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 ภาค 4 ของที่ได้ รับยกเว้ นอากร
 หลักการบันทึกข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า ภาค 4 ของที่ได้ รับยกเว้ นอากร ให้ ระบุค่าดังนี ้
 พิกัดอัตราอากรขาเข้ า (Import Tariff) ให้ ระบุค่าเมื่อขอยกเว้ นอากรตาม ภาค 4 แห่งกฎหมายพิกดั
อัตราศุลกากรเท่านัน้
 รายการสุทธินํากลับ (Re - Importation Certificate)
(1) ของที่ ส่งออกรวมทัง้ ของที่ ส่งกลับออกไป ซึ่งนํ ากลับเข้ ามาภายในหนึ่งปี โดยไม่เปลี่ยนแปลง
ลักษณะหรื อรูป แต่ประการใด และในเวลาที่สง่ ออกนั ้นได้ รับใบสุทธิสําหรับนํากลับเข้ ามาแล้ ว ได้ รับยกเว้ นอากร
(2) ให้ ผ้ ขู อยกเว้ นอากรจัดทําและส่งข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า โดยระบุค่าดังนี ้
– ระบุ Re - Importation Certificate = Y ที่สว่ นรายการในใบขนสินค้ า
– การสําแดงพิกดั ศุลกากรและรหัสสถิตสิ ินค้ าให้ สําแดงตรงกับชนิดของของที่นําเข้ า
– ระบุ Import Tariff = 1PART4
– ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ์ ณ ขณะนําเข้ า
– อัตราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอ่านอัตราอากรที่ Table REFDRT
– อากร ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
– VAT ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
– มูลค่าการนําเข้ า CIF = ค่าของ
– บันทึกเลขที่ใบขนสินค้ าขาออกและรายการที่ของใบขนสินค้ าขาออกที่อ้างถึง
(3) การจําแนกประเภทพิกดั อัตราอากรขาเข้ าสําหรับของตามประเภทที่ 1
(3.1) การยกเว้ นอากรตาม ภาค 4 ประเภทที่ 1 เกี่ยวข้ องเฉพาะการยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับ
ของที่นํากลับเข้ ามาตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดเท่านั ้น
(3.2) ของส่งออกที่เป็ นของไม่ต้องเสียอากรไม่วา่ ผู้ส่งของออกจะได้ ขอทําใบสุทธินํากลับ ซึง่ จะ
มีผลให้ ได้ รับการยกเว้ นอากรขาเข้ าเมื่อนํากลับเข้ ามาหากอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ หรื อไม่ก็ตาม ให้
จัดเข้ าภาค 3 ประเภทที่ 8
(3.3) ของที่เข้ าข่ายได้ รับยกเว้ นอากรขาออกตามภาค 4 ประเภทที่ 18 ให้ จดั เข้ าประเภทนี ้ ไม่
ว่าจะเป็ นกรณีที่จะต้ องเสียอากร หรื อไม่ต้องเสียอากรตามพิกดั อัตราอากรในภาค 3 ขาออก
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(4) การผ่อนผันใบสุทธินํากลับและการขยายกําหนดเวลา ให้ เป็ นอํานาจของผู้อํานวยการสํานักงาน
ศุลกากร หรื อนายด่านศุลกากร หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้พิจารณาผ่อนผันใบสุทธิ นํากลับ และการขยาย
กําหนดเวลา กรณีเป็ นของที่นําออกไปจากคลังสินค้ าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ า หรื อร้ านค้ าปลอดอากร หรื อ
ของที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศลุ กากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 หรื อของที่ขอชดเชยค่าภาษี
อากร ต้ องตรวจสอบก่อนว่าได้ ส่งเงินชดเชยค่าภาษี อากรหรื อเงินคืนอากรกรมศุลกากรแล้ ว จึงจะอนุมตั ิผ่อนผัน
ใบสุทธิสําหรับนํากลับเข้ ามาแก่ผ้ นู ําของเข้ า
(5) การผ่อนผันใบสุทธิสําหรับนํากลับเข้ ามาและ/หรื อขอขยายกําหนดเวลาให้ หน่วยงานพิธีการ
ตรวจสอบเอกสารการนําเข้ าว่าเป็ นรายเดียวกันกับของที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายใต้ เงื่อนไขตามภาค 4
ประเภทที่ 1 แห่งพระราชกําหนดพิกดั ศุลกากร พ.ศ. 2530 ให้ ดําเนินการดังนี ้
(5.1) ยื่นคําร้ องขอทําการผ่อนผันกับหน่วยบริ การที่นําของเข้ า กรณีมีใบสุทธิสําหรับนํากลับเข้ า
มา จะขยายกําหนดเวลาออกไปได้ ตามสมควรแก่กรณี แต่การขยายกําหนดเวลาให้ ทําได้ ไม่เกินครัง้ ละ 1 ปี
(5.2) ยื่นคําร้ องขอทําการผ่อนผันกับหน่วยบริ การที่นําของเข้ า กรณีไม่มีใบสุทธิสําหรับนํากลับ
เข้ ามา แต่มีหลักฐานการส่งออก ทางศุลกากรจะพิจารณาอนุญาตให้ ได้ รับยกเว้ นจากบทบัญญัติว่าด้ วยใบสุทธิ
สําหรับนํากลับเข้ ามาได้ ตามควรแก่กรณี
(5.3) กรณีไม่มีใบขนสินค้ า แต่พิสจู น์ได้ ว่าเป็ นของที่กําเนิดในประเทศไทย และนํากลับเข้ ามา
ภายใน 1 ปี จะพิจารณาอนุญาตให้ ได้ รับการยกเว้ นจากบทบัญญัติว่าด้ วยใบสุทธิสําหรับนํากลับเข้ ามาได้ เฉพาะ
กรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก) เครื่ องประดับหรื อของอื่นที่เชื่อได้ วา่ นักทัศนาจรชาวต่างประเทศ ได้ ซื ้อและนําติดตัว
ออกไป แต่ภายหลังส่งกลับคืนมายังผู้ขาย
(ข) ของที่ ผ้ ูเ ดินทางนํ ากลับออกไปแล้ วนํ ากลับเข้ ามาพร้ อมกับตน ในกรณี นีจ้ ะ
เปรี ยบเที ยบปรั บเพื่อระงับคดีฐานนําของออกไป โดยไม่ผ่านศุลกากรเป็ นเงิน รายละ 1,000 บาท เสียก่อนแล้ ว
รายงานขออนุมตั ิระงับคดีเป็ นรายเดือน
(ค) กรณีที่ไม่เข้ าหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ น ให้ เสนอกรมศุลกากร พิจารณาเป็ นการ
เฉพาะราย
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 รายการนํากลับไปซ่ อม (Re - Importation Certificate)
(1) ของที่นําเข้ ามาในประเทศไทยซึง่ ได้ เสียอากรไว้ ครบถ้ วนแล้ ว และภายหลังส่งกลับออกไปซ่อม ณ
ต่างประเทศ หากนํากลับเข้ ามาภายในหนึง่ ปี หลังจากที่ได้ รับใบสุทธิสําหรับนํากลับเข้ ามาซึง่ ได้ ออกให้ ในขณะที่ได้
ส่งออกแล้ ว ได้ รับยกเว้ นอากร
(ก) ของที่ได้ รับยกเว้ นอากรตามประเภทนี ้ ให้ ได้ รับยกเว้ นเพียงเท่าราคาหรื อปริ มาณ แห่ง
ของเดิมที่ส่งออกไปเท่านัน้ สําหรับราคาหรื อปริ มาณที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการซ่อม ให้ เสียอากรตามพิกดั อัตราอากร
้ ้ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการขนส่งและการ
ของของเดิมที่สง่ ออกไปซ่อม โดยคํานวณจากราคาหรื อปริ มาณที่เพิม่ ขึ ้น ทังนี
ประกันภัย
(ข) อธิ บดี กรมศุลกากรมีอํานาจที่ จะสั่งให้ ได้ รับการยกเว้ นจากบทบัญญัติที่ว่าด้ วยใบสุทธิ
สําหรับนํากลับเข้ ามาหรื ออาจอนุญาตให้ ขยายกําหนดเวลาออกไปอีก ตามความจําเป็ นแก่กรณีได้
(2) ให้ ผ้ ขู อยกเว้ นอากรจัดทําและส่งข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า โดยระบุค่าดังนี ้
– ระบุ Re - Importation Certificate = Y ที่สว่ นรายการในใบขนสินค้ า
– การสําแดงพิกดั ศุลกากรและรหัสสถิตสิ ินค้ าให้ สําแดงตรงกับชนิดของของที่นําเข้ า
– ระบุ Import Tariff = 2PART4
– ระบุ Privilege Code = 000 (ใช้ อตั ราอากรที่ลดหย่อนเป็ นการทัว่ ไปเท่านัน)
้
– อัตราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอ่านอัตราอากรที่ Table REFDRT
– อากร ชําระตามปกติ
– VAT ชําระตามปกติ
– มูลค่าการนําเข้ า CIF = ค่าซ่อม
– บันทึกเลขที่ใบขนสินค้ าขาออกและรายการที่ของใบขนสินค้ าขาออกที่อ้างถึง
(3) การผ่อนผันใบสุทธินํากลับ และขยายกําหนดเวลา ให้ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับสุทธินํากลับ ภาค 4
ประเภท 1
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 สิทธิ์ทัณฑ์ บนนําเข้ าชั่วคราว ภาค 4 ประเภท 3 ของที่นําเข้ ามาพร้ อมกับตน หรื อนําเข้ ามาเป็ นการ
ชัว่ คราวและจะส่งกลับออกไปภายในไม่เกินหกเดือนนับตังแต่
้ วนั ที่นําเข้ ามา
(1) ของนําเข้ ามาพร้ อมกับตนหรื อนําเข้ ามาเป็ นการชัว่ คราว และจะส่งกลับออกไปภายในไม่เกิน 6
เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่นําเข้ ามา ได้ รับยกเว้ นอากร
(ก) ของที่ใช้ ในการแสดงละครหรื อการแสดงอย่างอื่นที่คล้ ายกัน ซึง่ ผู้แสดงที่ท่องเที่ยวนําเข้ ามา
(ข) เครื่ องประกอบและของใช้ ในการทดลอง หรื อการแสดงเพื่อวิทยาศาสตร์ หรื อการศึกษา ซึง่
บุคคลที่เข้ ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวนําเข้ ามาเพื่อจัดการทดลองหรื อแสดง
(ค) รถสําหรับเดินบนถนน เรื อและอากาศยาน บรรดาที่เจ้ าของนําเข้ ามาพร้ อมกับตน
(ง) เครื่ องถ่ายรู ปและเครื่ องบันทึกเสียง ซึ่งบุคคลที่เข้ ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชั่วคราว
นําเข้ ามาเพื่อใช้ ถ่ายรู ปหรื อบันทึกเสียงต่างๆ แต่ฟิล์มและแผ่นสําหรับถ่ายรู ปหรื อสิ่งที่ใช้ บนั ทึกเสียง ซึ่งนํามาใช้ ใน
การนี ้ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข และปริ มาณที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกําหนด
(จ) อาวุธปื นและกระสุนปื น ซึ่งบุคคลที่ เข้ ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชั่วคราวนํ าเข้ ามา
พร้ อมกับตน
(ฉ) ของที่นําเข้ ามาเป็ นการชัว่ คราว โดยมุ่งหมายจะแสดงในงานสาธารณะที่เปิ ดให้ ประชาชน
ดูได้ ทวั่ ไป
(ช) ของที่นําเข้ ามาเพื่อซ่อม แต่ต้องปฏิบตั ิภายในเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนด
(ซ) ตัวอย่างสินค้ า นอกจากที่ระบุไว้ ในประเภทที่ 14 ซึ่งบุคคลที่เข้ ามาในราชอาณาจักรเป็ น
การชัว่ คราว นําเข้ ามาพร้ อมกับตนและมีสภาพ ซึ่งเมื่อจะส่งกลับออกไปสามารถตรวจได้ แน่นอนว่า เป็ นของอัน
เดียวกับที่ นําเข้ ามา แต่ต้องมีปริ มาณ หรื อค่าซึ่งเมื่อรวมกันเข้ าแล้ วไม่เกินกว่าที่ จะเห็นได้ ว่าเป็ นตัวอย่างตาม
ธรรมดา
้ จการชัว่ คราวอย่าง
(ญ) เครื่ องมือ และสิ่งประกอบสําหรับงานก่อสร้ าง งานพัฒนาการ รวมทังกิ
อื่นตามที่อธิบดีกรมศุลกากรจะเห็นสมควร โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเพียงเท่าเงินอากรที่จะพึงเสียในขณะนําเข้ าหักด้ วย
จํานวนเงินอากรที่คํานวณตามระยะเวลาที่ของนั ้นอยู่ในประเทศ ในอัตราร้ อยละ 1 ต่อเดือนของจํานวนอากรที่จะ
พึงต้ องเสียในขณะนํ าเข้ า ในการคํ านวณให้ นับเศษของเดือนเป็ น 1 เดือน และจะต้ องชํ าระอากรก่อนส่งกลับ
ออกไป
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(2) คําว่า “นําเข้ ามาพร้ อมกับตน” ให้ หมายความถึง ของที่เข้ ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนที่
ผู้นําของเข้ าเข้ ามาถึง หรื อไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วนั ที่ผ้ ูนําของเข้ าเข้ ามาถึง อธิ บดีกรมศุลกากรมีอํานาจขยาย
กําหนดเวลาที่กล่าวข้ างต้ นได้ เมื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พเิ ศษ
(3) ของตาม ภาค 4 ประเภท 3 ผู้นําของเข้ าต้ องทําสัญญาไว้ ต่อกรมศุลกากรว่าจะส่งกลับออกไป
ภายในกําหนด อธิบดีกรมศุลกากรจะเรี ยกประกันอย่างใดและเป็ นจํานวนเงินเท่าใดก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร และ
จะคืนเงิน หรื อให้ ถอนหลักประกันที่วางไว้ ต่อเมื่อได้ ปฏิบตั ิตามสัญญาโดยครบถ้ วนแล้ ว ระยะเวลาหกเดือนตามที่
กําหนดไว้ นี ้ อธิบดีกรมศุลกากรจะขยายกําหนดระยะเวลาออกไปอีกตามความจําเป็ นแก่กรณีก็ได้
(4) ให้ ผ้ ขู อยกเว้ นอากรจัดทําและส่งข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า โดยระบุค่าดังนี ้
(ก) ให้ ระบุค่าดังนี ้
– ระบุ Import Tariff = 3PART4
– ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ์ ณ ขณะนําเข้ า
– อัตราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอ่านอัตราอากรที่ Table REFDRT
– อากร ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
– VAT ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
(ข) การกําหนดค่าวางเงินประกัน
- ให้ วางเป็ นสัญญาประกันทัณฑ์บนเพื่อการปฏิบตั ิพิธีการ
- คํานวณจาก ค่าภาษีอากรอันพึงจะต้ องชําระตามปกติ แล้ วคํานวณเงินเพิ่มอีกร้ อยละ
20 ของเงินภาษีอากรที่ได้ ประเมินไว้ และรวมกําหนดเป็ นเงินประกัน
(5) ให้ ยื่นคําร้ องต่อหน่วยงานศุลกากร ณ ท่า หรื อที่ หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า โดยระบุเลขที่ใบขน
สินค้ าขาเข้ าที่ของใช้ สทิ ธิ์ตามภาค 4 ประเภท 3 เพื่อตรวจสอบการใช้ สทิ ธิในการนําของที่นําเข้ ามาเป็ นการชัว่ คราว
และจะต้ องแสดงหลักฐานให้ เป็ นที่พอใจว่า นําเข้ ามาใช้ ประโยชน์ในกิจการตามที่ระบุไว้ ตามพิกดั อัตราศุลกากร
แต่ละประเภท
(ก) สําหรับของที่ขอยกเว้ นอากรตามพิกดั อัตราศุลกากรภาค 4 ประเภทที่ 3 (ญ) จะได้ รับ
พิจารณาให้ ได้ รับยกเว้ นอากรก็ต่อเมื่อเป็ นของที่มีลกั ษณะซึ่งจะนํามาใช้ ได้ เป็ นการชั่วคราวและเป็ นของที่ทราบ
ล่วงหน้ าว่าจะต้ องส่งกลับออกไปโดยมีกําหนดเวลาแน่นอนซึง่ ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วนั ที่นําเข้ ามา
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(ข) ของใดเมื่อใช้ แล้ วย่อมเสื่อมสลายไปในทันใด หรื อย่อมสิ ้นเปลืองหมดไปเนื่องจากการใช้ ใน
กิจการนัน้ หรื ออายุการใช้ งานของของนันน้
้ อยกว่าอายุของสัญญาที่จะส่งกลับอันเป็ นเหตุให้ มิอาจส่งกลับออกไป
ภายในอายุแห่งสัญญาได้ ห้ ามมิให้ ทําสัญญาประกันเพื่อการส่งกลับ ให้ ชําระอากรให้ เสร็ จสิ ้นก่อนส่งมอบของ
(6) การกําหนดอายุสญ
ั ญาประกันให้ ถือเป็ นหลักทัว่ ไปว่า อายุสญ
ั ญาประกันต้ องไม่เกิน 6 เดือน
(6.1) ในกรณีนําเข้ าในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานศุลกากร ให้ ผ้ อู ํานวยการสํานักงาน
ศุลกากรหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ หากนําเข้ าทางด่านศุลกากรภูมิภาคให้ นายด่านศุลกากร
หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้พจิ ารณาอนุมตั ิให้ ทําสัญญาประกันแทนอธิบดีกรมศุลกากร
(6.2) การขยายกําหนดเวลา 6 เดือนดังกล่าว ปกติจะไม่อนุญาตให้ กระทํา เว้ นแต่ กรณี
ดังต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีที่ผ้ นู ําของเข้ าขอขยายอายุสญ
ั ญาประกัน ให้ ยื่นคําร้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อนวันที่สญ
ั ญาประกันหมดอายุ พร้ อมกับหนังสือแสดงความยินยอมของผู้คํ ้าประกัน
(ข) มีเหตุสดุ วิสยั หรื อความจําเป็ นที่อยูน่ อกเหนือการคาดหมายของผู้นําของเข้ าซึง่ กรม
ศุลกากรเห็นควรผ่อนผัน
(ค) กรณีของประเภทเครื่ องมือและสิ่งประกอบ ซึ่งกรมศุลกากรเห็นความจําเป็ นว่า
จะต้ องใช้ เกิน 6 เดือนอยูแ่ ล้ วตั ้งแต่วนั เริ่ มทําสัญญาประกัน กรมศุลกากรอาจอนุมตั ิให้ ขยายเวลาส่งกลับแต่จะต้ อง
ขยายให้ ไม่เกิน 1 ใน 5 ของอายุการใช้ งานตามปกติของของนั ้น
(6.3) การขอขยายอายุสัญญาประกัน ให้ ผ้ ูมีอํานาจอนุมัติการทําสัญญาประกันเป็ นผู้
พิจารณาอนุมตั ิแทนอธิบดีกรมศุลกากร
(7) ขอบเขตและหลักเกณฑ์สําหรับของที่นําเข้ ามาเพื่อซ่อม ตามภาค 4 ประเภทที่ 3 (ช) ให้ ถือปฏิบตั ิ
ดังนี ้
(7.1) ของที่นําเข้ ามาเพื่อซ่อม ให้ หมายความรวมถึง
(ก) ของที่ส่งออกไปขายแล้ วภายหลังปรากฏว่า ของนันชํ
้ ารุ ด จึงส่งของกลับมาให้ ผ้ ขู าย
ในประเทศซ่อมแล้ วส่งกลับออกไปให้ ผ้ ซู ื ้อรายเดิม
(ข) ของส่งออกไปขายแล้ วปรากฏว่า ไม่ได้ มาตรฐานที่กําหนดจึงส่งของกลับมาให้ ผ้ ขู าย
ในประเทศซ่อมแล้ วส่งกลับออกไปให้ ผ้ ซู ื ้อรายเดิม
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(ค) ของที่ลกู ค้ าในต่างประเทศส่งเข้ ามาว่าจ้ างให้ ซ่อมในประเทศ เมื่อซ่อมเสร็ จแล้ วจึง
ส่งกลับไปยังผู้วา่ จ้ าง
(ง) ของใด ๆ ที่นําเข้ ามาซ่อมแล้ วส่งกลับออกไปยังประเทศใดประเทศหนึง่
(7.2) ให้ ระบุยี่ห้อ (BRAND) เลขหมาย (SERIAL NO.) แบบรุ่ น (MODEL) PART NO. ของ
ของในข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า
(8) หลักเกณฑ์สําหรับของที่นําเข้ าตามพิกดั อัตราศุลกากรภาค 4 ประเภทที่ 3 (ญ) ในการจัดทํา
ข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า ให้ ถือปฏิบตั ิดงั นี ้
- คําว่า “เครื่ องมือและสิ่งประกอบ” หมายถึง ของใด ๆ ที่จําเป็ นต้ องใช้ ในงานก่อสร้ าง
งานพัฒนาการหรื อกิจการชั่วคราวอย่างอื่น แต่มิใช่ของใช้ สิ ้นเปลืองที่ใช้ เนื่องจากการประกอบงานนั ้นๆ เว้ นแต่
อะไหล่ที่นําเข้ ามาพร้ อมกับเครื่ องมือและสิง่ ประกอบดังกล่าวและมีปริ มาณเพียงพอสําหรับใช้ ในงานนันเพี
้ ยง 6 เดือน
้
- คําว่า “งานก่อสร้ าง” หมายถึง งานสร้ างอาคารหรื อสิ่งปลูกสร้ างทุกชนิดรวมทังการ
สํารวจเพื่องานก่อสร้ างดังกล่าว
- คําว่า “งานพัฒนาการ” หมายถึง งานที่ทําให้ เกิดความเจริ ญต่อสาธารณะ เช่น การขุด
ลอกสันดอน การขุดลอกร่องนํ ้า เป็ นต้ น
- คําว่า “กิจการชัว่ คราวอย่างอื่นตามที่อธิบดีกรมศุลกากรจะเห็นสมควร” หมายถึง งาน
ที่มิใช่งานก่อสร้ างหรื องานพัฒนาการและมิใช่เป็ นกรณีที่มีระบุไว้ โดยเฉพาะในข้ อ (ก) ถึง (ซ) ของภาค 4 ประเภท
ที่ 3 และเป็ นไปตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี ้
(ก) เป็ นงานที่เป็ นประโยชน์แก่ทางราชการ
(ข) เป็ นงานส่งเสริ มการผลิตเพื่อการส่งออก
(ค) เป็ นกิจการชัว่ คราว ตามประเภทที่ 3 (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ซึ่งไม่อาจนําเข้ ามา
พร้ อมกับตนได้ และตังตั
้ วแทนเป็ นผู้นําของเข้ า เช่น อุปกรณ์สําหรับการแสดงละครสัตว์ที่มีตวั แทนเป็ นผู้นําของเข้ า
รถยนต์แข่งที่นําเข้ ามาใช้ ในการแข่งขัน ซึง่ มีตวั แทนเป็ นผู้นําของเข้ า เป็ นต้ น
(ง) เครื่ องมือที่จําเป็ นต้ องนําเข้ ามาเป็ นการเฉพาะคราว เพื่อใช้ ซ่อมหรื อบํารุงรักษา
เครื่ องจักร อุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ ในโรงงาน
(จ) ของที่นําเข้ ามาชัว่ คราวเพื่อใช้ เป็ นตัวอย่างในการผลิต
(ฉ) กิจการอื่น ๆ ตามแต่อธิบดีกรมศุลกากรจะเห็นสมควร
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 สิทธิ์ของใช้ ส่วนตัว (ของส่ วนตัว)
(1) ของส่ ว นตัว ที่ เ จ้ า ของนํ า เข้ า มาพร้ อมกับ ตนสํ า หรั บ ใช้ เ องหรื อ ใช้ ใ นวิ ช าชี พ และมี จํ า นวน
พอสมควรแก่ฐานะ ได้ รับยกเว้ นอากร เว้ นแต่
(ก) รถยนต์ อาวุธปื นและกระสุนปื น และเสบียง
(ข) สุรา หรื อ CIGARETTE หรื อ CIGAR หรื อยาเส้ นซึ่งเป็ นของส่วนตัวที่ผ้ เู ดินทางนําเข้ ามา
พร้ อมกับตนนั ้น ยกเว้ นอากรให้ ได้ แต่ต้องไม่เกินปริ มาณ ดังนี ้
- CIGARETTE 200 มวน หรื อ CIGAR หรื อยาเส้ น อย่างละ 250 กรัม หรื อหลายชนิด
รวมกันมีนํ ้าหนัก ทังหมด
้
250 กรัม แต่ทั ้งนี ้ CIGARETTE ต้ องไม่เกิน 200 มวน
- สุรา 1 ลิตร
(2) ของส่วนตัวตามประเภทที่ 5 จะต้ องนําเข้ ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนที่ผ้ นู ําของเข้ า
มาถึง หรื อไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วนั ที่ผ้ นู ําของเข้ าเข้ ามาถึง อธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจขยายกําหนดเวลาที่กล่าว
ข้ างต้ นได้ เมื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ
(3) บุคคลซึง่ จะได้ รับการพิจารณายกเว้ นอากรของใช้ สว่ นตัว ภาค 4 ประเภทที่ 5 ได้ แก่ คนต่างด้ าว
หรื อคนไทยที่ เดินทางไปมาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นการชั่วคราว หรื อเป็ นการย้ ายภูมิลําเนาแต่สิ่งของนัน้
จะต้ องมีจํานวนพอสมควรแก่ฐานะของบุคคลนันๆ
้ ถ้ ามีจํานวนมากมายเกินสมควร ก็จะยกเว้ นค่าอากรให้ ไม่ได้
จะต้ องพิจารณาตามความเหมาะสมแก่ฐานะของบุคคลเป็ นราย ๆ ไป
(4) ให้ ผ้ ไู ด้ รับยกเว้ นอากรจัดทําและส่งข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า โดยระบุคา่ ดังนี ้
– การสําแดงพิกดั ศุลกากรและรหัสสถิติสินค้ าให้ สําแดงตรงกับชนิดของของที่นําเข้ า
– ระบุ Import Tariff = 5PART4 (ของส่วนตัวที่เจ้ าของนําเข้ ามาพร้ อมกับตน)
– ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ์ ณ ขณะนําเข้ า
– อัตราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอ่านอัตราอากรที่ Table REFDRT
– อากร ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
– VAT ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
(5) ให้ ยื่นคําร้ องต่อหน่วยงานศุลกากร ณ ท่า หรื อที่ หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า โดยระบุเลขที่ใบขน
สินค้ าขาเข้ าที่ของใช้ สทิ ธิ์ตามภาค 4 ประเภท 5 เพื่อตรวจสอบการใช้ สทิ ธิในการยกเว้ นอากรของใช้ สว่ นตัว
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(6) การยกเว้ นอากรของส่วนตัวที่ผ้ โู ดยสารนําเข้ ามาพร้ อมกับตน ตามพิกดั ภาค 4 ประเภทที่ 5 ไม่ต้อง
จัดทําใบขนสินค้ าขาเข้ า กรณี
(6.1) ของส่วนตัวที่ผ้ โู ดยสารถือติดตัวเข้ ามาพร้ อมกับตน (ACCOMPANIED BAGGAGE)
จากต่างประเทศทางอากาศยาน มีราคาไม่เกิน 10,000 บาท ให้ ได้ รับยกเว้ นอากร ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงของที่นําติดตัว
เข้ ามา แต่มีลกั ษณะเป็ นสินค้ าในเชิงการค้ า แม้ ราคาไม่เกิน 10,000 บาท ก็ตาม
(6.2) สุรา หรื อ CIGARETTE หรื อ CIGAR หรื อยาเส้ น ซึง่ เป็ นของส่วนตัวที่ผ้ โู ดยสารถือติดตัว
เข้ ามาพร้ อมกับตนให้ ได้ รับยกเว้ นอากรต่อเมื่อไม่เกินปริ มาณ ดังต่อไปนี ้
(6.2.1) CIGARETTE 200 มวน หรื อ CIGAR หรื อยาเส้ น อย่างละ 250 กรัม หรื อหลาย
ชนิดรวมกันมีนํ ้าหนักทั ้งหมด 250 กรัม แต่ทงนี
ั ้ ้ CIGARETTE ต้ องไม่เกิน 200 มวน
(6.2.2) สุรา 1 ลิตร
 สิทธิ์ของใช้ ส่วนตัว (ของใช้ ในบ้ านเรื อนที่ใช้ แล้ ว)
(1) ของใช้ ในบ้ านเรื อนที่ใช้ แล้ ว ที่เจ้ าของนําเข้ ามาพร้ อมกับตน เนื่องในการย้ ายภูมิลําเนาและมี
จํานวนพอสมควรแก่ฐานะ ได้ รับยกเว้ นอากร
(2) ของใช้ ในบ้ านเรื อนตามประเภทที่ 6 จะต้ องนําเข้ ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนที่ผ้ นู ําของ
เข้ ามาถึง หรื อไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วนั ที่ผ้ นู ําของเข้ าเข้ ามาถึง อธิ บดีกรมศุลกากรมีอํานาจขยายกําหนดเวลาที่
กล่าวข้ างต้ นได้ เมื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ
(3) บุคคลที่ได้ รับยกเว้ นอากรของใช้ ในบ้ านเรื อนตามภาค 4 ประเภทที่ 6
(ก) ชาวต่างประเทศที่ย้ายภูมิลําเนาเข้ ามาอยู่ในราชอาณาจักร ต้ องเป็ นผู้ได้ รับโควต้ าเข้ าเมือง
ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง หรื อใบประจําตัวคนต่างด้ าว
(ข) ชาวต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ ามาประกอบอาชีพในราชอาณาจักร จะได้ รับการ
อนุโลมให้ ถือว่าย้ ายภูมิลําเนาต้ องได้ รับอนุญาตจากสํานักงานตรวจคนเข้ าเมืองว่า บุคคลผู้นี ้จะให้ อยู่ได้ ไม่ตํ่ากว่า
1 ปี กรณี ที่ยงั ไม่ได้ รับอนุญาตแต่เป็ นเรื่ องรี บด่วนต้ องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบการพิจารณา คือ
หนังสือสํานักงานตรวจคนเข้ าเมืองรับรองว่าจะได้ รับอนุญาตให้ อยู่ชวั่ คราวเป็ นปี ๆ ไป หรื อหนังสืออนุญาตของกรม
แรงงานว่า ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบอาชีพในประเทศแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี

หน้ า 84 จาก 219

คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)
(ค) คนต่างด้ าวที่เข้ ามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการพิเศษ หรื อภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างของ
หน่วยราชการ ต้ องมีหนังสือของหน่วยราชการนัน้ ๆ รับรองว่า บุคคลผู้นั ้นได้ รับอนุญาตจากสํานักงานตรวจคนเข้ า
เมืองให้ อยูใ่ นประเทศในประเภท NON IMMIGRANT แล้ ว และจะอยู่ปฏิบตั ิงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
(ง) กรณีชาวต่างประเทศที่ย้ายภูมิลําเนาตามสามีหรื อภรรยา ตาม (ข) และ (ค) ถ้ าปรากฏว่า
สามีหรื อภรรยานั ้น ได้ รับอนุญาตให้ อยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี แล้ ว หากสํานักงานตรวจคนเข้ าเมืองได้
อนุญาตให้ อยูค่ รัง้ แรก 90 วัน ก็ให้ อนุโลมว่าย้ ายภูมิลําเนา
(จ) คนไทยหรื อข้ าราชการไทยที่ ไปทํ างาน หรื อดํ ารงตํ าแหน่งในต่างประเทศหรื อดูงานใน
ต่างประเทศต้ องอยู่ประจําเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่ต้องเดินทางกลับก่อนกําหนด 1 ปี ต้ องมีหลักฐานมา
แสดงว่ า ได้ เดิ น ทางกลั บ เนื่ อ งจากสิ น้ สุ ด สัญ ญาการจ้ าง หรื อ ได้ รั บ คํ า สั่ ง ให้ ย้ า ยกลับ มาปฏิ บัติ ห น้ าที่ ใ น
ราชอาณาจักร หรื อเสร็ จสิ ้นการดูงานก่อนกําหนด
(ฉ) คนไทยที่ไปอยู่ประจําในต่างประเทศในกรณี อื่นเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้ องให้ คํา
รับรองต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่วา่ จะกลับเข้ ามามีภมู ิลําเนาในประเทศไทย
(4) ของใช้ ในบ้ านเรื อนจะยกเว้ นอากรตามภาค 4 ประเภทที่ 6 ให้ ได้ เท่าที่เป็ นจํานวนพอสมควร เช่น
ตู้เย็น เครื่ องรับโทรทัศน์ วิทยุ จะยกเว้ นให้ เพียง 1 เครื่ อง ถ้ ามีมากกว่า 1 เครื่ อง จะยกเว้ นอากรให้ เพียง 1 เครื่ อง
เท่านัน้ และเครื่ องที่ยกเว้ นค่าอากรให้ นนต้
ั ้ องเป็ นเครื่ องที่มีคา่ อากรตํ่าสุด
(5) ให้ ผ้ ไู ด้ รับยกเว้ นอากรจัดทําและส่งข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า โดยระบุคา่ ดังนี ้
– การสําแดงพิกดั ศุลกากรและรหัสสถิติสินค้ าให้ สําแดงตรงกับชนิดของของที่นําเข้ า
– ระบุ Import Tariff = 6PART4 (ของใช้ ในบ้ านเรื อนที่ใช้ แล้ ว ที่เจ้ าของนําเข้ ามาพร้ อมกับตน
เนื่องในการย้ ายภูมิลําเนา)
– ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ์ ณ ขณะนําเข้ า
– อัตราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอ่านอัตราอากรที่ Table REFDRT
– อากร ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
– VAT ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
(6) ให้ ยื่นคําร้ องต่อหน่วยงานศุลกากร ณ ท่า หรื อที่ หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า โดยระบุเลขที่ใบขน
สินค้ าขาเข้ าที่ของใช้ สทิ ธิ์ตามภาค 4 ประเภท 6 เพื่อตรวจสอบการใช้ สทิ ธิในการยกเว้ นอากรของใช้ ในบ้ านเรื อน

หน้ า 85 จาก 219

คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)

 สิทธิ์ของนําเข้ าส่ วนประกอบและอุปกรณ์ ประกอบของอากาศยานหรื อเรื อ
(1) ของที่นําเข้ ามาเพื่อใช้ ซ่อมสร้ างอากาศยานหรื อเรื อจะได้ รับยกเว้ นอากรต้ องเป็ นส่วนประกอบ
อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุที่มิใช่ชนิดหรื อประเภทซึง่ อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกําหนดมิให้ ได้ รับยกเว้ นอากร
(2) การยกเว้ นอาการสําหรับส่วนประกอบ อุปกรณ์ ประกอบ วัสดุที่นําเข้ ามาเพื่อใช้ ซ่อมหรื อสร้ าง
อากาศยาน หรื อส่วนของอากาศยาน
(ก) เป็ นส่วนประกอบ อุปกรณ์ ประกอบ และวัสดุที่นําเข้ ามาเพื่อใช้ ซ่อมหรื อสร้ างอากาศยาน
หรื อส่วนของอากาศยาน
(ข) ผู้นําของเข้ าต้ องยื่นคําร้ องต่อหน่วยบริ การศุลกากร ที่นําของเข้ า แจ้ งความประสงค์จะขอ
นําส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุที่นําเข้ าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ ในซ่อมหรื อสร้ างอากาศยาน/ส่วนของ
อากาศยาน โดยได้ รับยกเว้ นอากร พร้ อมยื่นแบบ Drawing หรื อพิมพ์เขียว หรื อแคตต้ าล็อก หรื อภาพถ่ายของ
ส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุที่นําเข้ า ซึ่งแสดงรู ปร่ างลักษณะ ชื่อเรี ยก เลขหมายชิ ้นส่วนให้ เจ้ าหน้ าที่
สามารถตรวจสอบได้ ว่าเป็ นส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุเพื่อใช้ ในการซ่อมหรื อสร้ างอากาศยาน หรื อ
ส่วนของอากาศยาน
(ค) ผู้นําของเข้ าที่มิใช่ส่วนราชการ ต้ องรับรองว่าหากส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุ
ที่ได้ รับยกเว้ นอากร มิได้ นําไปใช้ ซ่อมหรื อสร้ างอากาศยาน/ส่วนของอากาศยาน ภายในกําหนดเวลา 1 ปี นับแต่
วันนําเข้ า ผู้นําเข้ าจะชําระภาษีอากรโดยถือเป็ นการนําเข้ าตามปกติ ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากกรม
ศุลกากร โดยมิพกั ต้ องให้ กรมศุลกากรนําคดีขึ ้นฟ้องร้ องต่อศาลก่อนแต่อย่างใด
(3) การยกเว้ นอากรสําหรับ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ วัสดุที่นําเข้ ามาเพื่อใช้ ซ่อมหรื อสร้ างเรื อ
หรื อส่วนของเรื อ กรณีผ้ นู ําของเข้ าเป็ นเจ้ าของเรื อ
(ก) เป็ นส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุที่นําเข้ ามาเพื่อใช้ ซอ่ มหรื อสร้ างเรื อ หรื อส่วน
ของเรื อขนาดตังแต่
้ 250 ตันกรอสขึ ้นไป
- เป็ นส่วนประกอบหรื ออุปกรณ์ประกอบของเรื อ ซึง่ มีระบุอยูใ่ นหนังสือคู่มือประจําเรื อ
- เป็ นส่วนประกอบ อุป กรณ์ ประกอบ และวัส ดุของเรื อที่ ต้องมี ประจํ าเรื อ เพื่ อความ
ปลอดภัย และการป้ องกัน มลภาวะต่อ สิ่ ง แวดล้ อมทางทะเลตามข้ อ บัง คับ ของ International
Maritime
Organization : IMO ตามรายการแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2549
(ข) ผู้นําของเข้ าต้ องเป็ นเจ้ าของเรื อที่จดทะเบียนเป็ นเรื อไทยเท่านัน้
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(ค) ผู้นําของเข้ าต้ องยื่นคําร้ องขอยกเว้ นอากรต่อหน่วยบริ การศุลกากร ที่นําของเข้ าพร้ อมยื่น
แบบ Drawing หรื อพิมพ์เขียว หรื อแคตต้ าล็อก หรื อภาพถ่ายของส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุที่นําเข้ า
้ 250 ตันกรอสขึ ้นไป พร้ อมสําเนาทะเบียนเรื อ
เพื่อใช้ ในการซ่อม หรื อสร้ างเรื อหรื อส่วนของเรื อขนาดตังแต่
(ง) ผู้นําของเข้ ามิใช่ส่วนราชการ ต้ องรับรองว่าหากส่วนประกอบ อุปกรณ์ ประกอบ และวัสดุ
ที่ได้ รับยกเว้ นอากร มิได้ นําไปใช้ ซ่อมหรื อสร้ างเรื อ ส่วนของเรื อ ภายในกําหนดเวลา 1 ปี นับแต่วนั นําเข้ าผู้นําเข้ า
จะชําระภาษี อากรโดยถือเป็ นการนําเข้ าตามปกติ ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากกรมศุลกากร โดยมิพกั
ต้ องให้ กรมศุลกากรนําคดีขึ ้นฟ้องร้ องต่อศาลก่อนแต่อย่างใด
(4) การยกเว้ นอากรสําหรับ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ วัสดุที่นําเข้ ามาเพื่อใช้ ซ่อมหรื อสร้ างเรื อ
หรื อส่วนของเรื อ กรณีผ้ นู ําของเข้ าเป็ นผู้ที่ได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตั ้งคลังสินค้ าทัณฑ์บนตามกฎหมายศุลกากร
(ก) เป็ นส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุที่นําเข้ ามาเพื่อใช้ ซอ่ มหรื อสร้ างเรื อ หรื อส่วน
ของเรื อขนาดตังแต่
้ 15 ตันกรอสขึ ้นไป ตามที่กรมการขนส่งทางนํ ้าและพาณิชยนาวีให้ การรับรองขนาดเรื อ
(ข) ผู้นําของเข้ าต้ องได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตังคลั
้ งสินค้ าทัณฑ์บนตามกฎหมายศุลกากร เพื่อใช้ เก็บ
ส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุที่นําเข้ ามาเพื่อใช้ ซอ่ มหรื อสร้ างเรื อ หรื อส่วนของเรื อ
(ค) ผู้นําของเข้ าต้ องยื่นคําร้ องขอยกเว้ นอากร สําหรับส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุ
้ 15 ตันกรอสขึ ้นไป ต่อหน่วยบริ การศุลกากรที่นํา
ที่นําเข้ ามาเพื่อใช้ ซ่อมหรื อสร้ างเรื อ หรื อส่วนของเรื อขนาดตังแต่
ของเข้ า พร้ อมยื่นสัญญาจ้ างและแบบเรื อ หรื อใบสัง่ ซ่อมและทะเบียนเรื อ
(ง) ผู้นําของเข้ ามิใช่ส่วนราชการ ต้ องรับรองว่าหากส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุที่
ได้ รับยกเว้ นอากร มิได้ นําไปใช้ ซอ่ มหรื อสร้ างเรื อ ส่วนของเรื อ ภายในกําหนดเวลา 3 ปี นับแต่วนั นําเข้ าผู้นําเข้ าจะ
ชําระภาษีอากรโดยถือเป็ นการนําเข้ าตามปกติ ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากกรมศุลกากร โดยมิพกั ต้ อง
ให้ กรมศุลกากรนําคดีขึ ้นฟ้องร้ องต่อศาลก่อนแต่อย่างใด
(5) ให้ ผ้ ไู ด้ รับยกเว้ นอากรจัดทําและส่งข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า โดยระบุคา่ ดังนี ้
– การสําแดงพิกดั ศุลกากรและรหัสสถิติสินค้ าให้ สําแดงตรงกับชนิดของของที่นําเข้ า
– ระบุ Import Tariff = 7PART4 (ของซ่อมสร้ างอากาศยานหรื อเรื อ)
– ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ์ ณ ขณะนําเข้ า
– อัตราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอ่านอัตราอากรที่ Table REFDRT
– อากร ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
– VAT ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
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คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)
(3) ให้ ยื่นคําร้ อง ต่อหน่วยงานศุลกากร ณ ท่า หรื อที่ หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า โดยระบุเลขที่ใบขน
สินค้ าขาเข้ าที่ของใช้ สิทธิ์ตามภาค 4 ประเภท 7 เพื่อตรวจสอบการใช้ สิทธิในการยกเว้ นอากรสําหรับส่วนประกอบ
อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุที่นําเข้ ามาเพื่อใช้ ซอ่ มสร้ างอากาศยาน/เรื อ หรื อส่วนของอากาศยาน/เรื อ
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คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)

 สิทธิ์ของนําเข้ าที่ได้ รับเอกสิทธิ์
(1) ของที่ได้ รับเอกสิทธิ์ ตามข้ อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรื อตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ หรื อตามสัญญากับนานาประเทศ หรื อทางการทูต ซึ่งได้ ปฏิบตั ิต่อกันโดยอัธยาศัยไมตรี
ได้ รับยกเว้ นอากร
(2) ให้ ผ้ ไู ด้ รับยกเว้ นอากรจัดทําและส่งข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า โดยระบุคา่ ดังนี ้
– การสําแดงพิกดั ศุลกากรและรหัสสถิติสินค้ าให้ สําแดงตรงกับชนิดของของที่นําเข้ า
– ระบุ Import Tariff = 10PART4 (ของที่ได้ รับเอกสิทธิ์)
– ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ์ ณ ขณะนําเข้ า
– อัตราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอ่านอัตราอากรที่ Table REFDRT
– อากร ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
– VAT ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
(3) ให้ ยื่นคําร้ อง ต่อหน่วยงานศุลกากร ณ ท่า หรื อที่ หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า โดยระบุเลขที่ใบขน
สินค้ าขาเข้ าที่ของใช้ สิทธิ์ตามภาค 4 ประเภท 10 เพื่อตรวจสอบการใช้ สิทธิในการยกเว้ นอากรสําหรับของที่ได้ รับ
เอกสิทธิ์ ตามข้ อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรื อตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรื อตาม
สัญญากับนานาประเทศ หรื อทางการทูต
(4) กรณีจดั ทําคําร้ องขอรับของไปก่อน แทนการจัดทําใบขนสินค้ าขาเข้ า
(ก) กรณีมีความจําเป็ นต้ องนําออกไปจากอารักขาของศุลกากรโดยรี บด่วน
(ข) ยังไม่สามารถดําเนินการเรื่ องยกเว้ นอากรได้ แล้ วเสร็ จ
(ค) ให้ วางเงินสด หรื อหนังสือคํ ้าประกันของธนาคาร หรื อหนังสือของส่วนราชการเพื่อเป็ นการ
ประกันค่าภาษี อากร
(ง) ให้ ผ้ นู ําเข้ าจัดทําและส่งข้ อมูลคําร้ องขอรับของไปก่อน โดยระบุคา่ ดังนี ้
 Document Type = 3 (คําร้ องขอรับของไปก่อน)
 การสําแดงพิกดั ศุลกากรและรหัสสถิติสินค้ าให้ สําแดงตรงกับชนิดของของที่นําเข้ า
 ระบุ Import Tariff = 10PART4 (ของที่ได้ รับเอกสิทธิ์)
 ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ์ ณ ขณะนําเข้ า
 อัตราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอ่านอัตราอากรที่ Table REFDRT
 การวางประกัน ให้ บนั ทึกเงินวางประกันในช่อง Deposit Amount
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คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)
 สิทธิ์ของนําเข้ ามาเพื่อบริจาค
(1) ของที่นําเข้ ามาหรื อส่งออกไปเพื่อบริ จาคเป็ นสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดยผ่านส่วนราชการหรื อ
องค์การสาธารณกุศล (ยกเว้ นรถยนต์) ได้ รับยกเว้ นอากร ต้ องเป็ นดังนี ้
(ก) ต้ องนําเข้ าหรื อส่งออกในนามของส่วนราชการ หรื อองค์การสาธารณกุศลที่เป็ นองค์การ
หรื อสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
(ข) มีหลักฐานของผู้บริ จาคเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแสดงความจํานงมอบให้ แก่สว่ นราชการหรื อ
องค์การสาธารณกุศลนัน้ เพื่อนําของดังกล่าวไปบริ จาคแก่ประชาชนต่อไป โดยไม่มีเงื่อนไขและข้ อผูกพันใด ๆ
(ค) ผู้บริ จาคต้ องแสดงความจํานงในหลักฐานดังกล่าวไว้ ก่อนวันที่นําของเข้ ามาหรื อส่งออกไป
(ง) ถ้ าบริ จาคผ่านส่วนราชการ ส่วนราชการนัน้ ต้ องมีหน้ าที่ในการดําเนินงานเพื่อช่วยเหลือ
หรื อการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน ถ้ าบริ จาคผ่านองค์การสาธารณกุศล องค์การสาธารณกุศลนัน้ ต้ องนําไปเพื่อ
ช่วยเหลือหรื อการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนตามที่ระบุไว้ ในวัตถุประสงค์ของการจัดตั ้งองค์การสาธารณกุศล
(2) ให้ ผ้ ไู ด้ รับยกเว้ นอากรจัดทําและส่งข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า โดยระบุคา่ ดังนี ้
– การสําแดงพิกดั ศุลกากรและรหัสสถิติสินค้ าให้ สําแดงตรงกับชนิดของของที่นําเข้ า
– ระบุ Import Tariff = 11PART4 (ของบริ จาค)
– ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ์ ณ ขณะนําเข้ า
– อัตราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอ่านอัตราอากรที่ Table REFDRT
– อากร ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
– VAT ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
– ระบุ Permit No = เลขที่ขอยกเว้ นอากร ที่ได้ รับ
(3) ให้ ยื่นคําร้ องต่อหน่วยงานศุลกากร ณ ท่า หรื อที่ หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า โดยระบุเลขที่ใบขน
สินค้ าขาเข้ าที่ของใช้ สทิ ธิ์ตามภาค 4 ประเภท 11 เพื่อตรวจสอบการใช้ สทิ ธิในการยกเว้ นอากรของบริ จาค
(ก) กรณี ส่วนราชการเป็ นผู้ยื่นขอยกเว้ นอากร ต้ องเป็ นส่วนราชการตัง้ แต่ระดับกรม หรื อ
้ ระดับกรมหรื อเทียบเท่า
เทียบเท่าขึ ้นไป และผู้ลงนามในหนังสือขอยกเว้ นอากรต้ องเป็ นหัวหน้ าส่วนราชการตังแต่
ขึ ้นไปหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
(ข) กรณีองค์การสาธารณกุศลเป็ นผู้ยื่นขอยกเว้ นอากร ผู้ลงนามในหนังสือขอยกเว้ นอากรต้ อง
เป็ นผู้มีอํานาจลงนามตามตราสารการจัดตังองค์
้ การหรื อสถานสาธารณกุศลนั ้น
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คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)
(ค) ต้ องยื่นหนังสือขอยกเว้ นอากรพร้ อมหลักฐานแสดงความจํานงบริ จาคหรื อมอบให้ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรที่เป็ นต้ นฉบับหนังสือตอบรับการบริ จาคหรื อการให้
(ง) เมื่อกรมศุลกากรอนุมตั ิให้ ของได้ รับยกเว้ นอากรแล้ ว ส่วนราชการหรื อองค์การ สาธารณ
กุศลนันจึ
้ งจะนําของออกจากอารักขาของศุลกากรได้
(4) กรณีจดั ทําคําร้ องขอรับของไปก่อน แทนการจัดทําใบขนสินค้ าขาเข้ า
(ก) กรณีมีความจําเป็ นต้ องนําออกไปจากอารักขาของศุลกากรโดยรี บด่วน
(ข) ยังไม่สามารถดําเนินการเรื่ องยกเว้ นอากรได้ แล้ วเสร็ จ
(ค) ให้ วางเงินสด หรื อหนังสือคํ ้าประกันของธนาคาร หรื อหนังสือของส่วนราชการเพื่อเป็ นการ
ประกันค่าภาษี อากร
(ง) ให้ ผ้ นู ําเข้ าจัดทําและส่งข้ อมูลคําร้ องขอรับของไปก่อน โดยระบุคา่ ดังนี ้
 Document Type = 3 (คําร้ องขอรับของไปก่อน)
 การสําแดงพิกดั ศุลกากรและรหัสสถิติสินค้ าให้ สําแดงตรงกับชนิดของของที่นําเข้ า
 ระบุ Import Tariff = 11PART4 (ของบริ จาค)
 ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ์ ณ ขณะนําเข้ า
 อัตราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอ่านอัตราอากรที่ Table REFDRT
 การวางประกัน ให้ บนั ทึกเงินวางประกันในช่อง Deposit Amount
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คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)

 ยุทธภัณฑ์ ท่ ใี ช้ ในราชการ
(1) ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ ในราชการ ได้ รับยกเว้ นอากร
(2) ยุทธภัณฑ์ที่จะได้ รับยกเว้ นอากร ตามพิกัดอัตราศุลกากร ภาค 4 ประเภทที่ 13 ต้ องมีลักษณะ
ตามหลักการดังต่อไปนี ้
(ก) สภาพของเป็ นยุทธภัณฑ์ โดยพิจารณาตามบัญชีรายการยุทธภัณฑ์กระทรวงกลาโหมฉบับ
ที่กระทรวงการคลังและกระทรวงกลาโหมให้ ความเห็นชอบแล้ ว
(ข) สภาพของของไม่เข้ าข้ อ (ก) แต่กระทรวงกลาโหมได้ ตกลงไว้ แล้ วกับกระทรวงการคลัง
ตามบัญ ชี ร ายการยุ ท ธภัณ ฑ์ ข องกระทรวงกลาโหมเพื่ อ การผ่ อ นผัน ยกเว้ น อากร และของบางรายการซึ่ ง
กระทรวงการคลังอนุโลมยกเว้ นอากรให้ แก่กรมตํารวจเช่นเดียวกับของกระทรวงกลาโหม
(ค) พระราชบัญญัติค วบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2476 มีหน่วยราชการผู้ใช้ ยุทธภัณฑ์ คือกรม
ตํารวจ, กรมศุลกากร, กรมสรรพสามิต, กรมการปกครอง, กระทรวงกลาโหม, กระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ที่ขอมา
เป็ นการเฉพาะกรณี เสนออธิบดีพจิ ารณาตามแต่จะเห็นสมควร
(3) ให้ ผ้ ไู ด้ รับยกเว้ นอากรจัดทําและส่งข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า โดยระบุคา่ ดังนี ้
– การสําแดงพิกดั ศุลกากรและรหัสสถิติสินค้ าให้ สําแดงตรงกับชนิดของของที่นําเข้ า
– ระบุ Import Tariff = 13PART4 (ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ ในราชการ)
– ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ์ ณ ขณะนําเข้ า
– อัตราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอ่านอัตราอากรที่ Table REFDRT
– อากร ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
– VAT ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
(4) ให้ ยื่นคําร้ องต่อหน่วยงานศุลกากร ณ ท่า หรื อที่ หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า โดยระบุเลขที่ใบขน
สินค้ าขาเข้ าที่ของใช้ สิทธิ์ตามภาค 4 ประเภท 13 เพื่อตรวจสอบการใช้ สิทธิในการยกเว้ นอากรยุทธภัณฑ์ที่ใช้ ใน
ราชการ
(5) ผู้มีอํานาจพิจารณายกเว้ นอากรยุทธภัณฑ์ที่ใช้ ในราชการ
(ก) สําหรับของที่นําเข้ าทางสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สํานักงาน
ศุลกากรกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรท่าเรื อกรุ งเทพ และด่านศุลกากรในส่วนภูมิภาค

หน้ า 92 จาก 219

คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)
(ข) ของนัน้ ระบุไ ว้ ชัด แจ้ ง ในบัญ ชี ยุท ธภัณ ฑ์ ซึ่ ง กระทรวงกลาโหมเป็ นผู้นํ า ของเข้ า ให้
ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากร ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาค หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้พจิ ารณาอนุมตั ิ
(ค) ของนั น้ ระบุ ไ ว้ ชั ด แจ้ งในบั ญ ชี ยุ ท ธภั ณ ฑ์ แต่ นํ า เข้ าโดยหน่ ว ยราชการอื่ น ที่ มิ ใ ช่
กระทรวงกลาโหม หรื อกรณีของนั ้นไม่ระบุไว้ ชดั แจ้ งในบัญชียทุ ธภัณฑ์ แม้ เป็ นชนิดของที่กรมศุลกากรเคยอนุมตั ิไป
แล้ วก็ตาม ให้ ท่า หรื อที่ หรื อสนามบินที่นําของเข้ า เป็ นผู้เสนอเรื่ อง ผ่านสํานักงานศุลกากร หรื อสํานักงานศุลกากร
ภาค พร้ อมความเห็นไปยัง สํานักพิกดั อัตราศุลกากรเพื่อให้ ผ้ อู ํานวยการส่วนมาตรฐานพิกดั อัตราศุลกากร หรื อผู้ที่
ได้ รับมอบหมายพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายๆ ไป
(ง) ของที่มีปัญหาและไม่อาจพิจารณาได้ ให้ สํานักงานศุลกากร หรื อสํานักงานศุลกากรภาค
ส่ง เรื่ องพร้ อมระบุปัญ หาให้ สํานักพิกัดอัต ราศุล กากร ส่วนมาตรฐานพิกัด อัต ราศุลกากร พิ จ ารณาเสนอกรม
ศุลกากร เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
(6) กรณีจดั ทําคําร้ องขอรับของไปก่อน แทนการจัดทําใบขนสินค้ าขาเข้ า
(ก) กรณีมีความจําเป็ นต้ องนําออกไปจากอารักขาของศุลกากรโดยรี บด่วน
(ข) ยังไม่สามารถดําเนินการเรื่ องยกเว้ นอากรได้ แล้ วเสร็ จ
(ค) ให้ วางเงินสด หรื อหนังสือคํ ้าประกันของธนาคาร หรื อหนังสือของส่วนราชการเพื่อเป็ นการ
ประกันค่าภาษี อากร
(ง) ให้ ผ้ นู ําเข้ าจัดทําและส่งข้ อมูลคําร้ องขอรับของไปก่อน โดยระบุคา่ ดังนี ้
 Document Type = 3 (คําร้ องขอรับของไปก่อน)
 การสําแดงพิกดั ศุลกากรและรหัสสถิติสินค้ าให้ สําแดงตรงกับชนิดของของที่นําเข้ า
 ระบุ Import Tariff = 13PART4 (ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ ในราชการ)
 ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ์ ณ ขณะนําเข้ า
 อัตราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอ่านอัตราอากรที่ Table
REFDRT
 การวางประกัน ให้ บนั ทึกเงินวางประกันในช่อง Deposit Amount
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คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)
 ตัวอย่ างสินค้ า
(1) ตัวอย่างสินค้ าที่ใช้ ได้ แต่เพียงเป็ นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้ า ได้ รับยกเว้ นอากร
(2) ตัวอย่างสินค้ า ที่จะได้ รับยกเว้ นอากรต้ องมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(2.1) มีข้อความว่า SAMPLE หรื อ NOT FOR SALE หรื อ TESTER หรื อ DEMONSTRATION
หรื อข้ อความอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันติดบนตัวอย่างสินค้ าให้ เห็นได้ ชดั เจน โดยไม่สามารถลบเลือนหรื อ
ซักล้ างออกได้ ง่าย
(2.2) มีการทําตําหนิเป็ นรอยขาด หรื อเจาะรู หรื อกระทําในลักษณะเดียวกันบนตัวอย่างสินค้ า
ให้ เห็นได้ วา่ ไม่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์อื่นใดนอกจากการเป็ นตัวอย่าง
(2.3) มีลกั ษณะเป็ นเศษชิ ้นส่วนของตัวสินค้ าที่ตดั และจัดทําเป็ นเล่ม เพื่อเป็ นตัวอย่างของสินค้ า
ตามที่เห็นโดยทัว่ ไป เช่น ตัวอย่างผ้ า หนัง หรื อ วอลเพเพอร์ เป็ นต้ น
(2.4) มีปริ มาณหรื อนํ ้าหนักที่เหมาะสม และพอสมควรที่จะถือได้ วา่ นําเข้ ามาเพื่อใช้ เป็ นตัวอย่าง
สินค้ าเท่านัน้ มิใช่นําเข้ ามาเพื่อขายเป็ นสินค้ าหรื อเพื่อประโยชน์อย่างอื่น โดยคํานึงถึงข้ อเท็จจริ งของสินค้ า สภาพ
ทางธุรกิจของผู้นําของเข้ า เช่น ตัวอย่างเครื่ องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ ที่มีปริ มาณแต่ละชนิดหรื อแบบ
ไม่เกิน 3 ชิ ้น หรื อมีนํ ้าหนักสุทธิแต่ละชนิดหรื อแบบ ไม่เกิน 2 กิโลกรัม เป็ นต้ น
(2.5) กรณีที่ลกั ษณะตัวอย่างสินค้ าไม่เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ (2.1) - (2.4) หากผู้นําของเข้ า
เป็ นผู้นําตัวอย่างนันเข้
้ ามาใช้ เป็ นต้ นแบบในการผลิตของตนเอง ซึง่ มีปริ มาณแต่ละชนิดหรื อแบบ ไม่เกิน 3 ชิ ้น และ
ไม่มีราคาในทางการค้ า ให้ ผ้ ูนําของเข้ ายื่นหลักฐานแสดงให้ เห็นว่าเป็ นผู้ผลิตสินค้ าตามตัวอย่างที่ นําเข้ านัน้
ประกอบการพิจารณา เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เป็ นต้ น
(3) ให้ ผ้ ไู ด้ รับยกเว้ นอากรจัดทําและส่งข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า โดยระบุคา่ ดังนี ้
– การสําแดงพิกดั ศุลกากรและรหัสสถิติสินค้ าให้ สําแดงตรงกับชนิดของของที่นําเข้ า
– ระบุ Import Tariff = 14PART4 (ตัวอย่างสินค้ า)
– ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ์ ณ ขณะนําเข้ า
– อัตราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอ่านอัตราอากรที่ Table REFDRT
– อากร ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
– VAT ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
(4) ให้ ยื่นคําร้ อง ต่อหน่วยงานศุลกากร ณ ท่า หรื อที่ หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า โดยระบุเลขที่ใบขน
สินค้ าขาเข้ าที่ของใช้ สทิ ธิ์ตามภาค 4 ประเภท 14 เพื่อตรวจสอบการใช้ สทิ ธิในการยกเว้ นอากรตัวอย่างสินค้ า
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คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)

 สิทธิ์ของนําเข้ ามาสําหรั บคนพิการ
(1) ของที่นําเข้ ามาสําหรับคนพิการใช้ โดยเฉพาะ หรื อใช้ ในกรณีฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ ได้ รับ
ยกเว้ น อากร ต้ อ งเป็ นของตามหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ อ ธิ บ ดี ก รมศุล กากรกํ า หนดด้ ว ยความเห็ น ชอบของ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
(2) ให้ ผ้ ไู ด้ รับยกเว้ นอากรจัดทําและส่งข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า โดยระบุคา่ ดังนี ้
– การสําแดงพิกดั ศุลกากรและรหัสสถิติสินค้ าให้ สําแดงตรงกับชนิดของของที่นําเข้ า
– ระบุ Import Tariff = 16PART4 ของที่นําเข้ ามาสําหรับคนพิการ
– ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ์ ณ ขณะนําเข้ า
– อัตราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอ่านอัตราอากรที่ Table REFDRT
– อากร ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
– VAT ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
(3) ให้ ยื่นคําร้ อง ต่อหน่วยงานศุลกากร ณ ท่า หรื อที่ หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า โดยระบุเลขที่ใบขน
สินค้ าขาเข้ าที่ของใช้ สิทธิ์ตามภาค 4 ประเภท 16 เพื่อตรวจสอบการใช้ สิทธิในการยกเว้ นอากรสําหรับคนพิการใช้
โดยเฉพาะ หรื อใช้ ในกรณีฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ
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คู่มือการผ่ านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้ วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรั บการนําเข้ า (e-Import)

 สิทธิ์ของนําเข้ ามาสําหรั บการประชุมระหว่ างประเทศ
(1) การยกเว้ นอากรสําหรับของที่นําเข้ ามา เพื่อใช้ ในการประชุมระหว่างประเทศโดยได้ รับยกเว้ น
อากรให้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก) เป็ นของที่ นํ าเข้ ามาเพื่อใช้ ใ นการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึน้ โดยหน่วยงานของ
รัฐบาลไทย หรื อของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยได้ รับรอง หรื อโดยหน่วยงานของ
เอกชนที่การประชุมนัน้ เป็ นประโยชน์แก่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทางสังคม หรื อทางเทคโนโลยีของประเทศ
(ข) เป็ นของจําเป็ นที่ใช้ ในการประชุม ได้ แก่ แฟ้มเอกสาร เอกสาร สื่อบันทึกข้ อมูล แบบพิมพ์
ของที่ระลึกที่มีมลู ค่าแต่ละชิ ้นเพียงเล็กน้ อย เป็ นต้ น ซึง่ ของต้ องจัดทําจนเห็นได้ ว่าเป็ นของที่นําเข้ าเพื่อแจกจ่ายแก่
ผู้เข้ าร่วมประชุม
(ค) เป็ นของซึ่งเตรี ยมมาโดยเฉพาะสําหรับใช้ หมดสิ ้นไปในการประชุม เช่น วัสดุที่ใช้ ในการ
แสดง หรื อทดลองประกอบการประชุม และมีปริ มาณพอสมควร
(ง) ของอื่น ๆ นอกเหนือที่ระบุไว้ ในข้ อ (ข) และ (ค) ต้ องส่งกลับออกไปภายใน 3 เดือนนับแต่
วันนําเข้ า โดยผู้นําของเข้ าต้ องทําสัญญาไว้ ต่อกรมศุลกากรตามเงื่อนไขที่กําหนด
(2) ให้ ผ้ ไู ด้ รับยกเว้ นอากรจัดทําและส่งข้ อมูลใบขนสินค้ าขาเข้ า โดยระบุคา่ ดังนี ้
– การสําแดงพิกดั ศุลกากรและรหัสสถิติสินค้ าให้ สําแดงตรงกับชนิดของของที่นําเข้ า
– ระบุ Import Tariff = 17PART4 ของที่นําเข้ ามาเพื่อใช้ ในการประชุมระหว่างประเทศ
– ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ์ ณ ขณะนําเข้ า
– อัตราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence ไปอ่านอัตราอากรที่ Table REFDRT
– อากร ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
– VAT ยกเว้ น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
(3) ให้ ยื่นคําร้ อง ต่อหน่วยงานศุลกากร ณ ท่า หรื อที่ หรื อสนามบิน ที่นําของเข้ า โดยระบุเลขที่ใบขน
สินค้ าขาเข้ าที่ของใช้ สิทธิ์ตามภาค 4 ประเภท 17 เพื่อตรวจสอบการใช้ สิทธิในการยกเว้ นอากรสําหรับของที่นําเข้ า
มาเพื่อใช้ ในการประชุมระหว่างประเทศ
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