
ค ำอธิบำยสรุปสำระส ำคัญ 
พระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

_______________________ 
 

ควำมมุ่งหมำยและเจตนำรมณ์ของกฎหมำย 

 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากรมีวัตถุประสงค์เป็นการก าหนดพิกัดและอัตราอากรศุลกากร  
ที่เรียกเก็บกับของที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร รวมถึงการก าหนดการลดอัตราอากร  
การเรียกเก็บอากรพิเศษเพ่ิมขึ้น หรือการยกเว้นอากรในกรณีต่าง ๆ โดยพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเป็นการน าหลักการและโครงสร้างการจ าแนกประเภทพิกัดสินค้า  
ระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลกมาใช้ 
 

สรุปสำระส ำคัญของกฎหมำย 

 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบด้วยส่วนที่เป็นบทบัญญัติของพระราชก าหนดฯ 
และส่วนแนบท้ายพระราชก าหนดฯ   

ส่วนบทบัญญัติ  
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔ ก าหนดให้การเรียกเก็บและการเสียอากร

ส าหรับของที่น าเข้ามาหรือพาเข้ามาหรือส่งออกหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นไปตามที่ก าหนดไว้  
ในพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนดนี้ หรือตามประกาศกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีพระราชก าหนดนี้ให้อ านาจไว้ เช่น  

- ประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๒ กรณีการลดอัตราอากร ยกเว้นอากร หรือเรียกเก็บ
อากรพิเศษเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละห้าสิบของอัตราอากรตามพิกัดอัตราศุลกากร เพ่ือประโยชน์แก่การเศรษฐกิจ
ของประเทศหรือเพ่ือความผาสุกของประชาชนหรือเพ่ือความม่ันคงของประเทศ 

- ประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๔ กรณีการยกเว้น ลด หรือเพ่ิมอากร หรือก าหนด
อัตราอากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากประเทศที่ร่วมลงนามหรือมีลักษณะตามสัญญาหรือความตกลง  
ระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ (เช่น ความตกลงเขตการค้าเสรีต่าง ๆ) 

- ประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๔ ตรี กรณีการยกเว้น ลด หรือเพ่ิมอากรส าหรับของ 
ที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปจากพ้ืนที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย เป็นต้น 

ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจในการตีความ
ในพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนด โดยวิธีออกประกาศแจ้งพิกัดอัตราศุลกากร โดยมิให้มีผลย้อนหลัง  
ซึ่งการตีความดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหน ดฯ  
(ภาค ๑ หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร) ประกอบกับค าอธิบายพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 
ขององค์การศุลกากรโลก (มาตรา ๑๕) 

พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ก าหนดวิธีการเรียกเก็บอากรศุลกากร 
ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ อัตราอากรตามราคา อัตราอากรตามสภาพ และอัตราอากรตามราคาและตามสภาพ  
โดยก าหนดวิธีการในการค านวณอากรส าหรับของที่ต้องเสียอากรตามสภาพ (มาตรา ๘) ก าหนดให้ของ 
ที่มีอัตราอากรทั้งตามราคาและตามสภาพต้องเสียอากรในอัตราที่คิดเป็นเงินสูงกว่า (มาตรา ๕) หรือหากมีการ
หลีกเลี่ยงอากรส าหรับสิ่งที่สมบูรณ์แล้วโดยวิธีการแยกน าเข้ามาเป็นส่วน ๆ ต่างหากจากกัน ให้เรียกเก็บอากร 
แก่ส่วนนั้น ๆ รวมกัน ในอัตราของสิ่งที่ได้ประกอบมาสมบูรณ์แล้ว (มาตรา ๖) เป็นต้น 

 



ในกรณีของที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรในเวลาที่น าเข้า และต่อมาได้โอนไปเป็นของบุคคล
ที่ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากร หรือได้น าไปใช้ในการอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของการยกเว้นหรือลดหย่อนอากร หรือสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสิ้นสุดลด ผู้โอนหรือ
ผู้ใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรในขณะน าเข้ามีหน้าที่ต้องเสียอากรอากรตามสภาพของของ ราคา  
และอัตราอากรในวันที่โอนหรือวันที่น าของไปใช้ในการอ่ืน (มาตรา ๑๐) เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นจากบังคับ
แห่งมาตรา 10 (มาตรา ๑๐ วรรค 4) หรือกรณีที่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน เช่น ก าหนดให้ต้องเสียอากร
ตามสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตราอากรที่พึงต้องเสียในวันน าเข้า ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 12)  

ส่วนแนบท้ายพระราชก าหนดฯ ประกอบด้วย ๔ ภาค ได้แก่ 
- ภาค ๑ หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์การจ าแนก

ประเภทของของตามพิกัดศุลกากร โดยเป็นการน าหลักเกณฑ์การตีความตามภาคผนวกของอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยระบบฮาร์โมไนซ์มาก าหนดไว้ 

- ภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า ก าหนดประเภทของของและอัตราอากรขาเข้าส าหรับของ
แต่ละประเภท โดยจ าแนกเป็น ๒๑ หมวด และ ๙๗ ตอน ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีในอนุสัญญา
ระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก และเป็นภาคีในพิธีสารว่าด้วยการน าพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์
อาเซียนมาใช้ ดังนั้น พิกัดศุลกากรของไทยจึงก าหนดในรูปแบบตัวเลข 8 หลัก โดย 6 หลักแรก จ าแนกตาม
ระบบการจ าแนกประเภทสินค้าขององค์การศุลกากรโลก หรือระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System: HS) 
และ 2 หลักหลัง จะจ าแนกตามระบบฮาร์โมไนซ์อาเซียน (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature: AHTN) 
ตัวอย่างเช่น 

 

 
 

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นพิกัดอัตราศุลกากรได้ทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากร 



- ภาค ๓ พิกัดอัตราอากรขาออก ก าหนดประเภทของของและอัตราอากรขาออก 
ส าหรับของดังกล่าว ซี่งปัจจุบันมีการเรียกเก็บอากรศุลกากรส าหรับของส่งออกส าหรับหนังบางประเภท ไม้  
และไม้แปรรูปบางประเภท และน้ ามันส่วนที่เป็นก าไรอันเป็นส่วนแบ่งของผู้รับสัญญาตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย ที่ขายนอกราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย 

- ภาค ๔ ของที่ได้รับยกเว้นอากร ก าหนดประเภทของที่ได้รับยกเว้นอากร โดยปัจจุบัน 
มี ๑๙ ประเภท ตัวอย่างเช่น รถ เรือ หรืออากาศยานที่เจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราว  
(ประเภทที่ ๓ (ค)) ของที่น าเข้ามาเป็นการชั่วคราวเพ่ือจัดแสดงในงานสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนดูได้ทั่วไป 
(ประเภทที่ ๓ (ฉ)) ของส่วนตัวที่เจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตนส าหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพ (ประเภทที่  ๕) 
ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วที่เจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตนเนื่องในการย้ายภูมิล าเนา (ประเภทที่ ๖)  
ของที่ได้รับเอกสิทธิ์ตามความตกลงระหว่างประเทศหรือเอกสิทธิ์ทางการทูต (ประเภทที่ ๑๐) ของที่น าเข้ามา
หรือส่งออกไปเพ่ือบริจาคเป็นสาธารณกุศล (ประเภทที่ ๑๑) ของน าเข้าท่ีมีราคาไม่เกินที่อธิบดีประกาศก าหนด 
(ประเภทที่ ๑๒) คอนเทนเนอร์และบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนที่ใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศ (ประเภทที่ ๑๕ 
และ ประเภทที่ ๑๙) ของที่น าเข้ามาส าหรับคนพิการใช้โดยเฉพาะหรือใช้ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
(ประเภทที่ ๑๖) หรือของที่จ าเป็นต้องน าเข้ามาเพ่ือใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ (ประเภทที่ ๑๗) เป็นต้น  
 

 บทบัญญัติท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนและผู้ประกอบกำร 

 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประเมินอากร อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจพิจารณาตีความพิกัดอัตรา
ศุลกากรเพ่ือจ าแนกประเภทของของที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการล่วงหน้า (มาตรา ๑๕/๑) 
นอกจากนี้  เ พ่ืออ านวยความสะดวกแก่การใช้สิทธิประโยชน์ตามความตกลงเขตการค้าเสรีต่าง ๆ  
อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจพิจารณาก าหนดถิ่นก าเนิดของของที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎว่าด้วย
ถิ่นก าเนิดตามสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ (มาตรา ๑๔ จัตวา) 
 

 _______________________ 
 
หมำยเหตุ – ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบและยึดถือ  
ตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ 

 


