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รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่ างประเทศ (เมษายน ๒๕๖๐)

ระเบียบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตประกอบการเสรี คลังสินค้า และ
โรงงานสรรพสามิตในประเทศสิงคโปร์
บทสรุปผู้บริหาร
***บทความนี้เกี่ยวกับการจัดการด้านภาษีอากรสินค้าและบริการอันเนื่องจากการขนย้ายหรื อการ
จัดหาสินค้า รวมทั้งการจัดการเอกสารที่ศุลกากรสิงคโปร์กาหนด ในบริเวณหรือเขตดังต่อไปนี้
1. เขตประกอบการเสรี (Free Trade Zone: FTZ) หมายถึง บริเวณในสิงคโปร์ที่สินค้าสามารถนาเข้า
ขาย หรือส่งออกโดยได้รับการยกเว้นจากภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการค้าขายในคลังสินค้า (entrepot trading) ด้วยการอานวยความสะดวกทางการค้าสาหรับสินค้าต่างชาติ
ที่ขนส่งผ่านสิงคโปร์ชั่วคราว ก่อนจะขนถ่ายลงลาเรือหรือเครื่องบินลาอื่นโดยไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากร
2 คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น/ปลอดภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม /ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต (Licensed/Zero-GST/Bonded
Warehouses) หมายถึง บริ เวณที่ได้รั บ อนุ มัติจากศุล กากรสิ งคโปร์เ พื่ อจัดเก็บสิ นค้ านาเข้าที่ ไม่ต้ องเสี ย ภาษี
ศุลกากร (non-dutiable goods) โดยได้รับการยกเว้นจากภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว ทั้งนี้ คลังสินค้าประเภทนี้อาจ
เป็นอาคารทั้งหลัง บริเวณบางส่วนของอาคารตามที่กาหนด ถังบรรจุสาหรับจัดเก็บ (storage tank) หรือสถานที่
ใดๆ ที่ศุลกากรอนุญาต รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(motor vehicle) และปิโตรเลียม โดยได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ชั่วคราวทั้งนี้ คลังสินค้าฯ
ไม่ส ามารถใช้จั ดเก็บ สิ น ค้าที่ต้องช าระภาษีศุล กากร สิ นค้าที่ได้จากหรือผลิ ตในประเทศ และสิ นค้าที่ได้ช าระ
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. โรงงานสรรพสามิต (Excise Factory: EF) หมายถึง บริเวณที่ศุลกากรสิงคโปร์อนุมัติและอนุญาตให้
ผลิตสินค้าที่ต้องชาระภาษีศุลกากร ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ ก๊าซซีเอ็นจี (compressed natural gas) และปิโตรเลียม โดยได้รับการยกเว้นจากภาษีศุลกากรและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ชั่วคราว
นโยบายการจัดการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนับสนุนบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางการค้าใน
คลั ง สิ น ค้ า (entrepot trade) ประเทศไทยในฐานะจุ ด ยุท ธศาสตร์ส าคั ญ ส าหรั บการค้ า โลกในภูมิ ภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อาจนามาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขั นของประเทศไทยในการค้าใน
คลังสินค้า พร้อมปฏิรูประบบศุลกากรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอานวยความ
สะดวกทางการค้า (TFA) ขององค์การการค้าโลกต่อไป
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Credit: Singapore

ระเบียบการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิ่มในเขตประกอบการเสรี
คลังสินค้า และโรงงานสรรพสามิตในประเทศสิงคโปร์
e-Tax Guide ฉบั บ นี้ ส ำนั ก จั ด เก็ บ ภำษี ภ ำยในประเทศสิ ง คโปร์ (Inland Revenue Authority of
Singapore) จัดทำขึ้นเพื่ออธิบำยกำรจัดกำรภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับสินค้ำที่เคลื่อนย้ำยเข้ำมำ ภำยใน หรือออกจำก
เขตประกอบกำรเสรี ๑ (Free Trade Zone: FTZ) คลั ง สิ น ค้ ำ ทั ณ ฑ์ บ น/ปลอดภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม /ที่ ไ ด้รั บ อนุญำต
(Licensed/Zero-GST/Bonded Warehouses)๒ (ซึ่งในเอกสำรฉบับนี้จะเรียกโดยรวมว่ำ “คลั งสิ นค้ำ ”) และ
๑ เขตประกอบการเสรี

(FTZ) หมำยถึง บริเวณในสิงคโปร์ที่สินค้ำสำมำรถนำเข้ำ ขำย หรือส่งออกโดยได้รับกำรยกเว้นจำกภำษีศุลกำกร ภำษี
สรรพสำมิต หรือภำษีมูลค่ำเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรค้ำขำยในคลังสินค้ำ (entrepot trading) ด้วยกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ

สำหรับสินค้ำต่ำงชำติที่ขนส่งผ่ำนสิงคโปร์ชั่วครำว ก่อนจะขนถ่ำยลงลำเรือหรือเครื่องบินลำอื่นโดยไม่ต้องผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร
๒ คลังสินค้าปลอดภาษีมูลค่าเพิ่ม/คลังสินค้าทัณฑ์บน (Zero-GST Warehouse/ Bonded Warehouse) หมำยถึง บริเวณที่ได้รับอนุมัติจำกศุลกำกร
สิงคโปร์เพื่อจัดเก็บสินค้ำนำเข้ำที่ไม่ตอ้ งเสียภำษีศุลกำกร (non-dutiable goods) โดยได้รับกำรยกเว้นจำกภำษีมูลค่ำเพิ่มชั่วครำว ทั้งนี้ คลังสินค้ำ
ประเภทนี้อำจเป็นอำคำรทั้งหลัง บริเวณบำงส่วนของอำคำรตำมที่กำหนด ถังบรรจุสำหรับจัดเก็บ (storage tank) หรือสถำนที่ใด ๆ ที่ศุลกำกร
อนุญำต ทั้งนี้ คลังสินค้ำฯ ไม่สำมำรถใช้จัดเก็บสินค้ำทีต่ ้องชำระภำษีศุลกำกร สินค้ำที่ได้จำกหรือผลิตในประเทศ และสินค้ำที่ได้ชำระ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว
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โรงงำนสรรพสำมิต๓ (Excise Factory: EF) เพื่อให้ผู้จัดกำรสินค้ำของตนเองหรือผู้จัดกำรสินค้ำแทนผู้ประกอบกำร
ต่ำงประเทศในลักษณะต่อไปนี้ได้ใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิง
• กำรนำเข้ำและส่งออกผ่ำนเขตประกอบกำรเสรี
• กำรจัดเก็บสินค้ำภำยในเขตประกอบกำรเสรี คลังสินค้ำ และโรงงำนสรรพสำมิต และ/หรือ
• กำรค้ำขำยภำยในเขตประกอบกำรเสรี คลังสินค้ำ และโรงงำนสรรพสำมิต
โดยหลักกำรกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม เว้นแต่มีกฎระเบียบพิเศษระบุไว้เป็นกำรเฉพำะ กำรนำเข้ำสินค้ำใน
สิงคโปร์ต้องชำระภำษีมูลค่ำเพิ่ม แม้ว่ำผู้นำเข้ำจะได้ขึ้นทะเบียนผู้เสียภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือไม่ก็ตำม อย่ำงไรก็ตำม
หำกสิ น ค้ำน ำเข้ำและจั ดเก็บ ในเขตประกอบกำรเสรี คลั งสิ นค้ำ หรือโรงงำนสรรพสำมิต จะได้รับกำรยกเว้น
ภำษีมูลค่ำเพิ่มไว้ชั่วครำว จนกระทั่งสินค้ำถูกนำเข้ำมำยังเขตศุลกำกร
ภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับกำรนำเข้ำ (GST) จัดเก็บและบริหำรจัดกำรโดยศุลกำกรสิงคโปร์ โดยถือเป็นภำษี
ศุลกำกร/สรรพสำมิต และถือว่ำ สิน ค้ำนำเข้ำทั้งหมดในสิงคโปร์ต้องเสียภำษี หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่ง กำรจัดกำร
ภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับสินค้ำนำเข้ำอยู่ภำยใต้ระบบศุลกำกร ดังนี้
• ผู้นำเข้ำอยู่ภำยใต้กำรควบคุมทำงเอกสำรและข้อกำหนดที่คล้ำยคลึงกันสำหรับสินค้ำที่ต้องชำระภำษี
ศุ ล กำกร รวมทั้ ง กำรขออนุ ญ ำตจำกศุ ล กำกรส ำหรั บ กำรน ำเข้ ำ และกำรปล่ อ ยสิ น ค้ ำ ที่ ต้ อ งช ำระ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ในกรณีที่ต้องขอ และ
• ภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับสินค้ำนำเข้ำจะได้รับกำรยกเว้นชั่วครำว (หำกมี) เนื่องจำกภำษีศุลกำกรได้รับกำร
ยกเว้นชั่วครำว ขณะที่สินค้ำอยู่ภำยในควำมควบคุมของศุลกำกร แม้ว่ำสินค้ำจะอยู่ภำยในอำณำเขต
สิงคโปร์แล้วก็ตำม
สินค้ำที่นำเข้ำและจัดเก็บ ในเขตประกอบกำรเสรีและคลั งสินค้ำ ถือเป็นสินค้ำภำยใต้กำรควบคุ มของ
ศุ ล กำกร ทั้ ง นี้ เพื่ อ สนั บ สนุ น บทบำทของสิ ง คโปร์ ใ นฐำนะศู น ย์ ก ลำงกำรค้ ำ ในคลั ง สิ นค้ ำ (entrepot trade)
ภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับสินค้ำนำเข้ำจะได้รับกำรยกเว้นชั่วครำวจนกว่ำสินค้ำจะถูกนำเข้ำเพื่อบริโภคในสิงคโปร์

คลังสินค้าที่ได้รับอนุญาต (Licensed Warehouse) หมำยถึง บริเวณที่ศุลกำกรอนุมัติและอนุญำตให้จัดเก็บสินค้ำนำเข้ำที่ต้องชำระภำษีศุลกำกร
ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยำสูบ ยำนพำหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ (motor vehicle) และปิโตรเลียม โดยได้รับกำรยกเว้นภำษี
ศุลกำกรและภำษีมูลค่ำเพิ่มไว้ชั่วครำว
๓ โรงงานสรรพสามิต (Excise Factory) หมำยถึง บริเวณที่ศุลกำกรสิงคโปร์อนุมัติและอนุญำตให้ผลิตสินค้ำที่ต้องชำระภำษีศุลกำกร ได้แก่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยำสูบ ยำนพำหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ก๊ำซซีเอ็นจี (compressed natural gas) และปิโตรเลียม โดยได้รับกำรยกเว้นจำก
ภำษีศุลกำกรและภำษีมูลค่ำเพิ่มไว้ชั่วครำว
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นอกจำกนี้ สินค้ำในเขตประกอบกำรเสรีและคลังสินค้ำสำมำรถซื้อขำยได้หลำยครั้งก่อนกำรนำเข้ำสมบูรณ์๔ จึงช่วย
ลดภำระด้ำนภำษีให้แก่ผู้ประกอบกำร

๑. เขตประกอบการเสรี
๑.๑ การจัดการด้านภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าต่างประเทศเข้า/ออกเขตประกอบการเสรี
กำรขนถ่ำยสินค้ำต่ำงประเทศลงในเขตประกอบกำร
เสรี จะได้รับยกเว้นจำกภำษีมูลค่ำเพิ่ม แต่ต้องชำระภำษีและ
ด ำเนิ น กำรขออนุ ญ ำตน ำเข้ ำ หำกน ำสิ น ค้ ำ เข้ ำ มำในเขต
ศุลกำกร อย่ำงไรก็ตำม กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำในกรณีต่อไปนี้
ไม่ต้องชำระภำษีมูลค่ำเพิ่ม
• เป็นผู้ประกอบกำรในโครงกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม
สำหรับกำรนำเข้ำหรือโครงกำรผัดผ่อน/กำรชำระ
Credit: Owen-Dunn
เงิน ตำมรอบก ำหนดเวลำ (deferment scheme)
เ ช่ น Major Exporter Scheme (MES), Approved 3rd Party Logistics Company Scheme (A3PL), Approved
Import Suspension Scheme (AISS) และ Import GST Deferment Scheme (IGDS)

• ได้รับยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับกำรนำเข้ำจำกศุลกำกรสิงคโปร์ภำยใต้ GST Order
• กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำโดยตรงจำกเขตประอบกำรเสรีหนึ่งไปยังอีกเขตประกอบกำรเสรีหนึ่ง คลังสินค้ำ
หรือโรงงำนสรรพสำมิต
สำหรับผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนผู้เสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม ต้องรำยงำนกำรนำเข้ำในฐำนะกำรซื้อขำยที่ต้อง
ชำระภำษี และทำเรื่องขอคืนภำษีซื้อ (input tax) ในแบบยื่นขอคืนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (GST return)
๑.๒ การจัดหาสินค้าต่างประเทศ (supply of overseas goods) เข้ามาในเขตประกอบการเสรี
กำรจัดหำสินค้ำต่ำงประเทศเข้ำมำในเขตประกอบกำรเสรีในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ จะได้รับยกเว้น
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
• สินค้ำถูกนำออกจำกเขตประกอบกำรเสรี หรือ
• สินค้ำที่พร้อมใช้สำหรับลูกค้ำ ขณะที่อยู่ในเขตประกอบกำรเสรี

๔ ยกเว้นกำรนำสินค้ำในประเทศ

(local goods) เข้ำมำในเขตประกอบกำรเสรี ซึ่งต้องชำระภำษี
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แม้ว่ำ ผู้ประกอบกำรไม่ต้องรำยงำนกำรจัดหำสินค้ำดังกล่ำวในใบยื่นขอคืนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (GST return)
หรือออกใบกำกับภำษี (tax invoice) ให้แก่ลูกค้ำ แต่ต้องจัดเก็บหลักฐำนทำงเอกสำรเพื่อแสดงควำมถูกต้องของ
กำรจัดกำรด้ำนภำษีมลู ค่ำเพิ่มสำหรับธุรกรรมดังกล่ำว
๑.๓ การจั ด การด้ า นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ม ส าหรั บ สิ น ค้ า ในประเทศ (local goods) ที่ เ คลื่ อ นย้ า ยเข้ า /ออกเขต
ประกอบการเสรี
สินค้ำในประเทศอำจเคลื่อนย้ำยจำกเขตศุลกำกรเข้ำไปยังเขตประกอบกำรเสรีเพื่อกำรส่งออกจำกสิงคโปร์
ในกรณีทั่วไป โดยผู้ประกอบกำรต้องรำยงำนกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำออกจำกสิงคโปร์ในใบยื่นขอคืนภำษีมูลค่ำเพิ่มใน
ฐำนะสินค้ำที่มีอัตรำภำษีเป็นศูนย์ (zero-rated supplies)
ทั้งนี้ สินค้ำในประเทศที่เคลื่อนย้ำยเข้ำไปในเขตประกอบกำรเสรีไม่ต้องชำระภำษีมูลค่ำเพิ่ม ยกเว้นสินค้ำ
จะถูกเคลื่อนย้ำยจำกเขตประกอบกำรเสรีกลับเข้ำมำในเขตศุลกำกร ในกรณีนี้ ต้องขอใบอนุญำตนำเข้ำและชำระ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม เว้นเสียแต่
• ได้รับกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่มจำกศุลกำกรสิงคโปร์ เช่น ในกรณีที่สินค้ำบรรทุก (cargo) กลับเข้ำมำใน
เขตศุลกำกร เนื่องด้วยเหตุผลทำงธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช่น กำรยกเลิกคำสั่งซื้อจำกต่ำงประเทศ ควำม
ล่ำช้ำของเรือหรือเครื่องบิน หรือ
• กำรนำเข้ำสิน ค้ำที่ชำระภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว กลั บเข้ำมำใหม่ภ ำยใต้ Company Declaration Scheme
(CDS) จำก Airport Logistics Part of Singapore (ALPS) ซึ่งบริหำรจัดกำรโดยศุลกำกรสิงคโปร์
๑.๔ การจัดการด้านภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการจัดหาสินค้าในประเทศภายในเขตประกอบการเสรี
กำรจัดหำสินค้ำในประเทศภำยในเขตประกอบกำรเสรี อยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์ภำษีมูลค่ำเพิ่มเดียวกับกำร
จัดหำสินค้ำอื่น ๆ ในสิงคโปร์ ดังนั้น ต้องชำระภำษีในอัตรำปกติ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรอำจได้รับสิทธิอัตรำ
ภำษีที่เป็นศูนย์ หำกสินค้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อ
• กำรส่งออก หรือ
• กำรใช้ หรือกำรติดตั้งบนเรือตำมเกณฑ์ที่กำหนด (โดยกำรขำยหรือกำรให้เช่ำ)
ทั้งนี้ เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์จำกอัตรำภำษีร้อยละ ๐ ผู้ประกอบกำรต้องทำตำมเงื่อนไขและข้อกำหนด
ทำงเอกสำรใน A Guide on Export และ/หรือ GST Guide for the Marine Industry ตำมลำดับ
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๒. คลังสินค้า
๒.๑ การเคลื่อนย้ายสินค้าต่างประเทศ เข้า/ออก คลังสินค้า
ภำษีมูลค่ำเพิ่มจะได้รับกำรผัดผ่อน หำกสินค้ำต่ำงประเทศเคลื่อนย้ำยเข้ำและจัดเก็บในคลังสินค้ำใด ๆ ที่
ได้รับอนุญำตภำยใต้ Customs Act หรือ GST Act อย่ำงไรก็ตำม ต้องชำระภำษีมูลค่ำเพิ่มและขอใบอนุญำตนำเข้ำ
หำกเคลื่อนย้ำยสินค้ำออกจำกคลังสินค้ำ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
• เป็นผู้ประกอบกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่มชั่วครำวหรืออยู่ภำยในโครงกำรผัดผ่อน เช่น MES, A3PL,
AISS และ IGDS
• ได้รับยกเว้นภำษีมูล ค่ ำเพิ่มส ำหรับกำรนำเข้ำจำกศุล กำกรสิ งคโปร์
Credit: iconfinder
ภำยใต้ GST (Import Reliefs) Order
• กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำโดยตรงจำกคลั งสินค้ำหนึ่งไปยังอีกคลั งสิ น ค้ำ
หนึ่ง เขตประกอบกำรเสรี หรือโรงงำนสรรพสำมิต
• กำรเคลื่อนย้ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจำกคลังสินค้ำภำยใต้ Regulation
43 ของ GST (General) Regulations (ดูข้อ ๘)
• กำรส่งออกสินค้ำโดยตรงจำกคลังสินค้ำ
ผู้ประกอบกำรต้องรำยงำนกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำเข้ำในคลังสินค้ำใน
ฐำนะกำรซื้อขำยที่ต้องชำระภำษี รวมทั้งกำรส่งออก (หำกมี) ในฐำนะ
สินค้ำที่มีอัตรำภำษีเป็นศูนย์ในแบบยื่นขอคืนภำษีมูลค่ำเพิ่ม ทั้งนี้ เพื่ อควำมสะดอกต่อกำรติดตำมสินค้ำ ส่วนใน
กรณีที่นำเข้ำสินค้ำเพื่อบริโภคภำยในประเทศ ต้องรำยงำนในฐำนะกำรซื้อขำยขำยที่ต้องชำระภำษีเช่นกัน และขอ
คืนภำษีซื้อตำมใบอนุญำตนำเข้ำที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ การจัดหาสินค้าต่างประเทศภายในคลังสินค้า
กำรจัดหำสินค้ำต่ำงประเทศภำยในคลังสินค้ำเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งต่อไปนี้ ไม่ต้องเสีย
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
• สินค้ำถูกนำออกจำกคลังสินค้ำ หรือ
• สินค้ำที่พร้อมใช้สำหรับลูกค้ำ ขณะที่อยู่ในคลังสินค้ำ
แม้ว่ำ ผู้ประกอบกำรไม่ต้องรำยงำนกำรจัดหำสินค้ำดังกล่ำวในใบยื่นขอคืนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (GST return)
หรือออกใบกำกับภำษี (tax invoice) ให้แก่ลูกค้ำ โดยต้องจัดเก็บหลักฐำนทำงเอกสำรเพื่อแสดงควำมถูกต้องของ
กำรจัดกำรด้ำนภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับธุรกรรมดังกล่ำว
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๓. โรงงานสรรพสามิต
๓.๑ การจัดการด้านภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีมีการจัดหาสินค้าในโรงงานสรรพสามิต
กำรจั ด หำสิ น ค้ ำ ทั้ ง หมด (เว้ น แต่ ก ำรจั ด หำครั้ ง สุ ด ท้ ำ ย (last supply)ที่ ต้ อ งช ำระภำษี ) ในโรงงำน
สรรพสำมิต จะได้รับกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม กล่ำวคือ ในกรณีมีกำรจัดหำสินค้ำที่ผลิตในประเทศ (locallymanufactured goods) มำกกว่ำ ๑ ครั้ง ในโรงงำนฯ ต้องมีกำรชำระภำษีสำหรับกำรจัดหำสินค้ำครั้งสุดท้ำย
เท่ำนั้นเมื่อสินค้ำถูกนำออกจำกโรงงำนฯ โดยต้องขอใบอนุญำตนำเข้ำและชำระภำษีโดยใช้มูลค่ำของสินค้ำชุด
สุดท้ำย (หรือรู้จักกันในชื่อ รำคำขำยครั้งสุดท้ำย (last selling price)) รวมทั้งภำษีศุลกำกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เว้น
แต่ในกรณีต่อไปนี้
• กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำโดยตรงจำกโรงงำนฯ ไปยังคลังสินค้ำที่รับอนุญำตหรือเขตประกอบกำรเสรี หรือ
• กำรเคลื่ อ นย้ ำ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย มจำกโรงงำนฯ ภำยใต้ Regulation 43 ของ GST (General)
Regulations (ดูข้อ ๔)
ในกรณีที่ต้องชำระภำษี ต้องรำยงำนมูลค่ำกำรจัดหำสินค้ำครั้งสุดท้ำยและภำษีมูลค่ำเพิ่มที่ได้ชำระไป ใน
ฐำนะกำรซื้อขำยที่ชำระภำษีและภำษีซื้อตำมลำดับในแบบยื่นขอคืนภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตำมเงื่อนไขที่กำหนดในกำรขอ
คืนภำษีซื้อ
๓.๒ การจัดการด้านภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีไม่มีการจัดหาสินค้าในโรงงานสรรพสามิต
ในกรณีเคลื่อนย้ำยสินค้ำที่ผลิตในประเทศ (locally manufactured goods) ออกจำกโรงงำนฯ สินค้ำนั้น
ไม่ต้องเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม หำกไม่มีกำรจัดหำหรือกำรซื้อขำยก่อนกำรชำระภำษีสรรพสำมิต
อย่ำงไรก็ตำม อำจต้องชำระภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต
สินค้ำเหล่ำนั้น ขึ้นอยู่กับว่ำ ภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับวัตถุดิบเหล่ำนี้ได้มีกำร
ชำระไว้ก่อนแล้วหรือไม่
๓.๓ วัตถุดิบที่ยังไม่ได้ชาระภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการนาเข้า
ภำษีมูลค่ำเพิ่มจะได้รับยกเว้นชั่วครำวสำหรับวัตถุดิบที่
น ำเข้ำโดยตรงจำกต่ำงประเทศ และ/หรื อ อยู่ภ ำยใต้กำร
ควบคุมทำงศุลกำกร (เช่น วัตถุดิบที่จัดเก็บในคลังสิ นค้ำ ที่
ได้ รั บ อนุ ญ ำต) จนกระทั่ ง ถึ ง ขณะที่ วั ต ถุ ดิ บ เหล่ ำ นั้ น ถู ก
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เคลื่อนย้ำยเข้ำมำในโรงงำนฯ เพื่อกำรผลิต ในกรณีนี้ ให้ถือว่ำ วัตถุดิบเหล่ำนั้นถูกเคลื่อนย้ำยออกจำกควำมควบคุม
ของศุลกำกร เมื่อสินค้ำถูกผลิต
เมื่อสินค้ำที่ผลิตในโรงงำนฯ เหล่ำนี้ เคลื่อนย้ำยออกจำกโรงงำนฯ เพื่อกำรบริโภคภำยในประเทศ ต้องขอ
ใบอนุญำตนำเข้ำและชำระภำษีมูลค่ำเพิ่มแก่ศุลกำกรโดยใช้รำคำวัตถุดิบ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
• กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำโดยตรงจำกโรงงำนฯ ไปยังคลังสินค้ำที่ได้รับอนุญำต หรือเขตประกอบกำรเสรี
• กำรเคลื่อนย้ำยผลิ ตภัณฑ์ปิโ ตรเลี ยมออกจำกโรงงำนฯ ภำยใต้ Regulation 43 ของ GST (General)
Regulations (ดูข้อ ๔)
๓.๔ วัตถุดิบที่ได้ชาระภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการนาเข้าแล้ว
ในกรณีนี้ วัตถุดิบเหล่ำนี้ที่นำเข้ำมำผลิตในโรงงำนฯ ไม่ต้องชำระภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับกำรนำเข้ำอีก โดย
ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่นำเข้ำวัตถุดิบเข้ำมำในเขตศุลกำกร

๔. มาตรการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอื่น ๆ สาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ภำยใต้ Regulation 43 ของ GST (General) Regulations ผู้ ป ระกอบกำรที่ ขึ้ น ทะเบี ย นผู้ เ สี ย
ภำษีมูลค่ำเพิ่มที่เคลื่อนย้ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมออกจำกคลังสินค้ำหรือโรงงำนสรรพสำมิตเข้ำมำยังเขตศุลกำกร
จะได้รับยกเว้นจำกกำรชำระ
• ภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับกำรนำเข้ำสำหรับกำรนำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจำกต่ำงประเทศออกจำกคลังสินค้ำ
• ภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับกำรจัดหำครั้งสุดท้ำย (last supply) สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผลิตในโรงงำน
สรรพสำมิต
• ภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับกำรนำเข้ำวัตถุดิบปิโตรเลียมที่ยังไม่ได้ชำระภำษีและนำเข้ำมำผลิตสินค้ำในโรงงำนฯ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่ำวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
•
•
•
•

เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้เสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม
เป็นผู้เคลื่อนย้ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของตน
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนั้นเป็นสินค้ำหลักของธุรกิจ อำชีพ หรือวิชำชีพ และ
ปฏิบัติตำมเงื่อนไงอื่น ๆ (หำกมี) ที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกำรบัญชี (Comptroller) กำหนด
ผู้ ที่ จ ะใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ไ ม่ จ ำเป็ น ต้ อ งขออนุ มั ติ ล่ ว งหน้ ำ จำกเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ก ำรเงิ น และกำรบั ญ ชี หำกมี
คุณสมบัติที่กำหนดและปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้ำงต้นแล้ว
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รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่ างประเทศ (เมษายน ๒๕๖๐)

๕. การนาสินค้าออกจากคลังสินค้าชั่วคราวเพื่อการประมูลและการจัดแสดง
โครงกำรกำรนำสินค้ำออกชั่วครำวมีขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรประมูลและกำรจัดแสดงสินค้ำ รวมทั้งส่งเสริม
สถำนที่จัดเก็บสินค้ำเฉพำะทำงในสิงคโปร์
ภำยใต้โครงกำรนี้ ผู้ประกอบกำรสำมำรถนำสินค้ำที่ไม่ต้องชำระภำษีศุลกำกรและไวน์บำงชนิดที่ต้องเสีย
ภำษีออกจำกคลังสินค้ำได้ชั่วครำว เพื่อกำรประมูลรำคำและกำรจัดแสดงสินค้ำที่ได้รับอนุญำตรวมถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องจ่ำยภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับกำรนำเข้ำ นอกจำกนี้ ภำษีมูลค่ำเพิ่มยังได้รับกำรยกเว้นชั่วครำว
สำหรับกำรซื้อขำยสินค้ำจำกกำรประมูลและสถำนที่จัดแสดงสินค้ำ โดยต้องส่งสินค้ำเหล่ำนี้กลับคืนไปยังคลังสินค้ำ
ภำยหลังจำกกำรประมูลหรือกำรจัดแสดงสิ้นสุดลง
หำกไม่คืนสินค้ำกลับเข้ำคลังสินค้ำ ผู้ประกอบกำรต้องขอใบอนุญำตชำระภำษีเพื่อชำระภำษีที่ได้รับยกเว้น
ไว้ชั่วครำวก่อนหน้ำ นอกจำกนี้ ต้องรับผิดชอบภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับกำรซื้อขำยจำกกำรประมูลหรือกำรจัดแสดง
สินค้ำ หำกเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้เสียภำษีมูลค่ำเพิ่มและได้ส่งมอบสินค้ำในประเทศ ทั้งนี้ หำกสินค้ำส่งออกโดยตรง
จำกสถำนที่จัดงำน กำรซื้อขำยจะใช้อัตรำภำษีที่เป็นศูนย์ หำกได้จัดเก็บเอกสำรกำรส่งออกที่เกี่ยวข้องไว้
ผู้ประกอบกำรที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์จำกโครงกำรนี้ ต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้ำจำกศุลกำกรสิงคโปร์

Credit: www.fundchat.org

๖. กรณีอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อุปโภคบริโภคหรือจัดหาในเขตประกอบการ
เสรี คลังสินค้า และโรงงานสรรพสามิต
๖.๑ สินค้าที่บริโภคหรือไม่ได้ชาระภาษี
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รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่ างประเทศ (เมษายน ๒๕๖๐)
สินค้ำต่ำงประเทศที่ใช้หรือบริโภคภำยในเขตประกอบกำรเสรีและสินค้ำที่ไม่ได้เสียภำษี ต้องขอใบอนุญำต
นำเข้ำจำกศุลกำกรสิงคโปร์และชำระภำษีมูลค่ำเพิ่ม
๖.๒ สินทรัพย์ของกิจการที่นามาใช้ในการส่วนตัว
หำกนำสินทรัพย์ของกิจกำรมำใช้ในทำงส่วนตัวในเขตประกอบกำรเสรี คลังสินค้ำ หรือโรงงำนสรรพสำมิต
ให้ถือว่ำ กำลังให้บริกำรซึ่งต้องเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม นอกจำกจะเข้ำคุณสมบัติเป็นกำรทำธุรกรรมในต่ำงประเทศ
(international supply)
๖.๓ การให้เช่าพื้นที่เก็บสินค้า
หำกให้เช่ำพื้นที่ในเขตประกอบกำรเสรี คลังสินค้ำ และโรงงำนสรรพสำมิต ต้องแสดงภำษีมูลค่ำเพิ่มจำก
ค่ำเช่ำในแบบขอยื่นคืนภำษีมูลค่ำเพิ่ม เนื่องจำกถือว่ำ เป็นกำรจัดหำสินค้ำ๕ ที่กระทำในสิงคโปร์
๖.๔ การให้บริการ
กำรให้บริกำรในเขตประกอบกำรเสรี คลังสินค้ำ และโรงงำนสรรพสำมิต ใช้อัตรำภำษีปกติ นอกจำกมี
คุณสมบัติได้ใช้อัตรำภำษีร้อยละ ๐ เช่น จัดเป็นกำรให้บริกำรระหว่ำงประเทศภำยใต้ Section ๒๑(๓) ของ GST
Act

สรุป
กฎระเบียบกำรจัดกำรภำษีมูลค่ำเพิ่มในเขตประกอบกำรเสรี คลังสินค้ำ และโรงงำนสรรพสำมิตของ
สิงคโปร์ มีกำรแบ่งประเภทชัดเจนและช่วยสนับสนุนบทบำทของสิงคโปร์ในฐำนะศูนย์กลำงกำรค้ำในคลังสินค้ำ
(entrepot trade) ประเทศไทยในฐำนะจุดยุทธศำสตร์สำคัญสำหรับกำรค้ำโลกในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อำจนำมำเป็นกรณีศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในกำรค้ำในคลังสินค้ำ พร้อมปฏิรูป
ระบบศุลกำกรให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับควำมตกลงว่ำด้วยกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ (TFA)
ขององค์กำรกำรค้ำโลกต่อไป
อ้างอิง:
Inland Revenue Authority of Singapore. IRAS e-Tax Guide: GST Guide for Free Trade Zones,
Warehouses and Excise Factories. 31 December 2013.

๕ กำรออกใบอนุญำตครอบครองที่ดิน

จัดเป็นกำรจัดหำสินค้ำตำมควำมใน paragraph 4 ของ Second Schedule to the GST Act
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รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่ างประเทศ (เมษายน ๒๕๖๐)
ภาคผนวก A - การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อกาหนดในการยื่นแบบสาแดงภาษีสาหรับสินค้าในเขต
ประกอบการเสรี คลังสินค้า และโรงงานสรรพสามิต
เขตประกอบการเสรี (FTZ)
กรณี
๑. กำรเคลื่ อ นย้ ำ ยสิ น ค้ ำ จำก
ต่ำงประเทศเข้ำมำใน FTZ
๒. กำรจัดหำสินค้ำเข้ำมำใน FTZ

๓. กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำก FTZ
ไปยังต่ำงประเทศ
๔. กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำก FTZ
เข้ำมำในเขตศุลกำกร

กำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มและข้อกำหนดในกำรยื่นแบบสำแดงภำษี
สินค้ำจำกต่ำงประเทศ
สินค้ำในประเทศ
อยู่นอกเหนือขอบเขตภำษีมูลค่ำเพิ่ม • ไม่ต้องยื่นแบบสำแดงภำษี
ถื อว่ ำไม่ มี กำรจั ดหำสิ นค้ ำและไม่ มี ต้องชำระภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
• รำยงำนดังนี้
• ไม่ต้องยื่นแบบสำแดงภำษี
(ก) อั ตรำภำษี ปกติ และส ำแดง
เป็ น ภำษี ข ำย (output tax)
ส ำ ห รั บ สิ น ค้ ำ ที่ ข ำ ย ใ น
ประเทศ
(ข) อัตรำร้อยละ ๐ สำหรับสินค้ำ
ที่ส่งออก
อยู่นอกเหนือขอบเขตภำษีมูลค่ำเพิ่ม • ส ำแดงเป็นสิ นค้ำที่ มี อัตรำภำษี
• ไม่ต้องยื่นแบบสำแดงภำษี
เป็นศูนย์
ต้องชำระภำษีมูลค่ำเพิ่ม เว้นแต่
ต้องชำระภำษีมูลค่ำเพิ่ม เว้นแต่
(ก) ได้ รั บ กำรยกเว้ น ภำษี น ำเข้ ำ (ก) ได้ รั บ กำรยกเว้ น ภำษี น ำเข้ ำ
ชั่วครำว
ชั่วครำว
(ข) อยู่ ในโครงกำรผั ดผ่ อนหรื อ • ส ำแดงเป็ น กำรซื้ อ ขำยที่ ต้ อ ง
โครงกำรยกเว้นชั่วครำว
ช ำระภำษี แ ละขอคื น ภำษี ซื้ อ
(ค) เคลื่ อนย้ ำยสิ นค้ ำไปยั ง FTZ อื่ น (input tax)
คลังสินค้ำ หรือโรงงำนฯ
• สำแดงเป็นกำรซื้อขำยที่ต้องชำระ
ภำษี แ ละขอคื น ภำษี ซื้ อ (input
tax)
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รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่ างประเทศ (เมษายน ๒๕๖๐)

คลังสินค้า
กรณี
๑. กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำก
ต่ำงประเทศเข้ำมำใน
คลังสินค้ำ (โดยตรงหรือผ่ำน
FTZ)
๒. กำรจัดหำสินค้ำเข้ำมำใน
คลังสินค้ำ

กำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มและข้อกำหนดในกำรยื่นแบบสำแดงภำษี
สินค้ำจำกต่ำงประเทศ
สินค้ำในประเทศ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มได้รับยกเว้นชั่วครำว • สำแดงเป็นกำรซื้อขำยที่ต้องภำษี

ถื อว่ ำไม่ มี กำรจั ดหำสิ นค้ ำและไม่ มี ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
• ไม่ต้องยื่นแบบสำแดงภำษี
๓. กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำก
ไม่ต้องเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม
คลังสินค้ำและส่งออกไปยัง
• สำแดงเป็นกำรซื้อขำยที่เสี ยภำษี
ต่ำงประเทศ
ร้อยละ ๐
๔. กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำกคลัง ต้องชำระภำษีมูลค่ำเพิ่ม เว้นแต่
สินค้ำเข้ำมำในเขตศุลกำกร
(ง) ได้ รั บ กำรยกเว้ น ภำษี น ำเข้ ำ
ชั่วครำว
(จ) อยู่ ในโครงกำรผั ดผ่ อนหรื อ
โครงกำรยกเว้นชั่วครำว
(ฉ) เคลื่ อ นย้ ำ ยสิ น ค้ ำ ไปยั ง FTZ
คลังสินค้ำอื่น หรือโรงงำนฯ
(ช) เคลื่ อนย้ำยผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ออกจำกคลังสินค้ำ (ตำมเงื่อนไข)
• สำแดงเป็นกำรซื้อขำยที่ต้องชำระ
ภำษี แ ละขอคื น ภำษี ซื้ อ (input
tax)
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รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่ างประเทศ (เมษายน ๒๕๖๐)

โรงงานสรรพสามิต (EF)
กรณี

กำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มและข้อกำหนดในกำรยื่นแบบสำแดงภำษี

๑. กำรจัดหำสินค้ำเข้ำมำใน
โรงงำนฯ

ถือว่ำมีกำรจัดหำสินค้ำเฉพำะกำรจัดหำครั้งสุดท้ำยเท่ำนั้น
ภำษีมูลค่ำเพิ่มคิดจำกมูลค่ำของกำรจัดหำครั้งสุดท้ำย โดยชำระต่อศุลกำกร
สิงคโปร์ เมื่อสินค้ำถูกนำออกจำกโรงงำนฯ ยกเว้น
(ก) กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำไปยัง FTZ หรือคลังสินค้ำที่ได้รับอนุญำต หรือ
(ข) กำรเคลื่อนย้ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ตำมเงื่อนไข)

๒. ไม่มีกำรจัดหำสินค้ำเข้ำมำใน
โรงงำนฯ

ในกรณีที่เป็นผู้ซื้อขั้นสุดท้ำย ต้องรำยงำนสินค้ำที่เคลื่อนย้ำยออกจำก
โรงงำนฯ เป็นกำรซื้อขำยที่ต้องภำษีและขอคืนภำษีซื้อ (ตำมกฎเกณฑ์กำรขอ
คืนภำษีซื้อ)
ต้องชำระภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ชำระภำษีขณะที่มีกำรผลิต
สินค้ำในโรงงำนฯ เว้นแต่
(ก) กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำไปยัง FTZ หรือคลังสินค้ำที่ได้รับอนุญำต หรือ
(ข) กำรเคลื่อนย้ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ตำมเงื่อนไข)
• ในกรณี ที่ เป็ นเจ้ ำของสิ นค้ ำที่ ก ำลั งเคลื่ อนย้ ำยออกจำกโรงงำนฯ ต้ อง
รำยงำนวัตถุดิบเป็นกำรซื้อขำยที่ต้องชำระภำษี และขอคืนภำษีซื้อ (ตำม
กฎเกณฑ์กำรขอคืนภำษีซื้อ)
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