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ประกาศกรมศุลกากร 
ที่  16/2561 

เร่ือง  การกําหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัย  ค่าขนส่งของ   
ค่าขนของลง  ค่าขนของขึ้น  หรือค่าจัดการต่าง ๆ 

 
 

เพื่อให้การกําหนดราคาศุลกากรในกรณีนําของเข้า  สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในทางการค้า
ระหว่างประเทศ  ในกรณีที่ไม่มีมูลค่าของรายการค่าประกันภัย  หรือค่าขนส่งของ  หรือไม่มีค่าขนของลง  
ค่าขนของขึ้น  หรือค่าจัดการต่าง ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกับการขนส่งของที่นําเข้ามายังด่านศุลกากร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  17  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมศุลกากร
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 กรณีบัญชีราคาสินค้า  (Invoice)  รายใดไม่มีค่าประกันภัย  (Insurance)  หรือไม่มี
เอกสารหลักฐานการจ่ายค่าประกันภัยให้บวกค่าประกันภัยขึ้นอีกร้อยละ  1  ของราคา  FOB   

ข้อ 2 กรณี บัญชีราคาสินค้า  (Invoice)  รายใดไม่มีค่าขนส่งของ  (Freight)  หรือไม่มี
เอกสารหลักฐานการจ่ายค่าขนส่งของให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

  2.1 การนําเข้าทางเรือและทางบกให้บวกค่าขนส่งเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ  10  ของราคา  FOB 
  2.2 การนําเข้าทางอากาศยานให้บวกค่าขนส่งทางอากาศยานเข้ากับราคาของ  และ

ค่าประกันภัย  เป็นเกณฑ์ในการคํานวณค่าอากร  ดังนี้ 
   2.2.1 ให้ใช้ค่าขนส่งตามที่ปรากฏในต้นฉบับ  HAWB  (House  Air  Waybill)  

จากท่าต้นทางบรรทุก  ซึ่งได้รับการรับรองจากบริษทัผู้ดําเนินการคลังสินค้าอนุมัติ 
   2.2.2 หากไม่ปรากฏค่าขนส่งในต้นฉบับ  HAWB  หรือไม่มี  HAWB  ให้ใช้ 

ค่าขนส่งที่ปรากฏใน  MAWB  (Master  Air  Waybill) 
   2.2.3 หากไม่ปรากฏค่าขนส่งของในต้นฉบับ  HAWB  หรือไม่มี  HAWB  

หรือไม่ปรากฏค่าขนส่งของใน  MAWB  ให้ใช้อัตราเฉลี่ยค่าขนส่งของตาม  Full  IATA  Rate  ตามหนังสือ  
The  Thai  Cargo  Tariff 

   2.2.4 ค่าขนส่งของสําหรับของเร่งด่วนไม่ว่าจะนําเข้าโดยมีผู้โดยสารนําพา  
หรือไม่ก็ตาม  ให้ใช้อัตราเฉลี่ยค่าขนส่งของตาม  ZONE  ที่กรมศุลกากรอนุมัติให้ใช้สําหรับสินค้าเร่งด่วน  
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณค่าอากร 

   2.2.5 ของที่นําเข้าทางอากาศยาน  แต่มีบัญชีราคาสินค้า  (Invoice)  สําแดงราคา
รวมค่าขนส่งทางอากาศยานเท่ากับราคารวมค่าขนส่งที่นําเข้าทางเรือ  ในกรณีเช่นนี้การกําหนดราคา   
ให้หักค่าขนส่งทางเรือออกเสียจากราคาดังกล่าวแล้วบวกค่าขนส่งทางอากาศยานที่ผู้ขายหรือผู้ส่งของออก
ได้ชําระไป  หากไม่ทราบค่าขนส่งทางเรือที่จะคํานวณหักออกได้  ให้หักค่าขนส่งของทางเรือออกในอัตรา
ร้อยละ  10  ของราคาของ      
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  2.3 การนําเข้าทางไปรษณีย์ให้บวกค่าขนส่งตามอัตราค่าไปรษณียากรสําหรับ 
พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศของบริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จํากัด  ที่ใช้อยู่ในขณะนําเข้า 

ข้อ 3 กรณีบัญชีราคาสินค้า  (Invoice)  ยังไม่รวมค่าขนของลง  ค่าขนของขึ้น  หรือค่าจัดการต่าง  ๆ 
ที่เก่ียวเนื่องกับการขนส่งของที่นําเข้ามายังด่านศุลกากร  แต่ข้อตกลงการส่งมอบของแนบท้ายประกาศน้ี  
กําหนดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ไว้  ให้นําค่าใช้จ่ายดังกล่าวบวกราคาซื้อขายตามเอกสารหลักฐานที่มีการชําระจริง 

  กรณีบัญชีราคาสินค้า  (Invoice)  เป็นราคา  EXW  (Ex  Works),  FCA  (Free  Carrier)  
FAS  (Free  Alongside  Ship)  หากปรากฏว่าไม่มีเอกสารหลักฐานมาย่ืนแสดง  ให้บวกเพิ่มขึ้นอีก 
ร้อยละ  3  ของราคา  EXW,  FCA,  FAS  โดยใหถ้ือเป็นราคา  FOB 

ข้อ 4 กรณีไม่เป็นไปตามข้อ  1 - 3  อธิบดีจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ  ไป 
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  23  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖1  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

กุลิศ  สมบัติศิริ 
อธิบดีกรมศุลกากร 



                                                                      แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่  16/2561 

 

ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ 
(International Commercial Terms : INCOTERMS) 

                             ___________________ 

ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศเป็นข้อตกลงที่ก าหนดโดยหอการค้า
นานาชาติ (International Chamber of Commerce) เพ่ือใช้แปลความข้อตกลงทางการค้า หรือสัญญาซื้อขาย
ระหว่างประเทศให้ เกิดความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและอ านวย                       
ความสะดวกต่อการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วยข้อตกลง 11 ข้อตกลง ดังต่อไปนี้ 

 EXW (Ex Works) ผู้ขายส่งมอบของให้แก่ผู้ซื้อ ณ ที่ท าการของผู้ขาย เช่น โรงงาน หรือ 
โรงพักสินค้า ฯลฯ โดยผู้ซื้อรับภาระการด าเนินการและค่าใช้จ่ายรวมทั้งความเสี่ยงหลังจากการส่งมอบของแล้ว 
เช่น การขนของขึ้นยานพาหนะ การปฏิบัติพิธีการขาออก เป็นต้น 

 FCA (Free Carrier) ผู้ขายต้องด าเนินการพิธีการขาออกจนเสร็จสิ้น แล้วส่งมอบของให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับขนส่ง ณ สถานที่ส่งมอบซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนดไว้ 

 FAS (Free Alongside Ship) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบต้องขนส่งของมาวางไว้ข้างเรือ เช่น 
บนหน้าท่า หรือในเรือล าเลียงหรือลงเรือล าเลียงเทียบข้างเรือ ณ ท่าที่ส่งออกที่ระบุไว้ โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น 

  FOB (Free On Board) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบต้องส่งมอบของลงเรือ ณ ท่าส่งออก                  
ที่ได้ระบุไว้ ส่วนผู้ซื้อจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้น
เมื่อของอยู่บนเรือ 

 CFR (Cost and Freight) ผู้ขายรับภาระค่าใช้จ่าย และค่าขนส่งเพ่ือการส่งของถึงปลายทาง
ตามที่ ระบุชื่อไว้ แต่ผู้ซื้อจะเป็นผู้ รับภาระความเสี่ยงต่อการเสียหายหรือสูญหาย รวมทั้ งค่าใช้จ่าย                    
ที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากเหตุใดๆ หลังจากท่ีได้ขนของขึ้นพ้นกราบเรือ ณ ท่าส่งออก 

 CIF (Cost Insurance and Freight) ผู ้ข ายมีภ าระรับผิดชอบ เช่น เดียวกับ  CFR                         
โดยต้องรับผิดชอบการท าประกันภัยในความเสี่ยงภัยต่อการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่งจนถึง                 
ท่าปลายทาง ทั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ท าสัญญาและช าระค่าประกันภัย 
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 CPT (Carriage Paid to) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบค่าขนส่งไปจนถึงสถานที่ปลายทาง                         
ที่ระบุไว้ โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงต่อการเสียหาย หรือสูญหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
เหตุใดๆ หลังจากท่ีของได้ส่งมอบให้กับผู้รับขนส่งแล้ว  

 CIP (Carriage Insurance Paid to) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบเช่นเดียวกับ CPT โดยต้อง
รับผิดชอบการท าประกันภัยให้กับผู้ซื้อในความเสี่ยงภัยต่อการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่งจนถึง
สถานที่ปลายทางท่ีระบุชื่อไว้ ทั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ท าสัญญาและช าระค่าประกันภัยด้วยตนเอง  

   DAT (Delivered at Terminal) ผู้ขายส่งมอบของ ณ สถานที่ตามที่ ได้ตกลงกันไว้ และ                  
ขนของลงจากยานพาหนะ สถานที่อาจจะเป็นชื่อท่าเทียบเรือ หรือสถานที่ปลายทาง ซึ่งอาจ เป็นคลังสินค้า 
คลังสินค้าของท่าเทียบเรือ (CY : Container Yard) หรือชื่อถนน รถไฟ หรือคลังสินค้าทางอากาศยาน                       
(Air Cargo Terminal) โดยค่าใช้จ่ายในการขนของทั้งหมดเป็นภาระของผู้ขาย 

DAP (Delivered at place) ผู้ขายส่งมอบของให้กับผู้ซื้อ ณ สถานที่ตามที่ได้ตกลงกันไว้                             
โดยพร้อมที่จะขนลงจากยานพาหนะ ผู้ขายมีความเสี่ยงในความเสียหายของของและค่าใช้จ่ายในการขนส่งของ
จนถึงสถานที่ของผู้ซื้อ รวมทั้งมีหน้าที่ด าเนินการพิธีการขาออก แต่ไม่ต้องรับผิดชอบการด าเนินการพิธีการขาเข้า 
และไม่ต้องเสียค่าภาษีอากรขาเข้า 

DDP (Delivered Duty Paid) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ ณ สถานที่                    
ที่ผู้ซื้อระบุในราชอาณาจักรโดยผู้ขายรับภาระความเสี่ยงภัยและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการขนส่งของไปยัง
สถานที่ปลายทาง ผู้ขายเป็นผู้ด าเนินพิธีการขาออกและพิธีการขาเข้า รวมทั้งช าระค่าภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการส่งมอบของดังกล่าวจนถึงสถานที่ปลายทาง 

_________________ 


