
พิธีการศุลกากรน าเข้าทางบก 

การน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติ
ตามข้ันตอนพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ดังนี้ 
 

ใบขนสินค้าขาเข้าและเอกสารอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้า 
แบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้น าเข้าใช้ส าหรับพิธีการศุลกากร ดังนี้ 

1. ใบขนสินค้าขาเข้า พร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค้าเพ่ิม (กศก. 99/1) ส าหรับ
การน าเข้าสินค้าท่ัวไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรก าหนดให้ใช้ใบขนฯ ประเภทอ่ืน  

2. ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้ส าหรับการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าก่อน
ปฏิบัติพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรก าหนด  

3. แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่คราว ใช้ส าหรับการน าเข้าหรื อ
ส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา 

4. แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าส าหรับพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียใช้ส าหรับ
การน าเข้าสินค้าในเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 

5. ใบขนสินค้าถ่ายล า (ใบแนบ 9) (แบบที่ 379) ใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายล า 
6. ใบขนสินค้าผ่านแดน (แบบที่ 448) ใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดนตามความตกลงที่ประเทศ

ไทยท าไว้กับประเทศต่าง ๆ 
7. ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้ส าหรับการน ารถยนต์

และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 
8. ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับเรือส าราญและกีฬาที่น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้ส าหรับการน า  

เรือส าราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 
 

เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า  
1. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB) 

2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

3. เอกสารอย่างอ่ืน หมายถึง เอกสารหรือค าส าแดงเกี่ยวกับการน าเข้าหรือการซื้อขายซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่ง
ของที่อยู่ต่างประเทศท าขึ้นและส่งมาให้หรือซึ่งส าแดงการเสนอและสนองในการซื้อขายของหรือ
เอกสารการติดต่อระหว่างผู้ส่งของและผู้น าของเข้าหรือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าของเข้า เช่น 
ผู้รับบรรทุกผู้รับประกันภัยธนาคาร เป็นต้น 



4. ใบอนุญาตน าเข้าหรือเอกสารอ่ืนใด กรณีที่ของน าเข้านั้นเป็นของต้องก ากัดตามเงื่อนไขของกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง 

5. กรณีน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดและ
คุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) 
หรือเอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material 
Safety Data Sheet) 

 

การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้า  
1. การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการ  

ในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติพิธีการได้โดยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด (ebXML/XML Format) แทนการจัดท า 
ยื่น ส่ง รับ และการลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร 

2. การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า เมื่อผู้น าของเข้าจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด 
และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์  
ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว 

3. วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากระท าได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ 
3.1 ผู้น าของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง 
3.2 ผู้น าของเข้ามอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน 
3.3 ผู้น าของเข้าให้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
3.4 ผู้น าของเข้ายื่นใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสารประกอบและแบบรายละเอียด

ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบน าคีย์) และช าระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าหรือที่ 
ที่น าของเข้าโดยผู้น าของเข้าต้องลงลายมือชื่อไว้ทุกฉบับ ซึ่งประกอบด้วย 
- ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมคู่ฉบับ 1 ฉบับ 
- - แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบน าคีย์) 
- ส าเนาใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading หรือ Air Waybill) 
- ส าเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
- บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้าม)ี 
- ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) (ถ้าม)ี 
- ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับของควบคุมการน าเข้า (ถ้ามี) 
- ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) (กรณีขอลดอัตราอากร) 



- เอกสารที่จ าเป็นอ่ืน ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะ การใช้งานของสินค้า 
Catalogue 

 

การช าระภาษีอากร  
เมื่อผู้น าของเข้าได้ยื่นข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรและได้รับการตอบกลับ

เลขที่ใบขนสินค้าแล้ว ผู้น าของเข้าจะต้องด าเนินการช าระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมศุลกากรให้
แล้วเสร็จก่อนไปด าเนินการรับการตรวจปล่อยของออกจากอารักขาศุลกากร โดยผู้น าของเข้าสามารถช าระค่า
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมศุลกากรได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

1. ช าระด้วยตนเองที่หน่วยรับช าระเงินทุกแห่งของกรมศุลกากร ทั้งในรูปแบบเงินสด บัตรภาษี บัตรเดบิต 
บัตรเครดิต และเช็คของผู้ประกอบการที่มีธนาคารค้ าประกันและได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร 

2. ช าระในระบบ e-Payment คือ การช าระเงินค่าภาษีอากรพร้อมกับการส่งข้อมูลใบขนสินค้า 
โดยการตัดยอดบัญชีธนาคารของผู้น าของเข้าตามท่ีได้แจ้งไว้กับกรมศุลกากร 

3. ช าระในระบบ e-Bill Payment คือ การใช้เอกสารของกรมศุลกากร (เช่น ใบขนสินค้า ใบสั่งเก็บ)
ซึ่งมี QR Code หรือ Bar Code หรือเลขอ้างอิงตามท่ีปรากฏในเอกสารนั้น ไปช าระ ณ เคาน์เตอร์
ของธนาคาร หรือ Internet Banking หรือ ATM หรือช่องทางการรับช าระเงินอ่ืน ๆ ของธนาคาร 
หรือ ผ่านตัวแทนรับช าระเงินที่ท าความตกลงกับกรมศุลกากร ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-11 
และ บิ๊กซ ี
 

ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการน าเข้าสินค้าทางบก ณ ด่านพรมแดน หรือด่านตรวจ  
1. ผู้น าเข้า/ตัวแทนออกของยื่นบัญชีสินค้าทางบก Car Manifest (แบบ ศ.บ. 1) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร 

ประจ าด่านพรมแดน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบสินค้า และทะเบียนรถยนต์ 
2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกข้อมูลรายละเอียด แบบ ศ.บ. 1 ลงในระบบคอมพิวเตอร์ (Car Manifest) 

และด าเนินการควบคุมยานพาหนะท่ีบรรทุกสินค้าเข้ามายังด่านศุลกากร 
3. ผู้น าเข้าหรือตัวแทน จัดท าและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสินค้าและตัดบัญชีกับ Car Manifest 
4. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนฯ ช าระค่าภาษีอากร (กรณีสินค้าต้องช าระภาษีอากร) ที่หน่วยงานบัญชีและอากร

ของด่านศุลกากร 
5. ช าระค่าภาษีแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะก าหนดเงื่อนไขการตรวจปล่อย ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย 

5.1 กรณี “ยกเว้นการตรวจ (Green Line)” ผู้น าของเข้าสามารถไปติดต่อเจ้าพนักงานศุลกากรเพ่ือ
น าของออกจากอารักขาศุลกากร 

5.2 กรณี “ให้เปิดตรวจ (Red Line)” ผู้น าของเข้าต้องติดต่อเจ้าพนักงานศุลกากรเพ่ือท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าถูกต้องตาม
ส าแดงจะส่งมอบสินค้าให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนรับสินค้าไปจากอารักขาศุลกากร 

5.3 กรณี “ให้พบพนักงานศุลกากรเนื่องจากได้รับยกเว้นใบอนุญาต (Yellow Line)” ผู้น าของเข้า
ต้องติดต่อเจ้าพนักงานศุลกากรเพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับยกเว้นใบอนุญาตก่อนน าของไป
จากอารักขา 



ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าของเข้าทางบก 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ยานพาหนะบรรทุกสินค้าจากต่างประเทศ 
มาถึง ด่านพรมแดนทางบก 

ผู้น าของเข้ารายงานยานพาหนะเข้าและ 
ยื่นบัญชีสินค้าทางบก (Car Manifest) ตามแบบ ศ.บ. 

ยานพาหนะบรรทุกสินค้าตามทางอนุมัติ 
มายัง ด่านศุลกากร 

ผู้น าของเข้ายื่นข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

ผู้น าของเข้าไปด าเนินการช าระค่าภาษีอากร 

ด าเนินการตาม
ค าสั่งการตรวจ 

น ำของออกไปจากอารักขาศลุกำกร 

เจ้าพนักงานศุลกากร 
ท าการตรวจสอบ 

Green Line 

Red Line 

Yellow Line 
 


