๒๐๖
(2.3) เมื่อหน่วยงำนศุลกำกร ณ ท่ำ/ที่ ที่นำเข้ำ ได้ตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำ ใบขนสินค้ำและ
หนังสือแจ้งกำรยกเว้นอำกรมีรำยละเอียดถูกต้องตรงกันก็ให้บันทึกชื่อเรือ และวันเรือเข้ำ และเลขที่ใบขนสินค้ำ
ยกเว้นอำกรลงในหนังสือแจ้งกำรยกเว้นอำกร แล้วส่งไปยัง หน่วยงำนศุลกำกร ณ ท่ำ/ที่ ที่นำเข้ำ ที่รับผิดชอบทันที
(2.4) ให้หน่วยงำนตรวจปล่อย ณ ท่ำ/ที่ ที่นำเข้ำ ส่งหนังสือแจ้งกำรยกเว้นอำกรที่หน่วยงำน
ตรวจปล่อยสลักรำยกำรตรวจปล่อยแล้วคืนสำนักสืบสวนและปรำบปรำมโดยพลัน
(2.5) เมื่อผู้นำของเข้ำนำรถยนต์ไปจดทะเบียนแล้ว และสำนักงำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำ
ระหว่ ำ งประเทศ (สพร.) ได้ แ จ้ งหมำยเลขทะเบี ยนประจ ำรถคั น นั้ นๆ มำให้ ท รำบ ให้ ส ำนั ก สื บ สวนและ
ปรำบปรำม บันทึกหมำยเลขทะเบียนลงไว้ในสมุดควบคุมรถยนต์
(2.6) เมื่อต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปี กระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรื อสำนักงำนควำมร่วมมือ
เพื่อกำรพัฒ นำระหว่ำงประเทศ (สพร.) จะมีห นังสื อแจ้งให้ กรมศุล กำกรทรำบ เพื่อพิจำรณำรำยละเอียด
เกี่ยวกับสิทธิในกำรยกเว้นอำกรตำมกฎหมำยศุลกำกร
(2.7) ในกรณี ที่ มี ก ำรขอช ำระอำกรส ำหรั บ รถยนต์ คั น ใด กระทรวงกำรต่ ำ งประเทศหรื อ
สำนักงำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ (สพร.) จะมีหนังสือแจ้งมำยังกรมศุลกำกร เมื่อดำเนินกำร
รับชำระอำกร และสลักรำยกำรตรวจปล่อยแล้ว ให้หน่วยงำนตรวจปล่อย ณ ท่ำ/ที่ ที่นำเข้ำ ส่งหนังสือแจ้งกำร
ขอชำระอำกรให้สำนักสืบสวนและปรำบปรำม เพื่อบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรชำระอำกรลงในสมุดควบคุมรถยนต์
(2.8) ในกรณีที่ มีกำรส่ งรถยนต์คั นใดออกไปนอกรำชอำณำจั กร เมื่อส ำนักงำนศุล กำกรที่
รับผิดชอบได้ตรวจปล่อยและรับบรรทุกลงเรือเรียบร้อยแล้วให้แจ้งรำยละเอียดให้สำนักสืบสวนและปรำบปรำม
ทรำบโดยพลัน เพื่อบันทึกลงในสมุดควบคุมรถยนต์

4 03 01 12 การยกเว้นอากรแก่ของตามประเภทที่ 11
(1) หลักทั่วไป
ของที่นำเข้ำมำหรือส่งออกไปเพื่อบริจำคเป็นกำรสำธำรณกุศลแก่ประชำชน โดยผ่ำนส่วนรำชกำร
หรือองค์กำรสำธำรณกุศล หรือเป็นของที่นำเข้ำมำเพื่อให้แก่ส่วนรำชกำร หรือองค์กำรสำธำรณกุศลที่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกำกรกำหนดด้วยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ทั้งนี้
ไม่รวมถึง
ก. รถยนต์และยำนยนต์ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลไม่เกิน 9 คน รวมทั้งคนขับ เว้นแต่
รถพยำบำล
ข. รถยนต์บรรทุกของชนิดแวนและชนิดปิกอัพและรถยนต์ที่มีลักษณะคล้ำยกับรถดังกล่ำวที่
มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) ไม่เกิน 5 ตัน และรถยนต์ดังกล่ำวที่มีน้ำหนัก รถรวมน้ำหนัก
บรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) เกิน 5 ตัน ที่มีเครื่องยนต์ที่มิใช่เครื่องยนต์สันดำปภำยในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยกำรอัด
(ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) หรือที่จุดระเบิดด้วยประกำยไฟ ทั้งนี้จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
(1.1) ของตำมภำค 4 ประเภทที่ 11 ให้หมำยถึง

๒๐๗
(1.1.1) ของที่นำเข้ำมำหรือส่งออกไปเพื่อบริจำคเป็นสำธำรณกุศลแก่ประชำชนโดย
ผ่ำนส่วนรำชกำรหรือองค์กำรสำธำรณกุศล จะได้รับยกเว้นอำกรต้องเป็นดังนี้
1) ต้องนำเข้ำหรือส่งออกในนำมของส่วนรำชกำร หรือองค์กำรสำธำรณกุศล ที่เป็น
องค์กำรหรือสถำนสำธำรณกุศลตำมมำตรำ 47 (7)(ข) แห่งประมวลรัษฎำกร และมำตรำ 3(4)(ข) แห่งพระรำช
กฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำช-กฤษฎีกำ ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ฉบับที่
254) พ.ศ. 2535
2) มีหลักฐำนของผู้บริจำคเป็นลำยลักษณ์อักษรแสดงควำมจำนงมอบให้แก่ส่วน
รำชกำรหรือองค์กำรสำธำรณกุศลนั้น เพื่อนำของดังกล่ำวไปบริจำคแก่ประชำชนต่อไป โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อ
ผูกพันใด ๆ ทั้งนี้ ผู้บริจำคต้องแสดงควำมจำนงในหลักฐำนดังกล่ำวไว้ก่อนวันที่นำของเข้ำมำหรือส่งออกไป
3) ถ้ำบริจำคผ่ำนส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรนั้น ต้องมีหน้ำที่ในกำรดำเนินงำน เพื่อ
ช่วยเหลือหรือบรรเทำทุกข์แก่ประชำชน ถ้ำบริจำคผ่ำนองค์กำรสำธำรณกุศล องค์กำรสำธำรณกุศลนั้น ต้อง
นำไปช่วยเหลือหรือบรรเทำทุกข์แก่ประชำชนตำมที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งองค์กำรสำธำรณกุศล
ในกรณีที่ มีส ำธำรณภัย เช่ น ไฟไหม้ น้ำท่ ว ม ให้ อ ธิบดีกรมศุล กำกรมี อำนำจ
ยกเว้นหรือผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมวรรคแรกได้ตำมที่เห็นสมควร
(1.1.2) ของที่นำเข้ำมำในรำชอำณำจักร เพื่อให้แก่ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรสำธำรณ
กุศลจะได้รับยกเว้นอำกรต้องเป็นดังนี้
1) ต้องนำเข้ำในนำมของส่วนรำชกำร หรือองค์กำรสำธำรณกุศลที่เป็นองค์กำรหรือ
สถำนสำธำรณกุศลตำมมำตรำ 47 (7)(ข) แห่งประมวลรัษฎำกร และมำตรำ 3 (4)(ข) แห่ง พระรำชกฤษฎีกำ
ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชกฤษฎีกำ ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.
2535
2) เป็ น ของที่ น ำไปใช้ ตำมหน้ ำที่ ของส่ ว นรำชกำร หรื อน ำไปใช้ ประโยชน์ ตำม
วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งขององค์กำรสำธำรณกุศล
3) มีหลักฐำนของผู้ให้เป็นลำยลักษณ์อักษรแสดงว่ำ ได้ให้ของแก่ส่วนรำชกำรหรือ
องค์กำรสำธำรณกุศล โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อผูกพันใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ให้ต้องแสดงควำมจำนงในหลักฐำนดังกล่ำวไว้
ก่อนวันที่นำของเข้ำมำในรำชอำณำจักร
(1.1.3) ของตำมข้อ (1.1.1) หรือข้อ (1.1.2) ต้องไม่เป็นของที่จัดซื้อโดยใช้เงินของ
ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรสำธำรณกุศลหรือเงินที่มีผู้มอบให้
(1.2) ให้ใช้ระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้สำหรับกำรยกเว้นอำกร
(1.2.1) กำรขอยกเว้นอำกร ให้ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรสำธำรณกุศลเป็นผู้ยื่นขอ
ยกเว้นอำกรต่อกรมศุลกำกร ก่อนนำของออกจำกอำรักขำศุลกำกร

๒๐๘
1) กรณีส่วนรำชกำรเป็นผู้ยื่นขอยกเว้นอำกร ต้องเป็นส่วนรำชกำรตั้งแต่ระดับกรม
หรือเทียบเท่ำขึ้นไป และผู้ลงนำมในหนังสือขอยกเว้นอำกรต้องเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรตั้งแต่ระดับกรมหรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
2) กรณีองค์กำรสำธำรณกุศลเป็นผู้ยื่นขอยกเว้นอำกร ต้องเป็นองค์กำรหรือสถำน
สำธำรณกุศลตำมมำตรำ 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎำกร และมำตรำ 3 (4)(ข) แห่งพระรำชกฤษฎีกำออก
ตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชกฤษฎีกำ ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.
2535 และผู้ลงนำมในหนังสือขอยกเว้นอำกรต้องเป็นผู้มีอำนำจลงนำมตำมตรำสำรกำรจัดตั้งองค์ กำรหรือ
สถำนสำธำรณกุศลนั้น
(1.2.2) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรสำธำรณกุศลดังกล่ำว ต้องยื่นหนังสือขอยกเว้นอำกร
และเอกสำรดังนี้
1) หลักฐำนแสดงควำมจำนงบริจำคหรือมอบให้เป็นลำยลักษณ์อักษรที่เป็นต้นฉบับ
2) หนังสือตอบรับกำรบริจำคหรือกำรให้
3) เอกสำรกำรนำเข้ำ เช่น เอกสำรสำแดงมูลค่ำของของ รำยละเอียดของของ ใบ
ตรำส่งสินค้ำ
(1.2.3) ให้ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรสำธำรณกุศลมีหนังสือยืนยันกำรขอยกเว้นอำกร
เมื่อกรมศุลกำกรได้มีหนังสือสอบถำม
(1.2.4) เมื่อกรมศุลกำกรอนุมัติให้ของได้รับยกเว้นอำกรแล้ว ส่วนรำชกำรหรือองค์กำร
สำธำรณกุศลนั้น จึงจะนำของออกจำกอำรักขำของศุลกำกรได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีกำรร้องขอ และอธิบดีหรือผู้ที่
อธิบดีมอบหมำย เห็นว่ำของใดมีควำมจำเป็นต้องนำออกไปจำกอำรักขำของศุลกำกรโดยรีบด่วน ก็ให้วำงเงินสด
หรือหนังสือค้ำประกันของธนำคำร หรือหนังสือของส่วนรำชกำร เพื่อเป็นประกันค่ำภำษี อำกร พร้อมแนบ
สำเนำหนังสือขอยกเว้นอำกร
(1.2.5) ในกรณีที่ไม่อำจปฏิบัติตำมข้อ (1.2.4) ให้เสนอกรมศุลกำกรพิจำรณำสั่งกำร
เป็นกำรเฉพำะรำย
(1.2.6) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยให้ส่วนมำตรฐำนพิกัดอัตรำศุลกำกร สำเนำเรื่องกำร
ยกเว้นอำกรนั้น ส่งสำนักสืบสวนและปรำบปรำมดำเนินกำร
(2) กำรบริจำคของที่นำเข้ำมำเป็นกำรชั่วครำวตำมภำค 4 ประเภทที่ 3 (ฉ) ให้แก่ส่วนรำชกำรหรือ
องค์กำรสำธำรณกุศลที่ได้รับยกเว้นอำกรตำม ภำค 4 ประเภทที่ 11
(2.1) ให้ของนั้นหลุดพ้นจำกเงื่อนไขว่ำ จะต้องส่งกลับออกไปภำยในระยะเวลำที่กำหนดแต่ต้อง
อยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กฎหมำยกำหนดไว้สำหรับของที่ได้รับยกเว้นอำกร เพรำะนำเข้ำเพื่อใช้ประโยชน์ที่กฎหมำย
กำหนด และให้ถือว่ำของนั้นได้นำเข้ำเพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่ำวตั้งแต่เวลำที่นำไปใช้ประโยชน์นั้น ตำมมำตรำ
11 แห่งพระรำชกำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. 2530

๒๐๙
(2.2) เมื่อผู้นำของเข้ำ (ผู้บริจำค) ยื่นใบขนสินค้ำขำเข้ำฉบับที่ทำสัญญำประกันทัณฑ์บนไว้ต่อ
สำนักงำนศุลกำกรหรือด่ำนศุลกำกรที่รับผิดชอบ ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบดังนี้
(2.2.1) ผู้นำของเข้ำได้สลักหลังใบขนสินค้ำขำเข้ำว่ำ “ได้บริจำค......(รำยกำรที่.....หรือ
ทุกรำยกำร) ภำยในระยะเวลำสัญญำประกันให้แก่.........ผู้รับบริจำคที่ได้รับยกเว้นอำกรเมื่อ......ตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง ที่ กค.........ลงวันที่.......อนุมัติวันที่........” และมีตรำประทับของบริษัทผู้นำของเข้ำโดยผู้มี
อำนำจลงนำมกำกับ
(2.2.2) ผู้รับบริจำคที่ได้รับยกเว้นอำกรได้สลักหลังใบขนสินค้ำขำเข้ำฉบับเดียวกันว่ำ
“ได้รับบริจำค........(รำยกำรที่....หรือทุกรำยกำร)....จำกบริษัท.....ผู้นำของเข้ำ ตำมพระรำชกำหนดพิกัดอัตรำ
ศุลกำกร พ.ศ. 2530 ภำค 4 ประเภทที่ 3 (ฉ) เมื่อ.....” และมีตรำประทับของส่วนรำชกำรหรือองค์กำรสำ
ธำรณกุศลผู้รับบริจำคโดยผู้มีอำนำจลงนำมกำกับ
(2.3) ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ห น่ ว ยงำนพิธีกำรบันทึกข้ อควำมในใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ ฉบับดังกล่ ำวว่ ำ
“บริษัท....ผู้นำของเข้ำได้บริจำค.... (รำยกำรที่.....หรือทุกรำยกำร) ภำยในระยะเวลำสัญญำประกันให้แก่.....ผู้รับ
บริจำคที่ได้รับยกเว้นอำกรเมื่อ....ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค......ลงวันที่......อนุมัติลงวันที่.....”
(2.4) เมื่ อได้ ตรวจสอบและด ำเนิ นกำรตำม ข้ อ (2.2) และ (2.3) แล้ ว ให้ ป ฏิ บั ติ พิ ธี กำร
เช่นเดียวกับใบขนสินค้ำขำเข้ำที่ได้รับยกเว้นอำกรตำมภำค 4 ประเภทที่ 11 แห่งพระรำชกำหนดพิกัดอัตรำ
ศุลกำกร พ.ศ. 2530 ต่อไป

4 03 01 13 การยกเว้นอากรแก่ของตามประเภทที่ 12
ของที่นำเข้ำโดยทำงไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีรำคำไม่เกินหนึ่งพันบำทหรือของที่นำเข้ำทำงสนำมบิน
ศุลกำกร ซึ่งแต่ละรำยมีรำคำไม่เกินหนึ่งพันบำทได้รับยกเว้นอำกร
กำรยกเว้นอำกรสำหรับของที่นำเข้ำทำงไปรษณีย์ซึ่งแต่ละหีบห่อมีรำคำไม่เกินหนึ่งพันบำท ให้ปฏิบัติ
พิธีกำรศุลกำกรตำมประมวลฯ ภำค ๒ ข้อ ๒ ๐๖ ๐๒ ๐๒
ของที่นำเข้ำทำงสนำมบินศุลกำกรซึ่งแต่ละรำยมีรำคำไม่เกินหนึ่งพันบำท ให้ปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกร
ตำมประมวลฯ ภำค ๒ หมวด ๓ บทที่ ๔

4 03 01 14 การยกเว้นอากรแก่ของตามประเภทที่ 13
(1) หลักทั่กำรวไป
ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในรำชกำรได้รับยกเว้นอำกร
(2) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำยุทธภัณฑ์ที่จะได้รับยกเว้นอำกร
ยุทธภัณฑ์ที่จะได้รับยกเว้นอำกร ตำมพระรำชกำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. 2530 ภำค 4
ประเภทที่ 13 ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้
(2.1) สภำพของเป็นยุทธภัณฑ์โดยพิจำรณำตำมบัญชีรำยกำรยุทธภัณฑ์กระทรวงกลำโหม ฉบับ
ที่กระทรวงกำรคลังและกระทรวงกลำโหมให้ควำมเห็นชอบแล้ว

