
 

 
 
 
 

 
แผนการด าเนินการจัดการองคค์วามรู้ ด่านศลุกากรเชียงคาน 

การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าประเภทสินค้าเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
คณะท างานท างานดูแลระบบ 
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM) 



 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 

1.1 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ และรวบรวมประเด็นปัญหาของ
บุคลากรภายในด่านฯ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการบรรจุใหม่และเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาปฏิบัติงาน เพ่ือจัดท าองค์
ความรู้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าประเภทสินค้าเกษตร  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี
มาตรฐานเดียวกัน 

1.2 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าประเภทสินค้าเกษตร และน าไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจปล่อยให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถอ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจการค้าแก่ผู้น าเข้า 

 1.3 ผู้ปฏิบัติงานตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าประเภทสินค้าเกษตร สามารถพัฒนาความรู้ การแก้ไขปัญหา 
และถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้น าเข้า ให้รับรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตรงกัน   

2. ตัวช้ีวัดการด าเนินการตามแผนฯ 

ร้อยละ 90 ของจ านวนเจ้าหน้าที่ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าประเภทสินค้าเกษตรมีความรู้
ความสามารถที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง 

  



3. กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ด้วยเหตุที่สินค้าเกษตรเป็นสินค้าต้องห้าม ต้องก ากัด ที่มีการควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้า
ต่างประเทศ กรมวิชาการเกษตร การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าประเภทสินค้าเกษตรต้องด าเนินการตามกฎหมาย
หลายฉบับและระเบียบที่เกี่ยวข้องของหลายหน่วยงานให้ถูกต้อง ดังนี้ 

หน่วยงาน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กรมศุลกากร 1. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560  

2. พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร   
    ศุลกากรส าหรับของที่มีถ่ินก าเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร 
    ส าหรับของที่มีถ่ินก าเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 
5. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 152/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการ 
    ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถ่ินก าเนิดอาเซียน ลง 
    วันที่ 18 กันยายน 2563 
6. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 89/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้น
อากรและลดอัตราอากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซ๊ยน - ฮ่องกง ลงวันที่ 13 
มิถุนายน 2562 
7. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 192/2562 การตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้าขาเข้า 
    กับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 
8. ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 15/2563 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลระเบียบ 
    ปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 03 บทที่ 03 ข้อ 3 03 03 03  
    การยื่นไปขนสินค้าส าหรับของที่น าเข้าทางด่านศุลกากร 
9. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 192/2562 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับการ 
    น าของเข้าทางบกหลายเที่ยวยานพาหนะและตรวจปล่อยของเป็นบางส่วน  
    (Partly) 

กระทรวงพาณิชย์ 1. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
    พ.ศ. 2522  
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก 
    หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช าระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความ 
    ตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)  

กรมวิชาการเกษตร 1. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551   
2. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การน าเข้า 
    หรือน าผ่านสิ่งซึ่งต้องห้าม หรือสิ่งก ากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ. 2551 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

1. พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 
2. กฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ออกตามความในพระราชบัญญัติ    
    อาหาร พ.ศ. 2522 
 



4. สินค้าเกษตรที่น าเข้าทางด่านศุลกากรเชียงคาน 

     

 

     

 

                    
 

 

 

                                   

 

  

ลูกต๋าว/ลูกตาว/ลูกชิด ลูกเดือย แขม (ดอกหญ้าไม้กวาด) 

กล้วยดิบ มะขามเปียก ยาหัว 

เมล็ดงาดิบ หวายเส้น 

เมล็ดหญ้ารูซี่ ถั่วลิสงทั้งเปลือก 



5. เอกสารที่ใช้ประกอบการน าเข้าและตรวจปล่อยสินค้าเกษตร 

เอกสาร หน่วยงานที่ออกเอกสาร 
1. ใบอนุญาตน าเข้าสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือ
การค้า (พ.ก.2-1) 

กรมวิชาการเกษตร 

2. ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate) ประเทศผู้ผลิตสินค้า 
3. ใบแจ้งน าเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งก ากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม (พ.ก.5) กรมวิชาการเกษตร 
4. หนังสืออนุญาตให้น าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (พ.ก.6) กรมวิชาการเกษตร 
5. ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
6. ใบรับแจ้งการน าเข้าผลิดภัณฑ์สุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
5. หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (C/O) ประเทศผู้ผลิตสินค้า 
6. หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า Form D ประเทศผู้ผลิตสินค้า 
7. บัญชีรายการซื้อขายสินค้า (Invoice) ผู้ขายต้นทาง 
8. บัญชีรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) ผู้ขนส่ง 
9. บัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) ข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
10. ใบขนสินค้าขาเข้า ข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
11. แบบค าร้องขอผ่อนผันการตรวจปล่อยสินค้าหลายครั้งตาม
ใบขนสินค้าขาเข้าหนึ่งฉบับ 

ผู้น าเข้า 

12. ค าร้องตรวจปล่อยนอกสถานที่ ผู้น าเข้า 
 

  



6. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าประเภทสินค้าเกษตร 

 6.1 ขั้นตอนก่อนการตรวจปล่อยสินค้า 

ปฏิบัติตามค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 15/2563 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 03 บทที่ 03 ข้อ 3 03 03 03 การยื่นไปขนสินค้าส าหรับของที่น าเข้า
ทางด่านศุลกากร ดังนี้ 

1. ผู้น าเข้ายื่นเอกสารต่อด่านตรวจพืช ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข การน าเข้าหรือน าผ่านสิ่งซึ่งต้องห้าม หรือสิ่งก ากัด และสิ่งไม่
ต้องห้าม พ.ศ. 2551 เจ้าหน้าที่รับรองแบบ พ.ก.5 และบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
NSW เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลประกอบการปฏิบัติพิธีการต่อไป 

2. ผู้ขนส่งยื่นบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) ต่อด่านพรมแดน พนักงานศุลกากร
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเลขที่รับรายงานยานพาหนะ และ/หรือ บัญชีสินค้าทางบก 
(แบบ ศ.บ.1) เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกับข้อมูลบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) ที่
ส่ งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือด่านพรมแดนได้ กรอกถูกต้องแล้ว และ
ยานพาหนะนั้นได้เข้ามาถึงด่านศุลกากร จึงท าการบันทึกข้อมูลบัญชีสินค้าทางบก 
(แบบ ศ.บ.1) เข้าสู่ระบบ 

3. กรณีที่มีการน าของเข้าทางบกหลายเที่ยวยานพาหนะ (มี ศ.บ.1 มากกว่า 1 ฉบับ) 
ผู้น าของเข้าสามารถรวมยื่นใบขนสินค้าขาเข้าฉบับเดียวกันได้ เฉพาะในกรณีที่ห็น
ได้ว่าเป็นของรายเดียวกันและน าเข้าในวันเดียวกัน โดยยื่นค าร้องขออนุมัติท าใบขน
สินค้าขาเข้าฉบับเดียวให้นายด่านศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุญาตได้ 

4. ผู้น าของเข้ายื่นใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร แล้วจึงน าใบ
ขนสินค้าขาเข้าพร้อมเอกสารประกอบที่ได้จัดท าสมบูรณ์แล้ว ได้แก่ บัญชีราคา
สินค้า บัญชีรายการบรรจุสินค้า หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช หนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้า (C/O) หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า Form D และใบอนุญาต
น าเข้าสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการค้า (พ.ก.2-1) ใบแจ้งน าเข้าสิ่ง
ต้องห้าม สิ่งก ากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม (พ.ก.5) พร้อมสินค้าที่น าเข้ามาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรและด่านตรวจพืช เพ่ือด าเนินการตรวจปล่อยสินค้าต่อไป 

6.2 ขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้า 

1. ผู้น าเข้าน าใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมเอกสารประกอบที่สมบูรณ์แล้ว พร้อมสินค้าที่
น าเข้ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร และด่านตรวจพืช เพ่ือตรวจสอบสินค้าที่
น าเข้า (ทั้งนี้ หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจปล่อยนอกสถานที่ ให้ยื่นค าร้องขอ
ตรวจปล่อยนอกสถานที่ต่อด่านศุลกากรเชียงคานด้วย) 

2. ด่านตรวจพืชจะออกหนังสืออนุญาตให้น าสิ่งต้องห้าม สิ่งก ากัด หรือสิ่งไม่ต้องห้าม 
ออกไปจากด่านตรวจพืช (แบบ พ.ก.6) 

3. ผู้น าเข้าน าเอกสารทั้งหมดและแบบ พ.ก.6 ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพ่ือท า
การตรวจปล่อยในระบบและส่งมอบสินค้า 

4. ผู้น าเข้าน าของออกจากอารักขาศุลกากร 

 



 

7. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าประเภทสินค้าเกษตรแบบ Partly 

 7.1 ขั้นตอนก่อนการตรวจปล่อยสินค้า 

  ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 192/2562 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับการน า
ของเข้าทางบกหลายเที่ยวยานพาหนะและตรวจปล่อยของเป็นบางส่วน (Partly) 

1. ผู้น าเข้ายื่นเอกสารต่อด่านตรวจพืช ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การน าเข้าหรือน าผ่านสิ่งซึ่งต้องห้าม หรือสิ่งก ากัด 
และสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ. 2551 เจ้าหน้าที่รับรองแบบ พ.ก.5 และบันทึกข้อมูลลง
ในระบบ NSW เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลประกอบการปฏิบัติพิธีการต่อไป 

2. ผู้น าเข้ายื่นค าร้องต่อด่านศุลกากรเชียงคานเพ่ือขออนุญาตจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า
ล่วงหน้า โดยขอจัดท าและขอรวมบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) ล่วงหน้า และ
ช าระภาษีอากร (ถ้ามี) ล่วงหน้า ก่อนที่ยานพาหนะคันแรกจะมาถึงด่านพรมแดน 
โดยมีเอกสารประกอบ คือ บัญชีราคาสินค้า (Invoice) บัญชีรายการบรรจุสินค้า 
(Packing List) หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (P/C) หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(C/O) หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า Form D และใบอนุญาตน าเข้าสิ่ง
ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการค้า (พ.ก.2-1) ใบแจ้งน าเข้าสิ่งต้องห้าม 
สิ่งก ากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม (พ.ก.5) ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

3. การจัดท าข้อมูลบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) สามารถท าได้โดยบันทึกข้อมูล
บัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) ด้วยการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่
มิได้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) พร้อม
เอกสารประกอบต่อด่านศุลกากรเชียงคาน โดยหากสินค้ามีหนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้า (Form D) ให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (Form D) 1 ฉบับ 
ต่อ 1 ใบขนสินค้า (ในกรณีขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรส าหรับการยกเว้น
อากร) 

4. ผู้น าเข้าต้องแจ้งแก่ผู้ส่งของให้ส่งข้อมูลบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) ล่วงหน้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์มายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร หรือยื่นบัญชีสินค้า
ทางบก (แบบ ศ.บ.1) ต่อด่านศุลกากรเชียงคานให้ครบถ้วนทุกคัน ก่อนที่
ยานพาหนะคันแรกจะมาถึงด่านพรมแดน 

5. เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรรับข้อมูลบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) 
แล้ว ให้ผู้น าของเข้าจัดท าใบขนสินค้าขาเข้าล่วงหน้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากร
ก าหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า โดยส่ง
ข้อมูลปริมาณของที่น าเข้าเต็มจ านวนตามบัญชีราคาสินค้า ( Invoice) ที่ต้องการ
น าเข้าจริงและระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้า
ให้แก่ผู้น าของเข้าทราบ (สถานะ 0100) 

  



 

6. ผู้น าของเข้าติดต่อพนักงานศุลกากรเพ่ือท าการรวมบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) 
ทุกฉบับ ระบบคอมพิวเตอร์จะปรับสถานะใบขนสินค้าขาเข้าให้พร้อมช าระค่า
ภาษีอากร (สถานะ 0109) 

7. ผู้น าของเข้าช าระค่าภาษีอากรล่วงหน้า (ถ้ามี) ก่อนที่ยานพาหนะคันแรกจะมาถึง
ด่านพรมแดน (สถานะ 0209) จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะปรับสถานะใบขน
สินค้าเพ่ือรอการตรวจปล่อยสินค้า 

7.2 ขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้า 

1. ผู้น าเข้ายื่นแบบค าร้องขอผ่อนผันการตรวจปล่อยสินค้าหลายครั้งตามใบขนสินค้า
ขาเข้า 1 ฉบับ  พร้อมค าร้องขอรับเจ้าหน้าที่ไปท าการตรวจปล่อยนอกสถานที่ต่อ
ด่านศุลกากรเชียงคานเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ทั้งนี้ หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
ปล่อยนอกสถานที่ ให้ยื่นค าร้องขอตรวจปล่อยนอกสถานที่ต่อด่านศุลกากรเชียง
คานด้วย) 

 2. เมื่อยานพาหนะท่ีบรรทุกสินค้ามาถึงด่านพรมแดน ให้พนักงานศุลกากรประจ าด่าน
พรมแดนตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) ในระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรหรือบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) ที่ติดมากับผู้ควบคุมยานพาหนะ 
หากถูกต้องตรงกัน พนักงานศุลกากรประจ าด่านพรมแดนจะอนุญาตให้
ยานพาหนะนั้นผ่านด่านพรมแดนไปยังด่านศุลกากร หรือสถานที่ที่จะท าการตรวจ
ปล่อยตามที่ระบุไว้ในค าร้องขอตรวจปล่อยนอกสถานที่ 

 3. ให้พนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยสินค้าท าการตรวจปล่อยสินค้าตามใบขนสินค้าขา
เข้าและตามบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) ของสินค้าที่มาพร้อมกับยานพาหนะ
คันแรกโดยใช้แบบค าร้องขอผ่อนผันการตรวจปล่อยสินค้าหลายครั้งตามใบขน
สินค้าขาเข้า 1 ฉบับ 

 4. ด าเนินการใน 1 และ 2 ส าหรับสินค้าที่มาพร้อมยานพาหนะคันล าดับถัดไปจน
ครบจ านวนยานพาหนะท่ีระบุไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า 

 5.  เมื่อสินค้าเข้ามาครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าแล้ว ให้พนักงาน
ศุลกากรผู้ท าการตรวจปล่อยสินค้าบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร โดยพนักงานศุลกากรที่ท าการตรวจปล่อยคนสุดท้ายเป็นผู้ด าเนินการ 

 6. ผู้น าของเข้าน าของออกจากอารักขาศุลกากร (กรณีที่ไม่ได้ยื่นค าร้องขอตรวจปล่อย
นอกสถานที่) 

 

หมายเหตุ  : เมื่อด่านตรวจพืชท าการออกหนังสืออนุญาตให้น าสิ่งต้องห้าม สิ่งก ากัด หรือสิ่งไม่ต้องห้าม (แบบ พ.ก.6) 
ให้ผู้น าเข้าน าเอกสารทั้งหมดและแบบ พ.ก.6 ไปแสดงแก่พนักงานศุลกากรเพ่ือใช้ประกอบการ
ตรวจปล่อยในระบบและส่งมอบสินค้า 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 

 
 


