
ศุลกากร กบั ธุรกรรมออนไลน์ 



• ลกัษณะธุรกรรม

– ซือ้ขายของท่ีมีอยูใ่นประเทศ 

– ซือ้ของจากตา่งประเทศ

• เป็นผู้ ซือ้ โดยผู้ขายจดัสง่ของมาให้

• เป็นผู้ นําเข้า  นําเข้ามาในจํานวนมากเพ่ือเก็บและสง่ให้ลกูค้าตามคําสัง่ซือ้

– ขายเพ่ือสง่ออกไปตา่งประเทศ 

• สง่ให้ตามคําสัง่ซือ้เป็นรายๆไป 

การซ้ือขายสินคา้ออนไลน์



หนา้ท่ีและหลกัทัว่ไปของอากรศุลกากร

• เกบ็อากรกบัของนาํเขา้ ส่งออก  เรียกวา่ อากรขาเขา้ อากรขาออก  และ เกบ็อากรแทนหน่วยงานอ่ืน 

• ปกป้องสงัคม โดยการตรวจตราของนาํเขา้ ส่งออก ใหป้ฏิบติัตามท่ีกฎหมายอ่ืนๆกาํหนด 

• หลกัทัว่ไปของอากรศุลกากร

– อตัราอากรข้ึนกบัตวัของ ไม่ข้ึนกบัรูปแบบการขนส่ง หรือ รูปแบบการทาํธุรกรรม  หรือ ตวับุคคล   

–  อตัราอากร ตราเป็นกฎหมาย เรียกวา่   พ.ร.ก.พิกดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 

• ภาค 2 พิกดัอตัราอากรขาเขา้  

– บางประเภทกาํหนดอตัราตามราคา  เช่น 10%  ราคาใชร้าคาท่ีรวมค่าขนส่งและค่าประกนัภยั 

–  บางประเภทกาํหนด อตัราตามสภาพ เช่น 10บาท/กก.

– บางประเภทกาํหนดอตัราทั้งตามราคาและตามสภาพ  คาํนวณทั้งสองแบบ  แบบใดสูงกวา่ใหใ้ชแ้บบนั้น

– ของอยา่งเดียวกนั อาจมีไดห้ลายอตัรา เน่ืองจากนโยบายสนบัสนุน หรือ จากความตกลงทางการคา้

• ภาค 3 พิกดัอตัราอากรขาออก  

– บางประเภทกาํหนดอตัราตามราคา  เช่น 10%  ราคาใชร้าคาท่ีรวมค่าขนส่งและค่าประกนัภยั 

–  บางประเภทกาํหนด อตัราตามสภาพ เช่น 10บาท/กก.

– บางประเภทกาํหนดอตัราทั้งตามราคาและตามสภาพ  คาํนวณทั้งสองแบบ  แบบใดสูงกวา่ใหใ้ชแ้บบนั้น

• ภาค 4 ของท่ีไดรั้บยกเวน้อากร

• นาํเขา้ ส่งออก   ตอ้งทราบวิธีการคน้หาอตัราอากร

 



พ.ร.ก.พิกดัอตัราศุลกากร และ ประกาศกระทรวงการคลงั 
นโยบายในประเทศ - ประกาศกระทรวงการคลงั 

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน- ประกาศกระทรวงการคลงั 

ยกเว้น

อากร

ทัง้หมด



พิกดัอตัราอากรขาออก ตามประกาศกระทรวงการคลงั
พิกดัขาออก จะแสดง 

ภาค 3 ประเภท 1 /2 / ....



www.customs.go.th

การค้นหาอตัราอากรขาเข้า 



การค้นหาอตัราอากรขาเข้า 



การค้นหาอตัราอากรขาเข้า 



การค้นหาอตัราอากรขาเข้า 



ภาษีอากรท่ีตอ้งชาํระขณะนาํเขา้ 

• อากรศุลกากร 

– ฐานสาํหรับการคาํนวณภาษีตามราคา คือ  ราคาCIF
• อากร = ราคา × อตัราอากรในวนัท่ีชาํระอากร 

– การคาํนวณอากรตามาภาพ เช่น อตัราอากร 10บาท/กก.
• อากร = นํ้ าหนกัของของท่ีนาํเขา้  × อตัราอากร ในวนัท่ีชาํระอากร

• ภาษีสรรพสามิต และ ภาษีมหาดไทย 

– มีทั้งแบบตามสภาพ และ ตามราคา 

• ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆท่ีกฎหมายกาํหนด 

• ภาษีมูลค่าเพ่ิม

– ฐานสาํหรับการคาํนวณภาษี คือ ราคา CIF + อากรขาเขา้ + อากรสรรพสามิต  + 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม =  (ราคา CIF + อากรขาเขา้ + อากรสรรพสามิต  + ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆตามท่ี
กฎหมายกาํหนด ) × อตัราภาษีท่ีใชใ้นวนัท่ีชาํระภาษี



ขั้นตอนการนาํของเขา้ ส่งของออก (บก  เรือ  อากาศ ไปรษณีย ์) 

โรงพกัสนิค้า

รับของของจากต่างประเทศ

สง่ของ
ส่งออกไปต่างประเทศ

ถุงไปรษณีย์

ถุงไปรษณีย์

ส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงั  คือ 

ของต้องห้าม  ห้ามนําเข้า ส่งออก เด็ดขาด  

ของท่ีตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อนนาํเขา้ ส่งออก

ตอ้งขออนุญาตก่อนการนาํเขา้ ส่งออก  

พิธีการศุลกากร

ทาํใบขนสินคา้/เอกสาร

อ่ืนตามท่ีกาํหนด

ชาํระค่าภาษีอากร

อตัราภาษีตามราคา ใช้

ราคาของรวมค่าขนส่ง

และค่าประกนัภยั 

พิธีการศุลกากร

ทาํใบขนสินคา้/เอกสาร

อ่ืนตามท่ีกาํหนด

ชาํระค่าภาษีอากร

อตัราภาษีตามราคา ใช้

ราคาของ ณ ท่า/ท่ี ท่ีส่ง

ของออก



ขายออนไลน์กบัศุลกากร

• ต้องทราบวา่ของใดต้องขออนญุาตก่อนนําเข้า สง่ออก

• ต้องทราบอตัราภาษี 

– ขาเข้า 

– ขาออก 

• ต้องทราบวา่จะเลือกการขนสง่แบบใดท่ีเหมาะสม 

– พิธีการศลุกากร 



การนําของเข้า และ ส่งออก เป็นรายบุคคล 

               ปัจจุบัน ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและพสัดุภณัฑ์ ที่เหมาะกบัการซ้ือขายแบบ e-Commerce  ม ี2 กลุ่ม ได้แก่

   

1. บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

การนาํเขา้ ส่งออก ทาํไดท้ั้งทางเรือ  ทางอากาศ  โดย ในระบบไปรษณีย ์กรมศุลกากรอาํนวยความ

สะดวกใหป้ระชาชนซ่ึงเป็นผูน้าํเขา้ ส่งออก  โดยลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรใหเ้ป็นแบบเรียบง่ายมากท่ีสุด  โดย

ของบางประเภทบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไดรั้บมอบหมายจากกรมศุลกากรใหเ้ป็นผูเ้กบ็ค่าภาษีตามท่ีกรม

ศุลกากรคาํนวณ และ นาํส่งกรมศุลกากรภายหลงัการส่งมอบของ

2. ผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนกบักรมศุลกากร เป็นผูป้ระกอบการของเร่งด่วน  เช่น  บริษทั FEDEX  

UPS   DHL   TNT  และ ผูป้ระกอบการไทยอีกหลายราย  

การนาํเขา้ ส่งออก ทาํไดท้างอากาศ เท่านั้น  และ กรมศุลกากรกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการของเร่งด่วน

เป็นผูด้าํเนินพิธีการศุลกากรแทนผูน้าํเขา้ ผูส่้งออก  



การนาํของเขา้

ผู้รับผิดชอบการขนส่ง คือ บ.ไปรษณีย์ไทย จาํกัด

• จัดประเภทหีบห่อที่นําเข้า เป็น 3  ประเภท  ไม่เกียวกบัจดหมาย เอกสาร 

 ประเภทที่ 1 ของยกเวน้อากร และไม่เป็นของตอ้งห้ามตอ้งกาํกดั   โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี

1.1 แต่ละรายมีราคาซีไอเอฟไม่เกิน 1,500 บาท ท่ีไดรั้บยกเวน้อากร ตามภาค 4 

ประเภท 12 แห่งพระราชกาํหนดพิกดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 

1.2ตวัอยา่งสินคา้ท่ีใชไ้ดแ้ต่เพียงเป็นตวัอยา่งและไม่มีราคาในทางการคา้ ท่ีไดรั้บ

ยกเวน้อากรตามภาค 4 ประเภท 14 แห่งพระราชกาํหนดพิกดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 

 เจา้หนา้ท่ีศุลกากรจะส่งมอบให้บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั นาํจ่ายให้ผูรั้บต่อไป

ประเภทที่ 2 ของตอ้งชาํระอากร คือของท่ีนาํเขา้โดยทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศซ่ึงส่งจากผูส่้งคนหน่ึง

ถึงผูรั้บคนหน่ึงในคราวเดียวกนัหรือเขา้มาถึงพร้อมกนั ไม่วา่จะมีจาํนวนก่ีหีบห่อหากมีราคา FOB (Free 

On Board) รวมกนัไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของตอ้งห้ามตอ้งกาํกดั หรือของท่ีตอ้งส่งตวัอยา่ง

วิเคราะห์สินคา้ก่อนปล่อย 

เจา้หนา้ท่ีศุลกากรจะประเมินราคาและค่าภาษีอากร แลว้ส่งมอบให้ บริษทั 

ไปรษณียไ์ทย จาํกดั เพ่ือนาํจ่ายให้ผูรั้บและเรียกเก็บภาษีอากรแทนกรมศุลกากร ซ่ึงผูรั้บของตามจ่าหนา้จะ

ไดรั้บ "ใบแจง้ให้ไปรับส่ิงของส่งทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ" โดยระบใุห้ไปติดต่อรับของ / ชาํระภาษี

อากร ณ ท่ีทาํการไปรษณียต์ามใบแจง้ฯ 

ประเภทที่ 3 ของอ่ืนๆ นอกจากประเภทท่ี 1 และ 2

 เจา้หนา้ท่ีศุลกากรจะส่งมอบของให ้บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั เพ่ือนาํไปเก็บ

รักษาในโรงพกัสินคา้ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั หรือส่งไปท่ี สาํนกังาน/ด่านศุลกากรแลว้แต่กรณี ซ่ึง

ผูรั้บของตามจ่าหนา้จะไดรั้บ "ใบแจง้ให้ไปรับส่ิงของส่งทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ" โดยระบุให้ไป

ติดต่อรับของ / ชาํระภาษีอากร ณ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย ์หรือสาํนกังาน/ด่านศุลกากรท่ีระบุไวใ้น

ใบแจง้ฯ

                              การปฏิบติัพิธีการศลุกากรสามารถดาํเนินการได ้2 กรณี คือ

– กรณีของมีราคา FOB เกินกวา่ 40,000 บาท ผูรั้บของจะตอ้งจดัทาํใบขนสินคา้ขาเขา้

โดยการส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เขา้ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

– กรณีของมีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท ผูรั้บของไม่ตอ้งจดัทาํใบขนสินคา้ขาเขา้ 

เจา้หนา้ท่ีศุลกากรจะประเมินราคาและจดัเก็บค่าภาษีอากร ณ จุดเดียวกนั  เหมือน 

ประเภทท่ี 2  

ผู้รับผิดชอบการขนส่ง คือ ผู้ประกอบการขนส่งของเร่งด่วน  
และ ได้รับมอบหมายให้ทาํใบขนสินค้าแทนในบางประเภท

จดัประเภทของเร่งด่วนขาเขา้  เป็น   4 ประเภท

 ประเภทที ่1 เอกสารท่ีไม่ตอ้งเสียอากร ตาม ภาค 2 พิกดัอตัราอากรขาเขา้ แห่งพระราช

กาํหนดพิกดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของตอ้งหา้มตอ้งกาํกดั

ประเภทที ่2 ของไม่ตอ้งเสียอากร หรือของท่ีไดรั้บยกเวน้อากร และไม่เป็นของตอ้งหา้ม

ตอ้งกาํกดั   โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี

2.1 ของท่ีไม่ตอ้งเสียอากรตามภาค 2 พิกดัอตัราอากรขาเขา้แห่งพระ

ราชกาํหนดพิกดัอตัราศุลกากร   พ.ศ. 2530 

  2.2 ของท่ีนาํเขา้ซ่ึงแต่ละรายมีราคาซีไอเอฟไม่เกิน 1,500 บาท ท่ี

ไดรั้บยกเวน้อากร ตามภาค 4 ประเภท 12 แห่งพระราชกาํหนดพิกดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 

2530 

   2.3 ตวัอยา่งสินคา้ท่ีใชไ้ดแ้ต่เพียงเป็นตวัอยา่งและไม่มีราคาในทาง

การคา้ ท่ีไดรั้บยกเวน้อากรตามภาค 4 ประเภท 14 แห่งพระราชกาํหนดพิกดัอตัราศุลกากร 

พ.ศ. 2530 

ประเภทที ่3 ของตอ้งเสียอากร ท่ีนาํเขา้ทางสนามบินศุลกากรโดยแต่ละใบตราส่งสินคา้

ทางอากาศ (Air Waybill) มีราคา FOB (Free On Board) ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็น

ของตอ้งหา้มตอ้งกาํกดั หรือของท่ีตอ้งส่งตวัอยา่งวเิคราะห์สินคา้ก่อนปล่อย

ของประเภท 1- 3 ยืน่ใบขนสินค้าในช่ือของผู้ประกอบการของเร่งด่วน จดัการเร่ืองการ

สําแดงและชําระค่าภาษแีทนผู้นําเข้าไปก่อน  

ประเภทที ่4 ของอ่ืนๆ นอกจากของตามประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 และประเภทท่ี 3 

ผูน้าํเขา้ตอ้งยืน่ใบขนสินคา้ในช่ือของตนเอง



เปรียบเทียบการคาํนวณค่าภาษีระหวา่งการนาํเขา้ทางไปรษณีย ์กบัการนาํเขา้แบบของเร่งด่วน ประเภทท่ี

ราคาของไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกนัภยั ไม่เกิน 40000 บาท 

ตวัอย่าง นางสาวแอนนานาํเขา้เส้ือผา้แฟชัน่และแคตตาลอกเส้ือผา้แฟชัน่จากประเทศเกาหลีใต้

โดยมีมูลค่า FOB 30,000 บาท นํ้ าหนกั 5 กิโลกรัม ทั้งน้ี เส้ือผา้แฟชัน่มีมูลค่า FOB 25,000 บาท 

แคตตาลอกเส้ือผา้แฟชัน่มีมูลค่า FOB 5,000 บาท แต่ไม่มีค่าประกนัภยัและค่าขนส่งปรากฎใน Invoice
  

ของ เข้าทางไปรษณย์ี  ใช้อตัราของของตามประเภทพกิดัอตัราของสินค้า ค่าขนส่งให้ใช้อากรแสตมป์ของไปรษณย์ี 
วธีิการคาํนวณ  เส้ือ 3 กก. แคตตาลอก 2กก.  ค่าแสตมป์ = 1260 บาท ค่าขนส่ง/กก. = 252  บาท 

1.เส้ือผา้แฟชัน่ เสียอากรขาเขา้  = (25000 + 250 + (252 X3 = 756)) X 30%  =  7801บาท

ภาษีมูลค่าเพ่ิม = ( 26006+7801) X 7% = 2366 บาท

2.แคตตาลอก เสียอากรขาเขา้   = (5000 + 50 + (252 X3 = 504 ) ) X 10 % = 555 บาท

ภาษีมูลค่าเพ่ิม = (5554 + 555) X 7% = 427  บาท

ภาษีทั้งหมดท่ีตอ้งชาํระ = 7801 + 2366 + 555 + 427 = 9019 บาท

  

อตัราภาษีขาเขา้เส้ือผา้แฟชัน่อตัรา 30% , แคตตาลอกอตัรา 10% และอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมเท่ากบั 7%

กรณีไม่มีค่าประกนัภยั กรมศุลกากรใช ้ราคา FOB X 1%

ของนําเข้าโดยเป็นของเร่งด่วน  ใช้อตัราสูงสุดของสินค้ามาคํานวณของทั้งหมด  และ กรณไีม่มีค่าขนส่ง ให้ใช้ค่าขนส่งตามทีก่รมศุลกากรกาํหนด

 วธีิการคาํนวณ   มูลค่าของสินคา้ท่ีนาํเขา้ (Cost = C)  =  มูลค่าสินคา้ใน Inco Term FOB       =  30,000 บาท

                          ค่าประกนัภยั (Insurance = I)            =  ค่าประกนัภยัสินคา้ คือ Cost X 1%  =  300 บาท

                          ค่าขนส่ง (Freight = F)  =  ค่าขนส่ง หากไม่ปรากฏใน Invoice หรือหลกัฐานการชาํระค่าขนส่งใหใ้ช ้Freight Zone

                          ตน้ทางจากประเทศเกาหลีใต ้ ใหใ้ชอ้ตัราค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉล่ียตาม ZONE ตามประกาศ กรมศุลกากร ท่ี 9/2554 คือ 420 บาทต่อ 1 กิโลกรัม

                          ดงันั้น ค่าขนส่ง (Freight)                  =  5 X 420                                           =  2,100 บาท

          ฐานในการคาํนวณภาษี =  CIF                                                        =  30,000+300+2,100      =  32,400 บาท (1)    

          ภาษีขาเขา้ท่ีตอ้งชาํระ =  (1) X อตัราภาษีขาเขา้                            =  32,400 X 30%              = 9,720 บาท (2)    (เน่ืองจากตอ้งใชพิ้กดัท่ีมีอตัราอากรสูงสุดในการคาํนวณ

ภาษีขาเขา้ตามคาํอธิบายขา้งตน้)

         ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีตอ้งชาํระ =  ((1) + (2)) X 7% (อตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม) = (32,400+9,720) X 7%  = 2,948.40 บาท (3)  

          ดงันั้น ภาษีอากรท่ีตอ้งชาํระ  =  (2) + (3)                                                 =  9,720+2,948.40           = 12,668.40 บาท



กระบวนงานพิเศษเฉพาะการนาํเขา้ทางไปรษณีย์

• ของประเภทท่ี 2 ท่ีผูรั้บมาแสดงตนกบัพนกังานไปรษณีย ์และปฏิเสธไม่

ขอรับของ กรมศุลกากรยนิดีใหส่้งกลบัไปทั้งหีบห่อโดยไม่ตอ้ง

ดาํเนินการใดๆ หาก

– เป็นของฝากของขวญั ไม่เป็นของตอ้งหา้มตอ้งกาํกดั

– ไม่มีพฤติการณ์วา่การส่งกลบัเป็นการขอใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริต

• ของประเภทท่ี 3 หากจะส่งกลบัตอ้งทาํพิธีการศุลกากรเพื่อขอส่งกลบั 

โดยจะตอ้งชาํระค่าภาษีอากร 1ใน10ของค่าภาษีอากรของของนั้น หรือ 

1000 บาท แลว้แต่จาํนวนใดนอ้ยกวา่ 



การส่งออก

ผู้รับผดิชอบการขนส่ง คอื บ.ไปรษณย์ีไทย จํากดั

• ของท่ีสามารถส่งออกไดโ้ดยไม่ตอ้งทาํใบ

ขนสินคา้ 

– ไม่เป็นของตอ้งหา้ม หรือ ตอ้งกาํกดั 

– ไม่เป็นของตอ้งเสียอากรขาออก หรือ 

ค่าภาคหลวง

– ไม่เป็นของท่ีใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

– เป็นของท่ีส่งถึงผูรั้บคนเดียวไม่วา่จะมีก่ีหีบห่อ

กต็าม ราคารวมทั้งหมดตอ้งไม่เกิน 10000 บาท 

เวน้แต่เป็นเพชรพลอย เคร่ืองรูปพรรณทองคาํ 

หรือ ทองคาํขาว  ราคาไม่เกิน 50000 บาท

ผู้รับผดิชอบการขนส่ง คอื ผู้ประกอบการขนส่งของเร่งด่วน

จดัประเภทของเร่งด่วนขาออก   เป็น  3 ประเภท

 ประเภทที่ 1 เอกสารท่ีไม่ตอ้งเสียอากร ตาม ภาค 3 พิกดั
อตัราอากรขาออก แห่งพระราชกาํหนดพิกดัอตัราศุลกากร 
พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของตอ้งหา้มตอ้งกาํกดั

ประเภทที่ 2 ของไม่ตอ้งเสียอากร หรือของท่ีไดรั้บยกเวน้
อากรตามภาค 3  และไม่เป็นของตอ้งหา้มตอ้งกาํกดั  ไม่เป็น
ของท่ีขอใชสิ้ทธิประโยชน์ใดๆ  และ ไม่เป็นของท่ีขอใชสิ้ทธิ
ภาค 4     โดยมีราคาตามบญัชีราคาสินคา้ไม่เกิน  500000 
บาทต่อฉบบั

ของประเภท 1- 2 ยืน่ใบขนสินค้าในช่ือของผู้ประกอบการ
ของเร่งด่วน จัดการเร่ืองการสําแดงและชําระค่าภาษีแทนผู้
นําเข้าไปก่อน  

ประเภทที่ 3 ของอ่ืนๆ นอกจากของตามประเภทท่ี 1 ประเภท
ท่ี 2 

ผูส่้งออก ตอ้งยืน่ใบขนสินคา้ในช่ือของตนเอง

ของส่งออกท่ีรัฐสนบัสนุน   จะไดรั้บเงินชดเชยค่าภาษีอากรท่ีแฝงอยูใ่นตน้ทุนการผลิต เม่ือมีการ

ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร  ตอ้งทาํใบขนสินคา้ขาออก  และ จ่ายเป็นบตัรภาษีตามช่ือผูส่้งออก 



การนําเข้ามาเพือ่กระจายสินค้า

• ผูน้าํเขา้ ชาํระภาษีตั้งแต่ขณะนาํเขา้มาถึงท่าเรือหรือสนามบินในประเทศ
ไทย

– ข้ึนทะเบียนเป็นผูน้าํเขา้ ผูส่้งออกกบักรมศุลกากร 

– กรณีเป็นของท่ีตอ้งเสียภาษีสรรพสามิต หรือ เป็นผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเขา้สู่ระบบ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตอ้งจดทะเบียนกบัสรรพสามิต หรือสรรพากร ดว้ย

– ทาํใบขนสินคา้เพ่ือขอชาํระค่าภาษีอากร ก่อนรับของไปจากอารักขาศุลกากร

• ผูน้าํเขา้ใชร้ะบบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามท่ีบญัญติัในกฎหมาย

– คลงัสินคา้ทณัฑบ์น  ตามกฎหมายศุลกากร

– เขตปลอดอากร ตามกฎหมายศุลกากร

– เขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม 



การชาํระค่าภาษีขณะนาํเขา้ 

โรงพกัสนิค้า

เสือ้จากต่างประเทศ

 ราคา CIF  500 บาท

 อตัราภาษี 20%

นําของออกไปเก็บในโรงพกัสินค้าของ

ตน 

ชาํระอากรขาเขา้ โดยใชร้าคาของและพิกดัอตัราอากรของของวนันาํเขา้

ชาํระภาษีสรรพสามิตตามอตัราวนันาํเขา้  และ ชาํระภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม

อตัราในวนัยืน่ใบขนสินคา้เพ่ือชาํระภาษี

อากรท่ีตอ้งชาํระ คือ 500 X 20% =100 บาท

ภาษีมูลค่าเพิม่ = (500 + 100 ) X 7 % 

ของแบ่งบรรจตุามช่ือผู้ รับ

ของ 

นําของออกไปเก็บในโรงพกัสินค้าของ

ตน 

ชาํระอากรขาเขา้ โดยใชร้าคาของและพิกดัอตัราอากรของของวนันาํเขา้

ชาํระภาษีสรรพสามิตตามอตัราวนันาํเขา้  และ ชาํระภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม

อตัราในวนัยืน่ใบขนสินคา้เพ่ือชาํระภาษี

อากรท่ีตอ้งชาํระ คือ 500 X 20% =100 บาท

ภาษีมูลค่าเพิม่ = (500 + 100 ) X 7 % 

การทาํใบขนฯ กรณีน้ีตอ้งแจกแจงรายการในแต่ละกล่อง เช่น

มีของ 5 ราย  แต่ละรายสั่งของ จาํนวน 2 ช้ิน 

ของแต่ละราย ถือวา่เป็น 1 บญัชีสินคา้ 

ดงันั้น ในใบขนฯน้ีจะมีรายการทั้งส้ิน 10 รายการ 

หา้มนาํของประเภทเดียวกนัมารวมไวเ้ป็นรายการเดียวกนั แมว้า่ของจะเหมือนกนัและราคา

เดียวกนั เน่ืองจากมีการแบ่งแยกกล่องชดัเจน  



หลกัการทางภาษีกรณีใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีอากร

คลงัสนิค้าทณัฑ์บน
ขณะนําเข้าเก็บยงัไม่ต้อง

ชําระค่าภาษีเพราะมีเงิน

คํา้ประกนัขณะจดัตัง้คลงัฯ

คํา้ประกนัไว้

เสือ้จากต่างประเทศ

 ราคา CIF  500 บาท

 อตัราภาษี 20%

ของนําออกเพ่ือสง่ให้ผู้ ซือ้ 

อตัราอากรของเสือ้ในวนันําออก  10% 

ชาํระอากรขาเขา้ โดยใชร้าคาของวนันาํเขา้ พิกดัของของวนันาํเขา้

อตัราอากรของของนั้นในวนันาํออก

ชาํระภาษีสรรพสามิต และ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามอตัราในวนันาํออก  

อากรท่ีตอ้งชาํระ คือ 500 X 10% =50 บาท

ภาษีมูลค่าเพิม่ = (500 + 50 ) X 7 % 

เขตปลอดอากร / เขต

ประกอบการเสรี 
ขณะนําเข้าเก็บยกเว้น

อากรขาเข้า  

เสือ้จากต่างประเทศ

 ราคา CIF  500 บาท

 อตัราภาษี 20%

ของนําออกเพ่ือสง่ให้ผู้ ซือ้ 

อตัราอากรของเสือ้ในวนันําออก  10% 

ชาํระอากรขาเขา้ โดยใชร้าคาของ และ พิกดัอตัราของของนั้นในวนันาํออก

ชาํระภาษีสรรพสามิต และ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามอตัราในวนันาํออก  

อากรท่ีตอ้งชาํระ คือ ราคาท่ีขายเปล่ียนมือ X 10% 

ภาษีมูลค่าเพิม่ = (ราคาศุลกากร + อากรขาเขา้ ) X 7 % 
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