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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ๔๔๘)
พ.ศ. ๒๕๔๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เปน การสมควรยกเว น ภาษีมูล คาเพิ่ม สํา หรับ การขายสิน ค าของคลั งสิน คาทั ณฑบ น
สําหรับแสดงและขายของที่เก็ บ ในคลั งสิน คา ทัณฑ บนนั้น ตามกฎหมายวา ดวยศุล กากรที่ ตั้งอยูใ น
สนามบินศุลกากร บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๘๑
(๑) (น) แหงประมวลรั ษฎากร ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญัติ แก ไขเพิ่ มเติ มประมวลรั ษฎากร
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ๔๔๘) พ.ศ. ๒๕๔๙”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๖) ของมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
“(๑๖) การขายสินคาของคลังสิน คาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินคา
ทัณ ฑบ นนั้น ตามกฎหมายวา ดว ยศุล กากรที่ตั้ งอยู ใ นสนามบิ น ศุล กากร ให แ กผู เ ดิน ทางเข า มาใน
ราชอาณาจักร สําหรับมูลคาของฐานภาษีอันเนื่องมาจากการขายสินคา ดังตอไปนี้
(ก) สินคาที่ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรซื้อเพื่อใชเองเปนการสวนตัว หรือใชในวิชาชีพ
ราคารวมกันไมเกินสองหมื่นบาท
(ข) สิน คาที่ใ ชใ นบานเรือ นที่ผูเดิน ทางเขามาในราชอาณาจักรเนื่องจากการยายภูมิลําเนา
ซื้อ ราคารวมกันไมเกินหาหมื่นบาท
(ค) บุ ห รี่ ป ริ ม าณไม เ กิ น สองร อ ยมวน หรื อ ซิ ก าร ห รื อ ยาเส น ปริ ม าณไม เ กิ น อย า งละ
สองรอยหาสิบกรัม หรือหลายชนิดรวมกัน ปริม าณไมเกิน สองรอยหาสิบกรัม แตทั้งนี้ บุหรี่ตองมี
ปริมาณไมเกินสองรอยมวน
(ง) สุราปริมาณไมเกินหนึ่งลิตร
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีก าฉบับนี้ คือ โดยที่การขายสิน คาใหแกผูเดิน ทาง
เขามาในราชอาณาจักรของคลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินคาทัณฑบนนั้น
อยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรซื้อของ
จากคลังสิน คาทัณ ฑบ นที่ตั้งอยูใ นสนามบิน ศุลกากรแทนการซื้อจากตางประเทศ อัน จะเปน การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน ทางการคาและสงวนไวซึ่ง เงิน ตราตางประเทศ รวมทั้งเป น การสนับสนุ น
ผูประกอบการคลังสินคาทัณฑบน สมควรยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกการขายสินคาของคลังสินคาทัณฑบน
สําหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินคาทัณฑบนนั้นตามกฎหมายวาดวยศุลกากรที่ตั้งอยูในสนามบิน
ศุล กากรสํา หรั บการขายสิน ค าบางประเภทให แ ก ผูเ ดิ น ทางเข า มาในราชอาณาจั ก ร จึ งจํ า เปน ต องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

