คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)

 ขอใช้ สิทธิ์นําเข้ าเครื่ องมือ เครื่ องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ในการขุดเจาะนํา้ มัน โดยขอยกเว้ น
อากรตาม พรบ.ปิ โตรเลียม (กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ)
 ผู้ได้ รับหนังสืออนุญาตจากกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ
(1) ผู้นําเข้ าที่ได้ รับหนังสืออนุญาตจากกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ แจ้ งความประสงค์ต่อ ส่วนบริ หารการ
คลัง สํานักบริ หารกลาง กรมศุลกากร เพื่อขอวางเงินสด หรื อหนังสือคํ ้าประกันของธนาคาร หรื อหนังสือของส่วน
ราชการ เพื่อเป็ นการประกันค่าภาษี อากร ภายใต้ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514
(2) ส่วนบริ หารการคลัง จะอนุมตั ิให้ วางประกันในวงเงินไม่เกิน 20 ล้ านบาทและบันทึกข้ อมูลอนุมตั ิ
ไว้ ในระบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากร เพื่อใช้ เป็ นฐานข้ อมูลทะเบียนวางประกันตามที่ได้ รับอนุญาตจากกรม
เชื ้อเพลิงธรรมชาติ
(3) ระบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากรจะตรวจสอบรายชื่อผู้นําเข้ าที่ส่งข้ อมูลคําร้ องขอรับของไปก่อนว่า
เป็ นผู้มีสิทธิ์ตามที่ได้ รับอนุญาตจากกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ ให้ นําเข้ า เครื่ องมือ เครื่ องใช้ วัสดุอปุ กรณ์ในการขุด
เจาะนํ ้ามัน โดยรอการยกเว้ นอากรตาม พรบ.ปิ โตรเลียม


การจัดทําข้ อมูลคําร้ องขอรับของไปก่อน โดยขอยกเว้ นอากรตาม พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.

2514
– บันทึก Document Type = 3 คําร้ องขอรับของไปก่อน
– บันทึก Privilege Code = 005 (สําหรับรายการที่รอการยกเว้ นอากร)
– บันทึกอัตราอากรใช้ ที่ลดหย่อนเป็ นการทัว่ ไป (อ่านอัตราอากรจาก Duty Rate Table ที่
Privilege Code = 000 เท่านัน)
้
– อากร ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
– VAT ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
 การล้ างคําร้ องขอรับของไปก่อน โดยขอยกเว้ นอากรตาม พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514
(1) ผู้นําเข้ าไปดําเนินการตรวจปล่อยตามระบบ e-Import
(2) ผู้นําเข้ ายื่นเรื่ องขออนุมตั ิยกเว้ นอากรต่อกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ (โดยใช้ ข้อมูลในคําร้ องขอรับ
ของไปก่อนในการยื่นขออนุมตั ิ)
(3) เมื่อกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติอนุมตั ิแล้ วให้ ผ้ นู ําเข้ ายื่นคําร้ องขออนุมตั ิล้างคําร้ องขอรับของไปก่อน
ต่อศุลกากร ตามสถานที่ที่นําเข้ า (Discharge Port)
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คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)
(4) เจ้ าหน้ าที่ศุลกากรจะเรี ยกข้ อมูลคําร้ องขอรับของไปก่อนเพื่อล้ าง โดยระบบจะตรวจสอบข้ อมูล
คําร้ องขอรับของไปก่อนกับข้ อมูลการอนุญาตของกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ ดังนี ้
– Company Tax Number เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของบริ ษัทผู้นําเข้ า
– Urgent Declaration No เลขที่คําร้ องขอรับของไปก่อน
– Item ลําดับรายการในคําร้ องขอรับของไปก่อน
– English Description of Goods ชนิดของ ภาษาอังกฤษ
– Quantity ปริ มาณ
– Quantity Unit หน่วยของปริมาณ
(5) หากอนุมตั ิยกเว้ นอากรทุกรายการที่รอการยกเว้ นอากร ระบบจะปรับสถานะข้ อมูล คําร้ องขอรับ
ของไปก่อนเป็ นใบขนสินค้ าขาเข้ า (โดยไม่ต้องส่งข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ าอีก)
(6) หากอนุมตั ิยกเว้ นอากรรายการที่รอการยกเว้ นอากร เพียงบางรายการ เจ้ าหน้ าที่ศุลกากรต้ อง
ออกแบบเรื่ องให้ มาชําระค่าภาษี อากรที่ขาดให้ ครบถ้ วน (กศก.115) เพื่อเรี ยกเก็บค่าภาษี อากรสําหรับรายการที่
ไม่ได้ รับการอนุมตั ิยกเว้ นอากรให้ ครบถ้ วนก่อน
 กรณีผ้ นู ําเข้ าประสงค์จะใช้ สิทธิ์นําเข้ า เครื่ องมือ เครื่ องใช้ วัสดุอปุ กรณ์ในการขุดเจาะนํ ้ามัน โดยรอการ
ยกเว้ นอากรตาม พรบ.ปิ โตรเลียม และประสงค์ จะชํ าระภาษี อากรในบางรายการสําหรั บของที่ นําเข้ าในคราว
เดียวกันและไม่สามารถแยก D/O ได้
– บันทึก Document Type = 3 คําร้ องขอรับของไปก่อน
– บันทึก Privilege Code = ตามสิทธิ์ ณ ขณะนําเข้ า (สําหรับรายการที่ประสงค์จะชําระภาษี
อากร)
– VAT ชําระตามปกติ
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