บทที4่
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงานด้านเอกสารต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้จดั เก็บเอกสารต่างประเทศ
และตรวจสอบพิกดั ศุลกากรที่ผิดพลาดในเอกสารใบขนสิ นค้า เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลง่ายขึ้น
และลดปั นหาในการทํางาน ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลพิกดั ศุลกากรศุลกากรและข้อมูลสิ นค้าทั้งหมด
ในบริ ษทั เหล็กทรัพย์กรุ๊ ป จํากัด โดยนํามาจัดเก็บไว้ในโปรแกรม Microsoft Excel ดังนี้
พิกดั ศุลกากร
ประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้นาํ ข้อตกลงว่าด้วยพิกดั ศุลกากร
ฮาร์ โมไนซ์อาเซียน (AHTN Protocol) มาใช้เพื่ออํานวยความสะดวกทางด้านการค้าและส่ งเสริ ม
การค้าภายในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเพิ่มรหัสตัวเลขเข้าไปอีก2หลัก จากเดิม 6 หลัก เป็ น 8 หลัก
ฉะนั้นพิกดั ศุลกากรฮาร์ โมไนซ์อาเซียนจึงเป็ นระบบการจําแนกพิกดั อัตราศุลกากรที่ใช้รหัสตัวเลข
8 หลัก ซึ่งมีพ้ืนฐานจากพิกดั ศุลกากรระบบฮาร์ โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก
ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้พิกดั ศุลกากรในระดับ 8 หลักร่ วมกันเพื่อรองรับรายการสิ นค้า
ระดับประเภทย่อยของอาเซียน

รู ปที่ 4.1 ประเภทพิกดั ศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN Protocol)
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4.1 ขั้นตอนการรวบรวมพิกดั ศุลกากร
ขั้นตอนที่1 เปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อทําการสร้างตารางในการจัดเก็บเลขพิกดั ศุลกากร

รู ปที่ 4.2 Microsoft Excel โปรแกรมในการจัดเก็บพิกดั ศุลกากร
ขั้นตอนที่2 ทําการพิมพ์หวั ข้อ ในการบันทึกข้อมูล

รู ปที่ 4.3 การสร้างหัวข้อตาราง พิกดั ศุลกากร โดย Microsoft Excel
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ขั้นตอนที่3 ทําการสร้างตารางโดยแยกตามประเภทสิ นค้า ซึ่งสิ นค้าประเภทแรก คือ เหล็ก

รู ปที่ 4.4 การสร้างตารางพิกดั ศุลกากรประเภทเหล็ก โดย Microsoft Excel
ขั้นตอนที่4 กําหนดหัวข้อตารางในการจัดเก็บ หัวข้อในตารางแรกคือ “ประเภทและเลขพิกดั
ศุลกากร”

รู ปที่ 4.5 การสร้างหัวข้อประเภทและเลขพิกดั ศุลกากรในตาราง โดย Microsoft Excel
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ขั้นตอนที่5 ตารางถัดมา “ใบขนสิ นค้า” เพื่อใส่ ชื่อของสิ นค้าตามที่แสดงมาในใบขนสิ นค้า

รู ปที่ 4.6 การสร้างหัวข้อใบขนสิ นค้าในตาราง โดย Microsoft Excel
ขั้นตอนที่6 ทําการสร้างหัวข้อตาราง “อากร%” เพื่อบันทึกอัตราภาษีอากรของสิ นค้าตามที่แสดงมา
ในใบขนสิ นค้า

รู ปที่ 4.7 การสร้างหัวข้ออากร%ในตาราง โดย Microsoft Excel
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ขั้นตอนที่7 สร้างตาราง “หมายเหตุ” เพื่อใส่ ขอ้ มูลเพิ่มเติม ซึ่งมีหรื อไม่มีน้ นั ขึ้นอยูก่ บั กรณี ของ
สิ นค้า

รู ปที่ 4.8 การสร้างหัวข้อหมายเหตุในตาราง โดย Microsoft Excel
ขั้นตอนที่8 ทําการสร้างตารางสิ นค้าประเภทต่อมาซึ่งเป็ นสิ นค้าที่นาํ มาใช้ในโรงงานผลิต แบ่งเป็ น
2 ประเภท คือ โรงรี ด และโรงหลอม

รู ปที่ 4.9 การสร้างตารางจัดเก็บพิกดั ศุลกากรโรงรี ดโดย Microsoft Excel
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รู ปที่ 4.10 การสร้างตารางจัดเก็บพิกดั ศุลกากรโรงหลอมโดย Microsoft Excel
ขั้นตอนที่9 ทําการค้นหาเลขพิกดั ศุลการกร โดยนําเอกสารการนําเข้าซึ่งเอกสารเก่าเป็ นที่ได้จดั เก็บ
เข้าแฟ้ มข้อมูลมาทําการตรวจสอบและค้นหาเลขพิกดั ศุลการของสิ นค้าที่เคยมีการนําเข้า ซึ่งข้อมูลที่
จะนํามาใส่ ในตารางนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่นาํ มาจากใบขนสิ นค้าขาเข้า โดยทําการตรวจสอบและ
ชําระอัตราภาษีอากรเรี ยบร้อยแล้ว

รู ปที่ 4.11 การค้นหาพิกดั ศุลกากรจากแฟ้ มข้อมูลเก่า
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ขั้นตอนที่10 ทําการแบ่งตารางประเภทพิกดั เป็ น2ช่อง โดยนําเลขพิกดั ศุลกากร 4หลักแรกมาใส่ ใน
ตารางก่อน เป็ นการจําแนกประเภทของสิ นค้า เช่น 7207 คือ เหล็กแท่ง

รู ปที่ 4.12 การจําแนกประเภทพิกดั ศุลกากรในตารางโดย Microsoft Excel
ขั้นตอนที่11 จากนั้นนําตัวเลขพิกดั ทั้ง8หลักบันทึกลงในตาราง ซึ่งเป็ นตัวเลขที่บอกถึงชนิดของ
สิ นค้า เช่น 7207.11.00 คือเหล็กแท่ง ชนิดบิลเล็ต

รู ปที่ 4.13 การบันทึกเลขพิกดั ศุลกากรในตารางโดย Microsoft Excel
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ขั้นตอนที่12 นํารายชื่อของสิ นค้าที่แสดงในใบขนสิ นค้าขาเข้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มา
บันทึกลงในตาราง ช่อง “ใบขนสิ นค้า”

รู ปที่ 4.14 การบันทึกรายชื่อสิ นค้าในตารางโดย Microsoft Excel
ขั้นตอนที่13 นําอัตราภาษีอากรขาเข้าตามที่แสดงในใบขนสิ นค้าขาเข้ามาบันทึกลงในตาราง ช่อง
“อากร%”

รู ปที่ 4.15 การบันทึกอัตราภาษีอากรของสิ นค้าในตารางโดย Microsoft Excel
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4.2 พิธีการทางศุลกากรสํ าหรับการนําเข้ าสิ นค้ า
เมื่อสิ นค้ามาถึงประเทศไทย ผูน้ าํ เข้าต้องยืน่ ใบขนสิ นค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องสําหรับการ
นําเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าเรื อที่นาํ เข้า หรื อกรณี สินค้ามาทางเครื่ องบินจะต้องยืน่ เอกสารกับ
ด่านศุลกากร ณ คลังสิ นค้าทางอากาศท่าอากาศยานสนามบินสุ วรรณภูมิ การส่ งมอบสิ นค้าที่นาํ เข้า
จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรหลังจากสิ นค้า มาถึงท่าและได้ชาํ ระภาษีอากรเรี ยบร้อย
แล้ว ผูน้ าํ เข้ามีความรับผิดชอบในการเตรี ยมสิ นค้าเพื่อการตรวจสอบ และปล่อยสิ นค้าออกจาก
อารักขาของศุลกากร นอกจากนี้ในบางกรณี ผนู ้ าํ เข้ายังต้องขอใบอนุญาตในการนําเข้าสําหรับสิ นค้า
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทสิ นค้า สิ นค้าบางรายการต้องได้รับการอนุญาตให้นาํ เข้าจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนการนําเข้าสิ นค้า
เอกสารที่จาํ เป็ นในการยืน่ เพื่อดําเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อนําเข้าประกอบด้วย
• ใบขนสิ นค้าขาเข้า
• ใบตราส่ งสิ นค้า ( Bill of lading )
• บัญชีราคาสิ นค้า ( Invoice )
• บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing list)
• ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
• ใบอนุญาตหรื อหนังสื ออนุญาตสําหรับสิ นค้าที่มีมาตรฐานบังคับ ให้
สิ นค้าต้องเป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
• ใบรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า ( Certificate of origin ) (ใช้ในกรณี ที่มีการ
นําเข้าสิ นค้าจากประเทศที่มีการตกลงสิ ทธิ พิเศษเขตการค้าเสรี ไว้
ยกตัวอย่ าง กรณี นาํ เข้าสิ นค้าจากประเทศจีน สามารถใช้ Form E ในการ
ลดหย่อนค่าอากรขาเข้า )
4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติพธิ ีการนําเข้ าสิ นค้ า
กรณี ที่ทางบริ ษทั เหล็กทรัพย์ กรุ๊ ป จํากัด มีการนําเข้าสิ นค้าประเภทเหล็กจากต่างประเทศ
ซึ่งเหล็กบางชนิดถือว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นข่ายควบคุมมาตรฐานบังคับ จะต้องทําการแจ้งกับ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ให้รับทราบ ว่าจะมีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามา
ซึ่งทางสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) จะใช้เวลาในการพิจารณา 1สัปดาห์ และ
ทําการแจ้งไปทางกรมศุลกากรเพื่อผ่อนผันการนําเข้า โดยสามารถนําสิ นค้าที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ
ไปจัดเก็บไว้ ณ สถานประกอบการ โดยมิให้ทาํ การเคลื่อนย้าย ก่อนได้รับอนุญาตในการถอนอายัด
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1. ขั้นตอนแรกของพิธีการนําเข้าคือการสําแดงข้อมูลการนําเข้าและส่ งข้อมูลไปยังกรมศุลกากร
ให้ผนู ้ าํ เข้าหรื อตัวแทนออกของ (Shipping)ส่ งข้อมูลเรื อเข้า บันทึกข้อมูลบัญชีราคาสิ นค้า
(Invoice) บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ ทุกรายการเข้าสู่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของตนเองหรื อ
ผ่าน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะแปลงข้อมูลบัญชีราคาสิ นค้าให้เป็ นข้อมูล
ใบขนสิ นค้าโดยอัตโนมัติ และเมื่อสิ นค้ามาถึงท่าหรื อสถานที่นาํ เข้าให้ผนู ้ าํ เข้าหรื อตัวแทนออก
ของ (Shipping) ส่ งเฉพาะข้อมูลใบขนสิ นค้ามายังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสิ นค้าที่ส่งเข้ามา เช่น
ชื่อและที่อยูผ่ นู ้ าํ ของเข้า เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี พิกดั อัตราศุลกากร ราคา เป็ นต้น ถ้าพบว่า
ข้อมูลใบขนสิ นค้าขาเข้าที่ส่งมาไม่ถกู ต้อง เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรจะแจ้งกลับไป
ยังผูน้ าํ เข้าหรื อตัวแทนออกของ (Shipping) ทําการตรวจสอบและแก้ไขให้ถกู ต้อง
ชิปปิ้ ง (Shipping) หมายถึง ผูท้ าํ หน้าที่ดา้ นพิธีการศุลกากร ขนส่ งทางเรื อหรื อ
เครื่ องบิน เพื่อนําสิ นค้าเข้าหรื อส่ งออกไปต่างประเทศ
กรณี ขอ้ มูลผิด ในขั้นตอนนี้ตวั แทนออกของ (Shipping) จะต้องทําฉบับร่ างใบขนสิ นค้าขาเข้า
มาให้กบั ทางพนักงานฝ่ ายจัดซื้อระหว่างประเทศ บริ ษทั เหล็กทรัพย์ กรุ๊ ป จํากัด ทําการ
ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่ดงั นี้
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การตรวจสอบใบขนสิ นค้ าขาเข้ า

1

2

6

3
7

5

4

8

รู ปที่ 4.16 ตัวอย่างใบขนสิ นค้าขาเข้า จากอินเทอร์ เน็ต

27

1. รายชื่อผูน้ าํ เข้า
ชื่อผูร้ ับหรื อผูน้ าํ เข้าในนาม บริ ษทั เหล็กทรัพย์ กรุ๊ ป จํากัด และที่อยูถ่ กู ต้องตามที่ได้แจ้ง
ไปยังผูส้ ่ งออกหรื อไม่
2. เลขที่ Invoice
ตรวจสอบเลขที่ Invoice ที่แสดงในใบขนสิ นค้าขาเข้า ตรงกับเลขที่เอกสาร Invoice ที่
ได้รับจากผูส้ ่ งออกหรื อไม่
3. พิกดั ศุลกากร HS. CODE
ขั้นตอนนี้จะต้องทําการตรวจสอบเลขพิกดั ศุลกากรที่สาํ แดงในใบขนสิ นค้านั้น ถูกต้องตรง
ตามประเภทสิ นค้าหรื อไม่ โดยนําเลขพิกดั ศุลกากรในใบขนสิ นค้าขาเข้าที่ได้รับ มา
ตรวจสอบกับพิกดั ศุลกากรของ บริ ษทั เหล็กทรัพย์ กรุ๊ ป จํากัด ว่าเป็ นสิ นค้าชนิดใดและ
รายการสิ นค้าตรงกับใบสัง่ ซื้อสิ นค้า P.O. (Purchase Order) หรื อไม่ ดังนี้
ขั้นตอนที่1 เปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel ที่ได้ทาํ การเก็บรวบรวม พิกดั ศุลกากรไว้

รู ปที่ 4.17 ตัวอย่างพิกดั ศุลกากร โปรแกรม Microsoft Excel
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ขั้นตอนที่2 จากนั้น กด Ctrl +F เพื่อค้นหาข้อมูล

รู ปที่ 4.18 การค้นหาพิกดั ศุลกากร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
ขั้นตอนที่3 พิมพ์เลขพิกดั ทั้ง8หลักลงไป แล้วกด Enter และทําการตรวจสอบเลขพิกดั
ศุลกากรในระบบและใบขนสิ นค้า ว่าตรงกันหรื อไม่

รู ปที่ 4.19 ตัวอย่างวิธีการค้นหาพิกดั ศุลกากร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
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4. จํานวนเงินที่ตอ้ งชําระในใบขนสิ นค้าขาเข้า
จํานวนเงินที่ตอ้ งชําระตามรายละเอียดที่แสดงในใบขนสิ นค้าขาเข้าถูกต้องหรื อไม่ ซึ่ง
จํานวนเงินที่ตอ้ งชําระจะต้องเป็ น CIF (Cost Insurance and Freight) ถ้าหากเป็ น FOB
(Free On Board) จะต้องนํา ค่าระวางสิ นค้า (Freight) และค่าประกันภัยสิ นค้า (Insurance)
ที่ทาํ ไว้ มาใช้ในการคํานวณด้วย หรื อถ้าเป็ น CFR (Cost and Freight) จะต้องนําค่า
ประกันภัยสิ นค้า (Insurance) ที่ทาํ ไว้มาใช้ในการคํานวณด้วย
5. ชื่อรายการสิ นค้าที่สาํ แดงในใบขนสิ นค้า
ชื่อสิ นค้าและรายละเอียดของสิ นค้าจะต้องสําแดงให้ชดั เจน ชื่อสิ นค้าในส่ วนที่เป็ น
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ถูกต้องตรงตามใบสั่งซื้อสิ นค้า P.O. (Purchase Order) หรื อไม่
6. อัตราการแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่นาํ เข้า
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่แสดงในใบขนสิ นค้าเพื่อใช้คาํ นวณค่าภาษี จะต้องนํามาจาก
ทางกรมศุลกากรเท่านั้น ซึ่งทางกรมศุลกากรจะทําการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยน
ทุกๆ1 เดือน สามารถตรวจสอบได้จากทางเว็บไซต์ (Website) ของกรมศุลกากร
http://internet1.customs.go.th/ext/Exchange/main_exchange.jsp
7. อัตราอากร
อัตราอากรตามรายการสิ นค้าที่ทางบริ ษทั เหล็กทรัพย์ กรุ๊ ป จํากัด นําเข้ามานั้น ถูกต้องตรง
ตามประเภทของสิ นค้าหรื อไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบในระบบได้ ตามขั้นที่แสดงในข้อ3
8. ค่าอากร / ค่าภาษี
สิ นค้าแต่ละชนิดมีค่าภาษีอากรที่ต่างกันตามที่กฎหมายกําหนด จึงต้องทําการตรวจสอบ
ความถูกต้องของภาษีนาํ เข้า ที่แสดงมาในใบขนสิ นค้าว่ามีความถูกต้องหรื อไม่
3. เมื่อตรวจสอบความความเรี ยบร้อยและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดให้ถกู ต้อง ผูน้ าํ เข้าหรื อตัวแทน
ออกของ (Shipping) จะส่ งข้อมูลใบขนสิ นค้าไปยังกรมศุลกากร เมื่อคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ
ข้อมูลในใบขนสิ นค้าที่ส่งมาว่ามีความถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะทําการออกเลขที่ใบขน
สิ นค้าขาเข้า และจะตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ทางกรมศุลกากรได้กาํ หนดเอาไว้ เพื่อที่จะ
ได้ดาํ เนินการจัดกลุ่มใบขนสิ นค้าขาเข้า เป็ น 2 ประเภท ดังนี้ แล้วจึงจะแจ้งไปยังตัวแทนผูห้ รื อ
นําเข้า ให้พิมพ์เอกสารใบขนสิ นค้า
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• ใบขนสิ นค้ าขาเข้ าที่ไม่ ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line)
คอมพิวเตอร์ จะทําการสัง่ ตรวจ จากนั้นจึงจะนําใบขนสิ นค้าขาเข้าไปชําระค่าภาษีอากร
และรับการตรวจปล่อยสิ นค้าได้
• ใบขนสิ นค้ าขาเข้ าที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line)
ต้องนําใบขนสิ นค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่นาํ ของเข้า
4. เมื่อผ่านการชําระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว มาถึงขั้นตอนสุ ดท้ายในการตรวจและปล่อย
สิ นค้าจากทางศุลกากร ซึ่งข้อมูลของสิ นค้าจะถูกตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดอีกครั้ง
พร้อมทั้งผ่านการเปิ ดตรวจ หรื อยกเว้นการตรวจถ้าหากใบขนสิ นค้านั้นได้รับการยกเว้น โดย
หลังจากผ่านการตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้วสถานะการปล่อยสิ นค้าจะถูกส่ งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไปที่ท่าเรื อที่ได้กาํ หนดไว้ กรณี ที่สินค้าต้องผ่านการตรวจสอบพิธีการ ท่าเรื อจะ
เคลื่อนย้ายสิ นค้าเพื่อการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนการปล่อยสิ นค้าออกจากอารักขา
ศุลกากร

รู ปที่ 4.20 พิธีการศุลกากรการนําเข้าสิ นค้า
5. เมื่อนําสิ นค้าออกจากท่าเรื อมาเก็บไว้ยงั สถานประกอบการ หากสิ นค้ามีมาตรฐานบังคับ (มอก.)
ทางสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จะทําการอายัดสิ นค้าไว้ชวั่ คราวโดย
ไม่ให้ทาํ การเคลื่อนย้ายหรื อกระทําการใดๆต่อสิ นค้า ทางสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จะดําเนินการตรวจสอบเหล็กที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ ณ สถาน
ประกอบการ ว่ามีจาํ นวนครบตามเอกสารการนําเข้า พร้อมออกใบส่ งตรวจ เพื่อนําเหล็กไป
ทดสอบค่ามาตรฐานที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เมื่อผลิตภัณฑ์ถกู ต้องตามที่
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มาตรฐานกําหนดและผ่านการตรวจสอบแล้ว ทางสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) จะถอนการอายัดสิ นค้า เพื่อนําสิ นค้าไปใช้ต่อไป

