
Customs Update  
2019 

 วันศุกร์ท่ี 19 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดระยอง  

  รุ่งรัตน์ ผูกประยูร 
หัวหน้าฝ่ายระบบงานการเงินและบัญชี 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

ชุติมา  ปรชีญางกูร    
ผู้อ านวยการส่วนบรหิารรายได ้
 ส านักงานเลขานุการกรม 

 เมธินท์  อ่วมแก้ว 
ผู้อ านวยการส่วนบัญชีและอากร 

ส านักงานศุลกากรท่าเรอืแหลมฉบัง 

“The Next to Beyond” 
(e-Bill Payment) 



กรมศุลกากร ก้าวไกล ด้วยเทคโนโลยี 
สู่ความเป็น  

องค์กรที่มุ่งมัน่ให้บริการศุลกากรเป็นเลิศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก 



หัวข้อบรรยาย 

 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 ระบบ e-Bill Payment 

 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 9/2562 

การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน  

 สรุป 

4 

2 

3 

6 

   e-Tracking  5 

1 



ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 1 



ความเป็นมา 

แนวคิดและความเป็นมา  

เน้นความโปร่งใส, Big Data,  
Smart and High performance 

Government  

Innovation  ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
(Digitalization)   

GFMIS 

ปรับกระบวนการทางความคิดของเจ้าหน้าที่ 
(Mind set)  
• e-Customs  
• e-Manifest 
• e-Import 
• e-Export 
• e-Incentive 
• e-Lock 
• Etc. 

e-Payment 

Ease of  
Doing Business 

นโยบายประเทศ 



ความเป็นมา 

แคชเชียร์เช็ค 

วิธีตัดบัญชีธนาคาร  

เงินสด 

บัตรภาษ ี

ภาพรวมการช าระค่าภาษีอากรด้วยวิธีต่างๆ ของกรมศุลกากร 

CAUTION 

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินจาก 
กรมศุลกากร เท่านั้น ! 

e-Payment 



ความส าคัญ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2562  ลงวันที่ 13  พฤษภาคม 2562  

ข้อ 78       ก าหนดให้ “การรับเงินให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน     
ซึ่งไม่สามารถรับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้รับเป็นเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสารแทน 

ตัวเงินอ่ืนที่กระทรวงการคลังก าหนด”  



ระบบ e- Bill Payment 2 



1. e-Payment 
ตัดบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการ 

e-Payment 
e-Bill Payment 

2. e-Payment 
Bill Payment 





e-Bill Payment 
ไม่สามารถใช้ได้ตามล าพัง 

e-Bill Payment ช าระเงิน Online แบบ Real time  

ใช้ระบบ e-Tracking  พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ระบบ e-Tracking 

ช าระเงินแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองได้ทันที 

สามารถเข้าใช้ระบบ e-Tracking ได้ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร 
และ Mobile Application 

สามารถลงทะเบียนได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

เข้าใช้ได้เฉพาะ
ผู้ประกอบการและ

ตัวแทนออกของเท่านั้น  



ใคร 
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ได้บ้าง ? 

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

 1. ผู้น าเข้า – ผู้ส่งออก 

3. เจ้าหน้าที่ศุลกากร 

2. ตัวแทนออกของ/ ชิปปิ้ ง  



สรุปข้อมูลและสถิติ 



e-Bill Payment 

ธนาคารและตัวแทนรับช าระเงิน  ช่องทางการใช้บริการ วันเริ่มให้ใช้บริการ  

1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย Bank Counter 14 มกราคม 2562  
ATM, Internet, Mobile 

2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  Bank Counter 15 มกราคม 2562  
mBanking,  ATM 

3 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย K Plus, K –Cyber, K-Cyber for SMEs 21 มกราคม 2562  

4 บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด Counter 21 มกราคม 2562  

5 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ Bank Counter 11 กุมภาพันธ์ 2562  
ATM , เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM),  
SCB Easy Net, SCB Mobile Banking 

วันเริ่มให้ใช้บริการ  
ของ Bank และ Non Bank  
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e-Bill Payment 

สรุปข้อมูลการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  
  วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562  

ใบเสร็จรับเงิน จ านวน (ฉบับ) คิดเป็น (ร้อยละ) 

พิมพ์โดยผู้ประกอบการ 207,615 99.98 

พิมพ์โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร  44 0.02 

รวม 207,659 100 



e-Bill Payment 

สถิติจ านวนผู้ใช้บริการผ่าน Bank/Non-Bank 
 ณ วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562  

Bank/ Non-Bank จ านวนผู้ใช้บริการ (ราย) จ านวนเงินที่ช าระ (บาท) 

ธ. กรุงไทย 149 1,286,868.00 

ธ. กรุงเทพ 32 7,201,972.29 

ธ. กสิกรไทย  469 15,619,205.81 

ธ. ไทยพาณิชย์  117 17,018,597.00 

บ. เคาน์เตอร์เซอร์วิส  72 638,330.22 

รวม  839 41,764,973.32 



สถิติการใช้ e-Bill Payment 
ระหว่าง  14 ม.ค. 62 - 31 พ.ค. 2562  

มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562  มีนาคม 2562  เมษายน 2562 
893,348.07 บาท 

7,906293.43 บาท 

14,330,955.52 บาท 

30 

20 

10 

มูลค่าการรับช าระ(ล้านบาท) 

เดือน 

40 
41,764,973.32 บาท 

พฤษภาคม 2562 



ประกาศกรมศุลกากร ที่ 9/2562 
ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 
เรื่อง  การเพิ่มช่องทางการช าระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น 

และ/หรือเงินประกัน และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 

3 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 9/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 

เร ื่อง การเพิ่มช่องทางการช าระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อ่ืน 
และ/หรอืเงินประกัน  และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 

ประเภทเงินที่รับช าระได ้

แบบใบเสร็จรับเงนิ กศก. 123  

วิธีการช าระเงิน     
• ช่องทาง  
• เอกสารที่ใช้ในการช าระตามช่องทางต่างๆ 

ข้อ 2 

ข้อ 3 

การพิมพ์ใบเสร็จ 

วันที่มผีลใช้บังคบั 

ข้อ 4 

ข้อ 1 

ข้อ 5 



ข้อ 1  ประเภทเงินท่ีรับช าระได้ 

ค่าภาษีอากร 

ค่าธรรมเนยีม เงินประกัน 

รายได้อ่ืนๆ 

e-Bill  
Payment • ค่าอากร 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  
• ภาษีสรรพสามิต 
• ฯลฯ 

• ค่าธรรมเนียมการด าเนิน
พิธกีารศุลกากร 

• ค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง
คลังสินค้าทัณฑ์บน 

• ฯลฯ 

• ค่าขายของกลาง 
• ค่ารับรองเอกสาร 
• ค่าใช้จ่ายในการเก็บ

รักษาของในคลัง 
• ฯลฯ 

• ค่าเงินประกันกรณีรับของไปก่อน  
• เงินประกันเบ็ดเตล็ด 
• ฯลฯ 



ข้อ 2 วธิีการช าระเงิน 

ให้ผู้มีหน้าที่ช าระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และ/หรือเงินประกัน 
ระบบ Internet Banking เคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ

(Automatic Teller Machine : ATM) Mobile Banking หรือช่องทางการช าระเงินอื่นๆของ
ธนาคาร และ

ATM  

Internet 
Banking 

Bank 
Counter 

Mobile 
Banking 

Counter Service 

3.1 



ข้อ 2 วธิีการช าระเงิน 

 การช าระเงินตามข้อ 3.1 
ที่มี QR code Barcode และเลขอ้างอิง 1 (Reference 1) 

และเลขอ้างอิง 2 (Reference 2) ที่รองรับการช าระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร
หรือตัวแทนรับช าระ (Bill payment) ของกรมศุลกากร เท่านั้น 

1 2 3 

3.2 



ใบขนสินค้า 

QR Code  

Bar Code  

เลขอ้างอิง 

หน้าแรก หน้าสุดท้าย 

ใบขนสินค้าสามารถช าระค่าธรรมเนียม
การด าเนินพิธีการทางศุลกากร พร้อมกับ
ค่าอากรได้ในคราวเดียวกัน  

1 

บริษัท  XXXXXX จ ำกัด 
 

บริษัท  XXXXXX จ ำกัด 

0000000000000 

Declaration Form 



บริษัท  XXXXXX จ ำกัด 

ใบสั่งเก็บเงิน  

QR Code  

Bar Code  

เลขอ้างอิง 

2 
Order Form 



ข้อ 3  
แบบใบเสร็จรับเงิน 

กศก. ๑๒๓ 

ผู้ช าระอากร สามารถพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง 

สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้  



ข้อ 4 การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

เมื่อผู้ประกอบการช าระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่น และ/หรือ เงินประกัน โดยวิธีตัดบัญชี
ผู้ประกอบการ หรือช าระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารและตัวแทนรับช าระ และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากรให้เลขรับช าระอากรแล้ว ให้ผู้ประกอบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบ
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ e-Tracking ของกรมศุลกากร  

4.1 

4.2 
สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับได้เพียงครั้งเดียว หากต้นฉบับสูญหายหรือ สั่งพิมพ์แล้วช ารุด หรือ
เครื่องพิมพ์ขัดข้องหรือกรณีอื่นใด ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ส าเนาใบเสร็จรับเงินจากระบบฯดังกล่าว
ได้  โดยใบเสร็จรับเงินฉบับส า เนาจะระบุที่ ช่องหมายเหตุ  ว่า เป็นการพิมพ์ส า เนาครั้ งที่ . . . 
โดย...วัน/เวลาที่พิมพ์... 

4.3 
สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในระบบได้ภายในระยะเวลา 5 ปี หากเกินก าหนดผู้ประกอบการจะต้องย่ืน
ค าร้องที่หน่วยงานรับช าระเงินของกรมศุลกากรเพ่ือให้ 
เป็นผู้จัดพิมพ์ให ้

4.4 
กรณีมีการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน อาทิ แก้ไขเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี แก้ไขชื่อผู้ช าระเงิน  หรือแก้ไข
ประเภทรายได้ เป็นต้น จะไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นๆ ผ่านระบบ e-Tracking ได้  ทั้งนี้
จะต้องย่ืนค าร้องเพื่อขอให้หน่วยงานรับช าระเงินของกรมศุลกากรจัดพิมพ์ให้เท่าน้ัน 

4.5 กรณีท่ีหน่วยงานรับช าระเงินของกรมศุลกากรเป็นผู้จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  ผู้ยื่นค าร้องฯ ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายตามอัตราที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศก าหนด  (โปรดดู ประกาศกรมศุลกากรที่ 170/2560) 



ใบเสร็จรับเงิน  
ท่ีพิมพ์จาก 

ระบบ e-Tracking 

1 

2 

3 

ต้นฉบับ 

XXXXXXXXXXXXX/000000 

บริษัท  XXXXXX จ ำกัด 

ตามข้อ 4.2 



ส าเนาใบเสร็จ 
รับเงิน ท่ีพิมพ์จาก 
ระบบ e-Tracking 

XXXXXXXXXXXXX/000000 

บริษัท  XXXXXX จ ำกัด 

บริษัท   XXXXXX   จ ำกัด 

ส าเนา 
ตามข้อ 4.2 

1 

2 

3 



ใบเสร็จรับเงิน  
ฉบับแก้ไข 

ฉบับแก้ไข 
ตามข้อ 4.4 

1 

2 

3 



การรับช าระเงิน e-Payment มี 2 วธิ ี 
1. วธิีตัดบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการ 
2. e-Bill Payment 

 ตั้งแต่ 14 ม.ค. 62 เป็นต้นไป...  
1. ผู้ประกอบการสามารถช าระอากร และค่าธรรมเนียมได้พร้อมกัน 
2. โดยใบเสร็จรับเงิน จะแยกเป็น 2 ฉบับ  คือ ค่าอากร และค่าธรรมเนียม 

ประกาศน้ีให้ใช้บังคับ  
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 



อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บรกิาร 
ของ Bank/Non- Bank 



ค่าธรรมเนียมการใช้บรกิาร 

ช่องทางรับ
ช าระ 

เคาน์เตอร์กรมศุลกากร Bank  Non-bank 
จ านวนเงิน 
ขั้นสูงที่รับ

ช าระ 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

จ านวนเงิน 
ขั้นสูงที่รับ

ช าระ 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

จ านวนเงิน 
ขั้นสูงที่รับ

ช าระ 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

Non e-Payment 
เงินสด ไม่จ ากัด ไม่มี ไม่มีธุรกรรม - ไม่มีธุรกรรม - 

แคชเชียร์เช็ค ไม่จ ากัด ไม่มี มีธุรกรรม 20 บาท/ฉบับ ไม่มีธุรกรรม - 

กรณี มาใช้บริการ ที่เคาน์เตอร์กรมศุลกากร (Non e-Payment) 

หมายเหตุ   โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมการใช้บริการของผู้ให้บริการ เมื่อช าระเงินอีกครั้งหนึ่ง 

1 



ค่าธรรมเนียมการใช้บรกิาร 

ช่องทางรับ
ช าระ 

เคาน์เตอร์กรมศุลกากร Bank  Non-bank 

จ านวนเงิน 
ขั้นสูงที่รับ

ช าระ 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

จ านวนเงิน 
ขั้นสูงที่รับ

ช าระ 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

จ านวนเงิน 
ขั้นสูงที่รับ

ช าระ 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

e-Payment แบบใหม่ (e-Bill Payment) 

เคาน์เตอร์ธนาคาร ไม่มีธุรกรรม -  ไม่จ ากัด 10 บาท ไม่มีธุรกรรม - 

ATM ไม่มีธุรกรรม -  ไม่จ ากัด 10 บาท ไม่มีธุรกรรม - 

Internet Banking ไม่มีธุรกรรม -  ไม่จ ากัด 10 บาท  ไม่มีธุรกรรม - 

Mobile Banking ไม่มีธุรกรรม -  ไม่จ ากัด 10 บาท  ไม่มีธุรกรรม - 

เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
(7-eleven) 

ไม่มีธุรกรรม - ไม่มีธุรกรรม - 
49,000 บาท  10 บาท  

90,000 บาท  20 บาท 

กรณี e-Payment แบบใหม่ (e-Bill Payment) 

หมายเหตุ   โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมการใช้บริการของผู้ให้บริการ เมื่อช าระเงินอีกครั้งหนึ่ง 

2 



ค่าธรรมเนียมการใช้บรกิาร 

ช่องทางรับ
ช าระ 

เคาน์เตอร์กรมศุลกากร Bank  Non-bank 

จ านวนเงิน 
ขั้นสูงที่รับ

ช าระ 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

จ านวนเงิน 
ขั้นสูงที่รับ

ช าระ 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

จ านวนเงิน 
ขั้นสูงที่รับ

ช าระ 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

e-Payment (EDC) 

Debit Card/ QR 
Code 

ไม่จ ากัด ไม่มี มีธุรกรรม ยกเว้น ไม่มีธุรกรรม - 

Credit Card ไม่จ ากัด - มีธุรกรรม 0.9 % ไม่มีธุรกรรม - 

หมายเหตุ   โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมการใช้บริการของผู้ให้บริการ เมื่อช าระเงินอีกครั้งหน่ึง 

กรณีช าระผ่านเครื่อง EDC ที่ติดตั้ง ณ หน่วยรับช าระของกรมศุลกากร 3 



การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 

กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร 

4 

กรมการขนส่งทางบก  กรมบัญชีกลาง  

อื่นๆ   



ผู้ประกอบการน าใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน  
โดยระบบ Web Service  

STEP  1 

STEP  2 หน่วยงานที่เก่ียวข้องตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
เบื้องต้น ผ่านระบบ Web service  โดยคีย์ข้อมูล 

1. เลขที่รับช าระเงิน 
2. วันที่รับช าระเงิน 
3. ล าดับเลขที่รับช าระเงิน 



ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ 
ใบเสร็จรับเงิน 

XXXXXXXXXXXXX/000000 

บริษัท  XXXXXX จ ำกัด เลขที่รับช าระเงิน 

วันที่ช าระเงิน 

ล าดับเลขที่รับช าระเงิน 



การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน  
โดยระบบ Web Service  

STEP  3 

ไม่พบข้อมูลใบเสร็จรับเงิน 

พบใบเสร็จรับเงินของ บริษัทสยามเทส จ ากัด 
จ านวนเงิน 2,010.00 บาท ตามใบขนสินค้าขาเขา้ เลขที่ A001-06112-12345  

ผลการตรวจสอบ Messages แจ้งกลับ 



เป็นระบบที่ใหบ้รกิาร ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ เพื่อตรวจสอบติดตาม 
    1.สถานะการผ่านพิธีการศุลกากร ทางอินเตอร์เน็ต ว่าอยู่ในสถานะใด เช่น  
 - ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  
 - ใบขนสินค้าขาออก  
 - ข้อมูลบัญชีสินค้า  
 - ข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า เป็นต้น 
     ...เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการท างานในขั้นตอนต่อไปได้รวดเรว็ขึน้  
    2.สถานะทางการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร เช่น  
 - การช าระภาษีอากร  
 - ค่าธรรมเนียมในการด าเนินพิธีการ  
 - การคืนเงิน  

อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะอยู่ ณ สถานที่แห่งใดสามารถสอบถาม
ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 

5 



ระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากร 

ตดิตามสถานะ การผ่านพธีิการศุลกากรได้ทุกที่ ทุกเวลา  
http://e-tracking.customs.go.th/ETS/  

On mobile Application  



วธิีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ  
e-Tracking 

กรณีที่ 1  พิมพ์ด้วย เลขที่ใบขนสินค้า 

 พิมพ์ด้วย เลขที่ใบสั่งเก็บ  กรณีที่ 2  



วธิีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ  
e-Tracking 

STEP 1 เข้าสู่ ระบบ e-tracking ทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากร  
www.customs.go.th 



STEP 2 กรอกรหสัผู้ใช ้และรหสัผ่านเพือ่เข้าสู่ระบบ e-tracking 

วธิีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ  
e-Tracking 



STEP 2 กรณีไม่มีรหัสผู้ใช้ และรหสัผ่านเพือ่เขา้สูร่ะบบ e-tracking 
จะต้องลงทะเบยีนเพือ่เข้าใชร้ะบบ 

วธิีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ  
e-Tracking 



แถบเมนูระบบ  

 

ยนิดตีอ้นรับ บรษัิท ก.ข.ค. จ ำกดั 
ใชบ้รกิำรครัง้ลำ่สดุ เมือ่ 22-02-2560 

14:45:11 

ชือ่บรษิทัผูล้งทะเบยีน 



1 

2 

3 

กรณี พิมพ์ด้วย 
เลขท่ีใบขนสินค้า 

วธิีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking 

1  

บริษัท  ก.ข.ค.  จ ำกัด 

บริษัท  XXXXXX จ ำกัด 

บริษัท  ก.ข.ค. โบรกเกอร ์จ ำกัด 



วธิีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking 

กรณี พิมพ์ด้วย 
เลขท่ีใบขนสินค้า 

1  

บริษัท  ก.ข.ค. จ ำกัด 

4 



5 

วธิีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking 

กรณี พิมพ์ด้วย 
เลขท่ีใบขนสินค้า 

1  

บริษัท  ก.ข.ค. จ ำกัด 



6 

วธิีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking 

กรณี พิมพ์ด้วย 
เลขท่ีใบขนสินค้า 

1  



1 

2 

4 

กรณี พิมพ์ด้วย 
เลขท่ีใบส่ังเก็บ 

วธิีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking 

2  

บริษัท  ก.ข.ค. จ ำกัด 

บริษัท  XXXXXX จ ำกัด 

3 



5 

วธิีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking 
กรณี พิมพ์ด้วย 
เลขท่ีใบส่ังเก็บ 

2  



สรุป 

 
6.1 วธิีการรับช าระทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร 
 
6.2 เปรยีบเทียบการรับช าระเงินด้วยวธิีตัดบัญชีธนาคาร 
กับ ระบบ e-Bill Payment  
 

6 สรุป 



วธิีการรับช าระทางอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมศลุกากร 6.1 

บรกิารรับช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมศุลกากร 

 
1. ช าระเงินผ่านเคร ื่อง “EDC” (Electronic Data Capture)  
     1.1 ช าระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
     1.2 ช าระด้วยระบบ QR Code โดยผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของทุก
ธนาคาร 

     * ช าระท่ีหน่วยจัดเก็บของกรมศุลกากรได้ทุกแห่ง พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน กศก. 122 
ได้ทันท ี

 
2. ช าระเงินผ่านระบบ e-Payment  
     2.1 ช าระโดยวธิีตัดเงินจากบัญชีโดยตรง 
     2.2 ช าระผ่านระบบ Bill Payment แบบ Online 

    * ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ได้เอง 

 



ระบบตัดบัญชีธนาคารของ
ผู้ประกอบการ  

เจ้าหน้าที่พิมพ์
ใบเสร็จ 

ใบเสร็จ กศก. 122 

ระบบ Bill Payment 

ระบบตัดบัญชีธนาคาร 
ของผู้ประกอบการ  

1 

2 

ผู้พิมพ์ใบเสร็จ 
๑.ผู้ประกอบการ  
๒.ตัวแทนออกของ  
๓.เจ้าหน้าที ่

ใบเสร็จ กศก. 123 

เดิม วิธีการช าระ การพิมพ์ใบเสร็จ รูปแบบใบเสร็จที่ได้รับ 

ตั้งแต่  14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  



เปรยีบเทียบ การรับช าระเงิน 
ด้วยวธิีตัดบัญชีธนาคาร กับ
ระบบ e-Bill Payment 

6.2 



ธนาคาร/ตัวแทนที่เข้าร่วมโครงการ:  
16 ธนาคาร / ไม่มีตัวแทนรับช าระ  

ธนาคาร/ตัวแทนที่เข้าร่วมโครงการ:  
4 ธนาคาร /  1 ตัวแทนรับช าระ 

ใช้ช่องทางการส่งข้อมูล : 
ผ่านระบบ NSW  

ใช้ช่องทางการส่งข้อมูล : 
ผ่านระบบ Web Service 

เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2550 เริ่มใช้ ตั้งแต่ 14 มกราคม 2562 1 

2 

เอกสารที่สามารถช าระได้ :  
ใบขนสินค้า/ใบขนสินค้าที่ช าระเพิ่ม  

เอกสารที่สามารถช าระได้ :  
ใบขนสินค้า  ใบสั่งเก็บเงิน และใบแจ้งหนี้ 3 

ผู้ประกอบการต้องท าข้อตกลงกับธนาคาร 
และลงทะเบียนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารฯ  

ที่ต้องการตัดบัญชี ที่ส่วนทะเบียนฯ ของกรมศุลกากร 

ไม่ต้องลงทะเบียน  
ที่ส่วนทะเบียนฯ ของกรมศุลกากร 

4 

5 

วธิีตัดบัญชีธนาคาร 

เปรยีบเทียบ การรับช าระเงินด้วย 
วธิตีัดบัญชีธนาคาร กับระบบe-Bill Payment 

e-Bill Payment 



รับใบเสร็จที่กรมศุลกากร* พิมพ์ใบเสร็จได้เองผ่านระบบ e-Tracking 

เมื่อธนาคารตัดบัญชีเรียบร้อยแล้วจะแจ้งมาท่ี
ระบบกรมฯ แล้วกรมฯ จะให้เลขท่ีรับช าระให้ 

ในใบขนสินค้า 

เมื่อระบบกรมฯ รับข้อมูลการรับช าระแล้ว  
จะแจ้งกลับ พร้อมทั้งออกเลขที่รับช าระให้ 

ผู้ประกอบการต้องแจ้งข้อมูลการช าระโดยวิธีตัดบัญชี พร้อมกับ
การส่งข้อมูลใบขนสินค้า เมื่อกรมได้รับข้อมูล จะแจ้งไปยังระบบ

ธนาคารเพ่ือให้ตัดบัญชีเงินฝากธนาคารฯ  

ผู้ประกอบการสามารถน าใบขนสินค้าท่ีม ี
 QR Code  Barcode และ Ref 1/Ref 2  

ไปช าระที่ธนาคาร/ตัวแทนรับช าระ 
6 

7 

เมื่อช าระเงินแล้วจึงจะมา ตรวจปล่อยสินค้า เมื่อช าระเงินแล้วจึงจะมา ตรวจปล่อยสินค้า 8 

9 

วธิีตัดบัญชีธนาคาร e-Bill Payment 

*หมายเหตุ  ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการที่ช าระ
ผ่านระบบตัดบัญชีธนาคาร สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ 
ด้วยตนเองจากระบบ e-Tracking   

เปรยีบเทียบ การรับช าระเงินด้วย 
วธิตีัดบัญชีธนาคาร กับระบบe-Bill Payment 



Customs Update 




