พิธีการนําเขา

ประเภทใบขนสินคาขาเขา
เปนแบบพิมพที่กรมศุลกากรกําหนดใหผน
ู าํ เขาตองยื่นตอกรมศุลกากรในการนําเขาสินคา ซึ่งจําแนก
ออกเปน 9 ประเภท ตามลักษณะการนําเขา
(1) แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินคาขาเขา พรอมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมล
ู คาเพิ่ม ใชสาํ หรับการนําเขาสินคาทั่วไปทุกประเภทที่กรมศุลกากรไมไดกําหนดใหใชใบขนสินคา
ประเภทอืน
่
(2) แบบ กศก. 102 ใบขนสินคาขาเขาพิเศษ พรอมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมล
ู คาเพิ่ม ใชสาํ หรับการนําเขาสินคาทางอากาศยานหรือพิธก
ี ารอืน
่ ที่กรมศุลกากรกําหนด สําหรับของที่
นําเขาในลักษณะเฉพาะ เชน การนําเขาสัตวเลี้ยงมีชวี ิต เปนตน
(3) แบบ กศก. 103 คํารองขอผอนผันรับของ/สงของออกไปกอน ใชสาํ หรับการนําเขาหรือสงออก
สินคากอนปฏิบต
ั พ
ิ ธ
ิ ีการครบถวนตามทีก
่ รมศุลกากรกําหนด
(4) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินคาสําหรับนําของเขาหรือสงของออกชั่วคราว ใชสาํ หรับการ
นําเขาหรือสงออกสินคาชัว่ คราวประเภทตางๆ ตามที่ระบุในอนุสญ
ั ญา
(5) แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินคาสําหรับพืน
้ ทีพ
่ ัฒนารวมไทย-มาเลเซีย ใช
สําหรับการนําเขาสินคาในเขตพืน
้ ทีพ
่ ัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
(6) แบบใบแนบ 9 ใบขนสินคาถายลํา ใชสาํ หรับพิธก
ี ารสินคาถายลํา

(7) แบบที่ 448 ใบขนสินคาผานแดน ใชสาํ หรับพิธก
ี ารสินคาผานแดน
(8) ใบขนสินคาพิเศษสําหรับรถยนตและจักรยานยนตนาํ เขาหรือสงออกชัว่ คราว ใชสาํ หรับการนํา
รถยนตและจักรยานยนตเขามาในประเทศหรือสงออกชัว่ คราว
(9) ใบขนสินคาพิเศษสําหรับเรือสําราญและกีฬาทีน
่ ําเขาหรือสงออกชัว่ คราว ใชสาํ หรับการนําเรือ
สําราญและกีฬาเขามาในประเทศหรือสงออกชัว่ คราว
เอกสารทีค
่ วรจัดเตรียมในการนําเขาสินคา
สําหรับพิธีการชําระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถายขางลํา พิธีการคลังสินคาทัณฑบน
ประเภทรานคาปลอดอากร ตองมีเอกสารประกอบ ไดแก
1.ตนฉบับใบขนสินคาขาเขา (กศก. 99/1) พรอมสําเนา 1 ฉบับ เวนแตกรณีที่กรมศุลกากร
กําหนดใหมก
ี ารจัดทําคูฉ
 บับเพิ่ม เชน สําหรับการนําเขาอาวุธปน เครือ
่ งกระสุนปน วัตถุระเบิด การนําเขา
น้ํามันเชื้อเพลิง ที่ตอ
 งสงเงินเขากองทุนน้ํามัน กรณีดังกลาวตองมีสาํ เนาใบขนสินคาขาเขา 2 ฉบับ
2.ใบตราสงสินคา (Bill of Lading or Air Waybill)
3.บัญชีราคาสินคา (Invoice)
4.แบบธุรกิจตางประเทศ (ธ.ต.2) (Foreign Transaction Form) กรณีมูลคาของนําเขาเกินกวา
500,000 บาท
5.แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก. 170)
6.ใบสั่งปลอยสินคา (กศก.100/1)
7.บัญชีรายละเอียดบรรจุหบ
ี หอ (Packing List)
8.ใบแจงยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
9.ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสําหรับสินคาควบคุมการนําเขา
10.ใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร
11.เอกสารอืน
่ ๆ เชน เอกสารแสดงสวนผสม คุณลักษณะและการใชงานของสินคา แค็ตตาล็อก เปน
ตน
พิธก
ี ารหลายเที่ยวเรือ ตองเพิ่มพิมพเขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบพิมพ หรือเอกสาร
ประกอบอืน
่ ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการพิจารณาใหทําใบขนสินคาหลายเที่ยวเรือ
พิธก
ี ารขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ตองเพิ่มสําเนาใบขนสินคาขาเขา (กศก.99/1) อีก 1 ฉบับ
พิธก
ี ารสงเสริมการลงทุนตองเพิม
่ หนังสืออนุมต
ั ิใหยกเวนหรือลดหยอนอากรจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
พิธก
ี ารคลังสินคาทัณฑบนทัว่ ไป ตองเพิ่มเอกสาร ดังนี้
1.คําขออนุญาตนําของเขาคลังสินคาทัณฑบนทัว่ ไป (แบบที่ 369)
2.คําขออนุญาตนําของเขาคลังสินคาทัณฑบนทัว่ ไป ตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนด
พิธก
ี ารคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา กรณีนําเขาโดยผูอน
ื่ ทีไ
่ มใชผูรบ
ั อนุญาตจัดตั้ง
คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา ตองเพิ่มคําขออนุญาตนําของเขาคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรง
ผลิตสินคา
พิธก
ี ารสินคาสงกลับ (RE-EXPORT)
กรณีอยูใ นอารักขาของศุลกากร ตองเพิม
่ เอกสารดังนี้ คือ
1.คํารองขอผอนผันทําใบขนสินคาสงกลับ (RE-EXPORT) ชําระอากร 1 ใน 10

2.ใบขนสินคาขาออก (กศก.101/1) พรอมเอกสารประกอบ
พิธก
ี ารนําของออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออก (EPZ) ตองเพิ่มเอกสารดังนี้
1.แบบ กนอ.02-1 กรณีสน
ิ คานําเขาเปนวัตถุดบ
ิ
2.แบบ กนอ.02-1 และ กนอ.101 กรณีสน
ิ คานําเขาเปนเครื่องจักร อุปกรณเครื่องมือและเครื่องใช
รวมทั้งสวนประกอบของสินคาดังกลาวที่จาํ เปนตองใชในการผลิตสินคาหรือการคาเพือ
่ สงออก
ขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ิพธ
ิ ีการนําเขาสินคา
1.ผูน
 าํ เขาหรือตัวแทนบันทึกขอมูลบัญชีราคาสินคา (Invoice) ทุกรายการเขาสูเ ครือ
่ งคอมพิวเตอร
ของตนเองหรือผาน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรจะแปลงขอมูลบัญชีราคาสินคาใหเปน
ขอมูลใบขนสินคาโดยอัตโนมัติ และใหผน
ู าํ เขาหรือตัวแทนสงเฉพาะขอมูลใบขนสินคามายังเครือ
่ ง
คอมพิวเตอรของกรมศุลกากร
2.เครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรจะตรวจสอบขอมูลเบือ
้ งตนในใบขนสินคาทีส
่ ง เขามา เชน ชื่อ
และที่อยูผ
 น
ู ําของเขา เลขประจําตัวผูเ สียภาษี พิกด
ั อัตราศุลกากร ราคา เปนตน ถาพบวาขอมูลใบขนสินคา
ขาเขาทีส
่ งมาไมถูกตอง เครือ
่ งคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรจะแจงกลับไปยังผูน
 าํ เขาหรือตัวแทนเพื่อให
แกไขใหถูกตอง
3.เมื่อเครือ
่ งคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรตรวจสอบขอมูลในใบขนสินคาทีส
่ งมาถูกตองครบถวน
แลว จะออกเลขที่ใบขนสินคาขาเขา พรอมกับตรวจสอบเงื่อนไขตางๆ ที่กรมศุลกากรกําหนดไว เพื่อจัดกลุม
ใบขนสินคาขาเขาในขัน
้ ตอนการตรวจสอบพิธีการเปน 2 ประเภท ดังตอไปนี้ แลวแจงกลับไปยังผูน
 ําเขาหรือ
ตัวแทน เพือ
่ จัดพิมพใบขนสินคา
ใบขนสินคาขาเขาที่ไมตองตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สําหรับใบขนสินคาประเภทนี้ เครื่อง
คอมพิวเตอรจะสั่งการตรวจ หลังจากนัน
้ ผูน
 าํ เขาหรือตัวแทนสามารถนําใบขนสินคาขาเขาไปชําระคาภาษี
อากรและรับการตรวจปลอยสินคาได
ใบขนสินคาขาเขาทีต
่ องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สําหรับใบขนสินคาประเภทนี้ ผูน
 าํ เขาหรือ
ตัวแทนตองนําใบขนสินคาไปติดตอกับหนวยงานประเมินอากรของทาทีน
่ าํ ของเขา
4.ผูน
 าํ เขาหรือตัวแทนตองจัดเก็บขอมูลบัญชีราคาสินคาตามวรรคแรกในรูปของสือ
่ คอมพิวเตอรเปน
เวลา ไมนอยกวา 6 เดือน เพือ
่ ใชสําหรับการตรวจสอบใบขนสินคาหลังการตรวจปลอย โดยใหสามารถ
จัดพิมพเปนรายงานเมื่อกรมศุลกากรรองขอ ดังนี้
4.1 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM
4.2 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM
4.3 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST

