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การยกเว้นอากรส าหรับ
ของส่ วนตัวและของใช้ ในบ้านเรือน

ปัจจุบันมีคนไทยไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ท้ังท่ีไปโดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 
หรือการเดินทางไปศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว  รวมท้ังการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาล
มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนและโครงการร่วมลงทุนต่าง ๆ จึงมีชาวต่างประเทศเข้ามาท างานและพ านัก
ในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ท าให้มีการน าของส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนเข้ามาด้วย ซึ่งของท่ีน าเข้า
ส่วนใหญ่เป็นของท่ีผู้ เดินทางหรือผู้ ท่ีพ านัก ณ ต่างประเทศ จากการเดินทางไปศึกษา ท างาน
หรือชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการน าเข้าเป็นครั้งคราวเพื่อใช้เอง และมักเป็น
การน าเข้าครั้งแรก จึงมีความแตกต่างจากการน าเข้าสินค้าประเภทอื่นท่ีน าเข้ามาในรูปแบบบริษัท 
เพื่อธุรกิจการค้า หรือการน าเข้าสินค้าของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีการน าเข้าเป็นประจ า จึงสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบศุลกากรได้อย่างรวดเร็ว แต่ผู้น าของเข้าท่ีเป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่มีความรู้ความ เข้าใจในกฎหมาย
ศุลกากรเพียงพอเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การได้รับยกเว้นภาษีอากรส าหรับ ของส่วนตัวและ
ของใช้ในบ้านเรือนตามประเภท 5 และประเภท 6 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
ว่ารายการใดจะได้รับสิทธิยกเว้นอากรหรือรายการใดต้องช าระอากร ท าให้บางครั้งเกิดความไม่เข้าใจกัน
ระหว่างผู้น าของเข้าและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
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หลกัเกณฑเ์งือ่นไขในการไดร้บัสทิธยิกเวน้อากรส าหรบัของสว่นตวัและของใชใ้นบ้านเรอืน 
ตามพระราชก าหนดพกิดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 5 และ 6

ของสว่นตวั ตามพระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 51.

1.1 หลักการ
ของส่วนตัวท่ีเจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตนส าหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพ และมีจ านวนพอสมควร

แก่ฐานะ ได้รับยกเว้นอากร เว้นแต่ รถยนต์ อาวุธปืนและกระสุนปืน และเสบียง แต่สุรา หรือ บุหรี่ หรือ ซิการ์ 
หรือยาเส้น ซึ่งเป็นของส่วนตัวที่ผู้เดินทางน าเข้ามาพร้อมกับตนนั้น อธิบดีกรมศุลกากรอาจออกข้อก าหนดยกเว้นอากร
ให้ได้ตามที่เห็นสมควรเป็นแห่ง ๆ ไป แต่ต้องไม่เกินปริมาณ ดังนี้

1.1.1 บุหรี่สองร้อยมวน หรือซิการ์หรือยาเส้นอย่างละสองร้อยห้าสิบกรัมหรือหลายชนิดรวมกันมี
น้ าหนักท้ังหมดสองร้อยห้าสิบกรัม แต่ทั้งนี้ บุหรี่ต้องไม่เกินสองร้อยมวน

1.1.2 สุราหนึ่งลิตร
ของส่วนตัว ตามประเภท 5 นั้น จะต้องน าเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนท่ีผู้น า

ของเข้ามาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันท่ีผู้น าของเข้าเข้ามาถึง อธิบดีกรมศุลกากร มีอ านาจขยายก าหนดเวลาท่ี
กล่าวข้างต้นได้เมื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ
1.2…บุคคลซึ่งจะได้รับการพิจารณายกเว้นอากรของใช้ส่วนตัว ได้แก่ คนต่างด้าว หรือคนไทยท่ีเดินทางไปมาระหว่าง
ประเทศไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการย้ายภูมิล าเนา แต่สิ่งของนั้นจะต้องมีจ านวนพอสมควรแก่ฐานะของบุคคล
นั้น ๆ ถ้ามีจ านวนมากเกินสมควรก็จะยกเว้นค่าอากรให้ไม่ได้ จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแก่ฐานะของบุคคล
เป็นราย ๆ ไป

1.3 การยกเว้นอากรของส่วนตัวที่ผู้โดยสารน าเข้ามาพร้อมกับตนทางอากาศยาน การยกเว้นอากรของส่วนตัวท่ี
ผู้โดยสารน าเข้ามาพร้อมกับตนทางอากาศยาน ตามภาค 4 ประเภท 5 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. 2530 ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
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หลกัเกณฑเ์งือ่นไขในการไดร้บัสทิธยิกเวน้อากรส าหรบัของสว่นตวัและของใชใ้นบ้านเรอืน 
ตามพระราชก าหนดพกิดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 5 และ 6

1.
1.3.1 ของส่วนตัวท่ีผู้โดยสารถือติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน (Personal effects and 

accompanied with the owner) จากต่างประเทศส าหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพ และมีจ านวนพอสมควร 
มีราคารวมกันไม่เกินสองหมื่นบาท ให้ได้รับยกเว้นอากร

1.3.2 สุรา หรือบุหรี่ หรือซิการ์ หรือยาเส้น ซึ่งเป็นของส่วนตัวท่ีผู้โดยสารถือติดตัวเข้ามาพร้อม
กับตนให้ได้รับยกเว้นอากรต่อเมื่อไม่เกินปริมาณ ดังต่อไปนี้

(1) บุหรี่สองร้อยมวน หรือซิการ์หรือยาเส้นอย่างละสองร้อยห้าสิบกรัม หรือหลายชนิดรวมกัน
มีน้ าหนักท้ังหมดสองร้อยห้าสิบกรัม แต่ทั้งนี้ บุหรี่ต้องไม่เกินสองร้อยมวน

(2) สุราหนึ่งลิตร

1.4 การยกเวน้อากรส าหรบัของส่วนตวัทีเ่ปน็เครือ่งประดบัของนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาตทิี่น าเขา้มาพรอ้มกบัตนเปน็การ
ชั่วคราว เพื่อร่วมงานมงคลสมรสท่ีจัดขึ้นในราชอาณาจักรไทย หน่วยบริการศุลกากรของส านักงานศุลกากรหรือด่าน
ศุลกากรที่ก ากับดูแลการน าของเข้าจะด าเนินการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขอยกเว้นอากรส าหรับ
ของที่น าเข้ามาเป็นการชั่วคราวตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ภาค 4 ประเภทท่ี 5 ดังนี้

1.4.1 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติตามข้อนี้ หมายถึง นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาร่วม
งานมงคลสมรสท่ีจัดขึ้นในราชอาณาจักรไทย โดยได้น าเครื่องประดับเข้ามาพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราว

1.4.2 เครื่องประดับท่ีน าเข้ามาต้องเป็นของส่วนตัวท่ีน าเข้ามาพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราว 
เพื่อใช้เฉพาะงานมงคลสมรสท่ีจัดขึ้นในราชอาณาจักรไทย มีจ านวนพอสมควรแก่ฐานะของบุคคลเป็นราย ๆ ไป 
และไม่มีลักษณะเป็นสินค้าในเชิงการค้า

1.4.3 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต้องมีหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต สถานทูต หรือ
หน่วยงานราชการประเทศของตน โดยระบุวัน เวลา สถานท่ี ชื่อคู่บ่าวสาวท่ีจัดงานมงคลสมรส รายละเอียดของ
เครื่องประดับท่ีน าเข้า พร้อมท้ังชื่อบริษัท หรือนิติบุคคลผู้ดูแลรับผิดชอบคณะนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ(ถ้ามี) 
เพื่อประกอบพิจารณาขณะน าเข้า
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หลกัเกณฑเ์งือ่นไขในการไดร้บัสทิธยิกเวน้อากรส าหรบัของสว่นตวัและของใชใ้นบ้านเรอืน 
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1.

2.1 หลักทัว่ไป 
ของใช้ในบ้านเรือนท่ีใช้แล้วท่ีเจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตนเนื่องในการย้ายภูมิล าเนา และมีจ านวน

พอสมควรแก่ฐานะ ได้รับยกเว้นอากร 
ของใช้ในบ้านเรือนตามประเภท 6 จะต้องน าเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนท่ีผู้น าของเข้า

มาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันท่ีผู้น าของเข้าเข้ามาถึง อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจขยายก าหนดเวลาท่ีกล่าว
ข้างต้นได้ เมื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ 

2.2 การยกเวน้อากรของใชใ้นบา้นเรอืนทีใ่ชแ้ลว้ 
2.2.1 ของใช้ในบ้านเรือนตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท

ท่ี 6 นี้ จะยกเว้นได้ บุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลท่ีได้ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาตั้งในราชอาณาจักร ไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคน
ต่างด้าว และของใช้ในบ้านเรือนท่ีจะยกเว้นให้ได้เท่าท่ีเป็นจ านวนพอสมควร เป็นต้นว่า “วิทยุ” ถ้ามีการน าเข้ามา
ก็จะยกเว้นให้เพียง 1 เครื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เครื่อง จะยกเว้นอากรให้เพียง1 เครื่องเท่านั้น และเครื่องท่ียกเว้นค่า
อากรให้นั้นต้องเป็นเครื่องท่ีมีค่าอากรต่ าสุด นอกจากวิทยุแล้วอาจมีตู้เย็น เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ ให้ถือเกณฑ์
เดียวกับวิทยุ 

2.2.2 ชาวต่างประเทศท่ีย้ายภูมิล าเนามาตั้งในราชอาณาจักร และข้าราชการไทยท่ีไปประจ า
ต าแหน่งในต่างประเทศนั้น ให้ได้รับยกเว้นอากรของใช้ในบ้านเรือนเท่าท่ีเป็นจ านวนพอสมควรตามข้อ 2.2.1

2.2.3 นักเรียนไทยหรือข้าราชการไทยท่ีไปศึกษาวิชา หรือดูงานในต่างประเทศ และคนไทย
ท่ีออกไปอยู่ต่างประเทศ ให้ได้รับยกเว้นอากรของใช้ในบ้านเรือนได้ในกรณีท่ีมีกรรมสิทธิ์ในของนั้นและได้ใช้สอยอยู่
ในต่างประเทศตามปกติก่อนจะเข้ามาในประเทศไทย และของนั้นจะต้องมีจ านวนเท่าท่ีพอสมควรตามฐานะของบุคคล
นั้นๆ และต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ไปอยู่ในต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

ของใชใ้นบา้นเรอืนตามพระราชก าหนดพกิดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 6 2.
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หลักเกณฑ์เงือ่นไขในการไดร้บัสทิธยิกเวน้อากรส าหรบัของส่วนตวัและของใชใ้นบ้านเรอืน 
ตามพระราชก าหนดพกิดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 5 และ 6

1. 2.2.4 การย้ายภูมิล าเนาให้ถือเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้
1) ชาวต่างประเทศ 
1.1) ชาวต่างประเทศท่ีย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้ได้รับโควตาเข้าเมืองตามท่ี

ปรากฏในหนังสือเดินทาง หรือใบประจ าตัวคนต่างด้าว 
1.2) ชาวต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้เข้ามาประกอบอาชีพ

ในราชอาณาจักร จะได้รับการอนุโลมให้ถือว่าย้ายภูมิล าเนาต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าบุคคล
ผู้นี้จะให้อยู่ได้ไม่ต่ ากว่า 1 ปี กรณีท่ียังไม่ได้รับอนุญาตแต่เป็นเรื่องรีบด่วนต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง
ประกอบการพิจารณา คือ 

1.2.1) หนังสือส านักงานตรวจคนเข้าเมืองรับรองว่าจะได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราว
เป็นปี ๆ ไป 
1.2.2) หนังสืออนุญาตของกรมแรงงานว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพใน
ประเทศแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1.3) คนต่างด้าวท่ีเข้ามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการพิเศษ หรือภายใต้สัญญาจ้างของหน่วย
ราชการ ต้องมีหนังสือของหน่วยราชการนั้น ๆ รับรองว่าบุคคลผู้นั้นได้รับอนุญาตจากส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้อยู่
ในประเทศในประเภท Non Immigrant แล้ว และจะอยู่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1 .4) กรณีชาวต่างประเทศ ท่ีย้ายภูมิล า เนาตามสามีหรือภรรยา ตามข้อ 1 .2) และ
1.3) ถ้าปรากฏว่าสามีหรือภรรยานั้น ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปีแล้ว หากส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองได้อนุญาตให้อยู่ครั้งแรก 90 วัน ก็ให้อนุโลมว่าย้ายภูมิล าเนา 

2) คนไทยหรือข้าราชการไทยท่ีไปท างาน หรือด ารงต าแหน่งในต่างประเทศหรือดูงานใน
ต่างประเทศต้องอยู่ประจ าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีท่ีต้องเดินทางกลับก่อนก าหนด 1 ปี ต้องมีหลักฐานมาแสดง
ว่าได้เดินทางกลับเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการจ้าง หรือได้รับค าสั่งให้ย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีในราชอาณาจักร 
หรือเสร็จสิ้นการดูงานก่อนก าหนด 

3) คนไทยท่ีไปอยู่ประจ าในต่างประเทศในกรณีอื่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องให้ค ารับรอง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่าจะกลับเข้ามามีภูมิล าเนาในประเทศไทย



1.

จากหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการได้รับการยกเว้นภาษีอากรข้างต้น หากผู้น าของเข้าท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีไม่
เคยมีการติดต่อน าของเข้าหรือส่งของออกอาจจะไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้ผู้น าของเข้าท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีจะขอใช้สิทธิยกเว้นอากรส าหรับของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการใช้
สิทธิ รวมถึงสามารถตรวจสอบค่าภาษีอากรท่ีจะได้รับการยกเว้นหรือต้องช าระได้เบื้องต้นแล้ว ก็จะเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการศุลกากร สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมศุลกากรในก้าวสู่ศุลกากร 4.0 ส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้จัดท าระบบการตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองว่าสามารถได้รับสิทธิยกเว้นอากรตาม
ภาค 4 ประเภท 5 หรือประเภท 6 หรือได้รับสิทธิยกเว้นอากรทั้งสองประเภทหรือไม่ พร้อมค านวณค่าภาษีอากร
เบื้องตน้ โดยผูร้บับรกิารทีเ่ปน็บคุคลทัว่ไปทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตทิีต่อ้งการทราบสิทธกิารยกเวน้อากรเบือ้งตน้สามารถ
ด า เนินการโดยเข้า ไปที่ www.customs.go.th หัวข้อ บริการอิ เล็กทรอนิกส์ แล้วคลิก เลือกPre-Check 
Personal/Household effects โดยให้ผู้รับบริการกรอกรายละเอียดเบื้องต้นของตนเข้าสู่ระบบ ประกอบด้วย วัน
เดินทางเข้า/ออกประเทศไทย วันที่น าของเข้าประเทศไทย และรายละเอียดของของท่ีต้องการน าเข้า เช่น ประเภทสินค้า 
ปริมาณ และราคา โดยระบบจะแจ้งผลกลับไปให้ผู้รับบริการทราบว่าของใดบ้างท่ีได้รับสิทธิยกเว้นอากร และของใดบ้างท่ี
ต้องเสียภาษีอากรพร้อมประมาณการค่าภาษีอากรท่ีต้องช าระเบื้องต้น รวมท้ังรวบรวมค าถามและค าตอบท่ีพบบ่อยในการ
ขอใช้สิทธิยกเว้นอากร

www.customs.go.th
หัวข้อ บริการอเิลก็ทรอนกิส ์แล้วคลกิเลอืก

Pre-Check Personal/Household effects

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ 
1164 สายด่วนกรมศุลกากร Customs Call Center
www.cusoms.go.th



Pre-Check Personal/Household effects

เข้าเว็บไซต์ www.customs.go.th
- บริการอิเล็กทรอนิกส์
- Pre check personal/ 
household effectsกดปุ่มตรวจสอบสิทธิ จะปรากฏตัวเลือก

- ของที่น าเข้ามาพร้อมกับตน
- ของที่น าเข้าทางคลังสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กรณีเลือกของที่น าเข้าทางคลังสินค้าท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ เลือก
ชาวไทย หรือ ชาวต่างชาติ

กรณีชาวไทย (Thai Resident) ใหร้ะบุ
- วันเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
- วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
- วันทีค่าดว่าของเข้ามาในราชอาณาจักร
- e-mail

กดปุ่มขั้นตอนต่อไป
จะปรากฏหน้าจอ 
-ระยะเวลาพ านักนอกราชอาณาจักร 
-การได้รับสิทธิยกเว้น/ไม่ได้ยกเว้น
อากรกดปุ่มขั้นตอนต่อไปจะปรากฏหน้าจอ

ของใช้ส่วนตัวที่ใช้แล้ว
ให้ระบุราคาของตามรายการที่ก าหนด
ไว้ หากไม่มีในรายการให้ระบุในช่อง 

อื่นๆ
กดปุ่มขั้นตอนต่อไปจะปรากฏหน้าจอ
ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว เลือก +เพิ่ม
รายการ เพื่อเลือกสินค้าตามกลุ่มที่

ก าหนดไว้ แล้วระบุจ านวนและราคาของกดปุ่มขั้นตอนต่อไปจะปรากฏหน้าจอ
สรุปผลการตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง 
แยกเป็นของใชส้่วนตัวและของใช้ใน

บ้านเรือนที่ใช้แล้ว ด้านล่างจะระบุประมาณการค่าอากร
และภาษีมูลค่าเพิ่มที่อาจต้องช าระ

ทั้งหมด ปุ่มพิมพ์เอกสารการตรวจสอบ
สิทธิ และให้คะแนนความพึงพอใจ

ระบบ
ค าถามที่พบบ่อย เช่น เอกสาร

ประกอบการยื่นขอใช้สิทธิยกเว้นอากร 
เงื่อนไขการได้รับสิทธิยกเว้นอากรของใช้

ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว และ
วิธีการค านวณภาษีส าหรับของเก่าใช้แล้ว 
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สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส่วนบริการกลาง ส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร 0-2134-1246


