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Inquiry/ข้อหารือ  

 

 

 

Outline 
/รายละเอียดของข้อ

หารือ 

            

i. Imported goods สินค้า Y 
ii. Point of inquiry 

 

แนวทางปฏิบัติ การน าเข้าสินค้าติดป้ายแสดงราคาขายปลีก 

iii. Outline of the 

transaction and 

transaction 

flowchart 

บริษัท ก เป็นผู้ซื้อในประเทศไทยและได้สั่งซื้อสินค้าโดยออกใบสั่งซื้อ 
(Purchase Order) ไปยังบริษัท ข ในประเทศ X ซึ่งท าหน้าที่จัดหาผู้ผลิต
และสั่งผลิตสินค้าให้  โดยมีผู้ผลิตสินค้าในประเทศ Z ท าหน้าที่ผลิตและ
จัดส่งสินค้าติดป้ายแสดงราคาขายปลีกมายังประเทศไทย  และ บริษัท ก 
จะช าระค่าสินค้าให้บริษัท ข ภายใต้ INCOTERM FOB 
(รายละเอียดตามส่วนท่ี ๑) 
 

Remarks/หมายเหต ุ
 
 
 

 

Answer/ค าตอบ  

 

Outline/ 

เค้าโครงโดยสังเขป 
 

Summary of 

answer 

ค าตอบโดยสรุป 

ราคาของที่น าเข้า ที่ใช้ในการก าหนดราคาศุลกากรจะต้องเป็นราคาที่ได้
ช าระจริงหรือท่ีจะต้องช าระส าหรับของที่น าเข้ามายังประเทศไทย โดยผู้ซื้อ
ต่อผู้ขายหรือโดยผู้ซื้อต่อบุคคลที่สาม เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันของผู้ขาย 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งต้องรวมค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขน
ของลง ค่าขนของขึ้น และค่าจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งจาก
ประเทศที่ส่งออกมายังประเทศไทย และหากมีค่าใช้จ่ายหรือรายได้ตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 11 – 13 ที่ยังไม่ได้น ามารวม ให้น าค่าใช้จ่ายหรือรายได้
ดังกล่าวมารวมไว้ในราคาซื้อขายของที่น าเข้าด้วย 

Outline of 

answer 

เหตุผลโดยสรุป 

การก าหนดราคาศุลกากรในกรณีน าของเข้า จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขตามมาตรา 16 และ มาตรา 17  แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบกับหมวด 2 ราคาซื้อขายของที่น าเข้า ตาม
กฎกระทรวงการก าหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ. 2560 
(รายละเอียดตามส่วนท่ี ๒) 
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Article number of 

applicable laws, 

regulations, and 

other related 

instruments 

กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

มาตรา 16 และ มาตรา 17  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
หมวด 2 ราคาซื้อขายของที่น าเข้า ตามกฎกระทรวงการก าหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ. 2560 

 

Conditions applied 

เงื่อนไขการใช้ผลของค า
วินิจฉัยในกรณีศึกษา 

กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิบทบัญญตัิของกฎหมายเกี่ยวกับราคาศุลกากรหรือปรากฏข้อมูลใหม่อันมีผลให้ราคา
ศุลกากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ผลการวินิจฉัยราคาศุลกากรเดิมสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ยื่นค าร้อง  

 

 

Part 1 /ส่วนที ่1:  Facts of Transaction/ข้อเท็จจริง 

 บริษัท ก เป็นผู้ซื้อในประเทศไทยและได้สั่งซื้อสินค้าโดยออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังบริษัท ข ใน

ประเทศ X ซึ่งท าหน้าที่จัดหาผู้ผลิตและสั่งผลิตสินค้าให้  โดยมีผู้ผลิตสินค้าในประเทศ Z ท าหน้าที่ผลิตและจัดส่งสินค้า

ติดป้ายแสดงราคาขายปลีกมายังประเทศไทย  และ บริษัท ก จะช าระค่าสินค้าให้บริษัท ข ภายใต้ INCOTERM FOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 2 /ส่วนที ่2:  Answer/ผลการพิจารณา 

1.  Customs’ Opinion/การพิจารณา 

 ตามท่ีบริษัทได้ร้องขอให้พิจารณาแนวทางปฏิบัติ การน าเข้าสินค้าติดป้ายแสดงราคาขายปลีก เนื่องจากการ

ก าหนดราคาศลุกากรในกรณีน าของเข้า จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขตามมาตรา 16 และ มาตรา 17  แห่ง

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบกับหมวด 2 ราคาซื้อขายของที่น าเข้า ตามกฎกระทรวงการก าหนดและ

การใช้ราคาศุลกากร พ.ศ. 2560 

บริษัท ก 
(ประเทศไทย) 

บริษัท ข 
(ประเทศ X) 

ผู้ผลิตสินค้า 
(ประเทศ Z) 

(1) ออกใบสั่งซ้ือ (PO) 

(2) จัดหาผู้ผลิตและสั่งผลิตสินค้า 

(3) ส่งสินค้าติดป้ายแสดงราคาขายปลีก 

(4) ช าระเงิน 

(3) เรียกเก็บ 

ค่าสินค้า 

 



3 

 

2.  Conclusion/ผลการวินิจฉัย 

กรมศุลกากร ได้พิจารณาตามข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบของบริษัท ก  ในประเด็น “ขอหารือแนวทางปฏิบัติ  

การน าเข้าสินค้าติดป้ายแสดงราคาขายปลีก” แล้วพบว่า เนื่องจาก มาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ

ศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบกับหมวด 2 ราคาซื้อขายของที่น าเข้า ตามกฎกระทรวงการก าหนดและการใช้ราคาศุลกากร 

พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดว่า ราคาของที่น าเข้าที่ใช้ในการก าหนดราคาศุลกากรจะต้องเป็นราคาที่ได้ช าระจริงหรือที่จะต้อง

ช าระส าหรับของที่น าเข้ามายังประเทศไทย โดยผู้ซื้อต่อผู้ขายหรือโดยผู้ซื้อต่อบุคคลที่สาม เพ่ือให้ เป็นไปตามข้อผูกพัน

ของผู้ขาย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งต้องรวมค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่า ขนของขึ้น และค่า

จัดการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งจากประเทศที่ส่งออกมายังประเทศไทย ดังนั้น จึงให้ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขดังกล่าว โดยหากมีค่าใช้จ่ายหรือรายได้ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 11 – 13 ที่ยังไม่ได้น ามารวม ให้น าค่าใช้จ่ายหรือ

รายได้ดังกล่าวมารวมไว้ในราคาซื้อขายของที่น าเข้าด้วย 


