
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบปฏิบัติการตัวแทนออกของและบริการโลจิสติกส
CUSTOMS CLEARANCE & LOGISTICS 

スタンダード ベストプラクティス

www.v-servegroup.com
Line@ v-serve
Facebook : V
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สงวนสิทธิ์
และการเปลี่ยนแปลงขอความโดยไมตองแจงใหทราบ
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เอกสารประชาสัมพันธธุรกจิ 
 

สงวนสิทธิ์ยกเวนการปฎิบัติขอหนึ่งขอใดหรือทั้งหมด 
และการเปลี่ยนแปลงขอความโดยไมตองแจงใหทราบ 
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  สาขาโคราช    : เลขท่ี 992/2 หมู 8 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  
          โทร. :044-369875 มือถือ : 089-066-2798  
           E-mail: me02-logistics@v-servegroup.com 

  สาขาระยอง     : เลขท่ี 29/7 หมู 6. ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง    
                     โทร : 02-744-1007 #23 มือถือ : 063-851-6555   

           E-mail: me01-logistics@v-servegroup.com 
  สาขาดานแมสอด : เลขท่ี 985 ม.1 ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จ.ตาก  

           โทร.055-563971  มือถือ : 089-642-8362 
           E-mail: chaloemchai.m@v-servegroup.com 

 

ติดตอสํานักงานการตลาด 
สํานักงานกรุงเทพฯ : ช้ัน 20, ตึก MD Tower ถนนบางนา-ตราด (กม.3)   

              โทร. : 02 744 1007 , 02 744 1031-3  
              E-mail : vserve@v-servegroup.com 

สาขาหาดใหญ  : เลขท่ี 298/81 หมู 5 ต.พังลา  อ.สะเดา  จ.สงขลา  
           โทร. 074-241-340-1  
           E-mail : Southern@v-servegroup.com 

สาขาสุราษฎรฯ  : เลขท่ี 396/30 ม.4 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 
             โทร.077-286448 
             E-mail : sale.surath@v-servegroup.com 
 



 

SINCE 1983 

มาตรฐานปฏิบัตกิาร

 ความหมายความเปนเลิศ :
สามารถเสริมผลิตภาพการทํางานมีผลผลิตท่ีดีกวา
การขับเคล่ือนจําเปนท่ีตองมีกระบวนการอยางเปนระบบในการถายทอดความเปนเลิศใหครอบคลุมทุกมิติขององคกร
โดยมีคนหรือทรัพยากรมนุษยเปนองคประกอบท่ีสําคัญ
 V-Serve Group กอต้ังป 2526 
ครอบคลุมทุกมิติของงานโลจิสติกสท้ังในประเทศ
วี-เซิรฟ กรุป สามารถแขงขันไดในระดับสากลโดยไดรับความไววางใจจากบริษัทขนาดใหญท้ังของไทยแล
เหตุผลสําคัญบริษัทฯ มีแผนธุรกิจและยุทธศาสตรประจําป
ใหสอดคลองกับสถานการณเปล่ียนแปลงใน
ในองคกรใหมีสมรรถนะและศักยภาพสามารถใหบริการลูก

 กุญแจแหงความสําเร็จของงานบริการโลจิสติกสซ่ึงมีความยืดหยุนสูงอยูท่ีการมีระบบปฏิบัติการท่ีเปนเลิศ
ความตอเน่ืองเก่ียวของกับความสามารถในการ
จัดทําเปนคูมือและมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยางตอเน่ืองสามารถรองรับงานลูกคาไดอยางลงตัว
รูปธรรมในการขับเคล่ือนไดจัดทําเปนคูมือมาตรฐานการทํางาน 
Practice” ครอบคลุมมิติ 4 ดานของงานใหบริการประกอบดวย 

1. คูมือความเปนเลิศมาตรฐานปฏิบัติการตัวแทนออกของ
(Custom Broker Services Standard Best Practice Manual

2. คูมือความเปนเลิศมาตรฐานปฏิบัติการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 
(Warehouse Services Standard Best Practice Manual

3. คูมือความเปนเลิศมาตรฐาน
(Transport and Supply Chain Standard Best Practice Manual

4. คูมือปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยขนสง 
 

 บริษัทฯมีความมุงม่ันในการยกระดับการทํางาน
นอกจากใชเปนคูมือประกอบการทํางานของพนักงาน
ชวงเวลาอาจจําเปนตองมีความยืดหยุนทางบริษัทฯในเครือวี
ขอสงวนสิทธ์ิยกเวนปฏิบัติตามคูมือไมวาขอใดหรือท้ังหมดและหรือสามารถเปล่ียนแปลงขอความรวมถึงการทํางาน
ตามท่ีเห็นสมควรโดยไมตองแจงใหลูกคาทราบ
งานโลจิสติกสท่ีเก่ียวของ สามารถติดตอได
www.v-servelogistics.com และ 
พนักงานบริการลูกคาหรือสอบถามไดทาง 

กิตติคุณประกาศ 
และขอสงวนสิทธิ์การใชคูมือ 

ปฏิบัตกิารความเปนเลิศธุรกิจใหบริการงานโลจิสตกิส 
 

: อาจหมายถึงระบบการทํางานท่ีไดมีการพิสูจนแลววามีคุณคาตอองคกรและ
มีผลผลิตท่ีดีกวา สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ

การขับเคล่ือนจําเปนท่ีตองมีกระบวนการอยางเปนระบบในการถายทอดความเปนเลิศใหครอบคลุมทุกมิติขององคกร
โดยมีคนหรือทรัพยากรมนุษยเปนองคประกอบท่ีสําคัญ 

2526 (ค.ศ.1983) เปนธุรกิจใหบริการดานโลจิสติกสเขาสูปท่ี 
โลจิสติกสท้ังในประเทศ-ประเทศเพ่ือนบานและในระดับนานาชาติ ขีดความสามารถของ

เซิรฟ กรุป สามารถแขงขันไดในระดับสากลโดยไดรับความไววางใจจากบริษัทขนาดใหญท้ังของไทยแล
เหตุผลสําคัญบริษัทฯ มีแผนธุรกิจและยุทธศาสตรประจําปโดยเฉพาะมีระบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับสถานการณเปล่ียนแปลงในแตละชวงเวลา เก่ียวของกับการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษยทุกระดับ

ใหมีสมรรถนะและศักยภาพสามารถใหบริการลูกคาไดอยางตอเน่ือง  

งานบริการโลจิสติกสซ่ึงมีความยืดหยุนสูงอยูท่ีการมีระบบปฏิบัติการท่ีเปนเลิศ
ความตอเน่ืองเก่ียวของกับความสามารถในการถายทอดทักษะอยางเปนกระบวนการดวยการมี

มีการปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยางตอเน่ืองสามารถรองรับงานลูกคาไดอยางลงตัว
ไดจัดทําเปนคูมือมาตรฐานการทํางาน “V-Serve Logistics Standard Services Best 

ดานของงานใหบริการประกอบดวย  

มาตรฐานปฏิบัติการตัวแทนออกของ  
Custom Broker Services Standard Best Practice Manual) 

มาตรฐานปฏิบัติการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา  
Warehouse Services Standard Best Practice Manual) 

มาตรฐานปฏิบัติการขนสงทางถนนและมาตรฐานซับพลายเชนรวมบริการขนสง 
Transport and Supply Chain Standard Best Practice Manual) 
คูมือปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยขนสง (10S Safety Transport Manual

ในการยกระดับการทํางานใหมีความเปนเลิศเปนไปตามคูมือ
ใชเปนคูมือประกอบการทํางานของพนักงานยังเผยแพรใหกับลูกคา อยางไรก็ดีการปฏิบัติงานในแตละ

ชวงเวลาอาจจําเปนตองมีความยืดหยุนทางบริษัทฯในเครือวี-เซิรฟ กรุป ท่ีเปนนิติบุคคลใหบริการงานกับลูกคา
ขอสงวนสิทธ์ิยกเวนปฏิบัติตามคูมือไมวาขอใดหรือท้ังหมดและหรือสามารถเปล่ียนแปลงขอความรวมถึงการทํางาน

สมควรโดยไมตองแจงใหลูกคาทราบ ลูกคาประสงคท่ีจะขอรับคูมือความเปนเลิศมาตรฐาน
สามารถติดตอไดท่ีสายงานการตลาดและหรือดาวนโหลดทางอิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซต 

และ QR-CODE รายละเอียดตางๆสามารถสอบถามไดจากพนักงานการตลาดและ
พนักงานบริการลูกคาหรือสอบถามไดทาง Call Center โทร. 02 744 1007  

 
บริษัทในเครือวี-เซิรฟ กรุป 

พฤษภาคม 2562 

 

อาจหมายถึงระบบการทํางานท่ีไดมีการพิสูจนแลววามีคุณคาตอองคกรและ
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ

การขับเคล่ือนจําเปนท่ีตองมีกระบวนการอยางเปนระบบในการถายทอดความเปนเลิศใหครอบคลุมทุกมิติขององคกร

เขาสูปท่ี 36 การใหบริการ
ประเทศเพ่ือนบานและในระดับนานาชาติ ขีดความสามารถของ       

เซิรฟ กรุป สามารถแขงขันไดในระดับสากลโดยไดรับความไววางใจจากบริษัทขนาดใหญท้ังของไทยและตางชาติ 
ปฏิบัติงานเพ่ือปรับองคกร

เก่ียวของกับการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษยทุกระดับ

งานบริการโลจิสติกสซ่ึงมีความยืดหยุนสูงอยูท่ีการมีระบบปฏิบัติการท่ีเปนเลิศ
ะอยางเปนกระบวนการดวยการมีมาตรฐานการทํางาน

มีการปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยางตอเน่ืองสามารถรองรับงานลูกคาไดอยางลงตัว เพ่ือความเปน
Logistics Standard Services Best 

พลายเชนรวมบริการขนสง  

Safety Transport Manual) 

มีความเปนเลิศเปนไปตามคูมือ ไดจัดทําเปนรูปเลม
อยางไรก็ดีการปฏิบัติงานในแตละ

ท่ีเปนนิติบุคคลใหบริการงานกับลูกคา       
ขอสงวนสิทธ์ิยกเวนปฏิบัติตามคูมือไมวาขอใดหรือท้ังหมดและหรือสามารถเปล่ียนแปลงขอความรวมถึงการทํางาน

ลูกคาประสงคท่ีจะขอรับคูมือความเปนเลิศมาตรฐานปฏิบัติการ      
ท่ีสายงานการตลาดและหรือดาวนโหลดทางอิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซต 

รายละเอียดตางๆสามารถสอบถามไดจากพนักงานการตลาดและ



 

  

 

สารบัญ 
 

แนะนํา         หนา 
 

1. กิตติคุณประกาศและขอสงวนสิทธ์ิการใชคูมือ 

2. สารบัญ 

3. Quality policy 2019-2020 นโยบายคุณภาพ 

4. มาตรฐานคุณภาพสากลท่ีไดรับการรับรอง 

 

 

 

1 

2 

 

บทท่ี 1      ระบบประกันความพึงพอใจมาตรฐานความเปนเลิศปฏิบัติการตัวแทนออกของ        

              และบริการโลจิสติกส 

  

1. ระบบปฏิบัติการความเปนเลิศการสงมอบสินคา 

2. มีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอนตรวจปลอย 

3. ระบบการข้ึนทะเบียนพิกัดภาษีศุลกากร-การยกเวนอากร 

4. กระบวนการข้ึนทะเบียนงานนําเขา-สงออกทุกชิปเมนตท่ีรับงานจากลูกคา 

5. ศูนยปฏิบัติการทําใบกํากับและแกไขเอกสาร 

6. การติดตามสถานะใบขนสินคาหลังการตรวจปลอย 

7. การเก็บขอมูลเอกสารศุลกากรของลูกคา 5 ป 

8. ศูนยติดตามการทํางาน 

9. การบริหารความเส่ียงดวยการมีสํานักงานสํารอง 

10. ความเปนเลิศในการพัฒนาทักษะพนักงาน 

11. ผูใหบริการโลจิสติกสแบบเบ็ดเสรจ็ครบวงจร 

12. ใหบริการครบทุกพ้ืนท่ีครอบคลุมจังหวัดและประตูเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ัวประเทศ 

13. คลินิกใหคําปรึกษาเก่ียวกับดานศุลกากร-โลจิสติกสและดานคดีความ-กฎหมาย 

14. คูมือมาตรฐานความเปนเลิศปฏิบัติการตัวแทนออกของและบริการโลจิสติกส 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

 

บทท่ี 2    ความปลอดภัยดานมาตรฐานทั่วไปของการบริการพิธีการศุลกากร  
 

1. ความปลอดภัยดานมาตรฐานท่ัวไปของการบริการพิธีการศุลกากร  

2. เง่ือนไขท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามมาตรฐาน (ปจจัยภายนอกท่ีควบคุมไมได) 

 

 

6 

6-7 

บทท่ี 3    ความปลอดภัยดานการใหบริการงานขาออก  (Export  Service)  
 

1. ข้ันตอนการทํางาน Before  Load  ของฝายบริการลูกคาขาออก  

2. ข้ันตอนการทํางานของฝายปฏิบัติงานขาออก (ชิปปง) หรือเรียกวา DV  

3. ข้ันตอนการทํางาน After Load (หลังงานเสร็จส้ิน) ของฝายบริการลูกคาขาออก  

4. กระบวนการจัดการสินคาท่ีไมตรงกับเอกสารและการปองกันสินคาตกเรือสําหรับบริการงานขาออก 

(Export) 

 

8 

9 

9 

10 

 

SINCE 1983 



5. กระบวนการจัดการสินคาท่ีเสียหายสําหรับงานบริการขาออก (Export)  

6. การประเมินผล (Key Performance Indicator) 

    

10 

10-11 

บทท่ี 4    ความปลอดภัยดานการใหบริการงานขาเขา  (Import  Service)  
 

1. ข้ันตอนการทํางาน Before Loading  ของฝายบริการลูกคาขาเขา (Customer Service) 

2. ข้ันตอนการทํางานของฝายปฏิบัติการขาเขา 

3. ข้ันตอนการทํางานหลังงานเสร็จส้ิน After Clearing ของฝายบริการลูกคาขาเขา 

4. กระบวนการจัดการสินคาท่ีไมตรงกับเอกสารสําหรับงานบริการงานขาเขา (Import) 

5. กรณีสินคาไมตรงกับเอกสาร     

6. กระบวนการจัดการสินคาท่ีเสียหาย  

7. การประเมินผล (Key Performance Indicator) 

    

 

12 

13 

13 

14 

14 

14 

15-16 

บทท่ี 5    ความปลอดภัยดานประเมินความเสี่ยงพิธีการศุลกากร  
 

1. กําหนดลักษณะของงานท่ีมีความเส่ียง      

2. รายละเอียดตองระบุในใบแจงเตือนความเส่ียงและคาใชจายพิเศษ   

3. ประเภทความเส่ียงในการทํางาน 

 

 

17 

17 

17-20 

บทท่ี 6     ความปลอดภัยดานสทิธิประโยชนคืนอากร-ชดเชย –สงวนสิทธ-ิงานคาง  
 

1. ดานคืนอากรตามมาตรา 29  

2. ดานชดเชยอากร 

3. ดานสงวนสิทธิคืนเงินอากรท่ัวไป 

4. ดานงานคาง 

 

 

21 

21 

21 

22 

บทท่ี 7    ความปลอดภัยดานสินคาความเสี่ยงสูง  (High Risk Goods)  
 

1. ประเภทสินคาท่ีมีความเส่ียงสูงท้ัง 9 ประเภท          

2. รายละเอียดและแนวทางปฏบัิติตามคูมือดูแลสินคาความเส่ียงสูง   

3. เง่ือนไขเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของกับสินคาท่ีมีความเส่ียงสูง        

23 

23 

24-28 

 

บทท่ี 8    การตรวจสอบเอกสารใบขนสนิคากอนสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสระบบ PAPERLESS   
 

1. ระบบควบคุมคุณภาพ  ( Quality Inspection ) 

2. มีระบบการตรวจสอบใบขนฯสินคาแบบ Double Check 

3. การตรวจใบขนสินคาขาเขา – ขาออก 

 

 

29 

29 

30-33 

 

 
 

บทท่ี 9    ความปลอดภัยการสงมอบสินคา ของฝายปฏิบัติการ (DV)    
 

1. DV รับเอกสารจาก Customer Service (CS) โดยทําการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตาม 

Check List 

 

34 

 



2. ดานการตรวจสอบสภาพของสินคากอนการตรวจปลอย   

3. การดูแลสินคาไมใหเกิดความเสียหาย   

       

34 

34-35 

บทท่ี 10    ความปลอดภัยดานการเฝาระวัง ติดตามและตรวจสอบการทํางาน (WMC)  
 

1. การแจงเตือน E-Alert      

2. ติดตามสถานะใบขนสินคาและ Call Center 24 Hours 

3. การดําเนินการตามมาตรฐาน AEO ของกรมศุลกากร  

        

 

36 

36 

37-38 

บทท่ี 11    การะติดตามสถานะใบขนสินคาหลังการตรวจปลอย (Document Control Center : DCC) 
 

 

1. สงขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาเพ่ือใชในการกํากับตูสินคาในการตรวจปลอย 

2. การติดตามสถานะ 0309 ของใบกํากับการขนยายสินคาและใบขนสินคาขาออก 

3. การติดตามสถานะ 0409 ของใบขนสินคาขาออกหลังจากเรือออก 

4. การจัดสงสําเนาใบขนสินคาขาเขาและใบขนสินคาขาออกสถานะ 0409 หลังการตรวจปลอย 

5. การใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

39 

39 

40 

40 

41 

 

บทท่ี 12    ความปลอดภัยดานการจัดสงเอกสาร (Messenger)   
 

1. RIGHT TIME / ถูกตรงตอเวลา   

2. RIGHT PLACE / ถูกสถานท่ี 

3. RIGHT CONDITION / เง่ือนไขของการสงมอบเอกสาร   

4. RIGHT COST / ราคาตนทุน             

5. RIGHT SAFETY / ความถูกตองปลอดภัยของเอกสาร   
 

 

42 

42 

42 

42 

43 

บทท่ี 13    ความปลอดภัยดานบันทึกฐานขอมูล ในระบบ MASTER PROFILE   

             (ฐานขอมูลลกูคา  ดานพิธีการศุลกากร) 

 

 

1. กําหนดเง่ือนไขระยะเวลาในการจัดสงขอมูล Master Profile    

2. รายละเอียดในการบันทึกฐานขอมูล Master Profile    

3. การดําเนินตามคําส่ังท่ี 1/2561 เร่ืองการเพ่ิมและแกไขขอมูลในระบบ Master Profile 

4. การแจงใหลูกคาอนุมัติรับทราบการใชพิกัด  

5. การบันทึกฐานขอมูลเขาระบบ  

6. กรณีเรงดวนฉุกเฉินเพ่ือขอลัดข้ันตอนในการบันทึกฐานขอมูล Master Profile  

7. การจัดเก็บเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของกับการบันทึกฐานขอมูลพิกัดอัตราอากร 

 

 

44 

44 

44-45 

46 

47 

48 

49 

บทท่ี 14    การจัดเก็บเอกสารดานพิธีการศุลกากร Electronic   

 

1. หมวดหมูชุดใบขนสินคาของแตละเภท 

2. ลําดับข้ันตอนของการเก็บเอกสารชุดใบขนสินคา 

3. ข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารสําคัญตามระบบ  Check List 
4. การตรวจสอบเอกสารสําคัญตางๆใหครบถวน 

 

50 

50 

50 

51 



5. การคียขอมูลเขาในระบบ โปรแกรม Docuworks Desk 

6. ข้ันตอนการขอดูขอมูลเอกสารชุดใบขนสินคายอนหลัง 

7. ข้ันตอนการจัดเก็บเอกสารเปนไฟล Electronics 
 

51 

52 

53-54 

 

WHAT CAN V-SERVE DO 55-57 

  

  

  

  

  

 

สามารถขอคูมือความเปนเลิศระบบปฏิบัตกิารตัวแทนออกของ 

และบริการโลจิสติกส ไดท่ีนี่... 
 

E-Mail  :  Mkt4@v-servegroup.com             

Call Center  :  02-744-1007 ตอ่ 19 

Hot Line  :  064-656-5999 สายตรง 

www.v-servelogistics.com             สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมได               
โดยการ SCAN QR CODE ไดที่น่ี 
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ระบบประกันความพึงพอใจ 

มาตรฐานปฏิบัติการความเปนเลิศปฏิบัติการตัวแทนออกของและบริการโลจิสติกส 

Satisfaction Warrantee : Customs Clearance & Logistics Service Best Practice  
 

1. Just In Time Best Practice / ระบบปฏิบัติการความเปนเลิศการสงมอบสินคา 
 Inbound / ขาเขา  98% เอกสารครบถวนลวงหนา 3 วันทําการกอนวันเรือเขา 

 Outbound / ขาออก    100% เอกสารครบถวนลวงหนา 1 วันทําการกอนวันเรือออก / ETL 

 Inbound Air Port     98% เอกสารครบถวนลวงหนา 1 วันทําการกอน Flight Landed   

 LCL Inbound   98% เอกสารครบถวนหลังเอเยนตเรือเปดตู 1 วันทําการ 
 

2. Document Inspection Process / มีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอนตรวจปลอย 

 Inbound / ขาเขา  Error ไมเกิน 0.1%  

 Outbound / ขาออก    Error ไมเกิน 0.1% 
 

3. Customs Tariff Code Master Profile / ระบบการขึ้นทะเบียนพิกัดภาษีศุลกากร-การยกเวนอากร 
      โดยมีผูชํานาญการศุลกากรรับอนุญาตตรวจสอบและตองผานการตรวจสอบจากลูกคา โดยเฉพาะพิกัด

และอัตราอากรรวมถึงการยกเวนอากรตามสิทธ์ิจะถูกฝงเขาไปในระบบฐานขอมูลซอฟตแวร การทําใบขนสินคา

ผูปฏิบัติงานไมสามารถแกไขไดเปนการปองกันความผิดพลาดในการใหพิกัดศุลากรผิด มีการอัพเดททุก 4 เดือนโดย

ลูกคาสามารถดาวนโหลดไดทางอิเล็กทรอนิกส 
 

4. ERP Shipment Planning (Inbound/ Outbound) / มีกระบวนการขึ้นทะเบียนงานนําเขา-สงออก

ทุกชิปเมนตที่รับงานจากลูกคา  
นวัตกรรมระบบซอฟตแวรของวี-เซิรฟเช่ือมโยงกับโครงขายโปรแกรมERP ต้ังแตการรับงาน-วันปลอย/ตรวจ

สินคา-การออกใบแจงหน้ี ฯลฯ ลูกคาสามารถขอ Password เพ่ือเขาไปตรวจสอบและตรวจสอบยอนหลัง 

(Tracking and Traceability)  
 

5. Call Center 24 Hours / ศูนยปฏิบัติการทําใบกํากับและแกไขเอกสาร  
      เพ่ือการยกตูสินคาข้ึนเรือโดยไมติดขัดหรือตูสินคาตกเรือรวมถึงรถบรรทุกไมตองรอคางคืนมีพนักงานเขา

กะทํางาน 24 ช่ัวโมง ต้ังแตเวลา 08.30 น. - เวลา 07.00 น. (วันรุงข้ึน) โดยเช่ือมโยงกับระบบขนสง (E-TRUCK) 

ซ่ึงจะมีการควบคุมการสงมอบตูสินคากอน “Closing Date/ Time” ซ่ึงจะมีการใสขอมูลท่ีต้ังโรงงานลูกคาและจุด

สงมอบสินคา ณ ทาเรือตาง  ๆ(ติดตอ Call Center 086-341-2736) 

 

 

 
 

 

6. Customs Entry Status 0409 / การติดตามสถานะใบขนสนิคาหลังการตรวจปลอย  
      เปนระบบนวัตกรรมซอฟตแวรเช่ือมโยงกับขอมูล E-Customs ต้ังแตการทําใบขนสินคา-การตรวจสินคา

จนถึงการยกตูคอนเทนเนอรข้ึนเรือเพ่ือเปนการติดตามสถานะพิธีการศุลกากรสงออกครบถวน โดยลูกคาสามารถ

ขอ Password เพ่ือติดตามสถานะงานทาง E-Tracking (สามารถเขาชมและสาธิตการทํางานได) 

 
 

บทท่ี 1 

สามารถดูขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับ Call Center 24 hours 
ผานมือถือไดท่ีน่ี 
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7. E-Customs Document Filing / การเก็บขอมูลเอกสารศุลกากรของลูกคา 5 ป 
      ตามกฎหมายศุลกากรผูนําเขา-และสงออกจะตองเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือใหศุลกากรสามารถเขามาสุม

ตรวจไดเปนระยะเวลา 5 ป ทางวี-เซิรฟฯมีนวัตกรรมซอฟตแวรเช่ือมกับเคร่ืองสแกนเนอรเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของ

กับพิธีการศุลกากรเปนหมวดหมูโดยสามารถเลือกซอรสจากเลขท่ี Invoice หรือเลขท่ีใบขนสินคารวมถึงวันเรือเขา/

เรือออก โดยลูกคาสามารถขอเอกสารยอนหลังได 
 

8. WMC : Watching Monitor Center / ศูนยติดตามการทํางาน 
     เปนหนวยงานเช่ือมโยงกับซอฟตแวรซ่ึงเปนนวัตกรรมของวี-เซิรฟฯ ในการติดตามการทํางานเพ่ือใหการสง

มอบสินคาเปน “Just In Time” และการติดตามใบสถานะขนสงสินคา (Status 0409) ฯลฯ เพ่ือใหสอดคลองกับ

การประกันความพึงพอใจใหกับลูกคา  
 

9. Risk Management : Remote Office / การบริหารความเสี่ยงดวยการมีสํานักงานสํารอง 
      เพ่ือรองรับภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินท่ีคาดไมถึงทําใหสามารถบริการงานใหลูกคาไดอยางตอเน่ือง 

(BCM) สํานักงานสํารอง 2 แหง สํานักงานใหญ สุขุมวิท 77 ใหศูนยขนสงก่ิงแกวเปนสํานักงานสํารองและสํานักงาน

หาดใหญ มี Remote Office อยูท่ีศูนยขนสงดานปาดังเบซาร โดยมีคอมพิวเตอร-เซิรฟเวอรสํารอง-รวมถึง

ซอฟตแวร “E-Customs” พรอมท้ังมีการอัพเดทขอมูลสินคาของลูกคาวันตอวันอีกท้ังมีการซอมอยางนอยปละ     

3 ครั้ง กรณีมีอัคคีภัยสํานักงานสํารองสามารถทําพิธีการศุลกากรไดภายในไมเกิน 2 ช่ัวโมง (สามารถขอ

รายละเอียดไดท่ีฝายการตลาด) 

 

 

 
 

10. Skill Development Best Practice / ความเปนเลิศในการพัฒนาทักษะพนักงาน  
      นโยบายคุณภาพกําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ “Skill Capital” ดวยการสรางเสริมทักษะ และ

ศักยภาพของพนักงานต้ังแตระดับบริหาร-ระดับกลาง-ระดับปฏิบัติการ มีการนําระบบ Mentor & Coach เขามา

ชวยในการแบงแยกระดับทักษะของพนักงาน รวมถึงมีศูนยบมเพาะพนักงานใหม (New Staff Incubate Center) 

ในการอบรมกอนใหปฏิบัติงานจริง ในป2562 มีหลักสูตรการอบรมพนักงานและการดูงานในระดับตางๆรวมกันถึง 

107 หลักสูตร มีหนวยงานรับผิดชอบทําการประเมินผลและติดตามการฝกอบรมอยางใกลชิด อีกท้ังมีศูนยฝกอบรม

ของตนเองภายใตสถาบันวิชาการวี-เซิรฟ (V-serve Academy Institute) และโรงเรียนสงเสริมการนําเขาสงออก 

ใหการอบรมทักษะท้ังกับพนักงาน-ลูกคาและผูนําเขาสงออก สามารถดูรายละเอียดไดทางเว็บไซต  

www.v-serveacademy.com 
 

 

11. Logistics Integrated Provider / ผูใหบริการโลจิสติกสแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
      V-serve Group เปนผูใหบริการในทุกมิติของงานโลจิสติกสท้ังดานพิธีการศุลกากร, การขอคืนอากรและ

สิทธิประโยชนทางภาษี, สํานักงานกฎหมายครบวงจรโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับศุลกากร, ผูใหบริการ International 

Freight Forwarder ใหบริการขนสงระหวางประเทศท้ังทางเรือ อากาศและรถไฟ (โดยเฉพาะเสนทางดานปาดังเบ

ซาร-ทาเรือปนัง) , มีคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาของวี-เซิรฟฯ 3 แหง มีพ้ืนท่ีใหบริการมากกวา 50,000 

ตารางเมตรบนเน้ือท่ีรวมกัน 100 ไร พรอมดวยฟลีทรถบรรทุกรวมกันมากกวา 350 คันและมีศูนยขนสง-ลานวางตู

คอนเทนเนอร 3 แหง ไดแก ถนนก่ิงแกว, ทาเรือแหลมฉบัง และดานปาดังเบซาร, ดานงานมูลคาเพ่ิมตามดีมานด

ของลูกคา เชน งานบรรจุตูคอนเทนเนอร งานติดฉลาก งานแพ็คก้ิง-แบงบรรจุ ฯลฯ อีกท้ังเปนผูนําเขาท้ังขายปลีก

และขายสงวัสดุและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับคลังสินคาและงานโลจิสติกสเกือบทุกชนิด (มีศูนยสาธิตการบรรจุตู ณ 

คลังสินคาบางนา กม.12 ลูกคาสามารถเขาชมและฟงบรรยายติดตอไดท่ีฝายการตลาด) 

สามารถดูขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับ Remote Office 
ผานมือถือไดท่ีน่ี 
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12. Comprehensive Service for Main Hub & Economic Gateway / ใหบริการครบทุกพื้นที่

ครอบคลุมจังหวัดและประตูเศรษฐกิจที่สําคัญทั่วประเทศ เชน สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ, สาขาทาเรือแหลม

ฉบัง, สาขาระยอง(บานฉาง), สาขาสุราษฎรธานี(อําเภอเมือง), สาขาหาดใหญ, สาขาดานปาดังเบซารสาขาทาเรือ

สงขลา, สาขายอยทาเรือปนัง, สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร 2 (โคราช), สาขาดานแมสอด, สาขานครยางกุง 

(ประเทศเมียนมา), อีกท้ังยังมีศูนยขนสง 3 แหงไดแก ถนนก่ิงแกว-ทาเรือแหลมฉบัง- ดานปาดังเบซาร, มีคลังสินคา

และศูนยกระจายสินคา 3 แหงไดแก คลังสินคาบางนา ถนนศรีนครินทร กม.12 , คลังสินคาบางปู ถนนเทพารักษ 

กม.16 และคลังสินคาก่ิงแกว ถนนก่ิงแกว ซอย 37 
 

13. Customs & Logistic Clinic / คลินิกใหคําปรึกษาเกี่ยวกับดานศุลกากร-โลจิสติกสและดานคดีความ-

กฎหมาย มีศูนยใหการปรึกษาประกอบดวยผูเช่ียวชาญแตละดานใหการปรึกษาทางอิเล็กทรอนิกสท้ังดานพิกัด

อัตราศุลกากร การยกเวนอากร งานดานภาษีอากร กฎหมาย ดานขนสง คลังสินคาและบรรจุภัณฑ รวมถึงการ

ขนสงโลจิสติกสขามแดนประเทศเพ่ือนบาน หากประสงคท่ีจะมาพูดคุยหรือปรึกษาหารือสามารถติดตอไดทาง

โทรศัพท 02-332-3940 ตอ 1078 Email : Tanakorn_s@v-servegroup.com  

 
 

 
 
 

14. Customs Clearance Standard Best Practice Manual / คูมือมาตรฐานความเปนเลิศปฏิบัติการ

ตัวแทนออกของและบริการโลจิสติกส  
     ในการปฏิบัติงานดานตัวแทนออกของไดยกระดับไปถึงระบบปฏิบัติการเปนเลิศ โดยมีคูมือการทํางาน

ครอบคลุมความเส่ียงและความปลอดภัยในการปฏิบัติการพิธีการศุลกากรในดานตางๆ 12 ดานลูกคาสามารถขอ

คูมือเปนเอกสารหนาประมาณ 57 หนาผานทางฝายการตลาด โทรศัพท 02-7441007 ตอ 19  

      

 

 

 

 

 

 

 

การใชคูมือฉบับนี ้

โปรดอานและทําความเขาใจ รายละเอียดการทํางานและดําเนินการใหเปนไปตาม  

“คูมือมาตรฐานความปลอดภัยดานพิธีการศุลกากร” 

หากไมเขาใจหรือมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดท่ีฝายเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทํางาน 

ไดท่ีเบอรโทร 02-332-3940-9  ตอ 1091 หรือท่ี คุณธนากร  แสงพิทูร ตอ 1078 

 

 

 

 

สามารถดูขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับ Customs & Logistic Clinic 
ผานมือถือไดท่ีน่ี 

 

สามารถดาวนโหลดสารบัญคูมือมาตรฐานความเปนเลิศปฏิบัติการตัวแทนออกของ
และบริการโลจิสติกส ผานมือถือไดท่ีน่ี 
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ความปลอดภัยดานมาตรฐานทั่วไปของการบริการพิธีการศุลกากร 
 

1. งานบริการขาออก (Export  Service) 

สามารถดําเนินการผานพิธีการทางศุลกากรจนสินคาสามารถบรรจุหรือลากตูสงออกไดทันเวลาตามวัน

ซ่ึงลูกคากําหนด (ETL. Date) โดยท่ัวไปลูกคาจะตองจัดสงเอกสาร หรือแจง Shipment ลวงหนากอนวันสงออก    

1 วันทําการ 
 

2. งานบริการขาเขา (Import  Service) 

การนําเขาทางเรือสามารถดําเนินการผานพิธีการทางศุลกากรและจัดสงสินคาใหลูกคาไดภายในไมเกิน 

4 วัน หลังวันเรือเขา (ETA. Date) สําหรับทางอากาศ (Air port) ภายในไมเกิน 1 วัน นับแตวัน Flight Arrival 

Date หรือตามเวลาท่ีไดมีการตกลงกับลูกคา (ไมนับวันหยุดราชการ)โดยลูกคาจะตองสงเอกสารครบสมบูรณ 

(Complete) ลวงหนากอนเรือเขา 3 วันทําการและชําระภาษีกอนวันปลอยของ 1 วัน ทําการ 
 

3. งานบริการคืนอากร (Duty  Refund) มาตรา 29  

เน่ืองจากการคืนอากรตามตรา 29 ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560  ของกรมศุลกากรมีหลาย

ประเภทโดยท่ัวไปจะสามารถดําเนินพิธีการทางศุลกากรในการขอคืนอากรไดภายใน 45 วัน นับแตวันย่ืนชุดเอกสาร 

(โดย 90% ของงานบริการ จะสามารถทําไดตามกําหนดน้ี) 

 

เงื่อนไขที่ไมสามารถดําเนินการไดตามมาตรฐาน (ปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได) 

1. Customer  Defect / ปจจัยเกิดจากลูกคา ลูกคาไมจัดสงเอกสารท่ีจําเปนในการดําเนินพิธีการทาง

ศุลกากรกอนวันบรรจุตูหรือลากตู 1 วัน สําหรับงานขาออกหรือ 3 วัน ลวงหนากอนวันเรือเขาสําหรับงาน

ขาเขาหรือสําหรับงานคืนอากรตามมาตรา 29  ลูกคาจะตองสงใบแนบคืนอากรขาเขาและขาออกฉบับ

ตนฉบับกอนการเร่ิมตนรับงานสินคาของลูกคาไมตรงกับเอกสารของลูกคา 

2. Official  Holiday  Defect  / ปจจัยวันหยุดราชการ  กําหนดเวลามาตรฐานจะไมนับวันหยุดราชการ 

(Holiday) ซ่ึงจะมีกําหนดไวในแปลนงาน 

3. Goods  Defect  / สินคาของลูกคาไมตรงกับสําแดงในเอกสารของลูกคาเอง หรือใชรหัสวา GD กรณี

เชนน้ีจะตองมีการแจงใหลูกคารับรูโดยใชวิธี PC. Report 

4. Unable  Defect / เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ  เชน  กรมศุลกากร หรือเจาหนาท่ีมีการเปล่ียนแปลงระเบียบหรือ

วิธีการปฏิบัติงานโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาและสําหรับการขอคืนอากรตามมาตรา 29  เหตุสุดวิสัยยัง

รวมถึงการท่ีงานไดรับการอนุมัติแลวแตทางราชการติดขัดเก่ียวกับการจายเงินคืนอากรดวยสาเหตุตาง  ๆ

เชน ไมมีงบประมาณหรือเปนปญหาของการออกเช็คของหนวยราชการ (UD  =  Unable Defect) 

5. Urgent  Case / กรณีงานเรงดวน  หากลูกคาประสงคท่ีจะใหมีการทํางานบริการงานขาเขาและขาออก

ใหเร็วกวามาตรฐานการบริการของบริษัทฯ ตามท่ีกําหนดลูกคาจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรมายัง 

พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE) ผูรับผิดชอบงาน  ท้ังน้ีหากพนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE) พิจารณาวาปฏิบัติไดหรือไมไดจะตองตองแจงใหลูกคาทราบเปนลายลักษณอักษร

โดยเร็วท่ีสุดพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)จะตองสอบถามความสามารถในการปฏิบัติงาน

จาก DV ประกอบการพิจารณา)วิธีการปฏิบัติเม่ือไมไดรับหนังสือแจง Urgent Case จากลูกคา ไดแก 

 

บทท่ี 2 
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1) กรณีปฏิบัติได 

(1) ให พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE) หรือหัวหนางานทําหนังสือแจงใหกับ

ลูกคาทราบโดยระบุเง่ือนไขตาง  ๆ(หากมี) 

(2) ให พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)มีคําส่ังไปยัง DV ท่ีรับผิดชอบงาน  

โดยใชสําเนาฉบับในขอ 5.1 ขอท่ี (1) เปนคําส่ังโดยตองระบุวันท่ีและเวลาของการสง

มอบสินคาใหชัดเจน 

2) กรณีปฏิบัติไมได 

(1) ให พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ทําหนังสือถึงลูกคาแจงเหตุผลของ

การปฏิบัติไมได 

(2) หากลูกคายังยืนยันใหเปน Case Urgent ให พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER 

SERVICE) นําเร่ืองใหทางหัวหนางานเปนผูพิจารณา 

(3) กรณีหัวหนางานพิจารณาแลวยังเห็นวาไมสามารถปฏิบัติงานไดก็ใหทําหนังสือแจงลูกคา

เปนลายลักษณอักษรอีกคร้ังพรอมท้ังเหตุผลประกอบ 

(4) ท้ังน้ีใหพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)สงสําเนาตามขอ 5.2 (3) จํานวน 

1 ฉบับใหกับฝายการตลาดรับทราบและจัดเก็บ 
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ความปลอดภัยดานการใหบริการงานขาออก  (Export  Service) 

1. ขั้นตอนการทํางาน Before  Load  ของฝายบริการลูกคาขาออก (Customer Service) ไดมีการแบงงาน

ออกเปนแตละแผนกพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE) สําหรับใหการบริการแกลูกคาเปน

แบบเฉพาะเจาะจงโดยใหบริการแบบ One Stop Service ลูกคาสามารถติดตามงานไดต้ังแตรับงานจนปด

งานโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1) การรับแจงงานโดยลูกคาอาจ Fax หรือสงเอกสารท่ีจําเปนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือทาง

บริษัทอาจดําเนินการจัดทําข้ึนตามขอบเขตการบริการตามท่ีทางฝายการตลาดไดทําขอตกลงไวกับ

ลูกคา 

2) การออกแผนงานสงออกใหลูกคา (Export  Plan  Loading) เปนรายงานท่ีเช่ือมโยงกับโปรแกรม

ERP ตองจัดสงใหลูกคาทุกคร้ังท่ีมีการยืนยันการสงออกเปนเอกสารท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะพนักงาน

ของ V-SERVE จะใชเปนหลักฐานในการทําเอกสารสงออก สวนเอกสารของลูกคาท่ีใช Load จะ

ถือเปนเอกสารประกอบในการทํางานเทาน้ันทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)

ตองแจงลูกคาไดใหความสําคัญกับ Export Plan Loading หากไมไดรับหรือไมถูกตองจะตองแจง

ทันทีซ่ึงลูกคาจะใชในการติดตามสถานภาพในการทํางานในระบบ Electronic Tracking ท้ังขณะ

ปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงานโดยวิธี On-line ท้ังในแบบ Internet และ Extranet (ลูกคา

สามารถดูทาง Internet และมือถือผาน App. (ดูภาพประกอบหนา 16) 

3) ข้ันตอนการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก  ตัวแทนบริษัทเรือ , Survey โดยเฉพาะใน

สวนของการขนสงหากลูกคาใหบริษัทเปนผูประสานงานจัดหาขนสงก็ตองใชบริการจากผูใหบริการ

ขนสงซ่ึงข้ึนทะเบียนบัญชีรายช่ือผูใหบริการและการแจงการใชบริการใหพนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE)ใชแบบฟอรมใบแจงการใชบริการ (ขนสง) โดยตองปฏิบัติตามคูมือ

กระบวนการทํางานของแผนกบริการจัดหาขนสง 

4) การทํางานในสวนท่ีเก่ียวกับการเตรียมและการตรวจสอบ (On Process Inspection) โดยการ

ตรวจความครบถวนและถูกตองของเอกสารท่ีจะนําไปใชในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพ่ือใหงาน

ไมมีความผิดพลาดเก่ียวกับเอกสาร(Accuracy)ท้ังน้ีชุดใบขนฯขาออกจะตองมีการ Pre-Print เพ่ือ

ตรวจสอบเอกสารกอนสงขอมูลใหกับกรมศุลกากรและเม่ือมีการตรวจสอบแลวจะทําการ

ประทับตรา “INSPECTED” และนําไปใหแผนกตรวจสอบเอกสาร (Documents Inspection) 

ทําการตรวจสอบอีกคร้ัง โดยการประทับตราตรวจสอบในใบขนฯขาออกแลวจึงสงชุดเอกสารให 

DV นําไปดําเนินการตอ   

 

2. ขั้นตอนการทํางานของฝายปฏิบัติงานขาออก (ชิปปง) หรือเรียกวา DV ซ่ึงเปนหนวยงานในการปฏิบัติงาน 

(Operation) ในการติดตองานภายนอกบริษัทซ่ึงไดแบงออกเปนแผนกประจําแตละทารวมท้ังสํานักงาน

สาขาสุวรรณภูมิและสาขาแหลมฉบังโดยจะมีวิธีการทํางานดังน้ี 

1) การรับชุดเอกสารจากฝายบริการลูกคาขาออกซ่ึงประทับตรา “INSPECTED” โดยจะตองตรวจสอบ

ความครบถวนและความถูกตองของเอกสารโดยจะยึดถือ Export Plan Loading เปนเอกสารสําคัญ 

โดยจะไมมีการดําเนินงานนอกเหนือจากท่ีปรากฏในแผนงานดังกลาวโดยเด็ดขาด 

บทท่ี 3 
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2) การดําเนินพิธีการศุลกากรใบขนสินคาขาออก โดยท่ัวไปจะใชระบบ Paper Less แบบ Green Line 

โดยจะสําแดงสิทธิประโยชนตาง  ๆก็เปนไปตามท่ีทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)

มีการแจงไวตาม Export Plan Loading ไดแกการขอชดเชยภาษีมาตรา 29หรือ BOI ฯลฯการ

สงออกโดยใชสิทธิตัวแทนออกของรับอนุญาตมาตรฐาน เอ อี โอ จะไดรับสิทธิ Green Line ซ่ึงจะมี

การ Post Review จากกรมศุลกากรภายหลังการสงออกแลวเสร็จ 

3) การปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสินคาของกรมศุลกากรซ่ึงจะมีวิธีการท่ีแตกตางกันไปข้ึนอยูกับวาจะเปน

การสงออกแบบ CFS หรือ CY หรือแบบอ่ืน  ๆ

4) การปฏิบัติการในการรับบรรทุกตูสินคาของตัวแทนบริษัทเรือท้ังน้ีกรณีท่ีการทํางานไมเปนไปตามท่ี

กําหนดหรือสินคาเสียหายก็ใหแจงและรายงานใหพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)

รับทราบพรอมท้ังส่ังการและแจงกับลูกคาโดยการทํารายงานปญหาใหกับลูกคาซ่ึงเรียกวา PC. 

Report 

5) การติดตามเอกสารหลังการสงออกไดแก การติดตามสถานะสงออกเร่ิมจาก 0301, 0309 จนกระท่ัง

ไดรับสถานะของใบขนสินคาขาออก 0409 จึงถือวาสมบูรณตามพิธีการสงออกใหเปนไปตามคูมือการ

ติดตามสถานะใบขนสินคา 

6) การปดงานและการสงเอกสารให DVโดยการรายงานการตรวจสินคาลากตูท่ีเรียกวา CY Report 

ใหกับลูกคาในวันรุงข้ึนซ่ึงจะมี 2 รูปแบบคือ แบบ CY หรือแบบลูกคาบรรจุตูเองและบรรจุตู CFS 

พรอมท้ังสงชุดเอกสารตาง  ๆใหกับทาง DV เพ่ือสงใหกับลูกคาหลังจากท่ีงานไดเสร็จส้ิน 

 

3. ขั้นตอนการทํางาน After Load (หลังงานเสร็จส้ิน) ของฝายบริการลูกคาขาออก 

1) การรับเอกสารท่ีผานการปฏิบัติงานของสวนงานปฏิบัติการหรือเรียกวา DV  

2) การรายงานความสําเร็จใหลูกคาซ่ึงเรียกวา Export After Loading หรือรายงานความสําเร็จของงานท่ี

สงออกแลวเปนการรายงานทาง Computer On-line รวมไปถึงการแกไขปญหาตางๆเก่ียวกับการ

บริการท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด NCP ก็ใหจัดทํา PC. Report แจงใหลูกคาทราบ(โดยลูกคาสามารถ 

Track ตรวจสอบขอมูลยอนหลังไดทางอิเล็กทรอนิกส) 

3) การปดงานและเก็บเอกสารโดยการสงเอกสารตางๆใหแผนกเอกสารกลางเก็บไว 5 ปนับแตวันบรรจุตู 

หรือลากตูหรือ ETL.  เอกสารท่ีจัดเก็บน้ีลูกคาสามารถท่ีจะรองขอมายังพนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE)เพ่ือทําการจัดสงขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน 
 

4. Non  Conforming  Process (NCP) กระบวนการจัดการสินคาท่ีไมตรงกับเอกสารและการปองกัน

สินคาตกเรือสําหรับบริการงานขาออก (Export)  

1) งานบริการขาออกแบบท่ีบรรจุสินคาเขาตูในทาเรือหรือ ICD ท่ีเรียกวาบรรจุแบบ CFS เปนหนาท่ี

ของตัวแทนบริษัทเรือ(Tally) จะเปนผูรับผิดชอบในการบรรจุสินคาเขาตูจึงเปนหนาท่ีของตัวแทน

บริษัทเรือในการท่ีจะตรวจสอบความถูกตองของสินคา เชน ชนิดของสินคาหรือ Shipping Mark 

จะตองถูกตองตรงกับตูคอนเทนเนอรท่ีจะจัดสงตามใบ Booking ของลูกคาและตรงกับ Invoice 

และ Packing List หรือ B/L 

2) บริการงานบรรจุตูท่ีโรงงาน (CY) แบบบริษัทบริการในการบรรจุตู (หรือแบบ Logistic) ทางลูกคา

จะตองเตรียมสินคาใหตรงกับเอกสารไดแก Invoice และเอกสารอ่ืนๆทางบริษัทจะบรรจุโดยใช

แรงงานและเคร่ืองทุนแรง เชน รถยก Fork Lift โดยมีเจาหนาท่ีนับจํานวนสินคาและออกใบรับ

สินคาหรือเซ็นรับในเอกสารของลูกคาสําหรับกรณีลูกคาบรรจุตูเอง (CY) ลูกคาจะตองตรวจสอบ
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จํานวนและความถูกตองของสินคาวาตรงกับเอกสารและลูกคาจะตองแจงกําหนดการลากตูเขา

ทาเรือใหทางบริษัทฯทราบหามลากตูเขาทาเรือหรือ ICD กอนแจงให V-SERVE หรือสงออกกอน

ทําพิธีการศุลกากร  

3) ทุกคร้ังท่ีมีการรับงานบริการสงออก  ทาง V-SERVE จะจัดทําใบ Export Plan Loading สงให

ลูกคาทาง Fax หรือทาง On-line ใหลูกคาตรวจสอบรายละเอียดตางๆดวยความถ่ีถวนทาง

พนักงาน Customs Service จะดําเนินการตาม Plan หากไมมีรายการใน Plan ก็จะไมมีการ

ดําเนินพิธีการทางศุลกากรดังน้ันหากไมตรงกับความตองการหรือมีรายการเกินหรือขาดกวาสินคา

ท่ีจะมีการสงออกจะตองแจงใหมีการแกไขโดยไมลาชา (โดยการแจงทาง e-Mail) 

 

5. กระบวนการจัดการสินคาที่เสียหาย สําหรับงานบริการขาออก (Export) 

1) สําหรับกรณีท่ีพบสินคาเสียหายไมวากรณีใดสําหรับการบริการบรรจุตูในทาเรือ (CFS)  เปนหนาท่ี

ความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีตัวแทนบริษัทเรือท่ีมีหนาท่ีในการควบคุมการบรรจุในการ

ดําเนินการหากสินคาเสียหายเขาตูคอนเทนเนอรไมได ใหจัดการแยกบรรจุตูสินคาหรือบรรทุก

สินคาใสรถเพ่ือคืนลูกคาและใหแจงแผนก Customer Service ท่ีรับผิดชอบเพ่ือสรุปถึงปญหา

และความเสียหายโดยการทําใบ PC. Report (Problem & Confirm) แจงปญหาและความ

เสียหายใหกับลูกคา 

2) ความเสียหายท่ีเกิดจากการบรรจุตูแบบ CY โดยบริษัทเปนผูบรรจุตูท่ีโรงงานลูกคาหากพบสินคา

เสียหายก็ใหพนักงานท่ีคุมงานแจงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานของลูกคาใหนําสินคามาเปล่ียนสินคา

ใหใหมกรณีน้ีไมจําเปนตองทํา PC. Report ยกเวนลูกคาจะมีการแจงชดใชคาเสียหา 

6. การประเมินผล (Key Performance Indicator)  หลังจากท่ีมีการดําเนินการเก่ียวกับการใหบริการ 

แผนกบริการลูกคา (Customer Service) ซ่ึงรับผิดชอบงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการมีการ

ประเมินผลการทํางานจากรายงานความสําเร็จของท่ีเรียกวา After Loading  

1) หากความเสียหาย หรือความผิดพลาดเกิดจากการไมปฏิบัติใหเปนไปตามคู มือการทํางาน 

(Procedure) ก็ตองออกเปน CAR Report เพ่ือพิจารณาหาสาเหตุและวิธีการปองกันและใหนํามา

สรุปผลในการประชุม Customer Care Marketing (CCM) ทุกเดือน 

2) หากเกิดจากลูกคาหรือปจจัยภายนอกซ่ึงควบคุมไมไดก็ควรเสนอแนะใหลูกคาทราบวิธีการปองกัน

ปญหาไมใหเกิดในอนาคตโดยอาจใชเปนหนังสือหรือออก e- Mail หรือออกหนังสือผานทางฝาย

การตลาด 

3) การติดตามสถานะของใบขนสินคาใหดูไดจากคูมือการติดตามสถานะใบขนสินคาขาออก 

4) การรายงานขอผิดพลาดในการทํางานของแผนกตรวจสอบเอกสารซ่ึงจะมีรายงานประจําวัน , ประจํา

สัปดาหและประจําเดือน รายงานในการประชุมสายงานประจําเดือนเพ่ือกําหนดวิธีการแกไขและ

ปองกันความผิดพลาดในการทํางาน 
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รูป Plan Export  Service 
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ความปลอดภัยดานการใหบริการงานขาเขา  (Import  Service) 

1. ขั้นตอนการทํางาน Before Loading  ของฝายบริการลูกคาขาเขา (Customer Service) ไดมีการ

แบงแยกออกเปนแตละแผนกพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)สําหรับใหการบริการลูกคา

แบบเฉพาะเจาะจงโดยใหบริการแบบ One Stop Service ลูกคาสามารถติดตามการทํางานต้ังแตรับงาน

จนปดงานโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1) การรับงานซ่ึงมีวิธีการรับงานไดแก  Fax , By Hand , Courier หรือ e-Mail  

2) การออก Job โดยการออกใบรับงานหรือ Job สงใหลูกคาทราบโดยการ Fax และนําเก็บเขาแฟม

งานการออก Job จะแยกเปนแบบมาตรา 29 (ลงทายดวย D) และแบบงานนําเขาปกติ(ลงทาย

ดวย X) การออก Job เปนการแสดงสถานภาพการตรวจสอบการทบทวนขอตกลง (Contract 

Review) 

โดยการออกแผนงานสงออกใหลูกคา (Import  Plan  Loading) เปนรายงานท่ีเช่ือมโยงกับ

โปรแกรมERP ตองจัดสงใหลูกคาทุกคร้ังท่ีมีการยืนยันการนําเขา เปนเอกสารท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะ

พนักงานของ V-SERVE จะใชเปนหลักฐานในการทําเอกสาร พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER 

SERVICE) ตองแจงลูกคาไดใหความสําคัญกับ Import Plan Loading หากไมไดรับหรือไมถูกตอง

จะตองแจงทันทีซ่ึงลูกคาจะใชในการติดตามสถานภาพในการทํางานในระบบ Electronic 

Tracking ท้ังขณะปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงาน  โดยวิธี On-line ท้ังในแบบ Internet และ 

Extranet (ลูกคาสามารถดูทาง Internet และมือถือผาน App. (ดูภาพประกอบหนา 21.) 

3) การยืนยันการนําเขากับตัวแทนบริษัทเรือเพ่ือยืนยันวาเอกสารท่ีไดรับตรงกับท่ีนําเขาจริงหรือไม 

4) การตรวจสอบ(On Process Inspection)  โดยกาเคร่ืองหมาย () ไวท่ี Invoice ใบแรก (มุม

ขวามือดานลาง) 

5) การออกรายงาน Import Shipment Schedule หรือแผนการจัดสงและรายละเอียดของ 

Shipment สินคาเปนการวางแผนการนําเขาและสงสินคาใหลูกคาโดยจัดสงใหทาง e-Mail ลูกคา

สามารถใชในการติดตามสถานภาพการทํางานในระบบ Electronic Tracking ท้ังในระบบ 

Internet  

6) การเตรียมทําใบขนสินคาขาเขาเพ่ือผานพิธีการศุลกากรโดยจะตองจัดทําชุดเอกสารโดยจะตองมี

การเลือกวิธีการทําใบขนสินคาท้ังแบบ Green Line หรือ Red Line ในระบบ Paper Less 

พรอมท้ังสิทธิประโยชนตางๆ ในใบขนสินคาขาเขา ตามท่ีไดมีการตกลงกับลูกคาซ่ึงลูกคาจะ

ตรวจสอบไดจากขอ (1.2) 

7) การตรวจสอบเอกสาร (Inspection) กอนนําไปปฏิบัติพิธีการจะตองมีการ Pre-Print เพ่ือ

ตรวจสอบเอกสารกอนท่ีจะสงขอมูลใหกรมศุลกากรและสงใหแผนกตรวจสอบเอกสารตรวจสอบ

อีกคร้ัง (Documents Inspection) และประทับตรา “INSPECTED” ท่ีมุมลางซายของใบขนฯ  

เพ่ือใหลูกคารับรองโดยวิธีการท่ีไดมีการตกลงกัน โดยรายละเอียดการตรวจสอบใหศึกษาจากคูมือ

การตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบในข้ันน้ีเปนการแสดงสถานภาพความถูกตองและครบถวน

สมบูรณของเอกสาร 

8) การสงใบขนสินคาและชุดเอกสารใหชิปปง หรือ DV ไปดําเนินการพิธีการศุลกากรจนไดยอดภาษี 

(หากเปน Paper Less /Green Line จะสามารถชําระภาษีอากร และรับของจากทาเรือไดทันที) 

บทท่ี 4 
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9) การเบิกภาษี และการรับเช็คจากลูกคาบริษัทฯ จะตองมีใบเบิกแจงใหกับลูกคาทุกคร้ังและจะไมมี

การเบิกเงินกับลูกคาเปนเงินสด 

10) การแลก D/O จากตัวแทนเรือและแจงกําหนดการจัดสงสินคาใหลูกคา (e-Mail) หากมีปญหาท่ีทํา

ใหการจัดสงไมเปนไปตามกําหนด (NCP) ก็ใหจัดทําใบ PC. Report 

11) การใชสิทธิตัวแทนออกของรับอนุญาต และ AEO  ลูกคาจะไดรับสิทธิ Green Line แตจะมีการ

ตรวจสอบเอกสารภายหลังการตรวจปลอยแลว (Post Review) 

 

2. ขั้นตอนการทํางานของฝายปฏิบัติการขาเขา ซ่ึงเปนหนวยงานฝายปฏิบัติการ (ชิปปง) หรือเรียกวา DV  

ในการดําเนินพิธีการตรวจสินคาซ่ึงไดแบงแยกออกเปนแตละแผนกประจําแตละทารวมท้ังสํานักงานสาขา

สุวรรณภูมิและสาขาแหลมฉบังมีวิธีการทํางานดังตอไปน้ี 

1) การรับชุดเอกสารจากแผนกพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)โดยนํามาตรวจสอบ

ความถูกตองของเอกสารกอนท่ีจะนําไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรและทําการตรวจสอบทาเทียบเรือหรือ 

ICD ท่ีสินคาเขาการลงช่ือรับเอกสารใน Book คุมงาน  

2) การปฏิบัติตามสิทธิประโยชนทางพิธีการศุลกากรซ่ึงทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER 

SERVICE)ไดกําหนดหรือส่ังการ ไดแกเปนใบขนสินคา Paper Less ซ่ึงได Green Line หรือ Red 

Line หรือใบขนสินคาท่ีเปนมาตรา 29 ประเภทตางๆรวมท้ังใบขน BOI. หรือใบขนสินคายกเวนอากร 

รวมถึงการลากตู CY หรือขนสงหนาตู 

3) การปฏิบัติบริการดานประเมินราคาจนไดยอดภาษีซ่ึงจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนของการเบิกภาษีและ

ชําระคาภาษีซ่ึงอาจมีท้ังแบบจายดวยเช็คส่ังจายกรมศุลกากรและธนาคารคํ้าประกัน (รวมถึงการตัด

บัญชีในระบบ e-Payment ของกรมศุลกากร) 

4) การปฏิบัติเก่ียวกับพิธีการตรวจสินคาของกรมศุลกากร 

5) วิธีการปลอยสินคาซ่ึงจะมีข้ันตอนตาง  ๆเชน การชําระคาภาระรวมไปถึงการดําเนินการตาง  ๆสินคาท่ี

บรรจุตู Container จะตองมี Seal สีฟาของบริษัทฯ Seal ตูทุกคร้ังหากเปนสินคาราคาแพง , สินคา

เสียหายงายหรือสินคาตองการการดูแลพิเศษลูกคาตองสงพนักงานมาควบคุมการทํางานและตองจัด

ใหมีการประกันภัย All Risk เพราะบริษัทฯจะไมรับผิดชอบในสวนน้ี 

6) แบบและพิธีการปลอยสินคาไดแก การลากตูหรือการปลอยสินคาแบบ Over Side โดยหากลูกคาให 

V-SERVE เปนตัวแทนประสานงานขนสงก็ใหจัดหาขนสงซ่ึงไดมีการข้ึนทะเบียนไวโดยใช 

แบบฟอรมใบแจงการใชบริการ (ขนสง) โดยปฏิบัติตามคูมือกระบวนการทํางานของแผนกบริการ

จัดหาขนสง 

7) แผนกพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)จะมีการแจงการจัดสงสินคาโดยทําเปน

แบบฟอรมแจงทาง e-Mail หรือ Fax ใหลูกคากอนท่ีจะมีการจัดสงทุกคร้ัง  

8) การปดงานของฝาย DV โดยการมีใบสงสินคาใหลูกคาเซ็นรับและการสงเอกสารใหแผนกวางบิลเพ่ือ

จัดสงใหลูกคาและใชในการเก็บเอกสารเขาระบบสแกน 

3. ขั้นตอนการทํางานหลังงานเสรจ็สิ้น After  Clearing ของฝายบริการลูกคาขาเขา 

1) การรับเอกสารท่ีงานเสร็จแลวจาก DV 

2) การรายงานความสําเร็จของงานใหลูกคาซ่ึงเรียกวา Import Shipment After Loading หรือรายงาน

สินคาปลอยแลวโดยรายงานทาง Computer On-line ซ่ึงจะสงทาง e-Mail รวมถึงการรายงานการ

ดําเนินการตาง  ๆในการแกไขเก่ียวกับสินคาไมเปนไปตามขอกําหนด (NCP) 
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3) การปดงานและเก็บเอกสารโดยการสงออกเอกสารตาง  ๆใหกับแผนกเอกสารกลางเก็บไว 5 ปนับแตวัน

เรือเขา (ETA. Date) ซ่ึงเอกสารท่ีจัดเก็บน้ีลูกคาสามารถท่ีจะรองขอมายังพนักงานบริการลูกคา 

(CUSTOMER SERVICE)เพ่ือทําการจัดสงขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน 
 

4. กระบวนการจัดการสินคาที่ไมตรงกับเอกสาร  สําหรับงานบริการงานขาเขา (Import) 

การตรวจสินคาขาเขาใหตรงกับเอกสาร ไดแก Invoice , Packing List หรือ B/L เปนหนาท่ีของเจาหนาท่ี

นายตรวจสินคาขาเขาของกรมศุลกากรจะเปนผูตรวจสอบซ่ึงปกติทางกรมศุลกากรจะตรวจสินคากับ

เอกสารนําเขา ไดแก Invoice , B/L , Packing List หรือเอกสารอ่ืน  ๆโดยตรวจความถูกตอง ดังน้ี 

1) ชนิดของสินคา 

2) ปริมาณสินคา 

3) เคร่ืองหมายหีบหอ / Shipping Mark 

4) สิทธิพิเศษทางภาษีอากร (FTA) ประเภทตาง  ๆ

5) อ่ืน  ๆท่ีสําแดงไวในใบขนสินคาขาเขา 

การนําเขาทุกคร้ังบริษัทฯจะจัดทําการรับงาน Job แจงใหลูกคาทาง e-Mail หรือ Fax ทุกคร้ังโดยมี

รายละเอียดตาง  ๆเชน  พิกัดสินคา อัตราอากรและเง่ือนไขตางๆ ลูกคาตรวจสอบทุกคร้ังและV-SERVE ได

จัดทํา Import Shipment Schedule หรือแผนการนําเขา ซ่ึงลูกคาจะตองตรวจสอบดวยความถ่ีถวน  

และแจงใหแกไขหากพบวาไมถูกตองตามท่ีลูกคาแจงมา 
 

5. กรณีสินคาไมตรงกับเอกสารและมีปญหาในการปลอยสินคาไมไดตามกําหนดท่ีแจงไวกับลูกคา(เชน สินคา

ถูกเจาหนาท่ีศุลกากรจับ) ตองดําเนินการดังน้ี  

1) ทาง DV งานปฏิบัติการตองดําเนินการแจงใหพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ของ

แผนกบริการลูกคาซ่ึงรับผิดชอบงานทราบ โดยเร็วท่ีสุด 

2) แผนกพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)จะตองแจงใหลูกคาทราบ โดยการรายงาน PC. 

Report หรือใบแจงรายงานปญหาและการยืนยันการแกปญหาใหลูกคา (Problem and Confirm 

Report) ซ่ึง PC. Report จะเปนเอกสารสําคัญท่ีสุด ซ่ึงใชในการแจงปญหาในการทํางานทุกประเภท

ของ V-SERVE ซ่ึงลูกคาควรท่ีจะใหความสําคัญ และอานทุกคร้ังท่ีไดรับ 
 

3) ส่ังการใหฝายปฏิบัติการดําเนินการตามท่ีลูกคาส่ังการหรือดําเนินการตามท่ีแผนกบริการลูกคาจะไดมี

การส่ังการตามท่ีเหมาะสมโดยยึดหลักนโยบายคุณภาพของบริษัทฯและกฎหมายเปนหลักซ่ึงตองไมขัด

กับระเบียบและขอปฏิบัติ 
 

6. กระบวนการจัดการสินคาที่เสียหาย  สําหรับงานบริการขาเขา(Import)หากในระหวางการตรวจสินคา 

หรือขนสง-ขนถายสินคาทุกข้ันตอนไดพบสินคาเสียหาย แตก , ชํารุด , เปยกนํ้า หรือขาดหายโดยมีวิธีการ

ปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

1) ฝายปฏิบัติการขาเขา (Operation) ตองดําเนินการ ดังน้ี 
(1) สํารวจตรวจสอบลักษณะของความเสียหายวารุนแรงหรือไม โดยใหถายรูปสินคาท่ีเสียหายสงใหแผนก 

Customer Service 

(2) แจงตัวแทนบริษัทเรือ หรือ Tally ของเรือ ใหมาสํารวจความเสียหาย และออกใบ Survey หรือหมาย

เหตุไวใน Tally Sheet  (หากทําไมไดจะแจงใหลูกคาทราบ) 

(3) แยกสินคาท่ีเสียหายออกจากสินคาดี (หากทําได) ปดฝาหรือปดผนึก หรือซอมแซมหีบหอ 
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(4) แจงใหแผนกบริการลูกคา (Customer Service) ท่ีรับผิดชอบเพ่ือแจงใหลูกคาทราบโดยวิธีการ

รายงาน PC. Report และดําเนินการตามท่ีแผนกบริการลูกคาจะส่ังการ 

(5) การส่ังการปลอยสินคาตองหมายเหตุไวในใบสงสินคาใหชัดเจนและครบถวนหากความเสียหายเกิดข้ึน

ในขณะสงหรือขณะท่ีขนถายสินคาลงจากรถหรือพบวาสินคาเสียหายเพ่ิมเติมหรือลดลงจากขอท่ี (1)  

ก็ใหดําเนินการต้ังเหมือนขอ (4) 

(6) สินคาทุกชนิดลูกคาตองจัดใหมีการประกันต้ังแตการเคล่ือนยายและการขนสงจนถึงปลายทาง 

ประเภท All Risk ทาง V-SERVE ไมไดรับผิดชอบความเสียหายในสวนน้ี หรือรับผิดชอบไมเกินตาม

ขอตกลงไวกับทางฝายการตลาด 

2) ฝายบริการลูกคาขาเขา (Customer  Service)  ตองปฏิบัติดังน้ี 
(1) รับเร่ืองจาก DV หรือแผนกปฏิบัติการขาเขาโดยสรุปลักษณะความเสียหายและแจงลูกคาพรอมทําใบ

รายงานปญหาและการยืนยันการแกปญหาจากลูกคา (Problem and Confirm Report) หรือใบ PC. 

Report 

(2) ปฏิบัติตามคําส่ังของลูกคาวาจะใหดําเนินการอยางไร เชน แจงบริษัทประกันภัยหรือกรณีท่ีลูกคา

ยอมรับสินคาตามท่ีเสียหายใหลูกคาทําหนังสือยอมรับความเสียหายกอนสงสินคา   

(3) เพ่ือปองกันการถูกลูกคาใหรับผิดชอบความเสียหายโดยลูกคาจะตอง e-Mail แจงเพ่ือท่ีจะไดลด

ข้ันตอนตามขอ 6.2 ขอท่ี (1) 

(4) หากพิจารณาวาความเสียหายรุนแรงก็ใหแจงใหผูจัดการฝาย(พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER 

SERVICE)Manager) หรือกรรมการสายงาน เพ่ือท่ีจะไดพิจารณาส่ังการตอไป 

(5) ใหแผนกปฏิบัติการ (DV)  ดําเนินการตามท่ีลูกคาส่ังการเปนลายลักษณอักษรหรือเปนไปตามท่ีบริษัท

ไดส่ังการ 

(6) ใหแผนกปฏิบัติการ (Operation) ทําหมายเหตุลักษณะความเสียหายและจํานวนในใบสงของใหลูกคา

เซ็นช่ือรับใหชัดเจน โดยใบสงของตองมีทุกๆใบท่ีมีการขนสงแตละคัน 

7. การประเมินผล (Key Performance Indicator)  หลังจากท่ีมีการดําเนินการเก่ียวกับสินคาพบวามีการ

ดําเนินการท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนด (NCP) ท้ังประเภทที่ไมตรงกับเอกสารและประเภทที่เสียหายใหแผนก

บริการลูกคา (Customer Service) ซ่ึงรับผิดชอบงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการโดยใหดําเนินการ

ดังน้ี 
1) หากความเสียหาย หรือความผิดพลาดเกิดจากการไมปฏิบัติใหเปนไปตามคูมือการทํางาน (Procedure) ก็

ตองออกเปน CA Report เพ่ือพิจารณาหาสาเหตุและวิธีการปองกันและใหนํามาสรุปผลในการประชุม 

Customer Care Marketing (CCM) ทุกเดือน 

2) หากเกิดจากลูกคาหรือปจจัยภายนอกซ่ึงควบคุมไมไดก็ควรเสนอแนะใหลูกคาทราบวิธีการปองกันปญหา

ไมใหเกิดในอนาคต โดยอาจใชเปนหนังสือ หรือออก e-Mail หรือออกหนังสือผานทางฝายการตลาด  

3) การรายงานขอผิดพลาดในการทํางานของแผนกตรวจสอบเอกสารซ่ึงจะมีการรายงานประจําวัน , ประจํา

สัปดาหและประจําเดือนรายงานในการประชุมสายงานประจําเดือนเพ่ือกําหนดวิธีการแกไขและปองกัน

ความผิดพลาดในการทํางาน 
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รูปภาพ : โปรแกรม ERP Import 
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ความปลอดภัยดานประเมินความเสี่ยงพิธีการศุลกากร  

เปนกระบวนการรับงานท่ีทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)และ DV ตองนํามาประชุมรวมกัน

ทุกคร้ังท่ีมีการรับงานเพ่ือนํามาทําการประเมินความเส่ียงของงานโดยประเมินจากความยากงายของานซ่ึงรวมถึงงานดาน

เอกสารและดานปฏิบัติงานของทาง DV และพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE) มีผลตอการใหบริการมาก

นอยอยางไรและกําหนดแนวทางท่ีจะปองกันไดหรือไมหากประเมินแลวมีความเส่ียงสูงมากใหแจงไปยังฝายการตลาดเพ่ือ

ทบทวนการรับงาน(การประเมินใชแบบประเมินความเส่ียง“RISK MANAGEMENT EVALUATED FORM” )โดยใหทําการ

ประเมินในขณะท่ีไดรับ CRN จากการตลาด และการรับงานคร้ังแรกทุกคร้ัง (กรณี ท่ีงานท่ีมีความแตกตางจากงานคร้ัง

แรกหรือเปนสินคาคนละประเภทกันก็ในทําการประเมินอีกคร้ังเพ่ือเปนการทบทวนตามลักษณะของสินคาหากไมเคย

นําเขาหรือสงออกมากอนใหแจงทางฝายการตลาดเพ่ือกําหนดราคาคาบริการดวยทุกคร้ัง) สําหรับการแจงประเมินความ

เส่ียงในการทํางานใหทําการประเมินตามรายประเภทสินคาท่ีมีการนําเขา-สงออก ในแตละคร้ังท่ีมีการแจงงานและข้ึน 

PLAN งาน ดังน้ี 

1. กําหนดลักษณะของงานที่มีความเสี่ยง ท่ีจะตองมีการแจงเตือนลูกคา ตามแบบฟอรม “ใบแจง เตือน

ความเส่ียงและคาใชจายพิเศษ  (Risk & Extra Charge Process Warning  Notice)  

2. รายละเอียดตองระบใุนใบแจงเตือนความเสี่ยงและคาใชจายพิเศษ  ตองมีเน้ือหาประกอบอยางนอย 

ดังน้ี 

1) ดานเอกสาร ท่ีเก่ียวของกับงานพิธีการศุลกากรและกฎหมายอ่ืน  ๆ

2) ดานคาใชจายพิเศษ (Extra Charge) 

3) ดานความรับผิดชอบความเสียหาย 

4) ดานผลกระทบหากลาชาหรือไมสามารถดําเนินการ 

5) ดานความยากงายของแตละประเภทสินคาท่ีนําเขา-สงออก รวมถึงการทําเอกสาร 

6) ดานเปอรเซ็นตความเส่ียงและขอจํากัดในการรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

7) ดานผลกระทบกับทางลูกคา ท่ีชัดเจนหากไมดําเนินการหรือปองกัน 

8) ดานการ Post Audit ในอนาคตจากกรมศุลกากรหรือหนวยงานของรัฐ 

3. ประเภทความเสี่ยงในการทํางาน ดานพิธีการศุลกากรโดยกําหนดเปนมาตรการความเส่ียงของการ

ปฏิบัติงานและดานเอกสารประกอบพิธีการรวมถึงขอระมัดระวังในการทํางานในแตละงานไว 10 

ประเภทพิธีการท่ีตองบริหารความเส่ียงประกอบดวย  

1) งานดานพิกัดอัตราอากร ใหดําเนินการตาม บทท่ี 4 วาดวยเร่ืองการบันทึกฐานขอมูลใน  

ระบบ Master Profile โดยตองทําการแจงลูกคาทุกคร้ังท่ีมีการสินคาใหมเขามาตามแบบฟอรมใบแจง

พิกัดอัตราอากร 
 

2) งานการลดหยอนและยกเวนอากรภายใตความตกลง FTA ตองทําการตรวจสอบสิทธิพิเศษ 

ทางภาษีอากรโดยตองคํานึงถึงการไดใชสิทธิตามประเทศท่ีตกลงเอาไวในแตละประเทศประกอบ

ประเทศตางๆ ดังน้ี ไทย กัมพูชา ลาว บูรไน เวียดนาม ฟลิปนส สิงคโปร มาเลเซีย พมา อินโดนีเซีย 

จีน ญ่ีปุน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปรู และชิลิ  ซ่ึงประเทศเหลาน้ีหากมีการนําเขา 

หรือสงออกตองทําการรองขอหนังสือแหลงกําเนิดสินคาทุกคร้ังหากไมมีใหทําหนังสือย่ืนยันจากลูกคา

ทุกคร้ังท่ีไมประสงคจะใชสิทธิพิเศษหรือขอทําการสงวนสิทธิเอาไวทุกคร้ังท้ังน้ีตองมี e-Mail ทุกคร้ังใน

การย่ืนยันการใชสิทธิหรือไมใชสิทธิพิเศษทางการคา 

บทท่ี 5 
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3) งาน Return Cargo คือสินคาตามภาค 4 ประเภท 1 ท่ีทางผูสงออกไดทําการจําหนายสินคา 

ไปยังตางประเทศ โดยทางผูซ้ือไมยอมสินคาเขาประเทศและตองการสงสินคากลับมายังประเทศไทย 

ในขณะผานพิธีการสงออกไมไดทําใบสุทธินํากลับเอาไวและตองการขอยกเวนภาษีอากรในการนํา

กลับมาในราชอาณาจักรไทยซ่ึงตองมาดําเนินพิธีการผอนผันใบสุทธินํากลับหรือ Return Cargo เม่ือ

รับงานทางพนักงานบริการลูกคา(COSTOMER SERVICE)ตองออกหนังสือแจงความยินยอมในการใช

บริการกอนทุกคร้ังท่ีมีการนํากลับ (หนังสือยินยอมการใชบริการสามารถขอไดท่ีผูจัดการฝาย WMC ) 

หากไมมีการเซ็นยินยอมไมรับบริการใหสงงานคืนโดยแจงมายังผูจัดการฝายหรือกรรมการสายงานกอน

การคืนงาน และทําหนังสือแจงฝายการตลาดรับทราบดวย 

4) งาน Re-Export ตามมาตรา 28  คือสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศ ตอมาปรากฏวาสินคาท่ี 

นําเขาไมตรงตามความตองการของผูนําเขาหรือผูนําเขาตองการจะทําการสงออกไปจําหนายตอโดยมี

ท้ังประเภทในและนอกอารักขาของศุลกากรทางผูสงออกตองมีใบขนสินคาขาเขาประกอบการสงออก

ทุกคร้ังเพ่ือใชในการพิจารณาทําการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (Re-Export) วัตถุประสงคหลัก

คือตองการขอคืนเงินอากรท่ีไดชําระไวในขณะท่ีนําเขา โดยทางผูนําเขาสามารถขอคืนอากรได 9 ใน 

10 สวนหรือสวนท่ีเกิน 1,000 บาท ในจํานวนท่ีสูงกวาในใบขนสินคาแตละฉบับ(นอกอารักขา) สวนใน

อารักขาชําระภาษี 1ใน  สวนหรือไมเกิน 1,000 บาทสามารถดูรายละเอียดไดท่ีประกาศกรมศุลกากรท่ี 

178/2560  โดยทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE) ตองดูวันนําเขาจากใบขนสินคา

ขาเขาตองไมเกิน 1 ปนับจากวันเขา และลูกคาตองกําหนดวันสงออกกอนใบขนสินคาขาเขาหมดอายุ

อยางนอย 2  สัปดาหพรอมออกใบแจงความเส่ียงใหกับทางลูกคาหากลูกคาสงงานมาใหหลังจากวัน

นําเขาใหทําการคืนงานทันที (ไมสามารถทําพิธีการแบบ Re-Export ไดหากประสงคจะสงออกใหทํา

การสงออกแบบการสงออกปรกติท่ัวไป) 

5) งานสุทธินํากลับ ตามภาค 4 ประเภท 1 คืองานประเภทท่ีทางผูสงออกไดมีการแจงกับทาง 

ศุลกากรวาของดังกลาวจะนําไปแสดงหรือโชวรวมถึงการนํากลับของ PACKAGING ท่ีใชในการ

หมุนเวียนนํากลับมาใชใหมในประเภทของสินคาเดิมท่ีมีการสงออก ซ่ึงตองมีการควบคุมวันหมดอายุ

ของใบขนสินคาขาออกท่ีกําหนดสิทธิพิเศษไวเปน “สุทธินํากลับ”  ทาง พนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE)ตองทําการควบคุมไวในระบบ e-alert การแจงกอนวันหมดอายุอยางนอย  

30 วันทําการ และตองแจงลูกคาใหดําเนินการจัดทําเอกสารเพ่ือทําตออายุของใบขนสุทธินํากลับ ณ 

ดานศุลกากรท่ียานพาหนะออกจากราชอาณาจักรกอนวันหมดอายุของใบขนสุทธินํากลับท่ีดาน LAST 

PORT (ดานสงออก) ซ่ึงใบขนสุทธินํากลับมีอายุ 1 ปนับจากวันท่ีสงออกหากหมดอายุไปแลวใหไปตอ

อายุท่ีดาน FIRST PORT (ดานนําเขา) พรอมแจงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการตออายุทุกคร้ัง 

6) งานสุทธินํากลับเพื่อสงไปซอมแซม ตามภาค 4 ประเภท 2  คือประเภทท่ีทางผูสงออก ไดมี 

การนําเขาสินคามาจากตางประเทศ ตอมาสินคาชํารุด หรือ เสียหาย ซ่ึงตองการสงออกไปซอมแซมยัง

ตางประเทศ เพ่ือนํากลับเขามาโดยการยกเวนอากรนําเขา โดยจะไดรับการยกเวนอากรสําหรับสินคา

เดิมท่ีสงออกไปซอมแซม สวนคาแรง และคาอุปกรณตางๆ ท่ีเพ่ิมเติมตองชําระภาษีอากรในสวนท่ี

เพ่ิมเติมจากของเดิมท่ีสงออกไป และชําระในเง่ือนไข FOB  ทาง พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER 

SERVICE)ตองทําการควบคุมไวในระบบ e-alert การแจงกอนวันหมดอายุอยางนอย 30 วันทําการ 

ทาง พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตองแจงลูกคาใหดําเนินการจัดทําเอกสารเพ่ือทํา

ตออายุของใบสุทธินํากลับ ณ ดานศุลกากรท่ียานพาหนะออกจากราชอาณาจักรกอนวันหมดอายุของ

ใบสุทธินํากลับท่ีดาน LAST PORT (ดานสงออก) ซ่ึงใบขนสุทธินํากลับมีอายุ 1 ปนับจากวันท่ีสงออก 
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หากหมดอายุไปแลวใหไปตออายุท่ีดาน FIRST PORT (ดานนําเขา) พรอมแจงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการ

ตออายุทุกคร้ัง 

7) งานสินคาที่ตองมีใบอนุญาตกอนการนําเขา-สงออก คืองานประเภทท่ีตองขออนุญาตกอน 

การนําเขา-สงออกกับหนวยงานท่ีควบคุม เชนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก (อย.) ,กรม

โรงงานอุตสาหกรรม,กรมประมง,กรมปศุสัตว ,กรมการคาตางประเทศ,สํานักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม (สมอ.) ,กองช่ัง ตวง วัด,กรมศิลปกร,กรมยุทธภัณฑ,กรมปาไม ฯลฯเปนตนหากไม

ดําเนินการกอนวันนําเขา-สงออก จะมีโทษปรับ 10% ไมตํ่ากวา 1,000 บาท แตไมเกิน 20,000 บาท

ในแตละใบอนุญาตหรือใบขนสินคาแตละฉบับและ  

(1) กรณีทาง วี-เซิรฟฯ ไมไดใหบริการในการขอใบอนุญาต ทาง พนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE)เม่ือไดรับเอกสารแลวจะตองทําการตรวจสอบวันเรือเขา ข้ึน PLAN ทันที

พรอมท้ังตองแจงลูกคาใหย่ืนขอใบอนุญาต กอนวันนําเขา-สงออก ทุกคร้ัง  

(2) หากทาง วี-เซิรฟใหบริการขอใบอนุญาตแทนลูกคาใหปฏิบัติตามคําส่ัง 7/2561 และระเบียบ

มาตรการในการย่ืนขอใบอนุญาตสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า รวมถึงปลาทูนา สวนสินคาอ่ืนๆท่ีตอง

ขออนุญาต ใหปฏิบัติคลายกันโดยอนุโลม  

(3) สําหรับการตรวจสอบประเภทสินคาท่ีอยูในขายควบคุมการนําเขา-สงออกหรือไมใหทําการ

ตรวจสอบในระบบของ WEBSITE ของกรมศุลกากรไดท่ี www.customs.go.th โดยเขาไปที่คนหา

พิกัดอัตราศุลกากร  ทําการกรอกขอมูลพิกัดสินคาระดับ 2,4,6 หรือ 8 หลัก และคล๊ิกท่ีรายละเอียด

เพ่ิมเติม จะพบหนวยงานท่ีควบคุมสินคาตามประเภทพิกัดตาง  ๆหากพิกัดใดไมพบ และมีความเส่ียงวา

ควรจะถูกควบคุมใหมาปรึกษาผูจัดการฝายหรือผูเช่ียวชาญดานพิกัดอัตราศุลกากร พรอมท้ังประเมิน

ความเส่ียงแจงใหลูกคารับทราบทันทีเม่ือรับงาน 

8) งานสงวนสิทธิ-วางประกัน  คือการขอโตแยงในเร่ืองประเภทพิกัดอัตราศุลกากรไวกับทาง 

เจาหนาท่ีศุลกากร ซ่ึงหากมีการโตแยงใหทําการสงวนสิทธิหรือวางประกันเอาไวเพ่ือทําการขอคืนอากร

ในภายหลังโดยตองทําการอางอิงกับใบขนสินคาท่ีมีปญหาพิกัดในแตละรายการสินคาดวยทุกคร้ังซ่ึง

ตองทําการชักตัวอยางสินคาประกอบดวยทุกคร้ังท่ีมีการนําเขาหากไมสามารถชักตัวอยางไดใหทําการ

ถายภาพประกอบทุกคร้ังหากไมมีภาพหรือตัวอยางในการจัดสงพรอมชุดใบขนสินคาจะถูกปฏิเสธใน

การพิจารณาจะสงผลใหลูกคาไมสามารถขอคืนเงินอากรในภายหลังได 

9) งานสินคาผานแดน และถายลํา   คือสินคาท่ีไมไดมีการนําเขามาในราชอาณาจักร โดยทางผู

สงสินคาและผูรับสินคาอยูตางประเทศท้ังคู การดําเนินดังกลาว ทาง วี-เซิรฟ เปนเพียงผู

ใหบริการดานพิธีการศุลกากรหรือขนสงเทาน้ัน ไมไดเปนเจาของสินคา การดําเนินการ

ใหบริการเฉพาะบริษัทฯ ท่ีผานการข้ึนทะเบียนไวเทาน้ัน (ทะเบียนตามที่ฝายตางประเทศ

กําหนด) และตองมีการติดตามเฝาระวังสถานะของการสงมอบสินคาตองไปถึงดานปลายทาง 

จนไดรับสถานะ 0409 ของศุลกากร และสถานะ 05 ของทางฝาย WMC ในการควบคุม

ติดตามหากไมสงออกไปมีโทษปรับ 3 เทาของราคาสินคารวมคาอากร   

ดังน้ัน สินคาประเภทน้ีมีความเส่ียงสูงหากของไมทําการสงออกนอกราชอาณาจักร

ในระยะเวลาท่ีกําหนดไวไมเกิน 30 วัน นับจากวันท่ีนําเขาราชอาณาจักร ซ่ึงจะทําใหของตก

เปนของแผนดิน(ผานพิธีการในนามบริษัท วี-เซิรฟ ครอสบอรเดอร จํากัด) ยกเวนไปลาวท่ี

ตองสงออกภายใน 90 วันนับจากวันเรือเขาหากไมสงออกของเปนของตกคาง (ผานพิธีการใน

นามบริษัท วี-เซิรฟ ทรานสปอรต จํากัด)  ในสวนของทาง พนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE)หามดําเนินการใดๆ หากทางลูกคายังไมทําการแจงความประสงคท่ี
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ตองการสินคา และ/หรือโอนเงินคาบริการ คาใชจายตาง  ๆมาใหกับทางบริษัทฯ จึงจะทําการ

แลก D/O หรือแสดงตนเปนผูในบริการในการผานพิธีการศุลกากรรวมถึงยังไมตองทําใบขน

สินคาใดๆท้ังส้ิน จนกวาจะไดรับคาบริการและคาใชจายยกเวนเร่ืองใบอนุญาตตองทําการย่ืน

กอนของท่ีนําเขามาใหดําเนินการตามคําส่ังท่ี 7/2561 โดยอนุโลม ท้ังน้ีเพ่ือปองกันการไมรับ

สินคาของลูกคาท่ีอางช่ือของบริษัทฯ ในการเปนตัวแทนในการผานพิธีการศุลกากร และความ

รับผิดชอบในเร่ืองของคาใชจายกับทางสายเรือและ  การทาเรือ (หากไมแสดงตนไมถือวาเปน

ภาระของทาง วี-เซิรฟ) 

10) งานใชสิทธิประโยชนตามมาตรา 29  ทาง พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)

ตองไดรับสูตรการผลิตจากทางลูกคากรณีท่ีลูกคาเปนผูขอคืนอากรเอง ในการนํามาอางอิง 

และตรวจสอบของแผนก Inspect หากทางวี-เซิรฟ ทําการขอคืนอากรใหลูกคาตองไดรับสูตร

การผลิตจากฝายคืนอากร หากช่ือสินคาไมตรงตามสูตรการผลิตใหทําการแจงลูกคาหรือฝาย

คืนอากรทันที ในการเพ่ิมเติมสูตรหรือช่ือสินคา  การสําแดงตองตรงตามสูตรการผลิตเทาน้ัน

จึงจะสามารถขอคืนอากรได  กรณีลูกคาประสงคจะใหดําเนินการตามเอกสารท่ีจัดสงใหตอง

ทําการแจงเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันท้ังสองฝาย 
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ความปลอดภัยดานสิทธิประโยชนคืนอากร-ชดเชย –สงวนสิทธ-ิงานคาง 

 ความปลอดภัยดานสิทธิประโยชนดานคืนอากรตามมาตรา 29  ชดเชยอากรรวมถึงการขอคืนอากรท่ัวไปตาม

ประกาศกรมศุลกากรท่ี 178/2560 สําหรับงานดาน Re-Export  งานสงวนสิทธิวางประกันตางๆ ท่ีทําการสงวนสิทธิเพ่ือ

ขอคืนอากรภายหลังมีความเส่ียงท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถขอคืนอากรไมไดซ่ึงมีปจจัยในแตละดาน 

ประกอบดวย  

1. ดานคืนอากรตามมาตรา 29 
1) การคืนอากรทําการตรวจสอบใบขนสินคาขาเขาในดานวัตถุดิบไมเกิน  1 ปนับจากวันนํา 

2) ตรวจสอบใบขนสินคาขาออก เก่ียวกับสูตรการผลิต ระยะเวลาการผลิตและสงออก ไมเกิน 1 ป นับจากวัน

นําเขา 

3) ตัดบัญชีวัตถุดิบแบบ FIFO 

4) ย่ืนคํารองขอคืนอากรภายใน 6 เดือนนับจากวันท่ีสงออก หากไมสามารถย่ืนคํารองไดภายใน 6 เดือนตองขอ

ตออายุการขอคืนอากรอยางนอย 1 เดือน กอนวันครบกําหนดสงออก 

5) นําขอมูลใบขนสินคาขาเขา-ขาออกคียขอมูลเขาไปในระบบ e-ALERT เพ่ือใหมีระบบการเตือนกอนวัน

หมดอายุอยางนอย 2 เดือน และขอมูลมาแจงเตือนในระบบของฝาย WMC  

6) จัดทําหนังสือใชแบบฟอรม ใบแจงเตือนความเส่ียงพิธีการศุลกากร” (Customs Clearance Process 

Warning & Risk Notice) กอนวันครบกําหนด 

2. ดานชดเชยอากร 
1) กรณีทาง วี-เซิรฟฯ ไมไดทําพิธีการสงออกกอนรับงานตรวจสอบเง่ือนไขของระยะเวลาใบขนสินคาขาออกทุก

ครั้งกอนรับงานวามีระยะเวลาใกลหมดอายุ 1 ปนับจากวันสงออกหรือไม โดยจะรับงานไดตองมีระยะเวลาของ

อายุใบขนสินคาขาออกมากกวา 2 เดือน 

2) กรณีท่ีทาง วี-เซิรฟฯ ทําพิธีการสงออกในนําขอมูลใบขนสินคาขาออกคียเขาระบบอิเล็กทรอนิกสหรือระบบ   

e-ALERT กอนวันท่ีหมดอายุอยางนอย 2 เดือน 

3) ทําหนังสือแจงลูกคาทุกเดือนนับจากมีการแจงเตือนจากระบบอิเล็กทรอนิกส  
 

3. ดานสงวนสิทธิคืนเงินอากรทั่วไป 
1) กรณีทางวี-เซิรฟ ไมไดทําพิธีการศุลกากร ดานการใชสิทธิ FTA ประเภทตางๆ กอนรับงานตองทําการ

ตรวจสอบอายุของเอกสารท่ีเก่ียวของกับการคืนอากร เชน หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาตองไมเกิน 8 เดือน 

นับจากวัน On Board ในหนา B/L นําเขา (อายุของ FORM ไมเกิน 1 ป) หากระยะเวลาเหลือไมถึง 8 เดือน

หามรับงานทุกกรณี หรือหากรับตองมีหนังสือแจงโดยใชแบบฟอรม ใบแจงเตือนความเส่ียงพิธีการศุลกากร” 

(Customs Clearance Process Warning & Risk Notice) ทุก  ๆเลขท่ีงานท่ีรับ 

2) กรณีทางวี-เซิรฟ ไมไดทําพิธีการศุลกากร ดานการขอคืนอากรตามมาตรา 28 (RE-Export) กอนรับงานตองทํา

การตรวจสอบอายุของใบขนสินคาขาออกตองไมเกิน 4 เดือนนับจากวันท่ีสงออก (สถานะ 0409)            

หากระยะเวลาเหลือไมถึง 4 เดือนหามรับงานทุกกรณีหรือหากรับตองมีหนังสือแจงโดยใชแบบฟอรมใบแจง

เตือนความเส่ียงพิธีการศุลกากร(Customs Clearance Process Warning & Risk Notice) ทุก  ๆเลขท่ีงานท่ี

รับ 

 

 

 

บทท่ี 6 
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3) กรณีทาง วี-เซิรฟ ทําพิธีการศุลกากร ดานการใชสิทธิ FTA ประเภทตางๆ ตองนําใบขนสินคามาข้ึนทะเบียน

กับทางฝายคืนอากรนับจากวันท่ีทําการตรวจปลอยสินคา โดยพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)

ตองนํามาข้ึนทะเบียนเม่ือข้ึนทะเบียนแลวทางฝายคืนอากรตองนําไปคียเขาระบบ e-Alert โดยกําหนดแจง

เตือนกอนวันหมดไมเกิน 8 เดือนนับจากวัน On Board ในหนา B/L นําเขา (อายุของ FORM ไมเกิน 1 ป) 

หากยังไมไดรับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด (FORM ตางๆ) ตองทําหนังสือแจงคืนงาน หากไมสงหนังสือรับรองถ่ิน

กําเนิดมาประกอบการย่ืนคํารองขอคืนอากรกอนวันหมดอายุอยางนอย 2 เดือน 

4) กรณีทางวี-เซิรฟ ทําพิธีการศุลกากรดานการขอคืนอากรตามมาตรา 28 (RE-Export)  ตองนําใบขนสินคา    

ขาออกมาคียเขาระบบ e-Alert  โดยกําหนดเง่ือนไขของการทําคํารองขอคืนเงินอากรไวกอนวันหมดอายุ           

4 เดือน นับจากวันท่ีสงออก (อายุขอคืนเงินอากรไมเกิน 6 เดือน) และตองทําคํารองย่ืนใหไดรับใบรับคืนเงิน 

กศก.110 กอนวันหมดอายุ 1 เดือนหากไมไดรับตองทําการแจงผูจัดการหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจภายใน 

1 เดือนกอนวันหมดอายุ 

5) การขอคืนอากรท่ัวไปตองไดรับเงินคืนภายใน 90 วันนับจากวันท่ีไดย่ืนคํารองขอคืนเงินอากรทางฝายคืนอากร

ตองนํามาสรุปทุกเดือนในการประชุมงาน WMC  

4. ดานงานคาง : งานคางคืองานท่ีเกินกวากําหนดระยะเวลาท่ีไดกําหนดไวในประกันเวลาทํางานโดยแบงเปน 

3 ประเภท ประกอบดวยงานคางดานการคืนภาษีอากร, งานคางตรวจปลอยสินคาและงานคางคามัดจําตู 

1) งานคดี กําหนดประกันเวลา 90 วัน นับจากวันท่ีถูกกลาวหามีความผิด 

2) งานคืนอาการท่ัวไป ประกันเวลา  90 วันนับจากวันท่ีย่ืนคํารองขอคืนเงินอากร 

3) งานคืนอากรตามมาตรา 29 ประกันระยะเวลา ตามแผนของฝายคืนอากร 

 ใบขนฯ ขาออกไมเกิน 100 ฉบับ    ภายใน 45 วัน      

 ใบขนฯ ขาออกไมเกิน 200 ฉบับ    ภายใน 65 วัน       

 ใบขนฯ ขาออกไมเกิน 500 ฉบับ    ภายใน 85 วัน       

 ใบขนฯ ขาออกเกิน 500 ฉบับ         ภายใน 110 วัน    

4) งานชดเชยอากรประกันเวลารับหางเคลม 5 วันทําการนับวันย่ืนคํารอง 

5) งานชดเชยอากรประกันเวลารับบัตรภาษี 30 วันนับจากวันรับหางเคลม 

6) งานติดตามสถานะสงออก   0409  รับ 100% ภายใน 30 วัน 

 

7) งานติดตามสถานะของผานแดน ใหปฏิบัติตามคําส่ังท่ี 5/2561 เร่ืองการควบคุมการตรวจปลอยงาน 

CROSS BORDER และ TRANSIT  และคําส่ังท่ี 6/2561 เร่ืองการควบคุมสถานะการตรวจปลอยสินคา

ผานแดน (TSC: Transit Status Control) 

8) งานติดตามสถานะสินคาผานแดนไปประเทศลาว 60 วันนับจากวันนําเขา (อายุเกิน 90 วันเปนของ

ตกคาง) โดยดําเนินการในนามบริษัท วี-เซิรฟ ทรานสปอรต จํากัด 

9) งานติดตามสถานะสินคาผานแดนไปประเทศพมา กัมพูชา มาเลเซีย 15 วัน นับจากวันนําเขา (อายุเกิน 

30 วัน ตกเปนของแผนดิน) หามทําการแลก D/O กอน 25 วันนับจากวันนําเขารวมถึงการจัดทําใบขน

สินคาโดยดําเนินการในนามบริษัท วี-เซิรฟ ครอสบอรเดอร จํากัด และติดตามคาใชจายจากลูกคากอน

จัดทําใบขนสินคาผานแดนและใหบริการตามท่ีไดข้ึนทะเบียนไวเทาน้ัน 

10) งานคางตรวจปลอย(งาน JU) ตามประกาศท่ี 13/2559 เร่ืองหนวยงานเฝาระวังการปลอยสินคาขาเขา

ใหตรงเวลารายละเอียดตามรายงาน (NON JUST IN TIME WATCHING REPORT) 
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ความปลอดภัยดานสินคาความเสี่ยงสูง  (High Risk Goods) 

  คือความเส่ียงท่ีทางบริษัทฯ ไดกําหนดข้ึนเพ่ือใชในการแจงเตือนสวนตาง  ๆท่ีเขาไปมีสวนรวมในการสงมอบ

สินคาใหกับทางลูกคาและสรางความม่ันใจใหกับทางลูกคาในการดูแลสินคาของทางวี-เซิรฟซ่ึงประกอบดวยสินคาประเภท

ตาง  ๆไว 9 ประเภทความเส่ียงสูง โดยกําหนดรหัสไวใน ERP JOB ในการแจงเตือนและเฝาระวังประกอบดวย 

1. สินคามูลคาสูง / HIGH VALUE GOODS  รหัส HR1 

2. สินคาออนไหวและเสียหายงาย /SENSITIVE GOODS  รหัส HR2 

3. สินคาเนาเสียงาย /PERISHABLE GOODS กําหนดรหัส HR3 

4. สินคาตองควบคุมอุณหภูมิ/ TEMPERATURE CONTROL GOODS รหัส HR4 

5. สินคาอันตรายและติดไฟงาย /DANGEROUS & FLAMMABLE GOODS รหัส  HR5 

6. สินคาตองมีใบอนุญาตนําเขา-สงออก/PERMIT&LICENCE GOODS รหัส HR6 

7. สินคาโอเวอรไซสและโอเวอรเวท/OVER SIZE & OVER WEIGHT GOODS รหัส HR7 

8. สินคาท่ีตองใชเคร่ืองมือพิเศษ-การดูแล –ใชผูเช่ียวชาญพิเศษ/SPECIAL EQUIPMENT & 

TREATMENT GOODS รหัส HR8 

9. สินคาท่ีมีความเส่ียงสูงมากกวา 2 ขอข้ึนไป รวมถึง งานตาง  ๆภายใตวิกฤตทางดานธรรมชาติ และ

วันหยุดนักขัตฤกษ หรือเทศกาลตาง  ๆรหัส HR9    

 

รายละเอียดและแนวทางปฏิบตัิตามคูมือดูแลสินคาความเสี่ยงสูง (Customs Clearance 9 High Risk 

Good) ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการเฝาระวังติดตามความเส่ียง ดังน้ี 

1. โดยจัดทําแบบฟอรมใบแจงการดูแลสินคาความเส่ียงสูง (High Risk Care Notice) โดยจะออกตอเม่ือ

มีความเส่ียงสูงมากกวา 2 ขอข้ึนไป โดยตองทําการระบุประเภทความเส่ียงในแตละขอซ่ึงใหทาง 

พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)เปนผูออกใหกับทาง DV และสงมอบตอใหกับทาง      

ผูใหบริการขนสงและแรงงานในการดูแลสินคาดวยทุกคร้ัง 

2. รายละเอียดขอบเขต 9 ความเส่ียงสูง (High Risk Goods) เพ่ือใหมีความเขาใจและจําแนกไดอยาง

ถูกตองในการนําไปใชงานและกําหนดใน ERP JOB ในชอง HRG1 กับ  HRG2 โดยทําการระบุประเภท

ความเส่ียงตามแตละประเภทความเส่ียงท้ัง 9 ประเภทหากไมมีความเส่ียงท้ัง 9  ความเส่ียงใหระบุ 

HR0 ไวในชอง HRG1 และ HRG2 

3. ทางแผนกตรวจสอบตองทําการตรวจเอกสารและ PLAN ERP JOB กําหนดสอดคลองกับรายละเอียด

ในเอกสารหรือไมหากพบวาไมระบุหรือระบุผิดพลาดใหออกใบเตือนสีแดงกับทางพนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE)ท่ีรับผิดชอบงานน้ันเปนราย JOB 

4. ทางแผนก Inspector ทําหนาท่ีในการตรวจสอบและสรุปรายงานความผิดพลาดของการระบุเง่ือนไข

การดูแลสินคาในแตละความเส่ียงโดยนํามาประชุมรายงานประจําเดือนของสายงานฯ 

5. ทาง DV ทําปาย / ข้ึนทะเบียน 9 ความเส่ียงไวท่ีบอรดเพ่ือใหเห็นอยางชัดเจนและตรวจสอบใน PLAN  

ERP JOB ในชอง HRG1 และ HRG2 

6. การกําหนดนิยามของแตละประเภทความเส่ียงเพ่ือใหมีความเขาใจตรงกันและปฏบัิติไปในทิศทางเดียว 

ของทุกฝายโดยมีรายละเอียดแตละประเภทความเส่ียงท้ัง 9 ดังน้ี 

 

บทท่ี 7 
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1) สินคามูลคาสูง / HIGH VALUE GOODS   หมายถึง  

สินคาท่ีมีมูลคาของการทํางานในแตละ Shipment การนําเขา-สงออกซ่ึงไดกําหนดมูลคาของ

สินคาในการบรรทุกแยกประเภทของการขนสงท่ีตองมีการเฝาระวังและตองกําหนดความเส่ียงไวใน 

ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR1 และ  HRG2  เปน HR1  ท้ังน้ีตองแยกความเส่ียงความประเภท

ของรถบรรทุกสินคาในแตละเท่ียว(ไมไดหมายความรวมตามมูลคาตามหนาอินวอยซรวมท้ังหมด)      

โดยทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตองนํามาเฉล่ียตามการบรรทุกในแตละคันท่ีใช

ในการจัดสงสินคาตามแตละ JOB งานตัวอยาง เชน มูลคาตามอินวอยซ 10 ลานบาทใชรถบรรทุก      

10 ลอบรรทุกตูคอนเทนเนอร 5 คัน ความเส่ียงอยูท่ีคันละ 2.0 ลานบาทแสดงวามีความเส่ียงท่ีตองมี

การเฝาระวังและตองทําการแจงเตือนไวใน ERP JOB โดยมีรายละเอียดแตละประเภทขนสงดังน้ี 

1. รถเทรลเลอร  ขนาด 20F-40F UP   ประกันสินคาคุมครอง 2.0  ลานบาท 

2. รถ 6 ลอ และ 10 ลอ   ประกันสินคาคุมครอง 1.0  ลานบาท 

3. รถ 4 ลอ     ประกันสินคาคุมครอง 0.5 ลานบาท 

เง่ือนไขเพ่ิมเติมดังนี้ 

(1) กรณีลูกคาไมซ้ือประกันเพ่ิมใหแจงลูกคาใหนําทะเบียนรถขนสงของ วี-เซิรฟระบุในกรมธรรม

ลูกคาดวยทุกครั้ง 

(2) หากไมดําเนินการตามขอ 1 ใหทําการแจงลูกคาโดยแนบแบบฟอรมใบแจงเตือนความเส่ียงและ

คาใชจายพิเศษ (Risk & Extra Charge Warning Notice) ซ่ึงทางวี-เซิรฟจะรับผิดชอบตาม

เง่ือนไขแตประกันภัยแตละประเภทขนสงขางตนดังกลาวเทาน้ัน 
 

2) สินคาออนไหวและเสียหายงาย /SENSITIVE GOODS  หมายถึง 

 สินคาท่ีไมสามารถทนตอแรงกระแทกหรือการส่ันสะเทือนหากไมระมัดระวังสินคาจะแตกหัก 

เสียหายงายหรือมีอุปกรณแจงสถานะของการเคล่ือนไหว (Sensor  Vibration) ไวท่ีหีบหอสินคาหรือท่ี

ตัวสินคาเปนตนตัวอยาง เชน สินคาประเภทเคร่ืองแกว, เซรามิก, หรือสุขภัณฑท่ีทําจากแกว ดิน เซรา

มิก, เคร่ืองมืออุปกรณทางการแพทย, เคร่ืองจักรประเภทที่ตองมีความเท่ียงตรงสูงหรืออ่ืนๆ ท่ีทําให

เกิดผลตอตัวสินคาเปนตน ทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตอง กําหนดความเส่ียง

ของสินคาประเภทน้ีไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR2  และ  HRG2 เปน HR2 และทางสวน

ตรวจสอบเอกสารตองทําการตรวจแปลนงานวามีการะบุความเส่ียงตรงตามประเภทของสินคาหรือไม 

ซ่ึงสามารถสังเกตไดท่ีหนา B/L  หรือ Airway bill  

3) สินคาเนาเสียงาย /PERISHABLE GOODS หมายถึง 

              สินคาท่ีมีลักษณะเสียหายงายดวยตัวของสินคาเองโดยไมตองไปกระทําใหเกิดความ

เสียหายตอตัวสินคาและสินคาน้ันก็จะเสียหายดวยสภาวะโดยธรรมชาติหากไมไดรับการดูแลและใช

ความระมัดระวังหรือจัดใหมีการจัดวางท่ีเหมาะสมในดานสถานะท่ีอากาศและระยะเวลาในการรอคอย

ตางๆตัวอยาง เชน พืชผัก, ผลไม, สัตวปกขนาดเล็กท่ีนํามาเล้ียงหรือทําพันธุ, สัตวประเภทสวยงาม, ยา

ท่ีไมควบคุมอุณหภูมิ , เคร่ืองสําอาง เปนตน ทาง พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตอง 

กําหนดความเส่ียงของสินคาประเภทน้ีไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR3  และ  HRG2  เปน 

HR3 และทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทําการตรวจแปลนงานวามีการระบุความเส่ียงตรงตาม

ประเภทของสินคาหรือไม 
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4) สินคาตองควบคุมอุณหภูม/ิ TEMPERATURE CONTROL GOODS หมายถึง 

สินคาท่ีไดมีการกําหนดอุณหภูมิท่ีตองรักษาสภาพของสินคาใหสามารถนําไปใชงานได โดยมี

ท้ังการควบคุมอุณหภูมิแบบแชเย็นจนแข็ง มีอุณหภูมิต้ังแต -18 องศา C  หรือตํ่ากวาในสภาพเยือก

แข็ง (Deep Frozen) เชน อาหารทะเลแชเย็นจนแข็ง, ของแชแข็งประเภท ตางๆสําหรับสินคา

ประเภทควบคุมอุณหภูมิแบบ Chill  คือการควบคุมในการรักษาสภาพของสินคาใหสดหรือพรอม

นําไปใชงานปรกติจะควบคุมอุณหภูมิอยูท่ีชวงอุณหภูมิท่ี -2 ถึง 25 องศาเซลเซียสเชน ยารักษาโรค, 

พืชผักผลไม, เคร่ืองสําอาง นม เนย ขนม เปนตน หากพบวาอุณหภูมิไมเปนไปตามท่ีลูกคากําหนด 

หรือไมเปนไปตามเอกสารท่ีบงช้ีดานอุณหภูมิ หามทาง พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)

ส่ังการเคล่ือนยายสินคาเด็ดขาดจนกวาจะไดรับหนังสือเปนลายลักษณอักษรจากลูกคาใหนําสินคาออก

จากอารักขาของศุลกากรหรือของสายเรือรวมท้ังโกดังของทาอากาศยานตามทาตาง  ๆ   

 ท้ังน้ีทาง DV ตองทําการถายภาพอุณหภูมิของสินคาและจัดสงให พนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE)ท่ีรับผิดชอบงานทุกคร้ังหากพบวาอุณหภูมิไมเปนไปตามเอกสารหรือตามท่ี

ลูกคากําหนดไมวากรณีใด  ๆหามทําการเปดตูสินคาหรือเปดตรวจเด็ดขาดจนกวาจะไดรับแจงจากฝาย

เฝาระวังการทํางาน (WMC) โดยพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตองนําไปปรึกษากับ

ผูจัดการฝายเฝาระวังหรือผูจัดการฝายเพ่ือกําหนดแนวทางและแจงใหลูกคารับทราบกอนดําเนินการ

ใดๆโดยทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตอง กําหนดความเส่ียงของสินคาประเภท

น้ีไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR4  และ  HRG2  เปน HR4 และทางสวนตรวจสอบเอกสาร

ตองทําการตรวจแปลนงานวามีการะบุความเส่ียงตรงตามประเภทของสินคาหรือไม  
   

5) สินคาอันตรายและติดไฟงาย /DANGERUS & FLAMMABLE GOODS หมายถึง 

                  สาร ส่ิงของ วัตถุ หรือวัสดุใดๆ ท่ีอาจเกิดอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของ

คน สัตว ทรัพยสิน ส่ิงแวดลอมหรือระหวางทําการขนสงโดยสินคาอันตรายท้ัง 9 ประเภท รวมถึงสินคา

อันตรายตามทะเบียนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามประเภทท่ี 2 และประเภทท่ี 3 (ตองข้ึนทะเบียน

กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานท่ีควบคุม) ทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER 

SERVICE)ตองกําหนดความเส่ียงของสินคาประเภทน้ีไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR5  และ  

HRG2  เปน HR5 โดยจะตองระบุ Class No. ในชอง Remark และทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทํา

การตรวจแปลนงานวามีการะบุความเส่ียงตรงตามประเภทของสินคาหรือไม สินคาประเภทวัตถุ

อันตรายประกอบดวย 9 กลุม  ดังน้ี 

Class 1 วัตถุระเบิด (Explosives ) 

Division 1.1 วัตถุระเบิดรุนแรง 

Division 1.2 วัตถุระเบิดเปนสะเก็ดกระจาย 

Division 1.3 วัตถุท่ีไหมไฟแลวจะเกิดระเบิดไมรุนแรงหรือสะเก็ดกระจายหรือเกิดท้ังสอง

อยาง 

Division 1.4 วัตถุระเบิดไมรุนแรง 

Division 1.5 วัตถุท่ีจะระเบิดก็ตอเม่ือมีการกระตุนรุนแรง ระเบิดแลวรุนแรง 

Division 1.6 วัตถุท่ีจะระเบิดก็ตอเม่ือมีการกระตุนรุนแรง ระเบิดแลวไมรุนแรง 
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Class 2 แกส (Gases ) 

Division 2.1 แกสไวไฟ 

Division 2.2 แกสไมไวไฟ ไมเปนพิษ 

Division 2.3 แกสพิษ 

Class 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids ) 

Class 4 ของแข็งไวไฟ, ของแข็งท่ีลุกไหมไดเอง, ของแข็งท่ีถูกนํ้าแลวเกิดแกสไวไฟ (Flammable  

solids;  substances liable to spontaneous combustion; substances which, on 

contact with water, emit flammable gases ) 

Division 4.1 ของแข็งไวไฟ ของแข็งท่ีเกิดปฏิกิริยาดวยตนเอง หรือระเบิดได 

Division 4.2 ของแข็งท่ีลุกไหมไดเอง 

Division 4.3 ของแข็งท่ีถูกนํ้าแลวเกิดแกสไวไฟ 

Class 5 วัตถุออกซิไดสและวัตถุอินทรียเปอรออกไซด (Oxidizing substance and organic  

peroxides) 

Division 5.1 วัตถุออกซิไดซ 

Division 5.2 วัตถุอินทรียเปอรออกไซด 

Class 6 วัตถุมีพิษและวัตถุติดเช้ือ (Toxic and infectious substances ) 

Division 6.1 วัตถุมีพิษ 

Division 6.2 วัตถุติดเช้ือ 

Class 7 วัตถุกัมมันตรังสี (Radioactive material ) 

Class 8 วัตถุกัดกรอน (Corrosive substances ) 

Class 9 วัตถุอ่ืน  ๆท่ีเปนอันตราย รวมถึงวัตถุท่ีเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมดวย (Miscellaneous  

           dangerous substances and articles, including envi -ronmentally hazardous  

substances) 

 

6) สินคาตองมีใบอนุญาตนําเขา-สงออก/PERMIT&LICENCE GOODS หมายถึง 

                  สินคาท่ีนําเขา-สงออกท่ีตองขออนุญาตจากหนวยงานตางๆท่ีควบคุมการนําเขา-สงออก 

โดยจะตองทําการขอใบอนุญาตกอนวันนําเขา-สงออกซ่ึงมีหนวยงานควบคุมอยู 38 หนวยงานของรัฐ

และภาคเอกชนทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตองทําการตรวจสอบกอนสง

สินคาเขามาหรือสงออกสินคาออกไปนอกราชอาณาจักรทุกๆ คร้ังท่ีมีการดําเนินการหรือแจงใหลูกคา

รับทราบโดยสามารถคนหาขอมูลไดจาก WEBSITE: Customs.go.th ซ่ึงตองทราบพิกัด 2,4,6 หรือ 8 

หลักในการเขาไปคนหาและตองทําการตรวจสอบกับหนวยท่ีควบคุมประกอบดวยทุกคร้ังหากพบวาไม

มีการควบคุมจากการคนหาในสวนของกรมศุลกากรและทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER 

SERVICE)ตองกําหนดความเส่ียงของสินคาประเภทน้ีไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR6 และ  

HRG2  เปน HR6 และทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทําการตรวจแปลนงานวามีการระบุความเส่ียง

ตรงตามประเภทของสินคาหรือไม 
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7) สินคาโอเวอรไซสและโอเวอรเวท/OVER SIZE & OVER WEIGHT GOODS หมายถึง 

สินคาท่ีมีขนาดใหญกวาปกติหรือมีนํ้าหนักมากวามาตรฐานการบรรทุกจากกรมการขนสง

ทางบก โดยกําหนดสินคาตามความหมายในการเฝาระวังดานความเส่ียงประเภทน้ีประกอบดวย 

(1) สินคาโอเวอรไซส / Over Size Goods  หมายถึง สินคาท่ีมีขนาดของหีบหอ หรือ ขนาด

ของสินคา ต้ังแตความกวางเกินต้ังแต 250 CM,  ความยาวเกิน 700 CM, ความสูงเกิน 

250 CM โดยมีดานใดดานหน่ึงเกินกวาขนาดท่ีกําหนดไว 

(2) สินคาโอเวอรเวท / Over Weight Goods หมายถึง สินคาท่ีมีนํ้าหนักของสินคาเกินกวา

นํ้าหนักในการบรรทุกตามขนาดของประเภทขนสง ดังน้ี 

ประเภทรถ นํ้าหนัก/ตัน 

รถเทรลเลอรขนาด 2 เพลา นํ้าหนักไมเกิน 21.50 ตัน 

รถเทรลเลอรขนาด 3 เพลา นํ้าหนักต้ังแต 21.50-25.50 ตัน 

รถ 10 ลอ  นํ้าหนักไมเกิน  13.00  ตัน 

รถ  6  ลอ นํ้าหนักไมเกิน    5.00  ตัน 

รถ  4  ลอ นํ้าหนักไมเกิน    1.00  ตัน 

สาขาสุวรรณภูมิ นํ้าหนักต้ังแต     7.00 ตัน 

 

            ทั้งนี้ทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตอง กําหนดความเสี่ยงของสินคา

ประเภทน้ีไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR7 และ HRG2  เปน HR7 โดยพนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE)จะตองแจงเอกสารที่เกี่ยวของกับนํ้าหนัก , ขนาดสินคา เชน BL / PK / หรือ

เอกสารอ่ืนท่ีบงช้ีไดให DV ขนสง แรงงานลวงหนา 7 วันและจะตองระบุในชอง Remark  ของแปลนดวย

พรอมทั้งออกใบแจงเตือนความเส่ียงและคาใชจายพิเศษ (Risk & Extra Charge Warning Notice)ให

ลูกคารับทราบและทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทําการตรวจแปลนงานวามีการะบุความเส่ียงตรงตาม

ประเภทของสินคาหรือไม 

 

8) สินคาที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ-การดูแล–ใชผูเชี่ยวชาญพิเศษ /SPECIAL EQUIPMENT  

      AND TREATMENT GOODS  หมายถึงสินคาท่ีตองใชเคร่ืองมือพิเศษรวมถึงการดูแลจากผูท่ี

ประสบการณและมีการการกําหนดเง่ือนไขในการทํางานดานความปลอดภัยและมีการจัดทําประกันภยั

กอนการใหบริการลูกคาและสินคาท่ียังไมเคยใหบริการมากอนท่ีไมใชงานบริการเปนการท่ัวไป  

ตัวอยางเชน  เคร่ืองจักรขนาดใหญ, สินคาท่ีเปนไปตามความเส่ียงท่ี 7 (HR7) , สินคาท่ีตองใชเครนใน

การขนยายหรือเคล่ือนยายสินคาหรือสินคาท่ีตองใชอุปกรณเคร่ืองมือรวมถึงการใชคนในการ

ควบคุมดูแล ทาง พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตอง กําหนดความเส่ียงของสินคา

ประเภทน้ีไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR8  และ HRG2  เปน HR8 โดยพนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE)จะตองแจงเอกสารท่ีเก่ียวของกับนํ้าหนัก, ขนาดสินคา เชน BL / PK / หรือ

เอกสารอ่ืนท่ีบงช้ีไดให DV ขนสง แรงงานลวงหนา 7 วัน สาขาสุวรรณภูมิ 1 วัน และจะตองระบุใน

ชอง Remark  ของแปลนดวยพรอมท้ังออกใบแจงเตือนความเส่ียงและคาใชจายพิเศษ (Risk & Extra 

Charge Warning Notice)ใหลูกคารับทราบและทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทําการตรวจแปลน

งานวามีการระบุความเส่ียงตรงตามประเภทของสินคาหรือไม 
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9) สินคาที่มีความเสี่ยงสูงมากกวา 2 ขอขึ้นไป รวมถึงงานตางๆภายใตวิกฤตธรรมชาติและ

วันหยุดนักขัตฤกษหรือเทศกาลตางๆ หมายถึงสินคาท่ีมีความเส่ียงตามประเภทตางๆ ต้ังแต HR1-

HR8 มากกวา 2 ขอข้ึนไป (มีขอท่ี 3 ท่ีไมสามารถระบุใน ERP JOB ได) ทางพนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE)ตองออก “ใบแจงการดูแลสินคาความเส่ียงสูง” (High Risk Care Notice) 

ประกอบกับเอกสารในการดูแลสินคาและตองระบุประเภทความเส่ียงไวในแบบฟอรมใหครบทุกความ

เส่ียงเพ่ือใหทาง DV หรือผูท่ีเก่ียวของใชเปนเอกสารในการดูแลสินคาใหครบตามท่ีแจงใหทราบและ

ทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตอง กําหนดความเส่ียงของสินคาประเภทน้ีไวใน 

ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR9  และ  HRG2  เปน HR9  และในชอง Remark ตองระบุความ

เส่ียงท่ีตองใหทาง DV , ขนสง , แรงงาน ดูแลเพ่ิมเติมเชน HR4 , HR5 , HR6 (มีความเส่ียงท่ีตองดูแล 

5 ความเส่ียงระบุอยูในชอง HRG1 , HRG2 มี 2 ความเส่ียงในชอง Remark อีก 3 ความเส่ียงให

ปฏิบัติตามใบแจงการดูแลสินคาความเส่ียงสูง High Risk Care Notice และทางสวนตรวจสอบ

เอกสารตองทําการตรวจแปลนงานวามีการะบุความเส่ียงตรงตามประเภทของสินคาหรือไมรวมถึง

ตองแนบใบแจงการดูแลสินคาความเส่ียงสูงแนบมากับชุดเอกสารท่ีตรวจสอบดวยทุกคร้ังพรอมท้ังทํา

การลง Book ของทางสวนตรวจสอบเอกสารวามีการจัดสงใบแจงการดูแลสินคาความเส่ียงสูงไวดวย

ทุกคร้ัง 
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การตรวจสอบเอกสารใบขนสนิคากอนสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสระบบ PAPERLESS 
ระดับแผนก ฝายคุณภาพ QUALITY INSPECTION 
 

 วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหเปนคูมือการทํางานของสวนงานตรวจสอบซ่ึงเปนสวนหน่ึงของฝายคุณภาพโดยหนังสือคูมือการทํางาน

ฉบับน้ีจะใชเปนการควบคุมการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดซ่ึงจะมีการกําหนดข้ันตอนการทํางาน , 
เอกสารท่ีตองใช และ มีการแบงแยกหนาท่ีในการทํางานเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัท 
(QUALITY POLICY) 

2. เพ่ือใหการตรวจสอบเอกสาร DRAFTใบขนสินคามีความถูกตองกอนสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส( PAPERLESS) 
และกอนนําใบขนสินคาพรอมเอกสารประกอบชุดไปผานพิธีการตรวจสอบเอกสารตางๆ ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการทํางาน และท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืน  ๆ 

3. เปนหนวยงานท่ีประเมินผลการทํางานของฝาย CUSTOMS BROKER ใหมีคุณภาพโดยวัดผลไดจาก 
 (KEY PERFORMANCE INDICATOR) หรือ KPI 

 

อางอิง : 
 การทํางานของสวนตรวจสอบ ( QUALITY INSPECTION ) จะยึดถือ 
 

1. ประกาศ, คําส่ังของกรมศุลกากร 
2. กฎหมายศุลกากร และกฎหมายอ่ืน  ๆ
3. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากรฉบับท่ีมีผลบังคับใช 
4. คูมือกระบวนการควบคุมการทํางานท่ีเปนไปตามขอกําหนด 
5. คูมือการทํางานของแผนก CUSTOMS SERVICE 
6. คูมือการทํางานของแผนก INTERNAL AUDIT 

 
1. ระบบควบคุมคุณภาพ  ( Quality Inspection ) 

 เปนระบบ QUALITY SERVICE  ซ่ึงอยูภายใตหนวยงาน QUALITYมีสถานะเปน QC ของบริษัทฯซ่ึงถูกวางแผน
ใหนําระบบการตรวจสอบมาใชเปนเคร่ืองมือในเชิงการตลาดเพ่ือใชในการแขงขันและไวบริการลูกคาดานเอกสารท่ี
เก่ียวของกับกรมศุลกากร CUSTOMER BROKER โดยมีระบบการตรวจสอบตามหลักเกณฑของกรมศุลกากรกอนการสง
ขอมูล ONLINE / PAPERLESS เพ่ือนําไปผานพิธีการตามดานตางๆของกรมศุลกากรโดยเร่ิมการตรวจสอบต้ังแตรับ
เอกสารจากลูกคาหรือผูใชบริการจนถึงงานบริการช้ินน้ันจบส้ินขบวนการทํางานซ่ึงหนวยงาน INSPECTION สามารถชวย
ลดตนทุนใหกับบริษัทและลูกคา โดยมีจุดประสงคในการทํางานเพ่ือปองกันความผิดพลาดทุกข้ันตอนการทํางาน ,ปองกัน
การถูก POST REVIEW จากกรมศุลกากรและหรือในกรณีท่ีลูกคา CLAIM ซ่ึงระบบการตรวจสอบ (INSPECTION) 
สามารถชวยใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและความนาเช่ือถือใหกับบริษัทได   
 

2. มีระบบการตรวจสอบใบขนฯสนิคาแบบ Double Check  

 V-SERVE GROUP มีระบบการตรวจสอบเอกสารแบงเปนทีมตรวจสอบมือ 1 และทีมตรวจสอบมือ 2 ซ่ึง
พนักงานท่ีจะสามารถทําการตรวจสอบเอกสารใบขนสินคาเพ่ือนําไปผานพิธีการศุลกากรตามดานตางๆ น้ันจะตองสําเร็จ
หรือผานการทดสอบงานทางดานพิธีการศุลกากรจากผูชํานาญการบริษัทฯ แลวประมาณ 3- 6 เดือนซ่ึงจะไดรับมอบตรา
ประทับ INSPECT ประจําตัวตามหมายเลขท่ีกําหนดเฉพาะบุคคลซ่ึงเปนเคร่ืองหมายบงช้ีและรองรับวาผานงานทางดาน
พิธีการศุลกากรเรียบรอยแลวจากปริมาณงานในการตรวจสอบอยางเขมงวดและมีระบบการทํางาน DOUBLE CHECK น้ี
พบวาสามารถกล่ันกรองความผิดพลาดไดดีทําใหใบขนฯไดรับการตรวจสอบถูกตองและทันเวลาสงผลใหใบขนฯลูกคาไม
ถูกกรมศุลกากรเรียกเก็บภาษียอนหลังซ่ึงท่ีผานมาเกิดความผิดพลาดจากการทํางานนอยมาก 

บทท่ี 8 
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3. การตรวจใบขนสินคาขาเขา - ขาออก 

วิธีการตรวจสอบเอกสาร (DOCUMENT INSPECTION) 
การตรวจสอบเอกสารใบขนขาเขา-ขาออก ท่ีใชสําหรับผานพิธีการการศุลกากร แบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
 ระดับที่ 1) การตรวจสอบระดับหนวยงานบริการลูกคาการตรวจสอบหลังจากไดรับเอกสารจากลูกคาเม่ือ 
พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)รับงานจากลูกคาแตละรายนําเอกสารตางๆ ท่ีทางลูกคาจัดสงมาทําการ
ตรวจสอบความถูกตองซ่ึงหากเอกสารไมครบทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)จะแจงกลับไปยังทาง
ลูกคาโดยใชแบบฟอรมใบแจงเอกสารไมครบสมบูรณ (NON COMPLETE DOCUMENTS NOTICE) และติดตามเอกสาร 
พรอมข้ึน PLAN LOAD 
 
 ระดับที่ 2) การตรวจสอบกอนทําใบขนสินคา (PRE-PRINT INSPECTION) พนักงาน CUSTOMER SERVICE 
หรือพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)เขียนใบส่ังงานตามแบบฟอรมท่ีบริษัทกําหนดแลวสงใหหนวยงาน 
EDC ทําการคียขอมูลเพ่ือทําใบขนสินคาลงในระบบโปรแกรม PAPERLESS  และกอนท่ีจะสงขอมูลใหกับกรมศุลกากร 
จะตองทําการตรวจสอบท่ีเรียกวา PRE-PRINT โดยพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)จะตรวจสอบความ
ถูกตองของรายละเอียดบน DRAFT ใบขน แลวประทับตรายางประจํา COSTOMER SERVICEแตละหนวยงานแลวนําสง
ใบขนสินคาใหกับหนวยงาน INSPECT (หรือท่ีเรียกวา มือ 1) ทําการตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดบนDRAFT 
ใบขนฯหากพบวาถูกตองก็จะสงขอมูล DRAFT ใบขนฯเขากรมศุลกากร เพ่ือใหไดเลขท่ีใบขนฯ มาผานพิธีการศุลกากร 
ตอไปหากตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดบน  DRAFT ใบขนฯ  พบวาไมถูกตอง (ผิด) ก็จะสงขอมูล 
คืนพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)พรอมกับออกใบเตือนสีตางๆ ตามจุด CRITICAL ท่ีกําหนดไวในแตละ
หัวขอท่ีกําหนดไวพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ก็จะนํา DRAFT ใบขนสินคาน้ันไปแกไขและนําสงให 
INSPECT (มือ1) ทําการตรวจสอบใหมอีกคร้ัง พรอมประทับตรายาง INSPECT ตามหมายเลขประจําตัวผูตรวจเพ่ือสง
ขอมูลเขากรมศุลกากรเพ่ือใหไดเลขท่ีใบขนฯมาผานพิธีการศุลกากรตอไป  
 
 ระดับที่ 3) การตรวจสอบเม่ือจัดพิมพใบขนสินคาโดยทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)
จะตองทําการตรวจสอบอีกคร้ังพรอมกับจัดชุดเอกสารประกอบกับ PLAN LOAD  มาให INSPECT (มือ2) ทําการ
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารแนบอีกคร้ังหากถูกตองแลวจะประทับตรายาง “INSPECTED ” ซ่ึงจะเปนสี
แดงและมีหมายเลขแตละคนท่ีทําการตรวจสอบเอกสารท่ีมุมและจะตองใช MASTER LIST ควบคูไปกับการทําใบขน
สินคาและการตรวจสอบใบขนสินคา 
 

3.1. การตรวจสอบรายละเอียดบนหนาใบขนสินคาขาเขา 
1. ช่ือท่ีอยูของบริษัทในใบขนสินคา  

โดยดูช่ือท่ีอยูตองตรงกับ B/Lในชอง CONSIGNES,NOTIFY PARTY ใน INVOICE ตองตรงกัน 
2. ชื่อผูผานพิธีการ ตองเปนชื่อของSHIPPING ที่รับผิดชอบในการตรวจปลอยในแตละทา 
3. ใบอนุญาตนําเขาหรือหนังสือรบัรอง  

1) ถาหากสินคาเปนพวกอาหารหรือผลไม,นํ้าผลไม,แปง,กาแฟ ตองมีใบอนุญาตในการผลิตอาหาร 
2) ถาหากเปนสารเคมีท่ีอันตรายตองมีเลข อก. 
3) ถาหากเปนกลุมสินคาเกษตร 
4) ถาหากเปนกลุมเคร่ืองสําอาง, ยารักษาโรค 
5) ถาหากเปนกลุมสินคารถยนต ,เคร่ืองใชไฟฟา 

4. ใบตราสงเลขที่ (เลขที่ B/L) 
   ดูจากใบ BILL OF LADING  (B/L NO) 

5. ชื่อเรือ 
   ดูจากใบ BILL OF LADING  ในชอง VESSEL 

6. เครื่องหมายหีบหอและเลขหมายหีบหอ 
   ดูจากใบ BILL OF LADINGในชอง MARK AND NUMBERS 
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7. จํานวนและลักษณะหบีหอ 
 ดูจากใบ BILL OF LADING ท่ีแสดงจํานวนสินคาเปนBAG, LOT, CASE, CARTONS, 
WOODENCASE, PACKAGES, PALLET, ROLLS,BOX ใชหนวยท่ีใหญท่ีสุดในการทําใบขนสินคา 

8. ทาหรือที่นําเขา 
   ดูจากใบ BILL OF LADING ในชอง PORT OF DISCHARGE  

9. สถานที่ตรวจปลอย 
   ดูจากใบ BILL OF LADING ในชอง PORT OF DELIVERY 

10. ประเทศตนทางบรรทุก 
   ดูจากใบ BILL OF LADING ในชอง PORT OF LOADING 

 
11. ประเทศกําเนิด 

ดูจากใบ BILL OF LADING ในชอง MARK NUMBERS ท่ีมีคําวา MADE IN…….. หรือในINVOICE 
PACKING,CRITICAL OF ORIGIN ท่ีมีคําวา COUNTRY OF ORIGIN 

 
3.2. การตรวจสอบรายละเอียดบนหนาใบขนสินคาขาออก 

 

1. ตรวจสอบช่ือท่ีอยูของบริษัทในใบขนฯ , INVOICE ใหตรงตาม ใบภพ.20   
2. ตรวจสอบสถานท่ีผานพิธีการ สถานท่ีตรวจปลอย สถานท่ีรับบรรทุก และช่ือเรือ ในใบขนฯ ใหตรง ตามใบ

งานของลูกคา  
3. ตรวจสอบสิทธิประโยชนท่ีลูกคาจะไดรับ เชน ชดเชย, มาตรา 29, BOI ตาม MASTER LIST 
4. ตรวจสอบเลขท่ี INVOICE และวันท่ี INVOICE ในใบขนในใบขนฯใหตรงตาม INVOICE และ PACKING 

LIST 
5. ตรวจสอบช่ือสินคา ปริมาณการซ้ือขาย จํานวนและลักษณะหีบหอ เคร่ืองหมายหีบหอในใบขนฯ ใหตรง

ตาม INVOICE 
6. ตรวจสอบคําแปลสินคา ใหสอดคลองกับช่ือภาษาอังกฤษ 
7. ตรวจสอบราคาสินคา หรือยอดเงิน FOB ใหตรงตาม INVOICE 
8. ตรวจสอบนํ้าหนักสุทธิ ใหตรงตาม INVOICE และ PACKING LIST 
9. ตรวจสอบประเภทพิกัดสินคา และพิกัดสินคาในใบขนฯ ใหถูกตอง 
10. ตรวจสอบประเภทใบขนฯ ใหตรงกับสิทธิประโยชนท่ีไดรับ 
11. ตรวจสอบประเทศท่ีขาย และประเทศปลายทางในใบขนฯ ใหตรงตาม INVOICE 
12. ตรวจสอบสกุลเงิน ท่ีซ้ือขายในใบขนฯ ใหตรงตาม INVOICE และอัตราแลกเปล่ียน 
13. ตรวจสอบเง่ือนไขการซ้ือขาย ในใบขนฯ ใหตรงตาม INVOICE 
14. ตรวจสอบเอกสารประกอบในการเดินพิธีการใหถูกตอง  
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ตัวอยางใบขนขาออก 
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ตัวอยางใบขนขาเขา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 34/57 

 

 

ความปลอดภัยการสงมอบสินคา ของฝายปฏิบัติการ (DV)  

เปนการกําหนดแนวทางในส่ิงท่ีตองปฏิบัติกอนรับและสงมอบของและเอกสารใหกับบุคคลอ่ืน เชนรถขนสง และ

แรงงานหรือบุคคลท่ี 3 โดยมีแนวทางในการตรวจสอบเอกสารกอนนําไปผานพิธีการศุลกากรเพ่ือปองกันความผิดพลาด

ของเอกสารซ่ึงกําหนดจุดตรวจสอบของทาง DV ดังน้ี 

1. DV รับเอกสารจาก พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)โดยทําการตรวจสอบความถูกตองของ

เอกสารตาม Check List ประกอบกับเอกสารท่ีตองตรวจกอนนําไปผานพิธีการตรวจปลอยดังน้ี 
1) ตรวจสอบช่ือท่ีอยูของบริษัทฯในใบขนฯ, INVOICE, B/Lใหตรงกับ Master Profile 

2) ตรวจช่ือสินคา เครื่องหมายเลขหมายในใบขนฯ, INVOICE และ B/L 

3) ตรวจคําแปลสินคาเปนภาษาไทย ใหสอดคลองกับช่ือภาษาอังกฤษ 

4) ตรวจสอบราคาสินคาในใบขนฯและ INVOICE  

5) ตรวจสอบนํ้าหนักและปริมาณสินคาในใบขนฯ, INVOICE และ B/L  

6) ตรวจประเภทพิกัดสินคาและอัตราอากร ประกาศลดหยอน 

7) ตรวจสอบเลขท่ี INVOICE, B/L และ วันท่ีในใบขนฯ, INVOICE, B/L  

8) ตรวจสิทธิประโยชนท่ีใช และใชสิทธิตาม FTA 

9) ตรวจสอบประเทศท่ีขายและประเทศปลายทางในใบขนฯกับ INVOICE  

10) ตรวจวันท่ี เลขท่ีใบอนุญาต และช่ือสินคาในใบขนฯตรงตามใบอนุญาต 

11) ตรวจวันท่ีนําเขา-สงออกและอัตราแลกเปล่ียนใหสัมพันธกัน 

12) ตรวจเอกสารประกอบการท่ีใชในการผานพิธีการศุลกากรตามแตละประเภทของงาน 

 

2. ดานการตรวจสอบสภาพของสนิคากอนการตรวจปลอย ดังน้ี 
1) ตรวจสอบสภาพของสินคาทุกดานใหเรียบรอยกอนขนยายออกจากโกดัง 

2) พบสินคาเสียหาย สูญหาย ชํารุด ตองแจงกลับ พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ใหลูกคาทราบทันที 

3) แจงทางเอเยนตเรือและการทา ทําเซอรเวยสินคาท่ีเสียหายทุกกรณี  

4) หากมีประกันสินคาตองใหประกันมาสํารวจความเสียหายกอนออกจากทา 

5) จัดเครื่องมือทุนแรงใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน เชน รถยก,รถเครน 

6) สินคาถายรูปความเสียหายทุกข้ันตอน จนถึงการวางสินคาบนรถขนสง 

7) ประเภทเครื่องจักรราคาแพง ตองมีแจงทําประกันไวทุกครั้งกอนออกจากทาเรือ 

8) ตรวจสอบสภาพรถตามไปเช็คสภาพรถตองพรอมสมบูรณ 100% 

9) ควบคุมการทํางานหรือการเคล่ือนยายสินคาทุกข้ันตอน 
 

3. การดูแลสินคาไมใหเกิดความเสียหายดําเนินการดังน้ี 
1) ขอควรระมัดระวังในการทํางานสินคาท่ัวๆไป 

(1) การใชสิทธิประโยชนตางๆตองถูกตองตามท่ีทางศุลกากรกําหนด 

(2) การขอใบอนุญาตตองระบุเลขท่ีใหถูกตองตามหนาใบขน 

(3) สินคาท่ีบรรจุไวในกลอง ตองระวังการฉีกขาดตามมุมกลองทุกดาน 

(4) สินคามาเปนตูตองตรวจดูซีลเอเยนตท่ีระบุเลขถูกตองตามใบ B/L 

(5) ตรวจดูสภาพการจัดเรียงสินคาหนาตู และถายรูปไวกรณีมีการเปดตรวจ 

(6) การสงมอบสินคาใหกับทางผูบริการขนสง ตองใหพนักงานขับรถลงนามรับสินคากอน 

(7) การสงมอบ โดยบันทึกลงในใบสงของทุกครั้ง 

บทท่ี 9 
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2) ขอควรระวังสินคาท่ีเปนอาหารแชแข็ง (ตูเย็น) 

(1) การขอใบอนุญาตตาง  ๆตองระบุเลขท่ีถูกตองลงในหนาใบขนทุกครั้งเสมอ. 

(2) ตรวจสอบตูควบคุมอุณหภูมิตองไดความเย็นตามท่ีระบุใน B/L ทุกครั้ง เชนพวกสัตวนํ้าแชแข็งตองมี

อุณหภูมิ -18 องศาข้ึนไป โดยดูอุณหภูมิกอนลากตูออกมาตรวจทุกครั้งหากตํ่าเกณฑใหแจงมายัง 

พนักงานบรกิารลูกคา (COSTOMER SERVICE)และระงับการออกของจนกวาจะไดรับการย่ืนยันจากทาง

ลูกคาเปนลายลักษณอักษร 

(3) ตรวจสอบซีลเอเยนตตองตรงตามเอกสารใน B/L ระบุทุกตู 

(4) ถายรูปการจัดเรียงสินคาหนาตูไวทุกครั้ง (กรณีมีการเปดตรวจ) 

(5) ล็อตซีล วี-เซิรฟ และกุญแจกอนลากออกจากทาเรือ 

(6) ระบุเลขท่ีซีลทุกครั้งในใบสงของ “ซีลเลขท่ี “ หรือ SEAL No…… ในแตละใบสงของทุกครั้ง 

(7) การสงมอบสินคาใหกับทางผูบริการขนสง ตองใหพนักงานขับรถลงนามรับสินคากอนการสงมอบในใบสง

ของทุกครั้ง 

3) ขอควรระวังสินคาท่ีเปนเคมีภณัฑ / เครื่องสําอาง 

(1) ตรวจสอบใบอนุญาตตาง  ๆเลขท่ีถูกตองตามท่ีระบุไวในใบขนทุกชุด 

(2) ตองระมัดระวังกลองสินคาอยาใหมีรอยฉีกขาด (หากสงสัยตองมีการเปดนับ) 

(3) ถาสินคาเปนเคมีอันตรายมีสัญลักษณไวไฟ หามแตะพ้ืนการทาตองมีการประสานงานทุกฝายลวงหนา

กอน 1 วัน เพ่ือจัดเตรียมเอกสารใหพรอมกอนทํางาน 

(4) การสงมอบสินคาใหกับทางผูบริการขนสงตองใหพนักงานขับรถลงนามรับสินคากอนการสงมอบ 

4) ขอควรระวังสินคาท่ีเปนเครื่องจักรราคาแพง 

(1) ตองสําแดงพิกัดอัตราภาษีอากรถูกตอง 

(2) วัดขนาดและไซส เพ่ือจัดรถใหพรอมตรงกับลักษณะของสินคา 

(3) สินคามีมูลคาสูงเกิน 2 ลานข้ึน ตองมีการแจงทําประกันภยักอนทํางาน 

(4) ควบคุมการขนยายเครื่องจักรอยางระมัดระวังเปนกรณีพิเศษทุกชุด 

(5) ใชเครื่องมือทุนแรงใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน 

(6) การสงมอบสินคาใหกับทางผูบริการขนสง ตองใหพนักงานขับรถลงนามรับสินคากอนการสงมอบ 
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ความปลอดภัยดานการเฝาระวัง ติดตามและตรวจสอบการทํางาน (WMC) 

           เปนความปลอดภัยท่ีลดความเส่ียงดานตางๆ ในการติดตามเฝาระวังรวมถึงการตรวจสอบงานดานพิธีการ

ศุลกากรประกอบดวยดาน Just In Time, การติดตามสถานะของใบขนสินคา, การขอใบอนุญาตดานประกันภัย, ดาน

ความตอเน่ืองทางธุรกิจ (BCM)  และระบบแจงเตือนตาง  ๆของงานดานพิธีการศุลกากรซ่ึงประกอบดวย  

1. การแจงเตือน E-Alert  ในการควบคุมติดตามจากฝาย WMC โดยกําหนดใหสวนตรวจสอบเอกสารสงออกกับ

สวนตรวจเอกสารนําเขาซ่ึงกําหนดใหระบบแจงเตือนสองคร้ังกําหนดคร้ังท่ี 1 กอน อยางนอย 60 วัน หรือกอน

วันหมดอายุไมนอยกวา 60 วัน กําหนดคร้ังที่ 2 อยางนอย 30 วัน หรือกอนวันหมดอายุไมนอยกวา 30 วัน  

และมีการตรวจสอบรายละเอียดของการแจงเตือน E-Alert ดังน้ี 

1) สวนตรวจสอบเอกสารสงออก  ควบคุมการตรวจติดตามและแจงเตือน ดังน้ี 

(1) ใบอนุญาตลูกคาของพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ขาออก 

2) ทะเบียนประกันภัยประกอบดวย 

(1) ประกันภัยสินคา 

(2) ประกันภัยรถยนต 

(3) ประกันภัยคลังสินคา 

(4) ประกันภัยอ่ืน  ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3) ใบขนประเภทสุทธินํากลับอายุเง่ือนไขนํากลับมาภายใน 1 ป 

4) สวนตรวจสอบเอกสารนําเขาควบคุมการตรวจติดตามและแจงเตือน ดังน้ี 

(1) ใบอนุญาตลูกคาของพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE) ขาเขา 

(2) ใบอนุญาตขับข่ีรถบรรทุก 

(3) ทะเบียนรถขนสงวี-เซิรฟ และ Sub contact 

(4) ทะเบียนรถขนสง P&M 

(5) ทะเบียนแรงงานตางดาว 

2. ติดตามสถานะใบขนสินคาและ Call Center 24 Hours  จัดทําระบบเพ่ือนํามาเปนเคร่ืองมือปองกันความ

เส่ียง โดยกําหนดการติดตามสถานะตาง  ๆดังน้ี 

1) การแจงติดตามสถานะใบขนสินคา 

(1) สถานะใบขนสินคา 0301 การเปดตรวจจัดใหมีการควบคุมและสงเร่ืองทุกวันกอน 9.30 น.จาก 

ศูนย Call Center 24 Hours ใหกับทางผูจัดการสาขาแตละดานท่ีสงออกและสําเนาจัดสงมายัง

ฝาย WMC เพ่ือใหมีการติดตามสถานะ 0301 กอนวันเรือออก  

(2)  สถานะใบขนสินคา 0409 กําหนดใหติดตามแลวเสร็จ 100% ภายใน 30 วัน และจัดสงลูกคาทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกสตามกําหนดเวลาท่ีตกลงกับทางลูกคา 

2) Call Center 24 Hours  

(1) กําหนดเง่ือนไขการรับเร่ืองและจดบันทึกเร่ืองฉุกเฉินเทาน้ันโดยรับเร่ืองทุกของหนวยงาน 

(2) จัดทําแบบการบันทึกรายละเอียดในการรับเร่ืองตาง  ๆดังน้ี 

 ดานขอมูลดานการจัดใบกํากับการขนยาย 

 ดานการรับเร่ืองราวตางๆ ในการปญหาการตรวจปลอยหรือการจัดสงสินคา หลัง

เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 04.30 น. 
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3. การดําเนินการตามมาตรฐาน AEO ของกรมศุลกากร 

การเฝาระวัง-ติดตาม-ตรวจสอบ หรือ WMC จัดใหมีระบบในการบริหารความเส่ียงท่ีทําการเฝาระวังการติดตามและ

ตรวจสอบในการทํางานของแตและสวนท่ีเก่ียวของกับงานดานพิธีการศุลกากรตามมาตรฐาน AEO ท่ีไดกําหนดไวและเปน

ประเด็นของความเส่ียงท่ีตองนํามาควบคุมดูแลใหมีมาตรฐานความปลอดภัยซ่ึงในแตละดานประกอบดวย  

1) ดานสินคามีความเส่ียงสูง (9 High Risk Goods) โดยกําหนดให Code ใหทางพนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE)ระบบไวในชอง HRG1 และ HRG2  ในระบบ ERP JOB เพ่ือทําการติดตามเฝาระวังและ

ทางสวนตรวจสอบเอกสารดานนําเขาตองติดตามแบบฟอรมใบแจงเตือนการดูแลสินคา (CARGO SAFETY 

AWARNESS (COSTOMER SERVICEA)) จาก พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)เพ่ือสงมอบใหกับ

ทาง DV ทุกคร้ังท่ีระบุ HR9 

2) ดานขนสงปลอดภัย (10s Safety Transport) จัดทํา Check List ท้ัง 10 ดานของขนสงกําหนดไวใน 

Plan การเขาตรวจสอบทุก  ๆ3 เดือน 

3) ดานพิธีการศุลกากรและการตรวจปลอยสินคา (10s Customer Clearance) จัดทํา Check List ท้ัง 

10 ดานของขนสงกําหนดไวใน Plan การเขาตรวจสอบทุก  ๆ3 เดือน 

4) ดานคลังสินคาปลอดภัย (10s Safety Warehouse) จัดทํา Check List  ท้ัง 10 ดานของขนสง

กําหนดไวใน Plan การเขาตรวจสอบทุก  ๆ3 เดือน 

5) ดานกระจายความเส่ียงทางฝาย WMC จัดระบบการตรวจสอบและแจงเตือนของบริษัทดวยระบบ          

E- Alert สรุปการติดตามทุกเดือนและแจงปญหาพรอมแนวทางปองกันและกรอกระบบใหครบถวนเพ่ือใหการแจง

เตือนตามระบบท่ีกําหนดไว 

6) ดานความตอเน่ืองของธุรกิจ (BCM: Business Continuity Management) กําหนดจัดใหมีและจัดทํา

แปลนการตรวจสอบในแตละดานดังน้ี 

(1) ดานการ Back up ขอมูลลูกคาและ Master Profile กําหนดใหมีการตรวจสอบทุกๆ 2 เดือนท่ี

สํานักงานใหญและสาขา 

(2) ดานระบบสํารองไฟจัดระบบการตรวจสอบทุกเดือนและบันทึกการตรวจสอบและตองมีการเปล่ียน 

ระบบสํารองกอนหมดอายุของการสํารองไฟกอนอยางนอย 2 เดือน เดือนแรกระบบการส่ังซ้ือเดือนท่ี 

2 ติดต้ังแทนของเกาท่ีเส่ียมสภาพ 

(3) ดานระบบโจรภัยจัดมีการตรวจสอบจุดการเขาอาคารทุกๆ เดือน มีความแข็งแรงพรอมใชงานโดยทํา

การสํารวจทุก 3 เดือน 

(4) ดานระบบสัญญาณกันขโมยจัดใหมีการ Rerun ระบบการเตือนภัยทุกเดือน  

(5) ดานระบบไวรัสระบบคอมพิวเตอรจัดมีการตรวจสอบระบบและความ Update ของระบบปองกันไวรัส 

พรอมจัดมีการการติดตามการทํางานของระบบทุก  ๆเดือน 

(6) ดานระบบ Remote Office กําหนดการซอมระบบปละ 3 คร้ัง โดยการซอมตองทําการจําลองการหนี

ไฟและอพยบพนักงานไปยังศูนยสํารองขอมูลท่ีสํานักงานขนสงและสํานักงานอาคาร MD TOWER ช้ัน

ท่ี 20 สวนสาขาภาคใตสํานักงาน TRUCK TERMINAL ปาดังเบซาร  โดยทําการสํารวจขอมูลท่ีทําการ 

BACK UP ขอมูลจากทางแผนกไอทีทุก 2 เดือนประกอบดวยสวนตางๆดังน้ี 
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A. สวนกลาง ,สาขาสุวรรณภูมิ และสาขาแหลมฉบัง กําหนดใหมีการซอมภายในสัปดาหท่ี 4 

ของทุกเดือน ดังน้ี 

 เดือน มีนาคม 

 เดือน กรกฎาคม 

 เดือน ตุลาคม 

B. สาขาภาคใต กําหนดใหมีการซอมภายในสัปดาหท่ี 4 ของทุกเดือน ดังน้ี 

 เดือน เมษายน 

 เดือน สิงหาคม 

 เดือน พฤศจิกายน 

(7) นําผลประเมินความสําเร็จของการจัดทําระบบ Remote Office มารายงานใหกับทางคณะกรรมการ   

บริษัทฯ รับทราบเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง 
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การติดตามสถานะใบขนสินคาหลังการตรวจปลอย 
(Document Control Center: DCC) 
 

 การติดตามสถานะใบขนสินคาหลังการตรวจปลอยเปนการติดตามสถานะของใบขนสินคาเพ่ือนํามาใช
ประกอบการย่ืนขอคืนภาษีอากร, ย่ืนสรรพกรในการคืนภาษีมูลคาเพ่ิมและเปนการแสดงสถานะในการดําเนินพิธีการ
ศุลกากรสําเร็จการติดตามจึงตองมีระบบในการตรวจสอบสถานะและติดตามขอมูลการตอบกลับจากกรมศุลกากรอยาง
ตอเน่ืองเพ่ือติดตามสถานะใบขนสินคาหลังการตรวจปลอย โดยกําหนดมาตรฐานในการติดตามสถานะของใบขนสินคา 
ประกอบดวยดังน้ี 

1. ติดตามสถานะใบขนสินคา 0309   ภายใน 3 วันหลังจากตรวจปลอย  100% 
2. ติดตามสถานะใบขนสินคา 0409   ภายใน 30 วันหลังจากเรือออก 98% 
3. ติดตามสถานะใบขนสินคา 0409   ภายใน 40 วันหลังจากเรือออก 100% 

 

            ตามมาตรฐานการติดตามสถานะใบขนสินคาท่ีไดกําหนดเปนมาตรฐานไวทางบริษัทฯ ไดจัดทําเปนกระบวนการ
ติดตามออกมาเปนคูมือมาตรฐานความเปนเลิศดานปฏิบัติของตัวแทนออกของ มีข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี 
 

1. สงขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาเพื่อใชในการกํากับตูสินคาในการตรวจปลอย มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี ้
1) สงขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาหลังจากไดรับชุดใบขนสินคาขาออกและรายละเอียดการบรรจุสินคา

ครบถวนเชน เบอรตู,จํานวนสินคา, นํ้าหนัก GW, BOOKING,VGMWEIGHTและ VGM AUTHOTIZER 
NAME ฯ แลวจัดพิมพลงโปรแกรม 

2) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนสงขอมูลเขาระบบกรมศุลกากรแลวรอตอบกลับเลขท่ีใบกํากับ
การขนยายสินคาจากทางกรมศุลกากร 

3) ตรวจสอบความถูกตองของใบกํากับการขนยายสินคาอีกคร้ังกอนจัดสงใหกับลูกคา โดยการแฟกซหรือ 
mail  

4) จากข้ันตอนท่ี 1-3 กําหนดใหใชเวลา 60 นาที 

* ขอควรระวังในการจัดทําใบกํากับการขนยายสินคา กอนสงขอมูลตองตรวจสอบขอมูลใหถูกตองครบถวนทุกครั้ง 
เชน หมายเลขตู, ทาสงออก, ช่ือเรือและเท่ียวเรือ, จํานวนและนํ้าหนักของสินคา,BOOKING,VGM WEIGHTและ
VGM AUTHOTIZER NAME เพราะหากผิดพลาดอาจทําใหไมสามารถคืนตูได และทําใหตูสินคาตกเรือ 

 
2. การติดตามสถานะ 0309 ของใบกํากับการขนยายสินคาและใบขนสินคาขาออก มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 

1) ลงบันทึกขอมูลการสงขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาประจําวันลง BOOK ควบคุมทุกวันเพ่ือใชในการตอบ
กลับขอมูลและติดตามงานและสถานะของใบขนสินคา 

2) ตรวจสอบ STATUS ของขอมูลจาก 02 ใหเปน 03 โดยมีการติดตอประสานงานกับแผนกจัดสงสินคาและ
ปฏิบัติการ(DV) ท่ีประจํา ณ ทาสงออกสุดทายในกรณีท่ีตูผาน SUB GATE ไปแลวแตยังไมไดรับ STATUS 
03 กลับมา 

3) เม่ือไดรับ STATUS 03 กลับมาแลวจะทําการตัด BOOK ตามวันและเวลาท่ีตูผาน SUBGATE โดย STATUS 
03 จะแยกเปน 2 สถานะคือ 0309  Green Line (ตรวจปลอยเรียบรอย), 0301 Red Line (ใหมาตรวจของ
ท่ีทาสงออก)หรือเรียกวาสุมตรวจ 

4) กรณีตูสินคาถูกสุมตรวจ (Red Line) ทําการส่ังงานใหพนักงานแผนกจัดสงสินคาและปฏิบัติการ(DV) เขาไป
ติดตอเจาหนาท่ีกรมศุลกากรเพ่ือตรวจสอบขอมูล* และทําการเปล่ียนสถานะจาก 0301 เปน 0309 เพ่ือรอ
การรับบรรทุกใบขนสินคาหลังจากเรือออก (0409) 
** หากตูสินคาผาน SUBGATE หลังเวลาทําการของกรมศุลกากรจะตองทําการเสียคาลวงเวลาและคาเปดท่ีทําการ
ของกรมศุลกากรกอน จึงจะสามารถเปล่ียนสถานะจาก 0301 เปน 0309 ได 
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3. การติดตามสถานะ 0409 ของใบขนสินคาขาออกหลังจากเรือออก มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี ้

1) ตรวจสอบใบขนสินคาท่ีทําการตรวจปลอยและเรือออกเรียบรอยแลววาไดรับสถานะ 0409 หรือไมซ่ึงโดย
เฉล่ียจะไดรับการตอบกลับสถานะ 0409 จากกรมศุลกากรประมาณ 15-20 วันหลังจากเรือออก 

2) ในกรณีท่ีเรือออกไปแลวประมาณ 15 วัน แตใบขนสินคายังไมไดรับสถานะ 0409 จะทําการขอ COPY B/L 
จากลูกคาโดยใชแบบฟอรมสง Fax. หรือ สง e-mail  ในการขอ COPY B/L จากลูกคา 

3) ตรวจสอบใบขนสินคาและใบกํากับการขนยายสินคากับ COPY B/L ท่ีไดรับจากลูกคาเพ่ือหาขอผิดพลาดของ
เอกสารเชน ช่ือเรือ, เท่ียวเรือ, หมายเลขตู, อ่ืน  ๆ 

4) เม่ือตรวจสอบพบขอผิดพลาดของเอกสารแลวทําการคียคํารองขอแกไขตามประเภทความผิดของเอกสาร 
เชน ช่ือเรือผิด, เท่ียวเรือผิด, หมายเลขตูผิด เปนตนเพ่ือย่ืนกรมศุลกากรเพ่ือแกไข 

5) ส่ังงานแผนกจัดสงสินคาและปฏิบัติการ (DV)  ใหเขาไปติดตอเจาหนาท่ีกรมศุลกากรเพ่ือขอแกไขขอมูล     
โดยการย่ืนคํารองแกไขพรอมเอกสารประกอบตาง  ๆเพ่ือแกไขใหใบขนสินคาเปน สถานะ 0409 

6) กรณีตรวจสอบแลวไมพบความผิดพลาดของขอมูลจะจัดทําหนังสือติดตามสถานะ 0409 ใหลูกคาลงลายช่ือ 
เพ่ือย่ืนตอกรมศุลกากร 

7) ส่ังงานแผนกจัดสงสินคาและปฏิบัติการ(DV) ใหเขาไปติดตอเจาหนาท่ีกรมศุลกากรเพ่ือย่ืนหนังสือติดตาม
สถานะ 0409 โดย DV จะตองออกเลขรับกลับมาภายใน 5 วันหลังจากส่ังงาน 

8) ระยะเวลาในการติดตาม Status 0409 กําหนดเกณฑไว ดังน้ี 
- ติดตาม Status 0409 ใหได   98% ภายใน 30 วัน หลังจากเรือออก 
- ติดตาม Status 0409 ใหได 100% ภายใน 45 วัน หลังจากเรือออก 

 
4. การจัดสงสําเนาใบขนสินคาขาเขา และใบขนสินคาขาออกสถานะ 0409 หลังการตรวจปลอยจะแบงออกเปน         
2 ประเภท ดงันี ้

1. การจัดสงภายใน  

จะทําการจัดสงใหกับแผนกคืนอากรตามมาตรา 29 ในสวนของสําเนาใบขนสินคาขาเขาสวนใบขนสินคา
ขาออก STATUS 04 ทางแผนกคืนอากร 1 และชดเชยอากรจะทําการ Print สําเนาใบขนสินคาจากระบบเอง 
เพ่ือใชในการขอคืนเงินภาษี 

 

2. การจัดสงภายนอกจะแยกออกเปน 3 กรณี ดังน้ี 

1) สงทาง E-mail  โดยการ Export File ใบขนสินคาขาออกจากระบบเพ่ือสงใหกับลูกคาพรอม
จัดทําใบนําสงใหลูกคาเซ็นรับหรือ Confirmed การรับเอกสารทาง E-mail กลับมาเพ่ือเก็บเขา
แฟม โดยเอกสารท่ีจัดสงใหลูกคา มีดังน้ี 

- ใบขนสินคาขาออก STATUS 04 
- รายการรับบรรทุก 
- กศก. 129 (กรณีใชสิทธิชดเชยอากร) 
- ใบตัด Short (ถามี) 

2) สง By Hand โดยจะทําการ Print ใบขนสินคาจากระบบเพ่ือสงใหกับลูกคาและจัดทําใบนําสงให
ลูกคาเซ็นรับกลับมาเพ่ือเก็บเขาแฟม โดยเอกสารท่ีจัดสงใหลูกคา มีดังน้ี  

- ใบขนสินคาขาออก STATUS 04 
- รายการรับบรรทุก 
- กศก. 129 (กรณีใชสิทธิชดเชยอากร) 
- ใบตัด Short (ถามี) 
- INVOICE, PACKING LIST (เฉพาะท่ีลูกคาแจงใหแนบเอกสาร) 
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3) สงทาง e-mail  และ By Hand โดยกรณีน้ีจะข้ึนอยูกับลูกคาวาจะใหจัดสงเอกสารใหในรูปแบบใด 
เชน 
 สง E-mail ใบขนสินคา, รายการรับบรรทุก, กศก. 129, ใบตัด Short แลวจัดสง INVOICE, 

PACKING LIST ใหภายหลัง 
 สง E-mail ใบขนสินคา, รายการรับบรรทุก, กศก. 129, ใบตัด Short แลวจัดสงอีก 1 ชุด

พรอมกับชุดสรรพสามิต 

4) จัดสงรายงานใหกับลูกคาทุกส้ินเดือนไมเกินวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานสถานะของใบขน
สินคาขาออกท่ีจัดสงใหแลว และท่ียังคางสง 

 
5.  การใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

1. จัดพนักงาน DV เขากะกลางคืน 1 คน/สัปดาห ทุกวันในเวลา 17.30 น. – 04.00 น. 
2. บันทึกและติดตาม Status 03 ใบขนยายสินคาลง Book รวมถึงการออกใบขนยายฯ และแกไขปญหาตาง  ๆ

กรณีคืนตูไมไดหรือใบขนยายฯผิดพลาด 
3. รับเร่ืองราวตางๆ ของงานท่ีตกคางหรือตอเน่ืองในการทํางานและใหบริการติดตามแกไขปญหาโดย

ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในเวลาเขากะ (กรณีฉุกเฉิน) หากไมใชกรณีฉุกเฉินทําการบันทึก
และสงมอบงานตอใหกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบในชวงเชา 

4. การใหบริการดังกลาวมิใชการจัดทําใบขนสินคาขาเขา-ขาออก แตเปนการรับเร่ืองและแกไขปญหาของงาน
ท่ีตอเน่ืองหรือรอเวลาในการคืนตูสินคา เทาน้ัน 

5. กําหนดเบอรฉุกเฉินประจําศูนย DCC ไดท่ี เบอรโทร 086-341-2736 และ 086-340-1256 ชวงเวลา 
17.30 - 04.00 น. 
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ความปลอดภัยดานการจัดสงเอกสาร (Messenger)  

เปนความปลอดภัยท่ีใชระบบการบริหารดวยระบบE-Messengerในการส่ังงานของหนวยงานตางๆโดย

เฉพาะงานดานพิธีการศุลกากรตองใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสงมอบเอกสาร ใหตรงเวลาลดตนทุนมีความ

ปลอดภัยของบุคคลากรและเอกสารรวมถึงการสงมอบตรงตามสถานท่ีกําหนดจึงไดนําระบบ 5R มาใชในการทํางานซ่ึง

ประกอบดวย 

1. RIGHT TIME / ถูกตรงตอเวลา กําหนดเปนใบส่ังงานในแตละประเภทโดยแยกดังน้ี 

1) ใบส่ังงานสีแดง ว่ิงงานท่ัวไป แตไมเกิน 1 วัน  

2) ใบส่ังงานสีสม ว่ิงงานตามส่ังงาน แลวเสร็จภายใน 4 ช่ัวโมง 

3) ใบส่ังงานสีเขียวพลัส ว่ิงงานตามกําหนดเวลา 

4) ระบบ Center การบริหารจัดการงานดานเอกสารดวยระบบ e-Messenger 

2. RIGHT PLACE / ถูกสถานที่  จัดสงเอกสารตามใบส่ังงานท่ีทาง พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER 

SERVICE)หรือผูท่ีเก่ียวของส่ังงานจัดสงตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบส่ังงานเทาน้ันสําหรับพนักงานใหมและหรือลูกคา

ใหมตองแนบแผนท่ีทุกคร้ังท่ีมีการรับงานหรือโอนยายเสนทางว่ิงงานของ Messenger 

3. RIGHT CONDITION / เงื่อนไขของการสงมอบเอกสาร  

1) กําหนดรอบว่ิง 2 รอบตอวัน 

2) รอบเชารถออกต้ังแต 9.00น-9.15 น. / ส่ังงาน กอนเวลา 16.30 น. กอนวันว่ิงงานรอบเชายกเวนการ

ส่ังงานว่ิงจัดสง FORM ตาง  ๆส่ังงานกอนเวลา 9.00 น. 

3) รอบบายรถออกต้ังแตเวลา 13.00น.-13.30 น./ ส่ังงานกอนเวลา 10.30 น. กอนว่ิงงานรอบบายท้ังน้ีไม

รวมรถกะบะซ่ึงว่ิงรอบเดียวโดยรถจะออกเวลา 9.00 น. ทางผูส่ังงานตองทําการส่ังงานลวงหนาทุกคร้ัง 

4) การปดงานของ Messenger กําหนดปดงานดังน้ี 

 ปดงานตามใบส่ังงานท่ีระบุไวยกเวนมีการแจงเล่ือนหรือตกลงกับทางผูส่ังงาน 

 ปดงานตามปรกติภายในเวลา 18.00 น. ทุกวันยกเวนงานตอเน่ืองกลับมาไมทันเวลาจะทํา

การปดงานไมเกิน 9.00 น. ของวันถัดไปจากวันท่ีส่ังงาน 

5) การส่ังงานและการปดงานตองมีใบส่ังงานทุกกรณีหากไมมีใบส่ังงานทาง Messenger หามรับงาน

เด็ดขาดแตตองแจงใหกับผูท่ีส่ังงานรับทราบดวยไมวาพนักงานภายในองคกรหรือลูกคาและตองมีการ

สงมอบเอกสารโดยมีการเซ็นรับทุกคร้ังหากไมมีการเซ็นรับและเอกสารมีการสูญหายถือวาพนักงานว่ิง

เอกสารตองรับผิดชอบทุกกรณี 
 

4. RIGHT COST / ราคาตนทุน  โดยกําหนดคาจางว่ิงท่ีเคยว่ิงมาไปท่ีไหนราคาเทาไรเปนตัวกําหนดราคาหรือนํา

กําหนดราคาคาจางว่ิงเอกสารท่ีชัดเจนตามระยะทางกิโลละเทาไรแตตองมีราคาเร่ิมตนเปนฐานในการกําหนด

ราคาเร่ิมตนและบวกเพ่ิมตามระยะทางจัดทําเปน Price List ในการจางว่ิง หากลูกคาตองการใหว่ิงดวนหรือว่ิง

งานนอกเหนือจากขอบเขตการใหบริการคิดคาใชจายตามราคา Price List และแจงใหผูท่ีเก่ียวของรับทราบ 

และใหมีการ UPDATE ราคาทุก  ๆ6 เดือนหรือทุก 1 ป ตามความเหมาะสมของสภาวะของปริมาณงาน  

 

 

บทท่ี 12 
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5. RIGHT SAFETY / ความถูกตองปลอดภัยของเอกสาร  

1) กระเปาใสเอกสารของ Messenger ท่ีกันนํ้าได  

2) สกรีน ช่ือบริษัท เบอรติดตอ ท่ีเปนศูนยรับเร่ืองของ Messenger ไว เฉพาะท่ีกระเปาเอกสาร  

3) กรณีชุดกันฝนทําเปนงบประมาณในแตละป และสํารวจกอนการจัดซ้ือในชวงเดือนเมษายนของทุกป 

และจัดไวอยางเพียงพอ 

4) ระบบประกันภัยในการชดเชยความเสียหายเพ่ือกระจายความเส่ียงดานเอกสารสําคัญสูญหายหรือตก

หลน ชํารุด ไมสามารถใชงานได 
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ความปลอดภัยดานบันทึกฐานขอมูล ในระบบ MASTER PROFILE  (ฐานขอมูลลูกคาดานพิธีการศุลกากร)   

คือระบบการข้ึนทะเบียนรายการสินคาโดยกําหนดเปน CODE หรือรหัสของสินคา(ตกลงกับทางลูกคา) ซ่ึง 

Master Profile ประกอบดวยช่ือสินคาท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย, รหัสของสินคา, พิกัดอัตราอากร, สิทธิประโยชน

ทางภาษีอากร, สิทธิพิเศษทางภาษีอากรและใบอนุญาตของสินคาเปนตน โดยทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER 

SERVICE)ตองทําการขอรายละเอียดขอมูลของขอมูลสินคาเพ่ือใหทางผูเช่ียวชาญดานพิกัดอัตราศุลกากรกําหนดประเภท

พิกัดอัตราอากรรวมถึงการควบคุมการนําเขา-สงออกของแตละหนวยงานท่ีออกกฎหมายควบคุม โดยมีข้ันตอนและ

กระบวนการ ดังน้ี 

1. กําหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการจัดสงขอมูล Master Profile ปละ 3 ครั้ง ใหกับทางลูกคา โดยจัดสงขอมูล

ผานระบบอิเล็กทรอนิกสหรือ CD พรอมท้ังหนังสือตอบรับทุกคร้ังเพ่ือใชเปนอัตราอากรรวมถึงสิทธิตางๆ ตาม

ขอมูลท่ีปรากฏอยูใน Master Profile ในการจัดทําใบขนฯหลักฐานในการรับและตรวจสอบขอมูลและเปนการ

ยืนยันวาจะกําหนดขอมูลรายละเอียดของพิกัดสินคาขาเขา-ขาออก 

2. รายละเอียดในการบันทึกฐานขอมูล Master Profile ใหจัดทําตามประกาศบริษัทฯ  โดยนํามาปรับปรุงให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและขอเท็จจริงในการทํางานหรือกําหนดเง่ือนไขเพ่ือลดความเส่ียงในการ

ทํางาน 

3. การดําเนินตามคําสั่งที่ 1/2561 เรื่องการเพิ่มและแกไขขอมูลในระบบ Master Profile  และระเบียบสาย

งานบริการลูกคาและปฏิบัติการฉบับท่ี 1/2561 เร่ืองการเพ่ิมและแกไขขอมูลในระบบ Master Profile  

ประกอบไปดวยข้ันตอน ดังน้ี 

1) การรับงานและขอขอมูลรายละเอียดของสินคาเพ่ือใชในการจําแนกพิกัดอัตราอากรกําหนดใหเปน

หนาท่ีของแผนกบริการลูกคาโดยทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)มีหนาท่ีรับเร่ือง

และขอเอกสารจากลูกคา เพ่ือใชในการประกอบแบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตรา

อากร โดยจะตองขอรายละเอียดของสินคาดังตอไปน้ี   

(1) รายละเอียดของสินคา เชน คําแปลภาษาไทย, วิธีการนําไปใชงาน, กระบวนการผลิต, วัสดุ

ท่ีใชในการจัดทําสินคา, แคตตาล็อกสินคา, สเปคสินคาและกรณีเปนเคมีตองมีใบ  MSDS : 

Material Safety Data Sheet หรือเอกสารแสดงสวนผสม  

(2) รายละเอียดการนําสินคาไปใชงานหลักและหรือรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับสินคาท่ี

นําเขา-สงออก  

(3) เอกสารประกอบใชสิทธิประโยชน เชน BOI, มาตรา 29, ชดเชยภาษี,คลังสินคาทัฑณบน, 

เขตปลอดอากร (FZ) และ เขตประกอบการเสรี (I-EAT)  

(4) เอกสารประกอบใชสิทธิพิเศษทางภาษีอากร เชน FTA ตาง  ๆ 

(5) ใบอนุญาตตาง  ๆท่ีเก่ียวของกับสินคา เชน อย., กรมโรงงาน, ประมง,ปศุสัตว ฯลฯ เปนตน 

(6) เอกสารอ่ืน  ๆตามขอสงสัยในรายละเอียดของสินคา 
 
 

2) การจัดทําแบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร ใหเปนหนาท่ีของพนักงานบริการ

ลูกคา (COSTOMER SERVICE)และหรือหัวหนาสวนบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE-Chief)  

โดยมีหนาท่ีในการดําเนินการ ดังน้ี 

บทท่ี 13 
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(1) หลังจากไดรับเอกสารใหมีหนาท่ีในการใหพิกัดศุลกากรและอัตราภาษีเปนการเบ้ืองตนหาก

ขอมูลไมชัดเจนใหพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)หรือCOSTOMER 

SERVICE-Chief ท่ีรับเร่ืองเปนผูติดตอกับลูกคาเพ่ือขอรายละเอียดตางๆขางตนเพ่ือนําสง

ใหกับผูเช่ียวชาญดานพิธีการศุลกากรประจําบริษัทนําไปเปนขอมูลในการพิจารณาพิกัดอัตรา

อากร และสิทธิในการลดหยอนภาษี หรือการขออนุญาตกอนการนําเขา-สงออกรวมถึงภาษี

อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ(ถามี) 

(2) สงแบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากรใหกับทางลูกคาเพ่ือทําการ

รับรองความถูกตองของขอมูลรายละเอียดของสินคากอนสงใหกับทางผูเช่ียวชาญทําการ

รับรองความถูกตองเพ่ือจัดสงใหกับทางแผนกEDC ในการคีย Draft ขอมูลรายละเอียดของ

สินคา เพ่ือจัดสงใหกับทางแผนก Inspection ทําการตรวจสอบความถูกตองกอนสงใหทาง

แผนก EDC บันทึกฐานขอมูล Master Profile 
 

3) การรับรองพิกัดอัตราศุลกากรเปนหนาท่ีของผูเช่ียวชาญงานดานพิธีการศุลกากรประจําบริษัทโดยมี

หนาท่ีในการจําแนกพิกัดศุลกากรและอัตราอากรรวมถึงการพิจารณาขอยกเวนอัตราอากรในเง่ือนไข

ตาง  ๆของกรมศุลกากรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยกําหนดหนาท่ี ดังน้ี 

(1) มีหนาท่ีในการตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดตางๆ ท่ีปรากฏใน“แบบฟอรมขอ

รายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร” พรอมท้ังตรวจลายมือช่ือของหัวหนา

แผนกและหัวหนาสวนหามดําเนินการใด  ๆโดยไมมีแบบฟอรมและลายมือช่ือท่ีระบุไว 

(2) มีหนาท่ีในการสอบถามขอมูลโดยตรงกับลูกคาพรอมท้ังสามารถขอเอกสารตางๆเพ่ิมเติมได

หากมีขอสงสัยหรือไมมีความชัดเจนของสินคาและเอกสารประกอบ 

(3) การลงลายมือช่ือรับรองเพ่ือเพ่ิมเติมและหรือแกไขพิกัดอัตราศุลกากร / อัตราอากรการ

ยกเวนหรือลดอัตราอากรตามเง่ือนไขตาง  ๆ โดยจะตองมีลายเซ็นของผูเช่ียวชาญฯ ดังน้ี 

 กรณีสินคาขาออกตองมีลายมือช่ือของ ชช.2 และ ชช.3 (หากความเห็นไมตรงกันหรือ

ขัดแยงกันตองขอความเห็นจาก ชช.1)   

 กรณีสินคาขาเขาตองมีลายมือช่ือของ ชช.1 ชช.2 และชช.3 (หากความเห็นไมตรงกัน  

ตองหารือรวมกับวาท่ีรอยตรี ดร.ธเนศ  โสรัตน  ในฐานะหัวหนาคณะผูเช่ียวชาญงาน

ดานพิธีการศุลกากร) 

4) ผูเช่ียวชาญงานดานพิธีการศุลกากรท่ีกําหนดใหมีอํานาจหนาท่ีในการลงนามและใหพิกัดอัตราอากร    

ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 

(1) วาท่ีรอยตรี  ดร.ธเนศ  โสรัตน  เปนหัวหนาคณะผูเช่ียวชาญ (หน.ชช.) 

(2) คุณธนากร  แสงพิทูร  เปนผูเช่ียวชาญระดับท่ี 1 (ชช.1) 

(3) คุณแพรวพรรณ  สกุลสกาวสวัสด์ิ  เปนผูเช่ียวชาญระดับท่ี 2 (ชช.2)     

(4) คุณวีรวรรณ  รุงเรือง  เปนผูเช่ียวชาญระดับท่ี 3 (ชช.3)   
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4. การแจงใหลูกคาอนุมัติรับทราบการใชพิกัด  เปนหนาท่ีของพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)และ

หรือหัวหนางานซ่ึงเปนผูรับเร่ืองการแกไข-เพ่ิมเติมพิกัดอัตราศุลกากรจะตองติดตามงานจากผูเช่ียวชาญฯ จะอาง

วางานคางอยูท่ีผูเช่ียวชาญฯมิไดหลังจากทางผูเช่ียวชาญฯใหพิกัดและมีการลงลายมือตามขอ 3 วงเล็บ 3  ให 

พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ดําเนินการสง“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-

อัตราอากร” ใหกับลูกคาโดยสามารถสงไดท้ังทางแฟกซและทางอีเมลโดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติการดังน้ี   

1) ใหพนักงานบริการลูกคา(COSTOMER SERVICE)โทรศัพทสอบถามลูกคาวาไดรับ “แบบขอ

รายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร” หรือไมหากไมไดใหสงซํ้าและโทรไปสอบถาม  

หามพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ท้ังในสวนกลางและสํานักงานสาขาใหพิกัดหรือ

เพ่ิมเติมขอมูลสินคาโดยเด็ดขาด จะตองเขาสูระบบฐานขอมูลกลางเทาน้ัน   

2) กรณีลูกคาเห็นดวยใหทําเคร่ืองหมายถูกหรือกากบาทใน“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจง

พิกัด-อัตราอากร”(ในชองสําหรับลูกคา) 

3) กรณีลูกคาไมเห็นดวยมีข้ันตอนดําเนินการดังน้ี 

(1) ใหลูกคาทําเคร่ืองหมายถูกหรือกากบาทในชองไมเห็นดวยใน “แบบฟอรมขอรายละเอียดขอมูล

สินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร” (ในชองสําหรับลูกคา)พรอมท้ังขอใหลูกคา Fax หรือ e-Mail 

รายละเอียดการแกไขวาไมเห็นดวยเพราะเหตุผลประการใด   

(2) ใหพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)สงเร่ืองกลับมาใหกับ “ผูเช่ียวชาญดานพิธีการ

ศุลกากรประจําบริษัท”เพ่ือทบทวนการใหพิกัดใหมโดยจะตองเขาสูการหารือของผูเช่ียวชาญฯ 

ท้ัง 4 คนโดยความเห็นจะตอง 3 ใน 4 และแจงใหลูกคาทราบโดยมีหนังสือปะหนาแจงถึงเหตุผล

ประกอบการจัดเขาพิกัดอัตราอากร   

(3) ใหพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)จัดทํา “แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและ

แจงพิกัด-อัตราอากร” ฉบับแกไขสงใหลูกคาพิจารณาใหมอาจใชตามท่ีลูกคา comment หรือ

ตามท่ีผูเช่ียวชาญเห็นชอบซ่ึงอาจไมตรงกับคร้ังท่ีแลวก็ไดโดยใหทางพนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE)จัดสงแบบฟอรมสงใหลูกคาซ่ึงจะตองระบุขอความยกเลิกแบบฟอรม

ฉบับท่ีแลวในแบบฟอรมฉบับแกไขใหม 
 

4) กรณีลูกคาน่ิงเฉยหรือแจงดวยวาจาวาใหอยูในดุลพินิจของวี-เซิรฟให COSTOMER SERVICE-

Supervisor แจงหัวหนาสวน (Chief) เพ่ือจัดทํา “ใบยืนยันขอใชพิกัด” โดยทําตรายาง (ตามตัวอยาง) 

ประทับดวยหมึกสีนํ้าเงินลงใน “แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร” โดยสงให

ลูกคาทางแฟกซหรือทาง e-Mail  โดยการสแกนตนฉบับซ่ึงมีลายเซ็นผูเช่ียวชาญและตราประทับยาง 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

               

                    

       

 

 

ใบยนืยนัขอใชพิ้กดัและอตัราศุลกากร 

หากลูกคา้ไม่แจง้มาเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไม่เห็นดว้ยกบัพิกดัอตัราศุลกากร และอตัราอากร ตาม

รายละเอียดในเอกสารฉบบันี�   ถือวา่เป็นการยืนยนัใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการได ้

ลงรายมือชื�อ......................................หวัหนา้ส่วน 

วนัที�........../......../.......... เวลา................น. 

ยาว 5 น้ิว  

กวาง 4 น้ิว  
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5. การบันทึกฐานขอมูลเขาระบบ กําหนดใหเปนหนาท่ีของหนวยงาน EDC (Electronic Data Center) มีหนาท่ีใน

การบันทึก แกไขขอมูลและพิกัด รวมท้ังยกเวนอากรและการลดอากร โดยจะตองบันทึกรายละเอียดตาม“แบบ

ขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”ซ่ึงประกอบดวย 

1) ข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารของ EDC ประกอบดวย 

 ลายมือช่ือของผูเช่ียวชาญฯ กรณีขาออกตองมี ชช.2 และชช. 3 หากกรณีขาเขาตองมี ชช.

1,2 และ 3 

 ตรวจสอบลายมือช่ือของลูกคาอนุมัติยินยอมใหแกไขและเพ่ิมเติมพิกัดอัตราศุลกากรและ

หรือรายละเอียดอ่ืน  ๆท่ีบันทึกไวในฐานขอมูล (Master Profile) 

 กรณีไม มีลายมือช่ือลูกคายินยอมตองมีใบยืนยันขอใช พิกัดและ อัตราศุลกากร 

(รายละเอียดตามขอ 4 วงเล็บ 4) 

 การนําขอมูลใน Master Profile มาใชใหทางแผนก EDC และ พนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE)ตามสาขาตาง  ๆท่ีทําหนาท่ีในการคียใบขนสินคาทุกประเภทตอง

นําขอมูลจาก Master Profile มาใชในการทําใบขนสินคาเทาน้ัน หามทําการคียหรือ 

Copy ขอมูลมาใชงานโดยเด็ดขาดหากไม มีขอมูลใหแจงพนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE)ทํา“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”  

ผานกระบวนการมาขางตนมาดวยทุกคร้ัง  
 

2) ข้ันตอนออกดราฟ (Draft) Master Profile  ประกอบดวย 
(1) หนวยงาน EDC จะตรวจสอบเอกสารตามท่ีระบุในข้ันตอน  1)  หากถูกตองใหดําเนินการคีย

ขอมูลใหตรงกับ“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”โดยจัดทําใบขอมูล

สินคาพรอมท้ังทําตรายางคําวา “ Draft”  โดยข้ันตอนน้ีหามกด “Save” เขาฐานขอมูลหลัก

ของ Paperless  โดยเด็ดขาด   

(2) ใหสง Draft ขอมูลสินคาใหกับสวนงานตรวจสอบเอกสาร (Inspection) หากตรวจสอบผานให 

Inspection ประทับตรา “ตรวจสอบแลว” จึงจะสามารถ Save ลงฐานขอมูลทางแผนก 

Inspect จะตองทําการตรวจสอบในการทําใบขนสินคาทุกคร้ังวามีการนําขอมูลจาก Master 

Profile มาใชในการทําใบขนสินคาหรือไม หากไมดําเนินการใหแจกใบสม 3 พลัส (มูลคา 

1,000 บาท ) กับ พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)และ/หรือ EDC ท่ีทําใบขน

สินคา สวนของ EDC ใหหักจากคาทําใบขนสินคาในจํานวนท่ีเทากัน 

(3) ใหหนวยงาน EDC จัดสงใบขอมูลสินคาซ่ึงมีการแกไขเพ่ิมเติมขอมูลสินคา พิกัด และอัตราอากร  

รวมท้ังยกเวนอากรและลดอากรตามเง่ือนไขตาง  ๆ สงใหกับทางฝายเฝาระวังติดตามการทํางาน

ในการตรวจ SEQ ของพิกัดอัตราอากรกอนจัดสงใหผูเช่ียวชาญฯ ซ่ึงจะตองมีการตรวจสอบ

ยอนกลับอีกครั้ง  โดยผูเช่ียวชาญฯ เม่ือตรวจสอบจะตองดําเนินการดังน้ี 

(ก) หากถูกตองใหทําตรายางคําวา “ตรวจสอบแลวถูกตอง”  มีลายเซ็นของผูชํานาญการคน

ใดคนหน่ึงรับรองความถูกตอง 

(ข) หากไมถูกตองใหสงกลับมาท่ี EDC เพ่ือทําการแกไขฐานขอมูลและสงให Inspection อีก

ครั้งเพ่ือกลับมาใหผูเช่ียวชาญฯ ตรวจยอนกลับอีกครั้ง  หากถูกตองใหดําเนินการตาม (1) 

ถือเปนการส้ินสุดข้ันตอนการทําบันทึกฐานขอมูลเขาระบบ Master Profile 

3) การบันทึกฐานขอมูล Master Profile  กําหนดใหทาง EDC สวนกลางเปนผูบันทึกฐานขอมูล

เทาน้ัน เม่ือมีการออก“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”จากสวนกลาง 

หรือสาขาตางๆ ใหทําการตรวจสอบฐานขอมูลท้ังสวนกลางและสาขาดวยทุกคร้ังหากเปนบริษัทฯ 
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เดียวกันใหทําการโอนขอมูลรายละเอียดของสินคาตาม “แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจง

พิกัด-อัตราอากร”  ใหเปนฐานขอมูลท้ังสวนกลางและสาขาเพ่ือให Master Profile เปนฐานขอมูล

พิกัดอัตราอากรเดียวกัน 

4) การลบขอมูลใน Master Profile สําหรับพิกัด-อัตราอากรท่ีหมดอายุหรือไมมีผลบังคับใชแลว 
ใหทางแผนก Inspect  สวนกลางทําการตรวจสอบทุกๆ 1 ป ของเดือนกุมภาพันธ เพ่ือเขียนคํารอง

ในการของลบขอมูลใน Master Profile โดยกําหนดเปนป ค.ศ. ท่ีไมมีผลบังคับใชออกจากฐานขอมูล

เพ่ือปองกันการเลือกหรือนําไปใช ท่ีไมถูกตอง และการ Error ของขอมูลโดยใหทาง IT เปน

ผูดําเนินการลบตามคํารองขอท่ีไดรับอนุมัติจากผูเช่ียวชาญฯ (ชช. 1)กอนทุกครั้ง โดยฐานขอมูลเดิม

ทาง IT ตองทําการ Back up ไวตามระบบเพ่ือใชในการสืบคนยอนกลับภายหลัง 

 

6. กรณีเรงดวนฉุกเฉินเพื่อขอลัดขั้นตอนในการบันทึกฐานขอมูล Master Profile  มีข้ันตอนการดําเนินการ

ดังตอไปน้ี 

1) กรณีท่ีจัดใหเปนเรงดวนฉุกเฉินสามารถขอลัดข้ันตอน ประกอบดวยกรณีดังตอไปน้ี   
(1) ผูเช่ียวชาญฯ เซ็นรับรองไมครบทุกคนตามขอกําหนด คือ 

 ดานการขาเขา   ตองมีผูเช่ียวชาญ 3 คน  

 ดานการสงออก   ตองมีผูเช่ียวชาญ 2 คน 

(2) เหตุฉุกเฉินตองการสินคาเรงดวน ในวันหยุดตาง  ๆท่ีมีความจําเปนและลูกคายินยอมรับผิดชอบ

ความเสียหายในการสําแดงพิกัดอัตราศุลกากรคลาดเคล่ือน อาจจะสงผลในขณะท่ีตรวจปลอย

หรือหลังการตรวจปลอย โดยมีหนังสือยินยอมเปนลายลักษณอักษรท่ีลูกคายินยอมรับผิดชอบ 

(3) กรณีไมอนุญาตใหลัดข้ันตอนคือ  ลูกคาใหม (N) ซ่ึงไมมีประวัติลูกคาในฐานขอมูลเพราะการรับ

งานมาตองมีชวงเวลาในการเตรียมงานในการเพ่ิมฐานขอมูลในระบบ Master Profile  

2) กระบวนการขออนุมัติลัดข้ันตอนดวยเหตุผูเช่ียวชาญฯ เซ็นไมครบ ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 
(1) กรณีท่ีผูเช่ียวชาญเซ็นรับรองไมครบทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตอง

จัดทํา“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร” ใหทางผูเช่ียวชาญฯ ลงนาม 

ตามขอกําหนดในขอท่ี 6.1 (1) 

(2) กรณีลงนามไมครบใหกําหนดใหผูจัดการฝายบริการลูกคาขาเขาและ/หรือขาออกมีอํานาจลง

นามแทนผูเช่ียวชาญฯ คนใดคนหน่ึงไปกอน รวมกับผูเช่ียวชาญท่ีอยูอยางนอย 1 คน เพ่ือ

ดําเนินการตามข้ันตอนการบันทึกแกไขเพ่ิมเติมขอมูล ในระบบ Master Profile  ตามขอท่ี 1-5 

ไปกอนไดโดยอนุโลม 

(3) ทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตองดําเนินการติดตามใหทางผูเช่ียวชาญฯ 

ลงนามใหครบในภายหลังอยางลาชาภายใน 2 วันทําการนับจากท่ีบันทึกฐานขอมูล  

(4) การตรวจสอบลายเซ็นผูเช่ียวชาญฯ “แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตรา

อากร” เปนหนาท่ีของแผนก Inspection ท่ีตองทําการติดตามจากพนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE)หากไมจัดสงตามกําหนดใหออกใบแจงเตือนใบสม Super Plus 

(มูลคา 3,000 บาท) ยกเวนทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)หรือ ทาง 

Inspect มีการแจงใหทราบไวลวงหนาโดยมีการแจงใหทราบกอนครบกําหนด 

3) กระบวนการขออนุมัติลัดข้ันตอนดวยเหตุฉุกเฉินตองการสินคาเรงดวนในวันหยุดให

ดําเนินการดังตอไปน้ี 
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(1) ใหทางหนวยงานท่ีตองการขอดําเนินการเรงดวนฉุกเฉิน จัดทําใบคํารองขอเรงดวนฉุกเฉิน 

มายังหนวยงานตรวจสอบเอกสาร (Inspect) สวนกลาง เพ่ือทําการออกหมายเลขกํากับคํารอง

ขอเรงดวนฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมการเปดปดระบบ  

(2) การอนุมัติเปดระบบกําหนดใหดําเนินการเปดใหเปนคร้ังๆ ไปคร้ังละไมเกิน 3 ช่ัวโมงและตอง

ทําการปดทันทีเม่ือครบกําหนด โดยการขอเปดระบบตองกระทําภายในเวลา 17.00 น. 

(3) ใหสงกับทางแผนก EDC  ดําเนินการตามข้ันตอนกระบวนการตาง  ๆจะตองใหลูกคาอนุมัติและ

ดําเนินการเชนเดียวกับข้ันตอนในขอท่ี 1 ถึงขอท่ี 5 โดยเครงครัด  หาม พนักงานบริการลูกคา 

(COSTOMER SERVICE)รวมท้ัง EDC  ท้ังสวนกลางและสาขาใหพิกัดและอัตราอากรเองโดยจะ

อางเหตุผลความเรงดวนหรือเปนความประสงคจากลูกคาไมได  ยกเวนลูกคาแจงเปนลาย

ลักษณอักษรเทาน้ันวาจะรับผิดชอบทุกกรณี 

(4) เม่ือขออนุมัติดําเนินการเรงดวน ฉุกเฉินแลวเปนหนาท่ีของผูจัดการและหรือหัวหนาสวนท่ีขอ

ดําเนินการเรงดวนเปนผูติดตามลายเซ็นของผูเช่ียวชาญฯ ใหครบถวน กอนจัดสงใหทาง 

Inspect ตรวจสอบเพ่ือขอปดเร่ืองโดยกําหนดระยะเวลาในการปดเร่ืองตองดําเนินใหแลวเสร็จ

ในวันรุงข้ึนนับจากวันท่ีขอเปดระบบ  หากไมดําเนินการใหทางแผนก Inspect ทําการออกใบ

เตือนใบสม Super Plus (มูลคา 3,000 บาท) ใหกับทางผูย่ืนคํารองขอฯ และทางบริษัทสมทบ

ใหอีก 3,000 บาท รวมเปน 6,000 บาท เพ่ือเปนแรงจูงใจในการติดตามเฝาระวัง 

(5) กรณีไมสามารถติดตามผูเช่ียวชาญเซ็นใหครบไดตามกําหนดเวลาซ่ึงตองทําอีเมลและโทรมา

แจง หรือจัดทําบันทึกมาแจงโดยตรงกับทางแผนก Inspect รับทราบเพ่ือบันทึกสาเหตุและ

เหตุผลท่ีไมสามารถปดเร่ืองท่ีดําเนินการรองขอมาไดตามกําหนดเวลาแตใหเวลาผอนผันท้ังส้ิน

ไมเกิน 2 วันนับจากวันท่ีปดระบบ  

(6) หากทางแผนก Inspect ไมดําเนินการติดตามและปดระบบหรือตรวจสอบขอมูลยอนหลัง 

ดังกลาวใหหักคา Inspect จํานวน 6,000 บาทตอคํารองขอ  

 

7. การจัดเก็บเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการบันทึกฐานขอมูลพิกัดอัตราอากรตามระเบียบฉบับน้ีใหดําเนินการ

จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถสอบกลับคนหาไดในภายหลังดวยความรวดเร็วครบถวน กําหนดใหมีการ

จัดเก็บเอกสาร ดังน้ี 
1) “แบบฟอรมขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”   

2) คํารองขอดําเนินการเรงดวนฉุกเฉิน 

3) เอกสารรายละเอียดของสินคาท่ีไดรับแจงมาจากลูกคา เชน Catalog, รายละเอียดการทํางาน, การ

นําไปใช , สเปคสินคา ฯลฯ เปนตน 

4) สําเนา e-Mail ท่ีเก่ียวของกับการย่ืนยันรายละเอียดของสินคาและขอมูลจากลูกคา 

5) เอกสารอ่ืน  ๆท่ีจําเปนหรือเก่ียวของกับการแจง หรือยินยอมจากลูกคา (ถามี) 
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การจัดเก็บเอกสารดานพิธีการศุลกากร  

 เอกสาร  หมายถึง เอกสารตามมาตรา 63 พระราชบัญญัติ ศุลกากร 2560 และประกาศกรมศุลกากร            
ท่ี 36/2561   เอกสาร หมายความวากระดาษหรือวัตถุอ่ืนใด ซ่ึงไดทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข ผังหรือ
แผนแบบอยางอ่ืนๆ จะเปนโดยการพิมพ ถายภาพ หรือวิธีอ่ืนอันเปนหลักฐานแหงความหมายน้ันท่ีเก่ียวของกับของท่ี
กําลังผานหรือไดผานพิธีการศุลกากรแลว ขอมูล หมายความวา ขอมูล ขอความ คําส่ัง ชุดคําส่ัง หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีอยู
ในระบบคอมพิวเตอรในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาม
กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของกับของท่ีกําลังผานหรือไมผานพิธีการศุลกากรซ่ึงเอกสารท่ีไดย่ืน
ประกอบชุดพิธีการศุลกากรนําเขา-สงออก ตองทําการจัดเก็บโดยตัวแทนออกของ และผูประกอบการอยางนอย 5 ป และ
เก็บตออีก 2 ป นับจากวันเลิกประกอบกิจการ ทางหนวยงานจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ จะทําการจัดเก็บเอกสารดวย
ระบบสแกนเขาจัดเก็บเปนหมวดหมู เพ่ือใหสามารถสืบคนยอนกลับไดอยางรวดเร็วและเพ่ือสนองตอบกับทางลูกคาใน
การขอขอมูลยอนหลัง ตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. รับชุดใบขนสินคาจากแผนกการเงิน โดยทําการแบงชุดใบขนสินคาออกเปนแตละประเภทดังน้ี 
1) ชุดใบขนสินคาขาเขาทางเรือ 
2) ชุดใบขนสินคาขาเขาทางอากาศยาน 
3) ชุดใบขนสินคาขาออกทางเรือ 
4) ชุดใบขนสินคาขาออกทางอากาศยาน 

2. ทางแผนกงานจัดเก็บเอกสารเซ็นช่ือรับชุดใบขนสินคาลงในสมุดรับงานของแตละประเภทโดยมีการเซ็นช่ือ 
พรอมลงวันท่ี , เดือนและปกํากับดวยทุกคร้ัง 

3. นําชุดใบขนของแตละประเภทมาตรวจสอบเอกสารสําคัญตามระบบ Check List โดยท่ีชุดใบขนแตละ
ประเภทตองมีเอกสารดังน้ี 

1) ชุดใบขนขาเขา และ AIR ขาเขา มีเอกสารสําคัญดังน้ี 

 - ใบขนขาเขา (ดานหนา – ใบตอ) 
 - Invoice 
 - Packing List (ถามี) 
 - ใบเสร็จกรมศุลกากร (ขาเขา) 
 - ใบอนุญาต (ถามี) 
 - Bill of Lading / Air Way Bill / Truck Receipt 

- Delivery Order (D/O) 
 - ใบสงของ  
 - หนังสือคํ้าประกัน (ถามี) 
 - ใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ถามี) 
 - เอกสารอ่ืน  ๆ(ถามี) 
3.2 ชุดใบขนขาออก และ AIR ขาออก มีเอกสารสําคัญดังน้ี 
 - ใบขนขาออก 
 - ใบแนบ (ถามี) 
 - Invoice 
 - Packing List (ถามี) 
 - ใบสงของ (ถามี) 
 - ใบกํากับการขนยาย 
 - ใบอนุญาต (ถามี) 
 - เอกสารอ่ืน  ๆ(ถามี) 

บทท่ี 14 
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กรณีท่ีเอกสารไมครบทางแผนกจัดเก็บเอกสารจะทําการสงชุดใบขนสินคาขาเขา – ขาออก กลับไปยังแผนก
การเงินเพ่ือใหทางแผนกการเงินติดตามเอกสารท่ีไมครบหรือขาดหายไปกับทาง DV ท่ีรับผิดชอบในการผานพิธีการ
ศุลกากรในแตละทานําเขา - สงออก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. ถาตรวจสอบเอกสารสําคัญตาง  ๆของชุดใบขนแตละประเภทครบแลวข้ันตอนน้ีใหแยกชุดใบขนโดยการแบง
ออกเปนแตละบริษัทเพ่ือใหการทํางานจัดเก็บเอกสารสะดวกย่ิงข้ึน 

5. ข้ันตอนตอไปจะทําการคียขอมูล (สรางโฟลเดอรงาน) ในโปรแกรม DocuWorks Desk โดยแบงออกเปน
วิธีการดังน้ี 

5.1 ชุดใบขนสินคาขาเขาทางเรือและทางอากาศยาน (AIR)  ข้ันตอนแรกใหสรางโฟลเดอรพรอม
กับพิมพรายช่ือของบริษัท โดยมีการกําหนดตัวยอของแตละบริษัท (ตรวจสอบไดจากขอมูล
รายช่ือของบริษัทตางๆ ) จากน้ันจะแยกออกเปน 2 สวน คือ IMPORT และ EXPORT (ใน
กรณีน้ีใช  IMPORT) แลวทําการสรางโฟลเดอรใหม โดยใหพิมพช่ือเดือน , เลขท่ีใบขน 
(ENTRY NO) ตามลําดับดังกลาว  
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     ตัวอยางเชน 

5.2 ชุดใบขนสินคาขาออกทางเรือและทางอากาศยาน(AIR)ข้ันตอนแรกใหสรางโฟลเดอรพรอม
พิมพรายช่ือของบริษัท โดยมีการกําหนดตัวอยางของแตละบริษัท (ตรวจสอบไดจากขอมูล ช่ือของ
บริษัทตาง )ๆ จากน้ันจะแยกออกเปน 2 สวน คือ IMPORT และ EXPORT (ในกรณีน้ีใช EXPORT) 
แลวทําการสรางโฟลเดอรใหม โดยการพิมพช่ือเดือน , วันท่ีตรวจปลอย , เลขท่ี Job และ เลขท่ีใบ
ขน (ENTRY NO) ตามลําดับดังกลาว 

 
6. ข้ันตอนตอไปทางแผนกจะนําเอกสารชุดใบขนแตละชุดมาสแกนเขา Mail Box ของลูกคาแตละบริษัทที่ได

ทําไวในข้ันตอนท่ี 6 โดยมีการแยกตามประเภทของใบขนแตละชุด  (IMPORT , EXPORT  , DUTY) 
7. เม่ือทําการสแกนเอกสารเสร็จส้ินแลวทางแผนกจะทําการจัดชุดใบขนแตละประเภทสงคืนแผนกการเงิน 

เพ่ือใหทางแผนกการเงินทําการวางบิลลูกคาตอไป 
8. ในกรณีท่ีทางแผนกอ่ืน  ๆตองการเอกสารเพ่ิมเติมท่ีไดทําการสแกนจัดเก็บไวใน MAIL BOX แลวทางแผนก

จะสอบถามขอมูลจากแผนกท่ีตองการเอกสารเก่ียวกับช่ือบริษัท,เลขท่ี Job, เลขท่ีใบขนหรือช่ือเดือน 
เพ่ือใหทางแผนกไดทําการคนหาจอมูลของเอกสารไดถูกตองรวดเร็ว และสามารถท่ีจะทําการปร้ินทเอกสาร
ออกมาใหตรงกับความตองการของแผนกน้ัน  ๆได 

9. แผนกหรือหนวยงานอ่ืนๆ ตองการเอกาสารจัดสงใหกับทางลูกคาตองจัดทําเปนหนังสือในการขอมายัง
แผนกจัดเก็บเอกสาร โดยผูจัดการฝายเปนผูอนุมัติจะทําการจัดสงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน 

 
 
 
 



 

 
10. ข้ันตอนการจัดเก็บเอกสารเปนไฟล 

ยกตัวอยางดังรูปคืองาน 
ช่ือบริษัทของลูกคาท่ีเราจะจัดเก็บ
สรางโฟลเดอรของ JOB 
เปนงานขาเขาทางเรือ และ 
สําคัญตามท่ีกฎหมายของกรมศุลกากรกําหนดมา
วา Scan วันและเวลาไหนจากน้ันจัดเก็บเอกสารตาง  ๆเขาชุดใหครบ แลวสงตอท่ีแผนก 

ตัวอยางงาน Scan IMPORT

 

 

 

 

 
 

 

ตัวอยางงาน Scan EXPORT
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการจัดเก็บเอกสารเปนไฟล Electronics แยกเอกสารเปนงาน IMPORT 
ยกตัวอยางดังรูปคืองาน IMPORT เร่ิมจากสรางโฟลเดอรเปนปท่ีจัดเก็บข้ันตอนตอไปคือสรางโฟลเดอร
อบริษัทของลูกคาท่ีเราจะจัดเก็บข้ันตอนตอไปสรางโฟลเดอร เดือน ปจจุบันท่ีตองการจัดเก็บไฟล

 งาน แตละประเภทข้ึนมา (Job งานจะเปนตัวจํากัดประเภทใบขน เชน 
นงานขาเขาทางเรือ และ APIA จะเปนงานขาเขาทางอากาศยาน Airport) เพ่ือทําการ 

ามท่ีกฎหมายของกรมศุลกากรกําหนดมาสวนวันท่ีและเวลาจัดเก็บเอกสาร
วันและเวลาไหนจากน้ันจัดเก็บเอกสารตาง  ๆเขาชุดใหครบ แลวสงตอท่ีแผนก 

T 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scan EXPORT 
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IMPORT และ EXPORT ท่ี
ากสรางโฟลเดอรเปนปท่ีจัดเก็บข้ันตอนตอไปคือสรางโฟลเดอร     

จุบันท่ีตองการจัดเก็บไฟลจากน้ัน
งานจะเปนตัวจํากัดประเภทใบขน เชน VLIS จะ

เพ่ือทําการ SCAN เอกสาร
ท่ีและเวลาจัดเก็บเอกสารตัวไฟลงานจะแจงอยูแลว

วันและเวลาไหนจากน้ันจัดเก็บเอกสารตาง  ๆเขาชุดใหครบ แลวสงตอท่ีแผนก Finance 



 

 

ตัวอยาง Check List ท่ีลงรายละเอียดเอกสารสําคัญท่ีตองจัดเก็บตามกฎหมายกรมศุลกากรกําหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีลงรายละเอียดเอกสารสําคัญท่ีตองจัดเก็บตามกฎหมายกรมศุลกากรกําหนด
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ท่ีลงรายละเอียดเอกสารสําคัญท่ีตองจัดเก็บตามกฎหมายกรมศุลกากรกําหนด 
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