
ซื้อมาใช้เอง ซื้อมาฝากญาติ ไม่ได้เอามาขาย 

ท�าไมต้องเสียภาษีด้วย 
เดินทางไปต่างประเทศเข้าออกทางสนามบิน 

ต้องรู้พิธีการอะไรบ้างเกี่ยวกับศุลกากร

	 หลายคนสงสัยว่า	 เวลาเดินทางไปต่างประเทศโดย

เครื่องบินโดยสาร	 แล้วซื้อของกลับมา	 ไม่ว่าจะเป็นของกิน

ของใช้	 ของฝาก	 ของขวัญ	 เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมืองแล้ว	 มารอรับกระเป๋าเดินทางที่สายพานรับกระเป๋า	 และ

น�ามาผ่านขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ศุลกากร	เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะ

สอบถามว่า	 ของนั้นซื้อมาราคาเท่าไร	 มีหลักฐานใบเสร็จแสดง

หรือไม่	 และจะต้องเสียภาษีอากร	 ส่วนผู้เดินทางกลับมาจาก

ต่างประเทศก็โต้แย้งและสงสัยว่า	 เหตุใดจึงต้องเสียภาษีอากร

ด้วย	ทั้งๆที่เป็นของตนเอง	ซื้อมาใช้เองบ้าง	น�ามาเป็นของขวัญ	

ของฝากบ้าง	ไม่ได้เอาขายหรือจ�าหน่าย	เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ไม่

ควรที่จะเรียกเก็บภาษีอากร	 เหตุการณ์ดังกล่าวมักจะเกิด 

ข้อโต้แย้งขึ้นเป็นประจ�าและเป็นข้อสงสัยของผู ้เดินทาง	 

นักท่องเที่ยวและลูกเรือที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ	 

บางครั้งเกิดเป็นข้อขัดแย้งและความไม่พอใจ	น�าไปเผยแพร่ใน

สื่อสังคมออนไลน์ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าท่ีผู้

ปฏิบัติ

	 ความจริงของหรือสินค้าทุกอย่างที่น�าเข ้ามาใน

ประเทศต้องมีค่าภาระภาษีอากรทั้งสิ้น	 ถึงแม้ว่าจะเป็นของที่

ซื้อมาใช้เอง	 ของขวัญ	 ของฝาก	 ของได้มาโดยให้เปล่า	 หรือ

ของที่ไม่มีราคาค่างวดใดๆ	 (แต่ข้อเท็จจริงถึงแม้จะได้มาโดย

ไม่ต้องเสียเงินซื้อ	ตัวของสินค้าเองหรือของที่ได้มาก็มีมูลค่าใน

ตัวมันเอง	 เพราะมีวัตถุดิบและขั้นตอนในการจัดท�า	 

ที่มา : กรมศุลกากร



ท�าให้มีมูลค่าก�าหนดเป็นราคาได้)	เว้นแต่มีข้อกฎหมายก�าหนด

ให้ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าภาษีอากร	 เช่น	 ของที่น�าเข้าทาง

ไปรษณีย์	 ถ้ามีมูลค่าไม่เกิน	 1,500	 บาท	 ให้ได้รับการยกเว้น

อากร	 (	 ซึ่งเป็นไปตามภาค	4	ประเภทที่	 12	พระราชก�าหนด

พิกัดอัตราศุลกากร	 พ.ศ.2530)	 หรือตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่

เ พี ย ง เ ป ็ น ตั ว อ ย ่ า ง แ ล ะ ไ ม ่ มี ร า ค า ใ น ท า ง ก า ร ค ้ า	 

ให้ได้รับการยกเว้นอากร	(	ซึ่งเป็นไปตามภาค	4	ประเภทที่	14	 

พระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร	 พ.ศ.2530)	 หรือของที่น�า

เข้ามาส�าหรับคนพิการใช้โดยเฉพาะ	 ให้ได้รับการยกเว้นอากร	 

(	 ซึ่งเป็นไปตามภาค	 4	 ประเภทที่	 16	 พระราชก�าหนดพิกัด

อัตราศุลกากร	พ.ศ.2530)	เป็นต้น

	 ส่วนของที่ผู ้เดินทางน�าติดตัวเข้ามาในประเทศผ่าน

ทางท่าอากาศยาน	ไม่ว่าจะเป็นของฝาก	ของขวัญ	ของเก่าของ

ใหม่	 หรือของที่ซื้อมาใช้เอง	 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรต้อง

เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด	ตามภาค	4	ประเภทที่	5	

พระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร	 พ.ศ.2530	 ที่ระบุไว้ว่า		 

“	 ของส่วนตัวที่เจ้าของน�าเข้ามาพร้อมกับตน	 ส�าหรับใช้เอง

หรือใช้ในวิชาชีพ	และมีจ�านวนพอสมควรแก่ฐานะ	 .....”	จะได้

รับการยกเว้นภาษีอากร	 และเพื่อให้การพิจารณาว่าของ 

ส่วนตัวอย่างไร	 มีจ�านวนเท่าไรจึงถือว่าพอสมควรแก่ฐานะ	 

หรือมีมูลค่าเท่าไร	 จึงจะอยู่ในหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีอากร

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย	 รวมทั้งเพี่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร

ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทุกสนามบิน	 ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตีความ

หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้เดินทางอย่างไม่เป็นธรรม	 กรมศุลกากร

จึงประกาศก�าหนดให้ของส่วนตัวท่ีเจ้าของน�าเข้ามาพร้อมกับ

ตน	มีมูลค่าไม่เกิน	20,000	บาท	ถือเป็นของส่วนตัวตามภาค	4	

ประเภทที่	 5	 พระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร	 พ.ศ.2530		

จึงอยู ่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษีอากรตามบทบัญญัติของ

กฎหมายนี้	ส่วนที่มีมูลค่าเกินกว่านี้จะต้องมีค่าภาระในการเสีย

ภาษีอากร	 แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินโยบายของกรม

ศุลกากร	 จะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยืดหยุ่นตาม

ความเหมาะสม	 ดูเจตนาน�ามาใช้เองและเป็นของส่วนตัวจริงๆ	

หรือเป็นของที่ใช้ในวิชาชีพไม่ใช่น�ามาเพื่อจ�าหน่ายและมีมูลค่า

ของของอยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายก�าหนด	 รวมทั้งดูเหตุผล

และข้อเท็จจริงของผู้เดินทางภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ	

ค�านึงถึงใจเขาใจเรา	 มิได้มุ่งเน้นจะจัดเก็บภาษีอากรจากผู้เดิน

ทางเป็นหลัก	 เพราะในอีกทางหนึ่งกรมศุลกากรต้องปกป้อง 

ผู้ประกอบการที่สุจริตน�าสินค้าเข้ามาโดยช�าระภาษีอากรโดย

ถูกต้อง	 ซึ่งหากผู้ประกอบการน�าสินค้าเข้ามาแล้ว 

มาอ้างต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่า	 ไม่ได้น�าเข้ามาขาย	 แต่น�ามา

แจกพนักงาน	 น�ามาฝากญาติ	 หรือเป็นของที่ได้มาเปล่า	 

หรือเป็นของแถมได้มาโดยไม่ต้องซื้อ	 เอามาใช้เอง	 และไม่ยอม

ช�าระภาษีอากร	 กรมศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีอากรจากใคร	

แล้วรายได้ส่วนไหนจะน�าไปเป็นงบประมาณของแผ่นดินใน

การพัฒนาประเทศ	 หากทุกคนอ้างว่าซื้อมาใช้เอง	 ซื้อมาฝาก

ญาติ	 ไม่ได้เอามาขาย	 ดังนั้นของส่วนตัวที่ผู้เดินทางซื้อมาหรือ

ได้มาจากต่างประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรือของใหม่มี

มูลค่าเกินกว่า	20,000	บาท	ต้องมีค่าภาระภาษีอากร	

	 ส่วนมูลค่าของส่วนตัวที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ 

ที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษีอากร	ท�าไมก�าหนดไว้เพียงแค่

ไม่เกิน	 20,000	 บาทเท่านั้น	 ในความรู้สึกของผู้เดินทาง	 

หรือนักท่องเที่ยวดูจะน้อยมากเมื่อเทียบกับสินค้าหรือของที่

จะไปซื้อหาจากต่างประเทศ	 บางรายเปรียบเปรยว่า	 มูลค่า	

20,000	 บาทยังซื้อโทรศัพท์มือถือไม่ได้เลย	 กรมศุลกากรเอา

ฐานข้อมูลอะไรมาเป็นตัวก�าหนด	 ควรจะยกเว้นภาษีอากรให้

มากกว่านี้	 เพราะสินค้าแต่ละชิ้นแต่ละอย่างที่ซื้อจากต่าง

ประเทศมีมูลค่าสูงทั้งสิ้น	 ในเรื่องนี้ผู้เดินทางหรือผู้โดยสาร 

ที่เป็นชาวไทยจะไม่ค่อยเข้าใจว่า	 ท�าไมต้องก�าหนดด้วยและ

ก�าหนดให้เพียงแค่ไม่เกิน	20,000	บาท	ในเรื่องนี้ความจริงแล้ว

การก�าหนดข้อยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรมาจากนโยบาย

ของรัฐ	 รัฐจะต้องค�านึงถึงผลกระทบต่างๆ	 ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	นโยบายการจัดเก็บรายได้ของรัฐ	การส่งเสริม

และปกป้องผู้ประกอบการที่สุจริต	และสภาพแวดล้อมของการ

ก�าหนดข้อยกเว้นภาษีอากรของแต่ละประเทศ	 น�ามาพิจารณา

ประกอบ	 เพราะกรมศุลกากรของไทยเป็นภาคีองค์การ

ศุลกากรโลก	 (World	Customs	Organization:	WCO)	และ

การยกเว้นภาษีอากรมากน้อยเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งจะกระทบต่อ

ของที่ผู้เดินทางน�าติดตัวเข้ามาในประเทศผ่านทางท่าอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นของฝาก ของขวัญ ของเก่าของใหม่ 
หรือของที่ซื้อมาใช้เอง จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด ตามภาค 4 ประเภท 
ที่ 5 พระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ที่ระบุไว้ว่า  “ ของส่วนตัวที่เจ้าของน�าเข้ามาพร้อมกับตน 
ส�าหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพ และมีจ�านวนพอสมควรแก่ฐานะ .....” จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร



รายได้การจัดเก็บภาษี	 และกระทบต่อผู้ประกอบการที่น�า

สินค ้าเข ้ามาจ�าหน่ายและช�าระภาษีอากรอย่างถูกต ้อง	 

เช่นเดียวกัน	 ส�าหรับประเทศไทยการก�าหนดมูลค่าของส่วนตัว

ที่ได้รับการยกเว้นภาษีอากรแก่ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ

ทางสนามบิน	 กรมศุลกากรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสม 

อย่างรอบคอบบนพื้นฐานของผู้เดินทางเข้าออกในการน�าของ

ส่วนตัวที่ซื้อจากต่างประเทศหรือได้มาจากต่างประเทศแล้วน�า

เข้ามาในราชอาณาจักรตามเกณฑ์ปกติวิสัยของผู้เดินทางส่วน

ใหญ่	และความเป็นไปได้ในลักษณะเป็นของส่วนตัวที่มีปริมาณ

พอสมควรกับการเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเป็นของใช้

ในระหว่างการเดินทางสอดคล้องกับฐานะในการน�ามาใช้เอง

หรือใช้ในวิชาชีพของตนและจากฐานข้อมูลเปรียบเทียบจาก

ประเทศต่างๆ	 ทั้งในแถบยุโรปและเอเชีย	 ตลอดจนประเทศ

เพื่อนบ้านเรา	 ซึ่งพบว่าอยู่ระดับมูลค่าในการให้สิทธิ์ยกเว้น

ภาษีอากรแก่ผู้เดินทางใกล้เคียงกัน	เช่น	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย	 72	

ชั่วโมง	 จะได้รับการยกเว้นภาษีหากของนั้นมูลค่าไม่เกิน	 100	

ดอลลาร์สหรัฐ	 หรือชาวสหรัฐอเมริกาเองที่เดินทางกลับจาก

ต่างประเทศ	 จะได้รับการยกเว้นภาษีหากมูลค่าสินคาไม่เกิน	

800	 ดอลลาร์สหรัฐ	 และยังมีเงื่อนไขอื่นๆ	 อีกมากมาย	 

บางประเทศยังมีเง่ือนไขในการยกเว้นภาษีอากรส�าหรับการ

เดินทางมาจากต่างประเทศ	เช่น	ผู้เดินทางต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า	 

18	 ปี,	 ต้องเดินทางออกและกับเข้ามาเกินกว่า	 48	 ชั่งโมง	 

หรือได้ก�าหนดชนิดของใช้ส่วนตัวว่ามีประเภทใด	จ�านวนเท่าไร 

จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีอากรในฐานะของส่วนตัว	ฯลฯ	

	 บางท่านมีความเข้าใจว่าของเก่าใช้แล้วน�าเข้ามาจาก

ต่างประเทศท�าไมต้องเสียภาษีด้วย	 ของเก่าใช้แล้ว	 หรือสินค้า

มือสอง	 ของเก่าที่อนุรักษ์ไว้เป็นของที่ระลึกของโบราณ	 

(	 Antique	 )	 ล้วนมีคุณค่าและมีราคาในทางการค้า	 

ซึ่งบางชนิดมีราคาสูงกว่าของใหม่หลายเท่า	หากเป็นของที่เก็บ

สะสมและมีคุณค่าในด้านจิตใจ	ด้านการอนุรักษ์	เช่น	ภาพถ่าย

ศิลปะโบราณ	 นาฬิกาเก่า	 กระเป๋าแบรนด์เนม	 เหรียญตรา	

แสตมป์	 เครื่องประดับหรือของที่เก็บไว้นานยิ่งมีมูลค่าสูง	 ฯลฯ	

หรือตัวอย ่างเช ่นในปัจจุบันมีการน�าเข ้าสินค ้ากระเป ๋า 

แบรนด์เนมมือสอง	 น�าเข้ามาจากต่างประเทศ	 เพื่อน�ามาปรับ

สภาพฟื้นฟู	(สปา)	แล้วมาจ�าหน่าย	ซึ่งถือเป็นของเก่าที่มีมูลค่า

ในทางการค้าและมีค่าภาระภาษีอากรในการน�าเข้ามาใน 

ราชอาณาจักร

Picture	by	:	freepik



	 ของที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศทุกชนิด	 จะเสียภาษี

เท่าไร	จะน�าเข้ามาได้ทั่วไปหรือต้องมีเงื่อนไขในการน�าเข้า	เช่น	

ต้องมีใบอนุญาตน�าเข้าจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาแสดง 

แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรขณะน�าเข้า	 หรือไม่	 ทั้งหลายเหล่านี้จะมี

ก�าหนดไว้ในกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน	 	 ในส่วนเกี่ยวกับ

ของที่น�าเข้ามาที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 

ที่เรียกว่าเป็น	 “ของต้องก�ากัด”	 หรือมีความหมายอีกนัยหนึ่ง

ว่า	 เป็นของที่มีข้อจ�ากัดในการน�าเข้า	 ไม่สามารถน�าเข้ามาได้

โดยพลการ	เช่น	อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน	พระพุทธรูป	อาหาร	

เครื่องส�าอาง	 ยารักษาโรค	 สัตว์เลี้ยง	 ฯลฯ	 ผู้น�าเข้าก็จะต้อง

ด�าเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย

ก่อนที่จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรและช�าระภาษี	 	 ส่วนสินค้าใด

หรือของใด	 เสียภาษีเท่าไรตามกฎหมายได้ก�าหนดไว้ในพระ

ราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร	 พ.ศ.2530	 ได้ก�าหนดไว้อย่าง

ชัดเจนว่าของหรือสินค้าอะไรจะต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไร	

อาจจะก�าหนดไว้เป็นอัตราตามสภาพ	 เป็นชิ้นเป็นอัน	 หรือ

อัตราตามราคาคิดเป็นร้อยละก็ได้	 เช่น	 กระเป๋าแบรนด์เนม	

เสียอากรศุลกากร	 20	%	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 7%	 ,	 นาฬิกา	 เสีย

อากรศุลกากร	 5	 %	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 7%	 ,	 	 เสื้อผ้า	 รองเท้า	

เครื่องส�าอาง	 อาหารของบริโภค	 หรือของเบ็ดเตล็ดทั่วไป	 

เสียอากรศุลกากร	30%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	ฯลฯ	 	

	 การเดินทางไปต่างประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง

ไปท่องเที่ยวส่วนตัว	 หรือไปท�าธุรกิจ	 ในการเดินทาง	 เพื่อมิให้

เกิดปัญหาในการเดินทาง	 นอกจากผู้เดินทางหรือผู้โดยสาร

ต้องศึกษากฎระเบียบและข้อกฎหมายในการเดินทางผ่านเข้า

ออกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศแล้ว	 ต้องศึกษา

กฎระเบียบในส่วนของศุลกากร	 ซึ่งควบคุมก�ากับดูแลการน�า

เข้าส่งออกของหรือสินค้าที่ผู ้เดินทางหรือผู้โดยสารน�าติดตัว

ผ่านเข้าออกทางท่าอากาศยาน	ซึ่งพอจะสรุปได้	ดังนี้

สินค้าอะไรต้องเสียภาษีเท่าไร

พิ ธี ก าร ศุลกากรส� าหรับผู ้ โ ดยสาร 
ขาเข้าทางท่าอากาศยาน

เดินทางไปต่างประเทศเข้าออกทางสนานบิน  
ต้องรู้พิธีการอะไรบ้างเกี่ยวกับศุลกากร

	 ผู ้ โ ดยสาร ท่ี เ ดินทาง เข ้ ามา ในราชอาณา จักร	 

น�าของติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน	ซึ่งไม่มีของดังต่อไปนี้

														(1)	ของต้องเสียอากร	

														(2)	ของต้องห้าม	(ของที่มีกฎหมายก�าหนดห้ามมิให้

น�าเข้ามาในหรือส่งออกไป	นอกราชอาณาจักร	หรือน�าผ่านราช

อาณาจักร	 เช่น	 ยาเสพติด	 วัตถุลามก	 สินค้าละเมิด

เครื่องหมายการค้า	ฯลฯ	)																							

														(3)	ของต้องก�ากัด	(ของที่มีกฎหมายก�าหนดว่า	หาก

จะมีการน�าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	 หรือน�า

ผ่านราชอาณาจักร	 จะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบ

ถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย	 เช่น	 อาวุธปืนเครื่องกระสุน

ปืน	พระพุทธรูป	อาหาร	เครื่องส�าอาง	ยารักษาโรค	ฯลฯ	)	

“ของที่น�าเข้ามาที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ที่เรียกว่าเป็น “ของต้องก�ากัด” หรือมี
ความหมายอีกนัยหนึ่งว่า เป็นของที่มีข้อจ�ากัดใน
การน�าเข้า ไม่สามารถน�าเข้ามาได้โดยพลการ เช่น 
อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน พระพุทธรูป อาหาร 
เครื่องส�าอาง ยารักษาโรค สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ผู้น�าเข้าก็
จะต ้องด�าเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข ้องให ้ เรียบร ้อยก่อนที่จะปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรและช�าระภาษี”

ที่มา : กรมศุลกากร



	 ให้ผ่านการตรวจที่ช่องเขียว	 ซึ่งมีป้ายสีเขียวและ 

มีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า	 “NOTHING	 TO	 DECLARE”	

ภาษาไทยว่า	“ไม่มีของต้องส�าแดง”	ทั้งนี้	พนักงานศุลกากรจะ

ใช้หลักบริหารความเสี่ยงในการสุ่มตรวจหีบห่อสัมภาระของผู้

โดยสาร	 หรือสุ่มตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์	 (	 X–ray	 )	 เมื่อผู้

โดยสารน�าหีบห่อสัมภาระผ่านเครื่องเอกซเรย์	(	X–ray	)	แล้ว	

กรณีมีเหตุอันควรสงสัย	 พนักงานศุลกากรจะท�าการเปิด

หีบห่อสัมภาระเพื่อตรวจสอบโดยละเอียด	 หรือตรวจค้นตัว 

ผู้โดยสาร	 หากตรวจพบของต้องเสียอากร	 ของต้องห้าม	 หรือ

ของต้องก�ากัดในการน�าเข้า	 ถือเป็นความผิดทางศุลกากร	

พนักงานศุลกากรจะด�าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้องต่อไป

	 ผู ้ โ ดยสารที่ เ ดิ นทาง เข ้ ามา ในราชอาณาจักร	 

น�าของติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน	 ซึ่งมีของต้องเสียอากร	 หรือ

ของต้องก�ากัด	 ให้ผ่านการตรวจที่ช่องแดง	ซึ่งมีป้ายสีแดงและ

มีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า	 “GOODS	 TO	 DECLARE”	 

ภาษาไทยว่า	 “มีของต้องส�าแดง”	 หากตรวจพบหีบห่อ

สัมภาระผู้โดยสารที่น�าเข้ามาพร้อมกับตนเป็นของที่ต ้อง 

เสียภาษีอากร	 ผู้โดยสารสามารถช�าระค่าภาษีอากร	 

(อากรปากระวาง)	ได้ทันที

ที่มา : กรมศุลกากร

ของส่วนตัวที่ได้รับยกเว้นอากร
	 ของส่วนตัวที่ เจ ้าของน�าเข ้ามาพร้อมกับตนทาง 

ท่าอากาศยาน	ได้รับยกเว้นอากร	ตามภาค	4	ประเภท	5	แห่ง

พระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร	พ.ศ.	2530		กรมศุลกากร

ได้ก�าหนดไว้	ดังนี้

	 	 (1)	ของส่วนตัวที่เจ้าของที่น�าเข้ามาพร้อมกับ

ตน	 (Personal	 effects	 and	 accompanied	 with	 the	 

owner)	ส�าหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพและมีจ�านวนพอสมควร	

มีราคารวมกัน	ไม่เกินสองหมื่นบาท

	 	 (2)	 สุรา	 หรือบุหรี่	 หรือซิการ์	 หรือยาเส้น	 

ซึ่งเป็นของส่วนตัวที่เจ้าของน�าเข้ามา								พร้อมกับตน	ให้ได้

รับยกเว้นอากรต่อเมื่อไม่เกินปริมาณ	ดังต่อไปนี้

	 	 	 (2.1)	 บุหรี่สองร้อยมวน	 หรือซิการ์	

หรือยาเส้น	อย่างละสองร้อยห้าสิบกรัม	หรือหลายชนิดรวมกัน

มีน�้าหนักทั้งหมดสองร้อยห้าสิบกรัม	 แต่ทั้งนี้บุหรี่ต้องไม่เกิน

สองร้อยมวน	

	 	 	 	(2.2)	สุราหนึ่งลิตร



	 การน�าเงินตรา	เงินตราต่างประเทศและตราสารเปลี่ยนมือ	ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ	ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งหรือน�าเงินตรา	 เงินตราต่างประเทศและ

ตราสารเปลี่ยนมือ	 ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ	 และประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน	

ดังนี้

การน�าเงินตราไทย เงินตราต่างประเทศ  
ออกไปนอก และเข้ามาในราชอาณาจักร

ที่มา : กรมศุลกากร

บุญมี	บูรณะภักดี

ผู้อ�านวยการส่วนบริการผู้โดยสาร

ส�านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรมศุลกากร

5	กรกฎาคม	2561

*	บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว	ไม่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรแต่ประการใด	*


