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คูมือ 
การตรวจสอบเอกสารใบขนสินคากอนสงขอมูล Paperless 

 (Document Inspection Procedure) 
ฝายตรวจสอบคุณภาพ 

 

บริษัทวี-เซิรฟ โลจกิสติกส จำกัด 
V-SERVE LOGISTICS LTD 
Tel : 02-332-3940-9 
e-mail : v-serve@v-servegroup.com 
www.v-servelogistics.com 

สามารถ SCAN ขอมูลไดที่นี่ 

เอกสารภายใน หามเผยแพรกอนไดรับอนุญาต 
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เหตุผลของการจัดทำคูมือ 
 

  

การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญของบริษัทในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ

ดำเนินงานและระบบควบคุมภายในเปนระบบ QUALITY SERVICE  ซึ่งบริษัทฝายเฝาระวังติดตามและ

ตรวจสอบการทำงาน (WMC) โดยหนวยงานตรวจสอบเอกสารพิธีการศุลกากรมีสถานะเปน QC ของบริษัทฯ 

วางแผนใหนำระบบการตรวจสอบมาใชเปนเครื่องมือดานคุณภาพในเชิงการตลาดเพื่อใชในการแขงขันและ

บริการลูกคาดานพิธีการศุลกากร ทางบริษัทจัดทำระบบการตรวจสอบตามหลักเกณฑ ของกรมศุลกากร     

กอนการสงขอมูล ดานพิกัด อัตราอากร สิทธิประโยชน สิทธิพิเศษตางๆ ตามเอกสารในระบบ PAPERLESS         

เพื่อนำไปผานพิธีการตามดาน ของกรมศุลกากร โดยเริ่มการตรวจสอบตั้งแตรับเอกสารจากลูกคา การคียใบขน

สินคา การตรวจสอบขอมูลแบบ DOUBLE CHECK กอนสงขอมูล PAPERLESS ใหถูกตองครบถวนสมบรูณ   

ฝายตรวจสอบเอกสาร (INSPECTION) ทำหนาที่ในการตรวจสอบเอกสารเพื่อใหมั่นใจไดวาขอมูลใบ

ขนสินคาขาเขา-ขาออก ถูกตองกอนนำไปผานพิธีการศุลกากรโดยกอนการสงขอมูล PAPERLESS ไดทำการ

ตรวจเอกสารในรูปแบบดราฟ (Draft) ที่ ไดจาก Invoice และใบขนสินคา โดยการแปลงขอมูล EXML           

ในรูปแบบเอกสารเพื่องายในการตรวจสอบ จึงมั่นใจไดวาสามารถชวยลดตนทุนใหกับบริษัทและลูกคา โดยมี

จุดประสงคในการทำงานเพื่อปองกันความผิดพลาดทุกขั้นตอนการทำงาน ,ปองกันการถูก POST REVIEW 

จากกรมศุลกากรและหรือในกรณีที่ลูกคาเคลม ซึ่งระบบการตรวจสอบ (INSPECTION) ก็ยังมีระบบการแจกใบ

เตือนตามระดับความผิดในกรณีท่ีตรวจสอบพบความผิดพลาด อาทิเชน ใบเตือนสีขาว,ใบเตือนสีเขียว, ใบเตือน

สีเหลือง,ใบเตือนสีแดง, ใบเตือนสีสม Plus และสีสม Plus+ เพื่อบงบอกสถานะความผิดเปนตน 

 คูมือเลมนี้จัดทำขึ้นเพื่อใหผูตรวจสอบภายในมีความเขาใจในการทำงานดานการตรวจสอบภายในและ

สามารถนำหลักการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงไดอยางมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความคุมคา อันสงผลใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่เขมแข็ง มีความ

โปรงใส 

 

ฝายตรวจสอบเอกสาร 
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บทท่ี 1 

หลักเกณฑและแนวทางการตรวจสอบเอกสาร 
 

 

1. วัตถุประสงค : 

1) เพื่อใหเปนคูมือการทำงานของสวนงานตรวจสอบซึ่งเปนสวนหนึ่งของฝายคุณภาพ โดยหนังสือ

คูมือการทำงานฉบับนี้จะใชเปนการควบคุมการทำงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดซึ่งจะมี

การกำหนดขั้นตอนการทำงาน , เอกสารที่ตองใชและมีการแบงแยกหนาที่ในการทำงานเพื่อให

เปนไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัท (QUALITY POLICY) 

2) เพื่อใหการตรวจสอบเอกสาร DRAFTใบขนสินคามีความถูกตองกอนสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส     

( PAPERLESS) และกอนนำใบขนสินคาพรอมเอกสารประกอบชุดไปผานพิธีการตรวจสอบ

เอกสารตางๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการทำงานและที่เกี่ยวของกับหนวยงานอื่นๆ  

3) เปนหนวยงานที่ประเมินผลการทำงานของฝาย CUSTOMS BROKER ใหมีคุณภาพโดยวัดผลได

จาก (KEY PERFORMANCE INDICATOR) หรือ KPI 
 

2. การตรวจสอบจะอางอิงจาก : 

การทำงานของสวนตรวจสอบ ( QUALITY INSPECTION ) จะยึดถือตาม  

หลักเกณฑมีดังนี ้

1) ประกาศ, คำสั่งของกรมศุลกากร 

2) กฎหมายศุลกากร และกฎหมายอ่ืนๆ 

3) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากรฉบับที่มีผลบังคับใช 

4) คูมือกระบวนการควบคุมการทำงานที่เปนไปตามขอกำหนด 

5) คูมือการทำงานของแผนก CUSTOMS SERVICE 

6) คูมือการทำงานของ แผนก INTERNAL AUDIT 
 

3. ระบบควบคุมคุณภาพ  ( Quality Inspection ) 

 เปนระบบ QUALITY SERVICE  ซึ่งอยูภายใต หนวยงาน QUALITY มีสถานะเปน QCของบริษัทฯ ซึ่ง

ถูกวางแผนใหนำระบบการตรวจสอบมาใชเปนเครื่องมือในเชิงการตลาดเพื่อใชในการแขงขันและไวบริการ

ลูกคาดานเอกสารที่ เกี่ยวของกับกรมศุลกากร CUSTOMER BROKER โดยมีระบบการตรวจสอบตาม

หลักเกณฑของกรมศุลกากรกอนการสงขอมูล ONLINE / PAPERLESS เพื่อนำไปผานพิธีการตามดานตางๆ 

ของกรมศุลกากร โดยเริ่มการตรวจสอบตั้งแตรับเอกสารจากลูกคา หรือผูใชบริการจนถึงงานบริการชิ้นนั้นจบ

สิ้นขบวนการทำงาน ซึ่งหนวยงาน INSPECTION สามารถชวยลดตนทุนใหกับบริษัทและลูกคาโดยมี

จุดประสงคในการทำงานเพื่อปองกันความผิดพลาดทุกขั้นตอนการทำงาน,ปองกันการถูก POST REVIEW จาก

กรมศุลกากรและหรือในกรณีที่ลูกคา CLAIM ซึ่งระบบการตรวจสอบ (INSPECTION) สามารถชวยใหลูกคาเกิด

ความพึงพอใจและความนาเชื่อถือใหกับบริษัทได   
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4. ระบบการตรวจสอบใบขนฯสินคาแบบ Double Check  

V-SERVE GROUP มีระบบการตรวจสอบเอกสารแบงเปนทีมตรวจสอบ มือ 1 และทีมตรวจสอบมือ 2 

ซึ่งพนักงานที่จะสามารถทำการตรวจสอบเอกสารใบขนสินคา เพื่อนำไปผานพิธีการศุลกากรตามดานตางๆ นั้น

จะตองสำเร็จหรือผานการทดสอบงานทางดานพิธีการศุลกากรจากผูชำนาญการบริษัทฯ แลวประมาณ 3-6 

เดือนซึ่งจะไดรับมอบตราประทับ INSPECT ประจำตัวตามหมายเลขที่กำหนดเฉพาะบุคคลซึ่งเปนเครื่องหมาย

บงชี้และรองรับวาผานงานทางดานพิธีการศุลกากรเรียบรอยแลวจากปริมาณงานในการตรวจสอบอยางเขมงวด

และมีระบบการทำงาน DOUBLE CHECK นี้พบวาสามารถกลั่นกรองความผิดพลาดไดดี ทำใหใบขนฯไดรับ

การตรวจสอบถูกตองและทันเวลาสงผลใหใบขนฯลูกคาไมถูกกรมศุลกากรเรียกเก็บภาษียอนหลัง ซึ่งที่ผานมา

เกิดความผิดพลาดจากการทำงานนอยมาก 
 

5. คำนิยาม  : ในหนังสือคูมือเลมนี้ มีคำนิยามท่ีสมควรชี้แจงเพื่อความเขาใจ ดังตอไปนี ้

1) เอกสารประกอบชุดผานพิธีการ หมายถึง INVOICE, PACKING LIST, BILL Of LANDING, 

BOOKING, มาตรา29, ใบอนุญาตตางๆ, FORM ตางๆ, ใบสั่งปลอยจากกรมสงเสริม และ 

INSURANCE (ถาม)ี  

2) MASTER LIST  หมายถึง บัญชีรายการหลักของขอมูลตางๆ ซึ่งจะตองไดรับการตรวจสอบ

ความถูกตองกอนนำไปใชในการทำงานจากหนวยงาน INSPECTION,ผูชำนาญการบริษัทและ

หนวยงานคืนอากร 

3) INVOICE  หมายถึง ใบกำกับ หรือ ใบแสดงรายละเอียด และ ราคาสินคา 

4) PACKING LIST  หมายถึง  ใบแสดงการบรรจุหีบหอ 

5) BILL OF LOADING  หมายถึง  ใบตราสงสินคาทางเรือ 

6)  BOI  หมายถึง  BONEDOF INVESTMENT การนำเขาโดยใชสิทธิ์ยกเวนภาษีขาเขาของ 

พ.ร.บ สงเสริมอุตสาหกรรม 

7) EPZ  หมายถึง  EXPORT PROCESSING ZONE เขตศุลกากรเพื่อการสงออกโดยยกเวนภาษี

การนำเขา 

8) ใบสุทธินำกลับ หมายถึง  เปนการนำเขาโดยยกเวนภาษีขาเขา เนื่องจากไดทำใบสุทธินำกลับ

ไวเมื่อสงออก 

9)  BONDED W/H  หมายถึง  คลังสินคาทัณฑบน เปนการนำเขาโดยการยกเวนภาษี 

10) INCOTERMS  หมายถึง  เงื่อนไขราคาซึ่งเปนมาตรฐานสากล 

11) D/O  หมายถึง DELIVERY ORDER ใบสั่งปลอยสินคาของตัวแทนบริษัทเรือ 

12) SERVEY NOTE  หมายถึง  ใบสำรวจความเสียหายของสินคา ในความหมายนี้ หมายถึง 

เอกสารที่ตัวแทนบริษัทเรือประจำทา หรือโกดังที่สินคานำเขาไดออกใหและรับรองวาสินคา

เสียหาย หรือสูญหาย 

13) INSURANCE  หมายถึง  ใบกรมธรรม ประกันภัย ทางทะเล และอีกความหมายหนึ่งคือ 

บริษัทประกันภัยหรือตัวแทนสำรวจสินคาซึ่งกรมธรรมประกันภัยไดระบุไว 
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14) FORM A, FORM D, FORM C/O หมายถึง ใบลดหยอนอัตราภาษอีอกโดยกระทรวงพาณิชย 

15) AGENT  หมายถึง ตัวแทนบริษัทเดินเรือทางทะเลประจำประเทศไทย 

16) ICD  หมายถึง INLAND CONTAINER DEPOT สถานที่วาง CONTAINER โดยมีสำนักงาน

ตรวจสินคาขาเขาและขาออกนอกสถานที่ของกรมศุลกากร 

17) LOAD  หมายถึง การบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอร และอาจหมายถึงวันลากตูเขา-ออกจาก

โรงงานของลูกคาเขาทาศุลกากร 

18) CFS  หมายถึง CONTAINER FREIGHT STATIONเปนวิธีการสงออกแบบบรรจุตูในทาเรือ 

หรือสถานที่รับบรรจุเอกชน เชน ส.ต.ส. หรือ ICD 

19) ส.ต.ส. หมายถึง I.C.D.คือสถานที่ตรวจสินคาขาออกเปนลานวาง CONTAINERโดยมี

สำนักงานตรวจสินคาขาออกนอกสถานที่ของกรมศุลกากร 

20) CY  หมายถึง CONTAINER YARD ในความหมายนี้ หมายถึงการสงออกซึ่งลากตูโดยลูกคา

บรรจุสินคาเขาตู ณ โรงงานของลูกคา 

21) ใบกำกับการขนยาย  หมายถึง เปนเอกสารของกรมศุลกากรใชในการบรรจุตูและลากตูจะมี

หมายเลขตู, ชื่อเรือ, วอยซเรือ, ที่เรือ, สถานที่และทาเรือที่สงออก,ประเทศปลายทาง,จำนวน

ปริมาณ และ (G.W.) ที่สงออกปรากฏ 

22) RE-EXPORT  หมายถึง การสงออกแบบมาตรา 29 หรือ BOI ขอคืนอากรภาษีที่ชำระไว

ในขณะนำสินคาเขา 

23) SEAL หมายถึง เสนลวด,พลาสติก หรือตะกั่ว ที่มีเครื่องหมายของหนวยงานที่ตองการจะผนึก

สัญลักษณปดตู เชนบริษัทเรือ ,กรมศุลกากร หรือของ V-SERVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9/63 
 

บทท่ี 2 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน MASTER PROFILE 
 

 

MASTER PROFILE คือ เอกสารสำคัญที่ บริษัท V-SERVE GROUP จัดทำขึ้นเพื่อเปน DATA BASE

ขอมูลสินคาของลูกคาแตละรายซึ่งเปนขอมูลสินคาในระบบ PAPERLESSเพื่อใหหนวยงานทุกหนวยงานใน

องคกร ใชเปนเครื่องมือในการจัดทำเอกสารเพื่อนำไปผานพิธีการของกรมศุลกากร 
 

การใชระบบ ฐาน MASTER PROFILE ในการจัดทำใบขนสินคา 

 V-SERVE GROUPมีระบบการตรวจสอบเอกสารใหกับลูกคา 100% กอนจะนำขอมูลการนำเขา หรือ 

สงออก ของลูกคาไปใชในการจัดทำใบขนฯ ในระบบกรมศุลกากร ดวยความถูกตอง จากทีมงาน INSPECTOR 

ซึ่งไดรับการอบรมจาก  ผูชำนาญการดานกรมศุลกากรของบริษัทฯ  เปนระยะเวลา 3 เดือน  กอนเขา

ปฏิบัติงานในพื้นที่จริงโดยมีจุดประสงคเพื่อความถูกตอง, ลดการ POST REVIEW จากกรมศุลกากร ซึ่งถือเปน

จุดแข็งของบริษัท และสามารถนำไปแขงขันกับคูคาในตลาด ซึ่งดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อใหการ

ทำงานในระบบ E-Paperless เปนไปอยางถูกตอง  มีระบบการควบคุมการเพิ่มและแกไขขอมูลสินคา  

รายละเอียดและพิกัดอัตราศุลกากรไดอยางถูกตอง  จึงกำหนดใหมีระเบียบปฏิบัติในการเพิ่ม  แกไขขอมูลใน

ระบบ Master Profile ตามคำสั่งที่ 1/2561 ซึ่งเปนฉบับปรับปรุงที่ดีที่สุดดังตอไปนี ้
  

1. การรับงานและขอขอมูลรายละเอียดของสินคาเพื่อใชในการจำแนกพิกัดอัตราอากร กำหนดใหเปน

หนาที่ของ แผนกบริการลูกคา โดยทาง CS มีหนาที่รับเรื่องและขอเอกสารจากลูกคา เพื่อใชในการประกอบ

แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร โดยจะตองขอรายละเอียดของสินคา ดงัตอไปนี้   

1) รายละเอียดของสินคา เชน คำแปลภาษาไทย, วิธีการนำไปใชงาน, กระบวนการผลิต, วัสดุที่ใช

ในการจัดทำสินคา, แคตตาล็อกสินคา, สเปคสินคาและกรณีเปนเคมีตองมีใบ  MSDS : 

Material Safety Data Sheet หรือเอกสารแสดงสวนผสม   

2) รายละเอียดการนำสินคาไปใชงานหลัก และหรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสินคาที่

นำเขา-สงออก   

3) เอกสารประกอบใชสิทธิประโยชน เชน BOI, มาตรา 29, ชดเชยภาษี, คลังสินคาทณัฑบน, เขต

ปลอดอากร (FZ) และ เขตประกอบการเสรี(I-EAT)  

4) เอกสารประกอบใชสิทธิพิเศษทางภาษีอากร เชน FTA ตางๆ  

5) ใบอนุญาตตางๆ ที่เก่ียวของกับสินคา เชน อย. กรมโรงงาน, ประมง, ปศุสัตว ฯลฯ เปนตน 

6) เอกสารอื่นๆ ตามขอสงสัยในรายละเอียดของสินคา 
 

2. การจัดทำแบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร ใหเปนหนาที่ของ CS และ/หรือ

หัวหนาสวนบริการลูกคา (CS-Chief)  โดยมีหนาที่ในการดำเนินการ ดังนี้ 
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1) หลังจากไดรับเอกสาร ใหมีหนาที่ในการใหพิกัดศุลกากรและอัตราภาษีเปนการเบื้องตนหากขอมูลไม

ชัดเจนให CS หรือ CS-Chief  ที่รับเรื่องเปนผูติดตอกับลูกคาเพื่อขอรายละเอียดตางๆ ขางตนเพื่อ

นำสงใหกับผูเชี่ยวชาญดานพิธีการศุลกากรประจำบริษัทนำไปเปนขอมูลในการพิจารณาพิกัดอัตรา

อากรและสิทธิในการลดหยอนภาษีหรือการขออนุญาตกอนการนำเขา-สงออกรวมถึงภาษีอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ (ถามี) 

2) สงแบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร ใหกับทางลูกคาเพื่อทำการรับรองความ

ถูกตองของขอมูลรายละเอียดของสินคา กอนสงใหกับทางผูเชี่ยวชาญทำการรับรองความถูกตองเพื่อ

จัดสงใหกับทางแผนกEDC ในการคีย Draft ขอมูลรายละเอียดของสินคาเพื่อจัดสงใหกับทางแผนก 

Inspection ทำการตรวจสอบความถูกตองกอนสงใหทางแผนก EDC บันทึกฐานขอมูล Master 

Profile 
 

3. การรับรองพิกัดอัตราศุลกากร เปนหนาที่ของผูเชี่ยวชาญงานดานพิธีการศุลกากรประจำบริษัท  โดยมี

หนาที่ในการจำแนกพิกัดศุลกากรและอัตราอากรรวมถึงการพิจารณาขอยกเวนอัตราอากรในเงื่อนไขตางๆ 

ของกรมศุลกากรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของโดยกำหนดหนาที่ ดังนี้          

1) มีหนาที่ในการตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดตางๆ ที่ปรากฏใน“แบบฟอรมขอรายละเอียด

ขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร” พรอมทั้งตรวจลายมือชื่อของหัวหนาแผนกและหัวหนาสวน

หามดำเนินการใดๆ โดยไมมีแบบฟอรมและลายมือชื่อท่ีระบุไว 

2) มีหนาที่ในการสอบถามขอมูลโดยตรงกับลูกคาพรอมทั้งสามารถขอเอกสารตางๆ เพิ่มเติมไดหากมีขอ

สงสัยหรือไมมีความชัดเจนของสินคาและเอกสารประกอบ 

3) การลงลายมือชื่อรับรองเพื่อเพิ่มเติมและหรือแกไขพิกัดอัตราศุลกากร / อัตราอากร  การยกเวนหรือ

ลดอัตราอากร ตามเงื่อนไขตางๆ  โดยจะตองมีลายเซ็นของผูเชี่ยวชาญฯ ดังนี้ 

(ก)  กรณีสินคาขาออก ตองมีลายมือชื่อของชช.2 และชช.3(หากความเห็นไมตรงกันหรือขัดแยงกัน

ตองขอความเห็นจาก ชช.1)   

(ข)  กรณีสินคาขาเขา  ตองมีลายมือชื่อของชช.1 ชช.2 และชช.3 (หากความเห็นไมตรงกันตองหารือ

รวมกับวาที่รอยตรี ดร.ธเนศ  โสรัตน  ในฐานะหัวหนาคณะผูเชี่ยวชาญงานดานพิธีการศุลกากร) 

4) ผูเชี่ยวชาญงานดานพิธีการศุลกากร ที่กำหนดใหมีอำนาจหนาที่ในการลงนามและใหพิกัดอัตราอากร

ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี ้

(1) วาที่รอยตรี  ดร.ธเนศ  โสรัตน   เปนหัวหนาคณะผูเชี่ยวชาญ (หน.ชช.) 

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

(3) คุณแพรวพรรณ  สกุลสกาวสวัสดิ์   เปนผูเชี่ยวชาญระดับที่ 2 (ชช.2)     

(4) คุณวีรวรรณ  รุงเรือง    เปนผูเชี่ยวชาญระดับที่ 3 (ชช.3)   
   

4. การแจงใหลูกคาอนุมัติรับทราบการใชพิกัด  เปนหนาที่ของ CS และหรือหัวหนางานซึ่งเปนผูรับเรื่องการ

แกไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราศุลกากรจะตองติดตามงานจากผูเชี่ยวชาญฯ จะอางวางานคางอยูที่ผูเชี่ยวชาญฯ
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มิไดหลังจากทางผูเชี่ยวชาญฯใหพิกัดและมกีารลงลายมือตามขอ 3 วงเล็บ 3 ให CS ดำเนินการสง“แบบขอ

รายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”ใหกับลูกคาโดยสามารถสงไดทั้งทางแฟกซและทางอีเมล  

โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติการดังนี้   

1) ให CS โทรศัพทสอบถามลูกคาวาไดรับ “แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร” 

หรือไม  หากไมไดใหสงซ้ำและโทรไปสอบถาม  หาม CS ทั้งในสวนกลางและสำนักงานสาขาใหพิกัด

หรือเพ่ิมเติมขอมูลสินคาโดยเด็ดขาด จะตองเขาสูระบบฐานขอมูลกลางเทานั้น   

2) กรณีลูกคาเห็นดวย  ใหทำเครื่องหมายถูกหรือกากบาทใน“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจง

พิกัด-อัตราอากร” (ในชองสำหรับลูกคา) 

3) กรณีลูกคาไมเห็นดวย  มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 

(ก) ใหลูกคาทำเครื่องหมายถูกหรือกากบาทในชองไมเห็นดวยใน “แบบฟอรมขอรายละเอียดขอมูล

สินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”   (ในชองสำหรับลูกคา)  พรอมทั้งขอใหลูกคา Fax หรือ         

e-mail รายละเอียดการแกไขวาไมเห็นดวยเพราะเหตุผลประการใด   

(ข) ให CS สงเรื่องกลับมาใหกับ “ผูเชี่ยวชาญดานพิธีการศุลกากรประจำบริษัท”  เพื่อทบทวนการ

ใหพิกัดใหมโดยจะตองเขาสูการหารือของผูเชี่ยวชาญฯ ทั้ง 4 คน  โดยความเห็นจะตอง 3 ใน 4  

และแจงใหลูกคาทราบโดยมีหนังสือปะหนาแจงถึงเหตุผลประกอบการจัดเขาพิกัดอัตราอากร   

(ค) ให CS จัดทำ “แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร” ฉบับแกไขสงใหลูกคา

พิจารณาใหมอาจใชตามที่ลูกคา comment หรือตามที่ผูเชี่ยวชาญเห็นชอบซึ่งอาจไมตรงกับครั้ง

ที่แลวก็ไดโดยใหทาง CS จัดสงแบบฟอรมสงใหลูกคาซึ่งจะตองระบุขอความยกเลิกแบบฟอรม

ฉบับที่แลวในแบบฟอรมฉบับแกไขใหม 

4) กรณีลูกคานิ่งเฉยหรือแจงดวยวาจาวาใหอยูในดุลพินิจของวี-เซิรฟฯ ให CS-Supervisor แจงหัวหนา

สวน (Chief) เพื่อจัดทำ “ใบยืนยันขอใชพิกัด”  โดยทำตรายาง (ตามตัวอยาง) ประทับดวยหมึกสีน้ำ

เงินลงใน “แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร” โดยสงใหลูกคาทางแฟกซหรือ

ทาง e-mail  โดยการสแกนตนฉบับซึ่งมีลายเซ็นผูเชี่ยวชาญและตราประทับยาง โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

       

 

ใบยืนยันขอใชพิกัดและอัตราศุลกากร 

    หากลูกคาไมแจงมาเปนลายลักษณอักษรวาไมเห็นดวยกับพิกัดอัตราศุลกากร 

และอัตราอากรตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ถือวาเปนการยืนยันใหบริษัทฯ 

ดำเนินการได 

ลงรายมือชื่อ......................................หวัหนาสวน 

วันที่........../......../.......... เวลา................น. 

ยาว 5 นิ้ว 

กวาง 4 นิ้ว  
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5. การบันทึกฐานขอมูลเขาระบบ กำหนดใหเปนหนาที่ของหนวยงาน EDC (Electronics Data 

Center) มีหนาที่ในการบันทึกแกไขขอมูลและพิกัดรวมทั้งยกเวนอากรและการลดอากรโดยจะตอง

บันทึกรายละเอียดตาม“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”ซึ่งประกอบดวย 

1) ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารของ EDC ประกอบดวย 

(1) ลายมือชื่อของผูเชี่ยวชาญฯ กรณีขาออกตองมี ชช.2 และชช. 3  หากกรณีขาเขาตองมี ชช.

1,2 และ 3 

(2) ตรวจสอบลายมือชื่อของลูกคาอนุมัติยินยอมใหแกไขและเพิ่มเติมพิกัดอัตราศุลกากรและหรือ

รายละเอียดอื่นๆ ที่บันทึกไวในฐานขอมูล (Master Profile) 

(3) กรณีไมมีลายมือชื่อลูกคายินยอมตองมีใบยืนยันขอใชพิกัดและอัตราศุลกากร (รายละเอียด

ตามขอ 4 วงเล็บ 4) 

(4) การนำขอมูลใน Master Profile มาใช  ใหทางแผนก EDC และ CS ตามสาขาตางๆ ที่ทำ

หนาที่ในการคียใบขนสินคาทุกประเภทตองนำขอมูลจาก Master Profile มาใชในการทำใบ

ขนสินคาเทานั้น หามทำการคียหรือ Copy ขอมูลมาใชงานโดยเด็ดขาด หากไมมีขอมูลใหแจง 

CS ทำ“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”  ผานกระบวนการมา

ขางตนมาดวยทุกครั้ง 
  

2) ขั้นตอนออกดราฟ (Draft) Master Profile   

(1) หนวยงาน EDC จะตรวจสอบเอกสารตามที่ระบุในขั้นตอน  5.1  หากถูกตองใหดำเนินการคีย

ขอมูลใหตรงกับ“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”  โดยจัดทำใบ

ขอมูลสินคาพรอมทั้ งทำตรายางคำวา “ Draft”  โดยขั้นตอนนี้หามกด “Save” เขา

ฐานขอมูลหลักของ Paper Less  โดยเด็ดขาด   

(2) ใหสง Draft ขอมูลสินคาใหกับสวนงานตรวจสอบเอกสาร (Inspection) หากตรวจสอบผาน

ให Inspection ประทับตรา “ตรวจสอบแลว” จึงจะสามารถ Save ลงฐานขอมูล  ทางแผนก 

Inspect จะตองทำการตรวจสอบในการทำใบขนสินคาทุกครั้งวามีการนำขอมูลจาก Master 

Profile มาใชในการทำใบขนสินคาหรือไม  

หากไมดำเนินการใหแจกใบสม 3พลัส (มูลคา 1,000 บาท ) กับ CS และ/หรือ EDC ที่ทำ

ใบขนสินคา สวนของ EDC ใหหักจากคาทำใบขนสินคาในจำนวนที่เทากัน 

(3) ใหหนวยงาน EDC จัดสงใบขอมูลสินคาซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมขอมูลสินคา  พิกัด และอัตรา

อากร  รวมทั้งยกเวนอากรและลดอากรตามเงื่อนไขตางๆ  สงใหกับทางฝายเฝาระวังติดตาม

การทำงานในการตรวจ SEQ ของพิกัดอัตราอากรกอนจัดสงใหผูเชี่ยวชาญฯ ซึ่งจะตองมีการ

ตรวจสอบยอนกลับอีกครั้ง  โดยผูเชี่ยวชาญฯ เมื่อตรวจสอบจะตองดำเนินการดังนี้ 

(ก) หากถูกตองใหทำตรายางคำวา “ตรวจสอบแลวถูกตอง”มีลายเซ็นของผูชำนาญการคน

ใดคนหนึ่งรับรองความถูกตอง 
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(ข) หากไมถูกตองใหสงกลับมาที่ EDC เพื่อทำการแกไขฐานขอมูลและสงให Inspection 

อีกครั้งเพื่อกลับมาใหผูเชี่ยวชาญฯ ตรวจยอนกลับอีกครั้ง  หากถูกตองใหดำเนินการ

ตาม (1) ถือเปนการสิ้นสุดขั้นตอนการทำบันทึกฐานขอมูลเขาระบบ Master Profile 
 

3) การบันทึกฐานขอมูล Master Profile  กำหนดใหทาง EDC สวนกลางเปนผูบันทึกฐานขอมูล

เทานั้น เมื่อมีการออก“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร” จาก

สวนกลาง หรือสาขาตางๆ ใหทำการตรวจสอบฐานขอมูลทัง้สวนกลางและสาขาดวยทุกครั้งหาก

เปนบริษัทฯ เดียวกันใหทำการโอนขอมูลรายละเอียดของสินคาตาม “แบบขอรายละเอียดขอมูล

สินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”ใหเปนฐานขอมูลทั้งสวนกลางและสาขาเพื่อให Master Profile 

เปนฐานขอมูลพิกัดอัตราอากรเดียวกัน 
 

4) การลบขอมูลใน Master Profile สำหรับพิกัด-อัตราอากรที่หมดอายุ หรือไมมีผลบังคับใชแลว 

ใหทางแผนก Inspect  สวนกลางทำการตรวจสอบทุกๆ 1 ป ของเดือนกุมภาพันธ เพื่อเขียนคำ

รองในการของลบขอมูลใน Master Profile โดยกำหนดเปนป ค.ศ. ที่ไมมีผลบังคับใชออกจาก

ฐานขอมูลเพื่อปองกันการเลือกหรือนำไปใชที่ไมถูกตอง และการ Error ของขอมูล โดยใหทาง 

IT เปนผูดำเนินการลบตามคำรองขอที่ไดรับอนุมัติจากผูเชี่ยวชาญฯ (ชช. 1) กอนทุกครั้ง โดย

ฐานขอมูลเดิมทาง IT ตองทำการ Back up ไวตามระบบเพื่อใชในการสืบคนยอนกลับภายหลัง 
 

6.  กรณีเรงดวนฉุกเฉินเพื่อขอลัดขั้นตอนในการบันทึกฐานขอมูล Master Profile  มีขั้นตอนการ

ดำเนินการดังตอไปนี ้

1) กรณีท่ีจัดใหเปนเรงดวนฉุกเฉินสามารถขอลัดขั้นตอน ประกอบดวยกรณีดังตอไปนี้   

(1) ผูเชี่ยวชาญฯ เซ็นรับรองไมครบทุกคนตามขอกำหนด คือ 

 ดานการขาเขา   ตองมีผูเชี่ยวชาญ 3 คน  

 ดานการสงออก  ตองมีผูเชี่ยวชาญ 2 คน 

(2) เหตุฉุกเฉินตองการสินคาเรงดวน ในวันหยุดตางๆ ที่มีความจำเปนและลูกคายินยอม

รับผิดชอบความเสียหายในการสำแดงพิกัดอัตราศุลกากรคลาดเคลื่อน อาจจะสงผลใน

ขณะที่ตรวจปลอยหรือหลังการตรวจปลอย โดยมีหนังสือยินยอมเปนลายลักษณอักษรที่

ลูกคายินยอมรับผิดชอบ 

(3) กรณีไมอนุญาตใหลัดขั้นตอน  คือ  ลูกคาใหม (N) ซึ่งไมมีประวัติลูกคาในฐานขอมูลเพราะ

การรับงานมาตองมีชวงเวลาในการเตรียมงาน ในการเพิ่มฐานขอมูลในระบบ Master 

Profile 
  

2)  กระบวนการขออนุมัติลัดขั้นตอนดวยเหตุผูเชี่ยวชาญฯ เซ็นไมครบ ใหดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่ผูเชี่ยวชาญเซ็นรับรองไมครบ ทาง CS ตองจัดทำ“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคา

และแจงพิกัด-อัตราอากร” ใหทางผูเชี่ยวชาญฯ ลงนามตามขอกำหนดในขอท่ี (1) 
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(2) กรณีลงนามไมครบให กำหนดใหผูจัดการฝายบริการลูกคาขาเขาและ/หรือขาออก มีอำนาจ

ลงนามแทนผูเชี่ยวชาญฯ คนใดคนหนึ่งไปกอน รวมกับผูเชี่ยวชาญที่อยูอยางนอย 1 คน เพื่อ

ดำเนินการตามขั้นตอนการบันทึกแกไขเพิ่มเติมขอมูล ในระบบ Master Profile  ตามขอที่ 

1-5 ไปกอนไดโดยอนุโลม 

(3) ทาง CS ตองดำเนินการติดตามใหทางผูเชี่ยวชาญฯ ลงนามใหครบในภายหลังอยางลาชา

ภายใน 2 วันทำการนับจากที่บันทึกฐานขอมูล  

(4) การตรวจสอบลายเซ็นผูเชี่ยวชาญฯ ”แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตรา

อากร” เปนหนาที่ของแผนก Inspection ที่ตองทำการติดตามจาก CS หากไมจัดสงตาม

กำหนดใหออกใบแจงเตือนใบสม Super Plus (มูลคา 3,000 บาท) ยกเวนทาง CS หรือ 

ทาง Inspect มีการแจงใหทราบไวลวงหนา โดยมีการแจงใหทราบกอนครบกำหนด 
 

3)  กระบวนการขออนุมัติลัดขั้นตอนดวยเหตุฉุกเฉินตองการสินคาเรงดวนในวันหยุด ใหดำเนินการ

ดังตอไปนี ้

(1) ใหทางหนวยงานที่ตองการขอดำเนินการเรงดวน ฉุกเฉิน จัดทำใบคำรองขอเรงดวนฉุกเฉิน 

มายังหนวยงานตรวจสอบเอกสาร (Inspect) สวนกลาง เพื่อทำการออกหมายเลขกำกับคำ

รองขอเรงดวนฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการเปดปดระบบ  

(2) การอนุมัติเปดระบบกำหนดใหดำเนินการเปดใหเปนครั้งๆ ไป ครั้งละไมเกิน 3 ชั่วโมง และ

ตองทำการปดทันทีเมื่อครบกำหนด โดยการขอเปดระบบตองกระทำภายในเวลา 17.00 น. 

(3) ใหสงกับทางแผนก EDC  ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการตางๆ จะตองใหลูกคาอนุมัติ

และดำเนินการเชนเดียวกับขั้นตอนในขอที่ 1 ถึงขอที่ 5 โดยเครงครัด  หาม CS รวมทั้ง 

EDC  ทั้งสวนกลางและสาขาใหพิกัดและอัตราอากรเอง  โดยจะอางเหตุผลความเรงดวน

หรือเปนความประสงคจากลูกคาไมได  ยกเวนลูกคาแจงเปนลายลักษณอักษรเทานั้นวาจะ

รับผิดชอบทุกกรณ ี

(4) เมื่อขออนุมัติดำเนินการเรงดวน ฉุกเฉินแลว เปนหนาที่ของผูจัดการและหรือ หัวหนาสวน ที่

ขอดำเนินการเรงดวนเปนผูติดตามลายเซ็นของผูเชี่ยวชาญฯ ใหครบถวน กอนจัดสงใหทาง 

Inspect ตรวจสอบเพื่อขอปดเรื่องโดยกำหนดระยะเวลาในการปดเรื่องตองดำเนินใหแลว

เสร็จในวันรุงขึ้นนับจากวันที่ขอเปดระบบ  หากไมดำเนินการใหทางแผนก Inspect ทำการ

ออกใบเตือนใบสม Super Plus  ใหกับทางผูยื่นคำรองขอฯ   

(5) กรณีไมสามารถติดตามผูเชี่ยวชาญเซ็นใหครบไดตามกำหนดเวลาซึ่งตองทำอีเมลและโทรมา

แจงหรือจัดทำบันทึกมาแจงโดยตรงกับทางแผนก Inspect รับทราบเพื่อบันทึกสาเหตุและ

เหตุผลที่ไมสามารถปดเรื่องที่ดำเนินการรองขอมาไดตามกำหนดเวลาแตใหเวลาผอนผัน

ทั้งสิ้นไมเกิน 2 วันนับจากวันที่ปดระบบ  

(6) หากทางแผนก Inspect ไมดำเนินการติดตามและปดระบบหรือตรวจสอบขอมูลยอนหลัง 

ดังกลาวใหหักคา Inspect โดยทำการออกใบเตือนใบสม Super Plus+ 
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7. การจัดเก็บเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบันทึกฐานขอมูลพิกัดอัตราอากร ตามระเบียบฉบับนี้ 

ใหดำเนินการจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกสที่สามารถสอบกลับคนหาไดในภายหลัง ดวยความรวดเร็ว 

ครบถวน กำหนดใหมีการจัดเก็บเอกสาร ดังนี ้

1)  “แบบฟอรมขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”   

2) คำรองขอดำเนินการเรงดวนฉุกเฉิน 

3) เอกสารรายละเอียดของสินคาที่ไดรับแจงมาจากลูกคา เชน Catalog, รายละเอียดการทำงาน, 

การนำไปใช , สเปคสินคา ฯลฯ เปนตน 

4) สำเนา e-Mail ที่เก่ียวของกับการยื่นยันรายละเอียดของสินคาและขอมูลจากลูกคา 

5) เอกสารอื่นๆ ทีจ่ำเปนหรือเก่ียวของกับการแจงหรือยินยอมจากลูกคา (ถามี) 
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ทะเบียน  Master Profile 
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บทท่ี 3 

ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารใบขนสินคาขาเขา 
 

 

1. วิธีการตรวจสอบเอกสาร (DOCUMENT INSPECTION) 

การตรวจสอบเอกสารใบขนขาเขา ที่ใชสำหรับผานพิธีการการศุลกากร  ดังนี้ 

1)  รับเอกสารการตรวจสอบระดับหนวยงานบริการลูกคา CS ซึ่งการตรวจสอบหลังจากไดรับ

เอกสารจากลูกคา เมื่อ CS รับงานจากลูกคาแตละรายตองนำเอกสารตางๆ ที่ทางลูกคาจัดสงมา

ทำการตรวจสอบความถูกตอง ซึ่งหากเอกสารไมครบถวนทาง CS จะแจงกลับไปยังทางลูกคาโดย

ใชแบบฟอรมใบแจงเอกสารไมครบสมบูรณ(NON COMPLETE DOCUMENTS NOTICE) และ

ติดตามเอกสารพรอมขึ้น PLAN LOAD 
 

2) การตรวจสอบกอนทำใบขนสินคาขาเขา (PRE-PRINT INSPECTION) พนักงาน CUSTOMER 

SERVICE หรือ CS เขียนใบสั่งงานตามแบบฟอรมที่บริษัทกำหนด แลวสงใหหนวยงาน EDC ทำ

การคียขอมูลโดยดึงรหัส CODE สินคาใน MASTER PROFILE เพื่อทำใบขนสินคาลงใน ระบบ

โปรแกรม PAPERLESS และกอนที่จะสงขอมูลใหกับกรมศุลกากร จะตองทำการตรวจสอบ ที่

เรียกวา PRE-PRINT โดย CS จะตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดบน DRAFT ใบขนสินคา

แลวประทับตรายางประจำ CS แตละหนวยงาน แลวนำสงใบขนสินคาใหกับหนวยงาน INSPECT 
 

3) การตรวจสอบ DRAFT ใบขนสินคา แผนกตรวจสอบเอกสาร INSPECT จะทำการลงบันทึกขอมูล

ในโปรแกรม INSPECT E-BOOKING กอนทำการตรวจสอบ DRAFT ใบขนสินคา 
 

4) การตรวจสอบ DRAFT ใบขนสินคาโดย (INSPECT LEVEL. 1) ทำการตรวจสอบความถูกตองของ

รายละเอียดบน  DRAFT ใบขนสินคา โดยการตรวจสอบจะทำการตรวจสอบจาก MASTER 

PROFILE ฐานขอมูล หากพบวาถูกตองก็จะประทับตรา “INSPECTED” และทำการเช็คเรือกอน

สงขอมูล DRAFT ใบขนสินคาเขากรมศุลกากร เพื่อใหไดเลขที่ใบขนฯ มาผานพิธีการศุลกากร 

และในกรณีที่ตรวจพบรายละเอียดบน  DRAFT ใบขนฯ  พบวาไมถูกตอง (ผิด) ก็จะทำการสงคืน

ชุดเอกสารให CS พรอมกับออกใบเตือนสีตางๆ ตามจุด CRITICAL ที่กำหนด และ CS นำ 

DRAFT ใบขนสินคานั้นไปแกไขพรอมตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อนำสงให INSPECT LEVEL.1  ทำการ

ตรวจสอบใหมอีกครั้ง พรอมประทับตรายาง “INSPECTED” ตามหมายเลขประจำตัวผูตรวจเพื่อ

สงขอมูลเขากรมศุลกากร เพื่อใหไดเลขที่ใบขนฯมาผานพิธีการศุลกากร ตอไป (ดูตัวอยาง DRAFT 

ใบขนสินคาหนา 22) 
 

5) การตรวจสอบเมื่อจัดพิมพใบขนสินคา โดยทาง CS จะตองทำการตรวจสอบอีกครั้ง พรอมกับจัด
ชุดเอกสารประกอบกับ PLAN LOAD (ดูตัวอยางPLAN LOAD หนา21) มาให  (INSPECT 
LEVEL.2) ทำการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารแนบอีกครั้ง  หากถูกตองแลวจะ
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ประทับตรายาง “INSPECTED ” ซึ่งจะเปนสีแดงและมีหมายเลขแตละคนที่ทำการตรวจสอบ
เอกสารที่มุมและจะตองใช MASTER PROFILE ควบคูไปกับการทำใบขนสินคาและการตรวจสอบ
ใบขนสินคา 

 

2. การตรวจสอบรายละเอียดบนหนาใบขนสินคาขาเขา 

1) การตรวจสอบประเภทใบขนสินคามีดังนี ้

0 ใบขนสินคาขาเขา 

1 ใบขนสินคาขาออก 

2 ใบขนสินคาผานแดน 

3 คำรองขอนำของออกไปกอน (IMPORT) 

4 คำรองขอนำของออกไปกอน (EXPORT) 

5 ใบขนสินคาขาเขาปากระวาง 

6 ใบขนสินคาขาออกพิเศษผานแดน 

7 ใบขนสินคาขาเขาพิเศษผานแดน (ใบแนบ 9) 

8 ใบขนสินคาถายลำ (EXPORT TRANSJIPMENT) 

A ใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศ 

B ใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศ 

C ใบขนสินคาขาเขาโอนยายจากเขตปลอดอากร 

D ใบขนฯขาออกโอนยายเขาเขตปลอดอากร 

P ใบขนสินคาขาเขาโอนยายชำระคาภาษีอากร 

X ใบขนขาเขาเรงดวน 

Y ใบขนสินคาขาออกเรงดวน 

อ ใบขนฯแสดงการขนยายหรือโอนวัตถุดิบ 
 

2) ชื่อที่อยูของบริษัทผูนำเขาในใบขนสินคา : โดยดูชื่อที่อยูตองตรงกับ B/Lในชอง CONSIGNES, 

NOTIFY PARTY และใน INVOICE ตองตรงกัน 

3) เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร : ใหตรวจสอบจากฐาน MASTER PROFILE 

4) ใบตราสงเลขที่ (เลขที่ B/L) : ใหตรวจสอบจากเอกสาร BILL OF LADING  (B/L NO) กับหนาใบ

ขนใหตรงกัน 

5) ชื่อเรือ VOY เรือ : ใหตรวจสอบจากเอกสาร BILL OF LADING  ในชอง VESSEL กับหนาใบขน

ใหตรงกัน 

6) วันเรือเทียบทา (วันนำเขา) : ใหตรวจสอบจากเว็บไซตของกรมศุลกากร กับหนาใบขนใหตรงกัน 

7) เครื่องหมายหีบหอและเลขหมายหีบหอ : ใหตรวจสอบจากเอกสาร  BILL OF LADINGในชอง 

MARK AND NUMBERS กับหนาใบขนใหตรงกัน 

8) จำนวนและลักษณะหีบหอ : ใหตรวจสอบจากเอกสาร BILL OF LADING  ที่แสดงจำนวนสินคา
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เชนBAG, LOT, CASE, CARTONS, WOODENCASE, PACKAGES, PALLET, ROLLS, BOX ซึ่ ง

การตรวจสอบจะตองยืดหนวยตามการยื่นยันขอมูลกับสายเรือ  

9) ประเทศตนทางบรรทุก : ใหตรวจสอบจากเอกสาร BILL OF LADING โดยตรวจสอบจากชอง  

PORT OF LOADING กับหนาใบขนใหตรงกัน 

10) ทานำเขาสินคา : ใหตรวจสอบจากเอกสาร  BILL OF LADING โดยตรวจสอบจากชอง PORT OF 

DISCHARGE กับหนาใบขนใหตรงกัน 

11)  สถานที่ตรวจปลอยสินคา : ใหตรวจสอบจากเอกสาร BILL OF LADING ในชอง PORT OF 

DELIVERY กับหนาใบขนใหตรงกัน ซึ่งมรีหัสสถานที่ตรวจปลอยสถานที่ผานพิธีการก็จะมีดังนี้  

(1) แหลมฉบัง   รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 2801 

(2) ทำเนียบทาเรือ บริษัท ที เอส รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 0585 

(3) ทาปูน    รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 1110 

(4) พระสมุทรเจดีย   รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 0110 

(5) สำโรงใต   รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 0111 

(6) บานหวา   รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 0523 

(7) แมกลอง   รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 2201 

(8) คลัง 1 การบินไทย  รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 1190 

(9) รถไฟเขาลาดกระบัง  รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 0331-0336 

(10) รถไฟเขาบางซื่อ   รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 1031 

(11) ไปรษณีย   รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 1201 

12)   ชื่อผูผานพิธีการตองเปนชื่อของผูผานพิธีการที่ไดขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากร 

13) GROSS WEIGHT : ใหตรวจสอบจากเอกสาร  BILL OF LADING INVOICE,  PACKING กับ

หนาใบขนใหตรงกัน 

14) เลขที่  INVOICE   : ให ตรวจสอบจากเอกสารINVOICE โดยตรวจสอบชอง INVOICE 

NUMBERS กับหนาใบขนใหตรงกัน 

15) เงื่อนไขในการซื้อขาย (TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT) ใหตรวจสอบจากเอกสาร 

INVOICEโดย INVOICE ผูนำเขาจะโชว  INCOTERM ในเอกสาร INVOICE เชน EXW, FCA, 

FAS, FOB, CFR, CIF, CIP, CPT, DAF, DES, DEQ, DDU, DDP 

16) รายละเอียดสินคา : ใหตรวจสอบจากเอกสาร INVOICE ในชอง DESCRIPTION รายละเอียด

สินคากับหนาใบขนใหตรงกัน 

17) คำแปลสินคาภาษาไทย : ใหตรวจสอบจาก MASTER PROFILE และสอดคลองกับชื่อสินคาที่

เปนภาษาอังกฤษกับหนาใบขนใหตรงกัน 

18) ปริมาณซื้อขาย : ใหตรวจสอบจากเอกสาร  INVOICE โดยตรวจสอบในชอง QUANTITY กับ

หนาใบขนใหตรงกัน 
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19) หนวยซื้อ-ขาย UNIPRICE : ใหตรวจสอบจากเอกสาร  INVOICE โดยตรวจสอบในชองราคาตอ
หนวยเชน 

(1) KILOGRAM (KGM)  กิโลเมตร 
(2) METRIC TON (TNE)  เมตริกตัน 
(3) SQUARE METRE (MTK)  ตารางเมตร 
(4) PRICE 
(5) SET 

20) ราคาสินคา : ใหตรวจสอบจากเอกสาร INVOICE โดยทำการตรวจสอบจากปริมาณซื้อขายคูณ 

UNIPRICE 

21) สกุลเงินตางประเทศ CURRENCY : ใหตรวจสอบจากเอกสาร INVOICE โดยตรวจสอบจากชอง 

CURRENCY กับหนาใบขนใหตรงกัน เชนสกุลเงิน USD, JPY, EUR  

22) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศ : ใหตรวจสอบจากเว็บกรมศุลกากร โดยยืดตามเดือนที่เรือ

เขามาเทียบทา 

23) BRAND สินคา : ใหตรวจสอบจากเอกสาร INVOICEหรือ PACKING LIST ในชอง BRAND

สินคา 

24) ประเทศกำเนิด : ใหตรวจสอบจากเอกสาร INVOICE ,BILL OF LADING โดยตรวจสอบในชอง 

COUNTRY OF ORIGIN 

25) น้ำหนักสุทธิ NET WEIGHT : ใหตรวจสอบจากเอกสาร PACKING LIST  โดยตรวจสอบในชอง 

NET WEIGHT กับหนาใบขนใหตรงกัน 

26) ประเภทพิกัดสินคา,รหัสสถิติ , อัตราอากรขาเขาใหตรวจสอบจาก MASTER PRO FILE ซึ่ง

หนาใบขนสินคาตองตรงกัน 

27) ใบอนุญาตนำเขาหรือหนังสือรับรองในการตรวจสอบหนาใบขนสินคาควบคูกับใบอนุญาตเชน  

(1) ถาหากสินคาเปนพวกอาหารหรือผลไม,น้ำผลไม,แปง,กาแฟ ตองมี ใบอนุญาตในกาผลิต 

      อาหาร(นำสั่ง) 

(2) ถาหากเปนสารเคมีที่อันตรายตองมีเลข อก.ออกโดย กรมโรงงาน 

(3) ถาหากเปนกลุมสินคาเกษตรตองมีเลข พก. ออกโดย เกษตร 

(4) ถาหากเปนกลุมสินคาอาหารทะเลตองมีเลข พรบ. ,ร.6 ออกโดย ประมง 

(5) ถาหากเปนกลุมเครื่องสำอาง, ยารักษาโรค ,เครื่องมือแพทยตองมีใบอนุญาต ออกโดย 

      อาหารและยา 

(6) ถาหากเปนกลุมสินคารถยนต, เครื่องใชไฟฟา เหล็ก ตองมีเลข สมอ. ออกโดยมาตรฐาน 

      อุตสาหกรรม 

28)   PAYMETHODวิธีการในการชำระเงิน 
            A = ชำระที่กรมศุลกากร 

    H = ตัดบัญชีผานธนาคาร 

   L = ไดรับการยกเวนอากร 



23/63 
 

 



24/63 
 

 



25/63 
 

 

ตัวอยางใบขนสินคาขาเขา 
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3. การตรวจสอบสิทธิพิเศษทางการคา FTA 

กระทรวงการคลังกำหนดใหลดหรือยกเวนอัตราอากรสำหรับของนำเขาที่มีแหลงกำเนิดจาก

ประเทศที่เปนภาคีของขอตกลงทั่วไปวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรและการคา (GATT) หรือจากประเทศ

อื่นท่ีไดทำความตกลงทางการคาระหวางประเทศทั้งแบบแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีกับประเทศไทย โดย

ผูนำของเขาตองแสดงหลักฐานรับรองแหลงกำเนิดสินคาและปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร

กำหนดการใหสิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงทางการคาระหวางประเทศซึ่งสวนใหญจะอยูใน

รูปการลดอัตราอากรใหแกกัน ในที่นี้ขอยกตัวอยางการตรวจสอบการใชสิทธิพิเศษทางการคาอาเซียน

จีน FORM E, FORM D  ดังนี้ 

เงื่อนไขและการตรวจสอบการใชสิทธิพิเศษทางดานภาษีอาเซียน-จีน (FORM E , FORM D) 
 

รูปแบบฟอรม รายละเอียด 

  

1. แบบสีขาว 

2. รับรองโดยศุลกากรจีน หรือ ICC 

3. ระยะเวลาผอนผันใหใชไดตั้งแตวันที่15/08/2562 เปนตนไป จนกวาจะมีการแจงให  

    ยกเลิกตามประกาศกรมฯ 164/2562 

 

ชองที่ 1 
 

1. ตรงกับ B/L , Invoice  และ Packing 

2. กรณีซื้อขายผานประเทศที่ 3 โดย Invoice ไมจำเปนตองตรงกับชื่อ ที่อยูในชองที่ 1 

 

ชองที่ 2 
 

1. ชื่อ ที่อยู ผูนำเขาตามที่จดทะเบียน Paperless กับทางกรมศุลกากรเทานั้น 

 

ชองที่ 3 
 

1. วันเรือออก หรือ วัน Fright  ออก ตรงตามที่ระบุไวที่วัน On Board  ตามหนาB/L  หรือ 

Air Waybill 

2. ชื่อเรือ หรือ ชื่อเที่ยวบิน ตรงตามที่ระบุไวหนา B/L   หรือ Air Waybill 

3. Port Discharge  ตรงตาม B/L  หรือ Air Waybill  กรณีไมตรงตรงในกรณีถายลำ ตอง

ขอเอกสารการถายลำ จากสายเรือ หรือสายการบิน 

 

ชองที่ 4 
 

1. สวนของเจาหนาที ่

 

ชองที่ 5 
 

1. เรียงตามลำดับใน Invoice 

 

ชองที่ 6 
 

1. Shipping Marks  ตรงกับ B/L , Invoice  และ Packing 

2. กรณีไมระบุ Shipping Marks ใหทำการผอนผันได แตตองไม  มี Shipping Marks ใน 
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Invoice และเอกสารอื่นๆ ยกเวน B/L 

3. กรณี Invoice ไมมี Shipping Marks  สามารถแจง MARKSกับทางสายเรือตามที่ลูกคา

กำหนดหรือตกลงใหแจงได 

 

ชองที่ 7 
 

1. จำนวนตรงตามที่ระบุไวตาม B/L   หรือ Air Waybill  รวมถึงลักษณะหีบหอดวย เชน 

Case, Palette , Packages  เปนตน 

2. ชื่อสินคาตรงตาม Invoice เทานั้น 

3. พิกัด 6 หลัก ตามป 2017 

4. กรณีซื้อขายผานประเทศที่ 3 ตองระบุ ชื่อ และประเทศผูขาย 

5. กรณีระบุมาเกินกวาที่กำหนด และไมผิดสามารถระบุได 

 

ชองที่ 8 
 

1. การระบุเง่ือนไขเกณฑตนทุน ดังนี้ 

a. WO    

b. เปอรเซ็นตตั้งแต 40% (หรือที่เรียกวา RVC)ระบุเปนเปอรเซ็นต 

c. ตนทุนประเทศภาคีอาเซียน-จีน ระบุ PE 

d. การเปลี่ยนแปลงพิกัดระดับ 4 หลัก ระบุ CTH  ระบุเกณฑอื่นๆที่ เปนการ

เปลี่ยนแปลงพิกัดอ่ืนๆไมได 

e. PSR ทุกครั้งตองเขาไปตรวจสอบเกณฑนี้กอนเสมอวาแตละพิกัดกำหนดใหใช

เกณฑใดตองเปนไปตามเกณฑนั้นๆที่ระบุไวแนบทายประกาศกรมฯ 132/2562 

ระบุเปน PSR 

 

ชองที่ 9 
 

1. ชองที่ 8 ระบุเปนเปอรเซ็นต ตองใสราคา FOB 

2. ระบุเปน WO,PE,CTH หรือ PSR ไมตองระบุราคา FOB  หากใสราคาFOB มาตองระบุให

ถูกตองยังใชสิทธิได 
 

3. ระบุน้ำหนัก Net Weight หรือ Gross Weight 

4. หากมีการซื้อขายเปนปริมาณตองใสตามที่ซื้อขายยกเวนซื้อขายเปนน้ำหนักตองระบุทั้ง

น้ำหนักที่ซื้อขายและ Gross Weight 

 

ชองที่ 10 
 

1. กรณีซื้อตรงจากจีนใสเลขที่/วันที่อินวอยซของประเทศผูผลิต 

2. กรณีซื้อขายผานประเทศที่ 3 ตองระบุเลขที่/วันที่ของประเทศผูขาย หรือประเทศผูผลิต

ตามขอท่ี 1 ก็ได 

3. ซื้อขายผานประเทศที่  3 ตองติ๊ก Third Party Invoicing ชอง 13 และระบุชื่อและ
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ประเทศผูขายในชองที่ 7 

 

ชองที่ 11 
 

1. กรณีซื้อขายตรงหรือผานประเทศที่3 วรรคแรก(Country) ตองระบุเปน CHINA  วรรค

สอง(Importing Country) ตองระบุ THAILAND 

2. กรณี Movement  (Black to Black) วรรคแรก(Country)ตองระบุประเทศที่สินคาหยุด

พักหรือจัดเก็บ วรรคสอง(Import Country)ตองระบุ THAILAND  และชองที่ 13 ติ๊ก 

Movement Certificate 

3. กรณี Movement รูปแบบ FORM E  ตองออกจากประเทศที่ สินคาหยุดพักหรือจัดเก็บ

(ประเทศภาคี) จากออกมาจากจีนไมได 

4. วรรคสาม ตองระบุสถานที่ วันที่ และลายเซ็นของผูออกอินวอยซ ไมประทับตรายางก็ได 

หากประทับมาก็ใชสิทธิได 

 

ชองที่ 12 
 

1. วันที่อนุมัติ FORM E นับจากวันที่อนุมัติมีอายุ 1 ป 

2. วันที่อนุมัติตองออกหลังจากวัน Departure Date  ไมเกิน 3 วันหากเกินตองติ๊กในชองที่   

    13 คำวาIssued Retroactively 

 

ชองที่ 13 
 

1. Issued Retroactively  ติ๊กวันเรือออกกอนวันอนุมัติในชองที่ 12 ไมเกิน 3 วัน 

2. Exhibition  ติ๊กเม่ือสินคานั้นนำมาแสดงหรืองานนิทรรศการ 

3. Movement Certificate ติ๊กเม่ือของเปน Black to Black  ตามชองท่ี 11 ขอ 2 

4. Third Party Invoice  ติ๊กเม่ือซ้ือขายผานประเทศที่ 3 ตามชองท่ี 10 ขอที่ 3 
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ตัวอยาง FORM E 
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ตัวอยาง FORM D 
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บทท่ี 4 

ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารใบขนสินคาขาออก 
 

1. วิธีการตรวจสอบเอกสาร (DOCUMENT INSPECTION) 

การตรวจสอบเอกสารใบขนขาออก ทีใ่ชสำหรับผานพิธีการการศุลกากรดังนี้ 

1) รับเอกสารการตรวจสอบระดับหนวยงานบริการลูกคา CS ซึ่งการตรวจสอบหลังจากไดรับเอกสาร

จากลูกคา เมื่อ CS รับงานจากลูกคาแตละรายตองนำเอกสารตางๆที่ทางลูกคาจัดสงมาทำการ

ตรวจสอบความถูกตอง ซึ่งหากเอกสารไมครบถวนทาง CS จะแจงกลับไปยังทางลูกคาโดยใช

แบบฟอรมใบแจงเอกสารไมครบสมบูรณ (NON COMPLETE DOCUMENTS NOTICE) และ

ติดตามเอกสารพรอมขึ้น PLAN LOAD 
 

2) การตรวจสอบกอนทำใบขนสินคาขาเขา (PRE-PRINT INSPECTION) พนักงาน CUSTOMER 

SERVICE หรือ CS เขียนใบสั่งงานตามแบบฟอรมที่บริษัทกำหนด แลวสงใหหนวยงาน EDC ทำ

การคียขอมูลโดยดึงรหัส CODE สินคาใน MASTER PROFILE เพื่อทำใบขนสินคาลงใน ระบบ

โปรแกรม PAPERLESS และกอนที่จะสงขอมูลใหกับกรมศุลกากร จะตองทำการตรวจสอบที่

เรียกวา PRE-PRINT โดย CS จะตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดบน DRAFT ใบขนสินคา

แลวประทับตรายางประจำ CS แตละหนวยงาน แลวนำสงใบขนสินคาใหกับหนวยงาน INSPECT 
 

 

3) การตรวจสอบ DRAFT ใบขนสินคา แผนกตรวจสอบเอกสาร INSPECT จะทำการลงบันทึกขอมูล

ในโปรแกรม INSPECT E-BOOKING กอนทำการตรวจสอบ DRAFT ใบขนสินคา 
 

4) การตรวจสอบ DRAFT ใบขนสินคาโดย (INSPECT LEVEL. 1) ทำการตรวจสอบความถูกตองของ

รายละเอียดบน  DRAFT ใบขนสินคา โดยการตรวจสอบจะทำการตรวจสอบจาก MASTER 

PROFILE ฐานขอมูล หากพบวาถูกตองก็จะประทับตรา “INSPECTED” และทำการเช็คเรือกอน

สงขอมูล DRAFT ใบขนสินคาเขากรมศุลกากร เพื่อใหไดเลขที่ใบขนฯ มาผานพิธีการศุลกากร 

และในกรณีที่ตรวจพบรายละเอียดบน  DRAFT ใบขนฯ  พบวาไมถูกตอง (ผิด) ก็จะทำการสงคืน

ชุดเอกสารให CS พรอมกับออกใบเตือนสีตางๆ ตามจุด CRITICAL ที่กำหนด และ CS นำ 

DRAFT ใบขนสินคานั้นไปแกไขพรอมตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อนำสงให INSPECT LEVEL.1  ทำการ

ตรวจสอบใหมอีกครั้ง พรอมประทับตรายาง “INSPECTED” ตามหมายเลขประจำตัวผูตรวจเพื่อ

สงขอมูลเขากรมศุลกากร เพื่อใหไดเลขที่ใบขนฯมาผานพิธีการศุลกากร ตอไป (ดูตัวอยาง DRAFT 

ใบขนสินคาหนา 36) 
 

5) การตรวจสอบเมื่อจัดพิมพใบขนสินคา โดยทาง CS จะตองทำการตรวจสอบอีกครั้ง พรอมกับจัด

ชุดเอกสาร ประกอบกับ PLAN LOAD (ดูตัวอยางPLAN LOAD หนา 35) มาให  (INSPECT 

LEVEL.2) ทำการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารแนบอีกครั้ง  หากถูกตองแลวจะ
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ประทับตรายาง “INSPECTED ” ซึ่งจะเปนสีแดงและมีหมายเลขแตละคนที่ทำการตรวจสอบ

เอกสารที่มุม และจะตองใช  MASTER PROFILE ควบคูไปกับการทำใบขนสินคาและการ

ตรวจสอบใบขนสินคา 
 

2. การตรวจสอบรายละเอียดบนหนาใบขนสินคาขาออก 

1) การตรวจสอบประเภทใบขนสินคามีดังนี ้

0  ใบขนสินคาขาเขา 

1  ใบขนสินคาขาออก 

2  ใบขนสินคาผานแดน 

3  คำรองขอนำของออกไปกอน (IMPORT) 

4  คำรองขอนำของออกไปกอน (EXPORT) 

5  ใบขนสินคาขาเขาปากระวาง 

6  ใบขนสินคาขาออกพิเศษผานแดน 

7  ใบขนสินคาขาเขาพิเศษผานแดน (ใบแนบ 9) 

8  ใบขนสินคาถายลำ (EXPORT TRANSJIPMENT) 

A  ใบขนสินคาขาเขาโอนยายภายในประเทศ 

B  ใบขนสินคาขาออกโอนยายภายในประเทศ 

C  ใบขนสินคาขาเขาโอนยายจากเขตปลอดอากร 

D  ใบขนฯขาออกโอนยายเขาเขตปลอดอากร 

P  ใบขนสินคาขาเขาโอนยายชำระคาภาษีอากร 

X  ใบขนขาเขาเรงดวน 

Y  ใบขนสินคาขาออกเรงดวน 

อ  ใบขนฯแสดงการขนยายหรือโอนวัตถุดิบ 
 

2) ชื่อที่อยูของบริษัทผูสงออกในใบขนสินคา : โดยตรวจสอบเอกสาร INVOICE , PACKING  กับหนา

ใบขนใหตรงกัน 

3) เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร : ใหตรวจสอบจากฐาน MASTER PROFILE 

4) ชื่อเรือ VOY เรือ : ใหตรวจสอบจากเอกสาร BOOKING INVOICE  ในชอง FEEDER  กับหนาใบ

ขนใหตรงกัน 

5) วันที่สงออก : ใหตรวจสอบจากวัน ETD โดยหนาใบขนสินคาตองไมต่ำกวา 15-20 วัน 

6) เครื่องหมายหีบหอและเลขหมายหีบหอ : ใหตรวจสอบจากเอกสาร  INVOICE,PACKING  ในชอง 

SHIPPING MARKกับหนาใบขนใหตรงกัน 

7) จำนวนและลักษณะหีบหอ : ใหตรวจสอบจากเอกสาร INVOICE , PACKING โดยทำการ

ตรวจสอบในชอง TOLTAL PACKAGE   
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8) ประเทศผูซื้อ (ขายไปยังประเทศ) : ใหตรวจสอบจากเอกสาร INVOICE โดยตรวจสอบจากชอง 

CONINGNEE , BAYER กับหนาใบขนใหตรงกัน 

9) ประเทศปลายทาง : ใหตรวจสอบจากเอกสาร  INVOICE, PACKING, BOOKING กับหนาใบขนให

ตรงกัน 

10) สถานที่ตรวจปลอย : ใหตรวจสอบจากเอกสาร BOOKING ในชอง PEPERLESS CODE กับหนา

ใบขนใหตรงกัน ซึ่งมรีหัสสถานที่ตรวจปลอยสถานที่ผานพิธีการก็จะมีดังนี้  

(1) แหลมฉบัง   รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 2801 

(2) ทำเนียบทาเรือบริษัททีเอส รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 0585 

(3) ทาปูน    รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 1110 

(4) พระสมุทรเจดีย   รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 0110 

(5) สำโรงใต    รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 0111 

(6) บานหวา    รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 0523 

(7) แมกลอง    รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 2201 

(8) คลัง 1 การบินไทย  รหัสสถานที่ผานพิธีการเปน 1190 

11) ชื่อผูผานพิธีการตองเปนชื่อของผูผานพิธีการที่ไดขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากร  

12) เลขที่ INVOICE : ใหตรวจสอบจากเอกสารINVOICE โดยตรวจสอบชอง INVOICE NUMBERS 

กับหนาใบขนใหตรงกัน 

13) เงื่อนไขในการซื้อขาย (TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT)  ใหตรวจสอบจากเอกสาร 

INVOICEโดย INVOICE ผูนำเขาจะโชวINCOTERM ในเอกสาร INVOICE เชน EXW, FCA, FAS, 

FOB, CFR, CIF, CIP, CPT, DAF, DES, DEQ, DDU, DDP 
 

14) รายละเอียดสินคา : ใหตรวจสอบจากเอกสาร INVOICE ในชองDESCRIPTION รายละเอียดสินคา 

กับหนาใบขนใหตรงกัน 

15) คำแปลสินคาภาษาไทย : ใหตรวจสอบจาก MASTER PROFILE และสอดคลองกับชื่อสินคาที่เปน

ภาษาอังกฤษกับหนาใบขนใหตรงกัน 

16) ปริมาณซื้อขาย : ใหตรวจสอบจากเอกสาร  INVOICE โดยตรวจสอบในชอง QUANTITY กับหนา

ใบขนใหตรงกัน 

17) หนวยซื้อ-ขาย UNIPRICE : ใหตรวจสอบจากเอกสาร INVOICE โดยตรวจสอบในชองราคาตอ

หนวยเชน   
(1) KILOGRAM (KGM)  กิโลเมตร 

(2) METRIC TON (TNE)  เมตริกตัน 

(3) SQUARE METRE (MTK)  ตารางเมตร 

(4) PRICE 

(5) SET 
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18) ราคาสินคา : ใหตรวจสอบจากเอกสาร INVOICE โดยทำการตรวจสอบจากปริมาณซื้อขายคูณ 

UNIPRICE 

19) สกุลเงินตางประเทศ CURRENCY : ใหตรวจสอบจากเอกสาร INVOICE โดยตรวจสอบจากชอง 

CURRENCYกับหนาใบขนใหตรงกัน เชนสกุลเงิน USD , JPY , EUR  

20)  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศ : ใหตรวจสอบจากเว็บกรมศุลกากร โดยยืดจากวันที่สงออกใน

เดือนนั้นๆ 

21) BRAND สินคา : ใหตรวจสอบจากเอกสาร INVOICEหรือ PACKING LIST ในชอง BRAND สินคา 

22) ประเทศกำเนิด : ใหตรวจสอบจากเอกสาร INVOICE  โดยตรวจสอบในชอง COUNTRY OF 

ORIGIN 

23) น้ำหนักสุทธิ NET WEIGHT : ใหตรวจสอบจากเอกสาร PACKING LIST  โดยตรวจสอบในชอง 

NET WEIGHT กับหนาใบขนใหตรงกัน 

24) GROSS WEIGHT : ใหตรวจสอบจากเอกสาร INVOICE , PACKING กับหนาใบขนใหตรงกัน 

25) ประเภทพิกัดสินคา, รหัสสถิติ , อัตราอากรขาเขา :ใหตรวจสอบจาก MASTER PRO FILE ซึ่งหนา

ใบขนสินคาตองตรงกัน  

26)  ใบอนุญาตนำเขาหรือหนังสือรับรองในการตรวจสอบหนาใบขนสินคาควบคูกับใบอนุญาตเชน  

1) ถาหากสินคาเปนพวกเครื่องดื่มพรอมดื่มตองมีเลขใบอนุญาต สรรพสามิต 

2) ถาหากเปนกลุมสินคาเกษตรตองมีเลข พก. ออกโดย เกษตร 

3) ถาหากเปนกลุมสินคาอาหารทะเลตองมีเลขใบอนุญาต ร.9 , DOF  

4) ถาหากเปนกลุมเครื่องสำอาง, ยารักษาโรค ,เครื่องมือแพทยตองมีใบอนุญาต ออกโดย อาหาร

และยา 

27) สิทธิพิเศษดูใบสั่งงานกับ Master Profile 

 

 



36/63 
 

 



37/63 
 

 



38/63 
 

 

ตัวอยางใบขนสินคาขาออก 
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บทท่ี 5 

ขั้นตอนการเขาใชงานและตรวจสอบใบอนุญาตกรมประมง 

 
1. การควบคุมการนำเขาสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ 

การนำเขาสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำหรืออาหารนำเขาจากตางประเทศมี 3 หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ  

ไดแก 

1) กรมประมง มีการควบคุมและอนุญาตการนำเขาตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 

เพื่อคุมครองพันธุสัตวน้ำที่หายาก หรือปองกันอันตรายไมใหเกิดแกสัตวน้ำและระบบนิเวศ 

ควบคุมปองกันการนำเขาสงออกและนำผานสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ ที่ไมไดมาจากการ

ทำการประมงโดยชอบดวยกฎหมายและตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 เพื่อ

ปองกันและควบคุมโรคระบาด  

2) สำนักคณะกรรมการอาหารและยา มีการควบคุมคุณภาพอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร 

พ.ศ. 2522 หามผลิต นำเขาเพื่อจำหนาย หรือจำหนาย อาหารไมบริสุทธิ์ อาหารปลอม และ

อาหารผิดมาตรฐาน 

3) กรมศุลกากร มีการควบคุมการดำเนินการพิธีการศุลกากรนำเขาตามพระราชบัญญัติศุลกากร 

พ.ศ. 2560 
 

2. ขั้นตอนการอนุญาตและตรวจสอบการนำเขาสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำหรืออาหารนำเขาของ

กรมประมง 

วัตถุประสงคในการควบคุมการนำเขาสงออกสินคาสัตวน้ำของกรมประมงซึ่งดำเนินการภายใต

กฎหมายที่สำคัญ 3 ฉบับ ไดแก 

1) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองพันธุสัตวน้ำที่หายาก 

หรือปองกันอันตรายไมใหเกิดแกสัตวน้ำและระบบนิเวศ ควบคุมปองกันการนำเขาสงออก

และนำผานสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ ที่ไมไดมาจากการทำการประมงโดยชอบดวย

กฎหมาย 

2) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันและควบคุมโรคระบาด  

3) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมคุณภาพอาหาร หามผลิต 

นำเขาเพ่ือจำหนาย หรือจำหนาย อาหารไมบริสุทธิ์ อาหารปลอม และอาหารผิดมาตรฐาน 

4) โดยกอนยื่นคำขออนุญาตตอดานตรวจสัตวน้ำ กรมประมง ผูประกอบการจะตองยื่นคำขอ

อนุญาตนำหรือสั่งอาหารเขา มาในราชอาณาจักรพรอมเอกสารหลักฐานประกอบ กับทาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เพื่อใหไดรับใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเขามาใน

ราชอาณาจักร ซึ่งเปนไปตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  

5) การควบคุมการนำเขาสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ ตามภารกิจของกรมประมงสามรถ

แบงออกเปน 2 ขั้นตอนไดแกกระบวนการการออกใบอนุญาต ซึ่งเปนการอนุญาตกอนที่จะ
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มีการนำเขา และกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งเปนการดำเนินการตรวจสอบในวันที่สัตวน้ำมาถึง

ราชอาณาจักร  
 

กอนการนำเขา 

1) ผูประสงคนำเขาสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำหรืออาหารนำเขาตองยื่นคำขออนุญาตใหนำเขาสัตว

น้ำและผลิตภัณฑสัตวน้ ำ (DOF1) และคำขออนุญาตนำสัตว/ซากสัตว  เขา ออก ผาน

ราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) พรอมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบตาง ๆ (ภาคผนวก 1) กับ

ศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ำหรือดานตรวจสัตวน้ำทั้ง 27 แหง ผานระบบ Fisheries 

Single Window (FSW) กอนวันนำเขามาในราชอาณาจักร (ทางเรือ ตูคอนเทนเนอร บก และ

อากาศ) เพื่อใหไดรับใบอนุญาตใหนำเขาสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำหรืออาหารนำเขา (DOF 2) 

ซึ่งเปนไปตามมาตรา 92 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และ ใบแจงอนุมัตินำสัตวหรือ

ซากสัตวเขาและผานราชอาณาจักร (ร.6) ซึ่งเปนไปตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติโรคระบาด

สัตว พ.ศ. 2558 

2) อายุใบอนุญาต 60 วันนับจากวันที่มีผลบังคับใช 

3) คาธรรมเนียมใบอนุญาต ไมมีคาธรรมเนียม 

4) ผูรับอนุญาตจะตองนำเลขที่ใบอนุญาต DOF 2 และใบแจงอนุมัติ ร.6 ที่มีสถานะปกติ ไปใชในการ

จัดทำใบขนสินคาขาเขา โดยนำเลขที่ใบอนุญาต DOF 2 กรอกในชองเลขที่ใบอนุญาต และใบแจง

อนุมัติ ร.6 กรอกในชองหมายเหตุ เพื่อจะไดนำไปดำเนินการตามพิธีการศุลกากรนำเขา ซึ่งเปนไป

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 โดยกรมประมงมีการเชื่อมโยงขอมูลแลกเปลี่ยน

ใบอนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกสกับกรมศุลกากร  

5) ระบบการยื่นคำขอสามารถเขียนคำขอยุบรวมคำขออนุญาตใหนำเขาสัตวน้ำและผลิตภัณฑสัตวน้ำ 

(DOF1) และคำขออนุญาตนำสัตว/ซากสัตว เขา ออก ผาน ราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) เพื่อเปน

การอำนวยความสะดวกใหกับผูประกอบการ 

ณ วันนำเขา  

1) แสดงใบอนุญาตและเอกสารประกอบ(ฉบับจริง) ณ วันที่สัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำเดินทาง

มาถึงราชอาณาจักร หรือกอนที่จะมีการนำสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำออกจากเขตอารักขา

ศุลกากร ผูรับอนุญาตใหนำเขาสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำเขาราชอาณาจักร ตองติดตอ

เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ำ เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบการ

อนุญาตและตรวจสอบสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ 

2) ตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบ โดยเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ำตรวจสอบใบอนุญาต

และเอกสารประกอบการอนุญาตพิจารณาความครบถวนสอดคลองและความถูกตองในการ

อนุญาตกับเอกสารประกอบตาง ๆ 
 

3) เมื่อตรวจสอบความถูกตองของใบอนุญาตและเอกสารประกอบการอนุญาตแลว เจาหนาที่ดาน
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ตรวจสัตวน้ำพิจารณาเปดตรวจสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำโดยเปาหมายในการตรวจสอบตาม

วัตถุประสงคในการควบคุมการนำเขาสงออกตามกฎหมาย โดยอาศัยหลักการบริหารความเสี่ยง

ในการตรวจสอบ 
 

4) การตรวจสอบหรือเปดตรวจภาชนะบรรจุสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ำ

แจงกับผูประกอบการหรือตัวแทนออกของเปนผูเปดภาชะบรรจุ หรือ หีบ หอที่บรรจุ เพื่อปองกัน

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวใหเจาหนาที่ดานตรวจ

สัตวน้ำติดสติ๊กเกอรของกรมประมงบนภาชนะบรรจุที่ไดเปดตรวจ 
 

5) หลังจากที่เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ำไดดำเนินการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบสัตวน้ำหรือ

ผลิตภัณฑสัตวน้ำเปนที่เรียบรอยและเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตแลวนั้น ก็จะทำการตรวจปลอย

และออกใบอนุญาตนำสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักร (ร.7) และหนังสือกำกับการจำหนาย

สัตวน้ำนำเขา (IMD) 
 

6) กรณีสัตวน้ำที่มีความเสี่ยงดานโรคระบาดและคุณภาพมาตรฐานซึ่งตองมีการอายัดกักกันหลังจาก

การตรวจสอบเอกสารตามขอ 3 แลวจะมีกระบวนการอายัดและสุมตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะห

ทางหองปฏิบัติการกอนจะมีการตรวจปลอยและออกใบอนุญาต ร.7  

 

 
 

1. การเขาสูเว็บไซต 

1.1 เพื่อเขาสูระบบประมง กดเลือก

http://fsw.fisheries.go.th/loadModuleLogin.do?method=loginCommon 

เลือก FSW   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนาเว็บไซตของกรมประมง 
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2. ขั้นตอนการกรอกขอมูลเพื่อเขาสูระบบ 

2.1. ระบุชื่อผูใช  : ………………………………. 

2.2. ระบุรหัสผาน  : ………………………………. 

2.3. ระบุรหัสลับ  : ………………………………. 

กรณ ีICD Port (ทาเรือ)  รหัสลับ............................. 

กรณี ICD LKB (ลาดกระบัง) รหัสลับ............................. 

กรณี ICD LKB1 (ลาดกระบัง1)รหัสลับ............................. 

กรณี ICD LCB (แหลมฉบัง) รหัสลับ............................. 

2.4. เลือกปุม : ตกลงในการเขาสูระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบื้องตนตองมี 
การยื่นขอรหัสสมาชิก 
ในการเขาใช กับกรมประมง 

ตัวอยางการกรอกขอมูลเพ่ือเขาสูระบบ 
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3. ขั้นตอนในการติดตามสถานะใบอนุญาต 

 กดเลือกหัวขอ : ขอใบอนุญาตและใบรับรอง 

 กดเลือกหัวขอ : ติดตามคำขอสถานะ 

 

3.1 ขั้นตอนการเขาขอใบอนุญาตใบรับรอง 

 กดเขาขอใบอนุญาตและใบรับรอง 

 ติดตามสถานะคำขอ 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง : ขั้นตอนในการติดตามสถานะใบอนุญาต 

และการขอใบอนุญาต 
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4. ขั้นตอนการติดตามสถานะใบอนุญาตกรมประมง 

4.1. ผูประกอบการ : เลือกชื่อบริษัทที่ตองการคนหาขอมูล 

4.2. วันที่ ยื่นคำขอ  : (Exp.29/10/18) ถึง (Exp.30/10/18) **ระบุ วันที่ ตองการตรวจสอบ

ใบอนุญาต 

4.3. กดเลือกขอมูล : กอนวันนำเขา / สงออก / นำผาน 

4.4. กดเลือก        : รูปกลอง เพ่ือแสดงขอมูลสถานะใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง : ขั้นตอนในการติดตามสถานะใบอนุญาต 
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5. ขั้นตอนติดตามสถานะการยื่นใบอนุญาตเพื่อการตรวจสอบ 

5.1. ชองใบกำกับสินคา : เพื่อตรวจสอบเลขท่ี Invoice ของแตละบริษัทวามีการยื่นใบอนุญาตหรือไม 

5.2. วันที่ยื่นคำขอ : เพื่อตรวจสอบวันที่ยื่นขอใบอนุญาตหากมีการยื่นคำขอแสดงวาใบอนุญาตอนุมัติ

เรียบรอยแลว 

 

 

 

 

ตัวอยาง : ขั้นตอนติดตามสถานการณยื่นใบอนุญาต 

เพื่อการตรวจสอบ 
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6. สัญลักษณในการตรวจสอบสถานะของใบอนุญาตกรมประมง 

6.1. ซองจดหมายสีขาว (ผูยื่นใบอนุญาตไดทำเรื่องยื่นใบอนุญาตกับกรมประมงเรียบรอยแลว) 

6.2. ปากกาสีเขียว (การแกไขขอมูลใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตไมผานการอนุมัติจากการประมง) 

6.3. ปากกาสีขาว (ผูยื่นใบอนุญาตไดทำเรื่องแกไขขอมูลใบอนุญาตเรียบรอยแลว) 

6.4. รูปนาิกา (อยูระหวางดำเนินการอนุมัติใบอนุญาตกรมประมง) 

6.5. กระเปาสีน้ำตาล (กรมประมงอนุมัติคำขอในใบอนุญาตนำเขาสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ 

(พรบ.) และคำขออนุญาตนำสัตว / ซากสัตว / (ร.6)เรียบรอยแลว) 

 

 

 

 

ตัวอยาง : สัญลักษณในการตรวจสอบสถานะของ

ใบอนุญาตกรมประมง 
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7. ขั้นตอนการออกจากระบบกรมประมง 

7.1. กดปุม : รูปคนสีเขียวมุมขวาบน **เพื่อออกจากระบบ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. 

ตัวอยาง : การออกจากระบบกรมประมง 
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บทท่ี 6 
การตรวจสอบเอกสารสำคัญพิเศษเฉพาะราย 

Special document inspection 
 
 

 ในการตรวจสอบเอกสารพิธีการศุลกากรและการจัดสงเอกสารสำคัญของผูนำเขา และหรือลูกคาซึ่งใน

ปจจุบันมีความสำคัญเปนอยางมากทั้งเอกสารที่เกี่ยวของโดยตรงและทางออมไมวาจะเปน Commercial 

Invoice, Packing List Weight List , Certifications B/L , Form C/O , Insurance Policy เปนตน ซึ่งมี

ความสำคัญเพราะถือวาเปนความรับและขอมูลทางการคาการขาย ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงใหความสำคัญในการ

ตรวจสอบ 2 ชั้น คือ พนักงานผูใหบริการลูกคา (Customer Service) ตองตรวจสอบความถูกตองกอนที่จะสง

ใหลูกคาโดยตรวจสอบจากฐานขอมูลและตัวเอกสาร หลังจากนั้นจึงจะสงใหแผนกตรวจสอบซึ่งทำหนาที่ QC 

ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการตรวจสอบเอกสารพิเศษเฉพาะรายซึ่งในคูมือเลมนี้จะขออธิบายขั้นตอนการ

ตรวจสอบและยกตัวอยางของบริษัทลูกคาโดยใชรหัส CODE 05OTA ดังตอไปนี ้
 

1. ขั้นตอนการตรวจสอบชุดเอกสารสำคัญกอนจัดสงไปยังผูซื้อของลูกคาตางประเทศ  

1) ตรวจสอบขอมูลเอกสารสำคัญของลูกคาจะตองดำเนินการใหมีรายละเอียดดังนี ้

(1) ตรวจ MASTER PROFILE ของการจัดสงเอกสารสำคัญตามที่ไดตกลงกับลูกคา และทำการขึ้น

ทะเบียนใหไวกับทางแผนกตรวจสอบเอกสาร 

(2) หากมีการอัพเดทขอมูลชื่อลูกคา สถานที่จัดสงเอกสาร ทาง CS ตองทำการอัพเดทลงใน 

MASTER PROFILE ทุกครั้งโดยใหทางหัวหนางานเซ็นรับรองความถูกตองกอนจัดสงใหกับทาง

แผนกตรวจสอบเอกสาร 

(3) ตรวจความถูกตองของเอกสารตาม DOCUMENT CHECK LIST (ดูตัวอยาง DOCUMENT 

CHECK LIST หนา 54 ) ในการตรวจสอบเอกสารสำคัญของลูกคาโดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

แนบของลูกคาแตละราย 

2) CS ทำการตรวจสอบเอกสารสำคัญของลูกคาตาม DOCUMENT CHECK LIST อยางละเอียด 

รอบคอบ โดยจะตองตรวจสอบชื่อที่อยูผูรับเอกสารตาม COMMERCIAL INVOICE และเอกสารสำคัญ

อื่นๆ ใหถูกตองตรงกันตามท่ีกำหนดไวใน MASTER PROFILE 

3) CS เมื่อทำการตรวจสอบแลว ตองทำการบงชี้สถานะของการตรวจสอบความถูกตองโดยการติ๊ก

เครื่องหมาย พรอมทั้งเซ็นกำกับการตรวจสอบความถูกตองกอนจัดสงใหกับหัวหนางานตรวจสอบอีก

ครั้ง 

4) หัวหนางานของ CS ตองทำการสอบทวนขอมูลความถูกตองของเอกสารที่ทาง CS ตรวจสอบกอนทำ

การลงนามการตรวจสอบความถูกตองกอนจัดสงใหแผนกตรวจสอบเอกสารตรวจสอบและบรรจุ

เอกสารใสซอง DHL หรือบริษัทของสงระหวางประเทศตามท่ีลูกคากำหนด 
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5) หากทาง CS หรือหัวหนางานพบวาไมถูกตองใหทำการแกไขกอนจัดสงใหกับทางแผนกตรวจสอบ

เอกสาร 
 

6) ทางแผนกตรวจสอบเอกสารทำการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของเอกสารสำคัญของลูกคา 

โดยทำการตรวจสอบชื่อ ที่อยูผูรับเอกสาร ตาม MASTER PROFILE และชื่อที่อยูที่ปรากฏอยูในหนา 

AWB ใหตรงกับชื่อที่อยูผูรับเอกสารใน COMMERCIAL INVOICE และเอกสารสำคัญอื่นๆ ใหถูกตอง

ตรงกันกอนทำการทำเครื่องหมายและลงนามการตรวจสอบใน CHECK LIST DOCUMENT 
 

7) ทางพนักงานตรวจสอบเอกสาร เมื่อทำการตรวจสอบความถูกตองแลวพบวาไมถูกตอง ใหสงชุด

เอกสารคืนไปยัง CS เพี่อทำการแกไขใหถูกตอง พรอมทั้งทำการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน 

ตามขอท่ี 2-5 อีกครั้งกอนจัดสงใหแผนกตรวจสอบเอกสารทำการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน 
 
 

8) ทางแผนกตรวจสอบเอกสารทำการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หากพบวาถูกตองใหทำเครื่องหมาย

และลงนามการตรวจสอบอีกครั้ง โดยตองจัดสงใหกับหัวหนาแผนกตรวจสอบเอกสารทำการสอบทาน

ความถูกตองอีกครั้งกอนบรรจุเอกสารลงในซอง DHL หรือบริษัทของสงระหวางประเทศตามที่ลูกคา

กำหนด 
 

9) หากแผนกตรวจสอบเอกสารพบความผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารสำคัญของลูกคากอนการ

จัดสงใหออกใบเตือนสม Plus+ ใหกับทางแผนกบริการลูกคา โดยมูลคาตามที่บริษัทกำหนด 

 

10) ทางแผนกตรวจสอบเอกสารทำการ KPI ขอผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารของ

ทางแผนกบริการลูกคา (CS) และนำผลมาประเมินและรายงานในการประชุม CCM ประจำเดือน เพี่อ

กำหนดและทบทวนระบบปองกันความผิดพลาดไมใหเกิดซ้ำ 
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ตัวอยาง : เอกสาร Document Check List 
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บทท่ี 7 

ระดับประเภทของบทลงโทษ 

 
เนื่องจากทางหนวยงานInspect ไดมีการประชุมและหารือกับผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง   

ขาเขาและขาออก เรื่องการแจกใบเตือนตามจุดที่ตรวจพบความผิดของเอกสารซึ่งในการออกใบเตือนมีตั้งแต 

ใบขาว / ใบเขียว/ ใบเหลือง / ใบแดง /ใบสม Plus และใบสม Plus +  ใหมในระบบ PAPERLESS ในขอมูล

สินคาที่ตองสงเขากรมศุลกากรซึ่งเนนความถูกตองครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของ พิกัด / สิทธิประโยชน 

/ สิทธิพิเศษทางภาษีและสวนที่ไมสามารถขอคืนตามมาตรา 29 /ชดเชยอากร และสวนที่มีผลกระทบตอฐาน

ภาษีอากร เพื่อใหการตรวจสอบไดอยางรัดกุมและถูกตองซึ่งไดมีขอสรุปดังนี้ 

 

 

 
 

จุดที่แจกใบเตือนสม Plus+ ประกอบดวยจุดตางๆ ดังนี้ 

1. การลักลอบแกไขขอมูลหนาเครื่องทั้งกอนและหลังการตรวจสอบ 

2. พิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติรวมถึงรหัสสิทธิพิเศษ เชน ATG  , ACN 

3. ราคาสินคาเกินเงื่อนไขประกันภัยไมไดแจงลูกคา 

4. การยื่นขอใบอนุญาตตางๆ กอนวันเรือเขาชา เชน ใบอนุญาตประมง ตองยื่นกอนวันเรือเขา 3 วัน

ทำการ , ใบอนุญาตปศุสัตว 

5. เงื่อนไขการใชสิทธิพิเศษทางภาษีทางการคาตรวจพบวาสามารถใชสิทธิไดและไมใชสิทธิตามความ

ประสงคของลูกคาประกอบดวย 

1) กรณีใชสิทธิตองแนบ C/O , Form หรือเอกสารอื่นๆ ตามประกาศ 

2) กรณีไมใชสิทธิพิเศษ ตองแนบแบบฟอรมไมใชสิทธิโดยจะตองมีลายเซ็นลูกคารับรอง 
 

จุดที่แจกใบเตือน สม Plus ประกอบดวยจุดตางๆ ดังนี้ 

1. ปริมาณซื้อ-ขาย / ปริมาณขอคืน 

2. น้ำหนัก NW. 

3. รหัสประเทศตนทางบรรทุก ,ประเทศกำเนิดรวมถึงแตละรายการ (ใชสิทธิตางๆ) 

4. มูลคาการนำเขา-สงออกเงินตราตางประเทศ,ราคาของและ CIF ไมถูกตอง 

5. สกุลเงิน,อัตราแลกเปลี่ยน 

6. เลขที่ประจำตัวผูเสียภาษี,เลขที่ใบขนสุทธินำกลับ 

7. ใบอนุญาตตางๆ เลขที่ BOI ,เลขที่หนวยงานที่ออกใบอนุญาต,หนวยงานออกใบอนุญาตตางๆ 

8. เลขที่ FORM เลขที่ REF NO.ใน FROM รวมถึงรายละเอียดใน FROM และเลขสารระบบ(ใบขึ้น

ทะเบียนตำรับอาหาร) 

ดาน IMPORT&TRANSHIPMENT 
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9. สิทธิประโยชนและรหัสวัตถุดิบ เชน มาตรา 29 

10. INCO TERM (เงื่อนไขการซื้อ-ขาย) 

11. สาเหตุการวางประกัน  

12. ขอความสงวนสิทธิตางๆ ใบขนฯ สุทธินำกลับ,ใบขนวางประกัน,ใบขน RE-EXPORTและตาม

ประกาศกรมศุลกากรกำหนด  

13. ไมติ๊กพบเจาหนาที ่กรณีใชสิทธิสุทธินำกลับ , สงวนสิทธิทุกประเภท 

14. น้ำหนัก GW. (กรณีใชสิทธิพิเศษ) 

15. กรณีท่ีใสเลขใบอนุญาตเกินมาทั้งท่ีรายการสินคานั้นไมตองใสใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง : ใบเตือนสีสม (Orange Report) 

(ORANGE  REPORT) 
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จุดที่แจกใบเตือนใบแดง ประกอบดวยจุดตางๆ ดังนี้ 

1. INCO TERM 

2. สถานที่ผานพิธีการ,สถานที่ตรวจปลอย 

3. SHPPING MARK 

4. จำนวนและลักษณะหีบหอ,ชื่อสินคาคำแปล (ยกเวนเล็กนอยตัวอักษรตกหรือเบิ้ลแตไมทำให

ความหมายเปลี่ยน) 

5. เงื่อนไขการซื้อขาย,หนวยซื้อขาย 

6. วันที่และเลขท่ีอินวอยซ 

7. รายละเอียดสินคา เชน SIZE,STYLE NO. และรายละเอียดในชอง REMARK 

8. BRAND สินคา,รหัสผูนำเขา มาตรา 29,ยอดวางประกันอากร 

9. E-PAYMENT}PAYMENT METHOD(การชำระเงินคาอากร) 

10. รหัสคลังสินคา,FACTORY 

11. ประเภทพิกัด (เฉพาะสุทธินำกลับสงซอมและอ่ืนๆ) 

12. สาเหตุการวางประกัน 

13. น้ำหนัก GW. (ไมใชสิทธิ) 

14. เลข Import TAX 

15. ยอดภาษีอากร ,ยอดวางประกัน 

16. เลขที่ Invoice / วันที่ออกใบอนุญาต (เฉพาะที่อยูในชอง Permit) 

17. รหัสประเทศตนทางบรรทุก ,ประเทศกำเนิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง : ใบเตือนสีแดง (Red Report) 

(RED  REPORT) 
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จุดที่แจกใบเตือนใบแดงในเอกสาร PLAN LOAD  ประกอบดวยจุดตางๆ ดังนี้ 

1. รหัสสิทธิประโยชนใน PLAN LOAD  เชน รหัส DD/ RD / TX / NX / FT 

2. จำนวนตูและ SIZE ตู รวมถึง FR&REF ใน PLAN LOAD   

3. การระบุสถานที่ตรวจปลอยผิด (Port) ทาเรือสถานที่ตรวจปลอยไมวาจะเปนโกดังหรือ Terminal  

4. เลขที่ใบขนวางหรือเลขที่ใบขนผิด 

5. ประเภทใบขนสินคา JOB TYPE DETOATE  

 

จุดที่แจกใบเตือนใบขาว โดยเปนการแจงเตือนประกอบดวยจุดตางๆ ดังนี้ 

1. กรณีขอมูล ERROR จากระบบไมมีการออกใบเตือน 

2. กรณีชื่อสินคาเติม S ไมเติม S หรือ ED หรือสะกดคำผิดเล็กนอย(แตรายการนั้นตองไมใชสิทธิ

ใดๆ) 

จุดที่แจกใบเตือนใบเขียว โดยเปนการแจงเตือนประกอบดวยจุดตางๆ ดังนี้ 

1. กรณีท่ีมีคาใชจายอื่นๆแตระบบไมคำนวณเฉลี่ยทุกรายการใหและยอด CIF ถูกตอง 

2. การจัดทำใบขนกรณีที่เปน F.O.C. ใหจัดทำใบขนเปน F=10% , I=1% เทานั้นและถือปฏิบัติให

เหมือนกันทั้ง CS & INSPECT (นอกจากมีหนังสือยืนยันจากลูกคาใหใชตามอินวอยซ) 

จุดที่แจกใบเตือนใบเหลือง โดยเปนการแจงเตือนประกอบดวยจุดตางๆ ดังนี้ 

1. กรณีตรวจพบดราฟใบขน ขาเขา-ขาออก ไมผานการตรวจสอบของแผนก Inspect ทางแผนกจะ

ไมรับผิดชอบทุกกรณ ี

2. การ ADD ฐานขอมูลสำหรับสินคาใหมทั้งครั้งแรก CS ขาเขา-ขาออก จะไมมีการออกใบเตือนใดๆ

ใหกับ CS แต CS ตองแนบใบ ADD ฐานขอมูลนั้นแนบชุด DRAFT เอกสารที่เกี่ยวของมาให 

INSPECT ดวยทุกครั้ง 

3. กรณีที่พบความผิดครั้งแรกหลังจากที่ใช MASTER LIST มาแลวจะไมมีการแจกใบเตือนแกกัน แต

หากเกิดความผิดครั้งที่2 จะตองมีการแจกใบเตือนตามปกต ิ

 

 
 

 

จุดที่แจกใบเตือนและมีความสำคัญมากใบเตือน สม Plus + ประกอบดวยจุดตางๆ ดังนี้ 

1. การลักลอบแกไขขอมูลหนาเครื่องทั้งกอนและหลังการตรวจสอบ 

2. พิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติรวมถึงรหัสสิทธิพิเศษ 

3. ราคาสินคาเกินเงื่อนไขประกันภัยไมไดแจงลูกคา 

 

 

ดาน EXPORT 
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จุดที่แจกใบเตือน สม Plus ประกอบดวยจุดตางๆ ดังนี้ 

1. ปริมาณซื้อ-ขาย / ปริมาณขอคืนอากร 

2. น้ำหนัก N.W. / G.W. 

3. ประเทศกำเนิด / ประเทศปลายทาง 

4. มูลคาการนำเขา-สงออก,ราคาสินคา 

5. สกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยน 

6. เลขประจำตัวผูเสียภาษี /รหัสสาขา 

7. สิทธิประโยชน / เลขโอนสิทธิ/เลขสูตรมาตรา  29/BOI 

8. ไม ติ๊กพบเจาหนาที ่

9. เลขที่ใบอนุญาตตางๆ /เลขสรรพสามิต 

10. วันที่เลขที่อินวอยซ  

11. รหัสคลัง FACTORY 

12. ประเภทพิกัดสินคา เชน 1PART4 ,5PART3   9PART3 อื่นๆ 

13. SEQ&PRIVILEGE (สิทธิพิเศษ) 

14. Import Tax 

15. สถานะใบขนสินคา 99 (แนบมาผิด) 

16. รหัสประเทศผูซื้อ 

17. ตรวจเอกสารที่สงไปยังตางประเทศ 

 

 จุดที่แจกใบเตือนใบแดง ประกอบดวยจุดตางๆ ดังนี้  

1. ชื่อผูซื้อนอกเหนือจากอินวอยซ 

2. ชื่อเรือ / VOY.เรือ 

3. TERM OF PAYMENT INCO TERM 

4. สถานที่ผานพิธีการ ,สถานที่ตรวจปลอย 

5. สถานที่รับบรรทุก  

6. วันที่สงออกในใบขน 

7. SHIPPING MARK  

8. BRAND สินคา 

9. จำนวนและลักษณะหีบหอ  

10. หนวยซื้อขาย 

11. ชื่อสินคารวมถึงรายละเอียดสินคาคำแปลสินคา 
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จุดที่แจกใบเตือนใบแดงในเอกสาร PLAN LOAD ประกอบดวยจุดตางๆ ดังนี้ 

1. วันที ่ETL / ETD 

2. วันที่เลขที่อินวอยซ 

3. BUYER ตามขอตกลงของแตละบริษัท 

4. ชื่อสินคา / รายละเอียดสินคา 

5. จำนวนและลักษณะหีบหอ 

6. จำนวนตูและ SIZE ตู 

7. AGENT ,ชื่อเรือ (ผิดลำไปเลย) 

8. ไมระบุน้ำตาล ,สรรพสามิต 

9. สถานที่บรรจุสินคา 

10. ประเทศปลายทาง 

11. สิทธิประโยชน 

12. สถานที่คืนตู(กรณี FACTORY) 

13. เลขที่ใบขน 

 

จุดที่แจกใบเตือนใบขาว โดยเปนการแจงเตือนประกอบดวยจุดตางๆ ดังนี้ 

1. กรณีขอมูล ERROR จากระบบไมมีการออกใบเตือน 

2. กรณีชื่อสินคาเติม S ไมเติม S หรือ ED หรือสะกดคำผิดเล็กนอย(แตรายการนั้นตองไมใชสิทธิ

ใดๆ) 

จุดที่แจกใบเตือนใบเขียว โดยเปนการแจงเตือนประกอบดวยจุดตางๆ ดังนี้ 

1. กรณีท่ีมีคาใชจายอื่นๆ แตระบบไมคำนวณเฉลี่ยทุกรายการใหและยอด CIF ถูกตอง 

2. การจัดทำใบขนกรณีที่เปน F.O.C. ใหจัดทำใบขนเปน F=10% , I=1% เทานั้นและถือปฏิบัติให

เหมือนกันทั้ง CS & INSPECT (นอกจากมีหนังสือยืนยันจากลูกคาใหใชตามอินวอยซ) 

จุดที่แจกใบเตือนใบเหลือง โดยเปนการแจงเตือนประกอบดวยจุดตางๆ ดังนี้ 

1. กรณีตรวจพบดราฟใบขน ขาเขา-ขาออก ไมผานการตรวจสอบของแผนก Inspect ทางแผนกจะ

ไมรับผิดชอบทุกกรณ ี
 

2. การ ADD ฐานขอมูลสำหรับสินคาใหมทั้งครั้งแรก CS ขาเขา-ขาออก จะไมมีการออกใบเตือนใดๆ

ใหกับ CS แต CS ตองแนบใบ ADD ฐานขอมูลนั้นแนบชุด DRAFT เอกสารที่เกี่ยวของมาให 

INSPECT ดวยทุกครั้ง 
 

3. กรณีที่พบความผิดครั้งแรกหลังจากที่ใช MASTER LIST มาแลวจะไมมีการแจกใบเตือนแกกัน แต

หากเกิดความผิดครั้งที่2 จะตองมีการแจกใบเตือนตามปกต ิ



62/63 
 

 

 
 

จุดที่แจกใบเตือนและมีความสำคัญมากใบเตือน สม Plus + ประกอบดวยจุดตางๆ ดังนี้ 

1. ลักลอบแกไขขอมูลหนาเครื่องทั้งกอนและหลังการตรวจสอบ 

2. หนวยงานออกใบอนุญาต 

3. เลขที่ใบอนุญาตตางๆ รวมถึงเลขที่ฟอรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานการคียใบขนสินคา ( EDC) IMPORT 
 

สามารถดาวนโหลดไฟลคูมือฝายตรวจสอบเอกสาร 
INSPECTION ไดที่นี ่

โดยการ SCAN QR CODE 
ติดตอสอบถามเพิ่มเตมิ โทร.02-332-3940 
ติดตอฝาย INSPECTION ตอ 1049 , 1064 

 

THANK YOU 
WWW.V-SERVELOGISTICS.COM 
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                   เบอรโทรศัพทติดตอหนวยงานสำคัญของราชการ 

 
 

ลำดับ 
 

หนวยงาน 
 

เบอรโทรศัพท 

1 
 

กรมประมง  02-579-8710, 02-579-7738 

2 
 

กรมปศุสัตว 02-653-4444 

3 
 

กรมปาไม 02- 561- 4292 

4 กรมศุลกากร 02-667-6000, 02-667-7000 

5 
 

กรมเจาทา 02-233-1311-8 

6 กรมศิลปากร 02- 224- 2050 

7 กรมสรรพากร 02- 272 -8000 

8 กรมสรรพสามิต 02- 241- 5600 

9 กรมวิชาการเกษตร 02- 579 -0151 

10 
 

กรมการคาภายใน 02 -019 -2345 

11 
 

กรมการคาตางประเทศ 02 -547- 4786 

12 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 02- 528- 7600 

13 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 02-202-4000  

14 กรมสงเสริมการสงออก 02-511-5066-77 

15 กรมการปกครอง 02-221-8150 , 02-222-8887 

16 กรมการบินพลเรือน 02 -568 -8800 

17 
 

กรมการขนสงทางปก 02 -271- 8888 

18 
 

การทาเรือแหงประเทศไทย 02-269-3000 

19 
 

กรมวิทยาศาสตรและการแพทย 02-951-0000,02-589-9850-8 

20 
 

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธพืช 02-561- 0777 , 02-579- 6666  

21 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 02 -278- 8500 

22 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 02-590-7171, 02-590-7160 

23 
 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 02 -202 -3300 

24 
 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 02 -553- 8111 

25 สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  02-280-7272 

 


