
 กรมศุลกากร 

กรชีา เกิดศรพีันธุ์    
ผู้อ านวยการส านักบรหิารกลาง 

ชุติมา ปรชีญางกูร    
ผู้อ านวยการส่วนบรหิารรายได ้

เมธินท์  อ่วมแก้ว     
ผู้อ านวยการส่วนบัญชีและอากร 

รุ่งรัตน์ ผูกประยูร 
หัวหน้าฝ่ายระบบงานการเงินและบัญชี 

 

New e-Payment 
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วภิาวดี 

วันอังคารที่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๒   

 ธนาคาร 
งามจิต สุศันสนีย์ 
ผู้แทนธนาคารกรุงไทย 

อรสดุา ล้ิมเจรญิ  
ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ 

สิรนิัดดา สุดบรรทัด 
ผู้แทนธนาคารกสิกรไทย 

โกเมศ จงกลจตุร 
ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์  

 



หัวข้อบรรยาย 

ความส าคัญของโครงการ 

ระบบ e-Bill Payment 

ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙/ ๒๕๖๒ 

การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน  

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บรกิาร 

๔ 

๒ 

๓ 

๖ 

ระบบ e-Payment แบบเก่า - แบบใหม่  ๕ 

๑ 



ความส าคัญของโครงการ ๑ 



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 



e-PAYMENT 

55% 100% 100% 

๑ ๒ ๓ 

ด้านการช าระค่า
ภาษีอากร รายได้
ต่างๆ ของกรม

ศุลกากร 

ด้านการน าเงิน 
ส่งคลัง 

ด้านการจ่ายเงินคนื
เงินอากรผ่านระบบ

ธนาคาร 



ระบบ e-Payment 
ของกรมศุลกากรในปัจจุบัน 

การช าระค่าอากรด้วยวธิีตัดบัญชีธนาคาร 

การช าระค่าอากรผ่านเคร ื่อง EDC  
(บัตรเดบิต/บัตรเครดิต) 

การช าระค่าธรรมเนียม  
(ระบบ Off Line) ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน  

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน  

พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน  

แคชเชียร์เช็ค 

๒.๔๗ % 

๐.๓๗% เงินสด 

๔๒.๑๙ % 

๕๔.๙๗ % 



ปัจจัยความส าเร็จ 

1 

2 

3 

ธนาคาร และตัวแทนรับช าระ 

ส านักงานอัยการสูงสุด 

กรมบัญชีกลาง 

e-Bill Payment 



ธนาคารและตัวแทนรับช าระ 

การประชุมหารอื ระหว่าง กรมศุลกากร กับ ผู้ประกอบการธนาคาร และ
ตัวแทนรับช าระ เม่ือวันที่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

1 



MOU 

พิธีลงนามบันทกึข้อตกลง (MOU)  การให้บรกิารรับช าระค่าภาษีอากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment)  โดยผ่านช่องทางการใหบ้รกิารของ
ธนาคารและตัวแทนรับช าระ” เม่ือวันที่  ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

2 



ข้อความที่
กรมบัญชีกลางอนุมัติ 

3 



ข้อความที่
กรมบัญชีกลางอนุมัติ 

3 

ให้รับช าระผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารและตัวแทนรับช าระ 

ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน/ ออมทรัพย์ ส าหรับรับเงินจาก
ธนาคาร หรือตัวแทนรับช าระที่เข้าร่วมโครงการ  

ให้ผู้ประกอบการสามารถ พิมพ์ใบเสร็จได้ด้วยตนเอง  

ให้จัดเก็บข้อมูลใบเสร็จรับเงินไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการ
พิมพ์ส าเนาคู่ฉบับ 

ข้อ ๑  

ข้อ ๒ 

ข้อ ๓  

ข้อ ๔ 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 



e-Bill Payment 
กระบวนการจัดท าระบบ  

 

กรมบัญชีกลางอนุมัติ 
การใช้ระบบและการพมิพใ์บเสร็จ 

ออกประกาศ 
กรมศุลกากร 

ประกาศลงในหนังสือ 
ราชกิจจานุเบกษา 

กรมศุลกากรลงนามใน MOU ร่วมกับ 
ธนาคารและตัวแทนรับช าระ 

ประชาสัมพันธ์/ สัมมนา การใช้ระบบ 
e-Payment 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

10 มกราคม  ๒๕๖๒ 

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 



ระบบ e-Bill Payment ๒ 



1. e-Payment 
ตัดบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการ 

e-Payment 
e-Bill Payment 

2. e-Payment 
Bill Payment 



Mobile Banking/App. 

ATM  

Internet Banking 

Bank Counter 

Counter Service 

สามารถตรวจสอบรายชื่อธนาคาร/ตัวแทนรับช าระท่ี
ให้บริการ Bill Payment ได้ที่ www.customs.go.th  

ผู้ประกอบการ 

ช่องทางการรับช าระ ธนาคาร / 
ตัวแทนรับช าระ 

กรุงเทพ 

กรุงไทย 

ไทยพาณิชย์ 

เซเว่นอิเลฟเว่น 

กสิกรไทย 

ธนาคาร 

ตัวแทนรับช าระ 

ระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร 

ระบบ  
Web Service 

พิมพ์ใบเสร็จจากระบบ 
E-tracking 

e-Bill Payment 

* กระบวนการแต่ละข้ันตอนใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ วนิาที  



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  



ระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากร 

ติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากรได้ทุกที ่ทุกเวลา  
http://e-tracking.customs.go.th/ETS/  

On mobile Application  



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 



วธิีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ  
e-Tracking 

กรณีที่ ๑  พิมพ์ด้วย เลขที่ใบขนสินค้า 

 พิมพ์ด้วย เลขที่ใบสั่งเก็บ  กรณีที่ ๒  



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 

๑  

บริษัท  ก.ข.ค.  จ ำกัด 

บริษัท  XXXXXX จ ำกัด 

บริษัท  ก.ข.ค. โบรกเกอร ์จ ำกัด 



วธิีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking 

กรณี พิมพ์ด้วย 
เลขท่ีใบขนสินค้า 

๑  

บริษัท  ก.ข.ค. จ ำกัด 

4 



5 

วธิีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking 

กรณี พิมพ์ด้วย 
เลขท่ีใบขนสินค้า 

๑  

บริษัท  ก.ข.ค. จ ำกัด 



6 

วธิีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking 

กรณี พิมพ์ด้วย 
เลขท่ีใบขนสินค้า 

๑  



1 

2 

4 

กรณี พิมพ์ด้วย 
เลขท่ีใบส่ังเก็บ 

วธิีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking 

๒  

บริษัท  ก.ข.ค. จ ำกัด 

บริษัท  XXXXXX จ ำกัด 

3 



5 

วธิีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking 
กรณี พิมพ์ด้วย 
เลขท่ีใบส่ังเก็บ 

๒  



ใคร 
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ได้บ้าง ? 

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

ผู้น าเข้า – ผู้ส่งออก 

เจ้าหน้าที่ศุลกากร 

ตัวแทนออกของ/ ชิปปิ้ ง  



ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง  การเพิ่มช่องทางการช าระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น 

และ/หรือเงินประกัน และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. ๑๒๓ 

๓ 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๐  

 

 การขอส าเนาใบรับรอง ใบขนสินค้า 
บัญชี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับการศุลกากร 
ซึ่งมิได้เป็นความลับนั้น เมื่ออธิบดีเห็นสมควรก็
ออกให้ได้ โดยให้ผู้ขอเสยีคา่ใช้จ่ายตามทีอ่ธิบดี
ประกาศก าหนด 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๕๑ 

 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

เร ื่อง การเพิ่มช่องทางการช าระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อ่ืน 
และ/หรอืเงินประกัน  และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. ๑๒๓ 

ประเภทเงินทีร่บัช าระได้ 

แบบใบเสรจ็รับเงนิ กศก. ๑๒๓  

วิธีการช าระเงิน     
• ช่องทาง  
• เอกสารทีใ่ช้ในการช าระตามช่องทางต่างๆ 

ข้อ ๒ 

ข้อ ๓ 

การพมิพใ์บเสร็จ 

วันที่ให้มีผลใชบ้งัคับ 

ข้อ ๔ 

ข้อ ๑ 

ข้อ ๕ 



ข้อ ๑  ประเภทเงินท่ีรับช าระได้ 

ค่าภาษีอากร 

ค่าธรรมเนยีม เงินประกัน 

รายได้อ่ืนๆ 

e-Bill  
Payment • ค่าอากร 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  
• ภาษีสรรพสามิต 
• ฯลฯ 

• ค่าธรรมเนียมการด าเนิน 
พิธีการศุลกากร 

• ค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง
คลังสินค้าทัณฑ์บน 

• ฯลฯ 

• ค่าขายของกลาง 
• ค่ารับรองเอกสาร 
• ค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษาของในคลัง 

• ฯลฯ 

• ค่าเงินประกันกรณีรับของไปก่อน  
• เงินประกันเบ็ดเตล็ด 
• ฯลฯ 



ข้อ ๒ วธิีการช าระเงิน 

2.1 ให้ผู้มีหน้าท่ีช 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 



ข้อ ๒ วธิีการช าระเงิน 

2.2 การช าระเงินตามข้อ 2.1 
ที่มี QR code Barcode และเลขอ้างอิง 1 (Reference 1) 

และเลขอ้างอิง 2 (Reference 2) ที่รองรับการช าระผ่านช่องทางการให้บริการของ
ธนาคารหรือตัวแทนรับช าระ (Bill payment) ของกรมศุลกากร เท่านั้น 

๑ ๒ ๓ 



ใบขนสินค้า 

QR Code  

Bar Code  

เลขอ้างอิง 

หน้าแรก หน้าสุดท้าย 

ใบขนสินค้าสามารถช าระค่าธรรมเนียม
การด าเนินพิธีการทางศุลกากร พร้อมกับ
ค่าอากรได้ในคราวเดียวกัน  

๑ 

บริษัท  XXXXXX จ ำกัด 
 

บริษัท  XXXXXX จ ำกัด 

0000000000000 



บริษัท  XXXXXX จ ำกัด 

ใบสั่งเก็บเงิน  

QR Code  

Bar Code  

เลขอ้างอิง 

๒ 



ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียม
การผ่านพิธีการศุลกากร 

๓ 

ช าระในระบบ  offline ผ่าน
เคาน์เตอร์ของ 10 ธนาคาร 

ช าระท่ี ตัวแทนรับช าระ  ไม่ได้  

ใบแจ้งหนี้ รูปแบบเก่า 



ข้อ ๓  แบบใบเสร็จรับเงิน 
กศก. ๑๒๓  

การช าระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และ/หรือ 
เงินประกันในระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตัดบัญชีผู้ประกอบการ 
และวิธีช าระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารหรือตัวแทนรับช าระ 
(Bill payment) 



ใบเสร็จรับเงิน 
กศก. ๑๒๓ 

ผู้ช าระอากร สามารถพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง 

สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้  



ข้อ ๔ การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

เมื่อผู้ประกอบการช าระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่น และ/หรอื เงินประกัน โดยวธิีตัดบัญชี

ผู้ประกอบการ หรอืช าระผ่านชอ่งทางการใหบ้รกิารของธนาคารและตัวแทนรับช าระ และระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากรให้เลขรับช าระอากรแล้ว ให้ผู้ประกอบการพิมพใ์บเสร็จรับเงินจาก

ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ e-Tracking ของกรมศุลกากร  

๔.๑ 

๔.๒ 
สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับได้เพียงคร้ังเดียว หากต้นฉบับสูญหายหรอื 
ส่ังพิมพ์แล้วช ารุด หรอืเคร ื่องพิมพ์ขัดข้องหรอืกรณีอ่ืนใด ผู้ประกอบการสามารถ
พิมพ์ส าเนาใบเสร็จรับเงินจากระบบฯดังกล่าวได้ โดยใบเสร็จรับเงินฉบับส าเนาจะระบุ
ท่ีช่องหมายเหตุ ว่าเป็นการพิมพ์ส าเนาคร้ังท่ี...โดย...วัน/เวลาท่ีพิมพ์... 

๔.๓ 
สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในระบบได้ภายในระยะเวลา ๕ ปี หากเกินก าหนด
ผู้ประกอบการจะต้องยื่นค าร้องที่หน่วยงานรับช าระเงินของกรมศุลกากรเพื่อให้ 
เป็นผู้จัดพิมพ์ให้ 

๔.๔ 
กรณีมีการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน อาทิ แก้ไขเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี แก้ไขชื่อผู้ช าระเงิน  
หรอืแก้ไขประเภทรายได้ เป็นต้น จะไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นๆ ผ่าน
ระบบ e-Tracking ได้  ทั้งนี้ จะต้องยื่นค าร้องเพื่อขอให้หน่วยงานรับช าระเงินของ
กรมศุลกากรจัดพิมพ์ให้เท่านั้น 

๔.๕ กรณีที่หน่วยงานรับช าระเงินของกรมศุลกากรเป็นผู้จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
ผู้ยื่นค าร้องฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามอัตราที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศก าหนด 



ใบเสร็จรับเงิน  
ท่ีพิมพ์จาก 

ระบบ e-Tracking 

๑ 

๒ 

๓ 

ต้นฉบับ 

XXXXXXXXXXXXX/000000 

บริษัท  XXXXXX จ ำกัด 

ตามข้อ ๔.๒ 



ส าเนาใบเสร็จ 
รับเงิน ท่ีพิมพ์จาก 
ระบบ e-Tracking 

XXXXXXXXXXXXX/000000 

บริษัท  XXXXXX จ ำกัด 

บริษัท   XXXXXX   จ ำกัด 

๑ 

๒ 

๓ 

ส าเนา 
ตามข้อ ๔.๒ 



ใบเสร็จรับเงิน  
ฉบับแก้ไข 

๑ 

๒ 

๓ 

ฉบับแก้ไข 
ตามข้อ ๔.๔ 



การรับช าระเงิน e-Payment  
1. e-Payment : โดยตัดบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการ 
2. e-Payment : Bill Payment 

 ตั้งแต่ ๑๔ ม.ค. ๖๒ เป็นต้นไป  
๑. ผู้ประกอบการสามารถช าระอากร และค่าธรรมเนียมได้ท้ังสองระบบ  
๒. โดยใบเสร็จรับเงิน จะแยกเป็น ๒ ฉบับ  คือ ค่าอากร และค่าธรรมเนียม 

ข้อ ๕  วันที่ให้มีผลบังคับใช้ 

ประกาศน้ีให้ใช้บังคับ  
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 



ตัวอย่างรายการรับช าระ 
ในใบเสร็จรับเงิน 

• ค่าอากร  
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ค่าธรรมเนียมฯ 

ใบเสร็จ ๑ 

ใบเสร็จ ๒ 



การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 

กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร 

๔ 

กรมการขนส่งทางบก  กรมบัญชีกลาง  

อื่นๆ   



ผู้ประกอบการน าใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน  
โดยระบบ Web Service  

STEP  ๑ 

STEP  ๒ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
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  ๓ 

ไม่พบข้อมูลใบเสร็จรับเงิน 

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

ผลการตรวจสอบ Messages แจ้งกลับ 



เปรยีบเทียบ การรับช าระเงิน
ระบบ 
แบบเก่า - แบบใหม่  

๕ e-Payment 



ธนาคาร/ตัวแทนท่ีเข้าร่วมโครงการ:  
๑๖ ธนาคาร / ไม่มีตัวแทนรับช าระ  

ธนาคาร/ตัวแทนท่ีเข้าร่วมโครงการ:  
๔ ธนาคาร /  ๑ ตัวแทนรับช าระ 

ใช้ช่องทางการส่งข้อมูล : 
ผ่านระบบ NSW  

ใช้ช่องทางการส่งข้อมูล : 
ผ่านระบบ Web Service 

เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2550 เริ่มใช้ ตั้งแต่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ๑ 

๒ 

เอกสารที่สามารถช าระได้ :  
ใบขนสินค้า/ใบขนสินค้าท่ีช าระเพิ่ม  

เอกสารที่สามารถช าระได้ :  
ใบขนสินค้า  ใบสั่งเก็บเงิน และใบแจ้งหน้ี ๓ 

ผู้ประกอบการต้องท าข้อตกลงกับธนาคาร 
และลงทะเบียนเลขที่บัญชเีงินฝากธนาคารฯ  

ที่ต้องการตัดบัญช ีที่ส่วนทะเบียนฯ ของกรมศุลกากร 

ไม่ต้องลงทะเบียน  
ท่ีส่วนทะเบียนฯ ของกรมศุลกากร 

๔ 

๕ 

วธิีตัดบัญชีธนาคาร Bill Payment 

เปรยีบเทียบ การรับช าระเงิน 
ระบบ e-Payment แบบเก่า - แบบใหม่  



รับใบเสร็จที่กรมศุลกากร* พิมพ์ใบเสร็จได้เองผ่านระบบ e-Tracking 

เมื่อธนาคารตัดบัญชีเรียบร้อยแล้วจะแจ้งมาท่ี
ระบบกรมฯ  แล้วกรมฯ จะให้เลขท่ีรับช าระให้ 

ในใบขนสินค้า 

เมื่อระบบกรมฯ รับข้อมูลการรับช าระแล้ว  
จะแจ้งกลับ พร้อมท้ังออกเลขท่ีรับช าระให้ 

ผู้ประกอบการต้องแจ้งข้อมูลการช าระโดยวิธีตัดบัญชี พร้อมกับ
การส่งข้อมูลใบขนสินค้า เมื่อกรมได้รับข้อมูล จะแจ้งไปยังระบบ

ธนาคารเพ่ือให้ตัดบัญชีเงินฝากธนาคารฯ  

ผู้ประกอบการสามารถน าใบขนสินค้าท่ีมี 
 QR Code  Barcode และ Ref 1/Ref 2  

ไปช าระท่ีธนาคาร/ตัวแทนรับช าระ 
๖ 

๗ 

เมื่อช าระเงินแล้วจึงจะมา ตรวจปล่อยสินค้า เมื่อช าระเงินแล้วจึงจะมา ตรวจปล่อยสินค้า ๘ 

๙ 

วธิีตัดบัญชีธนาคาร Bill Payment 

เปรยีบเทียบ การรับช าระเงิน 
ระบบ e-Payment แบบเก่า - แบบใหม่  

*หมายเหตุ    ต้ังแต่วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ผู้ประกอบการ ท่ีช าระผ่าน
ระบบตัดบัญชีธนาคาร สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง  
จากระบบ e-Tracking   



อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บรกิาร 
ของ Bank/ Non- Bank 

๖ 



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 

๑ 



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 (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 (Bill Payment) 

หมายเหตุ   โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมการใช้บริการของผู้ให้บริการ เมื่อช าระเงินอีกครั้งหน่ึง 

๒ 



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 ไม่มีธุรกรรม - ไม่มีธุรกรรม - 

Credit Card ไม่จ ากัด - มีธุรกรรม 0.9 % ไม่มีธุรกรรม - 

หมายเหตุ   โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมการใช้บริการของผู้ให้บริการ เมื่อช าระเงินอีกครั้งหนึ่ง 

กรณีช าระผ่านเครื่อง EDC ที่ติดตั้ง ณ หน่วยรับช าระของกรมศุลกากร ๓ 



New e-Payment 


