากรก าหนดอยู่ใน
สภาพปกติ พนักงานศุลกากรจะด าเนินการบันทึกตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร 

กรณีกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบควบคุมทางศุลกากรอ่ืนใดตามที่กรมศุลกากรก าหนดอยู่ในสภาพ
ผิดปกติ ให้พนักงานศุลกากรแจ้งผู้ขนส่งหรือผู้รับมอบอ านาจ น ายานพาหนะไปยังสถานที่ที่ก าหนด เพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กรมศุลกากร
ก าหนด 

(๒) เมื่อยานพาหนะมาถึงพ้ืนที่ของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรปลายทางซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของ
การส่งออกหรือการผ่านแดน ให้ผู้ขนส่งหรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าร้องขอเคลื่อนย้ายและค าร้องขออนุญาต
ปลดกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบควบคุมทางศุลกากรอ่ืนใดตามที่กรมศุลกากรก าหนด ต่อพนักงาน
ศุลกากร โดยให้พนักงานศุลกากร ตรวจสอบสถานะของข้อมูลกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบควบคุมทาง
ศุลกากรอ่ืนใดตามที่กรมศุลกากรก าหนดว่าปรากฏข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องแล้ว จึงพิจารณาให้ปลดกุญแจ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบควบคุมทางศุลกากรอ่ืนใดตามที่กรมศุลกากรก าหนดได้ เมื่อแล้วเสร็จให้พนักงาน
ศุลกากรบันทึกผลลงในระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์จะแจ้งสถานะการขนย้ายให้
สถานีต้นทางทราบ 

หากระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏข้อมูลความผิดปกติ ให้พนักงานศุลกากร ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กรมศุลกากรก าหนด 

(๓) ให้พนักงานศุลกากรของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรปลายทางซึ่งเป็นที่ส่งของออกนอก
ราชอาณาจักร หรือผ่านแดนไปนอกราชอาณาจักร ตรวจสอบจ านวนหีบห่อกับเอกสารที่ก ากับ เมื่อถูกต้องแล้ว
ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
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หมวด ๓ 
การด าเนินการเมื่อยานพาหนะถูกเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบ และกรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย 

_______________________ 
 
ข้อ 30 กรณียานพาหนะที่ขนส่งถูกเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบระหว่างการเคลื่อนย้าย 
(๑) กรณีหน่วยงานของศุลกากรเป็นผู้สั่งให้หยุดเพื่อตรวจสอบ 
 (๑.๑) ในกรณีที่มีเครื่องเอกซเรย์ ประจ าให้ตรวจสอบด้วยวิธีเอกซเรย์  
 (๑.๒) หากไม่มีเครื่องเอกซเรย์ประจ า ให้เปิดคอนเทนเนอร์เพ่ือตรวจสอบ หากไม่พบสิ่งผิดปกติ ให้

พนักงานศุลกากรผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อ วันเดือนปี ก ากับในค าร้องขอเคลื่อนย้ายพร้อมบันทึกผลการ
ตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และร้อยดวงตราตะกั่ว กศก. ปิดผนึกประตูตู้คอนเทนเนอร์แทน
ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบควบคุมทางศุลกากรอ่ืนใดตามที่กรมศุลกากรก าหนดหากตรวจพบ
ความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๒) กรณีหน่วยงานอ่ืนที่มิใช่ศุลกากรเป็นผู้สั่งให้หยุดเพ่ือตรวจสอบ ให้ผู้ขนส่งหรือผู้รับมอบอ านาจ 
ยื่นค าร้องขอเคลื่อนย้าย และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ในกรณีที่
ต้องเปิดคอนเทนเนอร์เพ่ือตรวจสอบให้ด าเนินการได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อแล้วเสร็จให้ปิดผนึกประตูคอนเทน
เนอร์ด้วยซีลของตนเองแล้วน ายานพาหนะไปยังสถานีต ารวจที่ใกล้ที่สุด เพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน 
พร้อมเก็บส าเนาบันทึกประจ าวันดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานเพ่ือยื่นต่อหน่วยศุลกากรที่ใกล้ที่สุด พิจารณาอนุมัติให้
ด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๓1 กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัยอย่างใด ๆ ท าให้จ าเป็นต้องเปลี่ยนยานพาหนะหรือ      
คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าระหว่างการขนส่ง ให้ผู้ขนส่งหรือผู้รับมอบอ านาจไปยังสถานีต ารวจที่ใกล้ที่สุด เพ่ือ
ลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน พร้อมเก็บส าเนาบันทึกประจ าวันดังกล่าวไว้ เพ่ือยื่นต่อหน่วยศุลกากรที่ใกล้
ที่สุด พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๓2 ในกรณีเห็นว่ามีเหตุอันสมควร อธิบดีกรมศุลกากรอาจสั่งการเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เช่น การผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า
และผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า การผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากร
เพ่ือกระจายสินค้า และการประกอบกิจการกระจายสินค้า ทั้งนี้ การพิจารณาสั่งการของอธิบดีกรมศุลกากรถือ
เป็นที่สุด 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  
พชร อนันตศิลป์ 

   อธิบดีกรมศุลกากร 
 



สรุปภาพรวม ร่างประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า 

ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ



1

สภาพปัญหาและความเป็นมา

ด้วยความในหมวด 7 เรื่อง “การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส าหรับของที่
ขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation)” ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ 
เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งใช้บังคับกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ พื้นที่ส าหรับการกระจายสินค้า (Zone 3) 
อันเป็นพื้นที่ส าหรับประกอบกิจการกระจายสินค้าภายใต้การขนส่งหลายรูปแบบ ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ได้มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว อย่างไรก็ตาม สาระส าคัญในหมวดดังกล่าว ยังไม่สามารถรองรับการขนส่งหลายรูปแบบ 
รวมถึงยังไม่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนส่งได้เท่าที่ควร ทั้งนี้ เนื่องจากตามบทบัญญัติดังกล่าว ก าหนดให้สามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้เพียง การน าของเข้า (เฉพาะที่เป็นการน าของเข้าทางด่านศุลกากรอื่น) ไปเก็บรักษายังพื้นที่ส าหรับการ
กระจายสินค้า (Zone 3) การน าของจากพื้นที่ส าหรับการกระจายสินค้า (Zone 3) เข้าไปในราชอาณาจักร และการร่วมบรรจุ
ของเข้าคอนเทนเนอร์เหรือยานพาหนะแบบปิด ณ พื้นที่ส าหรับการกระจายสินค้า (Zone 3) เพื่อส่งออกทางด่านศุลกากรอื่น
เท่านั้น 



2

สภาพปัญหาและความเป็นมา (ต่อ)

อธิบดีกรมศุลกากรจึงได้มีด าริเห็นควรให้มีการด าเนินการจัดท าร่างประกาศกรมศุลกากรเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้าและเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
ในการนี้ จึงได้มีการด าเนินการจัดท า “ร่างประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” เพื่อใช้บังคับแทนความใน
หมวด ๗ ของประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 ดังกล่าว 

โดยในเบื้องต้น ร่างประกาศกรมศุลกากรฯ ฉบับนี้จะเปลี่ยนชื่อพื้นที่ส าหรับการกระจายสินค้า (Zone 3) เป็น
“ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า” แทน และก าหนดให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินกิจกรรมการน าของเข้า การผ่านแดน 
การส่งของออกและการเคลื่อนย้ายของระหว่างพื้นที่คลังสินค้า (Zone 1) ซึ่งติดกับทางวิ่งอากาศยาน (Airside) และศูนย์บริการ
ศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า ให้สามารถเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งระหว่างทางบกและทางอากาศได้ 



3

สรุปสาระส าคัญของรา่งประกาศกรมฯ

1. ยกเลิกหมวด 7 ของประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2. ให้จัดตั้ง “ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า” ขึ้น ณ พื้นที่ส าหรับการกระจายสินค้า (Zone 3) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า การส่งออก การเก็บรักษา การร่วม
บรรจุ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง

3. ก าหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า (ผู้จัดการพ้ืนที่ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจาย
สินค้า) และผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า (ผู้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการกระจายสินค้า) รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่จ าเป็น
ในการด าเนินกิจการกระจายสินค้า เช่น ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (e-Inventory) ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหาร
จัดการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า และคอนเทนเนอร์ที่มีระบบตู้ย่อย (Multi Compartment Shipping Containers) 
เป็นต้น



4

สรุปสาระส าคัญของรา่งประกาศกรมฯ (ต่อ)

4. ก าหนดพิธีการศุลกากรส าหรับการเคลื่อนย้ายของน าเข้า ของผ่านแดน ของส่งออกเข้าไปในศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า 
รวมทั้งการเคลื่อนย้ายของระหว่างพ้ืนที่คลังสินค้า (Zone 1) ของเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และศูนย์บริการศุลกากร
เพื่อกระจายสินค้า

5. ก าหนดพิธีการศุลกากรที่สามารถด าเนินการได้ ณ ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า ได้แก่ การน าเข้า การส่งออก การเก็บรักษา 
การร่วมบรรจุ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง

6. ก าหนดพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับยานพาหนะระหว่างการขนส่ง เช่น กรณียานพาหนะถูกเรียกตรวจระหว่างการเคลื่อนย้าย การเปลี่ยน
ยานพาหนะระหว่างการขนส่งอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย เป็นต้น



รูปแบบพิธีการศุลกากรที่ใหบ้ริการในปัจจุบัน

5



6

รูปแบบพิธีการศุลกากรที่ให้บริการในปัจจุบัน

การน าเข้า ส าหรับสินค้าที่น าเข้ามาจากด่านศุลกากรอ่ืน (ซึ่งมิใช่ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ และเคลื่อนย้ายสินค้า
มายังพื้นที่ส าหรับการกระจายสินค้า (Zone 3) ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีภายใต้ระบบติดตามทางศุลกากร น ามาเก็บรักษาใน
คลังสินค้าเพื่อรอการปฏิบัติพิธีการน าเข้า และส่งมอบให้ผู้น าของเข้าต่อไป  

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

1. ผู้ประกอบการไม่สามารถบริหารต้นทุนทางโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่สามารถรวมสินค้าอื่นมาใน               
ตู้คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะแบบปิดเดียวกันได้ 

2. ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งระหว่างทางอากาศและทางบกได้โดยง่าย ทั้ง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน

3. รูปแบบพิธีการศุลกากรที่ให้บริการในปัจจุบันไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้



รูปแบบพิธีการศุลกากรหลงัจากร่างประกาศกรมฯ มีผลบังคับใช้
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พิธีการศุลกากรหลังจากร่างประกาศกรมฯ มีผลบังคับใช้
1. การน าเข้า 

2. การผ่านแดน 

3. การส่งออก 

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ
1. การน าเข้า - ส่งออกสินค้า สามารถท าได้หลายรูปแบบการขนส่งมากขึ้น (ทางเรือ ทางบก และทางอากาศ) 

2. สามารถรวมของน าเข้า – ของผ่านแดนในคอนเทนเนอร์เดียวกัน เพื่อเคลื่อนย้ายมาปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้า  
หรือผ่านแดน ได้ที่ศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า โดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่น าเข้า

3. สามารถรวมของส่งออก – ของผ่านแดนในคอนเทนเนอร์เดียวกัน ณ ศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า 
เพื่อเคลื่อนย้ายไปส่งออกยังต่างประเทศที่มีเส้นทางการขนส่งเดียวกัน

4. สามารถเคลื่อนย้ายของระหว่างพื้นที่คลังสินค้า (Zone 1) และศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ
การขนส่งระหว่างทางบกและทางอากาศ



Thank you

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจภาพรวมของร่างประกาศกรมฯ ทั้งนี้ ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดจากเอกสารร่างประกาศฉบับสมบูรณ์เป็นหลัก


