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สินคามีความเสี่ยงสูง (9 High Risk Goods) 
 

1. ดาน Customs Clearance 

 

HR1 : สินคามูลคาสูง-แตกหักงาย และเสี่ยงตอการสูญหาย 

         High Value - Fragile & Easy Lost Goods  

 สินคามูลคาสูง-แตกหักงาย และเสี่ยงตอการสูญหาย (High Value - Fragile & Easy Lost Goods) 

กำหนดรหัสเปน HR1 หมายถึง สินคาที่มีมูลคาของการทำงานในแตละ Shipment การนำเขา-สงออก ซึ่งได

กำหนดมูลคาของสินคาในการบรรทุกแยกประเภทของการขนสงที่ตองมีการเฝาระวัง และตองกำหนดความเสี่ยง

ไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR1 และ  HRG2  เปน HR1  ทั้งนี้ ตองแยกความเสี่ยงความประเภทของ

รถบรรทุกสินคาในแตละเท่ียว (ไมไดหมายความรวมตามมูลคาตามหนาอินวอยซ)  

 โดยทาง CS ตองนำมาเฉลี่ยตามการบรรทุกในแตละคันที่ใชในการจัดสงสินคาตามแตละ JOB งาน 

ตัวอยาง เชน มูลคาตามอินวอยซ 10 ลานบาท ใชรถบรรทุก10 ลอบรรทุกตูคอนเทนเนอร 5 คัน ความเสี่ยงอยูที่

คันละ 2.0 ลานบาท แสดงวามีความเสี่ยงที่ตองมีการเฝาระวัง และตองทำการแจงเตือนไวใน ERP JOB เปนตน 

และทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทำการตรวจแปลนงานวามีการะบุความเสี่ยงตรงตามประเภทของสินคาหรือไม 

หากทาง CS ไมระบุ หรือระบุไมถูกตองใหออกใบเตือนสีแดง ใหกับทาง CS หากทาง DV ตรวจพบใหออกใบเตือน

สีสมใหกับทางสวนตรวจสอบเอกสาร โดยมรีายละเอียดแตละประเภทขนสง ดังนี้ 

1. รถเทลรเลอร บรรทุกตูคอนเทนเนอร ขนาด 20F-40F UP  รับประกันไมเกิน 2.0  ลานบาท 

2. รถ 10 ลอบรรทุกตูคอนเทนเนอร ขนาด 20F    รับประกันไมเกิน 2.0  ลานบาท 

3. รถแวนตูทึบ 10 ลอ/คัน     รับประกันไมเกิน 1.5 ลานบาท 

4. รถแวนตูทึบ 6 ลอ/คัน     รับประกันไมเกิน 1.0 ลานบาท 

5. รถแวนตูทึบ 4ลอ/คัน      รับประกันไมเกิน 0.5 ลานบาท 

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ 

1. กรณีลูกคาไมซื้อประกันเพิ่มใหแจงลูกคาใหนำทะเบียนรถขนสงของ วี-เซิรฟ ระบุในกรรมธรรมลูกคา

ดวย 

2. หากไมดำเนินการตามขอ 1 ใหทำการแจงลูกคาโดยแนบแบบฟอรมใบแจงเตือนความเสี่ยงและ

คาใชจายพิเศษ (Risk & Extra Charge Warning Notice) ซึ่งทาง วี-เซิรฟ จะรับผิดชอบตามเงื่อนไข

แตประกันภัยแตละประเภทขนสงขางตนดังกลาว 
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HR2 : สินคาออนไหวและเสียหายงาย  
        Sensitive Goods  

 สินคาออนไหวและเสียหายงาย (Sensitive Goods) กำหนดรหัสเปน HR2  หมายถึง สินคาที่ไม

สามารถทนตอแรงกระแทก หรือการสั่นสะเทือน หากไมระมัดระวังสินคาจะแตก หัก เสียหาย งาย  หรือมี

อุปกรณแจงสถานะของการเคลื่อนไหวไวที่หีบหอสินคา หรือที่ตัวสินคาเปนตน  ตัวอยาง เชน สินคาประเภท

เครื่องแกว, เซรามิก, หรือสุขภัณฑที่ทำจากแกว ดิน เซรามิก, เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย, เครื่องจักร

ประเภทที่ตองมีความเที่ยงตรงสูง  หรืออื่นๆ ที่ทำใหเกิดผลตอตัวสินคา เปนตน ทาง CS ตอง กำหนดความเสี่ยง

ของสินคาประเภทนี้ไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR2  และ  HRG2  เปน HR2 และทางสวนตรวจสอบ

เอกสารตองทำการตรวจแปลนงานวามีการะบุความเสี่ยงตรงตามประเภทของสินคาหรือไม หากทาง CS ไมระบุ 

หรือระบุไมถูกตองใหออกใบเตือนสีแดง ใหกับทาง CS  หากทาง DV ตรวจพบใหออกใบเตือนสีสมใหกับทางสวน

ตรวจสอบเอกสาร 

 

HR3 : สินคาเนาเสียงาย (Perishable Goods) 

  สินคาเนาเสียงาย (Perishable Goods)  กำหนดรหัสเปน HR3  หมายถึง สินคาที่มีลักษณะเสียหาย

งายดวยตัวของสินคาเอง โดยไมตองไปกระทำใหเกิดความเสียหายตอตัวสินคา และสินคานั้นก็จะเสียหาย หาก

ไมไดรับการดูแลและใชความระมัดระวัง หรือจัดใหมีการจัดวางที่เหมาะสมในดานสถานะที่ อากาศ และระยะเวลา

ในการรอคอย เปนตน ตัวอยาง เชน พืชผัก, ผลไม, สัตวปกขนาดเล็กที่นำมาเลี้ยงหรือทำพันธุ, สัตวประเภท

สวยงาม, ยาที่ไมควบคุมอุณหภูมิ , เครื่องสำอาง เปนตน ทาง CS ตอง กำหนดความเสี่ยงของสินคาประเภทนี้ไว

ใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR3  และ  HRG2  เปน HR3 และทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทำการตรวจ

แปลนงานวามีการะบุความเสี่ยงตรงตามประเภทของสินคาหรือไม หากทาง CS ไมระบุ หรือระบุไมถูกตองใหออก

ใบเตือนสีแดง ใหกบัทาง CS  หากทาง DV ตรวจพบใหออกใบเตือนสีสมใหกับทางสวนตรวจสอบเอกสาร 

 

HR4 : สินคาตองควบคุมอุณหภูมิ  

        Temperature Control 

สินคาตองควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control)  กำหนดรหัสเปน HR4  หมายถึง สินคาที่ไดมี

การกำหนดอุณหภูมิที่ตองรักษาสภาพของสินคาใหสามารถนำไปใชงานได โดยมีทั้งการควบคุมอุณหภูมิแบบแช

เย็นจนแข็ง มีอุณหภูมิตั้งแต -18 องศา C  หรือต่ำกวาในสภาพเยือกแข็ง (Deep Frozen) เชน อาหารทะเลแช

เย็นจนแข็ง, ของแชแข็งประเภท ตางๆ เปนตน    สำหรับสินคาประเภทควบคุมอุณหภูมิแบบ Chill  คือการ

ควบคุมในการรักษาสภาพของสินคาใหสดหรือพรอมนำไปใชงาน ปกติจะควบคุมอุณหภูมิอยูที่ ชวงอุณหภูมิที่ -2 

ถึง  25 องศา C  เชน ยารักษาโรค, พืชผักผลไม, เครื่องสำอาง นม เนย ขนม เปนตน  หากพบวาอุณหภูมิไม

เปนไปตามที่ลูกคากำหนด หรือไมเปนไปตามเอกสารที่บงชี้ดานอุณหภูมิ หามทาง CS สั่งการเคลื่อนยายสินคา

เด็ดขาดจนกวาจะไดรับหนังสือเปนลายลักษณอักษรจากลูกคาใหนำสินคาออกจากอารักขาของศุลกากรหรือของ

สายเรือ รวมทั้งโกดังของทาอากาศยานตามทาตางๆ    
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ทั้งนี้ทาง DV ตองทำการถายภาพอุณหภูมิของสินคาและจัดสงให CS ที่รับผิดชอบงานทุกครั้ง  หากพบวา

อุณหภูมิไมเปนไปตามเอกสารหรือตามที่ลูกคากำหนดไมวากรณีใดๆ หามทำการเปดตูสินคาหรือเปดตรวจเด็ดขาด 

จนกวาจะไดรับแจงจากฝายเฝาระวังการทำงาน (WMC) โดย CSตองนำไปปรึกษากับผูจัดการฝายเฝาระวังเพื่อ

กำหนดแนวทางและแจงใหลูกคารับทราบกอนดำเนินการใดๆ ทาง CS ตอง กำหนดความเสี่ยงของสินคาประเภท

นี้ไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR4  และ  HRG2  เปน HR4 และทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทำการ

ตรวจแปลนงานวามีการะบุความเสี่ยงตรงตามประเภทของสินคาหรือไม หากทาง CS ไมระบุ หรือระบุไมถูกตอง

ใหออกใบเตือนสีแดง ใหกับทาง CS  หากทาง DV ตรวจพบใหออกใบเตือนสีสมใหกับทางสวนตรวจสอบเอกสาร    

 

HR5 : สินคาอันตรายและติดไฟงาย 

        Dangerous & Flammable Goods  

สินคาอันตรายและติดไฟงาย (Dangers & Flammable Goods)  กำหนดรหัสเปน HR5 หมายถึง 

สาร สิ่งของ วัตถุ หรือวัสดุใดๆ ที่อาจเกิดอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย ของคน สัตว  ทรัพย สิน 

สิ่งแวดลอมหรือระหวางทำการขนสงโดยสินคาอันตรายทั้ง 9 ประเภท รวมถึงสินคาอันตรายตามทะเบียนของกรม

โรงงานอุตสาหกรรมตามประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 (ตองขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ

หนวยงานที่ควบคุม) ทาง CS ตอง กำหนดความเสี่ยงของสินคาประเภทนี้ไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR5  

และ  HRG2  เปน HR5 โดยจะตองระบุ Class No. ในชอง Remark และทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทำการ

ตรวจแปลนงานวามีการะบุความเสี่ยงตรงตามประเภทของสินคาหรือไม หากทาง CS ไมระบุ หรือระบุไมถูกตอง

ใหออกใบเตือนสีแดง ใหกับทาง CS หากทาง DV ตรวจพบใหออกใบเตือนสีสมใหกับทางสวนตรวจสอบเอกสาร   

สินคาประเภทวัตถุอันตรายประกอบดวย 9 กลุม  ดังนี้ 

Class 1 วัตถุระเบิด (Explosives ) 

Division 1.1 วัตถุระเบิดรุนแรง 

Division 1.2 วัตถุระเบิดเปนสะเก็ดกระจาย 

Division 1.3 วัตถุที่ไหมไฟแลวจะเกิดระเบิดไมรุนแรง หรือสะเก็ดกระจาย หรือเกิดท้ังสองอยาง 

Division 1.4 วัตถุระเบิดไมรุนแรง 

Division 1.5 วัตถุที่จะระเบิดก็ตอเมื่อมีการกระตุนรุนแรง ระเบิดแลวรุนแรง 

Division 1.6 วัตถุที่จะระเบิดก็ตอเมื่อมีการกระตุนรุนแรง 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 , ของแข็งที่ลุกไหมไดเอง, ของแข็งที่ถูกน้ำแลวเกิดแกสไวไฟ (Flammable 
solids;  substances liable to spontaneous combustion; substances which, on contact 
with water, emit flammable gases ) 

Division 4.1 ของแข็งไวไฟ ของแข็งที่เกิดปฏิกิริยาดวยตนเอง หรือระเบิดได 

Division 4.2 ของแข็งที่ลุกไหมไดเอง 

Division 4.3 ของแข็งที่ถูกน้ำแลวเกิดแกสไวไฟ 

Class 5 วัตถอุอกซิไดสและวัตถุอินทรียเปอรออกไซด  

(Oxidizing substance and organic peroxides) 

Division 5.1 วัตถุออกซิไดส 

Division 5.2 วัตถุอินทรียเปอรออกไซด 

Class 6 วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ (Toxic and infectious substances ) 

Division 6.1 วัตถุมีพิษ 

Division 6.2 วัตถุติดเชื้อ 

Class 7 วัตถุกัมมันตรังส ี(Radioactive material ) 

Class 8 วัตถุกัดกรอน (Corrosive substances ) 

Class 9 วัตถุอื่นๆ ที่เปนอันตราย รวมถึงวัตถุที่ เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมดวย (Miscellaneous 
dangerous substances and articles, including envi -ronmentally hazardous substances) 
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การจากแบงกลุมสารเคมีอันตรายเปน 9 กลุมใหญๆ กำหนดสัญลักษณภาพไดตามกลุม ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
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HR6 : สินคาที่ตองมีใบอนุญาตนำเขา-สงออก  

         Permit & License Goods  

สินคาที่ตองมีใบอนุญาตนำเขา-สงออก (Permit & License Goods) กำหนดรหัสเปน HR6  

หมายถึง สินคาที่นำเขา-สงออก ที่ตองขออนุญาตจากหนวยงานตางๆ ที่ควบคุมการนำเขา-สงออก โดยจะตองทำ

การขอใบอนุญาตกอนวันนำเขา-สงออก  ซึ่งมีหนวยงานควบคุมอยู 38 หนวยงานของรัฐและภาคเอกชน  

ประกอบดวย 

1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(สมอ.) 

4. กรมยุทธภัณฑ 

5. กรมปาไม 

6. กรมการคาตางประเทศ 

7. กรมวิชาการเกษตร 

8. กรมประมง 

9. กรมศิลปกร 

10. กรมสรรพสามิต 

11. กองชั่ง ตวง วัด 

12. กรมปศุสัตว 

13. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

14. กรมธุรกิจพลังงาน 

15. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพืชพันธ 

16. สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาติ 

17. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

18. สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย 

19. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

20. สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

21. กรมการปกครอง 

22. กรมการอุตสาหกรรมทหาร 

23. สำนักงานกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง 

24. กรมการคาภายใน 

25. กรมขนสงทางบก 

26. หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

27. กรมเจาทา 

28. กรมทรัพยากรธรณ ี

29. สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

30. กรมการบินพลเรือน 

31. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

32. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน 

33. กรมควบคุมโรค 

34. กรมสงเสริมการสงออก 

35. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

36. การยางแหงประเทศไทย (กยท) 

37. สมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทย และสมาคมอาหาร

สำเร็จรูป  

38. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย    

ทาง CS ตองทำการตรวจสอบกอนสงสินคาเขามา หรือสงออกสินคาออกไปนอกราชอาณาจักรทุก ๆ ครั้ง 

ที่มีการดำเนินการ หรือแจงใหลูกคารับทราบ   และ ทาง CS ตอง กำหนดความเสี่ยงของสินคาประเภทนี้ไวใน 

ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR6  และ  HRG2  เปน HR6  และทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทำการตรวจ

แปลนงานวามีการะบุความเสี่ยงตรงตามประเภทของสินคาหรือไม หากทาง CS ไมระบุ หรือระบุไมถูกตองใหออก

ใบเตือนสีแดง ใหกับทาง CS  หากทาง DV ตรวจพบใหออกใบเตือนสีสมใหกับทางสวนตรวจสอบเอกสาร  
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HR7 : สินคาโอเวอรไซสและโอเวอรเวท   

        Over Size & Over Weight Goods  

 

สินคาโอเวอรไซสและโอเวอรเวท (Over Size & Over Weight Goods)  กำหนดรหัสเปน HR7 

หมายถึง สินคาที่มีขนาดใหญกวาปกติ หรือมีน้ำหนักมากวามาตรฐานการบรรทุกจากกรมการขนสงทางบก โดย

กำหนดสินคาตามความหมายในการเฝาระวังดานความเสี่ยงประเภทนี้  ประกอบดวย 

1. สินคาโอเวอรไซส / Over Size Goods  หมายถึง สินคาที่มีขนาดของหีบหอ หรือ ขนาดของสินคา 

ตั้งแตความกวางเกินตั้งแต 250 CM,  ความยาวเกิน 700 CM, ความสูงเกิน 250 CM โดยมีดานใด

ดานหนึ่งเกินกวาขนาดที่กำหนดไว 

2. สินคาโอเวอรเวท / Over Weight Goods หมายถึง สินคาที่มีน้ำหนักของสินคาเกินกวาน้ำหนักใน

การบรรทุกตามขนาดของประเภทขนสง ดังนี้ 

 

 รถเทลรเลอรขนาด 2 เพลา     น้ำหนักไมเกิน   21,500 กิโลกรัม 

 รถเทลรเลอรขนาด 3 เพลา  น้ำหนักตั้งแต   21,500-25,500 กิโลกรัม 

 รถ 10 ลอ    น้ำหนักไมเกิน    13,000 กิโลกรัม 

 รถ 6 ลอ    น้ำหนักไมเกิน      5,000 กิโลกรัม 

 รถ 4 ลอ    น้ำหนักไมเกิน      1,000 กิโลกรัม 

 สาขาสุวรรณภูมิ                                น้ำหนักตั้งแต  7,000 กิโลกรัม 

 

ทั้งนี้ ทาง CS ตอง กำหนดความเสี่ยงของสินคาประเภทนี้ไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR7  

และ  HRG2  เปน HR7  โดย CS จะตองแจงเอกสารที่เกี่ยวของกับ น้ำหนัก , ขนาดสินคา เชน BL / PK / 

หรือเอกสารอื่นที่บงชี้ไดให DV ขนสง แรงงาน ลวงหนา 7 วัน และจะตองระบุในชอง Remark  ของแปลน

ดวย พรอมทั้งออกใบแจงเตือนความเสี่ยงและคาใชจายพิเศษ (Risk & Extra Charge Warning Notice)ให

ลูกคารับทราบและทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทำการตรวจแปลนงานวามีการะบุความเสี่ยงตรงตาม

ประเภทของสินคาหรือไม หากทาง CS ไมระบุ หรือระบุไมถูกตองใหออกใบเตือนสีแดง ใหกับทาง CS  หาก

ทาง DV ตรวจพบใหออกใบเตือนสีสมใหกับทางสวนตรวจสอบเอกสาร    
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HR8 : สินคาที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ-การดูแล-ใชผูเชี่ยวชาญพิเศษ  

         Special Equipment & Treatment Goods  

สินคาที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ-การดูแล-ใชผูเชี่ยวชาญพิเศษ (Special Equipment & Treatment 

Goods) กำหนดรหัสเปน HR8 หมายถึง สินคาที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ รวมถึงการดูแลจากผูที่ประสบการณ และ

มีการการกำหนดเงื่อนไขในการทำงาน ดานความปลอดภัย และมีการจัดทำประกันภัยกอนการใหบริการลูกคา

และสินคาที่ยังไมเคยใหบริการมากอนที่ไมใชงานบริการเปนการทั่วไป  ตัวอยางเชน  เครื่องจักรขนาดใหญ, สินคา

ที่เปนไปตามความเสี่ยงที่ 7 (HR7) , สินคาที่ตองใชเครนในการขนยายหรือเคลื่อนยายสินคา หรือสินคาที่ตองใช

อุปกรณเครื่องมือรวมถึงการใชคนในการควบคุมดูแล เปนตน   

ทาง CS ตอง กำหนดความเสี่ยงของสินคาประเภทนี้ไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR8  และ  

HRG2  เปน HR8  โดย CS จะตองแจงเอกสารที่เกี่ยวของกับ น้ำหนัก , ขนาดสินคา เชน BL / PK / หรือเอกสาร

อื่นที่บงชี้ไดให DV ขนสง แรงงาน ลวงหนา 7 วัน สาขาสุวรรณภูมิ 1 วัน และจะตองระบุในชอง Remark  ของ

แปลนดวย พรอมทั้งออกใบแจงเตือนความเสี่ยงและคาใชจายพิเศษ (Risk & Extra Charge Warning Notice)ให

ลูกคารับทราบและทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทำการตรวจแปลนงานวามีการะบุความเสี่ยงตรงตามประเภท

ของสินคาหรือไม หากทาง CS ไมระบุ หรือระบุไมถูกตองใหออกใบเตือนสีแดง ใหกับทาง CS  หากทาง DV ตรวจ

พบใหออกใบเตือนสีสมใหกับทางสวนตรวจสอบเอกสาร    

 

HR9 : สินคาติด Risk มากกวา 2 ขอขึ้นไป 

สินคาติด Risk มากกวา 2 ขอขึ้นไป กำหนดรหัสเปน HR9  หมายถึง สินคาที่มีความเสี่ยงตามประเภท

ตางๆ ตั้งแต HR1-HR8 มากกวา 2 ขอขึ้นไป (มีขอที่ 3 ที่ไมสามารถระบุใน ERP JOB ได) ทาง CS ตองออก “ใบ

แจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูง” (High Risk Care Notice) ประกอบกับเอกสารในการดูแลสินคา  และตองระบุ

ประเภทความเสี่ยงไวในแบบฟอรมใหครบทุกความเสี่ยง เพื่อใหทาง DV หรือผูที่เกี่ยวชองใชเปนเอกสารในการ

ดูแลสินคาใหครบตามที่แจงใหทราบ และทาง CS ตอง กำหนดความเสี่ยงของสินคาประเภทนี้ไวใน ERP JOB ใน

ชอง HRG1 เปน HR9  และ  HRG2  เปน HR9  และในชอง Remark ตองระบุความเสี่ยงที่ตองใหทาง DV , 

ขนสง , แรงงาน ดูแลเพิ่มเติมเชน HR4 , HR5 , HR6 (มีความเสี่ยงที่ตองดูแล 5 ความเสี่ยงระบุอยูในชอง HRG1 , 

HRG2 มี 2 ความเสี่ยงในชอง Remark อกี 3 ความเสี่ยง  

ใหปฏิบัติตามใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูง High Risk Care Notice และทางสวนตรวจสอบ

เอกสารตองทำการตรวจแปลนงานวามีการะบุความเสี่ยงตรงตามประเภทของสินคาหรือไม รวมถึงตองแนบใบแจง

การดูแลสินคาความเสี่ยงสูงแนบมากับชุดเอกสารที่ตรวจสอบดวยทุกครั้ง พรอมทั้งทำการลง Book  ของทางสวน

ตรวจสอบเอกสารวามีการจัดสงใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูง ไวดวย เพื่อใชในการควบคุมและเปนการบงชี้

วามีการจัดสงใหกับทาง DV   หากทาง CS  ไมระบุ หรือระบุไมถูกตอง รวมถึงไมแนบใบแจงการดูแลสินคาความ

เสี่ยงสูง มาดวย ใหออกใบเตือนสีแดง ใหกับทาง CS    สวนทาง DV ตองทำการเซ็นรับใบแจงการดูแลสินคาความ
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เสี่ยงสูงทุกครั้ง ตามแปลนที่ทาง CS ระบุไวใน ERP JOB  หากตรวจพบวาไมดำเนินการตามใหทาง DV ออกใบ

เตือนสีสมใหกับทางสวนตรวจสอบเอกสาร    

หมายเหตุ 

กรณีสินคาไมมีความเสี่ยงทั้ง 9 ประเภทขางตน  กำหนดใหทาง CS ตอง กำหนดความเสี่ยงของสินคา

ประเภทนี้ไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR0  และ  HRG2  เปน HR0  และทางสวนตรวจสอบเอกสารตอง

ทำการตรวจแปลนงานวามีการะบุความเสี่ยงตรงตามประเภทของสินคาหรือไม     หากทาง CS  ไมระบุ หรือระบุ

ไมถูกตอง รวมถึง ใหออกใบเตือนสีแดง ใหกับทาง CS    สวนทาง DV ตองทำตรวจสอบตามแปลนที่ทาง CS ระบุ

ไวใน ERP JOB  หากตรวจพบวาไมดำเนินการตาม ใหทาง DV ออกใบเตือนสีสมใหกับทางสวนตรวจสอบเอกสาร    

 

 

2. ปฏิบัติการกลาง DV สวนกลาง 

  

HR1 : สินคามูลคาสูง-แตกหักงาย และเสี่ยงตอการสูญหาย 

        High Value - Fragile & Easy Lost Goods  

ดานตรวจสอบเอกสาร 

1. ตรวจแปลนโดยเนนที่จุดความเสี่ยง HR1 , HR2 

2. รับใบขนตรวจสอบ INV ,Packing, BL ใหถูกตองครบถวน 

3. ชำระภาษีคาภาระ 

4. ไปโรงพักสินคาตรวจสอบ Mark จำนวนหีบหอสินคาใหตรงกับเอกสารการนำเขา 

5. ยื่นใบขนสินคากับกรมศุลกากรเพ่ือทำการตรวจปลอยสินคา 

6. เรียกรถสงสินคามารับสินคาระหวางนี้ใหชิปปงตรวจสอบสภาพรถรับสินคาใหอยูในลักษณะพรอมใชงาน 

หมายเหตุพื้นไมผุ ตูไมรั่ว โดยใชซีลควบคุม 

7. ทำการขึ้นสินคาและตรวจสอบลักษณะสภาพหีบหอภายนอก เชน ตรวจสอบซีลสินคาไมฉีกขาดอยูใน

สภาพดี, ตรวจสอบหาพาเลสไมชำรุด, ตรวจสอบสภาพกลองรับสินคาไมมีรอยบุบหรือฉีกขาด โดยใช 

Check list  ควบคุม 

8. สงมอบสินคาใหแกรถขนสินคาพรอมเอกสารใชในการผานจากทาตรวจปลอยและใบสงสินคาและเอกสาร

แนบเพิ่มถาม ี
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ดานการดูแลสินคามูลคาสูง 

1. ถายรูปและตรวจสภาพสินคา 

1.1  ถายเปดประตู 2 บาน จำนวน 1 รูป 

1.2  ถายปดประตูดานที่มีเบอรตู 1 ดาน จำนวน 1 รูป 

1.3  ตู LCL ถายรูปสภาพสินคาโดยรวม 

2. ระวังสินคาตกระหวางขนถายสินคา 

3. ตรวจสภาพสินคาในการขนถายสินคา 

4. ตองเฝาระวังในการขนยายสินคา 

5. ถาพบสินคาเสียหายใหแจง CS กอนทุกครั้ง แลวให CS รายงานใหลูกคาทราบวาสภาพสินคาเปนอยางไร 

ถากรณีสินคาเสียหายตองแจงลูกคาใหทราบวาเอาอยางไร ถาลูกคามีประกันใหลูกคามาตรวจสภาพ

สินคาพรอมประกันสินคาใหแลวเสร็จกอนที่จะปลอยสินคา 

6. กรณีสินคาเสียหาย / แตกหัก และหรือเสียหายเล็กนอยตองจัดทำเซอรเวยทุกครั้ง 

7. กรณีเห็นสภาพสินคาแตกหักเสียหายประเมินดวยสายตาแลวไมสามารถปลอยสินคาไดใหรออนุมัติจาก

ลูกคากอนท่ีจะทำการตรวจปลอย 

8. การถายซีล 

9. การเปดตรวจ 

10. ยกเวนการเปดตรวจ 

 
 
HR2 : สินคาออนไหวและเสียหายงาย  

         Sensitive Goods  

ดานการตรวจสอบเอกสาร 

1. รับใบขนตรวจสอบ INV ,Packing, BL ใหถูกตองครบถวน / และเครื่องหมายเลขหมายหีบหอ / เลขที่

ใบอนุญาต / จำนวนสินคา / ชื่อสินคา / ทาที่ตรวจปลอย 

2. ชำระภาษีคาภาระ 

3. ไปโรงพักสินคาตรวจสอบ Mark จำนวนหีบหอสินคาใหตรงกับเอกสารการนำเขา 

4. ยื่นใบขนสินคากับกรมศุลกากรเพ่ือทำการตรวจปลอยสินคา 

5.  เรียกรถสงสินคามารับสินคาระหวางนี้ใหชิปปงตรวจสอบสภาพรถรับสินคาใหอยูในลักษณะพรอมใชงาน 

หมายเหตุพื้นไมผุ ตูไมรั่ว โดยใชซีลควบคุม 
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ดานการตรวจสอบสินคา 

1. ทำการขึ้นสินคาและตรวจสอบลักษณะสภาพหีบหอภายนอก เชน สัญลักษณตาง ๆที่พิมพระบุขางกลอง

หรือลังไม และกลองบรรจุสินคาตองอยูในสภาพดีไมมีรอยแกะและมีสกอตเทปปดทับทุกกลอง 

2. ใหสำรวจหาเครื่องวัดพิเศษวามีความผิดปกติหรือไม เชนเซ็นเซอรวัดความสั่นสะเทือนขึ้นตัวแดง 

(ผิดปกติ) 

3. สัญลักษณตาง ๆที่ระบุขางหีบหอ เชนรูปรางและความรอนชื้นที่ระบุที่ตัวสินคาไปในแนวไหน  

4. สงมอบสินคาใหแกรถขนสินคาพรอมเอกสารใชในการผานจากทาตรวจปลอยและใบสงสินคาและเอกสาร

แนบเพิ่มถาม ี

5. เลือกใชเครื่องมือและอุปกรณในการขึ้นสินคาใหเหมาะสมกับการใชงานและสภาพหีบหอขนาดของสินคา 

 
 

HR3 : สินคาเนาเสียงาย (Perishable Goods) 

ดานการตรวจสอบเอกสาร 

 รับชุดเอกสารจาก CS ประกอบดวย INV / B/L /PACKING /D/O /เช็คภาษี / ใบอนุญาตตาง ๆ กรณี

สินคาที่มีลักษณะเสียหายงายดวยตัวของสินคาเองหากไมไดรับการดูแลและใชความระมัดระวัง หรือการจัดวางใน

ที่ที่เหมาะสมทั้งสถานที่ อากาศ ระยะเวลาในการรอคอย เชน พืชผัก ผลไม สัตวปกขนาดเล็กที่นำมาเลี้ยงหรือทำ

พันธุ สัตวสวยงาน เปนตนในการนำเขาตองใบอนุญาตการนำเขาและตองไดรับการอนุมัติกอนการนำเขาทุกครั้ง  

อนุมัติหลังการนำเขาจะมีความผิดตาม พรบ.ศุลกากร  

การดูแลสินคา 

1. หาจุดสถานที่วางสินคาที่มีอากาศถายเทสะดวกเชนอยูใตอาคาร 

2. ตรวจสอบสินคาพรอมกับนำเจาหนาที่มาตรวจสอบสินคารวมกัน 

3. ตรวจสอบสัญญาลักษณการวางสินคาซอนกันไดหรือไม 

4. การขนถายสินคาขึ้นรถโดยใหดูสัญญาลักษณสินคา ในกรณีที่ไมมีสัญญาลักษณหามวางสินคาซอนกัน

ในขณะขนยาย 

5. กรณีจะวางสินคาซอนกันตองแจงไปยัง CS กอนดำเนินการและตองไดรับการอนุมัติจากลูกคากอนเสมอ 

ดานการตรวจปลอย 

 ตรวจสอบซีลเอเยนตวาถูกตองตาม B/L หรือไมซีลอยูในสภาพดีปกติหรือไม  ตรวจสอบอุณหภูมิของ

สินคาวาถูกตองตาม B/L ที่ระบุหรือไมหากพบความผิดปกติตองรีบแจงให CS รับทราบหรือแจงใหทางลูกคา

ทราบและแจงใหทางเอเยนตทราบในทันที ตรวจสอบสภาพสินคาวาลักษณะของสินคาคงสภาพปกติหรือไมมีกลิ่น

เนาเสียหรือไมหากพบวาผิดปกติตองรับแจงใหทางเอเยนตทราบ นั้นแสดงวาตัวทำความเย็นของตูบรรจุมีปญหา 
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HR4 : สินคาตองควบคุมอุณหภูมิ  

        Temperature Control 

ดานการตรวจเอกสาร 

1. รับชุดใบขนจาก INSPEC พรอมประทับตรายางผาน INSPEC เชน ใบขน / INV / PACKING / ใบอนุญาต 

/ สิทธิประโยชนตางๆ  

2. ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตตางๆ / เครื่องหมายหีบหอ / จำนวนสินคา / ชื่อสินคา / รหัสสิทธิประโยชน / 

ทานำเขา / ใบอนุญาตผลิตและใบอนุญาตนำสั่งถูกตอง 

 
ดานการตรวจสินคา 

1. ตรวจสอบหมายเลขตู / ซีลเอเยนต /  
2. อุณหภูมิตูตาม B/L ระบุไว หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ไดรับแจงเชน ตาม BLระบุ หรือตามเอกสารที่ลูกคาแจง 
3. ตรวจสอบอุณหภูมิตูตรงตามเอกสารหรือไมหากไมตรงแมแต องศาเดียวใหแจงไปยัง CS  
4. หากพบวาอุณหภูมิตามเอกสารระบุไวตามขอ (2) หามทำการเปดตรวจใหแจง CS และตองไดรับคำสั่ง

จากฝายเฝาติดตามตรวจสอบการทำงาน (WMC) กอนและตองไดรับอนุมัติจากลูกคาเสมอ 
5. กรณีเปดตูพบมีน้ำแข็งเกาะที่หีบหอสินคาหาลากหรือเคลื่อนยายสินคา จนกวาจะไดรับการอนุมัติจาก

ฝาย (WMC) 
6. ตรวจสอบสภาพการจัดเรียงหนาตูและหีบหอเรียบรอย (กรณีตูสินคาติดโปรไฟลเปดตรวจ) 
7. หากพบสินคาเสียหายมีความเสี่ยงและโคนลมในตูหรือความเย็นอุณหภูมิตูไมไดตามที่ระบุ ตองรีบแจง

กลับมาให CS ทราบและลูกคาทราบทันท ี
8. กรณีตูสินคาความเย็นไมไดหรือตูควบคุมอุณหภูมิเสียตองหยุดทำการใด ๆ ทั้งสิ้นหามปลอย 
9. ใหรอคำสั่งจากลูกคาหรือมีประกันภัยมาตรวจสอบทำเซอรเวยตูไวและมีคำสั่งแจงเปนลายลักษณอักษร

จากลูกคาเทานั้นทาง DVจึงจะปลอยตูสินคาได 
10. ปดตูดวยซีล V-SERVE และระบุหมายเลขซีลไวในใบสงสินคาชัดเจน 

 

 

HR5 : สินคาอันตรายและติดไฟงาย 

        Dangerous & Flammable Goods  

ดานการตรวจสอบ 

1. รับใบขนตรวจสอบ INV ,Packing, BL ใหถูกตองครบถวน 
 1.1 ใบอนุญาตที่เกี่ยวของ เชนใบอนุญาตที่กระทรวงอุตสาหกรรมออกให 
 1.2 ตรวจสอบขอความที่ระบุถึงคลาสของสินคาใน B/L 
 1.3 ตรวจสอบปริมาณ ราคา น้ำหนัก ชื่อสินคาใหถูกตองตามใบอนุญาต 
 1.4 ตองแนบ MSDS / สเปคของสินคาทุกครั้งที่มีการนำเขา  
 1.5 ใหดูสัญญาลักษณวัตถุอันตราย 
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2. ชำระภาษีคาภาระ 
3. ไปโรงพักสินคาตรวจสอบ Mark จำนวนหีบหอสินคาใหตรงกับเอกสารการนำเขา 

3.1 ทั้งนี้สินคาจะถูกนำไปจัดเก็บ ณ.โรงพักสินคาอันตรายทั้งสินคาที่จัดเก็บในโรงพักสินคาและตูสินคา 
4.    ยื่นใบขนสินคากับกรมศุลกากรเพื่อทำการตรวจปลอยสินคา 
5.    เรียกรถสงสินคามารับสินคาระหวางนี้ใหชิปปงตรวจสอบสภาพรถรับสินคาใหอยูในลักษณะพรอมใชงาน     
       หมายเหตุ พื้นไมผุ ตูไมรั่ว โดยใชซีลควบคุม 
6.    ทำการขึ้นสินคาและตรวจสอบลักษณะสภาพหีบหอภายนอก เชน ตูใหมีสภาพตูที่สมบูรณไมมีรองรอย 
       ความเสียหายหรือตูรั่ว 
6. สงมอบสินคาใหแกรถขนสินคาพรอมเอกสารใชในการผานจากทาตรวจปลอยและใบสงสินคาและ 

เอกสารแนบเพิ่มถามี 
 

HR6 : สินคาที่ตองมีใบอนุญาตนำเขา-สงออก  

         Permit & License Goods  

 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. รับเอกสารจาก CS ใบขนสินคา INV ,Packing, BL, DO เช็คภาษีและใบอนุญาตตาง ๆ  
2. ตรวจสอบตรา Inspect หนาใบขนและตองประทับตราไวที่มุมซายลางของใบขน 
3. DVตรวจสอบอีกครั้งกอนดำเนินการตรวจปลอย ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตถูกตองในใบขน ตรวจสอบ

เครื่องหมายหีบหอ  / จำนวนสินคา /ชื่อสินคา / น้ำหนักและทาที่ตรวจปลอยถูกตอง /วันบังคับใชตองให
ตรงกับใบขนและเอกสารอื่น ๆ เชน INV / BK / BL / DO 

 

ขั้นตอนการตรวจปลอย 

1. ชำระภาษีที่เจาหนาที่การเงิน 
2. นำ DO และใบขนเพื่อแลกสลิป ตรวจปลอยและจายคาภาระจากทาตรวจปลอยเอเยนต 
3. นำใบขนยื่นโพยตอสารวัตรกรมศุลกากรแตละทา โพยชื่อเจาหนาที่ตรวจปลอย 

 

กรณีสินคาเปดตรวจ (Red Line) 

1. แจงเอเยนตหรือการทาเพ่ือเตรียมตูสินคาเพื่อใหเจาหนาที่นายตรวจตรวจสอบสินคา 
2. นายตรวจเซ็นปลอยและบันทึกขอมูลในคอม 
3. นำสลิปตรวจปลอยใหศุลการักษเซ็นปลอยอีกครั้ง 
4. นำสลิปที่ตรวจปลอยแลวนำไปปลอยสินคาออกไปข้ึนตู (กรณีลากตู) และขนสินคาข้ึนรถ (กรณี LCL) 
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หมายเหตุ  

 กรณีสินคาเปดตรวจ ตรวจสอบซีลเอเยนตใหตรงตามเอกสาร B/L หรือ D/O ทำการถายรูปซีลกอนตัด

ซีลเพื่อใหนายตรวจตรวจสอบและถายรูปสินคาทุกขั้นตอน ตรวจสอบเสร็จเรียบรอยทำการล็อคซีล V-SERVE และ

เขียน N0. ซีล V-SERVE ลงในใบสงของ 

 กรณีสินคา LCL ตรวจสอบจำนวนและ MARK และทำการตรวจปลอย 

 กรณีสินคาเสียหายใหถายรูปและแจง CS เพื่อทราบปญหาเพื่อ CS ประสานงานกับลูกคาตอไปทำเซอร

เวย (ใบแจงสินคาเสียหาย)เพื่อนำไปออกหนังสือเคลมจากเอเยนตตัวจริง (รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก) 

 

HR7 : สินคาโอเวอรไซสและโอเวอรเวท   

         Over Size & Over Weight Goods  

 

ขั้นตอนการทำงานประเภทเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. ใบขนสินคา 

2. INVOICE 

3. PACKING 

4. CATALOGUE 

5. B/L 

6. ใบอนุญาตตางๆ  เชน ฟอรม E ,AK  เปนตน  ตองตรวจสอบชื่อบริษัท ราคาซื้อขาย สกุลเงิน ชื่อสินคา พิกัด

สินคาใหตรงกับเอกสารหรือใบอนุญาตทุกครั้ง 

7. ตรวจสอบใบอนุญาตตางๆ เชนฟอรม E, D, AK เปนตนตองตรวจสอบชื่อบริษัท / ราคา /สกุลเงิน/ ชื่อสินคา 

พิกัดอากรใหถูกตองตรงกับเอกสารหรือใบอนุญาต 

ขั้นตอนการเตรียมงานประเภทเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. ตองวัดขนาดความกวาง ความสูงของสินคาแลวแจงกลับ CS และขนสงลวงหนา  2 วัน 

2. ตองมีการทำประกันภัยกับสินคาที่มีมูลคาสูง 

3. Cs ตองจัดรถใหเหมาะสมกับงานประเภทเครื่องจักร 

4. ตองมีการสำรวจเสนทางกอนการเคลื่อนยายสินคาที่มีมูลคาสูงและสินคาที่มีความสูงมากๆ 

5. พนักงานขับรถตองมีความชำนาญในการขับและมีใบอนุญาตการขับขี ่
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การดูแลสินคาเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. ตองมีการถายรูปสินคา หรือตรวจสอบซีลตูใหตรงกับ B/L  (กรณีเปนตู) 

2. หลังการตรวจปลอยกอนลากตูตองมีการเขียนใบ check list สินคากอนปลอยรถออกจากทาทุกครั้ง 

3. ถาพบสินคาเสียหายใหแจง CS กอนทุกครั้งแลวให CS รายงานใหลูกคาทราบวาสภสพสินคาเปนอยางไรถา

กรณีสินคาเสียหายตองแจงลูกคาใหทราบวาเอาอยางไร ถาลูกคามีประกันสินคาใหลูกคามาตรวจสอบสินคาพรอม

ประกัน โดยหามปลอยสินคาเด็ดขาดจนกวาจะทำลูกคาจะอนุญาตใหปลอย 

4. เลือกใชอุปกรณและสลิงใหเหมาะสมกับสภาพลักษณะสินคา เชนสินคา 15 ตัน ตองใชสลิง 15 หุน 

5. สินคาที่ตองระมัดระวังในการบีบรัดของสลิงตองใชตัวถวง 

6. เครนที่ใชงานกับสินคาตองมีความสมดุลกัน 

 

 

HR8 : สินคาที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ-การดูแล-ใชผูเชี่ยวชาญพิเศษ  

        Special Equipment & Treatment Goods  

ขั้นตอนการทำงานประเภทเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. ใบขนสินคา 

2. INVOICE 

3. PACKING 

4. CATALOGUE 

5. B/L 

6. ใบอนุญาตตางๆ  เชน ฟอรม E ,AK  เปนตน  ตองตรวจสอบชื่อบริษัท ราคาซื้อขาย สกุลเงิน ชื่อสินคา พิกัด

สินคาใหตรงกับเอกสารหรือใบอนุญาตทุกครั้ง 

ขั้นตอนการเตรียมงานประเภทเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. ตองวัดขนาดความกวาง ความสูงของสินคาแลวแจงกลับ CS และขนสงลวงหนา 1-2 วัน 

2. ตองมีการทำประกันภัยกับสินคาที่มีมูลคาสูง 

3. Cs ตองจัดรถใหเหมาะสมกับงานประเภทเครื่องจักร 

4. ตองมีการสำรวจเสนทางกอนการเคลื่อนยายสินคาที่มีมูลคาสูงและสินคาที่มีความสูงมากๆ 

5. พนักงานขับรถตองมีความชำนาญในการขับและมีใบอนุญาตการขับขี ่

การดูแลสินคาเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. ตองมีการถายรูปสินคา หรือตรวจสอบซีลตูใหตรงกับ B/L  (กรณีเปนตู) 

2. หลังการตรวจปลอยกอนลากตูตองมีการเขียนใบ check list สินคากอนปลอยรถออกจากทาทุกครั้ง 
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3. ถาพบสินคาเสียหายใหแจง CS กอนทุกครั้งแลวให CS รายงานใหลูกคาทราบวาสภาพสินคาเปนอยางไรถา

กรณีสินคาเสียหายตองแจงลูกคาใหทราบวาเอาอยางไร ถาลูกคามีประกันสินคาใหลูกคามาตรวจสอบสินคาพรอม

ประกัน โดยหามปลอยสินคาเด็ดขาดจนกวาจะทำลูกคาจะอนุญาตใหปลอย 

4. เลือกใชอุปกรณและสลิงใหเหมาะสมกับสภาพลักษณะสินคา เชนสินคา 15 ตัน ตองใชสลิง 15 หุน 

5. สินคาที่ตองระมัดระวังในการบีบรัดของสลิงตองใชตัวถวง 

6. เครนที่ใชงานกับสินคาตองมีความสมดุลกัน 

 
 

HR9 : สินคาติด Risk มากกวา 2 ขอขึ้นไป 

 

1. ในกรณีที่ทาง CS ขึ้งPLAN แลวทาง DV พบวาทาง CS ระบุ HR มากกวา 2 ขอ ลงในPLAN ทาง DV ตอง

ตรวจสอบใบขนวามี ใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูง แนบมากับใบขนหรือไม 

2. ทางDV ตองตรวจสอบรายละเอียดที่ทาง CS ระบุมาในใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูง วาถูกตองตรง

ตามเอกสารใบขนสินคาหรือไมพรอมทั้งมีรายเซ็นของทาง CS ที่รับผิดชอบในงานนั้นๆ ดวย 

3. ทางDVตรวจสอบเอกสารถูกตองตรงตามใบขนแลวทางDVตองนำเอกสารใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยง

สูงพรอมใบขนสินคาไปตรวจสอบกับสินคาของจริงตาม 

4. ทางDVตรวจสอบเอกสารแลวไมพบความผิดปกติของสินคาทาง DV ผูดูแลสินคาตองเซ็นชื่อลงในใบแจง

การดูแลสินคาความเสี่ยงสูง (ลายเซ็นตัวบรรจง ) 

5. กอนทางDVจะสงมอบสินคาใหกับพนักงานขับรถที่มารับสินคาตองใหพนักงานขับรถเซ็นชื่อลงในใบแจงการ

ดูแลสินคาความเสี่ยงสูงดวย 

6. กรณีทางรถให DV ขอลวงเวลาลากตูกลางคืนทาง DV จะแนบใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูงใหกบัทาง

รถหรือตัวแทนของรถพรอมเซ็นรับเอกสารไปหากทางรถไมมีคนมารับหรือใหฝากที่ตูรับเอกสาร DVจะระบุ

ในขอ 2 วา (ทางรถใหฝากเอกสารไวจุดใดบาง)ทางDVจะดำเนินการจัดทำสำเนาไว 1ชุด  

7. ทางDVตองนำเอกสารที่มีรายเซ็นครบทั้ง 3 ชองเก็บเขา FILE ไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 
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3. ปฏิบัติการสาขาแหลมฉบัง 

 

HR1 : สินคามูลคาสูง-แตกหักงาย และเสี่ยงตอการสูญหาย 

        High Value - Fragile & Easy Lost Goods  

ดานตรวจสอบเอกสาร 

1. ตรวจแปลนโดยเนนที่จุดความเสี่ยง HR1 , HR2 

2. รับใบขนตรวจสอบ INV ,Packing, BL ใหถูกตองครบถวน 

3. ชำระภาษีคาภาระ 

4. ไปโรงพักสินคาตรวจสอบ Mark จำนวนหีบหอสินคาใหตรงกับเอกสารการนำเขา 

5. ยื่นใบขนสินคากับกรมศุลกากรเพื่อทำการตรวจปลอยสินคา 

6. เรียกรถสงสินคามารับสินคาระหวางนี้ใหชิปปงตรวจสอบสภาพรถรับสินคาใหอยูในลักษณะพรอมใชงาน หมาย

เหตุพื้นไมผุ ตูไมรั่ว โดยใชซีลควบคุม 

7. ทำการขึ้นสินคาและตรวจสอบลักษณะสภาพหีบหอภายนอก เชน ตรวจสอบซีลสินคาไมฉีกขาดอยูในสภาพ

ดี, ตรวจสอบหาพาเลสไมชำรุด, ตรวจสอบสภาพกลองรับสินคาไมมีรอยบุบหรือฉีกขาด โดยใช Check list  

ควบคุม 

8. สงมอบสินคาใหแกรถขนสินคาพรอมเอกสารใชในการผานจากทาตรวจปลอยและใบสงสินคาและเอกสารแนบ

เพิ่มถามี 

ดานการดูแลสินคามูลคาสูง 
1.  ถายรูปและตรวจสภาพสินคา 

1.1  ถายเปดประตู 2 บาน จำนวน 1 รูป 

1.2  ถายปดประตูดานที่มีเบอรตู 1 ดาน จำนวน 1 รูป 

1.3  ตู LCL ถายรูปสภาพสินคาโดยรวม 

2.  ระวังสินคาตกระหวางขนถายสินคา 

3.  ตรวจสภาพสินคาในการขนถายสินคา 

4.  ตองเฝาระวังในการขนยายสินคา 

5.  ถาพบสินคาเสียหายใหแจง CS กอนทุกครั้ง แลวให CS รายงานใหลูกคาทราบวาสภาพสินคาเปนอยางไร ถากรณี

สินคาเสียหายตองแจงลูกคาใหทราบวาเอาอยางไร ถาลูกคามีประกันใหลูกคามาตรวจสภาพสินคาพรอมประกัน

สินคาใหแลวเสร็จกอนที่จะปลอยสินคา 

6.  กรณีสินคาเสียหาย / แตกหัก และหรือเสียหายเล็กนอยตองจัดทำเซอรเวยทุกครั้ง 

7.  กรณีเห็นสภาพสินคาแตกหักเสียหายประเมินดวยสายตาแลวไมสามารถปลอยสินคาไดใหรออนุมัติจากลูกคา

กอนที่จะทำการตรวจปลอย 

8.  การถายซีล 

9.  การเปดตรวจ 

10.  ยกเวนการเปดตรวจ 
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HR2 : สินคาออนไหวและเสียหายงาย  
        Sensitive Goods  

ดานการตรวจสอบเอกสาร 

1.  รับใบขนตรวจสอบ INV ,Packing, BL ใหถูกตองครบถวน / และเครื่องหมายเลขหมายหีบหอ / เลขที่

ใบอนุญาต / จำนวนสินคา / ชื่อสินคา / ทาที่ตรวจปลอย 

2.  ชำระภาษีคาภาระ 

3.  ไปโรงพักสินคาตรวจสอบ Mark จำนวนหีบหอสินคาใหตรงกับเอกสารการนำเขา 

4.  ยื่นใบขนสินคากับกรมศุลกากรเพื่อทำการตรวจปลอยสินคา 

5.   เรียกรถสงสินคามารับสินคาระหวางนี้ใหชิปปงตรวจสอบสภาพรถรับสินคาใหอยูในลักษณะพรอมใชงาน 

หมายเหตุพื้นไมผุ ตูไมรั่ว โดยใชซีลควบคุม 

 

ดานการตรวจสอบสินคา 

1.  ทำการขึ้นสินคาและตรวจสอบลักษณะสภาพหีบหอภายนอก เชน สัญลักษณตาง ๆที่พิมพระบุขางกลอง

หรือลังไม และกลองบรรจุสินคาตองอยูในสภาพดีไมมีรอยแกะและมีสกอตเทปปดทับทุกกลอง 

2.  ใหสำรวจหาเครื่องวัดพิเศษวามีความผิดปกติหรือไม เชนเซ็นเซอรวัดความสั่นสะเทือนขึ้นตัวแดง 

(ผิดปกติ) 

3.  สัญลักษณตาง ๆที่ระบุขางหีบหอ เชนรูปรางและความรอนชื้นที่ระบุที่ตัวสินคาไปในแนวไหน  

4.  สงมอบสินคาใหแกรถขนสินคาพรอมเอกสารใชในการผานจากทาตรวจปลอยและใบสงสินคาและเอกสาร

แนบเพิ่มถาม ี

5.  เลือกใชเครื่องมือและอุปกรณในการขึ้นสินคาใหเหมาะสมกับการใชงานและสภาพหีบหอขนาดของสินคา 

 
 

HR3 : สินคาเนาเสียงาย (Perishable Goods) 

 
ดานการตรวจสอบเอกสาร 

 รับชุดเอกสารจาก CS ประกอบดวย INV / B/L /PACKING /D/O /เช็คภาษี / ใบอนุญาตตาง ๆ กรณี

สินคาที่มีลักษณะเสียหายงายดวยตัวของสินคาเองหากไมไดรับการดูแลและใชความระมัดระวัง หรือการจัดวางใน

ที่ที่เหมาะสมทั้งสถานที่ อากาศ ระยะเวลาในการรอคอย เชน พืชผัก ผลไม สัตวปกขนาดเล็กที่นำมาเลี้ยงหรือทำ

พันธุ สัตวสวยงาน เปนตนในการนำเขาตองใบอนุญาตการนำเขา เชน พรบ. ร.6 และตองไดรับการอนุมัติกอนการ

นำเขาทุกครั้ง  อนุมัติหลังการนำเขาจะมีความผิดตาม พรบ.ศุลกากร  
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การดูแลสินคา 

1. หาจุดสถานที่วางสินคาที่มีอากาศถายเทสะดวกเชนอยูใตอาคาร 

2. ตรวจสอบสินคาพรอมกับนำเจาหนาที่มาตรวจสอบสินคารวมกัน 

3. ตรวจสอบสัญญาลักษณการวางสินคาซอนกันไดหรือไม 

4. การขนถายสินคาขึ้นรถโดยใหดูสัญญาลักษณสินคา ในกรณีที่ไมมีสัญญาลักษณหามวางสินคาซอนกัน

ในขณะขนยาย 

5. กรณีจะวางสินคาซอนกันตองแจงไปยัง CS กอนดำเนินการและตองไดรับการอนุมัติจากลูกคากอนเสมอ 

 

ดานการตรวจปลอย 

 ตรวจสอบซีลเอเยนตวาถูกตองตาม B/L หรือไมซีลอยูในสภาพดีปกติหรือไม  ตรวจสอบอุณหภูมิของ

สินคาวาถูกตองตาม B/L ที่ระบุหรือไมหากพบความผิดปกติตองรีบแจงให CS รับทราบหรือแจงใหทางลูกคา

ทราบและแจงใหทางเอเยนตทราบในทันที ตรวจสอบสภาพสินคาวาลักษณะของสินคาคงสภาพปกติหรือไมมีกลิ่น

เนาเสียหรือไมหากพบวาผิดปกติตองรับแจงใหทางเอเยนตทราบ นั้นแสดงวาตัวทำความเย็นของตูบรรจุมีปญหา 

 

HR4 : สินคาตองควบคุมอุณหภูมิ  

        Temperature Control 

ดานการตรวจเอกสาร 

1.  รับชุดใบขนจาก INSPEC พรอมประทับตรายางผาน INSPEC เชน ใบขน / INV / PACKING / ใบอนุญาต 

/ สิทธิประโยชนตางๆ  

2.  ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตตางๆ / เครื่องหมายหีบหอ / จำนวนสินคา / ชื่อสินคา / รหัสสิทธิประโยชน / 

ทานำเขา /   ใบอนุญาตผลิตและใบอนุญาตนำสั่งถูกตอง 

ดานการตรวจสินคา 

1.  ตรวจสอบหมายเลขตู / ซีลเอเยนต /  

2.  อุณหภูมิตูตาม B/L ระบุไว หรือเอกสารอื่นๆที่ไดรับแจงเชน ตาม BLระบุ หรือตามเอกสารที่ลูกคาแจง 

3.  ตรวจสอบอุณหภูมิตูตรงตามเอกสารหรือไมหากไมตรงแมแต องศาเดียวใหแจงไปยัง CS  

4.  หากพบวาอุณหภูมิตามเอกสารระบุไวตามขอ (2) หามทำการเปดตรวจใหแจง CS และตองไดรับคำสั่ง 

    จากฝายเฝาติดตามตรวจสอบการทำงาน (WMC) กอนและตองไดรับอนุมัติจากลูกคาเสมอ 

5. กรณีเปดตูพบมีน้ำแข็งเกาะท่ีหีบหอสินคาหาลากหรือเคลื่อนยายสินคา จนกวาจะไดรับการอนุมัติจาก

ฝาย (WMC) 

6.  ตรวจสอบสภาพการจัดเรียงหนาตูและหีบหอเรียบรอย (กรณีตูสินคาติดโปรไฟลเปดตรวจ) 

7.  หากพบสินคาเสียหายมีความเสี่ยงและโคนลมในตูหรือความเย็นอุณหภูมิตูไมไดตามที่ระบุ ตองรีบแจง
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กลับมาให CS ทราบและลูกคาทราบทันท ี

8.  กรณีตูสินคาความเย็นไมไดหรือตูควบคุมอุณหภูมิเสียตองหยุดทำการใด ๆ ทั้งสิ้นหามปลอย 

9.  ใหรอคำสั่งจากลูกคาหรือมีประกันภัยมาตรวจสอบทำเซอรเวยตูไวและมีคำสั่งแจงเปนลายลักษณอักษร

จากลูกคาเทานั้นทาง DVจึงจะปลอยตูสินคาได 

10.  ปดตูดวยซีล V-SERVE และระบุหมายเลขซีลไวในใบสงสินคาชัดเจน 

 

หมายเหตุ  สินคาที่เปนตูควบคุมอุณหภูมิที่ทำการตรวจปลอย ณ.ทาเรือแหลมฉบัง และจะตองทำการตรวจ

รวมกับหนวยงานอื่น เชนประมง, อ.ย. ,เกษตร,ปศุสัตว  ทางCSจะตองจัดเตรียม เอกสาร ไดแก D/O,ใบขนฯ

สินคา พรอมชำระภาษีใหเรียบรอย ใหกับDV แหลมฉบังลวงหนา 1 วันกอนปลอยสินคา  เนื่องจากตองทำเอกสาร

ใหกับรถบรรทุก เพื่อไปรับตูและเอาไป X-RAY และเปดตรวจ ในวันรุงขึ้นชวงเชา หากทำในวันปลอยสินคา จะมี

ปญหาในการสงสินคา ไปท่ีหองเย็นของลูกคาไมทันในวัน   ทำใหเกิดคาใชจายเชน คาปนไฟ,คาเสียบปลั๊กไฟ 

 

 

HR5 : สินคาอันตรายและติดไฟงาย 

         Dangerous & Flammable Goods  

ดานการตรวจสอบ 

1. รับใบขนตรวจสอบ INV ,Packing, BL ใหถูกตองครบถวน 
 1.1 ใบอนุญาตที่เกี่ยวของ เชนใบอนุญาตที่กระทรวงอุตสาหกรรมออกให 

 1.2 ตรวจสอบขอความที่ระบุถึงคลาสของสินคาใน B/L 

 1.3 ตรวจสอบปริมาณ ราคา น้ำหนัก ชื่อสินคาใหถูกตองตามใบอนุญาต 

 1.4 ตองแนบ MSDS / สเปคของสินคาทุกครั้งที่มีการนำเขา  

 1.5 ใหดูสัญญาลักษณวัตถุอันตราย 

2. ชำระภาษีคาภาระ 
3. ไปโรงพักสินคาตรวจสอบ Mark จำนวนหีบหอสินคาใหตรงกับเอกสารการนำเขา 

1.1 ทั้งนี้สินคาจะถูกนำไปจัดเก็บ ณ.โรงพักสินคาอันตรายทั้งสินคาที่จัดเก็บในโรงพักสินคาและตูสินคา 

4. ยื่นใบขนสินคากับกรมศุลกากรเพ่ือทำการตรวจปลอยสินคา 
5. เรียกรถสงสินคามารับสินคาระหวางนี้ใหชิปปงตรวจสอบสภาพรถรับสินคาใหอยูในลักษณะพรอมใชงาน     

หมายเหตุ พื้นไมผุ ตูไมรั่ว โดยใชซีลควบคุม 
6. ทำการขึ้นสินคาและตรวจสอบลักษณะสภาพหีบหอภายนอก เชน ตูใหมีสภาพตูท่ีสมบูรณไมมีรองรอย 

ความเสียหายหรือตูรั่ว 

7. สงมอบสินคาใหแกรถขนสินคาพรอมเอกสารใชในการผานจากทาตรวจปลอยและใบสงสินคาและ 
เอกสารแนบเพิ่มถาม ี
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HR6 : สินคาที่ตองมีใบอนุญาตนำเขา-สงออก  

         Permit & License Goods  

ขั้นตอนการทำงาน 

1.  รับเอกสารจาก CS ใบขนสินคา INV ,Packing, BL, DO เช็คภาษีและใบอนุญาตตางๆ  
2.  ตรวจสอบตรา Inspect หนาใบขนและตองประทับตราไวที่มุมซายลางของใบขน 
3.  DVตรวจสอบอีกครั้งกอนดำเนินการตรวจปลอย ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตถูกตองในใบขน ตรวจสอบ 
     เครื่องหมาย หีบหอ  / จำนวนสินคา /ชื่อสินคา / น้ำหนักและทาที่ตรวจปลอยถูกตอง /วันบังคับใชตอง
ใหตรงกับใบขนและเอกสารอื่นๆเชน INV / BK / BL / DO 
 

ขั้นตอนการตรวจปลอย 

1.  ชำระภาษีที่เจาหนาที่การเงิน 
2.  นำ DO และใบขนเพื่อแลกสลิป ตรวจปลอยและจายคาภาระจากทาตรวจปลอยเอเยนต 
3.  นำใบขนยื่นโพยตอสารวัตรกรมศุลกากรแตละทา โพยชื่อเจาหนาที่ตรวจปลอย 

 

กรณีสินคาเปดตรวจ (Red Line) 

1.  แจงเอเยนตหรือการทาเพ่ือเตรียมตูสินคาเพ่ือใหเจาหนาที่นายตรวจตรวจสอบสินคา 
2.  นายตรวจเซ็นปลอยและบันทึกขอมูลในคอม 
3.  นำสลิปตรวจปลอยใหศุลการักษเซ็นปลอยอีกครั้ง 
4.  นำสลิปที่ตรวจปลอยแลวนำไปปลอยสินคาออกไปข้ึนตู (กรณีลากตู) และขนสินคาข้ึนรถ (กรณี LCL) 
 

หมายเหตุ กรณีสินคาเปดตรวจ ตรวจสอบซีลเอเยนตใหตรงตามเอกสาร B/L หรือ D/O ทำการถายรูปซีลกอน

ตัดซีลเพื่อใหนายตรวจตรวจสอบและถายรูปสินคาทุกขั้นตอน ตรวจสอบเสร็จเรียบรอยทำการล็อคซีล V-SERVE 

และเขียน N0. ซีล V-SERVE ลงในใบสงของ 

 กรณีสินคา LCL ตรวจสอบจำนวนและ MARK และทำการตรวจปลอย 

 กรณีสินคาเสียหายใหถายรูปและแจง CS เพื่อทราบปญหาเพื่อ CS ประสานงานกับลูกคาตอไปทำเซอร

เวย (ใบแจงสินคาเสียหาย)เพื่อนำไปออกหนังสือเคลมจากเอเยนตตัวจรงิหากตองการขอมูลเพิ่มเติมใหดูภาคผนวก 
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HR7 : สินคาโอเวอรไซสและโอเวอรเวท   

        Over Size & Over Weight Goods  

 

ขั้นตอนการทำงานประเภทเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. ใบขนสินคา 

2. INVOICE 

3. PACKING 

4. CATALOGUE 

5. B/L 

6. ใบอนุญาตตางๆ  เชน ฟอรม E ,AK  เปนตน  ตองตรวจสอบชื่อบริษัท ราคาซื้อขาย สกุลเงิน ชื่อสินคา พิกัด

สินคาใหตรงกับเอกสารหรือใบอนุญาตทุกครั้ง 

7. ตรวจสอบใบอนุญาตตางๆ เชนฟอรม E, D, AK เปนตนตองตรวจสอบชื่อบริษัท / ราคา /สกุลเงิน/ ชื่อสินคา 

พิกัดอากรใหถูกตองตรงกับเอกสารหรือใบอนุญาต 

ขั้นตอนการเตรียมงานประเภทเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. ตองวัดขนาดความกวาง ความสูงของสินคาแลวแจงกลับ CS และขนสงลวงหนา  2 วันนับจากวันเรือเขา 

2. ตองมีการทำประกันภัยกับสินคาที่มีมูลคาสูง 

3. CS ตองจัดรถใหเหมาะสมกับงานประเภทเครื่องจักร 

4. ตองมีการสำรวจเสนทางกอนการเคลื่อนยายสินคาที่มีมูลคาสูงและสินคาที่มีความสูงมากๆ 

5. พนักงานขับรถตองมีความชำนาญในการขับและมีใบอนุญาตการขับขี ่

6.แจงทางทาเรือวาจะนำรถมาข้ึนสินคาประมาณวันไหน 

7.ในวันที่จะทำงานชวงเชาจะตองนำพนักงานที่ใชเครื่องมือ,แรงงานมาทำการอบรมSAFETY ณ.ทานำเขา 

ขอกำหนดของแตละทาในการที่ตองใชเครื่องมือพิเศษโดยผูนำเขาตองจัดหา  เขามาทำงานที่ทาเรือแหลมฉบัง 

1) ทานำเขา A2,A3,C1,C2                     สินคาที่มีน้ำหนักเกิน 3 ตัน     และมีความยาวเกิน 7  เมตร 

2) ทานำเขา A0,B1                              สินคาที่มีน้ำหนักเกิน 4.5 ตัน  และมีความยาวเกิน 1.5 เมตร  

3) ทานำเขา B2                                  สินคาที่มีน้ำหนักเกิน 3 ตัน       

4) ทานำเขา B3                                  ทำไดเฉพาะสินคา ON PALLET  น้ำหนักไมเกิน 2 ตัน 

5) ทานำเขา B4,B5,C3                          สินคาที่มีน้ำหนักเกิน 4 ตัน     และมีความยาวเกิน 4 เมตร 

6) ทานำเขา KERRY SIAMSEAPORT         สินคาที่มีน้ำหนักเกิน 23 ตัน  

7) ทานำเขา คลังสินคาอันตราย               สินคาที่มีน้ำหนักเกิน 3 ตัน      
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การดูแลสินคาเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. ตองมีการถายรูปสินคา หรือตรวจสอบซีลตูใหตรงกับ B/L  (กรณีเปนตู) 

2. หลังการตรวจปลอยกอนลากตูตองมีการเขียนใบ check list สินคากอนปลอยรถออกจากทาทุกครั้ง 

3. ถาพบสินคาเสียหายใหแจง CS กอนทุกครั้งแลวให CS รายงานใหลูกคาทราบวาสภาพสินคาเปนอยางไรถา

กรณีสินคาเสียหายตองแจงลูกคาใหทราบวาเอาอยางไร ถาลูกคามีประกันสินคาใหลูกคามาตรวจสอบสินคาพรอม

ประกัน โดยหามปลอยสินคาเด็ดขาดจนกวาจะทำลูกคาจะอนุญาตใหปลอย 

4. เลือกใชอุปกรณและสลิงใหเหมาะสมกับสภาพลักษณะสินคา เชนสินคา 15 ตัน ตองใชสลิง 15 หุน 

5. สินคาที่ตองระมัดระวังในการบีบรัดของสลิงตองใชตัวถวง 

6. เครนที่ใชงานกับสินคาตองมีความสมดุลกัน 

 

 

HR8 : สินคาที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ-การดูแล-ใชผูเชี่ยวชาญพิเศษ  

         Special Equipment & Treatment Goods  

ขั้นตอนการทำงานประเภทเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. ใบขนสินคา 

2. INVOICE 

3. PACKING 

4. CATALOGUE 

5. B/L 

6. ใบอนุญาตตางๆ  เชน ฟอรม E ,AK  เปนตน  ตองตรวจสอบชื่อบริษัท ราคาซื้อขาย สกุลเงิน ชื่อสินคา พิกัด

สินคาใหตรงกับเอกสารหรือใบอนุญาตทุกครั้ง 

ขั้นตอนการเตรียมงานประเภทเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. ตองวัดขนาดความกวาง ความสูงของสินคาแลวแจงกลับ CS และขนสงลวงหนา 1-2 วัน 

2. ตองมีการทำประกันภัยกับสินคาที่มีมูลคาสูง 

3. CS ตองจัดรถใหเหมาะสมกับงานประเภทเครื่องจักร 

4. ตองมีการสำรวจเสนทางกอนการเคลื่อนยายสินคาที่มีมูลคาสูงและสินคาที่มีความสูงมากๆ 

5. พนักงานขับรถตองมีความชำนาญในการขับและมีใบอนุญาตการขับขี ่

 

การดูแลสินคาเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. ตองมีการถายรูปสินคา หรือตรวจสอบซีลตูใหตรงกับ B/L  (กรณีเปนตู) 

2. หลังการตรวจปลอยกอนลากตูตองมีการเขียนใบ check list สินคากอนปลอยรถออกจากทาทุกครั้ง 
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3. ถาพบสินคาเสียหายใหแจง CS กอนทุกครั้งแลวให CS รายงานใหลูกคาทราบวาสภาพสินคาเปนอยางไรถา

กรณีสินคาเสียหายตองแจงลูกคาใหทราบวาเอาอยางไร ถาลูกคามีประกันสินคาใหลูกคามาตรวจสอบสินคาพรอม

ประกัน โดยหามปลอยสินคาเด็ดขาดจนกวาจะทำลูกคาจะอนุญาตใหปลอย 

4. เลือกใชอุปกรณและสลิงใหเหมาะสมกับสภาพลักษณะสินคา เชนสินคา 15 ตัน ตองใชสลิง 15 หุน 

5. สินคาที่ตองระมัดระวังในการบีบรัดของสลิงตองใชตัวถวง 

6. เครนที่ใชงานกับสินคาตองมีความสมดุลกัน 

 

HR9 : สินคาติด Risk มากกวา 2 ขอขึ้นไป 

1. ในกรณีที่ทาง CS ขึ้งPLAN แลวทาง DV พบวาทาง CS ระบุ HR มากกวา 2 ขอ ลงในPLAN ทาง DV 

ตองตรวจสอบใบขนวามี ใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูง แนบมากับใบขนหรือไม 

2. ทางDV ตองตรวจสอบรายละเอียดที่ทาง CS ระบุมาในใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูง วาถูกตอง

ตรงตามเอกสารใบขนสินคาหรือไมพรอมทั้งมีรายเซ็นของทาง CS ที่รับผิดชอบในงานนั้นๆดวย 

3. ทางDVตรวจสอบเอกสารถูกตองตรงตามใบขนแลวทางDVตองนำเอกสารใบแจงการดูแลสินคาความ

เสี่ยงสูงพรอมใบขนสินคาไปตรวจสอบกับสินคาของจริงตาม 

4. ทางDVตรวจสอบเอกสารแลวไมพบความผิดปกติของสินคาทางDVผูดูแลสินคาตองเวนชื่อลงในใบแจง

การดูแลสินคาความเสี่ยงสูง ( รายเซ็นตัวบรรจง ) 

5. กอนทางDVจะสงมอบสินคาใหกับพนักงานขับรถที่มารับสินคาตองใหพนักงานขับรถเซ็นชื่อลงในใบแจง

การดูแลสินคาความเสี่ยงสูงดวย 

6. กรณีทางรถให DV ขอลวงเวลาลากตูกลางคืนทาง DV จะแนบใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูงใหกับ

ทางรถหรือตัวแทนของรถพรอมเซ็นรับเอกสารไปหากทางรถไมมีคนมารับหรือใหฝากที่ตูรับเอกสาร DV

จะระบุในขอ 2 วา (ทางรถใหฝากเอกสารไวจุดใดบาง)ทางDVจะดำเนินการจัดทำสำเนาไว 1ชุด  

7. ทาง DVตองนำเอกสารที่มีรายเซ็นครบทั้ง 3 ชองเก็บเขา FILE ไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 
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4. ปฏิบัติการสาขาสุวรรณภูม ิ

 

HR1 : สินคามูลคาสูง-แตกหักงาย และเสี่ยงตอการสูญหาย 

        High Value - Fragile & Easy Lost Goods  

1. รับใบขนตรวจสอบ INV, Packing, HAWB ใหถูกตองครบถวน 

2. ชำระภาษีคาภาระ 

3.ยื่นเอกสารตอทางเจาหนาที่ศุลกากรเพ่ือปริน้ PERMIT 

3. นำ D/O ไปชำระคาเก็บรักษาสินคา  

4.ยื่นเอกสารใหเจาหนาที่คลังเพ่ือนำสินคามาสงมอบ 

5. ตรวจสอบ เครื่องหมายเลขหมายหีบหอ จำนวนหีบหอสินคาใหตรงกับเอกสาร 

4. ยื่นใบขนสินคากับกรมศุลกากรเพ่ือทำการตรวจปลอยสินคา (กรณีเปดตรวจ) 

5. เรียกรถสงสินคามารับสินคาระหวางนี้ใหชิปปงตรวจสอบสภาพรถรับสินคาใหอยูในลักษณะพรอมใชงาน  

6. ทำการขึ้นสินคาและตรวจสอบลักษณะสภาพหีบหอภายนอก อกีครั้งเชน  

6.1.ตรวจสอบเลขหมายเครื่องหมายหีบหอ 

6.2 ตรวจสอบสภาพสินคา  ตรวจสอบหาพาเลทไมชำรุด ตรวจสอบสภาพกลองรับสินคาไมมีรอยบุบหรือฉีก

ขาด โดยใช Check list ควบคุม 

7. สงมอบสินคาใหแกรถขนสินคาพรอมเอกสารใชในการผานจากทาตรวจปลอยและใบสงสินคาและเอกสารแนบ

เพิ่มถาม ี

 

การดูแลสินคามูลคาสูง 

1. ถายรูปและตรวจสภาพสินคา 

2. ระวังสินคาตกระหวางขนถายสินคา 

3. ตรวจสภาพสินคาในการขนถายสินคา 

4. ตองเฝาระวังในการขนยายสินคา 

5. ถาพบสินคาเสียหายใหแจง CS กอนทุกครั้ง แลวให CS รายงานใหลูกคาทราบวาสภาพสินคาเปนอยางไร ถา

กรณีสินคาเสียหายตองแจงลูกคาใหทราบวาเอาอยางไร ถาลูกคามีประกันใหลูกคามาตรวจสภาพสินคาพรอม

ประกันสินคาใหแลวเสร็จกอนที่จะปลอยสินคา 

6.แจงเจาหนาที่คลังสินคาเพ่ือมาตรวจสอบสภาพสินคาเบื้องตนเพื่อออก DMC 
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HR2 : สินคาออนไหวและเสียหายงาย  

        Sensitive Goods  

ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 

1. รับใบขนตรวจสอบ INV, Packing, HAWB ใหถูกตองครบถวน 

2. ชำระภาษีคาภาระ 

3.ยื่นเอกสารตอทางเจาหนาที่ศุลกากรเพื่อปริ้น PERMIT 

3. นำ D/O ไปชำระคาเก็บรักษาสินคา  

4.ยื่นเอกสารใหเจาหนาที่คลังเพ่ือนำสินคามาสงมอบ 

5. ตรวจสอบ เครื่องหมายเลขหมายหีบหอ จำนวนหีบหอสินคาใหตรงกับเอกสาร 

4. ยื่นใบขนสินคากับกรมศุลกากรเพ่ือทำการตรวจปลอยสินคา (กรณีเปดตรวจ) 

5. เรียกรถสงสินคามารับสินคาระหวางนี้ใหชิปปงตรวจสอบสภาพรถรับสินคาใหอยูในลักษณะพรอมใชงาน  

6. ทำการขึ้นสินคาและตรวจสอบลักษณะสภาพหีบหอภายนอก อีกครั้งเชน  

6.1.ตรวจสอบเลขหมายเครื่องหมายหีบหอ 

6.2. ตรวจสอบสภาพสินคา  ตรวจสอบหาพาเลสไมชำรุด ตรวจสอบสภาพกลองรับสินคาไมมีรอยบุบหรือ

ฉีกขาด โดยใช Check list ควบคุม 

7. สงมอบสินคาใหแกรถขนสินคาพรอมเอกสารใชในการผานจากทาตรวจปลอยและใบสงสินคาและเอกสารแนบ

เพิ่มถาม ี

 

การดูแลสินคาออนไหว 

1. ถายรูปและตรวจสภาพสินคา 

2. ระวังสินคาตกระหวางขนถายสินคา 

3. ตรวจสภาพสินคาในการขนถายสินคา 

4. ตองเฝาระวังในการขนยายสินคา 

5. ถาพบสินคาเสียหายใหแจง CS กอนทุกครั้ง แลวให CS รายงานใหลูกคาทราบวาสภาพสินคาเปนอยางไร ถา

กรณีสินคาเสียหายตองแจงลูกคาใหทราบวาเอาอยางไร ถาลูกคามีประกันใหลูกคามาตรวจสภาพสินคาพรอม

ประกันสินคาใหแลวเสร็จกอนที่จะปลอยสินคา 

6.แจงเจาหนาที่คลังสินคาเพื่อมาตรวจสอบสภาพสินคาเบื้องตนเพื่อออก DMC 
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HR3 : สินคาเนาเสียงาย (Perishable Goods) 

ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 

 รับชุดเอกสารจาก CS ประกอบดวย INV / HAWB /PACKING /D/O /เช็คภาษี / ใบอนุญาตตาง ๆ กรณี
สินคาที่มีลักษณะเสียหายงายดวยตัวของสินคาเองหากไมไดรับการดูแลและใชความระมัดระวัง หรือการจัดวางใน
ที่ที่เหมาะสมทั้งสถานที่ อากาศ ระยะเวลาในการรอคอย เชน พืชผัก ผลไม สัตวปกขนาดเล็กที่นำมาเลี้ยงหรือทำ
พันธุ สัตวสวยงาน เปนตนในการนำเขาตองใบอนุญาตการนำเขาและตองไดรับการอนุมัติกอนการนำเขาทุกครั้ง  
อนุมัติหลังการนำเขาจะมีความผิดตาม พรบ.ศุลกากร  
 

ขั้นตอนการตรวจปลอย 

1. ชำระภาษีคาภาระ 

2. ยื่นเอกสารตอทางเจาหนาที่ศุลกากรเพื่อปริ้น PERMIT 

3. นำ D/O ไปชำระคาเก็บรักษาสินคา  

4. ยื่นเอกสารใหเจาหนาที่คลังเพ่ือนำสินคามาสงมอบ 

5. ตรวจสอบ เครื่องหมายเลขหมายหีบหอ จำนวนหีบหอสินคาใหตรงกับเอกสาร 

6. ยื่นใบขนสินคากับกรมศุลกากรเพื่อทำการตรวจปลอยสินคา (กรณีเปดตรวจ) 

7. เรียกรถสงสินคามารับสินคาระหวางนี้ใหชิปปงตรวจสอบสภาพรถรับสินคาใหอยูในลักษณะพรอมใชงาน  

8. ทำการขึ้นสินคาและตรวจสอบลักษณะสภาพหีบหอภายนอก อีกครั้งเชน  

8.1.ตรวจสอบเลขหมายเครื่องหมายหีบหอ 

8.2. ตรวจสอบสภาพสินคา  ตรวจสอบหาพาเลสไมชำรุด ตรวจสอบสภาพกลองรับสินคาไมมีรอยบุบหรือ

ฉีกขาด โดยใช Check list ควบคุม 

9. สงมอบสินคาใหแกรถขนสินคาพรอมเอกสารใชในการผานจากทาตรวจปลอยและใบสงสินคาและเอกสารแนบ

เพิ่มถาม ี

 

การดูแลสินเนาเสียงาย 

1. ถายรูปและตรวจสภาพสินคา 

2. ระวังสินคาตกระหวางขนถายสินคา 

3. ตรวจสภาพสินคาในการขนถายสินคา 

4. ตองเฝาระวังในการขนยายสินคา 

5. ถาพบสินคาเสียหายใหแจง CS กอนทุกครั้ง แลวให CS รายงานใหลูกคาทราบวาสภาพสินคาเปนอยางไร ถา

กรณีสินคาเสียหายตองแจงลูกคาใหทราบวาเอาอยางไร ถาลูกคามีประกันใหลูกคามาตรวจสภาพสินคาพรอม

ประกันสินคาใหแลวเสร็จกอนที่จะปลอยสินคา 

6. แจงเจาหนาที่คลังสินคาเพ่ือมาตรวจสอบสภาพสินคาเบื้องตนเพ่ือออก DMC 
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HR4 : สินคาตองควบคุมอุณหภูมิ  

        Temperature Control  

 

ขั้นตอนการตรวจเอกสาร 

1. รับชุดใบขนจาก INSPEC พรอมประทับตรายางผาน INSPEC เชน ใบขน / INV / PACKING / ใบอนุญาต / 

สิทธิประโยชนตางๆ  

2. ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตตางๆ / เครื่องหมายหีบหอ / จำนวนสินคา / ชื่อสินคา / รหัสสิทธิประโยชน / ทา

นำเขา / ใบอนุญาตผลิตและใบอนุญาตนำสั่งถูกตอง 

3.ตรวจสอบ AWB ระบุอุณหภูมิตรงตามที่ทาง CS แจงหรือไม 

ขั้นตอนการตรวจสินคา 

1.ตรวจสอบสถานที่เก็บสินคาตรงตามท่ีระบุไวตาม AWB  

2. ตรวจสอบเครื่องหมายเลขหมายของสินคา จำนวน 

3. เรียกรถเขามารับสินคาและตรวจสอบอุณหภูมิรถกอนสงมอบสินคาตรงตามท่ีไดแจงไวหรือไม 

4.นำรถจอดเทียบคลังสินคาและดำเนินการนำสินคาออกจากหองที่ควบคุมอุณหภูมิเพื่อทำการสงมอบขึ้นรถ 

5. หากพบสินคาเสียหายมีความหรือความเย็นอุณหภูมิตูไมไดตามที่ระบุ ตองรีบแจงกลับมาให CS ทราบและ

ลูกคาทราบทันท ี

6.แจงทางคลังสินคาใหเขามาทำการตรวจสอบกรณีสินคาเก็บไมตรงกับที่ทาง AWB กำหนดมา 

7. DV รูปสินคาและสถานที่เก็บสินคา อุณหภูมิรถกอนข้ึนทุกครั้ง 

 

 

HR5 : สินคาอันตรายและติดไฟงาย 

        Dangerous & Flammable Goods  

ขั้นตอนการตรวจเอกสาร 

1. รับใบขนตรวจสอบ INV ,Packing, HAWB ใหถูกตองครบถวน 
 1.1 ใบอนุญาตที่เกี่ยวของ เชนใบอนุญาตที่กระทรวงอุตสาหกรรมออกให 
 1.2 ตรวจสอบขอความที่ระบุถึงคลาสของสินคาใน HAWB 
 1.3 ตรวจสอบปริมาณ ราคา น้ำหนัก ชื่อสินคาใหถูกตองตามใบอนุญาต 
 1.4 ตองแนบ MIDS / สเปคของสินคาทุกครั้งที่มีการนำเขา  
 

การดูแลสินคาอันตรายและติดไฟงาย 

1. ถายรูปและตรวจสภาพสินคา 

2. ระวังสินคาตกระหวางขนถายสินคา 

3. ตรวจสภาพสินคาในการขนถายสินคา 
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4. ตองเฝาระวังในการขนยายสินคา 

5. ถาพบสินคาเสียหายใหแจง CS กอนทุกครั้ง แลวให CS รายงานใหลูกคาทราบวาสภาพสินคาเปนอยางไร ถา

กรณีสินคาเสียหายตองแจงลูกคาใหทราบวาเอาอยางไร ถาลูกคามีประกันใหลูกคามาตรวจสภาพสินคาพรอม

ประกันสินคาใหแลวเสร็จกอนที่จะปลอยสินคา 

6.แจงเจาหนาที่คลังสินคาเพ่ือมาตรวจสอบสภาพสินคาเบื้องตนเพื่อออก DMC 

 

 

HR6 : สินคาที่ตองมีใบอนุญาตนำเขา-สงออก  

        Permit & License Goods  

ขั้นตอนการทำงาน 

1. รับเอกสารจาก CS ใบขนสินคา INV , Packing, HAWB   เช็คภาษีและใบอนุญาตตางๆ  

2. ตรวจสอบตรา Inspect หนาใบขนและตองประทับตราไวที่มุมซายลางของใบขน 

3. ชิปปงตรวจสอบอีกครั้งกอนดำเนินการตรวจปลอย ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตถูกตองในใบขน 

ตรวจสอบเครื่องหมายหีบหอ  / จำนวนสินคา /ชื่อสินคา / น้ำหนักและทาท่ีตรวจปลอยถูกตอง 

ขั้นตอนการตรวจปลอย 

1. ชำระภาษีที่เจาหนาที่การเงิน 

2. นำใบขนยื่นตอศุลกากรเพื่อออก permit ตรวจปลอย กรณีสินคาเปดตรวจ (Red Line) ใหไปพบ

เจาหนาที่กรณียกเวน( GREEN LINE )ใหไปรับสินคาที่คลัง 

3. นำเอกสาร D/O ไปชำระคาเก็บสินคาของแตละคลัง 

4.ยื่นเอกสารใหเจาหนาที่คลังเพ่ือจัดเตรียมสินคา 

5.ตรวจสอบสภาพหีบหอสินคา ทั้ง 4ดาน มีการบุบยุบเสียหายหรือไม ถาพบมีสภาพหีบหอสินคาเสียหาย

แจงทางเจาหนาที่คลังสินคามาตรวจสอบเพ่ือออก DMC และแจงให CS รับทราบเพื่อแจงทางลูกคา 

6.ถายภาพสินคาไมวากรณีเสียหายหรือไมเสียหายเก็บไวทุกครั้ง หากตองการขอมูลเพิ่มเติมใหดู

ภาคผนวก 
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HR7 : สินคาโอเวอรไซสและโอเวอรเวท   

        Over Size & Over Weight Goods  

 

ขั้นตอนการทำงานประเภทเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. ใบขนสินคา 

2. INVOICE 

3. PACKING 

4. CATTALOCK 

5. AWB 

6. ใบอนุญาตตางๆ เชน ฟอรม E ,AK  เปนตน  ตองตรวจสอบชื่อบริษัท ราคาซื้อขาย สกุลเงิน ชื่อสินคา พิกัด

สินคาใหตรงกับเอกสารหรือใบอนุญาตทุกครั้ง 

7. ตรวจสอบใบอนุญาตตางๆ เชนฟอรม E, D, AK เปนตนตองตรวจสอบชื่อบริษัท / ราคา /สกุลเงิน/ ชื่อสินคา 

พิกัดอากรใหถูกตองตรงกับเอกสารหรือใบอนุญาต 

ขั้นตอนการเตรียมงานประเภทเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. DV ตรวจสอบหีบหอเครื่องหมายเลขหมาย 

2. ตองมีการทำประกันภัยกับสินคาที่มีมูลคาสูง 

3. Cs ตองจัดรถใหเหมาะสมกับงานประเภทเครื่องจักร 

การดูแลสินคาเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1.ตรวจสอบเอกสาร AWB, INVOICE, PACKING  

2.สินคาที่มีน้ำหนัก 7 ตัน/หีบหอ ขึ้นไปจะตองใชรถเครน 

3. ตองมีการถายรูปสินคา  

4. ถาพบสินคาเสียหายใหแจง CS กอนทุกครั้งแลวให CS รายงานใหลูกคาทราบวาสภาพสินคาเปนอยางไรถา

กรณีสินคาเสียหายตองแจงลูกคาใหทราบวาเอาอยางไร ถาลูกคามีประกันสินคาใหลูกคามาตรวจสอบสินคาพรอม

ประกัน โดยหามปลอยสินคาเด็ดขาดจนกวาจะทำลูกคาจะอนุญาตใหปลอย 

5.  DV ตองอยูดูแลสินคา จนกวาสินคาจะมีการยกขึ้นรถเปนที่เรียบรอยแลวและตองระมัดระวังในการบีบรัด

ของสลิงตองใชตัวถวง 

6. เครนที่ใชงานกับสินคาตองมีความสมดุลกัน 
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HR8 : สินคาที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ-การดูแล-ใชผูเชี่ยวชาญพิเศษ  

        Special Equipment & Treatment Goods  

ขั้นตอนการทำงานประเภทเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. ใบขนสินคา 

2. INVOICE 

3. PACKING 

4. CATTALOCK 

5. HAWB 

6. ใบอนุญาตตางๆ เชน ฟอรม E ,AK  เปนตน  ตองตรวจสอบชื่อบริษัท ราคาซื้อขาย สกุลเงิน ชื่อสินคา พิกัด

สินคาใหตรงกับเอกสารหรือใบอนุญาตทุกครั้ง 

ขั้นตอนการเตรียมงานประเภทเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. ตองมีการทำคำรองการนำรถเครนเขาไปยกสินคากอนลวงหนา 1 วันทำการ เอกสารดังนี้ 
1.1.คำรองหัวกระดาษจดหมายขอนำรถเครนเขาไปยกสินคา 

1.3. AWB, MAWB 

1.4.สำเนาบัตรผูขอ 

1.5.เอกสารรถเครน 

1.6. สำเนาบัตรประชาชนคนขับ 

2. ตองมีการทำประกันภัยกับสินคาที่มีมูลคาสูง 

การดูแลสินคาเครื่องจักร ที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ 

1. ตรวจสอบเอกสาร  HAWB , INVOICE,PACKING  

2. สินคาที่มีน้ำหนัก 7 ตัน/หีบหอ ขึน้ไปจะตองใชรถเครน 

3. ตองมีการถายรูปสินคา  

4. ถาพบสินคาเสียหายใหแจง CS กอนทุกครั้งแลวให CS รายงานใหลูกคาทราบวาสภาพสินคาเปนอยางไรถา

กรณีสินคาเสียหายตองแจงลูกคาใหทราบวาเอาอยางไร ถาลูกคามีประกันสินคาใหลูกคามาตรวจสอบสินคาพรอม

ประกัน โดยหามปลอยสินคาเด็ดขาดจนกวาจะทำลูกคาจะอนุญาตใหปลอย 

5.  DV ตองอยูดูแลสินคา จนกวาสินคาจะมีการยกขึ้นรถเปนที่เรียบรอยแลวและตองระมัดระวังในการบีบรัด

ของสลิงตองใชตัวถวง 

6. เครนที่ใชงานกับสินคาตองมีความสมดุลกัน 
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HR9 : สินคาติด Risk มากกวา 2 ขอขึ้นไป 

 

1. ในกรณีที่ทาง CS ขึ้งPLAN แลวทาง DV พบวาทาง CS ระบุ HR มากกวา 2 ขอ ลงในPLAN ทาง DV ตอง

ตรวจสอบใบขนวามี ใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูง แนบมากับใบขนหรือไม 

2. ทางDV ตองตรวจสอบรายละเอียดที่ทาง CS ระบุมาในใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูง วาถูกตองตรงตาม

เอกสารใบขนสินคาหรือไมพรอมท้ังมีรายเซ็นของทาง CS ที่รับผิดชอบในงานนั้นๆดวย 

3.ทางDVตรวจสอบเอกสารถูกตองตรงตามใบขนแลวทางDVตองนำเอกสารใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูง

พรอง 

ใบขนสินคาไปตรวจสอบกับสินคาของจริงตาม 

4.ทางDVตรวจสอบเอกสารแลวไมพบความผิดปกติของสินคาทางDVผูดูแลสินคาตองเซน็ชื่อลงในใบแจงการดูแล 

สินคาความเสี่ยงสูง (ลายเซ็นตัวบรรจง ) 

5.กอนทางDVจะสงมอบสินคาใหกับพนักงานขับรถที่มารับสินคาตองใหพนักงานขับรถเซ็นชื่อลงในใบแจงการดูแล 

สินคาความเสี่ยงสูงดวย 

6. กรณีทางรถให DV ขอลวงเวลาลากตูกลางคืนทาง DV จะแนบใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูงใหกับทางรถ

หรือตัวแทนของรถพรอมเซ็นรับเอกสารไปหากทางรถไมม ี

 คนมารับหรือใหฝากที่ตูรับเอกสาร DVจะระบุในขอ 2 วา (ทางรถใหฝากเอกสารไวจุดใดบาง) ทางDVจะ

ดำเนินการจัดทำสำเนาไว 1ชุด  

7.  ทางDVตองนำเอกสารที่มีรายเซ็นครบทั้ง 3 ชองเก็บเขา FILE ไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 
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ภาคผนวก 

 

ของตองหาม: หมายถึง ของที่หามไมใหนำเขามา หรือสง+ออกไปนอกราชอาณาจักร เชน 

1.สารเสพติด 

2.วัตถุ หรือสื่อลามก ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการคา ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา 

3.ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณปลอม 

4.สัตวปาสงวน หรือสัตวที่อยูในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส 

 

ของตองกำกัด: หมายถึง ของบางชนิด ที่กฎหมายควบคุมการนำเขามาและการสงออกไปนอกราชอาณาจักรการ

นำเขาและการสงออกของตองกำกัด ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสวนราชการที่เกี่ยวของซึ่งจะตองนำมา

แสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรดวย ตัวอยาง เชน 

ประเภทหนวยงานที่ออกใบอนุญาต 

1. พระพุทธรปู ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุกรมศิลปากร http://nsw.finearts.go.th 

2. อาวุธปน กระสุนปน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

www.dopa.go.th 

3. พืชและสวนตางๆของพืชกรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th 

4. สัตวมีชีวิตและซากสัตวกรมปศุสัตว www.dld.go.th 

5. อาหาร ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

www.fda.moph.go.th 

6. ชิ้นสวนยานพาหนะกระทรวงอุตสาหกรรม www.industry.go.th 

7. บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอลกรมสรรพสามิต www.excise.go.th 

8. เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณโทรคมนาคมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  www.nbtc.go.th 

9.สินคาที่มีมาตรการนำเขา-สงออก กระทรวงพาณิชย     http://www.dft.go.th 

  กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000โทร. 02-547-4771-86     

โทรสาร. 0 2547 4791-2 
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สินคาที่มีมาตรการ 

สินคาที่มีมาตรการนำเขา – สงออก 

สินคาที่มีมาตรการนำเขา 

สินคาหามนำเขา (8 รายการ)  
1. เครื่องเลนเกม 
2. ตูเย็น ตูทำน้ำเย็น ตูแชหรือตูแชแข็งที่ใชสารซีเอฟซ ี

3. เครื่องยนต สวนประกอบและอุปกรณที่ใชแลวของรถจักรยนต 

4. ยางรถยนตที่ใชแลว 

5. มาตรการคว่ำบาตรตอสาธารณรัฐเซียรราลีโอน 

6. มาตรการคว่ำบาตรตอสาธารณรัฐไลบีเรีย 

7. ไมซุงและไมแปรรูปประเภทไมสัก ไมยาง และไมที่มีชนิดตรงกับไมหวงหามตามแนวชายแดนจังหวัด
ตากและจังหวัดกาญจนบุรี 

8.ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใชบรรจุอาหาร 

 

สินคาที่ตองขออนุญาตนำเขากระทรวงพาณิชย (17 รายการ)  

1. ยาเภสัชเคมีภัณฑ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ และ
เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสำเร็จรูป 

2. สารเคลนบิวเตอรอล 
3. สารอัลบิวเตอรอลหรือซัลบิวตามอล 
4. ชิ้นสวนเครื่องแตงกายเฉพาะท่ียังไมสำเร็จรูป 
5. หิน 

6. รถยนตใชแลว 

7. รถจักรยานยนตใชแลว 
8. รถยนตบรรทุกคนโดยสารที่ใชแลว 
9. เครื่องยนตดีเซลที่ใชแลว 

10. ทองคำ 
11. เหรียญโลหะ 
12. โบราณวัตถุ 
13. เครื่องจักรที่สามารถใช เพื่อประโยชนในการ

ละเมิดลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอเทป และแผนซีดี 
14. เครื่องพิมพรองลึกหรือเครื่องพิมพอินทาลโย และ

เครื่องถายเอกสารชนิดสอดสี 
15. เศษ เศษตัด และของที่ใชไมไดซ่ึงเปนพลาสติก 
16. เลื่อยโซ 
17. ปลาปนชนิดโปรตีนต่ำกวา 60 % 

 
สินคาที่ตองชำระคาธรรมเนียมพิเศษการนำเขา (3 รายการ)   

1. ปลาปนชนิดโปรตีนตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป 
2. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
3. กากถั่วเหลือง   
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สินคาเปดตลาดตามขอตกลง WTO (22 รายการ)   
1. น้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแตง 
2. นมผงขาดมันเนย 
3. หัวมันฝรั่ง 
4. หอมหัวใหญ 
5. กระเทียม 
6. มะพราว 

7. ลำไยแหง 
8. เมล็ดกาแฟ 
9. ชา 
10. พริกไทย 
11. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

12. ขาว 
13. เมล็ดถั่วเหลือง 
14. เนื้อมะพราวแหง 
15. เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ 
16. น้ำมันถั่วเหลือง 
17. น้ำมันปาลม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาลม 
18. น้ำมันมะพราว 
19. น้ำตาล 
20. ผลิตภัณฑกาแฟ 
21. กากถั่วเหลือง 
22. เสนไหมดิบ  

   
สินคาที่ตองมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียนประกอบการนำเขา  

1. น้ำมันแนฟทา 
2. น้ำมันเบนซิน 
3. น้ำมันกาด 
4. น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 

5. กาซปโตรเลียม 

6. เพชรที่ยังไมไดเจียระไน 

7. ไมและไมแปรรูปทุกชนิดรวมทั้งสิ่งประดิษฐ 
เครื่องใชหรือสิ่งอ่ืนใดที่ทำดวยไม 

8. ปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ 
9. ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช

บรรจุอาหาร  

 
สินคาหามนำเขาและสงออก 

1. สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ 
2. สินคาปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการคา 
3. การหามสงออกอาวุธและยุทโธปกรณไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และการหาม      

นำเขาอาวุธและยุทโธปกรณที่สงมาจากหรือมีแหลงกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
4. การหามสงออกอาวุธและยุทโธปกรณ ไปยังสาธารณรัฐอิสลามอิหรานและการห ามนำเขาอาวุธ 

 ยุทโธปกรณที่สงมาจากหรือมีแหลงกำเนิดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหราน 

สินคาที่ตองขออนุญาตนำเขาและสงออก 

1. สารกาเฟอีน 
2. สารโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต 
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ขั้นตอนการทำงาน 

รับใบขนสินคาจาก CS สินคาที่มีใบอนุญาต ตรวจสอบใบขนสินคา ชื่อสินคาใหใบขนตรงกับ INV  

ใบอนุญาตอาหาร 

1. ใบอนุญาตนำสั่ง (กรณีนำเขามาเพ่ือจำหนาย) 

2. ใบอนุญาตผลิต (กรณีโรงงานผลิต) 

- สินคาสำเร็จรูป / กึ่งสำเร็จรูป  ตองม ี

- สินคาที่เปนวัตถุดิบในการผลิต 

- ใบอนุญาตผลิต 

- อ.17 / อ.18 ในกรณีผลิตและจำหนายภายในประเทศ 

- ในกรณีผลิตสงออกไมตองขอ อ.17/อ.18 

ใบอนุญาตที่ตองขอกอนการนำเขา (ประมง) 

1. พรบ.นำเขา 

2. ร6. (ตองยื่นขอกอนอนุญาตนำเขาป 

3. ร7. (ตองขออนุญาต ณ.วันตรวจปลอย) 

4. ร4. (กรณีขนยายขามจังหวัดมีอายุภายใน 48 ชม.  

 

หมายเหตุ   กรณียื่นขอหลังการนำเขาถือเปนความผิด แนวทางปฏิบัติรับเอกสารจาก CS ตรวจสอบปริมาณ 

ราคา น้ำหนัก เช็คภาษี ในการนำเขากรมปศุสัตวคิดคาธรรมเนียมเปนกิโลกรัม (แลวแตกรณี) 

 

สินคาตองใบอนุญาต หนวยงานที่ตองตรวจสอบใบอนุญาต 

1. ดานอาหารและยา  เอกสารที่ตองตรวจสอบ  

- ใบอนุญาตนำเขาอาหาร / ใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีผลิต) 

- ใบอนุญาตขึน้ทะเบียนตำรับอาหาร (กรณีสินคาก่ึงสำเร็จรูปและพรอมบริโภค) 

2. ดานตรวจสัตวน้ำ (กรมประมง)  

- กรณีสินคาเปนอาหารแชแข็ง ตองขอใบอนุญาตกรมประมง ใบอนุญาตประกอบที่ตองมี  

- ใบอนุญาตใหนำเขาสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ (พ.ร.บ) 

-ใบอนุญาตนำเขาซากสัตว  ร6,  

- ใบอนุญาตตรวจปลอยซากสัตว ร7 

- ใบอนุญาตขนยายซากสัตวขามจังหวัด ร4. (ออกใหกรณีขนยายขามจังหวัดเทานั้น) 
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3. ดานตรวจพืช (กรมวิชาการเกษตร) พก5,พก6หมายเหตุ พก5. คือ ใบแจงขออนุญาตในการนำเขา , พก6.

ใบอนุญาตในการนำเขา 

 

4. ดานตรวจซากสัตว (กรมปศุสัตว) 

-ใบอนุญาตนำเขาซากสัตว  ร6,  

- ใบอนุญาตตรวจปลอยซากสัตว ร7 

- ใบอนุญาตขนยายซากสัตวขามจังหวัด ร4. (ออกใหกรณีขนยายขามจังหวัดเทานั้น) 

หมายเหตุ การเก็บคาธรรมเนียมนำเขาคิดเปนกิโลกรัม อัตาการเก็บคาธรรมเนียมแลวแตชนิดสินคา 

 

5. กรมปาไม / ดานตรวจสัตวปาและพรรณพืช ยื่นเอกสารใบขนนำเขา PHYTO, CERTIFICATE ORIGIN,     

INV, PACKING TALLY SHEET, บั ต รป ระชาชนคนขับ รถบรรทุ ก เพื่ อ ขอย าย ให เจ าหน าที่ ป า ไม ออก 

ใบเบิกทางดานปาไมและทำบัญชีไม 

 

 

 ............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


