
  
พระราชก าหนด 

พิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

เป็นปีท่ี ๔๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา  ๑  พระราชก าหนดนี้เรียกว่า “พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐” 

 มาตรา  ๒ ๑  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา  ๓  ให้ยกเลิก 
          (1) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 
           (2) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 
           (3) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504 
           (4) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2504 
           (5) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2505 
           (6) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2505 
           (7) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2505 
           (8) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2506 
           (9) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2506 
         (10) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506 
         (11) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2506 
         (12) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507 
         (13) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2507 
         (14) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2508 
         (15) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2508 
         (16) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2509 
         (17) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2509 
         (18) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2510 
         (19) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2510 
                                                                    
๑

  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 276 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2530 
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         (20) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2510 
         (21) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2511 
         (22) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2511 
         (23) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2511 
         (24) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2511 
         (25) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2511 
         (26) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2512 
         (27) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2513 
         (28) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 57 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 
         (29) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 104 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2515 
         (30) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 172 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 
         (31) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 278 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 
         (32) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 363 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 
         (33) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2516 
         (34) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2516 
         (35) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2517 
         (36) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2517 
         (37) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2518 
         (38) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2519 
         (39) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2520 
         (40) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2520 
         (41) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2520 
         (42) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2520 
         (43) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2520 
         (44) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2521 
         (45) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2521 
         (46) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2521 
         (47) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2521 
         (48) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2522 
         (49) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 
         (50) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2522 
         (51) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2522 
         (52) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2523 
         (53) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2524 
         (54) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2525 
         (55) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2526 
         (56) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2527 
         (57) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2528 
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 มาตรา  ๔ ๒ ของที่น าเข้ามาหรือพาเข้ามาในหรือส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น ให้เรียกเก็บและ
เสียอากรตามที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนดนี้ หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไว้ในพระราชก าหนดนี้ 
 ในการค านวณเงินอากรที่ต้องเสียหรือจ่ายคืนแต่ละรายการ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง 

 มาตรา  ๔/๑ ๓  ของที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปจากพ้ืนที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วม 
ไทย – มาเลเซีย ให้เรียกเก็บและเสียอากรตามที่ก าหนดไว้ ในพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนดนี้ ทั้งนี้  
ให้ลดอัตราอากรที่น ามาใช้ในการเรียกเก็บแก่ของดังกล่าวลงร้อยละห้าสิบ 
 ในการค านวณเงินอากรที่ต้องเสียหรือจ่ายคืนแต่ละรายการ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง 
 ของที่น าเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วมตามวรรคหนึ่ง หากเป็นของที่ได้รับความเห็นของทางศุลกากร เครื่องมือ
เครื่องใช้ หรือวัสดุสิ่งของส าหรับใช้ในพ้ืนที่พัฒนาร่วมดังกล่าว และน าเข้าโดยองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย  
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับอ านาจจากองค์กรร่วมนั้น ให้ได้รับยกเว้นอากร 
 ให้เรียกเก็บอากรจากของตามวรรคสามได้ เมื่อได้มีการหารือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งมาเลเซียแล้ว 

 มาตรา  ๕  ของใดท่ีระบุอัตราอากรทั้งตามราคาและตามสภาพ ให้เสียอากรในอัตราที่คิดเป็นเงินสูงกว่า 

 มาตรา  ๖  ถ้าอธิบดีกรมศุลกากรเป็นว่ามีการหลีกเลี่ยงอากรที่พึงเก็บแก่สิ่งที่สมบูรณ์แล้ว โดยวิธีน าสิ่งนั้น
เข้ามาเป็นส่วน ๆ ต่างหากจากกัน จะเป็นในวาระเดียวกันหรือต่างวาระกันก็ดี  ก็ให้เรียกเก็บอากรแก่ส่วนนั้นๆ 
รวมกันในอัตราท่ีถือเสมือนว่าเป็นสิ่งที่ได้ประกอบมาสมบูรณ์แล้ว 

 มาตรา  ๗  การส าแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออกนั้นมิให้ถือว่าบริบูรณ์ นอกจาก
จะส าแดงประเภทของและเกณฑ์ปริมาณที่ต้องใช้ในการเก็บอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่จ าแนกและก าหนดไว้  
ในพิกัดอัตราอากรท้ายพระราชก าหนดนี้ 

 มาตรา  ๘  ของที่ต้องเสียอากรตามสภาพนั้น 
 (๑)  ถ้าเป็นของประเภทอาหารที่บรรจุภาชนะโดยมีของเหลวหล่อเลี้ยงด้วย เพ่ือประโยชน์ ในการถนอมอาหาร 
น้ าหนักท่ีใช้เป็นเกณฑ์ค านวณอากรให้ถือเอาน้ าหนักแห่งของรวมทั้งของเหลวที่บรรจุในภาชนะนั้น 
 (๒)  ถ้าบรรจุในหีบห่อหรือภาชนะใดๆ เพ่ือจ าหน่ายทั้งหีบห่อหรือภาชนะและมีเครื่องหมายหรือ 
ป้ายแสดงปริมาณแห่งของติดไว้ที่หีบห่อหรือภาชนะนั้น เพ่ือประโยชน์ในการค านวณอากร อธิบดีกรมศุลกากร 
จะถือว่าหีบห่อภาชนะนั้นๆ บรรจุของตามปริมาณดังที่แสดงไว้ก็ได้ 

 มาตรา  ๙ ๔  ของที่ต้องเสียอากรตามราคานั้น อธิบดีกรมศุลกากรจะประกาศเป็นครั้งคราวก็ได้ว่าราคา
ศุลกากรส าหรับของประเภทหนึ่งประเภทใด ก าหนดเป็นเงินเท่าใด ให้ถือราคาเช่นว่านี้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากร
ในประเภทของที่ประกาศนั้นนับแต่วันประกาศเป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 
 การประกาศ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศในวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                                    
๒

   ความในมาตรา 4 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) 
๓

    ความในมาตรา 4/1 บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2548 

๔
   ความในมาตรา 9 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2543 
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 มาตรา  ๑๐  ของใดซึ่งในเวลาน าเข้าได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรเพราะเหตุที่น าเข้ามาเพ่ือใช้เอง
โดยบุคคลที่มีสิทธิเช่นนั้น หรือเพราะเหตุที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างใดที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ ถ้าหากของนั้น
ได้โอนไปเป็นของบุคคลที่ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากร หรือได้น าไปใช้ในการอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ 
หรือสิทธิที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสิ้นสุดลง ของนั้นจะต้องเสียอากรโดยถือสภาพของของ ราคา และอัตราอากร
ที่เป็นอยู่ในวันโอนหรือน าไปใช้ในการอ่ืน หรือวันที่สิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสิ้นสุดลงเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณอากร ส าหรับกรณีที่ได้รับลดหย่อนอากร ให้เสียอากรเพ่ิมจากที่ได้เสียไว้แล้วให้ครบถ้วนตามจ านวนเงินอากร
ที่จะพึงต้องเสียทั้งหมดในเมื่อได้ค านวณตามเกณฑ์เช่นว่านั้น ทั้งนี้ให้แจ้งขอช าระอากรหรืออากรเพ่ิมต่อกรมศุลกากร
หรือด่านศุลกากรที่ได้น าของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ความรับผิดในอันจะต้องช าระ
อากรหรืออากรเพ่ิมเกิดขึ้น และต้องช าระ ณ ที่ท าการศุลกากรซึ่งกรมศุลกากรก าหนดให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจ านวนเงินอากรหรืออากรเพ่ิมอันจะพึงต้องช าระ ถ้ามิได้มีการปฏิบัติเช่นว่านั้นให้ถือว่าของนั้น 
ได้น าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงการเสียอากร แต่มิให้น ามาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ มาใช้บังคับในกรณีท่ีของนั้นได้โอนไปโดยสุจริต 
 การช าระอากรหรืออากรเพ่ิมตามความในวรรคแรก ให้เป็นความรับผิดของผู้โอนของนั้นไปเป็นของบุคคล
ที่ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากร หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรได้น าหรือยินยอมให้น าของนั้น
ไปใช้ในการอ่ืน หรือผู้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสิ้นสิทธิลงในขณะเป็นเจ้าของ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่
ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรถึงแก่ความตายในขณะเป็นเจ้าของ ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาท แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้รับผิดช าระอากรหรืออากรเพ่ิม โดยให้แจ้งขอช าระอากรหรืออากรเพ่ิมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รู้ว่าของนั้น
ผู้ตายได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากร 
 บทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในอันจะต้องเสียอากรหรืออากรเพ่ิมตามมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับในกรณีที่ของนั้น
น าเข้าโดยกระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่ งถ้ามีการจ าหน่ายของนั้นจะต้องส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐ 
โดยไม่หักรายจ่าย 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดให้ของ 
บางประเภทหรือบางชนิดซึ่งบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้น หรือลดหย่อนอากรน าเข้ามาเพ่ือใช้เอง หรือของบางประเภท
หรือบางชนิดที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ประโยชน์ที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะตามความในวรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับ
แห่งมาตรานี้ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ การประกาศให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา  ๑๑  ของใดซึ่งในเวลาน าเข้าได้รับยกเว้นอากรโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องส่งกลับออกไปภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดนั้นของนั้นได้โอนไปเป็นของบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้นอากร  
หากน าของนั้นเข้ามาเอง หรือได้น าไปใช้ประโยชน์ที่กฎหมายก าหนดให้ได้รับยกเว้นอากรในการน าเข้าโดยไม่มี
เงื่อนไขว่าจะต้องส่งกลับออกไป ให้ของนั้นหลุดพ้นจากเงื่อนไขดังกล่าว แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ส าหรับของที่ได้รับยกเว้นอากรเพราะน าเข้าโดยบุคคลที่มีสิทธิหรือเพราะน าเข้าเพ่ือใช้ประโยชน์ที่กฎหมายก าหนด 
ทั้งนี้ให้ถือว่าของนั้นได้น าเข้าโดยผู้รับโอนหรือเพ่ือใช้ประโยชน์ดังกล่าวตั้งแต่เวลาที่โอนหรือน าไปใช้ประโยชน์นั้น 

 มาตรา  ๑๒  เพ่ือประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศหรือเพ่ือความผาสุกของประชาชนหรือเพ่ือความ
มั่นคงของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศลด
อัตราอากรส าหรับของใดๆ จากอัตราที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร หรือยกเว้นอากรส าหรับของใดๆ หรือเรียกเก็บ
อากรพิเศษเพ่ิมขึ้นส าหรับของใดๆ ไม่เกินร้อยละห้าสิบของอัตราอากรที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรส าหรับของนั้น 
ทั้งนี้ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ 
 การประกาศ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศในวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 มาตรา  ๑๓  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นว่าของใดที่น าเข้ามา เป็นของที่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากประเทศหรือบุคคลใดโดยวิธีอ่ืนนอกจากการคืนหรือชดเชยเงินค่าภาษีอากรกันก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่การเกษตรหรือการอุตสาหกรรมในประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศให้เรียกเก็บอากรพิเศษแก่ของนั้นในอัตราตามที่เห็นสมควรนอกเหนือไปจาก
อากรที่พึงต้องเสียตามปกติ แต่อากรพิเศษที่เรียกเก็บนี้จะต้องไม่เกินจ านวนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
เห็นว่าได้มีการช่วยเหลือดังกล่าวข้างต้น 
 การประกาศ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศในวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา  ๑๔ ๕  เพ่ือปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์แก่
การเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบชองคณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศ
ยกเว้น ลด หรือเพ่ิมอากรจากอัตราที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร หรือประกาศเรียกเก็บอากรตามอัตราที่
ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร หรือประกาศก าหนดอัตราอากรตามราคาหรือตามสภาพ ส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิด
จากประเทศที่ร่วมลงนามหรือลักษณะตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือความตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ จะก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ 
 การประกาศ การยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา  ๑๔ ทวิ ๖ เพ่ือปฏิบัติตามข้อผูกพันตามอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ หรือเพ่ือปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ตามสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศยกเลิก เพ่ิม  หรือแก้ไขเพ่ิมเติมความ 
ในภาค ๑ หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร และภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้าท้ายพระราชก าหนดนี้ได้ 
โดยในการนี้ให้มีอ านาจประกาศยกเลิก เพ่ิม หรือแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราอากรในช่องอัตราอากรขาเข้าให้เท่ากับหรือ 
ไม่สูงกว่าอัตราเดิมตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ขณะที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นได้ด้วย 
 ประกาศตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา  ๑๔ ตรี ๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรั ฐมนตรี มีอ านาจ
ประกาศยกเว้น ลด หรือเพ่ิมอากรส าหรับของใดๆ ที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปจากพ้ืนที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย จากอัตราที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ 
 การประกาศ การยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา  ๑๔ จัตวา ๘  ให้อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจพิจารณาก าหนดถิ่นก าเนิดของของที่จะน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเป็นการล่วงหน้า 
 การพิจารณาก าหนดถิ่นก าเนิดของของที่จะน าเข้าตามวรรคหนึ่ง ให้ถือตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดตามที่ระบุไว้
ในสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศนั้น 
และมิให้มีผลย้อนหลัง 
                                                                    
๕  ความในมาตรา 14 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) 

พ.ศ. 2557 
๖

  ความในมาตรา 14 ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541 
๗

  ความในมาตรา 14 ตรี บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ. 2548 
๘  ความในมาตรา 14 จัตวา บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8)

พ.ศ. 2557 
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 มาตรา  ๑๕  อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจตีความในพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนดนี้โดยวิธี 
ออกประกาศแจ้งพิกัดอัตราศุลกากร 
 การตีความตามวรรคหนึ่ง มิให้มีผลย้อนหลัง 
 การตีความให้ถือตามหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรในภาค ๑ ท้ายพระราชก าหนดนี้ ประกอบ
กับค าอธิบายพิกัดศุลกากรระบบฮาร์ไมไนซ์ของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรที่จัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญา 
ว่าด้วยการจัดตั้งคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร ซึ่งท าเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ และประเทศไทย
ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 มาตรา  ๑๕/๑ ๙  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่การประเมินภาษีอากรและการเสียภาษีอากร ให้อธิบดี 
กรมศุลกากรมีอ านาจพิจารณาตีความพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนดนี้ เพ่ือจ าแนกประเภทของของ  
ที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการน าของเข้ามาในราชอาณาจักรได้ 

 มาตรา  ๑๖  บรรดากฎหมายที่ถูกยกเลิกตามมาตรา ๓ แห่งพระราชก าหนดนี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป
เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บอากรที่ค้างช าระ หรือที่พึงช าระหรือในการคืนอากรก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 

 มาตรา  ๑๗  บรรดาประกาศหรือค าสั่งที่ออกตามกฎหมายที่ถูกยกเลิกตามมาตรา ๓ แห่งพระราชก าหนดนี้ 
ให้ยังคงใช้บังคบัได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชก าหนดนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศหรือ
ค าสั่งที่ออกตามพระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 

 มาตรา  ๑๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
        นายกรัฐมนตรี 
 
 

                                                                    
๙  ความในมาตรา 15/1 บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8)

พ.ศ. 2557 
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ภาค  ๔ 
ของที่ได้รับยกเว้นอากร 

 
ประเภทที่ รายการ 

๑ ของที่ส่งออก รวมทั้งของที่ส่งกลับออกไป ซึ่งน ากลับเข้ามาภายในหนึ่งปี โดยไม่เปลี่ยนแปลง
ลักษณะหรือรูปแต่ประการใดและในเวลาที่ส่งออกนั้นได้รับใบสุทธิส าหรับน ากลับเข้ามาแล้ว 
หมายเหตุ  อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจที่จะสั่ งให้ได้รับการยกเว้นจากบทบัญญัติ                                     

ที่ว่าด้วยใบสุทธิส าหรับน ากลับเข้ามา หรืออาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลา
ออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีได้ 

๒ ๑๐ ของที่น าเข้ามาในประเทศไทยซึ่งได้เสียอากรไว้ครบถ้วนแล้ว และภายหลังส่งกลับออกไปซ่อม 
ณ ต่างประเทศ หากน ากลับเข้ามาภายในหนึ่งปี หลังจากท่ีได้รับใบสุทธิส าหรับน ากลับเข้ามา
ซึ่งได้ออกให้ในขณะที่ส่งออกแล้ว หรือของที่ได้รับอนุญาตให้น าออกไปผลิต ผสม ประกอบ 
บรรจุ หรือด าเนินการอ่ืนใด ณ ต่างประเทศ หากน ากลับเข้ามาภายในหนึ่งปีนับจากวันที่
ได้รับอนุญาตให้น าออกไป 
หมายเหตุ   ก. ของที่ได้รับยกเว้นอากรตามประเภทนี้ ให้ได้รับยกเว้นเพียงเท่าราคาหรือ
ปริมาณแห่งของเดิมท่ีส่งออกไปเท่านั้น 

ข.  ในการค านวณเงินอากรส าหรับของที่ส่งออกไปซ่อม ให้ถือตามพิกัดอัตรา
อากรของของเดิมที่ส่งออกไปซ่อม โดยค านวณจากราคาหรือปริมาณที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการประกันภัย ส่วนการค านวณเงินอากรส าหรับของที่ผ่าน
กระบวนการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการอื่นใด ให้ถือตามสภาพของ ราคาของ 
และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในขณะน ากลับเข้ามา โดยไม่ต้องน าของเดิมที่ส่งออกไป 
มาค านวณภาษี 

ค.  อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจที่จะสั่งให้ได้รับการยกเว้นจากบทบัญญัติที่ว่าด้วย
ใบสุทธิส าหรับน ากลับเข้ามาหรืออาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาออกไปอีก ตามความจ าเป็น
แก่กรณีก็ได้ 

 ง.  ส าหรับการส่งออกไปเพ่ือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการอ่ืนใด 
หรือการก าหนดรายละเอียดหรือการพิสูจน์ความถูกต้องแห่งของใดๆ รวมทั้งการอนุญาตให้
ขยายก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมศุลกากรก าหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

๓ ของที่กล่าวไว้ข้างล่างนี้ ถ้าน าเข้ามาพร้อมกับตนหรือน าเข้ามาเป็นการชั่วคราว และจะส่งกลับ
ออกไปภายในไม่เกินหกเดือนนับตั้งแต่วันที่น าเข้ามา 
(ก) ของที่ใช้ในการแสดงละครหรือการแสดงอย่างอ่ืนที่คล้ายกัน ซึ่งผู้แสดงที่ท่องเที่ยวน าเข้ามา 
(ข) เครื่องประกอบและของใช้ในการทดลองหรือการแสดงเพ่ือวิทยาศาสตร์หรือการศึกษา 

ซึ่งบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว น าเข้ามาเพ่ือจัดการทดลองหรือแสดง 
(ค) รถส าหรับเดินบนถนน เรือ และอากาศยาน บรรดาที่เจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตน 
 

                                                                    
๑๐

  ความในประเภท 2 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2557 
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(ง) เครื่องถ่ายรูปและเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
น าเข้ามาเพ่ือใช้ถ่ายรูปหรือบันทึกเสียงต่างๆ แต่ฟิล์มและแผ่นส าหรับถ่ายรูปหรือสิ่งที่ใช้
บันทึกเสียงซึ่งน ามาใช้ในการนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด 

(จ) อาวุธปืนและกระสุนปืน ซึ่งบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวน าเข้ามา
พร้อมกับตน 

(ฉ) ของที่น าเข้ามาเป็นการชั่วคราว โดยมุ่งหมายจะแสดงในงานสาธารณะที่เปิดให้ประชาชน
ดูได้ทั่วไป 

(ช) ของที่น าเข้ามาเพ่ือซ่อม แต่ต้องปฏิบัติภายในเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนด 
(ซ) ตัวอย่างสินค้า นอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ ๑๔ ซึ่งบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักร 

เป็นการชั่วคราว น าเข้ามาพร้อมกับตน และมีสภาพซึ่งเมื่อจะส่งกลับออกไปสามารถ
ตรวจได้แน่นอนว่าเป็นของอันเดียวกับที่น าเข้ามา แต่ต้องมีปริมาณ หรือค่า ซึ่งเมื่อ
รวมกันเข้าแล้วไม่เกินกว่าที่จะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างตามธรรมดา 

(ญ) เครื่องมือและสิ่งประกอบ ส าหรับงานก่อนสร้าง งานพัฒนาการ รวมทั้งกิจการชั่วคราว
อย่างอ่ืน ตามท่ีอธิบดีกรมศุลกากรจะเห็นสมควร 

หมายเหตุ  เครื่องมือและสิ่งประกอบส าหรับงานก่อสร้างให้ได้รับยกเว้นเพียงเท่าเงินอากรที่
จะพึงต้องเสียในขณะน าเข้าหักด้วยจ านวนเงินอากรที่ค านวณตามระยะเวลาที่
ของนั้นอยู่ในประเทศในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจ านวนเงินอากรที่จะพึง
ต้องเสียในขณะน าเข้า ในการค านวณให้นับเศษของเดือนเป็นหนึ่งเดือน และจะ 
ต้องช าระอากรก่อนส่งกลับออกไปกับทั้งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรม
ศุลกากรก าหนดด้วย 

หมายเหตุ  ๑.  ของตามท่ีกล่าวในประเภทนี้ ผู้น าของเข้าต้องท าสัญญาไว้ต่อกรมศุลกากรว่า
จะส่งกลับออกไปภายในก าหนด อธิบดีกรมศุลกากรจะเรียกประกันอย่างใด 
และเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร และจะคืนเงิน หรือให้
ถอนหลักประกันที่วางไว้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามสัญญาโดยครบถ้วนแล้ว
ระยะเวลาหกเดือนตามที่ก าหนดไว้นี้  อธิบดีกรมศุลกากรจะขยาย
ก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 

             ๒.  ค าว่า “ น าเข้ามาพร้อมกับตน ” ให้หมายความรวมถึงของที่เข้ามาถึง
ประเทศไทยไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนที่ผู้น าของเข้าเข้ามาถึง หรือไม่เกินหกเดือน
นับแต่วันที่ผู้น าของเข้าเข้ามาถึง อธิบดีกรมศุลกากรมี อ านาจขยาย
ก าหนดเวลาที่กล่าวข้างต้นได้เม่ือเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ        

๔ รางวัลและเหรียญตราที่ทางต่างประเทศมอบให้แก่บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักร เพ่ือเป็นเกียรติ
ในความดีเด่นทางศิลปะ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ การกีฬา หรือบริการสาธารณะ หรือ 
เพ่ือเป็นเกียรติประวัติในความส าเร็จหรือพฤติกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
          แต่เฉพาะรางวัลนั้นจะต้องอยู่ในดุลพินิจของอธิบดีกรมศุลกากรที่จะพึงพิจารณา 
ตามแต่จะเห็นสมควรอีกส่วนหนึ่งด้วย  

 



9 

ประเภทที่ รายการ 

๕ ของส่วนตัวที่เจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตนส าหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพและมีจ านวน
พอสมควรแก่ฐานะ เว้นแต่รถยนต์ อาวุธปืนและกระสุนปืน และเสบียง แต่สุรา บุหรี่ ซิการ์ 
หรือยาเส้น ซึ่งเป็นของส่วนตัวที่ผู้เดินทางน าเข้ามาพร้อมกับตนนั้น อธิบดีกรมศุลกากร 
อาจออกข้อก าหนดยกเว้นอากรให้ได้ตามที่เห็นสมควรเป็นแห่งๆ ไปแต่ต้องไม่เกินปริมาณ
ดังนี้ 
(ก)  บุหรี่สองร้อยมวน หรือซิการ์หรือยาเส้นอย่างละสองร้อยห้าสิบกรัม หรือหลายชนิด

รวมกันมีน้ าหนักท้ังหมดสองร้อยห้าสิบกรัม แต่ทั้งนี้บุหรี่ต้องไม่เกินสองร้อยมวน 
(ข)  สุราหนึ่งลิตร 

๖ ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ที่เจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตนเนื่องในการย้ายภูมิล าเนา และ  
มีจ านวนพอสมควรแก่ฐานะ 
หมายเหตุ   ของส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนตามประเภทที่ ๕ และ๖ นั้น จะต้องน าเข้า

มาถึงประเทศไทยไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนที่ผู้น าของเข้าเข้ามาถึง หรือไม่เกิน 
หกเดือนนับแต่วันที่ผู้น าของเข้าเข้ามาถึง อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจขยาย
ก าหนดเวลาที่กล่าวข้างต้นได้เมือ่เห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ 

๗ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอากาศยานหรือเรือ รวมทั้งวัสดุที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อม
หรือสร้างอากาศยานหรือเรือ หรือส่วนของอากาศยานหรือเรือดังกล่าว 
หมายเหตุ  การยกเว้นอากรรวมทั้งของที่ได้รับยกเว้นอากรตามประเภทนี้ ต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนด ด้วยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

๘ น้ ามันเชื้อเพลิง น ามันหยอดเครื่อง และสิ่งที่ใช้ในการหล่อลื่นที่เติมในอากาศยาน หรือในเรือ 
ที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ ซึ่งศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว 
หมายเหตุ   อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจในอันที่จะท าให้บทยกเว้นนี้บังเกิดผล โดยวิธีคืนเงิน

อากรที่ได้ช าระแล้วให้แก่ผู้น าของเข้าในเมื่อพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจว่าของดังกล่าว
ได้จ าหน่ายหรือใช้ไปเพ่ือการนี้ 

๙ พืชผลที่ผู้มีภูมิล าเนาในประเทศไทยปลูกในเกาะดอนและที่ชายตลิ่งแม่น้ าซึ่ งกั้นเขตแดน
ประเทศไทย 

๑๐ ๑๑ ของที่ได้เอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่กับองค์การสหประชาชาติ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือ
ทางการทูตซึ่งได้ปฏิบัติต่อกันโดยอัธยาศัยไมตรี หรือตามความตกลงที่ประเทศไทยมีกับ
องค์การต่างประเทศเป็นการเฉพาะ 

 

 

                                                                    
๑๑

  ความในประเภท 10 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2557 
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๑๑ ๑๒ ของที่น าเข้ามาหรือส่งออกไปเพ่ือบริจาคเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดยผ่าน 
ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล หรือเป็นของที่น าเข้ามาเพ่ือให้แก่ส่วนราชการหรือ
องค์การสาธารณกุศลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนด 
ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ไม่รวมถึง 
ก.  รถยนต์และยานยนต์ที่ออกแบบส าหรับขนส่งบุคคลไม่เกิน ๙ คน รวมทั้งคนขับ เว้นแต่ 

รถพยาบาล 
ข.  รถยนต์บรรทุกของชนิดแวนและชนิดปิกอัพและรถยนต์ที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว  

ที่มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (จี.วี .ดับบลิว) เกิน ๕ ตัน ที่มีเครื่องยนต์ที่มิใช่
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) หรือ 
ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 

หมายเหตุ   ค าว่า “ส่วนราชการ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

๑๒ ๑๓ ของที่น าเข้าซึ่งแต่ละรายมีราคาไม่เกินที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศก าหนดด้วยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

๑๓ ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทางราชการ 

๑๔ ตัวอย่างสินค้าท่ีใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า 

๑๕ ภาชนะบรรจุของชนิดที่ใช้บรรจุของเพ่ือความสะดวกหรือความปลอดภัย ในการขนส่ง
ระหว่างประเทศ ที่เรียกว่า “คอนเทนเนอร์” ซึ่งน าเข้าและจะส่งกลับออกไป ไม่ว่าจะโดย 
มีของบรรจุอยู่หรือไม่ ทั้งนีต้ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนด 

๑๖ ๑๔ ของที่น าเข้ามาส าหรับคนพิการใช้โดยเฉพาะ หรือใช้ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนด ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
หมายเหตุ   ค าว่า “คนพิการ” และ “การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ” ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

๑๗ ของที่พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจของอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายว่า
เป็นของที่จ าเป็นต้องน าเข้ามาเพ่ือใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ และมีปริมาณพอสมควร
แก่การนั้น ทั้งนี้ผู้น าของเข้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากร
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายก าหนด 

                                                                    
๑๒

  ความในประเภท 11 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 
๑๓

  ความในประเภท 12 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2557 

๑๔
  ความในประเภท 16 แก้ไชเพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2541 
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๑๘ ของส่งออกซึ่งพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรว่าเป็นของที่ได้น าเข้ามาไม่เกินสองปี 
และยังมิได้เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแต่ประการใด 

๑๙ ๑๕ ภาชนะส าหรับบรรจุของ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ ยึด รัด กันกระแทก ไม่ว่าจะท าด้วยวัตถุ
ใดๆ ก็ตาม ที่น าเข้ามาและจะส่งกลับออกไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดี 
กรมศุลกากรก าหนด 

 

                                                                    
๑๕

  ความในประเภท 19 บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2557 


