เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศกรมศุลกากร
ที่ 33/2561
เรื่อง การผ่อนผันให้จัดรวมรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้า
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Customs
Electronic System : TCES) และเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการและตัวแทนออกของในการใช้ระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมศุลกากร
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผ่ อ นผั น ให้ ผู้ นํ า ของเข้ า สามารถจั ด รวมรายการสิ น ค้ า ในใบขนสิ น ค้ า ขาเข้ า สํ า หรั บ
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนําเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 2 การผ่อนผันให้จัดรวมรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้าตามข้อ 1 จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
2.1 ชนิดสินค้าที่จัดรวมรายการเดียวกันต้อ งมีพิ กัดอัตราศุลกากร (Tariff Code)
ในระดับ 8 หลักเดียวกัน และมีรหัสสถิติ (Statistical Code) เดียวกัน
2.2 ชนิดสินค้าที่จัดรวมรายการเดียวกันต้องมีอัตราอากรเท่ากัน และมีรหัสสิทธิพิเศษ
(Privilege Code) เดียวกัน
2.3 ผู้นําของเข้าต้องไม่ขอใช้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามใบขนสินค้าดังกล่าว
2.4 ผู้นําของเข้าไม่สามารถร้องขอให้แก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า เพื่อแยกรายละเอียด
ของชนิดสินค้าที่จัดรวมรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้า ภายหลังการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าแล้ว และ
2.5 ในการจัดส่งข้อมูลใบขนสินค้า ผู้นําของเข้าต้องดําเนินการ ดังนี้
2.5.1 ระบุคําว่า “รวมรายการสินค้า” ไว้ในช่องหมายเหตุของใบขนสินค้า
ในแต่ละรายการที่มีการรวมรายการสินค้า หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้ดําเนินการตามข้อ 2.5.2
2.5.2 ระบุคําว่า “รวมรายการสินค้า” พร้อมระบุลําดับรายการที่มีการรวม
รายการสินค้าไว้ในช่องหมายเหตุของรายการลําดับที่ 1 ของใบขนสินค้า หากรายละเอียดไม่เพียงพอ
ให้บันทึกลงในช่องหมายเหตุของรายการสินค้าในลําดับถัดไปได้
ข้อ 3 การรับของนําเข้าออกจากอารักขาของศุลกากร ผู้นําของเข้าที่ขอผ่อนผันให้จัดรวม
รายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้า ต้องดําเนินการ ดังนี้
3.1 กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคําสั่งยกเว้นการตรวจ (Green Line) ให้ยื่นคําร้อง
ขอยื่นสําเนาบัญ ชีราคาสินค้าเพื่อใช้ประกอบการผ่อนผันให้จัดรวมรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้า
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมสําเนาบัญชีราคาสินค้าที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
โดยผู้นําของเข้าหรือผู้รับมอบอํานาจให้กระทํ าแทนซึ่งได้ยื่นใบมอบอํานาจเป็ นการทั่ วไปไว้ตามคําขอ
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ลงทะเบียนผ่านพิธีการศุลกากรและปรากฏในฐานข้อมูลระบบทะเบียนของศุลกากรแล้ว พร้อมทั้งพิมพ์/
เขี ย นเลขที่ ใบขนสิ น ค้ า ไว้ ด้ านบนของสํ าเนาบั ญ ชี ราคาสิ น ค้ า หน้ าแรก ยื่ น ต่ อ หน่ ว ยบริ ก ารศุ ล กากร
ก่อนการนําของออกจากโรงพักสินค้า/คลังสินค้า
3.2 กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคําสั่งให้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ (Red Line)
ให้ยื่นคําร้องขอยื่นสําเนาบัญชีราคาสินค้าเพื่อใช้ประกอบการผ่อนผันให้จัดรวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า
ขาเข้าตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมสําเนาบัญ ชีราคาสินค้าที่ได้ลงลายมือ ชื่อพร้อมตราประทับ
(ถ้ามี) โดยผู้นําของเข้า หรือผู้รับมอบอํานาจให้กระทําการแทนซึ่งได้ยื่นใบมอบอํานาจเป็นการทั่วไป
ไว้ตามคําขอลงทะเบี ยนผ่านพิ ธีการศุลกากรและปรากฏในฐานข้อมูลระบบทะเบียนของศุลกากรแล้ว
พร้อมทั้งพิมพ์/เขียนเลขที่ใบขนสินค้าไว้ด้านบนของสําเนาบัญชีราคาสินค้าหน้าแรก ยื่นต่อหน่วยบริการศุลกากร
ก่อนการตรวจสอบพิกัด ราคา และของ
ข้อ 4 การผ่อ นผัน ให้ จัดรวมรายการสิน ค้ าในใบขนสิน ค้าขาเข้ าดังกล่าว มิ ให้ ใช้ กับ สิ น ค้ า
นําเข้าตามรายการดังต่อไปนี้ รถยนต์ สุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่ เครื่องจักร ทองคํา น้ํามันเชื้อ เพลิง
แผงวงจรเครื่องประมวลผล โทรศัพท์ ก๊าซธรรมชาติ ปลาแช่แข็ง โดยให้แยกรายการสําแดงชนิดสินค้า
ยี่ห้อ (Brand Name) และราคาอย่างละเอียด
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร

แบบแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๓๓/2561
ทะเบียนรับเลขที่ ......................................
สถานที่รับ..................................................
วันเดือนปีที่รับ...........................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับ............................................
คําร้องขอยื่นสําเนาบัญชีราคาสินค้า
เพื่อใช้ประกอบการผ่อนผันให้จดั รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้า
วันที่ ..................................................
เรื่อง ขอยื่นสําเนาบัญชีราคาสินค้าเพื่อใช้ประกอบการผ่อนผันให้จัดรวมรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้า
เรียน .................................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ....................................................................................
ข้าพเจ้า..........................................................................................................................
ประสงค์จะ
ขอยื่นสําเนาบัญชีราคาสินค้าเพื่อใช้ประกอบการผ่อนผันให้จัดรวมรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้า โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1 เลขที่ใบขนสินค้า .................................................................................................................
2 รายการในใบขนสินค้าขาเข้าที่มีการรวมรายการสินค้า ........................................................
3 เลขที่บัญชีราคาสินค้า............................................................................................................
ทั้งนี้ ขอรับรองว่าข้อมูลที่ยื่นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความสัตย์จริงทุกประการ
ลงชื่อ .........................................................
ผู้มีอํานาจลงนาม
หมายเหตุ : ผูม้ ีอํานาจลงนาม ได้แก่ ผู้นําของเข้า หรือผู้รับมอบอํานาจให้กระทําแทนซึ่งได้ยื่นใบมอบอํานาจ
เป็นการทั่วไปไว้ตามคําขอลงทะเบียนผ่านพิธีการศุลกากรและปรากฏในฐานข้อมูลระบบทะเบียน
ของศุลกากรแล้ว

