
 
 

เร่ืองเสร็จที่ ๗๐๐/๒๕๔๘ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  การยกเวนอากรสําหรับของตามภาค ๔ ประเภท ๕  

 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
    

 
กรมศุลกากร ไดมีหนังสือ ที่ กค ๐๕๐๓/๖๓๔๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ 

ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความวา เนื่องจากในกรณีที่ผูเดินทางซื้อของจาก
คลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของแลวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ของนั้นจะไดรับ
ยกเวนอากรขาเขาและขาออก ตามที่กําหนดในวรรคสองของมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. 
๒๕๔๓ และเมื่อผูเดินทางนําของนั้นกลับเขามาในราชอาณาจักรจะไดรับการยกเวนอากรขาเขา 
ตามภาค ๔ ประเภท ๕ แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เพราะเหตุที่ของนั้น
เปนของสวนตัวที่นําเขามาพรอมกับผูเดินทางสําหรับใชเองหรือใชในวิชาชีพ และมีจํานวน
พอสมควรแกฐานะ   

อยางไรก็ตาม กรมศุลกากรมีความเห็นวาหากคลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดง
และขายของไดจําหนายของใหผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรตามภาค ๔ ประเภท ๕ แหงพระ
ราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ถือวาเปนการสงออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่
ปลอยของออกไปจากคลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของ และถือวาการรับของที่จําหนาย
ดังกลาวเปนการนําของเขามาในราชอาณาจักรหรือนําเขาสําเร็จในเวลาที่ปลอยของออกจาก
คลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของ ตามที่กําหนดในวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๘๘ 
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร 
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเปนผลใหไดรับสิทธิยกเวนอากรขาเขาตามภาค ๔ ประเภท ๕ แหง
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  ดังนั้น ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรจึง
สามารถซื้อของจากคลังสินคาทัณฑสําหรับแสดงและขายของ โดยถือวาเปนการสงออกและนําเขา
มาในราชอาณาจักรหรือนําเขาสําเร็จในเวลาที่ปลอยของนั้นออกไปจากคลังสินคาทัณฑบนสําหรับ
แสดงและขายของ และของนั้นไดรับยกเวนอากรตามภาค ๔ ประเภท ๕ แหงพระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งจะทําใหผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรสามารถซื้อของจาก
คลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของโดยไมตองนําของที่ซื้อติดตัวออกไปนอก
ราชอาณาจักรและนํากลับเขามาในประเทศอีก โดยไดรับสิทธิยกเวนอากรขาเขาตามภาค ๔ 
ประเภท ๕ แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อันจะเปนการลดภาระของผู
เดินทาง อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนการจางแรงงานในประเทศ และการสรางรายไดทางภาษีใหแก

                                          
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๓๓๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

รัฐ โดยสงเสริมนโยบายใหผูเดินทางซื้อของจากคลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของแทน
การซื้อมาจากตางประเทศ 

กรมศุลกากรจึงขอหารือวา การที่กรมศุลกากรอนุญาตใหผูเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักรซื้อของสวนตัวสําหรับใชเองหรือใชในวิชาชีพ และมีจํานวนพอสมควรแกฐานะ จาก
คลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของ ตามระเบียบที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนด โดยถือวา
เปนของสวนตัวที่เจาของนําเขามาพรอมกับตนสําหรับใชเองหรือใชในวิชาชีพและมีจํานวน
พอสมควรแกฐานะ ที่ไดรับยกเวนอากรตามภาค ๔ ประเภท ๕ แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น เปนการปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมายหรือไม  
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ไดพิจารณาขอหารือของกรมศุลกากรโดย
มีผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา ของที่จะ
ไดรับการยกเวนอากรตามภาค ๔ ประเภท ๕๑ แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 
๒๕๓๐ ตองเปนของสวนตัวที่เจาของนําเขามาพรอมกับตนสําหรับใชเองหรือใชในวิชาชีพ และมี
จํานวนพอสมควรแกฐานะ เวนแตรถยนต อาวุธปนและกระสุนปน และเสบียง แตสุรา บุหร่ี ซิการ 
หรือยาเสน ซึ่งเปนของสวนตัวที่ผูเดินทางนําเขามาพรอมกับตนนั้น อธิบดีกรมศุลกากรอาจออก
ขอกําหนดยกเวนอากรใหไดตามที่เห็นสมควรเปนแหงๆไป โดยตองไมเกินปริมาณดังนี้ 
                                          

๑                                       ภาค ๔ 
ของท่ีไดรับยกเวนอากร 

อัตราอากร 
ตามสภาพ ประเภท รายการ ตามราคา 

รอยละ หนวย หนวยละ
บาท 

 
๕ 
 

 
ของสวนตัวที่เจาของนําเขามาพรอมกับตนสําหรับ
ใชเองหรือใชในวิชาชีพและมีจํานวนพอสมควรแก
ฐานะ เวนแตรถยนต อาวุธปนและกระสุนปน และ
เสบียง แตสุรา บุหรี่ ซิการ หรือยาเสน ซึ่งเปนของ
สวนตัวที่ผูเดินทางนําเขามาพรอมกับตนนั้น อธิบดี
กรมศุลกากรอาจออกขอกําหนดยกเวนอากรใหได
ตามท่ีเห็นสมควรเปนแหงๆไป แตตองไมเกิน
ปริมาณดังนี้ 
(ก)  บุหรี่สองรอยมวน หรือซิการหรือยาเสนอยาง

ละสองรอยหาสิบกรัม หรือหลายชนิดรวมกัน
มีน้ําหนักท้ังหมดสองรอยหาสิบกรัมแตท้ังนี้
บุหรี่ตองไมเกินสองรอยมวน  

(ข)  สุราหนึ่งลิตร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยกเวนอากร 
ยกเวนอากร 
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(๑)  บุหร่ีสองรอยมวน หรือซิการหรือยาเสนอยางละสองรอยหาสิบกรัม หรือ
หลายชนิดรวมกันมีน้ําหนักทั้งหมดสองรอยหาสิบกรัม แตทั้งนี้บุหร่ีตองไมเกินสองรอยมวน  

(๒)  สุราหนึ่งลิตร 
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาของที่ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรซื้อจากคลังสินคา

ทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของเปนของที่ผูเดินทางซื้อจากคลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและ
ขายของหลังจากที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรแลว ของดังกลาวจึงมิใชของสวนตัวที่ผูเดิน
ทางเขามาในราชอาณาจักรไดนําเขามาพรอมกับตน แมวาผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรจะซื้อ
ของจากคลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของไวสําหรับใชเองหรือใชในวิชาชีพ และมี
จํานวนพอสมควรแกฐานะก็ตาม เมื่อมิไดเปนของสวนตัวที่ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรนําเขา
มาพรอมกับตน ของที่ซื้อจากคลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของในกรณีนี้จึงมิใชของ
ตามภาค ๔ ประเภท ๕ แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่จะไดรับยกเวน
อากร  

สําหรับกรณีการปลอยของออกจากคลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของ
ใหแกผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรจะถือวาเปนการจําหนายของใหแกผูมีสิทธิไดรับยกเวน
อากรตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยถือวาเปนการสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรในเวลาที่ปลอยของออกจากคลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของ และผูเดิน
ทางเขามาในราชอาณาจักรซึ่งรับของที่จําหนายจากคลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของจะ
ถือวาเปนการรับของที่จําหนายใหแกผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยถือวาเปนการนําเขามาในราชอาณาจักรหรือนําเขาสําเร็จในเวลาที่
ปลอยของออกจากคลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของที่จะไดรับยกเวนอากรตามมาตรา 
๘๘๒ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม นั้น เห็นวา เมื่อผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรซื้อ
ของสวนตัวสําหรับใชเองหรือใชในวิชาชีพ และมีจํานวนพอสมควรแกฐานะ จากคลังสินคาทัณฑ
                                          

๒ มาตรา ๘๘  รายการละเอียดแหงของที่ไดจดไวตามมาตรา ๘๗ ใหใชสําหรับประเมินอากร
แกของนั้น แตในกรณีท่ีไดใชของดังกลาวในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในคลังสินคา
ทัณฑบน ใหคํานวณปริมาณที่ใชตามหลักเกณฑท่ีอธิบดีเห็นชอบ หรือท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

  ใหยกเวนการเก็บอากรขาเขาและอากรขาออกแกของที่ปลอยออกไปจากคลังสินคาทัณฑ
บนเพื่อสงออกนอกราชอาณาจักร ท้ังนี้ ไมวาจะปลอยออกไปในสภาพเดิมที่นําเขาหรือในสภาพอื่น 

  การปลอยของออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน หากเปนการโอนเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน
อ่ืน หรือจําหนายใหแกผูนําของเขาตามมาตรา ๑๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช 
๒๔๘๒ หรือผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ใหถือวาเปนการ
สงออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ปลอยของเชนวานั้นออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน โดยใหปฏิบัติตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

  การรับของที่ไดโอนหรือจําหนายตามวรรคสาม ใหถือวาเปนการนําเขามาในราชอาณาจักร
หรือนําเขาสําเร็จในเวลาที่ปลอยของเชนวานั้นออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน โดยใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด 



 ๔

บนสําหรับแสดงและขายของ มิไดรับสิทธิยกเวนอากรตามที่บัญญัติไวในภาค ๔ ประเภท ๕ แหง
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  ดังนั้น ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรจึงมิได
เปนผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ในอันที่จะ
ไดรับยกเวนอากรตามมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับภาค ๔ ประเภท ๕ 
แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ตุลาคม ๒๕๔๘ 
 


