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Abstract 
 

Suvarnabhumi Airport Cargo Clearance Customs Bureau is in charge of performing 
customs formalities, collecting duties and other incomes, giving duty refunds, controlling cargo, 
as well as clearing imported, transit and transshipment cargo in Suvarnabhumi Airport. It also 
supervises bonded warehouses and free zone within the area. 

 
The organizer was involved in customs service division 2, where I found that many oil 

companies process the customs formality in order to get tax exemption, therefore, the organizer 
conducted the project <Tax exemption procedure of petroleum products supplied to aircrafts 
traveling abroad and performing customs formalities at Suvarnabhumi Airport=  in order to study 
performing customs formality and related regulations. The information of this study  gives the 
proper guidelines for performing customs formality and it benefits will be for oil companies and 
other interested people. 

 
Keywords: Taxation, Petroleum products, Tax exemption. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ส่วนบริการศุลกากร 2 สสภ. รับผิดชอบเก่ียวกับงานพิธีการส่งออก ให้การบริการ 
อ านวยความสะดวกและความเป็นธรรมแก่ผูป้ระกอบการและประชาชนทัว่ไปตลอด 24 ชัว่โมง  
ดงันั้นบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการในแต่ละวนั มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจ านวนมาก      
อาจสร้างความยุ่งยาก ล่าช้าต่อผูม้าติดต่อ อนัเน่ืองมาจากไม่มีความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการส่งออก 
ส่งผลใหเ้สียเวลา หรือ ส่งผลเสียต่อธุรกิจได ้

จ ากก าร ท่ีท่ า อ าก า ศย าน สุ ว รรณ ภู มิ  ได้ เ ปิ ด ให้บ ริก า รอย่ า ง เ ป็นทา งก า ร                                 
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2549 บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นหน่ึงใน
บริษทัท่ีไดรั้บสิทธิจาก บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ใหเ้ป็นผูเ้ขา้ด าเนินงานตามสัญญา
โครงการระบบให้บริการน ้ ามนัอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไดใ้ห้บริการเติมน ้ ามนั
อากาศยานใหแ้ก่สายการบินซ่ึงเป็นลูกคา้ของบริษทัผูค้า้น ้ามนัทั้ง 7 บริษทั  

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกรมศุลกากร บริษทัผูค้ ้าน ้ ามนัจึงขอให้จดัเจา้หน้าท่ี
ศุลกากรไปท าการพิเศษเพื่อควบคุมการตรวจปล่อยน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยทางบริษทัผูค้า้น ้ามนัดงักล่าวขา้งตน้ยนิดีปฏิบติัตามระเบียบ และช าระค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบกรมศุลกากร อีกทั้งเอกสารใบรับการจ่ายน ้ ามนั (Delivery Receipt : DR)  ท่ีได้ให้    
กรมศุลกากรตรวจปล่อยนั้ น น าไปยื่นขอคืนภาษีต่อกรมสรรพสามิต เป็นประโยชน์ต่อ               
บริษทัผูค้า้น ้ ามนัทั้ง 7 บริษทั และเป็นไปตามนโยบายการควบคุมน ้ ามนัเช้ือเพลิงภายในประเทศ            
ของรัฐบาล ส่งผลใหเ้กิดกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงในภายหลงันั้น 

ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายหวัขอ้โครงงานน้ีจากพนกังานท่ีปรึกษา เพื่อเรียนรู้และติดตาม
การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีศุลกากร อีกทั้งไดศึ้กษาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัระเบียบกรมศุลกากร 
พิกดัอตัราศุลกากร และกฎหมายอ่ืนท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน  
สหกิจศึกษาของผูจ้ ัดท า รวมทั้ งผูค้ ้าน ้ ามันท่ีมาติดต่อราชการกับกรมศุลกากรหรือผูท่ี้สนใจ    
ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานฉบบัน้ีข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำร 
1.2.1   เพื่อศึกษาขั้นตอนการยกเวน้ภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับอากาศยานท่ีเดินทาง    

ไปต่างประเทศและการปฏิบติัพิธีการศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
1.2.2   เพื่อใหท้ราบถึงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของงานเอกสารน ้ามนั 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1   ดา้นเน้ือหา 

เป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูจ้ ัดท า รวบรวมข้อมูล            
ดว้ยตนเอง และจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการปฏิบติัพิธีการศุลกากรส่งออก 
2. ขั้นตอนการปฏิบติัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ บริษทัผูค้า้น ้ ามนั , 

บริษทัท่ีใหบ้ริการเติมน ้ามนัอากาศยาน , กองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง 
                   1.3.2   ดา้นสถานท่ี 
                                      1.    เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
                                      2.    ส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
                   1.4.1    สามารถน าความรู้ท่ีได ้ไปใชใ้นการท างานจริง เพื่อเป็นผูช่้วยพนกังานท่ีปรึกษา
ในการตรวจสอบเอกสารน ้ามนั และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                   1.4.2  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ นอกเหนือจากสาขาวิชาท่ีผู ้จ ัดท าได้ศึกษาเล่าเรียนมา              
ฝึกความอดทน และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมการท างานท่ีมีผูค้นหลากหลายได ้ 

         1.4.3    สามารถน าขอ้มูลเผยแพร่ต่อบริษทัผูค้า้น ้ามนั หรือผูท่ี้สนใจต่อไป               
 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษา ขั้ นตอนการยกเว้นภาษีน ้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับอากาศยานท่ีเดินทาง                

ไปต่างประเทศและการปฏิบติัพิธีการศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษา
คน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกรอบในการศึกษาดงัน้ี 

2.1 พระราชบญัญติัศุลกากร พระพุทธศกัราช 2469 
2.2 ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 
2.3 ประกาศกรมศุลกากร ท่ี 7/2551 
2.4 ระเบียบกรมศุลกากร ท่ี 4/2551 
2.5 ค าสั่งส่วนบริการศุลกากร 2 ท่ี 30/2551 
2.6 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประจ าวนัส าหรับพนกังานไปท าการพิเศษ เพื่อควบคุม 
การเติมน ้ามนัเช้ือเพลิงแก่อากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2.7 พิธีการส่งออก 
2.8 ประเภทใบขนสินคา้ขาออก 
2.9 ความหมายของการขนส่ง 
2.10 การขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
2.11 พาหนะท่ีใชข้นส่งสินคา้ทางอากาศ 
2.12 ความหมายของน ้ามนัเช้ือเพลิง 
2.13 บริษทัท่ีใหบ้ริการเติมน ้ามนัอากาศยาน 
2.14 บริษทัผูค้า้น ้ามนั 
2.15 คลงัสินคา้ในเขตปลอดอากร (Free Zone) 
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2.1 พระราชบัญญตัิศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ 

มาตรา ๓ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว จะไดท้รงตั้งหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เสนาบดีตั้ งบุคคลผู ้สมควรข้ึนเป็นหัวหน้าจัดการงาน              
ในกรมศุลกากร และก ากบัตรวจตรากิจการอนัเป็นหนา้ท่ีของกรมนั้น บุคคลผูน้ั้นซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ 
“อธิบดี” ให้มีหน้าท่ีบังคับบัญชาควบคุมบรรดาพนักงานทั้ งหลายในกรมศุลกากร มีอ านาจ             
ให้เงินเดือนและเงินรางวลัเรียกประกนัส าหรับความประพฤติดี และออกขอ้บงัคบัส าหรับกรม
ตามท่ีเห็นวา่จ าเป็น เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย และบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามนั้น 

2.2 ค าส่ังนายกรัฐมนตรี ที ่๔/๒๕๕๗ 

เร่ือง ก าหนดมาตรการเพื่อแกไ้ขและป้องกนัภาวการณ์ขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิง 

ตามท่ีได้มีค  าสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒/๒๕๔๖ ลงวนัท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ เร่ือง 
ก าหนดมาตรการเพื่อแกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิง นั้น 

โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายให้โอนงานท่ีกระทรวงการคลังรับผิดชอบในการท าหน้าท่ี      
เบิกจ่ายเงินและการบญัชีของทุนหมุนเวียน ให้ฝ่ายเลขานุการเจา้ของโครงการเป็นผูด้  าเนินการ   
และกระทรวงพลงังานได้จดัตั้งสถาบนับริหารกองทุนพลงังาน (องค์การมหาชน) ข้ึน ท าหน้าท่ี
รับผิดชอบเบิกจ่ายเงินและการบญัชีของกองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีรับโอนจากกระทรวงการคลัง   
เม่ือวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๗ นอกจากน้ี รัฐบาลไดมี้นโยบายช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบปัญหา
ราคาน ้ ามนัแพงให้แก่ชาวประมงโดยให้ตรึงราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีจ  าหน่ายในเขตต่อเน่ืองของ
ราชอาณาจกัร 

ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชก าหนดแก้ไขและป้องกัน
ภาวะการขาดแคลนน ้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ นายกรัฐมนตรีจึงมีค าสั่งให้ยกเลิกค าสั่ง
นายกรัฐมนตรี ท่ี ๒/๒๕๔๖ ลงวนัท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ และก าหนดมาตรการเพื่อแก้ไข         
และป้องกนัภาวะการขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกค าสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒/๒๕๔๖ ลงวนัท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖      
เร่ือง ก าหนดมาตรการเพื่อแกไ้ขและป้องกนัภาวการณ์ขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิง 
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ขอ้ ๒  ในค าสั่งน้ี 
“กองทุน” หมายความวา่ กองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีจดัตั้งข้ึนตามค าสั่งน้ี 
“น ้ ามันเช้ือเพลิง” หมายความว่า น ้ ามันเบนซิน น ้ ามันก๊าด น ้ ามันดีเซล น ้ ามันเตา        

และน ้ ามันท่ีคล้ายกันหรือน ้ ามนัส าหรับเคร่ืองยนต์ท่ีคล้ายกัน และให้ความหมายรวมถึงก๊าซ       
และยางมะตอยดว้ย 

“สถานีบริการ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีด าเนินกิจการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง โดยบริการ
จ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะให้แก่ประชาชน แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ 
ท่ีเป็นของกระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวสิาหกิจ และร้านคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง 

“ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีท าในราชอาณาจกัร” หมายความวา่ ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีผลิต
และจ าหน่าย ณ โรงกลัน่เพื่อใชใ้นราชอาณาจกัร 

“ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีน าเข้า” หมายความว่า ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีน าเข้าเพื่อใช้         
ในราชอาณาจกัร 

“ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่” หมายความว่า ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ท่ีจ  าหน่ายให้แก่
ผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

“ราคาขายปลีก” หมายความวา่ ราคาขายปลีกน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีก าหนดโดยประกาศของ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินคา้และบริการ หรือประกาศของคณะกรรมการส่วนจงัหวดั      
วา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ แลว้แต่กรณี 

“ค่าการตลาด” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซ่ึงรวมผลตอบแทนในการด าเนินธุรกิจ
ของเจ้าของสถานีบริการ ซ่ึงรับน ้ ามันเ ช้ือเพลิงจากผู ้ค้าน ้ ามัน และของผู ้ค้าน ้ ามันซ่ึงรับ               
น ้ ามันเช้ือเพลิงจากผู ้ผลิตและจ าหน่ายน ้ ามันเช้ือเพลิงจากโรงกลั่นเพื่อใช้ในราชอาณาจักร           
หรือจากผูน้ าเขา้น ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใชใ้นราชอาณาจกัร แลว้แต่กรณี 

“ผูค้า้น ้ ามนั” หมายความวา่ ผูก้ระท าการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงโดยซ้ือ สั่งน าเขา้ หรือไดม้า
ดว้ยประการอ่ืนใดเพื่อจ าหน่าย ซ่ึงมีปริมาณการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกนัทุกชนิด   
ปีละตั้งแต่สองหม่ืนเมตริกตนัข้ึนไป 

“ภาษี” หมายความวา่ ภาษีสรรพสามิต และภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเรียกเก็บจากน ้ามนัเช้ือเพลิง 
“อตัราภาษีสูงสุด” หมายความว่า อตัราภาษีสูงสุดของน ้ ามนัเช้ือเพลิงแต่ละชนิด ท่ี

กระทรวงการคลงัมีอ านาจเรียกเก็บได ้
“อตัราภาษีต ่าสุด” หมายความว่า อตัราภาษีต ่าสุดของน ้ ามนัเช้ือเพลิงแต่ละชนิด ท่ี

กระทรวงการคลงัมีอ านาจเรียกเก็บได ้
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ขอ้ ๓  ใหต้ั้งกองทุนเรียกวา่ “กองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง” ประกอบดว้ยเงินดงัต่อไปน้ี 
๑. เงินกองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามค าสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑/๒๕๔๐ ลงวนัท่ี ๑๒ 

กนัยายน ๒๕๔๐ เร่ือง ก าหนดมาตรการเพื่อแกไ้ขและป้องกนัภาวะการณ์ขาด
แคลนน ้ามนัเช้ือเพลิง 

๒. เงินท่ีโอนมาจากกองทุนอ่ืน (ถา้มี) 
๓. เงินท่ีส่งเขา้กองทุนตามค าสั่งน้ี 
๔. เงินงบประมาณท่ีรัฐบาลจดัสรรใหเ้ป็นคราว ๆ (ถา้มี) 
๕. เงินอ่ืน ๆ 

ขอ้ ๔  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
๑. ก าหนดหลกัเกณฑ์ส าหรับการค านวณราคา และก าหนดราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิง   

ท่ีท  าในราชอาณาจกัร ราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีน าเขา้เพื่อใชใ้นราชอาณาจกัร 
๒. ก าหนดค่าการตลาดส าหรับการซ้ือขายน ้ามนัเช้ือเพลิง 
๓. ก าหนดค่าขนส่งไปยงัคลงัก๊าซและค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาก๊าซ ณ คลงัก๊าซ 

ตลอดจนก าหนดราคาขายก๊าซ ณ คลังก๊ าซเป็นราคาเดียวกันทุกแห่ง                   
ทัว่ราชอาณาจกัร 

๔. ก าหนดอตัราเงินส่งเขา้กองทุนหรืออตัราเงินชดเชยส าหรับก๊าซท่ีซ้ือหรือไดม้า
จากผูรั้บสัมปทานตามกฎหมายวา่ดว้ยปิโตรเลียม ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตไดจ้ากการแยก
ก๊าซธรรมชาติในราชอาณาจักร น ้ ามันเ ช้ือเพลิงท่ีท าในราชอาณาจักร          
น ้ ามันเช้ือเพลิงท่ีน าเข้าเพื่อใช้ในราชอาณาจักร น ้ ามันเช้ือเพลิงท่ีส่งออก   
น ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีจ  าหน่ายให้แก่เรือเพื่อใช้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร    
และก๊าซหุงตม้ท่ีจ  าหน่ายใหแ้ก่ประชาชน 

๕. ก าหนดชนิดของน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีไม่ตอ้งส่งเงินเขา้กองทุน หรือไม่ใหไ้ดรั้บเงิน
ชดเชย 

๖. ก าหนดราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่และค านวณราคาขายปลีก 
๗. พิจารณาก าหนดอตัราภาษีให้อยู่ในระดบัไม่ต ่ากว่าอตัราภาษีต ่าสุดและไม่สูง

กวา่อตัราภาษีสูงสุด 
๘. ก าหนดใหโ้รงกลัน่แจง้ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ต่อคณะกรรมการ 
๙. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามค าสั่งน้ี 
๑๐. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ขอ้ ๗  กองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงอาจมีรายจ่าย ดงัต่อไปน้ี 
๑. เป็นเงินจ่ายชดเชยตามอตัราท่ีคณะกรรมการก าหนดตามขอ้ ๔ ของค าสั่งน้ี 
๒. ค่าใชจ่้ายในการบริหารกองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง ตามหมวดรายจ่ายภายในวงเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอนุมติั ดงัน้ี 
- ค่าจา้งชัว่คราว 
- ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 
- ครุภณัฑ ์
- ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเห็นชอบ 

๓. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขและป้องกนัภาวะการขาดแคลน
น ้ามนัเช้ือเพลิง 

๔. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการใด ๆ เพื่อให้การเก็บเงินเขา้กองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง
หรือการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน ้ ามันเช้ือเพลิงเป็นไปอย่างครบถ้วน        
และมีประสิทธิภาพ 

๕. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเห็นชอบ 

ขอ้ ๙  ในกรณีท่ีคณะกรรมการก าหนดใหมี้การส่งเงินเขา้กองทุนส าหรับน ้ามนัเช้ือเพลิง
ท่ีน าเข้าให้ผู ้น าเข้าน ้ ามันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ในราชอาณาจักรส่งเงินเข้ากองทุนตามปริมาณ             
น ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีน าเขา้เพื่อใชใ้นราชอาณาจกัรในอตัราท่ีคณะกรรมการก าหนด 

การส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหน่ึง ให้ส่งแก่ผู ้รับช าระอากรขาเข้าพร้อมกับ               
การช าระค่าภาษีอากรส าหรับน ้ามนัเช้ือเพลิงนั้น (ถา้มี)  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีกรมศุลกากรก าหนด 

ขอ้ ๑๒  ในกรณีท่ีมีการส่งออกน ้ามนัเช้ือเพลิง 
๑. ถ้าเป็นน ้ ามันเช้ือเพลิงท่ีต้องส่งเงินเข้ากองทุน ให้ผู ้ส่งออกได้รับยกเว้น           

ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน แต่ถ้ามีการส่งเงินเข้ากองทุนแล้วให้ผู ้ส่งออก            
ขอคืนได ้

๒. ถ้าเป็นน ้ ามันเช้ือเพลิงท่ีจะได้รับเงินชดเชยจากกองทุน ไม่ให้ผู ้ส่งออก       
ได้รับเงินชดเชยถ้ามีการได้รับเงินชดเชยจากกองทุนแลว้ให้ผูส่้งออกส่งเงิน  
คืนกองทุน ไม่วา่ผูส่้งออกนั้นจะเป็นผูไ้ดรั้บเงินชดเชยหรือไม่ 

การขอรับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน การขอคืนเงิน และการ            
ส่งเงินคืนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพสามิตหรือระเบียบ
ของกรมศุลกากร แลว้แต่กรณี 
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ทั้งน้ี การส่งออกน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามวรรคหน่ึง ไม่รวมถึงการขายหรือ
จ าหน่ายน ้ ามันเช้ือเพลิงให้แก่ผูป้ระกอบการค้าน ้ ามันเช้ือเพลิงเพื่อน าไปขาย    
หรือจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจกัร 

ขอ้ ๑๓  ในกรณีท่ีมีการขายหรือจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงให้แก่ผูป้ระกอบการคา้น ้ ามนั
เช้ือเพลิงเพื่อน าไปขายหรือจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจกัร 

๑. ถา้คณะกรรมการก าหนดให้มีการส่งเงินเขา้กองทุน ให้ผูผ้ลิตน ้ ามนัเช้ือเพลิง  
ท่ีขายหรือจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงให้แก่ผูป้ระกอบการค้าน ้ ามนัเช้ือเพลิง
ดังกล่าวส่งเงินเข้ากองทุน ตามปริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีขายหรือจ าหน่าย      
ในอตัราท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๔  ในกรณีท่ีมีการขายหรือจ าหน่ายน ้ ามันเช้ือเพลิงให้แก่เรือเพื่อใช้เดินทาง       
ออกนอกราชอาณาจกัร 

๑. ถ้าเป็นน ้ ามันเ ช้ือเพลิงท่ีจะได้รับเงินชดเชยจากกองทุน ไม่ให้ผู ้ขาย              
หรือจ าหน่ายน ้ ามันเ ช้ือเพลิงนั้ นได้รับเงินชดเชย ถ้าได้รับเงินชดเชย             
จากกองทุนแลว้ ให้ผูข้ายหรือจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงนั้นส่งเงินคืนกองทุน 
ไม่วา่ผูข้ายหรือจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงนั้นจะเป็นผูไ้ดรั้บเงินชดเชยหรือไม่ 

๒. ถ้าเป็นน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีต้องส่งเงินเข้ากองทุน และส่งเงินเข้ากองทุนแล้ว     
ใหผู้ข้ายหรือจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงนั้นไดรั้บเงินคืนจากกองทุน 

ทั้งน้ีในอตัราท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดส าหรับน ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิด
เดียวกนัท่ีใชบ้งัคบัในวนัปล่อยเรือเพื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร 

การส่งเงินคืนกองทุนและการขอเงินคืนตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีกรมศุลกากรก าหนด 

ขอ้ ๒๕  ในกรณีท่ีผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ขายน ้ ามนัเช้ือเพลิงให้แก่ผูซ่ึ้งน าน ้ ามนัเช้ือเพลิงนั้นไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในโรงกลัน่หรือ
กรณีผูน้ าเขา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงเขา้มาใชเ้ป็นวตัถุดิบในโรงกลัน่ ทั้งน้ียกเวน้น ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีน าไปใช้
เป็นเช้ือเพลิง 

๑. ถ้าเป็นน ้ ามันเ ช้ือเพลิงท่ีต้องส่ง เงินเข้ากองทุน ให้ผู ้ค้าน ้ ามันซ่ึงขาย              
หรือผูซ่ึ้งน าเขา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงนั้นไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งส่งเงินเขา้กองทุน 
แต่ถา้มีการส่งเงินเขา้กองทุนแลว้ ใหข้อคืนได ้
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๒. ถา้เป็นน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีจะไดรั้บเงินชดเชยจากกองทุน ไม่ให้ผูค้า้น ้ ามนัซ่ึงขาย
หรือผูซ่ึ้งน าเขา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงนั้นไดรั้บเงินชดเชย แต่ถา้มีการไดรั้บเงินชดเชย
จากกองทุนแลว้ ใหส่้งเงินคืนกองทุน 

การขอรับยกเวน้ไม่ตอ้งส่งเงินเขา้กองทุน การขอคืนเงินท่ีส่งเขา้กองทุน
และการส่ง เ งิน คืนกองทุนตามวรรคหน่ึง  ให้ เ ป็นไปตามระ เ บียบของ                      
กรมสรรพสามิตหรือระเบียบของกรมศุลกากร แลว้แต่กรณี 

2.3 ประกาศกรมศุลกากร ที ่7/2551 

เร่ือง  ระเบียบวา่ดว้ยการส่งเงินคืนกองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงและการขอเงินคืนในกรณีท่ีมี
การขายหรือจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงใหแ้ก่อากาศยานหรือเรือ เพื่อใชเ้ดินทางออกนอกราชอาณาจกัร 

ตามท่ีไดมี้ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 เร่ือง ก าหนดมาตรการเพื่อแกไ้ขและป้องกนั
ภาวการณ์ขาดแคลนน ้ ามันเช้ือเพลิง ลงวนัท่ี 23 ธันวาคม 2547 ซ้ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่ง
นายกรัฐมนตรี ท่ี 9/2549 เร่ือง ก าหนดมาตรการเพื่อแกไ้ขและป้องกนัภาวการณ์ขาดแคลนน ้ ามนั
เช้ือเพลิง ลงวนัท่ี 7 ธันวาคม 2549 ก าหนดว่า “ในกรณีที่มีการขายหรือจ าหน่ายน ้ามันเช้ือเพลิง 
ให้แก่อากาศยานหรือเรือเพ่ือใช้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ผู้ขายหรือจ าหน่ายต้องส่งเงินคืน
กองทุนน า้มันเช้ือเพลงิหรือได้รับเงินคืนจากกองทุนน า้มันเช้ือเพลงิแล้วแต่กรณ”ี  และไดม้อบหมาย
ใหก้รมศุลกากรก าหนดระเบียบ นั้น 

เพื่อให้การปฏิบติัเป็นไปตามค าสั่งนายกรัฐมนตรีดงักล่าว อาศยัอ านาจตามความใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร พระพุทธศกัราช 2469 ความในขอ้ 9 ขอ้ 14 และขอ้ 25 แห่ง
ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 ลงวนัท่ี 23 ธันวาคม 2547 และความในขอ้ 12 ขอ้ 13/1 แห่งค าสั่ง
นายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 ลงวนัท่ี 23 ธันวาคม 2547 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งนายกรัฐมนตรี          
ท่ี 9/2549 ลงวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2549 กรมศุลกากรจึงเห็นสมควรก าหมดระเบียบปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ใหย้กเลิกประกาศกรมศุลกากรท่ี   97/2541   เร่ือง   ระเบียบวา่ดว้ยการ    ส่งเงินคืน 
กองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงและการขอเงินคืนในกรณีท่ีมีการขายหรือจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงให้แก่เรือ
เพื่อใชเ้ดินทางออกนอกราชอาณาจกัร ลงวนัท่ี 7 กนัยายน 2541 

2. ให้ผู้ขาย   หรือ   จ าหน่ายน า้มันเช้ือเพลงิ     ย่ืนใบอนุญาตน าน า้มันเช้ือเพลงิขึน้เรือ 
แบบรายงานการเติมน ้ามันเ ช้ือเพลิงให้แก่อากาศยาน (STATEMENT OF PETROLEUM 
PRODUCTS SUPPLIED TO AIRCRAFT)   พร้อมส าเนาคู่ฉบับ จ านวน 3 ฉบับ ตามแบบแนบ
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ท้ายประกาศนี้ต่อส่วนบริการกลาง ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากร   
ประจ าสนามบิน 

3. เม่ือเจา้หนา้ท่ีศุลกากรไดต้รวจสอบและรับรอง    ชนิด     ปริมาณ    น ้ามนัเช้ือเพลิง 
ข้ึนเรือเรียบร้อยแลว้ให้ผูข้ายหรือจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงยื่นใบส่งเงินคืนเขา้กองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง 
(แบบ ศุลฯ-สก.-1.1) หรือใบส่งเงินคืนเขา้กองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพิ่มเติม (แบบ ศุลฯ-สก.-1.3)   
หรือใบขอรับเงินจากกองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง (แบบ ศุลฯ-รก.-1.2) หรือใบขอรับเงินจากกองทุน
น ้ ามนัเช้ือเพลิงเพิ่มเติม (แบบ ศุลฯ-รก.-1.4) พร้อมส าเนาคู่ฉบบั ตามแบบแนบทา้ยประกาศฯ น้ี    
ต่อส่วนบริการกลาง ส านกังานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 

2.4 ระเบียบกรมศุลกากร ที ่4/2551 

เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544 ภาค 4 หมวด 03          
บทท่ี 01 ข้อ 08 ว่าด้วยการยกเวน้อากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทท่ี 8 แห่งพระราชก าหนด          
พิกดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 

ดว้ยกรมศุลกากรเห็นสมควรแกไ้ขปรับปรุงประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกากร พ.ศ. 2544 
ว่าด้วยการยกเวน้อากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทท่ี 8 แห่งพระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร     
พ.ศ. 2530 ใหมี้ความเหมาะสมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร พระพุทธศกัราช 2469 
จึงมีค าสั่งให้ยกเลิกความในประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกากร พ.ศ. 2544 ภาค 4 หมวด 03 บทท่ี 01 
ขอ้ 08 เสียทั้งส้ิน และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“4   03   01   08     การยกเว้นอากรแก่ของตามประเภทที ่8” 

หลกัทัว่ไป 

น ้ ามันเช้ือเพลิง น ้ ามันหยอดเคร่ืองและส่ิงท่ีใช้ในการหล่อล่ืนท่ีเติมในอากาศยาน      
หรือในเรือท่ีมีขนาดเกินกวา่    500    ตนักรอสส์    ซ่ึงศุลกากรไดป้ล่อยใหไ้ปต่างประเทศแลว้ ไดรั้บ
ยกเวน้อากร 

หมายเหตุ   - อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจในอนัท่ีจะท าให้บทยกเวน้น้ีบงัเกิดผล โดยวิธี
คืนเงินอากรท่ีได้ช าระแล้วให้แก่ผูน้ าของเขา้ในเม่ือได้พิสูจน์ให้เป็นท่ีพอใจว่าของดังกล่าวได้
จ  าหน่ายหรือใชไ้ปเพื่อการน้ี 
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2.5 ค าส่ังส่วนบริการศุลกากร 2 ที ่30/2551 

เร่ือง การตรวจสอบและรับรองการเติมน ้ามนัอากาศยาน 

เพื่อให้การปฏิบติัพิธีการศุลกากรเก่ียวกบัการรับรองใบรับการจ่ายน ้ ามนั (Delivery 
Receipt : DR) ตามประมวลฯ ขอ้ 4 03 01 08 (แกไ้ขเพิ่มเติมตามระเบียบกรมศุลกากร ท่ี 4/2551) 
เป็นไปอย่างเรียบร้อยรัดกุม และอ านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบกิจการเติมน ้ ามนัอากาศยาน 
อาศัยอ านาจหน้า ท่ีตามประมวลฯ ข้อ1 02 02 04 ประกอบกับข้อ 1 02 02 02  (1) – (6)                        
ส่วนบริการศุลกากร 2 จึงออกค าสั่งดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ใหย้กเลิกค าสั่งส่วนบริการศุลกากร 2 ท่ี 28/2551 
ขอ้ 2 ให้หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรท่ี 1 – 4 ควบคุมและก ากบัดูแลการตรวจสอบและ

รับรองการเติมน ้ามนัอากาศยานของเจา้หนา้ท่ีแต่ละฝ่าย 
ขอ้ 3 ใหน้ายตรวจศุลกากรหรือเจา้หนา้ท่ีประเมินอากรหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบศุลกากร 

ตามตารางเวร ควบคุม ตรวจสอบ ก ากับดูแล การเติมน ้ ามนัอากาศยานท่ีได้รับอนุญาตให้บิน         
ไปต่างประเทศ โดยเม่ือผูป้ระกอบกิจการน ้ ามนัอากาศยานได้เติมน ้ ามนัอากาศยานท่ีจะบินไป
ต่างประเทศเสร็จ จะพิมพใ์บรับการจ่ายน ้ ามนั (Delivery Receipt : DR) ให้นายตรวจศุลกากรหรือ
เจา้หน้าท่ีประเมินอากร หรือเจา้หน้าท่ีตรวจสอบศุลกากรเก็บส าเนาฉบบัส าหรับศุลกากรไว ้เพื่อ
ตรวจสอบอากาศยานท่ีเติมน ้ ามนัดงักล่าวว่าไดร้ายงานอากาศยานออกไปนอกราชอาณาจกัรแลว้ 
และให้ลงลายมือช่ือรับรองใบรับการจ่ายน ้ ามนั (Delivery Receipt : DR) ดงักล่าวและเก็บรวบรวม
ใบรับการจ่ายน ้ ามนั (Delivery Receipt : DR) ไวท่ี้งานธุรการเพื่อตรวจสอบกบัรายงานการเติม
น ้ ามันเช้ือเพลิงให้แก่อากาศยาน (STATEMENT OF PETROLEUM PRODUCTS SUPPLIED     
TO AIRCRAFT) 

ข้อ 4 งานธุรการเม่ือได้รับแบบรายงานการเติมน ้ ามันเช้ือเพลิงให้แก่อากาศยาน 
(STATEMENT OF PETROLEUM PRODUCTS SUPPLIED TO AIRCRAFT) จากบริษทัผูส่้งออก
น ้ ามนัให้ลงเลขท่ีในแบบรายงานดงักล่าวเรียงตามล าดบัเป็นรายเดือนทั้งตน้ฉบบั ส าเนาและสมุด
ทะเบียน และจดัชุดกบัใบรับการจ่ายน ้ามนั (Delivery Receipt : DR) ใหถู้กตอ้งตรงกนั 

ข้อ 5 ให้งานธุรการส่งมอบแบบรายงานการเติมน ้ ามันเช้ือเพลิงให้แก่อากาศยาน 
(STATEMENT OF PETROLEUM PRODUCTS SUPPLIED TO AIRCRAFT) ท่ีจัดชุดกับใบรับ
การจ่ายน ้ ามัน (Delivery Receipt : DR) แล้ว ให้สารว ัตรศุลกากรตามตารางเวร ตรวจสอบ           
ความถูกต้องของแบบรายงานดังกล่าวกับใบรับการจ่ายน ้ ามนั (Delivery Receipt : DR) และลง
ลายมือช่ือรับรองในแบบรายงานการเติมน ้ ามันเช้ือเพลิงให้แก่อากาศยาน (STATEMENT OF 
PETROLEUM PRODUCTS SUPPLIED TO AIRCRAFT) และส่งคืนงานธุรการ 
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ข้อ 6 ให้งานธุรการรวบรวมต้นฉบับแบบรายงานการเติมน ้ ามันเช้ือเพลิงให้แก่       
อากาศยาน (STATEMENT OF PETROLEUM PRODUCTS SUPPLIED TO AIRCRAFT) พร้อม
ใบรับการจ่ายน ้ ามนั (Delivery Receipt : DR) จดัส่งไปให้ส านกังานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพส าหรับ
กรณีขอคืนภาษีน ้ ามัน (For Tax Refund) หรือกรมสรรพสามิตกรณียกเวน้ภาษี (Tax Exempt)     
ส่วนส าเนาคืนให้บริษทัผูส่้งออกน ้ ามนั (ผูย้ื่น) เพื่อน าไปเป็นหลกัฐานในการขอคืนภาษีหรือยกเวน้
ภาษีต่อไป 

ขอ้ 7 ให้งานธุรการเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล ชนิด ปริมาณ และมูลค่าน ้ ามนัท่ีเติมในอากาศ
ยาน รายงานส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นรายเดือน 

2.6 การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมประจ าวนั     ส าหรับพนักงานไปท าการพเิศษ      เพ่ือควบคุมการเติม 
น า้มันเช้ือเพลงิแก่อากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เดิมการให้บริการเติมน ้ ามันเช้ือเพลิงแก่อากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง         
(สอย. เดิม) บริษทัผูค้า้น ้ามนั  รวม  9  ราย   ไดม้อบหมายให้บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 
จ ากดั (BAFS) เป็นตวัแทนในการด าเนินการเพียงรายเดียว โดยบริษทัผูค้า้น ้ ามนั  ทั้ง  9  ราย  ไดมี้
หนงัสือร้องขอและได้รับอนุมติัหลกัการจาก  สอย.  ส าหรับการจดัเจา้หน้าท่ีนายตรวจไปปฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นประจ า  เพื่อท าการพิเศษในการควบคุมการเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิงแก่อากาศยานท่ีจะบินไป
ต่างประเทศตลอดเวลา 24 ชัว่โมง  โดยบริษทัผูค้า้น ้ ามนัแต่ละราย จะช าระค่าธรรมเนียมประจ าวนั
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีนายตรวจศุลกากรดงักล่าวไปประจ าการจ านวน 400 บาท/วนั ดงัน้ี 

1. ระหวา่งเวลา  06.00  น.  ถึง  18.00 น.  เป็นเงิน  200  บาท 
2. ระหวา่งเวลา  18.00  น.  ถึง  06.00 น.  ของวนัรุ่งข้ึนเป็นเงิน 200 บาท 

2.7  พธีิการส่งออก 

การผา่นพิธีการศุลกากรส่งออกสินคา้ทางอากาศยานในปัจจุบนั เป็นการด าเนินการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยมีจุดมุ่งหมายในการอ านวยความสะดวก     
ทางการคา้และเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนับนเวทีการคา้โลก 

ผูท่ี้ประสงค์จะด าเนินการผ่านพิธีการศุลกากรส่งออกสินคา้ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ     
ไร้เอกสาร (e-Export) ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ต้องท าการ
ลงทะเบียนกับกรมศุลกากร ประกาศกรม ศุลกากรท่ี 25/2557 ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2557         
เพื่อบนัทึกขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูลระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยมีขั้นตอนต่างๆดงัต่อไปน้ี 
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ข้ันตอนการผ่านพธีิการส่งออก ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

ส าหรับผูส่้งออกท่ีไม่มีตวัแทนในการส่งสินคา้ ผูส่้งสินคา้สามารถด าเนินการดว้ยตนเอง
ไดโ้ดยปฏิบติั ดงัน้ี  

1. ติดต่อจองระวางสินค้ากบัสายการบินให้เรียบร้อย ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความประสงค์
ของผูส่้งออกสินคา้วา่ตอ้งการใช ้บริการสายการบินใด  

2. ลงทะเบียนการใช้ระบบ e-Customs ไดท่ี้ท าการศุลกากรทัว่ประเทศ ส าหรับการ
ลงทะ เ บี ยน  ณ  เขตปลอด  อา กรท่ าอากาศยานสุวรรณภู มิ  ส ามารถด า เ นินการได้ ท่ี                                     
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ชั้น 2  อาคารส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BC-1) 
โทร 0-2134-1232  

หลกัฐานทีใ่ช้ในการลงทะเบียน  
กรณนิีติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ข้าระบบภาษีมูลค่าเพิม่  

1. ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนหรือบริษัท ซ่ึงออกให้ไม่เกิน           
6 เดือน  

2. ส าเนาภาพถ่ายบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรหรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09  
3. Bank Statement หรือสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นนามบริษทั หา้งร้าน (ถา้มี)  
4. ส าเนาภาพถ่ายหรือหนงัสือรับรองตราส าคญัของบริษทั (บอจ.3) หรือหา้งหุ้นส่วน 

(หส.2)  
**กรณีหนงัสือรับรองระบุเง่ือนไขตอ้งประทบัตราส าคญัของบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วน  
5. ส าเนาภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนหรือ Passport ของผูมี้อ านาจลงนาม  
กรณ ีส าหรับบุคคลธรรมดา ใหใ้ชแ้บบค าขอฯ หมายเลข 1-1 และส าหรับนิติบุคคลฯให้

ใช้แบบค าขอฯ หมายเลข 1 โดยสามารถ Load แบบค าขอฯ ได้ท่ี Website ของกรมศุลกากร                         
ท่ี www.customs.go.th   

ผูส่้งออกตอ้งส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออก และส่งขอ้มูลใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ทาง
อากาศยาน พร้อมกนัในคราวเดียว โดยขอ้มูลในใบก ากบัฯ จะบนัทึกรวมกบัการบนัทึกขอ้มูลใบขน
สินคา้ขาออก และเลขท่ีใบก ากบัฯ จะใชเ้ลขท่ีเดียวกบัใบขนสินคา้  
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3. ส่งข้อมูลใบขนสินค้า ผูส่้งออกสามารถส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออก ได ้4 ช่องทาง 
ไดแ้ก่  

3.1 ผูส่้งออกส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกดว้ยตนเอง  
3.2 ผูส่้งออกมอบหมายใหต้วัแทนออกของ (Custom Broker) เป็นผูส่้งขอ้มูลแทน  
3.3 ผูส่้งออกใชเ้คาน์เตอร์บริการ(Service Counter) ในการส่งขอ้มูล โดยสามารถติดต่อ 

Counter Services ไดท่ี้ชั้นลอย ศูนยอ์าหาร อาคาร BC-2 & P2 และท่ีอาคาร AO 1-4 เพื่อส่งขอ้มูลใบ
ขนสินค้า และข้อมูลใบก ากับการขนยา้ยสินค้า เม่ือระบบ e-Customs ตรวจสอบข้อมูลท่ีส่งมา
ถูกตอ้งครบถว้น แลว้ จะตอบกลบัพร้อมออกเลขท่ีใบขนสินคา้ขาออกและเลขท่ีใบก ากบัการขนยา้ย
สินคา้ทางอากาศยาน (ซ่ึงเป็นเลขท่ีเดียวกนั)   

3.4 ผูส่้งออกใชบ้ริการส่งขอ้มูลโดยเจา้หน้าท่ีศุลกากรท่ีฝ่ายบริการศุลกากร 2.1 ส่วน
บริการศุลกากร 2 อาคาร CE ชั้นล่าง  โดยผูส่้งออกยืน่รายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัใบขนสินคา้ พร้อม
บตัรประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง  และช าระค่าธรรมเนียมกบัเจา้หนา้ท่ีศุลกากร   

  

เอกสารทีใ่ช้ด าเนินการ.  
1. ใบขนสินคา้ขาออกซ่ึงลงลายมือช่ือผูส่้งออก/ผูรั้บมอบอ านาจแลว้ จ  านวน 2 ชุด  
2. บญัชีราคาสินคา้ (Invoice).  
3. Air Waybill  
4. Packing list (ถา้มี)  
5. แบบรายละเอียดขอ้มูลใบขนสินคา้และใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ทางอากาศยาน  

1 ชุด  
   ทั้ งน้ี ในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ต้องช าระค่าธรรมเนียม จ านวน         

70 บาท      

4. ผ่านพิธีการส่งออก ให้ผูส่้งของออกหรือตวัแทนแสดงใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้
ทางอากาศยานและ   Air Waybill  ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีศุลกากร ส่วนบริการศุลกากร 2 (อาคาร CE New) 
ทั้งน้ี เม่ือเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ตรวจสอบใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ทางอากาศยานแลว้พบวา่ มีขอ้มูล
อยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เจา้หนา้ท่ีศุลกากรจะด าเนินการ ดงัน้ี  

4.1 กรณี ยกเวน้การตรวจ (Green Line)    เจา้หนา้ท่ีศุลกากรลงลายมือช่ือ ประทบัตรา
ช่ือ และวนั เดือนปี ในใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ทางอากาศยาน  
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4.2 กรณี เปิดตรวจ (Red Line)  ระบบจะก าหนดช่ือเจา้หน้าท่ีศุลกากร เพื่อเปิดตรวจ
สินคา้ตาม ระเบียบและกฎหมายศุลกากร เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจสินคา้ถูกตอ้งครบถว้นแลว้เจา้หนา้ท่ี
จะลง ลายมือ ประทบัตราช่ือ และวนัเดือนปี ในใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ทางอากาศยาน   

4.3 กรณี X-Ray เจา้หน้าท่ีศุลกากรจะด าเนินการ X-Ray เม่ือเห็นว่าถูกตอ้งเรียบร้อย
แล้ว จะประทบัตรา “X-RAY” พร้อมลงลายมือ ประทบัตราช่ือ และวนัเดือนปี ในใบก ากบัการ     
ขนยา้ยสินคา้ทางอากาศยาน  

เม่ือผา่นกระบวนการขา้งตน้แลว้  เจา้หนา้ท่ีศุลกากรจะคืนใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ให้
ผูส่้งออกหรือตวัแทนเพื่อน าสินคา้ไปท่ียงัคลงัสินคา้ และด าเนินการตรวจชัง่น ้ าหนกัเพื่อรับบรรทุก
ต่อไป  

กรณต้ีองผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานอ่ืน  
1. ใบขนสินค้าขาออกท่ีมีค าสั่งยกเวน้การตรวจ (Green Line) กรณีต้องผ่านการ

อนุมติั/อนุญาต/รับรอง จาก หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศุลกากร ให้ผูส่้งออกน าเอกสาร เช่น 
เอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทาง ภาษีอากร ใบอนุญาต / ใบทะเบียน / หนงัสืออนุญาต 
ตามเง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับของท่ี ส่งออกตามบญัชีราคาสินคา้ท่ีส่งออกเป็นเฉพาะ
คร้ังก่อนการส่งออก ยื่นต่อเจา้หน้าท่ีหน่วยบริการศุลกากร ส่วน บริการศุลกากร 2 ณ วนัท่ีปฏิบติั 
พิธีการศุลกากร หรือภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัตดับญัชีใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้   

2. ใบขนสินคา้ขาออกท่ีมีค าสั่งให้เปิดตรวจ (Red Line) เพื่อตรวจสอบพิกดั ราคา 
และของ ให้ผู ้ส่งออกน าเอกสาร เช่น เอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร 
ใบอนุญาต / ใบทะเบียน / หนงัสืออนุญาต ตาม เง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ยื่นต่อเจา้หน้าท่ี
ศุลกากร ขณะท าการตรวจของท่ีส่งออกนั้น   

ข้อพงึระวงั  
1. ใหบ้นัทึก MASTER AWB. เช่น 21712860008 โดยไม่ไดขี้ดหรือเวน้วรรค และไม่

มีอกัษรใดๆ   
2. ให้บนัทึกหมายเลข HOUSE AWB. โดยพิมพต์วัอกัษรและตวัเลข ให้ติดกนั โดย

ไม่ขีดหรือเวน้วรรค เช่น CTI0012  
3. กรณี Direct  Shipment ให้ระบุเลข House Airway Bill และ Master Airway Bill 

ใหเ้ป็นเลขเดียวกนั  
4. กรณีการผา่นพิธีการส่งขอ้มูล e-Export ดว้ยระบบ Manual ให้ติดต่อท่ีฝ่ายบริการ

ศุลกากรท่ี 2.1  ส่วน บริการศุลกากร 2 (อาคาร CE ชั้นล่าง) ก่อนเท่ียวบินออกไม่นอ้ยกวา่ 4 ชัว่โมง  
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5. น าสินค้าพร้อมทั้ งส าเนาใบก ากับการขนยา้ยสินค้า, Air waybill ไปแสดงต่อ 
เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า (Terminal Operator: TMO) ซ่ึงข้ึนอยู่กับสายการบินท่ีผูส่้งสินค้าใช้บริการ 
(ควรตรวจสอบสายการบินท่ี ใช้บริการว่าอยู่ ณ คลงัสินคา้ (TMO) TG หรือ BFS) เพื่อชัง่น ้ าหนกั
สินคา้และรอบรรทุกข้ึนเคร่ืองต่อไป  

6. คลัง สินค้า  (Terminal Operator:  TMO)  ส่ งข้อ มู ล  e-Manifest เ ข้ า สู่ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เพื่อการประมวลผลรับบรรทุกโดยอตัโนมติั ซ่ึงผูป้ระกอบการ
สามารถน าขอ้มูลไปใชสิ้ทธิประโยชน์ ทางดา้นภาษีอากรไดท้นัทีท่ีสถานะใบขนสินคา้เป็น 0409   

7. สินคา้และใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ท่ีขอ้มูลถูกตอ้งแลว้ควรมาถึง หน่วยบริการ
ศุลกากร ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ก่อนเท่ียวบินออกไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง  

การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออกสินค้า  

กรณีต่อไปน้ีให้ยื่นค าร้องขอแกไ้ขขอ้มูลท่ีส่วนบริการศุลกากร 2 อาคารตรวจสินคา้ขา
ออก (CE)  

1. กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ืออากาศยาน หรือเท่ียวบิน ให้ตวัแทนอากาศยาน จดัท า
ค าร้องขอแกไ้ขช่ือเรือ เท่ียว เรือตามแบบแนบทา้ยในประกาศกรมศุลกากรท่ี 34/2554   

2. กรณีท่ีสินคา้ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรไม่ครบตามจ านวน (Short Packing) ผู ้
ส่งของออกสามารถส่งขอ้มูล อิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเพื่อแกไ้ขขอ้มูล
รายการของสินคา้ท่ีไม่ไดส่้งออก และยืนยนั ปริมาณ หรือจ านวนหีบห่อสินคา้ท่ีส่งออกให้ถูกตอ้ง
ตรงตามความเป็นจริงได้ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาความผิด ภายใน 10 วนั นับแต่วนัตดับญัชี
ใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลภายหลงั10 วนันบัแต่วนั ตดับญัชีใบก ากบัการ
ขนยา้ยสินคา้ทางอากาศยานไปแลว้นั้น ให้ยื่นค าร้องขอแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวต่อฝ่ายบริการ ศุลกากร
ท่ี 2.1 ส่วนบริการศุลกากร 2 (อาคาร CE ชั้นล่าง) โดยจะพิจารณาความผดิตามกฎหมายต่อไป  

3. กรณีท่ีตอ้งการขอตรวจรับสินคา้กลบัคืน หรือยกเลิกการส่งออก ให้ผูส่้งของออก
จดัท าค าร้องแบบแสดงขอ ตรวจรับสินคา้กลบัคืน / ยกเลิกการส่งออกตามแบบแนบทา้ยประกาศ
กรมศุลกากรท่ี 128/2556 เพื่อแกไ้ข ขอ้มูลใบขนสินคา้ใหถู้กตอ้ง  

4. กรณีการขอแก้ไขขอ้มูลใบขนสินคา้ในเร่ืองอ่ืน ๆ ภายหลงัการส่งออกให้ยื่นค า
ร้องท่ีฝ่ายบริการศุลกากรท่ี 2.1 ส่วนบริการศุลกากร 2 (อาคาร CE) 
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2.8    ประเภทใบขนสินค้า 

1. ประเภทใบขนสินคา้ขาออก  เป็นแบบพิมพท่ี์กรมศุลกากรก าหนดให้ผูส่้งออกตอ้งยื่น
ต่อกรมศุลกากรในการส่งออกสินคา้ ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามลกัษณะการส่งออก ดงัน้ี 

1.1 แบบ กศก.101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใชส้ าหรับการส่งออกในกรณี ดงัต่อไปน้ี 
 การส่งออกสินคา้ทัว่ไป 
 การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธ์ิ 
 การส่งออกสินคา้ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
 การส่งออกสินคา้จากคลงัสินคา้ทณัฑบ์น 
 การส่งออกสินคา้ท่ีขอชดเชยค่าภาษีอากร 
 การส่งออกสินคา้ท่ีขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทว ิ
 การส่งออกสินคา้ท่ีตอ้งการใบสุทธิน ากลบั 
 การส่งสินคา้กลบัออกไป (RE-EXPORT) 

1.2 แบบ กศก.103 ค าร้องขอผ่อนผนัรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใชส้ าหรับการขอ
ส่งสินค้าออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกในลักษณะท่ีกรม
ศุลกากรก าหนดไว ้ในประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกากร พ.ศ. 2544 

1.3 แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกช่ัวคราว 
ใชส้ าหรับพิธีการส่งของออกชัว่คราวในลกัษณะท่ีก าหนดในอนุสัญญา 

1.4 ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกช่ัวคราว  
ใชส้ าหรับการส่งออกรถยนตแ์ละจกัรยานยนตช์ัว่คราว 

2.9   ความหมายของการขนส่ง 

การขนส่ง หมายถึง การเคล่ือนยา้ยบุคคลหรือส่ิงของจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ถา้เป็น
การเคล่ือนยา้ยบุคคล เรียกว่า การขนส่งผูโ้ดยสาร หากเป็นการเคล่ือนยา้ยสัตวห์รือส่ิงของต่าง ๆ 
เรียกวา่ การขนส่งสินคา้  

การขนส่ง มีบทบาทส าคญัต่อการสนบัสนุนการกระจายสินค ้าสู่ตลาด เพราะการขนส่ง
ท าหน้าทีในการ เคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิตจากแหล่งผลิตต่าง ๆ มาสู่โรงงาน เพื่อใช้ใน                     
การผลิตสินค้า เม่ือผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปแล้ว ก็น ามาเก็บไวค้ลังสินค้า เพื่อจดัส่งผ่านไปยงั        
พ่อคา้คนกลาง จนกระทัง่ถึงผูบ้ริโภคในเวลาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ และในสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสะดวก 
ท่ีจะซ้ือหา นอกจากน้ีการขนส่งยงัมีผลต่อต้นทุนรวม ในการสนับสนุนการกระจายสินค้า                 



18 
 

สู่ตลาดอีกดว้ย เพราะค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ถือเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึง ในการน ามาก าหนดราคา
สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาด   

2.10    การขอส่งสินค้าทางอากาศ (AIR FREIGHT) 

การขนส่งสินคา้โดยทางอากาศเป็นการขนส่งท่ีก าลงัได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ประเทศต่าง ๆ  มีการพฒันาสนามบินพาณิชยใ์หท้นัสมยัและเพียงพอกบัความตอ้งการ  

บริษัทสร้าง เค ร่ืองบินมีการสร้าง เค ร่ืองบินซ่ึง มีขนาดใหญ่และสมรรถภาพ                       
ใ นก า ร บิน สู ง  ส าม า รถบรร จุ สิ นค้ า แล ะบรร ทุ ก ผู ้โ ด ยส า รได้ม า ก ข้ึ น  มี เ ค ร่ื อ ง มื อ                                         
ในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน นอกจากน้ียงัมีการขยายและปรับปรุงบริเวณคลังสินค้า                 
ท่ีท่าอากาศยานให้กวา้งขวางทันสมยั เพื่อการขนส่งสินค้าด าเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว       
จากผูส่้งท่ีเมืองตน้ทางไปยงัเมืองผูรั้บปลายทาง  

คุณลกัษณะทีส่ าคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศ คือ   
1. ความรวดเร็ว การส่งสินคา้ทางอากาศนบัวา่มีความรวดเร็วท่ีสุด  
2. ความแน่นอน มีตารางการบินท่ีแน่นอน สม ่าเสมอและตรงต่อเวลา   

ผู้ทีม่บีทบาทในการขนส่งสินค้าทางอากาศ   
1. ผูส่้งสินคา้ หรือ Shipper หมายถึง ผูท่ี้มีช่ือปรากฏอยู่ในเอกสารก ากบัสินค้า              

หรือ Air Waybill ท่ีจะท าการ หรือร่วมท าการขนส่งสินคา้ภายใตเ้ง่ือนไขใน  
Air Waybill   

2. บริษัทการบิน หรือ Carrier หมายถึงบริษัทการบินต่าง  ๆ  ซ่ึ งรวมทั้ ง              
บริษัทการบินท่ีออกเอกสารก ากับสินค้า  Air Waybill ท่ีจะท าการหรือ            
ร่วมท าการขนส่งสินคา้ภายใตเ้ง่ือนไขใน Air Waybill   

3. ผู ้รับสินค้า หรือ Consignee หมายถึง ผู ้ท่ีมีนามระบุอยู่ใน Air Waybill  ซ่ึง 
บริษทัการบินจะตอ้งส่งมอบสินคา้ใหเ้ม่ือถึงเมืองปลายทางตามท่ีระบุไว ้ 

4. บริษทัตวัแทน หรือ IATA CARGO AGENT หมายถึงบริษทัท่ีได้รับรองจาก 
สมาคมการขนส่งทางอากาศ และแต่งตั้ งโดยบริษัทการบินให้ด าเนินการ        
รับและออกเอกสารก ากบัสินคา้ Air Waybill  พร้อมทั้งเก็บค่าขนส่งท่ีเก่ียวขอ้ง
ในนามของบริษทัการบิน     

5. ศุลกากร (CUSTOMS) 
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2.11   พาหนะทีใ่ช้ขนส่งสินค้าทางอากาศ 

อากาศยานแต่ละประเภทมีข้อจ ากัดด้านพื้นท่ีระวางบรรทุกและน ้ าหนักบรรทุก              
ท่ีแตกต่างกันออกไป และโดยทัว่ไปเคร่ืองบินท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศมี 3 ประเภท        
ไดแ้ก่  

1. เคร่ืองบินโดยสาร (Passenger Flight) ประกอบด้วย ท่ีนั่งส าหรับผูโ้ดยสาร
ด้านบนทั้งหมด (Main deck + Upper deck) สามารถบรรทุกสินค้าได้เฉพาะ
ดา้นล่าง (Lower deck) และดา้นทา้ย(Tail) เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นสัมภาระของ
ผูโ้ดยสาร  

2. เคร่ืองบินกึง่โดยสาร (Combi Flight หรือ Combination of Passenger & Main 
deck Loader) ประกอบดว้ย ท่ีนัง่ส าหรับผูโ้ดยสารดา้นบน (Upper deck และ/
หรือ คร่ึงหน่ึงของ Main deck) และพื้นท่ีท่ีเหลือสามารถบรรทุกสินค้าได้
ทั้งหมด  

3. เคร่ืองบินบรรทุกสินค้า (Charter Flight / Cargo Flight / Freighter) เป็น
เคร่ืองบินส าหรับบรรทุกสินคา้ทั้งหมด  ไม่มีส่วนของท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร  

 เน่ืองจากสินคา้ท่ีท าการขนส่งผา่นทางอากาศนั้น มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งท าการ
บรรจุสินคา้ลงในตูค้อนเทนเนอร์ท่ีถูกออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับการขนส่งทางอากาศ  ก่อนท่ี
จะท าการบรรจุเข้าในตัวเคร่ืองบิน เพื่อให้สามารถใช้พื้นท่ีภายในเคร่ืองบินให้เกิดประโยชน์       
มากท่ีสุด ประเภทตู้สินค้า ท่ีใช้บรรจุสินค้าเพื่อขนส่งทางอากาศ ตามมาตรฐานของ IATA 
(International Air Transportation Association)   

ตูสิ้นคา้ส าหรับขนส่งสินคา้ทางอากาศแต่ละตูจ้ะถูกจดัวางต าแหน่งภายในเคร่ืองบิน 
เพื่อท าการปรับน ้ าหนักภายในตัวเคร่ืองบินให้สมดุล ดังนั้ น ก่อนท่ีตู้สินค้าต่าง ๆ จะถูกน า              
ข้ึนเคร่ืองบิน ตู้สินค้าจะถูกจดัเรียงล าดับก่อนหลังตามต าแหน่งระวางท่ีได้ค  านวณน ้ าหนักไว้
นอกจากน้ี ต าแหน่งท่ีจดัวางตูสิ้นคา้ภายในเคร่ืองบินยงัข้ึนกบัประเภทของเคร่ืองบินท่ีใช้ในการ  
ขนส่งสินคา้ ซ่ึงประเภทของเคร่ืองบินท่ีใชใ้นการขนส่งทางอากาศก็จะมีความสัมพนัธ์กบัระยะทาง
ท่ีท าการขนส่งสินคา้   
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2.12  ความหมายของน า้มันเช้ือเพลงิ 

“น ้ ามันเช้ือเพลิง” หมายความว่า น ้ ามันเบนซิน น ้ ามันก๊าด น ้ ามันดีเซล น ้ ามันเตา        
และน ้ ามันท่ีคล้ายกันหรือน ้ ามนัส าหรับเคร่ืองยนต์ท่ีคล้ายกัน และให้ความหมายรวมถึงก๊าซ       
และยางมะตอยดว้ย 

2.13  บริษัททีใ่ห้บริการเติมน า้มันอากาศยาน 

มีอยู ่2 บริษทัดงัน้ี 
1. บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) “Bangkok Aviation 

Fuel Services Public Company Limited” (BAFS) 
2. บริษัท เอเอสไอจี (ไทยแลนด์) จ  ากัด “Aircraft Service International Group 

(THAILAND) CO., LTD.” (ASIG) 

2.14  บริษัทผู้ค้าน า้มัน  

มีดงัน้ี 
1. บริษทั เชฟรอน (ไทย) จ ากดั            ตวัยอ่    CTL 
2. บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั                           ตวัยอ่    Shell 
3. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)                ตวัยอ่    TG 
4. บริษทั ซสัโก ้ดีลเลอร์ส จ ากดั                                    ตวัยอ่    SUSCO 
5. บริษทั เอสโซ่ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)               ตวัยอ่    ESSO 
6. บริษทั สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จ ากดั       ตวัยอ่    SPC 
7. บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)          ตวัยอ่    PTT 

2.15  คลงัสินค้าในเขตปลอดอากร 

มีดงัน้ี 
1. คลงัสินคา้ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)            (TG Cargo) 
2. คลงัสินคา้ บริษทัดบับลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก ้จ  ากดั      (BFS Cargo) 

 
 



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ส ำนกังำนศุลกำกรตรวจสินคำ้ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
999 หมู่ 7 ต ำบลรำชำเทวะ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 
เวบ็ไซต ์ www.customs.go.th (กรมศุลกำกร คลองเตย) 

         www.customs-ccs.com (ส ำนกังำนศุลกำกรตรวจสินคำ้ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) 
 

 
รูปท่ี 3.1 ดำ้นหนำ้ตึก BC อำคำรส ำนกังำนศุลกำกรตรวจสินคำ้ 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

กรมศุลกำกร มีหนำ้ท่ีเก็บภำษีอำกรขำเขำ้และขำออกเป็นรำยไดข้องรัฐ มีภำรกิจเก่ียวกบั
กำรจัดเก็บภำษีอำกรจำกกำรน ำสินค้ำเข้ำและส่งสินค้ำออก กำรป้องกันและปรำบปรำม                  
กำรกระท ำควำมผิดทำงศุลกำกร โดยด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร กฎหมำยว่ำด้วย     
พิกดัอตัรำศุลกำกร และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกำรเสนอแนะนโยบำยกำรจดัเก็บภำษีอำกร
ต่อกระทรวง กำรส่งเสริมและกำรสนบัสนุนกำรผลิตและกำรส่งออก และกำรปกป้องผลประโยชน์
ของประเทศและประชำชน 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
ต ำแหน่งผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร โดยไดรั้บมอบหมำยงำนดงัน้ี 

1. ศึกษำคน้ควำ้ขอ้มูลกำรปฏิบติัพิธีกำรศุลกำกรส่งออก 
2. ผูช่้วยตรวจสอบงำนน ้ำมนัอำกำศยำน ของพนกังำนท่ีปรึกษำ 
3. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกท่ีเก่ียวกับงำนของ

ส ำนกังำน 
4. ปฏิบัติงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับงำนหรือได้รับมอบหมำยจำกผู ้อ  ำนวยกำร       

ส่วนบริกำรศุลกำกร 2 
 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

นำงชลอ ศรีพิชยั   ต ำแหน่งเจำ้พนกังำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2559 ถึงวนัท่ี 2 กนัยำยน 2559 
 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1   ศึกษาข้อมูลของโครงงาน 
           - ศึกษำลกัษณะกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำน เพื่อน ำมำคิดหวัขอ้โครงงำน 
           - ก ำหนดหวัขอ้ในกำรศึกษำท ำโครงงำน โดยผูจ้ดัท ำไดป้รึกษำกบัพนกังำน
ท่ีปรึกษำ 
3.7.2   วเิคราะห์ระบบงาน 
           - น ำหัวขอ้ท่ีก ำหนดนั้น ไปปรึกษำกบัอำจำรยท่ี์ปรึกษำสหกิจ เพื่อก ำหนด
ขอบเขตเน้ือหำ รวมถึงปัญหำและประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
3.7.3   ออกแบบระบบงาน 
           - กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล กำรปฏิบติัพิธีกำรศุลกำกร พิกดัอตัรำศุลกำกร และ
กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.7.4   จัดท าและพฒันาระบบ 
           - น ำหัวขอ้ท่ีได ้รวมทั้งปัญหำและประโยชน์ท่ีได้รับ ไปหำขอ้มูลเพิ่มเติม
จำกผูรู้้ในหน่วยงำน หรือจำกเอกสำรในหน่วยงำน และร่ำงรูปเล่มรำยงำน 
3.7.5   ทดสอบและสรุปผล 
           - น ำขอ้มูลหรือเอกสำรต่ำง ๆ มำปรึกษำกบัพนกังำนท่ีปรึกษำเพื่อปรับปรุง
แกไ้ข 
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3.7.6   จัดท าเอกสาร 
           - จัดท ำรูปเล่มรำยงำนตำมข้อมูลท่ีได้รวบรวมไว ้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ     
ส่วนน ำ ส่วนเน้ือเร่ือง และส่วนประกอบส่วนทำ้ย 

 
ตำรำงท่ี 3.1 แสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนของโครงงำน 

ขั้นตอนการด าเนินการ มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 

1. ศึกษาข้อมูลของโครงงาน     

2. วเิคราะห์ระบบงาน     

3. ออกแบบระบบงาน     

4. จัดท าหรือพฒันาระบบ     

5. ทดสอบและสรุปผล     

6. จัดท าเอกสาร     

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮำร์ดแวร์ 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
2. กลอ้งถ่ำยรูปดิจิตอล 

ซอฟตแ์วร์ 
1. โปรแกรมค ำนวณน ้ำมนั 
2. โปรแกรม Microsoft Word ออกหนงัสือ บนัทึกขอ้ควำม 



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
ขั้นตอนการยกเวน้ภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับอากาศยานท่ีเดินทางไปต่างประเทศ    

และการปฏิบติัพิธีการศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผูจ้ดัท าไดน้ าประกาศกรมศุลกากร 
ร่วมติดตามการปฏิบติังานกบัเจา้หนา้ท่ีศุลกากรและบริษทัผูค้า้น ้ามนั มีขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 ขั้นตอนการยกเว้นภาษีน า้มันอากาศยาน 
 
 

ขั้นตอนที ่1 
ส่วนบริการศุลกากร 2 ออกตารางเวรรายงานประจ าเดือนท าการพิเศษควบคุม             

การเติมน ้ ามันอากาศยาน จะมีรายช่ือนายตรวจศุลกากรของทุกผลัดมาควบคุมการเติมน ้ ามนั 
สลบักนัทุกเดือน ประจ าคลงัสินคา้ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ดับบลวิเอฟเอส
พจีี คาร์โก้ จ ากดั 
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 รูปท่ี 4.1 ตารางเวรขา้ราชการท าการพิเศษควบคุมการเติมน ้ามนัอากาศยาน ประจ าเดือนกรกฎาคม 
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ขั้นตอนที ่2 
บริษัท BAFS และ ASIG จะน าตารางเวรจากส่วนบริการศุลกากร 2 ไป แล้วน า              

ใบรับการจ่ายน ้ามัน (Delivery Receipt : DR) ของบริษทัผูค้ ้าน ้ ามนัทั้ง 7 บริษทัท่ีได้เติมน ้ ามัน 
อากาศยานตลอดทั้งวนั น ามาใส่ซองสีน ้ าตาลและแยกงานในแต่ละคลัง  หน้าซองจะมีรายช่ือ
นายตรวจศุลกากรตามตารางเวร แลว้น ามาให้เจา้หน้าท่ีธุรการผูท้  างานน ้ ามนัน าไปให้นายตรวจ
ศุลกากรเซ็นตามตารางเวรในคลงัสินคา้   
 

 
         รูปท่ี 4.2 ใบรับการจ่ายน ้ามนั (Delivery Receipt : DR) 
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รูปท่ี 4.3 ซองสีน ้าตาลใส่ใบรับการจ่ายน ้ามนั วนัท่ี 28 มิ.ย. 59 คลงัสินคา้ การบินไทย 

 
รูปท่ี 4.4 ซองสีน ้าตาลใส่ใบรับการจ่ายน ้ามนั วนัท่ี 29 มิ.ย. 59 คลงัสินคา้ ดบับลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก ้
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ขั้นตอนที ่3 
เจ้าหน้าท่ี ธุรการผู ้ท  างานน ้ ามัน จะต้องน าซองสีน ้ าตาลท่ีมีใบรับการจ่ายน ้ ามัน            

(Delivery Receipt : DR) น าไปให้นายตรวจ ศุลกากรตามตาราง เวร เ ซ็นทุกวันทั้ ง  2  คลัง                     
และจะไปเก็บงานใบรับการจ่ายน ้ ามนัในวนัท าการถดัไป    จากนั้นคดัแยกใบรับการจ่ายน ้ ามนั                
ท่ีนายตรวจศุลกากรเซ็นเสร็จเรียบร้อยแลว้มาเรียงตามวนั ใหถู้กตอ้งและเรียบร้อยทั้งหมด 

 
 
 

ขั้นตอนที ่4 
บริษัทผู ้ค้าน ้ ามันทั้ ง 7 บริษัท จะน าใบรับการจ่ายน ้ ามัน (Delivery Receipt : DR)        

ของตนเองท่ีนายตรวจศุลกากรเซ็นเรียบร้อยแล้วกลบัไป  เพื่อน าไปจดัท าแบบรายงานการเติม
น ้ามันเช้ือเพลิงให้แก่อากาศยาน (STATEMENT OF PETROLEUM PRODUCTS SUPPLIED 
TO AIRCRAFTS) แลว้น ามาจดัชุดกบัใบรับการจ่ายน ้ ามนั (Delivery Receipt : DR) จากนั้นส่งคืน
เจา้หนา้ท่ีธุรการผูท้  างานน ้ามนั น ามาเรียงวนัตามล าดบัเป็นรายเดือนทั้งตน้ฉบบัและส าเนา 

ในแบบรายงานการเ ติมน ้ ามัน เ ช้ือ เพลิงให้แ ก่อากาศยาน (STATEMENT OF 
PETROLEUM PRODUCTS SUPPLIED TO AIRCRAFTS) จะมีรายละเอียดต่างๆ ไดแ้ก่ วนัเวลา
ของการเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิงให้แก่อากาศยาน ช่ือบริษทัผูค้า้น ้ ามนั ช่ือบริษทัท่ีให้บริการเติมน ้ ามนั
อากาศยาน ช่ือผลิตภณัฑ์ ปริมาณรวม และมูลค่ารวม โดยจะมีส าเนา 1 ชุดท่ีแยกออกมาเพื่อส าหรับ        
เจา้หนา้ท่ีธุรการผูท้  างานน ้ามนัเก็บไวท่ี้ส่วนบริการศุลกากร 2  
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รูปท่ี 4.5 แบบรายงานการเติมน ้ามนัเช้ือเพลิงใหแ้ก่อากาศยาน 
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รูปท่ี 4.6 ใบรับการจ่ายน ้ามนัจดัชุดกบัแบบรายงานการเติมน ้ามนัเช้ือเพลิงใหแ้ก่อากาศยาน 
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ขั้นตอนที ่5 
เจ้าหน้าท่ีธุรการผู ้ท  างานน ้ ามัน จะน าแบบรายงานการเติมน ้ ามันเช้ือเพลิงให้แก่     

อ า ก า ศ ย าน  ( STATEMENT OF PETROLEUM PRODUCTS SUPPLIED TO AIRCRAFTS)
ทั้งหมดน ามาลงเลขท่ีรับ ในทะเบียนลงเลขที่รับ บริษัทน ้ามันประจ าเดือน บริษัท BAFS และ  
บริษัท ASIG  

 

รายละเอียดท่ีบนัทึกประกอบด้วย จ านวนฉบบั ช่ือบริษทัผูค้า้น ้ ามนั วนัท่ีท ารายการ       
ยอดรวมสุทธิปริมาณน ้ามนั (ลิตร) และยอดรวมสุทธิมูลค่าน ้ามนั (บาท) ของทั้ง 2 คลงัสินคา้ 

 
              รูปท่ี 4.7 ทะเบียนลงเลขท่ีรับ บริษทัน ้ามนัประจ าเดือน บริษทั BAFS บริษทั ASIG 
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            รูปท่ี 4.8 บนัทึก วนัท่ีท ารายการ เลขท่ีรับ ช่ือบริษทัผูค้า้น ้ามนั  จ  านวนฉบบั DR 
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             รูปท่ี 4.9 บนัทึก ยอดรวมทั้ง 2 คลงั ปริมาณน ้ามนั (ลิตร) และ มูลค่าน ้ามนั (บาท) 
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ขั้นตอนที่ 6 
 

บริษัท  BAFS และ  ASIG จะจัดท า ใบสรุปยอดประจ า เ ดือนส าห รับ ใช้ คู่ กับ          
โปรแกรมค านวณน ้ ามนั เพื่อน ามาให้เจ้าหน้าท่ีธุรการผูท้  างานน ้ ามันตรวจสอบความถูกต้อง           
ขั้นสุดทา้ย 

 

 
รูปท่ี 4.10 ใบสรุปยอดน ้ามนัประจ าเดือน เมษายน 2559 ของบริษทั เอสโซ่ ประเทศไทย จ ากดั 

 
 
 

 
 รูปท่ี 4.11 ยอดรวมสุทธิปริมาณน ้ามนั(ซา้ย) และมูลค่าน ้ามนั(ขวา) ประจ าเดือน เมษายน บ. เอสโซ่ 
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รูปท่ี 4.12 โปรแกรมค านวณน ้ามนั 2559 

 
กดเขา้โปรแกรม คลิก แผ่นงานเดือน เมษายน2559 จากนั้นใส่ตวัเลขปริมาณน ้ ามนั   

และมูลค่าน ้ามนั เรียงตามล าดบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน จนถึงวนัท่ี 30 เมษายนใหถู้กตอ้งครบถว้น 
 

 
รูปท่ี 4.13 โปรแกรมค านวณน ้ามนั ประจ าเดือนเมษายน2559 ของบริษทั เอสโซ่ ประเทศไทย จ ากดั 
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เ จ้าหน้ า ท่ี ธุ รก ารผู ้ท  า ง านน ้ ามัน  จะบัน ทึกป ริมาณน ้ ามันและ มูลค่ าน ้ า มัน                           
ตามใบสรุปยอดประจ าเดือนของบริษัทผูค้ ้าน ้ ามันทั้ ง 7 บริษัทจนครบ เพื่อหายอดรวมสุทธิ
ประจ าเดือนนั้นๆ ถา้ไม่ถูกตอ้งจะติดต่อบริษทัผูค้า้น ้ ามนัรายดงักล่าวเพื่อมาแกไ้ข แต่ถา้ยอดรวม
ถูกตอ้งจะส่งใบรับการจ่ายน ้ ามนัท่ีจดัชุดกบัแบบรายงานการเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิงให้แก่อากาศยาน 
ไปใหส้ารวตัรศุลกากรตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 

 

 
รูปท่ี 4.14 สรุปน ้ ามนัเดือน เมษายน 2559 แยกตามหวัจ่าย BAFS และ ASIG ของบริษทัผูค้า้น ้ ามนัทั้ง 7 บริษทั  

 
 
ขั้นตอนที ่7 

เม่ือเจา้หน้าท่ีธุรการผูท้  างานน ้ ามนัตรวจสอบยอดรวมด้วยโปรแกรมค านวณน ้ ามนั
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จากนั้ นน า  ใบรับการจ่ายน ้ามัน  (Delivery Receipt : DR) ท่ีจัดชุดกับ             
แบบรายงานการเติมน ้ามันเ ช้ือเพลิงให้แก่อากาศยาน  (STATEMENT OF PETROLEUM 
PRODUCTS SUPPLIED TO AIRCRAFTS) ไปให้สารวตัรศุลกากรตามตารางเวรตรวจสอบ
ความถูกต้องและลงลายมือช่ือรับรองในแบบรายงานการเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิงให้แก่อากาศยาน 
( STATEMENT OF PETROLEUM PRODUCTS SUPPLIED TO AIRCRAFTS) แ ล ะ ส่ ง คื น         
งานธุรการ 

ในวนัท าการถัดมาเจ้าหน้าท่ีธุรการผูท้  างานน ้ ามัน จะเข้าไปเก็บงานในคลังสินค้า         
ทั้ ง 2 คลัง น ามาไว้ท่ีส่วนบริการศุลกากร 2 เพื่อให้บริษัทผู ้ค้าน ้ ามันทั้ ง 7 บริษัทมารับงาน                 
ใบรับการจ่ายน ้ ามัน (Delivery Receipt : DR) และ แบบรายงานการเติมน ้ ามันเช้ือเพลิงให้แก่   
อ า ก า ศ ย าน  ( STATEMENT OF PETROLEUM PRODUCTS SUPPLIED TO AIRCRAFTS)           
เพื่อน ากลบัไปท างานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัต่อไป   
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ต่ อ จ า กนั้ นบ ริษัท ผู ้ค้ า น ้ า มันทั้ ง  7  บ ริษัท  จ ะน าหนั ง สื อของบ ริษัท ม า ท่ี                                 
ส่วนบริการศุลกากร 2 เพื่อขอให้ออกหนงัสือบนัทึกขอ้ความ ขอยกเว้นและคืนภาษี (Tax Exempt) 
ท่ีกรมสรรพสามิต 

 

 
รูปท่ี 4.15 หนงัสือรับรองเอกสารการเติมน ้ามนัไปต่างประเทศของ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
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ขั้นตอนที ่8 
เจา้หนา้ท่ีธุรการผูท้  างานน ้ ามนัจดัท า บันทึกข้อความ โดยรวบรวมขอ้มูล ชนิด ปริมาณ 

และมูลค่าน ้ ามันท่ีเติมในอากาศยานรายงานส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร               
เป็นรายเดือน 
 

 
รูปท่ี 4.16 บนัทึกขอ้ความ น ้ามนัท่ีเติมในอากาศยานประจ าเดือน มีนาคม 2559 
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จากนั้นส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงออก บันทึกข้อความ 
ให้กับบริษัทผู ้ค้าน ้ ามันแต่ละราย เพื่อจะยกเว้นภาษีน ้ ามันและผลิตภัณฑ์น ้ ามันท่ีเติมให้แก่       
อากาศยานเดินทางไปต่างประเทศจากกรมสรรพสามิตต่อไป 

 

 
       รูปท่ี 4.17 บนัทึกขอ้ความ ของ บ.เชฟรอน (ไทย) จ  ากดั เพื่อน าไปยืน่ต่อกรมสรรพสามิต 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

         5.1.1   สรุปผลโครงงาน 
การจดัท าโครงงานเร่ือง “ขั้นตอนการยกเวน้ภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับอากาศยาน       

ท่ีเดินทางไปต่างประเทศและการปฏิบติัพิธีการศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” นั้นไดข้อ้สรุป
ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดงัน้ี 

 ท าใหเ้ขา้ใจถึงหลกัการและขั้นตอนการขอยกเวน้ภาษีของบริษทัผูค้า้น ้ามนัทั้ง 7 บริษทั 
 ท าใหท้ราบวา่ พิธีการส่งออกน ้ามนั กบั พิธีการส่งออกสินคา้ทัว่ไป มีความแตกต่างกนั 
 สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บเผยแพร่ต่อสาธารณะ เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการน ้ามนั 

 
         5.1.2   ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 ขาดความรู้ความเขา้ใจในส่วนของเน้ือหา ท าให้ตอ้งเสียเวลาในการรวบรวมขอ้มูล
เพิ่มเติม 

 มีขอ้จ ากดัในการเปิดเผยขอ้มูลของผูป้ระกอบการน ้ ามนั เช่น ยอดรวมปริมาณน ้ ามนั 
ในแต่ละเดือน หรือขอ้มูลปกปิดอ่ืน 

 ขอ้จ ากดัเร่ืองระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจมีนอ้ย เพียง 3 เดือนคร่ึง อาจท าให้ขาดขอ้มูล 
ท่ีส าคญับางส่วนไปบา้ง 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัพิธีการส่งออกน ้ ามนั ไม่มีในเว็บไซต์ของกรมศุลกากร เป็นอุปสรรค   
ต่อผูจ้ดัท าพอสมควร และขั้นตอนมีรายละเอียดค่อนขา้งมาก 

 
          5.1.3   ขอ้เสนอแนะ 

 ควรจดัท าขอ้มูลเก่ียวกบัพิธีการส่งออกน ้ ามนั ข้ึนเวบ็ไซตข์องกรมศุลกากร เพื่อความ
ชัดเจนและง่ายต่อการค้นหาข้อมูล เพื่อลดความผิดพลาดของบริษัทผู ้ค้าน ้ ามัน          
ท่ีมาติดต่อราชการ 
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5.2  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

         5.2.1   ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 ฝึกความตรงต่อเวลา  ความอดทน และความรับชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ฝึกการปฏิบติัตนต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และการท างานกบัคนหมู่มาก 
 ฝึกไหวพริบ และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
 ฝึกความสามารถดา้นการติดต่อส่ือสาร และกลา้แสดงออก 
 สามารถน าความรู้จากห้องเรียน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา สั่งสม

ประสบการณ์เพื่อต่อยอดสู่ชีวติการท างานในอนาคต 
 
          5.2.2   ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 การเรียนรู้งานพิ ธีการส่งออกน ้ ามัน เป็นความรู้ใหม่  ใช้เวลาท าความเข้าใจ          
ค่อนขา้งนาน 

 
           5.2.3   ขอ้เสนอแนะ 

 นัก ศึกษาผู ้ ท่ี จะมาปฏิบัติ ง านสหกิจ ศึกษา ท่ีกรมศุลกากร  ควรศึกษาข้อมูล                     
เพิ่มเติม ก่อนการปฏิบติังานจริง 
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รูประหว่างการปฏบัิติงาน 

 

 
            รูปท่ี 1 เจา้หนา้ท่ีธุรการน ้ามนัก าลงัสอนการคียข์อ้มูลลงโปรแกรมค านวณน ้ามนั 
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รูปท่ี 2  ขั้นตอนท่ีผูจ้ดัท าก าลงัน าแบบรายงานการเติมน ้ามนัเช้ือเพลิงใหแ้ก่อากาศยานบนัทึก 

      ขอ้มูลลงในทะเบียนลงเลขท่ีรับ บริษทัน ้ามนัประจ าเดือน บริษทั BAFS และ บริษทั ASIG 
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        รูปท่ี 3  ผูจ้ดัท าก าลงัสรุปยอดรวมปริมาณน ้ามนั และ มูลค่าน ้ามนัของบริษทัผูค้า้น ้ ามนั 
 
 
 



49 
 

 
 

 
       รูปท่ี 4  ปฏิบติังานพิมพห์นงัสือราชการ ประกาศ ค าสั่ง แบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ ตามท่ี 
       ไดรั้บมอบหมายจากพนกังานท่ีปรึกษา 
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รูปท่ี 5  ผูจ้ดัท าไดน้ าใบรับการจ่ายน ้ามนัท่ีจดัชุดกบัแบบรายงานการเติมน ้ามนัเช้ือเพลิงใหแ้ก่    

     อากาศยานไปใหส้ารวตัรศุลกากรเซ็นภายในคลงัสินคา้ เขตปลอดอากร เป็นขั้นตอนสุดทา้ย 
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