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กฎกระทรวง
กําหนดการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรสําหรับก๊าซธรรมชาติ
และพลังงานไฟฟ้าที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๔) และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซเฉพาะที่ขนส่งทางท่อผ่านเขตแดน
ทางบก ทั้งนี้ ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่อธิบดีประกาศกําหนด
“พลังงานไฟฟ้า” หมายความว่า พลังงานไฟฟ้าที่ขนส่งทางสายส่งไฟฟ้าผ่านเขตแดนทางบก
และไม่อาจขนส่งมาตามทางอนุมัติได้
“สํ านั กงาน” หมายความว่า สํ านั ก งานศุ ล กากรภาคที่ ๑ - ๔ ตามกฎกระทรวงว่าด้ ว ย
การแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ข้อ ๒ ให้ก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้าที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง และมาตรา ๘๖
ข้อ ๓ การยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากร สําหรับก๊าซธรรมชาติที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร
ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ให้เจ้าของสินค้าที่ขนส่งสินค้าทางท่อ หรือผู้รับผิดชอบการขนส่งสินค้าทางท่อยื่นรายงาน
การนําเข้าและยื่นบัญชีสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรโดยจัดทําข้อมูล
บัญชีสินค้าประมาณการสําหรับการนําเข้าประจําเดือนภายในวันที่หนึ่งของเดือนที่นําของเข้า และเมื่อ
ระบบคอมพิวเตอร์นั้นทําการออกเลขที่รับรายงานการนําเข้าและบัญชีสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว
ให้ใช้เลขที่รับรายงานดังกล่าวเป็นเลขที่บัญชีสินค้าสําหรับการขนส่งทางท่อในการจัดทําข้อมูลใบขนสินค้า
ขาเข้าเป็นรายเดือนไม่เกินวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นําของเข้า
(๒) การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) บัญชีราคาสินค้ารายเดือน
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(ข) ใบรับรองปริมาณก๊าซธรรมชาติรายเดือน
(๓) ให้ผู้นําของเข้าวางประกันค่าอากรให้คุ้มกับค่าอากรที่คํานวณได้จากปริมาณก๊าซธรรมชาติ
ที่นําเข้าแต่ละเดือนด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นเงินสด
(ข) ให้ธนาคารค้ําประกัน
(ค) ทําสัญญาประกันทัณฑ์บน
(ง) วางประกันโดยหลักประกันอื่น
ในการวางประกันตามข้อ (๓) (ข) (ค) และ (ง) ให้สํานักงานหรือด่านศุลกากร ณ ท่าหรือที่
ที่นําของเข้าเสนอเรื่องให้ผู้อํานวยการสํานักงานหรือหัวหน้าที่กํากับดูแลด่านศุลกากรเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให้ผู้นําของเข้าจัดทําใบขนสินค้าขาเข้าและชําระอากรให้ครบถ้วนภายในวันที่สิบห้าของ
เดือนถัดจากเดือนที่นําของเข้า
(๕) การตรวจวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติที่นําเข้าให้ใช้วิธีการตรวจวัดโดยผ่านมาตรวัด (flow
meter) จะถู ก วัด ตั้ งแต่ เวลา ๐๐.๐๐ นาฬิ ก า ของวั น แรกของเดื อ น ถึ งเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิ ก า
ของวันสุดท้ายของเดือน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ณ จุดที่ความรับผิดทางภาษี
อากรเกิดขึ้นและให้สําแดงน้ําหนักของก๊าซธรรมชาติเป็นกิโลกรัม หากรายงานการคํานวณน้ําหนักเป็น
หน่วยอื่น ให้ผู้นําของเข้าแปลงเป็นหน่วยกิโลกรัม การคํานวณหาน้ําหนักให้ใช้ระบบมาตรฐานสถาบัน
ปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (American Petroleum Institute (API)) ระบบมาตรฐาน American Gas
Association (AGA) หรือมาตรฐานสากลอื่น
ข้อ ๔ การยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากร สําหรับพลังงานไฟฟ้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร
ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ให้เจ้าของพลังงานไฟฟ้าจัดทํารายงานการนําเข้าและบัญชีสินค้าตามมาตรฐานที่อธิบดี
ประกาศกําหนดเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แล้วยื่นรายงานการนําเข้าและข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเป็น
รายเดือนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร และปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ให้ครบถ้วนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นําของเข้า
(๒) การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) บัญชีสินค้า
(ข) บัญชีราคาสินค้า
(ค) ข้อมูลยืนยันปริมาณและมูลค่าพลังงานไฟฟ้าที่นําเข้ารายเดือน
(๓) การตรวจวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่นําเข้า ให้ใช้วิธีการตรวจวัดหรือคํานวณโดยใช้ค่าที่
อ่านได้จากมิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้ง ณ ประเทศผู้ส่งออกหรือประเทศผู้นําเข้า
ข้อ ๕ การยื่น ใบขนสินค้ าและการเสียอากร สําหรับ ก๊าซธรรมชาติแ ละพลังงานไฟฟ้ าที่
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
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(๑) ให้ผู้ส่งของออกจัดทําข้อมูลบัญชีสินค้าตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกําหนด แล้วจัดส่ง
ข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรภายในวันที่
สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร
(๒) การยื่นใบขนสินค้าขาออก อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) บัญชีราคาสินค้า
(ข) เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ข้อมูลยืนยันปริมาณและมูลค่าพลังงานไฟฟ้า
(๓) ให้เจ้าของสินค้าที่ขนส่งทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้าหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งสินค้าทางท่อ
จัดทํารายงานการส่งออกและบัญชีสินค้าสําหรับของที่ขนส่งทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า แล้วยื่นรายงานทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่
ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบั บ นี้ คือ โดยที่ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง (๔) แห่ ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรสําหรับของที่นําเข้ามาในหรือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจั กร เฉพาะกรณี ที่ มีลัก ษณะพิ เศษหรือมี เหตุจํ าเป็ น และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าว บั ญ ญั ติ ให้ ในกรณี ที่ มี พ ฤติ ก ารณ์ พิ เศษเพื่ อ ประโยชน์ ในการดํ าเนิ น การตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้ผู้นําของเข้า
หรือผู้ส่งของออกได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะกําหนด
เงื่ อ นไขให้ ต้ อ งปฏิ บั ติ ไ ว้ ด้ ว ยก็ ไ ด้ ซึ่ ง การนํ า ก๊ า ซธรรมชาติ แ ละพลั ง งานไฟฟ้ า เข้ า มาในหรื อ ส่ ง ออกไป
นอกราชอาณาจั ก รเป็ น กรณี ที่ มี พ ฤติ ก ารณ์ พิ เศษ จํ าเป็ น ต้ อ งกํ าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารยื่ น ใบขนสิ น ค้ าและ
การเสียอากรเป็นการเฉพาะ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

