
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการขอยกเว้นอากร 
1. ผู้น าเข้ายื่นแบบค าร้องขอท าการลงทะเบียนเป็นผูผ้่านพิธีการ
ศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการศุลกากร ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ช้ัน 2 ส านักงานศลุกากรตรวจสนิคา้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BC-1) 

2. ผู้น าเข้า เตรียมเอกสารการขอยกเว้นอากรให้ครบถ้วน  
(ควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนการยื่นให้เจ้าหน้าที่) 

3. ผู้น าเข้าน าเอกสารยื่นขอยกเว้นอากร  ณ เคาท์เตอร์ A  
ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน ส่วนบริการกลาง ส านักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 1 เจ้าหน้าที่จะ
ท าการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาสิทธิ์ ในการยกเว้นอากร 
หากมีของที่ ไม่มี ลักษณะได้ รับยกเว้นอากรกรมศุลกากร 
จะด าเนินการเรียกเก็บภาษีอากรตามปกติ 

4. ในกรณียกเว้นอากรบางส่วน เจ้าหน้าจะท าการประเมินอากร 
ณ เคาน์เตอร์ D หากได้รับการยกเว้นอากรทั้งหมดเจ้าหน้าที่ 
จะบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

5. ผู้น าเข้าช าระค่าด าเนินการทางศุลกากร (การยื่นใบขนสินค้า
ฉบับละ 200 บาท การขอบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับละ 100 บาท) ณ ฝ่ายบัญชีและอากร ช้ัน 2 

6. ที่ เจ้าหน้าที่คืนเอกสารที่ตรวจสอบแล้วให้ผู้น าเข้า เพื่อให้ 
ผู้น าเข้าหรือตัวแทนจัดท าและส่งข้อมูลใบขนสินค้าและน าไป
ช าระภาษีอากร (หากมี) ต่อไป  

7. ผู้น าเข้าช าระภาษีที่ไม่ได้สิทธิ์ยกเว้นอากร ณ ฝ่ายบัญชีและอากร ช้ัน 2 

8. การรับมอบของไปจากอารักขาของศุลกากร ผู้น าเข้าหรือ
ตัวแทนน าใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมเอกสาร ไปขอรับสินค้า  
ณ ส่วนบริการศุลกากรที ่1 เพื่อจะท าการตรวจปล่อยสินค้า 

9. เจ้าหน้าท่ีศุลกากรจะท าการตรวจของว่าตรงตามส าแดงหรือไม ่
หากถูกต้องจึงอนุญาตให้ผู้น าเข้าน าของออกจากอารักขาศุลกากร
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น าเข้าสินค้า 

ลงทะเบียนเป็นผู้น าเข้า  
 

ผู้น าเข้าเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน  

ผู้น าเข้ายื่นเอกสาร ณ เคาท์เตอร์ A  

A

 
ประเมินอากร 
ณ เคาน์เตอร์ D D 

ข้ามไปข้อ 6,8,9 

Registration

 

Pay 

จ่ายค่าด าเนินการทางศุลกากร  

e-Customs 

ผู้น าเข้าบันทึกขอ้มูลใบขนสินค้าลง
ในระบบอิเล็กทรอนิกส ์

Pay 

ผู้น าเข้าช าระค่าภาษีที่ไม่ได้สิทธิ์ยกเว้นอากร 

ผู้น าเข้าน าส่งเอกสารใบขนสินค้า 
 

เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร 
ตรวจปล่อยสินค้า 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-134-1246 
ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน  ส่วนบริการกลาง 

ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

พิธีการรับของใช้ส่วนตัวและ        
ของใช้ในบ้านเรือนเก่าใช้แล้ว

อาคารส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ช้ัน 1 : ฝ่ายบริหารท่ัวไป, ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน 
ช้ัน 2 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 



ของใช้ส่วนตัว 

ของใช้ส่วนตัว หมายถึง ของที่ใช้แล้วอันเป็นสมบัติส่วนตัว
ของผู้เดินทางเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร น าติดตัว
เข้ามาใน หรือออกไปพร้อมกับตน หรือส่งเข้ามาก่อนหรือส่งตาม
เข้ามาภายหลังที่ผู้เดินทางเข้ามาถึงภายในระยะเวลาก าหนด
ไม่ว่าของนั้นจะเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ในบ้านเรือน       

ของใช้ส่วนตัวที่ใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หนังสือ
ใช้ในวิชาชีพ เป็นต้น 

"แต่ไม่รวมถึงของซึ่งบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรสั่งเข้ามาใช้เอง 
หรือของที่ส่งจากนอกราชอาณาจักรเข้ามาให้กันเป็นของฝาก
ของขวัญ" 

ของใช้ในบ้านเรือน 

ของใช้ในบ้านเรือน หมายถึง ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว
ที่เจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตน เนื่องในการย้ายภูมิล าเนาและมี
จ านวนพอสมควรแก่ฐานะได้รับการยกเว้นอากร โดยของนั้น
ต้องเป็นของเก่าใช้แล้ว ไม่มีลักษณะทางการค้า  

ของใช้ ในบ้ านเรื อนที่ ใช้ แล้ ว เช่ น ตู้ เย็ น พั ดลม เครื่ องรั บ
วิทยุกระจายเสียง เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอเทป เครื่อง
ซักผ้า โต๊ะ เก้าอ้ี เตียงนอน และตู้ เป็นต้น  

"ทั้งนี้ รถยนต์ อาวุธปืนและกระสุนปืน เสบียง เครื่องดนตรี เครื่อง
กีฬาและอุปกรณ์กีฬา ไม่ได้รับการยกเว้นอากร" 

 

 

หลักเกณฑ์การได้รับสทิธิยกเว้นอากร 

ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนทีใ่ช้แล้ว 

1. บุคคลซึ่งจะได้รับการพิจารณายกเว้นอากรของใช้ส่วนตัว
ผู้ โดยสารและของใช้ในบ้านเรือนที่ ใช้แล้ว  ตามภาค 4 
ประเภทที่ 5 และประเภทที่ 6 แห่ง พ.ร.ก.พิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 ได้แก่ คนไทยหรือชาวต่างชาติ
ที่ เดินทางไปมาระหว่างประเทศ    ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว 
หรือเป็นการย้ายภูมิล าเนา ส าหรับของใช้ในบ้านเรือน
ที่ใช้แล้ว ได้รับการยกเว้นอากร เพียงอย่างละ 1 หน่วยต่อคน 
แต่หากย้ายภูมิล าเนาทั้งครอบครัว จะได้รับการยกเว้น
อากร อย่างละ 2 หน่วยต่อครอบครัวและหน่วยที่ยกเว้น  
ค่าอากรให้นั้นต้องเป็นหน่วยท่ีมีค่าอากรต่ าสุด 

2. ของใช้ส่วนตัวผู้โดยสารและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว
ตามประเภทที่ 5 และประเภทที่ 6 แห่ง พ.ร.ก.พิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 จะต้องน าเข้าถึงประเทศไทยไม่เกิน 
1 เดือนก่อนที่ผู้น าของเข้ามาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือนนับ
แต่วันที่ผู้น าของเข้าเข้ามาถึง 

3. ระยะเวลาพ านักน้อยกว่า 1 ปี จะได้รับสิทธิยกเว้นอากร
เฉพาะของใช้ส่วนตัว ภาค 4 ประเภทท่ี 5  

4. คนไทยหรือข้าราชการไทยที่ไปท างาน หรือด ารงต าแหน่ง
ในต่างประเทศหรือดูงานในต่างประเทศต้องอยู่ประจ า
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่ต้องเดินทางกลับก่อน
ก าหนด 1 ปี ต้องมีหลักฐานมาแสดงว่าได้เดินทางกลับ
เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการจ้าง หรือได้รับค าสั่งให้ย้าย
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร หรือเสร็จสิ้นการดูงาน
ก่อนก าหนด 

เอกสารประกอบการขอยกเว้นอากร 

1. ค าร้องขอยกเว้นค่าภาษีอากร 
2. หนังสือเดินทาง (Passport) 
3. บัตรประจ าตัวประชาชน (Identification card) 
4. ใบขนสินค้าขาเข้าฉบับร่าง 
5. ใบรับรองจบการศึกษา ค าสั่งแต่งตั้ง ค าสั่งย้าย หนังสือ

สัญญาสิ้นสุดการจ้าง (ถ้ามี) 
6. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading /Air Waybill) 
7. Delivery of Order 
8. บัญชีราคาสินค้า ( Invoice) หรือค าร้องขอให้ราคา

โดยผู้น าเข้า (กรณีไม่มีบัญชีราคาสินค้า) 
9. บัญชีรายการสิ่งของ (Packing List) หรือเอกสารซื้อขาย  
10. ใบอนุญาต กรณีเป็นสินค้าควบคุมการน าเข้า 
11. หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ/หรือนามสกุล (ถ้ามี) 
12. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือมอบอ านาจ หรือหนังสือแจ้งผล

ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง กรณีที่การประทับตราเดินทางเข้า-ออก ไม่ครบถ้วน 
เนื่องจากการเข้า -ออก ประเทศไทยโดยผ่านระบบ
การตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) 

หมายเหตุ       หากของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว 
ที่ผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นอากรน าเข้ามาในราชอาณาจักรอยู่ภายใต้ 
การควบคุมการน าเข้าตามกฎหมายอื่น จะต้องได้รับการอนุมัติ/
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช ก่อนได้รับสิทธิการยกเว้นอากร 
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