คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)

 วันนําเข้ า (Arrival Date)
 วันนําเข้ า (Arrival Date) วันที่นําเข้ ามาสําเร็ จ ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติศลุ กากร พ.ศ. 2469
วันที่นําเข้ า ปี ค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) ให้ กําหนดดังนี ้
- ใบขนสินค้ าขาเข้ า ประเภทเอกสาร “0”
- คําร้ องขอรับของไปก่อน ประเภทเอกสาร “3”
- ใบขนสินค้ าขาเข้ าปากระวาง ประเภทเอกสาร “5”
การนําเข้ า

Mode of
Transport

วันนําเข้ า คือ

ทางเรื อ

1

วันที่เรื อเข้ ามาถึงเขตท่าที่จะขนถ่ายของขึ ้นจากเรื อ

ทางรถไฟ

2

วันที่รถไฟได้ ผา่ นเขตแดนเข้ ามาในราชอาณาจักร

ทางรถยนต์

3

วันที่รถผ่านเขตแดนทางบกเข้ ามาในราชอาณาจักร

คนเดินทางบก

3

วันที่เดินผ่านเขตแดนทางบกเข้ ามาในราชอาณาจักร

ทางเครื่ องบิน

4

วันที่อากาศยานมาถึงสนามบินศุลกากร

ทางไปรษณีย์
ทางท่อขนส่งทางบก/ทางสายส่งไฟฟ้า

5

วันที่เปิ ดถุงไปรษณีย์
วันแรกของเดือนที่มีการขนส่งของทางท่อขนส่งทาง
บก/ทางสายส่งไฟฟ้า
(ให้ รวบรวมทําใบขนสินค้ าขาเข้ าเดือนละฉบับ)

ทางเรื อที่เข้ าออกด่านศุลกากรทางบก

8

วันที่เรื อมาถึงเขตจอดเรื อหรื อเขตท่าเรื อด่านศุลกากร
เช่น ด่านศุลกากรเชียงแสน, ด่านศุลกากรหนองคาย,
ด่านศุลกากรแม่สอด

เรื อเล็กทางทะเล
สําหรับด่านศุลกากรทางทะเล

8

วันที่เรื อมาถึงเขตจอดเรื อหรื อเขตท่าเรื อด่านศุลกากร
เช่น ด่านศุลกากรระนอง, ด่านศุลกากรคลองใหญ่

ทางผู้โดยสารนําพาจากอากาศยาน

9

วันที่อากาศยานมาถึงสนามบินศุลกากร

7

หมายเหตุ ต้ องทําการตรวจสอบข้ อมูลวันนําเข้ าของใบขนสินค้ ากับข้ อมูลบัญชีสนิ ค้ า (Manifest) ด้ วย
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 เลขที่ใบตราส่ ง (Bill of Lading)
 เลขที่ใบตราส่ง 1 (Master Bill of Lading) และเลขที่ใบตราส่ง 2 (House Bill of Lading) ในการจัดทํา
ข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า ให้ ระบุ ดังนี ้
เลขที่ใบตราส่ง 2
การนําเข้ า
Mode of
เลขที่ใบตราส่ง 1
Transport (Master Bill of Lading) ให้ ระบุ (House Bill of Lading) ให้ ระบุ
ทางเรื อ

1

ไม่ต้องระบุ

Bill of Lading

ทางรถไฟ

2

ไม่ต้องระบุ

Bill of Lading

ทางรถยนต์

3

Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 ส่วนรายการ

คนเดินทางบก

3

Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 ส่วนรายการ

ทางเครื่ องบิน

4

Master Air Waybill

House Air Waybill

ทางไปรษณีย์
ทางท่อขนส่งทางบก/
ทางสายส่งไฟฟ้า

5

ไม่ต้องระบุ

เลขรายการศุลกากร (Postal No)

7

Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 ส่วนรายการ

ทางเรื อที่เข้ าออก
ด่านศุลกากรทางบก
เรื อเล็กทางทะเล
สําหรับด่านศุลกากร
ทางทะเล

8

Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 ส่วนรายการ

8

Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 ส่วนรายการ

9

ไม่ต้องระบุ

ทางผู้โดยสารนําพา
จากอากาศยาน

เลขที่บญ
ั ชีสินค้ าที่ผ้ โู ดยสาร
นําพาลงจากอากาศยาน
(Passenger Baggage No)
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 การกําหนดสถานที่
 รหัสสถานที่นําเข้ า (Discharge Port ) ให้ บนั ทึกข้ อมูลรหัสสถานที่ของศุลกากร ณ ท่า หรื อที่ หรื อ
สนามบิน ที่นําของเข้ า หรื อโรงพักสินค้ าหรื อที่มนั่ คงซึง่ เป็ นที่ตรวจและเก็บสินค้ าดังกล่าว
 รหัสสถานที่ตรวจปล่อย (Release Port) ให้ บนั ทึกข้ อมูล ดังนี ้
(1) กรณีตรวจปล่อย ณ ท่า หรื อที่ หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า (First Port) รหัสสถานที่ตรวจปล่อย
(Release Port) ให้ บนั ทึกข้ อมูลรหัสสถานที่ตรวจปล่อย (Release Port) เป็ นท่า หรื อที่ หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า
(First Port)
(2) หากประสงค์จะขออนุญาตขนย้ ายสินค้ าไปตรวจปล่อย ณ สถานที่อื่นนอกจากเขตท่า หรื อที่
หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า (First Port) ให้ บนั ทึกข้ อมูล ดังนี ้
(ก) รหัสสถานที่ตรวจปล่อย (Release Port) ให้ บนั ทึกข้ อมูลรหัสสถานที่ตรวจปล่อย (Release
Port) เป็ นท่า หรื อที่ หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า (First Port) และ
(ข) ให้ บนั ทึกค่า “Y” ในช่องขออนุญาตเปิ ดตรวจนอกสถานที่ (Inspection request code)
- หากไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยงระบบจะสัง่ การตรวจปล่อยสินค้ าโดยไม่ต้องมัดลวด
- หากติดเงื่อนไขความเสี่ยงระบบจะสัง่ การตรวจเป็ น “ให้ ไปดําเนินการมัดลวด ณ ท่า หรื อ
ที่ หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า” เพื่อนําไปตรวจปล่อยนอกสถานที่ตามที่ระบุข้อมูลไว้ ในช่องรหัสสถานที่ตรวจปล่อย
นอกสถานที่ (Outside Release Port)
(ค) กรณีติดเงื่อนไขความเสี่ยงระบบจะสัง่ การตรวจเป็ น “ให้ ไปดําเนินการมัดลวด ณ ท่า หรื อที่
หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า” หากเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรผู้มีอํานาจหน้ าที่หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเห็นว่าการเปิ ดตรวจที่
ท่า หรื อที่ หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า (First Port) จะเป็ นประโยชน์กว่าให้ ทําการเปิ ดตรวจของ ณ ที่นําของเข้ าได้
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 เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่ อ (Shipping Marks)
 เครื่ องหมายและเลขหมายหีบห่ อ (Shipping Marks) ต้ องสําแดงเครื่ องหมายและเลขหมายหีบห่อ
ให้ ตรงกับความเป็ นจริง ซึง่ จะต้ องตรงกับใบตราส่งสินค้ า โดยให้ สําแดง ดังนี ้
- ถ้ าเครื่ องหมายและเลขหมายหีบห่อเป็ นข้ อความให้ บนั ทึกเป็ นข้ อความตามจริ ง หากเครื่ องหมาย
และเลขหมายหีบห่อมีความยาวเกิน 512 ตัวอักษร ให้ บนั ทึกเพียง 512 ตัวอักษรได้
- ถ้ าเครื่ องหมายและเลขหมายหีบห่อเป็ นข้ อความที่เป็ นภาษาต่างประเทศ ซึง่ ไม่สามารถบันทึกข้ อความ
นันได้
้ เช่น ภาษาจีน ให้ ระบุคําว่า “PICTURE”
- ถ้ าเครื่ องหมายและเลขหมายหีบห่อเป็ นรูปภาพให้ ระบุคําว่า “PICTURE”
 กรณีผ่อนผันไม่ ต้องสําแดงเครื่ องหมายและเลขหมายหีบห่ อ (Shipping Marks) ในการจัดทํา
ข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ าให้ ระบุคําว่า “NO SHIPPING MARK” แทนได้ สําหรับกรณี ดังต่อไปนี ้
- กรณีหีบห่อของใช้ สว่ นตัวตาม ประเภทที่ 5 ภาค 4 แห่งพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
- กรณี หีบ ห่อของที่ ได้ รั บเอกสิทธิ์ ตามข้ อผูกพันที่ ประเทศไทยมี ต่อองค์ การสหประชาชาติตาม
กฎหมายระหว่างประเทศหรื อตามสัญญากับนานาประเทศ
- ของที่ มิ ไ ด้ บรรจุ หี บ ห่ อ เช่ น รถยนต์ ยางรถยนต์ รางรถไฟ ลวด โลหะเป็ นแท่ ง หรื อ ก้ อน
กระดาษพิมพ์หนังสือเป็ นม้ วน กระเบื ้อง
- ของเหลวบรรจุในขวดใหญ่และมีวตั ถุถกั หุ้มขวด เช่น นํ ้ากรด
- ของที่มาเป็ นกอง เช่น ถ่านหิน
- ของที่บรรจุหีบห่อเดียว
- ของที่บรรจุในหีบห่อที่เป็ นมาตรฐานเดียว (Standard Packing) เช่น ลังไม้ หรื อลังกระดาษที่มี
ขนาดกว้ างยาวเท่ากัน ของที่บรรจุมีจํานวนเท่ากัน เช่น นมสด สุรา เบียร์ อาหารปนแป้ง วิทยุ
- ของที่มาเป็ นถังเหล็กหรื อถังไฟเบอร์ (Drum or Fiber Drum) ที่มีลกั ษณะขนาด นํ ้าหนัก และ
จํานวนของที่บรรจุเท่ากัน เช่น จุกขวด นํ ้ายาดับกลิ่น นํ ้ามันเครื่ อง สีทา
- ของที่บรรจุมาในถุงกระดาษหรื อกระสอบ ที่มีลกั ษณะขนาด นํ ้าหนัก และจํานวนของที่บรรจุเท่ากัน
เช่น ปุ๋ย แอมโมเนีย แป้ง ข้ าวสาลี หิน กากเพชร นํ ้าตาล
- ของที่บรรจุมาในหีบโปร่ง (Crate) เช่น เครื่ องยนต์
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 จํานวนและนํา้ หนักของสินค้ า
 จํานวนหีบห่อรวม (Total Package Amount) ให้ บนั ทึกค่าลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน หากสินค้ ามี
หลายลักษณะรวมกัน ให้ ระบุจํานวนหีบห่อรวม
 ลักษณะหีบห่อรวม (Total Package Unit Code) ให้ บนั ทึกค่าลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน UNECE
Recommendation 21 หากสินค้ ามีหลายลักษณะรวมกัน เช่น กล่อง Roll Drum ให้ ระบุหน่วยเป็ น “PK”
 นํ ้าหนักสุทธิรวม (Total Net Weight) ต้ องมีค่าเท่ากับนํ ้าหนักสุทธิ (Net Weight) รวมทุกรายการเท่านัน้
 หน่วยของนํ ้าหนักสุทธิ (Net Weight Unit Code ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้
ดังต่อไปนี ้
KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat
 นํ ้าหนักรวม (Total Gross Weight) ต้ องมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่านํ ้าหนักสุทธิรวม (Total Net Weight)
เท่านัน้ สําหรับทางอากาศใช้ นํ ้าหนักตาม D/O
 หน่วยของนํ ้าหนักรวม (Total Gross Weight Unit Code) ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation
20 มีค่าได้ ดงั ต่อไปนี ้
KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat

หน้ า 59 จาก 219

คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)

 มีปัญหาในเรื่องต่ างๆ ต้ องการให้ ตรวจสอบข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า
 “Assessment Request Code“ “มีปัญหาพิกดั ราคา พบเจ้ าหน้ าที่ ที่ท่าหรื อที่ ที่นําเข้ า”
(1) กรณีมีปัญหาและต้ องการพบเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากร ณ ท่า หรื อที่ หรื อสนามบินที่นําของเข้ า
- ในเรื่ องปั ญหาพิกดั ศุลกากร อัตราศุลกากร ราคาศุลกากร
- ในเรื่ องที่ต้องแจ้ งความไว้ ต่อเจ้ าหน้ าที่ก่อนการส่งมอบว่าจะยื่นคําขอคืนเงินอากร และได้ มีการ
แจ้ งเหตุผลไว้ ในช่อง หมายเหตุ “Remark” แล้ ว
- ในเรื่ องที่มีปัญหาอื่น ๆ และต้ องการให้ ตรวจสอบข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ าหรื อดําเนินการใด ๆ
(2) กรณีของนําเข้ าเป็ นของที่มีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
- ของนําเข้ าตามภาค 4 แห่งพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร
- ของเก่าใช้ แล้ ว
- ของด้ อยสภาพ
(3) ในการจัดทําข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ าตาม (1) หรื อ (2) ให้ ระบุค่า “Y” ในช่อง “Assessment
Request Code“ “มีปัญหาพิกดั ราคา พบเจ้ าหน้ าที่ ที่ท่าหรื อที่ ที่นําเข้ า”
(4) ระบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากรจะสัง่ การตรวจใบขนสินค้ าขาเข้ าเป็ น “เปิ ดตรวจ”
(5) พบเจ้ าหน้ าที่ ณ หน่วยบริ การท่า หรื อที่ หรื อสนามบินที่นําของเข้ า เพื่อยื่นหลักฐานหรื อเอกสาร
มาแสดง หรื อร้ องขอให้ เจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรพิจารณาดําเนินการใด ๆ
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 รหัสสกุลเงินตราและอัตราแลกเปลี่ยน
 รหัสสกุลเงินตรา (Currency Code) ให้ บนั ทึกค่าดังนี ้
- รหัสสกุลเงินตรา (Currency Code) ในส่วน Import Declaration Control ให้ บนั ทึกค่ารหัสสกุล
เงินตราตามมาตรฐาน หากสินค้ ามีหลายสกุลเงินตราในใบขนสินค้ าให้ ใช้ รหัสสกุลเงินตราที่มีอตั ราแลกเปลี่ยน
สูงสุด
- รหัสสกุลเงินตรา (Currency Code) ในส่วน Import Declaration Control (Invoice) ให้ บนั ทึกค่า
รหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน หากสินค้ ามี หลายสกุลเงิ นตราในใบขนสินค้ าให้ ใช้ รหัสสกุลเงินตราที่มีอัตรา
แลกเปลี่ยนสูงสุด
- รหัสสกุลเงินตรา (Currency) ในส่วน Import Declaration Detail ให้ บนั ทึกค่ารหัสสกุลเงินตราจริ ง
ตามมาตรฐาน
 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Exchange Rate) ให้ บนั ทึกค่า ดังนี ้
- ให้ บนั ทึกค่าโดยตรวจสอบกับแฟ้มข้ อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราขาเข้ า
- ให้ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินตราที่มีอตั ราแลกเปลี่ยนสูงสุด
 หลักการคํานวณราคาของจากเงินตราต่ างประเทศเป็ นเงินตราไทย
(1) การคํานวณราคาของให้ เป็ นเงินตราไทย ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
- คํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่กรมศุลกากรประกาศกําหนดสําหรับ
การนําเข้ าและการส่งออก
- ของที่นําเข้ า ให้ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใช้ อยูใ่ นวันนําเข้ า
- ของส่งออกให้ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใช้ อยูใ่ นวันที่ออกใบขนสินค้ าให้
(2) การประกาศกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สํานักมาตรฐานพิธีการและราคา
ศุลกากร จะดําเนินการ ดังนี ้
- พิจารณากําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทย จากข้ อมูลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในรอบ 7 วัน ก่อนวันประกาศ โดยใช้ อตั ราซื ้อสําหรับการส่งออก และอัตราขายสําหรับ
การนําเข้ า
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- ดําเนินการให้ มีการประกาศใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก่อนสิ ้นเดือนไม่น้อยกว่า
7 วัน และมีผลใช้ ในเดือนถัดไป หากวันประกาศตรงกับวันหยุดราชการ ให้ ประกาศในวันทําการถัดไป
- กรณี มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินหรื อในระหว่างเดือนปรากฏว่าอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทยสูงขึ ้นหรื อลดลงเกินกว่าร้ อยละ 10 ของอัตราที่ใช้ อยู่ อาจ
ประกาศเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันบังคับใช้
 ฐานะของผู้ซอื ้ (Buyer Status) ต้ องบันทึกค่า ดังนี ้
- AG

=

AGENT ตัวแทน

- DI

=

DISTRIBUTOR ผู้จําหน่าย

- CO

=

CONCESSIONAIRE ผู้ได้ รับสัมปทาน

- MA

=

MAKER ผู้ผลิต

- OT

=

OTHER อื่น ๆ

 ฐานะของผู้ขาย/ผู้ส่งของ (Consignor Status) ต้ องบันทึกค่า ดังนี ้
- AG

=

AGENT ตัวแทน

- DI

=

DISTRIBUTOR ผู้จําหน่าย

- CO

=

CONCESSIONAIRE ผู้ได้ รับสัมปทาน

- MA

=

MAKER ผู้ผลิต

- OT

=

OTHER อื่น ๆ

 ระดับการค้ าของผู้ขาย (Commercial Level) ต้ องบันทึกค่า ดังนี ้
- WO

=

WHOLESALER ขายส่ง

- RE

=

RETAIL ขายปลีก
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 หลักการรวมรายการของบัญชีราคาสินค้ า
 เลขที่บัญชีราคาสินค้ า (Invoice Number) ให้ ระบุค่าตามจริ ง กรณีการนําเข้ าไม่หมดในครัง้ เดียว
สามารถใช้ เลขที่บญ
ั ชีราคาสินค้ า ในใบขนสินค้ าขาเข้ าซํ ้าได้ อีก
 ลําดับรายการในบัญชีราคาสินค้ า (Invoice Item Number) ให้ ระบุคา่ ตามจริ ง
- เพื่อเป็ นการแจ้ งว่ารายการในใบขนสินค้ าขาเข้ ารายการนี ้มาจาก Invoice Number และ Invoice
Item Number ใด
- ในแต่ละรายการของใบขนสินค้ าขาเข้ าสามารถใช้ Invoice Number และ Invoice Item Number
ซํ ้ากันได้ เช่น กรณีใช้ สทิ ธิ BOI, ใช้ สิทธิ 19 ทวิ, สุทธินํากลับ
 หลักการรวมเอกสาร Invoice เป็ นข้ อมูล Import Declaration Detail
(1) สามารถบันทึกข้ อมูลรายละเอียดใบขนสินค้ าจัดกลุ่มรายการตามพิกดั ศุลกากร (Tariff Code)
และรหัสสถิติสนิ ค้ า (Statistical Code) เดียวกันรวมกันได้ ภายใต้ เงื่อนไข ดังนี ้
- ชนิดของภาษาอังกฤษ (English
(Thai Description of Goods) เดียวกัน และ

Description

- ราคาต่อหน่วยเงินต่างประเทศ (Unit
(Unit Price Baht) เท่ากัน และ

Price

of

Goods) และชนิดของภาษาไทย

Foreign) และราคาต่อหน่วยเงินบาท

- รหัสสกุลเงินตรา (Currency) ตามมาตรฐาน ISO ของแต่ละรายการเหมือนกัน และ
- รหัสประเทศกําเนิด (Origin Country) ตามมาตรฐาน ISO เดียวกัน และ
- ปี ที่ผลิตสินค้ า (Product Year) เดียวกัน และ
- พิกดั สรรพสามิต (Excise No) รวมถึงปริ มาณที่ใช้ ในการคํานวณภาษี สรรพสามิต (Excise
Quantity) และหน่วยของปริ มาณ (Excise Quantity Unit) ตามมาตรฐาน ISO เดียวกัน
- มีรหัสสิทธิพิเศษ (Privilege Code) เดียวกัน และมีประเภทของข้ อมูล (Nature of Transaction)
เดียวกัน เช่น 11 = เป็ นการค้ า , 21 = เป็ นของแถม/ไม่มีมลู ค่าทางการค้ า , 90 = รับจ้ างทําของ เป็ นต้ น
(2) ในการจัดทําข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ าให้ แยกรายการของในส่วน Import Declaration Detail แม้ ตาม
บัญชีราคาสินค้ าจะมี Invoice Item Number ซํ ้ากัน ในกรณีใช้ สทิ ธิทางภาษี อากรต่างกัน ดังนี ้
- เป็ นรายการสุทธินํากลับ (Re- Importation Certificate)
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- เป็ นรายการใช้ สทิ ธิสง่ เสริ มการลงทุน (BOI)
- เป็ นรายการใช้ สทิ ธิคลังสินค้ าทัณฑ์บน (BOND)
- เป็ นรายการใช้ สทิ ธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (19 bis)
- เป็ นรายการใช้ สทิ ธิสง่ กลับไปยังต่างประเทศเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-Export)
- เป็ นการใช้ สิทธิเขตปลอดอากร (Free Zone : FZ)
- เป็ นการใช้ สิทธิเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)
- เป็ นรายการขออนุมตั ิใบขนสินค้ าหลายเที่ยวเรื อ (Several)
- การใช้ สิทธิประโยชน์ การใช้ สิทธิยกเว้ นอากร ในกรณีอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(3) หากมีเลขที่ใบขนสินค้ าที่อ้างถึง (Reference Declaration Number) และรายการในใบขนสินค้ าที่อ้างถึง
(Reference Declaration Line Number) ต่างกัน ให้ แยกรายการของในส่วน Import Declaration Detail ด้ วย
(4) กรณีสินค้ าที่นําเข้ าเป็ น รถยนต์ เหล้ า บุหรี่ ไวน์ ห้ ามรวมรายการ
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 ราคาของในการจัดทําข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า
 ราคาของ CIF เงินต่างประเทศ (CIF Value Foreign)
 ราคาของ CIF เงินบาท (CIF Value Baht) มีค่าเท่ากับราคาของ CIF เงินต่างประเทศ คูณด้ วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา
 Term หมายถึง เงื่อนไขการซื ้อขายตาม Inco Terms
Loading Export- Carriage Unloading Loading Carriage Unloading Loading Carriage Insurance Import Import
on truck Customs to port of truck in charges to port charges on truck to place of
customs taxes
(carrier) declaration
of
port of in port
of
in port of in port destination
clearance
export
export
of
import
import
of
export
import
EXW

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

FCA

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

FAS

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

FOB

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

CFR

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

CIF

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Yes

No

No

DAT

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

DAP

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

CPT

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

CIP

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

DDP

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

 Incoterms (International Commercial Terms) เป็ นข้ อกําหนดการส่งมอบสินค้ า (Term of
Shipment) ระหว่างผู้ซื ้อกับผู้ขายที่เป็ นสากล ซึง่ กําหนดขึ ้นโดยสภาหอการค้ านานาชาติ (International Chamber
of Commerce) ได้ มีการประชุมบรรดาสมาชิกสภาหอการค้ าระหว่างประเทศทุก 10 ปี เพื่อวางหลักเกณฑ์
ข้ อตกลงในการส่งมอบสินค้ าระหว่างประเทศ เริ่ มใช้ ในปี ค.ศ. 1963 ฉบับปั จจุบนั ปรับปรุ งแก้ ไขเมื่อ ค.ศ. 2010
ประกาศใช้ เมื่อ 1 มกราคม ค.ศ. 2011 เพื่อให้ กฎเกณฑ์ดงั กล่าวสอดคล้ องกับหลักปฏิบตั ิทางการค้ าระหว่างประเทศ
และในประเทศในปั จจุบนั โดยกําหนดให้ ขอบเขตของ Incoterms @ 2010 จํากัดอยูเ่ ฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิและ
หน้ าที่ของคู่สญ
ั ญาซื ้อขาย ในเรื่ องการสส่งมอบสินค้ าที่ขาย ว่าโดยนัยของสินค้ า “ที่จบั ต้ องได้ ” (Tangible Goods)
เท่านัน้ ไม่รวมถึง “ที่จบั ต้ องไม่ได้ ”
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 ข้ อตกลงการส่งมอบของในทางการค้ าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms : Incoterms)
ข้ อตกลงการส่งมอบของในทางการค้ าระหว่างประเทศ เป็ นข้ อตกลงที่กําหนดโดยหอการค้ าระหว่างประเทศ เพื่อ
ใช้ แปลความข้ อตกลงการค้ าต่างประเทศ ให้ เกิดความเข้ าใจในหน้ าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย
ประกอบด้ วยข้ อตกลง 4 กลุม่ จํานวน 11 ข้ อตกลง ดังต่อไปนี ้
- Group E (การออกจากสถานที่)
(1) EXW (…….name Point within the place of Seller) ย่อจากคําว่า “Ex Works” เงื่อนไขการ
ส่งมอบนี ้ ผู้ขายจะสิ ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้ าตามสัญญาก็ตอ่ เมื่อ ผู้ขายได้ จดั ให้ สินค้ าพร้ อมสําหรับการส่งมอบ
ณ สถานที่ของผู้ขายเอง (Delivery point) โดยผู้ขายมิต้องรับผิดชอบในการขนสินค้ าขึ ้นยานพาหนะ ไม่ต้องทําพิธี
การส่งออก (Customs Clearance) ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการขนสินค้ า (Transport) จากสถานที่ของผู้ขายไปยัง
จุดหมายปลายทาง และความเสี่ยงภัยต่าง ๆ เป็ นของผู้ซื ้อ
- Group F (การขนส่ งหลักไม่ ถูกจ่ ายโดยผู้ขาย)
(2) FCA (……..name Point within the Place of Shipment) ย่อจากคําว่า “Free Carrier” เงื่อนไข
การส่งมอบนี ้ ผู้ขายจะสิ ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้ าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ สง่ มอบสินค้ าให้ กบั ผู้รับขนส่งที่
ระบุโดยผู้ซื ้อ ณ สถานที่ของผู้รับขนส่งที่เมืองท่าต้ นทาง ผู้ขายจะต้ องทําพิธีการส่งออก (Customs Clearance)
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการขนส่งสินค้ าและความเสี่ยงภัยระหว่างการขนส่งจากสถานที่ของผู้ขายจนกระทัง่ ถึง
สถานที่ของผู้รับขนส่งรายแรก (Delivery point) ส่วนค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการขนสินค้ าและความเสี่ยงภัยต่าง ๆ
จากสถานที่ขนส่งสินค้ าที่ประเทศต้ นทาง ไปยังจุดหมายปลายทาง เป็ นของผู้ซื ้อ
(3) FAS (…….name Port of Shipment) ย่อจากคําว่า “Free Alongside Ship” เงื่อนไขการส่ง
มอบนี ้ ผู้ขายจะสิ ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้ าตามสัญญาก็ตอ่ เมื่อ ผู้ขายได้ นําสินค้ าไปยังกาบเรื อ ณ ท่าเรื อต้ นทาง
ที่ระบุไว้ (Delivery point) ส่วนค่าใช้ จ่ายในการนําของขึ ้นเรื อ ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งสินค้ าความเสี่ยงภัยในการนํา
ของขึ ้นเรื อและระหว่างการขนส่ง เป็ นภาระของผู้ซื ้อในทันทีที่สินค้ าถูกส่งมอบไปยังกาบเรื อ ผู้ขายเป็ นผู้ทําพิธีการ
ส่งออกและรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการทําพิธีการส่งออก รวมทังการขอใบอนุ
้
ญาตส่งออกตลอดจนค่าภาษี อากร
ส่งออก
(4) F.O.B. (…….name Port of Shipment) ย่อมาจากคําว่า “Free on Board” เงื่อนไขการส่ง
มอบนี ้ ผู้ขายจะสิ ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้ าตามสัญญาก็ตอ่ เมื่อ ผู้ขายได้ สง่ มอบสินค้ าข้ ามกาบเรื อขึ ้นไปบนเรื อ
สินค้ า ณ ท่าเรื อต้ นทางที่ระบุไว้ (Delivery point) ผู้ขายเป็ นผู้รับผิดชอบการทําพิธีการส่งออกด้ วย ส่วนค่าใช้ จ่าย
ในการขนส่งสินค้ า และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ รวมทั ้งความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้ าเป็ นภาระของผู้ซื ้อในทันทีที่ของ
ผ่านกาบระวางเรื อไปแล้ ว
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- Group C (การขนส่ งหลักถูกจ่ ายโดยผู้ขาย)
(5) CFR (……name Port of Destination) ย่อมาจากคําว่า “Cost and Freight” เงื่อนไขการส่งมอบนี ้
ผู้ขายจะสิน้ สุดภาระการส่งมอบสินค้ าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ ส่งมอบสินค้ าข้ ามกาบเรื อขึ ้นไปบนเรื อสินค้ า
(Delivery point) ผู้ขายเป็ นผู้รับผิดชอบในการทําพิธีการส่งออก และจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้ า ส่วนค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
รวมทั ้งความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้ าเป็ นภาระของผู้ซื ้อในทันทีที่ของผ่านกาบระวางเรื อไปแล้ ว
(6) CIF (…….name Port of Destination) ย่อมาจากคําว่า “Cost, Insurance and Freight” เงื่อนไข
การส่งมอบนี ้ ผู้ขายจะสิ ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้ าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ ส่งมอบสินค้ าข้ ามกาบเรื อขึ ้นไปบน
เรื อสินค้ า ผู้ขายเป็ นผู้รับผิดชอบในการทําพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางเรื อ และค่าประกันภัยขนส่งสินค้ า เพื่อคุ้มครอง
ความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้ าจนถึงมือผู้ซื ้อให้ แก่ผ้ ซู ื ้อด้ วย
(7) CPT (……name Point within the Place of Destination) ย่อจากคําว่า “Carriage Paid To”
เงื่อนไขการส่งมอบนี ้ ผู้ขายจะสิ ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้ าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ ส่งมอบสินค้ าให้ ผ้ รู ับ
ขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื ้อ ณ สถานที่ของผู้รับขนส่งสินค้ าที่เมืองท่าต้ นทาง ผู้ขายเป็ นผู้รับผิดชอบในการทําพิธีการ
ส่งออกและจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้ า ส่วนค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ รวมทั ้งความเสี่ยงภัยในการขนส่งเป็ นภาระของผู้ซื ้อ
ในทันทีที่สนิ ค้ าถูกส่งมอบให้ แก่ผ้ รู ับขนส่งสินค้ าที่เมืองท่าต้ นทาง
(8) CIP (………name Point within the Place of Destination) ย่อจากคําว่า “Carriage and
Insurance Paid To” เงื่อนไขการส่งมอบนี ้ ผู้ขายจะสิ ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้ าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ ส่ง
มอบสินค้ าให้ ผ้ รู ับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื ้อ ณ สถานที่ของผู้รับขนส่งสินค้ าที่เมืองท่าต้ นทาง ผู้ขายเป็ นผู้รับผิดชอบใน
การทําพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางขนส่งสินค้ า และค่าประกันภัยขนส่งสินค้ า เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการ
ขนส่งสินค้ าจนถึงมือผู้ซื ้อให้ แก่ผ้ ซู ื ้อด้ วย
- Group D (การมาถึง)
(9) DAT (………name Point within the Place of Destination) ย่อจากคําว่า “Delivered At Terminal”
เป็ นเทอมใหม่ แทน DEQ (Delivered Ex Quay) DAT สามารถใช้ กบั การขนส่งแบบใดก็ได้ รวมทั ้งใช้ ได้ กบั การ
ขนส่งที่มากกว่าหนึ่งรูปแบบในการขนส่ง (Multi Modern Transport) สําหรับการส่งมอบสินค้ านั ้น ถือว่าผู้ขายได้
ส่งมอบสินค้ า เมื่อมีการขนถ่ายสินค้ าลงจากยานพาหนะที่บรรทุก ไปไว้ ยงั ที่ที่ผ้ ซู ื ้อจัดไว้ ณ อาคารขนถ่ายสินค้ า ใน
้
่เกี่ยวกับการนําสินค้ าไปถึงและการขนถ่ายสินค้ า
ท่าเรื อ หรื อปลายทางตามที่ระบุไว้ ผู้ขายรับความเสี่ยงทังหมดที
ณ ท่ าเที ยบพาหนะขนส่งที่ ท่าเรื อ หรื อสถานที่ ปลายทางที่ ระบุ ผู้ขายต้ องผ่านพิธีการเพื่ อการส่งออก แต่ไม่มี
ภาระหน้ าที่ผ่านพิธีการเพื่อการนําเข้ า ชําระอากรขาเข้ าใด ๆ หรื อดําเนินการผ่านพิธีการศุลกากรนําเข้ าใด ๆ
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(10) DAP (………name Point within the Place of Destination) ย่อจากคําว่า “Delivered At Piace”
เป็ นเทอมใหม่แทน DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivery Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay) และ
DDU (Delivered Duty Unpaid) ซึง่ ทางหอการค้ านานาชาติเห็นว่า เทอมเดิมทั ้งสี่เทอมดังกล่าวค่อนข้ างคล้ ายกัน
มากแตกต่างกันเพียงเล็กน้ อย จึงยุบรวมกันเพื่อให้ เกิดความสะดวกยิ่งขึ ้น และตามข้ อมูลเบื ้องต้ น ผู้ขายตามเทอม
DAP จะต้ องรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายต่าง ยกเว้ นค่าภาษีและพิธีการนําเข้ า และต้ องรับความเสี่ยงภัย จนสินค้ าถึง
จุดหมายปลายทาง ผู้ขายต้ องผ่านพิธีการเพื่อการส่งออก แต่ไม่มีภาระหน้ าที่ผ่านพิธีการเพื่อการนําเข้ า ชําระอากร
ขาเข้ าใด ๆ หรื อดําเนินการผ่านพิธีการศุลกากรนําเข้ าใด ๆ
(11) DDP (………name Point within the Place of Destination) ย่อจากคําว่า “Delivered Duty Paid”
เงื่อนไขการส่งมอบนี ้ ผู้ขายจะสิ ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้ าตามสัญญาก็ตอ่ เมื่อ ผู้ขายได้ จดั ให้ สนิ ค้ าพร้ อมส่งมอบ ณ
สถานที่ปลายทางของผู้ซื ้อ ซึง่ ผู้ขายเป็ นผู้รับผิดชอบการทําพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางขนส่งสินค้ า ค่าประกันภัย
ขนส่งสินค้ า และเป็ นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายในการนําของลงจากเรื อและค่าขนส่งสินค้ าไปยัง
สถานที่ที่ผ้ ซู ื ้อระบุไว้ จนกระทัง่ สินค้ าพร้ อมส่งมอบ ณ สถานที่ปลายทาง ผู้ขายต้ องเป็ นผู้ดําเนินพิธีการนําเข้ าสินค้ า
ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อและเป็ นผู้จ่ายค่าภาษี นําเข้ าแทนผู้ซื ้อด้ วย
 Total Invoice หมายถึง ยอดเงินรวมของราคาสินค้ าตามบัญชีราคาสินค้ าเป็ นเงินบาท
- ทุกรายการในใบขนสินค้ ารวมกันแล้ วสามารถจะเท่ากับหรื อไม่เท่ากับ Total Invoice ในส่วน
ควบคุม ได้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการซื ้อขาย ตัวอย่างเช่น ข้ อมูลในเอกสารบัญชีราคาสินค้ า Total Invoice = 20,000
Term CIF แต่ Unit Price สําแดงราคาเป็ น Term FOB โดยให้ บนั ทึกข้ อมูลตามจริ ง ดังนั ้น Total Invoice ส่วน
Control = Term CIF และ Unit Price ให้ ใส่ข้อมูลตาม Term FOB ได้ มีผลให้ จํานวนเงินของแต่ละรายการเงิน
บาท ตามเอกสาร Invoice รวมกันทุกรายการ <> Total Invoice ใน Control

 ส่ วนลด (Discount)
(1) ที่สามารถหักออกจากราคาซื ้อขายได้ ได้ แก่
- ส่วนลดเงินสด (CASH DISCOUNT) เป็ นส่วนลดที่ผ้ ขู ายลดให้ เนื่องจากการชําระเงินเป็ นเงิน
สดหรื อชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด
- ส่วนลดปริ มาณ (QUANTITY DISCOUNT) เป็ นส่วนลดที่ผ้ ขู ายลดให้ สําหรับการซื ้อในปริ มาณ
สูงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
- ส่วนลดทางการค้ า (TRADE DISCOUNT) เป็ นส่วนลดสําหรับการค้ าที่แตกต่างกัน เช่น ขายส่ง
ขายปลีก หรื อผู้บริ โภครายสุดท้ าย
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(2) กรณีสว่ นลดอื่น ๆ นอกจากข้ อ (1) ข้ างต้ น
- ในการจัดทําข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ าให้ ระบุคา่ “Y” ในช่อง “Assessment request code” “มี
ปั ญหาพิกดั ราคา พบเจ้ าหน้ าที่ ที่ท่าหรื อที่ ที่นําเข้ า”
- พบเจ้ าหน้ าที่ ณ หน่วยบริ การท่า หรื อที่ หรื อสนามบินที่นําของเข้ า เพื่อยื่นหลักฐานหรื อเอกสาร
จากผู้ขายมาแสดงให้ เจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรพิจารณาว่ามีเหตุผลเพียงพอและสมควรจะรับส่วนลดนั ้นได้ หรื อไม่
- หากผู้นําของเข้ าไม่สามารถยื่นเอกสารหลักฐานหรื อเอกสารจากผู้ขายมาแสดง ในขณะการ
ตรวจสอบพิกดั ราคา และของได้ และประสงค์จะนําของออกจากอารักขาศุลกากรไปก่อน ให้ ผ้ นู ําของเข้ าวางเงิน
เพิ่มเติมเป็ นประกันให้ ครบจํานวนสูงสุดของอากรที่พงึ ต้ องเสีย
- เจ้ าหน้ าที่ศุลกากรหน่วยบริ การ จะเสนอผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรพิจารณาอนุมตั ิ หรื อ
นายด่านศุลกากร หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย เพื่อขอหักส่วนลดหรื อขอวางประกันแล้ วแต่กรณี
(3) กรณีผ้ นู ําของเข้ าไม่มีหลักฐานหรื อเอกสารอื่นจากผู้ขายมาแสดง ให้ กําหนดราคาศุลกากรโดยไม่
มีสว่ นลด

 ค่ าบําเหน็จตัวแทนจากการขายและค่ านายหน้ า
(1) ค่าบําเหน็จตัวแทนจากการขาย (Selling Commission) หมายถึง ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินที่
ผู้ขายจ่ายให้ แก่บคุ คลหรื อนิติบคุ คลผู้เป็ นตัวแทนของตนในการขายของที่นําเข้ า ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงค่าบําเหน็จตัวแทน
จากการซื ้อ (Buying Commission)
(2) ค่านายหน้ าหรื อค่าคนกลาง (Brokerage) หมายถึง ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินที่ผ้ ขู ายและหรื อผู้ซื ้อจ่าย
ให้ แก่บคุ คลหรื อนิติบคุ คลผู้เป็ นตัวกลางในการติดต่อซื ้อขายจนสําเร็ จ ค่าธรรมเนียมหรื อค่านายหน้ าเป็ นผลตอบแทนที่
เกี่ยวข้ องกับ “คนกลาง” ซึง่ ทํางานโดยอิสระไม่ใช่ลกู จ้ างหรื อพนักงานของผู้ซื ้อหรื อผู้ขาย
(3) ในการจัดทําข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า
(3.1) ในกรณีที่ผ้ นู ําของเข้ ามีหลักฐานการชําระค่าบําเหน็จตัวแทนจากการขาย ให้ นํามารวมไว้
เป็ นราคาศุลกากร
(3.2) กรณีไม่มีหลักฐานการชําระค่าบําเหน็จตัวแทนหรื อค่านายหน้ า หรื อหลักฐานการซื ้อ
ขายของผู้นําของเข้ า ให้ บวกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ของราคาซื ้อขายตามเงื่อนไขการส่งมอบที่ระบุไว้ ใน Invoice สําหรับ
กรณี ดังต่อไปนี ้
- บัญชีราคาสินค้ าระบุชื่อผู้นําของเข้ าและผู้ซื ้อเป็ นคนละรายกัน
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คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)
- ใบตราส่งสินค้ า (Bill of Lading:B/L) หรื อบัญชีราคาสินค้ า (Invoice) สําแดง Sold To
และ Ship To เป็ นชื่อคนละบริ ษัท
- ใบตราส่งสินค้ า (Bill of Lading:B/L) หรื อบัญชีราคาสินค้ า (Invoice) สําแดง
Consignee เป็ นชื่อผู้นําเข้ าแต่ Notify Party เป็ นชื่ออีกบริ ษัทหนึ่ง ยกเว้ นกรณีเป็ นชื่อธนาคาร หรื อตัวแทนเรื อ หรื อ
ผู้รับจัดการขนส่ง
- มีการชําระเงินผ่านบุคคลที่สาม เว้ นแต่ กรณีบริ ษัทในเครื อหรื อบริ ษัทที่มีธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องหรื อมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจการค้ าระหว่างกัน ซึ่งได้ มอบหมายให้ ศูนย์บริ หารเงินทํ าหน้ าที่บริ หาร
จัดการเงินตราต่างประเทศแทนตน
- มีบคุ คลหลายฝ่ ายเกี่ยวข้ องในการซื ้อขาย
(3.3) กรณีตามข้ อ (3.2) หากผู้นําของเข้ ายืนยันว่าไม่มีการชําระค่าบําเหน็จตัวแทนหรื อ
ค่านายหน้ า หรื อมีแต่ได้ มีการรวมไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของราคาแล้ ว
- ในการจัดทําข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ าให้ ระบุค่า “Y” ในช่อง “Assessment Request
Code” “มีปัญหาพิกดั ราคา พบเจ้ าหน้ าที่ ที่ท่าหรื อที่ ที่นําเข้ า”
- พบเจ้ าหน้ าที่ ณ หน่วยบริ การท่า หรื อที่ หรื อสนามบินที่ นําของเข้ า เพื่อยื่นหลักฐาน
หรื อเอกสารจากผู้ขายมาแสดงให้ เจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรพิจารณาว่า การซื ้อขายไม่มีการชําระค่าบําเหน็จตัวแทนจาก
การขาย หรื อมีแต่นํามารวมไว้ เป็ นราคาศุลกากรแล้ ว
 ค่ าสิทธิและค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต (Royalties and License Fees)
(1) ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะต้ องนํามารวมไว้ เป็ นราคาศุลกากร
้ ความเกี่ยวข้ องกับของที่นําเข้ าซึ่งผู้ซื ้อต้ อง
(2) ในกรณีที่ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนันมี
ชําระโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมอันเนื่องจากเป็ นเงื่อนไขของการขายของที่นําเข้ าเท่าที่ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญ าตนัน้ ยังไม่ไ ด้ รวมไว้ ในราคาที่ ชํ าระจริ ง หรื อราคาที่ จะต้ องชํ าระในการนํ าค่ าสิท ธิ และค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตมารวมไว้ ในราคาที่ชําระจริ งหรื อราคาที่จะต้ องชําระ
(3) ในการจัดทําข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ าให้ ระบุค่า “Y” ในช่อง “Assessment Request Code”
“มีปัญหาพิกดั ราคา พบเจ้ าหน้ าที่ ที่ท่าหรื อที่ ที่นําเข้ า”
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คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)
(4) กรณีมีเอกสารสัญญา ข้ อตกลง ข้ อผูกพัน หรื อหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ระบุค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอย่างชัดเจนและสามารถคํานวณได้ ให้ นําค่าสิทธิและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนันมารวมไว้
้
เป็ นราคาศุลกากร
(5) กรณีมีเอกสารสัญญา ข้ อตกลง ข้ อผูกพัน หรื อหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ระบุค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอย่างชัดเจน แต่ยงั ไม่สามารถคํานวณได้ ในขณะจัดทําข้ อมูล
ใบขนสินค้ าขาเข้ า
(5.1) ให้ ผ้ นู ําของเข้ าประมาณการค่าสิทธิที่ต้องชําระสําหรับแต่ละรอบบัญชีโดยใช้ ฐานค่าสิทธิ
ที่ยงั มิได้ หกั ภาษี ณ ที่จ่ายของรอบบัญชีที่ผ่านมานํามาคาดการณ์การขายในรอบบัญชีปัจจุบนั ว่าน่าจะมียอดขาย
เป็ นจํานวนเท่าใด เพื่อนํามาคํานวณหาประมาณการค่าสิทธิที่จะต้ องชําระสําหรับรอบบัญชีนี ้ โดยคํานวณเป็ น
อัตราร้ อยละของราคา CIF แล้ วนําไปบวกเพิ่มในราคา CIF เป็ นราคาศุลกากร
(5.2) ในการจัดทําข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ าให้ ระบุค่า “หากชําระอากรเกินประสงค์จะขอคืน
อากร” ในช่อง “Remark”
(6) กรณีที่ผ้ นู ําของเข้ าทราบว่ามีค่าสิทธิ แต่ไม่สามารถคํานวณค่าสิทธิได้ หรื อสัญญาซื ้อขายระบุ
ค่าสิทธิไว้ ไม่ชดั เจน
(6.1) ให้ ผ้ นู ําของเข้ าวางประกันเพิ่มโดยคํานวณค่าสิทธิที่จะต้ องวางประกันจากยอดขายสุทธิ
ของรอบบัญชีที่ผ่านมา
(6.2) ในการจัดทําข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ าให้ ระบุค่า “หากชําระอากรเกินประสงค์จะขอคืน
อากร” ในช่อง “Remark”
(7) กรณีที่มีการชําระค่าสิทธิในกรณีอื่น ๆ
(7.1) ในการจัดทําข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ าให้ ระบุค่า “มีค่าสิทธิ หากชําระอากรเกินประสงค์จะ
ขอคืนอากร” ในช่อง “Remark”
(7.2) พบเจ้ าหน้ าที่ ณ หน่วยบริ การท่า หรื อที่ หรื อสนามบินที่นําของเข้ า เพื่อยื่นหลักฐานหรื อ
เอกสารมาแสดงให้ เจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรพิจารณากําหนดวงเงินประกัน
(8) ให้ ผ้ นู ําของเข้ ายื่นใบสรุ ปยอดรวมค่าสิทธิต่อหน่วยงานบริ การ ณ ท่า หรื อที่ หรื อสนามบินที่นํา
ของเข้ า ภายใน 30 วันนับแต่วนั ครบงวดการชําระค่าสิทธิ
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คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)
(9) เจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรจะดําเนินตรวจสอบและประเมินราคาใหม่และบันทึกผลรายละเอียดของการ
ประเมินราคาและค่าภาษีอากรที่ขาดหรื อเกินไว้ ในใบขนสินค้ าขาเข้ า โดยจัดทําข้ อมูล Reassessment
(10) กรณีชําระค่าภาษี อากรไว้ ขาด ให้ ดําเนินการออกแบบแจ้ งการประเมินอากรขาเข้ าภาษี สรรพสามิต
และภาษีมลู ค่าเพิม่ (แบบ กศก.115) และแจ้ งให้ ผ้ นู ําของเข้ าชําระค่าภาษี อากรพร้ อมเงินเพิ่มให้ ครบถ้ วน
(11) กรณีชําระค่าภาษี อากรไว้ เกิน ให้ ส่งเรื่ องไปยังหน่วยงานที่ มีหน้ าที่พิจารณาคืนเงินอากร
พิจารณาดําเนินการต่อไป
(12) การดําเนินงานในการประเมินอากรใหม่ กรณีอากรเกินหรื ออากรขาดไม่ต้องส่งเรื่ องให้ หน่วยงาน
คดีพิจารณาความผิดกับผู้นําของเข้ า
 ค่ าประกันภัย ค่ าขนส่ งของ ค่ าขนของลง ค่ าขนของขึน้ หรื อ ค่ าจัดการต่ าง ๆ
(1) กรณี บัญชีราคาสินค้ า (Invoice) รายใดไม่มีค่าประกันภัย (Insurance) หรื อไม่มีเอกสาร
หลักฐานการจ่ายค่าประกันภัยให้ บวกค่าประกันภัยขึ ้นอีกร้ อยละ 1 ของราคา FOB
(2) กรณีบญ
ั ชีราคาสินค้ า (Invoice) รายใดไม่มีค่าขนส่งของ (Freight) หรื อไม่มีเอกสารหลักฐาน
การจ่ายค่าขนส่งของให้ ดําเนินการดังนี ้
(2.1) การนําเข้ าทางเรื อและทางบกให้ บวกค่าขนส่งเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 10 ของราคา FOB
(2.2) การนําเข้ าทางอากาศยานให้ บวกค่าขนส่งทางอากาศยานเข้ ากับราคาของ และค่า
ประกันภัย เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณค่าภาษี อากรดังนี ้
- ให้ ใช้ ค่าขนส่งตามที่ปรากฏในต้ นฉบับ HAWB (House Air Waybill) จากท่าต้ นทาง
บรรทุก ซึง่ ได้ รับการรับรองจากบริ ษัทผู้ดําเนินการคลังสินค้ าอนุมตั ิ
- หากไม่ปรากฏค่าขนส่งในต้ นฉบับ HAWB หรื อไม่มีต้นฉบับ HAWB ให้ ใช้ ค่าขนส่งที่
ปรากฏใน MAWB (Master Air Waybill)
- หากไม่ปรากฏค่าขนส่งของในต้ นฉบับ HAWB หรื อไม่มีต้นฉบับ HAWB หรื อไม่ปรากฏ
ค่าขนส่งของใน MAWB ให้ ใช้ อตั ราเฉลี่ยค่าขนส่งของตาม Full IATA Rate ตามหนังสือ The Thai Cargo Tariff
- ค่าขนส่งของสําหรับของเร่ งด่วน ไม่ว่าจะนําเข้ าโดยมีผ้ โู ดยสารนําพาหรื อไม่ก็ตามค่าระวาง
บรรทุกที่ใช้ ในการคํานวณเงินอากร ให้ ใช้ ตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้ า หรื อหลักฐานการจ่ายค่าขนส่งของ
ดังกล่าว หากไม่ปรากฏค่าระวางบรรทุกในบัญชีราคาสินค้ าหรื อหลักฐานการจ่ายค่าขนส่งของดังกล่าว ให้ ใช้ อตั รา
เฉลี่ยค่าขนส่งของตาม ZONE ที่กรมศุลกากรอนุมตั ิให้ ใช้ สําหรับสินค้ าเร่งด่วนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ ค่าภาษีอากร
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คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)
- ของที่นําเข้ าทางอากาศยาน แต่มีบญ
ั ชีราคาสินค้ า (INVOICE) สําแดงราคารวมค่าขนส่ง
ทางอากาศยานเท่ากับราคารวมค่าขนส่งที่นําเข้ าทางเรื อ ในกรณีเช่นนี ้ การกําหนดราคาให้ หกั ค่าขนส่งทางเรื อ
ออกเสียจากราคาดังกล่าว แล้ วบวกค่าขนส่งทางอากาศยานที่ผ้ ขู ายหรื อผู้ส่งออกได้ ชําระไป หากไม่ทราบค่าขนส่ง
ทางเรื อที่จะคํานวณหักออกได้ ให้ หกั ค่าขนส่งของทางเรื อออกในอัตราร้ อยละ 10 ของราคาของ
(2.3) การนําเข้ าทางไปรษณีย์ ให้ บวกค่าขนส่งตามอัตราไปรษณียากรสําหรับพัสดุไปรษณีย์
ระหว่างประเทศของบริ ษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด ที่ใช้ อยูใ่ นขณะนําเข้ า
(3) บัญชีราคาสินค้ า (INVOICE) ที่ยังไม่รวมค่าขนของลง ค่าขนของขึ ้น หรื อค่าจัดการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของมายังท่าหรื อที่ที่นําของเข้ า แต่ข้อตกลงการส่งมอบของได้ กําหนดค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ไว้
ให้ นําค่าใช้ จ่ายดังกล่าวบวกราคาซื ้อขายตามเอกสารหลักฐานที่มีการชําระจริ ง
(4) กรณีบญ
ั ชีราคาสินค้ า (INVOICE) เป็ นราคา EXW (Ex-Works), FCA (Free Carrier), FAS (Free
Alongside Ship) หากปรากฏว่า ไม่มีเอกสารหลักฐานมายื่นแสดง ต้ องบวกเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 3 ของราคา EXW,
FCA, FAS โดยให้ ถือเป็ นราคา FOB
 เงื่อนไขการชําระเงิน (Term of Payment Code) ให้ บนั ทึกค่าตามจริ ง เช่น
D/P = Documents ageinst Payment
D/A = Documents against acceptance
L/C = Documentary Letter of Credit
 วิธีการชําระเงินค่ าภาษีอากร (Payment Method) มีค่าได้ ดงั ต่อไปนี ้
A = ชําระที่กรมศุลกากร
H = ชําระผ่านธนาคาร
L = ไม่มีการชําระ
 วิธีการวางประกัน (Guarantee Method) มีค่าได้ ดงั ต่อไปนี ้
A = วางประกันที่กรมศุลกากร
H = วางประกันผ่านธนาคาร
L = ไม่มีการวางประกัน
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คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)
 ประเภทการวางประกัน (Guarantee Type) มีคา่ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
C = เงินสด
B = หนังสือธนาคารคํ ้าประกัน
E = e-Guarantee Deposit
M = หนังสือราชการ
 ประเภทของการทําธุรกรรม (Nature of Transaction) ให้ ระบุค่าได้ ดังต่อไปนี ้
11 = เป็ นการค้ า
21 = เป็ นของแถม/ไม่มีมลู ค่าทางการค้ า
90 = รับจ้ างทําของและอื่น ๆ
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คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)

 พิกัดศุลกากร
 พิกัดศุลกากร (Tariff Code) ให้ ระบุรหัสประเภทพิกดั ย่อยของของ จํานวน 8 หลัก ตามที่จําแนกและ
กําหนดไว้ ในพิกดั อัตราอากร ภาค 2 ท้ ายพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร
 รหัสสถิตสิ ินค้ า (Statistical Code) รหัสสถิติ จํานวน 3 หลัก
- ให้ ระบุตามประเภทพิกดั ย่อยของของนั ้น
- กรณีกรมศุลกากรจําแนกและกําหนดประเภทไว้ หลายรหัสสถิติสินค้ า ให้ ระบุรหัสสิถิติสินค้ าตาม
ชนิดของและเกณฑ์ปริ มาณที่ต้องใช้ เก็บอากรที่จําแนกไว้ เป็ นการเฉพาะ
 ลําดับอัตราอากรของพิกัดศุลกากรขาเข้ า (Tariff Sequence)
- ให้ ระบุลําดับอัตราอากรของพิกดั อัตราศุลกากรขาเข้ า จํานวน 5 หลัก
- ใช้ ประเภทพิกดั ศุลกากรและรหัสสิทธิพิเศษ ในการค้ นหาลําดับอัตราอากรของพิกดั ศุลกากร
 รหัสสิทธิพเิ ศษ (Privilege Code) จํานวน 3 หลัก
- ให้ ระบุค่าตามเกณฑ์สิทธิที่ได้ รับในการชําระค่าภาษี อากรขาเข้ า
- รหัสสิทธิให้ ระบุคา่ ตามที่กรมศุลกากรประกาศกําหนดไว้
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