
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 


