ศุลกากร กับ ธุรกรรมออนไลน์

การซื้อขายสิ นค้าออนไลน์
• ลักษณะธุรกรรม
– ซื ้อขายของที่มีอยูใ่ นประเทศ
– ซื ้อของจากต่างประเทศ
• เป็ นผู้ซื ้อ โดยผู้ขายจัดส่งของมาให้
• เป็ นผู้นําเข้ า นําเข้ ามาในจํานวนมากเพื่อเก็บและส่งให้ ลกู ค้ าตามคําสัง่ ซื ้อ

– ขายเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ
• ส่งให้ ตามคําสัง่ ซื ้อเป็ นรายๆไป

หน้าที่และหลักทัว่ ไปของอากรศุลกากร
• เก็บอากรกับของนําเข้า ส่งออก เรี ยกว่า อากรขาเข้า อากรขาออก และ เก็บอากรแทนหน่วยงานอื่น
• ปกป้ องสังคม โดยการตรวจตราของนําเข้า ส่ งออก ให้ปฏิบตั ิตามที่กฎหมายอื่นๆกําหนด
• หลักทัว่ ไปของอากรศุลกากร
– อัตราอากรขึ้นกับตัวของ ไม่ข้ ึนกับรู ปแบบการขนส่ ง หรื อ รู ปแบบการทําธุ รกรรม หรื อ ตัวบุคคล
– อัตราอากร ตราเป็ นกฎหมาย เรี ยกว่า พ.ร.ก.พิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
• ภาค 2 พิกดั อัตราอากรขาเข้า
– บางประเภทกําหนดอัตราตามราคา เช่น 10% ราคาใช้ราคาที่รวมค่าขนส่ งและค่าประกันภัย
– บางประเภทกําหนด อัตราตามสภาพ เช่น 10บาท/กก.
– บางประเภทกําหนดอัตราทั้งตามราคาและตามสภาพ คํานวณทั้งสองแบบ แบบใดสู งกว่าให้ใช้แบบนั้น
– ของอย่างเดียวกัน อาจมีได้หลายอัตรา เนื่องจากนโยบายสนับสนุน หรื อ จากความตกลงทางการค้า
• ภาค 3 พิกดั อัตราอากรขาออก
– บางประเภทกําหนดอัตราตามราคา เช่น 10% ราคาใช้ราคาที่รวมค่าขนส่ งและค่าประกันภัย
– บางประเภทกําหนด อัตราตามสภาพ เช่น 10บาท/กก.
– บางประเภทกําหนดอัตราทั้งตามราคาและตามสภาพ คํานวณทั้งสองแบบ แบบใดสู งกว่าให้ใช้แบบนั้น
• ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร

• นําเข้า ส่งออก ต้องทราบวิธีการค้นหาอัตราอากร

พ.ร.ก.พิกดั อัตราศุลกากร และ ประกาศกระทรวงการคลัง
นโยบายในประเทศ - ประกาศกระทรวงการคลัง

ความตกลงการค้ าเสรี อาเซียน- ประกาศกระทรวงการคลัง

ยกเว้ น
อากร
ทังหมด
้

พิกดั อัตราอากรขาออก ตามประกาศกระทรวงการคลัง
พิกดั ขาออก จะแสดง
ภาค 3 ประเภท 1 /2 / ....

การค้ นหาอัตราอากรขาเข้ า
www.customs.go.th

การค้ นหาอัตราอากรขาเข้ า

การค้ นหาอัตราอากรขาเข้ า

การค้ นหาอัตราอากรขาเข้ า

ภาษีอากรที่ตอ้ งชําระขณะนําเข้า
• อากรศุลกากร

– ฐานสําหรับการคํานวณภาษีตามราคา คือ ราคาCIF
• อากร = ราคา × อัตราอากรในวันที่ชาํ ระอากร

– การคํานวณอากรตามาภาพ เช่น อัตราอากร 10บาท/กก.

• อากร = นํ้าหนักของของที่นาํ เข้า × อัตราอากร ในวันที่ชาํ ระอากร

• ภาษีสรรพสามิต และ ภาษีมหาดไทย
– มีท้งั แบบตามสภาพ และ ตามราคา

• ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่กฎหมายกําหนด
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ฐานสําหรับการคํานวณภาษี คือ ราคา CIF + อากรขาเข้า + อากรสรรพสามิต +
ค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนด
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (ราคา CIF + อากรขาเข้า + อากรสรรพสามิต + ค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่
กฎหมายกําหนด ) × อัตราภาษีที่ใช้ในวันที่ชาํ ระภาษี

ขั้นตอนการนําของเข้า ส่ งของออก (บก เรื อ อากาศ ไปรษณี ย ์ )
โรงพักสินค้ า
ของจากต่างประเทศ

ถุงไปรษณี ย ์

สิ่ งที่ตอ้ งระมัดระวัง คือ
ของต้ องห้ าม ห้ ามนําเข้ า ส่ งออก เด็ดขาด
ของที่ตอ้ งได้รับอนุญาตก่อนนําเข้า ส่ งออก
ต้องขออนุญาตก่อนการนําเข้า ส่ งออก
ส่ งออกไปต่างประเทศ

ถุงไปรษณี ย ์

พิธีการศุลกากร
ทําใบขนสิ นค้า/เอกสาร
อื่นตามที่กาํ หนด
ชําระค่าภาษีอากร
อัตราภาษีตามราคา ใช้
ราคาของรวมค่าขนส่ง
และค่าประกันภัย
พิธีการศุลกากร
ทําใบขนสิ นค้า/เอกสาร
อื่นตามที่กาํ หนด
ชําระค่าภาษีอากร
อัตราภาษีตามราคา ใช้
ราคาของ ณ ท่า/ที่ ที่ส่ง
ของออก

รับของ

ส่งของ

ขายออนไลน์กบั ศุลกากร
• ต้ องทราบว่าของใดต้ องขออนุญาตก่อนนําเข้ า ส่งออก
• ต้ องทราบอัตราภาษี
– ขาเข้ า
– ขาออก

• ต้ องทราบว่าจะเลือกการขนส่งแบบใดที่เหมาะสม
– พิธีการศุลกากร

การนําของเข้ า และ ส่ งออก เป็ นรายบุคคล
ปัจจุบัน ผู้ให้ บริการขนส่ งสิ นค้ าและพัสดุภณ
ั ฑ์ ที่เหมาะกับการซื้อขายแบบ e-Commerce มี 2 กลุ่ม ได้ แก่
1. บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
การนําเข้า ส่ งออก ทําได้ท้งั ทางเรื อ ทางอากาศ โดย ในระบบไปรษณี ย ์ กรมศุลกากรอํานวยความ
สะดวกให้ประชาชนซึ่งเป็ นผูน้ าํ เข้า ส่งออก โดยลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้เป็ นแบบเรี ยบง่ายมากที่สุด โดย
ของบางประเภทบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ได้รับมอบหมายจากกรมศุลกากรให้เป็ นผูเ้ ก็บค่าภาษีตามที่กรม
ศุลกากรคํานวณ และ นําส่ งกรมศุลกากรภายหลังการส่ งมอบของ
2. ผูป้ ระกอบการที่จดทะเบียนกับกรมศุลกากร เป็ นผูป้ ระกอบการของเร่ งด่วน เช่น บริ ษทั FEDEX
UPS DHL TNT และ ผูป้ ระกอบการไทยอีกหลายราย
การนําเข้า ส่ งออก ทําได้ทางอากาศ เท่านั้น และ กรมศุลกากรกําหนดให้ผปู้ ระกอบการของเร่ งด่วน
เป็ นผูด้ าํ เนิ นพิธีการศุลกากรแทนผูน้ าํ เข้า ผูส้ ่งออก

การนําของเข้า
ผู้รับผิดชอบการขนส่ ง คือ บ.ไปรษณีย์ไทย จํากัด
•
จัดประเภทหีบห่ อที่นําเข้ า เป็ น 3 ประเภท ไม่ เกียวกับจดหมาย เอกสาร
ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร และไม่เป็ นของต้องห้ามต้องกํากัด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 แต่ละรายมีราคาซีไอเอฟไม่เกิน 1,500 บาท ที่ได้รับยกเว้นอากร ตามภาค 4
ประเภท 12 แห่งพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
1.2ตัวอย่างสิ นค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็ นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า ที่ได้รับ
ยกเว้นอากรตามภาค 4 ประเภท 14 แห่งพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบให้บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด นําจ่ายให้ผรู ้ ับต่อไป
ประเภทที่ 2 ของต้องชําระอากร คือของที่นาํ เข้าโดยทางไปรษณี ยร์ ะหว่างประเทศซึ่งส่ งจากผูส้ ่ งคนหนึ่ง
ถึงผูร้ ับคนหนึ่งในคราวเดียวกันหรื อเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่วา่ จะมีจาํ นวนกี่หีบห่ อหากมีราคา FOB (Free
On Board) รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็ นของต้องห้ามต้องกํากัด หรื อของที่ตอ้ งส่ งตัวอย่าง
วิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและค่าภาษีอากร แล้วส่ งมอบให้ บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด เพื่อนําจ่ายให้ผรู้ ับและเรี ยกเก็บภาษีอากรแทนกรมศุลกากร ซึ่งผูร้ ับของตามจ่าหน้าจะ
ได้รับ "ใบแจ้งให้ไปรับสิ่ งของส่งทางไปรษณี ยร์ ะหว่างประเทศ" โดยระบุให้ไปติดต่อรับของ / ชําระภาษี
อากร ณ ที่ทาํ การไปรษณี ยต์ ามใบแจ้งฯ
ประเภทที่ 3 ของอื่นๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ 2
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบของให้ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด เพื่อนําไปเก็บ
รักษาในโรงพักสิ นค้า บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด หรื อส่งไปที่ สํานักงาน/ด่านศุลกากรแล้วแต่กรณี ซึ่ง
ผูร้ ับของตามจ่าหน้าจะได้รับ "ใบแจ้งให้ไปรับสิ่ งของส่ งทางไปรษณี ยร์ ะหว่างประเทศ" โดยระบุให้ไป
ติดต่อรับของ / ชําระภาษีอากร ณ ส่ วนบริ การศุลกากรไปรษณี ย ์ หรื อสํานักงาน/ด่านศุลกากรที่ระบุไว้ใน
ใบแจ้งฯ
การปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรสามารถดําเนินการได้ 2 กรณี คือ
– กรณี ของมีราคา FOB เกินกว่า 40,000 บาท ผูร้ ับของจะต้องจัดทําใบขนสิ นค้าขาเข้า
โดยการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์เข้าระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร
– กรณี ของมีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท ผูร้ ับของไม่ตอ้ งจัดทําใบขนสิ นค้าขาเข้า
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและจัดเก็บค่าภาษีอากร ณ จุดเดียวกัน เหมือน
ประเภทที่ 2

ผู้รับผิดชอบการขนส่ ง คือ ผู้ประกอบการขนส่ งของเร่ งด่ วน
และ ได้ รับมอบหมายให้ ทาํ ใบขนสินค้ าแทนในบางประเภท
จัดประเภทของเร่ งด่วนขาเข้า เป็ น 4 ประเภท
ประเภทที่ 1 เอกสารที่ไม่ตอ้ งเสี ยอากร ตาม ภาค 2 พิกดั อัตราอากรขาเข้า แห่งพระราช
กําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็ นของต้องห้ามต้องกํากัด
ประเภทที่ 2 ของไม่ตอ้ งเสี ยอากร หรื อของที่ได้รับยกเว้นอากร และไม่เป็ นของต้องห้าม
ต้องกํากัด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.1 ของที่ไม่ตอ้ งเสี ยอากรตามภาค 2 พิกดั อัตราอากรขาเข้าแห่งพระ
ราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
2.2 ของที่นาํ เข้าซึ่งแต่ละรายมีราคาซีไอเอฟไม่เกิน 1,500 บาท ที่
ได้รับยกเว้นอากร ตามภาค 4 ประเภท 12 แห่งพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ.
2530
2.3 ตัวอย่างสิ นค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็ นตัวอย่างและไม่มีราคาในทาง
การค้า ที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 ประเภท 14 แห่งพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530
ประเภทที่ 3 ของต้องเสี ยอากร ที่นาํ เข้าทางสนามบินศุลกากรโดยแต่ละใบตราส่งสิ นค้า
ทางอากาศ (Air Waybill) มีราคา FOB (Free On Board) ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็ น
ของต้องห้ามต้องกํากัด หรื อของที่ตอ้ งส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย
ของประเภท 1- 3 ยืน่ ใบขนสินค้ าในชื่อของผู้ประกอบการของเร่ งด่วน จัดการเรื่องการ
สําแดงและชําระค่ าภาษีแทนผู้นําเข้ าไปก่ อน
ประเภทที่ 4 ของอื่นๆ นอกจากของตามประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3
ผูน้ าํ เข้าต้องยืน่ ใบขนสิ นค้าในชื่อของตนเอง

เปรี ยบเทียบการคํานวณค่าภาษีระหว่างการนําเข้าทางไปรษณี ย ์ กับการนําเข้าแบบของเร่ งด่วน ประเภทที่
ราคาของไม่รวมค่าขนส่ งและค่าประกันภัย ไม่เกิน 40000 บาท

ตัวอย่ าง นางสาวแอนนานําเข้าเสื้ อผ้าแฟชัน่ และแคตตาลอกเสื้ อผ้าแฟชัน่ จากประเทศเกาหลีใต้
โดยมีมูลค่า FOB 30,000 บาท นํ้าหนัก 5 กิโลกรัม ทั้งนี้ เสื้ อผ้าแฟชัน่ มีมูลค่า FOB 25,000 บาท
แคตตาลอกเสื้ อผ้าแฟชัน่ มีมูลค่า FOB 5,000 บาท แต่ไม่มีค่าประกันภัยและค่าขนส่ งปรากฎใน Invoice
อัตราภาษีขาเข้าเสื้ อผ้าแฟชัน่ อัตรา 30% , แคตตาลอกอัตรา 10% และอัตราภาษีมูลค่าเพิม่ เท่ากับ 7%
กรณี ไม่มีค่าประกันภัย กรมศุลกากรใช้ ราคา FOB X 1%

ของ เข้ าทางไปรษณีย์ ใช้ อตั ราของของตามประเภทพิกดั อัตราของสิ นค้ า ค่ าขนส่ งให้ ใช้ อากรแสตมป์ ของไปรษณีย์

วิธีการคํานวณ เสื้อ 3 กก. แคตตาลอก 2กก. ค่ าแสตมป์ = 1260 บาท ค่ าขนส่ ง/กก. = 252 บาท
1.เสื้ อผ้าแฟชัน่ เสียอากรขาเข้า = (25000 + 250 + (252 X3 = 756)) X 30% = 7801บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ( 26006+7801) X 7% = 2366 บาท
2.แคตตาลอก เสี ยอากรขาเข้า = (5000 + 50 + (252 X3 = 504 ) ) X 10 % = 555 บาท
ภาษีมูลค่าเพิม่ = (5554 + 555) X 7% = 427 บาท
ภาษีท้ งั หมดที่ตอ้ งชําระ = 7801 + 2366 + 555 + 427 = 9019 บาท

ของนําเข้ าโดยเป็ นของเร่ งด่ วน ใช้ อตั ราสู งสุ ดของสิ นค้ ามาคํานวณของทั้งหมด และ กรณีไม่ มีค่าขนส่ ง ให้ ใช้ ค่าขนส่ งตามทีก่ รมศุลกากรกําหนด

วิธีการคํานวณ มูลค่าของสิ นค้าที่นาํ เข้า (Cost = C) = มูลค่าสิ นค้าใน Inco Term FOB = 30,000 บาท
ค่าประกันภัย (Insurance = I)
= ค่าประกันภัยสิ นค้า คือ Cost X 1% = 300 บาท
ค่าขนส่ง (Freight = F)
= ค่าขนส่ง หากไม่ปรากฏใน Invoice หรื อหลักฐานการชําระค่าขนส่งให้ใช้ Freight Zone
ต้นทางจากประเทศเกาหลีใต้ ให้ใช้อตั ราค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉลี่ยตาม ZONE ตามประกาศ กรมศุลกากร ที่ 9/2554 คือ 420 บาทต่อ 1 กิโลกรัม
ดังนั้น ค่าขนส่ง (Freight)
= 5 X 420
= 2,100 บาท
ฐานในการคํานวณภาษี = CIF
= 30,000+300+2,100 = 32,400 บาท (1)
ภาษีขาเข้าที่ตอ้ งชําระ
= (1) X อัตราภาษีขาเข้า
= 32,400 X 30%
= 9,720 บาท (2) (เนื่องจากต้องใช้พิกดั ที่มีอตั ราอากรสูงสุดในการคํานวณ
ภาษีขาเข้าตามคําอธิบายข้างต้น)
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตอ้ งชําระ = ((1) + (2)) X 7% (อัตราภาษีมลู ค่าเพิ่ม) = (32,400+9,720) X 7% = 2,948.40 บาท (3)
ดังนั้น ภาษีอากรที่ตอ้ งชําระ = (2) + (3)
= 9,720+2,948.40
= 12,668.40 บาท

กระบวนงานพิเศษเฉพาะการนําเข้าทางไปรษณี ย ์
• ของประเภทที่ 2 ที่ผรู ้ ับมาแสดงตนกับพนักงานไปรษณี ย ์ และปฏิเสธไม่
ขอรับของ กรมศุลกากรยินดีให้ส่งกลับไปทั้งหี บห่อโดยไม่ตอ้ ง
ดําเนินการใดๆ หาก
– เป็ นของฝากของขวัญ ไม่เป็ นของต้องห้ามต้องกํากัด
– ไม่มีพฤติการณ์วา่ การส่ งกลับเป็ นการขอใช้สิทธิ โดยไม่สุจริ ต

• ของประเภทที่ 3 หากจะส่ งกลับต้องทําพิธีการศุลกากรเพื่อขอส่ งกลับ
โดยจะต้องชําระค่าภาษีอากร 1ใน10ของค่าภาษีอากรของของนั้น หรื อ
1000 บาท แล้วแต่จาํ นวนใดน้อยกว่า

การส่ งออก
ผู้รับผิดชอบการขนส่ ง คือ บ.ไปรษณีย์ไทย จํากัด

• ของที่สามารถส่ งออกได้โดยไม่ตอ้ งทําใบ
ขนสิ นค้า
– ไม่เป็ นของต้องห้าม หรื อ ต้องกํากัด
– ไม่เป็ นของต้องเสี ยอากรขาออก หรื อ
ค่าภาคหลวง
– ไม่เป็ นของที่ใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากร
– เป็ นของที่ส่งถึงผูร้ ับคนเดียวไม่วา่ จะมีกี่หีบห่ อ
ก็ตาม ราคารวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 10000 บาท
เว้นแต่เป็ นเพชรพลอย เครื่ องรู ปพรรณทองคํา
หรื อ ทองคําขาว ราคาไม่เกิน 50000 บาท

ผู้รับผิดชอบการขนส่ ง คือ ผู้ประกอบการขนส่ งของเร่ งด่ วน

จัดประเภทของเร่ งด่วนขาออก เป็ น 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 เอกสารที่ไม่ตอ้ งเสี ยอากร ตาม ภาค 3 พิกดั
อัตราอากรขาออก แห่งพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 และไม่เป็ นของต้องห้ามต้องกํากัด
ประเภทที่ 2 ของไม่ตอ้ งเสี ยอากร หรื อของที่ได้รับยกเว้น
อากรตามภาค 3 และไม่เป็ นของต้องห้ามต้องกํากัด ไม่เป็ น
ของที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ใดๆ และ ไม่เป็ นของที่ขอใช้สิทธิ
ภาค 4 โดยมีราคาตามบัญชีราคาสิ นค้าไม่เกิน 500000
บาทต่อฉบับ
ของประเภท 1- 2 ยืน่ ใบขนสิ นค้ าในชื่อของผู้ประกอบการ
ของเร่ งด่ วน จัดการเรื่องการสํ าแดงและชําระค่ าภาษีแทนผู้
นําเข้ าไปก่ อน
ประเภทที่ 3 ของอื่นๆ นอกจากของตามประเภทที่ 1 ประเภท
ที่ 2
ผูส้ ่ งออก ต้องยืน่ ใบขนสิ นค้าในชื่อของตนเอง

ของส่ งออกที่รัฐสนับสนุน จะได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรที่แฝงอยูใ่ นต้นทุนการผลิต เมื่อมีการ
ส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องทําใบขนสิ นค้าขาออก และ จ่ายเป็ นบัตรภาษีตามชื่อผูส้ ่ งออก

การนําเข้ ามาเพือ่ กระจายสิ นค้ า
• ผูน้ าํ เข้า ชําระภาษีต้ งั แต่ขณะนําเข้ามาถึงท่าเรื อหรื อสนามบินในประเทศ
ไทย
– ขึ้นทะเบียนเป็ นผูน้ าํ เข้า ผูส้ ่ งออกกับกรมศุลกากร
– กรณี เป็ นของที่ตอ้ งเสี ยภาษีสรรพสามิต หรื อ เป็ นผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเข้าสู่ ระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องจดทะเบียนกับสรรพสามิต หรื อสรรพากร ด้วย
– ทําใบขนสิ นค้าเพื่อขอชําระค่าภาษีอากร ก่อนรับของไปจากอารักขาศุลกากร

• ผูน้ าํ เข้าใช้ระบบสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามที่บญั ญัติในกฎหมาย
– คลังสิ นค้าทัณฑ์บน ตามกฎหมายศุลกากร
– เขตปลอดอากร ตามกฎหมายศุลกากร
– เขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม

การชําระค่าภาษีขณะนําเข้า
เสื ้อจากต่างประเทศ
ราคา CIF 500 บาท
อัตราภาษี 20%

นําของออกไปเก็บในโรงพักสินค้ าของ
ตน

ชําระอากรขาเข้า โดยใช้ราคาของและพิกดั อัตราอากรของของวันนําเข้า
ชําระภาษีสรรพสามิตตามอัตราวันนําเข้า และ ชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
อัตราในวันยืน่ ใบขนสิ นค้าเพื่อชําระภาษี

อากรที่ตอ้ งชําระ คือ 500 X 20% =100 บาท
ภาษีมูลค่าเพิม่ = (500 + 100 ) X 7 %

โรงพักสินค้ า
ของแบ่งบรรจุตามชื่อผู้รับ
ของ

นําของออกไปเก็บในโรงพักสินค้ าของ
ตน

ชําระอากรขาเข้า โดยใช้ราคาของและพิกดั อัตราอากรของของวันนําเข้า
ชําระภาษีสรรพสามิตตามอัตราวันนําเข้า และ ชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
อัตราในวันยืน่ ใบขนสิ นค้าเพื่อชําระภาษี

อากรที่ตอ้ งชําระ คือ 500 X 20% =100 บาท
ภาษีมูลค่าเพิม่ = (500 + 100 ) X 7 %

การทําใบขนฯ กรณี น้ ีตอ้ งแจกแจงรายการในแต่ละกล่อง เช่น
มีของ 5 ราย แต่ละรายสั่งของ จํานวน 2 ชิ้น
ของแต่ละราย ถือว่าเป็ น 1 บัญชีสินค้า
ดังนั้น ในใบขนฯนี้จะมีรายการทั้งสิ้ น 10 รายการ
ห้ามนําของประเภทเดียวกันมารวมไว้เป็ นรายการเดียวกัน แม้วา่ ของจะเหมือนกันและราคา
เดียวกัน เนื่องจากมีการแบ่งแยกกล่องชัดเจน

หลักการทางภาษีกรณี ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
คลังสินค้ าทัณฑ์บน

เสื ้อจากต่างประเทศ
ราคา CIF 500 บาท
อัตราภาษี 20%

เสื ้อจากต่างประเทศ
ราคา CIF 500 บาท
อัตราภาษี 20%

ขณะนําเข้ าเก็บยังไม่ต้อง
ชําระค่าภาษี เพราะมีเงิน
คํ ้าประกันขณะจัดตั ้งคลังฯ
คํ ้าประกันไว้

เขตปลอดอากร / เขต
ประกอบการเสรี
ขณะนําเข้ าเก็บยกเว้ น
อากรขาเข้ า

ของนําออกเพื่อส่งให้ ผ้ ซู ื ้อ
อัตราอากรของเสื ้อในวันนําออก 10%

ของนําออกเพื่อส่งให้ ผ้ ซู ื ้อ
อัตราอากรของเสื ้อในวันนําออก 10%

ชําระอากรขาเข้า โดยใช้ราคาของวันนําเข้า พิกดั ของของวันนําเข้า
อัตราอากรของของนั้นในวันนําออก
ชําระภาษีสรรพสามิต และ ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ตามอัตราในวันนําออก

อากรที่ตอ้ งชําระ คือ 500 X 10% =50 บาท
ภาษีมูลค่าเพิม่ = (500 + 50 ) X 7 %

ชําระอากรขาเข้า โดยใช้ราคาของ และ พิกดั อัตราของของนั้นในวันนําออก
ชําระภาษีสรรพสามิต และ ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ตามอัตราในวันนําออก

อากรที่ตอ้ งชําระ คือ ราคาที่ขายเปลี่ยนมือ X 10%
ภาษีมูลค่าเพิม่ = (ราคาศุลกากร + อากรขาเข้า ) X 7 %

