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Digital Customs 2018: 
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 



ช่องทางการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
• ระบบช ำระเงินผ่ำนธนำคำรทำงอิเลก็ทรอนิกส ์โดยวิธีตัด 

บัญชีธนาคาร (e-Payment) 
 

• กำรรับช ำระเงินด้วยบัตรอิเลก็ทรอนิกส์ และ QR Code โดยผ่ำน 
เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC: Electronic Data Capture) 
 

• ระบบรับช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
ของธนำคำร (e-Bill Payment) ผ่ำน Internet Banking, 
Mobile Banking, ATM, เคาน์เตอร์ธนาคาร และตัวแทน
รับช าระเงิน (Non-bank) 
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ระบบช ำระเงินผ่ำนธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตัดบัญชีธนำคำร (e-Payment) 

บริกำรช ำระเงิน 
ตัดบัญชีธนำคำร 
e-Payment 
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ข้อจ ากัด ของระบบ e-Payment 
 ต้องระบุรหัสธนำคำรและเลขท่ีบัญชีธนำคำรท่ีจะโอนเงินในใบขนสินค้ำ 
 ต้องมีกำรลงทะเบียนเลขท่ีบัญชีธนำคำรไว้กับกรมศุลฯ ในระบบทะเบียนผู้มำติดตอ่ 

 ระบบช ำระเงินผ่ำนธนำคำรทำงอิเลก็ทรอนิกส ์โดยวิธีตัดบัญชีธนำคำร (e-Payment)  
ผู้ประกอบการสามารถช าระเงินค่าภาษีอากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับยื่นใบขนสินค้าใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นกำรลดขั้นตอน ผู้ประกอบกำรสำมำรถช ำระเงินค่ำภำษีอำกรได้พรอ้มกับยื่น
ใบขนสินค้ำโดยอัตโนมัติ 

ระบบช ำระเงินผ่ำนธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  
โดยวิธีตัดบัญชีธนำคำร (e-Payment) 

ระบบช ำระเงินผ่ำนธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตัดบัญชีธนำคำร (e-Payment) 4 



         e-Payment 
วิธีกำรรับช ำระค่ำภำษีอำกร 
(Payment Method)  

 A – ที่กรมศุลกำกร 

 H – ผ่ำนธนำคำร 

 L – ไม่มีกำรช ำระ 

Guarantee Type 

 E - e-Guarantee 

 B – หนังสือธนำคำร 

 M - หนังสือรำชกำร 

 

 

NSW 
National Single Windows 
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3 ตอบกลับกำรตัดบัญชีธนำคำร/ตั้งภำระค้ ำประกัน 

2 

1 

2 ตัดบัญชีธนำคำร/ตั้งภำระค้ ำประกัน 

3 

ผู้ประกอบกำร 
น ำเข้ำ/ส่งออก 

กรมศุลกำกร 

ธนำคำร 
ข้อมูลใบขนสินค้ำ 
ระบุรหัส = H, E 
ระบุรหัสธนำคำร 

1 

4  แจ้งสถำนะกำรช ำระ 
  

e-Payment / e-Guarantee 

ระบบช ำระเงินผ่ำนธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตัดบัญชีธนำคำร (e-Payment) 5 



เดือน - ปี 
ช าระผ่านธนาคาร (e-Payment) ช าระท่ีเคาน์เตอร์กรมศุลกากร 

% ของใบขนสินค้ำที่ได้ช ำระค่ำภำษีอำกร % ของใบขนสินค้ำที่ได้ช ำระค่ำภำษีอำกร 
ม.ค. 2560 39% 61% 
ก.พ. 2560 42% 58% 
มี.ค. 2560 41% 59% 
เม.ย. 2560 40% 60% 
พ.ค. 2560 41% 59% 
มิ.ย. 2560 42% 58% 
ก.ค. 2560 40% 60% 
ส.ค. 2560 41% 59% 
ก.ย. 2560 46% 54% 
ต.ค. 2560 42% 58% 
พ.ย. 2560 45% 55% 
ธ.ค. 2560 44% 56% 

สถิติจ ำนวนที่รับช ำระผ่ำนระบบ e-Payment ประจ ำปี 2560 

ระบบช ำระเงินผ่ำนธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตัดบัญชีธนำคำร (e-Payment) 6 



ขั้นตอนกำรสมัครใช้ระบบ e-Payment 

ระบบช ำระเงินผ่ำนธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตัดบัญชีธนำคำร (e-Payment) 

ลงทะเบียน/ตรวจสอบเลขท่ีบัญชีธนำคำรในระบบทะเบียนผู้มำติดต่อ 

ติดต่อธนำคำรเพื่อขอใช้ระบบ e-Payment ส ำหรับกรมศุลกำกร 

ระบุวิธีกำรช ำระเงินและเลขท่ีบัญชีธนำคำร (ต้องตรงกับท่ีระบุในระบบทะเบียนผู้มำติดต่อ)  
ของใบขนสินค้ำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ยื่นต่อกรมศุลกำกร 

เม่ือยื่นใบขนสินค้ำส ำเร็จ ธนำคำรจะด ำเนินกำรตัดเงินจำกบัญชีธนำคำร 
ตำมที่แจ้งไว้แบบอัตโนมัต ิ
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ธนำคำร 
ที่ให้บริกำร  
e-Payment / 
e-Guarantee 

e-Guarantee e-Payment & 
e-Guarantee 

e-Payment 
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ตรวจสอบ 
ธนำคำร 
ที่ให้บริกำร 
e-Payment / 
e-Guarantee 
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กำรรับช ำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ QR Code โดยผ่ำนเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC: Electronic Data Capture) 

บริกำรช ำระเงินด้วย 
- บัตรอิเล็กทรอนิกส ์
- QR Code 
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 ระบบช ำระเงินด้วยบัตรอิเลก็ทรอนิกส ์(บัตรเดบิต/บัตรเครดิต) ผ่ำนเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส ์
(EDC : Electronic Data Capture)  ณ หน่วยงำนจัดเก็บของกรมศุลกำกรทั่วประเทศ (แบบ Online) เพื่อเป็น
กำรเพิ่มประเภทกำรรับช ำระ (เงินสด, เช็ค,บัตรอิเล็กทรอนิกส,์ QR Code) ซึ่งผู้ประกอบกำรและตัวแทนออก
ของได้รับควำมสะดวกยิ่งข้ึน และเป็นกำรสนับสนนุนโยบำย Nation e-Payment ของรัฐบำล ให้ลดกำรใช้เงิน
สด และเช็ค (ตำมนโยบำยกรมบัญชีกลำง 27 มีนำคม 2561 ได้ขยำยถึง 27 มิถุนำยน 2561) 

ข้อจ ากัด ของการรับช าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ QR Code  
โดยผ่านเคร่ืองรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผู้ประกอบกำรต้องเดินทำงมำติดต่อเคำน์เตอร์หน่วยงำนจัดเก็บ  

เพื่อท ำธุรกรรมกำรช ำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส ์และ QR Code 
 ต้องมีกำรพิมพ์ใบเสร็จรับเงินโดยเจำ้หน้ำท่ีของกรมศุลกำกร 

กำรรับช ำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ  
QR Code โดยผ่ำน EDC 

กำรรับช ำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ QR Code โดยผ่ำนเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC: Electronic Data Capture) 11 



Customer Bank กรมศุลกากร 

ผู้ประกอบการ/ 
ตัวแทนออกของ CUSTOMS Counter 

ยื่นเอกสารพร้อม บัตร Logistic Card เจ้าหน้าที่ระบุข้อมูลที่จะช าระ  
ประเภทเงินที่รับ “บัตรอิเล็กทรอนกิส”์  

พร้อมท าการรดูบตัร 

คีย์ pin code เพื่อ 
อนุมัติการใช้บัตร 

1 
2 

ระบบของธนาคารท าการ Verify บัตร 
และท าการหักบัญชีแบบอัตโนมัติ 

ระบบธนาคารแจ้งผลการช าระฯ  
กลับไปยังกรมศุลกากร 

5 หน่วยงาน และผู้ช าระจะไดร้ับสลิปที่ 
Print ออกจากเครื่อง EDC 
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หน่วยงานจัดเก็บ เรียกดูข้อมูลการช าระเงิน 
ผ่านระบบ Corporate Online  
ของธนาคารได้ทันที 

ดึงข้อมูลประกอบการรับช าระเงิน 
จากระบบของกรมศลุกากร 

4 

6 

พิมพ์ใบเสร็จรบัเงิน 

3.1 

3.2 

เครื่อง EDC 

 
กำรรับช ำระเงิน
ด้วยบัตร
อิเล็กทรอนิกส ์
และ QR Code 
ผ่ำนเคร่ือง EDC 
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1. กรมศุลกำกร ได้ติดตั้งเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC : Electronic Data Capture) ออนไลน ์ 
ให้สำมำรถรับช ำระเงินค่ำภำษีอำกร และรำยได้อื่นๆ ได้ ทั่วประเทศ รวม 74 จุด 155 เครื่อง 
 

2. เริ่มให้บริกำรรับช ำระ ไดต้ั้งแต่ 13 ธันวำคม 2560 เป็นต้นมำ 
 

3. สำมำรถช ำระผ่ำน QR Code ได้ 
 

4. ประเภทบัตรทีร่ับช ำระ ได้แก่ บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเงินสด เป็นต้น 

กำรติดตั้งใช้งำนระบบกำรรับช ำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
และ QR Code โดยผ่ำนเครื่อง EDC 

กำรรับช ำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ QR Code โดยผ่ำนเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC: Electronic Data Capture) 13 



        ระบบช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรของธนำคำร (e-Bill payment) 

บริกำรช ำระเงินผ่ำน 
- ATM  
- Mobile Banking  
- Internet Banking  
- Bank Counter Service 
- Non-Bank Counter Service 
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วัตถุประสงค์ 
 
1. เพิ่มช่องทำงให้ผู้ประกอบกำรหรือตัวแทนในกำรช ำระค่ำภำษีอำกรและค่ำบริกำรอื่น ๆ ท่ีสะดวกขึ้น  

ผู้ประกอบกำรหรือตัวแทนไม่ต้องเดินทำงมำยังกรมศุลกำกร 
 

2. สำมำรถช ำระเงินได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 
3. เป็นกำรสนับสนุนนโยบำย National e-Payment ของรัฐบำลในกำรลดกำรใช้เงินสดและเช็ค 
 
4. ลดควำมเสี่ยงในกำรเก็บรักษำ ถือครองเงินสด/เช็ค 

ระบบช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนกิส์  
โดยผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรของธนำคำร (e-Bill payment) 

 ระบบช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรของธนำคำร (e-Bill payment) 15 



1. ช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรของธนำคำร เช่น Internet Banking, Mobile 
Banking, ระบบ ATM, เคำน์เตอร์ธนำคำร, และตัวแทนรับช ำระเงิน (Non-bank) 
 

2. มีผู้ให้บริกำรช ำระเงิน ที่เป็นกลุ่ม ธนำคำร (Bank) กลุ่มผู้ให้บริกำรที่ไม่ใช่ธนำคำร/ 
ตัวแทนรับช ำระเงิน (Non- Bank) 
 

3. ไม่ต้องลงทะเบียนเลขท่ีบัญชีธนำคำรในระบบทะเบียนผูม้ำติดต่อ และในกำรส่งข้อมูลใบขนสินค้ำ  
ไม่ต้องระบุรหัสธนำคำร และเลขท่ีบัญชีธนำคำรที่จะโอนเงิน 
 

4. สำมำรถพิมพ์ใบเสร็จรบัเงินได้ด้วยตนเองผ่ำนระบบ e-Tracking 

หลักกำรช ำระเงินผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรของธนำคำร (e-Bill payment) 

 ระบบช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรของธนำคำร (e-Bill payment) 16 



Bank 2 

Bank 1 

Non-Bank 1 

Non-Bank 2 

ผู้ประกอบการ 

Customs 
Web Service  
e-Payment 
Gateway 

ท ารายการช าระเงิน 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ 
Bank/Non-Bank 

แจ้งเลขที่รับช ำระเงิน ให้ผู้ประกอบกำรทรำบ (กรณีช ำระค่ำภำษีอำกร)  ด้วย ebXML Format ผ่ำน NSW Gateway 

ธนำคำร /Non- Bank  
สอบถำมสถำนะ 
รำยกำรรับช ำระเงิน 

Bank/Non-Bank โอนเงินเข้าบัญชีกรมศุลกากร ในวันถัดไปก่อน 10.00 น. 

น ำส่งเงิน กรมศุลกำกรตอบกลับ 
ควำมถูกต้องของ 

รำยกำรรับช ำระเงิน 7 

2 

6 

1 1 

1 

4 

3 

ผู้ประกอบกำร
ยืนยันกำรท ำ
รำยกำร 

ธนำคำร/ Non- 
Bank แจ้งกำรท ำ
รำยกำรส ำเร็จ 

2 

1 

ธนำคำร /Non- Bank 
แจ้งผลกำรตัดบัญชี
ธนำคำรส ำเร็จ 4 4 

TCES 

กรมศุลกากร 

5 5 กรมศุลกำกร 
แจ้งผลกำรช ำระเงิน 

ให้ธนำคำรทรำบ 

 
กระบวนกำร 
ช ำระเงินทำง 
อิเล็กทรอนิกส ์
ผ่ำนช่องทำง 
กำรให้บริกำร 
ของธนำคำร 
e-Bill Payment 
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ประเภทเอกสำร 

 ใบขนสินค้ำ 

 ใบสั่งเก็บเงิน 

 ใบแจ้งหนี้ค่ำธรรมเนียมกำรด ำเนิน 
พิธีกำรทำงศุลกำกร 

เอกสำรที่สำมำรถช ำระเงินผำ่นช่องทำงธนำคำร/ 
ตัวแทนรับช ำระเงิน (e-Bill payment) 

กำรรับช ำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ QR Code โดยผ่ำนเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC: Electronic Data Capture) 

กำรช ำระเงิน 

 ATM 

 Mobile Banking / Internet Banking 

 Counter Service (Bank / Non-Bank) 

 Debit Card / Credit Card 

 Cash Card หรือ e-Money Card 
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ตัวอย่ำง 
ใบขนสินค้ำ 
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ตัวอย่ำง 
ใบสั่งเก็บเงิน 

20 



 
ตัวอย่ำง 
ใบแจ้งหนี้ 
ค่ำธรรมเนียม 
ในกำรด ำเนิน 
พิธีกำรทำง 
ศุลกำกร  
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กำรช ำระ 
ค่ำธรรมเนียม 
ในกำรด ำเนิน 
พิธีกำรศุลกำกร 
พร้อมกับ 
กำรจัดท ำ 
ใบขนสินค้ำได้ 
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1. Declaration Control 

2. Declaration Control 
(Invoice) [1..999] 

3. Declaration Detail 
(Invoice Detail) [1..9999] 

5. Declaration Detail 
(Permit) [0..99] 

4. Declaration Detail 
(Duty) [0..999] 

6. Declaration Detail 
(Deposit) [0..99] 



 
กำรช ำระ 
ค่ำธรรมเนียม 
ในกำรด ำเนิน 
พิธีกำรศุลกำกร 
พร้อมกับ 
กำรจัดท ำ 
ใบขนสินค้ำได้ 
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กำรพิมพ ์
ใบเสร็จรับเงิน 
e-Tracking 
ด้วยตนเอง 
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กำรด ำเนินกำรต่อไป ส ำหรับ e-Bill Payment 

กำรรับช ำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ QR Code โดยผ่ำนเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC: Electronic Data Capture) 

พัฒนำระบบคอมพิวเตอร์เสร็จแล้ว 

กลุ่มธนำคำร  ตัวแทนรับช ำระเงิน อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบระบบ 

กรมศุลกำกรอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำร่ำงข้อตกลง (MOU) /  
กำรขออนุมัติกรมบัญชีกลำง / ระเบียบค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง 

ประชำสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบกำร สมำคมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ 
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ผู้ประกอบกำรสำมำรถช ำระค่ำภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม รำยได้อ่ืนฯ  
ตำมใบขนสินค้ำ/ใบสั่งเก็บ/ใบแจ้งหนี้ค่ำธรรมเนียม ฯลฯ  
ผ่ำนหลำยช่องทำง   

 ATM 
 Mobile Banking / Internet Banking 
 Counter Service (Bank / Non-Bank) 
 Debit Card / Credit Card 
 Cash Card หรือ e-Money Card 

   องค์กรท่ีมุ่งมั่นให้บริกำรศุลกำกรเป็นเลิศ  
 เพื่อกำรพัฒนำท่ียังยืนของเศษฐกิจไทย และกำรเชื่อมโยงกำรค้ำโลก 

ขอบคุณค่ะ 
Thank You 

         “กรมศุลกำกร พร้อมก้ำวสู่สังคมไร้เงินสด” Digital Customs 2018 


