การแลกเปลี่ยนขอมูลดวยสือ่ อีดีไอกับกรมศุลกากร
1. INTRODUCTION
การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารงานภายในองคกร ไดกลายเปนเรื่องปกติและเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุก
องคกร อยางหลีกเลีย่ งไมไดในยุคสารสนเทศไรพรมแดน แนวความคิดการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เพื่อชวยมนุษยทาํ งานใหมากขึ้น เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรสามารถทํางานดวยความแมนยําและรวดเร็ว
ตลอด จนขยันขันแข็งในการทํางานมากทีส่ ดุ ดวยความเกงกาจของเครื่องคอมพิวเตอรนี่เอง จึงทําใหมนุษยเริ่มหันมาสนใจที่
จะ ใช เครื่องคอมพิวเตอรทําหนาที่ในการแลกเปลี่ยนเอกสารธุรกิจระหวางองคกรทดแทนการจัดสงทางไปรษณียและคนนําสง
เอกสาร ซึ่งแนวความคิดเชนนี้ไดริเริ่มมาเปนเวลานานมากกวา 10 ปมาแลว
กรมศุลกากรเปนองคกรหนึ่งที่มีสวนเกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชระบบการ
แลกเปลี่ยนเอกสารธุรกิจดวยสือ่ อีดีไอในการบริหารงานศุลกากรเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการแกผูประกอบการคา
ตลอดจนหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ปจจุบันกรมศุลกากรไดพฒ
ั นาระบบงานคอมพิวเตอรสาํ หรับการใชอีดีไอเกือบจะเสร็จ
สมบูรณแลว ขณะเดียวกันกรมศุลกากรไดดําเนินการแกไขปรับปรุงประมวลระเบียบปฏิบัตศิ ลุ กากรตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับการนําระบบอีดีไอมาใชในการบริหารงาน และไดกําหนดเปาหมายในการนําระบบอีดีไอมาใชในการ
บริหารงาน ศุลกากรตามลําดับดังนี้
1. การสงออกที่สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ โดยคาดวาจะเริ่มทําการทดสอบการใชระบบ อีดีไอประมาณ
เดือนมกราคม 2541
2. การสงออกที่ทาเรือกรุงเทพฯ ประมาณเดือนเมษายน 2541
3. การนําเขาที่สํานักงานศุลกากร ทาอากาศยานกรุงเทพ ประมาณเดือนกันยายน 2541
4. การนําเขาที่ทาเรือกรุงเทพฯ ประมาณเดือนธันวาคม 2541
5. ขยายการใหบริการระบบอีดีไอ ที่สํานักงานศุลกากรอื่น ๆ ทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาคทั่วประเทศ ประมาณป
พ.ศ.2542 เปนตนไป
เอกสารธุรกิจสําหรับการใชระบบอีดีไอกับการบริหารงานศุลกากร
กรมศุลกากรไดกําหนดนโยบาย เกี่ยวกับการใชระบบอีดีไอสําหรับการบริหารงานศุลกากรแบบครบวงจรทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาคทั่วประเทศ เอกสารธุรกิจประเภทตาง ๆ ที่ใชในการรับและสงกันระหวางกรมศุลกากรและผูประกอบการคา
ตลอดจนหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จะถูกพัฒนาเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด โดยรวมถึงเอกสารดังตอไปนี้
- การรับสงเอกสารใบขนสินคาและบัญชีราคาสินคาระหวางกรมศุลกากร ผูนําเขา ผูสง ออกและตัวแทนออกของ
- การรับสงเอกสารบัญชีสินคาระหวางกรมศุลกากร บริษัทตัวแทนเรือและบริษัทตัวแทนสายการบินตาง ๆ
- การรับสงเอกสารการชําระเงินคาภาษีอากรและคาธรรมเนียมตาง ๆ ดวยระบบ Electronic Funds Transfer (EFT)

- การรับสงเอกสารใบอนุญาตการนําเขาและสงออกสินคาระหวางกรมศุลกากรและหนวยงานที่เกีย่ วของกับการออก
ใบอนุญาตตางๆ
- การรับสงเอกสารธุรกิจดานอื่น ๆ ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสระหวางกรมศุลกากรและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานศุลกากร
วัตถุประสงคหลักของการใชระบบอีดีไอ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการแกผูประกอบการคาระหวางประเทศ
ตลอดจน หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ผูนําเขา ผูสงออก ตัวแทนออกของบริษัทตัวแทนเรือและบริษัทตัวแทนสายการบิน
เปนตน
2. ลดตนทุนในการบริหารงานขององคกรทั้งระบบ ทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของเนื่องจากการ
แลกเปลี่ยน ขอมูลดวยสื่ออีดีไอสามารถชวยลดขั้นตอนการติดตอ สื่อสาร กันระหวางองคกร และขอมูลขาวสารสารถถายโอน
กันไดโดยตรง ระหวางองคกรดวยความสะดวกและรวดเร็ว
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนขอมูลขาวสารสําหรับการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
และทันตอสถานการณ
ประโยชนทผี่ ูประกอบการคาจะไดรับจากการใชระบบอีดีไอ
1. สามารถใชบริการการออกของไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น
2. สามารถใชบริการการขอคืนอากรตามมาตร 19 ทวิ การคืนเงินอากรทั่วไป และการชดเชยคาภาษีอากรไดรวดเร็วขึ้น
3. สามารถลดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการบันทึกขอมูลซ้ําซอน
4. สามารถวางแผนการบริหารระบบสินคาคงคลังไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ประหยัดเวลาและลดคาใชจายในการบริหารงานและการจัดการเอกสารตาง ๆ
6. ลดปญหาการดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลเงินสดและเช็ค ดวยการใชระบบการชําระเงินผานธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส (EFT : Electronic Funds Transfer)
7. ทําใหมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย พรอมที่จะนํามาใชในการบริหารงานไดรวดเร็วและทันตอสถานการณ
2. มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลดวยสื่ออีดีไอ
มาตรฐานอีดีไอ
กรมศุลกากรเลือกใชมาตรฐาน "UN/EDIFACT" เปนมาตรฐานสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลดวยสือ่ อิเล็กทรอนิกส
ระหวางกรมศุลกากรและผูประกอบการคา ตลอดจนหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มาตรฐาน UN/EDIFACT เปนมาตรฐาน
สากลอันเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางในปจจุบันและเปนมาตรฐานอีดีไอที่ไดรับการสนับสนุนจากสภาแลกเปลี่ยน ขอมูล
อีเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย (สลท.) และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) โดยองคกรดังกลาวไดให การ

รับรองมาตรฐาน UN/EDIACT เปนมาตรฐานอีดีไอสําหรับใชในประเทศไทย
สําหรับผูป ระกอบการคาใชมาตรฐานอีดไี อแตกตางจากกรมศุลกากร เชน มาตรฐาน ANSI X.12, TDCC และ Cargo
Imp เปนตน ผูประกอบการคาจะตองทําการแปลงมาตรฐานเอกสารอีดีไอใหเปนมาตรฐาน UN/EDIFACT กอนการสงใหแก
กรมศุลกากร ในกรณีที่ผูประกอบการคาไมพรอมที่จะทําการแปลงมาตรฐานเอกสารอีดีไอไดเอง ผูประกอบการคา ก็สามารถ
ขอใชบริการการแปลงมาตรฐานเอกสารอีดีดไอไดจากบริษัทผูใหบริการอีดีไอที่องคกรของตนเลือกใช บริการได รายละเอียด
เกี่ยวกับเงื่อนไขและความพรอมของการใหบริการดังกลาวขางตน ใหผูประกอบการคาสอบถามไดจากบริษัท ผูใหบริการอีดีไอ
โดยตรง
การพัฒนาเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส
คณะทํางานระบบอีดีไอของกรมศุลกากรไดออกแบบและพัฒนาเอกสารฉบับอิเลกทรอนิกสหรือเอกสารอีดีไอ โดยการ
คัดเลือกเอกสารอีดีไอภายใตมาตรฐาน UN/EDIFACT (95B Directory และ 96B Directory) การคัดเลือก ประเภทของเอกสาร
อีดีไอทุกฉบับ กรมศุลกากรไดพจิ ารณาถึงความเหมาะสมและปฏิบัตติ ามขอแนะนําจากองคการศุลกากรโลก ซึ่งในปจจุบันนี้
องคการศุลกากรโลกมีประเทศสมาชิกมากกวา140ประเทศและประเทศสมาชิกทั้งหลายก็ไดใหความรวมมือ ตามที่องคการ
ศุลกากรโลกรองขอเพื่อใหการแลกเปลีย่ นขอมูลดวยสื่ออีดีไอสําหรับดานการคาระหวางประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน
ดังนั้นเพื่อใหไดเอกสารอีดีไอมีมาตรฐานเดียวกันและสอดคลองกับกติกาของสากล สภาแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
แหงประเทศไทย (สลท.) จึงไดจัดตั้งคณะทํางานดานศุลกากรประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานหลักตาง ๆ ที่มีสว นเกี่ยวของ
กับ ธุรกิจการคาระหวางประเทศ คือ กรมศุลกากร การทาเรือแหงประเทศไทย กระทรวงพาณิชย NECTEC บริษัทการบินไทย
TAGS, TAFA และ FIFFA เพื่อทําหนาที่หลักในการกํากับดูแล พิจารณารับรองเอกสารอีดีไอทีผ่ านการรับรองแลวเพื่อใชเปน
มาตรฐานเดียวกันสําหรับธุรกิจดานการคาระหวางประเทศ
เอกสารอีดีไอที่เกี่ยวของกับการบริหารงานศุลกากร
กรมศุลกากรไดคดั เลือกเอกสารอีดีไอฉบับหลักที่เกี่ยวของกับการบริหารงานศุลกากรและจะใชเอกสารเหลานี้เปนฐาน
ในการ ออกแบบและพัฒนาเอกสารอีดีไอสําหรับใชในธุรกิจดานการคาระหวางประเทศสําหรับใชในประเทศไทยเอกสารอีดีไอ
ที่ไดผา นการพิจารณาความเหมาะสมแลวประกอบดวย
- CUSCAR หรือ Customs Cargo Report Message คือเอกสารอีดีไอสําหรับการสงบัญชีสินคา
- CUSDEC หรือ Customs Declaration Message คือเอกสารอีดีไอสําหรับใบขนสินคา
- CUSRES หรือ Customs Response Message คือเอกสารอีดไี อสําหรับใชในการตอบรับการสงเอกสาร อีดีไอ
ประเภทตาง ๆ

- CUSREP หรือ Customs Conveyance Report Message คือเอกสารอีดีไอสําหรับใชในการรายงาน ยวดยาน
เขาออกจากเขตศุลกากร
- PAXLST หรือ Passenger List Message คือเอกสารอีดีไอสําหรับใชในการสงบัญชีผูโดยสาร
- CUSEXP หรือ Customs Express Consignment Declaration Message คือเอกสารอีดีไอสําหรับใชกับสินคา
เรงดวน
- REMADV หรือ Remittance Advice Message คือเอกสารอีดีไอสําหรับใชกับการชําระและจายเงินคา ภาษีอากร
และคาธรรมเนียมตาง ๆ
- GOVREG หรือ Government Regulatory Message คือเอกสารอีดีไอสําหรับใชกับกฎระเบียบตาง ๆ ของทาง
ราชการ
- INVOICE หรือ Invoice Message คือเอกสารอีดไี อสําหรับใชกับการสงบัญชีราคาสินคา
อยางไรก็ตามเอกสารอีดไี อดังกลาวมาขางตน เปนเพียงเอกสารอีดีไอฉบับหลัก ๆ เทานั้นที่กรมศุลกากรจะตองนํามา
พิจารณาคัดเลือกรายละเอียดในเนื้อหาของเอกสารอีดีไอแตละฉบับใหม เพื่อความเหมาะสมสําหรับการใชงานในประเทศไทย
และอาจจะมีการเลือกใชและหรือพัฒนาเอกสารอีดีไอเพิม่ เติมขึ้นจากที่กลาวมาขางตนไดในอนาคต
สถานภาพของเอกสารอีดีไอสําหรับการใชระบบอีดีไอกับกรมศุลกากร
คณะทํางานดานศุลกากรไดรับรองเอกสารอีดีไอจํานวน 6 ฉบับเรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดของเอกสารอีดีไอ
ดังกลาว ประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี้
1. เอกสารอีดีไอสําหรับการสงใบขนสินคาขาออก (General Customs Declaration Message on Export) เปน
เอกสารอีดีไอสําหรับใหตัวแทนออกของ/ผูสงออกสงขอมูลใบขนสินคาขาออกใหแกกรมศุลกากร
2. เอกสารอีดีไอสําหรับการสงบัญชีราคาสินคา (Commercial Invoice Message) เปนเอกสารอีดีไอสําหรับ ให
ตัวแทนออกของ/ผูสงออกสงขอมูลบัญชีราคาสินคาใหแกกรมศุลกากร
3. เอกสารอีดีไอสําหรับการสงบัญชีสนิ คา (Air Cargo Manifest Message) เปนเอกสารอีดีไอสําหรับใหบริการ
ตัวแทนสายการบินสงขอมูลบัญชีสินคาใหแกกรมศุลกากร

4. เอกสารอีดีไอสําหรับการสง Air Waybill (Air Waybill Message) เปนเอกสารอีดีไอสําหรับให Freight
Forwarder สงขอมูลเกีย่ วกับ Air Waybill ใหแกกรมศุลกากร
5. เอกสารอีดีไอสําหรับการสง Vessel/Flight Schedules (Vessel and flight Schedule Message) เปนเอกสารอี
ดีไอสําหรับใหบริษัทตัวแทนเรือ/บริษัทตัวแทนสายการบินสงขอมูลเกี่ยวกับแผนการเดินทางเขาออกของ เรือ/อากาศยาน
6. เอกสารอีดีไอสําหรับการตอบรับการสงขอมูล (Customs Response Message) เปนเอกสารอีดีไอที่เครื่อง
คอมพิวเตอรของกรมศุลกากรจะแจงกลับไปใหแกเครื่องคอมพิวเตอรของผูประกอบการคาที่ใชระบบ อีดีไอทราบผลของการสง
ขอมูลและสิ่งที่ผูประกอบการคาจะตองดําเนินการตอไปอยางไรบาง เอกสารอีดไี อฉบับนี้จะใชสําหรับการตอบรับการสง
เอกสาร อีดีไอทุกฉบับ
3. การทดลองใชระบบอีดีไอกับกรมศุลกากร
การจดทะเบียนขอใชระบบอีดีไอกับกรมศุลกากร
กรมศุลกากรไดทําการเปดรับสมาชิก เพื่อจดทะเบียนเปนผูใ ชระบบอีดีไอกับกรมศุลกากรประมาณเดือนมกราคม 2541
ที่ผานมา เมื่อผูป ระกอบการคาพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรภายในองคกรของตนตามมาตรฐานที่กําหนดแลว ผูประกอบการ
คา จะตองทําการทดสอบความถูกตองและครบถวนสมบูรณของโปรแกรมที่เกี่ยวของทั้งหมดเสียกอนแลวจึงมาขอจดทะเบียน
เปน ผูทดลองใชระบบอีดีไอกับกรมศุลกากร
กรมศุลกากรจะออกเลขที่สมาชิกการทดลอง ใชระบบอีดีไอใหแกผูประกอบการคาและจะจัดลําดับการทดสอบระบบอีดี
ไอ กับกรมศุลกากร ตามความพรอมของผูประกอบการคาและบริษัทผูใหบริการ อีดีไอทีผ่ ูประกอบการคาเลือกใชบริการ เมื่อ
การ ทดสอบระบบอีดีไอกับกรมศุลกากรถูกตองครบถวนตามขอกําหนดของกรมศุลกากรแลว ผูประกอบการคาจึงจะไดรับ
อนุญาต ใหเริ่มทดลองการใชงานระบบอีดีไอกับกรมศุลกากรในขั้นตอนตอไปได
การทดสอบระบบอีดีไอกับกรมศุลกากร
ผูประกอบการคาจะตองทดสอบการรับสงขอมูล กับกรมศุลกากรโดยผานบริษัทผูใหบริการอีดีไอทีก่ รมศุลกากรและ ผู
ประกอบ การคาเลือกใชบริการ กรมศุลกากรจะถือวาผูประกอบการคาผานการทดสอบก็ตอเมื่อมีการรับสงขอมูลไมพบความ
ผิดพลาดใดๆ ทั้งในสวนของการติดตอสื่อสารกันระหวางระบบคอมพิวเตอรและในสวนของความถูกตองของมาตรฐานของ
ขอมูล และมาตรฐานของโปรแกรมที่ใชในการจัดเตรียมขอมูลภายในองคกรดวย
หากมีปญ
 หาในระหวางการทดสอบเกีย่ วกับวิธีการ สื่อสารขอมูลระหวางระบบคอมพิวเตอรของผูประกอบการคาและ
บริษัทผูใหบริการอีดีไอที่ผูประกอบการคาเลือกใชบริการ เปนหนาที่ของผูประกอบการคาจะตองหาแนวทางการแกไขปญหา
รวมกับบริษัทผูใ หบริการอีดีไอ และทําการทดสอบการรับสงขอมูลกับบริษัทผูใหบริการอีดีไอทีต่ นเองเลือกใชบริการใหม ให
เรียบรอยเสียกอน แลวจึงมาขอทดสอบระบบอีดีไอกับกรมศุลกากรในครั้งตอไป

ที่มา : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศุลกากร

กรมศุลกากรกับการสงออก
กรมศุลกากรมีหนาที่ในการตรวจสอบสินคาที่สงออกวา ไดปฏิบตั ิตามกฏระเบียบถูกตองหรือไม โดยการตรวจสอบนี้ จะ
แบงออกเปน 2 สวนดวยกัน คือ
1. การตรวจสอบเอกสาร
2. การตรวจสอบสินคา
ระบบบริการใหมของศุลกากร
ระบบคอมพิวเตอร (Electronic Data Interchange: EDI) กรมศุลกากรไดพัฒนาการใหบริการ โดยการนําระบบ
คอมพิวเตอรเขามาใชในการผานพิธีการระหวางผูประกอบการกับกรมศุลกากร ซึ่งจะเปนการเชื่อมโยงสงขอมูล ใบขนสินคา
(Invoice) ดวยระบบ EDI ของผูประกอบการสงออก หรือตัวแทนออกของ ซึ่งวิธีการสงออกดวยระบบ EDI จะชวยให
ผูประกอบการประหยัดคาใชจายและเวลาอยางมาก
เนื่องจากสามารถบันทึกขอมูลใบขนสินคาใหเจาหนาที่ตรวจสอบเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะใชเวลาไมเกิน 5 นาที และ
สิ่งที่สําคัญคือผูป ระกอบการจะมีโอกาสพบเจาหนาที่โดยตรงเพียงขั้นตอนตรวจสอบเอกสารประกอบเทานั้น สวนที่เหลือ จะ
เปนการผานพิธีการดวยระบบ EDI ซึ่งจะเปนการตัดปญหาการเรียกรองผลประโยชนจากเจาหนาที่ใหหมดสิ้นไป
การสงออกดวยระบบ EDI
ผูสงออก หรือตัวแทนออกของบันทึกขอมูลใบขนสินคาจาก Invoice ผานโปรแกรมจัดทําใบขนฯ ออนไลนเขาระบบ
คอมพิวเตอรของกรมศุลกากร หลังจากรับขอมูลทําการตรวจสอบ และแจงผลใหผูสงออก หรือตัวแทนออกของพิมพใบขน
สินคา และนําไปยื่นที่ทําการศุลกากรพรอมกับเอกสารตางๆ ซึ่งสินคาไมตองตรวจสอบพิกดั ราคาสามารถผานชองเขียว แตหาก
สินคาจะ ตองตรวจสอบพิกดั ราคาจะตองผานชองแดง ซึ่งตองผานการตรวจสอบที่ฝายพิธีการสงออกกอน และชําระภาษีอากร
(หากมี) ตอจากนั้นจะตรวจสอบความครบถวนของเอกสารกับขอมูลในเครื่องที่ฝายตรวจ สินคา เครื่องจะกําหนดชื่อ นายตรวจ
สารวัตร โดยอัตโนมัติ ตอจากนั้นนายตรวจ สารวัตรทําการตรวจปลอยและรับบรรทุก
การพัฒนาระบบ EDI ของกรมศุลกากร
กรมศุลกากรไดปรับกลยุทธใชระบบ EDI พัฒนาระบบการนําเขาและสงออกของไทยเขาสูร ะบบสากลซึ่งทําให
ผูประกอบการ สามารถประหยัดตนทุนคาใชจายในการบริหาร และการจัดการ อีกทั้งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การนํา
ระบบอีดีไอ (Electronic Data Interchange:EDI) มาใชเนื่องจากการคาระหวางประเทศมีการแขงขันและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเขามามีบทบาทตอความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจซึ่งกรมศุลกากรไดเห็นความสําคัญจึงนํามาใช
ในการบริหารและการปรับปรุงคุณภาพการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการใหสูงขึ้นโดยไดวางแผนจะนํามาใชทั้ง
ในการนําเขาและสงออกอยางครบวงจร

การใชระบบ EDI จะตองมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผานพิธีการและตรวจปลอยสินคาขาออก เพื่อใหผูสงออกไดรับ
ความ สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งผูประกอบการที่จะเขามาใชระบบดังกลาวจะตอง จัดเตรียมโปรแกรมสําหรับรับสงขอมูลใบขนสินคา
Invoice, Airway Bill และ Manifest โดยผูประกอบการสามารถที่จะพัฒนาโปรแกรมไดเอง หรือจะจางบริษัท Software House
ใหเปนผูดําเนินการก็ได
ขั้นตอนการผานพิธีการ และตรวจปลอยสินคาขาออกในระบบEDIนั้นผูสงออกจะตองนําขอมูล Invoice และใบขนสินคา
สงเขา เครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงเขากับระบบของกรมศุลกากรเพื่อตรวจสอบ หากถูกตองเจาหนาที่ จะกําหนด เลขที่ใบขน
และแจงใหผูสงออกทราบโดยผานเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรก็จะกําหนดชื่อนายตรวจหรือ สารวัตร หลังจากนั้น
ผูสงออกสามารถนําเอกสารใบขนสินคามายื่นที่ฝายพิธีการเพื่อตรวจสอบ และทําการบันทึกขอมูล การตรวจปลอย ก็ถือวา
เสร็จสิ้นขั้นตอน ซึ่งจะรวดเร็วกวาขั้นตอนการผานพิธีการแบบเกาอยางมาก และที่สําคัญจะลดปญหาการ ฉอฉล การปลอม
แปลง หรือหลีกเลี่ยงศุลกากร
ประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับคือ สามารถนําสินคาออกไดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาด ลดตนทุนการบริหารระบบ
สินคา คงคลัง ลดคาใชจายทางดานเอกสาร และประหยัดเวลาในการติดตอ โครงการ EDI จะไดรับผลคุม คาตอเมื่อทุกฝายตอง
มีความ พรอมจับมือใชบริการรวมกันอยางพรอมเพรียง ผูประกอบการขนาดใหญเตรียมตัววางระบบใช EDI ดวยตนเองได
สวนผูประกอบการขนาดเล็กไมคมุ คาที่จะทําเอง ควรใชบริการของตัวแทนออกขอรับอนุญาต (Customs Brokers) หรือ
ตัวแทนออกของที่ใชระบบ EDI กับกรมศุลกากร
พิธีการนําเขา-สงออก ณ ทาอากาศยานกรุงเทพ
การใหบริการจะมุงเนนในเรื่องการอํานวยความสะดวกในการใหบริการผานพิธีการอยางมาก โดยเฉพาะใบขนสินคาออก
จะ สามารถผานพิธีการไดในระยะเวลาเพียง 5 นาที/1 ใบขนฯ เทานั้น
ขั้นตอนการผานพิธีการศุลกากรใบขนสินคาขาออก
การสงออกสินคาทางทาอากาศยานกรุงเทพ จะตองดําเนินการทางศุลกากร 2 ขั้นตอน คือ
การผานพิธีการเอกสาร
การตรวจปลอยสินคา
การผานพิธีการเอกสาร มี 2 ระบบ โดยผูส งออกสามารถเลือกใชระบบใดระบบหนึ่ง ดังนี้
1. ระบบ Manual ปจจุบันกรมศุลกากร ไดปรับปรุงลดขั้นตอนการผานพิธีการสงออกดวยการใชระบบ Long Room ตั้งแต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2541 เปนตนมา โดยผูส งออก/ตัวแทนสามารถยื่นเอกสารเพือ่ ผานพิธีการ ณ จุดรับใบขนสินคา และ รอรับ
ใบขนสินคาที่เจาหนาที่ตรวจสอบรับรองเรียบรอยแลวไดณจุดคืนใบขนสินคาทั้งนี้เจาหนาที่จะเปนผูเดินเอกสาร ระหวาง
เจาหนาที่แตละจุดเอง นอกจากนี้ไดมีการลดขั้นตอนพิธีการจากเดิม 4 ขั้นตอน เหลือเพียง 2 ขั้นตอน ดังนี้

การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของใบขนสินคาขาออก/เอกสารประกอบ และสั่งการตรวจ (ดําเนินการโดย
เจาหนาที่ประเมินอากร)
การออกเลขที่ใบขนสินคาและเลขที่ยกเวนอากร (ดําเนินการโดยเจาหนาที่พิธีการศุลกากร) ทั้งนี้ขั้นตอนการตรวจสอบ
ดําเนินการ ทั้ง 2 ขั้นตอนดังกลาว ใชเวลาเพียงประมาณ 5 นาที
2. ระบบ EDI (Electronic Data Interchange) กรมศุลกากรไดเปดใหบริการผานพิธีการสงออกดวยระบบ EDI
ณ สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ เปนแหงแรก ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2541 เปนตนไป โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
ผูสงออก/ตัวแทน สงขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่จะสงออกจากเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองผานสายสื่อสารไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรของกรมศุลกากร
เครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรจะตรวจสอบขอมูล หากถูกตองจะแจงเลขที่ใบขนสินคา กลับไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร ของผูสงออก/ตัวแทน หากไมถกู ตองก็จะแจงกลับไปเพื่อใหแกไขขอมูลใหม
ผูสงออก/ตัวแทนจัดพิมพใบขนสินคา จากขอมูลในคอมพิวเตอรแลวนํามายื่นตอเจาหนาที่ ดังนี้
1. ยื่นที่คลังสินคาที่จะสงออก กรณีเปนใบขนสินคาที่ไมตองตรวจสอบพิธีการ (Green Line) กรณีนี้เจาหนาที่ศุลกากร
ประจําคลังสินคาจะบันทึกหมายเลข Airway Bill ลงในคอมพิวเตอร แลวเครื่องคอมพิวเตอรจะกําหนดชื่อผูตรวจปลอยใหโดย
อัตโนมัติ และสารวัตรศุลกากรประจําคลังสินคาจะตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารและลงนามรับรอง แลวสามารถ
นํา สินคาไปตรวจปลอยได



2. ยื่นที่ฝายพิธีการสงออก กรณีเปนใบขนสินคาที่ตองตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ซึ่งไดมกี ารตั้งเงื่อนไขไวใน
คอมพิวเตอร กําหนดใหตองมาผานการตรวจสอบของเจาหนาที่ประเมินอากรกอน ใบขนสินคา ในกรณีนี้จะมีนอยมากเพียงไม
ถึง 1% ของใบ ขน สินคาทั้งหมด เมื่อผานการตรวจสอบแลวสามารถนําใบขนสินคา ไปตรวจปลอยสินคาทีค่ ลังสินคา โดย
เจาหนาที่คลังสินคาจะ บันทึก หมายเลข Airway Bill ลงในคอมพิวเตอร
การตรวจปลอยสินคา มี 2 กรณี
กรณีใบขนสินคา ที่ผานพิธีการดวยระบบ Manual มีขั้นตอนดําเนินการในการตรวจปลอย ดังนี้
1. ลงทะเบียน
2. กําหนดชื่อผูตรวจปลอย
3. ตรวจสินคา
กรณีใบขนสินคาทีผ่ านพิธีการดวยระบบ EDI
เวลาปฏิบตั ิงาน
ฝายพิธีการสงออก นอกจากใหบริการผานพิธีการในเวลาราชการแลวยังมีปฏิบัติงานลวงเวลาทุกวัน ตั้งแตเวลา 16.3008.30 น. ของวันถัดไป โดยจะมีการใหบริการเชนเดียวกับเวลาทําการปกติ และวันเสาร-อาทิตย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมตอง
เสียคาธรรมเนียมลวงเวลาแตอยางใด ฝายตรวจสินคา บริการตรวจปลอยสินคาตลอด 24 ชั่วโมง โดยเสียคาธรรมเนียม

ลวงหนา
การจัดระดับผูนําเขา-สงออก ตัวแทนออกของ
กรมศุลกากรไดพยายามขจัดปญหาและอุปสรรคของผูนําเขา ผูสงออกและตัวแทนออกของ ดวยการใหสิทธิพิเศษในการ
ผาน พิธีการศุลกากร โดยวิธีการจัดระดับทั้งผูนําเขา ผูสงออกและตัวแทนออกของ ดังนี้
การจัดระดับผูสงของออก
กรมศุลกากรไดใหสิทธิพิเศษแก ผูสงออกบางกลุม โดยการจัดระดับผูสงของออก แยกเปน 3 ระดับ ไดแก
1. ผูสงของออกระดับพิเศษ
2. ผูสงของออกระดับดี
3. ผูสงของออกระดับทั่วไป
ทั้งนี้ไดกาํ หนดคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ การขอรับการจัดระดับเปนผูสงออกระดับพิเศษและระดับดีเอาไว ซึ่งจะทําให
ไดรับสิทธิประโยชน ดังนี้
1. ขั้นตอนการนําของเขา เมื่อไดยื่นใบขนสินคาขาเขาประเภทขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ที่ใชธนาคารค้ําประกันโดย
ไมมีเงื่อนไข ระดับพิเศษจะไดรับการตรวจสอบในจุดที่ตั้งขึ้นเปนพิเศษ สวนระดับดีจะไดรับการตรวจสอบในหนวยงานปกติ
กอน ใบขนสินคาทั่วไป โดยตรวจสอบราคา พิกนั อัตราศุลกากรและคํานวณภาษีภายหลัง
2. ขั้นตอนการสงของออก
การผานพิธีการฯ จะไดรับการตรวจสอบในหนวยงานที่จัดตั้งขั้นเปนพิเศษ
ตรวจปลอยสินคาหากมีความจําเปนตองขนสินคาเขา ภาชนะบรรจุของ(คอนเทนเนอร)หรือขนขั้นระวางเรือใน
วันหยุด ราชการจะ ไดรับการผอนผันใหขนสินคากอนไดโดย ใหยนื่ คํารอง แลวจึงนําใบขนสินคาขาออกไปปฏิบตั พิ ิธีการในวัน
เปดทําการ ถัดไป
การควบคุมบรรทุกสินคาสงออก จะมีหนวย งาน พิเศษเพื่อรับใบขนสินคาขาออกของผูสงของออกระดับพิเศษ เพื่อ
ตรวจสอบ และสลักรายการการรับรองการบรรทุกและ สามารถ มอบอํานาจใหตวั แทนขอรับสําเนาใบขนสินคาขาออกฉบับ มุม
สีน้ําเงินจาก หนวยงานที่ควบคุมการบรรทุกโดยตรง สวนผูสงออก ระดับดีก็จะไดรับการตรวจสอบพิธีการกอนใบขนสินคา ของ
ผูสงออกระดับ ทั่วไป
3. ขั้นตอนการชดเชยคาภาษีอากร การพิจารณา อนุมตั หิ ลักการและสูตรการผลิตและคืนเงินอากร
การชดเชยคาภาษีอากร เจาหนาที่จะตรวจรับและตรวจสอบ ชุดคําขอรับเงิน ชดเชยจนถึงขั้นอนุมัติใหผสู งของออก
ระดับพิเศษ ภายใน 10 วันทําการ โดยไมตองยืน่ ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่ สวนการดําเนินการ ใหผูสงของออกระดับดีและผู
สงออกระดับทั่วไป ภายใน 15 วัน ทําการ 20 วันทําการตามลําดับแตตองยื่น ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
การพิจารณาอนุมตั ิหลักการและสูตรการผลิต กรณีขอคืน เงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ หากมีเอกสาร ครบถวน

พนักงาน เจาหนาที่ จะพิจารณาใหเสร็จภายใน 10 วัน ทําการสําหรับผูสง ของออกระดับพิเศษ 20 วันทําการสําหรับระดับดี
และ 30 วัน ทําการสําหรับ ผูสงออกระดับทั่วไป
การคืนเงินอากร ผูสงของออกระดับพิเศษสามารถมอบอํานาจให ตัวแทนดําเนินการเกี่ยวกับการขอคืนเงินอากรได
ทุกขั้นตอน ในกรณีสงของออกทางดาน ศุลกากรอื่นสามารถใชใบแนบใบขนสินคาขาออกแทนใบขนสินคาตนฉบับเพื่อขอคืน
เงินอากรไดทันที สวนระดับดีและระดับ ทั่วไปจะปฏิบัติไปตามปกติ การตรวจสอบความ ถูกตองของรายงานการคืนอากรตาม
มาตรา 19 ทวิ จนถึงขั้นตอนอนุมัติจะดําเนิน การเสร็จภายใน 15 วันทําการสําหรับผูสงออก ระดับพิเศษ 20 วันทําการสําหรับผู
สงออกระดับดี และ 30 วันทําการสําหรับ ผูสงออกระดับทั่วไป
การจัดระดับผูสงของออก
กรมศุลกากรไดใหสิทธิพิเศษแกผสู งออกบางกลุม โดยการจัดระดับผูสงของออก แยกเปน 3 ระดับ ไดแก
1. ผูสงของออกระดับพิเศษ
2. ผูสงของออกระดับดี
3. ผูสงของออกระดับทั่วไป
ทั้งนี้ไดกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑการขอรับการจัดระดับ เปนผูสงออกระดับพิเศษและระดับดีเอาไว ซึ่งจะทําให
ไดรับสิทธิประโยชน ดังนี้
1. ขั้นตอนการนําของเขา เมื่อไดยื่นใบขนสินคาขาเขาประเภทขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ที่ใชธนาคารค้ํา
ประกันโดยไมมีเงื่อนไข ระดับพิเศษจะไดรับการตรวจสอบในจุดที่ตั้งขึ้นเปนพิเศษ สวนระดับดีจะไดรับการตรวจสอบ ใน
หนวยงานปกติกอ นใบขนสินคาทั่วไป โดยตรวจสอบราคา พิกันอัตราศุลกากรและคํานวณภาษีภายหลัง
2. ขั้นตอนการสงของออก
การผานพิธีการฯ จะไดรับการตรวจสอบในหนวยงานที่จัดตั้งขั้นเปนพิเศษ
การตรวจปลอยสินคา หากมีความจําเปนตองขนสินคาเขาภาชนะบรรจุของ (คอนเทนเนอร) หรือขนขั้นระวาง
เรือ ในวันหยุดราชการจะไดรับการผอนผันใหขนสินคากอนไดโดยใหยื่นคํารอง แลวจึงนําใบขนสินคาขาออกไปปฏิบัติพิธีการ
ในวันเปดทําการถัดไป
การควบคุมบรรทุกสินคาสงออก จะมีหนวยงานพิเศษเพื่อรับใบขนสินคาขาออกของผูสงของออกระดับพิเศษ
เพื่อตรวจสอบและสลักรายการการรับรองการบรรทุกและสามารถมอบอํานาจใหตัวแทนขอรับสําเนาใบขนสินคาขาออกฉบับ
มุมสีน้ําเงินจากหนวยงานที่ควบคุมการบรรทุกโดยตรง สวนผูส งออกระดับดีก็จะไดรับการตรวจสอบพิธีการกอนใบขนสินคา
ของผูสงออกระดับทั่วไป
3. ขั้นตอนการชดเชยคาภาษีอากร การพิจารณาอนุมัติหลักการและสูตรการผลิตและคืนเงินอากร
การชดเชยคาภาษีอากร เจาหนาที่จะตรวจรับและตรวจสอบชุดคําขอรับเงินชดเชยจนถึงขั้นอนุมัติใหผูสงของ
ออก ระดับพิเศษภายใน 10 วันทําการ โดยไมตองยื่นใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ สวนการดําเนินการใหผูสงของออกระดับดีและ

ผูสงออก ระดับทั่วไปภายใน 15 วันทําการ 20 วันทําการตามลําดับแตตองยื่นใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
การพิจารณาอนุมัตหิ ลักการและ สูตรการผลิต กรณีขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ หากมีเอกสารครบถวน
พนักงานเจาหนาที่จะพิจารณาใหเสร็จภายใน 10 วัน ทําการสําหรับผูสงของออกระดับพิเศษ 20 วันทําการสําหรับระดับดี และ
30 วันทําการสําหรับผูสงออกระดับทั่วไป
การคืนเงินอากร ผูสงของออกระดับพิเศษสามารถมอบอํานาจใหตัวแทนดําเนินการเกี่ยวกับการขอคืนเงินอากร
ได ทุกขั้นตอน ในกรณีสงของออกทางดานศุลกากรอื่น สามารถใชใบแนบใบขนสินคาขาออกแทนใบขนสินคาตนฉบับ เพื่อขอ
คืนเงิน อากรไดทันที สวนระดับดีและระดับทั่วไปจะปฏิบัติไปตามปกติ การตรวจสอบความถูกตองของรายงานการคืนอากร
ตาม มาตรา 19 ทวิ จนถึงขั้นตอนอนุมัติจะดําเนินการเสร็จภายใน 15 วันทําการสําหรับผูสงออกระดับพิเศษ 20 วันทําการ
สําหรับ ผูสงออกระดับดี และ 30 วันทําการสําหรับผูสงออกระดับทั่วไป
การจัดระดับผูนําของเขา
กรมศุลกากรไดลดขั้นตอนในการผานพิธีการใบขนสินคาเขาเพื่อใหสะดวกและรวดเร็วยิ่งขั้น จึงไดจดั ระดับผูนําของ
เขา ใหไดรับสิทธิพิเศษออกเปน 2 ระดับ คือ
1. ผูนําของเขาระดับพิเศษ
2. ผูนําของเขาระดับดี
คุณสมบัติของผูนําของเขาที่จะไดรับการจัดระดับ
1. เปนนิติบุคคล ซึง่ มีหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ คือ เปนบริษัทมหาชน หรือสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
หรือสมาชิกสภาพหอการคาแหงประเทศไทย
2. มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวไมตา่ํ กวา 5 ลานบาท
3. ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนําของเขามาแลวไมนอยกวา 2 ป
4. ไมเคยมีประวัติวา ไดถูกลงโทษเกีย่ วกับการกระทําความผิดพลาด ตามกฎหมายศุลกากรเรื่องทุจริตภาษีอากร
ภายใน ระยะเวลา 1 ป ที่ผานมากอนวันยื่นคํารอง
สิทธิพิเศษ
ผูนําของเขาระดับพิเศษกและระดับดีจะไดรับสิทธิพิเศษไมตองตรวจสอบราคาประเมิน พิกดั อัตราศุลกากรและการ
คํานวณในขณะ ผานพิธีการ โดยจะทําการตรวจสอบพิธีการหลังจากที่ไดสงมอบของไปจากอารักขาของกรมศุลกากรแลว และ
จะไดลดการเปดตรวจ ลงครึ่งหนึง่ ของอัตราปกติ รวมทั้งไมตองผานการตรวจสอบของสํานักสืบสวนและปราบปราม เวนแตมี
ขอมูลซึ่งเจาหนาที่จะไป ดําเนินการที่โรงพักสินคา (ร.พ.ส.)
หลักประกัน
เพื่อเปนหลักประกันคาภาษีทกี่ รมศุลกากรอาจจะเรียกเก็บเพิม่ หลังจากไดนําของออกไปจากอารักขาของศุลกากร
แลว หรือจะตอง ชําระคาปรับในกรณีตรวจสอบพบการกระทําผิด จึงใหผูนําของเขาทําหลักประกันไวดังนี้
ผูนําของเขาระดับพิเศษ จะตองทํา

สัญญาประกันและทัณฑบนไวตอกรมศุลกากร โดยไมตองมีหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ผูนําของเขาระดับดี จะตองทําสัญญาประกันและทัณฑบนและมีหนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในวงเงินที่กรม
ศุลกากร กําหนด
ผูนําของเขาระดับพิเศษและระดับดี ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI หรือผูนําของเขาตามมาตรา 19 ทวิ ไดรับการ
ยกเวนไมตองทําสัญญาประกันและทัณฑบนและไมตองมีหนังสือค้ําประกันของธนาคารในการจัดระดับผูนําของเขา
สวนผูน ําของเขาที่เปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือที่ไดรับการยกเวนหรือลดหยอนคาภาษีอากรจาก BOI ใหไดรับ
สิทธิพิเศษเชนเดียวกับผูนําของเขาระดับพิเศษและระดับดี เชนกัน
การจัดระดับตัวแทนออกของ (Customs Brokers)
กรมศุลกากรไดสงเสริมบทบาทของตัวแทนออกของรับอนุญาต ใหสามารถเขามามีสวนรวมคัดเลือกสรางความเชื่อถือ
ผูประกอบการ สามารถเพิม่ คุณภาพบริการผานพิธีการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปนการลดขั้นตอนพิธีการหรือ
ระบบงานที่ซ้ําซอน โดยการจัดระดับตัวแทนออกของเปน 2 ระดับ คือ
1. ตัวแทนออกของระดับพิเศษ
2. ตัวแทนออกของระดับดี
ทั้งนี้ไดกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑการขอรับจัดระดับเปนตัวแทนออกของระดับพิเศษและระดับดีไว ซึ่งจะทํา
ใหไดรับสิทธิประโยชน ดังนี้
1. ขั้นตอนการนําเขา
ไมตองตรวจสอบราคาประเมิน พิกัดอัตราศุลกากรและการคํานวณขณะผานพิธีการ แตจะทําการตรวจสอบ
หลังจากที่ไดสง มอบของไปจากอารักขาของศุลกากรแลว
การนําสินคาเขาในลักษณะ Bulk Cargo ไมตองค้ําประกันดานปริมาณ
สามารถสงตัวอยางสินคาภายหลังการตรวจปลอยแลว
สามารถยื่นคํารองขอค้ําประกันแทนผูนําเขาเพื่อขอรับของไปกอนได สําหรับตัวแทนออกของระดับพิเศษ
การตรวจปลอยสินคาใหใชอัตราเปดตรวจกึ่งหนึ่งของอัตราปกติ
2. ขั้นตอนการสงออก
ไดรับการผอนผันการตรวจและการควบคุมการบรรจุสนิ คาเขาคอนเทรนเนอร สําหรับตัวแทนออกของระดับพิเศษ
และตัวแทน ออกของระดับดีที่ไมไดใชสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากร และใบขนสินคาขาออกทีป่ ฏิบัติพิธีการโดยตัวแทนออก
ของระดับดี ที่ผสู งของออกใชสทิ ธิประโยชนดานภาษีอากรไดรบั การตรวจสอบกอนใบขนสินคาออกของผูสงของออกทั่วไป
3. ขั้นตอนการชดเชยคาภาษีอากร การพิจารณาอนุมัติหลักการและสูตรการผลิตและคืนเงินอากร
สามารถรับบัตรภาษีไดภายใน 1 วันทําการนับแตวันที่ยนื่ คําขอพรอมเอกสารครบถวน สําหรับตัวแทนออกของ
ระดับพิเศษ และ 15 วันทําการสําหรับตัวแทนออกของระดับดี

ไดรับการพิจารณาอนุมัติหลักการใหแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการนับแต วันที่ยื่นคําขอ
ไดรับการพิจารณาสูตรการผลิตใหแลวเสร็จภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่ยื่นคําขอ
จะไดรับคืนเงินอากรหรือหนังสือ ค้ําประกันภายใน 1 วันทําการนับแตวันยื่นคําขอสําหรับตัวแทนออกของระดับ
พิเศษ และ 15 วันทําการสําหรับตัวแทนออกของระดับดี
4. ผูสง ออกหรือผูนําเขาทั่วไป ถาใชบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาต (Customs Broker) จะไดรับสิทธิพิเศษ
บริการ ทํานองเดียวกับผูสงออก/ผูนําเขาระดับพิเศษ

การนําเขาทางเรือ

ความหมาย
"ผูนําเขา" หมายความถึง เจาของหรือบุคคลซึ่งเปนผูครอบครอง หรือมีสวนไดเสียชั่วขณะหนึ่ง ๆ ในของใด ๆ นับแตเวลาที่
นําของเขาจนถึงเวลาที่ไดสงมอบไปโดยถูกตอง พนจากความอารักขาของพนักงานศุลกากร และคําวา "ผูสงออก" ใหมี
ความหมายเปนทํานองเดียวกันโดยอนุโลม
"ตัวแทน" บุคคลที่ไดรับอํานาจจากสินคาโดยแสดงออกชัดหรือโดยเจาของเปนตัวแทนในเรื่องสินคาปริยาย ใหนั้น ๆ เมื่อ
กิจการอยางใดๆตามพระราชบัญญัติและการใชอํานาจนั้นพนักงานเจาหนาที่อนุมัติแลวทานใหถือวาบุคคลที่ไดนั้นเจาของ
สินคาในกิจการนั้น ๆ
"ใบขนสินคาขาเขา" ใบขนสินคาขาเขาพรอมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลคาเพิม่ (กศก.99) เปนแบบ
พิมพที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนดขึ้นตามความในมาตรา 19 แหง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480 มาตรา 10 และ 11
แหง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 ใหผูนําเขาสําแดงรายการสินคาที่นําเขาและรายการอื่น ๆ ในใบขนสินคา ขาเขาฯ
ตามทีก่ รมศุลกากรกําหนดเพื่อใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบเรียกเก็บภาษีอากร และเปนหลักฐานในการจัดทําสถิติ ิตาง ๆ
ของทางราชการ
เอกสารประกอบใบขนสินคา
1. บัญชีราคาสินคา (INVOICE)
2. ใบตราสงสินคา
3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบหอ
4. ใบสั่งปลอย (ตั๋วแดง)
5. แบบ ธ.ต. 2 ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราในกรณีที่
6. สินคามีมลู คาเกินกวา 500,000.- บาท
7. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต สําหรับของควบคุมการนําเขา (ถามี)
8. เอกสารอื่น เชน ใบรับรองเมืองกําเนิด , รายละเอียดของสินคา
การผานพิธีการ
1. ผูนําเขาหรือตัวแทน จัดทําใบบนสินคาขาเขาพรอมคูฉ บับ และใบสั่งปลอย และเอกสารประกอบใหเรียบรอยแลว ได
ยื่นตอเจาหนาทีพ่ ิธีการตรวจสอบเอกสารแลว จะออกใบรับใบขนสินคาใหผูนําเขาหรือตัวแทน
2. เมื่อเจาหนาที่ประเมินใหตรวจสอบ และรับรองใบขนสินคาขาเขาแลวจะสงใบขนสินคาขาเขาฯ ไปยังจุดคืนใบขน
สินคาขาเขา
3. ผูนําเขาหรือตัวแทนนําใบขนฯ ไปผานการบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร และชําระภาษีอากร
4. นําใบขนสินคาขาเขาฯ ไปตัดบัญชีสินคาสําหรับเรือ และเจาหนาที่ศุลกากรจะสั่งการใหเจาหนาที่ทาเรือฯ จัดการ
เตรียมของ

5. นําใบขนสินคาขาเขาฯ ใหสารวัตรศุลกากรกําหนดชื่อนายตรวจศุลกากรและ/หรือสารวัตรศุลกากรทําการตรวจปลอย
6. นายตรวจศุลกากรและ/หรือสารวัตรศุลกากร ทําการตรวจสอบสินคากับ ใบขนสินคาขาเขาฯ เมื่อเห็นวาถูกตองจะสลัก
รายการตรวจปลอยสินคาหลังใบขนสินคาขาเขาฯ ใบสั่งปลอยและสลิปของทาเรือฯ
7. นําใบขนสินคาฯ ที่สลักรายการแลวนําไปลงบัญชีปลอยของ
8.นําสินคาออกจากโรงพักสินคาผานสถานีตรวจสอบยื่นสลิปปลอยของใหเจาหนาที่ศุลกากรตรวจสอบจํานวนหีบหอ
และเครื่องหมายเลขหมาย เมื่อเห็นวาถูกตองจะปลอยของออกจากเขตอารักขาของศุลกากร

การนําเขาทางอากาศ
ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการ
1. ของที่นําเขาทางอากาศยานในลักษณะเปนสินคา และไมเขาเกณฑที่จะใช ใบขนสินคาขาเขาพิเศษตามขอ 2 ใหใช ใบ
ขนสินคาขาเขาฯ ตามแบบ (กศก. 99) ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการ ดังนี้
1.1. ใบขนสินคาขาเขา ซึ่งผูนําเขายื่นบัญชีราคาสินคาอันพึงพอใจ ประกอบการตรวจสอบก็ดี ใบขนสินคาที่ตองอากร
ตามสภาพก็ดีหรือใบขนสินคายกเวนอากรก็ดีเมือ่ เจาหนาที่ศุลกากรไดตรวจสอบถูกตอง และประเมินอากร แลว ใหชําระอากร
หรือใหเลขที่ยกเวนอากรบางสวนการนําเขาเลขที่เดียว แลวจึงสงใบขนสินคาไปคลังสินคานําการตรวจปลอย
1.2. ใบขนสินคาขาเขา ซึ่งไมมีบัญชีราคาสินคาอันพึงพอใจประกอบ การตรวจสอบใหนาํ ใบขนสินคาวางประกัน
1.3. การนําสินคาออกจากคลังสินคเมือ่ รับการตรวจกอนที่จะขอรับสินคาออกจากคลังสินคาใหผูนําของเขานําใบขน
สินคาพรอม Airway Bill และ Customs Permit ไปยื่นตอสารวัตรฯ หัวหนาคลังสินคาเพื่อตรวจสอบ และสั่งชื่อนายตรวจฯ ผูจะ
ทําการตรวจเสียกอน แลวจึงนําใบขนสินคานั้นไปขอรับสินคาได สินคาที่จะรับการตรวจใหนําออกมาไว ณ เขตตรวจสินคา การ
นําสินคาออกจากคลังจะทําตามลําดับเลขหมายและการขอรับกอนหลัง ซึ่งเจาหนาที่ประจําคลังสินคาเปนผูจดั ทํา
2. การผานพิธีการเกี่ยวกับใบขนสินคาขาเขาการตรวจปลอยและการเรียกเก็บเงินอากรสําหรับของที่นําเขามาทาง ทา
อากาศยานกรุงเทพ ซึ่งใชใบขนสินคาขาเขาพิเศษพรอมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลคาเพิ่ม (กศก.102)
จะตองเปนของที่มีลกั ษณะดังนี้
2.1. หนังสือพิมพรายวัน รายคาบ รายปกษ และภาพขาว
2.2. สวนประกอบและสิ่งอุปกรณ อากาศยาน ซึ่งนําเขามาเพื่อใช แทนของเกาหรือเพื่อใชรวม
2.3. ของผูโดยสาร ซึ่งไมไดนําติดตัวเขามาพรอมกับตน (Unaccompanied Baggage) และไมมีลกั ษณะเปนสินคา

2.4. ของใชสวนตัวหรือของติดตัวผูโดยสาร ซึ่งนําเขามาพรอมกับตนหรือไมไดนําเขามาพรอมกับตน แตมาในระวาง
บรรทุกที่ไมมีลกั ษณะเปนสินคาในทางการคา
2.5. ของขวัญหรือของตัวอยางที่ไมมลี กั ษณะเปนสินคาในทางการคา ซึ่งนําเขามาแตละครั้งมีราคาพึงประเมินไมเกิน
20,000.- บาท โดยไมจํากัดวาคาอากรที่จะตองชําระเปนจํานวนเงินเทาใด ทั้งนี้ ของนั้นตองไมเปนของที่ไดรับการลดหยอน
หรือยกเวนคาภาษีอากรตามกฎหมายวาดวยสงเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอืน่ หรือกฎหมายวาดวยพิกดั อัตราศุลกากรเวน
แตการลดหยอนเปนการลดหยอนเปนการทั่วไปตามประกาศ กระทรวงการคลัง
- ตองไมเปนของตองหามตองกํากัด ซึ่งตองมีใบอนุญาตหรือใบรับรองประกอบการตรวจสอบพิธีการ เวนแตของ
ที่ไดรับการผอนผันใบอนุญาตหรือใบรับรองดังกลาว
2.6. พลอยกิวดาที่ผูโดยสารนําติดตัวเขามาทางสวนตรวจของผูโดย สารในการผานพิธกี าร การตรวจและการเรียกเก็บ
เงินอากรสําหรับของซึ่งใชใบขนสินคาขาเขาพิเศษใหปฏิบัตดิ ังนี้
1. ใหผูนําของเขายื่นใบขนสินคาขาเขาพิเศษหนึ่งฉบับ Airway Bill และ Customs Permit ตอเจาหนาที่ ศุลกากร
ประจําคลังสินคา เมื่อนําของออกจากคลังสินคามานําการตรวจปลอยไดทันที โดยไมตองยื่นเอกสารดังกลาวผานฝาย พิธีการ
ตามปกติ
2. เมื่อไดดําเนินการตามขอ 1 เสร็จสิ้นแลว เจาหนาที่ศุลกากรประจําคลังสินคามอบตนฉบับ Customs Permit ให
เจาหนาที่คลังสินคา เมื่อนําของมาใหเจาหนาที่ศุลกากรทําการตรวจปลอยตอไป
3. กรณีที่ผูนําเขาทราบรายละเอียดแหงของที่นําเขาและ/หรือมีเอกสารในการนําเขา เชน Invoice , Packing List
หรืออื่น ๆ ใหผูนําของเขาหรือตัวแทนสําแดงจํานวน น้ําหนัก ชนิด ขนาด เครื่องหมายการคา (Model) (หากมี) ราคาและภาษี
อากร หากเปนอะไหลเครื่องยนตหรือยานพาหนะ ใหสําแดงเลขหมายชิ้นสวนและระบุดวยวาอะไหลนั้น ใชกับยานพาหนะชนิด
ใดยี่หออะไรรุนปใด ลงไวอยางชัดเจนในใบขนสินคาขาเขาพิเศษใหถกู ตองตรงตามความเปนจริง โดยแนบ Invoice และ/หรือ
เอกสารอื่น ๆ นั้น เปนเอกสารประกอบดวย
4. หากเปนกรณีทผี่ ูนําของเขาไมทราบรายละเอียดแหงของที่นําเขาและไมมีเอกสารเกี่ยวกับการนําเขาอื่น
นอกจาก Airway Bill ผูนําเขาหรือตัวแทนตองขอเปด Bill Of Sight เพื่อขอเปดตรวจของในความควบคุมของเจาหนาที่ศุลกากร
ประจําคลังสินคา และเมื่อไดมกี ารเปดตรวจและทราบรายการของที่นําเขาแลว ผูนําของเขาหรือตัวแทนตองสําแดงรายละเอียด
ในใบขนสินคาขาเขาพิเศษเชนเดียวกับทีต่ องปฏิบัติในกรณีตามขอ 2
5. เมื่อจัดทําใบขนสินคาขาเขาพิเศษแลว ใหยื่นตอเจาหนาที่ศุลกากรตรวจสอบและชําระภาษีอากร แลวตรวจ

ปลอยตามปกติตอไป
3. ในกรณีผูนําเขามีความจําเปนเรงดวนจะตองขอรับของออกไปในทันทีในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการก็
สามารถ ดําเนินการได โดยใหยนื่ คํารองขอผอนผันขอรับของไปกอน (แบบ กศก.103) และวางหลักประกันหรือหลักค้ําประกัน
คาภาษีอากร แลวมาปฏิบัติพิธีการใหครบถวนสมบูรณในภายหลังสําหรับสิ่งของดังตอไปนี้
3.1. สิ่งมีชีวิต
3.2. ของสดเสียงาย (พืชผักผลไม)
3.3. เอกสารบัญชีเรือ เอกสารการประชุม ภาพขาว ฯลฯ
3.4. ของสวนราชการ หรือ ของรัฐวิสาหกิจนําเขามาและมีความจําเปนเรงดวน
3.5. สวนประกอบและอุปกรณอากาศยาน ซึ่งนําเขามาใชทดแทน ของเกาหรือซอม
4. ของสวนตัวที่ผูโดยสารนําติดตัวเขามาทางทาอากาศยาน แบงการปฏิบัติ ดังนี้
4.1. ชองตรวจไฟเขียว ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักร (ผูโดยสารและลูกเรือ) ซึ่งไมมีของตองเสียอากร ไมมีของ
ตองหาม หรือของตองกํากัดเขามาพรอมกับตน ใหผานการตรวจที่ชองไฟเขียว ซึ่งมีปายสีเขียวมีตัวอักษรภาษาอังกฤษวา
"NOTHING TO DECLARE" ภาษาไทยวา "ไมมขี องตองสําแดง"
4.2. ชองตรวจไฟแดง ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักร (ผูโดยสารและลูกเรือ) ซึ่งมีของตองเสียอากร ของตองหาม
หรือ ของตองกําจัด เขามาพรอมกับตนใหผานทางตรวจที่ชองไฟแดง ซึ่งมีปายสีแดงมีตัวอักษร "GOOD TO DECLARE"
ภาษาไทยวา "มีของตองสําแดง" สําหรับผูโดยสารที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งไมทราบวาตนเองมีของตองเสียอากร
ของตองหามหรือของตองกํากัด ติดตัวมาพรอมกับตนหรือไมใหผา นทางตรวจที่ชองไฟแดงโดยใหผูนําเขาสําแดงรายการของ
ผูโดยสารตามแบบ CUSTOMS FORM N.211 ยื่นตอเจาหนาทีศ่ ุลกากรประจําชองตรวจ ตรวจสอบและเก็บเงินอากร ปาก
ระวาง

ที่มา : http://www.customs.go.th/p-i-air.html

