
 
ตารางท่ี 2  การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC) 

กระบวนการ:งานพิจารณาค าขอยกเว้นอากรน าเข้าสื่อ วัสด ุเครื่องมอืและอปุกรณ์ทางการศึกษา 

Suppliers Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.หน่วยงานภายในภาครัฐ 
หรือเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
2. สถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
หน่วยงานในก ากับ ศธ. 
- สถานศึกษาในสังกัด สกอ. 
 - สถานศึกษาในสังกัด สช.  
- สสวท. 
 
3. หน่วยงานในก ากับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
 
4. สมาคมและมูลนิธิต่างๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รายชื่อผู้แทนจากหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. หนังสือเสนอขอยกเว้นอากร
น าเข้าสื่อวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการศึกษาจากหน่วยงานผู้ขอ  
4. เอกสารประกอบการขอยกเว้น
อากรน าเข้าฯ ได้แก่  
4.1 แบบพิมพ์ใบค าขอยกเว้นอากร
น าเข้าฯ  
- ตามความตกลงฟลอเรนซ์ 
- ตามมาตรา 12  
4.2 แบบพิมพ์ตรวจสอบรายละเอียด 
ส าคัญในการยื่นค าขอ 
4.3 ส าเนา Proforma Invoice / 
Invoice / Quotation   

Process Description 
    เป็นกระบวนการตรวจสอบเอกสารประกอบค าขอยกเว้นอากรน าเข้าฯ               
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรน าเข้าส าหรับของ            
ที่น าเข้ามาใช้เพื่อการศึกษาและการวิจัย โดยปฏิบัตหิน้าที่ในฐานะ                  
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรน าเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการศึกษา 
 
 

1. หนังสือรับรองยกเว้น
อากรน าเข้าส าหรับ
หน่วยงานผู้ขอเพื่อน าไป
ติดต่อขอรับของออกจาก
ด่านศุลกากร 
 
 
 
2. หนังสือรับรองยกเว้น
อากรน าเข้าส าหรับกรม
ศุลกากรใช้ด าเนินการ
ตามพิธีการทางศุลกากร
เพื่อน าของออกให้
หน่วยงานผู้ขอ 

1.หน่วยงาน    
สถานศึกษา สมาคม
และมูลนิธิ 
ที่มีวัตถุประสงค์    
ในการน าสิ่งของเข้า 
มาเพื่อใช้ในการศึกษา    
และการวิจัย 
 
2. กรมศุลกากร     
3. กรมสรรพากร 
 

1. นักเรียนนักศึกษา 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรน าเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ
และอุปกรณท์างการศึกษา 
1.1 เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อให้
คณะกรรมการฯมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาค าขอ
ยกเว้นอากรน าเข้าตามมาตรา12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร      
พ.ศ. 2530 และตามความตกลงฟลอเรนซ์ 
1.2 จัดท าหนังสือค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
เสนอรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม 
1.3 จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงาน เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 
2. งานพิจารณาค าขอยกเว้นอากรน าเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการศึกษา 
2.1 ค าขอยกเว้นอากรน าเข้าตามตามมาตรา 12 
2.1.1 ตรวจเอกสารค าขอยกเว้นอากรน าเข้าฯ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับรองการยกเว้นอากรส าหรับของที่น าเข้า
มาเพื่อการศึกษาและการวิจัย ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการลด
อัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12แห่งพระราชก าหนด     
พิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 
 
 
 



Suppliers Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 

 
 
 
 
 
 

5. กระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 

6. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ยูเนสโก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 ส าเนา Catalogue และ
Specification 
4.5 ส าเนา Letter of Credit 
4.6 ส าเนาสัญญาซ้ือ – ขาย 
 
5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
การลดอัตราอากร และยกเว้นอากร
ศุลกากรตามมาตรา 12                         
แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 

6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การรับรองยกเว้นอากรส าหรับ
ของที่น าเข้ามาเพื่อการศึกษาและ
การวิจัยตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลด
อัตราอากรและการยกเว้นอากร
ศุลกากร ตามมาตรา 12                          
แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 20)     
ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 

8. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณา
ยกเว้นอากรน าเข้าวัสดุการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษา วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
การปฏิบัติในการขอยกเว้นอากร
น าเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรม พ.ศ. 2527 

2.1.2 กรณีเอกสารประกอบค าขอยกเว้นฯถูกต้อง ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการฯ จะจัดท าหนังสือเสนอประธานฯ ลงนามรับรองยกเว้น
อากรน าเข้าฯ แจ้งหน่วยงานผู้ขอยกเว้นฯ และกรมศุลกากรเพื่อน าหนังสือ
รับรองไปใช้ด าเนินการตามพิธีการทางศุลกากร 

 2.1.3 กรณีค าขอยกเว้นฯ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ไม่สามารถวินิจฉัยได้จะน าเรื่อง
เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาค าขอยกเว้นอากรน าเข้าตามมาตรา 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ค าขอยกเว้นอากรน าเข้าตามความตกลงฟลอเรนซ์ 
2.2.1 ตรวจเอกสารค าขอยกเว้นอากรน าเข้าฯ ตามระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณายกเว้นอากรน าเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมฯ 
พ.ศ. 2527 ตามความตกลงฟลอเรนซ์ 
2.2.2 กรณีค าขอยกเว้นฯ สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบฯ                         
จะน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรน าเข้าสื่อวัสดุ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา 
 
 



Suppliers Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 

8. ส านักงานปลัด     
กระทรวงศึกษาธิการ 

9. งบประมาณของ สป. ตาม
หนังสือที่ ศธ 0201.5/3279  
ลว 25 มีนาคม 2556 
 

3. การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรน าเข้าฯ 
  3.1 เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อก าหนดการจัดประชุม 
  3.2 จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ  
  3.3 ก่อนการประชุม 
     - จัดท าข้อมูลระเบียบวาระการประชุม  
     - จัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาตามวาระการประชุม 
     - จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายในการประชุมได้แก่ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
  3.4 ระหว่างการประชุม 
      - จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรฯ 
      - บันทึกการประชุม 
  3.5 หลังการประชุม 
      - จัดท าสรุปรายงานการประชุมเพื่อแจ้งให้กรรมการรับรองหรือแก้ไข 

4. ด าเนินการแจ้งผลตามมติคณะกรรมการ 
      - หนังสือรับรองยกเว้นอากรน าเข้าส าหรับหน่วยงานผู้ขอ 
      - หนังสือรับรองยกเว้นอากรน าเข้าส าหรับกรมศุลกากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 9  ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กระบวนการหลัก:งานพิจารณาค าขอยกเว้นอากรน าเข้า สื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญของกระบวนการ : ระดับความส าเรจ็ในการพิจารณาค าขอยกเว้นอากรน าเข้า สื่อ วัสดุ เครือ่งมอื และอุปกรณ์ทางการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
การ

ปฏิบัติงาน 

เอกสารการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรน าเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการศึกษา 
 1.1 เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อให้
คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาค าขอ
ยกเว้นอากรน าเข้าตามมาตรา12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร                    
พ.ศ. 2530 และตามความตกลงฟลอเรนซ์ 
 1.2 จัดท าหนังสือค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
เสนอรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม 
 1.3 จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงาน เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

30 นาที - ค าสั่งกระทรวง   
ศึกษาธิการ                      
ที่ สป 877/2558                          
ลงวันที่ 19 
มิถุนายน                  
พ.ศ. 2558 และ              
ที่ สป 1115/2558                          
ลงวันที่ 7 สิงหาคม                  
พ.ศ. 2558 
 

ศูนย์บริการ
ประชาชน 

2.  2. งานพิจารณาค าขอยกเว้นอากรน าเข้าสื่อ วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
ศึกษา 
2.1 ค าขอยกเว้นอากรน าเข้าตามตามมาตรา 12 

 2.1.1 ตรวจเอกสารค าขอยกเว้นอากรน าเข้าฯ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับรองการยกเว้นอากรส าหรับของที่น าเข้ามา
เพื่อการศึกษาและการวิจัย ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการลดอัตรา
อากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12  แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากรพ.ศ. 2530 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 

  
2.1.2 กรณีเอกสารประกอบค าขอยกเว้นฯถูกต้อง ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการฯจะจัดท าหนังสือเสนอประธานฯ ลงนามรับรองยกเว้นอากร
น าเข้าฯ แจ้งหน่วยงานผู้ขอยกเว้นฯ และกรมศุลกากรเพื่อน าหนังสือรับรองไปใช้
ด าเนินการตามพิธีการทางศุลกากร 
2.1.3 กรณีค าขอยกเว้นฯ ไม่สามารถวินิจฉัยได้ จะน าเรื่องเสนอคณะกรรมการฯ 
เพื่อพิจารณาค าขอยกเว้นอากรน าเข้าตามมาตรา 12 

 
 
 

1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

 30 นาที 
 
 
 

30 นาที 

 
 
 
- ตรวจสอบ
เอกสารค าขอ
ยกเว้นอากร
น าเข้าฯ ได้
ถูกต้อง ทุก
เรื่อง 100 % 

- 
 
 
 
- 

 
 
 
- หนังสือน าส่งจาก
หน่วยงานและเอกสาร
ประกอบการขอ
ยกเว้นอากรน าเข้า 
 
 
- หนังสือรับรอง
ยกเว้นอากรน าเข้า 

 

 

การแต่งตั้ง 

คณะ
กรรมการฯ 

 

 

 

ตรวจเอกสารค าขอยกเว้นอากรน าเข้า 

ตามมาตรา 12 

อนุมัติ
รับรอง 

 



ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

  2.2 ค าขอยกเว้นอากรน าเข้าตามความตกลงฟลอเรนซ์ 
 2.2.1 ตรวจเอกสารค าขอยกเว้นอากรน าเข้าฯ ตามระเบียบ
คณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรน าเข้าวัสดุการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมฯ พ.ศ. 2527                                      
ตามความตกลงฟลอเรนซ์ 
 2.2.2 กรณีค าขอยกเว้นฯ สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบฯ                
จะน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรน าเข้า
สื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา 

 
1 ชั่วโมง 

 
 
 

30 นาที 

- ตรวจสอบเอกสารค า
ขอยกเว้นอากรน าเข้าฯ 
ได้ถูกต้อง ทุกเรื่อง            
100 % 
 

- 

- หนังสือน าส่งจาก
หน่วยงานและเอกสาร
ประกอบการขอยกเว้น
อากรน าเข้า 

ศูนย์บริการ
ประชาชน 

3.  3. การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรน าเข้าฯ 
  3.1 เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อก าหนดการจัดประชุม 
  3.2 จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ  
  3.3 ก่อนการประชุม 
     - จัดท าข้อมูลระเบียบวาระการประชุม  
     - จัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาตามวาระการประชุม 
     - จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายในการประชุมได้แก่ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ 
  3.4 ระหว่างการประชุม 
      - จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรฯ 
      - บันทึกการประชุม 
3.5 หลังการประชุม 
      - จัดท าสรุปรายงานการประชุมเพื่อแจ้งให้กรรมการรับรอง
หรือแก้ไข 

 
 

30 นาที 
30 นาที 

 
3 ชั่วโมง 
30 นาที 
10 นาที 

 
 

ตลอด
ระยะเวลา
การประชุม 
2 ชั่วโมง 

  
 
- บันทึกเสนอ 
- หนังสือเชิญประชุม 
 
- วาระการประชุม 
 
- บันทึกยืมเงิน                
ทดลองราชการ 
 
- แบบบันทึกการ
ประชุม 
 
- รายงานการประชุม 

4.  4. ด าเนินการแจ้งผลตามมติคณะกรรมการ 

      - หนังสือรับรองยกเว้นอากรน าเข้าส าหรับ                           
หน่วยงานผู้ขอ 
      - หนังสือรับรองยกเว้นอากรน าเข้าส าหรับกรมศุลกากร 
 
 

 
5 นาที 

 
5 นาที 

 

- มีการแจ้งผลการรับรอง
ยกเว้นอากรน าเข้าฯ               
ตามมติคณะกรรมการ
กรณีมาตรา 12 และ                  
ความตกลงฟลอเรนซ์   
แจ้งให้หน่วยงานผู้ขอ และ
กรมศุลกากรภายใน 5 วัน
ท าการ นับจากวันท่ี
คณะกรรมการมีมติ       
ทุกเร่ือง 

- หนังสือรับรองยกเว้น
อากรน าเข้า 

 

 

ตามความตกลง                
ฟลอเรนซ์ 

จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าหนังสือแจ้งผล 

 


