แนวทางการปฏิบัติพิธกี ารศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับการนําเข้าไม้และของทําด้วยไม้

โดย

วิรัช ฐานะเศรษฐ์
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร
รักษาการในตําแหน่ง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า
สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
หัวหน้าคณะทํางานย่อยฯ (คพม.)

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. การผ่านพิธกี ารศุลกากรใบขนสินค้าขาเข้าประเภทไม้และของทําด้วยไม้
2. การส่งข้อมูลใบขนสินค้าให้กรมป่าไม้ในระบบ NSW เพือ่ แจ้งการตรวจร่วม
3. การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า/พิกัดอัตราศุลกากร/ราคา และของ รวมถึงการใช้สิทธิลด/
ยกเว้นอากร หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ทําการตรวจ
ปล่อย

4. การตรวจร่วมสินค้าประเภทไม้และของทําด้วยไม้
5. การส่งข้อมูลใบเบิกทางของกรมป่าไม้
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การปฏิบัตพิ ิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการนําเข้าไม้และของทําด้วยไม้
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในหลักเกณฑ์และวิธีการตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อใช้สําหรับการ
ผ่านพิ ธีก ารศุล กากรอิเล็ก ทรอนิกส์ สํ าหรั บ การนํ า เข้าไม้ แ ละของทํ าด้ว ยไม้ โดยเชื่อ มโยงข้อมู ล ระหว่ า ง
หน่วยงานกรมศุลกากรและกรมป่าไม้กับระบบ NSW จึงได้กําหนดแนวทางและของขั้นตอนในการดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. การผ่านพิธกี ารศุลกากรใบขนสินค้าขาเข้าประเภทไม้และของทําด้วยไม้
ให้ผู้นําเข้าหรือตัวแทนออกของดําเนินการตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 23/2556 ลงวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากร
สําหรับการนําเข้า (e-Import) โดยมีขั้นตอนระบบพิธีการนําเข้า 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําใบขนสินค้าขาเข้า
การผ่านพิธีการศุลกากร ให้สามารถกระทําได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
(Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของ
ลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network
Sevices : VANS) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด
(ebXML/XML Format) เสมือนการจัดทํา ยื่น ส่ง รับเอกสาร และการลงลายมือชื่อในกระดาษ
การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้นําเข้าจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่ศุลกากร
กําหนดและเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรผู้รับข้อมูลได้ทําการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการผ่านพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว
วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กระทําได้ 4 ช่องทาง
1. ผู้นําเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง
2. ผู้นําเข้ามอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน
3. ผู้นําเข้าใช้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ในการส่งข้อมูล
4. ผู้ นํ า เข้ า ยื่ น ใบขนสิ น ค้ า ขาเข้ า พร้ อ มแบบรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ใบขนสิ น ค้ า และชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่า/ที่/สนามบินที่นําของเข้า
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ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูล Manifest
1. การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า และการชําระค่าภาษีอากรหรือวางประกันค่าภาษีอากรสําหรับใบขนสินค้าขา
เข้าทุกประเภท ให้สามารถกระทําได้ทั้งก่อนและหลังวันเรือเข้า โดยผู้นําของเข้าหรือตัวแทนต้องสําแดงชื่อเรือ
วันเรือเข้า ไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า ให้ตรงตามข้อมูล Manifest
2. กรณีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลงวันเรือเข้า ภายหลังการผ่านพิธีการและชําระค่าภาษีอากรหรือวาง
ประกันแล้ว
- หากเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราอากร ให้
ผู้นําของเข้าหรือตัวแทนยื่นคําร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้านั้น ต่อหน่วยบริการศุลกากรของ ท่า หรือที่
หรือสนามบินที่นําของเข้า หรือโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงซึ่งเป็นที่ตรวจและเก็บสินค้าดังกล่าว
- กรณีมีผลกระทบค่าภาษีอากรให้ผู้นําของเข้าหรือตัวแทนชําระค่าภาษีอากรหรือวาง
ประกันค่าภาษีอากรให้ถูกต้องก่อน แล้วจึงจะสามารถรับการตรวจปล่อยสินค้าต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การชําระค่าภาษีอากร
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะคํานวณค่าภาษีในแต่ละรายการและคํานวณยอดรวมแต่ละ
ประเภทภาษีตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะสรุปยอดรวมของค่าภาษีที่ต้องชําระ
และเรียกเก็บตามผลลัพธ์ที่คํานวณได้
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบตามกระบวนการศุลกากร
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทําการตรวจสอบการคํานวณมูลค่าเงินนําเข้าเงินบาทและเงิน
ต่างประเทศในใบขนสินค้าขาเข้า หลังจากนั้นระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทําการประมวลผลหากข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าแล้วแจ้ง
กลับไปยังผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้า
ขั้นตอนที่ 5 การรับของจากอารักขาศุลกากรภายหลังการตรวจปล่อยสินค้า
ของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรและได้ปล่อยออกจากอารักขาของศุลกากรแล้ว
- ให้ถือว่ามี ชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก ราคา หรือเกี่ยวกับอัตราอากร ถูกต้องตรงตามที่
ผู้นําของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
- ก่อนการรับมอบของไปจากคลังสินค้า ให้ผู้นําของเข้าดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
ให้ครบถ้วน
- ผู้นําของเข้าต้องตรวจสอบของที่นําเข้าให้ตรงตามข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ส่งเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
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2. การส่งข้อมูลใบขนสินค้าให้กรมป่าไม้ในระบบ NSW เพือ่ แจ้งการตรวจร่วม
เมื่อผู้นําเข้าได้ชําระภาษีอากรครบถ้วน ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะส่งข้อมูล
ผ่านระบบ NSW ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมป่าไม้ โดยมีการกําหนดข้อมูลประเภทสินค้าพิกัดฯ และ
โครงสร้างข้อมูลใบขนสินค้า ดังต่อไปนี้
1) ข้ อ มู ล ประเภทสิ น ค้ า ตามความตกลงร่ ว มกั น ในระยะที่ 1 จํ า นวนรวม 148
ประเภทรหัสพิกัด/รหัสสถิติ
2) โครงสร้างข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าสําหรับสถานะ 0409 ในฐานะหน่วยงานผู้
ออกใบอนุญาตใบรับรองและต้องตรวจสินค้า โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทํางานโครงสร้างปรับปรุงระบบ
e-Customs รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ครั้งที่
3/2557 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ประกอบด้วยโครงสร้างข้อมูลใบขนสินค้า
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3. การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า/พิกัดอัตราศุลกากร/ราคา และของ รวมถึงการใช้สิทธิลด/
ยกเว้นอากร หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ทําการตรวจ
ปล่อย
เนื่องจากใบขนสินค้าขาเข้าสินค้าประเภทไม้และของทําด้วยไม้ได้ถูกกําหนดให้
เป็นใบขนสินค้าที่ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ (Red Line) ดังนั้น ผู้นําเข้าหรือตัวแทนออกของ ต้อง
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน ดังนี้
1) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคําสั่งให้ตรวจสอบพิกัดราคาและของ
1.1) ให้ผู้นําของเข้าติดต่อคลังสินค้าเพื่อเตรียมของให้ตรวจสอบ
(ก) ผู้นําของเข้าต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตามอํานาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบพิกัดราคาและของตามหลักเกณฑ์
ในเรื่องการกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรและการกําหนดราคาศุลกากร
(ข) กรณีต้องมีการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การศุลกากรหรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร
- ให้ผู้นําของเข้าพิมพ์หรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าที่มุมบนด้านขวา
ของเอกสารการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรหรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้
สิทธิพิเศษทางภาษีอากรและ
- ยื่นเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผูไ้ ด้รับมอบหมายเพื่อ
ใช้เป็นเอกสารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
2) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคําสั่งยกเว้นการตรวจให้ผนู้ ําของเข้าดําเนินการแจ้ง
โรงพักสินค้าเพื่อเตรียมของที่โรงพักสินค้าหรือคลังสินค้าและแจ้งเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันกับกรณีที่ตรวจสอบ
พบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือพบว่าของจะทําการปล่อยออกจากโรงพักสินค้าหรือ
คลังสินค้าไม่ถกู ต้องครบถ้วนก่อนที่จะนําของออกจากโรงพักสินค้าหรือคลังสินค้าโดยให้ดําเนินการดังนี้
2.1 แจ้งเป็นหนังสือต่อคลังสินค้าและหน่วยบริการศุลกากรว่าตรวจพบกรณี
ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าหรือสินค้าไม่ถูกต้องครบถ้วน
2.2 ให้คลังสินค้าระงับการส่งมอบและแจ้งกลับข้อมูลการระงับการส่งมอบ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
2.3 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทําการกําหนดชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้
ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าโดยอัตโนมัติ
2.4 ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบและดําเนินการกับของ
ดังกล่าวเช่นเดียวกับของต้องตรวจสอบพิกัดราคาและของต่อไป
3) กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคําสั่งให้ตรวจสอบพิกัดราคาและของหากผู้นําของ
เข้าตรวจสอบพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าไม่ถูกต้องครบถ้วนก่อนทําการเตรียมของที่โรงพักสินค้าหรือก่อน
การตรวจพบความผิดของเจ้าหน้าที่ศุลกากรให้ดําเนินการดังนี้
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3.1 แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยบริการศุลกากรว่าตรวจพบกรณีข้อมูลใบขน
สินค้าขาเข้าหรือสินค้าไม่ถูกต้องครบถ้วน
3.2 ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบและดําเนินการต่อไป
4) กรณีผู้นําเข้าต้องดําเนินกระบวนการทางศุลกากรอื่นๆ
4.1) ให้ผู้นําของเข้ายื่นคําร้องขอต่อหน่วยบริการศุลกากรในการดําเนิน
กระบวนการศุลกากรใดๆก่อนการรับของไปจากอารักขาศุลกากรเช่นการขอผ่อนผันใบสุทธินํากลับการขอ
ตรวจสอบสิทธิในการขอยกเว้นอากรตามภาค๔กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรการขอชําระภาษีอากรขา
เข้าการส่งของในอารักขาศุลกากรกลับออกไปยังต่างประเทศทางท่าที่สนามบินอื่นที่มิใช่สนามบินที่นําของเข้า
เป็นต้น
4.2) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตามอํานาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา
อนุญาตเป็นรายกรณีไป
4.3) กรณีต้องมีการพิจารณาความผิดก่อนให้หน่วยบริการดําเนินการพิจารณา
ความผิดตามเกณฑ์
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4. การตรวจร่วมสินค้าประเภทไม้และของทําด้วยไม้
การตรวจร่วมสินค้าประเภทไม้และของทําด้วยไม้ ให้ดําเนินการตามบันทึก
ข้อตกลงร่วมระหว่างกรมศุลกากรกับกรมป่าไม้ โดยให้ดําเนินการตามกระบวนการทางศุลกากรเมื่อผู้นาํ ของ
เข้าได้ชาํ ระค่าภาษีอากรแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะส่งข้อมูลแจ้งให้ระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมป่าไม้ทราบ เพื่อการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปร่วมตรวจสอบและปล่อยไม้และของทําด้วยไม้ ดังต่อไปนี้
1) ให้ผู้นําของเข้าติดต่อคลังสินค้าเพื่อเตรียมของให้ตรวจสอบ
1.1) ผู้นําของเข้าต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตามอํานาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบพิกัดราคาและของตามหลักเกณฑ์
ในเรื่องการกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรและการกําหนดราคาศุลกากร
1.2) กรณีต้องมีการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากรหรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร
- ให้ผู้นําของเข้าพิมพ์หรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าที่มุมบนด้านขวา
ของเอกสารการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรหรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้
สิทธิพิเศษทางภาษีอากรและ
- ยื่นเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้ได้รับ
มอบหมายเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าประกอบการตรวจร่วม
2) การตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรให้ผู้นําของเข้านําของมาให้
เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ศุลกากรร่วมกันตรวจสอบของ
3) ภายหลังจากระบบคอมพิวเตอร์ของกรมป่าไม้แจ้งผลการตรวจร่วมในระบบ
โดยใช้จอภาพ OGA Inspection Result Message ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยทําการบันทึกการตรวจ
ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและทําการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมป่าไม้ผ่าน
ระบบ National Single Window (NSW) เมื่อใบขนสินค้ามีสถานะส่งมอบแล้ว(0409) เพื่อกรมป่าไม้จะได้
ดําเนินการออกใบเบิกทาง
กรณีที่พบว่าของไม่ถูกต้องตรงตามใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุ ล กากรหรื อมี ก ารตรวจพบความผิดอื่น ให้ พิจารณาดําเนิน คดีต ามกฎหมายศุล กากรและกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นก่อน และแจ้งคลังสินค้าทราบถึงการตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรแล้วเพื่อ
ติดต่อรับของกับคลังสินค้าต่อไป
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5. การส่งข้อมูลใบเบิกทางของกรมป่าไม้
จากการพิจารณาแนวทางการจัดส่งข้อมูลใบเบิกทางระหว่างกรมป่าไม้และกรม
ศุ ล กากรพบว่ า ในระยะแรกระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องกรมป่ า ไม้ ยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อ มในการส่ ง ข้ อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้สรุปแนวทางการดําเนินการออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การออกใบเบิกทางด้วยมือ (ในระบบเดิม)
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ้งผลการตรวจปล่อยสินค้าจากอารักขาของ
ศุ ล กากรให้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ข องกรมป่ า ไม้ จากนั้ น กรมป่ า ไม้ จ ะดํ า เนิ น การออกใบเบิ ก ทางให้ กั บ
ผู้ประกอบการตามที่ได้ยื่นคําขอไว้ โดยมีลักษณะเป็นเอกสารตามแบบใบเบิกทางปกติ
เนื่องจากปัจจุบันใบเบิกทางของกรมป่าไม้ยังคงใช้เอกสารที่เป็นแบบฟอร์มตาม
ระเบียบเดิม ซึ่งเป็นการออกใบเบิกทางด้วยการเขียน (Manual) โดยมีต้นฉบับมอบให้กับผู้ประกอบการ เพื่อ
นําไปแสดงต่อเจ้าหน้ าที่ และมีสําเนาคู่ฉ บับติดไว้อยู่ใ นเล่ มของแบบฟอร์ม และขนาดของแบบฟอร์ม ก็ มี
ลักษณะยาวกว่ามาตรฐานที่ใช้ในเอกสารของทางราชการ ประกอบกับระบบคอมพิวเตอร์ของกรมป่าไม้ยังไม่มี
ความพร้อมในระยะแรกต้องขอเวลาในการพัฒนาระบบต่อไปอีกระยะหนึ่ง
ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการเมื่ อ ได้ รั บ ใบเบิ ก ทางจากกรมป่ า ไม้ ที่ เ ป็ น เอกสารแล้ ว
จะต้องนําใบเบิกทางดังกล่าวมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อทําการ SCAN ข้อมูลลงในระบบ eDocument ของกรมศุลกากร ก่อนนําสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากรต่อไป
ระยะที่ 2 การส่งข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์
กรมป่าไม้อยู่ในระหว่างการดําเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในระยะที่ 2
พร้อมกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกใบเบิกทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมป่าไม้ เพื่อให้สอดคล้องและสามารถดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรม
ศุลกากรในระบบ NSW ในอนาคต
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