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ค ำอธิบำยรำยวชิำ
ศึกษำเกีย่วกบัหลกักำรและกระบวนกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ เอกสำรทีเ่กีย่วข้องในกำรน ำเข้ำ

และส่งออก ระบบเลตเตอร์ออฟเครดติ ( Letter of Credit : L/C) ระบบภำษีและพธีิกำรศุลกำกร

ระหว่ำงประเทศ กลไกของระบบกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กฎหมำย ข้อสัญญำ อนุสัญญำของกำรซ้ือ

ขำยสินค้ำและกำรบริกำรระหว่ำงประเทศตำมกฎเกณฑ์ขององค์กรและกลุ่มเศรษฐกจิทีเ่กีย่วข้องกบั

กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

จุดประสงค์รำยวชิำ

• มคีวำมเข้ำใจเกีย่วกบัหลกักำรและกระบวนกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ

• มคีวำมเข้ำใจเกีย่วกบักฎหมำย ข้อสัญญำ อนุสัญญำของกำรซ้ือขำยสินค้ำและกำรบริกำรระหว่ำงประเทศ

• มทีกัษะในกำรใช้เอกสำรในกำรน ำเข้ำและส่งออกให้เหมำะสมกบัรูปแบบกำรขนส่ง
• มคุีณลกัษณะทีพ่งึประสงค์และเจตคตทิีด่ใีนวชิำชีพ

สมรรถนะรำยวชิำ
•แสดงควำมรู้เกีย่วกบัหลกักำรและกระบวนกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ

•เลือกใช้เอกสำรตำมกระบวนกำรของกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ

•ประยุกต์ใช้หลกักำรและกระบวนกำรในด้ำนกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ



กำรประเมนิผลกำรเรียน
- คะแนนเกบ็ก่อนสอนกลำงภำค 10 คะแนน

- คะแนนสอบปฏิบัติกลำงภำค 10 คะแนน

- คะแนนสอบทฤษฎกีลำงภำค 20 คะแนน

- คะแนนเกบ็ก่อนสอบปลำยภำค 10 คะแนน

- คะแนนจิตพสัิย 20 คะแนน

- คะแนนสอบปฏิบัติปลำยภำค 10 คะแนน

- คะแนนสอบทฤษฎปีลำยภำค 20 คะแนน



กำรน ำเข้ำและกำรส่งออก









รำยกำร 2560/2017
1 น ้ำมันดิบ 217,197.8
2 เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ 207,655.9
3 เคร่ืองจักรไฟฟ้ำและส่วนประกอบ 184,992.9
4 เคมีภัณฑ์ 167,576.4
5 เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค ำ 138,523.9
6 แผงวงจรไฟฟ้ำ 129,267.1
7 เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ 126,777.2
8 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยำนยนต์ 117,869.2
9 สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 94,463.0

10 เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน 86,205.5

http://www.ops3.moc.go.th/infor/db_sql/gp_web_import1_1.asp?s_year=60&ss_ctr=1703&s_detail=1701
http://www.ops3.moc.go.th/infor/db_sql/gp_web_import1_1.asp?s_year=60&ss_ctr=1747&s_detail=1701
http://www.ops3.moc.go.th/infor/db_sql/gp_web_import1_1.asp?s_year=60&ss_ctr=1764&s_detail=1701
http://www.ops3.moc.go.th/infor/db_sql/gp_web_import1_1.asp?s_year=60&ss_ctr=1854&s_detail=1701
http://www.ops3.moc.go.th/infor/db_sql/gp_web_import1_1.asp?s_year=60&ss_ctr=1870&s_detail=1701
http://www.ops3.moc.go.th/infor/db_sql/gp_web_import1_1.asp?s_year=60&ss_ctr=1933&s_detail=1701
http://www.ops3.moc.go.th/infor/db_sql/gp_web_import1_1.asp?s_year=60&ss_ctr=1884&s_detail=1701
http://www.ops3.moc.go.th/infor/db_sql/gp_web_import1_1.asp?s_year=60&ss_ctr=1687&s_detail=1701
http://www.ops3.moc.go.th/infor/db_sql/gp_web_import1_1.asp?s_year=60&ss_ctr=1895&s_detail=1701
http://www.ops3.moc.go.th/infor/db_sql/gp_web_import1_1.asp?s_year=60&ss_ctr=1664&s_detail=1701


ความรูท้ ัว่ๆเกีย่วกบัการน าเขา้และการส่งออก บทบาทการคา้ระหว่างประเทศ

กำรน ำเข้ำและกำรส่งออกคืออะไร

การน าเข้า ( Import, Importing หรือ Importation) คือการน าสินคา้หรือบริการเขา้
มาในราชอาณาจกัรหรืออาณาเขตของประเทศใดประเทศหน่ึง 

การส่งออก (Export, Exporting หรือ Exportation) เป็นการส่งสินคา้หรือบริการ
จากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึง  ทั้งน้ีวิธีการน าเขา้และส่งออกสามารถท าไดท้ั้ง
ทางบก ทางเรือ ทางอากาศและทางท่อ โดยเรียกผูด้  าเนินธุรกิจวา่ ผูน้ าเขา้ และผูส่้งออก

สินคา้น าเขา้และสินคา้ส่งออกอาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ สินคา้
อุปโภคบริโภค (Consumer goods) และสินคา้อุตสาหกรรม (Industrial goods)



จดุประสงคแ์ละเป้าหมายของการน าเขา้และการส่งออก  

จ าแนกออกเป็น   2 ประการ คือ

1. กำรน ำเข้ำและกำรส่งออกที่มิใช่กำรค้ำ

2. กำรน ำเข้ำและกำรส่งออกเพ่ือกำรค้ำ

1. การน าเข้าและการส่งออกที่มิใช่การค้า หมายถึงการน าเขา้-การส่งออกท่ีมิไดเ้กิดข้ึนจากการซ้ือขายกนั
ตามปกติตามหลกัการด าเนินธุรกิจทัว่ไป แต่เป็นการน าเขา้หรือการส่งออกซ่ึงสินคา้หรือบริการท่ีไม่ไดมี้
จุดประสงคห์รือเป้าหมายเพ่ือการคา้ซ่ึงอาจจ าแนกได ้3 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ

1.1 การส่งออกสินค้าในลักษณะดังนี้

- ตวัอยา่งสินคา้

- ของใชส่้วนตวัของผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ

- ภาชนะหรือส่ิงอ่ืนใดส าหรับใชบ้รรจุของทุกชนิดท่ีวา่งเปล่า น าออกไปเพ่ือบรรจุของในต่างประเทศ
และน ากลบัเขา้มาในประเทศภายหลงั

- ของท่ีส่วนราชการ องคก์ารรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจน าออกไปซ่อมแซมในต่างประเทศหรือน ากลบั
เขา้มาภายหลงั



- เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีส่วนราชการส่งออกไปใชใ้นราชการต่างประเทศ

- ของท่ีผูไ้ดรั้บเอกสิทธิทูต ทบวงการช านาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องคก์ารหรือ
สถาบนัระหวา่งประเทศ ซ่ึงประเทศไทยเป็นสมาชิกส่งออกไป

- ของท่ีส่วนราชการ องคก์ารรัฐบาลรัฐวสิาหกิจหรือสภากาชาดไทยบริจาคเพ่ือเป็น
การกศุลแก่ผูรั้บในต่างประเทศ และอ่ืน ๆ 

1.2 ของทีส่่งออกโดยมีใบสุทธิน ากลบั ใบสุทธิน ากลบัเป็นเอกสารท่ีกรมศุลกากรออกให ้
ส าหรับสินคา้ท่ีส่งออกไปแลว้จะน ากลบัเขา้มาอีกภายหลงัเพ่ือยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้ แบ่ง
ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

- ของทีส่่งออก รวมทั้งของท่ีส่งกลบัออกไป ซ่ึงน ากลบัเขา้มาภายใน 1 ปี โดยไม่
เปล่ียนแปลงลกัษณะหรือรูปร่างแต่ประการใด และในเวลาท่ีส่งออกนั้นไดรั้บใบสุทธิส าหรับ
น ากลบัเขา้มาแลว้

- ของท่ีน ำเข้ำมำในประเทศซ่ึงได้เสียอำกรไว้ครบถ้วนแล้ว และภายหลงัส่งกลบั
ออกไปซ่อม ณ ต่างประเทศ หากน ากลบัเขา้มาภายใน 1 ปี หลงัจากท่ีไดรั้บใบสุทธิน ากลบั
เขา้มาซ่ึงไดอ้อกใหใ้นขณะไดส่้งออกแลว้



1.3 ของส่งกลบั  หมายถึง ของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัร แต่เม่ือไดต้รวจดูแลว้พบวา่ ไม่เป็นไปตามท่ีไดต้กลง
กนั จึงขออนุญาตกรมศุลกากรส่งกลบัคืนไปใหผู้ข้ายในต่างประเทศ

2. การน าเข้าและส่งออกเพือ่การค้า เป็นการน าเขา้หรือส่งออกท่ีมีจุดประสงคแ์ละเป้าหมายเพ่ือแสวงหาก าไร ซ่ึง
สามารถแบ่งสินค้าได้เป็น 2 ประเภท

2.1 สินค้าหรือของที่ส่งออกหรือน าเข้าได้โดยเสรี หมายถึงสินคา้หรือของท่ีผูส่้งออกสามารถส่งออกและของท่ีผู ้
น าเขา้สามารถน าเขา้ไดโ้ดยไม่ถูกหา้มหรือถูกจ ากดัแต่อยา่งไร ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ

- สินคา้หรือของท่ีตอ้งเสียอากร (เสียเตม็หรือเสียในอตัราพิเศษ)

- สินคา้หรือของท่ีไดรั้ยยกเวน้อากร

2.2 สินค้าหรือของที่ไม่สามารถส่งออกหรือน าเข้าได้โดยเสรี เป็นสินคา้หรือของท่ีตอ้งถูกควบคุมการส่งออกหรือ
น าเขา้ จ าแนกออกเป็น

- ของต้องห้ำม คือของหรือสินคา้ท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัของทางการก าหนดหา้มโดยเดด็ขาดมิ
ใหน้ าเขา้และส่งออก และในบางกรณีหา้มการน าผา่นดว้ย ผูใ้ดน าของตอ้งหา้มเขา้มาในหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัรหรือส่งผา่นออกไปนอกราชอาณาจกัรมีความผิดตามกฎหมายท่ีหา้มนั้น เช่น ยาเสพติด ธนบตัร
ปลอม ฯลฯ

- ของต้องจ ำกัด คือของหรือสินคา้ท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัของทางการก าหนดวา่จะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตใหน้ าเขา้หรือส่งออกหรือน าผา่น จากส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อน จึงจะสามารถน าเขา้
หรือส่งออกหรือน าผา่นได ้เช่น จ ากดัการน าเขา้ทองค า แต่ทองค า หรือเน้ือทองค า ยทุธภณฑ ์อาวธุปีน เคร่ือง
กระสุนปีน วิทยคุมนาคม ไพ่ ตน้ยาสูบ ใบยา ยาเส้น ยาสูบ ปรมาณูเพ่ือสันติ ปุ๋ย พนัธุพื์ช สัตวน์ ้า สัตวแ์ละซาก
สัตว ์ยา เคร่ืองส าอาง โบราณสถาน ฯลฯ 



ควำมจ ำเป็นทีต้่องมกีำรน ำเข้ำและกำรส่งออก
1. แต่ละประเทศมีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรท่ีแตกต่างกนั และมีความช านาญเฉพาะ

ดา้น แตกต่างกนั ท าใหค้วามสามารถในการผลิตสินคา้แตกต่างกนั จึงท าใหมี้การน าเขา้และกา
ส่งออกซ่ึงกนัและกนั เพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้หรือบริการท่ีตนขาดแคลนและมีความตอ้งการ

2. การสั่งซ้ือสินคา้บางอยา่งจากต่างประเทศ อาจมีราคาถูกกวา่ท่ีจะผลิตข้ึนเอง
ภายในประเทศ

3. การส่งออกสินคา้ต่าง ๆ เป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถระบายสินคา้คงเหลือจากการอปุโภค
บริโภคภายใน

4. การน าเขา้และการส่งออก มีส่วนช่วยพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและรัฐเองก็มีรายได้
สูงข้ึนในรูปของภาษีต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บ

5. แต่ละประเทศจะไดป้ระโยชน ์จากหลกัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและเป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์เขา้ใจ อนัดีระหวา่งประเทศคู่คา้

6. ประเทศต่าง ๆ ไม่สามารถผลิตสินคา้ทุกชนิดตามท่ีตนตอ้งการข้ึนใชเ้องภายในประเทศ
ได้



บทบาทของการคา้ระหว่างประเทศ

1. การน าเขา้ท าใหป้ระชาชนมีสินคา้ต่าง ๆ เพ่ือการอุปโภคบริโภคมากข้ึน ท าใหก้าร
กินการอยูดี่ข้ึน

2. การน าเขา้สินคา้ทุนและวตัถุดิบ จะเป็นฐานท่ีจ าเป็นและส าคญัส าหรับการขยายการ
ผลิต

3. เป็นการโอนอ านาจการซ้ือจากประเทศหน่ึงไปอีกประเทศหน่ึง

4. การส่งออกมีผลต่อดุลการคา้ ดุลการช าระเงินของประเทศ

5. การส่งออกเป็นการระบายสินคา้ส่วนเกินท่ีเหลืองจากการอุปโภคบริโภคภายใน

6. ท าใหเ้กิดการยกระดบัหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหสู้งข้ึน

7. การส่งออกเป็นท่ีมาของรายไดเ้พ่ือน ามาซ้ือสินคา้เขา้

8. ท าใหรั้ฐบาลมีรายไดสู้งข้ึนในรูปของการเก็บภาษีอากรขาออก ภาษีอากรขาเขา้ ภาษี
การคา้ ภาษีเงินได ้ค่าธรรมเนียมและอ่ืน ๆ 







ขั้นตอนและเอกสำรกำรน ำเข้ำ - กำรส่งออก



ขั้นตอนกำรน ำเข้ำ
กำรด ำเนินธุรกจิน ำเข้ำมขีั้นตอนมำกมำยทีต้่องกระท ำไม่แตกต่ำงไปจำกกำรด ำเนินธุรกจิ

ส่งออก มขีั้นตอนดงันี้

1.กำรจดทะเบียนประกอบกจิกำรพำณิชย์

2.กำรตดิต่อหำแหล่งซ้ือสินค้ำจำกผู้ขำยในต่ำงประเทศ

3.กำรเสนอซ้ือ

4.ในกรณีทีต่กลงใช้วธีิกำรช ำระเงนิแบบ L/C

5.ขั้นตอนกำรขอรับสินค้ำ

6.ตดิต่อบริษัทเรือหรือบริษัทตวัแทน

7.ขั้นตอนกำรปฏิบัตพิธีิกำรศุลกำกรขำเข้ำและกำรตดิต่อกำรท่ำเรือ

8.กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย







เอกสารท่ีควรจดัเตรยีมในการน าเขา้สนิคา้

1. ต้นฉบบัใบขนสินค้ำขำเข้ำ

2. ใบตรำส่งสินค้ำ

3. บญัชีรำคำสินค้ำ

4. แบแสดงรำยระเอยีดรำคำศุลกำกร

5. ใบส่ังปล่อยสินค้ำ

6. บญัชีรำยละเอยีดบรรจุหีบห่อ

7. ใบแจ้งยอดเบีย้ประกนั

8. ใบอนุญำตหรือหนังสืออนุญำตส ำหรับสินค้ำควบคุมกำรน ำเข้ำ

9. ใบรับรองแหล่งก ำเนิดสินค้ำ (กรณีขอลดอตัรำอำกร



•ใบตรำส่งสินค้ำทำงอำกำศ



ในการน าเขา้สนิคา้ ผูน้ าเขา้จะตอ้งปฏบิตัิตามกฎหมาย และประกาศท่ี

กรมศลุกากรและหน่วยงานอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งในการน าเขา้

ประเภทใบขนสินค้ำขำเข้ำ จ าแนกออกเป็น 9 ประเภท

1.1 ใบขนสินคา้ขาเขา้พร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพ่ิม

1.2 ใบขนสินคา้ขาเขา้พิเศษแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพ่ิม

1.3 ค าร้องขอผอ่นผนัรับของ/ส่งของออกไปก่อน

1.4 ใบขนสินคา้ส าหรับน าของเขา้หรือส่งออกชัว่คราว

1.5 ใบขนสินคา้ส าหรับพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย

1.6 ใบขนสินคา้ถ่ายล า

1.7 ใบขนสินคา้ผา่นแดน

1.8 ใบขนสินคา้พิเศษส าหรับรถยนตแ์ละจกัรยานยนตน์ าเขา้หรือส่งออกชัว่คราว

1.9 ใบขนสินคา้พิเศษส าหรับเรือส าราญและกีฬาท่ีน าเขา้หรือส่งออกชัว่คราว



ขั้นตอนกำรปฏิบตัิพธีิกำรน ำเข้ำสินค้ำ
1. ผู้น ำเข้ำหรือตวัแทนบันทึกข้อมูลบัญชีรำคำสินค้ำ (ย่ืนข้อมูล)   เคร่ือง

คอมพวิเตอร์ของกรมศุลกำกรจะตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นในใบขนสินค้ำที่ส่งเข้ำมำ

2. เม่ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของศุลกำกรตรวจสอบบัญชีในใบขนสินค้ำที่ส่งมำ
ถูกต้องครบถ้วนแล้วจะออกเลขที่ใบขนสินค้ำขำเข้ำ พร้อมกบัตรวจสอบเง่ือนไขต่ำง ๆ  
เพ่ือจดักลุ่มใบขนสินค้ำ ม ี2 ประเภทคือ

2.1 ใบขนสินค้ำขำเข้ำประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพธีิกำร (Green Line)

2.2 ใบขนสินค้ำขำเข้ำประเภทที่ต้องตรวจสอบพธีิกำร (Red Line)

3. กำรช ำระภำษอีำกรขำเข้ำ 3 วธีิ (ช ำระที่กรมศุลกำกร,ช ำระระบบอเิลก็ฯและ 
ช ำระที่ธนำคำร

4. กำรตรวจและกำรปล่อยสินค้ำ





ขั้นตอนกำรส่งออก
ในกำรส่งออกสินค้ำ ผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบและประกำศ

ที่กรมศุลกำกรและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องในกำรส่งออกก ำหนดไว้

• ขั้นตอนในกำรส่งออก

1. กำรจดทะเบียนประกอบกจิกำรพำณชิย์

2. กำรเสนอขำยและรับค ำส่ังซ้ือ

3. กำรเตรียมสินค้ำและเอกสำรต่ำง ๆ 

4. กำรผ่ำนพธีิกำรศุลกำกรขำออก

5. กำรส่งสินค้ำไปยงัจุดหมำยปลำยทำง

6. กำรประกนัภัย

7. กำรเรียกเกบ็เงินและช ำระเงินค่ำสินค้ำ





เอกสารท่ีผูส้่งออกควรจดัเตรียมในการสง่ออกสนิคา้

1. ใบขนสนิคา้ขาออก

2. บญัชีราคาสนิคา้ 

3. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอืน่ใดส าหรบัสนิคา้ควบคุมการส่งออก (ถา้มี)

4ใบรบัรองแหล่งก าเนิดสนิคา้ (ถา้มี)

5. เอกสารอืน่ ๆ เช่น แค็ดตาลอ็ก  เอกสารแสดงส่วนผสม (ถา้มี)



ประเภทใบขนสนิคา้ขาออก

1. ใบขนสนิคา้ขาออก

2. ค ารอ้งขอผอ่นผนัรบัของ / สง่ของออกไปกอ่น

3. ใบขนสนิคา้ส าหรบัน าของเขา้หรือสง่ของออกช ัว่คราว

4. ใบขนสนิคา้พิเศษส าหรบัรถยนตแ์ละจกัรยานยนตน์ าเขา้หรือ

สง่ออกช ัว่คราว



ข ัน้ตอนการปฏบิตัิพธีิการส่งออกสนิคา้

1. การยื่นขอ้มูลใบขนสินคา้ (ผา่นระบบ VAN เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร

2. การตรวจสอบพิสูจนก์ารส าแดงขอ้มูล และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีผู ้
ส่งออกยื่นมา ถา้ไม่ผิดพลาดระบบจะออกเลขท่ีใบขนสินคา้ขาออก 

3. การช าระภาษีอากร มี 3 วิธี ช าระท่ีกรมศุลกากร ช าระผา่นระบบอิเลก็ฯ

และช าระท่ีธนาคาร

4. การตรวจและการปล่อยสินคา้  จะมีการตรวจสอบใบขนสินคา้ 2 ประเภท  
ตอ้งผา่นการตรวจ (Red Line) ยกเวน้การตรวจ (Green Line)

(สินคา้จะถูกเคล่ือนยา้ยเพ่ือเตรียมใหเ้จา้หนา้ท่ีศุลกากรตรวจ







1. พธีิการการน าเขา้ของใชใ้นบา้นเรอืน

2. พธีิการน าเขา้ของเอกสทิธิหรอืของท่ีไดร้บับรจิาค

3. พธีิการน าเขา้ของเพือ่จดัการประชมุระหว่างประเทศ

4. พธีิการศลุกากรไปรษณยี์

5. พธีิการศลุกากรอืน่ ๆ 



แบบฝึกหดั
1.อธบิายพิธกีารศุลกากรการน าเขา้สนิคา้และเอกสารทีใ่ชใ้นการ

น าเขา้ พรอ้มวาดภาพประกอบ

2.อธบิายพิธกีารศุลกากรการสง่ออกและเอกสารทีใ่ชใ้นการ

สง่ออก พรอ้มวาดภาพประกอบ

3. จากทีป่ระเทศไทยมีเหตุการณต์า่ง ๆ เกิดขึ้นในประเทศ

มากมาย เชน่ การฟอกเงินของนกัคา้ยาเสพตดิ ปัญหา

คา้ประเวณี เป็นตน้ เหตุการณเ์หลา่น้ีนกัศกึษาคิดวา่มีผลตอ่

การน าเขา้สง่ออกของไทยหรอืไม ่เพราะเหตุใด







Letter of Credit



Letter of Credit หรือ LC คือ การช าระเงนิค่าสนิคา้ผ่านทางธนาคารท่ีไดร้บั

ความนยิมอย่างมาก เนื่องจากสามารถเป็นหลกัประกนัว่าผูข้ายจะสามารถไดร้บั

เงนิค่าสนิคา้เม่ือไดร้บัมอบสนิคา้ลงเรือ รวมทัง้เม่ือผูซ้ื้อไดร้บัสนิคา้เม่ือจ่ายเงนิ

เรียบรอ้ยแลว้ โดย Letter of Credit จะเป็นตราสารทางการคา้ท่ีออกโดย
ธนาคารพาณชิยเ์ป็นไปตามค าส ัง่ของผูซ้ื้อท่ีเป็นลูกคา้ของประเทศหนึ่ง เพื่อท า

การส่งไปใหแ้ก่ผูข้ายท่ีไดร้บัประโยชน์ในอีกประเทศหนึ่งส่งผ่านทางธนาคาร

ผูร้บั Letter of Credit ของผูท้ าการขายตราสารนี้ โดยใหเ้ป็นไปตามค ารบัรอง
ของธนาคารผูเ้ปิด Letter of Credit ซึง่เป็นไปตามท่ีไดร้ะบุไวใ้หแ้ก่ผูข้าย
สินคา้ เม่ือผูข้ายไดน้ าสินคา้ส่งลงเรือเรียบรอ้ยแลว้ ตลอดจนแสดงเอกสาร

หลกัฐานอนัครบถว้นแก่ธนาคารผูซ้ื้อเอกสารและต ัว๋เงนิครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไว ้

ใน Letter of Credit

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/


Letter of Credit แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่

1. ประเภทเพกิถอนได ้

ตราสารประเภทนี้มกัไม่เป็นท่ีนิยมใชส้ าหรบัการคา้ระหว่าง

กนั ซึง่เม่ือธนาคารของผูซ้ื้อไดมี้การออกตราสารใหไ้ปยงัธนาคาร

ผูข้ายเรียบรอ้ยแลว้ ทางธนาคารผูซ้ื้อสามารถบอกยกเลิกตราสาร

น ัน้ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งใหฝ่้ายผูข้ายหรือทางธนาคารผูข้าย

ยนิยอม



2. ประเภทเพกิถอนไม่ได ้
- Stanby L/C หรือเลตเตอรอ์อฟเครดิตเพือ่การค า้ประกนั ใชส้ าหรบัต่อรองส าหรบัผูร้บั
ผลประโยชน์

- Transferable L/C หรือเลตเตอรอ์อฟเครดิตท่ีโอนสทิธิได ้โดยผูร้บัผลประโยชนน์ ัน้สามารถ
ขอใหท้างธนาคารโอนสทิธิใหแ้ก่ผูร้บัผลประโยชนค์นท่ี 2 ได ้
- Revolving L/C หรือเลตเตอรอ์อฟเครดิตหมุนเวียน โดยเม่ือไดร้บัผลประโยชนจ์ านวนท่ีใชไ้ป
เท่าไหร่แลว้จะมีผลใชต่้อไดอ้กีจนกว่าเลตเตอรอ์อกเครดิตนี้จะหมดอายุลง

- Back-to-Back L/C หรือเลตเตอรอ์อฟเครดติหมุนเลนเตอรอ์อฟเครดติ เป็นการน าเครดิตท่ีผู ้
ซื้อในต่างแดนสามารถเปิดมาเพือ่ท าการส ัง่ซื้อสนิคา้เพือ่ไปสนบัสนนุของเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติ

นี้กบัทางธนาคารในการส ัง่ซื้อสนิคา้จากประเทศท่ี 3 ท่ีไดท้ าการส่งไปให้
- Red Clause L/C หรือเลตเตอรอ์อฟเครดติใหเ้บกิเงนิล่วงหนา้ได ้ซึง่เครดิตนี้ผูร้บัผลประโยชน์
จะมีสทิธิเบิกเงนิล่วงหนา้ไดบ้างส่วนหรืออาจจะท ัง้หมดโดยมีการพมิพเ์งือ่นไขดว้ยหมึกสแีดง ซึง่

ในการท าธรุกิจการคา้ระหว่างประเทศน ัน้ตอ้งมีความรูแ้ละเขา้ใจอย่างละเอยีดในวิธีการช าระเงนิ

ระหว่างประเทศ เพือ่ไม่ใหเ้กิดปัญหาตามมาทางการคา้ในภายหลงั

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/


วิธีการช าระเงนิค่าสนิคา้ระหว่างประเทศ ท่ีนยิมใชเ้พือ่การช าระค่าสนิคา้ระหว่าง

ประเทศ 4 วิธี คอื

1 . Open Account (การเปิดบญัชขีายเชือ่)

ข ัน้ตอน การเปิดบญัชขีายเชือ่

•ผูข้ายจดัส่งสนิคา้ใหผู้ซ้ื้อก่อนโดยผูซ้ื้อค่อยช าระเงนิใหก้บัผูข้ายโดย ก าหนดเป็นเทอม

การจา่ย เงนิโดยก าหนด 30 วนั , 60 วนั , 90 วนั แลว้แต่จะตกลงกนัระหว่าง

ผูซ้ื้อและผูข้าย

•ผูข้ายจดัท าเอกสารการส่งออกส่งใหก้บัผูซ้ื้อโดยตรง

• ผูซ้ื้อด าเนนิการออกสนิคา้หรอืรบัสนิคา้

• ผูซ้ื้อช าระเงนิค่าสนิคา้ใหผู้ข้ายตามเทอมขอ้ตกลง



http://1.bp.blogspot.com/-Q11DR2TGf0E/UdqyLms9d0I/AAAAAAAAAEE/x6dlCr3X5-c/s1600/account.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Q11DR2TGf0E/UdqyLms9d0I/AAAAAAAAAEE/x6dlCr3X5-c/s1600/account.jpg


2. Advance Payment ( การช าระค่าสนิคา้

ล่วงหนา้ )

•ข ัน้ตอน การช าระค่าสนิคา้ล่วงหนา้

•ผูซ้ื้อช าระค่าสนิคา้ใหผู้ข้ายก่อนผูข้ายจงึจดัส่งสนิคา้พรอ้มเอกสาร

ใหก้บัผูซ้ื้อ

•ผูข้ายจดัส่งสนิคา้ใหผู้ซ้ื้อ

•ผูข้ายจดัท าเอกสารการส่งออกส่งใหผู้ซ้ื้อโดยตรง

•ผูซ้ื้อด าเนินการออกสนิคา้



•4

•6•5
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3.Letter of Credit ( เลตเตอรอ์อฟเครดติ )

•ข ัน้ตอนการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติ

•ผูซ้ื้อขอเปิด L/C กบัธนาคารตวัแทนผูซ้ื้อไปยงัผูข้ายโดยผ่านธนาคาร

ตวัแทนผูข้าย

•ผูข้ายจดัส่งสนิคา้ใหก้บัผูซ้ื้อ

•ผูข้ายจดัท าเอกสารการส่งออก ขอรบัเงนิผ่านธนาคารตวัแทนผูข้าย

•ธนาคารตวัแทนผูข้าย ส่งเอกสารการส่งออกของผูข้าย ไปยงัธนาคารผู ้

เปิด L/C ( ธนาคารตวัแทนผูซ้ื้อ )

•ผูซ้ื้อช าระค่าสนิคา้ผ่านธนาคารตวัแทนของตน

•ผูซ้ื้อด าเนนิการออกสนิคา้
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4. Bill For Collection D/A, D/P(ตัว๋เรยีกเกบ็

เงนิค่าสนิคา้ )

ข ัน้ตอน การช าระเงนิค่าสนิคา้คา้ ต ัว๋เรยีกเกบ็เงนิค่าสนิคา้

•ผูข้ายจดัส่งสนิคา้ใหผู้ซ้ื้อ

•ผูข้ายจ าท าเอกสารการส่งออกผ่านธนาคารตวัแทนของตน

•ธนาคารตวัแทนผูข้ายส่งเอกสารการส่งออกผ่านธนาคารตวัแทนผูซ้ื้อเพือ่

เรยีกเกบ็

•ผูซ้ื้อช าระค่าสนิคา้กบัธนาคารของตน

•ธนาคารตวัแทนผูซ้ื้อโอนเงนิค่าสนิคา้ใหก้บัธนาคารตวัแทนผูข้าย

•ธนาคารตวัแทนผูข้ายเขา้บญัชใีหก้บัผูข้าย
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ใบงำนที่ 2

ให้นกัศึกษาอธิบาย วิธีการช าระเงินค่าสินคา้
ระหว่างประเทศท่ีนิยมใช้เพื่อการช าระค่าสินคา้
ระหวา่งประเทศ 4 วธีิ มีวธีิใดบา้งอธิบาย



สอบปฏบิตัิ (กลางภาค)
• ใหน้กัศึกษาจบักลุ่ม ๆ ละ 4 คน  มีทั้งหมด  8 กลุ่ม โดยใหน้กัศึกษาไปศึกษาหวัขอ้

ดงัต่อไปน้ี

1. พิธีการน าเขา้

2. พิธีการส่งออก

3. การน าเขา้เพ่ือจดัประชุมระหวา่งประเทศและพิธีการน าเขา้ยานพาหนะส่วนบุคคล

4. พิธีการน าเขา้ของใชใ้นบา้นเรือนและพิธีการน าเขา้ของเอกสิทธ์ิหรือของท่ีไดรั้บบริจาค

5. พิธีการ A.T.A CARNET

6. พิธีการศุลกากรไปรษณีย ์ใบสุทธิน ากลบั และสิทธิประโยชน์

7. ระบบราคาแกตต์



1. ธุรกจิน าเขา้      4 คู่

2. ธุรกจิส่งออก  5 คู่

3. พธีิการศลุกากรน าเขา้สนิคา้ 2 คู่

4. การท างานในคลงัสนิคา้ 2 คู่

5. พธีิการศลุกากรส่งออกสนิคา้ 2 คู่

6. ช าระภาษี  3 คู่

ส่งวนัท่ี 14 กนัยายน  2560

ใบงำนก่อนสอบปลำยภำค



มำตรกำรด้ำนภำษีอำกรในกำรส่งออกและน ำเข้ำสินค้ำ



–ทราบสทิธิประโยชนเ์ก่ียวกบัภาษีตามกฎหมายของไทย

–น าไปใชป้ระโยชน์

จุดประสงค์กำรเรียนรู้



• 1.1 การส่งเสรมิการลงทุน

– การสง่เสรมิการลงทุนเป็นมาตรการหน่ึงในหลายมาตรการในการดงึดดูนกัลงทุนจาก

ตา่งประเทศใหเ้ขา้มาลงทุนในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานหลกัทีดู่แลรบัผิดชอบดา้นการ

สง่เสรมิการลงทุน  ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนใหส้ทิธปิระโยชน์ทางดา้น

ภาษีอากรแก่ผูป้ระกอบการในเขตสง่เสรมิการลงทุนกรมศุลกากรซึง่มหีนา้ทีใ่นการ

ควบคุมดูแลและรบัผิดชอบในเรือ่งภาษีอากรของรฐัและเพ่ือสง่เสรมิการสง่ออกแก่

ผูป้ระกอบการจงึตอ้งก าหนดระเบียบปฏิบตัสิ าหรบัการปฏิบตัใินการน าเขา้เครือ่งจกัรและ

วตัถุดบิของผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชนต์า่ง ๆ ดา้นภาษีอากรขา

เขา้ รวมไปถึงควบคุมดแูล อ านวยความสะดวกและใหค้ าปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการในสว่นที่

เก่ียวกบัสทิธปิระโยชนท์างดา้นภาษีอากร

1. สทิธิประโยชนเ์กีย่วกบัภาษตีามกฎหมายของไทย



• ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครือ่งจกัรหรอืไดร้บัลดหยอ่นอากรขาเขา้ส าหรบั

เครือ่งจกัรลงเหลือก่ึงหน่ึง

• ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบุิคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี ในบางเขตจะเพ่ิมขึ้นเป็น 

7-8 ปี

• ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดบิหรอืวสัดุจ าเป็นส าหรบัสว่นทีผ่ลิตเพ่ือการ

สง่ออกเป็นระยะเวลา 1 – 5 ปี แลว้แตเ่ขตทีโ่รงงานตัง้อยู่

• อนุญาตใหห้กัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่ประปา เป็น 2 เทา่ เป็นระยะเวลา 10 ปี นบั

แตว่นัทีเ่ริม่มีรายได ้

• อนุญาตใหห้กัคา่ตดิตัง้หรอืกอ่สรา้งสิง่อ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธิรอ้ยละ 25

ของเงินทีล่งทุนในการนัน้

สทิธิประโยชนท่ี์ผูป้ระกอบการจะไดร้บั



 การปฏิบตัิพิธีการน าเขา้ส าหรบัใบขนสินคา้ขาเขา้ประเภทสง่เสริมการลงทนุ

 การค า้ประกนัคา่ภาษีอากร การค า้ประกนัคา่ภาษีอากรตามชว่งระยะเวลาทีส่  านกังานส่งเสริมการ

ลงทนุก าหนดใหก้ระท า ณ ทา่เรือทีท่ีน่ าของเขา้

 บญัชรีายการวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น วตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นทีน่ าเขา้มาผลิต ผสมหรือประกอบ

เป็นผลิตภณัฑห์รือผลิตผลซึง่ไดร้บัอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุให ้

ไดร้บัยกเวน้หรือลดหยอ่นภาษีอากรผูไ้ดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจะตอ้งน าเขา้ตามชว่ง

ระยะเวลาทีก่ าหนด

 การโอนวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นในกรณีทีมี่ความจ าเป็นตอ้งโอนวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นทีไ่ดย่ื้นไว ้

แลว้ จากบญัชหีน่ึงไปยงัอีกบญัชหีน่ึง ผูน้ าเขา้ตอ้งย่ืนค ารอ้งขอโอนวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น ตาม

แบบ กศก. 82 พรอ้มส าเนา 1 ฉบบั ใหผู้ค้วบคมุพิจารณาอนุมติั

 การตดับญัชวีตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น เม่ือครบก าหนดระยะการน าเขา้วตัถุดิบและวสัดุทีส่  านกังาน

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุก าหนด ผูไ้ดร้บัการสง่เสริมการลงทนุตอ้งท ารายการสรุปยอด

บญัชรีายการวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นสง่ใหส้ านกังานฯ ภายใน 15 วนั  (ถา้ไม่สง่การจะมี

ความผิดและด าเนินคดีตอ่ไป)

พธีิการศลุกากรท่ีควรทราบส าหรบัของท่ีไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน



• คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น เป็นการใหส้ทิธิประโยชนแ์กผู่ส้ง่ออกตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของ

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นแหง่กฎหมายศุลกากร พ.ศ. 2469 โดยงดเวน้การเก็บอากรขาเขา้

และขาออกแกข่องทีน่ าเขา้มาจากตา่งประเทศและเก็บในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น คลงัสนิคา้

ทณัฑบ์นทีก่รมศุลกากรประกาศก าหนด ใหม้ีการจดัตัง้เพ่ือขอรบัสทิธิประโยชนด์า้น

ภาษีอากรมี 7 ประเภท

– คลงัสินคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลิตสินคา้

– คลงัสินคา้ทณัฑบ์นทัว่ไป

– คลงัสินคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอดอากร

– คลงัสินคา้ทณัฑบ์นทัว่ไปส าหรบัจดัแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ (คสท.)

– คลงัสินคา้ทณัฑบ์นทัว่ไปส าหรบัเก็บน า้มนั (คสน.)

– คลงัสินคา้ทณัฑบ์นส าหรบัอูซ่อ่มหรือสรา้งเรือ

– เขตคลงัสินคา้ทณัฑบ์นส าหรบัประกอบการคา้เสรีทีป่ลอดจากภาระทางภาษีอากร

1.2 การจดัต ัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น



หัวข้อ
คลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต

สินค้ำ
คลังสินค้ำทัณฑ์บนทั่วไป

คลังสินค้ำทัณฑ์บน  ทั่วไปส ำหรับ

จดัแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ

คลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำ
ปลอดอำกร

สิทธิประโยชน์

ยกเวน้อากรเคร่ืองจกัร และวตัถุดิบ
ที่น าเขา้มาผลิต ผสมประกอบใน
คลงัสินคา้ทณัฑบ์น ประเภทโรง
ผลิต

ยกเวน้อากรแก่ของที่น าเขา้มาจาก
ต่างประเทศ เพื่อการเกบ็รักษา การ
บรรจุ หรือแบ่งบรรจุ การกระจายสินคา้ 
หรือ

ยกเวน้อากร แก่ของที่น าเขา้มาจาก
ต่างประเทศ หรือของที่น าเขา้มาโดย ไดรั้บ
สิทธิในการขอคืนอากร ตาม

ยกเวน้อากรส าหรับของ ที่น าเขา้มา
แสดง และขายของในคลงัสินคา้ทณัฑ์
บน ประเภทร้านคา้ปลอดอากร โดย
ปฏิบติัตาม

สินคา้ แลว้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัร หรือส่งวตัถุดิบกลบั
ออกไป ในสภาพเดิมที่น าเขา้

เพื่อกิจการอื่น ๆ  ที่อธิบดีกรมศุลกากร
เห็นสมควร อนัจะเป็นการสนบัสนุน
การผลิต การประกอบอุตสาหกรรม 
และการคา้ระหว่างประเทศ ใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน

มาตรา 19 ทวิ ของที่ได้รับการยกเว้นอากร 
ตามกฎหมายศลุกากร หรือ         กฎหมาย
ศลุกากร หรือกฎหมายอื่น    หรือของ ใน
ประเทศ ซึง่ไม่มีค่าอากร      ที่น าเข้ามาเก็บ
เพื่อจดัแสดงสนิค้าหรือนิทรรศการและ/หรือ
จ าหน่ายใน คสท.

ระเบียบ ที่อธิบดีก  าหนด

อ านาจการอนุมติัจดัตั้งของ 
อธิบดีกรมศุลกากร

มาตรา 8 ทวิ (2) แห่ง พ.ร.บ. 
ศลุกากร พ.ศ. 2469

มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ศลุกากร 
พ.ศ.2469

มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ศลุกากร พ.ศ. 
2469

มาตรา 8 ทวิ (1) แห่ง พ.ร.บ.ศลุกากร 
พ.ศ.2469

ระยะเวลาในการเกบ็ของ ใน
คลงัสินคา้ทณัฑบ์น

2 ปี นบัแต่วนัน าของเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร

2 ปี นบัแต่วนัน าของเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร

1. กรณีของน าเข้า – เท่าที่ก าหนดเวลา    ที่
จดัแสดงเท่านัน้ โดยต้องน าของ
ดงักล่าว ออกจากคลงัฯ ภายใน 

60 วนั นบัแต่ส้ินสุดการแสดง                           
2. กรณีเป็นผลติภัณฑ์         ที่มีเงื่อนไขใน
การได้รับการยกเว้นอากร 1 ปี               นบั
แต่วนัน าเข้าคลงัฯ

2 ปี นบัแต่วนัน าของเข้ามา ใน
ราชอาณาจกัร

•เปรียบเทยีบมำตรกำรส่งเสริมกำรส่งออกโดยคลงัสินค้ำทณัฑ์บน



 พระราชบัญญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 จัดตั้ งการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยข้ึนเป็น รัฐวิสาหกิจสังกดักระทรวงอุตสาหกรรมมีช่ือยอ่
ว่า “กนอ.” มีวตัถุประสงค์ในการจัดตั้ งหลายประการ โดยเร่ิมจากการจัดหาท่ีดินท่ี
เหมาะสมเพ่ือจัดตั้ งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมหรือเพ่ือด าเนินธุรกิจอ่ืนท่ีจะเป็น
ประโยชน์ด าเนินการปรับปรุงท่ีดินเพ่ือให้บริการตลอดจนจดัส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินงานรวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่ผูป้ระกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขต
นิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ
◦ พื้นทีเ่ขตอุตสำหกรรมทัว่ไป อนัเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไวส้ าหรับการประกอบ

อุตสาหกรรมและกิจการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์หรือเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบ
อุตสาหกรรม

◦ พื้นทีเ่ขตอุตสำหกรรมส่งออก อนัเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไวส้ าหรับการประกอบ
อุตสาหกรรม การคา้หรือบริการ เพ่ือส่งสินคา้ออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศและ
กิจการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์หรือเก่ียวกบัการ

1.3 การนิคมอุตสาหกรรม



 ในปัจจุบนัเขตอุตสาหกรรมส่งออก ท่ีมีส านกังานศุลกากรตั้งอยูมี่ 10 แห่ง 
ไดแ้ก่

1.นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง (กรุงเทพฯ)

2. นิคมอุตสำหกรรมบำงปู (สมุทรปรำกำร)

3. นิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ (ล ำพูน)

4. นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง (ชลบุรี)

5. นิคมอุตสำหกรรมบ่อวนิ (ชลบุรี)

6. นิคมอุตสำหกรรมบ้ำนหว้ำ (อยุธยำ)

7. นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอนิ (อยุธยำ)

http://internet1.customs.go.th/ext/TaxPrivilege/TaxPrivilege3/TaxPrivilege3-1.zip
http://internet1.customs.go.th/ext/TaxPrivilege/TaxPrivilege3/TaxPrivilege3-2.zip
http://internet1.customs.go.th/ext/TaxPrivilege/TaxPrivilege3/TaxPrivilege3-3.zip
http://internet1.customs.go.th/ext/TaxPrivilege/TaxPrivilege3/TaxPrivilege3-4.zip
http://internet1.customs.go.th/ext/TaxPrivilege/TaxPrivilege3/TaxPrivilege3-5.zip
http://internet1.customs.go.th/ext/TaxPrivilege/TaxPrivilege3/TaxPrivilege3-6.zip
http://internet1.customs.go.th/ext/TaxPrivilege/TaxPrivilege3/TaxPrivilege3-7.zip


(1) พธีิกำรศุลกำกรในเขตอุตสำหกรรมส่งออก

1.1 ผูป้ระกอบการยืน่ใบขนสินคา้ขาเขา้เพื่อน าของเขา้ไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกโดยตอ้งมีหนงัสือรับรองจากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)วา่เป็นผูป้ระกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกแนบมาดว้ยส่วนกรณีเป็นการน าเขา้
ตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ.ศ.2522 ตอ้งมีหนงัสือยกเวน้อากรจากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1.2 ผูน้ าของเขา้ซ่ึงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีหนงัสือรับรองวา่เป็นผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงเป็น
ผูด้  าเนินการขนยา้ยสินคา้จะตอ้งท าหนงัสือสัญญาประกนัไวก้บักรมศุลกากรตามแบบท่ีก าหนดและการขนส่งตอ้งไปตาม
เส้นทางท่ีกรมศุลกากรก าหนด

(2) พธีิกำรศุลกำกรในเขตอุตสำหกรรมท่ัวไป

ถา้ผูป้ระกอบการในเขตอุตสาหกรรมทัว่ไปประสงคจ์ะปฏิบติัพิธีการ ณ ส านกังานศุลกากรประจ านิคมอุตสาหกรรมให้ปฏิบติั
เช่นเดียวกบัพิธีการศุลกากรในเขตอุตสาหกรรมส่งออก โดยมีหลกัฐานแสดงวา่เป็นผูป้ระกอบการเขตอุตสาหกรรมทัว่ไปของ
การนิคมอุตสาหกรรมมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ี

(3) ควำมรับผดิชอบในกำรขนส่ิงออกจำกท่ำหรือท่ีน ำเข้ำมำยังนิคมอุตสำหกรรม

ผูน้ าของเขา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบหากเกิดความเสียหายต่อค่าภาษีอากร ค่าภาระติดพนัหรือความเสียหายอ่ืนใดตามที่ไดท้  า
สัญญาประกนัไวต่้อกรมศุลกากร

พธีิการศลุกากรท่ีควรทราบส าหรบัผูป้ระกอบการในเขตนคิมอตุสาหกรรม



(4) กำรน ำของออกจำกเขตอตุสำหกรรมส่งออกเพ่ือใช้หรือจ ำหน่ำยในประเทศ

4.1 ผูป้ระกอบการสามารถน าของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพ่ือใชห้รือจ าหน่ายในประเทศได ้โดยผูมี้ภาระหนา้ท่ีในการ

ช าระค่าภาษีอากรตอ้งย่ืนใบขนสินคา้ขาเขา้และหนงัสืออนุญาตการน าของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพ่ือใชห้รือ

จ าหน่ายในประเทศของ กนอ. ต่อส านกังานศุลกากรประจ านิคมฯ
4.2 ส าหรับบญัชีราคาสินคา้ ใหส้ าแดงราคาซ้ือขายเป็นเงินบาท โดยกรมศุลกากรจะด าเนินการกบัใบขนสินคา้ขาเขา้เสมือนหน่ึง

การน าของเขา้จากต่างประเทศ และของนั้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฏหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุน

อากรขาเขา้ และภาษีสรรพสามิต ภาษีเพ่ือมหาดไทย และภาษีมูลค่าเพ่ิมตามสภาพ ราคา และอตัราภาษีอากรท่ีเป็นอยูใ่นวนัท่ี

น าของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก โดยถือเสมือนวา่ไดน้ าเขา้มาใน ราชอาณาจกัรในวนัท่ีน าออกจากเขตอุตสาหกรรม 

ส่งออก
4.3 ราคาพึงประเมินหรือราคาท่ีใชเ้ป็นเกณฑค์ านวณค่าภาษีอากร ส าหรับของท่ีน าออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพ่ือใชห้รือ

จ าหน่าย ในราชอาณาจกัรนั้น ใหใ้ชร้าคาศุลกากร ตามมาตรา 2 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469

(5) กำรส่งของออกจำกเขตอตุสำหกรรมส่งออกไปแสดงต่ำงประเทศโดยส่วนรำชกำร
5.1 ผูป้ระกอบการสามารถน าของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพ่ือส่งออกไปแสดงต่างประเทศโดยส่วนราชการ ทั้งน้ี

ผูป้ระกอบการดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก กนอ. ใหส่้งของไปแสดง ณ ต่างประเทศในนามของส่วนราชการ และย่ืนค าขอ

ตามแบบท่ีกรมศุลกากรก าหนด พร้อมส าเนา 1 ฉบบั ต่อหน่วยงานพิธีการประจ านิคมอุตสาหกรรมตรวจสอบ พร้อมทั้ง ท า

สัญญาประกนัต่อกรมศุลกากรตามแบบท่ีก าหนด ทั้งน้ี เงินประกนัตามสัญญาประกนัจะตอ้งใหคุ้ม้ค่าภาษีอากรของของตาม

รายการในหนงัสือท่ีย่ืนต่อกรมศุลกากรโดยบวกเพ่ิมอีกร้อยละ 20 และใหผู้ป้ระกอบการค ้าประกนัตนเองได้
5.2 เม่ือส านกังานศุลกากรประจ านิคมอุตสาหกรรม พิจารณาอนุญาตแลว้จะคืนตน้ฉบบัหนงัสือใหคื้นแก่ผูป้ระกอบการเพ่ือใช้



(6) กำรน ำของออกจำกเขตอตุสำหกรรมส่งออกเพ่ือกำรอ่ืนเป็นกำรช่ัวครำว

6.1 ผูป้ระกอบการสามารถน าของในเขตอุตสาหกรรมส่งออก ออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกเป็นการชัว่คราว เพื่อ

ซ่อมแซม ดดัแปลง ปรับปรุง หรือเพื่อการอ่ืนตามความจ าเป็น ไดโ้ดยยืน่ค  าร้องต่อส านกังานศุลกากรประจ านิคม

อุตสาหกรรม และท าสัญญาประกนัต่อกรมศุลกากร ตามแบบท่ีก าหนด ทั้งน้ี เงินประกนัตามสัญญาประกนั

จะตอ้งให้คุม้ค่าภาษีอากรของตาม  รายการในค าร้อง โดยบวกเพิ่มอีก ร้อยละ 20
6.2 กรณีผูป้ระกอบการไม่สามารถน าของท่ีน าออกไปจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกกลบัเขา้ไปในเขตอุตสาหกรรม

ส่งออกตามค ารับรองท่ีให้ไวผู้ป้ระกอบการนั้นสามารถยืน่ค  าร้องขอขยายระยะเวลาน าของกลบัเขา้มา

ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกได ้เพียงคร้ังเดียว และมีระยะเวลาไม่เกินกวา่ท่ีขอน าของออกไปในคร้ังก่อนเวน้

แต่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรก็ให้ขยายระยะเวลา เกินกวา่ 1 คร้ัง
6.3 ถา้ผูป้ระกอบการรายใดไม่ปฏิบติัตามค ารับรองท่ีให้ไว ้ผูป้ระกอบการรายนั้นตอ้งช าระค่าภาษีอากรพร้อมเงินเพิ่ม

ร้อยละ 1 ต่อเดือน นบัจากวนัท่ีน าของออกจนถึงวนัท่ีน าเงินมาช าระให้เสร็จส้ินภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีครบ

ก าหนด

(7) การน าสินคา้ในราชอาณาจกัรเขา้ไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกผูป้ระกอบการสามารถการน าสินคา้ในราชอาณาจกัรเขา้

ไปใน  เขตอุตสาหกรรมส่งออกไดโ้ดยยืน่ค  าร้องขอน าสินคา้ในราชอาณาจกัรเขา้ไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก(กศก.122) ต่อ

เจา้หนา้ท่ีศุลกากรประจ านิคมอุตสาหกรรม



(8) ของท่ีน าเขา้เขตอุตสาหกรรมส่งออกเพ่ือซ่อมและน ากลบัออกไปโดยยกเวน้อากรตาม พ.ร.บ. พิกดั

อตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 2 จะตอ้งเป็นของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยช าระภาษี

อากรครบถว้นแลว้ และจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดว้ย

(9) ของท่ีน าเขา้เขตอุตสาหกรรมส่งออกและน ากลบัเขา้มาในราชอาณาจกัร โดยไดรั้บยกเวน้อากร ของ

ในราชอาณาจกัรหรือของจากต่างประเทศท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรและไดช้ าระอากรแลว้ หากน าเขา้

ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก และภายหลงัน าออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกกลบัเขา้มาใชใ้น

ราชอาณาจกัร โดยไม่เปล่ียนแปลงลกัษณะหรือรูปร่างแต่อยา่งใด จะไดรั้บการยกเวน้อากร ทั้งน้ี จะตอ้งมี

หนงัสืออนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาแสดงดว้ย



• (1) ไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเขา้ 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิตส าหรับเคร่ืองจกัร อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้รวมทั้ง

ส่วนประกอบของส่ิงของดงักล่าวท่ีจ  าเป็นในการผลิตและของท่ีใชใ้นการสร้างโรงงาน หรืออาคาร
(2) ไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งอากรขาเขา้

ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิตส าหรับของท่ีน าเขา้มาเพ่ือใชใ้นการผลิตสินคา้
(3) ไดรั้บยกเวน้อากรขาออกภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิตส าหรับของซ่ึงไดน้ าเขา้มาตาม

มาตรา 49 แห่งพระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 รวมทั้งผลิตภณัฑส่ิ์ง

พลอยไดแ้ละส่ิงอ่ืนท่ีไดจ้ากการผลิตแลว้ส่งออก
(4) ไดรั้บยกเวน้หรือคืนค่าภาษีอากรส าหรับของท่ีมีบทบญัญติัแห่งกฏหมายให้ไดรั้บยกเวน้ หรือคืนค่า

ภาษีอากร เม่ือไดส่้งออกไปนอกราชอาณาจกัร หรือ หากผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บยกเวน้อากรส าหรับ

วตัถุดิบตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 หรือผูป้ระกอบการท่ีเป็นคลงัสินคา้ทณัฑบ์น

ประเภทโรงผลิตสินคา้ตามมาตรา 8 ทวิ (2) แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2469 หรือผูป้ระกอบการท่ี

สิทธิประโยชน์ดา้นภาษีอากรส าหรับผูป้ระกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม



(5) การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการระหวา่งผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นเขตอุตสาหกรรม 

ส่งออก ไม่วา่จะอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม ช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัรา

ศูนย์

(6) การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการระหวา่งคลงัสินคา้ทณัฑบ์นกบัผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่น

เขตอุตสาหกรรมส่งออก ช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราศูนย์

(7) การน าของในประเทศเขา้ไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก ช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัรา

ศูนย ์โดยถือวา่เป็นการส่งออก



การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร (
ฉบบัท่ี 9 ) พ.ศ. 2482 เป็นการคืนค่าภาระภาษีอากร ส าหรับวตัถุดิบท่ี
น าเขา้ ไดแ้ก่ อากรขาเขา้ ค่าธรรมเนียมภาษีอ่ืน ภาษีสรรพสามิต ภาษี
มหาดไทย ท่ีผูน้ าของเขา้ไดเ้สียหรือวางประกนัไวข้ณะน าเขา้เม่ือ
สามารถพิสูจนไ์ดว้า่ไดน้ าวตัถุดิบนั้นไปผลิตผสม ประกอบหรือบรรจุ
เป็นสินคา้ส่งออก แลว้กจ็ะไดรั้บการคืนอากรโดยจะค านวณค่าภาษี
อากรท่ีคืนใหต้ามสูตรการผลิต ทั้งน้ีโดยมีเง่ือนไข วา่จะตอ้งผลิต
ส่งออกภายใน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดน้ าเขา้ และตอ้งขอคืนเงินอากร
ภายใน 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีส่งของ

1.4 การคนือากรมาตรา 19 ทวิ



• หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
(1) ของท่ีน าเขา้มา ตอ้งน ามาผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุ แลว้ส่งออก
ไป

ต่างประเทศ หรือส่งไปเป็นของใช ้ส้ินเปลืองในเรือเดินทาง ไปต่างประเทศ
(2) ของท่ีน าเขา้มาตอ้งมิใช่ของท่ีกฎกระทรวงระบุหา้มคืนเงินอากร
(3) ปริมาณของท่ีน าเขา้ ซ่ึงใชใ้นการผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุเป็น
ของท่ี

ส่งออก ใหถื้อตามหลกัเกณฑท่ี์ อธิบดีกรมศุลกากรเห็นชอบ หรือประกาศ
ก าหนดไว้
(4) ของนั้นตอ้งส่งออกไปทางท่า หรือท่ีส าหรับการส่งออก ซ่ึงของท่ีขอคืนอากรขา
เขา้
(5) ของนั้นไดส่้งออกไป ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีน าของซ่ึงใชใ้นการผลิต ผสมหรือ
ประกอบ



ของทีไ่ด้รับคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ
1. วตัถุดิบท่ีเห็นไดช้ดัวา่มีอยูใ่นของท่ีผลิตเพ่ือส่งออก
2. วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตโดยตรงท่ีมีอยูใ่นของท่ีผลิตส่งออก แต่ไม่ปรากฎ

ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน
3. วตัถุดิบจ าเป็นท่ีใชใ้นการผลิต

ของทีไ่ม่ได้รับคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ
1. เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ แม่พิมพ ์(Mould) เคร่ืองใชใ้นการผลิตชนิดต่าง ๆ
2. เช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิต



• ความหมายท่ีส าคญัในการชดเชยค่าภาษีอากร

•
“สนิคา้” หมายความวา่ สนิคา้ทีผ่ลิตในราชอาณาจกัร

• “ผลติ” หมายความวา่ ประกอบ แปรรูป แปรสภาพ หรอืท าการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงใหม้ีข้ึนซึง่สนิคา้ไมว่า่ดว้ยวธีิใดๆ

• “เงนิชดเชย” “อตัราเงนิชดเชยค่าภาษีอากร” “การส่งออกสนิคา้” “ผูมี้สทิธิ

ไดร้บัชดเชยค่าภาษีอากร”

1.5 การชดเชยค่าภาษีอากร



• ขำเข้ำที่ส่งออกที่ใช้สิทธิประโยชน์ ดงันี้
(1) การคืนอากรขาเขา้ตามาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร(ฉบบัท่ี 9) 

พ.ศ.2482
(2) การยกเวน้อากรขาเขา้เก่ียวกบัคลงัสินคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลิตสินคา้

ตามพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ.2469
(3) การยกเวน้อากรขาเขา้เก่ียวกบัเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามพระราชบญัญติั

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
(4) การยกเวน้อากรหรือลดหยอ่นขาเขา้ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 ท่ีไม่ใช่การยกเวน้หรือลดหยอ่นอากรส าหรับเคร่ืองจกัร
(5) การยกเวน้อากรขาเขา้เก่ียวกบัเขตปลอดอากรหมวด 10 ทวิ แห่ง

พระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ.2469 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัศุลกากร 
(ฉบบัท่ี 18) พ.ศ.2543

(3) การส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งครบถว้นตาม
กฎหมายศุลกากรและไดรั้บช าระเงินค่าขายสินคา้จากต่างประเทศ ถา้หากเป็นการ
ส่งออกเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีไม่ใช่ทางการคา้จะไม่ไดรั้บสิทธิชดเชยค่าภาษีอากร



• 2.1 ก่อนการส่งออก      ผูป้ระสงคจ์ะใชสิ้ทธิขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ให้
ท าการ

ลงทะเบียนเป็นผูผ้า่นพิธีการศุลกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร

• 2.2 ผา่นพิธีการส่งออกสินคา้ระบบ e-Export

• 2.3. การยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

กรณีผูย้ื่นค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรท่ีขอผอ่นผนัดงักล่าว
ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอผอ่นผนัไวห้รือไม่สามารถด าเนินการไดท้นัภายใน
ก าหนดเวลา ใหถื้อวา่ผูข้อรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรไม่ใหค้วามร่วมมือในการ
ปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตามนยัมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติั

ขัน้ตอนการขอชดเชยคา่ภาษอีากร



– เป็นของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรและเสียอากรแลว้ หากส่งกลบัออกไปยงั
เมืองต่างประเทศหรือส่งกลบัไปเป็นของใชส้ิ้นเปลืองในเรือเดินทางไป
ต่างประเทศ สามารขอคืนเงินอากรขาเขา้ท่ีช าระไว ้(โดยมีเง่ือนไขวา่ ของตอ้ง
อยูใ่นสภาพเดิมท่ีน าเขา้ และตอ้งส่งกลบัออกไปภายใน 1 ปี นบัแตว่นัน าเขา้)

1.6 การอากรส าหรับของท่ีน าเขา้มาแลว้ส่งกลบัออกไป



• เขตพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไวส้ าหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ
กิจการอ่ืนท่ีเป็นประโยชนแ์ก่การเศรษฐกิจของประเทศ  ไดรั้บสิทธิประโยชน์
ดงัน้ี

– ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีไดน้ าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อน าเขา้ในเขตปลอด
อากร กรณีของท่ีเป็นเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ฯลฯ

– ยกเวน้อากรขาออก ส าหรับของท่ีปล่อยไปจากเขตปลอดอากร เพ่ือส่งออกนอก 
ราชอาณาจกัร

– ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการน าสินคา้จากต่างประเทศเขา้ไปในเขตปลอดอากร

– ใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 0

– ยกเวน้ภาษีสรรพสามิตส าหรับการน าเขา้และการผลิตของท่ีกระท าในเขตปลอดอากร

– ยกเวน้ภาษีสุรา  ฯลฯ

1.6 เขตปลอดภาษีศุลกากรและเขตปลอดอากร



• ข้ันตอนคืนอำกรวตัถุดิบทีน่ ำเข้ำมำผลติ เพ่ือกำรส่งออกตำม
มำตรำ 19 ทวิ

• ควำมหมำยข้อควำมกำรชดเชยค่ำภำษีอำกร 

• ขั้นตอนกำรชดเชยค่ำภำษีอำกร

กิจกรรม


