ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการ:งานพิจารณาคาขอยกเว้นอากรนาเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา
Suppliers

Inputs

Process

Outputs

Process Description
เป็นกระบวนการตรวจสอบเอกสารประกอบคาขอยกเว้นอากรนาเข้าฯ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรนาเข้าสาหรับของ
ที่นาเข้ามาใช้เพื่อการศึกษาและการวิจัย โดยปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนาเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการศึกษา

1. หนังสือรับรองยกเว้น
อากรนาเข้าสาหรับ
หน่วยงานผู้ขอเพื่อนาไป
ติดต่อขอรับของออกจาก
ด่านศุลกากร

2. หนังสือรับรองยกเว้น 2. กรมศุลกากร
อากรนาเข้าสาหรับกรม 3. กรมสรรพากร
ศุลกากรใช้ดาเนินการ
ตามพิธีการทางศุลกากร
เพื่อนาของออกให้
หน่วยงานผู้ขอ

1.หน่วยงานภายในภาครัฐ
หรือเอกชน

1.รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รายชื่อผู้แทนจากหน่วยงาน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนาเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการศึกษา
1.1 เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อให้
คณะกรรมการฯมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาคาขอ
ยกเว้นอากรนาเข้าตามมาตรา12 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 และตามความตกลงฟลอเรนซ์
1.2 จัดทาหนังสือคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
เสนอรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม
1.3 จัดทาหนังสือแจ้งหน่วยงาน เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

2. สถานศึกษาของรัฐและเอกชน
หน่วยงานในกากับ ศธ.
- สถานศึกษาในสังกัด สกอ.
- สถานศึกษาในสังกัด สช.
- สสวท.

3. หนังสือเสนอขอยกเว้นอากร
นาเข้าสื่อวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการศึกษาจากหน่วยงานผู้ขอ
4. เอกสารประกอบการขอยกเว้น
อากรนาเข้าฯ ได้แก่
4.1 แบบพิมพ์ใบคาขอยกเว้นอากร
นาเข้าฯ
- ตามความตกลงฟลอเรนซ์
- ตามมาตรา 12
4.2 แบบพิมพ์ตรวจสอบรายละเอียด
สาคัญในการยื่นคาขอ
4.3 สาเนา Proforma Invoice /
Invoice / Quotation

2. งานพิจารณาคาขอยกเว้นอากรนาเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการศึกษา
2.1 คาขอยกเว้นอากรนาเข้าตามตามมาตรา 12
2.1.1 ตรวจเอกสารคาขอยกเว้นอากรนาเข้าฯ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับรองการยกเว้นอากรสาหรับของที่นาเข้า
มาเพื่อการศึกษาและการวิจัย ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการลด
อัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12แห่งพระราชกาหนด
พิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549

3. หน่วยงานในกากับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
4. สมาคมและมูลนิธิต่างๆ

Customers

Stakeholders

1.หน่วยงาน
1. นักเรียนนักศึกษา
สถานศึกษา สมาคม
และมูลนิธิ
ที่มีวัตถุประสงค์
ในการนาสิ่งของเข้า
มาเพื่อใช้ในการศึกษา
และการวิจัย

Suppliers

Inputs
4.4 สาเนา Catalogue และ
Specification
4.5 สาเนา Letter of Credit
4.6 สาเนาสัญญาซื้อ – ขาย

5. กระทรวงการคลัง

5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
การลดอัตราอากร และยกเว้นอากร
ศุลกากรตามมาตรา 12
แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530

6. กระทรวงศึกษาธิการ

6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การรับรองยกเว้นอากรสาหรับ
ของที่นาเข้ามาเพื่อการศึกษาและ
การวิจัยตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลด
อัตราอากรและการยกเว้นอากร
ศุลกากร ตามมาตรา 12
แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 20)
ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549

7. ยูเนสโก

8. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณา
ยกเว้นอากรนาเข้าวัสดุการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษา วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
การปฏิบัติในการขอยกเว้นอากร
นาเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรม พ.ศ. 2527

Process
2.1.2 กรณีเอกสารประกอบคาขอยกเว้นฯถูกต้อง ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการฯ จะจัดทาหนังสือเสนอประธานฯ ลงนามรับรองยกเว้น
อากรนาเข้าฯ แจ้งหน่วยงานผู้ขอยกเว้นฯ และกรมศุลกากรเพื่อนาหนังสือ
รับรองไปใช้ดาเนินการตามพิธีการทางศุลกากร
2.1.3 กรณีคาขอยกเว้นฯ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ไม่สามารถวินิจฉัยได้จะนาเรื่อง
เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคาขอยกเว้นอากรนาเข้าตามมาตรา 12

2.2 คาขอยกเว้นอากรนาเข้าตามความตกลงฟลอเรนซ์
2.2.1 ตรวจเอกสารคาขอยกเว้นอากรนาเข้าฯ ตามระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณายกเว้ นอากรนาเข้ าวั สดุ การศึกษา วิ ทยาศาสตร์แ ละวัฒ นธรรมฯ
พ.ศ. 2527 ตามความตกลงฟลอเรนซ์
2.2.2 กรณีคาขอยกเว้นฯ สามารถดาเนินการได้ตามระเบียบฯ
จะนาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนาเข้าสื่อวัสดุ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา

Outputs

Customers

Stakeholders

Suppliers
8. สานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

Inputs
9. งบประมาณของ สป. ตาม
หนัง สื อที่ ศธ 0201.5/3279
ลว 25 มี นาคม 2556

Process
3. การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนาเข้าฯ
3.1 เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อกาหนดการจัดประชุม
3.2 จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ
3.3 ก่อนการประชุม
- จัดทาข้อมูลระเบียบวาระการประชุม
- จัดทาเอกสารประกอบการพิจารณาตามวาระการประชุม
- จัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายในการประชุมได้แก่ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
3.4 ระหว่างการประชุม
- จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรฯ
- บันทึกการประชุม
3.5 หลังการประชุม
- จัดทาสรุปรายงานการประชุมเพื่อแจ้งให้กรรมการรับรองหรือแก้ไข
4. ดาเนินการแจ้งผลตามมติคณะกรรมการ
- หนังสือรับรองยกเว้นอากรนาเข้าสาหรับหน่วยงานผู้ขอ
- หนังสือรับรองยกเว้นอากรนาเข้าสาหรับกรมศุลกากร

Outputs

Customers

Stakeholders

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการหลัก:งานพิจารณาคาขอยกเว้นอากรนาเข้า สื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ระดับความสาเร็จในการพิจารณาคาขอยกเว้นอากรนาเข้า สื่อ วัสดุ เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

1.
การแต่งตั้ง
คณะ
กรรมการฯ

2.
ตรวจเอกสารคาขอยกเว้นอากรนาเข้า

ตามมาตรา 12

อนุมัติ
รับรอง

รายละเอียดของงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนาเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการศึกษา
1.1 เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อให้
คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาคาขอ
ยกเว้นอากรนาเข้าตามมาตรา12 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 และตามความตกลงฟลอเรนซ์
1.2 จัดทาหนังสือคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
เสนอรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม
1.3 จัดทาหนังสือแจ้งหน่วยงาน เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
30 นาที

2. งานพิจารณาคาขอยกเว้นอากรนาเข้าสื่อ วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
ศึกษา
2.1 คาขอยกเว้นอากรนาเข้าตามตามมาตรา 12
2.1.1 ตรวจเอกสารคาขอยกเว้นอากรนาเข้าฯ ตามประกาศ
1 ชั่วโมง
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับรองการยกเว้นอากรสาหรับของที่นาเข้ามา
เพื่อการศึกษาและการวิจัย ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการลดอัตรา
อากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากรพ.ศ. 2530 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549
2.1.2 กรณีเอกสารประกอบคาขอยกเว้นฯถูกต้อง ตามประกาศ
30 นาที
กระทรวงศึกษาธิการฯจะจัดทาหนังสือเสนอประธานฯ ลงนามรับรองยกเว้นอากร
นาเข้าฯ แจ้งหน่วยงานผู้ขอยกเว้นฯ และกรมศุลกากรเพื่อนาหนังสือรับรองไปใช้
ดาเนินการตามพิธีการทางศุลกากร
2.1.3 กรณีคาขอยกเว้นฯ ไม่สามารถวินิจฉัยได้ จะนาเรื่องเสนอคณะกรรมการฯ 30 นาที
เพื่อพิจารณาคาขอยกเว้นอากรนาเข้าตามมาตรา 12

มาตรฐาน
การ
ปฏิบัติงาน
-

- ตรวจสอบ
เอกสารคาขอ
ยกเว้นอากร
นาเข้าฯ ได้
ถูกต้อง ทุก
เรื่อง 100 %
-

-

เอกสารการ
ดาเนินงาน
คาสั่งกระทรวง
ศึกษาธิการ
ที่ สป 877/2558
ลงวันที่ 19
มิถุนายน
พ.ศ. 2558 และ
ที่ สป 1115/2558
ลงวันที่ 7 สิงหาคม
พ.ศ. 2558

- หนังสือนาส่งจาก
หน่วยงานและเอกสาร
ประกอบการขอ
ยกเว้นอากรนาเข้า
- หนังสือรับรอง
ยกเว้นอากรนาเข้า

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์บริการ
ประชาชน

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดของงาน

ตามความตกลง
ฟลอเรนซ์

3.

จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ

4.
ทาหนังสือแจ้งผล

2.2 คาขอยกเว้นอากรนาเข้าตามความตกลงฟลอเรนซ์
2.2.1 ตรวจเอกสารคาขอยกเว้นอากรนาเข้าฯ ตามระเบียบ
คณะกรรมการพิจารณายกเว้ นอากรนาเข้ าวั สดุ การศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมฯ พ.ศ. 2527
ตามความตกลงฟลอเรนซ์
2.2.2 กรณีคาขอยกเว้นฯ สามารถดาเนินการได้ตามระเบียบฯ
จะนาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนาเข้า
สื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา
3. การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนาเข้าฯ
3.1 เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อกาหนดการจัดประชุม
3.2 จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ
3.3 ก่อนการประชุม
- จัดทาข้อมูลระเบียบวาระการประชุม
- จัดทาเอกสารประกอบการพิจารณาตามวาระการประชุม
- จัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายในการประชุมได้แก่ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
3.4 ระหว่างการประชุม
- จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรฯ
- บันทึกการประชุม
3.5 หลังการประชุม
- จัดทาสรุปรายงานการประชุมเพื่อแจ้งให้กรรมการรับรอง
หรือแก้ไข
4. ดาเนินการแจ้งผลตามมติคณะกรรมการ
- หนังสือรับรองยกเว้นอากรนาเข้าสาหรับ
หน่วยงานผู้ขอ
- หนังสือรับรองยกเว้นอากรนาเข้าสาหรับกรมศุลกากร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 ชั่วโมง

30 นาที

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบเอกสารคา
ขอยกเว้นอากรนาเข้าฯ
ได้ถูกต้อง ทุกเรื่อง
100 %

เอกสารการ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
- หนังสือนาส่งจาก
ศูนย์บริการ
หน่วยงานและเอกสาร ประชาชน
ประกอบการขอยกเว้น
อากรนาเข้า

-

30 นาที
30 นาที

- บันทึกเสนอ
- หนังสือเชิญประชุม

3 ชั่วโมง
30 นาที
10 นาที

- วาระการประชุม

ตลอด
ระยะเวลา
การประชุม
2 ชั่วโมง

- แบบบันทึกการ
ประชุม

5 นาที
5 นาที

- บันทึกยืมเงิน
ทดลองราชการ

- รายงานการประชุม
- มีการแจ้งผลการรับรอง - หนังสือรับรองยกเว้น
ยกเว้นอากรนาเข้าฯ
อากรนาเข้า
ตามมติคณะกรรมการ
กรณีมาตรา 12 และ
ความตกลงฟลอเรนซ์
แจ้งให้หน่วยงานผู้ขอ และ
กรมศุลกากรภายใน 5 วัน
ทาการ นับจากวันที่
คณะกรรมการมีมติ
ทุกเรื่อง

