
ประกาศกรมศุลกากร 
ท่ี  242/๒๕64 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์และพิธกีารศุลกากรส าหรับการยกเวน้อากรศุลกากร  ส าหรับสนิคา้อัญมณแีละ
เครื่องประดบัที่น าเข้ามาแสดงและจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าอญัมณแีละเครื่องประดับไทย 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากรส าหรับการยกเว้นอากรศุลกากร  
ส าหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่น าเข้ามาแสดงและจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับ
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่น าเข้ามาแสดงและจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย   
ลงวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  2564 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  51  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560  ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
ที่น าเข้ามาแสดงและจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย  ลงวันที่  28  ธันวาคม  
พ.ศ.  2564  อธิบดีกรมศุลกากร  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร  ที่  148/2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากร
ส าหรับการยกเว้นอากรศุลกากร  ส าหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่น าเข้ามาแสดงและจ าหน่าย 
ในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕60 

ข้อ 2 ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับสินค้าอัญมณี 
และเครื่องประดับที่น าเข้ามาแสดงและจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย  ลงวันที่  
28  ธันวาคม  พ.ศ.  2564  ก าหนดให้ยกเว้นอากรส าหรับของตามประเภทย่อย  7018.10.๑0  และ
ประเภทย่อย  ๗๐๑๘.๑๐.๙๐  และของในตอนที่  71  ในภาค  2  แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนด
พิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  2530  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  (ฉบับที่  7)  
พ.ศ.  2564  ที่น าเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  หรือเขตประกอบ 
การเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  แล้วน าออกไปแสดงในงานแสดงสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับไทย  ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  หรือหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  และของนั้นได้จ าหน่าย
ในงานแสดงสินค้าดังกล่าว   

ข้อ 3 ของที่น าเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือเขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรี 
ตามประกาศนี้หมายความรวมถึงของที่ได้ผลิต  ผสม  ประกอบเป็นสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ   
ซึ่งได้น าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า  หรือเขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรี   
เพื่อแสดงและจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยด้วย   

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ 4 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  ต้องมีหนังสือแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ
เกี่ยวกับสถานที่  รายละเอียดของสถานที่   แผนผังของสถานที่จัดงาน  การรักษาความปลอดภัย   
และก าหนดระยะเวลาการจัดงาน  ก่อนการเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า  15  วัน 

ข้อ 5 สถานที่จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยตามประกาศนี้ต้องไม่เป็น
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ  ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   

ข้อ 6 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  ต้องแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการ 
ที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้กรมศุลกากรทราบก่อนระยะเวลาจัดงานแสดง
ไม่น้อยกว่า  15  วัน   

ข้อ 7 วิธีปฏิบัติส าหรับผู้น าของเข้า 
(1) ให้ผู้ประกอบการ  หรือเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร   

หรือผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี  ยื่นค าร้องและเอกสารประกอบต่อพนักงานศุลกากรที่ก ากับดูแล
คลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือเขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรีนั้น ๆ   เพ่ือขออนุมัติ  ซึ่งต้องประกอบด้วย
เอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

 (1.1) ค าร้องขอน าของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือเขตปลอดอากร  หรือ 
เขตประกอบการเสรีเป็นการชั่วคราวเพ่ือน าไปแสดงและจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย   

 (1.2) รายละเอียดของของที่จะน าออกไปแสดงและจ าหน่าย   
 (1.3) ส าเนาหนังสือจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์    

ที่แจ้งรายละเอียดวัน  และเวลาที่ยินยอมให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย 
น าของเข้าไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยได้   

 (1.4) หนังสือหรือเอกสารใด ๆ  ที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือผู้จัดตั้ง 
เขตปลอดอากร  หรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยส าหรับเขตประกอบการเสรี   แล้วแต่กรณี  
ได้รับทราบการขอด าเนินการดังกล่าวแล้ว   

(2) เมื่อได้รับอนุมัติให้น าของออกไปแสดงและจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยแล้ว  ให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นหนังสือจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  ร่วมกับพนักงานศุลกากรที่ก ากับดูแล
คลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือเขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรีนั้น ๆ  และพนักงานศุลกากร 
ของส านักงานศุลกากรที่ก ากับดูแลพ้ืนที่ที่จัดงานแสดงสินค้าร่วมท าการตรวจสอบและควบคุมการน า 
ของดังกล่าวออกไปยังงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เกิดความเรียบร้อย   

(3) เมื่องานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสิ้นสุดลง  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้น าของ
ออกไปแสดงและจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยต้องท าการสรุปรายละเอียด
ของของที่ได้จ าหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย  ตามแบบแสดงรายละเอียด 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



ของของที่ได้จ าหน่ายในงานแสดงสินค้าแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือใช้ประกอบการส าแดงในใบขนสินค้าขาเข้า 
และค าร้องขอยกเว้นอากร  และขอช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม  โดยก าหนดรหัสสิทธิพิเศษไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า 
ในช่องรหัสสิทธิพิเศษเป็น  “JEW”  กับต้องยื่นค าร้องขอน าของกลับเข้ามาในคลังสินค้าทัณฑ์บน   
หรือเขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรีนั้น  พร้อมรายละเอียดของของที่น ากลับซึ่งผ่านการรับทราบ 
จากเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน  ผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร  หรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ส าหรับเขตประกอบการเสรี  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2565  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
พชร  อนันตศิลป ์

อธิบดีกรมศุลกากร 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



                      แนบประกาศกรมฯ ที่ 242 /2564 
 

แบบแสดงรายการจ าหน่ายสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับ 

 

(ใช้กับกรณีการน าเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี) 

 

ชื่องาน          งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย (Bangkok Gems and Jewelry Fairs) 
ก าหนดระยะเวลา       ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถานที่จัดงาน        ............................................................................................................................. ........... 
ชื่อผู้เข้าร่วมงาน        .....................................................  หมายเลขคูหา  .............................................. ........... 
Passpost ID           …………………………………………………… ประเทศ ............................................................... 
Invoice No            …………………………………………………….  Date  ……………………………………………………….. 
สายการบิน             .......................................  เที่ยว  ......................................  Date  ……………………………. 
 
Item No. Model / code/ 

Description 
Size/color Quantity 

pcs/prs 
Weight 
cts/gms 

Amount 
Baht/Usd 

Bill No./Date 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 …………. pcs 

…………. prs 
………… cts 
………. gms  

………. Baht 
………. Usd 

 
 

 
Total Returned                 ………………… Total ltems 
……………………… pcs.  Net wt.  ………………….. gms/cts     Amount  ……………………………. Usd 
……………………… prs.  Net wt.  …………………… gms/cts     Amount  ……………………………. Usd 
……………………………………………………………………………. Signature  


