ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ
เรื่ อง การรับรองการยกเว้นอากรสําหรับของที่นาํ เข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจยั
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การลดอัตราอากร และการยกเว้นอากรศุลกากร
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒๐)
------------------------ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒๐) ยกเว้นอากรสําหรับ
ของที่นาํ เข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจยั โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขให้ของที่จะได้รับการยกเว้นอากร
จะต้องเป็ นของที่นาํ ไปใช้เพื่อการศึกษาและการวิจยั ที่ผา่ นการพิจารณาและรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
และต้องเป็ นของที่ไม่มีการผลิ ตภายในประเทศ เว้นแต่กระทรวงศึกษาธิ การเห็นว่ามีความจําเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศ นั้น
กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองการยกเว้นอากรสําหรับ
ของที่นาํ เข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจยั ดังต่อไปนี้
๑. หน่วยงานที่มีสิทธิ ได้รับการยกเว้นอากรสําหรับของที่นาํ เข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจยั
ได้แก่
๑.๑ สถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่จดั การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวง ทบวง กรม หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑.๒ สถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่จดั การศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน
หรื อกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แล้วแต่กรณี
๑.๓ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่มีกฎหมายเฉพาะในระดับพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด
พระราชกฤษฎีกา หรื อกฎกระทรวง กําหนดให้มีอาํ นาจหน้าที่และวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและการวิจยั
อันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
๑.๔ สมาคมและมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การวิจยั ทางการศึกษา

-๒๒. ของที่จะได้รับการพิจารณารับรองเพื่อยกเว้นอากรนําเข้าจะต้องเป็ นของตามประเภท
และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร
ตามาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒) ดังนี้
๒.๑ ประเภทของที่จะได้รับการยกเว้นอากรนําเข้า ได้แก่
(๑) หนังสื อพิมพ์ สิ่ งพิมพ์และเอกสาร
(๒) ศิลปวัตถุและสิ่ งที่นกั สะสมรวบรวมไว้ซ่ ึ งเกี่ยวกับการศึกษา วิทยาศาสตร์
หรื อวัฒนธรรม
(๓) โสตทัศนูปกรณ์ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรื อวัฒนธรรม
(๔) วัสดุและเครื่ องมือหรื อเครื่ องใช้วทิ ยาศาสตร์
(๕) สิ่ งของสําหรับคนพิการ
(๖) เครื่ องดนตรี อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์เสริ มทักษะ
(๗) อุปกรณ์การศึกษาด้านศิลปะและสถาปั ตยกรรมศาสตร์
๒.๒ ของที่นาํ เข้าต้องเป็ นของที่ไม่มีการผลิตภายในประเทศ เว้นแต่กระทรวง
ศึกษาธิ การเห็นว่ามีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งนําเข้ามาจากต่างประเทศ
๒.๓ ของที่นาํ เข้าต้องนํามาใช้เพื่อการศึกษาและหรื อการวิจยั เท่านั้น
๓. ของที่นาํ เข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจยั ต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๑ ของที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษา (การเรี ยนการสอน) จะต้องแนบรายละเอียด
ของหลักสู ตรหรื อลักษณะวิชาที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
๓.๒ ของที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิจยั ต้องแนบโครงการวิจยั ที่ได้รับการอนุมตั ิ
จากหน่วยงานระดับกรม หรื อเทียบเท่า ทั้งนี้ จะต้องระบุชื่อเครื่ องมือดังกล่าวไว้ในโครงการวิจยั ด้วย
๔. เอกสารประกอบคําขอให้หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับรองเพื่อยกเว้นอากรนําเข้ายืน่
พร้อมสําเนาจํานวน ๕ ชุด โดยเรี ยงลําดับของเอกสาร ดังนี้
๔.๑ กรณี หน่วยงานจัดซื้ อวัสดุจากบริ ษทั ต่างประเทศโดยตรง
(๑) แบบพิมพ์ใบคําขอยกเว้นอากรนําเข้า ลงนามโดยหัวหน้าส่ วนราชการหรื อเทียบเท่า
(๒) แบบแสดงรายการเอกสาร
(๓) สําเนาใบรายการสิ นค้าและราคาสําหรับเสนอขาย (Proforma Invoice) หรื อ
ใบแจ้งรายการสิ นค้า (Invoice) หรื อ เอกสารที่อา้ งอิง (Quotation) ที่อ่านได้ชดั เจน และมีขอ้ ความเป็ นอักษร
ภาษาอังกฤษ ถ้ามีขอ้ ความเป็ นอักษรภาษาอื่นให้แปลเป็ นภาษาไทยพร้อมแนบสําเนาต้นฉบับที่ชดั เจนด้วย

-๓(๔) สําเนาแคตตาล๊อก (Catalogue) และคุณลักษณะ (Specification) ระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับวัสดุที่ขอยกเว้นอากรนําเข้า ทั้งนี้หน่วยงานจะต้องทําเครื่ องหมายกํากับรายการวัสดุในเอกสารดังกล่าว
ให้สอดคล้องกับรายการในใบรายการสิ นค้าและราคาสําหรับเสนอขาย (Proforma Invoice) หรื อใบแจ้งรายการ
สิ นค้า (Invoice) หรื อ เอกสารที่อา้ งอิง (Quotation) และหากมีจาํ นวนวัสดุมากจะต้องทําตารางเปรี ยบเทียบ
รายการวัสดุในใบรายการสิ นค้าและราคาสําหรับเสนอขาย (Proforma Invoice) หรื อ ใบแจ้งรายการสิ นค้า
(Invoice) หรื อ เอกสารที่อา้ งอิง (Quotation) กับใบเสนอราคา หรื อ แคตตาล๊อก (Catalogue) ให้ชดั เจน และ
เข้าใจง่ายด้วย
(๕) สําเนาเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) ที่ชดั เจน
(๖) ตราสารการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิให้นายทะเบียนเป็ นผูร้ ับรองตราสาร
(๗) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
๔.๒ กรณี หน่วยงานจัดซื้ อวัสดุผา่ นบริ ษทั ผูแ้ ทนจําหน่ายในประเทศไทย
(๑) เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 4.1
(๒) สําเนาสัญญาซื้ อ-ขาย และใบเสนอราคาที่ระบุราคายกเว้นอากรนําเข้าที่สอดคล้อง
ตรงกันหนังสื อมอบอํานาจและหนังสื อหลักฐานการจดทะเบียนบริ ษทั (กรณี จดั ซื้ อวัสดุผา่ นบริ ษทั ผูแ้ ทนจําหน่าย
ในประเทศไทย) รวมทั้งหนังสื อแสดงการต่อรองราคา (ถ้ามี)
(๓) เอกสารหลักฐานการจัดตั้งสมาคมหรื อมูลนิธิที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของมูลนิธิหรื อสมาคมที่นายทะเบียนมูลนิธิหรื อสมาคมรับรอง
(๔) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
๔.๓ การยืน่ เอกสารประกอบคําขอรับรองเพื่อยกเว้นอากรนําเข้าให้หน่วยงานที่ยนื่ ขอ
ต้องตรวจสอบความถูกต้องของสําเนากับต้นฉบับ และรับรองสําเนาถูกต้องด้วย
๕. สําเนาใบรายการสิ นค้าและราคาสําหรับเสนอขาย (Proforma Invoice) หรื อ
ใบแจ้งรายการสิ นค้า (Invoice) หรื อ เอกสารที่อา้ งอิง (Quotation) ต้องระบุรายละเอียดดังนี้
๕.๑ ชื่อผูต้ ราส่ ง (Consigner) คือ ชื่ อบริ ษทั ผูข้ ายในต่างประทศ
๕.๒ ชื่อผูร้ ับตราส่ ง (Consignee) มี ๒ ลักษณะ คือ
๕.๒.๑ กรณี จดั ซื้ อวัสดุโดยตรงจะเป็ นชื่อหน่วยงานผูซ้ ้ือ
๕.๒.๒ กรณี ซ้ื อผ่านบริ ษทั ผูแ้ ทนจําหน่ายในประเทศ จะเป็ นชื่ อบริ ษทั ผูแ้ ทนจําหน่าย
และหน่วยงานผูซ้ ้ือ

-๔๕.๓ ใบรายการสิ นค้าและราคาสําหรับเสนอขาย (Proforma Invoice) หรื อ ใบแจ้งรายการ
สิ นค้า (Invoice) หรื อ เอกสารที่อา้ งอิง (Quotation) ต้องมีลายมือชื่อและตําแหน่งของผูท้ ี่มีอาํ นาจลงนามจาก
บริ ษทั ผูข้ ายในต่างประเทศ (กรณี มีปัญหาอาจขอสําเนาบัตรประจําตัว (ID Card) ของผูล้ งนามเพื่อประกอบ
การพิจารณา)
๕.๔ ใบรายการสิ นค้าและราคาสําหรับเสนอขาย (Proforma Invoice) หรื อใบแจ้งรายการ
สิ นค้า (Invoice) หรื อ เอกสารที่อา้ งอิง (Quotation) ต้องระบุวนั ที่หลังวันทําสัญญาซื้ อ-ขาย แต่ตอ้ งก่อนวันที่
สัญญาหมดอายุ
๕.๕ ใบรายการสิ นค้าและราคาสําหรับเสนอขาย (Proforma Invoice) หรื อใบแจ้งรายการ
สิ นค้า (Invoice) หรื อ เอกสารที่อา้ งอิง (Quotation) ต้องระบุสกุลเงินต่างประเทศที่ทาํ การซื้ อ-ขายอย่างชัดเจน
ชื่อเต็มของวัสดุ (ตรงกับชื่อในแบบพิมพ์ใบคําขอ และสัญญาซื้ อ-ขาย จํานวน/รุ่ นสิ นค้า) ตรงกับใบเสนอราคา
แคตตาล๊อก (Catalogue) และประเภทพาหนะนําเข้าไว้อย่างชัดเจน
บริ ษทั ผูข้ ายในประเทศต้องไม่ออกใบรายการสิ นค้าและราคาสําหรับเสนอขาย (Proforma
Invoice) หรื อใบแจ้งรายการสิ นค้า (Invoice) หรื อ เอกสารที่อา้ งอิง (Quotation) เอง รวมทั้งห้ามแก้ไข หรื อ
เพิ่มเติมข้อความอื่นใดด้วย
๖. สําเนาสัญญาซื้อ-ขาย ต้องระบุรายละเอียด ดังนี้
๖.๑ สัญญาซื้อ-ขาย ต้องกระทําโดยผูซ้ ้ื อ คือหัวหน้าส่ วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
หัวหน้าสถานศึกษา หรื อผูม้ ีอาํ นาจก่อนิติสัมพันธ์ สําหรับสถานศึกษา หรื อหน่วยงาน และให้หมายความถึง
ผูไ้ ด้รับมอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายฝ่ ายหนึ่ง กับผูข้ ายคือผูม้ ีอาํ นาจผูกพันนิติบุคคลตามหนังสื อรับรอง
ของสํานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วน หรื อผูไ้ ด้รับมอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย บริ ษทั อีกฝ่ ายหนึ่ง ทั้งนี้จะต้อง
แนบหนังสื อมอบอํานาจ และหนังสื อรับรองการจดทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั ด้วย
๖.๒ การลงนามในสัญญาซื้ อ-ขาย ส่ วนต้นและส่ วนท้ายต้องเป็ นบุคคลเดียวกันและ
ต้องลงนามครบทุกคนทั้งผูซ้ ้ื อ ผูข้ ายและพยาน
๖.๓ ราคาที่ระบุในสัญญาซื้อ-ขาย ต้องตรงกับราคาในใบเสนอราคา หากมีการลดราคา
ต้องแนบหลักฐานการต่อรองราคาด้วย (โดยผูล้ ดราคาต้องเป็ นบุคคลเดียวกับผูเ้ สนอราคา)
๖.๔ การระบุราคาซื้อ-ขาย ตามสัญญาต้องระบุราคาที่เป็ นจริ ง หากการซื้ อ-ขายนั้น
มีการซื้ อของในประเทศในราคารวมอากรนําเข้าด้วย จะต้องแยกจํานวนให้ชดั เจนว่ามีราคายกเว้นอากรนําเข้า
ราคารวมอากรนําเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างละเท่าไร
๗. การส่ งเอกสารคําขอรับรองเพื่อยกเว้นอากรนําเข้า และการรับ-ส่ งหนังสื อ ให้ดาํ เนินการ
ดังนี้

-๕๗.๑ การรับ-ส่ งหนังสื อระหว่างหน่วยงานที่ยนื่ คําขอกับสํานักงานปลัดกระทรวง ให้รับ
และส่ งที่ฝ่ายเลขานุการ สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวง พร้อมทั้งแนบเอกสารต่าง ๆ ตามที่ระบุใน
ข้อ ๓ โดยให้หวั หน้าส่ วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าสถานศึกษา หรื อผูร้ ับมอบอํานาจเป็ นผูล้ งนาม
ในหนังสื อนําส่ งเอกสารดังกล่าว
๗.๒ เมื่อฝ่ ายเลขานุการ โดยสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวง ได้รับเรื่ อง
การขอยกเว้นอากรนําเข้าจากหน่วยงานแล้ว ให้ดาํ เนินการดังนี้
๗.๒.๑ กรณี หน่วยงานที่ยนื่ คําขอจัดส่ งคําขอรับรองเพื่อยกเว้นอาการนําเข้าต่อ
ฝ่ ายเลขานุการด้วยตนเอง ฝ่ ายเลขานุการจะตรวจสอบความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบ
คําขอจากใบสําคัญแสดงรายการ หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง ฝ่ ายเลขานุการจะส่ งคําขอดังกล่าวคืน
พร้อมคําแนะนําในการปรับปรุ งคําขอใหม่
๗.๒.๒ กรณี หน่วยงานที่ยื่นคําขอจัดส่ งคําขอรับรองเพื่อยกเว้นอากรนําเข้าทางไปรษณี ย ์
ฝ่ ายเลขานุการจะตรวจสอบความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของเอกสารจากใบสําคัญแสดงรายการ หากเอกสาร
ไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง ฝ่ ายเลขานุการจะส่ งหนังสื อขอข้อมูลเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานเจ้าของคําขอทางไปรษณี ย ์
๘. ในการพิจารณารับรองเพื่อยกเว้นอากรนําเข้า กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาดําเนิ นการให้การรับรองเพื่อยกเว้นอากรนําเข้าและให้ดาํ เนิ นการตามเงื่อนไข
ในการพิจารณาดังนี้
๘.๑ กรณี เอกสารประกอบคําขอครบถ้วน ถูกต้อง และเป็ นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนิ นการเสนอประธานคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ เพื่อฝ่ ายเลขานุการจะได้จดั ทํา
หนังสื อรับรองถึงกรมศุลกากร
๘.๒ ในการพิจารณาของฝ่ ายเลขานุการ หากไม่สามารถวินิจฉัยได้ให้ฝ่ายเลขานุการ
นําเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณา ซึ่ งอาจเสนอตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็ นรายกรณี ก็ได้
๘.๓ ฝ่ ายเลขานุการจะต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ เดือนละ ๑ ครั้ง
๘.๔ ประธานคณะกรรมการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจะเป็ นผูล้ งนามในหนังสื อรับรอง
ไปยังอธิ บดีกรมศุลกากร
๘.๕ การพิจารณารับรองเพื่อยกเว้นของคณะกรรมการ ต้องพิจารณาเปรี ยบเทียบราคาของ
ในสัญญาซื้อ-ขาย กับราคาของในใบรายการสิ นค้าและราคาสําหรับเสนอขาย (Proforma Invoice) หรื อ
ใบแจ้งรายการสิ นค้า (Invoice) หรื อ เอกสารที่อา้ งอิง (Quotation) ด้วย หากปรากฏว่าอัตราส่ วนแตกต่างกัน
เกินกว่า ๑.๕ เท่า ให้คณะกรรมการแจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับรองเพื่อยกเว้นอากรนําเข้าชี้แจงเหตุผลประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป

-๖๙. การส่ งคืนเครื่ องมือที่ได้รับอนุมตั ิให้ยกเว้นอากรนําเข้าแล้วออกนอกราชอาณาจักร
เนื่องจากเครื่ องมือชํารุ ด ให้หน่วยงานผูข้ อยกเว้นอากรนําเข้าดําเนิ นการ ดังนี้
๙.๑ การส่ งเครื่ องมือออกนอกราชอาณาจักรเพื่อรับการซ่อมแซม หน่วยงานต้องเสนอ
เรื่ องถึงสํานักงานศุลกากร ณ ท่าหรื อที่ที่ส่งของออกเพื่อส่ งเครื่ องมือออกไปซ่อมแซม และจะนํากลับเข้ามา
เมื่อการซ่ อมแซมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว โดยมีใบสุ ทธิ สาํ หรับนํากลับเข้ามาแนบใบขนสิ นค้าขาออกขณะส่ งออก
๙.๒ การส่ งเครื่ องมือคืนบริ ษทั เพื่อบริ ษทั จะส่ งเครื่ องมือตัวใหม่ให้ทดแทนเครื่ องมือเดิม
(กรณี เครื่ องมือชํารุ ดเสี ยหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้) หน่วยงานผูข้ อยกเว้นอากรนําเข้าจะต้องแจ้งเรื่ องไป
ยังกระทรวงศึกษาธิ การ เพื่อกระทรวงศึกษาธิ การ จะได้แจ้งกรมศุลกากรเพื่อเรี ยกเก็บอากรนําเข้าเครื่ องมือ
ชํารุ ดที่ส่งคืนดังกล่าวจากหน่วยงานผูข้ อยกเว้นอากรนําเข้า สําหรับเครื่ องมือชุดใหม่หน่วยงานนั้นจะต้อง
ดําเนินการขอยกเว้นอากรนําเข้าใหม่อีกครั้ง
๑๐. กรณี หน่วยงานผูข้ อยกเว้นอากรนําเข้า จําหน่ายจ่ายโอนวัตถุที่ได้รับการอนุมตั ิให้ยกเว้น
อากรนําเข้าให้แก่ผอู ้ ื่นซึ่ งไม่มีสิทธิ ได้รับการยกเว้นอากรนําเข้า ก่อนระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วนั ที่นาํ เข้า
ให้หน่วยงานดังกล่าวแจ้งให้กระทรวงศึกษาธิ การทราบเป็ นหนังสื อทันที เพื่อกระทรวงศึกษาธิ การจะได้แจ้ง
ให้กรมศุลกากรเรี ยกเก็บอากรตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ

