การนำเขา
เพื่อ “การจัดแสดงสินคาระหวางประเทศ”
หรือ “การแขงขันในระดับนานาชาติ”
(International Event)
…เรื่องสำคัญที่นักจัดงานไมซควรรู
เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูจัดงานแสดงสินคาระหวางประเทศ
หรือการแขงขันในระดับนานาชาติ (International Events)
กรมศุลกากรไดออกประกาศฉบับที่ 220/2561
โดยกำหนดพิธีการ หลักเกณฑและขอควรรูสำหรับ
การนำเขาชั่วคราวเพื่อการจัดแสดง สินคาระหวางประเทศ
หรือการแขงขัน ในระดับนานาชาติ ตามประเภท 3 (ฉ) และ
(ญ) ภาค 4 ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 ไวดังนี้

ความหมาย...
ประเภท 3 (ฉ) และ 3 (ญ) ภาค 4

ประเภท 3 (ฉ) : ของเพื่อการจัดแสดงสินคาระหวางประเทศ
ประเภท 3 (ญ) : ของหรืออุปกรณเพื่อการแขงขันระดับนานาชาติ

การยกเวนอากรของเพื่อการจัดแสดงสินคา ระหวางประเทศตามประเภท 3 (ฉ)
หลักเกณฑ : ตองเปนของที่นำเขามาโดยมุงหมายจะแสดงในงานสาธารณะที่เปดใหประชาชนดูไดทั่วไป
สถานที่จัดงานตองเปน
สาธารณะ หากเปนหาง
สรรพสินคา ตองแยก
จากสวนที่ขายสินคา
อยูเปนประจำ

เปนงานที่เปดกวาง
ใหประชาชน เขาชม
ไดไมจำกัด

ตองจัดแสดง
โดยผูประกอบการ
หลายรายและมีสินคา
จำนวนมาก

นำเขาอยางไร? ...ไดยกเวนอากร

ตองเปนการนำเขามาแสดงในงานแสดงสินคาเปนการชั่วคราวและจะสงกลับออกไป จะไดรับการยกเวนอากร
โดยผูนำของเขาตองวางประกันตอกรมศุลกากรอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้…
เงินสด

BANK

หนังสือค้ำประกัน
ของธนาคาร

หนังสือค้ำประกันของหนวยงานที่
จัดงานทีไ่ ดรบ
ั การรับรองจาก
หนวยงานราชการ หรือ สสปน.
ทีเ่ ปนผูส
 นับสนุนการจัดงาน

หนังสือค้ำประกัน
ของสถานทูตของ
ประเทศผูน
 ำของเขา
(ในกรณีทส
่ี มควร)

กรณีของที่ตองชำระคาภาษีอากร
ของที่นำเขาเปนสิ่งพิมพ สิ่งโฆษณา
ของแจก ของแถมหรือของอื่นๆ
อันเห็นไดชัดวาเปนของใชสิ้นเปลือง
หมดไปในการแสดง

ของที่นำเขามาแสดงแลวไมนำกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร

กรณีขอชำระภาษีอากรกอนวันที่สัญญาประกัน
ที่ทำไวกับกรมศุลกากรหมดอายุ
กรณีไมนำของกลับออกไปจนพนกำหนดอายุ
สัญญาประกัน

การยกเวนอากรของหรืออุปกรณเพื่อการแขงขันระดับนานาชาติตามประเภท 3 (ญ)
หลักเกณฑ : พิธีการศุลกากรสำหรับนำเขามาเปนการชั่วคราวเพื่อใชในการแขงขันระดับนานาชาติ
มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการแขงขัน
ระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวของกับ 2 ชาติ
หรือมากกวา 2 ชาติขึ้นไป

ยื่นคำรองขอปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ตอหนวยงานพิธีการเพื่อตรวจสอบ
ขอควรรู ในกรณีการนำเขารถยนตแขง
หรือ จักรยานยนตแขงเปนการชั่วคราว
ใหใชคำรองแบบแนบทายประกาศ
กรมศุลกากรที่ 220/2561

วงเงินค้ำประกัน ใหคำนวณจาก
คาภาษีอากรอันพึงตองชำระตามปกติ
แลวบวกเพิ่มอีกรอยละ 20
ของเงินภาษีอากรที่ไดประเมินไว
และอีกรอยละ 2 ตอเดือน
กรณีรถยนตแขงหรือจักรยานยนตแขง
หากมีการซอมแซม แกไข ดัดแปลงจน
ทำใหสาระสำคัญของรถเปลี่ยนแปลงไป
หรือเกิดอุบัติเหตุกับรถจนมีสภาพเปน
ซากหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
เก็บตองแจงใหศุลกากรทราบเปน
ลายลักษณอักษรในทันที

ใหวางประกัน และเมือ
่ ไดสง ของนัน
้
กลับออกไปแลว ตองขอคืนประกันภายใน
6 เดือนนับแตวน
ั ทีส
่ ง ของนัน
้ กลับออกไป
วางหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก
เงินสด
หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
หนังสือค้ำประกันของหนวยงานที่จัดการแขงขันซึ่งไดรับการ
รับรองจากหนวยงานราชการที่เปนผูสนับสนุนการจัดงาน
หนังสือค้ำประกันของหนวยงานที่ จัดการแขงขันรถยนตซึ่ง
ร.ย.ส.ท. ใหการรับรองแลว (กรณีรถยนตแขง)

ขัน
้ ตอนเบือ
้ งตน
ขอปฏิบต
ั ส
ิ ำหรับของ
ทีอ
่ ยูใ นขายพิจารณา
ใหไดรบ
ั ยกเวนอากร
1

2

เปนของที่มีลักษณะซึ่งจะนำมาใชไดเปนการชั่วคราว
และเปนของที่ทราบลวงหนาวาจะตองสงกลับออก
ไปโดยมีกำหนดเวลาแนนอน ซึ่งไมเกิน 6 เดือน
นับแตวันที่นำเขา
ไมอนุญาตใหขยายกำหนดเวลา เวนแตกรณีตอไปนี้
มีเหตุสุดวิสัยหรือความจำเปนที่อยูนอกเหนือ
ความคาดหมายซึ่งเห็นควรใหผอนผันได
เห็นวามีความจำเปนจะตองใชเวลาเกิน 6 เดือน
อยูแลวตั้งแตวันเริ่มทำสัญญาประกัน
การขอขยายอายุสัญญาใหยื่นคำรองเปน
ลายลักษณอักษร พรอมหนังสือแสดงความ
ยินยอมของผูค้ำประกันกอนครบกำหนดอายุ
สัญญาประกันทัณฑบน

1. “ลงทะเบียน” เปนผูปฏิบัติพิธีการศุลกากรไดใน 2 ชองทาง
โดยการยื่นแบบคำขอลงทะเบียน
• ผานอินเทอรเน็ต
• โดยกระดาษ
ยกเวน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานทูต องคการสาธารณกุศล
หรือองคการอื่นๆ ที่ไมมีเลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร ใหยื่นเอกสาร
แบบคำขอดวยตนเองเทานั้น
2. “เตรียมเอกสาร” เพื่อใชประกอบการนำเขาชั่วคราวตาม
ประเภท 3 (ฉ) และ (ญ) ภาค 4
1. ใบตราสงสินคา (AWB, B/L)
2. บัญชีราคาสินคา (Invoice)
3. ใบอนุญาตของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(กรณีเปนของที่ไดรับอนุญาตในการนำเขา) (ถามี)
4. ใบขนสินคาขาเขา (ฉบับราง)
5. หนังสือยืนยันการจัดงานและการใชสถานที่สำหรับ
“การจัดงานแสดงสินคาระหวางประเทศ ตามประเภท 3 (ฉ)”
หรือ “การจัดงานแขงขันระดับนานาชาติ ตามประเภท 3 (ญ)”
ออกโดยหนวยงานซึ่งเปนเจาของ สถานที่
6. หนังสือขอทำทัณฑบนนำเขาชัว่ คราวและขอใชหนังสือนีค
้ ำ้ ประกัน
7. หนังสือรับรอง “การจัดงานแสดงสินคาระหวางประเทศ
ตามประเภท 3 (ฉ)” หรือ “การจัดงานแขงขันระดับนานาชาติ
ตามประเภท 3 (ญ)” ออกโดยหนวยงานราชการ หรือ
สสปน. ที่เปนผูสนับสนุนการจัดงาน
8. สัญญาประกันและทัณฑบน

Scan QR code:

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 220/2561

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม:
กรมศุลกากร
www.customs.go.th
Call Center: 1164

คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ
เพือ
่ อำนวยความสะดวกทางการคา
และบริการอุตสาหกรรมไมซ
11.06.2019

