
 

 

หลักการและเหตุผลการก าหนด 
เวลาน าเข้า/ส่งออกส าเร็จ กับเวลาที่ให้ถือเป็นวันน าเข้า/ส่งออก 

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
 

 
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560  

พบว่านอกจากตามบทบัญญัติมาตรา 50 จะก าหนดเวลาการน าเข้าส าเร็จและส่งออกส าเร็จแล้ว
ยังมีมาตรา 31 มาตรา 126 มาตรา 127 มาตรา 153 มาตรา 155 ท่ีก าหนดเวลาท่ีให้ถือว่า
เป็นการน าเข้ามาในราชอาณาจักร และให้ถือว่าเป็นการส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร  
หลายคนอาจตั้งค าถามว่าแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไร และท าไมต้องมีการบัญญัติไว้ 

ก่อนอื่นขออธิบายว่าเวลาน าเข้าส าเร็จและส่งออกส าเร็จ มีความส าคัญในการก าหนด 
ความรับผิดในการเรียกเก็บภาษีอากรส าหรับของท่ีน าเข้าและส่งออก ได้ก าหนดเวลาความรับผิด 
ในอันจะต้องเสียอากรส าหรับของท่ีน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และก าหนดเวลาที่
เกิดความรับผิดว่า ให้เกิดขึ้นในเวลาท่ีน าของเข้าส าเร็จหรือส่งของออกส าเร็จ ตามมาตรา 50 1  
ซึ่งเวลาน าเข้าและส่งออกส าเร็จ น ามาใช้ในการค านวณค่าภาษีอากร 2 โดยก าหนดการค านวณอากร
ส าหรับของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ค านวณตาม 1. สภาพแห่งของ 2. ราคาศุลกากร 
3. พิกัดศุลกากร และ 4. อัตราศุลกากร ท่ีเป็นอยู่ในเวลาท่ีน าของเข้าส าเร็จ แต่ยังมีการยกเว้น 
มีของบางประเภทท่ีมิได้ค านวณในเวลาท่ีน าเข้าส าเร็จ เช่น 

 
 

 
 

นายเติมวงษ์ จันทร์ชุ่ม 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 

                                                           
1 ดู พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 13 วรรคสอง 
2 ดู แห่งพระราชบญัญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 14 



 

 

(1) ของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน 3 หากมีการน าเข้ามาใช้หรือบริโภคภายในประเทศ  
การค านวณอากร ให้ค านวณตาม 1. สภาพแห่งของ 2. ราคาศุลกากรและ 3.พิกัดศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลา
น าเข้าส าเร็จ แต่การค านวณ 4. อัตราศุลกากร ให้ถือตามอัตราศุลกากรที่ใช้อยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้น
ออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะปล่อยของออกไปในสภาพเดิมที่น าเข้ามาหรือในสภาพอ่ืน 

(2) ของที่เก็บไว้ในเขตปลอดอากร4 หากมีการน าเข้ามาใช้หรือบริโภคภายในประเทศการค านวณ
อากร ให้ค านวณตาม 1. สภาพแห่งของ 2. ราคาศุลกากร 3.พิกัดศุลกากร และ 4. อัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่  
ในเวลาที่ปล่อยของนั้นออกไปจากเขตปลอดอากร 

ของที่มีการน าเข้าส าเร็จตามมาตรา 50 เป็นของที่มีความรับผิดต้องเสียภาษีอากร หากมีการน าเข้ามาใช้
หรือบริโภคภายในประเทศก็จะต้องเสียภาษีอากร แต่ยังมีของบางประเภทแม้จะมีการน าเข้าส าเร็จแล้ว  
แต่ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บภาษีอากร เช่น  

(1) ของที่น าเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออก 
แก่ของที่ตรวจปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะตรวจปล่อยไป
ตามสภาพเดิมที่น าเข้าหรือในสภาพอ่ืน5 

(2) ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรซึ่งได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บ
อากรขาเข้าและอากรขาออก เมื่อส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร6 

(3) ของที่น าเข้ามาใช้สิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ส าหรับของที่น าเข้าเป็นเครื่องจักร ซึ่งได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและขาออก7 
 

                                                           
3 ดู แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (1) 
4 ดู แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 154 
5 ดู แห่งพระราชบญัญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 126 

6 ดู แห่งพระราชบญัญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 151 

7 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
มาตรา ๒๘ ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ แต่เครื่องจักรนั้นต้องไม่เป็น

เครื่องจักรที่ผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับชนิดที่ผลิตในต่างประเทศ และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ 
มาตรา ๓๖คณะกรรมการอาจให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับสิทธิและประโยชน์พิเศษด้านส่งออกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยกเว้นอากรขาเข้า ส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตผล เฉพาะที่ใช้ในการส่งออก 

(๒) การยกเว้นอากรขาเข้า ส าหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป 
(๓) การยกเว้นอากรขาออก ส าหรับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผู้ได้รับการส่งเสริมผลิตหรือประกอบ 
การให้สิทธิและประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามเง่ือนไข วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด โดยมิให้น ากฎหมายว่าด้วย

พิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมซ่ึงได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรานี้ เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
ในกรณีเช่นนี้ ให้น ากฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 



 

 

(4) ของที่น ำเข้ำมำใช้สิทธิ์ตำม พระรำชบัญญัติกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งพระเทศไทย พ.ศ. 2522 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำ8  

 นอกจำกของที่ได้รับยกเว้นอำกรแล้ว ยังมีของน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ซึ่งเป็นของที่ได้เสียอำกรแล้ว 
และน ำเข้ำมำเพ่ือใช้ส ำหรับผลิต ผสมประกอบ บรรจุ หรือด ำเนินกำรด้วยวิธีอ่ืนใด หำกส่งของที่ได้จำก  
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวออกไปนอกรำชอำณำจักร หรือส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือหรืออำกำศยำน 
ที่เดินทำงออกไปนอกรำชอำณำจักร ให้มีสิทธิขอคืนอำกรขำเข้ำส ำหรับของที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร9  

จะเห็นได้ว่ำของที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร หำกของนั้นได้รับสิทธิยกเว้นอำกร หรือขอใช้สิทธิคืน
อำกร ของนั้นจะต้องส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรก่อน ซึ่งกรณีส่งของออกส ำเร็จไปนอกรำชอำณำจักร  
ตำมมำตรำ 50 แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 ได้ก ำหนดให้ ส่งของออกทางทะเล ให้ถือว่ำเป็นอัน
ส ำเร็จเมื่อเรือที่จะส่งของออกนั้นได้ออกจำกเขตท่ำท้ำยสุดเพ่ือไปจำกรำชอำณำจักร  ส่งของออกทางบก  
ให้ถือว่ำเป็นอันส ำเร็จเมื่อยำนพำหนะที่จะส่งของออกนั้นได้ออกจำกเขตด่ำนพรมแดนเพ่ือไปจำก
รำชอำณำจักร ส่งของออกทางอากาศ ให้ถือว่ำเป็นอันส ำเร็จเมื่ออำกำศยำนที่จะส่งของออกนั้นได้ออกจำก
สนำมบินที่เป็นด่ำนศุลกำกรท้ำยสุดเพ่ือไปจำกรำชอำณำจักร ส่งของออกทางไปรษณีย์ ให้ถอืว่ำเป็นอันส ำเร็จ
เมื่อได้ปิดถุงไปรษณีย์และได้ด ำเนินกำรส่งออกตำม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 

แต่ในควำมเป็นจริงของที่ใช้สิทธิยกเว้นอำกร ไม่ว่ำของที่น ำเข้ำมำเพ่ือผลิต ผสม ประกอบ และบรรจุ 
ตำมมำตรำ 29 ของที่น ำเข้ำในคลังสินค้ำทัณฑ์บน ของที่น ำเข้ำในเขตปลอดอำกร ของที่ใช้สิทธิส่งเสริม 
กำรลงทุน และของที่ใช้สิทธิเขตประกอบกำรเสรี ตำมพระรำชบัญญัติกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
กำรที่จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นอำกรหรือคืนอำกร ต่อเมื่อส่งของนั้นออกไปนอกรำชอำณำจักร กำรได้รับสิทธิ์ยกเว้น
อำกรหรือคืนอำกร อำจล่ำช้ำไม่สอดคล้องกับลักษณะกำรค้ำในปัจจุบัน ซึ่งกำรผลิตสินค้ำเพ่ือท ำกำรส่งออก 
จะมีผู้ประกอบกิจกำรที่เกี่ยวข้องหลำยรำย เช่น ผู้ประกอบกิจกำรรำยที่ 1 ผลิตปำกกำเพ่ือส่งออกใช้สิทธิ
ส่งเสริมกำรลงทุน โดยมีผู้ประกอบกิจกำรรำยที่ 2 จัดท ำปลอกปำกกำ ซึ่งใช้สิทธิคลังสินค้ำทัณฑ์บน ประเภท
โรงผลิต และผู้ประกอบกิจกำรรำยที่ 3 จัดท ำไส้ปำกกำ ซึ่งใช้สิทธิเขตปลอดอำกร โดยผู้ประกอบกิจกำรรำยที่ 
2 และที่ 3 เป็นผู้ส่งสินค้ำให้กับผู้ประกอบกิจกำรรำยที่ 1 เพ่ือประกอบเป็นปำกกำ กำรที่ผู้ประกิจกำรรำยที่ 
2 และที่ 3 จะต้องรอให้ผู้ประกอบกำรรำยที่ 1 ส่งออกปำกกำ ส ำเร็จ จะต้องใช้เวลำนำนและอำจเป็นภำระ  
ในกำรจัดท ำเอกสำร ร่วมทั้งกำรใช้สิทธิบำงประเภทอำจจะต้องมีกำรค้ ำประกันค่ำภำษีอำกร 

                                                           
8 พระรำชบัญญัตกิำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งพระเทศไทย พ.ศ. 2522  

มาตรา 48 ใหข้องที่น ำเข้ำไปในเขตประกอบกำรเสรีได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทำงอำกรเช่นเดียวกับของที่น ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกรตำมกฎหมำย
ศุลกำกร และให้รวมถึงสิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ของที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรและน ำเข้ำไปในเขตประกอบกำรเสรี ให้ได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนียมพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน อำกรขำเข้ำ ภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีสรรพสำมิต ส ำหรับของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ ร่วม ทั้ง
ส่วนประกอบของสิ่งดังกล่ำวที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรผลิตสินค้ำหรือเพื่อพำณิชยกรรม แล้วแต่กรณี และของที่ใช้ในกำรสร้ำง ประกอบ หรือติดต้ังเป็น
โรงงำนหรืออำคำรในเขตประกอบกำรเสรี ทั้งนี้ เท่ำที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรและน ำเข้ำไปในเขตประกอบกำรเสรีตำมที่คณะกรรมกำรอนุมัติ 
และต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

(2) ของที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรและน ำเข้ำไปในเขตประกอบกำรเสรีเพื่อใช้ในกำรผลิตสินค้ำหรือเพื่อพำณิชยกรรม ให้ได้รับยกเว้น
ค่ำธรรมเนียมพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน อำกรขำเข้ำ ภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีสรรพสำมิต ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขที่ผู้ว่ำกำรก ำหนด 

(3) ของที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรและน ำเข้ำไปในเขตประกอบกำรเสรีตำม (2) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สิ่งพลอยได้ และสิ่งอื่นที่ได้จำกกำร
ผลิตในเขตประกอบกำรเสรี หำกส่งออไปนอกรำชอำณำจักรให้ได้รับยกเว้นอำกรขำออก ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีสรรพสำมิตของที่น ำเข้ำไปในเขต
ประกอบกำรเสรีตำมวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงของที่น ำออกจำกเขตประกอบกำรเสรีแห่งหนึ่งไปยังเขตประกอบกำรเสรีอีกแห่งหนึ่งด้วย 
9 ดู แห่งพระรำชบญัญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 มำตรำ 29 



 

 

ดังนั้น พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 จึงได้มีการก าหนด10 ให้ของที่ใช้สิทธิขอคืนอากร 
ตามมาตรา 29 หรือของในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือของในเขตปลอดอากร หากจ าหน่ายให้แก่ผู้น าของเข้า 
ตามมาตรา 29 หรือโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนอ่ืน หรือโอนเข้าไปในเขตปลอดอากรอ่ืน หรือจ าหน่าย 
ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ให้ถือว่าเป็นการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร เพ่ือให้ผู้โอนของนั้นได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรหรือคืนอากร  

แต่อย่างไรก็ตาม หากของยังมิได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ของนั้นยังอยู่ในความรับผิดที่จะต้อง
ช าระอากร11 ซ่ึงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 จึงได้มีการก าหนด12 ให้กรณีมีการรับของที่ใช้สิทธิขอคืน
อากรตามมาตรา 29 หรือการรับของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือการรับของจากเขตปลอดอากร หากผู้รับ
ของนั้นเป็นผู้น าของเข้าตามมาตรา 29 หรือโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนอ่ืน  หรือโอนเข้าไปใน 
เขตปลอดอากรอ่ืน หรือจ าหน่ายผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือ
กฎหมายอ่ืน ให้ถือว่าเป็นการน าเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือให้ผู้รับโอนของนั้นเริ่มต้นในการใช้สิทธิ์ยกเว้น
อากรหรือคืนอากร เพราะเมื่อผู้รับโอนนั้นได้ท าการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือท าการโอนให้กับผู้มีสิทธิ์ อ่ืน
ทีใ่ห้ถือว่าเป็นการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้รับโอนนั้นก็จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรหรือคืนอากร 

กล่าวโดยสรุป ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อน าเข้าส าเร็จ จะมีความรับผิดที่ต้องช าระอากร  
โดยค านวณค่าอากร ตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร พิกัดศุลกากร และ อัตราศุลกากร ณ เวลาน าเข้าส าเร็จ 
แต่มีของที่ได้รับยกเว้นอากรเช่น ของที่น าเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน ของที่น าเข้าในเขตปลอดอากร ของที่ใช้
สิทธิส่งเสริมการลงทุน และของที่ใช้สิทธิเขตประกอบการเสรี ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย หรือขอคืนอากรตามมาตรา 29 ซึ่งการได้รับสิทธิยกเว้นอากรหรืออากรหากใช้เวลาส่งออก
ส าเร็จตามาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 อาจล่าช้า พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
จึงได้ก าหนดให้เวลาที่โอนของดังกล่าวให้กับผู้มีสิทธิ์ยกเว้นอากร หรือผู้มีสิทธิ์ขอคืนอากร ให้ถือว่าเป็น 
การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือให้ผู้โอนของนั้นได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรหรือคืนอากร ส่วนผู้รับโอนของนั้น
หากเป็นผู้มีสิทธิ์ยกเว้นอากร หรือผู้มีสิทธิขอคืนอากร ให้ถือว่าเป็นการน าเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือให้ 
ผู้รับโอนของนั้นเริ่มต้นในการใช้สิทธิ์ยกเว้นอากรหรือคืนอากรต่อไป 

 
 

                                                           
10 ดู แห่งพระราชบญัญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง มาตรา 126 วรรคสอง และมาตรา 155 
11 ดู แห่งพระราชบญัญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 13 วรรคสอง 

12 ดู แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 31 วรรคสอง มาตรา 126 วรรคสอง และมาตรา 155 


