
 
 

 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
   เร่ือง  การรับรองการยกเวน้อากรส าหรับของท่ีน าเขา้มาเพื่อการศึกษาและการวจิยั 

                      ตามประกาศกระทรวงการคลงั  เร่ือง การลดอตัราอากร และการยกเวน้อากรศุลกากร 
                       ตามมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร  พ.ศ. ๒๕๓๐  (ฉบบัท่ี  ๒๐) 

      -------------------------      
 
  ตามท่ีไดมี้ประกาศกระทรวงการคลงั  เร่ือง การลดอตัราอากรและการยกเวน้อากรศุลกากร 
ตามมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร  พ.ศ. ๒๕๓๐  (ฉบบัท่ี  ๒๐)  ยกเวน้อากรส าหรับ 

ของท่ีน าเขา้มาเพื่อการศึกษาและการวิจยั  โดยมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขให้ของท่ีจะไดรั้บการยกเวน้อากร
จะตอ้งเป็นของท่ีน าไปใชเ้พื่อการศึกษาและการวิจยัท่ีผา่นการพิจารณาและรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
และตอ้งเป็นของท่ีไม่มีการผลิตภายในประเทศ  เวน้แต่กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีจะตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ  นั้น 

  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการรับรองการยกเวน้อากรส าหรับ
ของท่ีน าเขา้มาเพื่อการศึกษาและการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

  ๑.  หน่วยงานท่ีมีสิทธิไดรั้บการยกเวน้อากรส าหรับของท่ีน าเขา้มาเพื่อการศึกษาและการวจิยั 
ไดแ้ก่ 
       ๑.๑  สถานศึกษาปฐมวยั  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ท่ีจดัการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ   และการศึกษาตามอธัยาศยั  ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
        ๑.๒ สถานศึกษาปฐมวยั  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ท่ีจดัการศึกษาในระบบตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ  และจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน  
หรือกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน แลว้แต่กรณี 

      ๑.๓ หน่วยงานของรัฐและเอกชน  ท่ีมีกฎหมายเฉพาะในระดบัพระราชบญัญติั พระราชก าหนด  
พระราชกฤษฎีกา  หรือกฎกระทรวง  ก าหนดใหมี้อ านาจหนา้ท่ีและวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาและการวจิยั 
อนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
        ๑.๔ สมาคมและมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์  ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
การวจิยัทางการศึกษา 
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๒. ของท่ีจะไดรั้บการพิจารณารับรองเพื่อยกเวน้อากรน าเขา้จะตอ้งเป็นของตามประเภท 

และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศกระทรวงการคลงั  เร่ือง การลดอตัราอากรและการยกเวน้อากรศุลกากร  
ตามาตรา  ๑๒  แห่งพระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร  พ.ศ. ๒๕๓๐  (ฉบบัท่ี  ๒)  ดงัน้ี 

         ๒.๑  ประเภทของท่ีจะไดรั้บการยกเวน้อากรน าเขา้ ไดแ้ก่  
      (๑) หนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพแ์ละเอกสาร 
      (๒) ศิลปวตัถุและส่ิงท่ีนกัสะสมรวบรวมไวซ่ึ้งเก่ียวกบัการศึกษา  วทิยาศาสตร์ 
หรือวฒันธรรม 

      (๓) โสตทศันูปกรณ์ทางการศึกษา วทิยาศาสตร์หรือวฒันธรรม 

      (๔) วสัดุและเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชว้ทิยาศาสตร์ 
      (๕) ส่ิงของส าหรับคนพิการ 
      (๖) เคร่ืองดนตรี  อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์เสริมทกัษะ 
      (๗) อุปกรณ์การศึกษาดา้นศิลปะและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
         ๒.๒ ของท่ีน าเขา้ตอ้งเป็นของท่ีไม่มีการผลิตภายในประเทศ  เวน้แต่กระทรวง 
ศึกษาธิการเห็นวา่มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศ 
         ๒.๓ ของท่ีน าเขา้ตอ้งน ามาใชเ้พื่อการศึกษาและหรือการวจิยัเท่านั้น   
   ๓. ของท่ีน าเขา้มาเพื่อการศึกษาและการวจิยัตอ้งแสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
         ๓.๑ ของท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการศึกษา  (การเรียนการสอน)  จะตอ้งแนบรายละเอียด
ของหลกัสูตรหรือลกัษณะวชิาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

         ๓.๒ ของท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการวจิยั  ตอ้งแนบโครงการวจิยัท่ีไดรั้บการอนุมติั 
จากหน่วยงานระดบักรม หรือเทียบเท่า  ทั้งน้ีจะตอ้งระบุช่ือเคร่ืองมือดงักล่าวไวใ้นโครงการวจิยัดว้ย 
  ๔. เอกสารประกอบค าขอให้หน่วยงานท่ีประสงคข์อรับรองเพื่อยกเวน้อากรน าเขา้ยืน่ 

พร้อมส าเนาจ านวน  ๕  ชุด  โดยเรียงล าดบัของเอกสาร  ดงัน้ี 

       ๔.๑  กรณีหน่วยงานจดัซ้ือวสัดุจากบริษทัต่างประเทศโดยตรง 
                (๑) แบบพิมพใ์บค าขอยกเวน้อากรน าเขา้ ลงนามโดยหวัหนา้ส่วนราชการหรือเทียบเท่า 
   (๒) แบบแสดงรายการเอกสาร 
   (๓) ส าเนาใบรายการสินคา้และราคาส าหรับเสนอขาย (Proforma Invoice) หรือ   
ใบแจง้รายการสินคา้ (Invoice) หรือ เอกสารท่ีอา้งอิง  (Quotation)  ท่ีอ่านไดช้ดัเจน  และมีขอ้ความเป็นอกัษร
ภาษาองักฤษ  ถา้มีขอ้ความเป็นอกัษรภาษาอ่ืนให้แปลเป็นภาษาไทยพร้อมแนบส าเนาตน้ฉบบัท่ีชดัเจนดว้ย 
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               (๔) ส าเนาแคตตาล๊อก (Catalogue) และคุณลกัษณะ (Specification)  ระบุรายละเอียด 
เก่ียวกบัวสัดุท่ีขอยกเวน้อากรน าเขา้  ทั้งน้ีหน่วยงานจะตอ้งท าเคร่ืองหมายก ากบัรายการวสัดุในเอกสารดงักล่าว 
ใหส้อดคลอ้งกบัรายการในใบรายการสินคา้และราคาส าหรับเสนอขาย (Proforma Invoice) หรือใบแจง้รายการ
สินคา้ (Invoice) หรือ เอกสารท่ีอา้งอิง  (Quotation)  และหากมีจ านวนวสัดุมากจะตอ้งท าตารางเปรียบเทียบ
รายการวสัดุในใบรายการสินคา้และราคาส าหรับเสนอขาย (Proforma Invoice) หรือ  ใบแจง้รายการสินคา้ 
(Invoice) หรือ เอกสารท่ีอา้งอิง  (Quotation)  กบัใบเสนอราคา หรือ แคตตาล๊อก (Catalogue)  ใหช้ดัเจน และ
เขา้ใจง่ายดว้ย 
   (๕) ส าเนาเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) ท่ีชดัเจน 
   (๖) ตราสารการจดัตั้งสมาคมและมูลนิธิใหน้ายทะเบียนเป็นผูรั้บรองตราสาร 
   (๗) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  (ถา้มี) 
       ๔.๒ กรณีหน่วยงานจดัซ้ือวสัดุผา่นบริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศไทย 
                (๑)  เอกสารเช่นเดียวกบัขอ้ 4.1 
   (๒) ส าเนาสัญญาซ้ือ-ขาย และใบเสนอราคาท่ีระบุราคายกเวน้อากรน าเขา้ท่ีสอดคลอ้ง
ตรงกนัหนงัสือมอบอ านาจและหนงัสือหลกัฐานการจดทะเบียนบริษทั (กรณีจดัซ้ือวสัดุผา่นบริษทัผูแ้ทนจ าหน่าย
ในประเทศไทย)  รวมทั้งหนงัสือแสดงการต่อรองราคา  (ถา้มี)  
   (๓) เอกสารหลกัฐานการจดัตั้งสมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัวตัถุประสงค์
ของมูลนิธิหรือสมาคมท่ีนายทะเบียนมูลนิธิหรือสมาคมรับรอง 
   (๔) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 
        ๔.๓ การยืน่เอกสารประกอบค าขอรับรองเพื่อยกเวน้อากรน าเขา้ใหห้น่วยงานท่ียืน่ขอ 
ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของส าเนากบัตน้ฉบบั  และรับรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 
  ๕. ส าเนาใบรายการสินคา้และราคาส าหรับเสนอขาย  (Proforma Invoice) หรือ  
ใบแจง้รายการสินคา้ (Invoice) หรือ เอกสารท่ีอา้งอิง  (Quotation)  ตอ้งระบุรายละเอียดดงัน้ี  
       ๕.๑ ช่ือผูต้ราส่ง  (Consigner) คือ ช่ือบริษทัผูข้ายในต่างประทศ 
       ๕.๒ ช่ือผูรั้บตราส่ง  (Consignee)  มี  ๒  ลกัษณะ คือ 
   ๕.๒.๑ กรณีจดัซ้ือวสัดุโดยตรงจะเป็นช่ือหน่วยงานผูซ้ื้อ 
   ๕.๒.๒ กรณีซ้ือผา่นบริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศ จะเป็นช่ือบริษทัผูแ้ทนจ าหน่าย
และหน่วยงานผูซ้ื้อ 
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     ๕.๓  ใบรายการสินคา้และราคาส าหรับเสนอขาย (Proforma Invoice) หรือ ใบแจง้รายการ 
สินคา้ (Invoice) หรือ เอกสารท่ีอา้งอิง  (Quotation)  ตอ้งมีลายมือช่ือและต าแหน่งของผูท่ี้มีอ านาจลงนามจาก 
บริษทัผูข้ายในต่างประเทศ  (กรณีมีปัญหาอาจขอส าเนาบตัรประจ าตวั  (ID Card)  ของผูล้งนามเพื่อประกอบ 
การพิจารณา) 
         ๕.๔  ใบรายการสินคา้และราคาส าหรับเสนอขาย (Proforma Invoice) หรือใบแจง้รายการ
สินคา้ (Invoice) หรือ เอกสารท่ีอา้งอิง  (Quotation)  ตอ้งระบุวนัท่ีหลงัวนัท าสัญญาซ้ือ-ขาย แต่ตอ้งก่อนวนัท่ี 
สัญญาหมดอายุ 
         ๕.๕ ใบรายการสินคา้และราคาส าหรับเสนอขาย (Proforma Invoice) หรือใบแจง้รายการ
สินคา้ (Invoice) หรือ เอกสารท่ีอา้งอิง  (Quotation)    ตอ้งระบุสกุลเงินต่างประเทศท่ีท าการซ้ือ-ขายอยา่งชดัเจน 
ช่ือเตม็ของวสัดุ (ตรงกบัช่ือในแบบพิมพใ์บค าขอ และสัญญาซ้ือ-ขาย จ านวน/รุ่นสินคา้) ตรงกบัใบเสนอราคา 
แคตตาล๊อก (Catalogue)   และประเภทพาหนะน าเขา้ไวอ้ยา่งชดัเจน 
  บริษทัผูข้ายในประเทศตอ้งไม่ออกใบรายการสินคา้และราคาส าหรับเสนอขาย (Proforma 
Invoice) หรือใบแจง้รายการสินคา้ (Invoice) หรือ เอกสารท่ีอา้งอิง  (Quotation)  เอง  รวมทั้งหา้มแกไ้ข หรือ
เพิ่มเติมขอ้ความอ่ืนใดดว้ย 
  ๖. ส าเนาสัญญาซ้ือ-ขาย ตอ้งระบุรายละเอียด ดงัน้ี 

       ๖.๑ สัญญาซ้ือ-ขาย  ตอ้งกระท าโดยผูซ้ื้อ คือหวัหนา้ส่วนราชการ  หวัหนา้หน่วยงาน 

หวัหนา้สถานศึกษา  หรือผูมี้อ านาจก่อนิติสัมพนัธ์  ส าหรับสถานศึกษา หรือหน่วยงาน และใหห้มายความถึง 
ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมายฝ่ายหน่ึง  กบัผูข้ายคือผูมี้อ  านาจผกูพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรอง
ของส านกังานทะเบียนหุ้นส่วน หรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย  บริษทัอีกฝ่ายหน่ึง  ทั้งน้ีจะตอ้ง
แนบหนงัสือมอบอ านาจ  และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัดว้ย 
       ๖.๒ การลงนามในสัญญาซ้ือ-ขาย ส่วนตน้และส่วนทา้ยตอ้งเป็นบุคคลเดียวกนัและ 
ตอ้งลงนามครบทุกคนทั้งผูซ้ื้อ ผูข้ายและพยาน 

       ๖.๓ ราคาท่ีระบุในสัญญาซ้ือ-ขาย ตอ้งตรงกบัราคาในใบเสนอราคา  หากมีการลดราคา
ตอ้งแนบหลกัฐานการต่อรองราคาดว้ย  (โดยผูล้ดราคาตอ้งเป็นบุคคลเดียวกบัผูเ้สนอราคา) 
       ๖.๔ การระบุราคาซ้ือ-ขาย ตามสัญญาตอ้งระบุราคาท่ีเป็นจริง  หากการซ้ือ-ขายนั้น  
มีการซ้ือของในประเทศในราคารวมอากรน าเขา้ดว้ย  จะตอ้งแยกจ านวนใหช้ดัเจนวา่มีราคายกเวน้อากรน าเขา้  
ราคารวมอากรน าเขา้  และภาษีมูลค่าเพิ่มอยา่งละเท่าไร 

๗. การส่งเอกสารค าขอรับรองเพื่อยกเวน้อากรน าเขา้ และการรับ-ส่งหนงัสือ  ใหด้ าเนินการ   
ดงัน้ี 
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  ๗.๑   การรับ-ส่งหนงัสือระหวา่งหน่วยงานท่ียืน่ค  าขอกบัส านกังานปลดักระทรวง ใหรั้บ 
และส่งท่ีฝ่ายเลขานุการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวง พร้อมทั้งแนบเอกสารต่าง ๆ ตามท่ีระบุใน 
ขอ้ ๓  โดยใหห้วัหนา้ส่วนราชการ  หวัหนา้หน่วยงาน  หวัหนา้สถานศึกษา หรือผูรั้บมอบอ านาจเป็นผูล้งนาม
ในหนงัสือน าส่งเอกสารดงักล่าว 

   ๗.๒  เม่ือฝ่ายเลขานุการ โดยส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวง ไดรั้บเร่ือง 
การขอยกเวน้อากรน าเขา้จากหน่วยงานแลว้ ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

    ๗.๒.๑  กรณีหน่วยงานท่ียืน่ค าขอจดัส่งค าขอรับรองเพื่อยกเวน้อาการน าเขา้ต่อ 
ฝ่ายเลขานุการดว้ยตนเอง  ฝ่ายเลขานุการจะตรวจสอบความครบถว้นและความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบ 
ค าขอจากใบส าคญัแสดงรายการ หากเอกสารไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ฝ่ายเลขานุการจะส่งค าขอดงักล่าวคืน
พร้อมค าแนะน าในการปรับปรุงค าขอใหม่ 

  ๗.๒.๒  กรณีหน่วยงานท่ียื่นค าขอจดัส่งค าขอรับรองเพื่อยกเวน้อากรน าเขา้ทางไปรษณีย ์
ฝ่ายเลขานุการจะตรวจสอบความครบถว้นและความสมบูรณ์ของเอกสารจากใบส าคญัแสดงรายการ หากเอกสาร
ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ฝ่ายเลขานุการจะส่งหนงัสือขอขอ้มูลเพิ่มเติมไปยงัหน่วยงานเจา้ของค าขอทางไปรษณีย ์

๘. ในการพิจารณารับรองเพื่อยกเวน้อากรน าเขา้   กระทรวงศึกษาธิการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ 
ข้ึนคณะหน่ึงเพื่อพิจารณาด าเนินการให้การรับรองเพื่อยกเวน้อากรน าเขา้และให้ด าเนินการตามเง่ือนไข 
ในการพิจารณาดงัน้ี 

      ๘.๑ กรณีเอกสารประกอบค าขอครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลงั 
ใหฝ่้ายเลขานุการฯ ด าเนินการเสนอประธานคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบ เพื่อฝ่ายเลขานุการจะไดจ้ดัท า
หนงัสือรับรองถึงกรมศุลกากร 

      ๘.๒ ในการพิจารณาของฝ่ายเลขานุการ หากไม่สามารถวนิิจฉยัไดใ้หฝ่้ายเลขานุการ
น าเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณา  ซ่ึงอาจเสนอตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณีก็ได ้

      ๘.๓ ฝ่ายเลขานุการจะตอ้งรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ  เดือนละ ๑ คร้ัง 
      ๘.๔ ประธานคณะกรรมการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจะเป็นผูล้งนามในหนงัสือรับรอง

ไปยงัอธิบดีกรมศุลกากร 
             ๘.๕ การพิจารณารับรองเพื่อยกเวน้ของคณะกรรมการ  ตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบราคาของ
ในสัญญาซ้ือ-ขาย  กบัราคาของในใบรายการสินคา้และราคาส าหรับเสนอขาย (Proforma Invoice) หรือ   
ใบแจง้รายการสินคา้ (Invoice) หรือ เอกสารท่ีอา้งอิง  (Quotation)  ดว้ย  หากปรากฏวา่อตัราส่วนแตกต่างกนั
เกินกวา่ ๑.๕ เท่า  ใหค้ณะกรรมการแจง้ใหห้น่วยงานท่ีขอรับรองเพื่อยกเวน้อากรน าเขา้ช้ีแจงเหตุผลประกอบ 

การพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป 
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๙. การส่งคืนเคร่ืองมือท่ีไดรั้บอนุมติัใหย้กเวน้อากรน าเขา้แลว้ออกนอกราชอาณาจกัร 
เน่ืองจากเคร่ืองมือช ารุด  ให้หน่วยงานผูข้อยกเวน้อากรน าเขา้ด าเนินการ ดงัน้ี 

     ๙.๑  การส่งเคร่ืองมือออกนอกราชอาณาจกัรเพื่อรับการซ่อมแซม   หน่วยงานตอ้งเสนอ
เร่ืองถึงส านกังานศุลกากร  ณ ท่าหรือท่ีท่ีส่งของออกเพื่อส่งเคร่ืองมือออกไปซ่อมแซม  และจะน ากลบัเขา้มา
เม่ือการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยมีใบสุทธิส าหรับน ากลบัเขา้มาแนบใบขนสินคา้ขาออกขณะส่งออก 

    ๙.๒  การส่งเคร่ืองมือคืนบริษทัเพื่อบริษทัจะส่งเคร่ืองมือตวัใหม่ใหท้ดแทนเคร่ืองมือเดิม  
(กรณีเคร่ืองมือช ารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได)้  หน่วยงานผูข้อยกเวน้อากรน าเขา้จะตอ้งแจง้เร่ืองไป
ยงักระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกระทรวงศึกษาธิการ จะไดแ้จง้กรมศุลกากรเพื่อเรียกเก็บอากรน าเขา้เคร่ืองมือ
ช ารุดท่ีส่งคืนดงักล่าวจากหน่วยงานผูข้อยกเวน้อากรน าเขา้   ส าหรับเคร่ืองมือชุดใหม่หน่วยงานนั้นจะตอ้ง
ด าเนินการขอยกเวน้อากรน าเขา้ใหม่อีกคร้ัง 
  ๑๐. กรณีหน่วยงานผูข้อยกเวน้อากรน าเขา้  จ  าหน่ายจ่ายโอนวตัถุท่ีไดรั้บการอนุมติัให้ยกเวน้
อากรน าเขา้ใหแ้ก่ผูอ่ื้นซ่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บการยกเวน้อากรน าเขา้  ก่อนระยะเวลา  ๕  ปี  นบัตั้งแต่วนัท่ีน าเขา้ 
ใหห้น่วยงานดงักล่าวแจง้ให้กระทรวงศึกษาธิการทราบเป็นหนงัสือทนัที  เพื่อกระทรวงศึกษาธิการจะไดแ้จง้
ใหก้รมศุลกากรเรียกเก็บอากรตามกฎหมายต่อไป 
 
  ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  
 
    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 

 

 

      (นายจาตุรนต ์ ฉายแสง) 
         รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
 


