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คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

The Customs Department
Ministry of Finance

คํานํา
การใหบริการของกรมศุลกากรมุงเนนการสรางความพึงพอใจใหแกผูมาติดตอราชการ ซึ่งนอกจาก
การใหบริการที่ประทับใจ รวดเร็ว และการสรางชองทางการติดตอที่สะดวกเพื่อลดตนทุนใหแกผูรบั บริการ
แลว กรมศุลกากรยังมุงการสรางความรูความเขาใจใหแกผูรับบริการ เพื่อใหทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่จะตองนํามาแสดงตอเจาหนาที่ไดอยางครบถวนถูกตอง
คูมือติดตอราชการกรมศุลกากรฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นโดยคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของกรมศุลกากร(คณะยอย) หมวด 3 การใหความสําคัญแกผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย โดย
คณะทํางานฯ ไดรวบรวมขอมูลการติดตอราชการที่เปนภารกิจหลักของกรมศุลกากร เชน การนําของเขา การ
สงของออก การใชสิทธิประโยชนตางๆที่เกี่ยวกับการศุลกากร การติดตองานดานการปองกันและปราบปราม
การสอบถามพิกัดอัตราศุลกากร การประเมินราคา และการรับรองถิ่นกําเนิดสินคาเปนตน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนคูมอื ในการติดตอราชการกรมศุลกากรสําหรับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย คูมือฯ
ฉบับนี้ไดจดั ทําขึ้นเพื่อใหผูอานสามารถเขาใจไดโดยงาย จึงแสดงขอมูลการใหบริการไดในระดับหนึ่ง
รายละเอียดอืน่ นอกเหนือจากนี้สามารถสอบถามได ณ กรมศุลกากร สํานักงานศุลกากรและดานศุลกากรทั่ว
ประเทศ คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูม ือฯ ฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูมาติดตอราชการกรมศุลกากร
และมีสวนในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
กรมศุลกากร
กรกฎาคม 2553

สารบัญ
หนา
แนะนํากรมศุลกากร
ดานการนําเขาสงออกสินคา
การนําเขา-สงออกสินคา (ทางเรือ ทางอากาศยาน และทางบก)
การรับสิ่งของที่นําเขาทางไปรษณีย
การสงของออกทางไปรษณีย
ดานสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
• การขออนุมัติหลักการ
• การยื่นสูตรการผลิต
• การยื่นตารางโอนสิทธิ์
• การยื่นคํารองขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
การขอชดเชยคาภาษีอากร
การขออนุมัติจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบน
การขอจัดตั้งเขตปลอดอากร
การขอเปนผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ดานการปองกันและปราบปราม
การประกันตัวผูตองหา
การนําเอกสารจากการตรวจคนสถานประกอบการมาตรวจสอบที่กรมศุลกากร
การนําสงของกลางในคดีศุลกากร
การเขารวมประมูลขายทอดตลาดของกลางดวยวาจา
การเขารวมประมูลขายทอดตลาดของกลางดวยวิธียื่นซอง
ดานอื่นๆ
การสมัครเปนตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ
การขออนุมัติเปนผูนําเขาสงออกระดับบัตรทอง
การสอบถามพิกัดศุลกากรลวงหนา
การสอบถามราคาศุลกากรลวงหนา
การสอบถามถิ่นกําเนิดสินคาลวงหนา
ภาคผนวก
ที่อยูและเบอรโทรศัพทหนวยงานใหบริการของกรมศุลกากร
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แนะนํากรมศุลกากร
กรมศุลกากร เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีที่มีบทบาทในการควบคุมการนําเขาสงออกสินคาระหวางประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงการจัดเก็บภาษีอากรสินคาที่นําเขาสงออกตามที่กฎหมาย
กําหนด การควบคุมตรวจสอบสินคาตองหาม ตองกํากัดใหเปนไปตามขอกําหนด จับกุมดําเนินคดีกับ
ผูกระทําความผิดที่เกี่ยวของกับการศุลกากร สงเสริมการคาระหวางประเทศโดยใชมาตรการทางศุลกากร
และเปนหนวยงานที่จัดเก็บขอมูลการนําเขาสงออกสินคา เพื่อใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนนําไปใช
ประโยชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
จากเดิมกรมศุลกากรไดมุงเนนบทบาทดานการจัดเก็บภาษีอากร และเนนการควบคุมการนําเขา
สงออกสินคาใหเปนไปตามกฎระเบียบ แตในปจจุบันสภาวะการแขงขันทางการคาระหวางประเทศมีความ
รุนแรง มีการรวมกลุมทางการคา และมีขอตกลงระหวางประเทศเกิดขึ้นจํานวนมากเพื่อสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ ทําลายกําแพงภาษีและขอกีดกันการนําเขาสงออกสินคา ซึ่งเปนผลใหอัตราอากรสําหรับการ
นําเขาสินคาลดลงเปนจํานวนมาก ดังนั้นกรมศุลกากรจึงไดเปลี่ยนบทบาทมาเปนการมุงเนนการอํานวย
ความสะดวกทางการคา เพือ่ พัฒนาสงเสริมการคาระหวางประเทศและการสงออกของไทยใหมีศักยภาพใน
การแขงขันกับตลาดการคาโลก
กรมศุลกากรไดพัฒนาวิธีการทํางาน ซึ่งเนนการใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อลดตนทุนของ
ผูประกอบการ สรางความโปรงใสในการทํางาน ควบคูไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทาง
ศุลกากร โดยกรมศุลกากรไดนําระบบการผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Customs มาใชใน
การใหบริการการนําสินคาเขา-ออก ไดนาํ เครื่องมือที่ทันสมัยมาใชเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทาง
ศุลกากร เชน เครื่อง X-Ray คอนเทนเนอร และระบบโทรทัศนวงจรปด หรือ CCTV เปนตน
กรมศุลกากรมีความมุงมั่นทีจ่ ะพัฒนาองคกรไปสูความเปนมาตรฐาน จึงไดกําหนดวิสัยทัศนวา
“ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ และปกปองสังคม” โดยมีพันธกิจ
หลัก 4 ประการ คือ
1. ใหบริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ไดมาตรฐานโลก
2. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแขงขันของประเทศดวยมาตรการทางศุลกากร
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกปองสังคม
4. จัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพดวยความเปนธรรมและโปรงใส

การนําเขา-สงออกสินคา (ทางเรือ ทางอากาศยาน และทางบก)
กรมศุลกากรไดนําระบบอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารมาใชในการผานพิธีการศุลกากร เปนการ
ปรับปรุงระบบใหบริการบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยมีจดุ มุงหมายในการอํานวยความ
สะดวกในการคาระหวางประเทศ อันเปนการพัฒนาความสามารถในการแขงขันบนเวทีการคาโลก
ผูที่ประสงคจะดําเนินการผานพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําการลงทะเบียนกับกรม
ศุลกากร เพื่อบันทึกขอมูลไวในฐานขอมูลระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรโดยสามารถลงทะเบียนไดที่
สวนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สํานักมาตรฐานพิธีการและราคากรมศุลกากร (คลองเตย) สํานักงานศุลกากร
หรือดานศุลกากรที่มีการนําของเขา-สงออก
เอกสารหลักฐานที่ตองจัดเตรียมสําหรับการนําเขาสินคา
1. ใบขนสินคาขาเขา
2. บัญชีราคาสินคา (Invoice)
3. Air Way Bill (ทางอากาศยาน) หรือ Bill of Lading (ทางเรือ) หรือเอกสาร ศบ.1(ทางบก)
4. Packing list (ถามี)
5. ใบอนุญาต หรือ เอกสารแสดงการใชสิทธิพิเศษตางๆ (ถามี)
เอกสารหลักฐานที่ตองจัดเตรียมสําหรับการสงสินคาออก
1. ใบขนสินคาขาออก
2. บัญชีราคาสินคา (Invoice)
3. Packing list (ถามี)
4. ใบกํากับการขนยายสินคา
5. ใบอนุญาต หรือ เอกสารแสดงการใชสิทธิพิเศษตางๆ (ถามี)

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 1

ขั้นตอนการผานพิธีการศุลกากรนําเขาสินคา( e-Import)
ระบบตอบกลับ
และใหเลขที่ใบขนสินคา

ผูนําเขาหรือตัวแทนสงขอมูล

เครื่องคอมพิวเตอรของกรมฯตรวจสอบความถูกตองกับแฟมขอมูล อางอิงและตัดบัญชี
ใบขนสินคากับบัญชีสินคาสําหรับยานพาหนะ (Cargo Manifest) อัตโนมัติ

ผูนําเขาหรือตัวแทนชําระภาษีอากร

กรณีเปดตรวจ

ระบบดําเนินการ
สั่งการตรวจ
กรณียกเวนการตรวจ

ผูนําเขาหรือตัวแทน
ติดตอเจาหนาที่ศุลกากร

ผูนําเขาหรือตัวแทน นําของออก
จากอารักขาศุลกากร

ระยะเวลาในการดําเนินการ
1.กรณีสินคาทีถ่ ูกตรวจสอบดวยเครื่องเอ็กซเรย ระยะเวลาดําเนินการ ภายใน 15 นาที
2.กรณีเจาหนาที่เปดตรวจสินคา ระยะเวลาดําเนินการ ภายใน 30 นาที ทั้งนี้ไมรวมถึงกรณีที่
เจาหนาที่สงสัยหรือตรวจพบความผิดซึ่งจําเปนตองใชเวลาในการตรวจสอบโดยละเอียด
คาธรรมเนียมในการผานพิธกี ารศุลกากร
1.คาธรรมเนียมในการผานพิธีการศุลกากร รายใบขนสินคา ฉบับละ 200 บาท
2.คาธรรมเนียมการบันทึกขอมูล (กรณีใหเจาหนาที่สงขอมูล )รายใบขนสินคา ฉบับละ 70 บาท
สถานที่ติดตอ : สํานักงานศุลกากร หรือ ดานศุลกากรที่นําของเขา

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 2

ขั้นตอนการผานพิธีการศุลกากรสงสินคาออก( e-Export)

ระบบตอบกลับ
และใหเลขที่ใบขนสินคา
และเลขที่ใบกํากับการขนยาย

ผูสงออกหรือตัวแทนสงขอมูลใบขนสินคาและ
ใบกํากับการขนยาย

เครื่องคอมพิวเตอรของกรมฯตรวจสอบความถูกตอง
กับแฟมขอมูล

ผูสงออกหรือตัวแทนชําระภาษีอากร(ถามี)

กรณีเปดตรวจ

ผูสงออกหรือตัวแทน
ยื่นใบกํากับการขนยายสินคา ตอ
เจาหนาที่ศุลกากร และระบบ
ดําเนินการสั่งการตรวจ
กรณียกเวนการตรวจ

ผูสงออกหรือตัวแทน
ติดตอเจาหนาที่ศุลกากร
เพื่อตรวจสอบสินคา

ผูสงออกหรือตัวแทน สงมอบของ
ใหตัวแทนผูขนสง

ระยะเวลาในการดําเนินการ
1.กรณีสินคาทีถ่ ูกตรวจสอบดวยเครื่องเอ็กซเรย ระยะเวลาดําเนินการ ภายใน 15 นาที
2.กรณีเจาหนาที่เปดตรวจสินคา ระยะเวลาดําเนินการ ภายใน 30 นาที ทั้งนี้ไมรวมถึงกรณีที่
เจาหนาที่สงสัยหรือตรวจพบความผิดซึ่งจําเปนตองใชเวลาในการตรวจสอบโดยละเอียด
คาธรรมเนียมในการผานพิธกี ารศุลกากร
1.คาธรรมเนียมในการผานพิธีการศุลกากร รายใบขนสินคา ฉบับละ 200 บาท
2.คาธรรมเนียมการบันทึกขอมูล (กรณีใหเจาหนาที่สงขอมูล )รายใบขนสินคา ฉบับละ 70 บาท
สถานที่ติดตอ : สํานักงานศุลกากร หรือ ดานศุลกากรทีส่ งของออก
คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 3

การรับสิ่งของที่นําเขาทางไปรษณีย
สิ่งของที่นาํ เขามาในราชอาณาจักรไทยโดยทางไปรษณียในการปฏิบัติพธิ ีการศุลกากรจะคัดแยกของ
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ของยกเวนอากร คือ ของที่มีหลักเกณฑ ดังนี้
1. ของแตละหีบหอมีราคาไมเกิน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) หรือ
2. ตัวอยางสินคาที่ใชไดแตเพียงเปนตัวอยางและไมมีราคาในทางการคา
ของตามประเภทที่ 1 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนผูนําของไปสงมอบใหแกผูที่มีชื่อรับของ ตามที่
อยูผูฝากสง ระบุไวที่หนาหีบหอ
ประเภทที่ 2 ของตองชําระอากร คือ ของที่สงจากผูสงคนหนึ่งถึงผูรับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน หรือ
เขามาถึงพรอมกัน ไมวาจะกี่หีบหอ หากมีราคา FOB (Free On Board) รวมกันไมเกิน 40,000 บาท (สี่หมื่น
บาทถวน) และไมเปนของตองหาม ตองกํากัด หรือไมเปนของตองสงตัวอยางวิเคราะหสินคากอนปลอย
ของตามประเภทที่ 2 เจาหนาที่ศุลกากรจะประเมินราคาและคาอากร แลวสงมอบของให
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด นําสงไปทีท่ ี่ทําการไปรษณียปลายทาง เพื่อสงมอบของใหแกผูมีชื่อรับของและ
เรียกเก็บอากรแทนกรมศุลกากร โดย บริษัท ไปรษณียไ ทย จํากัด จะออก “ใบแจงใหไปรับสิ่งของสงทาง
ไปรษณียระหวางประเทศ” (Notification to Collect International Postal Items) และสงไปใหผูมีชอื่ รับของเพื่อ
แจงใหไปรับของและชําระภาษีอากร ณ ทีท่ ําการไปรษณียที่ระบุไวในใบแจงฯ โดยที่ทําการไปรษณียจะเปนผู
ออกใบเสร็จรับเงินแทนกรมศุลกากร
ประเภทที่ 3 ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ 2
เอกสารหลักฐานที่ตองจัดเตรียม
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หางฯ ราน (สําเนา) รับรองสําเนาพรอม
ประทับตราบริษัทฯ(กรณีนติ ิบุคคล)
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ(กรณีรับแทน)
- ใบแจง ฯ (กรณีรับแทนใหผูมอบอํานาจลงนามเพื่อมอบอํานาจ ดานหลังใบแจงฯ)

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 4

ขั้นตอนพิธีการศุลกากรนําเขาสินคาทางไปรษณีย
กรณีของราคาไมเกิน 40,000 บาท

ผูรับของยื่นเอกสารที่โตะ
หมายเลข 1 รับหมายเลขบัตรคิว

ผูรับของเปดของที่นําเขารวมกับเจาหนาที่ศุลกากรเพื่อ
ประเมินราคาและคาภาษีอากรพรอมรับใบปลอยของ

ผูรับของยื่นใบปลอยของ
ณ ทางออกกอนนําของออกจาก
อารักขาศุลกากร

ระยะเวลาในการดําเนินการ
ระยะเวลาประมาณ 36 นาที
คาธรรมเนียม
ไมมี
สถานที่ติดตอ
สวนบริการศุลกากรไปรษณียแ ละอากาศยาน สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร
127 ถนนรองเมือง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10000
โทรศัพท 0-2215-0966 ถึง 8 ตอ 12 โทรสาร 0-2214-2395
Website: http://www.postalcustoms.com

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 5

กรณีของราคาเกินกวา 40,000 บาท
ระบบตอบกลับ
และใหเลขที่ใบขนสินคา

ผูนําเขาหรือตัวแทนสงขอมูล

เครื่องคอมพิวเตอรของกรมฯตรวจสอบความถูกตองกับแฟมขอมูล อางอิงและตัดบัญชี
ใบขนสินคากับบัญชีสินคาสําหรับยานพาหนะ (Cargo Manifest) อัตโนมัติ

ผูนําเขาหรือตัวแทนชําระภาษีอากร(ถามี)

กรณีเปดตรวจ

ระบบดําเนินการ
สั่งการตรวจ
กรณียกเวนการตรวจ

ผูนําเขาหรือตัวแทน
ติดตอเจาหนาที่ศุลกากร
เพื่อตรวจสอบสินคา

ผูนําเขาหรือตัวแทน นําของออก
จากอารักขาศุลกากร

ระยะเวลาในการดําเนินการ
กรณีเจาหนาทีเ่ ปดตรวจสินคา ระยะเวลาดําเนินการ ภายใน 30 นาที ทั้งนีไ้ มรวมถึงกรณีที่เจาหนาที่
สงสัยหรือตรวจพบความผิดซึ่งจําเปนตองใชเวลาในการตรวจสอบโดยละเอียด
คาธรรมเนียมในการผานพิธกี ารศุลกากร
1.คาธรรมเนียมในการผานพิธีการศุลกากร รายใบขนสินคา ฉบับละ 200 บาท
2.คาธรรมเนียมการบันทึกขอมูล (กรณีใหเจาหนาที่สง ขอมูล )รายใบขนสินคา ฉบับละ 70 บาท
สถานที่ติดตอ
สวนบริการศุลกากรไปรษณียแ ละอากาศยาน สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร
127 ถนนรองเมือง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10000 โทรศัพท 0-2215-0966 ถึง 8 ตอ 12
โทรสาร 0-2214-2395Website: http://www.postalcustoms.com
คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 6

การสงของออกทางไปรษณีย
การสงออกของทางไปรษณีย สามารถดําเนินการได 2 กรณี คือ
1. การฝากสงสิ่งของทางไปรษณียไปตางประเทศ ใหกระทําได ณ ทีท่ ําการไปรษณียทกุ แหงตาม
ระเบียบขอบังคับของ บริษัทไปรษณียไทย จํากัด โดยไมตองผานการตรวจสอบของเจาหนาที่ศุลกากร ทั้งนี้
ตองอยูภายในบังคับของเงื่อนไขดังตอไปนี้
- ไมเปนของตองหามในการสงออก
- ไมเปนของตองกํากัดในการสงออก
- ไมเปนของตองเสียอากร หรือคาภาคหลวงในการสงออก
- การสงจากผูส งคนหนึ่งไปถึงผูรับคนหนึ่ง ไมวาจะมีจํานวนกี่หอ มีราคารวมกัน
คราวหนึ่งไมเกิน 10,000.- บาท สําหรับของทั่วไป หรือไมเกิน 50,000.- บาท สําหรับเพชรพลอย เครื่อง
รูปพรรณทองคํา และเครื่องรูปพรรณทองคําขาว
- มิใชการสงออกที่ขอคืนอากร หรือขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร
- มิใชการสงออกที่ขอใบสุทธิสําหรับนํากลับเขามา
2. กรณีที่ไมเปนไปตามกรณีที่ 1 ผูสงของออกตองจัดทําใบขนสินคาขาออกทางอิเล็กทรอนิกส
เอกสารที่ตองจัดเตรียม
-ใบขนสินคาขาออก
- บัญชีราคาสินคา (Invoice)
- Packing list (ถามี)
- ใบกํากับการขนยายสินคา
- ใบอนุญาต หรือ เอกสารแสดงการใชสิทธิพิเศษตางๆ (ถามี)

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 7

ขั้นตอนพิธีการศุลกากรสงสินคาออกทางไปรษณีย
ระบบตอบกลับ
และใหเลขที่ใบขนสินคา

ผูสงออกหรือตัวแทนสงขอมูล

เครื่องคอมพิวเตอรของกรมฯตรวจสอบความถูกตอง
กับแฟมขอมูล

ผูสงออกหรือตัวแทนชําระภาษีอากร(ถามี)

กรณีเปดตรวจ

ผูสงออกหรือตัวแทน
ยื่นใบกํากับการขนยายสินคา ตอ
เจาหนาที่ศุลกากร และระบบ
ดําเนินการสั่งการตรวจ
กรณียกเวนการตรวจ

ผูสงออกหรือตัวแทน
ติดตอเจาหนาที่ศุลกากร
เพื่อตรวจสอบสินคา

ผูสงออกหรือตัวแทน นําขอไปฝากสง
ณ ที่ทําการไปรษณีย และแจงเจาหนาที่ศุลกากร
เพื่อทําการรับบรรทุก

ระยะเวลาในการดําเนินการ
กรณีเจาหนาทีเ่ ปดตรวจสินคา ระยะเวลาดําเนินการ ภายใน 30 นาที ทั้งนีไ้ มรวมถึงกรณีที่เจาหนาที่
สงสัยหรือตรวจพบความผิดซึ่งจําเปนตองใชเวลาในการตรวจสอบโดยละเอียด
คาธรรมเนียมในการผานพิธกี ารศุลกากร
1.คาธรรมเนียมในการผานพิธีการศุลกากร รายใบขนสินคา ฉบับละ 200 บาท
2.คาธรรมเนียมการบันทึกขอมูล (กรณีใหเจาหนาที่สง ขอมูล )รายใบขนสินคา ฉบับละ 70 บาท
สถานที่ติดตอ
สวนบริการศุลกากรไปรษณียแ ละอากาศยาน สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร
127 ถนนรองเมือง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10000 โทรศัพท 0-2215-0966 ถึง 8 ตอ 12
โทรสาร 0-2214-2395Website: http://www.postalcustoms.com
คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 8

การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ คือ การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ. 2482 เปนการคืนเงินอากรขาเขาสําหรับของที่นําเขา ซึ่งผูนําของเขาไดเสียหรือวางประกันไวขณะ
นําเขา เมื่อสามารถพิสูจนเปนที่พอใจอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายวาไดนําของนั้นไปผลิต หรือผสม
หรือประกอบ
หรือบรรจุเปนสินคาสงออกไปยังเมืองตางประเทศหรือสงไปเปนของใชสิ้นเปลืองในเรือ
เดินทางไปเมืองตางประเทศ โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. ของที่นําเขามานั้น มิใชของที่กฎกระทรวงระบุหามคืนเงินอากร
2. ปริมาณของที่นําเขา ซึ่งใชในการผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุเปนของที่สงออก ใหถือ
ตามหลักเกณฑที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นชอบหรือประกาศกําหนด
3. ของนั้นตองสงออกไปทางทาหรือที่สําหรับการสงออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเขา
4. ของนั้นไดสงออกไป ภายใน 1 ป นับแตวันที่นําของซึ่งใชในการผลิต ผสมหรือประกอบเปนของที่
สงออก หรือใชบรรจุของที่สงออก เขามาในราชอาณาจักร เวนแตในกรณีมีเหตุสดุ วิสัยทําใหไมอาจสงออก
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวได อธิบดีกรมศุลกากรอาจขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 6 เดือนและ
5. ผูนําของเขาตองขอคืนเงินอากรภายใน 6 เดือน นับแตวันที่สงของนั้นออกไป แตอธิบดีกรม
ศุลกากรจะขยายเวลาออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได
กระบวนการการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ประกอบ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การขออนุมัติหลักการ
2. การนําของเขา
3. การยื่นสูตรการผลิต
4. การยื่นตารางโอนสิทธิ์
5. การสงของออก
6. การยื่นคํารองขอคืนอากร
เอกสารที่ตองจัดเตรียมเพื่อการขออนุมัตหิ ลักการ
1. แบบแสดงความจํานงขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (กศก.29) สําเนา 1 ชุด
2. หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ที่แสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล วัตถุประสงค ผูมีอํานาจ
กระทําการแทน ทุนจดทะเบียน และที่ตั้งสถานประกอบการ ซึ่งออกใหไมเกิน 6 เดือน
3. ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือ
หนังสือรับรองการประกอบกิจการจากหนวยงานของรัฐ ในกรณีไมมีโรงงานเปนของตนเองใหแสดงหนังสือ
สัญญาเชา สัญญาวาจาง หรือหนังสือสัญญาซื้อขาย และใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือหนังสือรับรองการประกอบกิจการจากหนวยงานของรัฐของ
ผูใหเชา ผูรับจาง หรือผูซื้อ
คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 9

ขั้นตอนในการขออนุมัติหลักการ
ผูนําของเขายื่นแบบแสดงความจํานงขอ
อนุมัติหลักการ (กศก.29) พรอมสําเนา 1 ชุด
และหลักฐานประกอบ

ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน

ไมครบถวน

ครบถวน
ลงทะเบียนรับแบบแสดงความจํานงฯ
และบันทึกในระบบคอมพิวเตอร

ตรวจสอบขอมูล
รายละเอียด

ไมถูกตอง

ถูกตอง
พิจารณาอนุมัติ

ไมอนุมัติ

อนุมัติ
ออกเลขรหัสผูนําของเขา ออกเลขที่หนังสือ
พรอมแจงเลขรหัสผูนําของเขา

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 1 วันทําการ นับแตวันที่ยนื่ เอกสารหลักฐานครบถวนถูกตอง
คาธรรมเนียม : ไมมี
สถานที่ติดตอ : สวนคืนและชดเชยอากร สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 10

การยื่นสูตรการผลิต
ผูนําของเขาที่ไดรับอนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ตองยื่นสูตรการผลิต กอนผาน
พิธีการศุลกากรหรือสงขอมูลใบขนสินคาขาออก ตอฝายคืนอากรที่รบั ผิดชอบตามประเภทผลิตภัณฑที่สงออก
เอกสารหลักฐานที่ตองจัดเตรียมเพื่อการยื่นสูตรการผลิต
1. แบบแสดงสูตรการผลิต (กศก. 96) ทีร่ ะบุรายชื่อวัตถุดิบ รหัสวัตถุดิบ หนวยวัตถุดิบ ปริมาณการใช
วัตถุดิบที่นําเขารวมสวนสูญเสีย (ถามี) และรายชื่อสินคาที่ผลิตสงออก พรอมสําเนา 1 ชุด
2. สําเนาคูฉบับสูตรการผลิตที่ไดรับอนุมัติแลว เฉพาะกรณีการขอแกไขเพิ่มเติมสูตรการผลิต
3. กรรมวิธีการผลิต
4. ตัวอยางวัตถุดิบที่นําเขา และตัวอยางผลิตภัณฑที่สงออก
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน แผนDISKETTED หรือ แผน CD-ROM เปนตน โดยมีรายละเอียด
ขอมูลตามรูปแบบที่กรมศุลกากรกําหนด เพื่อนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร
6. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น ๆ เชน บัญชีราคาสินคาของวัตถุดบิ (Invoice)
ขั้นตอนการยืน่ สูตรการผลิต
ผูนําของเขาขอยื่นสูตรการผลิต

เจาหนาที่ลงทะเบียนรับเรื่อง
พรอมออกเลขที่สูตรการผลิต / เลขที่รับเรื่อง

เจาหนาที่ตรวจสอบและ
พิจารณาสูตรการผลิต

เอกสารหลักฐานไมครบถวน

เอกสารหลักฐานครบถวน
ไมอนุมัติ

พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ

ออกหนังสือแจงผูนําของเขา

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 11

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 15 วันทําการ นับแตวันที่ยนื่ เอกสารหลักฐานครบถวนถูกตอง
คาธรรมเนียม : ไมมี
สถานที่ติดตอ : สวนคืนและชดเชยอากร สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 12

การยื่นตารางโอนสิทธิ์
ตารางโอนสิทธิ์ คือตารางขอมูลที่ผูสงของออกแสดงตอกรมศุลกากรวา ยินยอมใหผูนําของเขา
รายใด นําขอมูลการสงออกของตนไปใชในการตัดบัญชีวัตถุดิบที่นําเขาเพื่อใชสิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา
19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482
เอกสารหลักฐานที่ตองจัดเตรียมเพื่อการยื่นตารางโอนสิทธิ์
1. แบบแสดงรายการโอนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (แบบ กศก. 96/6 ) พรอมสําเนา 1 ชุด
2. สื่ออิเล็กทรอนิกสที่กรอกขอมูลการโอนสิทธิ์เรียบรอยแลว เชน DISKETTEหรือ CD-ROM ที่มี
ขอมูลรายละเอียดการโอนสิทธิ์ตามรูปแบบที่กําหนด เพือ่ นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร
ขั้นตอนการยืน่ ตารางโอนสิทธิ์
ผูสงของออกยื่นแบบแสดงรายการโอนสิทธิ์
(กศก. 96/6) พรอมสําเนา และสื่ออิเล็กทรอนิกส

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน
ของเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส

ไมถูกตอง

ถูกตอง
Load ขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส เขาระบบงาน
ของกรมฯ เพื่อใหออกเลขที่ตารางโอนสิทธิ์

ไมถูกตอง

ถูกตอง
เจาหนาที่ บันทึกเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ ใน กศก.96/6 และสําเนา
พรอมลงทะเบียนรับตารางโอนสิทธิ์ในสมุดทะเบียนตารางโอนสิทธิ์

เจาหนาที่เก็บตนฉบับแบบแสดงรายการโอนสิทธิ์
( กศก.96/6) ไวเปนหลักฐาน
ผูสงของออกเก็บสําเนาฯ ไวเปนหลักฐาน

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 13

ระยะเวลาในการดําเนินการ : ไดรับเลขตารางโอนสิทธิ์ทันทีที่ยื่นเอกสารและขอมูลครบถวนถูกตอง
คาธรรมเนียม : ไมมี
สถานที่ตดิ ตอ : สวนคืนและชดเชยอากร สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 14

การยื่นคํารองขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
ผูนําของเขาที่ไดรับอนุมัติหลักการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ และประสงคจะขอคืนเงินอากรขาเขา
จะตองยืน่ คํารองขอคืนอากรภายใน 6 เดือน นับแตวันสงของออก
เอกสารหลักฐานที่ตองจัดเตรียมในการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
1. ใบขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ และหนังสือค้ําประกันตามมาตรา 19 ตรี (กศก. 111) พรอมบัญชี
รายละเอียดแนบใบขอคืนคาภาษีอากร และสําเนา 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย (ออกใหไมเกิน 6 เดือน) พรอมภาพถายเอกสาร
3. ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษทั หรือหุนสวนผูจัดการ
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีทําการแทน) พรอมภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
ผูรับมอบอํานาจ และพยาน
5. รายงานแสดงรายการขอคืนอากรจากการประมวลผลของคอมพิวเตอรจํานวน 5 รายงาน ไดแก
5.1 รายละเอียดการคืนอากรตามใบขนสินคาขาออก (DUTY REFUND ON
EXPORTATION)
5.2 สรุปการคืนอากรตามใบขนสินคาขาออก (DUTY DRAWBACK CLASSIFIED BY
EXPORT ENTRY)
5.3 รายละเอียดการคืนอากรตามใบขนสินคาขาเขา (RAW MATERIAL IMPORTED AND
USED)
5.4 สรุปการคืนอากรตามใบขนสินคาขาเขา (DUTY DRAWBACK CLASSIFIED BY
IMPORT ENTRY)
5.5 สรุปวัตถุดิบที่ใชไปในการตัดบัญชีคืนอากรแตละชนิดตามใบขนสินคาขาเขา เฉพาะกรณี
ที่ใชหนังสือค้าํ ประกันของธนาคาร (RAW MATERIAL REFUND)

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 15

ขั้นตอนในการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
ผูนําเขายื่นคํารอง พรอมเอกสารหลักฐาน

เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารหลักฐาน

ไมครบถวน

ครบถวน
ออกเลขที่ชุดคําขอพรอมกําหนดชื่อ
เจาหนาที่ผตู รวจสอบ

เจาหนาที่ตรวจสอบ ตรวจสอบ
ความถูกตองของรายงาน

ไมถูกตอง

ถูกตอง
อนุมัติคืนอากร

ระยะเวลาในการดําเนินการ
• ชุดคําขอคืนอากรที่มีใบขนสินคาไมเกิน 100 ฉบับ ภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่ยื่นชุดคําขอ
คืนอากรที่เอกสารครบถวนถูกตอง
• ชุดคําขอคืนอากรที่มีใบขนสินคาเกินกวา 100 ฉบับ ภายใน 30 วัน นับแตวนั ที่ยื่นชุดคําขอ
คืนอากรที่เอกสารครบถวนถูกตอง
คาธรรมเนียม : ไมมี
สถานที่ติดตอ : สวนคืนและชดเชยอากร สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 16

การขอชดเชยคาภาษีอากร
การชดเชยคาภาษีอากร เปนมาตรการชวยเหลือทางภาษีอากรของรัฐ เพื่อลดตนทุนการผลิต ทําให
สามารถสงสินคาไปขายแขงขันกับสินคาของตางประเทศทั้งในตลาดโลกและตลาดในประเทศได ในกรณีที่
การขายนั้นถือเปนการสงออกตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจายเงินดังกลาวตองเปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524
ผูที่มีสิทธิขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร คือ ผูสงออกสินคาที่ผลิตในประเทศไทย ออกไปนอก
ราชอาณาจักร หรือผูขายสินคาภายในประเทศใหแกสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกูห รือเงิน
ชวยเหลือจากตางประเทศ และการขายสินคาใหแกองคการระหวางประเทศหรือหนวยงานที่มีสิทธินํา
สินคาเขามาในราชอาณาจักรโดยไดรับการยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกดั อัตราศุลกากร
การชดเชยคาภาษีอากร เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยคาภาษีอากร สินคาสงออก
ที่ผลิตในราชอาณาจักร (สามารถดูรายละเอียดไดที่ Website: http://www.fpo.go.th )
เอกสารหลักฐานที่ตองจัดเตรียมในการขอชดเชยคาภาษีอากร
1. กรณีการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ
1.1 แบบคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก แบบ กศก. 20/1
1.2 แบบแสดงรายละเอียดของสินคา แบบ กศก. 20/1 ก มีจํานวน 10 ใบขนสินคา แตไมเกิน
100 รายการตอชุดคําขอชดเชยคาภาษีอากร (กรณีใบขนสินคาฉบับใดมีมากกวา 100 รายการใหจัดชุด
คําขอ รับเงินชดเชยอากรเปนหนึ่งชุดคําขอ)
1.3 เอกสารหลักฐานแสดงการรับชําระคาสินคาสงออก (Credit Note/ Credit Advice)
1.4 บัญชีราคาสินคา (Invoice)
1.5 กรณีมีการโอนบัตรภาษีจะตองแนบคํารองขอรับโอนบัตรภาษี ตามแบบ กศก. 22/1
1.6 กรณีการโอนบัตรภาษีของผูสงออกที่ไมใชผูผลิต และสินคาสงออก มีอัตราชดเชยเกิน
รอยละ 1.5 ใหแนบใบกํากับภาษี
1.7 กรณีสงออกสินคาทางอากาศใหแนบใบตราสงสินคาทางอากาศยาน(AIRWAY BILL)
1.8 ผูสงออกที่ประสงคจะขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับกุงกุลาดํา ที่เพาะเลี้ยง
ภายในประเทศ จะตองมีใบแนบการแจงปริมาณกุงกุลาดําแชแข็งสงออกที่เพาะเลี้ยงภายในประเทศ ตาม
แบบ กศก.162 ซึ่งไดรับการรับรองเอกสารจากสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย
1.9 กรณีเปนผูสงออกขอชดเชยคาภาษีอากรรายใหม จะตองยื่นหนังสือรับรองทะเบียน
หุนสวนบริษทั ของกระทรวงพาณิชย ที่งานเอกสารและขอมูล ฝายชดเชยอากร

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 17

2. กรณีขายสินคาภายในประเทศใหแกสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู หรือเงิน
ชวยเหลือจากตางประเทศซึ่งเขาขายไดรับเงินชดเชยคาภาษีเชนเดียวกับสินคาสงออก
2.1 แบบคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรกรณีขายสินคาภายในประเทศ แบบ กศก. 21/1 และ
แบบแสดงรายละเอียดของสินคา แบบ กศก. 21/1 ก
2.2 สําเนาสัญญาซื้อขาย (เฉพาะสวนทีเ่ กีย่ วกับสินคาที่ขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร) ถา
สัญญาซื้อขายเปนภาษาตางประเทศใหแปลเปนภาษาไทย
2.3 สําเนาหนังสือรับรองสัญญาซื้อขายจากสวนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจวาเปนการซื้อขาย
สินคาตามโครงการเงินกูห รือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ โดยเปนการซื้อขายที่ผูขายไดรับการ
คัดเลือกในการประกวดราคานานาชาติหรือการสอบราคานานาชาติ
2.4 หนังสือรับรองการตรวจรับสินคา หรือสําเนาหนังสือตรวจรับสินคาของคณะกรรมการ
ตรวจรับคุณภาพและปริมาณสินคาจากสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
2.5 สําเนาใบสงสินคาหรือสําเนาใบกํากับสินคาซึ่งออกโดยผูผลิตสินคาและสําเนาหลักฐาน
การรับเงินคาขายสินคาตองสอดคลองกัน โดยผูยื่นคําขอตองลงลายมือชื่อรับรองพรอมประทับตรา
บริษัท หาง ราน

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร
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ขั้นตอนการขอชดเชยคาภาษีอากร
ผูสงออกยื่นชุดคําขอรับเงินชดเชย
คาภาษีอากรพรอมเอกสารประกอบ

เจาหนาที่ตรวจสอบสถานะ
ใบขนสินคาขาออก(0409)

ไมถูกตอง

แจงสํานักงานศุลกากร /
ดานศุลกากรที่สงออก

ถูกตอง
ไมถูกตอง
เจาหนาที่ตรวจสอบชุดคํา
ขอรับเงินฯ และพิจารณา

แจงผูขอรับเงินชดเชยฯ

ถูกตอง

อนุมัติ

พิมพบัตรภาษี และตรวจสอบ
เอกสารการรับบัตรบัตรภาษี

ไมถูกตอง
แจงผูขอรับเงินชดเชยฯ

ถูกตอง

จายบัตรภาษีใหแกผูสงออก
ระยะเวลาในการดําเนินการ
• ชุดคําขอชดเชยที่มีรายการสินคาไมเกิน 10 รายการ/ชุด ภายใน 10 วัน นับแตวันรับชุดคําขอ
ชดเชยคาภาษีอากร(โดยมีเอกสารถูกตองครบถวน) จนถึงวันที่ออกบัตรภาษี
• ชุดคําขอชดเชยที่มีรายการสินคาเกิน 10 รายการ/ชุด ภายใน 20 วัน นับแตวันรับชุดคําขอ
ชดเชยคาภาษีอากร(โดยมีเอกสารถูกตองครบถวน) จนถึงวันที่ออกบัตรภาษี
คาธรรมเนียม : ไมมี
สถานที่ติดตอ : ฝายชดเชยอากร สวนคืนและชดเชยอากร สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร
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การขออนุมตั ิจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบน
คลังสินคาทัณฑบน คือ คลังสินคาซึ่งใชเปนที่ตรวจของและเก็บรักษาของที่นําเขาโดยใหสิทธิ
ประโยชนแกผูสงอออกใหไดรับการงดเวนการเก็บอากรขาเขาและขาออกแกของทีน่ ําเขามาจากตางประเทศ
และเก็บในคลังสินคาทัณฑบนเพื่อสงออกไปยังนอกประเทศ ทั้งนี้ไมวาจะสงออกในสภาพเหมือนเดิมที่นําเขา
หรือในสภาพที่ไดผลิต ผสม หรือประกอบเปนอยางอื่น
คลังสินคาทัณฑบนมี 8 ประเภท
1. คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา
2. คลังสินคาทัณฑบนทั่วไป
3. คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร
4. คลังสินคาทัณฑบนทั่วไปสําหรับจัดแสดงสินคาหรือนิทรรศการ (คสท.)
5. คลังสินคาทัณฑบนทั่วไปสําหรับเก็บน้ํามัน (คสน.)
6. คลังสินคาทัณฑบนสําหรับอูซ อมหรือสรางเรือ
7. เขตคลังสินคาทัณฑบนสําหรับประกอบการคาเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร
8. คลังสินคาทัณฑบนเพื่อเก็บของสําหรับรานคาปลอดอากร
เอกสารโดยทั่วไปที่ใชประกอบการยื่นคําขอจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบน
1. แบบคําขอจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบน ตนฉบับ 1 ชุด
2. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบีย นเปน นิติ บุ ค คล หนังสือ รับ รองของสํานัก งานทะเบียนหุน สวน
บริษัท และทะเบียนรายชื่อผูถ ือหุนที่ออกใหลาสุด หรือไมเกิน 6 เดือน
3. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ. 20)
4. สําเนาเอกสารสําคัญเกี่ยวกับที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน, นส. 3, หนังสืออนุญาตใหมีสิทธิในการ
บริหารจัดการในที่ดนิ หรือพืน้ ที่ขอจัดตั้ง เปนตน
5. งบการเงินที่ผสู ิบบัญชีรับรองแลว (3 ปยอนหลัง)
6. ภาพถายประกอบการพิจารณาโดยจัดทําภาพถายโปสการดสี แลวติดกระดาษ A4 หนาละ 2 ภาพ
พรอมพิมพคําบรรยายใตภาพทุกภาพ 1 ชุด
7. แบบแปลนแผนผังโดยใชพมิ พเขียวขนาด A4 (ไมเกิน 40x60 ซม.) ตนฉบับ 4 ชุด
หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับใหจดั ทําสําเนา 1 ชุด, เอกสารตนฉบับและสําเนาทุกแผนใหผูมีอํานาจลงนาม
ประทับตราบริษัท

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร
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ขั้นตอนการขออนุมัติจัดตัง้ คลังสินคาทัณฑบน
ผูประกอบการยื่นคําขอจัดตั้งคลังสินคาทัณฑ
บนตามแบบฟอรมที่กรมศุลกากรกําหนด พรอม
กับเอกสารประกอบ

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน

ไมถูกตอง

ถูกตอง
เจาหนาที่ตรวจสอบความพรอม
ของสถานประกอบการ

อนุมัติ

ผูประกอบการตองมาทําสัญญาประกันและทัณฑบน
สัญญาค้ําประกันของธนาคาร และชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราที่กรมศุลกากรกําหนด

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 30 วัน นับแตเอกสารครบถวนถูกตองและสถานประกอบการมีความพรอมเปด
ดําเนินการ จนถึงวันทีอ่ อกหนังสืออนุมัตกิ ารจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบน
คาธรรมเนียม : คาธรรมเนียมคลังสินคาทัณฑบน ประจําป
• คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา 10,000 บาทตอป
• คลังสินคาทัณฑบนทั่วไป 30,000 บาทตอป
คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร
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•
•
•
•
•

คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร 30,000 บาทตอป
คลังสินคาทัณฑบนทั่วไปสําหรับจัดแสดงสินคาหรือนิทรรศการ (คสท.) 30,000 บาทตอป
คลังสินคาทัณฑบนทั่วไปสําหรับเก็บน้ํามัน (คสน.) 30,000 บาทตอป
คลังสินคาทัณฑบนสําหรับอูซ อมหรือสรางเรือ 10,000 บาทตอป
เขตคลังสินคาทัณฑบนสําหรับประกอบการคาเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร 30,000
บาทตอป

สถานที่ติดตอ : ฝายหลักเกณฑ สวนคลังสินคาทัณฑบน สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
กรมศุลกากร อาคาร 120 ป ชั้น P

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร
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การขอจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free Zone)
เขตปลอดอากร (Free Zone) คือ เขตพื้นที่ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น ตามมาตรา 97
ตรี แหง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 แกไขเพิ่มเติม ตาม มาตรา 8 แหง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543
สําหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นทีเ่ พิ่มประโยชนแกเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้เพื่อการสงเสริมการลงทุนและการคาเพื่อการสงออก โดยผูประกอบการในเขตปลอดอากร จะไดรับสิทธิ
ประโยชนในการยกเวนคาภาษีอากรและสิทธิประโยชนอื่นๆ สําหรับของที่นําเขาไปอยูในเขตพื้นที่เขตปลอด
อากรและสงออก
คุณสมบัตขิ องผูขอจัดตัง้ เขตปลอดอากร
• เปนรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชน จํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.
2535 หรือ บริษัท จํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กรณีเปนบริษัท จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ประสงคจะขอจัดตั้งเขตปลอด
อากรในเขตพื้น ที่ก รุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร
และฉะเชิงเทรา จะตองมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวไมต่ํากวา 20 ลานบาท ในเขตพื้นที่อื่นจะตอง
มีทุนจดทะเบียน ที่ชําระแลวไมต่ํากวา 10 ลานบาท หรือมีทุนจดทะเบียนชําระแลวในจํานวนที่
อธิบดีเห็นวาเหมาะสมกับประเภทของกิจการ
• เปนกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง
• เปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือเปนผูมีสิทธิบริหารจัดการในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอจัดตั้ง
• ตองไมเคยมีประวัติการกระทําความผิดอยางรายแรงตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของกับการศุลกากร ยอนหลัง 3 ป นับแตวันยื่นคําขอ
เอกสารที่ตองจัดเตรียมในการยื่นคําขอจัดตั้งเขตปลอดอากร
1. แบบคําขอจัดตั้งเขตปลอดอากร จํานวน 2 ชุด
2. รายละเอียดโครงการจัดตั้งเขตปลอดอากร จํานวน 2 ชุด
- โครงการดําเนินงาน วัตถุประสงค ประเภทกิจการ ฯลฯ
- แผนการบริ ห ารจั ด การ/ แผนการเงิ น / แหล ง เงิ น ทุ น / แผนการขาย/แผนการดู แ ลรั ก ษา
สาธารณูปโภค
- โครงการที่จะขยายไดในอนาคต (ถามี)
- อื่น ๆ เชน ผลที่จะเกิดจากการดําเนินการที่เปนประโยชนแกเศรษฐกิจของประเทศ
3. สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน 2 ชุด
4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และบัญชีรายชื่อ ผูถือหุนที่ออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวัน
ยื่นคําขอ จํานวน 2 ชุด
คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร
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5. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20) จํานวน 2 ชุด
6. งบการเงินที่ไดรับการรับรองจากผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ยอนหลัง 3 ป จํานวน 2 ชุด
7. สําเนาโฉนดที่ดิน หรือสําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตใหมีสิทธิใน
การบริหารจัดการในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอจัดตั้ง จํานวน 2 ชุด
8. แผนที่โดยสังเขป แบบแปลนแผนผังของสถานที่ที่ขอจัดตั้ง และสิ่งปลูกสรางขนาดไมต่ํากวา 40 x
60 ซ.ม. จํานวน 3 ชุด
9. หนังสือรับรองการกอสราง และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ สํานักงาน สิ่งอํานวยความ
สะดวก และสาธารณูปโภคที่จําเปน เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการตั้งแตเริ่มตนจนพรอมที่จะเปดดําเนินการ จํานวน 2 ชุด
10. กรณีประกอบการอุตสาหกรรม จะตองยื่นเอกสารเพิ่มเติม จํานวน 2 ชุด ดังนี้
- สําเนาหนังสืออนุญาตใหเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือเปนเขตอุตสาหกรรมประเภท
อาคารโรงงานเอกเทศจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ
- สําเนาหนังสืออนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ
- สํ า เนาหนั ง สื อ ส ง เสริ ม การลงทุ น จากคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น สํ า หรั บ กิ จ การ
เขตอุตสาหกรรม หรือกิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร หรือกิจการเขตอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ หรือ
- สําเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองสําหรับอุตสาหกรรมอื่นใดที่เปนประโยชนแกการ
เศรษฐกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร
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ขั้นตอนในการดําเนินงานจัดตัง้ เขตปลอดอากร
ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการ
ผูขอจัดตั้งเขตปลอดอากรยื่นคําขอพรอม
เอกสารประกอบ

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารหลักฐาน และตรวจสอบ
ประวัติการกระทําความผิด

ไมถูกตอง

ถูกตอง
เจาหนาที่ตรวจสอบความเหมาะสม
ของพื้นที่ที่ขอจัดตั้ง

อนุมัติในหลักการ

ผูประกอบการตองทําสัญญาประกันและทัณฑบน
ชําระคาธรรมเนียมสําหรับเขตปลอดอากร และวาง
หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายใน 15 วันนับแต
วันไดรับแจงจากกรมศุลกากร

กรมศุลกากรออกใบอนุญาตเปนผูจัดตั้งเขตปลอดอากร (แบบ กศก. 184)

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 25

ขั้นตอนการเปดดําเนินการเขตปลอดอากร

ผูไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเขตปลอดอากรยื่น
หนังสือขอเปดดําเนินการเขตปลอดอากร

เจาหนาที่ตรวจสอบความพรอม
ของสถานที่ที่ขอจัดตั้ง

อนุมัติใหเปดดําเนินการ

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 30 วัน นับแตเอกสารครบถวนถูกตองและสถานประกอบการมีความพรอมเปด
ดําเนินการ จนถึงวันทีอ่ อกหนังสืออนุมัตกิ ารจัดตั้งเขตปลอดอากร
คาธรรมเนียม : คาธรรมเนียมเขตปลอดอากรประจําป จํานวน 300,000 บาทตอป
สถานที่ติดตอ : ฝายหลักเกณฑ สวนเขตปลอดอากร สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
กรมศุลกากร อาคาร 120 ป ชั้น P โทรศัพท 0-2667-7334 หรือ 0-2667-7877
โทรสาร 0-2667-7334 หรือ 0-2672-8121

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 26

การขอเปนผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
คุณสมบัตขิ องผูขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
• เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย และมีฐานะการเงินมั่นคง เปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
ที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
• ไดรับความยินยอมจากผูไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเขตปลอดอากร
• ผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตองดําเนินกิจการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
เขตปลอดอากรหรือกิจการอื่นใดที่อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายเห็นวาเปนประโยชนกอการเศรษฐกิจของ
ประเทศ
• ตองไมเคยมีประวัติการกระทําความผิดอยางรายแรงตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของกับการศุลกากร ยอนหลัง 3 ป นับแตวันยื่นคําขอ
เอกสารหลักฐานที่ตองจัดเตรียมเพื่อยื่นขอเปนผูป ระกอบกิจการในเขตปลอดอากร
1. คําขอเปนผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จํานวน 2 ชุด
2. รายละเอียดการขอประกอบกิจการ ไดแก วัตถุประสงค ประเภทกิจการ แผนงานและกระบวนการ
ผลิต แหลงเงินทุน จํานวน 2 ชุด
3. สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือบริคณหสนธิ) จํานวน 2 ชุด
4. สําเนาหนังสือรับรอง สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กระทรวงพาณิชย และบัญชีรายชื่อผูถือ
หุนที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันยื่นคําขอ จํานวน 2 ชุด
5. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20) จํานวน 2 ชุด
6. หนังสือยินยอมจากผูไดรับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากร จํานวน 2 ชุด
7. งบการเงินที่ไดรับการรับรองจากผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ยอนหลัง 3 ป จํานวน 2 ชุด
8. สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ ครอบครองในที่ดินที่ขอประกอบกิจการ จํานวน 2 ชุด
9. แบบแปลนแผนผังสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จํานวน 3 ชุด

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 27

ขั้นตอนการขอเปนผูป ระกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ผูขอประกอบการในเขตปลอดอากร
ยื่นคําขอพรอมเอกสารประกอบ

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารหลักฐาน และตรวจสอบ
ประวัติการกระทําความผิด

ไมถูกตอง

ถูกตอง
อนุมัติ

ผูประกอบการตองทําสัญญาประกันและทัณฑบน
ภายใน 15 วันนับแตวันไดรับแจงจากกรมศุลกากร

กรมศุลกากรออกลงนามในสัญญาประกันฯและแจงรหัสผูประกอบการ

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 30 วัน นับแตเอกสารครบถวนถูกตองและสถานประกอบการมีความพรอมเปด
ดําเนินการ จนถึงวันทีอ่ อกหนังสืออนุมัตเิ ปนผูประกอบการในเขตปลอดอากร
คาธรรมเนียม : ไมมี
สถานที่ติดตอ : ฝายหลักเกณฑ สวนเขตปลอดอากร สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
กรมศุลกากร อาคาร 120 ป ชั้น P โทรศัพท 0-2667-7334 หรือ 0-2667-7877
โทรสาร 0-2667-7334 หรือ 0-2672-8121

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 28

การประกันตัวผูตองหา
กรณีเจาหนาทีศ่ ุลกากรจับกุมผูกระทําความผิดตามกฎหมายศุลกากร และผูตองหามีความประสงค
จะขอใหกรมศุลกากรปลอยตัวชั่วคราวในระหวางการดําเนินคดี โดยการประกันตัวผูตองหา ผูประกันสามารถ
ยื่นคํารองประกันตัวผูตองหาตอเจาหนาทีผ่ ูจับกุม โดยดําเนินการ ดังนี้
เอกสารที่ตองนํามาแสดง
1. คํารองขอประกันตัวผูตองหา จํานวน 2 ชุด (ตามแบบฟอรมคํารองขอประกัน)
2. บัตรประชาชนและสําเนาบัตรประชาชนของผูประกันพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 2 ชุด
หลักทรัพยหรือหลักประกันอื่นๆ ที่ใชประกอบการขอประกันตัว
1. เงินสด หรือ ที่ดิน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ําประกันของรัฐบาล ตามหลักเกณฑการ
เปรียบเทียบงดการฟองรองที่กรมศุลกากรกําหนด
2. กรณีผูตองหาไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน แตมีบุคคลที่เชื่อถือไดมาทําสัญญาประกัน
3. กรณีผูตองหาเปนชาวตางประเทศและมีเหตุอันควรเชื่อไดวาไมสามารถหาหลักทรัพยหรือบุคคลที่
เชื่อถือมาทําสัญญาประกันได และตามพฤติการณแหงคดีมีเหตุอันควรเชื่อไดวา ผูตองหาจะไมหลบหนี ผูตอ งหา
สามารถทําสัญญาประกันตนเองได โดยยินยอมใหยดึ เอกสารการเดินทางทุกชนิดไวเปนประกัน

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 29

ขั้นตอนการประกันตัวผูตองหา
ยื่นคํารองประกันตัวผูตองหาตอพนักงาน
เจาหนาที่ ผูจับกุมพรอมหลักทรัพยประกัน

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสาร และหลักทรัพย
คุมคาประกันตามหลักเกณฑหรือไม

ไมถูกตอง

ถูกตอง

อนุญาตใหประกันตัว

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 1 ชั่วโมง 30 นาที
คาธรรมเนียมในการใหบริการ : ไมมี
แบบฟอรมที่ใช: คํารองขอประกันตัวผูตองหา (ขอรับไดทสี่ ํานักสืบสวนและปราบปราม หรือสวนสืบสวน
ปราบปรามที่จับกุม)
สถานที่ติดตอ :
1. สวนสืบสวนปราบปรามที่ 1 อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท 0 – 2671 – 7576
2. สวนสืบสวนปราบปรามที่ 2 อาคาร 5 ชั้น 1 โทรศัพท 0 – 2249 – 4178
3. สวนสืบสวนปราบปรามที่ 3 อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท 0 – 2671 – 6502

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 30

การนําเอกสารจากการตรวจคนสถานประกอบการมาตรวจสอบที่กรมศุลกากร
กรณีเจาหนาที่ศุลกากรเขาทําการตรวจคนสถานประกอบการและพบการกระทําความผิดหรือพบ
เอกสารที่สงสัยวาไดใชในการกระทําความผิด หรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดตามกฎหมายศุลกากร
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เจาหนาที่จะทําการบันทึกตรวจคนและรับรองหรือยึดหรืออายัดเอกสารและนํา
เอกสารดังกลาวมาตรวจสอบโดยละเอียดที่กรมศุลกากร โดยใหผูประกอบการตองมาดําเนินการติดตอ
ราชการ ดังนี้
เอกสารที่ตองนํามาแสดง
1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท พรอมตีตราบริษัทและรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20) พรอมประทับตราบริษัทและรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน
1 ชุด
3. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีหุนสวนผูจดั การหรือกรรมการผูจัดการไมไดมาติดตอดวยตนเอง) พรอม
สําเนาบัตรประชาชนของผูรบั มอบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชนของพยาน 2 คน โดยใหรับรองสําเนาถูกตอง
ดวย จํานวน 1 ชุด

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 31

ขั้นตอนการนําเอกสารจากการตรวจคนสถานประกอบการมาตรวจสอบที่กรมศุลกากร
ผูประกอบการหรือตัวแทนผูรับมอบ
อํานาจแสดงเอกสารที่ตองนํามาแสดง

เปดหีบหอเอกสารเพื่อตรวจนับและรับรองเอกสาร
โดยการลงลายมือชื่อหรือประทับตราสําคัญของบริษัทในเอกสารทุกแผน
เจาหนาที่ศุลกากรทําบันทึกการเปดตรวจนับและรองรับเอกสาร
พรอมลงลายมือชื่อรวมกับผูประกอบการหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจ

กรณีไมพบความผิด

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบขอมูลหลักฐานของศุลกากร

กรณีพบความผิด

กรณีมีประเด็นสงสัยในขอเท็จจริง
เจาหนาที่มีหนังสือถึง
ผูประกอบการเพื่อใหชี้แจงขอเท็จจริง

พบความผิด

ดําเนินคดี

ระงับคดีใน
ชั้นศุลกากร

เจาหนาที่พิจารณาคําชี้แจง
พรอมหลักฐาน

เจาหนาที่เสนอยุติเรื่อง
คืนเอกสารใหผูประกอบการ

ไมพบความผิด

ชําระคาปรับ ภาษีอากร
และ/หรือ
ยกของกลางใหแผนดิน

สงดําเนินคดีในชั้นศาลฯ

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 32

ระยะเวลาในการดําเนินการ
พนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ใหแลวเสร็จโดยใชเวลาไมเกิน 3 เดือน นับแต
วันที่นําเอกสารมาจากสถานประกอบการหรือนับแตวันที่ผูประกอบการหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจไดมาเปด
รับรองเอกสารแลวแตกรณี
คาธรรมเนียม : ไมมี
แบบฟอรมที่ใช : หนังสือมอบอํานาจ (กรณีหุนสวนผูจดั การหรือกรรมการผูจัดการของสถานประกอบการไม
สามารถมาติดตอดวยตนเอง) ติดตอขอรับแบบฟอรมไดที่สํานักสืบสวนและปราบปราม
สถานที่ติดตอ
1. สวนสืบสวนปราบปรามที่ 1
2. สวนสืบสวนปราบปรามที่ 2
3. สวนสืบสวนปราบปรามที่ 3
4. สวนประมวลขาว

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

อาคาร 2 ชั้น 2
อาคาร 5 ชั้น 1
อาคาร 2 ชั้น 2
อาคาร 2 ชั้น 2

โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท

0–2671–7576
0–2249-4178
0–2671–6502
0–2249-4123

หนา 33

การนําสงของกลางในคดีศุลกากร
ของกลางที่ยึดหรือรับไวตามกฎหมายศุลกากร เมื่อนําสงกรมศุลกากรใหอยูภายใตความควบคุมและ
เก็บรักษาของสวนของกลาง สํานักสืบสวนและปราบปราม (ประมวลฯ ขอ 1 06 04 01) ซึ่งไดกําหนดขั้นตอน
และรายละเอียดที่เกี่ยวของในการติดตอเพื่อนําสงของกลางไว ดังนี้
เอกสารที่ตองนํามาแสดง
1. หนังสือนําสงของกลาง (หนังสือราชการภายใน หรือหนังสือราชการภายนอก แลวแตกรณี)
2. สําเนาบันทึกการจับกุมฯ
ขั้นตอนการนําสงของกลางในคดีศุลกากร
การนําสง – รับ ของกลาง

ยื่นหนังสือที่สวนคดี สํานักกฎหมาย
- ลงรับ ออกเลขที่แฟมคดี

ติดตอสวนของกลาง สสป.
- กําหนดคลังฯ สําหรับเก็บรักษาของกลาง

นําของกลางสงคลังของกลาง
- ตรวจ ชั่ง และนับของใหถูกตองตรงกับ
รายละเอียดในหนังสือนําสง ฯ

ไดรับมอบสําเนาบันทึก
การรับ-สงของกลาง
คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

30 นาที

เอกสารที่นํามาแสดง/ประกอบ
1. หนังสือนําสง 3 ชุด ระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับชนิดของ เครื่องหมายการคา เมือง
กําเนิด (ถามี) ปริมาณ และน้ําหนัก
2. สําเนาบันทึกการจับกุมฯ

30 นาที

เอกสารที่นํามาแสดง/ประกอบ
1. หนังสือนําสง ฯ
2. ของกลาง

เอกสารที่นํามาแสดง/ประกอบ
1. หนังสือนําสง ฯ
2. ของกลาง
หมายเหตุ การนําของกลางสงคลัง จะใชระยะเวลาเทาใด ขึ้นอยูกับ
ชนิด สภาพ และจํานวนของกลาง โดยปกติระยะเวลาใน
30 นาที
การนําสงของกลาง 1 – 3 รายการ (1 ชิ้นตอรายการ) จะใช
เวลาในการตรวจ ชั่ง และนับ ประมาณ 30 นาที

หนา 34

ระยะเวลาในการดําเนินการ
ขึ้นอยูกับชนิด ขนาด สภาพ และจํานวนของกลาง
คาธรรมเนียม : ไมมี
แบบฟอรมที่ใช
แบบบันทึกการรับ – ของกลาง ซึ่งขอตัวอยางไดตามหนวยงานในขอ 6
สถานที่ติดตอ
1. อาคาร 7 สวนของกลาง สํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
โทรศัพท 0-2667-7723
2. อาคารคลังของกลางที่ 1 สวนของกลาง สํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
โทรศัพท 0-2667-7726
3. อาคารคลังของกลางที่ 2 สวนของกลาง สํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
โทรศัพท 0-2667-7728
4. อาคารคลังของกลางที่ 3 สวนของกลาง สํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
โทรศัพท 0-2667-7729

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 35

การเขารวมประมูลขายทอดตลาดของกลางดวยวาจา
ของกลางที่ยึดหรือรับไวตามกฎหมายศุลกากร เมื่อนําสงกรมศุลกากร และไดดําเนินการจนคดีถึงที่
สิ้นสุดแลว และอธิบดีหรือผูไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน ไดอนุมัติใหจําหนายของกลางโดยวิธีนํา
ออกขายทอดตลาดดวยวาจา สวนของกลาง สํานักสืบสวนและปราบปรามจะทําบัญชีรายชื่อของพรอมทั้ง
กําหนดวันเวลาที่จะขาย ปดประกาศไวใหประชาชนทราบ ณ ที่ที่จะทําการขายทอดตลาด ถาเปนของที่มีราคา
ประเมินแตละรายการไมเกิน 1,000 บาทจะประกาศลวงหนากอนวันทําการขายทอดตลาดไมนอยกวา 1 วันทํา
การ ถาราคาประเมินแตละรายการเกินกวา 1,000 บาทจะประกาศลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ เวนแตเปน
กรณีเรงดวนตามคําสั่งกรมฯ จะประกาศลวงหนาไมนอยกวา 1 วันทําการ โดยผูที่สนใจเขารวมการประมูลขาย
ทอดตลาดของกลางดวยวาจา ควรทราบดังนี้
เอกสารที่ตองนํามาแสดง
1. บัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด
2. เอกสารอืน่ ๆ ตามเงือ่ นไขที่กาํ หนดในประกาศขายทอดตลาดของกลาง (ถามี) เชน ใบอนุญาตตางๆ
เปนตน
ขั้นตอนในการดําเนินงาน
1. ผูมีความประสงคจะเขารวมการประมูลขายทอดตลาดของกลาง สามารถดูของตัวอยางได ตาม
เงื่อนไข และสถานที่ที่กําหนดในประกาศขายทอดตลาดของกลาง โดยปกติจะติดประกาศใหทราบกอน
ลวงหนา 3 วัน
2. กรณีที่ประกาศกําหนดเงือ่ นไขของผูมีคุณสมบัติไว คณะกรรมการขายของกลาง ตามประมวลฯ ขอ
1 06 04 21 จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติกอน
3. คณะกรรมการขายของกลาง จะดําเนินการขายทอดตลาดตามประมวลฯ ขอ 1 06 04 20 (3) กรณี
ของกลางที่มีราคาประมูลสูงสุดไมเปนไปตามหลักเกณฑ หากมีเหตุสมควรคณะกรรมการฯ อาจใหเรียกเงินมัด
จําไวรอยละ 25 ของราคาที่เสนอซื้อ แลวนําเสนอผูอํานวยการสํานักสืบสวนและปราบปราม เพื่ออนุมัติการ
ขายก็ได ทัง้ นี้ การขายทอดตลาดจะสมบูรณตอเมื่อกรมฯ หรือผูอํานวยการสํานักสืบสวนและปราบปราม ได
อนุมัติใหขายตามราคาที่เสนอนั้น หากในกรณีที่ไมอนุมัติจะคืนเงินมัดจําและนําของกลางออกขายทอดตลาด
ใหม หรือจําหนายโดยวิธีอื่นตามที่กรมฯ หรือผูอํานวยการสํานักสืบสวนและปราบปรามเห็นสมควร โดยถือวา
ของกลางรายนั้นไดถูกเพิกถอนจากการขายทอดตลาดและผูเสนอราคารายนั้นถูกยกเลิกไปตามมาตรา 513
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
4. คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยุตกิ ารขายในขณะใดก็ไดเมื่อมีเหตุอันควร

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 36

ระยะเวลาในการดําเนินการ
โดยปกติ จะเริม่ ทําการขายทอดตลาดตั้งแตเวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา และ 13.00 นาฬิกา
ถึง 15.00 นาฬิกา เวนแตจะแลวเสร็จกอนแลวแตกรณี
คาธรรมเนียม : ไมมี
สถานที่ติดตอ
1. อาคาร 7 สวนของกลาง สํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
โทรศัพท 0-2667-7723
2. อาคารคลังของกลางที่ 1 สวนของกลาง สํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
โทรศัพท 0-2667-7726
3. อาคารคลังของกลางที่ 2 สวนของกลาง สํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
โทรศัพท 0-2667-7728
4. อาคารคลังของกลางที่ 3 สวนของกลาง สํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
โทรศัพท 0-2667-7729
5. หองประมูลของกลาง หนาโรงอาหาร 130 ป กรมศุลกากร

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 37

การเขารวมประมูลขายทอดตลาดของกลาง โดยวิธียื่นซอง
ของกลางที่ยึดหรือรับไวตามกฎหมายศุลกากร เมื่อนําสงกรมศุลกากร และไดดําเนินการจนคดีถึงที่
สิ้นสุดแลว และอธิบดี หรือผูไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนไดอนุมัติใหจําหนายของกลางโดยวิธียื่น
ซองประกวดราคาซื้อ สวนของกลาง สํานักสืบสวนและปราบปรามจะทําบัญชีรายชื่อของ พรอมทั้งกําหนดวัน
เวลาที่จะขาย ปดประกาศไวใหประชาชนทราบ ณ ตูปดประกาศหนาหองประมูลของกลางหนาโรงอาหาร
130 ป กรมศุลกากร และหนาที่ทําการสวนของกลาง สํานักสืบสวนและปราบปราม โดยมีขอควรทราบสําหรับ
ผูสนใจเขารวมการประมูล ดังนี้
เอกสารที่ตองนํามาแสดง
เอกสารตางๆ ตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดในประกาศขายทอดตลาดของกลาง อาทิ หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนบริษัท/หาง/ราน, หนังสือมอบอํานาจ, หนังสือแตงตั้งตัวแทน, ใบอนุญาตตางๆ เปนตน
ขั้นตอนในการดําเนินงาน
ผูมีความประสงคจะเขารวมการประมูลขายทอดตลาดของกลาง โดยวิธยี นื่ ซอง ประกวดราคาซื้อ สามารถ
ดูของตัวอยางไดตามเงื่อนไขและสถานที่ที่กําหนดในประกาศขายทอดตลาดของกลาง โดยปกติจะปดประกาศ
ใหทราบกอนลวงหนา 3 วัน กรณีของกลางรายใดมีราคาประเมินตั้งแต 250,000 บาทขึ้นไปจะโฆษณาการขาย
ทอดตลาดทางสื่อมวลชน เชน ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงหรือลงประกาศในหนังสือพิมพรายวันลวงหนา
อยางนอย 3 วันกอนวันขาย โดยของกลางรายใดที่เคยประกาศโฆษณาขายในหนังสือพิมพรายวันไปแลว แต
ขายไมไดจะไมโฆษณาซ้ําอีกในการขายครั้งตอไป การยื่นซองและการวางมัดจํา (ถามี) จะเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในประกาศฯ
ระยะเวลาในการดําเนินการ : ตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดในประกาศขายทอดตลาด
คาธรรมเนียม : ไมมี
สถานที่ติดตอ
1. อาคาร 7 สวนของกลาง สํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
โทรศัพท 0-2667-7723
2. อาคารคลังของกลางที่ 1 สวนของกลาง สํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
โทรศัพท 0-2667-7726 , 0-2667-7728-9

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 38

ขั้นตอนการเขารวมประมูลขายทอดตลาดของกลาง
การเขารวมประมูล
ขายทอดตลาดของกลาง

ประมูลดวยวาจา

ยื่นซองประกวดราคา

ผูเขารวมประมูลตองมาตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่
กําหนดในประกาศขาย
ทอดตลาดของกลางของสวน
ของกลาง สสป.

ผูเขารวมประมูลตอง
ยื่นซองประกวดราคา ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในประกาศ
ขายทอดตลาดของกลางของ
สวนของกลาง สสป.

กรรมการฯ ดําเนินการ
ประมูล และหากพิจารณา
ขาย หรือรับราคา

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติ เอกสาร และอื่นๆ
หากพิจารณาขาย หรือรับราคา

ผูประมูล ตอง
วางเงินสดมัดจํา
ไวรอยละ 25 ของ
ราคาที่เสนอซื้อ

คณะกรรมการฯ จะ
ป ร ะ ก า ศ ใ ห ท ร า บ ต า ม ที่
กําหนดไวในประกาศฯ

คณะกรรมการฯ นําเสนอผูอํานวยการสํานักสืบสวนและปราบปราม
หรือผูที่ผูอํานวยการสํานักสืบสวนและปราบปรามมอบหมาย เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
อนุมัติ

นําเอกสารที่ไดรับ [ใบสั่งเก็บเงิน (แบบ 150) และใบกํากับการเก็บเงิน
(แบบ 151)] ไปชําระเงินที่ฝายรายได สวนบริหารการคลัง สบก.

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

เอกสารที่นํามาแสดง/ประกอบ
1. กรณีประมูลดวยวาจา
a. บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน พร อ ม
สําเนา
b. เอกสารอื่ น ๆ ตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนด
ในประกาศขายทอดตลาดของกลาง

3 – 5 วันทําการ

แจงใหผูประมูล
ทราบ

ไม

รับของกลาง

สวนของกลาง สสป. จะติดประกาศขายทอดตลาด
ลวงหนาอยางนอย 3 วันกอนวันขาย ณ บอรด
ประชาสัมพันธหนาที่ทําการสวนของกลาง สสป. และ
หนาหองประมูลขายทอดตลาดของกลาง หนาโรงอาหาร
130 ป กรมศุลกากร และ www.customs.go.th

30 นาที

3 วันหลังจากทราบผลฯ

เอกสารที่นํามาแสดง/ประกอบ
1. บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา
2. ใบเสร็จฯ

30 - 60 นาที
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การสมัครเปนตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ
(LICENSED CUSTOMS BROKER)
เปนมาตรการหนึ่งของกรมศุลกากรเพื่ออํานวยความสะดวกในการนําเขาหรือ สงออกสินคาโดยทํา
การการคัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ ที่มีความรู ประสบการณเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบพิธีการศุลกากรแทนกรมศุลกากรเพื่อ เปนการแบงเบาภาระและลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรให
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
คุณสมบัตขิ องตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ
(1) ไดรับอนุญาตจากรมศุลกากร ใหเปนตัวแทนออกของ
(2) เปนนิติบุคคล ที่มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ไมต่ํากวา 1 ลานบาท
(3) เปนสมาชิกสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรองเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
(4) ไมมีประวัติการกระทําความผิดเกีย่ วกับการลักลอบหนีศุลกากร หรือการหลีกเลี่ยงอากร หรือ
ปลอมแปลงลายมือชื่อ หรือการปลอมแปลงเอกสาร หรือการดําเนินการอื่นใดที่กรมศุลกากรเห็นวาไดรับความ
เสียหายอยางรายแรง โดยตรวจสอบประวัติยอนหลังเปนเวลา 3 ป นับแตวนั ที่ยื่นคํารอง
(5) ไมเคยถูกกรมศุลกากรเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนออกของ
(6) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑที่กรมศุลกากร
กําหนด
(7) มีผูชํานาญการศุลกากรทีศ่ ุลกากรรับรอง ปฏิบัติหนาที่ประจําอยางนอย 1 คน
(8) สามารถวางหลักประกันเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร หรือหลักทรัพยอื่นใดที่กรมศุลกากร
เห็นชอบ
(9) มีสถานประกอบการที่เหมาะสมสําหรับประกอบกิจการตัวแทนออกของ และตัง้ อยู ณ ที่ตั้งตามที่
จดทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(10) มีพนักงาน หรือลูกจางที่ไดลงทะเบียนเปนผูปฏิบัติงานเกีย่ วกับการออกของในจํานวนที่
เหมาะสมกับปริมาณงานของตัวแทนออกของนั้นๆ
เอกสารหลักฐานที่จัดเตรียมใชในการสมัครเปนตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ
(1) คํารองขอสมัครเปนตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ
(2) บัญชีรายชื่อผูชํานาญการศุลกากร และพนักงานหรือลูกจางที่ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการออกของ
พรอมแนบหนังสือรับรองการวาจาง
(3) สําเนาบัญชีงบดุล หรือสําเนางบการเงินของนิติบุคคลในรอบปบัญชีที่ผานมา
(4) แจงและแสดงหลักฐานเกี่ยวกับสถิติหรือประมาณการที่จะขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร และ
ยอดเงินอากรที่ขอคืนตามมาตรา 19 ทวิ
คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร
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ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนออกของระดับพิเศษ
ผูประกอบการยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบ
ไมถูกตอง
พิจารณาคํารองและตรวจสอบ
สถานประกอบการและประเมินผล
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
ถูกตอง
อนุมัติ
กรมศุลกากรออกประกาศการอนุญาต

ทําสัญญา ประกันและทัณฑบนตอศุลกากร
ภายใน 30 วัน
นับแตวันที่กรมศุลกากรประกาศอนุญาต

หลักประกัน
เพื่อเปนหลักประกันคาภาษีอากรที่กรมศุลกากรอาจเรียกเก็บเพิ่มเติมจากตัวแทนออกของรับอนุญาต
ระดับพิเศษ หลังจากที่ไดสงมอบของออกไปนอกราชอาณาจักรแลว หรือเรียกเงินชดเชยคาภาษีอากรหรือเงิน
อากรที่รับไปแลวคืน หรือในกรณีที่ตรวจพบการกระทําความผิดซึ่งอาจตองชําระคาปรับ ตัวแทนออกของรับ
อนุญาตระดับพิเศษจะตองทําสัญญาประกันทัณฑบนตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนด โดยจัดใหมหี นังสือค้ํา
ประกันของธนาคาร หรือหลักทรัพยอื่นใดที่กรมศุลกากรเห็นชอบ ในวงเงินรอยละ 25 ของประมาณการที่จะ
ขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร ยอดคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ และยอดเงินวางประกันคาภาษีอากรกรณี
ขอรับของไปกอนชวง 3 เดือนกอนยืน่ คํารองขอรวมกัน ทั้งนี้วงเงินค้ําประกันตองไมต่ํากวา 2 ลานบาท ยกเวน
กรณีที่เปนสมาชิกของโครงการรวมใจใสสะอาด ใหลดวงเงินค้ําประกันลงเหลือกึ่งหนึ่งของวงเงินปกติ แตไม
ต่ํากวา 1 ลานบาท
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สิทธิพิเศษที่ตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษจะไดรับ
(1) สิทธิพิเศษในการนําของเขา
1.1 ในกรณีทมี่ ีปญหาหรือขอโตแยงเกีย่ วกับสินคาที่นําเขาขณะผานพิธกี ารศุลกากรหรือขณะตรวจ
ปลอยตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษมีสิทธิที่จะดําเนินการดังตอไปนี้
1.1.1 กรณีมีปญ
 หาทางดานพิกัดอัตราศุลกากร ตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษมีสิทธิ
เขารวมหารือเพื่อหาขอยุตกิ บั เจาหนาที่ศุลกากรผูมีความเชี่ยวชาญทางดานพิกดั อัตราศุลกากรที่ประจํา
สํานักงานศุลกากรที่ประจําสํานักงานศุลกากรแตละแหง
1.1.2 กรณีมีปญ
 หาทางดานอื่นๆ ตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษมีสิทธิเขารวมหารือ
เพื่อหาขอยุตกิ บั เจาหนาที่ศุลกากรผูไดรับมอบหมายประจําสํานักงานศุลกากรแตละแหง
1.2 กรณีสินคาที่นําเขาตองสงตัวอยางเพือ่ ทําการวิเคราะห หรือประเมินอากรพอใจกอนปลอย ใหชัก
ตัวอยางและตรวจปลอยไปกอน เวนแตกฎหมายหรือระเบียบที่ออกตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนดไวเปน
อยางอื่น หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนสินคาตองหามหรือตองกํากัด
1.3 สินคาที่นําเขาในลักษณะเปนของกอง (Bulk Cargo) ไมตองวางประกันดานปริมาณ
1.4 การตรวจสอบราคาศุลกากร หรือพิกัดอัตราศุลกากรและการคํานวณคาภาษีอากร ใหกระทํา
ภายหลังการตรวจปลอย เวนแตกรณีมเี หตุอันควรสงสัย หรือตรวจพบความผิด
(2) สิทธิพิเศษในการสงของออก
2.1 ไดรับยกเวนการตรวจของ เวนแตจะเปดตรวจโดยระบบ Profile แตไมเกินกึ่งหนึง่ ของอัตราเปด
ตรวจตามปกติ
2.2 ไดรับยกเวนการชักตัวอยางของที่สงออก เวนแตกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกีย่ วของกําหนดใหชัก
ตัวอยาง
(3) สิทธิพิเศษในการปฏิบัตพิ ิธีการใบขนสินคาของสงกลับ (RE-EXPORT)
3.1 สินคานําเขาที่อยูในอารักขาของศุลกากร แตสงออกตางทากับที่นําเขาใหสามารถชําระอากร 1 ใน
10 สวน แตไมเกิน 1,000 บาทได ทั้งนี้ไมรวมถึงการนําเขาสงออกทางดานศุลกากรทางบก เวนแตกรณีที่
สามารถตรวจสอบ ควบคุมและติดตามสินคาไดดว ยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามที่กรมศุลกากรกําหนด
3.2 สินคาที่ประสงคจะสงกลับที่อยูนอกอารักขาของศุลกากร ไมตองผานการตรวจรวมจากพนักงาน
เจาหนาที่ศุลกากรที่ทําหนาที่สืบสวนและปราบปราม เวนแตมีเหตุอันควรสงสัยวาไดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกีย่ วของ
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(4) สิทธิพิเศษในการปฏิบัตพิ ิธีการถายลํา (TRANSHIPMENT) ตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ
สามารถใชหลักประกันในการเปนตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษแทนการค้าํ ประกันของผูข อถายลํา
(5) สิทธิพิเศษดานพิธีการสินคาผานแดน ตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ สามารถใชหลักประกันใน
การเปนตัวแทนออกของรับอนุญาตพิเศษ แทนการค้ําประกันของผูขนสงสินคาผานแดน
(6) สิทธิพิเศษในการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
6.1 การขออนุมตั ิหลักการ ใหยื่นคํารองขอที่สวนคืนและชดเชยอากร สํานักสิทธิประโยชนทางภาษี
อากร โดยพนักงานเจาหนาที่จะพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 3 ชั่วโมงนับแตที่รับคํารองขอพรอมเอกสาร
หลักฐานครบถวนถูกตอง
6.2 การขออนุมัติสูตรการผลิต จะไดรับการพิจารณาใหแลวเสร็จใหเสร็จภายใน 10 วันทําการ นับแต
วันทีย่ ื่นคําขอพรอม เอกสารครบถวน
6.3 การขอคืนเงินอากร ใหตวั แทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษยืน่ คํารองขอคืนเงินอากรที่สวนคืน
และชดเชยอากร สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร ซึ่งพนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการคืนเงินอากรหรือ
หนังสือค้ําประกันตามจํานวนที่ขอคืนใหกอ นภายใน 7 วัน นับแตวันทีไ่ ดรับชุดคําขอพรอมเอกสารครบถวน
ถูกตอง
6.4 การตรวจสอบภายหลังคืนเงินอากร กรมศุลกากรจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วันทําการ
นับแตวันอนุมตั ิ หากมีการคืนเงินอากรเกินกวาจํานวนที่ควรไดรับกรมศุลกากรจะรีบแจงผูนําของเขาและ
ตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ เพือ่ นําเงินมาคืนพรอมเงินเพิ่ม หากเพิกเฉยกรมศุลกากรจะบังคับ
สัญญาประกันทัณฑบนตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษตอไป
(7) สิทธิพิเศษดานการชดเชยคาภาษีอากร
7.1 สําหรับชุดคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรที่มีรายการขอชดเชยคาภาษีอากรไมเกิน 10 รายการ จะ
ดําเนินการภายใน 7 วันทําการนับแตวนั ที่ออกใบรับคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร และเอกสารครบถวน
7.2 สําหรับชุดคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรที่มีรายการขอชดเชยคาภาษีอากรเกิน 10 รายการแตไม
เกิน 50 รายการจะดําเนินการภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่ออกใบรับคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร และ
เอกสารครบถวน
7.3 สําหรับชุดคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรที่มีรายการขอชดเชยคาภาษีอากรเกิน 50 รายการขึ้นไป
จะดําเนินการภายใน 15 วันทําการนับแตวนั ที่ออกใบรับคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร และเอกสารครบถวน
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(8) สิทธิพิเศษดานคดี
8.1 กรณีตรวจพบความผิดฐานสําแดงเท็จ และเปนเหตุใหอากรที่ชําระไวเกิน หรือกรณีการกระทํา
ความผิดเล็กนอยที่ไมมีผลกระทบตอคาภาษีอากร เชน ความผิดฐานสําแดงเท็จเกีย่ วกับรหัสสถิติ มูลคา
ปริมาณ หรือน้ําหนักตามหนวยที่จัดเก็บสถิติของสินคา รหัสประเทศที่เปนสากลอัตราแลกเปลี่ยนเงิน หรือเลข
ประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือกรณีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการละเลยหรือฝาฝนระเบียบทีก่ ฎหมายกําหนด
เกี่ยวกับพิธกี ารศุลกากร ใหเจาหนาที่ศุลกากรประจําจุดตรวจปลอยทําการตรวจปลอยของที่นําเขา หรือของที่
สงออกไปกอน แลวใหพจิ ารณาความผิดในภายหลัง
8.2 กรณีการกระทําความผิดตามกฎหมายศุลกากร และเปนเหตุใหอากรขาดเพียงเล็กนอย ไมเกิน
5,000 บาท ซึ่งอาจทําความตกลงระงับคดีในชั้นศุลกากรได ใหเจาหนาที่ศุลกากรผูไดรับมอบหมายประจําจุด
ตรวจปลอย เปนผูพิจารณาความผิดและสั่งคดีไปกอนไดทันทีในกรณีที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออกยินยอม
ทําความตกลงระงับคดีในชัน้ ศุลกากรสําหรับความผิดดังกลาว
ระยะเวลาในการดําเนินการ : 20 วัน นับแตวันที่ ยืน่ คํารองขอ (โดยมีเอกสารครบถวนถูกตอง) จนถึงวันที่
ไดรับอนุมัติใหเปนตัวแทนออกของรับอนุญาต
คาธรรมเนียม : ไมมี
สถานทีติดตอ : ฝายทะเบียนและสิทธิพิเศษ กลุมงานมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
โทร. 0-2667-7168, 0-2672-7956

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร
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การขออนุมตั ิเปนผูนําของเขาผูสงของออกระดับบัตรทอง
ผูนําของเขาผูสงของออกระดับบัตรทอง เปนอีกมาตรการหนึ่งของกรมศุลกากรเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการนําเขาหรือสงออก สินคาโดยคัดเลือกผูนําเขาสงออกที่มีประวัติดแี ละเชื่อถือไดใหเปนผูนํา ของ
เขาผูสงของออก ระดับบัตรทองเพื่อรับสิทธิพิเศษตาง ๆ ในการผานพิธีการศุลกากร
คุณสมบัตขิ องผูขอรับการคัดเลือกปนผูนําของเขาผูสง ของออกระดับบัตรทอง
(1) เปนนิติบุคคล
(2) มีทนุ จดทะเบียนที่ชําระแลวไมต่ํากวา 5 ลานบาท
(3) นําของเขาหรือสงของออกมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป และผานพิธีการศุลกากรตาม
หลักเกณฑของกรมศุลกากร
(4) เปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือสมาชิกสภาหอการคาแหงประเทศไทย หรือ
สมาชิกหอการคาไทย หรือหรือสมาชิกสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย และองคกรดังกลาวไดรับรอง
วาผูขอรับการคัดเลือกมีฐานะทางการเงินมัน่ คง เปนที่นาเชื่อถือได
(5) ไมมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วของกับการ
ศุลกากรยอนหลังเปนเวลา 3 ป นับแตวันที่ยื่นคํารองขอ เวนแตเปนความผิดเล็กนอย
เอกสารที่ควรจัดเตรียมการขอรับการคัดเลือกเปนผูนําของเขาผูสง ของออกระดับบัตรทอง
(1) คํารองขอใหพิจารณาเปนผูนําของเขา ผูสงของออกระดับบัตรทอง (แบบคํารองขอทายประกาศ
กรมศุลกากรที่ 8/2542)
(2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชยฉบับปจจุบัน
(3) หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากองคกรตามขอ 6.1 (4)
(4) ภพ.20 รง.4 หรือ กนอ. 08
(5) งบการเงินยอนหลัง 3 ป
(6) สําเนาบัตรผูจัดการ
(7) รายชื่อผูถือหุน
(8) ปริมาณ มูลคานําเขา-สงออก และจําหนายภายในประเทศ
(9) แผนผังการจัดเก็บวัตถุดบิ
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ขั้นตอนการยืน่ คําขอรับการคัดเลือกเปนผูน ําของเขา ผูสง ของออกระดับบัตรทอง
ผูประกอบการยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบ
ที่ฝายทะเบียนและสิทธิพิเศษ

พิจารณาคัดเลือกตามจํานวนที่
เห็นสมควรและแจงประกาศให
รับทราบ

ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับหนังสือรับรองจากกรมศุลกากร

หนาที่ของผูนาํ ของเขา ผูสงของออกระดับบัตรทอง
(1) ตองปฏิบัติตามระเบียบทีก่ รมศุลกากรกําหนดไว ทั้งในปจจุบันและอนาคต
(2) ตองทําสัญญาประกันและทัณฑบนและวางหนังสือค้าํ ประกันของธนาคารหรือประกัน อยางอื่น
จนเปนทีพ่ อใจของกรมศุลกากรในวง เงินไมต่ํากวา 5 ลานบาท
(3) ตองเก็บรักษาตนฉบับใบขนสินคาพรอมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของไวไมนอยกวา 5 ป
(4) ตองยินยอมใหเจาหนาทีศ่ ุลกากรเขาไปในสถานที่ประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ที่เกีย่ วของเพื่อ
ทําการตรวจสอบบัญชี เอกสารหลักฐาน และขอมูลไมวาสื่อรูปแบบใดๆที่เกี่ยวของ ที่กําลังผานหรือไดผาน
ศุลกากร และตองใหความรวมมือหรืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ศุลกากร
สิทธิพิเศษของผูน ําของเขา ผูสงของออกระดับบัตรทอง
(1) สิทธิพิเศษในการนําของเขา
1.1 ใหผานการตรวจสอบใบขนสินคาโดยไมตองตรวจสอบพิธีการ ของระบบ EDI
1.2 ใหตัดบัญชีสินคาสําหรับเรือ ภายหลังการปลอยของ
1.3 ไดรับงดเวนการตรวจของจากเจาหนาทีศ่ ุลกากร เวนแตการสุมตรวจ
คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร
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(2) สิทธิพิเศษในการสงของออก
2.1 ใหผานการตรวจสอบใบขนสินคาโดยไมตองตรวจสอบพิธีการ ของระบบ EDI
2.2 ไดรับงดเวนการตรวจของจากเจาหนาทีศ่ ุลกากร เวนแตการสุมตรวจ
(3) สิทธิพิเศษในการคืนอากรหรือการชดเชยคาภาษีอากร ไดรับอนุมัตกิ ารคืนอากรหรือชดเชยคาภาษี
อากรทันทีที่ยนื่ คํารองขอ
(4) สิทธิอื่นๆ อันจะพึงมีในอนาคตตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
การสิ้นสภาพ
(1) ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
(2) กระทําความผิดตามกฏหมายวาดวยศุลกากรหรือกฏหมายอื่นทีเ่ กี่ยวของกับการศุลกากรอยาง
รายแรง และคดีถึงที่สุดแลว
(3) กรมศุลกากรสั่งเพิกถอนสิทธิ
(4) ขาดคุณสมบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ 8/2542
การพิจารณาความผิด
ในกรณีที่ตรวจพบวาผูนําของเขา ผูสงของออกระดับบัตรทอง กระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร หรือกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของกับการศุลกากรอยางรายแรง หรือมีเจตนาฉอคาภาษีอากร หรือมีเจตนา
ทุจริตในการขอคืนอากร หรือขอชดเชยคาภาษีอากร กรมศุลกากรจะพิจารณาโทษตามกฎหมายในสถานหนัก
ระยะเวลาในการดําเนินการ : 15 วัน นับแตวันที่ผูนําเขาสงออก ยื่นคํารองขอ (โดยมีเอกสารครบถวนถูกตอง)
จนถึงวันทีไ่ ดรับอนุมัติใหเปนผูนําเขาสงออกระดับบัตรทอง
คาธรรมเนียม : ไมมี
สถานทีติดตอ : ฝายทะเบียนและสิทธิพิเศษ กลุมงานมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
โทร. 0-2667-7168, 0-2672-7956
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การสอบถามพิกัดศุลกากรลวงหนา
เมื่อเริ่มตัดสินใจนําของเขาเพื่อธุรกิจการคานั้น การสอบถามพิกัดลวงหนาเปนเรื่องจําเปน และเปน
บริการหนึ่งทีก่ รมศุลกากรเปดชองทางไวใหผูประกอบการที่ตองการคนหาพิกดั ฯของสินคา สามารถสอบถาม
พิกัดฯลวงหนา ไดโดยติดตอกับกรมศุลกากร
ผูประกอบการควรยื่นคําขอสอบถามพิกัดลวงหนาตามแบบที่กําหนดอยางนอย 30 วันกอนวันที่คาดวา
ของจะนําเขามาในราชอาณาจักร นอกจากนี้ คําขอฯนั้นควรประกอบไปดวยขอมูลเพิ่มเติมหากมีการรองขอ
จากกรมศุลกากร ซึ่งเปนหนาที่ของผูประกอบการเองในการยื่นขอมูลที่ครบถวน สมบูรณและถูกตอง หากการ
ยื่นขอมูลเพิ่มเติมดังกลาวไมเปนไปตามที่กาํ หนด หรือไมครบถวน อาจเปนผลทําใหการชี้พิกัดฯตองลาชา
หรือพิกัดฯที่ชไี้ ปนั้นไมสามารถนํามาใชไดถูกตองตรงกันกับของที่ขอสอบถาม พิกัดฯลวงหนา
เอกสารหลักฐานที่ตองจัดเตรียมในการสอบถามพิกัดศุลกากรลวงหนา
1. คํารองขอสอบถามพิกัดฯลวงหนาตองทําตามแบบที่กําหนดตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 54/2551 คํา
รองแตละฉบับกําหนดใหใชสําหรับสิ่งของที่ตองการสอบถามพิกัดฯลวงหนาได เพียงฉบับละหนึง่ ชนิด
2. เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อแสดงถึงเจตนาในการนําเขาของที่ตองการสอบถาม เชน เอกสารการ
สั่งซื้อ หรือสัญญาซื้อขาย หรือบัญชีราคาสินคา หรือ letter of credit (L/C) หรือ performa invoice เปนตน และ;
3. รายละเอียดของสินคาที่เพียงพอตอการพิจารณาชี้พิกดั ฯ พรอมดวยเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของเชน ชื่อ
ทางการคา ลักษณะเฉพาะของสินคา สวนผสมหรือสวนประกอบของสินคา สูตรการผลิต โครงสรางทางเคมี
รายละเอียดของหีบหอ ประโยชนใชสอยของสินคา รายละเอียดการผลิตสินคาประเภทเดียวกันกอนหนา
ภาพวาด ภาพถาย ของตัวอยาง แคตาล็อก ขอมูลทางพิกัดศุลกากรของสินคาที่คลายกันที่ไดนําเขามากอนหนา
เปนตน
แบบคํารองขอฯที่ยื่นควรจัดทําเปนภาษาไทยและตองลงนามเอกสารโดยกรรมการผู จัดการของ
บริษัทหรือผูไดรับการมอบอํานาจตามกฎหมาย ศุลกากรไทยมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคํารองขอนั้นหาก
ผูประกอบการไมปฎิบัติตามขอบ เขตเงื่อนไขที่กําหนดไวดังที่กลาวมาแลวขางตน
การรองขอใหทบทวนการชีพ้ ิกัดฯลวงหนา
ผูประกอบการทานใดที่ไดรบั หนังสือชี้พิกดั ฯลวงหนา มีสิทธิ์ที่จะโตแยงการชี้พิกดั ฯนั้น คํารองขอให
ทบทวนการชีพ้ ิกัดฯลวงหนานั้นควรยื่นตอกรมศุลกากรภายใน 30 วันทําการนับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงการ
ชี้พิกัด และเมือ่ ไดรับคํารองขอนั้นแลว กรมศุลกากรจะพิจารณาคํารองนั้นภายใน 30 วันทําการ นับแตวนั ที่ได
รับคํารองเพื่อขอใหทบทวนฯนั้น คําชี้พกิ ัดฯหลังการทบทวนแลวถือเปนที่สิ้นสุดและมีผล 1 ป นับแตวันที่ได
ออกหนังสือคําชี้พิกัดฯตอบคํารองโตแยงพิกัดฯนั้น
คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร
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ประโยชนของการสอบถามพิกัดฯลวงหนา
การสอบถามพิกัดฯลวงหนาจะไดรับการรับรองจากกรมศุลกากรเปนเวลา 1 ป นับแตวันที่ออกแบบชี้
พิกัดฯ นอกจากนี้ การสอบถามพิกัดฯลวงหนากําหนดใหสําหรับผูประกอบการที่สอบถามพิกัดฯลวงหนา
สําหรับของในสภาพ ณ เวลาที่สอบถามฯ และเปนของอยางเดียวกันทุกประการ อยางไรก็ตาม การสอบถาม
พิกัดฯลวงหนาไมสามารถนํามาใชอางอิงไดหากของนัน้ มีลักษณะประการ ใดๆ ที่ไมสมบูรณหรือไมตอง
ตรงกันกับที่ไดสอบถามพิกัดฯลวงหนาไว
การเพิกถอนการชี้พิกัดฯ ลวงหนา
การชี้พิกัดฯลวงหนาที่ไดมาจากการสอบถามพิกัดฯลวงหนานั้นอาจเพิกถอนได โดยกรมศุลกากร หาก
ผูรองขอสอบถามพิกัดฯลวงหนายืน่ ขอมูลอันไมถูกตองหรือไมครบถวน สมบูรณแหงของนั้นตอกรมศุลกากร
นอกจากนี้ แมวา ณ ชวงเวลาที่ออกคําชี้พิกดั ฯลวงหนา ก็อาจเพิกถอนใหมผี ลระงับใชไดในวันถัดมา
หากเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
• เมื่อการชิ้พิกดั ฯนั้นขัดแยงกับมาตรการทางพิกัดอัตราศุลกากรที่ออกใหมหรือคําพิพากษาของศาล
• เมื่อการชี้พิกดั ฯ นั้นถูกเรียกคืน แกไข ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง อันเนือ่ งมาจากขอมูลที่ไดใหเพิ่มเติม

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 49

ขั้นตอนการสอบถามพิกัดศุลกากรลวงหนา

ผูประกอบการยื่นคํารอง
พรอมเอกสารประกอบ

ขอเอกสารเพิ่มเติม

เจาหนาที่ศุลกากรพิจารณา

แจงผลการจําแนกพิกัด
ศุลกากรใหรับทราบ
หากพบภายหลังวาขอมูล
ที่ไดไมถูกตองหรือ
ครบถวน

เพิกถอนผลการจําแนก
พิกัดศุลกากรศุลกากร

ผูประกอบการ
ขอใหทบทวน

หากพบภายหลังวาขัดแยงกับ
คําพิพากษาของศาล
หรือ มาตรการทางพิกัด
ศุลกากรที่ออกใหม

ระยะเวลาในการดําเนินการ
1. กรณีที่ผูสอบถามยื่นเอกสารที่แสดงวาจะมีการนําเขา และตองยืน่ คํารองไมนอยกวา 30 วันกอนที่
จะมีการนําเขา : ภายใน 30 วันตอหนึ่งชนิดสินคา นับแตวนั ที่รับเรื่องสอบถาม จนถึงวันที่ออกหนังสือแจงผล
การพิจารณาพิกัดศุลกากร
2. กรณีที่ไมเปนตามขอ 1. ภายใน 30 วันตอหนึ่งชนิดสินคา นับแตวันที่รับเรื่องสอบถาม จนถึงวันที่
ออกหนังสือแจงผลการพิจารณาพิกัดศุลกากร
คาธรรมเนียม : ไมมี
สถานที่ติดตอ : สํานักพิกัดอัตราศุลกากร อาคาร 120 ป โทร. 0-2667-7190

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 50

การสอบถามราคาศุลกากรลวงหนา
เพื่อเปนการสรางความเปนธรรม โปรงใส และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแก
ผูประกอบการนําเขาหรือผูประกอบ การคาระหวางประเทศอื่นๆ กรมศุลกากรมีนโยบายการใหบริการวินิจฉัย
ราคาศุลกากร โดยผูประกอบการที่ตองการทราบการวินจิ ฉัยราคาศุลกากรลวงหนาของของที่จะนํา เขา ตองยื่น
คํารองตามแบบฟอรม 1 ที่ปรากฏในประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2552 พรอมเอกสารที่เกี่ยวของกอนวันที่คาดวา
ของจะนําเขามาในราชอาณาจักร คํารองขอควรประกอบไปดวยขอมูลเกีย่ วกับ ธุรกรรมของของที่นําเขา และ
ตองเปนขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ หากการยื่นขอมูลเพิ่มเติมดังกลาวไมเปนไปตามที่กําหนด หรือไม
ครบถวน อาจเปนผลทําใหการวินิจฉัยราคาศุลกากรลวงหนาตองลาชา หรือไมสามารถใหบริการศุลกากร
ลวงหนาได
เอกสารหลักฐานที่ตองจัดเตรียมเพื่อการสอบถามราคาศุลกากรลวงหนา
1. คํารองขอใหวินจิ ฉัยราคาศุลกากรลวงหนาตองเปนไปตามแบบที่กําหนด (คํารองแตละฉบับ
กําหนดใหใชสําหรับสิ่งของที่ตองการวินจิ ฉัยราคาศุลกากรลวงหนาได เพียงฉบับละหนึ่งธุรกรรมทางการคา)
2. เอกสารที่มีความจําเปนตอการวินิจฉัยราคาศุลกากรลวงหนา เชน หนังสือสัญญาซื้อขาย (Sale
Contract) เอกสารการใหสิทธิของของที่นําเขา (License Agreement) เปนตน
3. เอกสารอื่นๆ ที่ประกอบการพิจารณา เชน เอกสารการแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนายบัญชีราคา
สินคา (Invoice) บัญชีราคาสินคาลวงหนา (Proforma Invoice) ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) เลตเตอร ออฟ
เครดิต (Letter of Credit) เปนตน
ทั้งนี้ผูประกอบการจะตองยืน่ คํารองขอรับบริการวินิจฉัยราคาศุลกากรลวงหนา ตอสํานักมาตรฐานพิธี
การและราคาศุลกากร กรมศุลกากร กรุงเทพฯ อยางนอย 30 วันกอนวันนําของเขา หากขอมูลที่ผูประกอบการ
ยื่นใหนั้นไมเพียงพอในการวินิจฉัยราคาศุลกากร ลวงหนา กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจงใหผูยื่นคํารองขอ
ทราบภายใน 5 วันนําแตวันทีผ่ ูยื่นคํารองมายื่นที่กรมศุลกากร และใหผูยนื่ คํารองดําเนินการใหขอมูลเพิ่มเติม
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาว แบบคําขอฯที่ยื่นควรจัดทําเปนภาษาไทยและตองลงนาม
เอกสาร โดยกรรมการผูจัดการของบริษัทหรือผูไดรับการมอบอํานาจตามกฎหมาย ศุลกากรไทยมีสทิ ธิ์ที่จะ
ปฏิเสธคํารองขอนั้นหากผูย นื่ คํารองไมปฏิบัติตาม ขอบเขตเงื่อนไขที่กาํ หนดไวดังทีก่ ลาวมาแลวขางตน
ประโยชนของการวินิจฉัยราคาศุลกากรลวงหนา
1. ผูยื่นคํารองมั่นใจวาจะไดรับประโยชนจากการกําหนดราคาศุลกากร รวดเร็ว โปรงใส และเปน
ธรรม ณ เวลาที่นําของเขา โดยสามารถอางอิงวินิจฉัยราคาศุลกากรลวงหนาที่ไดสอบถามเปนหนังสือไว
ลวงหนาแลว เพื่อใหเจาพนักงานศุลกากร ณ ทา หรือ ที่ ที่นําของเขาไดพิจารณาเห็นตามการวินจิ ฉัยราคา
ศุลกากรลวงหนา
คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 51

2. กระบวนการตรวจปลอยสินคาทั้งทางอิเล็กทรอนิกส และการตรวจปลอยลวงหนา มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ผูประกอบการสามารถวางแผน คํานวณตนทุน สินคาคงคลัง มีความแมนยํามากยิ่งขึน้
4. ลดคาใชจายและเวลาในการรองเรียน โตแยงและการอุทธรณ เนื่องจากมีการรวมมือระหวาง
ผูประกอบการและกรมศุลกากรแกปญหาในสวนของ ราคาลวงหนากอนการนําเขาแลว
การเพิกถอนการวินิจฉัยราคาศุลกากรลวงหนา
1. การวินิจฉัยราคาศุลกากรลวงหนา ที่ไดมาจากการบริการการวินจิ ฉัยราคาศุลกากรลวงหนานัน้ อาจ
เพิกถอนได โดยกรมศุลกากร หากผูรองขอสอบถามราคาศุลกากรลวงหนายืน่ ขอมูลอันไมถูกตองหรือไมครบ
ถวน สมบูรณแหงของนั้นตองกรมศุลกากร
2. กรณีมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายเกีย่ วกับราคาศุลกากร
3. ปรากฏขอมูลใหมอันมีผลใหราคาศุลกากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ผลการวินิจฉัยราคาศุลกากรลวงหนาจะสิน้ สุดนับแตวันที่ยื่นคํารองทันที

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 52

ขั้นตอนการใชบริการวินิจฉัยราคาศุลกากรลวงหนา

ผูประกอบการยื่นคํารอง
พรอมเอกสารประกอบ
กรณีที่เปนของประเภท
เดียวกันที่อยูระหวางการ
อุทธรณราคา / ระหวางการ สงเรื่องคืน
ดําเนินการของกรม / อยู
ระหวางการพิจารณาใน
ชั้นศาล

เจาหนาที่ศุลกากรพิจารณา

ขอเอกสารเพิ่มเติม

แจงผลการวินจิ ฉัย
ราคาศุลกากรใหรับทราบ
หากพบภายหลังวาขอมูล
ที่ไดไมถูกตองหรือ
ครบถวน

เพิกถอนผลการจําแนก
พิกัดอัตราศุลกากร

มีการแกกฎหมายเกีย่ วกับราคา

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 30 วันตอหนึง่ ธุรกรรมทางการคา นับแตวันที่รับเรื่องสอบถาม จนถึงวันที่ออก
หนังสือแจงผลการพิจารณาราคาศุลกากร
คาธรรมเนียม : ไมมี
สถานที่ติดตอ : สํานักมาตรฐานพิธีการ และราคาศุลกากร อาคาร 120 ป โทร. 0-2667-7490

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 53

การสอบถามถิ่นกําเนิดสินคาลวงหนา
เปนการใหบริการวินจิ ฉัยถิ่นกําเนิดสินคาลวงหนา แกผูประกอบการที่มคี วามประสงคจะนําของเขา
มาจากประเทศที่มีพันธกรณีภายใตความตกลงเขตการคาเสรีรวมกัน ทีต่ องการทราบถิ่นกําเนิดของสินคา
กอนที่จะมีการนําเขามาในราชอาณาจักร
เอกสารหลักฐานที่ตองจัดเตรียมเพื่อการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดของสินคาลวงหนา
1. คํารองขอใหวินจิ ฉัยถิ่นกําเนิดสินคาลวงหนา (โดยยืน่ กอนที่จะมีการนําสินคาเขามาใน
ราชอาณาจักร ไมนอยกวา 30 วันทําการ
2. เอกสารอยางใดอยางหนึ่งที่แสดงวาจะมีการนําของเขา เชน ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) หนังสือ
สัญญาซื้อขาย (Sale Contract) บัญชีราคาสินคา (Invoice) เลตเตอร ออฟ เครดิต (Letter of Credit) หรือบัญชี
ราคาสินคาลวงหนา (Performa Invoice) เปนตน
3. เอกสารและหลักฐานแสดงรายละเอียดของสินคาที่มีความจําเปนตอการวินจิ ฉัยถิ่นกําเนิดสินคา
ลวงหนาดังนี้
3.1 ชื่อ / ชื่อทางการคา / ยี่หอ
3.2 วัตถุดิบ / ชิ้นสวนที่ใชในการผลิต
3.3 ปริมาณวัตถุดิบ / ชิ้นสวนที่ใชในการผลิต
3.4 ประเภทพิกัดของวัตถุดบิ / ชิ้นสวนทีใ่ ชในการผลิต
3.5 มูลคาหรือตนทุนของวัตถุดิบ (ราคา CIF)
3.6 ราคา (FOB) และประเภทพิกัด ของสินคาที่สอบถาม
3.7 กรรมวิธีการผลิต
3.8 อื่นๆ (ถามี) เชน ตัวอยาง, ภาพถาย/แคตตาล็อค, ขอมูลของที่เหมือนกัน / ของที่คลายกันที่
เคยมีการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดไวแลว, รายละเอียดอื่นๆ
ทั้งนี้ คํารองขอใหวนิ ิจฉัยถิ่นกําเนิดสินคาลวงหนา 1 ฉบับใชสําหรับสินคา 1 ชนิดสินคา หากมีจํานวน
สินคามากกวา 1 ชนิดใหแยกคํารองตามจํานวนสินคาที่ตอ งการสอบถาม

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 54

ขั้นตอนการขอใชบริการวินจิ ฉัยถิ่นกําเนิดสินคาลวงหนา

ผูประกอบการยื่นคํารอง
พรอมเอกสารประกอบ
กรณีที่เปนของประเภท
เดียวกันที่อยูระหวางการ
พิจารณาของกรม / ระหวาง สงเรื่องคืน
การอุทธรณ / อยูระหวาง
กระบวนการพิจารณาใน
ชั้นศาล

เจาหนาที่ศุลกากรพิจารณา

แจงผลการวินจิ ฉัย
ถิ่นกําเนิดสินคาใหรับทราบ
หากพบภายหลังวาขอมูล
ที่ไดไมถูกตองหรือ
ครบถวน

ผลการวินิจฉัยถิ่นกําเนิด
สินคาสิ้นสุด

ขอเอกสารเพิ่มเติม

ผูประกอบการ
ขอใหทบทวน

มีการแกกฎหมาย

ระยะเวลาในการดําเนินการ
สําหรับสินคาที่นําเขาจากประเทศที่มีพันธกรณีภายใตความตกลงเขตการคาเสรีรวมกัน โดยผู
สอบถามยื่นคํารองไมนอยกวา 30 วันกอนที่จะมีการนําเขา : ภายใน 30 วันตอหนึ่งชนิดสินคา นับแตวนั ที่รับ
เรื่องสอบถาม จนถึงวันที่ออกหนังสือแจงผลการพิจารณาถิ่นกําเนิดสินคา
คาธรรมเนียม : ไมมี
สถานทีติดตอ : สวนกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา สํานักพิกัดอัตราศุลกากร อาคาร 3 ชั้น 3
โทร. 02-667-7032

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 55

ภาคผนวก

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 56

ที่อยูและเบอรโทรศัพทหนวยงานใหบริการ ของกรมศุลกากร
เลขหมายสวนกลางของกรมศุลกากร

0-2667-7100

ศูนยบริการขาวสารศุลกากร (CALL CENTER) 1164
กลุมงานคุมครองจริยธรรมของกรมศุลกากร

1332

หนวยงานที่ตงั้ อยูในสวนกลาง
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
หนวยงาน

โทรศัพท

โทรสาร

สํานักพิกัดอัตราศุลกากร

0-2667-7190

0-2671-7666

สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร

0-2667-7490

0-2671-7550

สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร

0-2667-7060

0-2240-2562

สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ

0-2667-7612

0-2249-7382

สํานักสืบสวนและปราบปราม

0-2667-7673-4

0-2240-2302

สํานักตรวจสอบอากร

0-2667-7124

0-2671-7966

สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ

0-2667-7074

0-2249-0444

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 57

หนวยงานที่ตงั้ อยูภายนอกกรมศุลกากร
หนวยงาน

โทรศัพท

โทรสาร

สํานักงานศุลกากรตรวจผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ10540

0-2134-0400-1

0-2134-0402

0-2134-1231

0-2134-1260

0-3840-7713

0-3840-7702

0-2737-9278

0-2737-9278

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ10540
สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง
919 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาลาดกระบัง
33/4 หมู 1 ถนนเจาคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพ

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 58

ดานศุลกากรในสังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1
หนวยงาน

โทรศัพท

โทรสาร

0-3868-3370-1

0-3868-3369

0-3958-1018-9

0-3958-1361

0-3261-1383

0-3261-1383

0-3723-1214

0-3723-1028

0-3471-3079

0-3471-1555

0-3459-5298-9

0-3459-5298

0-3930-3341-2

0-3932-2133

0-7782-4272-3

0-7782-4874

0-7757-1734-5

0-7750-2822

0-7728-2510

0-7727-2016

0-7742-1366

0-7742-1366

ดานศุลกากรมาบตาพุด
ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
ดานศุลกากรคลองใหญ
อ.คลองใหญ จังหวัดตราด 23110
ดานศุลกากรประจวบคีรีขันธ
ถ.สนสวน ต.เกาะหลัง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 77000
ดานศุลกากรอรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 25120
ดานศุลกากรแมกลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ดานศุลกากรสังขละบุรี
หมูที่ 1 ต.หนองคู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ดานศุลกากรจันทบุรี
อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
ดานศุลกากรระนอง
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ดานศุลกากรชุมพร
อาคารศูนยราชการกระทรวงการคลังชั้น 4 ถ.จักรี-ประพาส
ต.ทาตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
ดานศุลกากรบานดอน
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
ดานศุลกากรเกาะสมุย
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84140
คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร
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ดานศุลกากรในสังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่ 2
หนวยงาน

โทรศัพท

โทรสาร

0-4242-1518

0-4241-2654

0-4261-1775

0-4261-1769

0-4544-1013

0-4544-1013

0-4288-9187

0-4288-9187

0-4202-4000-3

0-4202-4079

0-4251-1499

0-4251-2832

0-4457-1769

0-4457-1769

0-4549-1180

0-4549-1181

0-4282-1100

0-4282-1100

ดานศุลกากรหนองคาย
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
ดานศุลกากรมุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
ดานศุลกากรพิบูลมังสาหาร
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34100
ดานศุลกากรทาลี่
อ.ทาลี่ จ.เลย 42140
ดานศุลกากรบึงกาฬ
อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
ดานศุลกากรนครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
ดานศุลกากรชองจอม
อ.กาบเชิง จ.สุรินทร 32210
ดานศุลกากรเขมราฐ
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
ดานศุลกากรเชียงคาน
อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร
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ดานศุลกากรในสังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
หนวยงาน

โทรศัพท

โทรสาร

0-5327-0660-1

0-5327-0660-1

0-5373-1715

0-5373-3663

0-5554-4460

0-5556-3095

0-5379-1435

0-5379-1435

0-5361-2041

0-5361-2041

0-5368-1312

0-5368-1312

0-5377-7097-8

0-5377-7097

0-5345-5187-8

0-5345-5188

0-5479-8779

0-5469-4073

ดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
ดานศุลกากรแมสาย
อ.แมสาย จ.เชียงราย 57130
ดานศุลกากรแมสอด
287 หมูที่ 1 ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จ.ตาก 63110
ดานศุลกากรเชียงของ
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
ดานศุลกากรแมฮองสอน
อ.เมือง จ.แมฮอ งสอน58000
ดานศุลกากรแมสะเรียง
อ.แมสะเรียง จ.เชียงราย 58110
ดานศุลกากรเชียงแสน
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
ดานศุลกากรเชียงดาว
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 50170
ดานศุลกากรทุง ชาง
หมูที่ 2 ถ.นาน-ทุงชาง ต.ทุงชาง อ.ทุงชาง จ.นาน 55130

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร
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ดานศุลกากรในสังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่ 4
หนวยงาน

โทรศัพท

โทรสาร

0-7433-1397-8

0-7433-1310

0-7361-1368

0-7361-1369

0-7452-1030

0-7452-1991

0-7323-1818

0-7323-0504

0-7364-2293

0-7364-2111

0-7422-7212

0-7425-1082

0-7430-1591

0-7430-1029

0-7346-02034

0-7334-9363

0-7536-9371

0-7536-9371

0-7553-6434

0-7553-6433

0-7632-7435

0-7632-7436

ดานศุลกากรสงขลา
ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
ดานศุลกากรสุไหงโก-ลก
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
ดานศุลกากรปาดังเบซาร
ต.ปาดังเบซาร อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
ดานศุลกากรเบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
ดานศุลกากรตากใบ
ต.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
ดานศุลกากรทาอากาศยานหาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 901150
ดานศุลกากรสะเดา
อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
ดานศุลกากรปตตานี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
ดานศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
ดานศุลกากรสิชล
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
ดานศุลกากรทาอากาศยานภูเก็ต
ต.ไมขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร
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หนวยงาน

โทรศัพท

โทรสาร

0-7621-6898

0-7621-1106

0-7472-1390

0-7472-1389

0-7561-1350

0-7561-1350

0-7525-1003

0-7525-1003

0-7472-2730

0-7472-2730

ดานศุลกากรภูเก็ต
ต.ตลาดใหญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ดานศุลกากรสตูล
ต.ตํามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000
ดานศุลกากรกระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ดานศุลกากรกันตัง
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
ดานศุลกากรวังประจัน
อ.ควนโดน จ.สตูล 91160

คูมือติดตอราชการกรมศุลกากร

หนา 63

