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กฎกระทรวง 

การยกเว้นอากรสําหรับของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนําเข้าไปในเขตปลอดอากร   
และของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  (๖)  และมาตรา  ๑๕๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนําเข้าไปใน 
เขตปลอดอากร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ของที่เป็นเคร่ืองจักร  อุปกรณ์  เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้  รวมท้ังส่วนประกอบแห่งของ
ดังกล่าวที่จําเป็นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ 
แก่การเศรษฐกิจของประเทศ  ให้พิจารณาตามหลักการติดตั้งหรือการนําไปใช้ในกระบวนการผลิตจริง  
เหมาะสมกับขนาดของกําลังการผลิต  เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากรและ
ประเภทของกิจการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการในเขตปลอดอากร  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง 
 (ข) เพื่อใช้ในการสนับสนุนการผลิต  การออกแบบผลิตภัณฑ์  การบรรจุหีบห่อ  การขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ขึ้นยานพาหนะ  หรือตู้คอนเทนเนอร์สําหรับใช้ในการขนส่ง 
 (ค) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ  หรือบริการด้านการผลิต  การติดต่อสื่อสาร 
 (ง) เพื่อใช้ในการควบคุม  หรือตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ  หรือผลิตภัณฑ์ 
 (จ) เพื่อใช้ในการวิจัย  การศึกษาทดลอง  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 (ฉ) เพื่อใช้ในการกําจัดมลพิษ  การรักษาสิ่งแวดล้อม  และการกําจัด  หรือทําลายเศษ

วัสดุของที่เสียหาย  ของที่ใช้ไม่ได้หรือไม่ได้ใช้อันเกิดจากกระบวนการผลิต 
 (ช) เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่พนักงานในการผลิต 
 (ซ) เพื่อใช้ในการควบคุมด้านความปลอดภัย  การป้องกันอุบัติเหตุ  การป้องกันการเสี่ยงภัย 
 (ฌ) เพื่อใช้ในการควบคุม  การเก็บรักษา  การขนย้าย 
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 (ญ) เพื่อใช้ในการสับเปลี่ยน  ซ่อมแซม  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  
รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  ที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ 

 (ฎ) เพื่อใช้ในการอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการประกอบอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมหรือ
กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

(๒) ของสําหรับใช้ในการสร้าง  ประกอบ  หรือติดตั้งโรงงานหรืออาคารในเขตปลอดอากร 
ให้พิจารณาตามการติดตั้งหรือการนําไปใช้กับการปลูกสร้างจริง  ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  โดยมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

 (ก) เคร่ืองจักร  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และเครื่องใช้  รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ของ
ของดังกล่าวที่ใช้ในการสร้าง  ประกอบหรือติดตั้งโรงงานหรืออาคาร 

 (ข) ของเพื่อใช้สร้างเป็นโรงงานหรืออาคาร 
 (ค) ของเพื่อใช้สําหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า  แสงสว่าง  หรือพลังงาน 
 (ง) ของเพื่อใช้สําหรับการติดตั้งระบบประปา 
 (จ) ของเพื่อใช้สําหรับติดตั้งระบบขนส่งภายในโรงงานหรืออาคาร 
 (ฉ) ของเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบอื่น  ๆ  สําหรับโรงงานหรืออาคารตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๓) ของที่นํ าเข้ามาในราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  สําหรับใช้ ใน 

การประกอบอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ
ให้พิจารณาตามหลักการการนําของนั้นไปใช้  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ของสําหรับใช้ในการผลิต  ผสมประกอบ  บรรจุ  หรือดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร  
ได้แก่  วัตถุดิบ  วัตถุก่ึงสําเร็จรูป  วัสดุของใช้สิ้นเปลืองในการผลิต  วัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ  ตัวอย่าง
หรือต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่นํากลับเข้ามาในเขตปลอดอากร  เอกสารสิ่งพิมพ์หรือคู่มือซึ่งบรรจุเป็น 
ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์และของอ่ืน ๆ  สําหรับใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือ
กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ 

 (ข) ของที่ผู้ประกอบการพาณิชยกรรม  หรือผู้ประกอบกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่
เศรษฐกิจของประเทศนําเข้ามาในราชอาณาจักร  เพื่อนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  รวมท้ังของที่ผู้นําของ
เข้าได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรให้นําของดังกล่าวเข้าไปใน
เขตปลอดอากร 

(๔) ของที่ปล่อยมาจากเขตปลอดอากรอื่น 
ข้อ ๒ ของที่ไม่แน่ชัดว่าเป็นของตามข้อ  ๑  และจะได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของ

ที่ได้นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนําเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือไม่  ให้ผู้นําของเข้าหรือผู้ประกอบการ
ในเขตปลอดอากรย่ืนเอกสารหรือหนังสือคู่มือที่แสดงว่าของที่นําเข้ามานั้นเป็นของที่จําเป็นต้องใช้ใน 
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การประกอบอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร  หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร  
พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับขั้นตอนการติดตั้งหรือใช้งานเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับของที่นําเข้าแก่
พนักงานศุลกากรที่กํากับดูแลเขตปลอดอากรเพื่อใช้ประกอบการเสนอความเห็นต่ออธิบดีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

ข้อ ๓ ของที่เป็นเครื่องจักร  อุปกรณ์  เคร่ืองมือและเครื่องใช้  รวมทั้งส่วนประกอบของของ
ดังกล่าวที่จําเป็นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่
การเศรษฐกิจของประเทศ  ให้ผู้นําของเข้าจัดทําเอกสารสรุปผลการติดตั้งหรือการประกอบ  พร้อมกับ
แค็ตตาล็อกหรือแบบพิมพ์เขียว  หรือการนําไปใช้ในกระบวนการผลิตจริงและเหมาะสมกับขนาดของ
กําลังการผลิตตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากรต่อพนักงานศุลกากรเพื่อเสนอต่ออธิบดี  ทั้งนี้  
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๔ ของตามข้อ  ๑  (๒)  หรือ  (๔)  ซึ่งได้นําเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อวัตถุประสงค์
ตามข้อ  ๑  (๒)  ให้ผู้นําของเข้าจัดทําเอกสารสรุปผลการติดตั้ง  หรือการประกอบ  พร้อมกับแบบหรือ
แบบพิมพ์เขียวต่อพนักงานศุลกากรเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการควบคุมและตรวจสอบในระบบบัญชี  
เพื่อเสนอต่ออธิบดี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๕ ให้ยกเว้นอากรขาออกสําหรับของท่ีปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร  แต่ไม่รวมถึงการนําของในราชอาณาจักรที่ต้องเสียอากรขาออกเข้าไปในเขตปลอดอากร
และได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิมที่นําเข้า 

ข้อ ๖ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อยกเว้นอากรขาเข้าและอากรขาออก  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๕๑  วรรคสาม  แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้ของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  เพ่ือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า  และให้ยกเว้นอากรขาออกสําหรับของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร  การยกเว้นอากรขาเข้าและอากรขาออกดังกล่าว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


