
คู่มือการใช้งานระบบลงนัดยืนคาํร้อง

1. ขันตอนการลงทะเบียน

เมือเขา้ใช้งานระบบผ่าน URL : http://bkkport.as.customs.go.th/ จะพบหน้าจอหลกัโดยผูใ้ช้สามารถ

สมคัรเขา้ใชง้านระบบไดโ้ดยการกดปุ่ ม “สมัครใช้บริการ” ตามรูปภาพที 1.1

รูปภาพที 1.1

ระบบจะแสดงเงือนไขและขอ้ตกลงในการใหบ้ริการระบบลงนดัยนืคาํร้อง ใหผู้ใ้ชง้านอ่านเงือนไขและ

ขอ้ตกลงในการให้บริการอย่างละเอียดและกดทีช่องดา้นหนา้ “ฉันยอมรับเงือนไขการใช้บริการ” และกดปุ่ม

“ตกลง” ตามรูปภาพที 1.2 เพอืเขา้สู่หนา้จอการสมคัร



รูปภาพที 1.2

กรอกขอ้มลูการสมคัรประกอบดว้ย ประเภทเอกสาร,หมายเลขเอกสาร (บตัรประจาํตวัประชาชน / Passport),

คาํนําหน้าชือ (นาย,นาง,นางสาว,อืนๆ), ชือ-นามสกุล(ภาษาไทย), ชือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ), E-mail, เบอร์

โทรศพัท,์สมคัรในนาม (ประเภทบุคคลในการสมคัร) หากสมคัรในนามนิติบุคคลจะมีขอ้มูลทีตอ้งกรอกเพิม

ดงันี เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร, ชือบริษทั (ภาษาไทย), ชือบริษทั (ภาษาองักฤษ) เมือกรอกขอ้มูลครบถว้น

ถูกตอ้งแลว้ ใหก้ดปุ่ ม “บันทึก” ตามรูปที 1.3 เพือเป็นการสมคัรใชง้านระบบ

รูปภาพที 1.3

หลังจากทีกดปุ่ ม “บันทึก” ตามรูปที 1.3 แลว้ ระบบจะทาํการส่งอีเมลเพือทาํการยืนยนัการสมัคร

ไปยงัอีเมลทีผูใ้ชก้รอกในขนัตอนการสมคัร และปรากฏขอ้ความตามรูปภาพที 1.4

1.กดเลือกทีช่องด้านหน้า

2.กดปุ่ มตกลงช่อง



รูปภาพที 1.4

เมือผูใ้ชง้านทาํการสมคัรใชง้านระบบเสร็จสินแลว้ ผูใ้ชง้านจะตอ้งทาํการตรวจสอบอีเมล และทาํการ

กาํหนดรหสัผา่นเขา้ใชง้านเพือเป็นการยนืยนัการเขา้ใชง้านระบบลงนดัยนืคาํร้อง เมือเปิดอีเมลทีส่งมาจากระบบ

(bkkport.as@customs.go.th) จะพบขอ้ความดงัรูปที 1.5 โดยใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ม “กรุณาคลิกทีนี” เป็นการเขา้สู่ระบบ

เพอืทาํการกาํหนดรหสัผา่น

รูปภาพที 1.5

เ มือผู ้ใช้ได้ท ําการคลิกลิงค์จากอี เมลทีส่งไปยังอี เมลของผู ้ใช้ ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยัน

การลงทะเบียน-ตงัค่ารหัสผ่าน ดงัรูปที 1.6 ใหผู้ใ้ชใ้ส่ขอ้มูล รหสัผ่าน และยืนยนัรหสัผ่านเพือเป็นการกาํหนด

รหสัผา่นเขา้ใชง้านระบบ จากนนักดทีปุ่ มยนืยนัการสมคัร



รูปภาพที 1.6

2. ขันตอนการลงชือเข้าใช้งาน

หลงัจากทีไดท้าํการกาํหนดรหสัผา่นเพือเขา้ใช้งานแลว้ ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดยการใส่ขอ้มูล

E-mail /ชือผู ้ใช้งาน , รหัสผ่าน จากนันกดทีปุ่ม “ตกลง” ดังรูปที 2.1 หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง

ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปที 2.2 ซึงเป็นหนา้แรกของระบบทีแสดงตวัเลือกของประเภทการลงนดัทีสามารถลง

นัดล่วงหน้าได้ แต่ถ้าหากใส่ข้อมูล E-mail /ชือผูใ้ช้งานและรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงขอ้ความ

แจง้เตือนแลว้กลบัไปยงัหนา้จอดงัรูปภาพที 2.1

รูปภาพที 2.1



รูปภาพที 2.2

3. ขันตอนการลงนัด

จากรูปภาพที 2.2 ผูใ้ช้งานสามารถเลือกประเภทการลงนัดทีต้องการโดย กดปุ่ม “ลงนัด” ทีอยู่

ทางขวามือของรายการ จากนนัระบบจะแสดงหน้าจอการลงนดัโดยทีรายละเอียดของส่วนแรกจะเป็นเอกสาร

ทีจาํเป็นจะตอ้งทาํการส่งมาเพือประกอบการตรวจสอบ ก่อนจะทีเจา้หนา้ทีจะทาํการยนืยนัการนดัโดยหนา้จอใน

ส่วนที 1 จะเป็นดงัรูปภาพที 3.1

รูปภาพที 3.1

รายการเอกสารส่วนนีจะต้อง ส่ง

เอกสารให้ครบทุกรายการ

รายการเอกสารเพมิเติม(ถ้ามี)

ผู้ใช้งานจะเลือกเอกสารหรือไม่กไ็ด้



ทงันี เอกสารในส่วนที 1 จะแตกต่างกนัไปตามประเภทการลงนดั

3.1 ขอคืนอากรทัวไปกรณีมีปัญหาโต้แย้งพกิดั

3.1.1 ใบขอคืนเงินอากร (กศก.107)

3.1.2 ตารางการแสดงรายการของใบขนสินคา้เขา้ [กศก.107(ก)]

3.1.3 ใบเสร็จรับเงิน

3.1.4 บญัชีราคาสินคา้ขา (Invoice)

3.1.5 ใบตราส่งสินคา้ขาเขา้(Bill of Landing)

3.1.6 หนงัสือแจ้งจากกรมศุลกากร (หนงัสือแจ้งผลพิจารณาปัญหาพิกดัอตัราศุลกากร หรือ

แจง้ผลการพิจารณาคาํวนิิจฉยัอทุธรณ์)

ดงัรูปภาพที 3.2

รูปภาพที 3.2

3.2 ขอยกเว้นอากรของใช้ส่วนตัว กรณชีาวต่างชาติ

3.2.1 An application for duty exemption

3.2.2 A draft Import Declaration

3.2.3 A passport



3.2.4 Nonresidents are required to submit the following documents:

- The letter issued by the Immigration Department confirming that an annual

temporary stay is granted

- A one-year (or more) work permit issued by the Department of Labor

- The letter from a relevant government agency confirming that a non-immigrant

visa from the Immigration Department is granted and that working period in Thailand is not

less than 1 year, for those entering Thailand as an expert, specialist, or under government

contracts

3.2.5 Bill of Lading

เอกสารเพมิเติม (ถ้ามี)

3.2.6 A packing list or sale documents (if any)

3.2.7 A permit in case of restricted goods (if any)

ดงัรูปภาพที 3.3

รูปภาพที 3.3

ในกรณีเอกสารเพิมเติม (ถา้มี) ผูใ้ชง้านสามารถเลือกทีจะส่งเอกสารดงักล่าวมาใหเ้จา้หนา้ทีตรวจสอบ

หรือไม่ก็ได้

3.3 ขอยกเว้นอากรของใช้ส่วนตัว กรณชีาวไทย



3.3.1 แบบคาํร้องขอยกเวน้อากร

3.3.2 ใบขนสินคา้ขาเขา้ฉบบัร่าง

3.3.3 หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบขอ้มูลการเดินทางของ

สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง

3.3.4.กรณีชาวไทยตอ้งแสดงหลกัฐานแสดงว่ามีการยา้ยภูมิลาํเนา เช่น ใบรับรองจบการศึกษา

คาํสงัยา้ย หนงัสือสัญญาสินสุดการจา้ง

3.3.5.ใบตราส่งสินคา้ (Bill of Lading/Air Waybill)

เอกสารเพมิเติม (ถ้ามี)

3.3.6 บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) ถา้มี

3.3.7 บญัชีรายการสิงของ (Packing List) (บญัชีรายการสิงของ หรือเอกสารซือขาย (ถา้มี))

3.3.8 ใบอนุญาต กรณีเป็นสินคา้ควบคุมการนาํเขา้ (ถา้ม)ี

ดงัรูปภาพที 3.4

รูปภาพที 3.4

ในกรณีเอกสารเพิมเติม (ถา้มี) ผูใ้ชง้านสามารถเลือกทีจะส่งเอกสารดงักล่าวมาใหเ้จา้หนา้ทีตรวจสอบ

หรือไม่ก็ได้



เมือผูใ้ชง้านระบบเลือกเพิมเอกสารแลว้ ช่องของเอกสารทีแนบเขา้ไปจะเปลียนจากสีส้มเป็นสีเขียว

ในส่วนของเอกสารแนบนนั ยกเวน้ส่วนของเอกสารเพิมเติม (ถา้มี) ผูใ้ชจ้ะตอ้งทาํการเลือกเอกสารทงัหมดถึงจะ

สามารถกดทีปุ่ ม “ถดัไป” ดงัรูปภาพที 3.5 เพอืไปกาํหนดวนัทีลงนดัต่อไปในส่วนที 2 ดงัรูปภาพ 3.6

จะเห็นไดว้า่ปฏิทินในรูปภาพที 3.6 มีพืนหลงัของวนัทีต่างกนั 3 สีมีความหมายดงันี

1. สีเขียวอ่อน หมายถึง วนัหยดุราชการ ซึงไม่สามรถเลือกเพอืทาํการลงนดัได้

2. สีเขียวเขม้ หมายถึง วนัทีผูใ้ชง้านสามารถเลือกเพอืทาํการลงนดัได้

3. สีแดง หมายถึง วนัดงักล่าวมีการลงนดัครบตามจาํนวนทีกาํหนดแลว้ไม่สามารถเลือกลงนดัได้

รูปภาพที 3.5



รูปภาพที 3.6

ผูใ้ชง้านสามารถเลือกวนัทีทีมีพืนหลงัสีเขียวเขม้เพือทาํการลงนดัโดยกดทีปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะทาํการ

บนัทึกขอ้มูลส่งไปยงัเจา้หนา้ทีเพือทาํการตรวจสอบเอกสาร จากนนัเจา้หนา้ทีจะพิจารณาเอกสารเบืองตน้แลว้จึง

ยืนยนัการนดัหรือปฏิเสธการนดั ผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบสถานะการตอบรับของเจา้หนา้ทีไดจ้ากอีเมลตอบ

กลบัหรือผา่นทางระบบลงนดัยนืคาํร้องนี

5.ขันตอนการตรวจสอบผลการลงนัดผ่านอเีมล

เมือเจา้หน้าทีไดด้าํเนินการตรวจสอบและบนัทึกผลก

ารลงนดัแลว้ ระบบจะส่งผลการลงนัดไปยงัอีเมลของผูใ้ชง้าน

ระบบ โดยมีรายละเอียดดงันี

5.1 ผลการลงนดั มี 2 แบบไดแ้ก่

5.1.1 ยนืยนัการนดั

5.1.2 ยกเลิกการนัดโปรดแก้ไขเอกสารและ

ลงนดัอีกครัง

5.2 ตารางผลการตรวจเอกสาร

5.3 ชือ-นามสกลุ เจา้หนา้ทีผูพิ้จารณา

5.4 ขอ้ความแจง้กลบัผูป้ระกอบการ

5.5 Reference Number

ตวัอย่างขอ้ความทีส่งมาทางอีเมลกรณีทีเจา้หนา้ที

ดาํเนินการแลว้ดงัรูปภาพที 5.1

รูปภาพที 5.1

5. ขันตอนการตรวจสอบผลการลงนัดผ่านระบบลงนัดยืนคาํร้อง

เมือเขา้ระบบตามขนัตอนการลงชือเขา้ใชง้านแลว้ ให้ผูใ้ชง้านกดปุ่ มเมนู “ประวัติการลงนัด” ทีแถบ

เมนูดา้นบน จากนนั ระบบจะแสดงประวติัการลงนดัทีผา่นมา ดงัรูปภาพที 6.1 และ 6.2



รูปภาพที 6.1

รูปภาพที 6.2

จะเห็นไดว้า่ประวติัการลงนดัจะประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปนี

- วนัทีลงนดั

- จาํนวนรายการทีลงนดั

- สถานะของการลงนดั ไดแ้ก่

- อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ คือ เจา้หนา้ทียงัไม่ไดท้าํการตรวจเอกสาร

- ดาํเนินการแลว้ คือ เจา้ทีทาํการตรวจเอกสารและยนืยนัการนดัแลว้

- ยกเลิกนดั (เอกสารไม่ถูกตอ้ง) คือ เจา้หนา้ทีทาํการตรวจเอกสารแลว้ตรวจพบ

ขอ้ผดิพลาดจึงปฏิเสธการลงนดั

- ยกเลิกนดั คือ ทางผูใ้ชง้านทาํการยกเลิกนดัเอง



ผูใ้ชง้านสามารถดูรายละเอียดโดยกดปุ่ ม “แสดงรายละเอียด” ระบบจะแสดงรายการลงนดัแต่ละ

รายการ โดยจะมีรายละเอียดเป็น ช่วงเวลาทีนดั วนัที สถานะ และประเภทการลงนดั ดงัรูปภาพที 6.3

รูปภาพที 6.3

จากนนั ผูใ้ชง้านระบบสามารถดูรายละเอียดการนดัแต่ละนดัไดโ้ดยการกดปุ่ม “แสดงรายละเอียด”

ระบบจะแสดงหนา้จอโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดงัรูปภาพที 6.4 หากสถานะเป็น อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ หรือ

ดาํเนินการแลว้ และวนัทียงัไม่เกินวนัลงนดั ผูใ้ชส้ามารถยกเลิกการลงนดัไดโ้ดยกดปุ่ม “ยกเลิกการลงนดั”

ระบบจะดาํเนินการยกเลิกการลงนดัของผูใ้ชง้าน



รูปภาพที 6.4


