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กิตติคุณประกาศ
และขอสงวนสิทธิ์การใชคูมือ
มาตรฐานปฏิ
ปฏิบัตกิ ารความเป
าร
นเลิศธุรกิจใหบริการงานโลจิสติกส

ความหมายความเปนเลิศ : อาจหมายถึงระบบการทํางานที่ไดมีการพิสูจนแลววามีคุณคาตอองคกรและ
สามารถเสริมผลิตภาพการทํางานมีมีผลผลิตที่ดีกวา สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนจําเปนที่ตองมีกระบวนการอยางเปนระบบในการถายทอดความเปนเลิศใหครอบคลุมทุกมิติขององคกร
โดยมีคนหรือทรัพยากรมนุษยเปนองคประกอบที่สําคัญ
V-Serve Group กอตั้งป 2526 (ค.ศ.1983) เปนธุรกิจใหบริการดานโลจิสติกสเเขขาสูปที่ 36 การใหบริการ
ครอบคลุมทุกมิติของงานโลจิ
โลจิสติกสทั้งในประเทศ-ประเทศเพื
ในประเทศ ประเทศเพื่อนบานและในระดับนานาชาติ ขีดความสามารถของ
วี-เซิรฟ กรุป สามารถแขงขันไดในระดับสากลโดยไดรับความไววางใจจากบริษัทขนาดใหญทั้งของไทยแล
ของไทยและตางชาติ
เหตุผลสําคัญบริษัทฯ มีแผนธุรกิจและยุทธศาสตรประจําปโดยเฉพาะมีระบบมาตรฐานการปฏิ
ปฏิบัติงาน
านเพื่อปรับองคกร
ใหสอดคลองกับสถานการณเปลี่ยนแปลงในแต
นแปลงใน ละชวงเวลา เกี่ยวของกับการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษยทุกระดับ
ในองคกรให
ใหมีสมรรถนะและศักยภาพสามารถใหบริการลูกคาไดอยางตอเนื่อง
กุญแจแหงความสําเร็จของงานบริ
งานบริการโลจิสติกสซึ่งมีความยืดหยุนสูงอยูที่การมีระบบปฏิบัติการที่เปนเลิศ
ความตอเนื่องเกี่ยวของกับความสามารถในการถ
ความสามารถในการ ายทอดทักษะอย
ะอยางเปนกระบวนการดวยการมีมาตรฐานการทํางาน
จัดทําเปนคูมือและมีมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่องสามารถรองรับงานลูกคาไดอยางลงตัว เพื่อความเปน
รูปธรรมในการขับเคลื่อนได
ไดจัดทําเปนคูมือมาตรฐานการทํางาน “V-Serve Logistics Standard Services Best
Practice” ครอบคลุมมิติ 4 ดานของงานใหบริการประกอบดวย
1. คูมือความเปนเลิศมาตรฐานปฏิบัติการตัวแทนออกของ
(Custom
Custom Broker Services Standard Best Practice Manual)
Manual
2. คูมือความเปนเลิศมาตรฐานปฏิบัติการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา
(Warehouse
Warehouse Services Standard Best Practice Manual)
Manual
3. คูมือความเปนเลิศมาตรฐานปฏิ
มาตรฐาน บัติการขนสงทางถนนและมาตรฐานซับพลายเชนรวมบริการขนสง
(Transport
Transport and Supply Chain Standard Best Practice Manual)
Manual
4. คูมือปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยขนสง (10S Safety Transport Manual
Manual)
บริษัทฯมี ความมุ งมั่นในการยกระดับการทํางานให
งาน มมีีความเปนเลิศเปนไปตามคู มือ ไดจัดทําเป นรูปเล ม
นอกจากใช
ใชเปนคูมือประกอบการทํางานของพนักงานยั
งาน งเผยแพรใหกับลูกค า อยางไรก็ดีการปฏิบัติงานในแตละ
ชวงเวลาอาจจําเปนต องมีความยื ดหยุนทางบริษัทฯในเครือวี-เซิรฟ กรุป ที่เปนนิติบุคคลใหบริการงานกับลูกค า
ขอสงวนสิทธิ์ยกเวนปฏิบัติตามคูมือไมวาขอใดหรือทั้งหมดและหรือสามารถเปลี่ยนแปลงขอความรวมถึงการทํางาน
ตามที่เห็นสมควรโดยไมตองแจงใหลูกคาทราบ ลูกคาประสงคที่จะขอรับคูมือความเปนเลิศมาตรฐาน
มาตรฐานปฏิบัติการ
งานโลจิสติกสที่เกี่ยวของ สามารถติดตอไดททีี่สายงานการตลาดและหรือดาวนโหลดทางอิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซต
www.v-servelogistics.com และ QR-CODE รายละเอียดตางๆสามารถสอบถามไดจากพนักงานการตลาดและ
พนักงานบริการลูกคาหรือสอบถามไดทาง Call Center โทร. 02 744 1007
บริษัทในเครือวี-เซิรฟ กรุป
พฤษภาคม 2562
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สารบัญ
แนะนํา
1.
2.
3.
4.
บทที่ 1
1.
2.
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5.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

หนา
กิตติคณ
ุ ประกาศและขอสงวนสิทธิก์ ารใชคูมือ
สารบัญ
Quality policy 2019-2020 นโยบายคุณภาพ
มาตรฐานคุณภาพสากลที่ไดรับการรับรอง
ระบบประกันความพึงพอใจมาตรฐานความเปนเลิศปฏิบัติการตัวแทนออกของ
และบริการโลจิสติกส
ระบบปฏิบตั ิการความเปนเลิศการสงมอบสินคา
มีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอนตรวจปลอย
ระบบการขึ้นทะเบียนพิกัดภาษีศุลกากร-การยกเวนอากร
กระบวนการขึ้นทะเบียนงานนําเขา-สงออกทุกชิปเมนตที่รับงานจากลูกคา
ศูนยปฏิบัตกิ ารทําใบกํากับและแกไขเอกสาร
การติดตามสถานะใบขนสินคาหลังการตรวจปลอย
การเก็บขอมูลเอกสารศุลกากรของลูกคา 5 ป
ศูนยติดตามการทํางาน
การบริหารความเสี่ยงดวยการมีสํานักงานสํารอง
ความเปนเลิศในการพัฒนาทักษะพนักงาน
ผูใหบริการโลจิสติกสแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
ใหบริการครบทุกพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดและประตูเศรษฐกิจทีส่ ําคัญทั่วประเทศ
คลินิกใหคําปรึกษาเกี่ยวกับดานศุลกากร-โลจิสติกสและดานคดีความ-กฎหมาย
คูมือมาตรฐานความเปนเลิศปฏิบตั ิการตัวแทนออกของและบริการโลจิสติกส
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บทที่ 2 ความปลอดภัยดานมาตรฐานทั่วไปของการบริการพิธีการศุลกากร
1. ความปลอดภัยดานมาตรฐานทั่วไปของการบริการพิธีการศุลกากร
2. เงื่อนไขที่ไมสามารถดําเนินการไดตามมาตรฐาน (ปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได)
บทที่ 3
1.
2.
3.
4.

6
6-7

ความปลอดภัยดานการใหบริการงานขาออก (Export Service)
ขั้นตอนการทํางาน Before Load ของฝายบริการลูกคาขาออก
ขั้นตอนการทํางานของฝายปฏิบัติงานขาออก (ชิปปง) หรือเรียกวา DV
ขั้นตอนการทํางาน After Load (หลังงานเสร็จสิ้น) ของฝายบริการลูกคาขาออก
กระบวนการจัดการสินคาที่ไมตรงกับเอกสารและการปองกันสินคาตกเรือสําหรับบริการงานขาออก
(Export)

8
9
9
10

5. กระบวนการจัดการสินคาที่เสียหายสําหรับงานบริการขาออก (Export)
6. การประเมินผล (Key Performance Indicator)
บทที่ 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
บทที่ 5

ความปลอดภัยดานการใหบริการงานขาเขา (Import Service)
ขั้นตอนการทํางาน Before Loading ของฝายบริการลูกคาขาเขา (Customer Service)
ขั้นตอนการทํางานของฝายปฏิบัติการขาเขา
ขั้นตอนการทํางานหลังงานเสร็จสิ้น After Clearing ของฝายบริการลูกคาขาเขา
กระบวนการจัดการสินคาที่ไมตรงกับเอกสารสําหรับงานบริการงานขาเขา (Import)
กรณีสินคาไมตรงกับเอกสาร
กระบวนการจัดการสินคาที่เสียหาย
การประเมินผล (Key Performance Indicator)

1.
2.
3.
4.

12
13
13
14
14
14
15-16

ความปลอดภัยดานประเมินความเสี่ยงพิธีการศุลกากร

1. กําหนดลักษณะของงานที่มีความเสี่ยง
2. รายละเอียดตองระบุในใบแจงเตือนความเสี่ยงและคาใชจายพิเศษ
3. ประเภทความเสี่ยงในการทํางาน
บทที่ 6

10
10-11

17
17
17-20

ความปลอดภัยดานสิทธิประโยชนคืนอากร-ชดเชย –สงวนสิทธิ-งานคาง
ดานคืนอากรตามมาตรา 29
ดานชดเชยอากร
ดานสงวนสิทธิคืนเงินอากรทั่วไป
ดานงานคาง

21
21
21
22

บทที่ 7 ความปลอดภัยดานสินคาความเสี่ยงสูง (High Risk Goods)
1. ประเภทสินคาที่มคี วามเสี่ยงสูงทั้ง 9 ประเภท
2. รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตามคูมือดูแลสินคาความเสี่ยงสูง
3. เงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับสินคาที่มีความเสี่ยงสูง

23
23
24-28

บทที่ 8 การตรวจสอบเอกสารใบขนสินคากอนสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสระบบ PAPERLESS
1. ระบบควบคุมคุณภาพ ( Quality Inspection )
2. มีระบบการตรวจสอบใบขนฯสินคาแบบ Double Check
3. การตรวจใบขนสินคาขาเขา – ขาออก

29
29
30-33

บทที่ 9 ความปลอดภัยการสงมอบสินคา ของฝายปฏิบัติการ (DV)
1. DV รับเอกสารจาก Customer Service (CS) โดยทําการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตาม
Check List

34

2. ดานการตรวจสอบสภาพของสินคากอนการตรวจปลอย
3. การดูแลสินคาไมใหเกิดความเสียหาย

34
34-35

บทที่ 10 ความปลอดภัยดานการเฝาระวัง ติดตามและตรวจสอบการทํางาน (WMC)
1. การแจงเตือน E-Alert
2. ติดตามสถานะใบขนสินคาและ Call Center 24 Hours
3. การดําเนินการตามมาตรฐาน AEO ของกรมศุลกากร

36
36
37-38

บทที่ 11 การะติดตามสถานะใบขนสินคาหลังการตรวจปลอย (Document Control Center : DCC)
1.
2.
3.
4.
5.

สงขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาเพื่อใชในการกํากับตูสินคาในการตรวจปลอย
การติดตามสถานะ 0309 ของใบกํากับการขนยายสินคาและใบขนสินคาขาออก
การติดตามสถานะ 0409 ของใบขนสินคาขาออกหลังจากเรือออก
การจัดสงสําเนาใบขนสินคาขาเขาและใบขนสินคาขาออกสถานะ 0409 หลังการตรวจปลอย
การใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง

39
39
40
40
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บทที่ 12 ความปลอดภัยดานการจัดสงเอกสาร (Messenger)
1.
2.
3.
4.
5.

RIGHT TIME / ถูกตรงตอเวลา
RIGHT PLACE / ถูกสถานที่
RIGHT CONDITION / เงื่อนไขของการสงมอบเอกสาร
RIGHT COST / ราคาตนทุน
RIGHT SAFETY / ความถูกตองปลอดภัยของเอกสาร

42
42
42
42
43

บทที่ 13 ความปลอดภัยดานบันทึกฐานขอมูล ในระบบ MASTER PROFILE
(ฐานขอมูลลูกคา ดานพิธีการศุลกากร)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กําหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการจัดสงขอมูล Master Profile
รายละเอียดในการบันทึกฐานขอมูล Master Profile
การดําเนินตามคําสั่งที่ 1/2561 เรื่องการเพิ่มและแกไขขอมูลในระบบ Master Profile
การแจงใหลูกคาอนุมัติรับทราบการใชพิกัด
การบันทึกฐานขอมูลเขาระบบ
กรณีเรงดวนฉุกเฉินเพื่อขอลัดขั้นตอนในการบันทึกฐานขอมูล Master Profile
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สามารถขอคูมือความเปนเลิศระบบปฏิบัตกิ ารตัวแทนออกของ
และบริการโลจิสติกส ไดที่นี่...
E-Mail : Mkt4@v-servegroup.com
Call Center : 02-744-1007 ต่อ 19
Hot Line : 064-656-5999 สายตรง
www.v-servelogistics.com

สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมได
โดยการ SCAN QR CODE ไดที่นี่

บทที่ 1
ระบบประกันความพึงพอใจ
มาตรฐานปฏิบัติการความเปนเลิศปฏิบัติการตัวแทนออกของและบริการโลจิสติกส
Satisfaction Warrantee : Customs Clearance & Logistics Service Best Practice
1. Just In Time Best Practice / ระบบปฏิบัติการความเปนเลิศการสงมอบสินคา





Inbound / ขาเขา
Outbound / ขาออก
Inbound Air Port
LCL Inbound

98%
100%
98%
98%

เอกสารครบถวนลวงหนา 3 วันทําการกอนวันเรือเขา
เอกสารครบถวนลวงหนา 1 วันทําการกอนวันเรือออก / ETL
เอกสารครบถวนลวงหนา 1 วันทําการกอน Flight Landed
เอกสารครบถวนหลังเอเยนตเรือเปดตู 1 วันทําการ

2. Document Inspection Process / มีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอนตรวจปลอย
 Inbound / ขาเขา
 Outbound / ขาออก

Error ไมเกิน 0.1%
Error ไมเกิน 0.1%

3. Customs Tariff Code Master Profile / ระบบการขึ้นทะเบียนพิกัดภาษีศุลกากร-การยกเวนอากร
โดยมีผูชํานาญการศุลกากรรับอนุญาตตรวจสอบและตองผานการตรวจสอบจากลูกคา โดยเฉพาะพิกัด
และอัตราอากรรวมถึงการยกเวนอากรตามสิทธิ์จะถูกฝงเขาไปในระบบฐานขอมูลซอฟตแวร การทําใบขนสินคา
ผูปฏิบัติงานไมสามารถแกไขไดเปนการปองกันความผิดพลาดในการใหพิกัดศุลากรผิด มีการอัพเดททุก 4 เดือนโดย
ลูกคาสามารถดาวนโหลดไดทางอิเล็กทรอนิกส

4. ERP Shipment Planning (Inbound/ Outbound) / มีกระบวนการขึ้นทะเบียนงานนําเขา-สงออก
ทุกชิปเมนตที่รับงานจากลูกคา
นวัตกรรมระบบซอฟตแวรของวี-เซิรฟเชื่อมโยงกับโครงขายโปรแกรมERP ตั้งแตการรับงาน-วันปลอย/ตรวจ
สินคา-การออกใบแจงหนี้ ฯลฯ ลูกคาสามารถขอ Password เพื่อเขาไปตรวจสอบและตรวจสอบยอนหลัง
(Tracking and Traceability)

5. Call Center 24 Hours / ศูนยปฏิบัติการทําใบกํากับและแกไขเอกสาร
เพื่อการยกตูสินคาขึ้นเรือโดยไมติดขัดหรือตูสินคาตกเรือรวมถึงรถบรรทุกไมตองรอคางคืนมีพนักงานเขา
กะทํางาน 24 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 08.30 น. - เวลา 07.00 น. (วันรุงขึ้น) โดยเชื่อมโยงกับระบบขนสง (E-TRUCK)
ซึ่งจะมีการควบคุมการสงมอบตูสินคากอน “Closing Date/ Time” ซึ่งจะมีการใสขอมูลที่ตั้งโรงงานลูกคาและจุด
สงมอบสินคา ณ ทาเรือตางๆ (ติดตอ Call Center 086-341-2736)
สามารถดูขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับ Call Center 24 hours
ผานมือถือไดที่นี่

6. Customs Entry Status 0409 / การติดตามสถานะใบขนสินคาหลังการตรวจปลอย
เปนระบบนวัตกรรมซอฟตแวรเชื่อมโยงกับขอมูล E-Customs ตั้งแตการทําใบขนสินคา-การตรวจสินคา
จนถึงการยกตูคอนเทนเนอรขึ้นเรือเพื่อเปนการติดตามสถานะพิธีการศุลกากรสงออกครบถวน โดยลูกคาสามารถ
ขอ Password เพื่อติดตามสถานะงานทาง E-Tracking (สามารถเขาชมและสาธิตการทํางานได)
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7. E-Customs Document Filing / การเก็บขอมูลเอกสารศุลกากรของลูกคา 5 ป
ตามกฎหมายศุลกากรผูนําเขา-และสงออกจะตองเก็บเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อใหศุลกากรสามารถเขามาสุม
ตรวจไดเปนระยะเวลา 5 ป ทางวี-เซิรฟฯมีนวัตกรรมซอฟตแวรเชื่อมกับเครื่องสแกนเนอรเก็บเอกสารที่เกี่ยวของ
กับพิธีการศุลกากรเปนหมวดหมูโดยสามารถเลือกซอรสจากเลขที่ Invoice หรือเลขที่ใบขนสินคารวมถึงวันเรือเขา/
เรือออก โดยลูกคาสามารถขอเอกสารยอนหลังได

8. WMC : Watching Monitor Center / ศูนยติดตามการทํางาน
เปนหนวยงานเชื่อมโยงกับซอฟตแวรซึ่งเปนนวัตกรรมของวี-เซิรฟฯ ในการติดตามการทํางานเพื่อใหการสง
มอบสินคาเปน “Just In Time” และการติดตามใบสถานะขนสงสินคา (Status 0409) ฯลฯ เพื่อใหสอดคลองกับ
การประกันความพึงพอใจใหกับลูกคา

9. Risk Management : Remote Office / การบริหารความเสี่ยงดวยการมีสํานักงานสํารอง
เพื่อรองรับภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินที่คาดไมถึงทําใหสามารถบริการงานใหลูกคาไดอยางตอเนื่อง
(BCM) สํานักงานสํารอง 2 แหง สํานักงานใหญ สุขุมวิท 77 ใหศูนยขนสงกิ่งแกวเปนสํานักงานสํารองและสํานักงาน
หาดใหญ มี Remote Office อยูที่ศูนยขนสงดานปาดังเบซาร โดยมีคอมพิวเตอร-เซิรฟเวอรสํารอง-รวมถึง
ซอฟตแวร “E-Customs” พรอมทั้งมีการอัพเดทขอมูลสินคาของลูกคาวันตอวันอีกทั้งมีการซอมอยางนอยปละ
3 ครั้ ง กรณี มีอัค คี ภั ย สํ านั กงานสํ ารองสามารถทํ าพิ ธีการศุ ลกากรได ภ ายในไม เ กิ น 2 ชั่ วโมง (สามารถขอ
รายละเอียดไดที่ฝายการตลาด)
สามารถดูขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับ Remote Office
ผานมือถือไดที่นี่

10. Skill Development Best Practice / ความเปนเลิศในการพัฒนาทักษะพนักงาน
นโยบายคุณภาพกําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ “Skill Capital” ดวยการสรางเสริมทักษะ และ
ศักยภาพของพนักงานตั้งแตระดับบริหาร-ระดับกลาง-ระดับปฏิบัติการ มีการนําระบบ Mentor & Coach เขามา
ชวยในการแบงแยกระดับทักษะของพนักงาน รวมถึงมีศูนยบมเพาะพนักงานใหม (New Staff Incubate Center)
ในการอบรมกอนใหปฏิบัติงานจริง ในป2562 มีหลักสูตรการอบรมพนักงานและการดูงานในระดับตางๆรวมกันถึง
107 หลักสูตร มีหนวยงานรับผิดชอบทําการประเมินผลและติดตามการฝกอบรมอยางใกลชิด อีกทั้งมีศูนยฝกอบรม
ของตนเองภายใตสถาบันวิชาการวี-เซิรฟ (V-serve Academy Institute) และโรงเรียนสงเสริมการนําเขาสงออก
ใหการอบรมทักษะทั้งกับพนักงาน-ลูกคาและผูนําเขาสงออก สามารถดูรายละเอียดไดทางเว็บไซต
www.v-serveacademy.com

11. Logistics Integrated Provider / ผูใหบริการโลจิสติกสแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
V-serve Group เปนผูใหบริการในทุกมิติของงานโลจิสติกสทั้งดานพิธีการศุลกากร, การขอคืนอากรและ
สิทธิประโยชนทางภาษี, สํานักงานกฎหมายครบวงจรโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศุลกากร, ผูใหบริการ International
Freight Forwarder ใหบริการขนสงระหวางประเทศทั้งทางเรือ อากาศและรถไฟ (โดยเฉพาะเสนทางดานปาดังเบ
ซาร-ทาเรือปนัง) , มีคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาของวี-เซิรฟฯ 3 แหง มีพื้นที่ใหบริการมากกวา 50,000
ตารางเมตรบนเนื้อที่รวมกัน 100 ไร พรอมดวยฟลีทรถบรรทุกรวมกันมากกวา 350 คันและมีศูนยขนสง-ลานวางตู
คอนเทนเนอร 3 แหง ไดแก ถนนกิ่งแกว, ทาเรือแหลมฉบัง และดานปาดังเบซาร, ดานงานมูลคาเพิ่มตามดีมานด
ของลูกคา เชน งานบรรจุตูคอนเทนเนอร งานติดฉลาก งานแพ็คกิ้ง-แบงบรรจุ ฯลฯ อีกทั้งเปนผูนําเขาทั้งขายปลีก
และขายสงวัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวของกับคลังสินคาและงานโลจิสติกสเกือบทุกชนิด (มีศูนยสาธิตการบรรจุตู ณ
คลังสินคาบางนา กม.12 ลูกคาสามารถเขาชมและฟงบรรยายติดตอไดที่ฝายการตลาด)
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12. Comprehensive Service for Main Hub & Economic Gateway / ใหบริการครบทุกพื้นที่
ครอบคลุมจังหวัดและประตูเศรษฐกิจที่สําคัญทั่วประเทศ เชน สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ, สาขาทาเรือแหลม
ฉบัง, สาขาระยอง(บานฉาง), สาขาสุราษฎรธานี(อําเภอเมือง), สาขาหาดใหญ, สาขาดานปาดังเบซารสาขาทาเรือ
สงขลา, สาขายอยทาเรือปนัง, สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร 2 (โคราช), สาขาดานแมสอด, สาขานครยางกุง
(ประเทศเมียนมา), อีกทั้งยังมีศูนยขนสง 3 แหงไดแก ถนนกิ่งแกว-ทาเรือแหลมฉบัง- ดานปาดังเบซาร, มีคลังสินคา
และศูนยกระจายสินคา 3 แหงไดแก คลังสินคาบางนา ถนนศรีนครินทร กม.12 , คลังสินคาบางปู ถนนเทพารักษ
กม.16 และคลังสินคากิ่งแกว ถนนกิ่งแกว ซอย 37

13. Customs & Logistic Clinic / คลินิกใหคําปรึกษาเกี่ยวกับดานศุลกากร-โลจิสติกสและดานคดีความกฎหมาย มีศูนยใหการปรึกษาประกอบดวยผูเชี่ยวชาญแตละดานใหการปรึกษาทางอิเล็กทรอนิกสทั้งดานพิกัด
อัตราศุลกากร การยกเวนอากร งานดานภาษีอากร กฎหมาย ดานขนสง คลังสินคาและบรรจุภัณฑ รวมถึงการ
ขนสงโลจิสติกสขามแดนประเทศเพื่อนบาน หากประสงคที่จะมาพูดคุยหรือปรึกษาหารือสามารถติดตอไดทาง
โทรศัพท 02-332-3940 ตอ 1078 Email : Tanakorn_s@v-servegroup.com
สามารถดูขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับ Customs & Logistic Clinic
ผานมือถือไดที่นี่

14. Customs Clearance Standard Best Practice Manual / คูมือมาตรฐานความเปนเลิศปฏิบัติการ
ตัวแทนออกของและบริการโลจิสติกส
ในการปฏิบัติงานดานตัวแทนออกของไดยกระดับไปถึงระบบปฏิบัติการเปนเลิศ โดยมีคูมือการทํางาน
ครอบคลุมความเสี่ยงและความปลอดภัยในการปฏิบัติการพิธีการศุลกากรในดานตางๆ 12 ดานลูกคาสามารถขอ
คูมือเปนเอกสารหนาประมาณ 57 หนาผานทางฝายการตลาด โทรศัพท 02-7441007 ตอ 19
สามารถดาวนโหลดสารบัญคูมือมาตรฐานความเปนเลิศปฏิบัติการตัวแทนออกของ
และบริการโลจิสติกส ผานมือถือไดที่นี่

การใชคูมือฉบับนี้
โปรดอานและทําความเขาใจ รายละเอียดการทํางานและดําเนินการใหเปนไปตาม
“คูมือมาตรฐานความปลอดภัยดานพิธีการศุลกากร”
หากไมเขาใจหรือมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่ฝายเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทํางาน
ไดทเี่ บอรโทร 02-332-3940-9 ตอ 1091 หรือที่ คุณธนากร แสงพิทูร ตอ 1078
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บทที่ 2
ความปลอดภัยดานมาตรฐานทั่วไปของการบริการพิธีการศุลกากร
1. งานบริการขาออก (Export Service)
สามารถดําเนินการผานพิธีการทางศุลกากรจนสินคาสามารถบรรจุหรือลากตูสงออกไดทันเวลาตามวัน
ซึ่งลูกคากําหนด (ETL. Date) โดยทั่วไปลูกคาจะตองจัดสงเอกสาร หรือแจง Shipment ลวงหนากอนวันสงออก
1 วันทําการ
2. งานบริการขาเขา (Import Service)
การนําเขาทางเรือสามารถดําเนินการผานพิธีการทางศุลกากรและจัดสงสินคาใหลูกคาไดภายในไมเกิน
4 วัน หลังวันเรือเขา (ETA. Date) สําหรับทางอากาศ (Air port) ภายในไมเกิน 1 วัน นับแตวัน Flight Arrival
Date หรือตามเวลาที่ไดมีการตกลงกับลูกคา (ไมนับวันหยุดราชการ)โดยลูกคาจะตองสงเอกสารครบสมบูรณ
(Complete) ลวงหนากอนเรือเขา 3 วันทําการและชําระภาษีกอนวันปลอยของ 1 วัน ทําการ
3. งานบริการคืนอากร (Duty Refund) มาตรา 29
เนื่ องจากการคื นอากรตามตรา 29 ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ของกรมศุลกากรมี หลาย
ประเภทโดยทั่วไปจะสามารถดําเนินพิธีการทางศุลกากรในการขอคืนอากรไดภายใน 45 วัน นับแตวันยื่นชุดเอกสาร
(โดย 90% ของงานบริการ จะสามารถทําไดตามกําหนดนี)้
เงื่อนไขที่ไมสามารถดําเนินการไดตามมาตรฐาน (ปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได)
1. Customer Defect / ปจจัยเกิดจากลูกคา ลูกคาไมจัดสงเอกสารที่จําเปนในการดําเนินพิธีการทาง
ศุลกากรกอนวันบรรจุตูหรือลากตู 1 วัน สําหรับงานขาออกหรือ 3 วัน ลวงหนากอนวันเรือเขาสําหรับงาน
ขาเขาหรือสําหรับงานคืนอากรตามมาตรา 29 ลูกคาจะตองสงใบแนบคืนอากรขาเขาและขาออกฉบับ
ตนฉบับกอนการเริ่มตนรับงานสินคาของลูกคาไมตรงกับเอกสารของลูกคา
2. Official Holiday Defect / ปจจัยวันหยุดราชการ กําหนดเวลามาตรฐานจะไมนับวันหยุดราชการ
(Holiday) ซึ่งจะมีกําหนดไวในแปลนงาน
3. Goods Defect / สินคาของลูกคาไมตรงกับสําแดงในเอกสารของลูกคาเอง หรือใชรหัสวา GD กรณี
เชนนี้จะตองมีการแจงใหลูกคารับรูโดยใชวิธี PC. Report
4. Unable Defect / เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เชน กรมศุลกากร หรือเจาหนาที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือ
วิธีการปฏิบัติงานโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาและสําหรับการขอคืนอากรตามมาตรา 29 เหตุสุดวิสัยยัง
รวมถึงการที่งานไดรับการอนุมัติแลวแตทางราชการติดขัดเกี่ยวกับการจายเงินคืนอากรดวยสาเหตุตางๆ
เชน ไมมีงบประมาณหรือเปนปญหาของการออกเช็คของหนวยราชการ (UD = Unable Defect)
5. Urgent Case / กรณีงานเรงดวน หากลูกคาประสงคที่จะใหมีการทํางานบริการงานขาเขาและขาออก
ใหเร็วกวามาตรฐานการบริการของบริษัทฯ ตามที่กําหนดลูกคาจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรมายัง
พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE) ผู รับผิดชอบงาน ทั้ งนี้หากพนักงานบริ การลูกค า
(COSTOMER SERVICE) พิจารณาวาปฏิบัติไดหรือไมไดจะตองตองแจงใหลูกคาทราบเปนลายลักษณอักษร
โดยเร็วที่สุดพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)จะตองสอบถามความสามารถในการปฏิบัติงาน
จาก DV ประกอบการพิจารณา)วิธีการปฏิบัติเมื่อไมไดรับหนังสือแจง Urgent Case จากลูกคา ไดแก
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1) กรณีปฏิบัติได
(1) ให พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE) หรือหัวหนางานทําหนังสือแจงใหกับ
ลูกคาทราบโดยระบุเงื่อนไขตางๆ (หากมี)
(2) ให พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)มีคําสั่งไปยัง DV ที่รับผิดชอบงาน
โดยใชสําเนาฉบับในขอ 5.1 ขอที่ (1) เปนคําสั่งโดยตองระบุวันที่และเวลาของการสง
มอบสินคาใหชัดเจน
2) กรณีปฏิบัติไมได
(1) ให พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ทําหนังสือถึงลูกคาแจงเหตุผลของ
การปฏิบัติไมได
(2) หากลูกคายังยืนยันใหเปน Case Urgent ให พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER
SERVICE) นําเรื่องใหทางหัวหนางานเปนผูพิจารณา
(3) กรณีหัวหนางานพิจารณาแลวยังเห็นวาไมสามารถปฏิบัติงานไดก็ใหทําหนังสือแจงลูกคา
เปนลายลักษณอักษรอีกครั้งพรอมทั้งเหตุผลประกอบ
(4) ทั้งนี้ใหพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)สงสําเนาตามขอ 5.2 (3) จํานวน
1 ฉบับใหกับฝายการตลาดรับทราบและจัดเก็บ
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บทที่ 3
ความปลอดภัยดานการใหบริการงานขาออก (Export Service)
1. ขั้นตอนการทํางาน Before Load ของฝายบริการลูกคาขาออก (Customer Service) ไดมีการแบงงาน
ออกเปนแตละแผนกพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE) สําหรับใหการบริการแกลูกคาเปน
แบบเฉพาะเจาะจงโดยใหบริการแบบ One Stop Service ลูกคาสามารถติดตามงานไดตั้งแตรับงานจนปด
งานโดยมีขั้นตอนดังนี้
1) การรับแจงงานโดยลูกคาอาจ Fax หรือสงเอกสารที่จําเปนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือทาง
บริษัทอาจดําเนินการจัดทําขึ้นตามขอบเขตการบริการตามที่ทางฝายการตลาดไดทําขอตกลงไวกบั
ลูกคา
2) การออกแผนงานสงออกใหลูกคา (Export Plan Loading) เปนรายงานที่เชื่อมโยงกับโปรแกรม
ERP ตองจัดสงใหลูกคาทุกครั้งที่มีการยืนยันการสงออกเปนเอกสารที่สําคัญที่สุดเพราะพนักงาน
ของ V-SERVE จะใชเปนหลักฐานในการทําเอกสารสงออก สวนเอกสารของลูกคาที่ใช Load จะ
ถือเปนเอกสารประกอบในการทํางานเทานั้นทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)
ตองแจงลูกคาไดใหความสําคัญกับ Export Plan Loading หากไมไดรับหรือไมถูกตองจะตองแจง
ทันทีซึ่งลูกคาจะใชในการติดตามสถานภาพในการทํางานในระบบ Electronic Tracking ทั้งขณะ
ปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงานโดยวิธี On-line ทั้งในแบบ Internet และ Extranet (ลูกคา
สามารถดูทาง Internet และมือถือผาน App. (ดูภาพประกอบหนา 16)
3) ขั้นตอนการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก ตัวแทนบริษัทเรือ , Survey โดยเฉพาะใน
สวนของการขนสงหากลูกคาใหบริษัทเปนผูประสานงานจัดหาขนสงก็ตองใชบริการจากผูใ หบริการ
ขนสงซึ่งขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อผูใหบริการและการแจงการใชบริการใหพนักงานบริการลูกคา
(COSTOMER SERVICE)ใชแบบฟอรมใบแจงการใชบริการ (ขนสง) โดยตองปฏิบัติตามคูมือ
กระบวนการทํางานของแผนกบริการจัดหาขนสง
4) การทํางานในสวนที่เกี่ยวกับการเตรียมและการตรวจสอบ (On Process Inspection) โดยการ
ตรวจความครบถวนและถูกตองของเอกสารที่จะนําไปใชในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อใหงาน
ไมมีความผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร(Accuracy)ทั้งนี้ชุดใบขนฯขาออกจะตองมีการ Pre-Print เพื่อ
ตรวจสอบเอกสารก อ นส งข อ มู ลให กั บกรมศุ ล กากรและเมื่ อ มี ก ารตรวจสอบแล วจะทํ าการ
ประทับตรา “INSPECTED” และนําไปใหแผนกตรวจสอบเอกสาร (Documents Inspection)
ทําการตรวจสอบอีกครั้ง โดยการประทับตราตรวจสอบในใบขนฯขาออกแลวจึงสงชุดเอกสารให
DV นําไปดําเนินการตอ
2. ขั้นตอนการทํางานของฝายปฏิบัติงานขาออก (ชิปปง) หรือเรียกวา DV ซึ่งเปนหนวยงานในการปฏิบัติงาน
(Operation) ในการติดตองานภายนอกบริษัทซึ่งไดแบงออกเปนแผนกประจําแตละทารวมทั้งสํานักงาน
สาขาสุวรรณภูมิและสาขาแหลมฉบังโดยจะมีวิธีการทํางานดังนี้
1) การรับชุดเอกสารจากฝายบริการลูกคาขาออกซึ่งประทับตรา “INSPECTED” โดยจะตองตรวจสอบ
ความครบถวนและความถูกตองของเอกสารโดยจะยึดถือ Export Plan Loading เปนเอกสารสําคัญ
โดยจะไมมีการดําเนินงานนอกเหนือจากที่ปรากฏในแผนงานดังกลาวโดยเด็ดขาด
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2) การดําเนินพิธีการศุลกากรใบขนสินคาขาออก โดยทั่วไปจะใชระบบ Paper Less แบบ Green Line
โดยจะสําแดงสิทธิประโยชนตางๆ ก็เปนไปตามที่ทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)
มีการแจงไวตาม Export Plan Loading ไดแกการขอชดเชยภาษีมาตรา 29หรือ BOI ฯลฯการ
สงออกโดยใชสิทธิตัวแทนออกของรับอนุญาตมาตรฐาน เอ อี โอ จะไดรับสิทธิ Green Line ซึ่งจะมี
การ Post Review จากกรมศุลกากรภายหลังการสงออกแลวเสร็จ
3) การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสินคาของกรมศุลกากรซึ่งจะมีวิธีการที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับวาจะเปน
การสงออกแบบ CFS หรือ CY หรือแบบอื่นๆ
4) การปฏิบัติการในการรับบรรทุกตูสินคาของตัวแทนบริษัทเรือทั้งนี้กรณีที่การทํางานไมเปนไปตามที่
กําหนดหรือสินคาเสียหายก็ใหแจงและรายงานใหพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)
รับทราบพรอมทั้ งสั่ งการและแจงกับลูกคาโดยการทํ ารายงานป ญหาใหกับลู กค าซึ่ งเรียกว า PC.
Report
5) การติดตามเอกสารหลังการสงออกไดแก การติดตามสถานะสงออกเริ่มจาก 0301, 0309 จนกระทั่ง
ไดรับสถานะของใบขนสินคาขาออก 0409 จึงถือวาสมบูรณตามพิธีการสงออกใหเปนไปตามคูมือการ
ติดตามสถานะใบขนสินคา
6) การปดงานและการสงเอกสารให DVโดยการรายงานการตรวจสินคาลากตูที่เรียกวา CY Report
ใหกับลูกคาในวันรุงขึ้นซึ่งจะมี 2 รูปแบบคือ แบบ CY หรือแบบลูกคาบรรจุตูเองและบรรจุตู CFS
พรอมทั้งสงชุดเอกสารตางๆ ใหกับทาง DV เพื่อสงใหกับลูกคาหลังจากที่งานไดเสร็จสิ้น
3. ขั้นตอนการทํางาน After Load (หลังงานเสร็จสิ้น) ของฝายบริการลูกคาขาออก
1) การรับเอกสารที่ผานการปฏิบัติงานของสวนงานปฏิบัติการหรือเรียกวา DV
2) การรายงานความสําเร็จใหลูกคาซึ่งเรียกวา Export After Loading หรือรายงานความสําเร็จของงานที่
สงออกแลวเปนการรายงานทาง Computer On-line รวมไปถึงการแกไขปญหาตางๆเกี่ยวกับการ
บริการที่ไมเปนไปตามขอกําหนด NCP ก็ใหจัดทํา PC. Report แจงใหลูกคาทราบ(โดยลูกคาสามารถ
Track ตรวจสอบขอมูลยอนหลังไดทางอิเล็กทรอนิกส)
3) การปดงานและเก็บเอกสารโดยการสงเอกสารตางๆใหแผนกเอกสารกลางเก็บไว 5 ปนับแตวันบรรจุตู
หรือลากตูหรือ ETL.
เอกสารที่จัดเก็บนี้ลูกคาสามารถที่จะรองขอมายังพนักงานบริการลูกคา
(COSTOMER SERVICE)เพื่อทําการจัดสงขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเทานั้น
4. Non Conforming Process (NCP) กระบวนการจัดการสินคาที่ไมตรงกับเอกสารและการปองกัน
สินคาตกเรือสําหรับบริการงานขาออก (Export)
1) งานบริการขาออกแบบที่บรรจุสินคาเขาตูในทาเรือหรือ ICD ที่เรียกวาบรรจุแบบ CFS เปนหนาที่
ของตัวแทนบริษัทเรือ(Tally) จะเปนผูรับผิดชอบในการบรรจุสินคาเขาตูจึงเปนหนาที่ของตัวแทน
บริษัทเรือในการที่จะตรวจสอบความถูกตองของสินคา เชน ชนิดของสินคาหรือ Shipping Mark
จะตองถูกตองตรงกับตูคอนเทนเนอรที่จะจัดสงตามใบ Booking ของลูกคาและตรงกับ Invoice
และ Packing List หรือ B/L
2) บริการงานบรรจุตูที่โรงงาน (CY) แบบบริษัทบริการในการบรรจุตู (หรือแบบ Logistic) ทางลูกคา
จะตองเตรียมสินคาใหตรงกับเอกสารไดแก Invoice และเอกสารอื่นๆทางบริษัทจะบรรจุโดยใช
แรงงานและเครื่องทุนแรง เชน รถยก Fork Lift โดยมีเจาหนาที่นับจํานวนสินคาและออกใบรับ
สินคาหรือเซ็นรับในเอกสารของลูกคาสําหรับกรณีลูกคาบรรจุตูเอง (CY) ลูกคาจะตองตรวจสอบ
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จํานวนและความถูกตองของสินคาวาตรงกับเอกสารและลูกคาจะตองแจงกําหนดการลากตูเขา
ทาเรือใหทางบริษัทฯทราบหามลากตูเขาทาเรือหรือ ICD กอนแจงให V-SERVE หรือสงออกกอน
ทําพิธีการศุลกากร
3) ทุกครั้งที่มีการรับงานบริการสงออก ทาง V-SERVE จะจัดทําใบ Export Plan Loading สงให
ลูกคาทาง Fax หรือทาง On-line ใหลูกคาตรวจสอบรายละเอียดตางๆดวยความถี่ถวนทาง
พนักงาน Customs Service จะดําเนินการตาม Plan หากไมมีรายการใน Plan ก็จะไมมีการ
ดําเนินพิธีการทางศุลกากรดังนั้นหากไมตรงกับความตองการหรือมีรายการเกินหรือขาดกวาสินคา
ที่จะมีการสงออกจะตองแจงใหมีการแกไขโดยไมลาชา (โดยการแจงทาง e-Mail)
5. กระบวนการจัดการสินคาที่เสียหาย สําหรับงานบริการขาออก (Export)
1) สําหรับกรณีที่พบสินคาเสียหายไมวากรณีใดสําหรับการบริการบรรจุตูในทาเรือ (CFS) เปนหนาที่
ความรั บ ผิ ดชอบของเจ าหน าที่ ตัวแทนบริ ษัท เรื อ ที่ มีห น าที่ ในการควบคุ มการบรรจุ ในการ
ดําเนินการหากสินคาเสียหายเขาตูคอนเทนเนอรไมได ใหจัดการแยกบรรจุตูสินคาหรือบรรทุก
สินคาใสรถเพื่อคืนลูกคาและใหแจงแผนก Customer Service ที่รับผิดชอบเพื่อสรุปถึงปญหา
และความเสียหายโดยการทําใบ PC. Report (Problem & Confirm) แจงปญหาและความ
เสียหายใหกับลูกคา
2) ความเสียหายที่เกิดจากการบรรจุตูแบบ CY โดยบริษัทเปนผูบรรจุตูที่โรงงานลูกคาหากพบสินคา
เสียหายก็ใหพนักงานที่คุมงานแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานของลูกคาใหนําสินคามาเปลี่ยนสินคา
ใหใหมกรณีนี้ไมจําเปนตองทํา PC. Report ยกเวนลูกคาจะมีการแจงชดใชคาเสียหา
6. การประเมินผล (Key Performance Indicator) หลังจากที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการ
แผนกบริการลูกคา (Customer Service) ซึ่งรับผิดชอบงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการมีการ
ประเมินผลการทํางานจากรายงานความสําเร็จของที่เรียกวา After Loading
1) หากความเสี ย หาย หรื อ ความผิ ด พลาดเกิ ด จากการไม ป ฏิ บั ติ ให เ ป น ไปตามคู มื อ การทํ า งาน
(Procedure) ก็ตองออกเปน CAR Report เพื่อพิจารณาหาสาเหตุและวิธีการปองกันและใหนํามา
สรุปผลในการประชุม Customer Care Marketing (CCM) ทุกเดือน
2) หากเกิดจากลูกคาหรือปจจัยภายนอกซึ่งควบคุมไมไดก็ควรเสนอแนะใหลูกคาทราบวิธีการปองกัน
ปญหาไมใหเกิดในอนาคตโดยอาจใชเปนหนังสือหรือออก e- Mail หรือออกหนังสือผานทางฝาย
การตลาด
3) การติดตามสถานะของใบขนสินคาใหดูไดจากคูมือการติดตามสถานะใบขนสินคาขาออก
4) การรายงานขอผิดพลาดในการทํางานของแผนกตรวจสอบเอกสารซึ่งจะมีรายงานประจําวัน , ประจํา
สัปดาหและประจําเดือน รายงานในการประชุมสายงานประจําเดือนเพื่อกําหนดวิธีการแกไขและ
ปองกันความผิดพลาดในการทํางาน
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รูป Plan Export Service
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บทที่ 4
ความปลอดภัยดานการใหบริการงานขาเขา (Import Service)
1. ขั้นตอนการทํางาน Before Loading ของฝายบริการลูกคาขาเขา (Customer Service) ไดมีการ
แบงแยกออกเปนแตละแผนกพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)สําหรับใหการบริการลูกคา
แบบเฉพาะเจาะจงโดยใหบริการแบบ One Stop Service ลูกคาสามารถติดตามการทํางานตั้งแตรับงาน
จนปดงานโดยมีขั้นตอนดังนี้
1) การรับงานซึ่งมีวิธีการรับงานไดแก Fax , By Hand , Courier หรือ e-Mail
2) การออก Job โดยการออกใบรับงานหรือ Job สงใหลูกคาทราบโดยการ Fax และนําเก็บเขาแฟม
งานการออก Job จะแยกเปนแบบมาตรา 29 (ลงทายดวย D) และแบบงานนําเขาปกติ(ลงทาย
ดวย X) การออก Job เปนการแสดงสถานภาพการตรวจสอบการทบทวนขอตกลง (Contract
Review)
โดยการออกแผนงานสงออกใหลูกคา (Import Plan Loading) เปนรายงานที่เชื่อมโยงกับ
โปรแกรมERP ตองจัดสงใหลูกคาทุกครั้งที่มีการยืนยันการนําเขา เปนเอกสารที่สําคัญที่สุดเพราะ
พนักงานของ V-SERVE จะใชเปนหลักฐานในการทําเอกสาร พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER
SERVICE) ตองแจงลูกคาไดใหความสําคัญกับ Import Plan Loading หากไมไดรับหรือไมถูกตอง
จะต อ งแจ งทั น ที ซึ่งลู ก ค าจะใช ในการติ ดตามสถานภาพในการทํ างานในระบบ Electronic
Tracking ทั้งขณะปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงาน โดยวิธี On-line ทั้งในแบบ Internet และ
Extranet (ลูกคาสามารถดูทาง Internet และมือถือผาน App. (ดูภาพประกอบหนา 21.)
3) การยืนยันการนําเขากับตัวแทนบริษัทเรือเพื่อยืนยันวาเอกสารที่ไดรับตรงกับที่นําเขาจริงหรือไม
4) การตรวจสอบ(On Process Inspection) โดยกาเครื่องหมาย () ไวที่ Invoice ใบแรก (มุม
ขวามือดานลาง)
5) การออกรายงาน Import Shipment Schedule หรือแผนการจัดสงและรายละเอียดของ
Shipment สินคาเปนการวางแผนการนําเขาและสงสินคาใหลูกคาโดยจัดสงใหทาง e-Mail ลูกคา
สามารถใชในการติดตามสถานภาพการทํางานในระบบ Electronic Tracking ทั้งในระบบ
Internet
6) การเตรียมทําใบขนสินคาขาเขาเพื่อผานพิธีการศุลกากรโดยจะตองจัดทําชุดเอกสารโดยจะตองมี
การเลือกวิธีการทําใบขนสินคาทั้งแบบ Green Line หรือ Red Line ในระบบ Paper Less
พรอมทั้งสิ ทธิประโยชนตางๆ ในใบขนสินคาขาเขา ตามที่ ไดมีการตกลงกับลู กคาซึ่ งลูกคาจะ
ตรวจสอบไดจากขอ (1.2)
7) การตรวจสอบเอกสาร (Inspection) กอนนําไปปฏิบัติพิธีการจะตองมีการ Pre-Print เพื่อ
ตรวจสอบเอกสารกอนที่จะสงขอมูลใหกรมศุลกากรและสงใหแผนกตรวจสอบเอกสารตรวจสอบ
อีกครั้ง (Documents Inspection) และประทับตรา “INSPECTED” ที่มุมลางซายของใบขนฯ
เพื่อใหลูกคารับรองโดยวิธีการที่ไดมีการตกลงกัน โดยรายละเอียดการตรวจสอบใหศึกษาจากคูมือ
การตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบในขั้นนี้เปนการแสดงสถานภาพความถูกตองและครบถวน
สมบูรณของเอกสาร
8) การสงใบขนสินคาและชุดเอกสารใหชิปปง หรือ DV ไปดําเนินการพิธีการศุลกากรจนไดยอดภาษี
(หากเปน Paper Less /Green Line จะสามารถชําระภาษีอากร และรับของจากทาเรือไดทันที)
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9) การเบิกภาษี และการรับเช็คจากลูกคาบริษัทฯ จะตองมีใบเบิกแจงใหกับลูกคาทุกครั้งและจะไมมี
การเบิกเงินกับลูกคาเปนเงินสด
10) การแลก D/O จากตัวแทนเรือและแจงกําหนดการจัดสงสินคาใหลูกคา (e-Mail) หากมีปญหาที่ทํา
ใหการจัดสงไมเปนไปตามกําหนด (NCP) ก็ใหจัดทําใบ PC. Report
11) การใชสิทธิตัวแทนออกของรับอนุญาต และ AEO ลูกคาจะไดรับสิทธิ Green Line แตจะมีการ
ตรวจสอบเอกสารภายหลังการตรวจปลอยแลว (Post Review)
2. ขั้นตอนการทํางานของฝายปฏิบัติการขาเขา ซึ่งเปนหนวยงานฝายปฏิบัติการ (ชิปปง) หรือเรียกวา DV
ในการดําเนินพิธีการตรวจสินคาซึ่งไดแบงแยกออกเปนแตละแผนกประจําแตละทารวมทั้งสํานักงานสาขา
สุวรรณภูมิและสาขาแหลมฉบังมีวิธีการทํางานดังตอไปนี้
1) การรับชุดเอกสารจากแผนกพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)โดยนํามาตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารกอนที่จะนําไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรและทําการตรวจสอบทาเทียบเรือหรือ
ICD ที่สินคาเขาการลงชื่อรับเอกสารใน Book คุมงาน
2) การปฏิ บัติตามสิ ท ธิ ประโยชน ทางพิ ธีก ารศุ ลกากรซึ่ งทางพนั ก งานบริ ก ารลู ก ค า (COSTOMER
SERVICE)ไดกําหนดหรือสั่งการ ไดแกเปนใบขนสินคา Paper Less ซึ่งได Green Line หรือ Red
Line หรือใบขนสินคาที่เปนมาตรา 29 ประเภทตางๆรวมทั้งใบขน BOI. หรือใบขนสินคายกเวนอากร
รวมถึงการลากตู CY หรือขนสงหนาตู
3) การปฏิบัติบริการดานประเมินราคาจนไดยอดภาษีซึ่งจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนของการเบิกภาษีและ
ชําระคาภาษีซึ่งอาจมีทั้งแบบจายดวยเช็คสั่งจายกรมศุลกากรและธนาคารค้ําประกัน (รวมถึงการตัด
บัญชีในระบบ e-Payment ของกรมศุลกากร)
4) การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการตรวจสินคาของกรมศุลกากร
5) วิธีการปลอยสินคาซึ่งจะมีขั้นตอนตางๆ เชน การชําระคาภาระรวมไปถึงการดําเนินการตางๆ สินคาที่
บรรจุตู Container จะตองมี Seal สีฟาของบริษัทฯ Seal ตูทุกครั้งหากเปนสินคาราคาแพง , สินคา
เสียหายงายหรือสินคาตองการการดูแลพิเศษลูกคาตองสงพนักงานมาควบคุมการทํางานและตองจัด
ใหมีการประกันภัย All Risk เพราะบริษัทฯจะไมรับผิดชอบในสวนนี้
6) แบบและพิธีการปลอยสินคาไดแก การลากตูหรือการปลอยสินคาแบบ Over Side โดยหากลูกคาให
V-SERVE เปนตัวแทนประสานงานขนสงก็ใหจัดหาขนสงซึ่งไดมีการขึ้นทะเบียนไวโดยใช
แบบฟอรมใบแจงการใชบริการ (ขนสง) โดยปฏิบัติตามคูมือกระบวนการทํางานของแผนกบริการ
จัดหาขนสง
7) แผนกพนักงานบริ การลูกคา (COSTOMER SERVICE)จะมีการแจงการจั ดสงสินคาโดยทําเป น
แบบฟอรมแจงทาง e-Mail หรือ Fax ใหลูกคากอนที่จะมีการจัดสงทุกครั้ง
8) การปดงานของฝาย DV โดยการมีใบสงสินคาใหลูกคาเซ็นรับและการสงเอกสารใหแผนกวางบิลเพื่อ
จัดสงใหลูกคาและใชในการเก็บเอกสารเขาระบบสแกน
3. ขั้นตอนการทํางานหลังงานเสร็จสิ้น After Clearing ของฝายบริการลูกคาขาเขา
1) การรับเอกสารที่งานเสร็จแลวจาก DV
2) การรายงานความสําเร็จของงานใหลูกคาซึ่งเรียกวา Import Shipment After Loading หรือรายงาน
สินคาปลอยแลวโดยรายงานทาง Computer On-line ซึ่งจะสงทาง e-Mail รวมถึงการรายงานการ
ดําเนินการตางๆ ในการแกไขเกี่ยวกับสินคาไมเปนไปตามขอกําหนด (NCP)
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3) การปดงานและเก็บเอกสารโดยการสงออกเอกสารตางๆ ใหกับแผนกเอกสารกลางเก็บไว 5 ปนบั แตวัน
เรือเขา (ETA. Date) ซึ่งเอกสารที่จัดเก็บนี้ลูกคาสามารถที่จะรองขอมายังพนักงานบริการลูกคา
(CUSTOMER SERVICE)เพื่อทําการจัดสงขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเทานัน้
4. กระบวนการจัดการสินคาที่ไมตรงกับเอกสาร สําหรับงานบริการงานขาเขา (Import)
การตรวจสินคาขาเขาใหตรงกับเอกสาร ไดแก Invoice , Packing List หรือ B/L เปนหนาที่ของเจาหนาที่
นายตรวจสินคาขาเขาของกรมศุลกากรจะเปนผูตรวจสอบซึ่งปกติ ทางกรมศุลกากรจะตรวจสิ นค ากั บ
เอกสารนําเขา ไดแก Invoice , B/L , Packing List หรือเอกสารอื่นๆ โดยตรวจความถูกตอง ดังนี้
1) ชนิดของสินคา
2) ปริมาณสินคา
3) เครื่องหมายหีบหอ / Shipping Mark
4) สิทธิพิเศษทางภาษีอากร (FTA) ประเภทตางๆ
5) อื่นๆ ที่สําแดงไวในใบขนสินคาขาเขา
การนําเขาทุกครั้งบริษัทฯจะจัดทําการรับงาน Job แจงใหลูกคาทาง e-Mail หรือ Fax ทุกครั้งโดยมี
รายละเอียดตางๆ เชน พิกัดสินคา อัตราอากรและเงื่อนไขตางๆ ลูกคาตรวจสอบทุกครั้งและV-SERVE ได
จัดทํา Import Shipment Schedule หรือแผนการนําเขา ซึ่งลูกคาจะตองตรวจสอบดวยความถี่ถวน
และแจงใหแกไขหากพบวาไมถูกตองตามที่ลูกคาแจงมา
5. กรณีสินคาไมตรงกับเอกสารและมีปญหาในการปลอยสินคาไมไดตามกําหนดที่แจงไวกับลูกคา(เชน สินคา
ถูกเจาหนาที่ศุลกากรจับ) ตองดําเนินการดังนี้
1) ทาง DV งานปฏิบัติการตองดําเนินการแจงใหพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ของ
แผนกบริการลูกคาซึ่งรับผิดชอบงานทราบ โดยเร็วที่สุด
2) แผนกพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)จะตองแจงใหลูกคาทราบ โดยการรายงาน PC.
Report หรือใบแจงรายงานปญหาและการยืนยันการแกปญหาใหลูกคา (Problem and Confirm
Report) ซึ่ง PC. Report จะเปนเอกสารสําคัญที่สุด ซึ่งใชในการแจงปญหาในการทํางานทุกประเภท
ของ V-SERVE ซึ่งลูกคาควรที่จะใหความสําคัญ และอานทุกครั้งที่ไดรับ
3) สั่งการใหฝายปฏิบัติการดําเนินการตามที่ลูกคาสั่งการหรือดําเนินการตามที่แผนกบริการลูกคาจะไดมี
การสั่งการตามที่เหมาะสมโดยยึดหลักนโยบายคุณภาพของบริษัทฯและกฎหมายเปนหลักซึ่งตองไมขัด
กับระเบียบและขอปฏิบัติ
6. กระบวนการจัดการสินคาที่เสียหาย สําหรับงานบริการขาเขา(Import)หากในระหวางการตรวจสินคา
หรือขนสง-ขนถายสินคาทุกขั้นตอนไดพบสินคาเสียหาย แตก , ชํารุด , เปยกน้ํา หรือขาดหายโดยมีวิธีการ
ปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1) ฝายปฏิบัติการขาเขา (Operation) ตองดําเนินการ ดังนี้
(1) สํารวจตรวจสอบลักษณะของความเสียหายวารุนแรงหรือไม โดยใหถายรูปสินคาที่เสียหายสงใหแผนก
Customer Service
(2) แจงตัวแทนบริษัทเรือ หรือ Tally ของเรือ ใหมาสํารวจความเสียหาย และออกใบ Survey หรือหมาย
เหตุไวใน Tally Sheet (หากทําไมไดจะแจงใหลูกคาทราบ)
(3) แยกสินคาที่เสียหายออกจากสินคาดี (หากทําได) ปดฝาหรือปดผนึก หรือซอมแซมหีบหอ
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(4) แจงใหแผนกบริการลูกคา (Customer Service) ที่รับผิดชอบเพื่อแจงใหลูกคาทราบโดยวิธีการ
รายงาน PC. Report และดําเนินการตามที่แผนกบริการลูกคาจะสั่งการ
(5) การสั่งการปลอยสินคาตองหมายเหตุไวในใบสงสินคาใหชัดเจนและครบถวนหากความเสียหายเกิดขึ้น
ในขณะสงหรือขณะที่ขนถายสินคาลงจากรถหรือพบวาสินคาเสียหายเพิ่มเติมหรือลดลงจากขอที่ (1)
ก็ใหดําเนินการตั้งเหมือนขอ (4)
(6) สิ นค าทุ กชนิ ดลู กค าต องจั ดให มีการประกั นตั้ งแต การเคลื่ อนย ายและการขนส งจนถึ งปลายทาง
ประเภท All Risk ทาง V-SERVE ไมไดรับผิดชอบความเสียหายในสวนนี้ หรือรับผิดชอบไมเกินตาม
ขอตกลงไวกับทางฝายการตลาด

2) ฝายบริการลูกคาขาเขา (Customer Service) ตองปฏิบัติดังนี้
(1) รับเรื่องจาก DV หรือแผนกปฏิบัติการขาเขาโดยสรุปลักษณะความเสียหายและแจงลูกคาพรอมทําใบ
รายงานปญหาและการยืนยันการแกปญหาจากลูกคา (Problem and Confirm Report) หรือใบ PC.
Report
(2) ปฏิบัติตามคําสั่งของลูกคาวาจะใหดําเนินการอยางไร เชน แจงบริษัทประกันภัยหรือกรณีที่ลูกคา
ยอมรับสินคาตามที่เสียหายใหลูกคาทําหนังสือยอมรับความเสียหายกอนสงสินคา
(3) เพื่อปองกันการถูกลูกคาใหรับผิดชอบความเสียหายโดยลูกคาจะตอง e-Mail แจงเพื่อที่จะไดลด
ขั้นตอนตามขอ 6.2 ขอที่ (1)
(4) หากพิจารณาวาความเสียหายรุนแรงก็ใหแจงใหผูจัดการฝาย(พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER
SERVICE)Manager) หรือกรรมการสายงาน เพื่อที่จะไดพิจารณาสั่งการตอไป
(5) ใหแผนกปฏิบัติการ (DV) ดําเนินการตามที่ลูกคาสั่งการเปนลายลักษณอักษรหรือเปนไปตามที่บริษัท
ไดสั่งการ
(6) ใหแผนกปฏิบัติการ (Operation) ทําหมายเหตุลักษณะความเสียหายและจํานวนในใบสงของใหลูกคา
เซ็นชื่อรับใหชัดเจน โดยใบสงของตองมีทุกๆใบที่มีการขนสงแตละคัน

7. การประเมินผล (Key Performance Indicator) หลังจากที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับสินคาพบวามีการ
ดําเนินการที่ไมเปนไปตามที่กําหนด (NCP) ทั้งประเภทที่ไมตรงกับเอกสารและประเภทที่เสียหายใหแผนก
บริการลูกคา (Customer Service) ซึ่งรับผิดชอบงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการโดยใหดําเนินการ
ดังนี้
1) หากความเสียหาย หรือความผิดพลาดเกิดจากการไมปฏิบัติใหเปนไปตามคูมือการทํางาน (Procedure) ก็
ตองออกเปน CA Report เพื่อพิจารณาหาสาเหตุและวิธีการปองกันและใหนํามาสรุปผลในการประชุม
Customer Care Marketing (CCM) ทุกเดือน
2) หากเกิดจากลูกคาหรือปจจัยภายนอกซึ่งควบคุมไมไดก็ควรเสนอแนะใหลูกคาทราบวิธีการปองกันปญหา
ไมใหเกิดในอนาคต โดยอาจใชเปนหนังสือ หรือออก e-Mail หรือออกหนังสือผานทางฝายการตลาด
3) การรายงานขอผิดพลาดในการทํางานของแผนกตรวจสอบเอกสารซึ่งจะมีการรายงานประจําวัน , ประจํา
สัปดาหและประจําเดือนรายงานในการประชุมสายงานประจําเดือนเพื่อกําหนดวิธีการแกไขและปองกัน
ความผิดพลาดในการทํางาน

หน้ า 15/57

รูปภาพ : โปรแกรม ERP Import
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บทที่ 5
ความปลอดภัยดานประเมินความเสี่ยงพิธีการศุลกากร
เปนกระบวนการรับงานที่ทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)และ DV ตองนํามาประชุมรวมกัน
ทุกครั้งที่มีการรับงานเพื่อนํามาทําการประเมินความเสี่ยงของงานโดยประเมินจากความยากงายของานซึ่งรวมถึงงานดาน
เอกสารและดานปฏิบัติงานของทาง DV และพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE) มีผลตอการใหบริการมาก
นอยอยางไรและกําหนดแนวทางที่จะปองกันไดหรือไมหากประเมินแลวมีความเสี่ยงสูงมากใหแจงไปยังฝายการตลาดเพื่อ
ทบทวนการรับงาน(การประเมินใชแบบประเมินความเสี่ยง“RISK MANAGEMENT EVALUATED FORM” )โดยใหทําการ
ประเมินในขณะที่ไดรับ CRN จากการตลาด และการรับงานครั้งแรกทุกครั้ง (กรณี ที่งานที่มีความแตกตางจากงานครั้ง
แรกหรือเปนสินคาคนละประเภทกันก็ในทําการประเมินอีกครั้งเพื่อเปนการทบทวนตามลักษณะของสินคาหากไมเคย
นําเขาหรือสงออกมากอนใหแจงทางฝายการตลาดเพื่อกําหนดราคาคาบริการดวยทุกครั้ง) สําหรับการแจงประเมินความ
เสี่ยงในการทํางานใหทําการประเมินตามรายประเภทสินคาที่มีการนําเขา-สงออก ในแตละครั้งที่มีการแจงงานและขึ้น
PLAN งาน ดังนี้
1. กําหนดลักษณะของงานที่มีความเสี่ยง ที่จะตองมีการแจงเตือนลูกคา ตามแบบฟอรม “ใบแจง เตือน
ความเสี่ยงและคาใชจา ยพิเศษ (Risk & Extra Charge Process Warning Notice)
2. รายละเอียดตองระบุในใบแจงเตือนความเสี่ยงและคาใชจายพิเศษ ตองมีเนื้อหาประกอบอยางนอย
ดังนี้
1) ดานเอกสาร ที่เกี่ยวของกับงานพิธีการศุลกากรและกฎหมายอื่นๆ
2) ดานคาใชจายพิเศษ (Extra Charge)
3) ดานความรับผิดชอบความเสียหาย
4) ดานผลกระทบหากลาชาหรือไมสามารถดําเนินการ
5) ดานความยากงายของแตละประเภทสินคาที่นาํ เขา-สงออก รวมถึงการทําเอกสาร
6) ดานเปอรเซ็นตความเสี่ยงและขอจํากัดในการรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
7) ดานผลกระทบกับทางลูกคา ทีช่ ดั เจนหากไมดําเนินการหรือปองกัน
8) ดานการ Post Audit ในอนาคตจากกรมศุลกากรหรือหนวยงานของรัฐ
3. ประเภทความเสี่ยงในการทํางาน ดานพิธีการศุลกากรโดยกําหนดเปนมาตรการความเสี่ยงของการ
ปฏิบัติงานและดานเอกสารประกอบพิธีการรวมถึงขอระมัดระวังในการทํางานในแตละงานไว 10
ประเภทพิธีการที่ตองบริหารความเสี่ยงประกอบดวย
1) งานดานพิกัดอัตราอากร ใหดําเนินการตาม บทที่ 4 วาดวยเรื่องการบันทึกฐานขอมูลใน
ระบบ Master Profile โดยตองทําการแจงลูกคาทุกครั้งที่มีการสินคาใหมเขามาตามแบบฟอรมใบแจง
พิกัดอัตราอากร
2) งานการลดหยอนและยกเวนอากรภายใตความตกลง FTA ตองทําการตรวจสอบสิทธิพิเศษ
ทางภาษีอากรโดยตองคํานึงถึงการไดใชสิทธิตามประเทศที่ตกลงเอาไวในแตละประเทศประกอบ
ประเทศตางๆ ดังนี้ ไทย กัมพูชา ลาว บูรไน เวียดนาม ฟลิปนส สิงคโปร มาเลเซีย พมา อินโดนีเซีย
จีน ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปรู และชิลิ ซึ่งประเทศเหลานี้หากมีการนําเขา
หรือสงออกตองทําการรองขอหนังสือแหลงกําเนิดสินคาทุกครั้งหากไมมีใหทําหนังสือยื่นยันจากลูกคา
ทุกครัง้ ที่ไมประสงคจะใชสิทธิพิเศษหรือขอทําการสงวนสิทธิเอาไวทุกครั้งทั้งนี้ตองมี e-Mail ทุกครั้งใน
การยื่นยันการใชสิทธิหรือไมใชสิทธิพิเศษทางการคา
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3) งาน Return Cargo คือสินคาตามภาค 4 ประเภท 1 ที่ทางผูสงออกไดทําการจําหนายสินคา
ไปยังตางประเทศ โดยทางผูซื้อไมยอมสินคาเขาประเทศและตองการสงสินคากลับมายังประเทศไทย
ในขณะผานพิธีการสงออกไมไดทําใบสุทธินํากลับเอาไวและตองการขอยกเวนภาษีอากรในการนํา
กลับมาในราชอาณาจักรไทยซึ่งตองมาดําเนินพิธีการผอนผันใบสุทธินํากลับหรือ Return Cargo เมื่อ
รับงานทางพนักงานบริการลูกคา(COSTOMER SERVICE)ตองออกหนังสือแจงความยินยอมในการใช
บริการกอนทุกครั้งที่มีการนํากลับ (หนังสือยินยอมการใชบริการสามารถขอไดที่ผูจัดการฝาย WMC )
หากไมมีการเซ็นยินยอมไมรับบริการใหสงงานคืนโดยแจงมายังผูจัดการฝายหรือกรรมการสายงานกอน
การคืนงาน และทําหนังสือแจงฝายการตลาดรับทราบดวย
4) งาน Re-Export ตามมาตรา 28 คือสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ ตอมาปรากฏวาสินคาที่
นําเขาไมตรงตามความตองการของผูนําเขาหรือผูนําเขาตองการจะทําการสงออกไปจําหนายตอโดยมี
ทั้งประเภทในและนอกอารักขาของศุลกากรทางผูสงออกตองมีใบขนสินคาขาเขาประกอบการสงออก
ทุกครั้งเพื่อใชในการพิจารณาทําการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (Re-Export) วัตถุประสงคหลัก
คือตองการขอคืนเงินอากรที่ไดชําระไวในขณะที่นําเขา โดยทางผูนําเขาสามารถขอคืนอากรได 9 ใน
10 สวนหรือสวนที่เกิน 1,000 บาท ในจํานวนที่สูงกวาในใบขนสินคาแตละฉบับ(นอกอารักขา) สวนใน
อารักขาชําระภาษี 1ใน สวนหรือไมเกิน 1,000 บาทสามารถดูรายละเอียดไดที่ประกาศกรมศุลกากรที่
178/2560 โดยทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE) ตองดูวันนําเขาจากใบขนสินคา
ขาเขาตองไมเกิน 1 ปนับจากวันเขา และลูกคาตองกําหนดวันสงออกกอนใบขนสินคาขาเขาหมดอายุ
อยางนอย 2 สัปดาหพรอมออกใบแจงความเสี่ยงใหกับทางลูกคาหากลูกคาสงงานมาใหหลังจากวัน
นําเขาใหทําการคืนงานทันที (ไมสามารถทําพิธีการแบบ Re-Export ไดหากประสงคจะสงออกใหทํา
การสงออกแบบการสงออกปรกติทั่วไป)
5) งานสุทธินํากลับ ตามภาค 4 ประเภท 1 คืองานประเภทที่ทางผูสงออกไดมีการแจงกับทาง
ศุลกากรวาของดังกลาวจะนําไปแสดงหรือโชวรวมถึงการนํ ากลับของ PACKAGING ที่ใช ในการ
หมุนเวียนนํากลับมาใชใหมในประเภทของสินคาเดิมที่มีการสงออก ซึ่งตองมีการควบคุมวันหมดอายุ
ของใบขนสินคาขาออกที่กําหนดสิทธิพิเศษไวเปน “สุทธินํากลับ”
ทาง พนักงานบริการลูกคา
(COSTOMER SERVICE)ตองทําการควบคุมไวในระบบ e-alert การแจงกอนวันหมดอายุอยางนอย
30 วันทําการ และตองแจงลูกคาใหดําเนินการจัดทําเอกสารเพื่อทําตออายุของใบขนสุทธินํากลับ ณ
ดานศุลกากรที่ยานพาหนะออกจากราชอาณาจักรกอนวันหมดอายุของใบขนสุทธินํากลับที่ดาน LAST
PORT (ดานสงออก) ซึ่งใบขนสุทธินํากลับมีอายุ 1 ปนับจากวันที่สงออกหากหมดอายุไปแลวใหไปตอ
อายุที่ดาน FIRST PORT (ดานนําเขา) พรอมแจงคาใชจายที่เกิดขึ้นในการตออายุทุกครั้ง
6) งานสุทธินํากลับเพื่อสงไปซอมแซม ตามภาค 4 ประเภท 2 คือประเภทที่ทางผูสงออก ไดมี
การนําเขาสินคามาจากตางประเทศ ตอมาสินคาชํารุด หรือ เสียหาย ซึ่งตองการสงออกไปซอมแซมยัง
ตางประเทศ เพื่อนํากลับเขามาโดยการยกเวนอากรนําเขา โดยจะไดรับการยกเวนอากรสําหรับสินคา
เดิมที่สงออกไปซอมแซม สวนคาแรง และคาอุปกรณตางๆ ที่เพิ่มเติมตองชําระภาษีอากรในสวนที่
เพิ่มเติมจากของเดิมที่สงออกไป และชําระในเงื่อนไข FOB ทาง พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER
SERVICE)ตองทําการควบคุมไวในระบบ e-alert การแจงกอนวันหมดอายุอยางนอย 30 วันทําการ
ทาง พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตองแจงลูกคาใหดําเนินการจัดทําเอกสารเพื่อทํา
ตออายุของใบสุทธินํากลับ ณ ดานศุลกากรที่ยานพาหนะออกจากราชอาณาจักรกอนวันหมดอายุของ
ใบสุทธินํากลับที่ดาน LAST PORT (ดานสงออก) ซึ่งใบขนสุทธินํากลับมีอายุ 1 ปนับจากวันที่สงออก
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หากหมดอายุไปแลวใหไปตออายุที่ดาน FIRST PORT (ดานนําเขา) พรอมแจงคาใชจายที่เกิดขึ้นในการ
ตออายุทุกครั้ง
7) งานสินคาที่ตองมีใบอนุญาตกอนการนําเขา-สงออก คืองานประเภทที่ตองขออนุญาตกอน
การนําเขา-สงออกกับหนวยงานที่ควบคุม เชนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก (อย.) ,กรม
โรงงานอุ ต สาหกรรม,กรมประมง,กรมปศุ สั ต ว ,กรมการค า ต า งประเทศ,สํ า นั ก งานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (สมอ.) ,กองชั่ง ตวง วัด,กรมศิ ลปกร,กรมยุทธภั ณฑ ,กรมป าไม ฯลฯเป นตนหากไม
ดําเนินการกอนวันนําเขา-สงออก จะมีโทษปรับ 10% ไมต่ํากวา 1,000 บาท แตไมเกิน 20,000 บาท
ในแตละใบอนุญาตหรือใบขนสินคาแตละฉบับและ
(1) กรณี ท าง วี -เซิ ร ฟฯ ไม ไ ด ให บ ริ ก ารในการขอใบอนุ ญาต ทาง พนั ก งานบริ ก ารลู ก ค า
(COSTOMER SERVICE)เมื่อไดรับเอกสารแลวจะตองทําการตรวจสอบวันเรือเขา ขึ้น PLAN ทันที
พรอมทั้งตองแจงลูกคาใหยื่นขอใบอนุญาต กอนวันนําเขา-สงออก ทุกครั้ง
(2) หากทาง วี-เซิรฟใหบริการขอใบอนุญาตแทนลูกคาใหปฏิบัติตามคําสั่ง 7/2561 และระเบียบ
มาตรการในการยื่นขอใบอนุญาตสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา รวมถึงปลาทูนา สวนสินคาอื่นๆที่ตอง
ขออนุญาต ใหปฏิบัติคลายกันโดยอนุโลม
(3) สําหรับการตรวจสอบประเภทสินคาที่อยูในขายควบคุมการนําเขา-สงออกหรือไมใหทําการ
ตรวจสอบในระบบของ WEBSITE ของกรมศุลกากรไดที่ www.customs.go.th โดยเขาไปที่คนหา
พิกัดอัตราศุลกากร ทําการกรอกขอมูลพิกัดสินคาระดับ 2,4,6 หรือ 8 หลัก และคลิ๊กที่รายละเอียด
เพิ่มเติม จะพบหนวยงานที่ควบคุมสินคาตามประเภทพิกัดตางๆ หากพิกัดใดไมพบ และมีความเสี่ยงวา
ควรจะถูกควบคุมใหมาปรึกษาผูจัดการฝายหรือผูเชี่ยวชาญดานพิกัดอัตราศุลกากร พรอมทั้งประเมิน
ความเสี่ยงแจงใหลูกคารับทราบทันทีเมื่อรับงาน
8) งานสงวนสิทธิ-วางประกัน คือการขอโตแยงในเรื่องประเภทพิกัดอัตราศุลกากรไวกับทาง
เจาหนาที่ศุลกากร ซึ่งหากมีการโตแยงใหทําการสงวนสิทธิหรือวางประกันเอาไวเพื่อทําการขอคืนอากร
ในภายหลังโดยตองทําการอางอิงกับใบขนสินคาที่มีปญหาพิกัดในแตละรายการสินคาดวยทุกครั้งซึ่ง
ตองทําการชักตัวอยางสินคาประกอบดวยทุกครั้งที่มีการนําเขาหากไมสามารถชักตัวอยางไดใหทําการ
ถายภาพประกอบทุกครั้งหากไมมีภาพหรือตัวอยางในการจัดสงพรอมชุดใบขนสินคาจะถูกปฏิเสธใน
การพิจารณาจะสงผลใหลูกคาไมสามารถขอคืนเงินอากรในภายหลังได
9) งานสินคาผานแดน และถายลํา คือสินคาที่ไมไดมีการนําเขามาในราชอาณาจักร โดยทางผู
สงสินคาและผูรับสินคาอยูตางประเทศทั้งคู การดําเนินดังกลาว ทาง วี-เซิรฟ เปนเพียงผู
ให บริ การด านพิ ธีการศุ ลกากรหรือขนส งเทานั้ น ไม ได เปนเจ าของสิ นค า การดําเนิ นการ
ใหบริการเฉพาะบริษัทฯ ที่ผานการขึ้นทะเบียนไวเทานั้น (ทะเบียนตามที่ฝายตางประเทศ
กําหนด) และตองมีการติดตามเฝาระวังสถานะของการสงมอบสินคาตองไปถึงดานปลายทาง
จนไดรับสถานะ 0409 ของศุลกากร และสถานะ 05 ของทางฝาย WMC ในการควบคุม
ติดตามหากไมสงออกไปมีโทษปรับ 3 เทาของราคาสินคารวมคาอากร
ดังนั้น สินคาประเภทนี้มีความเสี่ยงสูงหากของไมทําการสงออกนอกราชอาณาจักร
ในระยะเวลาที่กําหนดไวไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่นําเขาราชอาณาจักร ซึ่งจะทําใหของตก
เปนของแผนดิน(ผานพิธีการในนามบริษัท วี-เซิรฟ ครอสบอรเดอร จํากัด) ยกเวนไปลาวที่
ตองสงออกภายใน 90 วันนับจากวันเรือเขาหากไมสงออกของเปนของตกคาง (ผานพิธีการใน
นามบริ ษั ท วี -เซิ ร ฟ ทรานสปอร ต จํ า กั ด ) ในส วนของทาง พนั ก งานบริ ก ารลู ก ค า
(COSTOMER SERVICE)หามดําเนินการใดๆ หากทางลูกคายังไมทําการแจงความประสงคที่
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ตองการสินคา และ/หรือโอนเงินคาบริการ คาใชจายตางๆ มาใหกับทางบริษัทฯ จึงจะทําการ
แลก D/O หรือแสดงตนเปนผูในบริการในการผานพิธีการศุลกากรรวมถึงยังไมตองทําใบขน
สินคาใดๆทั้งสิ้น จนกวาจะไดรับคาบริการและคาใชจายยกเวนเรื่องใบอนุญาตตองทําการยื่น
กอนของที่นําเขามาใหดําเนินการตามคําสั่งที่ 7/2561 โดยอนุโลม ทั้งนี้เพื่อปองกันการไมรับ
สินคาของลูกคาที่อางชื่อของบริษัทฯ ในการเปนตัวแทนในการผานพิธีการศุลกากร และความ
รับผิดชอบในเรื่องของคาใชจายกับทางสายเรือและ การทาเรือ (หากไมแสดงตนไมถือวาเปน
ภาระของทาง วี-เซิรฟ)
10) งานใชสิทธิประโยชนตามมาตรา 29 ทาง พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)
ตองไดรับสูตรการผลิตจากทางลูกคากรณีที่ลูกคาเปนผูขอคืนอากรเอง ในการนํามาอางอิง
และตรวจสอบของแผนก Inspect หากทางวี-เซิรฟ ทําการขอคืนอากรใหลูกคาตองไดรับสูตร
การผลิตจากฝายคืนอากร หากชื่อสินคาไมตรงตามสูตรการผลิตใหทําการแจงลูกคาหรือฝาย
คืนอากรทันที ในการเพิ่มเติมสูตรหรือชื่อสินคา การสําแดงตองตรงตามสูตรการผลิตเทานั้น
จึงจะสามารถขอคืนอากรได กรณีลูกคาประสงคจะใหดําเนินการตามเอกสารที่จัดสงใหตอง
ทําการแจงเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันทั้งสองฝาย
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บทที่ 6
ความปลอดภัยดานสิทธิประโยชนคืนอากร-ชดเชย –สงวนสิทธิ-งานคาง
ความปลอดภัยดานสิทธิประโยชนดานคืนอากรตามมาตรา 29 ชดเชยอากรรวมถึงการขอคืนอากรทั่วไปตาม
ประกาศกรมศุลกากรที่ 178/2560 สําหรับงานดาน Re-Export งานสงวนสิทธิวางประกันตางๆ ที่ทําการสงวนสิทธิเพื่อ
ขอคืนอากรภายหลังมีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถขอคืนอากรไมไดซึ่งมีปจจัยในแตละดาน
ประกอบดวย
1. ดานคืนอากรตามมาตรา 29
1) การคืนอากรทําการตรวจสอบใบขนสินคาขาเขาในดานวัตถุดิบไมเกิน 1 ปนับจากวันนํา
2) ตรวจสอบใบขนสินคาขาออก เกี่ยวกับสูตรการผลิต ระยะเวลาการผลิตและสงออก ไมเกิน 1 ป นับจากวัน
นําเขา
3) ตัดบัญชีวัตถุดิบแบบ FIFO
4) ยื่นคํารองขอคืนอากรภายใน 6 เดือนนับจากวันที่สงออก หากไมสามารถยื่นคํารองไดภายใน 6 เดือนตองขอ
ตออายุการขอคืนอากรอยางนอย 1 เดือน กอนวันครบกําหนดสงออก
5) นําขอมูลใบขนสินคาขาเขา-ขาออกคียขอมูลเขาไปในระบบ e-ALERT เพื่อใหมีระบบการเตือนกอนวัน
หมดอายุอยางนอย 2 เดือน และขอมูลมาแจงเตือนในระบบของฝาย WMC
6) จัดทําหนังสือใชแบบฟอรม ใบแจงเตือนความเสี่ยงพิธีการศุลกากร” (Customs Clearance Process
Warning & Risk Notice) กอนวันครบกําหนด

2. ดานชดเชยอากร
1) กรณีทาง วี-เซิรฟฯ ไมไดทําพิธีการสงออกกอนรับงานตรวจสอบเงื่อนไขของระยะเวลาใบขนสินคาขาออกทุก
ครั้งกอนรับงานวามีระยะเวลาใกลหมดอายุ 1 ปนับจากวันสงออกหรือไม โดยจะรับงานไดตองมีระยะเวลาของ
อายุใบขนสินคาขาออกมากกวา 2 เดือน
2) กรณีที่ทาง วี-เซิรฟฯ ทําพิธีการสงออกในนําขอมูลใบขนสินคาขาออกคียเขาระบบอิเล็กทรอนิกสหรือระบบ
e-ALERT กอนวันที่หมดอายุอยางนอย 2 เดือน
3) ทําหนังสือแจงลูกคาทุกเดือนนับจากมีการแจงเตือนจากระบบอิเล็กทรอนิกส

3. ดานสงวนสิทธิคืนเงินอากรทั่วไป
1) กรณีทางวี-เซิรฟ ไมไดทําพิธีการศุลกากร ดานการใชสิทธิ FTA ประเภทตางๆ กอนรับงานตองทําการ
ตรวจสอบอายุของเอกสารที่เกี่ยวของกับการคืนอากร เชน หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาตองไมเกิน 8 เดือน
นับจากวัน On Board ในหนา B/L นําเขา (อายุของ FORM ไมเกิน 1 ป) หากระยะเวลาเหลือไมถึง 8 เดือน
หามรับงานทุกกรณี หรือหากรับตองมีหนังสือแจงโดยใชแบบฟอรม ใบแจงเตือนความเสี่ยงพิธีการศุลกากร”
(Customs Clearance Process Warning & Risk Notice) ทุกๆ เลขที่งานที่รับ
2) กรณีทางวี-เซิรฟ ไมไดทําพิธีการศุลกากร ดานการขอคืนอากรตามมาตรา 28 (RE-Export) กอนรับงานตองทํา
การตรวจสอบอายุ ของใบขนสิ น ค าขาออกต อ งไม เ กิ น 4 เดื อ นนั บ จากวั น ที่ ส งออก (สถานะ 0409)
หากระยะเวลาเหลือไมถึง 4 เดือนหามรับงานทุกกรณีหรือหากรับตองมีหนังสือแจงโดยใชแบบฟอรมใบแจง
เตือนความเสี่ยงพิธีการศุลกากร(Customs Clearance Process Warning & Risk Notice) ทุกๆ เลขที่งานที่
รับ
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3) กรณีทาง วี-เซิรฟ ทําพิธีการศุลกากร ดานการใชสิทธิ FTA ประเภทตางๆ ตองนําใบขนสินคามาขึ้นทะเบียน
กับทางฝายคืนอากรนับจากวันทีท่ ําการตรวจปลอยสินคา โดยพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)
ตองนํามาขึ้นทะเบียนเมื่อขึ้นทะเบียนแลวทางฝายคืนอากรตองนําไปคียเขาระบบ e-Alert โดยกําหนดแจง
เตือนกอนวันหมดไมเกิน 8 เดือนนับจากวัน On Board ในหนา B/L นําเขา (อายุของ FORM ไมเกิน 1 ป)
หากยังไมไดรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด (FORM ตางๆ) ตองทําหนังสือแจงคืนงาน หากไมสงหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดมาประกอบการยื่นคํารองขอคืนอากรกอนวันหมดอายุอยางนอย 2 เดือน
4) กรณีทางวี-เซิรฟ ทําพิธีการศุลกากรดานการขอคืนอากรตามมาตรา 28 (RE-Export) ตองนําใบขนสินคา
ขาออกมาคียเขาระบบ e-Alert โดยกําหนดเงื่อนไขของการทําคํารองขอคืนเงินอากรไวกอนวันหมดอายุ
4 เดือน นับจากวันที่สงออก (อายุขอคืนเงินอากรไมเกิน 6 เดือน) และตองทําคํารองยื่นใหไดรับใบรับคืนเงิน
กศก.110 กอนวันหมดอายุ 1 เดือนหากไมไดรับตองทําการแจงผูจัดการหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจภายใน
1 เดือนกอนวันหมดอายุ
5) การขอคืนอากรทั่วไปตองไดรับเงินคืนภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดยื่นคํารองขอคืนเงินอากรทางฝายคืนอากร
ตองนํามาสรุปทุกเดือนในการประชุมงาน WMC

4. ดานงานคาง : งานคางคืองานที่เกินกวากําหนดระยะเวลาที่ไดกําหนดไวในประกันเวลาทํางานโดยแบงเปน
3 ประเภท ประกอบดวยงานคางดานการคืนภาษีอากร, งานคางตรวจปลอยสินคาและงานคางคามัดจําตู
1) งานคดี กําหนดประกันเวลา 90 วัน นับจากวันที่ถูกกลาวหามีความผิด
2) งานคืนอาการทั่วไป ประกันเวลา 90 วันนับจากวันที่ยื่นคํารองขอคืนเงินอากร
3) งานคืนอากรตามมาตรา 29 ประกันระยะเวลา ตามแผนของฝายคืนอากร
 ใบขนฯ ขาออกไมเกิน 100 ฉบับ ภายใน 45 วัน
 ใบขนฯ ขาออกไมเกิน 200 ฉบับ ภายใน 65 วัน
 ใบขนฯ ขาออกไมเกิน 500 ฉบับ ภายใน 85 วัน
 ใบขนฯ ขาออกเกิน 500 ฉบับ
ภายใน 110 วัน
4) งานชดเชยอากรประกันเวลารับหางเคลม 5 วันทําการนับวันยื่นคํารอง
5) งานชดเชยอากรประกันเวลารับบัตรภาษี 30 วันนับจากวันรับหางเคลม
6) งานติดตามสถานะสงออก 0409 รับ 100% ภายใน 30 วัน
7) งานติดตามสถานะของผานแดน ใหปฏิบัติตามคําสั่งที่ 5/2561 เรื่องการควบคุมการตรวจปลอยงาน
CROSS BORDER และ TRANSIT และคําสั่งที่ 6/2561 เรื่องการควบคุมสถานะการตรวจปลอยสินคา
ผานแดน (TSC: Transit Status Control)
8) งานติดตามสถานะสินคาผานแดนไปประเทศลาว 60 วันนับจากวันนําเขา (อายุเกิน 90 วันเปนของ
ตกคาง) โดยดําเนินการในนามบริษัท วี-เซิรฟ ทรานสปอรต จํากัด
9) งานติดตามสถานะสินคาผานแดนไปประเทศพมา กัมพูชา มาเลเซีย 15 วัน นับจากวันนําเขา (อายุเกิน
30 วัน ตกเปนของแผนดิน) หามทําการแลก D/O กอน 25 วันนับจากวันนําเขารวมถึงการจัดทําใบขน
สินคาโดยดําเนินการในนามบริษัท วี-เซิรฟ ครอสบอรเดอร จํากัด และติดตามคาใชจายจากลูกคากอน
จัดทําใบขนสินคาผานแดนและใหบริการตามที่ไดขึ้นทะเบียนไวเทานั้น
10) งานคางตรวจปลอย(งาน JU) ตามประกาศที่ 13/2559 เรื่องหนวยงานเฝาระวังการปลอยสินคาขาเขา
ใหตรงเวลารายละเอียดตามรายงาน (NON JUST IN TIME WATCHING REPORT)
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บทที่ 7
ความปลอดภัยดานสินคาความเสี่ยงสูง (High Risk Goods)
คือความเสี่ยงที่ทางบริษัทฯ ไดกําหนดขึ้นเพื่อใชในการแจงเตือนสวนตางๆ ที่เขาไปมีสวนรวมในการสงมอบ
สินคาใหกับทางลูกคาและสรางความมั่นใจใหกับทางลูกคาในการดูแลสินคาของทางวี-เซิรฟซึ่งประกอบดวยสินคาประเภท
ตางๆ ไว 9 ประเภทความเสี่ยงสูง โดยกําหนดรหัสไวใน ERP JOB ในการแจงเตือนและเฝาระวังประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สินคามูลคาสูง / HIGH VALUE GOODS รหัส HR1
สินคาออนไหวและเสียหายงาย /SENSITIVE GOODS รหัส HR2
สินคาเนาเสียงาย /PERISHABLE GOODS กําหนดรหัส HR3
สินคาตองควบคุมอุณหภูม/ิ TEMPERATURE CONTROL GOODS รหัส HR4
สินคาอันตรายและติดไฟงาย /DANGEROUS & FLAMMABLE GOODS รหัส HR5
สินคาตองมีใบอนุญาตนําเขา-สงออก/PERMIT&LICENCE GOODS รหัส HR6
สินคาโอเวอรไซสและโอเวอรเวท/OVER SIZE & OVER WEIGHT GOODS รหัส HR7
สินคาทีต่ องใชเครื่องมือพิเศษ-การดูแล –ใชผูเชี่ยวชาญพิเศษ/SPECIAL EQUIPMENT &
TREATMENT GOODS รหัส HR8
9. สินคาที่มีความเสี่ยงสูงมากกวา 2 ขอขึ้นไป รวมถึง งานตางๆ ภายใตวิกฤตทางดานธรรมชาติ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ หรือเทศกาลตางๆ รหัส HR9
รายละเอียดและแนวทางปฏิบตั ิตามคูมือดูแลสินคาความเสี่ยงสูง (Customs Clearance 9 High Risk
Good) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการเฝาระวังติดตามความเสี่ยง ดังนี้
1. โดยจัดทําแบบฟอรมใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูง (High Risk Care Notice) โดยจะออกตอเมื่อ
มีความเสี่ยงสูงมากกว า 2 ขอขึ้ นไป โดยต องทําการระบุประเภทความเสี่ยงในแตละข อซึ่งใหทาง
พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)เปนผูออกใหกับทาง DV และสงมอบตอใหกับทาง
ผูใหบริการขนสงและแรงงานในการดูแลสินคาดวยทุกครั้ง
2. รายละเอียดขอบเขต 9 ความเสี่ยงสูง (High Risk Goods) เพื่อใหมีความเขาใจและจําแนกไดอยาง
ถูกตองในการนําไปใชงานและกําหนดใน ERP JOB ในชอง HRG1 กับ HRG2 โดยทําการระบุประเภท
ความเสี่ยงตามแตละประเภทความเสี่ยงทั้ง 9 ประเภทหากไมมีความเสี่ยงทั้ง 9 ความเสี่ยงใหระบุ
HR0 ไวในชอง HRG1 และ HRG2
3. ทางแผนกตรวจสอบตองทําการตรวจเอกสารและ PLAN ERP JOB กําหนดสอดคลองกับรายละเอียด
ในเอกสารหรือไมหากพบวาไมระบุหรือระบุผิดพลาดใหออกใบเตือนสีแดงกับทางพนักงานบริการลูกคา
(COSTOMER SERVICE)ที่รับผิดชอบงานนั้นเปนราย JOB
4. ทางแผนก Inspector ทําหนาทีใ่ นการตรวจสอบและสรุปรายงานความผิดพลาดของการระบุเงือ่ นไข
การดูแลสินคาในแตละความเสีย่ งโดยนํามาประชุมรายงานประจําเดือนของสายงานฯ
5. ทาง DV ทําปาย / ขึ้นทะเบียน 9 ความเสี่ยงไวที่บอรดเพื่อใหเห็นอยางชัดเจนและตรวจสอบใน PLAN
ERP JOB ในชอง HRG1 และ HRG2
6. การกําหนดนิยามของแตละประเภทความเสี่ยงเพื่อใหมีความเขาใจตรงกันและปฏิบัตไิ ปในทิศทางเดียว
ของทุกฝายโดยมีรายละเอียดแตละประเภทความเสี่ยงทัง้ 9 ดังนี้
หน้ า 23/57

1) สินคามูลคาสูง / HIGH VALUE GOODS หมายถึง
สินคาที่มีมูลคาของการทํางานในแตละ Shipment การนําเขา-สงออกซึ่งไดกําหนดมูลคาของ
สินคาในการบรรทุกแยกประเภทของการขนสงที่ตองมีการเฝาระวังและตองกําหนดความเสี่ยงไวใน
ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR1 และ HRG2 เปน HR1 ทั้งนี้ตองแยกความเสี่ยงความประเภท
ของรถบรรทุกสินคาในแตละเที่ยว(ไมไดหมายความรวมตามมูลคาตามหนาอินวอยซรวมทั้งหมด)
โดยทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตองนํามาเฉลี่ยตามการบรรทุกในแตละคันที่ใช
ในการจัดสงสินคาตามแตละ JOB งานตัวอยาง เชน มูลคาตามอินวอยซ 10 ลานบาทใชรถบรรทุก
10 ลอบรรทุกตูคอนเทนเนอร 5 คัน ความเสี่ยงอยูที่คันละ 2.0 ลานบาทแสดงวามีความเสี่ยงที่ตองมี
การเฝาระวังและตองทําการแจงเตือนไวใน ERP JOB โดยมีรายละเอียดแตละประเภทขนสงดังนี้
1. รถเทรลเลอร ขนาด 20F-40F UP
2. รถ 6 ลอ และ 10 ลอ
3. รถ 4 ลอ

ประกันสินคาคุมครอง 2.0 ลานบาท
ประกันสินคาคุมครอง 1.0 ลานบาท
ประกันสินคาคุมครอง 0.5 ลานบาท

เงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
(1) กรณีลูกคาไมซื้อประกันเพิ่มใหแจงลูกคาใหนําทะเบียนรถขนสงของ วี-เซิรฟระบุในกรมธรรม
ลูกคาดวยทุกครั้ง
(2) หากไมดําเนินการตามขอ 1 ใหทําการแจงลูกคาโดยแนบแบบฟอรมใบแจงเตือนความเสี่ยงและ
คาใชจายพิเศษ (Risk & Extra Charge Warning Notice) ซึ่งทางวี-เซิรฟจะรับผิดชอบตาม
เงื่อนไขแตประกันภัยแตละประเภทขนสงขางตนดังกลาวเทานั้น

2) สินคาออนไหวและเสียหายงาย /SENSITIVE GOODS หมายถึง
สินคาที่ไมสามารถทนตอแรงกระแทกหรือการสั่นสะเทือนหากไมระมัดระวังสินคาจะแตกหัก
เสียหายงายหรือมีอุปกรณแจงสถานะของการเคลื่อนไหว (Sensor Vibration) ไวที่หีบหอสินคาหรือที่
ตัวสินคาเปนตนตัวอยาง เชน สินคาประเภทเครื่องแกว, เซรามิก, หรือสุขภัณฑที่ทําจากแกว ดิน เซรา
มิก, เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย, เครื่องจักรประเภทที่ตองมีความเที่ยงตรงสูงหรืออื่นๆ ที่ทําให
เกิดผลตอตัวสินคาเปนตน ทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตอง กําหนดความเสี่ยง
ของสินคาประเภทนี้ไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR2 และ HRG2 เปน HR2 และทางสวน
ตรวจสอบเอกสารตองทําการตรวจแปลนงานวามีการะบุความเสี่ยงตรงตามประเภทของสินคาหรือไม
ซึ่งสามารถสังเกตไดที่หนา B/L หรือ Airway bill
3) สินคาเนาเสียงาย /PERISHABLE GOODS หมายถึง
สิ นค าที่ มีลัก ษณะเสี ยหายง ายด วยตั วของสิ นค าเองโดยไม ตองไปกระทํ าให เกิ ดความ
เสียหายตอตัวสินคาและสินคานั้นก็จะเสียหายดวยสภาวะโดยธรรมชาติหากไมไดรับการดูแลและใช
ความระมัดระวังหรือจัดใหมีการจัดวางที่เหมาะสมในดานสถานะที่อากาศและระยะเวลาในการรอคอย
ตางๆตัวอยาง เชน พืชผัก, ผลไม, สัตวปกขนาดเล็กที่นํามาเลี้ยงหรือทําพันธุ, สัตวประเภทสวยงาม, ยา
ที่ไมควบคุมอุณหภูมิ , เครื่องสําอาง เปนตน ทาง พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตอง
กําหนดความเสี่ยงของสินคาประเภทนี้ไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR3 และ HRG2 เปน
HR3 และทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทําการตรวจแปลนงานวามีการระบุความเสี่ยงตรงตาม
ประเภทของสินคาหรือไม
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4) สินคาตองควบคุมอุณหภูม/ิ TEMPERATURE CONTROL GOODS หมายถึง
สินคาที่ไดมีการกําหนดอุณหภูมิที่ตองรักษาสภาพของสินคาใหสามารถนําไปใชงานได โดยมี
ทั้งการควบคุมอุณหภูมิแบบแชเย็นจนแข็ง มีอุณหภูมิตั้งแต -18 องศา C หรือต่ํากวาในสภาพเยือก
แข็ง (Deep Frozen) เชน อาหารทะเลแชเย็นจนแข็ง, ของแชแข็งประเภท ตางๆสําหรับสินคา
ประเภทควบคุมอุณหภูมิแบบ Chill คือการควบคุมในการรักษาสภาพของสินคาใหสดหรือพรอม
นําไปใชงานปรกติจะควบคุมอุณหภูมิอยูที่ชวงอุณหภูมิที่ -2 ถึง 25 องศาเซลเซียสเชน ยารักษาโรค,
พืชผักผลไม, เครื่องสําอาง นม เนย ขนม เปนตน หากพบวาอุณหภูมิไมเปนไปตามที่ลูกคากําหนด
หรือไมเปนไปตามเอกสารที่บงชี้ดานอุณหภูมิ หามทาง พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)
สั่งการเคลื่อนยายสินคาเด็ดขาดจนกวาจะไดรับหนังสือเปนลายลักษณอักษรจากลูกคาใหนําสินคาออก
จากอารักขาของศุลกากรหรือของสายเรือรวมทั้งโกดังของทาอากาศยานตามทาตางๆ
ทั้งนี้ทาง DV ตองทําการถายภาพอุณหภูมิของสินคาและจัดสงให พนักงานบริการลูกค า
(COSTOMER SERVICE)ที่รับผิดชอบงานทุกครั้งหากพบวาอุณหภูมิไมเปนไปตามเอกสารหรือตามที่
ลูกคากําหนดไมวากรณีใดๆ หามทําการเปดตูสินคาหรือเปดตรวจเด็ดขาดจนกวาจะไดรับแจงจากฝาย
เฝาระวังการทํางาน (WMC) โดยพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตองนําไปปรึกษากับ
ผูจัดการฝายเฝาระวังหรือผูจัดการฝายเพื่อกําหนดแนวทางและแจงใหลูกคารับทราบกอนดําเนินการ
ใดๆโดยทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตอง กําหนดความเสี่ยงของสินคาประเภท
นี้ไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR4 และ HRG2 เปน HR4 และทางสวนตรวจสอบเอกสาร
ตองทําการตรวจแปลนงานวามีการะบุความเสี่ยงตรงตามประเภทของสินคาหรือไม
5) สินคาอันตรายและติดไฟงาย /DANGERUS & FLAMMABLE GOODS หมายถึง
สาร สิ่งของ วัตถุ หรือวัสดุใดๆ ที่อาจเกิดอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของ
คน สัตว ทรัพยสิน สิ่งแวดลอมหรือระหวางทําการขนสงโดยสินคาอันตรายทั้ง 9 ประเภท รวมถึงสินคา
อันตรายตามทะเบียนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 (ตองขึ้นทะเบียน
กั บกรมโรงงานอุ ตสาหกรรมหรื อ หน วยงานที่ ควบคุ ม) ทางพนั กงานบริ ก ารลู กค า (COSTOMER
SERVICE)ตองกําหนดความเสี่ยงของสินคาประเภทนี้ไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR5 และ
HRG2 เปน HR5 โดยจะตองระบุ Class No. ในชอง Remark และทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทํา
การตรวจแปลนงานว ามี การะบุความเสี่ยงตรงตามประเภทของสินคาหรื อไม สินคาประเภทวัตถุ
อันตรายประกอบดวย 9 กลุม ดังนี้
Class 1 วัตถุระเบิด (Explosives )
Division 1.1 วัตถุระเบิดรุนแรง
Division 1.2 วัตถุระเบิดเปนสะเก็ดกระจาย
Division 1.3 วัตถุที่ไหมไฟแลวจะเกิดระเบิดไมรุนแรงหรือสะเก็ดกระจายหรือเกิดทั้งสอง
อยาง
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 วัตถุออกซิไดสและวัตถุอินทรียเปอรออกไซด (Oxidizing substance and organic
peroxides)
Division 5.1 วัตถุออกซิไดซ
Division 5.2 วัตถุอินทรียเปอรออกไซด
Class 6 วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ (Toxic and infectious substances )
Division 6.1 วัตถุมีพิษ
Division 6.2 วัตถุติดเชื้อ
Class 7 วัตถุกัมมันตรังสี (Radioactive material )
Class 8 วัตถุกัดกรอน (Corrosive substances )
Class 9 วัตถุอื่นๆ ที่เปนอันตราย รวมถึงวัตถุที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมดวย (Miscellaneous
dangerous substances and articles, including envi -ronmentally hazardous
substances)
6) สินคาตองมีใบอนุญาตนําเขา-สงออก/PERMIT&LICENCE GOODS หมายถึง
สินคาที่นําเขา-สงออกที่ตองขออนุญาตจากหนวยงานตางๆที่ควบคุมการนําเขา-สงออก
โดยจะตองทําการขอใบอนุญาตกอนวันนําเขา-สงออกซึ่งมีหนวยงานควบคุมอยู 38 หนวยงานของรัฐ
และภาคเอกชนทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตองทําการตรวจสอบกอนสง
สินคาเขามาหรือสงออกสินคาออกไปนอกราชอาณาจักรทุกๆ ครั้งที่มีการดําเนินการหรือแจงใหลูกคา
รับทราบโดยสามารถคนหาขอมูลไดจาก WEBSITE: Customs.go.th ซึ่งตองทราบพิกัด 2,4,6 หรือ 8
หลักในการเขาไปคนหาและตองทําการตรวจสอบกับหนวยที่ควบคุมประกอบดวยทุกครั้งหากพบวาไม
มีการควบคุมจากการคนหาในสวนของกรมศุลกากรและทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER
SERVICE)ตองกําหนดความเสี่ยงของสินคาประเภทนี้ไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR6 และ
HRG2 เปน HR6 และทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทําการตรวจแปลนงานวามีการระบุความเสี่ยง
ตรงตามประเภทของสินคาหรือไม
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7) สินคาโอเวอรไซสและโอเวอรเวท/OVER SIZE & OVER WEIGHT GOODS หมายถึง
สินคาที่มีขนาดใหญกวาปกติหรือมีน้ําหนักมากวามาตรฐานการบรรทุกจากกรมการขนสง
ทางบก โดยกําหนดสินคาตามความหมายในการเฝาระวังดานความเสี่ยงประเภทนีป้ ระกอบดวย
(1) สินคาโอเวอรไซส / Over Size Goods หมายถึง สินคาที่มีขนาดของหีบหอ หรือ ขนาด
ของสินคา ตั้งแตความกวางเกินตั้งแต 250 CM, ความยาวเกิน 700 CM, ความสูงเกิน
250 CM โดยมีดานใดดานหนึ่งเกินกวาขนาดที่กําหนดไว
(2) สินคาโอเวอรเวท / Over Weight Goods หมายถึง สินคาที่มีน้ําหนักของสินคาเกินกวา
น้ําหนักในการบรรทุกตามขนาดของประเภทขนสง ดังนี้
ประเภทรถ
รถเทรลเลอรขนาด 2 เพลา
รถเทรลเลอรขนาด 3 เพลา
รถ 10 ลอ
รถ 6 ลอ
รถ 4 ลอ
สาขาสุวรรณภูมิ

น้ําหนัก/ตัน
น้ําหนักไมเกิน 21.50 ตัน
น้ําหนักตั้งแต 21.50-25.50 ตัน
น้ําหนักไมเกิน 13.00 ตัน
น้ําหนักไมเกิน 5.00 ตัน
น้ําหนักไมเกิน 1.00 ตัน
น้ําหนักตั้งแต 7.00 ตัน

ทั้งนี้ท างพนัก งานบริก ารลูก คา (COSTOMER SERVICE)ตอ ง กํา หนดความเสี่ย งของสิน คา
ประเภทนี้ไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR7 และ HRG2 เปน HR7 โดยพนักงานบริการลูกคา
(COSTOMER SERVICE)จะตองแจงเอกสารที่เกี่ยวของกับน้ําหนัก , ขนาดสินคา เชน BL / PK / หรือ
เอกสารอื่นที่บงชี้ไดให DV ขนสง แรงงานลวงหนา 7 วันและจะตองระบุในชอง Remark ของแปลนดวย
พรอมทั้งออกใบแจงเตือนความเสี่ยงและคาใชจายพิเศษ (Risk & Extra Charge Warning Notice)ให
ลูกคารับทราบและทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทําการตรวจแปลนงานวามีการะบุความเสี่ยงตรงตาม
ประเภทของสินคาหรือไม
8) สินคาที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ-การดูแล–ใชผูเชี่ยวชาญพิเศษ /SPECIAL EQUIPMENT
AND TREATMENT GOODS หมายถึงสินคาที่ตองใชเครื่องมือพิเศษรวมถึงการดูแลจากผูที่
ประสบการณและมีการการกําหนดเงื่อนไขในการทํางานดานความปลอดภัยและมีการจัดทําประกันภัย
ก อนการให บริ การลู กค าและสิ นค าที่ ยังไม เคยให บริ การมาก อ นที่ ไม ใช งานบริ ก ารเป นการทั่ วไป
ตัวอยางเชน เครื่องจักรขนาดใหญ, สินคาที่เปนไปตามความเสี่ยงที่ 7 (HR7) , สินคาที่ตองใชเครนใน
การขนย ายหรื อ เคลื่ อ นย า ยสิ น ค าหรื อ สิ น ค า ที่ ตอ งใช อุ ปกรณ เ ครื่ อ งมื อ รวมถึ งการใช ค นในการ
ควบคุมดูแล ทาง พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตอง กําหนดความเสี่ยงของสินคา
ประเภทนี้ไวใน ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR8 และ HRG2 เปน HR8 โดยพนักงานบริการลูกคา
(COSTOMER SERVICE)จะตองแจงเอกสารที่เกี่ยวของกับน้ําหนัก, ขนาดสินคา เชน BL / PK / หรือ
เอกสารอื่นที่บงชี้ไดให DV ขนสง แรงงานลวงหนา 7 วัน สาขาสุวรรณภูมิ 1 วัน และจะตองระบุใน
ชอง Remark ของแปลนดวยพรอมทั้งออกใบแจงเตือนความเสี่ยงและคาใชจายพิเศษ (Risk & Extra
Charge Warning Notice)ใหลูกคารับทราบและทางสวนตรวจสอบเอกสารตองทําการตรวจแปลน
งานวามีการระบุความเสี่ยงตรงตามประเภทของสินคาหรือไม
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9) สินคาที่มีความเสี่ยงสูงมากกวา 2 ขอขึ้นไป รวมถึงงานตางๆภายใตวิกฤตธรรมชาติและ
วันหยุดนักขัตฤกษหรือเทศกาลตางๆ หมายถึงสินคาที่มีความเสี่ยงตามประเภทตางๆ ตั้งแต HR1HR8 มากกวา 2 ขอขึ้นไป (มีขอที่ 3 ที่ไมสามารถระบุใน ERP JOB ได) ทางพนักงานบริการลูกคา
(COSTOMER SERVICE)ตองออก “ใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูง” (High Risk Care Notice)
ประกอบกับเอกสารในการดูแลสินคาและตองระบุประเภทความเสี่ยงไวในแบบฟอรมใหครบทุกความ
เสี่ยงเพื่อใหทาง DV หรือผูที่เกี่ยวของใชเปนเอกสารในการดูแลสินคาใหครบตามที่แจงใหทราบและ
ทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตอง กําหนดความเสี่ยงของสินคาประเภทนี้ไวใน
ERP JOB ในชอง HRG1 เปน HR9 และ HRG2 เปน HR9 และในชอง Remark ตองระบุความ
เสี่ยงที่ตองใหทาง DV , ขนสง , แรงงาน ดูแลเพิ่มเติมเชน HR4 , HR5 , HR6 (มีความเสี่ยงที่ตองดูแล
5 ความเสี่ยงระบุอยูในชอง HRG1 , HRG2 มี 2 ความเสี่ยงในชอง Remark อีก 3 ความเสี่ยงให
ปฏิบัติตามใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูง High Risk Care Notice และทางสวนตรวจสอบ
เอกสารตองทําการตรวจแปลนงานวามีการะบุความเสี่ยงตรงตามประเภทของสินคาหรือไมรวมถึง
ตองแนบใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูงแนบมากับชุดเอกสารที่ตรวจสอบดวยทุกครั้งพรอมทั้งทํา
การลง Book ของทางสวนตรวจสอบเอกสารวามีการจัดสงใบแจงการดูแลสินคาความเสี่ยงสูงไวดวย
ทุกครั้ง
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บทที่ 8
การตรวจสอบเอกสารใบขนสินคากอนสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสระบบ PAPERLESS
ระดับแผนก ฝายคุณภาพ QUALITY INSPECTION
วัตถุประสงค :
1. เพื่อใหเปนคูมือการทํางานของสวนงานตรวจสอบซึ่งเปนสวนหนึ่งของฝายคุณภาพโดยหนังสือคูมือการทํางาน
ฉบับนีจ้ ะใชเปนการควบคุมการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดซึ่งจะมีการกําหนดขั้นตอนการทํางาน ,
เอกสารที่ ตอ งใช และ มี การแบ งแยกหน าที่ ในการทํ างานเพื่ อให เป น ไปตามนโยบายคุ ณภาพของบริ ษัท
(QUALITY POLICY)
2. เพื่อใหการตรวจสอบเอกสาร DRAFTใบขนสินคามีความถูกตองกอนสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส( PAPERLESS)
และกอนนําใบขนสินค าพรอมเอกสารประกอบชุดไปผานพิธีการตรวจสอบเอกสารต างๆ ใหสอดคลองกั บ
มาตรฐานการทํางาน และที่เกี่ยวของกับหนวยงานอื่นๆ
3. เป นหน วยงานที่ประเมินผลการทํ างานของฝาย CUSTOMS BROKER ให มีคุณภาพโดยวั ดผลได จาก
(KEY PERFORMANCE INDICATOR) หรือ KPI
อางอิง :
การทํางานของสวนตรวจสอบ ( QUALITY INSPECTION ) จะยึดถือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประกาศ, คําสั่งของกรมศุลกากร
กฎหมายศุลกากร และกฎหมายอืน่ ๆ
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากรฉบับที่มีผลบังคับใช
คูมือกระบวนการควบคุมการทํางานที่เปนไปตามขอกําหนด
คูมือการทํางานของแผนก CUSTOMS SERVICE
คูมือการทํางานของแผนก INTERNAL AUDIT

1. ระบบควบคุมคุณภาพ ( Quality Inspection )
เปนระบบ QUALITY SERVICE ซึ่งอยูภายใตหนวยงาน QUALITYมีสถานะเปน QC ของบริษัทฯซึ่งถูกวางแผน
ใหนําระบบการตรวจสอบมาใชเปนเครื่องมือในเชิงการตลาดเพื่อใชในการแขงขันและไวบริการลูกคาดานเอกสารที่
เกี่ยวของกับกรมศุลกากร CUSTOMER BROKER โดยมีระบบการตรวจสอบตามหลักเกณฑของกรมศุลกากรกอนการสง
ขอมูล ONLINE / PAPERLESS เพื่อนําไปผานพิธีการตามดานตางๆของกรมศุลกากรโดยเริ่มการตรวจสอบตั้งแตรับ
เอกสารจากลูกคาหรือผูใชบริการจนถึงงานบริการชิ้นนั้นจบสิ้นขบวนการทํางานซึ่งหนวยงาน INSPECTION สามารถชวย
ลดตนทุนใหกับบริษัทและลูกคา โดยมีจุดประสงคในการทํางานเพื่อปองกันความผิดพลาดทุกขั้นตอนการทํางาน ,ปองกัน
การถูก POST REVIEW จากกรมศุลกากรและหรือในกรณีที่ลูกคา CLAIM ซึ่งระบบการตรวจสอบ (INSPECTION)
สามารถชวยใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและความนาเชื่อถือใหกับบริษัทได
2. มีระบบการตรวจสอบใบขนฯสินคาแบบ Double Check
V-SERVE GROUP มีระบบการตรวจสอบเอกสารแบงเปนทีมตรวจสอบมือ 1 และทีมตรวจสอบมือ 2 ซึ่ง
พนักงานที่จะสามารถทําการตรวจสอบเอกสารใบขนสินคาเพื่อนําไปผานพิธีการศุลกากรตามดานตางๆ นั้นจะตองสําเร็จ
หรือผานการทดสอบงานทางดานพิธีการศุลกากรจากผูชํานาญการบริษัทฯ แลวประมาณ 3- 6 เดือนซึ่งจะไดรับมอบตรา
ประทับ INSPECT ประจําตัวตามหมายเลขที่กําหนดเฉพาะบุคคลซึ่งเปนเครื่องหมายบงชี้และรองรับวาผานงานทางดาน
พิธีการศุลกากรเรียบรอยแลวจากปริมาณงานในการตรวจสอบอยางเขมงวดและมีระบบการทํางาน DOUBLE CHECK นี้
พบวาสามารถกลั่นกรองความผิดพลาดไดดีทําใหใบขนฯไดรับการตรวจสอบถูกตองและทันเวลาสงผลใหใบขนฯลูกคาไม
ถูกกรมศุลกากรเรียกเก็บภาษียอนหลังซึ่งที่ผานมาเกิดความผิดพลาดจากการทํางานนอยมาก
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3. การตรวจใบขนสินคาขาเขา - ขาออก
วิธีการตรวจสอบเอกสาร (DOCUMENT INSPECTION)
การตรวจสอบเอกสารใบขนขาเขา-ขาออก ที่ใชสําหรับผานพิธกี ารการศุลกากร แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1) การตรวจสอบระดับหนวยงานบริการลูกคาการตรวจสอบหลังจากไดรับเอกสารจากลูกคาเมื่อ
พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)รับงานจากลูกคาแตละรายนําเอกสารตางๆ ที่ทางลูกคาจัดสงมาทําการ
ตรวจสอบความถูกตองซึ่งหากเอกสารไมครบทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)จะแจงกลับไปยังทาง
ลูกคาโดยใชแบบฟอรมใบแจงเอกสารไมครบสมบูรณ (NON COMPLETE DOCUMENTS NOTICE) และติดตามเอกสาร
พรอมขึ้น PLAN LOAD
ระดับที่ 2) การตรวจสอบกอนทําใบขนสินคา (PRE-PRINT INSPECTION) พนักงาน CUSTOMER SERVICE
หรือพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)เขียนใบสั่งงานตามแบบฟอรมที่บริษัทกําหนดแลวสงใหหนวยงาน
EDC ทําการคียขอมูลเพื่อทําใบขนสินคาลงในระบบโปรแกรม PAPERLESS และกอนที่จะสงขอมูลใหกับกรมศุลกากร
จะตองทําการตรวจสอบที่เรียกวา PRE-PRINT โดยพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)จะตรวจสอบความ
ถูกตองของรายละเอียดบน DRAFT ใบขน แลวประทับตรายางประจํา COSTOMER SERVICEแตละหนวยงานแลวนําสง
ใบขนสินคาใหกับหนวยงาน INSPECT (หรือที่เรียกวา มือ 1) ทําการตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดบนDRAFT
ใบขนฯหากพบวาถูกตองก็จะสงขอมูล DRAFT ใบขนฯเขากรมศุลกากร เพื่อใหไดเลขที่ใบขนฯ มาผานพิธีการศุลกากร
ตอไปหากตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดบน DRAFT ใบขนฯ พบวาไมถูกตอง (ผิด) ก็จะสงขอมูล
คืนพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)พรอมกับออกใบเตือนสีตางๆ ตามจุด CRITICAL ที่กําหนดไวในแตละ
หัวขอที่กําหนดไวพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ก็จะนํา DRAFT ใบขนสินคานั้นไปแกไขและนําสงให
INSPECT (มือ1) ทําการตรวจสอบใหมอีกครั้ง พรอมประทับตรายาง INSPECT ตามหมายเลขประจําตัวผูตรวจเพื่อสง
ขอมูลเขากรมศุลกากรเพื่อใหไดเลขที่ใบขนฯมาผานพิธีการศุลกากรตอไป
ระดับที่ 3) การตรวจสอบเมื่อจัดพิมพใบขนสินคาโดยทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)
จะตองทําการตรวจสอบอีกครั้งพรอมกับจัดชุดเอกสารประกอบกับ PLAN LOAD มาให INSPECT (มือ2) ทําการ
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารแนบอีกครั้งหากถูกตองแลวจะประทับตรายาง “INSPECTED ” ซึ่งจะเปนสี
แดงและมีหมายเลขแตละคนที่ทําการตรวจสอบเอกสารที่มุมและจะตองใช MASTER LIST ควบคูไปกับการทําใบขน
สินคาและการตรวจสอบใบขนสินคา
3.1.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

การตรวจสอบรายละเอียดบนหนาใบขนสินคาขาเขา
ชื่อที่อยูของบริษัทในใบขนสินคา
โดยดูชื่อที่อยูตองตรงกับ B/Lในชอง CONSIGNES,NOTIFY PARTY ใน INVOICE ตองตรงกัน
ชื่อผูผานพิธีการ ตองเปนชื่อของSHIPPING ที่รับผิดชอบในการตรวจปลอยในแตละทา
ใบอนุญาตนําเขาหรือหนังสือรับรอง
1) ถาหากสินคาเปนพวกอาหารหรือผลไม,น้ําผลไม,แปง,กาแฟ ตองมีใบอนุญาตในการผลิตอาหาร
2) ถาหากเปนสารเคมีที่อันตรายตองมีเลข อก.
3) ถาหากเปนกลุมสินคาเกษตร
4) ถาหากเปนกลุมเครื่องสําอาง, ยารักษาโรค
5) ถาหากเปนกลุมสินคารถยนต ,เครื่องใชไฟฟา
ใบตราสงเลขที่ (เลขที่ B/L)
ดูจากใบ BILL OF LADING (B/L NO)
ชื่อเรือ
ดูจากใบ BILL OF LADING ในชอง VESSEL
เครื่องหมายหีบหอและเลขหมายหีบหอ
ดูจากใบ BILL OF LADINGในชอง MARK AND NUMBERS
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7. จํานวนและลักษณะหีบหอ
ดูจากใบ BILL OF LADING ที่แสดงจํานวนสินคาเปนBAG, LOT, CASE, CARTONS,
WOODENCASE, PACKAGES, PALLET, ROLLS,BOX ใชหนวยที่ใหญที่สุดในการทําใบขนสินคา
8. ทาหรือที่นําเขา
ดูจากใบ BILL OF LADING ในชอง PORT OF DISCHARGE
9. สถานที่ตรวจปลอย
ดูจากใบ BILL OF LADING ในชอง PORT OF DELIVERY
10. ประเทศตนทางบรรทุก
ดูจากใบ BILL OF LADING ในชอง PORT OF LOADING
11. ประเทศกําเนิด
ดูจากใบ BILL OF LADING ในชอง MARK NUMBERS ที่มีคําวา MADE IN…….. หรือในINVOICE
PACKING,CRITICAL OF ORIGIN ที่มีคําวา COUNTRY OF ORIGIN
3.2.

การตรวจสอบรายละเอียดบนหนาใบขนสินคาขาออก
1. ตรวจสอบชื่อที่อยูของบริษัทในใบขนฯ , INVOICE ใหตรงตาม ใบภพ.20
2. ตรวจสอบสถานที่ผา นพิธีการ สถานที่ตรวจปลอย สถานที่รับบรรทุก และชื่อเรือ ในใบขนฯ ใหตรง ตามใบ
งานของลูกคา
3. ตรวจสอบสิทธิประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ เชน ชดเชย, มาตรา 29, BOI ตาม MASTER LIST
4. ตรวจสอบเลขที่ INVOICE และวันที่ INVOICE ในใบขนในใบขนฯใหตรงตาม INVOICE และ PACKING
LIST
5. ตรวจสอบชื่อสินคา ปริมาณการซื้อขาย จํานวนและลักษณะหีบหอ เครื่องหมายหีบหอในใบขนฯ ใหตรง
ตาม INVOICE
6. ตรวจสอบคําแปลสินคา ใหสอดคลองกับชื่อภาษาอังกฤษ
7. ตรวจสอบราคาสินคา หรือยอดเงิน FOB ใหตรงตาม INVOICE
8. ตรวจสอบน้าํ หนักสุทธิ ใหตรงตาม INVOICE และ PACKING LIST
9. ตรวจสอบประเภทพิกัดสินคา และพิกัดสินคาในใบขนฯ ใหถูกตอง
10. ตรวจสอบประเภทใบขนฯ ใหตรงกับสิทธิประโยชนทไี่ ดรับ
11. ตรวจสอบประเทศที่ขาย และประเทศปลายทางในใบขนฯ ใหตรงตาม INVOICE
12. ตรวจสอบสกุลเงิน ที่ซื้อขายในใบขนฯ ใหตรงตาม INVOICE และอัตราแลกเปลี่ยน
13. ตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อขาย ในใบขนฯ ใหตรงตาม INVOICE
14. ตรวจสอบเอกสารประกอบในการเดินพิธีการใหถูกตอง
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ตัวอยางใบขนขาออก
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ตัวอยางใบขนขาเขา
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บทที่ 9
ความปลอดภัยการสงมอบสินคา ของฝายปฏิบัติการ (DV)
เปนการกําหนดแนวทางในสิ่งทีต่ องปฏิบัติกอนรับและสงมอบของและเอกสารใหกับบุคคลอื่น เชนรถขนสง และ
แรงงานหรือบุคคลที่ 3 โดยมีแนวทางในการตรวจสอบเอกสารกอนนําไปผานพิธีการศุลกากรเพื่อปองกันความผิดพลาด
ของเอกสารซึ่งกําหนดจุดตรวจสอบของทาง DV ดังนี้
1. DV รับเอกสารจาก พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)โดยทําการตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารตาม Check List ประกอบกับเอกสารที่ตองตรวจกอนนําไปผานพิธีการตรวจปลอยดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

ตรวจสอบชื่อที่อยูของบริษัทฯในใบขนฯ, INVOICE, B/Lใหตรงกับ Master Profile
ตรวจชื่อสินคา เครื่องหมายเลขหมายในใบขนฯ, INVOICE และ B/L
ตรวจคําแปลสินคาเปนภาษาไทย ใหสอดคลองกับชื่อภาษาอังกฤษ
ตรวจสอบราคาสินคาในใบขนฯและ INVOICE
ตรวจสอบน้ําหนักและปริมาณสินคาในใบขนฯ, INVOICE และ B/L
ตรวจประเภทพิกดั สินคาและอัตราอากร ประกาศลดหยอน
ตรวจสอบเลขที่ INVOICE, B/L และ วันที่ในใบขนฯ, INVOICE, B/L
ตรวจสิทธิประโยชนที่ใช และใชสิทธิตาม FTA
ตรวจสอบประเทศที่ขายและประเทศปลายทางในใบขนฯกับ INVOICE
ตรวจวันที่ เลขที่ใบอนุญาต และชือ่ สินคาในใบขนฯตรงตามใบอนุญาต
ตรวจวันที่นําเขา-สงออกและอัตราแลกเปลี่ยนใหสมั พันธกัน
ตรวจเอกสารประกอบการที่ใชในการผานพิธีการศุลกากรตามแตละประเภทของงาน

2. ดานการตรวจสอบสภาพของสินคากอนการตรวจปลอย ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ตรวจสอบสภาพของสินคาทุกดานใหเรียบรอยกอนขนยายออกจากโกดัง
พบสินคาเสียหาย สูญหาย ชํารุด ตองแจงกลับ พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ใหลูกคาทราบทันที
แจงทางเอเยนตเรือและการทา ทําเซอรเวยสินคาที่เสียหายทุกกรณี
หากมีประกันสินคาตองใหประกันมาสํารวจความเสียหายกอนออกจากทา
จัดเครื่องมือทุนแรงใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน เชน รถยก,รถเครน
สินคาถายรูปความเสียหายทุกขั้นตอน จนถึงการวางสินคาบนรถขนสง
ประเภทเครื่องจักรราคาแพง ตองมีแจงทําประกันไวทุกครั้งกอนออกจากทาเรือ
ตรวจสอบสภาพรถตามไปเช็คสภาพรถตองพรอมสมบูรณ 100%
ควบคุมการทํางานหรือการเคลื่อนยายสินคาทุกขั้นตอน

3. การดูแลสินคาไมใหเกิดความเสียหายดําเนินการดังนี้
1) ขอควรระมัดระวังในการทํางานสินคาทั่วๆไป
(1) การใชสิทธิประโยชนตางๆตองถูกตองตามที่ทางศุลกากรกําหนด
(2) การขอใบอนุญาตตองระบุเลขที่ใหถูกตองตามหนาใบขน
(3) สินคาที่บรรจุไวในกลอง ตองระวังการฉีกขาดตามมุมกลองทุกดาน
(4) สินคามาเปนตูตองตรวจดูซลี เอเยนตที่ระบุเลขถูกตองตามใบ B/L
(5) ตรวจดูสภาพการจัดเรียงสินคาหนาตู และถายรูปไวกรณีมีการเปดตรวจ
(6) การสงมอบสินคาใหกับทางผูบริการขนสง ตองใหพนักงานขับรถลงนามรับสินคากอน
(7) การสงมอบ โดยบันทึกลงในใบสงของทุกครั้ง
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2) ขอควรระวังสินคาทีเ่ ปนอาหารแชแข็ง (ตูเย็น)
(1) การขอใบอนุญาตตางๆ ตองระบุเลขที่ถูกตองลงในหนาใบขนทุกครั้งเสมอ.
(2) ตรวจสอบตูควบคุมอุณหภูมิตองไดความเย็นตามที่ระบุใน B/L ทุกครั้ง เชนพวกสัตวน้ําแชแข็งตองมี
อุณหภู มิ -18 องศาขึ้ นไป โดยดูอุณหภู มิกอนลากตู ออกมาตรวจทุกครั้งหากต่ํ าเกณฑ ให แจ งมายั ง
พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)และระงับการออกของจนกวาจะไดรับการยื่นยันจากทาง
ลูกคาเปนลายลักษณอักษร
(3) ตรวจสอบซีลเอเยนตตองตรงตามเอกสารใน B/L ระบุทุกตู
(4) ถายรูปการจัดเรียงสินคาหนาตูไ วทุกครั้ง (กรณีมีการเปดตรวจ)
(5) ล็อตซีล วี-เซิรฟ และกุญแจกอนลากออกจากทาเรือ
(6) ระบุเลขที่ซีลทุกครั้งในใบสงของ “ซีลเลขที่ “ หรือ SEAL No…… ในแตละใบสงของทุกครั้ง
(7) การสงมอบสินคาใหกับทางผูบริการขนสง ตองใหพนักงานขับรถลงนามรับสินคากอนการสงมอบในใบสง
ของทุกครั้ง
3) ขอควรระวังสินคาทีเ่ ปนเคมีภณ
ั ฑ / เครื่องสําอาง
(1) ตรวจสอบใบอนุญาตตางๆ เลขที่ถกู ตองตามที่ระบุไวในใบขนทุกชุด
(2) ตองระมัดระวังกลองสินคาอยาใหมีรอยฉีกขาด (หากสงสัยตองมีการเปดนับ)
(3) ถาสินคาเปนเคมีอันตรายมีสัญลักษณไวไฟ หามแตะพื้นการทาตองมีการประสานงานทุกฝายลวงหนา
กอน 1 วัน เพื่อจัดเตรียมเอกสารใหพรอมกอนทํางาน
(4) การสงมอบสินคาใหกับทางผูบริการขนสงตองใหพนักงานขับรถลงนามรับสินคากอนการสงมอบ
4) ขอควรระวังสินคาทีเ่ ปนเครื่องจักรราคาแพง
(1) ตองสําแดงพิกัดอัตราภาษีอากรถูกตอง
(2) วัดขนาดและไซส เพื่อจัดรถใหพรอมตรงกับลักษณะของสินคา
(3) สินคามีมลู คาสูงเกิน 2 ลานขึ้น ตองมีการแจงทําประกันภัยกอนทํางาน
(4) ควบคุมการขนยายเครื่องจักรอยางระมัดระวังเปนกรณีพิเศษทุกชุด
(5) ใชเครื่องมือทุนแรงใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน
(6) การสงมอบสินคาใหกับทางผูบริการขนสง ตองใหพนักงานขับรถลงนามรับสินคากอนการสงมอบ
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บทที่ 10
ความปลอดภัยดานการเฝาระวัง ติดตามและตรวจสอบการทํางาน (WMC)
เปนความปลอดภัยที่ลดความเสี่ยงด านตางๆ ในการติดตามเฝาระวังรวมถึงการตรวจสอบงานดานพิธีการ
ศุลกากรประกอบดวยดาน Just In Time, การติดตามสถานะของใบขนสินคา, การขอใบอนุญาตดานประกันภัย, ดาน
ความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และระบบแจงเตือนตางๆ ของงานดานพิธีการศุลกากรซึ่งประกอบดวย
1. การแจงเตือน E-Alert ในการควบคุมติดตามจากฝาย WMC โดยกําหนดใหสวนตรวจสอบเอกสารสงออกกับ
สวนตรวจเอกสารนําเขาซึง่ กําหนดใหระบบแจงเตือนสองครั้งกําหนดครั้งที่ 1 กอน อยางนอย 60 วัน หรือกอน
วันหมดอายุไมนอยกวา 60 วัน กําหนดครั้งที่ 2 อยางนอย 30 วัน หรือกอนวันหมดอายุไมนอยกวา 30 วัน
และมีการตรวจสอบรายละเอียดของการแจงเตือน E-Alert ดังนี้
1) สวนตรวจสอบเอกสารสงออก ควบคุมการตรวจติดตามและแจงเตือน ดังนี้
(1) ใบอนุญาตลูกคาของพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ขาออก
2) ทะเบียนประกันภัยประกอบดวย
(1) ประกันภัยสินคา
(2) ประกันภัยรถยนต
(3) ประกันภัยคลังสินคา
(4) ประกันภัยอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3) ใบขนประเภทสุทธินาํ กลับอายุเงื่อนไขนํากลับมาภายใน 1 ป
4) สวนตรวจสอบเอกสารนําเขาควบคุมการตรวจติดตามและแจงเตือน ดังนี้
(1) ใบอนุญาตลูกคาของพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE) ขาเขา
(2) ใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก
(3) ทะเบียนรถขนสงวี-เซิรฟ และ Sub contact
(4) ทะเบียนรถขนสง P&M
(5) ทะเบียนแรงงานตางดาว
2. ติดตามสถานะใบขนสินคาและ Call Center 24 Hours จัดทําระบบเพื่อนํามาเปนเครื่องมือปองกันความ
เสี่ยง โดยกําหนดการติดตามสถานะตางๆ ดังนี้
1) การแจงติดตามสถานะใบขนสินคา
(1) สถานะใบขนสินคา 0301 การเปดตรวจจัดใหมีการควบคุมและสงเรื่องทุกวันกอน 9.30 น.จาก
ศูนย Call Center 24 Hours ใหกับทางผูจัดการสาขาแตละดานที่สงออกและสําเนาจัดสงมายัง
ฝาย WMC เพื่อใหมีการติดตามสถานะ 0301 กอนวันเรือออก
(2) สถานะใบขนสินคา 0409 กําหนดใหติดตามแลวเสร็จ 100% ภายใน 30 วัน และจัดสงลูกคาทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกสตามกําหนดเวลาที่ตกลงกับทางลูกคา
2) Call Center 24 Hours
(1) กําหนดเงื่อนไขการรับเรื่องและจดบันทึกเรื่องฉุกเฉินเทานั้นโดยรับเรื่องทุกของหนวยงาน
(2) จัดทําแบบการบันทึกรายละเอียดในการรับเรื่องตางๆ ดังนี้
 ดานขอมูลดานการจัดใบกํากับการขนยาย
 ดานการรับเรื่องราวตางๆ ในการปญหาการตรวจปลอยหรือการจัดสงสินคา หลัง
เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 04.30 น.
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3. การดําเนินการตามมาตรฐาน AEO ของกรมศุลกากร
การเฝาระวัง-ติดตาม-ตรวจสอบ หรือ WMC จัดใหมีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่ทําการเฝาระวังการติดตามและ
ตรวจสอบในการทํางานของแตและสวนที่เกีย่ วของกับงานดานพิธีการศุลกากรตามมาตรฐาน AEO ที่ไดกําหนดไวและเปน
ประเด็นของความเสี่ยงที่ตองนํามาควบคุมดูแลใหมีมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งในแตละดานประกอบดวย
1) ดานสินคามีความเสี่ยงสูง (9 High Risk Goods) โดยกําหนดให Code ใหทางพนักงานบริการลูกคา
(COSTOMER SERVICE)ระบบไวในชอง HRG1 และ HRG2 ในระบบ ERP JOB เพื่อทําการติดตามเฝาระวังและ
ทางสวนตรวจสอบเอกสารดานนําเขาตองติดตามแบบฟอรมใบแจงเตือนการดูแลสินคา (CARGO SAFETY
AWARNESS (COSTOMER SERVICEA)) จาก พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)เพื่อสงมอบใหกับ
ทาง DV ทุกครั้งที่ระบุ HR9
2) ดานขนสงปลอดภัย (10s Safety Transport) จัดทํา Check List ทั้ง 10 ดานของขนสงกําหนดไวใน
Plan การเขาตรวจสอบทุกๆ 3 เดือน
3) ดานพิธีการศุลกากรและการตรวจปลอยสินคา (10s Customer Clearance) จัดทํา Check List ทั้ง
10 ดานของขนสงกําหนดไวใน Plan การเขาตรวจสอบทุกๆ 3 เดือน
4) ดานคลังสินคาปลอดภัย (10s Safety Warehouse) จัดทํา Check List ทั้ง 10 ดานของขนสง
กําหนดไวใน Plan การเขาตรวจสอบทุกๆ 3 เดือน
5) ดานกระจายความเสี่ยงทางฝาย WMC จัดระบบการตรวจสอบและแจงเตือนของบริษัทดวยระบบ
E- Alert สรุปการติดตามทุกเดือนและแจงปญหาพรอมแนวทางปองกันและกรอกระบบใหครบถวนเพื่อใหการแจง
เตือนตามระบบที่กําหนดไว
6) ดานความตอเนื่องของธุรกิจ (BCM: Business Continuity Management) กําหนดจัดใหมีและจัดทํา
แปลนการตรวจสอบในแตละดานดังนี้
(1) ดานการ Back up ขอมูลลูกคาและ Master Profile กําหนดใหมีการตรวจสอบทุกๆ 2 เดือนที่
สํานักงานใหญและสาขา
(2) ดานระบบสํารองไฟจัดระบบการตรวจสอบทุกเดือนและบันทึกการตรวจสอบและตองมีการเปลี่ยน
ระบบสํารองกอนหมดอายุของการสํารองไฟกอนอยางนอย 2 เดือน เดือนแรกระบบการสั่งซื้อเดือนที่
2 ติดตั้งแทนของเกาที่เสี่ยมสภาพ
(3) ดานระบบโจรภัยจัดมีการตรวจสอบจุดการเขาอาคารทุกๆ เดือน มีความแข็งแรงพรอมใชงานโดยทํา
การสํารวจทุก 3 เดือน
(4) ดานระบบสัญญาณกันขโมยจัดใหมีการ Rerun ระบบการเตือนภัยทุกเดือน
(5) ดานระบบไวรัสระบบคอมพิวเตอรจัดมีการตรวจสอบระบบและความ Update ของระบบปองกันไวรัส
พรอมจัดมีการการติดตามการทํางานของระบบทุกๆ เดือน
(6) ดานระบบ Remote Office กําหนดการซอมระบบปละ 3 ครั้ง โดยการซอมตองทําการจําลองการหนี
ไฟและอพยบพนักงานไปยังศูนยสํารองขอมูลที่สํานักงานขนสงและสํานักงานอาคาร MD TOWER ชั้น
ที่ 20 สวนสาขาภาคใตสํานักงาน TRUCK TERMINAL ปาดังเบซาร โดยทําการสํารวจขอมูลที่ทําการ
BACK UP ขอมูลจากทางแผนกไอทีทุก 2 เดือนประกอบดวยสวนตางๆดังนี้
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A. สวนกลาง ,สาขาสุวรรณภูมิ และสาขาแหลมฉบัง กําหนดใหมีการซอมภายในสัปดาหที่ 4
ของทุกเดือน ดังนี้
 เดือน มีนาคม
 เดือน กรกฎาคม
 เดือน ตุลาคม
B. สาขาภาคใต กําหนดใหมีการซอมภายในสัปดาหที่ 4 ของทุกเดือน ดังนี้
 เดือน เมษายน
 เดือน สิงหาคม
 เดือน พฤศจิกายน
(7) นําผลประเมินความสําเร็จของการจัดทําระบบ Remote Office มารายงานใหกับทางคณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
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บทที่ 11
การติดตามสถานะใบขนสินคาหลังการตรวจปลอย
(Document Control Center: DCC)
การติ ดตามสถานะใบขนสิ น ค าหลั งการตรวจปล อ ยเป น การติ ดตามสถานะของใบขนสิ น ค าเพื่ อ นํ ามาใช
ประกอบการยื่นขอคืนภาษีอากร, ยื่นสรรพกรในการคืนภาษีมูลคาเพิ่มและเปนการแสดงสถานะในการดําเนินพิธีการ
ศุลกากรสําเร็จการติดตามจึงตองมีระบบในการตรวจสอบสถานะและติดตามขอมูลการตอบกลับจากกรมศุลกากรอยาง
ตอเนื่องเพื่อติดตามสถานะใบขนสินคาหลังการตรวจปลอย โดยกําหนดมาตรฐานในการติดตามสถานะของใบขนสินคา
ประกอบดวยดังนี้
1. ติดตามสถานะใบขนสินคา 0309 ภายใน 3 วันหลังจากตรวจปลอย 100%
2. ติดตามสถานะใบขนสินคา 0409 ภายใน 30 วันหลังจากเรือออก 98%
3. ติดตามสถานะใบขนสินคา 0409 ภายใน 40 วันหลังจากเรือออก 100%
ตามมาตรฐานการติดตามสถานะใบขนสินคาที่ไดกําหนดเปนมาตรฐานไวทางบริษัทฯ ไดจัดทําเปนกระบวนการ
ติดตามออกมาเปนคูมือมาตรฐานความเปนเลิศดานปฏิบัติของตัวแทนออกของ มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. สงขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาเพื่อใชในการกํากับตูสินคาในการตรวจปลอย มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
1) สงขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาหลังจากไดรับชุดใบขนสินคาขาออกและรายละเอียดการบรรจุสนิ คา
ครบถวนเชน เบอรต,ู จํานวนสินคา, น้ําหนัก GW, BOOKING,VGMWEIGHTและ VGM AUTHOTIZER
NAME ฯ แลวจัดพิมพลงโปรแกรม
2) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนสงขอมูลเขาระบบกรมศุลกากรแลวรอตอบกลับเลขที่ใบกํากับ
การขนยายสินคาจากทางกรมศุลกากร
3) ตรวจสอบความถูกตองของใบกํากับการขนยายสินคาอีกครั้งกอนจัดสงใหกับลูกคา โดยการแฟกซหรือ
mail
4) จากขั้นตอนที่ 1-3 กําหนดใหใชเวลา 60 นาที
* ขอควรระวังในการจัดทําใบกํากับการขนยายสินคา กอนสงขอมูลตองตรวจสอบขอมูลใหถูกตองครบถวนทุกครั้ง
เชน หมายเลขตู, ทาสงออก, ชื่อเรือและเที่ยวเรือ, จํานวนและน้ําหนักของสินคา,BOOKING,VGM WEIGHTและ
VGM AUTHOTIZER NAME เพราะหากผิดพลาดอาจทําใหไมสามารถคืนตูได และทําใหตูสินคาตกเรือ

2. การติดตามสถานะ 0309 ของใบกํากับการขนยายสินคาและใบขนสินคาขาออก มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
1) ลงบันทึกขอมูลการสงขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาประจําวันลง BOOK ควบคุมทุกวันเพื่อใชในการตอบ
กลับขอมูลและติดตามงานและสถานะของใบขนสินคา
2) ตรวจสอบ STATUS ของขอมูลจาก 02 ใหเปน 03 โดยมีการติดตอประสานงานกับแผนกจัดสงสินคาและ
ปฏิบัติการ(DV) ที่ประจํา ณ ทาสงออกสุดทายในกรณีที่ตูผาน SUB GATE ไปแลวแตยังไมไดรับ STATUS
03 กลับมา
3) เมื่อไดรับ STATUS 03 กลับมาแลวจะทําการตัด BOOK ตามวันและเวลาที่ตูผาน SUBGATE โดย STATUS
03 จะแยกเปน 2 สถานะคือ 0309 Green Line (ตรวจปลอยเรียบรอย), 0301 Red Line (ใหมาตรวจของ
ที่ทาสงออก)หรือเรียกวาสุมตรวจ
4) กรณีตูสินคาถูกสุมตรวจ (Red Line) ทําการสั่งงานใหพนักงานแผนกจัดสงสินคาและปฏิบัติการ(DV) เขาไป
ติดตอเจาหนาที่กรมศุลกากรเพื่อตรวจสอบขอมูล* และทําการเปลี่ยนสถานะจาก 0301 เปน 0309 เพื่อรอ
การรับบรรทุกใบขนสินคาหลังจากเรือออก (0409)
** หากตูสินคาผาน SUBGATE หลังเวลาทําการของกรมศุลกากรจะตองทําการเสียคาลวงเวลาและคาเปดที่ทําการ
ของกรมศุลกากรกอน จึงจะสามารถเปลี่ยนสถานะจาก 0301 เปน 0309 ได
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3. การติดตามสถานะ 0409 ของใบขนสินคาขาออกหลังจากเรือออก มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
1) ตรวจสอบใบขนสินคาที่ทําการตรวจปลอยและเรือออกเรียบรอยแลววาไดรับสถานะ 0409 หรือไมซึ่งโดย
เฉลี่ยจะไดรับการตอบกลับสถานะ 0409 จากกรมศุลกากรประมาณ 15-20 วันหลังจากเรือออก
2) ในกรณีที่เรือออกไปแลวประมาณ 15 วัน แตใบขนสินคายังไมไดรับสถานะ 0409 จะทําการขอ COPY B/L
จากลูกคาโดยใชแบบฟอรมสง Fax. หรือ สง e-mail ในการขอ COPY B/L จากลูกคา
3) ตรวจสอบใบขนสินคาและใบกํากับการขนยายสินคากับ COPY B/L ที่ไดรับจากลูกคาเพื่อหาขอผิดพลาดของ
เอกสารเชน ชื่อเรือ, เที่ยวเรือ, หมายเลขตู, อื่น ๆ
4) เมื่อตรวจสอบพบขอผิดพลาดของเอกสารแลวทําการคียคํารองขอแกไขตามประเภทความผิดของเอกสาร
เชน ชื่อเรือผิด, เที่ยวเรือผิด, หมายเลขตูผิด เปนตนเพื่อยื่นกรมศุลกากรเพื่อแกไข
5) สั่งงานแผนกจัดสงสินคาและปฏิบัติการ (DV) ใหเขาไปติดตอเจาหนาที่กรมศุลกากรเพื่อขอแกไขขอมูล
โดยการยื่นคํารองแกไขพรอมเอกสารประกอบตาง ๆ เพื่อแกไขใหใบขนสินคาเปน สถานะ 0409
6) กรณีตรวจสอบแลวไมพบความผิดพลาดของขอมูลจะจัดทําหนังสือติดตามสถานะ 0409 ใหลูกคาลงลายชื่อ
เพื่อยื่นตอกรมศุลกากร
7) สั่งงานแผนกจัดสงสินคาและปฏิบัติการ(DV) ใหเขาไปติดตอเจาหนาที่กรมศุลกากรเพื่อยื่นหนังสือติดตาม
สถานะ 0409 โดย DV จะตองออกเลขรับกลับมาภายใน 5 วันหลังจากสั่งงาน
8) ระยะเวลาในการติดตาม Status 0409 กําหนดเกณฑไว ดังนี้
- ติดตาม Status 0409 ใหได 98% ภายใน 30 วัน หลังจากเรือออก
- ติดตาม Status 0409 ใหได 100% ภายใน 45 วัน หลังจากเรือออก
4. การจัดสงสําเนาใบขนสินคาขาเขา และใบขนสินคาขาออกสถานะ 0409 หลังการตรวจปลอยจะแบงออกเปน
2 ประเภท ดังนี้
1. การจัดสงภายใน
จะทําการจัดสงใหกับแผนกคืนอากรตามมาตรา 29 ในสวนของสําเนาใบขนสินคาขาเขาสวนใบขนสินคา
ขาออก STATUS 04 ทางแผนกคืนอากร 1 และชดเชยอากรจะทําการ Print สําเนาใบขนสินคาจากระบบเอง
เพื่อใชในการขอคืนเงินภาษี
2. การจัดสงภายนอกจะแยกออกเปน 3 กรณี ดังนี้
1)

2)

สงทาง E-mail โดยการ Export File ใบขนสินคาขาออกจากระบบเพื่อสงใหกับลูกคาพรอม
จัดทําใบนําสงใหลูกคาเซ็นรับหรือ Confirmed การรับเอกสารทาง E-mail กลับมาเพื่อเก็บเขา
แฟม โดยเอกสารที่จัดสงใหลูกคา มีดังนี้
- ใบขนสินคาขาออก STATUS 04
- รายการรับบรรทุก
- กศก. 129 (กรณีใชสิทธิชดเชยอากร)
- ใบตัด Short (ถามี)
สง By Hand โดยจะทําการ Print ใบขนสินคาจากระบบเพื่อสงใหกับลูกคาและจัดทําใบนําสงให
ลูกคาเซ็นรับกลับมาเพื่อเก็บเขาแฟม โดยเอกสารที่จัดสงใหลูกคา มีดังนี้
- ใบขนสินคาขาออก STATUS 04
- รายการรับบรรทุก
- กศก. 129 (กรณีใชสิทธิชดเชยอากร)
- ใบตัด Short (ถามี)
- INVOICE, PACKING LIST (เฉพาะทีล่ ูกคาแจงใหแนบเอกสาร)
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3) สงทาง e-mail และ By Hand โดยกรณีนี้จะขึ้นอยูกับลูกคาวาจะใหจัดสงเอกสารใหในรูปแบบใด
เชน
 สง E-mail ใบขนสินคา, รายการรับบรรทุก, กศก. 129, ใบตัด Short แลวจัดสง INVOICE,
PACKING LIST ใหภายหลัง
 สง E-mail ใบขนสินคา, รายการรับบรรทุก, กศก. 129, ใบตัด Short แลวจัดสงอีก 1 ชุด
พรอมกับชุดสรรพสามิต
4)

จัดสงรายงานใหกับลูกคาทุกสิ้นเดือนไมเกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานสถานะของใบขน
สินคาขาออกที่จัดสงใหแลว และที่ยังคางสง

5. การใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
1. จัดพนักงาน DV เขากะกลางคืน 1 คน/สัปดาห ทุกวันในเวลา 17.30 น. – 04.00 น.
2. บันทึกและติดตาม Status 03 ใบขนยายสินคาลง Book รวมถึงการออกใบขนยายฯ และแกไขปญหาตาง ๆ
กรณีคืนตูไมไดหรือใบขนยายฯผิดพลาด
3. รั บเรื่ องราวต างๆ ของงานที่ ตกค างหรื อต อเนื่ องในการทํ างานและให บริ การติ ดตามแก ไขป ญหาโดย
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในเวลาเขากะ (กรณีฉุกเฉิน) หากไมใชกรณีฉุกเฉินทําการบันทึก
และสงมอบงานตอใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบในชวงเชา
4. การใหบริการดังกลาวมิใชการจัดทําใบขนสินคาขาเขา-ขาออก แตเปนการรับเรื่องและแกไขปญหาของงาน
ทีต่ อเนื่องหรือรอเวลาในการคืนตูสินคา เทานั้น
5. กําหนดเบอร ฉุกเฉิ นประจําศูนย DCC ได ที่ เบอรโทร 086-341-2736 และ 086-340-1256 ชวงเวลา
17.30 - 04.00 น.
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บทที่ 12
ความปลอดภัยดานการจัดสงเอกสาร (Messenger)
เป น ความปลอดภั ยที่ ใช ร ะบบการบริ หารด วยระบบE-Messengerในการสั่ งงานของหน วยงานต างๆโดย
เฉพาะงานดานพิธีการศุลกากรตองใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสงมอบเอกสาร ใหตรงเวลาลดตนทุนมีความ
ปลอดภัยของบุคคลากรและเอกสารรวมถึงการสงมอบตรงตามสถานที่กําหนดจึงไดนําระบบ 5R มาใชในการทํางานซึ่ง
ประกอบดวย
1. RIGHT TIME / ถูกตรงตอเวลา กําหนดเปนใบสั่งงานในแตละประเภทโดยแยกดังนี้
1) ใบสั่งงานสีแดง วิ่งงานทั่วไป แตไมเกิน 1 วัน
2) ใบสั่งงานสีสม วิ่งงานตามสัง่ งาน แลวเสร็จภายใน 4 ชั่วโมง
3) ใบสั่งงานสีเขียวพลัส วิ่งงานตามกําหนดเวลา
4) ระบบ Center การบริหารจัดการงานดานเอกสารดวยระบบ e-Messenger
2. RIGHT PLACE / ถูกสถานที่ จัดสงเอกสารตามใบสั่งงานที่ทาง พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER
SERVICE)หรือผูที่เกี่ยวของสั่งงานจัดสงตามที่อยูท ี่ระบุไวในใบสั่งงานเทานั้นสําหรับพนักงานใหมและหรือลูกคา
ใหมตองแนบแผนทีท่ ุกครั้งที่มีการรับงานหรือโอนยายเสนทางวิ่งงานของ Messenger
3. RIGHT CONDITION / เงื่อนไขของการสงมอบเอกสาร
1) กําหนดรอบวิ่ง 2 รอบตอวัน
2) รอบเชารถออกตั้งแต 9.00น-9.15 น. / สั่งงาน กอนเวลา 16.30 น. กอนวันวิ่งงานรอบเชายกเวนการ
สั่งงานวิ่งจัดสง FORM ตางๆ สัง่ งานกอนเวลา 9.00 น.
3) รอบบายรถออกตั้งแตเวลา 13.00น.-13.30 น./ สั่งงานกอนเวลา 10.30 น. กอนวิ่งงานรอบบายทั้งนี้ไม
รวมรถกะบะซึ่งวิง่ รอบเดียวโดยรถจะออกเวลา 9.00 น. ทางผูสั่งงานตองทําการสั่งงานลวงหนาทุกครั้ง
4) การปดงานของ Messenger กําหนดปดงานดังนี้
 ปดงานตามใบสั่งงานที่ระบุไวยกเวนมีการแจงเลื่อนหรือตกลงกับทางผูสั่งงาน
 ปดงานตามปรกติภายในเวลา 18.00 น. ทุกวันยกเวนงานตอเนื่องกลับมาไมทันเวลาจะทํา
การปดงานไมเกิน 9.00 น. ของวันถัดไปจากวันที่สั่งงาน
5) การสั่งงานและการปดงานตองมีใบสั่งงานทุกกรณีหากไมมีใบสั่งงานทาง Messenger หามรับงาน
เด็ดขาดแตตองแจงใหกับผูที่สั่งงานรับทราบดวยไมวาพนักงานภายในองคกรหรือลูกคาและตองมีการ
สงมอบเอกสารโดยมีการเซ็นรับทุกครั้งหากไมมีการเซ็นรับและเอกสารมีการสูญหายถือวาพนักงานวิ่ง
เอกสารตองรับผิดชอบทุกกรณี
4. RIGHT COST / ราคาตนทุน โดยกําหนดคาจางวิ่งที่เคยวิ่งมาไปที่ไหนราคาเทาไรเปนตัวกําหนดราคาหรือนํา
กําหนดราคาคาจางวิ่งเอกสารที่ชัดเจนตามระยะทางกิโลละเทาไรแตตองมีราคาเริ่มตนเปนฐานในการกําหนด
ราคาเริ่มตนและบวกเพิ่มตามระยะทางจัดทําเปน Price List ในการจางวิ่ง หากลูกคาตองการใหวิ่งดวนหรือวิ่ง
งานนอกเหนือจากขอบเขตการใหบริการคิดคาใชจายตามราคา Price List และแจงใหผูที่เกี่ยวของรับทราบ
และใหมีการ UPDATE ราคาทุกๆ 6 เดือนหรือทุก 1 ป ตามความเหมาะสมของสภาวะของปริมาณงาน
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5. RIGHT SAFETY / ความถูกตองปลอดภัยของเอกสาร
1) กระเปาใสเอกสารของ Messenger ที่กนั น้ําได
2) สกรีน ชื่อบริษัท เบอรติดตอ ที่เปนศูนยรับเรื่องของ Messenger ไว เฉพาะที่กระเปาเอกสาร
3) กรณีชุดกันฝนทําเปนงบประมาณในแตละป และสํารวจกอนการจัดซื้อในชวงเดือนเมษายนของทุกป
และจัดไวอยางเพียงพอ
4) ระบบประกันภัยในการชดเชยความเสียหายเพื่อกระจายความเสี่ยงดานเอกสารสําคัญสูญหายหรือตก
หลน ชํารุด ไมสามารถใชงานได
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บทที่ 13
ความปลอดภัยดานบันทึกฐานขอมูล ในระบบ MASTER PROFILE (ฐานขอมูลลูกคาดานพิธีการศุลกากร)
คือระบบการขึ้นทะเบียนรายการสินคาโดยกําหนดเปน CODE หรือรหัสของสินคา(ตกลงกับทางลูกคา) ซึ่ง
Master Profile ประกอบดวยชื่อสินคาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย, รหัสของสินคา, พิกัดอัตราอากร, สิทธิประโยชน
ทางภาษีอากร, สิทธิพิเศษทางภาษีอากรและใบอนุญาตของสินคาเปนตน โดยทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER
SERVICE)ตองทําการขอรายละเอียดขอมูลของขอมูลสินคาเพื่อใหทางผูเชี่ยวชาญดานพิกัดอัตราศุลกากรกําหนดประเภท
พิกัดอัตราอากรรวมถึงการควบคุมการนําเขา-สงออกของแตละหนวยงานที่ออกกฎหมายควบคุม โดยมีขั้นตอนและ
กระบวนการ ดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการจัดสงขอมูล Master Profile ปละ 3 ครั้ง ใหกับทางลูกคา โดยจัดสงขอมูล
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสหรือ CD พรอมทั้งหนังสือตอบรับทุกครั้งเพื่อใชเปนอัตราอากรรวมถึงสิทธิตางๆ ตาม
ขอมูลที่ปรากฏอยูใน Master Profile ในการจัดทําใบขนฯหลักฐานในการรับและตรวจสอบขอมูลและเปนการ
ยืนยันวาจะกําหนดขอมูลรายละเอียดของพิกัดสินคาขาเขา-ขาออก
2. รายละเอียดในการบันทึกฐานขอมูล Master Profile ใหจัดทําตามประกาศบริษัทฯ โดยนํามาปรับปรุงให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและขอเท็จจริงในการทํางานหรือกําหนดเงื่อนไขเพื่อลดความเสี่ยงในการ
ทํางาน
3. การดําเนินตามคําสั่งที่ 1/2561 เรื่องการเพิ่มและแกไขขอมูลในระบบ Master Profile และระเบียบสาย
งานบริการลูกค าและปฏิบัติการฉบั บที่ 1/2561 เรื่องการเพิ่มและแกไขขอมูลในระบบ Master Profile
ประกอบไปดวยขั้นตอน ดังนี้
1) การรับงานและขอขอมูลรายละเอียดของสินคาเพื่อใชในการจําแนกพิกัดอัตราอากรกําหนดใหเปน
หนาที่ของแผนกบริการลูกคาโดยทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)มีหนาที่รับเรื่อง
และขอเอกสารจากลูกคา เพื่อใชในการประกอบแบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตรา
อากร โดยจะตองขอรายละเอียดของสินคาดังตอไปนี้
(1) รายละเอียดของสินคา เชน คําแปลภาษาไทย, วิธีการนําไปใชงาน, กระบวนการผลิต, วัสดุ
ที่ใชในการจัดทําสินคา, แคตตาล็อกสินคา, สเปคสินคาและกรณีเปนเคมีตองมีใบ MSDS :
Material Safety Data Sheet หรือเอกสารแสดงสวนผสม
(2) รายละเอียดการนําสินคาไปใชงานหลักและหรือรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวของกับสินคาที่
นําเขา-สงออก
(3) เอกสารประกอบใชสิทธิประโยชน เชน BOI, มาตรา 29, ชดเชยภาษี,คลังสินคาทัฑณบน,
เขตปลอดอากร (FZ) และ เขตประกอบการเสรี (I-EAT)
(4) เอกสารประกอบใชสิทธิพิเศษทางภาษีอากร เชน FTA ตางๆ
(5) ใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของกับสินคา เชน อย., กรมโรงงาน, ประมง,ปศุสัตว ฯลฯ เปนตน
(6) เอกสารอื่นๆ ตามขอสงสัยในรายละเอียดของสินคา
2) การจัดทําแบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร ใหเปนหนาที่ของพนักงานบริการ
ลูกคา (COSTOMER SERVICE)และหรือหัวหนาสวนบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE-Chief)
โดยมีหนาที่ในการดําเนินการ ดังนี้
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(1) หลังจากไดรับเอกสารใหมีหนาที่ในการใหพิกัดศุลกากรและอัตราภาษีเปนการเบื้องตนหาก
ข อ มู ลไม ชัดเจนให พนั ก งานบริ ก ารลู ก ค า (COSTOMER SERVICE)หรื อCOSTOMER
SERVICE-Chief ที่รับเรื่องเปนผูติดตอกับลูกคาเพื่อขอรายละเอียดตางๆขางตนเพื่อนําสง
ใหกับผูเชี่ยวชาญดานพิธีการศุลกากรประจําบริษัทนําไปเปนขอมูลในการพิจารณาพิกัดอัตรา
อากร และสิทธิในการลดหยอนภาษี หรือการขออนุญาตกอนการนําเขา-สงออกรวมถึงภาษี
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ(ถามี)
(2) สงแบบขอรายละเอียดข อมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากรให กับทางลู กคาเพื่ อทําการ
รับรองความถูกตองของขอมูลรายละเอียดของสินคากอนสงใหกับทางผูเชี่ยวชาญทําการ
รับรองความถูกตองเพื่อจัดสงใหกับทางแผนกEDC ในการคีย Draft ขอมูลรายละเอียดของ
สินคา เพื่อจัดสงใหกับทางแผนก Inspection ทําการตรวจสอบความถูกตองกอนสงใหทาง
แผนก EDC บันทึกฐานขอมูล Master Profile
3) การรับรองพิกัดอัตราศุลกากรเปนหนาที่ของผูเชี่ยวชาญงานดานพิธีการศุลกากรประจําบริษัทโดยมี
หนาที่ในการจําแนกพิกัดศุลกากรและอัตราอากรรวมถึงการพิจารณาขอยกเวนอัตราอากรในเงื่อนไข
ตางๆ ของกรมศุลกากรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของโดยกําหนดหนาที่ ดังนี้
(1) มีหนาที่ในการตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดตางๆ ที่ปรากฏใน“แบบฟอรมขอ
รายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร” พรอมทั้งตรวจลายมือชื่อของหัวหนา
แผนกและหัวหนาสวนหามดําเนินการใดๆ โดยไมมีแบบฟอรมและลายมือชื่อที่ระบุไว
(2) มีหนาที่ในการสอบถามขอมูลโดยตรงกับลูกคาพรอมทั้งสามารถขอเอกสารตางๆเพิ่มเติมได
หากมีขอสงสัยหรือไมมีความชัดเจนของสินคาและเอกสารประกอบ
(3) การลงลายมือชื่อรับรองเพื่อเพิ่มเติมและหรือแกไขพิกัดอัตราศุลกากร / อัตราอากรการ
ยกเวนหรือลดอัตราอากรตามเงื่อนไขตางๆ โดยจะตองมีลายเซ็นของผูเชี่ยวชาญฯ ดังนี้
 กรณีสินคาขาออกตองมีลายมือชื่อของ ชช.2 และ ชช.3 (หากความเห็นไมตรงกันหรือ
ขัดแยงกันตองขอความเห็นจาก ชช.1)
 กรณีสินคาขาเขาตองมีลายมือชื่อของ ชช.1 ชช.2 และชช.3 (หากความเห็นไมตรงกัน
ตองหารือรวมกับวาที่รอยตรี ดร.ธเนศ โสรัตน ในฐานะหัวหนาคณะผูเชี่ยวชาญงาน
ดานพิธีการศุลกากร)
4) ผูเ ชี่ยวชาญงานดานพิธีการศุลกากรที่กําหนดใหมีอํานาจหนาที่ในการลงนามและใหพิกัดอัตราอากร
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
(1) วาที่รอยตรี ดร.ธเนศ โสรัตน เปนหัวหนาคณะผูเชี่ยวชาญ (หน.ชช.)
(2) คุณธนากร แสงพิทูร เปนผูเชีย่ วชาญระดับที่ 1 (ชช.1)
(3) คุณแพรวพรรณ สกุลสกาวสวัสดิ์ เปนผูเชี่ยวชาญระดับที่ 2 (ชช.2)
(4) คุณวีรวรรณ รุงเรือง เปนผูเชีย่ วชาญระดับที่ 3 (ชช.3)

หน้ า 45/57

4. การแจงใหลูกคาอนุมัติรับทราบการใชพิกัด เปนหนาที่ของพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)และ
หรือหัวหนางานซึ่งเปนผูรับเรื่องการแกไข-เพิ่มเติมพิกัดอัตราศุลกากรจะตองติดตามงานจากผูเชี่ยวชาญฯ จะอาง
วางานคางอยูที่ผูเชี่ยวชาญฯมิไดหลังจากทางผูเชี่ยวชาญฯใหพิกัดและมีการลงลายมือตามขอ 3 วงเล็บ 3 ให
พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ดําเนินการสง“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัดอัตราอากร” ใหกับลูกคาโดยสามารถสงไดทั้งทางแฟกซและทางอีเมลโดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติการดังนี้
1) ให พนั ก งานบริ การลู ก ค า(COSTOMER SERVICE)โทรศั พท สอบถามลู ก ค าว าได รั บ “แบบขอ
รายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร” หรือไมหากไมไดใหสงซ้ําและโทรไปสอบถาม
หามพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ทั้งในสวนกลางและสํานักงานสาขาใหพิกัดหรือ
เพิ่มเติมขอมูลสินคาโดยเด็ดขาด จะตองเขาสูระบบฐานขอมูลกลางเทานั้น
2) กรณีลูกคาเห็นดวยใหทําเครื่องหมายถูกหรือกากบาทใน“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจง
พิกัด-อัตราอากร”(ในชองสําหรับลูกคา)
3) กรณีลูกคาไมเห็นดวยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
(1) ใหลูกคาทําเครื่องหมายถูกหรือกากบาทในชองไมเห็นดวยใน “แบบฟอรมขอรายละเอียดขอมูล
สินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร” (ในชองสําหรับลูกคา)พรอมทั้งขอใหลูกคา Fax หรือ e-Mail
รายละเอียดการแกไขวาไมเห็นดวยเพราะเหตุผลประการใด
(2) ใหพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)สงเรื่องกลับมาใหกับ “ผูเชี่ยวชาญดานพิธีการ
ศุลกากรประจําบริษัท”เพื่อทบทวนการใหพิกัดใหมโดยจะตองเขาสูการหารือของผูเชี่ยวชาญฯ
ทั้ง 4 คนโดยความเห็นจะตอง 3 ใน 4 และแจงใหลูกคาทราบโดยมีหนังสือปะหนาแจงถึงเหตุผล
ประกอบการจัดเขาพิกัดอัตราอากร
(3) ใหพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)จัดทํา “แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและ
แจงพิกัด-อัตราอากร” ฉบับแกไขสงใหลูกคาพิจารณาใหมอาจใชตามที่ลูกคา comment หรือ
ตามที่ ผูเชี่ ยวชาญเห็ นชอบซึ่ งอาจไม ตรงกั บครั้ งที่ แล วก็ ได โดยให ทางพนั กงานบริ การลู กค า
(COSTOMER SERVICE)จัดสงแบบฟอรมสงใหลูกคาซึ่งจะตองระบุขอความยกเลิกแบบฟอรม
ฉบับที่แลวในแบบฟอรมฉบับแกไขใหม
4) กรณีลูกคานิ่งเฉยหรื อแจ งด วยวาจาวาให อยูในดุ ลพินิจของวี -เซิรฟให COSTOMER SERVICESupervisor แจงหัวหนาสวน (Chief) เพื่อจัดทํา “ใบยืนยันขอใชพิกัด” โดยทําตรายาง (ตามตัวอยาง)
ประทับดวยหมึกสีน้ําเงินลงใน “แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร” โดยสงให
ลูกคาทางแฟกซหรือทาง e-Mail โดยการสแกนตนฉบับซึ่งมีลายเซ็นผูเชี่ยวชาญและตราประทับยาง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยาว 5 นิ้ว

ใบยืนยันขอใช้พิกดั และอัตราศุลกากร
หากลูกค้าไม่แจ้งมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่เห็นด้วยกับพิกดั อัตราศุลกากร และอัตราอากร ตาม
รายละเอียดในเอกสารฉบับนี ถือว่าเป็ นการยืนยันให้บริ ษทั ฯ ดําเนินการได้
ลงรายมือชือ......................................หัวหน้าส่วน
วันที........../......../.......... เวลา................น.

กวาง 4 นิ้ว
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5. การบันทึกฐานขอมูลเขาระบบ กําหนดใหเปนหนาที่ของหนวยงาน EDC (Electronic Data Center) มีหนาที่ใน
การบันทึก แกไขขอมูลและพิกัด รวมทั้งยกเวนอากรและการลดอากร โดยจะตองบันทึกรายละเอียดตาม“แบบ
ขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”ซึ่งประกอบดวย
1) ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารของ EDC ประกอบดวย
 ลายมือชื่อของผูเชี่ยวชาญฯ กรณีขาออกตองมี ชช.2 และชช. 3 หากกรณีขาเขาตองมี ชช.
1,2 และ 3
 ตรวจสอบลายมือชื่อของลูกคาอนุมัติยินยอมใหแกไขและเพิ่มเติมพิกัดอัตราศุลกากรและ
หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่บันทึกไวในฐานขอมูล (Master Profile)
 กรณี ไ ม มี ล ายมื อ ชื่ อ ลู ก ค า ยิ น ยอมต อ งมี ใ บยื น ยั น ขอใช พิ กั ด และอั ต ราศุ ล กากร
(รายละเอียดตามขอ 4 วงเล็บ 4)
 การนําขอมูลใน Master Profile มาใชใหทางแผนก EDC และ พนักงานบริการลูกคา
(COSTOMER SERVICE)ตามสาขาตางๆ ที่ทําหนาที่ในการคียใบขนสินคาทุกประเภทตอง
นําขอมูลจาก Master Profile มาใชในการทําใบขนสินคาเทานั้น หามทําการคียหรือ
Copy ข อ มู ล มาใช ง านโดยเด็ ด ขาดหากไม มี ขอ มู ล ให แ จ ง พนั ก งานบริ ก ารลู ก ค า
(COSTOMER SERVICE)ทํา“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”
ผานกระบวนการมาขางตนมาดวยทุกครั้ง
2) ขั้นตอนออกดราฟ (Draft) Master Profile ประกอบดวย
(1) หนวยงาน EDC จะตรวจสอบเอกสารตามที่ระบุในขั้นตอน 1) หากถูกตองใหดําเนินการคีย
ขอมูลใหตรงกับ“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”โดยจัดทําใบขอมูล
สินคาพรอมทั้งทําตรายางคําวา “ Draft” โดยขั้นตอนนี้หามกด “Save” เขาฐานขอมูลหลัก
ของ Paperless โดยเด็ดขาด
(2) ใหสง Draft ขอมูลสินคาใหกับสวนงานตรวจสอบเอกสาร (Inspection) หากตรวจสอบผานให
Inspection ประทับตรา “ตรวจสอบแลว” จึงจะสามารถ Save ลงฐานขอมูลทางแผนก
Inspect จะตองทําการตรวจสอบในการทําใบขนสินคาทุกครั้งวามีการนําขอมูลจาก Master
Profile มาใช ในการทําใบขนสินคาหรือไม หากไมดําเนิ นการใหแจกใบสม 3 พลัส (มูลค า
1,000 บาท ) กับ พนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)และ/หรือ EDC ที่ทําใบขน
สินคา สวนของ EDC ใหหักจากคาทําใบขนสินคาในจํานวนที่เทากัน
(3) ใหหนวยงาน EDC จัดสงใบขอมูลสินคาซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมขอมูลสินคา พิกัด และอัตราอากร
รวมทั้งยกเวนอากรและลดอากรตามเงื่อนไขตางๆ สงใหกับทางฝายเฝาระวังติดตามการทํางาน
ในการตรวจ SEQ ของพิกัดอัตราอากรกอนจัดสงใหผูเชี่ยวชาญฯ ซึ่งจะตองมีการตรวจสอบ
ยอนกลับอีกครั้ง โดยผูเชี่ยวชาญฯ เมื่อตรวจสอบจะตองดําเนินการดังนี้
(ก) หากถูกตองใหทําตรายางคําวา “ตรวจสอบแลวถูกตอง” มีลายเซ็นของผูชํานาญการคน
ใดคนหนึ่งรับรองความถูกตอง
(ข) หากไมถูกตองใหสงกลับมาที่ EDC เพื่อทําการแกไขฐานขอมูลและสงให Inspection อีก
ครั้งเพื่อกลับมาใหผูเชี่ยวชาญฯ ตรวจยอนกลับอีกครั้ง หากถูกตองใหดําเนินการตาม (1)
ถือเปนการสิ้นสุดขั้นตอนการทําบันทึกฐานขอมูลเขาระบบ Master Profile
3) การบันทึกฐานขอมูล Master Profile กําหนดใหทาง EDC สวนกลางเปนผูบันทึกฐานขอมูล
เทานั้น เมื่อมีการออก“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”จากสวนกลาง
หรือสาขาตางๆ ใหทําการตรวจสอบฐานขอมูลทั้งสวนกลางและสาขาดวยทุกครั้งหากเปนบริษัทฯ
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เดียวกันใหทําการโอนขอมูลรายละเอียดของสินคาตาม “แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจง
พิกัด-อัตราอากร” ใหเปนฐานขอมูลทั้งสวนกลางและสาขาเพื่อให Master Profile เปนฐานขอมูล
พิกัดอัตราอากรเดียวกัน

4) การลบขอมูลใน Master Profile สําหรับพิกัด-อัตราอากรที่หมดอายุหรือไมมีผลบังคับใชแลว
ใหทางแผนก Inspect สวนกลางทําการตรวจสอบทุกๆ 1 ป ของเดือนกุมภาพันธ เพื่อเขียนคํารอง
ในการของลบขอมูลใน Master Profile โดยกําหนดเปนป ค.ศ. ที่ไมมีผลบังคับใชออกจากฐานขอมูล
เพื่ อ ป อ งกั น การเลื อ กหรื อ นํ า ไปใช ที่ ไ ม ถู ก ต อ ง และการ Error ของข อ มู ล โดยให ท าง IT เป น
ผูดําเนินการลบตามคํารองขอที่ไดรับอนุมัติจากผูเชี่ยวชาญฯ (ชช. 1)กอนทุกครั้ง โดยฐานขอมูลเดิม
ทาง IT ตองทําการ Back up ไวตามระบบเพื่อใชในการสืบคนยอนกลับภายหลัง

6. กรณีเรงดวนฉุกเฉินเพื่อขอลัดขั้นตอนในการบันทึกฐานขอมูล Master Profile มีขั้นตอนการดําเนินการ
ดังตอไปนี้
1) กรณีที่จัดใหเปนเรงดวนฉุกเฉินสามารถขอลัดขั้นตอน ประกอบดวยกรณีดังตอไปนี้
(1) ผูเชี่ยวชาญฯ เซ็นรับรองไมครบทุกคนตามขอกําหนด คือ
 ดานการขาเขา
ตองมีผูเชี่ยวชาญ 3 คน
 ดานการสงออก
ตองมีผูเชี่ยวชาญ 2 คน
(2) เหตุฉุกเฉินตองการสินคาเรงดวน ในวันหยุดตางๆ ที่มีความจําเปนและลูกคายินยอมรับผิดชอบ
ความเสียหายในการสําแดงพิกัดอัตราศุลกากรคลาดเคลื่อน อาจจะสงผลในขณะที่ตรวจปลอย
หรือหลังการตรวจปลอย โดยมีหนังสือยินยอมเปนลายลักษณอักษรที่ลูกคายินยอมรับผิดชอบ
(3) กรณีไมอนุญาตใหลัดขั้นตอนคือ ลูกคาใหม (N) ซึ่งไมมีประวัติลูกคาในฐานขอมูลเพราะการรับ
งานมาตองมีชวงเวลาในการเตรียมงานในการเพิ่มฐานขอมูลในระบบ Master Profile

2) กระบวนการขออนุมัตลิ ัดขั้นตอนดวยเหตุผูเชี่ยวชาญฯ เซ็นไมครบ ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) กรณีที่ผูเชี่ยวชาญเซ็นรับรองไมครบทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตอง
จัดทํา“แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร” ใหทางผูเชี่ยวชาญฯ ลงนาม
ตามขอกําหนดในขอที่ 6.1 (1)
(2) กรณีลงนามไมครบใหกําหนดใหผูจัดการฝายบริการลูกคาขาเขาและ/หรือขาออกมีอํานาจลง
นามแทนผูเชี่ยวชาญฯ คนใดคนหนึ่งไปกอน รวมกับผูเชี่ยวชาญที่อยูอยางนอย 1 คน เพื่อ
ดําเนินการตามขั้นตอนการบันทึกแกไขเพิ่มเติมขอมูล ในระบบ Master Profile ตามขอที่ 1-5
ไปกอนไดโดยอนุโลม
(3) ทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)ตองดําเนินการติดตามใหทางผูเชี่ยวชาญฯ
ลงนามใหครบในภายหลังอยางลาชาภายใน 2 วันทําการนับจากที่บันทึกฐานขอมูล
(4) การตรวจสอบลายเซ็นผูเชี่ยวชาญฯ “แบบขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตรา
อากร” เปนหนาที่ของแผนก Inspection ที่ตองทําการติดตามจากพนักงานบริการลูกคา
(COSTOMER SERVICE)หากไมจัดสงตามกําหนดใหออกใบแจงเตือนใบสม Super Plus
(มูลคา 3,000 บาท) ยกเวนทางพนักงานบริการลูกคา (COSTOMER SERVICE)หรือ ทาง
Inspect มีการแจงใหทราบไวลวงหนาโดยมีการแจงใหทราบกอนครบกําหนด

3) กระบวนการขออนุ มัติ ลั ด ขั้ น ตอนด วยเหตุ ฉุก เฉิ น ต อ งการสิ น ค า เร งด วนในวั น หยุ ด ให
ดําเนินการดังตอไปนี้
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(1) ใหทางหนวยงานที่ตองการขอดําเนินการเรงดวนฉุกเฉิน จัดทําใบคํารองขอเรงดวนฉุกเฉิน
มายังหนวยงานตรวจสอบเอกสาร (Inspect) สวนกลาง เพื่อทําการออกหมายเลขกํากับคํารอง
ขอเรงดวนฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการเปดปดระบบ
(2) การอนุมัติเปดระบบกําหนดใหดําเนินการเปดใหเปนครั้งๆ ไปครั้งละไมเกิน 3 ชั่วโมงและตอง
ทําการปดทันทีเมื่อครบกําหนด โดยการขอเปดระบบตองกระทําภายในเวลา 17.00 น.
(3) ใหสงกับทางแผนก EDC ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการตางๆ จะตองใหลูกคาอนุมัติและ
ดําเนินการเชนเดียวกับขั้นตอนในขอที่ 1 ถึงขอที่ 5 โดยเครงครัด หาม พนักงานบริการลูกคา
(COSTOMER SERVICE)รวมทั้ง EDC ทั้งสวนกลางและสาขาใหพิกัดและอัตราอากรเองโดยจะ
อางเหตุผลความเรงดวนหรือเปนความประสงคจากลูกคาไมได ยกเวนลูกคาแจงเปนลาย
ลักษณอักษรเทานั้นวาจะรับผิดชอบทุกกรณี
(4) เมื่อขออนุมัติดําเนินการเรงดวน ฉุกเฉินแลวเปนหนาที่ของผูจัดการและหรือหัวหนาสวนที่ขอ
ดําเนินการเรงด วนเปนผู ติดตามลายเซ็นของผู เ ชี่ยวชาญฯ ใหครบถ วน ก อนจั ดส งให ทาง
Inspect ตรวจสอบเพื่อขอปดเรื่องโดยกําหนดระยะเวลาในการปดเรื่องตองดําเนินใหแลวเสร็จ
ในวันรุงขึ้นนับจากวันที่ขอเปดระบบ หากไมดําเนินการใหทางแผนก Inspect ทําการออกใบ
เตือนใบสม Super Plus (มูลคา 3,000 บาท) ใหกับทางผูยื่นคํารองขอฯ และทางบริษัทสมทบ
ใหอีก 3,000 บาท รวมเปน 6,000 บาท เพื่อเปนแรงจูงใจในการติดตามเฝาระวัง
(5) กรณีไมสามารถติดตามผูเชี่ยวชาญเซ็นใหครบไดตามกําหนดเวลาซึ่งตองทําอีเมลและโทรมา
แจง หรือจัดทําบันทึกมาแจงโดยตรงกับทางแผนก Inspect รับทราบเพื่อบันทึกสาเหตุและ
เหตุผลที่ไมสามารถปดเรื่องที่ดําเนินการรองขอมาไดตามกําหนดเวลาแตใหเวลาผอนผันทั้งสิ้น
ไมเกิน 2 วันนับจากวันที่ปดระบบ
(6) หากทางแผนก Inspect ไมดําเนินการติดตามและปดระบบหรือตรวจสอบขอมูลยอนหลั ง
ดังกลาวใหหักคา Inspect จํานวน 6,000 บาทตอคํารองขอ

7. การจัดเก็บเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการบันทึกฐานขอมูลพิกัดอัตราอากรตามระเบียบฉบับนี้ใหดําเนินการ
จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกสที่สามารถสอบกลับคนหาไดในภายหลังดวยความรวดเร็วครบถวน กําหนดใหมีการ
จัดเก็บเอกสาร ดังนี้
1) “แบบฟอรมขอรายละเอียดขอมูลสินคาและแจงพิกัด-อัตราอากร”
2) คํารองขอดําเนินการเรงดวนฉุกเฉิน
3) เอกสารรายละเอียดของสินคาที่ไดรับแจงมาจากลูกคา เชน Catalog, รายละเอียดการทํางาน, การ
นําไปใช , สเปคสินคา ฯลฯ เปนตน
4) สําเนา e-Mail ที่เกี่ยวของกับการยื่นยันรายละเอียดของสินคาและขอมูลจากลูกคา
5) เอกสารอื่นๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับการแจง หรือยินยอมจากลูกคา (ถามี)
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บทที่ 14
การจัดเก็บเอกสารดานพิธีการศุลกากร
เอกสาร หมายถึ ง เอกสารตามมาตรา 63 พระราชบั ญญั ติ ศุ ลกากร 2560 และประกาศกรมศุ ลกากร
ที่ 36/2561 เอกสาร หมายความวากระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งไดทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข ผังหรือ
แผนแบบอยางอื่นๆ จะเปนโดยการพิมพ ถายภาพ หรือวิธีอื่นอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้นที่เกี่ยวของกับของที่
กําลังผานหรือไดผานพิธีการศุลกากรแลว ขอมูล หมายความวา ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู
ในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาม
กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับของที่กําลังผานหรือไมผานพิธีการศุลกากรซึ่งเอกสารที่ไดยื่น
ประกอบชุดพิธีการศุลกากรนําเขา-สงออก ตองทําการจัดเก็บโดยตัวแทนออกของ และผูประกอบการอยางนอย 5 ป และ
เก็บตออีก 2 ป นับจากวันเลิกประกอบกิจการ ทางหนวยงานจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ จะทําการจัดเก็บเอกสารดวย
ระบบสแกนเขาจัดเก็บเปนหมวดหมู เพื่อใหสามารถสืบคนยอนกลับไดอยางรวดเร็วและเพื่อสนองตอบกับทางลูกคาใน
การขอขอมูลยอนหลัง ตามขั้นตอน ดังนี้
1. รับชุดใบขนสินคาจากแผนกการเงิน โดยทําการแบงชุดใบขนสินคาออกเปนแตละประเภทดังนี้
1) ชุดใบขนสินคาขาเขาทางเรือ
2) ชุดใบขนสินคาขาเขาทางอากาศยาน
3) ชุดใบขนสินคาขาออกทางเรือ
4) ชุดใบขนสินคาขาออกทางอากาศยาน
2. ทางแผนกงานจัดเก็บเอกสารเซ็นชื่อรับชุดใบขนสินคาลงในสมุดรับงานของแตละประเภทโดยมีการเซ็นชื่อ
พรอมลงวันที่ , เดือนและปกํากับดวยทุกครั้ง
3. นําชุดใบขนของแตละประเภทมาตรวจสอบเอกสารสําคัญตามระบบ Check List โดยที่ชุดใบขนแตละ
ประเภทตองมีเอกสารดังนี้
1) ชุดใบขนขาเขา และ AIR ขาเขา มีเอกสารสําคัญดังนี้
- ใบขนขาเขา (ดานหนา – ใบตอ)
- Invoice
- Packing List (ถามี)
- ใบเสร็จกรมศุลกากร (ขาเขา)
- ใบอนุญาต (ถามี)
- Bill of Lading / Air Way Bill / Truck Receipt
- Delivery Order (D/O)
- ใบสงของ
- หนังสือค้ําประกัน (ถามี)
- ใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ถามี)
- เอกสารอื่นๆ (ถามี)
3.2 ชุดใบขนขาออก และ AIR ขาออก มีเอกสารสําคัญดังนี้
- ใบขนขาออก
- ใบแนบ (ถามี)
- Invoice
- Packing List (ถามี)
- ใบสงของ (ถามี)
- ใบกํากับการขนยาย
- ใบอนุญาต (ถามี)
- เอกสารอื่นๆ (ถามี)
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กรณีที่เอกสารไมครบทางแผนกจัดเก็บเอกสารจะทําการสงชุดใบขนสินคาขาเขา – ขาออก กลับไปยังแผนก
การเงินเพื่อใหทางแผนกการเงินติดตามเอกสารที่ไมครบหรือขาดหายไปกับทาง DV ที่รับผิดชอบในการผานพิธีการ
ศุลกากรในแตละทานําเขา - สงออก

4. ถาตรวจสอบเอกสารสําคัญตางๆ ของชุดใบขนแตละประเภทครบแลวขั้นตอนนี้ใหแยกชุดใบขนโดยการแบง
ออกเปนแตละบริษัทเพื่อใหการทํางานจัดเก็บเอกสารสะดวกยิ่งขึ้น
5. ขั้นตอนตอไปจะทําการคียขอมูล (สรางโฟลเดอรงาน) ในโปรแกรม DocuWorks Desk โดยแบงออกเปน
วิธีการดังนี้
5.1 ชุดใบขนสินคาขาเขาทางเรือและทางอากาศยาน (AIR) ขั้นตอนแรกใหสรางโฟลเดอรพรอม
กับพิมพรายชื่อของบริษัท โดยมีการกําหนดตัวยอของแตละบริษัท (ตรวจสอบไดจากขอมูล
รายชื่อของบริษัทตางๆ ) จากนั้นจะแยกออกเปน 2 สวน คือ IMPORT และ EXPORT (ใน
กรณีนี้ใช IMPORT) แลวทําการสรางโฟลเดอรใหม โดยใหพิมพชื่อเดือน , เลขที่ใบขน
(ENTRY NO) ตามลําดับดังกลาว
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ตัวอยางเชน
5.2 ชุดใบขนสินคาขาออกทางเรือและทางอากาศยาน(AIR)ขั้นตอนแรกใหสรางโฟลเดอรพรอม
พิมพรายชื่อของบริษัท โดยมีการกําหนดตัวอยางของแตละบริษัท (ตรวจสอบไดจากขอมูล ชื่อของ
บริษัทตางๆ) จากนั้นจะแยกออกเปน 2 สวน คือ IMPORT และ EXPORT (ในกรณีนี้ใช EXPORT)
แลวทําการสรางโฟลเดอรใหม โดยการพิมพชื่อเดือน , วันที่ตรวจปลอย , เลขที่ Job และ เลขที่ใบ
ขน (ENTRY NO) ตามลําดับดังกลาว
6. ขั้นตอนตอไปทางแผนกจะนําเอกสารชุดใบขนแตละชุดมาสแกนเขา Mail Box ของลูกคาแตละบริษัทที่ได
ทําไวในขั้นตอนที่ 6 โดยมีการแยกตามประเภทของใบขนแตละชุด (IMPORT , EXPORT , DUTY)
7. เมื่อทําการสแกนเอกสารเสร็จสิ้นแลวทางแผนกจะทําการจัดชุดใบขนแตละประเภทสงคืนแผนกการเงิน
เพื่อใหทางแผนกการเงินทําการวางบิลลูกคาตอไป
8. ในกรณีที่ทางแผนกอื่นๆ ตองการเอกสารเพิ่มเติมที่ไดทําการสแกนจัดเก็บไวใน MAIL BOX แลวทางแผนก
จะสอบถามขอมู ลจากแผนกที่ตองการเอกสารเกี่ ยวกับชื่อบริษัท,เลขที่ Job, เลขที่ใบขนหรื อชื่อเดือน
เพื่อใหทางแผนกไดทําการคนหาจอมูลของเอกสารไดถูกตองรวดเร็ว และสามารถที่จะทําการปริ้นทเอกสาร
ออกมาใหตรงกับความตองการของแผนกนั้นๆ ได
9. แผนกหรือหนวยงานอื่นๆ ตองการเอกาสารจัดสงใหกับทางลูกคาตองจัดทําเปนหนังสือในการขอมายัง
แผนกจัดเก็บเอกสาร โดยผูจัดการฝายเปนผูอนุมัตจิ ะทําการจัดสงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเทานั้น
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10. ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารเปนไฟล Electronics แยกเอกสารเปนงาน IMPORT และ EXPORT ที่
ยกตัวอยางดังรูปคืองาน IMPORT เริ่มจากสร
ากสรางโฟลเดอรเปนปที่จัดเก็บขั้นตอนตอไปคือสรางโฟลเดอร
ชือบริ
อ่ บริษัทของลูกคาที่เราจะจัดเก็บขั้นตอนตอไปสรางโฟลเดอร เดือน ปจจุบันที่ตองการจัดเก็บไฟลจากนั้น
สรางโฟลเดอรของ JOB งาน แตละประเภทขึ้นมา (Job งานจะเปนตัวจํากัดประเภทใบขน เชน VLIS จะ
เปนงานขาเข
นงานขาเขาทางเรือ และ APIA จะเปนงานขาเขาทางอากาศยาน Airport) เพื่อทําการ SCAN เอกสาร
สําคัญตามที
ามที่กฎหมายของกรมศุลกากรกําหนดมาส
หนดมา วนวันที่และเวลาจัดเก็บเอกสาร
เอกสารตัวไฟลงานจะแจงอยูแ ลว
วา Scan วันและเวลาไหนจากนั้นจัดเก็บเอกสารตางๆ เขาชุดใหครบ แลวสงตอที่แผนก Finance
ตัวอยางงาน Scan IMPORTT

ตัวอยางงาน Scan EXPORT
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ตัวอยาง Check List ที่ลงรายละเอียดเอกสารสําคัญที่ตองจัดเก็บตามกฎหมายกรมศุลกากรกําหนด

หน้ า 54/57

Head Office : V-Serve Group of Companies

Marketing Contract:

709/57 Sukhumvit 77 Road.
Suanlung, Bangkok, Thailand 10250
Hotline : 064 656 5999
Tel :+662 332 3940-9
Fax :+662 332 0754-5
E-Mail : vserve@v-servegroup.com
www.v-servelogistics.com
Line@ v-serve
FB : V-servelogistics

BANGKOK OFFICE : ชั้น 20, ตึก MD Tower ถนนบางนา-ตราด (กม.3) กทม. 10260
โทร. : 02 744 1007 , 02 744 1031-3 Fax :+622 744 1006
E-Mail : vserve@v-servegroup.com / www.v-servelogistics.com
HADYAI OFFICE
: เลขที่ 298/81 หมู 5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โทร. 074-241-340-1 Fax.074-241-342-3
E-Mail : Southern@v-servegroup.com
RAYONG OFFICE : เลขที่ 29/7 หมู 6. ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทร : 02-744-1007 #23 มือถือ : 063-851-6555
E-mail: me01-logistics@v-servegroup.com
www.v-servelogistics@.com
KORAT OFFICE
: เลขที่ 992/2 หมู 8 ตําบล นากลาง อําเภอ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
โทร. : +6644-369875 มือถือ :+6689-066-2798
E-mail: me02-logistivcs@v-servegroup.com

