
ภาค 4 
ของที่ได้รับยกเว้นอากร 

-------------------------------------------- 

 1 ช่องรายการของประเภท 2 ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร ท้ายพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศลุกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2557 
  

 

ประเภท 
 

 
รายการ 

 

อัตราอากร 
ตามราคา 

ร้อยละ 

ตามสภาพ 
หน่วย 

 
หน่วยละ 

บาท 
1 ของที่ส่งออก รวมทั้งของที่ส่งกลับออกไป ซึ่งน ากลับเข้ามา                    

ภายในหนึ่งปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแต่ประการใด             
และในเวลาที่ส่งออกนั้นได้รับใบสุทธิส าหรับน ากลับเข้ามาแล้ว 
หมายเหตุ อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจที่จะสั่งให้ได้รับการ 
             ยกเว้นจากบทบัญญัติที่ว่าด้วยใบสุทธิส าหรับน ากลับ 
             เข้ามา หรืออาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลา 
             ออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีได้ 

  
 
ยกเว้นอากร 

 
 

21 ของที่น าเข้ามาในประเทศไทยซึ่งได้เสียอากรไว้ครบถ้วนแล้ว และภายหลัง
ส่งกลับออกไปซ่อม ณ ต่างประเทศ หากน ากลับเข้ามาภายในหนึ่งปี  
หลังจากท่ีได้รับใบสุทธิส าหรับน ากลับเข้ามาซึ่งได้ออกให้ในขณะที่      
ส่งออกแล้ว หรือของที่ได้รับอนุญาตให้น าออกไปผลิต ผสม ประกอบ    
บรรจุ หรือด าเนินการอ่ืนใด ณ ต่างประเทศ หากน ากลับเข้ามาภายใน    
หนึ่งปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้น าออกไป 
หมายเหตุ ก. ของที่ได้รับยกเว้นอากรตามประเภทนี้ ให้ได้รับยกเว้น 
เพียงเท่าราคาหรือปริมาณแห่งของเดิมที่ส่งออกไปเท่านั้น 
             ข. ในการค านวณเงินอากรส าหรับของที่ส่งออกไปซ่อม 
ให้ถือตามพิกัดอัตราอากรของของเดิมที่ส่งออกไปซ่อม โดยค านวณจาก 
ราคาหรือปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและ 
การประกันภัย ส่วนการค านวณเงินอากรส าหรับของที่ผ่านกระบวนการผลิต 
ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ ด าเนินการอื่นใด ให้ถือตามสภาพของ 
ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในขณะน ากลับเข้ามา โดยไม่ต้อง
น าของเดิมที่ส่งออกไปมาค านวณภาษี 
             ค. อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจที่จะสั่งให้ได้รับการยกเว้น 
จากบทบัญญัติที่ว่าด้วยใบสุทธิส าหรับน ากลับเข้ามาหรืออาจอนุญาต 
ให้ขยายก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีได้ 
             ง. ส าหรับการส่งของออกไปเพ่ือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ 
หรือด าเนินการอ่ืนใด หรือการก าหนดรายละเอียดหรือการพิสูจน์ความถูกต้อง 
แห่ งของใด ๆ รวมทั้ งการอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาออกไปอีก 
ตามความจ าเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมศุลกากร 
ก าหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  
 
 
 
 
ยกเว้นอากร 

 
  

 



 

ประเภท 
 

 
 

รายการ 
 

อัตราอากร 

ตามราคา 
ร้อยละ 

ตามสภาพ 
หน่วย 

 
หน่วยละ 

บาท 
3 ของที่กล่าวไว้ข้างล่างนี้ ถ้าน าเข้ามาพร้อมกับตนหรือน าเข้ามา 

เป็นการชั่วคราว และจะส่งกลับออกไปภายในไม่เกินหกเดือน 
นับตั้งแต่วันที่น าเข้ามา 
(ก)  ของที่ใช้ในการแสดงละครหรือการแสดงอย่างอ่ืนที่คล้าย 
      กัน ซึ่งผู้แสดงที่ท่องเที่ยวน าเข้ามา 
(ข)  เครื่องประกอบและของใช้ในการทดลองหรือการแสดง 
      เพ่ือวิทยาศาสตร์หรือการศึกษา ซึ่งบุคคลที่เข้ามาใน 
      ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว น าเข้ามาเพ่ือจัดการ 
      ทดลองหรือแสดง 
(ค)  รถส าหรับเดินบนถนน เรือ และอากาศยาน บรรดาที่ 
      เจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตน 
(ง)   เครื่องถ่ายรูปและเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งบุคคลที่เข้ามาใน 
      ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว น าเข้ามาเพ่ือใช้ถ่ายรูป 
      หรือบันทึกเสียงต่าง ๆ แต่ฟิล์มและแผ่นส าหรับถ่ายรูปหรือ 
      สิ่งที่ใช้บันทึกเสียงซึ่งน ามาใช้ในการนี้ต้องเป็นไปตาม 
      เงื่อนไขและปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
      ก าหนด 
(จ)  อาวุธปืนและกระสุนปืน ซึ่งบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักร 
     เป็นการชั่วคราว น าเข้ามาพร้อมกับตน 
(ฉ)  ของที่น าเข้ามาเป็นการชั่วคราว โดยมุ่งหมายจะแสดงใน 
     งานสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนดูได้ทั่วไป 
(ช)  ของที่น าเข้ามาเพ่ือซ่อม แต่ต้องปฏิบัติภายในเงื่อนไขที่ 
     อธิบดีกรมศุลกากรก าหนด 
(ซ)  ตัวอย่างสินค้า นอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 14 
     ซึ่งบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  
     น าเข้ามาพร้อมตน และมีสภาพซึ่งเมื่อจะส่งกลับออกไป 
     สามารถตรวจได้แน่นอนว่าเป็นของอันเดียวกับที่น าเข้ามา  
     แต่ต้องมีปริมาณหรือค่าซึ่งเมื่อรวมกันเข้าแล้วไม่เกินกว่าที่ 
     จะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างตามธรรมดา 
(ญ)  เครื่องมือและสิ่งประกอบ ส าหรับงานก่อสร้าง 
      งานพัฒนาการ รวมทั้งกิจการชั่วคราวอย่างอ่ืน ตามท่ี 
      อธิบดีกรมศุลกากรจะเห็นสมควร 
      หมายเหตุ เครื่องมือและสิ่งประกอบ ส าหรับงานก่อสร้าง 
                   ให้ได้รับยกเว้นเพียงเท่าเงินอากรที่จะพึงต้อง 
                   เสียในขณะน าเข้าหักด้วยจ านวนเงินอากรที่ 
                   ค านวณตามระยะเวลาที่ของนั้นอยู่ในประเทศ 
                   ในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจ านวนเงิน 
                   อากรที่จะพึงต้องเสียในขณะน าเข้า ในการ 

  
 
 
 
ยกเว้นอากร 
 
 
 
ยกเว้นอากร 
 
ยกเว้นอากร 
 
 
 
 
 
ยกเว้นอากร 
 
ยกเว้นอากร 
 
ยกเว้นอากร 
 
ยกเว้นอากร 
 
 
 
 
 
ยกเว้นอากร 
 
 
ยกเว้นอากร 

 
 



 

ประเภท 
 

 
 

รายการ 
 

อัตราอากร 

ตามราคา 
ร้อยละ 

ตามสภาพ 
หน่วย 

 
หน่วยละ 

บาท 
                    ค านวณให้นับเศษของเดือนเป็นหนึ่งเดือน และ 

                   จะต้องช าระอากรก่อนส่งกลับออกไป กับท้ังจะ 
                   ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมศุลกากร 
                   ก าหนดด้วย 
หมายเหตุ  1.  ของตามท่ีกล่าวในประเภทนี้ ผู้น าของเข้าต้อง 
                  ท าสัญญาไว้ต่อกรมศุลกากรว่าจะส่งกลับออกไป 
                  ภายในก าหนด อธิบดีกรมศุลกากรจะเรียก 
                  ประกันอย่างใด และเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ 
                  ตามแต่จะเห็นสมควร และจะคืนเงินหรือให้ถอน 
                  หลักประกันที่วางไว้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามสัญญา 
                  โดยครบถ้วนแล้ว 
                      ระยะเวลาหกเดือนตามที่ก าหนดไว้นี้ 
                  อธิบดีกรมศุลกากรจะขยายก าหนดระยะเวลา 
                  ออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 
              2.  ค าว่า “น าเข้ามาพร้อมกับตน” ให้หมายความ 
                  ถึงของที่เข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกินหนึ่งเดือน 
                  ก่อนที่ผู้น าของเข้าเข้ามาถึง หรือไม่เกิน 
                  หกเดือนนับแต่วันที่ผู้น าของเข้าเข้ามาถึง 
                  อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจขยายก าหนดเวลา 
                  ที่กล่าวข้างต้นได้เมื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ 

   

4 รางวัลและเหรียญตราที่ทางต่างประเทศมอบให้แก่บุคคลที่อยู่ 
ในราชอาณาจักร เพื่อเป็นเกียรติในความดีเด่นทางศิลปะ 
วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ การกีฬา หรือบริการสาธารณะ 
หรือเพ่ือเป็นเกียรติประวัติในความส าเร็จหรือพฤติกรรมอันเป็น 
สาธารณะประโยชน์ 
        แต่เฉพาะรางวัลนั้นจะต้องอยู่ในดุลพินิจของอธิบดีกรม- 
ศุลกากรที่จะพึงพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควรอีกส่วนหนึ่งด้วย 

  
 
 
 
 
 
ยกเว้นอากร 

 

5 ของส่วนตัวที่เจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตนส าหรับใช้เองหรือใช้ 
ในวิชาชีพและมีจ านวนพอสมควรแก่ฐานะ เว้นแต่รถยนต์ 
อาวุธปืนและกระสุนปืน และเสบียง แต่สุรา บุหรี่ ซิการ์ 
หรือยาเส้น ซึ่งเป็นของส่วนตัวที่ผู้เดินทางน าเข้ามาพร้อมกับ 
ตนนั้น อธิบดีกรมศุลกากรอาจออกข้อก าหนดยกเว้นอากรให้ได้ 
ตามท่ีเห็นสมควรเป็นแห่ง ๆ ไป แต่ต้องไม่เกินปริมาณดังนี้ 
(ก) บุหรี่สองร้อยมวน หรือซิการ์หรือยาเส้นอย่างละสองร้อย 
     ห้าสิบกรัม หรือหลายชนิดรวมกันมีน้ าหนักทั้งหมดสองร้อย 
     ห้าสิบกรัม แต่ทั้งนี้บุหรี่ต้องไม่เกินสองร้อยมวน 
(ข) สุราหนึ่งลิตร 

  
 
 
 
 
 
 
 
ยกเว้นอากร 
ยกเว้นอากร 

 



 

ประเภท 
 

 
 

รายการ 
 

อัตราอากร 

ตามราคา 
ร้อยละ 

ตามสภาพ 
หน่วย 

 
หน่วยละ 

บาท 
6 ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ที่เจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตน 

เนื่องในการย้ายภูมิล าเนา และมีจ านวนพอสมควรแก่ฐานะ 
หมายเหตุ ของส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนตามประเภทที่ 
             5 และ 6 นั้น จะต้องน าเข้ามาถึงประเทศไทย 
             ไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนที่ผู้น าของเข้าเข้ามาถึงหรือ 
             ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ผู้น าของเข้าเข้ามาถึง 
             อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจขยายก าหนดเวลา 
             ที่กล่าวข้างต้นได้เมื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ 

  
ยกเว้นอากร 

 

7 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอากาศยานหรือเรือ 
รวมทั้งวัสดุที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ซ่อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรือ 
หรือส่วนของอากาศยานหรือเรือดังกล่าว 
หมายเหตุ การยกเว้นอากรรวมทั้งของที่ได้รับยกเว้นอากร 
             ตามประเภทนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
             เงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนด ด้วยความ 
             เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  
 
ยกเว้นอากร 

 

8 น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหยอดเครื่อง และสิ่งที่ใช้ในการหล่อลื่น 
ที่เติมในอากาศยาน หรือในเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตัน 
กรอสส์ ซึ่งศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว 
หมายเหตุ อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจในอันที่จะท าให้บทยกเว้น 
             นี้บังเกิดผล โดยวิธคีืนเงินอากรที่ได้ช าระแล้วให้แก่ 
             ผู้น าของเข้าในเมื่อได้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจว่าของ 
             ดังกล่าวได้จ าหน่ายหรือใช้ไปเพ่ือการนี้ 

  
 
ยกเว้นอากร 
 

 

9 พืชผลที่ผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทยปลูกในเกาะดอนและ 
ที่ชายตลิ่งแม่น้ าซึ่งกั้นเขตแดนประเทศไทย 

  
ยกเว้นอากร 

 

102 ของที่ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่กับองค์การสหประชาชาติ 
หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือทางการทูตซึ่งได้ปฏิบัติต่อกัน 
โดยอัธยาศัยไมตรี หรือตามความตกลงที่ประเทศไทยมีกับ 
องค์การต่างประเทศเป็นการเฉพาะ 

  
 
 
 
ยกเว้นอากร 

 

 

-------------------------------------------- 

 2 ช่องรายการของประเภท 10 ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร ท้ายพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติ แกไ้ขเพิ่มเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศลุกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2557 
  



 

-------------------------------------------- 

 3 ช่องรายการของประเภท 11 ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร ท้ายพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2549 

 4 ช่องรายการของประเภท 12 ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร ท้ายพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศลุกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2557 
  

 

ประเภท 
 

 
รายการ 

 

อัตราอากร 
ตามราคา 

ร้อยละ 

ตามสภาพ 
หน่วย 

 
หน่วยละ 

บาท 
113 

 
ของที่น าเข้ามาหรือส่งออกไปเพ่ือบริจาคเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชน
โดยผ่านส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล หรือเป็นของที่น าเข้ามาเพ่ือให้
แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมศุลกากรก าหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ไม่รวมถึง 
ก. รถยนต์และยานยนต์ที่ออกแบบส าหรับขนส่งบุคคลไม่เกิน 9 คน 
    รวมทั้งคนขับ เว้นแต่รถพยาบาล 
ข. รถยนต์บรรทุกของชนิดแวนและชนิดปิกอัพและรถยนต์ที่มีลักษณะคล้าย     
    กับรถดังกล่าวที่มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) ไม่เกิน 5    
    ตัน และรถยนต์ดังกล่าวที่มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว)  
    เกิน 5 ตัน ที่มีเครื่องยนต์ที่มิใช่เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุด 
    ระเบิด ด้วยการอัด (ดีเซลหรือก่ึงดีเซล) หรือที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 
หมายเหตุ  
           ค าว่า “ส่วนราชการ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง  
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ  
แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

  
 
 
 
 
 
ยกเว้นอากร 
 
 
 
 
ยกเว้นอากร 

 

124 
 

ของที่น าเข้าซึ่งแต่ละรายมีราคาไม่เกินที่อธิบดีกรมศุลกากร 
ประกาศก าหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  
ยกเว้นอากร 

 

13 ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทางราชการ  ยกเว้นอากร  
14 

 
ตัวอย่างสินค้าท่ีใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง และไม่มีราคาใน 
ทางการค้า 

  
ยกเว้นอากร 

 

15 ภาชนะบรรจุของชนิดที่ใช้บรรจุของเพ่ือความสะดวกหรือความ 
ปลอดภัยในการขนส่งระหว่างประเทศ ที่เรียกว่า 
“คอนเทนเนอร์” ซึ่งน าเข้าและจะส่งกลับออกไป ไม่ว่าจะโดย 
มีของบรรจุอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดี 
กรมศุลกากรก าหนด 

  
 
 
 
ยกเว้นอากร 

 



 

-------------------------------------------- 

 5 ช่องรายการของประเภท 16 ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร ท้ายพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศลุกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 

 6 ช่องรายการของประเภท 19 ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร ท้ายพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติ แกไ้ขเพิ่มเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศลุกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 2 

ส านักพิกัดอัตราศุลกากร 

มิถุนายน 2559 

 

ประเภท 
 

 
รายการ 

 

อัตราอากร 
ตามราคา 

ร้อยละ 

ตามสภาพ 
หน่วย 

 
หน่วยละ 

บาท 
165 ของที่น าเข้ามาส าหรับคนพิการใช้ 

โดยเฉพาะ หรือใช้ในการฟื้นฟู 
สมรรถภาพคนพิการ ตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากร 
ก าหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลัง 
หมายเหตุ 
      ค าว่า “คนพิการ” และ “การฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพคนพิการ” ให้เป็นไปตาม 
กฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

  
 
 
 
 
ยกเว้นอากร 

 

17 ของที่พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจของอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่ง 
อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายว่าเป็นของที่จ าเป็นต้องน าเข้ามา 
เพ่ือใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ และมีปริมาณพอสมควร 
แก่การนั้น ทั้งนี้ผู้น าของเข้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากร 
มอบหมายก าหนด 

  
 
 
 
 
ยกเว้นอากร 

 

18 ของส่งออกซ่ึงพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรว่าเป็นของ 
ที่ได้น าเข้ามาไม่เกินสองปี และยังมิได้เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือ 
รูปแต่ประการใด 

  
 
ยกเว้นอากร 

 

196 ภาชนะส าหรับบรรจุของ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้บรรจุ ยึด รัด กันกระแทก 
ไม่ว่าจะท าด้วยวัตถุใด ๆ ก็ตาม ที่น าเข้ามาและจะส่งกลับออกไป 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมศุลกากรก าหนด 
                             -------------------------- 

  
 
 

 


