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พระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  (ฉบับที่  ๘) 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

เป็นปีที่  ๖๙  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานติิบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัด

อัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๔  ของที่นําเข้ามาหรือพาเข้ามาในหรือส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น   

ให้เรียกเก็บและเสียอากรตามที่กําหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชกําหนดนี้  หรือตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไว้ 
ในพระราชกําหนดนี้ 
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ในการคํานวณเงินอากรที่ต้องเสียหรือจ่ายคืนแต่ละรายการ  เศษของหน่ึงบาทให้ปัดทิ้ง” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐   
(ฉบับที่  ๑)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔  เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศที่เป็น
ประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ  รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  มีอํานาจประกาศยกเว้น  ลด  หรือเพิ่มอากรจากอัตราที่กําหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร
หรือประกาศเรียกเก็บอากรตามอัตราที่กําหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร  หรือประกาศกําหนดอัตราอากร
ตามราคาหรือตามสภาพ  สําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศที่ร่วมลงนามหรือลักษณะตามท่ีระบุไว้ 
ในสัญญาหรือความตกลงดังกล่าว  ทั้งนี้  จะกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขใด ๆ  ไว้ด้วยก็ได้ 

การประกาศ  การยกเลิก  หรือการเปลี่ยนแปลงประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๔  จัตวา  แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตรา

ศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
“มาตรา  ๑๔  จัตวา  ให้อธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจพิจารณากําหนดถิ่นกําเนิดของของ 

ที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ 
เป็นการล่วงหน้า 

การพิจารณากําหนดถิ่นกําเนิดของของที่จะนําเข้าตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิด
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศนั้น  และมิให้มีผลย้อนหลัง” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๕/๑  แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  
พ.ศ.  ๒๕๓๐ 

“มาตรา  ๑๕/๑  เพื่ออํานวยความสะดวกแก่การประเมินภาษีอากรและการเสียภาษีอากร   
ให้อธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจพิจารณาตีความพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชกําหนดนี้  เพื่อจําแนก
ประเภทของของที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการล่วงหน้า  ก่อนที่จะมีการนําของเข้ามา 
ในราชอาณาจักรได้” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในช่องรายการของประเภท  ๒  ในภาค  ๔  ของที่ได้รับยกเว้นอากร
แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และให้ใช้ความตามบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 
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มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในช่องรายการของประเภท  ๑๐  ในภาค  ๔  ของที่ได้รับยกเว้นอากร
แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และให้ใช้ความตามบัญชี 
ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในช่องรายการของประเภท  ๑๒  ในภาค  ๔  ของที่ได้รับยกเว้นอากร
แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ
ให้ใช้ความตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  เป็นช่องรายการของประเภท  ๑๙   
ในภาค  ๔  ของที่ได้รับยกเว้นอากร  แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 บญัชีท้ายพระราชบญัญตัิ 
 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดพิกดัอตัราศลุกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  (ฉบบัท่ี  ๘) 
 พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
  
 ภาค  ๔ 
 ของท่ีได้รับยกเว้นอากร 
 

ประเภท รายการ 
๒ ของท่ีนําเข้ามาในประเทศไทยซึง่ได้เสียอากรไว้ครบถ้วนแล้ว  และภายหลงั

สง่กลบัออกไปซอ่ม  ณ  ตา่งประเทศ  หากนํากลบัเข้ามาภายในหนึ่งปี  
หลังจากท่ีได้รับใบสุทธิสําหรับนํากลับเข้ามาซึ่งได้ออกให้ในขณะท่ี
สง่ออกแล้ว  หรือของท่ีได้รับอนญุาตให้นําออกไปผลิต  ผสม  ประกอบ  
บรรจ ุ  หรือดําเนินการอ่ืนใด  ณ  ตา่งประเทศ  หากนํากลบัเข้ามาภายใน
หนึง่ปีนบัจากวนัท่ีได้รับอนญุาตให้นําออกไป 

หมายเหตุ ก. ของท่ีได้รับยกเว้นอากรตามประเภทนี ้ ให้ได้รับยกเว้น
เพียงเทา่ราคาหรือปริมาณแหง่ของเดิมท่ีสง่ออกไปเทา่นัน้ 
 ข. ในการคํานวณเงินอากรสําหรับของท่ีส่งออกไปซ่อม 
ให้ถือตามพิกดัอตัราอากรของของเดิมท่ีสง่ออกไปซอ่ม  โดยคํานวณจาก 
ราคาหรือปริมาณที่เพิ่มขึน้  ทัง้นี  ้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและ 
การประกนัภยั  ส่วนการคํานวณเงินอากรสําหรับของท่ีผ่านกระบวนการผลิต  
 ผสม  ประกอบ  บรรจุ  หรือดําเนินการอื่นใด  ให้ถือตามสภาพของ  
 ราคาของ  และพิกดัอตัราศลุกากรท่ีเป็นอยู่ในขณะนํากลบัเข้ามา  โดยไม่ต้อง 
นําของเดิมท่ีสง่ออกไปมาคํานวณภาษี 
 ค. อธิบดีกรมศลุกากรมีอํานาจท่ีจะสัง่ให้ได้รับการยกเว้น
จากบทบญัญัติท่ีว่าด้วยใบสทุธิสําหรับนํากลบัเข้ามาหรืออาจอนญุาต
ให้ขยายกําหนดเวลาออกไปอีก  ตามความจําเป็นแก่กรณีก็ได้ 
 ง. สําหรับการส่งของออกไปเพ่ือผลิต  ผสม  ประกอบ  บรรจ ุ
หรือดําเนินการอ่ืนใด หรือการกําหนดรายละเอียดหรือการพิสจูน์ความถกูต้อง
แห่งของใด ๆ  รวมทัง้การอนุญาตให้ขยายกําหนดเวลาออกไปอีก  
ตามความจําเป็นให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมศลุกากร
กําหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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ประเภท รายการ 
๑๐ ของท่ีได้รับเอกสทิธ์ิตามข้อผกูพนัท่ีประเทศไทยมีอยูก่บัองค์การสหประชาชาติ

หรือองค์การระหว่างประเทศ  หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ  
หรือตามสญัญากบันานาประเทศ  หรือทางการทตูซึง่ได้ปฏิบตัิตอ่กนั
โดยอัธยาศัยไมตรี หรือตามความตกลงท่ีประเทศไทยมีกับ
องค์การตา่งประเทศเป็นการเฉพาะ 

๑๒ ของท่ี นําเ ข้าซึ่งแต่ละรายมีราคาไม่ เ กินท่ีอธิบดีกรมศุลกากร 
ประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

๑๙ ภาชนะสําหรับบรรจขุอง  รวมทัง้อปุกรณ์ท่ีใช้บรรจ ุ ยดึ  รัด  กนักระแทก  
ไม่ว่าจะทําด้วยวตัถใุด ๆ ก็ตาม  ที่นําเข้ามาและจะสง่กลบัออกไป  
ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมศลุกากรกําหนด 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ประเทศไทยได้ผูกพันตามสัญญา 
หรือความตกลงระหว่างประเทศที่กําหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกต้องลดหรือเพ่ิมอัตราศุลกากรตามราคา 
หรือตามสภาพ  แต่พิกัดอัตราศุลกากรตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  กําหนดการจัดเก็บ
อากรศุลกากรในบางกรณีโดยถือตามราคาหรือตามสภาพอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน  ทําให้ไม่อาจดําเนินการ 
ลดหรือเพ่ิมอัตราศุลกากรให้แตกต่างจากพิกัดอัตราศุลกากรเพ่ือเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศได้  ดังน้ัน  
เพ่ือให้รัฐมีเครื่องมือในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
กับต่างประเทศ  และให้การยกเว้นอากรศุลกากรครอบคลุมไปถึงของที่ได้รับเอกสิทธ์ิตามความตกลงท่ีประเทศไทย 
มีกับองค์การต่างประเทศเป็นการเฉพาะ  ตลอดจนก่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
ในการจัดเก็บอากรศุลกากรสําหรับของที่มีมูลค่าเล็กน้อย  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร   
พ.ศ.  ๒๕๓๐  เพ่ือกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  มีอํานาจประกาศ
กําหนดอัตราศุลกากรตามราคาหรือตามสภาพได้  และกําหนดให้อธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจพิจารณากําหนดถิ่นกําเนิด
ของของท่ีจะนําเข้ามาในราชอาณาจักรตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ  และพิจารณา
ตีความพิกัดอัตราศุลกากรเพ่ือจําแนกประเภทของของในพิกัดอัตราศุลกากรเป็นการล่วงหน้าก่อนการนําของเข้ามา 
ในราชอาณาจักร  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมรายการประเภทของของที่ได้รับยกเว้นอากรศุลกากรให้สอดคล้องกันด้วย  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


