ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากร
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
เพื่อประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒
แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ ศก. ๒๑/๒๕๓๙ เรื่อง การเรียกเก็บอากร
พิเศษ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕
(๔) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓)
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕
(๕) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๔)
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๖) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดอัตรา
อากรสําหรับเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณที่ประหยัดพลังงาน หรือที่รักษาสิ่งแวดลอมตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒
แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๒ (๒) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๕
(๗) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดอัตรา
อากรสําหรับสวนประกอบและอุปกรณประกอบที่นาํ เขามาเพื่อใชผลิตหรือประกอบเครื่องใชไฟฟา
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตาม

๒
มาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๒ (๓.๑) ถึงขอ ๒
(๓.๔) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๘) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดอัตรา
อากรสําหรับของที่นําเขามาเพื่อใชผลิตกระสุนปน หรือลูกระเบิด ตามประเภท ๙๓.๐๖
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตาม
มาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๒ (๓.๕) ลงวันที่ ๓๐
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๙) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดอัตรา
อากรสําหรับสวนประกอบ และอุปกรณประกอบที่นาํ เขามาเพื่อใชผลิตหรือประกอบเปน
เครื่องรับโทรศัพทตามประเภทยอย ๘๕๑๗.๑๑ และประเภทยอย ๘๕๑๗.๑๙ ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒
แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๒ (๓.๖) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๕
(๑๐) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดอัตรา
อากรสําหรับสวนประกอบและอุปกรณประกอบที่นาํ เขามาเพื่อใชผลิตหรือประกอบเปน
เครื่องยนตดีเซลแบบลูกสูบนอนเดี่ยวที่มคี วามจุปริมาตรชวงชักภายในกระบอกสูบตั้งแต
๓๓๑ ลูกบาศกเซนติเมตรถึง ๑,๑๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตรตามประเภท ๘๔.๐๘ ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒
แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๒ (๓.๗) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๕
(๑๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดอัตรา
อากรและการยกเวนอากรสําหรับเศษหรือของที่ดอยคุณภาพที่เกิดจากการนําของเขามาผลิต
ผสม ประกอบในคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา ซึ่งมิไดสง ออกนอกราชอาณาจักร
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตาม
มาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๒ (๓.๘) และขอ ๓ (๓.๔)
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๑๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดอัตรา
อากรสําหรับของที่นําเขามาเพื่อใชในโครงการที่เกี่ยวกับการกอสรางแหลงผลิตระบบสงและ
จําหนายไฟฟาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๕ ตามประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒
แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๒ (๓.๙) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๕
(๑๓) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดอัตรา
อากรสําหรับสวนประกอบและอุปกรณประกอบที่นาํ เขามาเพื่อใชผลิตหรือประกอบเปนเพาเวอร
ซัพพลายสําหรับใชในเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัตติ ามประเภทยอย ๘๕๐๔.๔๐ ตามประกาศ

๓
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร
และการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒
แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๒ (๓.๑๐) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๕
(๑๔) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดอัตรา
อากรสําหรับเครื่องจักรในตอนที่ ๘๔ และตอนที่ ๘๕ ที่ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมทั้ง
สวนประกอบและอุปกรณประกอบสําหรับเครื่องจักรดังกลาว กระสวย กรวย แกน หลอด
หรือสิ่งรองรับสําหรับมวนทีค่ ลายกัน ไมวา จะเปนของตามพิกัดประเภทใดที่นําเขามาเพื่อใชใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๒ (๓.๑๑)
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๑๕) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดอัตรา
อากรสําหรับผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาตามประเภทยอย ๗๒๑๑.๑๙
ประเภทยอย ๗๒๑๑.๒๙ ประเภทยอย ๗๒๒๕.๒๐๑ ประเภทยอย ๗๒๒๕.๒๐๙ ประเภทยอย
๗๒๒๕.๔๐ ประเภทยอย ๗๒๒๕.๕๐ ประเภทยอย ๗๒๒๖.๒๐๑ ประเภทยอย ๗๒๒๖.๒๐๙
ประเภทยอย ๗๒๒๖.๙๑ ประเภทยอย ๗๒๒๖.๙๒ และประเภทยอย ๗๒๒๘.๑๐๙ ที่นําเขามา
ใชในอุตสาหกรรมผลิตใบมีดหรือใบเลื่อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตรา
อากรและการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๒ (๓.๑๒) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๑๖) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดอัตรา
อากรสําหรับเคมีภัณฑหรือสิ่งปรุงแตงที่มีคุณสมบัติชวยเรงหรือควบคุมความเจริญเติบโตและ
การใหผลของพืชหรือที่มีคุณสมบัตใิ นการชวยความสมบูรณของพืช รวมทั้งที่ชวยใหผิวเยื่อ
ของตนยางขับน้ํายางออกไดดีขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ
การยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
ขอ ๒ (๔.๑) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๑๗) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดอัตรา
อากรสําหรับผาตามประเภท ๕๒.๐๘ ถึงประเภท ๕๒.๑๒ ที่นําไปใชเปนผาซับโลหิตตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒
แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๒ (๔.๒) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๕
(๑๘) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดอัตรา
อากรสําหรับเรือขุดตามประเภทยอย ๘๙๐๕.๑๐ ที่นาํ เขามาใชช่วั คราว ตามประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒
แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๒ (๗.๑๑) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๕

๔
(๑๙) ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการลดอัตราอากรสําหรับสําหรับของที่นําเขามาเพื่อใชผลิตหัวน้ําหอมและน้ําหอมตามประเภท
๓๓.๐๓ และสิ่งปรุงแตงตามประเภท ๓๓.๐๔ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตรา
อากรและ
การยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
ขอ ๒ (๑๑) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒๐) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดใหเครื่องมือและอุปกรณทาง
การแพทยไดรบั ยกเวนอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการ
ยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
ขอ ๓ (๒) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวน
อากรสําหรับปลา สัตวน้ําอืน่ ๆ และหอยตามประเภท ๐๓.๐๑ ถึงประเภท ๐๓.๐๔ ประเภท
๐๓.๐๖ และประเภท ๐๓.๐๗ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ
การยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
ขอ ๓ (๓.๑) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวน
อากรสําหรับเนื้อปูตามประเภทยอย ๑๖๐๕.๑๐ เนื้อกุงตามประเภทยอย ๑๖๐๕.๒๐ และ
เนื้อหอยลายตามประเภทยอย ๑๖๐๕.๙๐ ที่นําเขามาผลิตเพื่อสงออกตามประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒
แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๓ (๓.๒) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒๓) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวน
อากรสําหรับยูเรียตามประเภทยอย ๓๑๐๒.๑๐ ที่นําเขามาสําหรับใชเปนปุยหรือใชใน
อุตสาหกรรมผลิตหรือผสมหรือประกอบเปนปุย ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๓ (๓.๓) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒๔) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวน
อากรสําหรับของที่นําเขามาใชในการผลิต ผสม ประกอบหรือบรรจุเพื่อสงออกนอกราชอาณาจักร
ตามมาตรา ๑๙ ทวิ และ ๑๙ ตรี แหงพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือของที่นําเขามา
ในราชอาณาจักรและไดรบั ยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน ซึ่งนําเขา
ไปในคลังสินคาทัณฑบนและภายหลังไดมีการสงออก หรือนําออกนอกราชอาณาจักร
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตาม
มาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๓ (๓.๕) ลงวันที่ ๓๐
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

๕
(๒๕) ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการยกเวนอากรสําหรับเศษวัตถุดบิ หรือของที่เสียหายหรือใชไมไดที่เกิดหรือทีจ่ ะใชในการผลิต
ผสม หรือประกอบในคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคาที่ทําลายตามที่ระเบียบพิธีการที่
กรมศุลกากรกําหนด ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๓ (๓.๖) ลงวันที่
๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒๖) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวน
อากรสําหรับของที่นําเขาเก็บรักษาไวในคลังสินคาทัณฑบนตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ ซึ่งเสียหรือเสื่อมคุณภาพที่ทาํ ลายตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากร
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๓ (๓.๗) ลงวันที่
๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒๗) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวน
อากรสําหรับกํามะถันตามประเภทยอย ๒๕๐๓.๐๐ แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติและอะลูมิเนียม
แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติตามประเภท ๒๕.๑๐ กรดซัลฟวริกตามประเภทยอย ๒๘๐๗.๐๐
กรดฟอสฟอริกตามประเภทยอย ๒๘๐๙.๒๐ และแอมโมเนียชนิดที่ปราศจากน้ําตามประเภทยอย
๒๘๑๔.๑๐ ทีผ่ ูนําเขาซึ่งเปนผูที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมนํามาใชผลิต
หรือผสมเปนปุยในกิจการของตนเอง ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร
และการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๓ (๓.๘) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒๘) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวน
อากรสําหรับของที่นําเขามาใช ดัดแปลง ประกอบหรือผลิตเปนยานบกและใชเปนรถโรงเรียน
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตาม
มาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๓ (๓.๙) ลงวันที่ ๓๐
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒๙) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวน
อากรสําหรับเครื่องจักร สวนประกอบและอุปกรณประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและ
เครื่องใชที่ใชกับเครื่องจักรดังกลาว ไมวาจะเปนของตามพิกัดประเภทใดที่อธิบดีกรมศุลกากร
อนุญาตใหนําเขามาเพื่อใชทาํ การผลิตสินคาในคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ
การยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
ขอ ๓ (๓.๑๐) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓๐) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวน
อากรสําหรับ ปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และสัตวนา้ํ ที่ไมมีกระดูกสันหลังอื่น ๆ
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ในตอนที่ ๓ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๓ (๓.๑๑)
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวน
อากรสําหรับของที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยนําเขามาเพื่อใชในโครงการที่เกี่ยวกับระบบ
การผลิตและจําหนายไฟฟาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ เฉพาะที่
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแลวและยังมิไดเสียอากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๓ (๔.๑) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวน
อากรสําหรับของที่นําเขามาเพื่อใชสรางศูนยซอมเครื่องบินลําตัวกวางตามโครงการทีค่ ณะรัฐมนตรี
ไดอนุมัติแลว ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๓ (๔.๒)
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓๓) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวน
อากรสําหรับของที่นําเขามาเพื่อใชซอมเครื่องฝกการบินภาคพืน้ ดินตามประเภท ๘๘.๐๕
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตาม
มาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๓ (๔.๓)
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓๔) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวน
อากรสําหรับของที่นําเขามาเพื่อใชซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช โครงกอสราง
ยานพาหนะ สวนประกอบ อุปกรณและวัสดุอื่นที่ใชในการประกอบกิจการปโตรเลียมของผูรับ
สัมปทานหรือผูที่รับจางโดยตรงจากผูรับสัมปทาน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๓ (๔.๔) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓๕) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวน
อากรสําหรับของที่นําเขามาเพื่อใชผลิตแจคเก็ตและแพลทฟอรมในการสรางแทนขุดเจาะน้ํามัน
หรือกาซธรรมชาติ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๓ (๔.๕)
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓๖) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๕)
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓๗) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวน
อากรสําหรับของที่นําเขามาเพื่อใชผลิตหรือประกอบเปนสวนประกอบหรืออุปกรณประกอบของ
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เครื่องรับโทรทัศนตามประเภทยอย
๘๕๒๘.๑๒ และประเภทยอย ๘๕๒๘.๑๓ หรือ
สวนประกอบและอุปกรณประกอบที่นําเขามาเพื่อใชผลิตหรือประกอบเปนเครื่องรับโทรทัศนตาม
ประเภทยอย ๘๕๒๘.๑๒ และประเภทยอย ๘๕๒๘.๑๓ หรือของที่นําเขามาเพื่อใชผลิตเคเบิลใย
นําแสงตามประเภทยอย ๘๕๔๔.๗๐ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ
การยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ
๓ (๑๖) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓๘) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๖)
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓๙) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๗)
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔๐) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘)
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๙)
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๐)
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔๓) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๑)
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔๔) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๒)
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔๕) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดอัตรา
อากรสําหรับสวนประกอบและอุปกรณประกอบที่นาํ เขามาเพื่อประกอบหรือผลิตเปนยานบกตาม
ตอนที่ ๘๗ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากร
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๒ (๕) ลงวันที่ ๑๙
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔๖) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดอัตรา
อากรสําหรับของที่นําเขามาเพื่อใชผลิตหรือประกอบเปนสวนประกอบหรืออุปกรณประกอบของ
ยานยนตตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึงประเภท ๘๗.๐๖ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง

๘
การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๒ (๘) ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔๗) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดอัตรา
อากรสําหรับของที่นําเขามาใชในอุตสาหกรรมที่ใชเหล็กแผนเคลือบดีบกุ และเหล็กแผนเคลือบ
โครเมียมเพื่อทํากระปอง อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ
การยกเวนอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
ขอ ๒ (๑๒) ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔๘) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นสําหรับ
ขาวโพดที่ใชเปนอาหารสัตว ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔๙) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๓)
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๕๐) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๔)
ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๕๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๕)
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๕๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๖)
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(๕๓) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๗)
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(๕๔) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๘)
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(๕๕) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๙)
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(๕๖) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒๐)
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

๙
(๕๗) ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ
การยกเวนอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(ฉบับที่ ๒๑)
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(๕๘) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒๒)
ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(๕๙) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒๓)
ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖๐) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒๔)
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒๕)
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒๖)
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖๓) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒๗)
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖๔) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒๘)
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖๕) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒๙)
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖๖) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓๐)
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖๗) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓๑)
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๐
(๖๘) ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ
การยกเวนอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(ฉบับที่ ๓๒)
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
(๖๙) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓๓)
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(๗๐) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓๔)
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(๗๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓๕)
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๒ ใหลดอัตราอากรสําหรับของในภาค ๒ แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. .... ดังตอไปนี้
(๑) ของซึ่งกําหนดใหไดรับการลดอัตราอากรตามบัญชีทายประกาศนี้
(๒) เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณที่ประหยัดพลังงาน หรือที่รักษาสิ่งแวดลอม
ไมวาจะเปนของตามพิกัดประเภทใด ใหลดอัตราอากรตาม (๒.๑) หรือ (๒.๒) แลวแตอัตราใด
คํานวณไดเปนเงินต่าํ กวา
(๒.๑) ลดลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนดไวในพิกดั อัตราศุลกากร
(๒.๒) ในกรณีที่ตองเสียอากรตามอัตราทีก่ ําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากร
ในอัตราตามราคาสูงกวารอยละ ๕ ใหลดลงเหลือรอยละ ๕ หรือในอัตราตามสภาพซึ่งเมื่อเทียบ
เปนรอยละของราคาแลวสูงกวารอยละ ๕ ใหลดลงเหลือเทียบเทารอยละ ๕
การลดอัตราอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการลดอัตราอากรตาม
(๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณท่ปี ระหยัดพลังงาน ทีอ่ ยูในขายไดรบั การ
ลดอัตราอากร ตองเปนชนิดและประเภท และเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) นําของเสียหรือพลังงานปลอยทิ้งจากอุตสาหกรรมมาใชประโยชน
เปนพลังงานไดอีก
(๒) ใชแหลงพลังงานอื่นทดแทนพลังงานที่ใชไฟฟาหรือเชื้อเพลิง
ผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๓) เสริมหรือทดแทนเครือ่ งจักรเดิมหรือกระบวนการเดิม เพื่อให
ประหยัดพลังงาน

๑๑
(๔) เครื่องจักร
วัสดุและอุปกรณที่ประหยัดพลังงานตองมี
ระยะเวลาคุมทุนไมเกินเจ็ดปนับตั้งแตเริ่มใชงานโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
พิจารณาเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอมกําหนด
(ข) เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณที่รักษาสิ่งแวดลอม อันไดแก เครื่องจักร
วัสดุและอุปกรณที่สามารถลดมลพิษที่ปลอยออกจากกระบวนการผลิตหรือแหลงกําเนิดมลพิษนั้น
เพื่อไมใหเกิดอันตรายตอมนุษย สัตว พืช และทรัพยสิน รวมทั้งเครื่องมือที่ใชวิจัย วิเคราะห
ตรวจวัดและติดตามผลเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งตองเปนชนิดและประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ใชบําบัดน้าํ เสีย
(๒) ใชบําบัดอากาศเสีย
(๓) ใชขจัดกากของเสียและขยะ
(๔) ใชลดหรือปองกันเสียงรบกวนจากตนกําเนิดเสียง ในกิจการการ
อุตสาหกรรม หรือ
(๕) ใชเฉพาะการวิจัย วิเคราะห ตรวจวัดและติดตามผลเพื่อรักษา
สิ่งแวดลอม
(ค) เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณตาม (ก) และ (ข) จะตอง
(๑) นําไปใชเพื่อวัตถุประสงคในการประหยัดพลังงานหรือรักษา
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ
(๒) สําหรับเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณที่ประหยัดพลังงานจะตอง
เหมาะสมสําหรับใชในอาคาร ในโรงงานอุตสาหกรรม ในโรงพยาบาล หรือในโรงแรมขนาด
แปดสิบหองขึ้นไป สําหรับเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณที่ใชในอาคารและยื่นขอลดอัตราอากร
ศุลกากรจะตองมีราคารวมคาประกันภัยและคาขนสง (C.I.F.) ไมนอยกวาสี่แสนบาท
(๓) ไมเปนของเกาใชแลวหรือซอมแซมขึ้นใหม
(๔) ไมเปนชนิดหรือประเภทที่มีขนาดเดียวกันหรือทดแทนกันไดกบั
ของที่สามารถผลิตหรือประกอบไดในประเทศ ในปริมาณและคุณภาพที่เทาเทียมกัน หรือ
(๕) ไมเปนชนิดหรือประเภทที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศ
กําหนดมิใหไดรับการลดอัตราอากร
(ง) ผูนาํ ของเขาจะตองยื่นคํารองขอใหคณะกรรมการพิจารณาเครื่องจักร
วัสดุและอุปกรณที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอมพิจารณาเสียกอนวา เครื่องจักร วัสดุและ
อุปกรณแตละรายการที่นําเขามีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ วิธีการใช การควบคุมการใชและดาน
เทคนิควิชาการอื่น ๆ อยูในขั้นที่ใชประหยัดพลังงานหรือรักษาสิ่งแวดลอมและอยูใ นขายที่อาจจะ
ไดรับการพิจารณาลดอัตราอากร ทั้งนี้ โดยผูนาํ ของเขาซึ่งมีความประสงคจะขอลดอัตราอากร
จะตองปฏิบตั ติ ามระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณที่
ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอมกําหนด
(จ) ใหอธิบดีกรมศุลกากรพิจารณาอนุมตั ิหรือไมอนุมตั ิการใหลดอัตรา
อากรในรายทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเครือ่ งจักร วัสดุและอุปกรณที่ประหยัดพลังงาน

๑๒
และรักษาสิ่งแวดลอมไดแจงผลการพิจารณา
ตาม (ง) รวมทั้งกําหนดระเบียบพิธีการสําหรับ
การลดอัตราอากร
(๓) ของดังตอไปนี้
(๓.๑) เครื่องบันทึกขอมูลแบบจานแมเหล็กตามประเภทยอย
๘๔๗๑.๘๐.๑๐ ประเภทยอย ๘๔๗๑.๘๐.๗๐ และประเภทยอย ๘๔๗๑.๘๐.๙๐ สวนประกอบ
ของแปนกด (คียบอรด) ตามประเภทยอย ๘๔๗๓.๓๐.๙๐ ตัวเก็บประจุไฟฟาตามประเภท
๘๕.๓๒ ตัวตานทานไฟฟาตามประเภท ๘๕.๓๓ วงจรพิมพตามประเภท ๘๕.๓๔ สวิตช
คอนเนคเตอร ฟวส เตารับ (ช็อคเกท) ตามประเภท ๘๕.๓๕ และประเภท ๘๕.๓๖ ของ
ตามประเภท ๘๕.๔๑ ของตามประเภท ๘๕.๔๒ ลวดไฟฟาหุมฉนวนตามประเภท ๘๕.๔๔ และ
ฉนวนไฟฟาตามประเภท ๘๕.๔๖ เฉพาะที่นําเขามาเพือ่ ใชผลิตหรือประกอบเปนเครื่องประมวลผล
ขอมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑ ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๑
สวนประกอบและอุปกรณประกอบไมวาจะสําเร็จรูปแลวหรือไม และ
ไมวาจะเปนของตามพิกัดประเภทใด ที่นาํ เขามาเพื่อใชผลิตหรือประกอบเปนเครื่องครบชุด
สมบูรณสําหรับของตามประเภทยอย ๘๔๑๔.๕๑.๑๐ ประเภทยอย ๘๔๑๔.๕๑.๙๐ ประเภท
๘๕.๐๘ ประเภท ๘๕.๐๙ และประเภทยอย ๘๕๑๐.๓๐.๐๐ หากตองเสียอากรตามอัตราที่กําหนด
ไวในพิกดั อัตราศุลกากรในอัตราตามราคาสูงกวารอยละ ๒๐ ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๒๐
หรือในอัตราตามสภาพซึ่งเมื่อเทียบเปนรอยละของราคาแลวสูงกวารอยละ ๒๐ ใหลดอัตราอากรลง
เหลือเทียบเทารอยละ ๒๐
สวนประกอบและอุปกรณประกอบ ไมวา จะสําเร็จรูปแลวหรือไม
และไมวาจะเปนของตามพิกัดประเภทใด ที่นําเขามาเพือ่ ใชผลิตหรือประกอบเปนเครื่องครบชุด
สมบูรณสําหรับของตามประเภท ๘๕.๑๘ ประเภท ๘๕.๑๙ ประเภท ๘๕.๒๑ หรือประเภท ๘๕.๒๕
ถึงประเภท ๘๕.๒๘ หากตองเสียอากรตามอัตราที่กําหนดไวในพิกดั อัตราศุลกากรในอัตราตาม
ราคาสูงกวารอยละ ๑๐ ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๑๐ หรือในอัตราตามสภาพซึ่งเมื่อเทียบ
เปนรอยละของราคาแลวสูงกวารอยละ ๑๐ ใหลดอัตราอากรลงเหลือเทียบเทารอยละ ๑๐
สวนประกอบของอุปกรณประกอบ ไมวา จะสําเร็จรูปแลวหรือไม
และไมวาจะเปนของตามพิกัดประเภทใด ที่นําเขามาเพือ่ ใชผลิตหรือประกอบเปนสวนประกอบ
และอุปกรณตามวรรคสองและวรรคสาม หากตองเสียอากรตามอัตราที่กําหนดไวในพิกัดอัตรา
ศุลกากรในอัตราตามราคาสูงกวารอยละ ๑๐ ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๑๐ หรือในอัตรา
ตามสภาพซึ่งเมื่อเทียบเปนรอยละของราคาแลวสูงกวารอยละ ๑๐ ใหลดอัตราอากรลงเหลือ
เทียบเทารอยละ ๑๐
การลดอัตราอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการลดอัตราอากร
ตาม (๓.๑) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) สวนประกอบและอุปกรณประกอบที่จะไดรบั การลดอัตราอากร
จะตอง

๑๓
(๑) ไมเปน ชนิดหรือประเภทที่ไดจัดทําขึ้นเปน
องคประกอบที่สามารถนําไปผลิตตอเปนของครบชุดสมบูรณนั้น ๆ ไดโดยงาย นอกจากชนิดหรือ
ประเภทที่ไมสามารถผลิต หรือประกอบในประเทศในเชิงพาณิชย คือ
(๑.๑) องคประกอบภาครับสัญญาณ (จูนเนอร) เฉพาะที่
มีเพียงอารเอฟแอมปลิไฟเออรและออสซิลเลเตอรคอนเวอรตเตอรเปนสวนสําคัญเทานั้น
(๑.๒) ภาคเลือกความถี่สถานีสง (แชนเนลซีเลคเตอร)
(๑.๓) ตัวกลไก (เมคานิสม) ไมวาจะมีมอเตอรและแผง
ควบคุมหรือไมก็ตาม ของเครื่องเลนหรือบันทึกเทปคาสเซท ของเครื่องเลนแผน ซี.ดี. และของ
เครื่องบันทึกหรือถอดวีดีโอ
(๑.๔) วงจรอินติเกรทแบบไฮบริด (ไฮบริด
อินติเกรทเต็ด เซอรกิต)
(๒) ไมเปนชนิด หรือประเภทที่ไดจัดทําจนมีลักษณะอันเปน
สาระสําคัญ ทีท่ ําใหเห็นไดวา เปนองคประกอบสําเร็จรูปตาม (๑) หรือเปนของครบชุดสมบูรณ
นั้น ๆ แลว
(๓) ไมเปนชนิดหรือประเภท ซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนดมิใหไดรับการลดอัตราอากร
(ข) สวนประกอบและอุปกรณประกอบที่นาํ เขามาเพื่อใชผลิตหรือ
ประกอบเปนของครบชุดสมบูรณที่จะไดรับการลดอัตราอากรตองนําเขามาเพือ่ ใชในการผลิตของ
ตนเองเทานัน้
(ค) ผูนําของเขาจะตองทําสวนประกอบ และอุปกรณประกอบที่ไดรับ
การลดอัตราอากรใหแลวเสร็จเปนของครบชุดสมบูรณภายในหนึ่งปนับตั้งแตวนั นําเขา หากมี
เหตุขัดของหรืออุปสรรคอันใดตองรายงานขอขยายเวลาตออธิบดีกรมศุลกากรกอนครบกําหนด
หนึ่งป ยกเวนในกรณีที่สวนประกอบและอุปกรณประกอบไมสามารถผลิต หรือประกอบเปนของ
ครบชุดสมบูรณไดจะตองรีบแจงใหกรมศุลกากรทราบโดยทันที และจะตองสงกลับออกไปหรือ
ทําลายหรือดําเนินการอยางอื่นตามแตอธิบดีกรมศุลกากรจะเห็นสมควร
(ง) ผูนําของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด
(๓.๒) ของไมวาจะอยูในพิกัดประเภทใดที่นําเขามาเพือ่ ใชผลิตกระสุนปน
หรือลูกระเบิดตามประเภท ๙๓.๐๖ หากตองเสียอากรตามอัตราที่กําหนดไวในพิกดั อัตราศุลกากร
ในอัตราตามราคาสูงกวารอยละ ๒๐ ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๒๐ หรือในอัตราตามสภาพ
ซึ่งเมื่อเทียบเปนรอยละของราคาแลวสูงกวารอยละ ๒๐ ใหลดอัตราอากรลงเหลือเทียบเทา
รอยละ ๒๐
การลดอัตราอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการลดอัตราอากร
ตาม (๓.๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้

๑๔
(ก) ของที่จะ
ไดรับการลดอัตราอากรตองนําเขามาเพือ่ ใชใน
การผลิตของตนเองโดยผูประกอบอุตสาหกรรมผลิตกระสุนปน หรือลูกระเบิด ตามประเภท
๙๓.๐๖
(ข) ของที่เสียหาย เศษทีไ่ มใชหรือเศษที่ใชไมไดของของดังกลาว
จะตองทําลายภายใตความควบคุมของกรมศุลกากร หรือดําเนินการอยางอื่นตามแตกรมศุลกากร
จะเห็นสมควร
(ค) หากปรากฏในภายหลังวา ของทีไ่ ดรบั การลดอัตราอากรไม
สามารถหรือมิไดนาํ ไปใชผลิตกระสุนปน หรือลูกระเบิด ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว ภายในกําหนด
หนึ่งปนับตั้งแตวันนําเขาผูน าํ ของเขาจะตองชําระอากรตามปกติ หรือสงของนั้นออกนอก
ราชอาณาจักร เวนแตมีเหตุจําเปนอันควรแกกรณี กรมศุลกากรอาจจะผอนผันใหขยายระยะเวลา
ออกไปได
(ง) ผูนําของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด
(๓.๓) สวนประกอบและอุปกรณประกอบไมวาจะสําเร็จรูปแลวหรือไม และ
ไมวาจะเปนของตามพิกัดประเภทใด ทีน่ าํ เขามาเพื่อใชผลิตหรือประกอบเปนเครื่องรับโทรศัพทตาม
ประเภทยอย ๘๕๑๗.๑๑.๐๐ และประเภทยอย ๘๕๑๗.๑๘.๐๐ หากตองเสียอากรตามอัตรา
ที่กําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากรในอัตราตามราคาสูงกวารอยละ ๒๐ ใหลดอัตราอากรลงเหลือ
รอยละ ๒๐ หรือในอัตราตามสภาพซึ่งเมื่อเทียบเปนรอยละของราคาแลวสูงกวารอยละ ๒๐
ใหลดอัตราอากรลงเหลือเทียบเทารอยละ ๒๐
การลดอัตราอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการลดอัตราอากร
ตาม (๓.๓) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) สวนประกอบและอุปกรณประกอบที่จะไดรับการลดอัตราอากร
จะตอง
(๑) ไมเปนชนิดหรือประเภทที่ไดจัดทําขึ้นเปนองคประกอบที่
สามารถนําไปผลิตตอเปนเครื่องรับโทรศัพทไดโดยงาย นอกจากชนิดหรือประเภทที่ไมสามารถ
ผลิตหรือประกอบในประเทศในเชิงพาณิชยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด
(๒) ไมเปนชนิดหรือประเภทที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนดมิใหไดรับการลดอัตราอากร
(ข) สวนประกอบและอุปกรณประกอบที่นําเขามาเพื่อใชผลิตหรือ
ประกอบเปนเครื่องรับโทรศัพทที่จะไดรับการลดอัตราอากรตองนําเขาโดยผูประกอบอุตสาหกรรม
เครื่องรับโทรศัพท และนําเขามาเพื่อใชในการผลิตของตนเองเทานัน้
(ค) หากปรากฏในภายหลังวา สวนประกอบและอุปกรณประกอบที่
ไดรับการลดอัตราอากรไมสามารถใชผลิตเปนเครื่องรับโทรศัพทตามเงื่อนไขได จะตองรีบแจงให
กรมศุลกากรทราบโดยทันที และจะตองสงกลับออกไปหรือทําลายหรือดําเนินการอยางอื่น
ตามแตอธิบดีกรมศุลกากรจะเห็นสมควร

(ง) ผูนําของเขา

๑๕

ตองปฏิบตั ิตามระเบียบพิธกี ารที่กรมศุลกากร

กําหนด
(๓.๔) สวนประกอบและอุปกรณประกอบ ไมวา จะสําเร็จรูปแลวหรือไม และ
ไมวาจะเปนของตามพิกัดประเภทใด ที่นาํ เขามาเพื่อใชผลิตหรือประกอบเปนเครื่องยนตดีเซลแบบ
ลูกสูบนอนเดีย่ วที่มีความจุปริมาตรชวงชักภายในกระบอกสูบตั้งแต ๓๓๑ ลูกบาศกเซนติเมตร ถึง
๑,๑๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ตามประเภท ๘๔.๐๘ หากตองเสียอากรตามอัตราที่กาํ หนดไวในพิกดั
อัตราศุลกากรในอัตราตามราคาสูงกวารอยละ ๓๐ ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๓๐ หรือใน
อัตราตามสภาพซึ่งเมื่อเทียบเปนรอยละของราคาแลวสูงกวารอยละ ๓๐ ใหลดอัตราอากรลงเหลือ
เทียบเทารอยละ ๓๐
การลดอัตราอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการลดอัตราอากร
ตาม (๓.๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) สวนประกอบและอุปกรณประกอบที่จะไดรับการลดอัตราอากร
ตองนําเขามา โดยผูป ระกอบอุตสาหกรรมผลิตเครื่องยนตดีเซลและนําเขามาเพื่อใชในการผลิต
ของตนเองเทานั้น
(ข) หากปรากฏในภายหลังวา สวนประกอบและอุปกรณประกอบที่
ไดรับการลดอัตราอากรไมสามารถใชผลิตเปนเครื่องครบชุดสมบูรณตามเงื่อนไขได ผูน ําของเขา
ตองเสียอากร โดยถือเปนการนําเขาตามปกติ ในกรณีทตี่ องการนําสวนประกอบและอุปกรณ
ประกอบใหมเขามาทดแทนของเดิมโดยขอรับสิทธิลดอัตราอากร ผูนาํ ของเขาจะตองดําเนินการ
ชําระอากรของเดิมใหเสร็จสิ้นเสียกอน
(ค) ผูนาํ ของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด
(๓.๕) เศษหรือของที่ดอยคุณภาพที่เกิดจากการนําของเขามาผลิต ผสม
ประกอบในคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา ซึง่ มิไดสงออกนอกราชอาณาจักรแต
จําหนายหรือนําไปใชในการอื่น ใหลดอัตราอากรลงเหลือเทากับจํานวนเงินอากรทีค่ ํานวณตาม
สภาพของหรือราคาของ แลวแตกรณี และพิกัดอัตราศุลกากรที่เปนอยูในเวลานําเศษหรือของที่
ดอยคุณภาพออกจากคลังสินคาทัณฑบนดังกลาว
การลดอัตราอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการลดอัตราอากร
ตาม (๓.๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) คําวา “เศษ” ใหหมายความถึง สวนที่เหลือจากการผลิตซึ่งไม
สามารถนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคเดิมที่นาํ เขาได
(ข) คําวา “ของที่ดอยคุณภาพ” ใหหมายความถึง วัตถุดิบหรือของ
ที่ผลิตจากวัตถุดิบดังกลาวซึ่งมีตําหนิหรือมีคุณภาพไมไดมาตรฐานหรือไมสามารถนําไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคเดิมได
(ค) ผูนาํ ของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด

๑๖
(๓.๖) เครื่องจักรใน
ตอนที่ ๘๔ และตอนที่ ๘๕ ที่ใชในอุตสาหกรรม
สิ่งทอ รวมทั้งสวนประกอบและอุปกรณประกอบสําหรับเครื่องจักรดังกลาว กระสวย กรวย แกน
หลอด หรือสิ่งรองรับสําหรับมวนที่คลายกัน ไมวา จะเปนของตามพิกัดประเภทใดที่นาํ เขามาเพื่อ
ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ หากตองเสียอากรตามอัตราที่กาํ หนดไวในพิกัดอัตราศุลกากรในอัตรา
ตามราคาสูงกวารอยละ ๕ ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๕ หรือในอัตราตามสภาพซึ่งเมื่อเทียบ
เปน
รอยละของราคาแลวสูงกวารอยละ ๕ ใหลดอัตราอากรลงเหลือเทียบเทารอยละ ๕
การลดอัตราอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการลดอัตราอากร
ตาม (๓.๖) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) คําวา “อุตสาหกรรมสิ่งทอ” หมายความถึง อุตสาหกรรมที่ผู
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๒ และโรงงานจําพวกที่ ๓ ตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อผลิตเสนใย ดายสิ่งทอ ผาถัก เครื่องนุงหม เสื้อผา
สําเร็จรูป (ซึ่งใชกรรมวิธีการผลิตโดยเครื่องจักรตามพิกัดประเภท ๘๔.๔๓ ถึงประเภท ๘๔.๔๘
และประเภท ๘๔.๕๑ เปนหลัก ประเภทใดประเภทหนึง่ หรือหลายประเภทก็ได)
(ข) ของที่ขอลดอัตราอากรจะตองเปนของที่ไมมีการผลิตใน
ประเทศในปริมาณที่เพียงพอ หรือคุณภาพที่เทาเทียมกับของที่ขอลดอัตราอากร
(ค) กรณีที่พบวามีการนําของที่ไดรับการลดอัตราอากรไปใชประโยชน
ในการอื่น ซึ่งไมเปนไปตามประกาศนี้ หรือมีการสําแดงในหลักฐานเอกสารที่ยื่นไวเปนเท็จหรือ
ปกปดขอความจริงอันพึงบอกใหแจงแกพนักงานเจาหนาที่ ถือเปนความผิดและพึงตองรับโทษ
ตามกฎหมาย
(ง) เครื่องจักรในตอนที่ ๘๔ และตอนที่ ๘๕ รวมทั้งสวนประกอบ
และอุปกรณประกอบสําหรับเครื่องจักรดังกลาว กระสวย กรวย แกน หลอดหรือสิ่งรองรับสําหรับ
มวนที่คลายกัน ที่อยูในขายไดรับการลดอัตราอากรมีดังตอไปนี้
(๑) บอยเลอรกําเนิดไอน้าํ ในพิกัดประเภท ๘๔.๐๒ และ
ประเภท ๘๔.๐๓
(๒) เครื่องสูบของเหลวในพิกัดประเภท ๘๔.๑๓
(๓) เครื่องสูบอัดอากาศในพิกัดประเภท ๘๔.๑๔
(๔) เครื่องทําน้ําเย็นในพิกดั ประเภท ๘๔.๑๘
(๕) เครื่องทําใหแหงในพิกดั ประเภท ๘๔.๑๙
(๖) เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในพิกดั ประเภท ๘๔.๑๙
(๗) เครื่องทําใหเสื้อผาแหงในพิกัดประเภท ๘๔.๒๑
(๘) เครื่องกรองสารเคมีในพิกัดประเภท ๘๔.๒๑
(๙) เครื่องลําเลียงในพิกัดประเภท ๘๔.๒๘
(๑๐) เครื่องพิมพผาในพิกดั ประเภท ๘๔.๔๓
(๑๑) เครื่องจักรในพิกัดประเภท ๘๔.๔๔ ทั้งหมด

๑๗
(๑๒)
เครื่องจักรในพิกัดประเภท ๘๔.๔๕ ทั้งหมด
(๑๓) เครื่องจักรในพิกัดประเภท ๘๔.๔๖ ทั้งหมด
(๑๔) เครื่องจักรในพิกัดประเภท ๘๔.๔๗ ทั้งหมด
(๑๕) เครื่องจักรในพิกัดประเภท ๘๔.๔๘ ทั้งหมด
(๑๖) เครื่องจักรในพิกัดประเภท ๘๔.๕๑ ยกเวนประเภทยอย
๘๔๕๑.๒๑.๐๐ และประเภทยอย ๘๔๕๑.๙๐.๑๐
(๑๗) เครื่องจักรสําหรับเย็บผาชนิดใชในอุตสาหกรรมในพิกัด
ประเภท ๘๔.๕๒
(๑๘) เครื่องจักรสําหรับใชในงานแปรรูปพลาสติกในพิกัด
ประเภท ๘๔.๗๗
(๑๙) เครื่องลางทําความสะอาดเม็ดไนลอนในพิกดั
ประเภท ๘๔.๗๙
(๒๐) มอเตอรไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟาในพิกดั
ประเภท ๘๕.๐๑
(๒๑) ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาในพิกดั ประเภท ๘๕.๐๒
(๒๒) หมอแปลงไฟฟาในพิกัดประเภท ๘๕.๐๔
(๒๓) เครื่องดูดฝุนชนิดใชในโรงงานในพิกัดประเภท ๘๕.๐๘
(๒๔) ตูควบคุมไฟฟาในพิกัดประเภท ๘๕.๓๗
(๒๕) เครื่องจักรสําหรับตรวจจับเศษโลหะในเสื้อผาในพิกัด
ประเภท ๘๕.๔๓
(๒๖) กระสวย กรวย แกน หลอด หรือสิ่งรองรับสําหรับมวนที่
คลายกัน ไมวา จะจัดอยูในพิกัดประเภทใด
(๒๗) สวนประกอบและอุปกรณประกอบสําหรับเครื่องจักรใน
ตอนที่ ๘๔ และตอนที่ ๘๕ ที่ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอตาม (๑) ถึง (๒๕) ไมวาจัดอยูในพิกัด
ประเภทใด
(จ) ผูนาํ ของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด
(๔) เคมีภัณฑหรือสิ่งปรุงแตงที่มีคุณสมบัติชวยเรงหรือควบคุม
ความเจริญเติบโตและการใหผลของพืช หรือที่มีคุณสมบัตใิ นการชวยความสมบูรณของพืช
รวมทั้งที่ชวยใหผิวเยื่อของตนยางขับน้าํ ยางออกไดดีขึ้น ไมวาจะเปนของตามพิกัดประเภทใด
หากตองเสียอากรตามอัตราอากรที่กําหนดไวในพิกดั อัตราศุลกากรในอัตราตามราคาสูงกวา
รอยละ ๑๐ ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๑๐ หรือในอัตราตามสภาพซึ่งเมื่อเทียบเปนรอยละ
ของราคาแลวสูงกวารอยละ ๑๐ ใหลดอัตราอากรลงเหลือเทียบเทารอยละ ๑๐
การลดอัตราอากรรวมทั้งของที่ไดรับการลดอัตราอากรตาม (๔) จะตอง
สามารถพิสูจนไดวาของดังกลาวมีคุณสมบัติเพื่อการดังกลาวขางตน

๑๘
(๕) ใหลดอัตราอากรแก
สวนประกอบและอุปกรณประกอบไมวาจะเปน
ของตามพิกัดประเภทใด ทีน่ ําเขามาเพื่อประกอบหรือผลิตเปนยานบกตามตอนที่ ๘๗ ดังตอไปนี้
(๕.๑) ประกอบหรือผลิตเปนรถยนตหรือยานยนตตามประเภท ๘๗.๐๒
ประเภท ๘๗.๐๔ (เวนแตรถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปกอัพ และรถที่มีลักษณะคลายกับ
รถดังกลาว) และประเภท ๘๗.๐๕ ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๒๐
(๕.๒) ประกอบหรือผลิตเปนรถยนตหรือยานยนตตามประเภท ๘๗.๐๓
และประเภท ๘๗.๐๔ (เฉพาะรถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปกอัพ และรถที่มีลักษณะคลายกับรถ
ดังกลาว) ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๓๐
(๕.๓) ประกอบหรือผลิตเปนแชสซีสที่มเี ครื่องยนตตดิ ตั้งตามประเภท
๘๗.๐๖ สําหรับรถยนตหรือยานยนต ดังตอไปนี้
(๕.๓.๑) แทรกเตอรตามประเภท ๘๗.๐๑ ใหลดอัตราอากรลง
เหลือรอยละ ๑๐
(๕.๓.๒) ยานยนตสําหรับขนสงบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไป (รวมถึง
คนขับ) ตามประเภท ๘๗.๐๒ ยานยนตสําหรับขนสงของตามประเภท ๘๗.๐๔ (เวนแตรถบรรทุก
ชนิดแวน ชนิดปกอัพ และรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว) ใหลดอัตราอากรลงเหลือ
รอยละ ๑๐ แตไมใชบังคับกับการนําเขาหมอน้ํา ชุดหมอพักเก็บเสียงและทอไอเสีย แบตเตอรี่
แหนบตับหนาและหลัง ยางนอกและยางใน กระจกนิรภัย ดรัมเบรคหนาและหลัง มอเตอรสตารต
ตัวยึดชุดทอไอเสีย ตัวยึดแบตเตอรี่ ฝาครอบแบตเตอรี่ ชุดสายแบตเตอรี่ ชุดสายไฟ สีรถยนต
กระจกมองหลังภายในรถ และแผงบังแดด
(๕.๓.๓) รถยนตหรือยานยนตตามประเภท ๘๗.๐๓ รถบรรทุก
ชนิดแวน ชนิดปกอัพ และรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาวตามประเภท ๘๗.๐๔ ใหลดอัตรา
อากรลงเหลือรอยละ ๓๐
(๕.๓.๔) รถยนตหรือยานยนตอื่น ๆ ใหลดอัตราอากรลงเหลือ
รอยละ ๒๐
การลดอัตราอากรรวมทั้งของที่ไดรับการลดอัตราอากรตาม (๕) ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ใหกําหนดความหมายของคํา ดังตอไปนี้
(๑) คําวา “ผูข อใชสิทธิลดอัตราอากร” หมายถึง ผูนาํ เขา
สวนประกอบและอุปกรณประกอบเพื่อประกอบหรือผลิตเปนรถยนตหรือยานยนต
(๒) คําวา “แบบ (model)” หมายถึง คุณลักษณะของรถยนตหรือ
ยานยนตในสวนของรูปราง ระบบเกียร หรือขนาดเครื่องยนตที่แตกตางกัน
(๒.๑) รูปรางของรถยนต ใหหมายถึง รูปรางภายนอกรวมถึง
รูปรางของกระจกและประตูรถยนต เชน รถยนตนั่ง ๒ ประตู รถยนตนงั่ ๔ ประตู รถยนต
นั่งตรวจการณ (station wagon)

๑๙
(๒.๒) ระบบ เกียร ใหหมายถึง เกียรที่ใชกับรถยนตหรือ
ยานยนตแบบใดแบบหนึ่ง เชน เกียรอัตโนมัติ เกียร ๔ จังหวะความเร็ว (4 speeds)
เกียร ๕ จังหวะความเร็ว (5 speeds)
(๒.๓) ขนาดของเครื่องยนต ใหหมายถึง ปริมาตรความจุภายใน
กระบอกสูบของเครื่องยนต (ลูกบาศกเซนติเมตร) ทีใ่ ชกับรถยนตหรือยานยนต เชน ๑,๓๐๐
ลูกบาศกเซนติเมตร ๑,๕๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ๑,๘๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร
(ข) ผูขอใชสิทธิลดอัตราอากรจะตองถอดแยกสวนประกอบและอุปกรณ
ประกอบที่นาํ เขามาเพื่อประกอบหรือผลิตเปนรถยนตหรือยานยนตตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ภาคผนวกแนบทายประกาศนี้
ในกรณีไมสามารถถอดแยกตามหลักเกณฑใหผูขอใชสิทธิลดอัตราอากร
ยื่นคํารองขอผอนผันพรอมแสดงเหตุผลความจําเปนและระยะเวลาที่ขอผอนผันตอกรมศุลกากร
กอนการนําเขาเพื่อนําเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือผูที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังมอบหมายพิจารณาอนุมัติ
การผอนผันถอดแยกสวนประกอบและอุปกรณประกอบที่นําเขามาเพื่อ
ประกอบหรือผลิตเปนรถยนตหรือยานยนตที่กรมศุลกากรอนุมัติแลวกอนประกาศนี้ใชบังคับ
ใหการอนุมตั ดิ ังกลาวมีผลใชบังคับตอไปจนครบกําหนด
(ค) ผูขอใชสทิ ธิลดอัตราอากรตองใชสวนประกอบและอุปกรณประกอบ
ตามแบบทีไ่ ดยื่นไวตอกรมศุลกากรเทานัน้ หามมิใหใชสวนประกอบและอุปกรณประกอบที่ผูอื่น
นําเขาจากตางประเทศ
(ง) การขอใชสิทธิลดอัตราอากรสําหรับสวนประกอบและอุปกรณประกอบ
ที่นําเขามาเพือ่ ประกอบหรือผลิตเปนรถยนตหรือยานยนต ผูขอใชสิทธิลดอัตราอากรตองปฏิบัติ
ตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๖) ใยฝาย ตามประเภทยอย ๑๔๐๔.๒๐.๐๐ ฝายที่ยังมิไดสางหรือหวีตาม
ประเภท ๕๒.๐๑ เศษฝาย (รวมถึงเศษดายและกลุมใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทําดวยฝาย) ตาม
ประเภท ๕๒.๐๒ และฝายทีส่ างหรือหวีแลวตามประเภท ๕๒.๐๓ ใหลดอัตราอากรโดยเมื่อ
คํานวณอากรตามอัตราอากรที่ตองเรียกเก็บตามพิกัดอัตราศุลกากรแลว ถาคาอากรที่คํานวณได
เกินกิโลกรัมละหนึ่งบาทใหเรียกเก็บอากรกิโลกรัมละหนึ่งบาท
(๗) ของดังตอไปนี้
(๗.๑) ของตามประเภท ๗๓.๐๒ ประเภท ๗๓.๐๘ ประเภท ๗๓.๑๗
ประเภท ๗๓.๑๘ ประเภท ๗๓.๒๐ ประเภท ๗๓.๒๕ ประเภท ๗๓.๒๖ หรือประเภท ๗๔.๑๙
ที่มีรูปหรือคุณภาพพิเศษเพือ่ ใชเฉพาะในการสรางราง หรือสําหรับรถจักรและลอเลื่อน
ซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยนําเขาหรือสั่งใหนําเขา ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๕
(๗.๒) ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําวัตถุดบิ เขามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ
หรือดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร หรือผลิตภัณฑที่ไดจาก
การนําวัตถุดบิ เขามาผลิต ผสม หรือประกอบในเขตอุตสาหกรรมสงออกตามกฎหมายวาดวย

๒๐
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่ง
นํามาจําหนายหรือบริโภคภายในประเทศ ให
ลดอัตราอากรลงเหลือเทากับอัตราทีไ่ ดใหสิทธิพิเศษแกผลิตภัณฑชนิดเดียวกันของแตละประเทศ
ที่นําเขา
การลดอัตราอากรรวมทั้งของที่ไดรับการลดอัตราอากรตาม
(๗.๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ของที่จะไดรับการลดอากรตองเปนผลิตภัณฑทใี่ ชวัตถุดิบที่มี
ถิ่นกําเนิดจากประเทศไทยหรือประเทศที่ผลิตภัณฑชนิดเดียวกันนัน้ ไดรับสิทธิพิเศษ หรือประเทศ
ไทยรวมกับประเทศที่ผลิตภัณฑชนิดเดียวกันนั้นไดรบั สิทธิพิเศษ มูลคาไมนอยกวารอยละ ๔๐
ของราคาผลิตภัณฑหนาโรงงาน ทั้งนี้ ตามวิธีการคํานวณสัดสวนการใชวัตถุดบิ ที่กรมศุลกากร
กําหนด
(ข) ผูนําของเขาตองสามารถพิสูจนไดวาของที่นําเขามีการใช
สัดสวนของวัตถุดบิ ถูกตองตรงตาม (ก)
(ค) ผูนาํ ของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด
(๗.๓) เรือขุดตามพิกัดประเภทยอย ๘๙๐๕.๑๐.๐๐ ทีน่ ําเขามาใช
ชั่วคราว ซึ่งจะตองสงกลับออกไปภายในสามปนบั ตั้งแตวันนําเขา ใหเสียอากรในอัตรารอยละ ๑
ตอเดือนของอากรที่พึงตองเสียในขณะนําเขา การคํานวณใหนับเศษของเดือนเปนหนึ่งเดือน
การลดอัตราอากรรวมทั้งของที่ไดรับการลดอัตราอากรตาม
(๗.๓) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) เรือขุดดังกลาวตองเปนของที่ผูนําของเขานําเขามาใชชั่วคราว
ซึ่งจะตองสงกลับออกไปภายในสามปนับตั้งแตวนั นําเขา
(ข) การชําระคาภาษีอากร ใหผูนาํ ของเขาชําระคาภาษีอากรใน
อัตรารอยละ ๑ ตอเดือนของอากรที่พึงตองเสียในขณะนําเขา ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา
ประกันและทัณฑบนที่ทาํ ไวกับกรมศุลกากร แตทั้งนีต้ องไมเกินสามปนับตั้งแตวนั นําเขา
การคํานวณใหนับเศษของเดือนเปนหนึ่งเดือน
(ค) ในกรณีทผี่ ูนําของเขาทําสัญญาประกันและทัณฑบนไวไมถึง
สามปนบั ตั้งแตวันนําเขา และผูนําของเขามีความประสงคจะขอขยายอายุสัญญาประกันและทัณฑ
บนออกไปอีกไมเกินกําหนดสามปนบั ตั้งแตวันนําเขา ใหผูนําของเขายืน่ คํารองขอขยายอายุสัญญา
ประกันและทัณฑบนและสําเนาหนึ่งชุด พรอมหนังสือยินยอมของผูค้ําประกันตอกรมศุลกากร
กอนที่สัญญาประกันและทัณฑบนจะสิ้นสุดลง และผูน ําของเขาจะตองชําระคาภาษีอากรตามที่
กําหนดดวย
(ง) ในกรณีที่ไมสงเรือขุดกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(๑) กรณีที่ผนู ําของเขาแจงตอกรมศุลกากรกอนอายุสัญญา
ประกันและทัณฑบนสิน้ สุดลงวาจะไมสงเรือขุดกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ใหผนู ําของเขาชําระ
คาภาษีอากรเพิ่มเติมตามสภาพของ ราคาของ และพิกดั อัตราศุลกากรที่พึงตองเสียในวันนําเขา

๒๑
พรอมเงินเพิ่มในอัตรารอยละ ๑ ตอเดือนของ คาอากรที่นาํ เขามาชําระโดยไมคดิ ทบตน
นับตั้งแตวนั ทีไ่ ดสงมอบจนถึงวันที่นําเงินคาภาษีอากรมาชําระ การคํานวณใหนบั เศษของเดือน
เปนหนึ่งเดือน
(๒) กรณีที่ผูนําของเขาผิดสัญญาประกันและทัณฑบน
กรมศุลกากรจะบังคับสัญญาประกันและทัณฑบนทันที และหากปรากฏวาการบังคับประกันยังไม
คุมคาภาษีอากรตามสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากร ทีพ่ ึงตองเสียในวันนําเขา
ใหผูนาํ ของเขาชําระเงินคาภาษีอากรใหครบถวนพรอมเงินเพิ่มในอัตรารอยละ ๑ ตอเดือนของ
คาอากรที่นาํ มาชําระโดยไมคิดทบตน นับตั้งแตวนั ที่ไดสงมอบจนถึงวันที่นําเงินมาชําระ
การคํานวณใหนับเศษของเดือนเปนหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ใหชาํ ระภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันทีไ่ ดรบั
แจงจากกรมศุลกากร
(จ) ผูนาํ ของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด
(๘) ของดังตอไปนี้
(๘.๑) ของตามประเภทยอย ๒๗๑๐.๙๙.๐๐ ประเภทยอย ๓๙๒๓.๕๐.๐๐
ประเภทยอย ๓๙๒๖.๓๐.๐๐ ประเภทยอย ๓๙๒๖.๙๐.๔๕ ประเภทยอย ๓๙๒๖.๙๐.๔๙
ประเภทยอย ๓๙๒๖.๙๐.๕๓ ประเภทยอย ๓๙๒๖.๙๐.๕๕ ประเภทยอย ๓๙๒๖.๙๐.๕๙
ประเภทยอย ๓๙๒๖.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๔๐๐๙.๑๒.๐๐ ประเภทยอย ๔๐๐๙.๒๒.๙๐
ประเภทยอย ๔๐๐๙.๓๒.๙๐ ประเภทยอย ๔๐๐๙.๔๒.๙๐ ประเภทยอย ๔๐๑๖.๙๙.๑๑
ประเภทยอย ๔๐๑๖.๙๙.๑๙ ประเภทยอย ๔๐๑๖.๙๙.๓๐ ประเภทยอย ๔๐๑๖.๙๙.๕๑
ประเภทยอย ๔๐๑๖.๙๙.๕๙ ประเภทยอย ๔๐๑๖.๙๙.๖๐ ประเภทยอย ๔๐๑๖.๙๙.๘๐
ประเภทยอย ๔๐๑๖.๙๙.๙๐ ประเภทยอย ๔๘๒๑.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๔๘๒๓.๙๐.๙๐
ประเภทยอย ๕๘๐๘.๙๐.๐๐ ประเภทยอย ๕๙๐๖.๙๙.๙๐ ประเภทยอย ๖๓๐๗.๙๐.๓๐
ประเภทยอย ๖๓๐๗.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๖๙๑๔.๙๐.๐๐ ประเภทยอย ๗๐๐๙.๙๒.๐๐
ประเภทยอย ๗๓๐๗.๒๑.๐๐ ประเภทยอย ๗๓๐๗.๙๙.๐๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๑.๐๐
ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๓.๑๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๓.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๔.๑๐
ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๔.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๕.๑๑ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๕.๑๒
ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๕.๑๙ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๕.๙๑ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๕.๙๒
ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๕.๙๙ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๖.๑๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๖.๙๐
ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๙.๑๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๙.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๒๑.๑๐
ประเภทยอย ๗๓๑๘.๒๑.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๒๒.๑๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๒๒.๙๐
ประเภทยอย ๗๓๑๘.๒๓.๑๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๒๓.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๒๔.๑๐
ประเภทยอย ๗๓๑๘.๒๔.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๒๙.๑๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๒๙.๙๐
ประเภทยอย ๗๓๒๐.๑๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๓๒๐.๑๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๒๐.๒๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๓๒๐.๒๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๒๐.๙๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๓๒๐.๙๐.๙๐
ประเภทยอย ๗๓๒๕.๑๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๒๕.๙๙.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๒๖.๙๐.๓๐

๒๒
ประเภทยอย ๗๓๒๖.๙๐.๙๐ ประเภท
ยอย ๗๔๑๙.๙๙.๔๐ ประเภทยอย
๗๔๑๙.๙๙.๙๐ ประเภทยอย ๗๕๐๘.๙๐.๓๐ ประเภทยอย ๗๕๐๘.๙๐.๙๐ ประเภทยอย
๗๘๐๖.๐๐.๙๐ ประเภทยอย ๘๔๑๔.๕๙.๑๐ ประเภทยอย ๘๔๑๔.๕๙.๙๐ ประเภทยอย
๘๔๑๔.๙๐.๑๑ ประเภทยอย ๘๔๑๔.๙๐.๑๒ ประเภทยอย ๘๔๑๔.๙๐.๑๙ ประเภทยอย
๘๔๑๔.๙๐.๙๑ ประเภทยอย ๘๔๑๔.๙๐.๙๙ ประเภทยอย ๘๔๒๑.๓๑.๒๐ ประเภทยอย
๘๔๘๔.๑๐.๐๐ ประเภทยอย ๘๔๘๔.๙๐.๐๐ ประเภทยอย ๘๔๘๗.๙๐.๐๐ ประเภทยอย
๘๕๐๔.๑๐.๐๐ ประเภทยอย ๘๕๐๗.๙๐.๑๑ ประเภทยอย ๘๕๐๗.๙๐.๑๙ ประเภทยอย
๘๕๐๗.๙๐.๙๒ ประเภทยอย ๘๕๐๗.๙๐.๙๓ ประเภทยอย ๘๕๐๗.๙๐.๙๙ ประเภทยอย
๘๕๑๑.๓๐.๙๐ ประเภทยอย ๘๕๑๑.๙๐.๐๐ ประเภทยอย ๘๕๑๒.๙๐.๒๐ ประเภทยอย
๘๕๑๖.๗๙.๙๐ ประเภทยอย ๘๕๑๘.๒๙.๑๐ ประเภทยอย ๘๕๑๘.๒๙.๙๐ ประเภทยอย
๘๕๒๙.๑๐.๓๐ ประเภทยอย ๘๕๒๙.๑๐.๙๙ ประเภทยอย ๘๕๓๗.๑๐.๑๐ ประเภทยอย
๘๕๓๗.๑๐.๙๐
ประเภทยอย ๘๕๓๗.๒๐.๑๑ ประเภทยอย ๘๕๓๗.๒๐.๑๙ ประเภทยอย ๘๕๓๗.๒๐.๒๑
ประเภทยอย ๘๕๓๗.๒๐.๒๙ ประเภทยอย ๘๕๓๗.๒๐.๙๐ ประเภทยอย ๘๕๓๙.๒๑.๓๐
ประเภทยอย ๘๕๓๙.๒๑.๔๐ ประเภทยอย ๘๕๓๙.๒๑.๙๐ ประเภทยอย ๘๕๓๙.๒๙.๒๐
ประเภทยอย ๘๕๓๙.๒๙.๓๐ ประเภทยอย ๘๕๓๙.๒๙.๔๐ ประเภทยอย ๘๕๓๙.๒๙.๕๐
ประเภทยอย ๘๕๓๙.๒๙.๖๐ ประเภทยอย ๘๕๓๙.๒๙.๙๐ ประเภทยอย ๘๕๔๓.๗๐.๒๐
ประเภทยอย ๘๕๔๓.๗๐.๔๐ ประเภทยอย ๘๕๔๓.๗๐.๕๐ ประเภทยอย ๘๕๔๓.๗๐.๙๐
ประเภทยอย ๘๕๔๓.๙๐.๑๐ ประเภทยอย ๘๕๔๓.๙๐.๒๐ ประเภทยอย ๘๕๔๓.๙๐.๔๐
ประเภทยอย ๘๕๔๓.๙๐.๕๐ ประเภทยอย ๘๕๔๓.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๘๕๔๔.๑๑.๐๐
ประเภทยอย ๘๕๔๔.๓๐.๑๐ ประเภทยอย ๘๕๔๔.๓๐.๙๐ ประเภทยอย ๘๕๔๔.๔๒.๓๐
ประเภทยอย ๘๕๔๔.๔๒.๙๐ ประเภทยอย ๘๕๔๔.๔๙.๔๐ ประเภทยอย ๘๕๔๘.๙๐.๑๐
ประเภทยอย ๘๕๔๘.๙๐.๒๐ ประเภทยอย ๘๕๔๘.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๒๙.๑๑
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๒๙.๑๒ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๒๙.๑๓ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๒๙.๑๙
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๒๙.๙๑ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๒๙.๙๒ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๒๙.๙๓
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๒๙.๙๙ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๓๐.๑๐ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๓๐.๒๐
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๓๐.๙๐ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๔๐.๙๐ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๕๐.๑๑
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๕๐.๑๒ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๕๐.๑๙ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๕๐.๒๑
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๕๐.๒๒ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๕๐.๒๓ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๕๐.๒๔
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๕๐.๒๙ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๕๐.๙๐ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๘๐.๑๑
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๘๐.๑๒ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๘๐.๑๓ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๘๐.๑๔
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๘๐.๑๙ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๘๐.๙๐ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๑.๙๐
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๒.๑๐ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๒.๒๐ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๒.๓๐
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๒.๙๐ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๓.๑๐ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๓.๒๐
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๓.๓๐ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๓.๔๐ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๓.๙๐

๒๓
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๔.๑๐ ประเภท
ยอย ๘๗๐๘.๙๔.๙๑ ประเภทยอย
๘๗๐๘.๙๔.๙๒
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๔.๙๓ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๔.๙๙ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๙.๑๑
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๙.๑๒ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๙.๑๙ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๙.๙๑
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๙.๙๒ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๙.๙๓ และประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๙.๙๙
ที่นําเขามาเพือ่ ใชผลิตหรือประกอบเปนสวนประกอบหรืออุปกรณประกอบของรถยนตหรือ
ยานยนตตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึงประเภท ๘๗.๐๖ ไมวาสวนประกอบหรืออุปกรณประกอบ
ดังกลาวจะเปนของตามประเภทพิกัดใดก็ตาม หากตองเสียอากรตามอัตราที่กาํ หนดไวในพิกดั
อัตราศุลกากรในอัตราตามราคาสูงกวารอยละ ๑๐ ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๑๐ หรือใน
อัตราตามสภาพซึ่งเมื่อเทียบเปนรอยละของราคาแลวสูงกวารอยละ ๑๐ ใหลดอัตราอากรลงเหลือ
เทียบเทารอยละ ๑๐
(๘.๒) ของตามประเภทยอย ๓๙๐๒.๑๐.๑๐ ประเภทยอย ๓๙๐๒.๑๐.๒๐
ประเภทยอย ๓๙๐๒.๑๐.๙๐ ประเภทยอย ๓๙๐๓.๑๙.๐๐ ประเภทยอย ๓๙๐๖.๑๐.๑๐
ประเภทยอย ๓๙๐๖.๑๐.๙๐ ประเภทยอย ๓๙๐๗.๑๐.๐๐ ประเภทยอย ๓๙๐๗.๓๐.๒๐
ประเภทยอย ๓๙๐๗.๓๐.๓๐ ประเภทยอย ๓๙๐๗.๓๐.๙๐ ประเภทยอย ๓๙๐๗.๔๐.๐๐
ประเภทยอย ๓๙๐๗.๕๐.๐๐ ประเภทยอย ๓๙๐๗.๖๐.๑๐ ประเภทยอย ๓๙๐๗.๖๐.๙๐
ประเภทยอย ๓๙๐๗.๙๑.๒๐ ประเภทยอย ๓๙๐๗.๙๑.๙๐ ประเภทยอย ๓๙๐๘.๑๐.๑๐
ประเภทยอย ๓๙๐๘.๑๐.๙๐ ประเภทยอย ๓๙๐๘.๙๐.๐๐ ประเภทยอย ๓๙๐๙.๓๐.๑๐
ประเภทยอย ๓๙๐๙.๓๐.๙๐ ประเภทยอย ๓๙๑๐.๐๐.๒๐ ประเภทยอย ๓๙๑๐.๐๐.๙๐
ประเภทยอย ๓๙๑๖.๒๐.๑๐ ประเภทยอย ๓๙๑๖.๒๐.๒๐ ประเภทยอย ๓๙๑๗.๒๙.๐๐
ประเภทยอย ๓๙๑๗.๓๙.๐๐ ประเภทยอย ๓๙๑๙.๑๐.๑๐ ประเภทยอย ๓๙๑๙.๑๐.๒๑
ประเภทยอย ๓๙๑๙.๑๐.๒๙ ประเภทยอย ๓๙๑๙.๑๐.๙๐ ประเภทยอย ๓๙๑๙.๙๐.๑๐
ประเภทยอย ๓๙๑๙.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๓๙๒๐.๑๐.๐๐ ประเภทยอย ๓๙๒๐.๔๙.๐๐
ประเภทยอย ๓๙๒๐.๖๙.๐๐ ประเภทยอย ๓๙๒๑.๑๙.๑๐ ประเภทยอย ๓๙๒๑.๑๙.๙๐
ประเภทยอย ๓๙๒๑.๙๐.๒๐ ประเภทยอย ๓๙๒๑.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๔๐๐๙.๑๑.๐๐
ประเภทยอย ๔๐๐๙.๓๑.๙๐ ประเภทยอย ๔๘๐๕.๔๐.๐๐ ประเภทยอย ๕๔๐๗.๑๐.๑๑
ประเภทยอย ๕๔๐๗.๑๐.๑๙ ประเภทยอย ๕๔๐๗.๑๐.๙๑ ประเภทยอย ๕๔๐๗.๑๐.๙๙
ประเภทยอย ๕๔๐๗.๖๙.๐๐ ประเภทยอย ๕๔๐๗.๗๑.๐๐ ประเภทยอย ๕๔๐๘.๓๒.๐๐
ประเภทยอย ๕๖๐๑.๓๐.๑๐ ประเภทยอย ๕๖๐๑.๓๐.๙๐ ประเภทยอย ๕๖๐๗.๕๐.๑๐
ประเภทยอย ๕๖๐๗.๕๐.๙๐ ประเภทยอย ๕๘๐๔.๑๐.๑๐ ประเภทยอย ๕๘๐๔.๑๐.๒๐
ประเภทยอย ๕๘๐๔.๑๐.๙๐ ประเภทยอย ๕๘๐๖.๓๑.๒๐ ประเภทยอย ๕๘๐๖.๓๑.๙๐
ประเภทยอย ๕๘๐๖.๓๒.๑๐ ประเภทยอย ๕๘๐๖.๓๒.๓๐ ประเภทยอย ๕๘๐๖.๓๒.๙๐
ประเภทยอย ๕๙๐๒.๑๐.๑๐ ประเภทยอย ๕๙๐๒.๑๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๒๙.๑๐
ประเภทยอย ๗๒๑๑.๒๙.๒๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๒๙.๓๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๒๙.๙๐
ประเภทยอย ๗๒๑๒.๒๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๒.๒๐.๒๐ ประเภทยอย ๗๒๑๒.๒๐.๙๐

๒๔
ประเภทยอย ๗๒๑๒.๓๐.๑๐ ประเภท
ยอย ๗๒๑๒.๓๐.๒๐ ประเภทยอย
๗๒๑๒.๓๐.๙๐
ประเภทยอย ๗๒๑๔.๙๙.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๔.๙๙.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๗.๑๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๒๑๗.๑๐.๒๒ ประเภทยอย ๗๒๑๗.๑๐.๒๙ ประเภทยอย ๗๒๑๗.๑๐.๓๑
ประเภทยอย ๗๒๑๗.๑๐.๓๙ ประเภทยอย ๗๒๒๓.๐๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๒๓.๐๐.๙๐
ประเภทยอย ๗๒๒๘.๓๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๒๘.๓๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๒๘.๕๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๒๒๘.๕๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๒๘.๖๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๒๘.๖๐.๙๐
ประเภทยอย ๗๓๐๔.๕๑.๑๐ ประเภทยอย ๗๓๐๔.๕๑.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๐๖.๓๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๓๐๖.๓๐.๒๐ ประเภทยอย ๗๓๐๖.๓๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๐๖.๔๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๓๐๖.๔๐.๒๐ ประเภทยอย ๗๓๐๖.๔๐.๓๐ ประเภทยอย ๗๓๐๖.๔๐.๙๐
ประเภทยอย ๗๓๐๖.๖๑.๐๐ ประเภทยอย ๗๓๐๖.๖๙.๐๐ ประเภทยอย ๗๓๐๖.๙๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๓๐๖.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๖๐๖.๙๑.๒๐ ประเภทยอย ๗๖๐๖.๙๑.๙๐
ประเภทยอย ๗๖๐๗.๑๙.๑๐ และประเภทยอย ๗๖๐๗.๑๙.๙๐ ทีน่ ําเขามาเพื่อใชผลิตหรือ
ประกอบเปนสวนประกอบหรืออุปกรณประกอบของรถยนตหรือยานยนตตามประเภท ๘๗.๐๑
ถึงประเภท ๘๗.๐๖ ไมวาสวนประกอบหรืออุปกรณประกอบดังกลาวจะเปนของตามประเภท
พิกัดใดก็ตาม หากตองเสียอากรตามอัตราที่กําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากรในอัตราตามราคา
สูงกวารอยละ ๕ ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๕ หรือในอัตราตามสภาพซึ่งเมื่อเทียบเปน
รอยละของราคาแลวสูงกวารอยละ ๕ ใหลดอัตราอากรลงเหลือเทียบเทารอยละ ๕
(๘.๓) ของตามประเภทยอย ๓๙๐๒.๓๐.๓๐ ประเภทยอย ๓๙๐๒.๓๐.๙๐
ประเภทยอย ๓๙๑๙.๙๐.๑๐ ประเภทยอย ๓๙๑๙.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๓๙๒๖.๙๐.๔๙
ประเภทยอย ๓๙๒๖.๙๐.๕๓ ประเภทยอย ๓๙๒๖.๙๐.๕๙ ประเภทยอย ๓๙๒๖.๙๐.๙๐
ประเภทยอย ๔๐๑๖.๙๙.๑๑ ประเภทยอย ๔๐๑๖.๙๙.๑๒ ประเภทยอย ๔๐๑๖.๙๙.๑๙
ประเภทยอย ๔๘๒๓.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๕๔๐๑.๒๐.๐๐ ประเภทยอย ๕๘๐๖.๓๒.๑๐
ประเภทยอย ๕๘๐๖.๓๒.๙๐ ประเภทยอย ๖๘๐๗.๑๐.๐๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๕.๑๑
ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๕.๑๒ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๕.๑๙ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๕.๙๑
ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๕.๙๒ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๑๕.๙๙ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๒๒.๑๐
ประเภทยอย ๗๓๑๘.๒๒.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๒๓.๑๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๒๓.๙๐
ประเภทยอย ๗๓๑๘.๒๙.๑๐ ประเภทยอย ๗๓๑๘.๒๙.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๒๐.๙๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๓๒๐.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๒๖.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๘๓๐๘.๙๐.๙๐
ประเภทยอย ๘๔๗๙.๘๙.๓๐ ประเภทยอย ๘๔๗๙.๘๙.๔๐ ประเภทยอย ๘๕๔๔.๓๐.๑๐
ประเภทยอย ๘๕๔๔.๓๐.๙๐ ประเภทยอย ๘๕๔๔.๔๒.๓๐ ประเภทยอย ๘๕๔๔.๔๒.๙๐
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๒๑.๑๐ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๒๑.๙๐ ประเภทยอย ๘๗๐๘.๒๙.๒๐
ประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๕.๑๐ และประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๕.๙๐ ที่นาํ เขามาเพื่อใชผลิตหรือ
ประกอบเปนเข็มขัดนิรภัยตามประเภทยอย ๘๗๐๘.๒๑.๑๐ และประเภทยอย ๘๗๐๘.๒๑.๙๐
หรือถุงลมนิรภัยตามประเภทยอย ๘๗๐๘.๙๕.๑๐ หากตองเสียอากรตามอัตราที่กําหนดไวใน

๒๕
พิกัดอัตราศุลกากรในอัตราตามราคาสูงกวา
รอยละ ๕ ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๕
หรือในอัตราตามสภาพซึ่งเมื่อเทียบเปนรอยละของราคาแลวสูงกวารอยละ ๕ ใหลดอัตราอากรลง
เหลือเทียบเทารอยละ ๕
การลดอัตราอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการลดอัตราอากรตาม
(๘) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ของที่จะไดรับการลดอัตราอากรศุลกากรจะตองนําเขามาเพื่อใชผลิต
หรือประกอบภายในโรงงานเปนสวนประกอบและอุปกรณประกอบของรถยนตหรือยานยนตตาม
ประเภท ๘๗.๐๑ ถึงประเภท ๘๗.๐๖
(ข) คําวา “ประกอบ” หมายความถึง กระบวนการนําชิ้นสวนตาง ๆ มา
ประกอบกันขึน้ ใหเปนรูปแบบที่กาํ หนดไวในลักษณะเปนอุตสาหกรรมการผลิตและมีการทดสอบ
ชิ้นงานที่เสร็จแลวใหเปนตามมาตรฐานซึ่งไมใชเปนการนําชิ้นสวนเพียงเล็กนอยมาประกอบโดยใช
อุปกรณอยางงาย ๆ เชน ตะปูควง แปนหรือสลัก เปนตน
(ค) การผลิตหรือประกอบจะตองเกิดผลิตภัณฑที่มีลักษณะและสาระสําคัญ
ซึ่งเมื่อพิจารณาตามสภาพแหงของแลวจะจัดเขาในพิกัดประเภทใดก็ได แตตองนําไปใชประโยชน
เปนสวนใดสวนหนึ่งของรถยนตหรือยานยนตตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึงประเภท ๘๗.๐๖
(ง) กรณีที่พบวามีการนําของที่ไดรับการลดอัตราอากรไปใชประโยชน
ในการอื่นซึ่งไมเปนไปตามประกาศนี้หรือมีการสําแดงในหลักฐานเอกสารที่ยื่นไวเปนเท็จหรือ
ปกปดขอความจริงอันพึงบอกใหแจงแกพนักงานเจาหนาที่ ถือเปนความผิดและพึงตองรับโทษ
ตามกฎหมาย
(จ) ผูนาํ ของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๙) โค กระบือ มีชีวิตตามประเภทยอย ๐๑๐๒.๙๐.๑๐ ประเภทยอย
๐๑๐๒.๙๐.๒๐ และประเภทยอย ๐๑๐๒.๙๐.๙๐ ใหลดอัตราอากรโดยเมื่อคํานวณอากรตามอัตรา
อากรที่ตองเรียกเก็บตามพิกัดอัตราศุลกากรแลว ถาคาอากรที่คํานวณไดเกินตัวละสองรอยบาท
ใหเรียกเก็บอากรตัวละสองรอยบาท
(๑๐) ของไมวาจะจัดอยูในพิกัดประเภทใดที่นาํ เขามาใชผลิต ผสม ประกอบ
หรือบรรจุเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันนําเขาแลวขอคืนอากร
ตามมาตรา ๑๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึง่ แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตศิ ุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหลดอัตราอากร ดังตอไปนี้
(๑๐.๑) ลดลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่เรียกเก็บเปนการทั่วไป
โดยผูน ําของเขาตองเปนนิตบิ ุคคล ไมมีหนี้สินคางชําระตอกรมศุลกากร และไมมีประวัติ
ที่กรมศุลกากรวาเคยทุจริตในการขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัตศิ ุลกากร
(ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตศิ ุลกากร (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๔๓ และตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนีด้ วย
(ก) เปนบริษทั ที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

(ข) เปน

๒๖

บริษัทมหาชนจํากัด

(ค) เปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและไดรบั
การรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยวามีฐานะการเงินมั่นคงเปนทีน่ าเชื่อถือได
ตามหลักเกณฑที่สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง
(ง) เปนสมาชิกสภาหอการคาแหงประเทศไทยและไดรบั การ
รับรองจากสภาหอการคาแหงประเทศไทยวามีฐานะการเงินมั่นคงเปนที่นาเชื่อถือไดตามหลักเกณฑ
ที่สภาหอการคาแหงประเทศไทยกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
(จ) ไดนาํ สงงบการเงินตอกระทรวงพาณิชยตามขอกําหนดของ
กระทรวงพาณิชย ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดรบั รองวาเปนกิจการที่มีกําไรยอนหลังไมตา่ํ กวาสองปบัญชี
ติดตอกัน และไมเคยไดรับการปฏิเสธการรับรองฐานะการเงินจากสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยหรือสภาหอการคาแหงประเทศไทย
(๑๐.๒) ลดลงเหลือรอยละ ๕ ของอัตราอากรที่เรียกเก็บเปนการทั่วไป
โดยผูน ําของเขาตองเปนผูไ ดรับการคัดเลือกใหเปนผูน ําของเขาระดับบัตรทองของกรมศุลกากร
(๑๑) ของตามรายการขางลางนี้ที่ผูประกอบอุตสาหกรรมผลิตหัวน้ําหอมและ
น้ําหอมตามประเภท ๓๓.๐๓ และสิ่งปรุงแตงตามประเภท ๓๓.๐๔ นําเขาหรือสั่งใหนําเขามา
เพื่อใชผลิตของดังกลาว หากตองเสียอากรตามอัตราที่กาํ หนดไวในพิกัดอัตราศุลกากรในอัตรา
ตามราคาสูงกวารอยละ ๕ ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๕ หรือในอัตราตามสภาพซึ่งเมื่อ
เทียบเปนรอยละของราคาแลวสูงกวารอยละ ๕ ใหลดอัตราอากรลงเหลือเทียบเทารอยละ ๕
ประเภท
๑๓.๐๒
๑๕.๐๒
๑๕.๐๖
๑๕.๑๕

๑๕.๑๖

ประเภทยอย
๑๓๐๒.๓๙.๑๐
๑๓๐๒.๓๙.๙๐
๑๕๐๒.๐๐.๑๙
๑๕๐๒.๐๐.๙๙
๑๕๐๖.๐๐.๐๐

รายการ

- - - แครราจีแนน
- - - อื่น ๆ
- - อื่น ๆ
- - อื่น ๆ
ไขมันและน้าํ มันอื่น ๆ ที่ไดจากสัตวและแฟรกชันของของดังกลาว
จะทําใหบริสุทธิ์หรือไมก็ตาม แตตองไมดดั แปลงทางเคมี
๑๕๑๕.๓๐.๙๐ - - อื่น ๆ
๑๕๑๕.๙๐.๑๒ - - - แฟรกชันของน้ํามันที่ไมทําใหบริสุทธิ์
๑๕๑๕.๙๐.๑๙ - - - อื่น ๆ
๑๕๑๕.๙๐.๙๒ - - - แฟรกชันของน้ํามันที่ไมทําใหบริสุทธิ์
๑๕๑๕.๙๐.๙๙ - - - อื่น ๆ
๑๕๑๖.๒๐.๑๙ - - - อื่น ๆ
๑๕๑๖.๒๐.๒๙ - - - อื่น ๆ

๒๗
ประเภท
๑๕.๑๘

ประเภทยอย
๑๕๑๖.๒๐.๙๙
๑๕๑๘.๐๐.๑๒
๑๕๑๘.๐๐.๑๙
๑๕๑๘.๐๐.๒๐
๑๕๑๘.๐๐.๓๙
๑๕๑๘.๐๐.๖๐

๑๕.๒๑

๑๗.๐๒
๒๗.๑๐

๒๗.๑๒
๒๘.๐๓

๓๒.๐๘

๓๒.๐๙

๓๒.๑๐

๑๕๒๑.๑๐.๐๐
๑๕๒๑.๙๐.๑๐
๑๕๒๑.๙๐.๒๐
๑๗๐๒.๓๐.๑๐
๑๗๐๒.๓๐.๒๐
๒๗๑๐.๑๙.๑๙
๒๗๑๐.๑๙.๓๐
๒๗๑๐.๑๙.๔๔
๒๗๑๐.๑๙.๙๐
๒๗๑๒.๑๐.๐๐
๒๘๐๓.๐๐.๑๐
๒๘๐๓.๐๐.๒๐
๒๘๐๓.๐๐.๓๐
๒๘๐๓.๐๐.๙๐
๓๒๐๘.๙๐.๑๙
๓๒๐๘.๙๐.๒๙
๓๒๐๘.๙๐.๙๐
๓๒๐๙.๑๐.๑๐
๓๒๐๙.๑๐.๔๐
๓๒๐๙.๑๐.๙๐
๓๒๐๙.๙๐.๐๐
๓๒๑๐.๐๐.๑๑
๓๒๑๐.๐๐.๑๙
๓๒๑๐.๐๐.๒๐

รายการ
- - - อื่น ๆ
- - ไขมันและน้ํามันที่ไดจากสัตว
- - อื่น ๆ
- ของผสมหรือของปรุงแตงที่บริโภคไมไดซึ่งไดจากไขมันหรือ
น้ํามันของสัตวหรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ํามันตางชนิดกัน
- - อื่น ๆ
- ของผสมหรือของปรุงแตงที่บริโภคไมไดซึ่งไดจากไขมันหรือ
น้าํ มันของสัตวหรือจากแฟรกชันของของดังกลาวและที่ไดจาก
ไขมันหรือน้าํ มันของพืชหรือแฟรกชันของของดังกลาว
- ไขที่ไดจากพืช
- - ขี้ผึ้งและไขที่ไดจากแมลงอื่น ๆ
- - ไขปลาวาฬ
- - กลูโคส
- - น้ําเชื่อมกลูโคส
- - - - อื่น ๆ
- - - คารบอนแบล็คฟดสตอก
- - - - ไขหลอลื่น
- - - อื่น ๆ
- ปโตรเลียมเยลลี
- คารบอนแบล็กเกรดยาง (รับเบอรเกรด)
- อะซีทิลีนแบล็ก
- คารบอนแบล็กอื่น ๆ
- อื่น ๆ
- - - อื่น ๆ
- - - อื่น ๆ
- - อื่น ๆ
- - วารนิช (รวมถึงแลกเกอร)
- - สีทาหนังฟอก
- - อื่น ๆ
- อื่น ๆ
- - ทนความรอนเกิน ๑๐๐ องศาเซลเซียส
- - อื่น ๆ
- ดิสเทมเปอร

๒๘
ประเภท

๓๔.๐๒

ประเภทยอย
๓๒๑๐.๐๐.๓๐
๓๒๑๐.๐๐.๕๐
๓๒๑๐.๐๐.๙๐
๓๔๐๒.๙๐.๑๑
๓๔๐๒.๙๐.๑๒
๓๔๐๒.๙๐.๑๓

๓๔๐๒.๙๐.๑๔
๓๔๐๒.๙๐.๑๕
๓๔๐๒.๙๐.๑๙

๓๔๐๒.๙๐.๙๑
๓๔๐๒.๙๐.๙๒
๓๔๐๒.๙๐.๙๓

๓๔๐๒.๙๐.๙๔
๓๔๐๒.๙๐.๙๕
๓๔๐๒.๙๐.๙๙

๗๐.๐๙
๙๖.๑๖

๗๐๐๙.๙๑.๐๐
๙๖๑๖.๑๐.๑๐
๙๖๑๖.๑๐.๒๐

รายการ
- สารสีน้ําปรุงแตงชนิดทีใ่ ชตกแตงหนังฟอก
- สารเคลือบที่มีโพลิยูรีเทนและทาร
- อื่น ๆ
- - - - เวทติ้งเอเจนต
- - - - อื่น ๆ
- - - สิ่งปรุงแตงที่ใชซักลางหรือสิ่งปรุงแตงที่ใชทําความสะอาด
ชนิดแอนไอออนิก รวมถึงสิ่งปรุงแตงที่ใชในการฟอกขาว
ทําความสะอาดหรือขจัดไข
- - - - เวทติ้งเอเจนต
- - - - อื่น ๆ
- - - สิ่งปรุงแตงอื่น ๆ ที่ใชซักลางหรือสิ่งปรุงแตงอื่น ๆ ที่ใชทํา
ความสะอาด รวมถึงสิ่งปรุงแตงที่ใชในการฟอกขาว
ทําความสะอาดหรือขจัดไข
- - - - เวทติ้งเอเจนต
- - - - อื่น ๆ
- - - สิ่งปรุงแตงที่ใชซักลางหรือสิ่งปรุงแตงที่ใชทําความสะอาด
ชนิดแอนไอออนิก รวมถึงสิ่งปรุงแตงที่ใชในการฟอกขาว
ทําความสะอาดหรือขจัดไข
- - - - เวทติ้งเอเจนต
- - - - อื่น ๆ
- - - สิ่งปรุงแตงอื่น ๆ ที่ใชซักลางหรือสิ่งปรุงแตงอื่น ๆ
ที่ใชทําความสะอาด รวมถึงสิ่งปรุงแตงที่ใชในการฟอกขาว
ทําความสะอาดหรือขจัดไข
- - ไมมีกรอบ
- - ที่ฉีด
- - คอตอและหัวฉีดของที่ฉีด

การลดอัตราอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการลดอัตราอากรตาม (๑๑)
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) คําวา “ผูป ระกอบอุตสาหกรรม” หมายความถึง ผูป ระกอบกิจการ
โรงงานจําพวกที่ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๒ และโรงงานจําพวกที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือผูประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติ

๒๙
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อผลิตหัวน้ําหอมและน้ําหอมตาม
ประเภท ๓๓.๐๓ หรือสิ่งปรุงแตงตามประเภท ๓๓.๐๔
(ข) ของที่ขอลดอัตราอากรจะตองเปนของที่ไมมีการผลิตในประเทศ
หรือผลิตไดในปริมาณไมเพียงพอและคุณภาพไมเทาเทียมกันกับของที่นําเขา
(ค) กรณีที่พบวามีการนําของที่ไดรับการลดอัตราอากรไปใชประโยชน
ในการอื่นทีไ่ มเปนไปตามประกาศนี้ หรือมีการสําแดงในหลักฐานเอกสารที่ยื่นไวเปนเท็จ
หรือปกปดขอความจริงอันพึงบอกใหแจงแกพนักงานเจาหนาที่ ถือเปนความผิดและพึงตอง
รับโทษตามกฎหมาย
(ง) ผูนําของเขาจะตองปฏิบัตติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๑๒) ของตามประเภทยอย ๗๒๐๘.๕๑.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๐๘.๕๒.๐๐
ประเภทยอย ๗๒๐๘.๕๓.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๐๘.๕๔.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๐๘.๙๐.๐๐
ประเภทยอย ๗๒๐๙.๑๕.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๐๙.๑๖.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๐๙.๑๗.๐๐
ประเภทยอย ๗๒๐๙.๑๘.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๐๙.๑๘.๒๐ ประเภทยอย ๗๒๐๙.๑๘.๙๐
ประเภทยอย ๗๒๐๙.๒๕.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๐๙.๒๖.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๐๙.๒๗.๐๐
ประเภทยอย ๗๒๐๙.๒๘.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๐๙.๒๘.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๐๙.๙๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๒๐๙.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๐.๑๑.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๐.๑๑.๙๐
ประเภทยอย ๗๒๑๐.๑๒.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๐.๑๒.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๐.๓๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๒๑๐.๓๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๐.๔๑.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๐.๔๑.๒๐
ประเภทยอย ๗๒๑๐.๔๑.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๐.๔๙.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๐.๔๙.๒๐
ประเภทยอย ๗๒๑๐.๔๙.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๐.๕๐.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๑๐.๖๑.๑๐
ประเภทยอย ๗๒๑๐.๖๑.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๐.๖๙.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๐.๖๙.๙๐
ประเภทยอย ๗๒๑๐.๗๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๐.๗๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๐.๙๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๒๑๐.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๑๓.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๑๓.๒๐
ประเภทยอย ๗๒๑๑.๑๓.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๑๔.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๑๔.๒๐
ประเภทยอย ๗๒๑๑.๑๔.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๑๙.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๑๙.๒๐
ประเภทยอย ๗๒๑๑.๑๙.๓๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๑๙.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๒๓.๑๐
ประเภทยอย ๗๒๑๑.๒๓.๒๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๒๓.๓๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๒๓.๙๐
ประเภทยอย ๗๒๑๑.๒๙.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๒๙.๒๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๒๙.๓๐
ประเภทยอย ๗๒๑๑.๒๙.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๙๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๙๐.๒๐
ประเภทยอย ๗๒๑๑.๙๐.๓๐ ประเภทยอย ๗๒๑๑.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๒.๑๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๒๑๒.๑๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๒.๒๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๒.๒๐.๒๐
ประเภทยอย ๗๒๑๒.๒๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๒.๓๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๒.๓๐.๒๐
ประเภทยอย ๗๒๑๒.๓๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๒.๔๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๒.๔๐.๒๐
ประเภทยอย ๗๒๑๒.๔๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๒.๕๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๒.๕๐.๒๐
ประเภทยอย ๗๒๑๒.๕๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๒.๖๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๒.๖๐.๒๐

๓๐
ประเภทยอย ๗๒๑๒.๖๐.๙๐ ประเภท
ยอย ๗๒๑๕.๕๐.๑๐ ประเภทยอย
๗๒๑๕.๕๐.๙๐
ประเภทยอย ๗๒๑๕.๙๐.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๑๖.๑๐.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๑๖.๒๑.๐๐
ประเภทยอย ๗๒๑๖.๒๒.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๑๖.๓๑.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๑๖.๓๒.๐๐
ประเภทยอย ๗๒๑๖.๓๓.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๑๖.๔๐.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๑๖.๕๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๒๑๖.๕๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๑๖.๖๑.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๑๖.๖๙.๐๐
ประเภทยอย ๗๒๑๖.๙๑.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๑๖.๙๙.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๑๗.๑๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๒๑๗.๑๐.๒๒ ประเภทยอย ๗๒๑๗.๑๐.๒๙ ประเภทยอย ๗๒๑๗.๑๐.๓๑
ประเภทยอย ๗๒๑๗.๑๐.๓๙ ประเภทยอย ๗๒๑๗.๒๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๗.๒๐.๒๐
ประเภทยอย ๗๒๑๗.๒๐.๙๑ ประเภทยอย ๗๒๑๗.๒๐.๙๙ ประเภทยอย ๗๒๑๗.๓๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๒๑๗.๓๐.๒๐ ประเภทยอย ๗๒๑๗.๓๐.๓๑ ประเภทยอย ๗๒๑๗.๓๐.๓๙
ประเภทยอย ๗๒๑๗.๙๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๑๗.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๒๓.๐๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๒๒๓.๐๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๒๕.๓๐.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๒๕.๔๐.๐๐
ประเภทยอย ๗๒๒๕.๕๐.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๒๕.๙๑.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๒๕.๙๒.๐๐
ประเภทยอย ๗๒๒๕.๙๙.๐๐ ประเภทยอย ๗๒๒๖.๙๙.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๒๖.๙๙.๙๐
ประเภทยอย ๗๒๒๘.๒๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๒๘.๒๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๒๘.๕๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๒๒๘.๕๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๒๒๘.๖๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๒๒๘.๖๐.๙๐
ประเภทยอย ๗๒๒๙.๙๐.๐๐ ประเภทยอย ๗๓๐๓.๐๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๓๐๓.๐๐.๙๐
ประเภทยอย ๗๓๐๔.๒๔.๐๐ ประเภทยอย ๗๓๐๔.๒๙.๐๐ ประเภทยอย ๗๓๐๔.๓๙.๐๐
ประเภทยอย ๗๓๐๔.๕๑.๑๐ ประเภทยอย ๗๓๐๔.๕๑.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๐๕.๑๑.๐๐
ประเภทยอย ๗๓๐๕.๑๒.๐๐ ประเภทยอย ๗๓๐๕.๓๑.๑๐ ประเภทยอย ๗๓๐๕.๓๑.๙๐
ประเภทยอย ๗๓๐๕.๓๙.๐๐ ประเภทยอย ๗๓๐๕.๙๐.๐๐ ประเภทยอย ๗๓๐๖.๓๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๓๐๖.๓๐.๒๐ ประเภทยอย ๗๓๐๖.๓๐.๓๐ ประเภทยอย ๗๓๐๖.๓๐.๙๐
ประเภทยอย ๗๓๐๖.๔๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๓๐๖.๔๐.๒๐ ประเภทยอย ๗๓๐๖.๔๐.๓๐
ประเภทยอย ๗๓๐๖.๔๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๐๖.๖๑.๐๐ ประเภทยอย ๗๓๐๖.๖๙.๐๐
ประเภทยอย ๗๓๐๖.๙๐.๑๐ ประเภทยอย ๗๓๐๖.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๗๓๑๒.๑๐.๑๐
ประเภทยอย ๗๓๑๒.๑๐.๒๐ ประเภทยอย ๗๓๑๒.๑๐.๔๐ ประเภทยอย ๗๓๑๒.๑๐.๙๐
และประเภทยอย ๗๓๑๒.๙๐.๐๐ ทีน่ ําเขามาใชในอุตสาหกรรมที่ใชเหล็กแผนเคลือบดีบุกและ
เหล็กแผนเคลือบโครเมียมเพื่อทํากระปอง อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
และอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๕
การลดอัตราอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการลดอัตราอากรตาม
(๑๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) คําวา “ผูป ระกอบอุตสาหกรรม” หมายความถึง ผูป ระกอบกิจการ
โรงงานจําพวกที่ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๒ และโรงงานจําพวกที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือผูประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติ

๓๑
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใชเหล็กแผนเคลือบดีบุกและเหล็ก
แผนเคลือบโครเมียมเพื่อทํากระปองผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และผลิตยานยนต
และชิ้นสวนยานยนต
(ข) อุตสาหกรรมตามความใน (๑๒) ใหหมายความรวมถึง
(๑) “อุตสาหกรรมที่ใชเหล็กแผนเคลือบดีบุกและเหล็กแผนเคลือบ
โครเมียมเพือ่ ทํากระปอง” ใหรวมถึง อุตสาหกรรมตอเนื่องที่ผลิตกระปอง
(๒) “อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส” ใหรวมถึง
อุตสาหกรรมตอเนื่องที่ผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(๓) “อุตสาหกรรมยานยนตและชิน้ สวนยานยนต” ใหรวมถึง
อุตสาหกรรมตอเนื่องที่ผลิตยานยนตและชิ้นสวนยานยนต และอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ผลิต
รถจักรยานยนตและชิ้นสวนรถจักรยานยนต
(ค) ของที่ขอลดอัตราอากรจะตองเปนของที่ไมมีการผลิตภายในประเทศ
หรือผลิตไดในปริมาณที่ไมเพียงพอและคุณภาพไมเทาเทียมกับของที่นําเขา
(ง) กรณีที่พบวามีการนําของที่ไดรับการลดอัตราอากรไปใชประโยชนใน
การอื่นที่ไมเปนไปตามประกาศนี้ หรือมีการสําแดงในหลักฐานเอกสารที่ยื่นไวเปนเท็จ หรือปกปด
ขอความจริงอันพึงบอกใหแจงแกพนักงานเจาหนาที่ ถือเปนความผิดและพึงตองรับโทษ
ตามกฎหมาย
(จ) ผูนาํ ของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๑๓) เศษ เศษตัด และของที่ใชไมไดที่เปนพลาสติกตามประเภท ๓๙.๑๕
อันเกิดจากการนําเขาของไมวาจะอยูในพิกดั ประเภทใดมาผานกระบวนการผลิต ผสม
หรือประกอบเพื่อสงออกในคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา เขตปลอดอากร
เขตอุตสาหกรรมสงออก และสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ไดรับสิทธิประโยชน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน ซึ่งมิไดสงออกนอกราชอาณาจักร แตจําหนาย
หรือนําไปใชในการอื่น ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๕
(๑๔) ของตามประเภทยอย ๓๙๑๗.๓๒.๙๐ ประเภทยอย ๓๙๒๓.๒๙.๐๐
ประเภทยอย ๓๙๒๖.๙๐.๓๙ ประเภทยอย ๓๙๒๖.๙๐.๕๙ ประเภทยอย ๓๙๒๖.๙๐.๙๐
ประเภทยอย ๘๔๘๑.๘๐.๕๑ ประเภทยอย ๘๔๘๑.๘๐.๕๙ ประเภทยอย ๘๔๘๑.๘๐.๗๑
ประเภทยอย ๘๔๘๑.๘๐.๗๒ ประเภทยอย ๘๔๘๑.๘๐.๗๕ ประเภทยอย ๘๔๘๑.๘๐.๗๖
ประเภทยอย ๘๔๘๑.๘๐.๘๓ ประเภทยอย ๘๔๘๑.๘๐.๘๔ ประเภทยอย ๘๔๘๑.๘๐.๘๕
ประเภทยอย ๘๔๘๑.๘๐.๘๖ และประเภทยอย ๘๔๘๑.๘๐.๙๙ ทีน่ ําเขามาเพื่อใชประกอบ
เปนอุปกรณลา งไตตามประเภทยอย ๙๐๑๘.๑๙.๐๐ ใหลดอัตราอากรลงเหลือเทียบเทารอยละ ๑
การลดอัตราอากรตาม (๑๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(ก) ผูนําของเขาตองเปนนิตบิ ุคคลที่ประกอบกิจการโรงงานผลิตหรือ
ประกอบเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย

๓๒
(ข) ผูนําของเขาตอง ยื่นสูตรการผลิตตอกรมศุลกากร
(ค) เปนการนําเขาปจจัยการผลิตและชิ้นสวนอุปกรณมาเพื่อใชในการผลิต
ภายในโรงงานของผูนําของเขาเทานั้น
(ง) ผูนําของเขาจะตองนําปจจัยการผลิตและชิ้นสวนอุปกรณที่ไดรับการลด
อัตราอากรมาผลิตหรือประกอบเปนของครบชุดสมบูรณตามสูตรการผลิตใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป
นับตั้งแตวนั นําเขา หากมีเหตุขัดของหรืออุปสรรคอันใดตองรายงานขอขยายเวลาตออธิบดี
กรมศุลกากรกอนครบกําหนดหนึ่งป ยกเวนในกรณีที่ปจ จัยการผลิตและชิ้นสวนอุปกรณไมสามารถ
ผลิตหรือประกอบเปนของครบชุดสมบูรณไดจะตองรีบแจงใหกรมศุลกากรทราบโดยทันที
และจะตองสงกลับออกไปหรือทําลายหรือดําเนินการอยางอื่นตามแตอธิบดีกรมศุลกากร
จะเห็นสมควร
(จ) ของที่เสียหาย เศษที่ไมใชหรือเศษที่ใชไมได จะตองทําลายหรือ
ดําเนินการอยางอื่นตามแตอธิบดีกรมศุลกากรจะเห็นสมควร
(ฉ) ผูนําของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๑๕) ของที่เปนอุปกรณกฬี าสวนตัวไมวา จะอยูในพิกดั ประเภทใด ที่นําเขามาเพือ่
ใชในการฝกซอม การแขงขัน การวิจัย หรือการพัฒนาสมรรถนะของนักกีฬาใหไดมาตรฐานสากล
หากตองเสียอากรตามอัตราที่กําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากรในอัตราตามราคาสูงกวารอยละ ๑๐
ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๑๐ หรือที่ตองเสียอากรในอัตราตามสภาพซึ่งเมื่อเทียบเปนรอยละ
ของราคาแลวสูงกวารอยละ ๑๐ ใหลดอัตราอากรลงเหลือเทียบเทารอยละ ๑๐
การลดอัตราอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการลดอัตราอากรตาม
(๑๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ของที่เปนอุปกรณกีฬาสวนตัวที่จะไดรับการลดอัตราอากรตองเปน
อุปกรณเฉพาะตัวที่นักกีฬา หรือเจาหนาทีก่ ีฬา ใชในการฝกซอมหรือแขงขันตามชนิดกีฬา เชน
ชุดกีฬา กระเปา หมวก รองเทา ถุงเทา หรือถุงมือ เปนตน
(ข) ผูมีสิทธินาํ ของเขาใหมีไดเฉพาะสํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ หรือการกีฬาแหงประเทศไทย
(ค) ของที่เปนอุปกรณกีฬาสวนตัวที่จะไดรับการลดอัตราอากรตองเปน
ของที่ไมมีการผลิตในประเทศ เวนแตเปนของที่แมจะมีการผลิตภายในประเทศแตมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองนําเขาจากตางประเทศ และผูมีสิทธินาํ เขารับรองวามีมาตรฐานและ
คุณลักษณะเฉพาะสูงกวาของที่มีผลิตในประเทศเปนอยางมาก และเมื่อนําเขาแลว
หามนําไปจําหนาย
(ง) ผูนําของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๑๖) ของตามประเภทยอย ๐๔๐๒.๒๑.๒๐ และประเภทยอย ๐๔๐๒.๒๑.๙๐
ที่เหมาะสําหรับใชเลี้ยงทารก ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๕
การลดอัตราอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการลดอัตราอากรตาม
(๑๖) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้

๓๓
(ก) ตองมีมันเนยอยู
ไมตา่ํ กวารอยละ ๒๖ ตามน้าํ หนัก
(ข) ในกรณีที่มีมันเนยอยูตา่ํ กวารอยละ ๒๖ ตามน้าํ หนัก ตองมีการเติม
ไวตามินและวัตถุอื่นที่มีคุณคาทางอาหารในปริมาณที่สมควร เหมาะสําหรับใชเลี้ยงทารก และมีฉลาก
กําหนดสูตรการบริโภคสําหรับทารกไวดวย อันเปนกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตใหปดฉลากวา
“นมผงดัดแปลง” ซึ่งแสดงวาเหมาะสําหรับใชเลี้ยงทารก
ขอ ๓ ใหของในภาค ๒ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... ไดรบั การยกเวนอากร
ดังตอไปนี้
(๑) ของซึ่งกําหนดใหไดรับการยกเวนอากรตามบัญชีทายประกาศนี้
(๒) เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยตามประเภท ๙๐.๑๘ และประเภท
๙๐.๑๙ ชนิดที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูงและไมมีการผลิตภายในประเทศตามรายการ
ดังตอไปนี้
(๒.๑) เครื่องตรวจสอบหัวใจโดยการออกกําลัง (cardiac stress exercise
or physiological monitor system, stress exercise cardiac)
(๒.๒) เครื่องตรวจหัวใจโดยการใชคลืน่ เสียง (cardiac ultrasonic
scanners)
(๒.๓) เครื่องเทปบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจ (ambulatory ECG or holter
ECG or ambulatory recorders or holter monitor)
(๒.๔) เครื่องบันทึกกราฟหัวใจ (electrocardiograph or ECG machine)
(๒.๕) เครื่องควบคุมการทํางานของระบบหัวใจ (bedside monitor)
(๒.๖) เครื่องกระตุนหัวใจ (defibrillator)
(๒.๗) เครื่องปรับจังหวะการเตนของหัวใจดวยไฟฟา (pacemaker or
artificial cardiac pacemaker)
(๒.๘) เครื่องบันทึกการทํางานของระบบหัวใจ (polygraphic recorder or
polygraph)
(๒.๙) เครื่องผสมออกซิเจนในอากาศเขากับโลหิต (oxygenator)
(๒.๑๐) อุปกรณที่ใชในการตรวจสวนเสนโลหิตและหัวใจ (cardiac
catheterization kit)
(๒.๑๑) เครือ่ งวัดความดันโลหิตโดยอัตโนมัติ ชนิดที่ใชในหองผาตัดหรือ
ในหองไอซียู (invasive blood pressure monitors)
(๒.๑๒) เครื่องเฝาติดตามการทํางานของระบบหัวใจ (electrocardioscope
or ECG monitor or cardiac monitor)
(๒.๑๓) เครื่องทํางานแทนหัวใจหรือปอด (heart-lung machine or
heart-lung bypass units)

(๒.๑๔) เครื่องสูบเปา

๓๔

ลูกโปงที่ใสไวในหลอดเลือดใหญ (intra-aortic

balloon pump)

(๒.๑๕) เครื่องลดอุณหภูมขิ องโลหิตสูระดับทีต่ องการ (hypothermia unit)
(๒.๑๖) เครือ่ งวัดอัตราการสูบฉีดโลหิตของหัวใจ (cardiac output unit)
(๒.๑๗) เครื่องจี้หามโลหิตและตัดเนื้อเยือ่ ดวยไฟฟา (electrosurgical unit
(ESU) or cauteries or electrosurgical coagulator)
(๒.๑๘) เครือ่ งตัดกระดูกหนาอก (thoracotome)
(๒.๑๙) เครือ่ งตรวจระดับออกซิเจน คารบอนไดออกไซด และความเปน
กรดและดางทีล่ ะลายอยูในเลือด (blood gas/ph analyzers)
(๒.๒๐) เครื่องตรวจหาตําแหนงนิ่วและสลายนิ่วดวยคลื่นเสียง (ultrasonic
lithotripters)
(๒.๒๑) เครื่องดึงนิ่วและกระแทกนิ่ว (lithotripters)
(๒.๒๒) เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใชพลังงานจากคลืน่ เสียง (ultrasound
computed tomography)
(๒.๒๓) เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใชพลังงานจากสนามแมเหล็ก
(magnetic resonance image (MRI) unit)
(๒.๒๔) เครื่องมือรักษาโรคไตวาย (เครือ่ งไดอะลัยสิส) (hemodialyzers
or hemodialysis unit or dialysis unit or artificial kidneys or artificial kidneys machine)
(๒.๒๕) ชุดเครื่องตรวจสอบอวัยวะดวยรังสีแกมมา (gamma camera
system)
(๓) ของดังตอไปนี้
(๓.๑) ปลา สัตวน้ําอืน่ ๆ และหอย ตามประเภท ๐๓.๐๑ ถึงประเภท
๐๓.๐๔ ประเภท ๐๓.๐๖ และประเภท ๐๓.๐๗ เฉพาะในกรณี ดังตอไปนี้
(๓.๑.๑) เฉพาะที่นาํ เขามาผลิต เลี้ยงหรือคา เพื่อสงออกไป
นอกราชอาณาจักร นอกจากหูฉลามและเปาฮื้อ
(๓.๑.๒) เฉพาะที่จับไดโดยเรือประมงภายใตสัญญาเกีย่ วกับ
ความรวมมือทางการประมงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ
(๓.๑.๓) เฉพาะที่จับไดภายใตความรวมมือทางการประมงซึ่งมี
หนังสือรับรองจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม
(๓.๑) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) เฉพาะทีน่ ําเขามาเพื่อผลิต เลี้ยงหรือคา เพื่อสงออกไป
นอกราชอาณาจักร แตไมไดสงออก ผูนําของเขาตองเสียอากรโดยถือเปนการนําเขาตามปกติ

๓๕
(ข) เฉพาะที่จับ ไดโดยเรือประมงภายใตสญ
ั ญาเกี่ยวกับความ
รวมมือทางการประมงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ จะตองเปนการจับไดโดย
เรือประมงที่มีชื่อระบุในสัญญาความรวมมือเทานั้น
(ค) เฉพาะทีจ่ ับไดภายใตความรวมมือทางการประมง จะตองเปน
การจับไดโดยเรือประมงหรือเรือบรรทุกสัตวน้ําที่มีชื่อเขารวมโครงการของนิติบุคคลซึ่งระบุ
ในหนังสือรับรองของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณเทานั้น
(ง) ผูนําของเขาจะตองปฏิบัตติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด
(๓.๒) เนื้อปูตามประเภทยอย ๑๖๐๕.๑๐.๑๐ และประเภทยอย
๑๖๐๕.๑๐.๙๐ เนื้อกุงตามประเภทยอย ๑๖๐๕.๒๐.๑๑ ประเภทยอย ๑๖๐๕.๒๐.๑๙ ประเภทยอย
๑๖๐๕.๒๐.๙๑ และประเภทยอย ๑๖๐๕.๒๐.๙๙ และเนื้อหอยลายตามประเภทยอย ๑๖๐๕.๙๐.๙๐
ที่นําเขามาผลิตเพื่อสงออก
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม
(๓.๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) เนื้อปูตามประเภทยอย ๑๖๐๕.๑๐.๑๐ และประเภทยอย
๑๖๐๕.๑๐.๙๐ เนื้อกุงตามประเภทยอย ๑๖๐๕.๒๐.๑๑ ประเภทยอย ๑๖๐๕.๒๐.๑๙ ประเภทยอย
๑๖๐๕.๒๐.๙๑ และประเภทยอย ๑๖๐๕.๒๐.๙๙ และเนื้อหอยลายตามประเภทยอย
๑๖๐๕.๙๐.๙๐ ที่นําเขามาผลิตเพื่อสงออกจะตองสงออก ภายในระยะเวลาหนึ่งปนับตั้งแต
วันนําเขามาในราชอาณาจักร
(ข) ผูนําของเขาจะตองปฏิบัตติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด
(๓.๓) ยูเรียตามประเภทยอย ๓๑๐๒.๑๐.๐๐ ที่นาํ เขามาสําหรับใชเปนปุย
หรือใชในอุตสาหกรรมผลิตหรือผสมหรือประกอบเปนปุย
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม
(๓.๓) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ยูเรียที่นําเขาตองมีไนโตรเจนเกินกวารอยละ ๔๕ ของน้ําหนัก
และใชเปนปุย หรือใชในอุตสาหกรรมผลิตหรือผสมหรือประกอบเปนปุยเทานั้น
(ข) ผูนําของเขาจะตองปฏิบัตติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด
(๓.๔) เศษหรือของที่ดอยคุณภาพที่เกิดจากการนําของเขามาผลิต ผสม
ประกอบในคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา ซึง่ มิไดสงออกนอกราชอาณาจักร
แตจาํ หนายดวยวิธีบริจาคเพื่อเปนสาธารณประโยชนแกสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดินหรือองคการสาธารณกุศล
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม
(๓.๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้

(ก) คําวา

๓๖

“เศษ” ใหหมายความถึง สวนที่เหลือจากการ

ผลิต
ซึ่งไมสามารถนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคเดิมทีน่ ําเขาได
(ข) คําวา “ของที่ดอยคุณภาพ” ใหหมายความถึง วัตถุดิบหรือของ
ที่ผลิตจากวัตถุดิบดังกลาวซึ่งมีตําหนิหรือมีคุณภาพไมไดมาตรฐานหรือไมสามารถนําไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคเดิมได
(ค) คําวา “องคการสาธารณกุศล” ใหหมายความถึงองคการ
สาธารณกุศล ตามนัยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
การเปนองคการสาธารณกุศลเพื่อขอรับสิทธิยกเวนอากรตามพิกัดอัตราศุลกากร ภาค ๔
ประเภทที่ ๑๑ แหงพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
(ง) ผูนําของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด
(๓.๕) ของซึ่งนําเขาไปในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
ไมวาในสภาพเดิมหรือในสภาพที่ผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุแลว และภายหลังไดมีการสงออก
หรือนําออกนอกราชอาณาจักร ไมวาในสภาพเดิมหรือสภาพที่ผลิต ผสม หรือประกอบแลว
ดังตอไปนี้
(๓.๕.๑) ของที่นําเขามาใชในการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ
เพื่อการสงออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๙ ทวิ และ ๑๙ ตรี แหงพระราชบัญญัตศิ ุลกากร
(ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตศิ ุลกากร (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งนําเขามาในราชอาณาจักรยังไมเกินหนึ่งป
(๓.๕.๒) ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรและไดรับยกเวนอากร
ขาเขาตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม
(๓.๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ของที่นําเขามาตามมาตรา ๑๙ ทวิ และ ๑๙ ตรี แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๑) ตองพิสจู นไดวา มีความจําเปนที่ทําใหไมสามารถสงหรือ
นําของนัน้ หรือของที่ผลิต ผสม หรือประกอบดวยของนัน้ ออกนอกราชอาณาจักรไดภายใน
กําหนดเวลาหนึ่งปนับตั้งแตวันนําเขามาในราชอาณาจักร
(๒) ตองนําเขาไปในคลังสินคาทัณฑบนกอนครบกําหนดเวลา
หนึ่งปนับตั้งแตวันนําเขามาในราชอาณาจักร โดยยื่นคํารองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อกิจการ
และสถานทีต่ งั้ เลขทะเบียนการคา ประเภทของกิจการที่ประกอบ รายละเอียดของของ และ
วันนําเขา

(ข) ของที่นําเขา

๓๗

มาในราชอาณาจักรและไดรบั ยกเวนอากรขา

เขา
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน ตองจําหนายใหแกคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิต
สินคาเพื่อใชในการผลิตสินคาสงออกโดยมีหลักฐานยินยอมจากหนวยงานที่ใหสทิ ธิประโยชนอยูเดิม
(ค) ของตาม (ก) และ (ข) ตองสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร
ภายในระยะเวลาหนึ่งปนับตัง้ แตวันนําของเขาคลังสินคาทัณฑบน แตอธิบดีกรมศุลกากรอาจจะ
ขยายระยะเวลาออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณีก็ได
(ง) ผูนําของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด
(๓.๖) เศษวัตถุดบิ หรือของที่เสียหายหรือใชไมได ที่เกิดหรือที่จะใชใน
การผลิต ผสม หรือประกอบในคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคาที่ทาํ ลายตามระเบียบ
พิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด ไมวาการทําลายดังกลาวจะไดกระทํากอนหรือหลังวันที่ประกาศนี้
มีผลใชบังคับ
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากร
ตาม (๓.๖) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ของที่ไดรับการยกเวนอากรตองไมสามารถนําไปใชประโยชน
อื่นใดไดอีก
(ข) ตองเปนของที่มีสภาพหรือเหตุสมควรทําลาย
(ค) ผูประกอบการคลังสินคาทัณฑบนตองปฏิบัตติ ามระเบียบ
พิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๓.๗) ของที่นําเขาเก็บรักษาไวในคลังสินคาทัณฑบนตามมาตรา ๘
แหงพระราชบัญญัตศิ ุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ซึ่งเสียหรือเสื่อมคุณภาพที่ทําลาย
ตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากร
ตาม (๓.๗) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ของที่ไดรับการยกเวนอากรตองไมสามารถนําไปใชประโยชน
ตามวัตถุประสงคเดิมที่นําเขาได
(ข) ตองเปนของที่มีสภาพสมควรทําลาย
(ค) ผูประกอบการคลังสินคาทัณฑบนตองปฏิบตั ิตามระเบียบ
พิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๓.๘) กํามะถันตามประเภทยอย ๒๕๐๓.๐๐.๐๐ แคลเซียมฟอสเฟต
ธรรมชาติและอะลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติตามประเภท ๒๕.๑๐ กรดซัลฟวริก
ตามประเภทยอย ๒๘๐๗.๐๐.๐๐ กรดฟอสฟอริกตามประเภทยอย ๒๘๐๙.๒๐.๙๐ และ
แอมโมเนียชนิดที่ปราศจากน้ําตามประเภทยอย ๒๘๑๔.๑๐.๐๐ ที่นาํ มาใชผลิตหรือผสมเปนปุย

๓๘
การยกเวนอากร รวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากร
ตาม (๓.๘) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ของที่จะไดรับการยกเวนอากรจะตองนําเขามาโดยผูนําของเขา
ซึ่งเปนผูที่ไดรบั อนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมนํามาใชผลิตหรือผสมเปนปุยใน
กิจการของตนเองเทานั้น
(ข) ผูนําของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด
(๓.๙) เครื่องจักร สวนประกอบและอุปกรณประกอบเครื่องจักร รวมถึง
เครื่องมือและเครื่องใชที่ใชกับเครื่องจักรดังกลาว ไมวาจะเปนของตามพิกัดประเภทใดที่อธิบดี
กรมศุลกากรอนุญาตใหนําเขามาเพื่อใชทาํ การผลิตสินคาในคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิต
สินคาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากร
ตาม (๓.๙) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ของที่จะไดรับยกเวนอากรตองมีความจําเปนใชในการผลิต
ในคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคาเทานั้น
(ข) กรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรไมอนุมัตใิ หเปดดําเนินการ
คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา หรือยกเลิกคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา
ใหการยกเวนอากรสิ้นสุดลงและใหปฏิบตั ติ ามบทบัญญัติตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(ค) กรณีที่พบวามีการนําของที่ไดรับการยกเวนอากรไปใช
ประโยชนในการอื่นซึ่งไมเปนไปตามประกาศนี้ หรือมีการสําแดงในหลักฐานเอกสารที่ยื่นไวเปน
เท็จ หรือปกปดขอความจริงอันพึงบอกใหแจงแกพนักงานเจาหนาที่ ถือเปนความผิดและพึงตอง
รับโทษตามกฎหมาย
(ง) ผูนําของเขาจะตองปฏิบัตติ ามระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การนําของเขาในคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคาและระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด
(๓.๑๐) ปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และสัตวน้ําที่ไมมีกระดูก
สันหลังอื่น ๆ ในตอนที่ ๓ เฉพาะที่มีชีวิต ซึ่งนําเขามาสําหรับทําพันธุแ ละมีจํานวนพอสมควร
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากร
ตาม (๓.๑๐) ผูนาํ ของเขาตองปฏิบัตติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๔) ของที่นําเขามาใชตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๔.๑) เพื่อใชสรางศูนยซอมเครื่องบินลําตัวกวางตามโครงการที่
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแลว
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากร
ตาม (๔.๑) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้

๓๙
(ก) ของที่จะ
ไดรับยกเวนอากรตองเปนของที่บริษัทการบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) นําเขามาเพื่อใชสรางศูนยซอมเครือ่ งบินลําตัวกวางตามโครงการที่
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแลว
(ข) ของนั้นตองเปนของที่บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
จัดซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือจัดซื้อโดยวิธปี ระกวดราคา ซึ่งไดมีการทําสัญญาระบุใหบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูชําระคาอากรขาเขา
(ค) หากปรากฏในภายหลังวาของที่ไดรับยกเวนอากรดังกลาว
ไมสามารถใชสรางศูนยซอมเครื่องบินลําตัวกวางตามเงื่อนไขได บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
ตองชําระอากรตามจํานวนเงินอากรที่พึงตองเสียตามปกติ หรือสงของนั้นออกนอกราชอาณาจักร
ในกรณีที่ตองการนําของใหมเขามาทดแทนของเดิมโดยขอรับสิทธิยกเวนอากร บริษทั การบินไทย
จํากัด (มหาชน) จะตองดําเนินการชําระอากรหรือสงของเดิมออกนอกราชอาณาจักรใหเสร็จสิ้น
เสียกอน
(ง) หากปรากฏวาเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ ยังมีของที่ไดรับยกเวน
อากรดังกลาวเหลืออยูอีก บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ตองสงของนั้นออกนอกราชอาณาจักร
หรือเสียอากรโดยถือเปนการนําเขาตามปกติ ทั้งนี้ ใหดําเนินการภายในหกสิบวันนับตั้งแตวนั ที่
ผูรับเหมาไดสง มอบงานใหแกบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
(จ) ผูนาํ ของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด
(๔.๒) เพื่อใชซอมเครื่องฝกการบินภาคพื้นดินตามประเภท ๘๘.๐๕
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากร
ตาม (๔.๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ของที่จะไดรับยกเวนอากรในกรณีนี้ ตองเปนของที่บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) นําเขามาเพื่อใชซอมเครื่องฝกการบินภาคพื้นดินตามประเภท
๘๘.๐๕ และนําเขาเฉพาะทางทากรุงเทพ ทาอากาศยานกรุงเทพ หรือทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เทานั้น และผูน ําของเขาตองสําแดงคํารับรองวาของที่ขอยกเวนอากรนั้นนําเขามาเพื่อใชในกิจการ
ของตนเอง
(ข) ของดังกลาวตองเปนของที่บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
จัดซือ้ โดยตรงจากตางประเทศ หรือจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาซึ่งไดมีการทําสัญญาระบุใหผูซื้อ
เปนผูชําระอากรขาเขา
(ค) หากปรากฏในภายหลังวา ของที่ไดรบั ยกเวนอากรในกรณีนี้
ไมสามารถใชซอมเครื่องฝกการบินภาคพืน้ ดินตามเงื่อนไขได ผูนําของเขาจะตองชําระอากร
ตามปกติ หรือสงของนั้นออกนอกราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันนําเขา ในกรณีที่
นําของใหมเขามาทดแทนของเดิมที่ขอรับสิทธิยกเวนอากร ผูนําของเขาจะตองดําเนินการชําระ
อากรหรือสงของเดิมออกนอกราชอาณาจักรใหเสร็จสิ้นเสียกอน
(ง) ผูนําของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด

๔๐
(๔.๓) เพื่อใชซอม
บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช โครง
กอสรางยานพาหนะ สวนประกอบ อุปกรณ และวัสดุอนื่ ที่ใชในการประกอบกิจการปโตรเลียมของ
ผูรับสัมปทานหรือผูที่รับจางโดยตรงจากผูร ับสัมปทาน
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากร
ตาม (๔.๓) ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) บุคคลทีม่ ีสิทธินําของเขาโดยไดรับยกเวนอากรตองเปน
นิตบิ ุคคลที่เปนผูรับสัมปทาน หรือผูที่รับจางโดยตรงจากผูรับสัมปทาน หรือผูรับจางชวงจาก
ผูที่รับจางโดยตรงจากผูรับสัมปทานประกอบกิจการปโตรเลียม และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการปโตรเลียม
(ข) ของที่ขอนําเขาโดยไดรับยกเวนอากรตองเปนของที่คณะกรรมการ
ปโตรเลียมมีคําสั่งเห็นชอบวาจําเปนตองนําเขามาเพื่อใชซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใช โครงกอสราง ยานพาหนะ สวนประกอบ อุปกรณ และวัสดุอื่นที่ใชในการประกอบกิจการ
ปโตรเลียมของผูรับสัมปทานหรือผูที่รับจางโดยตรงจากผูรับสัมปทาน นอกจากรถยนตตาม
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๑๐.๑๐ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๑๐.๙๐ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๑.๑๐
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๑.๒๑ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๑.๒๙ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๑.๓๐
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๑.๙๐ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๒.๑๑ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๒.๑๙
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๒.๒๐ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๒.๙๐ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๓.๔๑
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๓.๔๒ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๓.๔๓ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๓.๔๔
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๓.๕๑ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๓.๕๒ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๓.๕๓
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๓.๕๔ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๓.๖๑ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๓.๖๒
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๓.๖๓ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๓.๖๔ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๓.๙๑
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๓.๙๒ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๓.๙๓ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๓.๙๔
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๔.๔๐ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๔.๕๐ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๔.๖๐
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๒๔.๙๐ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๑.๑๐ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๑.๒๐
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๑.๓๐ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๑.๙๐ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๒.๔๑
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๒.๔๙ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๒.๕๑ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๒.๕๙
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๒.๖๑ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๒.๖๙ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๒.๙๑
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๒.๙๙ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๓.๔๑ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๓.๔๒
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๓.๕๑ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๓.๕๒ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๓.๖๐
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๓๓.๙๐ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๙๐.๔๑ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๙๐.๔๒
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๙๐.๔๓ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๙๐.๔๔ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๙๐.๕๑
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๙๐.๕๒ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๙๐.๕๓ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๙๐.๕๔
ประเภทยอย ๘๗๐๓.๙๐.๖๐ ประเภทยอย ๘๗๐๓.๙๐.๙๐ ประเภทยอย ๘๗๐๔.๒๑.๑๑
ประเภทยอย ๘๗๐๔.๒๑.๑๙ ประเภทยอย ๘๗๐๔.๒๑.๒๑ ประเภทยอย ๘๗๐๔.๒๑.๒๒
ประเภทยอย ๘๗๐๔.๒๑.๒๓ ประเภทยอย ๘๗๐๔.๒๑.๒๙ ประเภทยอย ๘๗๐๔.๓๑.๑๑

๔๑
ประเภทยอย ๘๗๐๔.๓๑.๑๙ ประเภท
ยอย ๘๗๐๔.๓๑.๒๑ ประเภทยอย
๘๗๐๔.๓๑.๒๒ประเภทยอย ๘๗๐๔.๓๑.๒๓ ประเภทยอย ๘๗๐๔.๓๑.๒๙ ประเภทยอย
๘๗๐๔.๙๐.๑๐และประเภทยอย ๘๗๐๔.๙๐.๙๐
(ค) หากปรากฏในภายหลังวา ของที่ไดรบั ยกเวนอากรไมสามารถ
หรือมิไดนาํ ไปใชซอมบํารุงรักษาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวภายในกําหนดหนึ่งปนบั ตั้งแตวันนําเขา
ผูนําของเขาจะตองชําระอากรตามปกติ หรือสงของนั้นออกนอกราชอาณาจักร
(ง) ผูนําของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๔.๔) เพื่อใชผลิตแจคเก็ตและแพลทฟอรมในการสรางแทนขุดเจาะน้ํามัน
หรือกาซธรรมชาติ
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม
(๔.๔) ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ของที่จะไดรับยกเวนอากรตองนําเขามาเพื่อใชในการผลิตของ
ตนเองโดยผูทไี่ ดรับอนุญาตประกอบอุตสาหกรรมผลิตแจคเก็ตและแพลทฟอรมในการสราง
แทนขุดเจาะน้าํ มันหรือกาซธรรมชาติ ทั้งนี้ ของดังกลาวไมรวมถึงยานพาหนะ เครือ่ งจักร
เครื่องมือและเครื่องใชที่ใชในการผลิตแจคเก็ตและแพลทฟอรมขางตน และของที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดมิใหเปนของที่ไดรับยกเวนอากร
(ข) หากปรากฏในภายหลังวา ของที่ไดรบั ยกเวนอากรไมสามารถ
หรือมิไดนาํ ไปใชผลิตแจคเก็ตและแพลทฟอรมในการสรางแทนขุดเจาะน้ํามันหรือกาซธรรมชาติ
ภายในกําหนดหนึ่งปนบั ตั้งแตวันนําของเขาโดยไมแสดงหลักฐานความจําเปนตอกรมศุลกากร
ผูนําของเขาจะตองชําระอากรตามปกติหรือสงของนั้นออกนอกราชอาณาจักร
(ค) ของที่เสียหาย เศษที่ไมใชหรือเศษที่ใชไมไดของของดังกลาว
จะตองขอทําลายภายใตความควบคุมของกรมศุลกากร หรือดําเนินการอยางอื่นตามที่อธิบดี
กรมศุลกากรจะเห็นสมควร
(ง) ผูนําของเขาจะตองปฏิบัตติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากร
กําหนด
(๔.๕) ที่นําเขามาผลิตสินคาแลวจําหนายใหแกผูผลิตเพื่อสงออกที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
(๕) ของดังตอไปนี้
(๕.๑) เคมีภณ
ั ฑในตอนที่ ๒๘ ตอนที่ ๒๙ หรือตอนที่ ๓๐ ที่นาํ ไปใชเปน
ยาดมสลบ
(๕.๒) เคมีภณ
ั ฑในตอนที่ ๒๙ ที่นาํ ไปใชบําบัดมาเลเรีย
การยกเวนอากรรวมทั้งของที่ไดรับการยกเวนอากรตาม (๕) ตองสามารถ
พิสูจนไดวานําเขามาเพื่อใชตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน
(๖) ปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และสัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลัง
อื่น ๆ ในตอนที่ ๓ สด แชเย็นหรือแชเย็นจนแข็ง รวมทั้งปลาอินทรียและปลากุเราใสเกลือ

๔๒
แตไมแหงหรือไมรมควันหรือแชน้ําเกลือใน
ประเภทยอย ๐๓๐๕.๖๙.๑๐ เฉพาะที่
เรือประมงไทยจับได
(๗) พืชและสวนของพืชตามประเภท ๐๖.๐๑ และประเภท ๐๖.๐๒ พืชผัก
รวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคไดในตอนที่ ๗ เมล็ดมะคาเดเมียตามประเภทยอย
๐๘๐๒.๖๐.๐๐ เมล็ดผักชีตามประเภทยอย ๐๙๐๙.๒๐.๐๐ ธัญพืชในตอนที่ ๑๐ รวมทั้งเมล็ด
ผลและสปอรตามประเภท ๑๒.๐๑ ถึงประเภท ๑๒.๐๗ และประเภท ๑๒.๐๙ ที่นาํ เขามาเพื่อใช
เพาะปลูกและมีจํานวนพอสมควร
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม (๗)
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) เมล็ดพันธุจะตองผานการเคลือบหรือคลุกดวยสารกําจัดศัตรูพืช
จนไมเหมาะสําหรับบริโภคหรือทําประโยชนอยางอื่นได หรือ
(ข) เปนเมล็ดพันธุที่ปกติใชเฉพาะเพื่อการเพาะปลูก เชน เมล็ดพันธุไ ม
ดอกเมล็ดพันธุผัก ตนกลา กิ่งตอน กิ่งชํา ตา สปอร หรือสาเห็ด เปนตน หรือ
(ค) ลักษณะของสินคาเองชัดแจงวานําเขามาใชประโยชนเพื่อ
การเพาะปลูกเทานั้น เชน บรรจุภาชนะขายปลีก มีฉลากวิธีการใชกํากับ เปนตน หรือ
(ง) หากมิไดเปนไปตามหลักเกณฑ (ก) ถึง (ค) จะตองมีใบรับรองจาก
หนวยงานที่เชื่อถือได เชน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร เกษตรจังหวัด เปนตน
โดยรับรองวาเปนชนิดทีน่ ําเขามาเพื่อใชเพาะปลูกเทานัน้
(จ) เมล็ดพันธุที่นําเขามาเพื่อใชเพาะปลูกตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน
ใหถือปริมาณที่นําเขาเปนจํานวนพอสมควร ไมวาปริมาณนําเขาจะมีจาํ นวนเทาใดก็ตาม
(ฉ) ถาเปนเมล็ดพันธุค วบคุมตามประกาศของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ซึ่งตองแสดงหนังสือรับรองของกรมวิชาการเกษตรตอเจาหนาที่วาเปน “เมล็ดพันธุทใี่ ช
เพาะปลูกและมีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีกําหนด และไมเปนเมล็ดพันธุเสื่อม
คุณภาพตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕” แลวนั้น ใหถือปริมาณที่นําเขาเปนจํานวน
พอสมควร ไมวาปริมาณนําเขาจะมีจํานวนเทาใดก็ตาม
(๘) ภาชนะบรรจุตามประเภท ๗๓.๑๑ หรือประเภท ๗๖.๑๓ ที่บรรจุกาซเขามา
และจะสงกลับออกไปภายในสองป ทั้งนี้ ตองวางเงินมัดจําใหคุมคาอากรตามที่กาํ หนดไวใน
ประเภทนั้น ๆ กอนที่จะรับของไป ทั้งนี้ ไมรวมภาชนะที่บรรจุกาซหุงตม
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรบั การยกเวนอากรตาม (๘)
ตองปฏิบตั ิตามระเบียบพิธกี ารที่กรมศุลกากรกําหนด
(๙) เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช โครงกอสราง ยานพาหนะ สวนประกอบ
อุปกรณ และวัสดุอื่น ๆ ที่กรมการพลังงานทหารหรือผูรับจางที่ทําสัญญาจางเหมาโดยตรงกับ
กรมการพลังงานทหาร นําเขามาเพื่อใชในการประกอบกิจการปโตรเลียม

๔๓
ของที่ไดรับการยกเวน
อากรตาม (๙) ตองเปนของที่คณะกรรมการ
ปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมมีคําสั่งเห็นชอบวาจําเปนในการประกอบกิจการ
ปโตรเลียม
(๑๐) เคมีภัณฑในตอนที่ ๒๘ และตอนที่ ๒๙ ที่มีคุณสมบัติเหมาะเฉพาะใชเปน
สารฆาวัชพืช และสารฆาศัตรูพืชซึ่งไดแก สารฆาแมลง สารฆารา สารทําลายเชื้อแบคทีเรีย หรือ
สารฆาศัตรูพืชอื่น ๆ
(๑๑) ของที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย นําเขาหรือสั่งใหนําเขามา
เพื่อผลิตถุงบรรจุโลหิตหรือชุดถุงบรรจุโลหิต ดังตอไปนี้
สายพีวีซีที่ใชเปนทอทางเดินเขาออกจากถุงบรรจุโลหิตตามประเภท
๓๙.๑๗ ขอตอพีวีซี (PVC connector) ทําหนาที่เชื่อมระหวางถุงบรรจุโลหิตตามประเภท
๓๙.๑๗ ขอตอที่หักได (breakable joint) ตามประเภท ๓๙.๑๗ ขอตอที่เปน membrane port
ทําดวยโพลิไวนิลคลอไรดตามประเภท ๓๙.๑๗ พลาสติกหอหุมถุงบรรจุโลหิต (overwrapped)
ตามประเภท ๓๙.๒๐ แผนพีวีซี (PVC sheet) ตามประเภท ๓๙.๒๐ ฉลากปดถุงบรรจุโลหิต
ตามประเภท ๓๙.๒๖ เข็มเจาะโลหิต (blood bag needle) ตามประเภท ๙๐.๑๘ และถุงบรรจุ
โลหิตชนิดไมมีเข็มและน้ํายาตามประเภท ๙๐.๑๘
(๑๒) คะตะไลติก คอนเวอรเตอร ไมวาจะจัดเขาพิกดั ประเภทใดทีน่ ําเขามาเพื่อ
ประกอบหรือผลิตเปนยานบกตามตอนที่ ๘๗
(๑๓) เครื่องตรวจสอบปริมาณกาซออกซิเจนในไอเสียรถยนต (ออกซิเจน
เซนเซอร) และเครื่องที่ทําหนาที่หลักในการควบคุมระบบจายเชื้อเพลิงและหรือควบคุมระบบ
จุดระเบิดในเครื่องยนตของรถยนต (อิเล็กทรอนิกส คอนโทรล ยูนติ ) เฉพาะที่ใชทํางานรวมกับ
คะตะไลติก คอนเวอรเตอร ไมวาจะจัดเขาพิกัดประเภทใดที่นาํ เขามาเพื่อประกอบหรือผลิตเปน
ยานบกตามตอนที่ ๘๗
(๑๔) น้ํามันดีเซลตามประเภทยอย ๒๗๑๐.๑๙.๗๑ ประเภทยอย
๒๗๑๐.๑๙.๗๒ ที่ไดเติมในเขตตอเนื่องของราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสําหรับการประมง
ตามกฎหมายวาดวยเรือไทย และเหลืออยูในถังใชการปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเขามา
ในราชอาณาจักร
(๑๕) ของดังตอไปนี้
(๑๕.๑) ของรวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง ไมวาจะอยูในพิกัดประเภทใดที่นาํ เขามา
เพื่อใชผลิตหรือประกอบเปนสวนประกอบหรืออุปกรณประกอบ ไมวา จะสําเร็จรูปแลวหรือไม
ของของตามรายการขางลางนี้
(๑๕.๒) สวนประกอบและอุปกรณประกอบรวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง ไมวาจะ
สําเร็จรูปแลวหรือไม และไมวาจะเปนของตามพิกัดประเภทใดที่นาํ เขามาเพื่อใชผลิตหรือประกอบ
เปนของตามรายการขางลางนี้

๔๔
ประเภท
๗๐.๑๑
๘๔.๑๓

๘๔.๑๔

๘๔.๑๕

ประเภทยอย
รายการ
๗๐๑๑.๒๐.๑๐ - - สําหรับทําหลอดโทรทัศน
๗๐๑๑.๒๐.๙๐ - - อื่น ๆ
๘๔๑๓.๗๐.๒๙ - เฉพาะเครื่องสูบน้ําแบบอิมพัลลเทอรโบขนาดเกิน ๑๐๐ วัตต
แตไมเกิน ๔,๑๒๕ วัตต ขับดวยมอเตอรไฟฟาและเปนชนิด
ที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน
๘๔๑๔.๓๐.๑๐ - - ที่มีขนาดเกิน ๒๑ กิโลวัตตตอชั่วโมง หรือที่มีปริมาตรการอัด
ตอรอบตั้งแต ๒๒๐ ลูกบาศกเซนติเมตรขึ้นไป
๘๔๑๔.๓๐.๙๐ - - อื่น ๆ
๘๔๑๔.๕๑.๑๐ - - - พัดลมแบบตั้งโตะ และพัดลมแบบกลอง
๘๔๑๔.๕๑.๙๐ - - - อื่น ๆ
๘๔๑๔.๕๙.๑๐ - - - ที่มีกําลังไมเกิน ๑๒๕ กิโลวัตต
๘๔๑๔.๕๙.๙๐ - - - อื่น ๆ
๘๔๑๔.๘๐.๑๑ - - - มีตัวกรองติดอยูดวย
๘๔๑๔.๘๐.๑๒ - - - ไมมีตัวกรองติดอยูดว ย สําหรับใชในทางอุตสาหกรรม
๘๔๑๔.๘๐.๑๙ - - - ไมมีตัวกรองติดอยูดว ย นอกจากสําหรับใชในทางอุตสาหกรรม
๘๔๑๔.๘๐.๓๐ - - เครื่องกําเนิดกําลังชนิดลูกสูบลอย (ฟรี-พิสตัน) สําหรับใชกับ
เครื่องกังหันกาซ
๘๔๑๔.๘๐.๔๑ - - - โมดูลอัดกาซสําหรับใชในการเจาะน้าํ มัน
๘๔๑๔.๘๐.๔๒ - - - อื่น ๆ ที่มีขนาดเกิน ๒๑ กิโลวัตตตอชั่วโมง หรือที่มีปริมาตร
การอัดตอรอบ ตั้งแต ๒๒๐ ลูกบาศกเซนติเมตรขึ้นไป
๘๔๑๔.๘๐.๔๙ - - - อื่น ๆ
๘๔๑๔.๘๐.๕๑ - - - ใชไฟฟา
๘๔๑๔.๘๐.๕๙ - - - ไมใชไฟฟา
๘๔๑๔.๘๐.๙๑ - - - ใชไฟฟา
๘๔๑๔.๘๐.๙๙ - - - ไมใชไฟฟา
๘๔๑๕.๑๐.๐๐ - แบบติดหนาตางหรือติดผนัง ที่มีสวนประกอบสมบูรณในตัวหรือ
เปน “ระบบแยกสวน”
๘๔๑๕.๘๒.๑๑ - - - - ใหกาํ ลังเกิน ๒๑.๑๐ กิโลวัตต และที่มีอัตราการสงลมเย็น
ของเครื่องเปาลมแตละเครื่องเกิน ๖๗.๙๖ ลูกบาศกเมตร
ตอนาที
๘๔๑๕.๘๒.๑๙ - - - - อื่น ๆ
๘๔๑๕.๘๒.๒๐ - - - สําหรับใชในรถที่เดินบนรางรถไฟ

๔๕
ประเภท

๘๔.๑๘

๘๔.๑๙
๘๔.๒๒
๘๔.๒๘
๘๔.๕๐

๘๕.๐๑

ประเภทยอย
รายการ
๘๔๑๕.๘๒.๓๐ - - - ชนิดทีใ่ ชในยานบกทีว่ ิ่งบนถนนนอกจากของตามประเภท
ยอยที่ ๘๔๑๕.๒๐
๘๔๑๕.๘๒.๙๐ - - - อื่น ๆ
๘๔๑๘.๑๐.๑๐ - - ชนิดที่ใชตามบานเรือน
๘๔๑๘.๑๐.๙๐ - - อื่น ๆ
๘๔๑๘.๒๑.๐๐ - - แบบคอมเพรสชัน
๘๔๑๘.๒๙.๐๐ - - อื่น ๆ
๘๔๑๘.๓๐.๐๐ - ตูแชแข็งแบบเปดดานหนา ความจุไมเกิน ๘๐๐ ลิตร
๘๔๑๘.๔๐.๐๐ - ตูแชแข็งแบบเปดดานบน ความจุไมเกิน ๙๐๐ ลิตร
๘๔๑๘.๕๐.๑๐ - - หองสําหรับทําความเย็น ความจุเกิน ๒๐๐ ลิตร
๘๔๑๘.๕๐.๙๐ - - อื่น ๆ
๘๔๑๙.๘๑.๑๐ - - - เฉพาะหมอหุงขาวขนาด ๕ กิโลกรัมขึ้นไป
๘๔๑๙.๘๑.๙๐ - - - เฉพาะหมอหุงขาวขนาด ๕ กิโลกรัมขึ้นไป
๘๔๒๒.๑๑.๑๐ - - - ใชไฟฟา
๘๔๒๒.๑๑.๙๐ - - - ไมใชไฟฟา
๘๔๒๘.๑๐.๑๐ - - ลิฟตสําหรับคนโดยสาร
๘๔๒๘.๔๐.๐๐ - บันไดเลื่อนและทางเลื่อน
๘๔๕๐.๑๑.๑๐ - - - จุผาแหงไมเกิน ๖ กิโลกรัม
๘๔๕๐.๑๑.๙๐ - - - อื่น ๆ
๘๔๕๐.๑๒.๐๐ - - เครื่องจักรอื่น ๆ ที่มีเครื่องทําใหแหงโดยวิธีหมุนเหวี่ยง
๘๔๕๐.๑๙.๐๐ - - อื่น ๆ
๘๔๕๐.๒๐.๐๐ - เครื่องจักรซึ่งจุผาแหงเกิน ๑๐ กิโลกรัม
๘๕๐๑.๑๐.๑๑ - - - มอเตอรแบบขั้น
๘๕๐๑.๑๐.๑๒ - - - มอเตอรแบบสปนเดิล
๘๕๐๑.๑๐.๑๙ - - - อื่น ๆ
๘๕๐๑.๑๐.๙๑ - - - มอเตอรแบบขั้น
๘๕๐๑.๑๐.๙๒ - - - มอเตอรแบบสปนเดิล
๘๕๐๑.๑๐.๙๙ - - - อื่น ๆ
๘๕๐๑.๒๐.๑๑ - - - ใหกําลังเกิน ๗๔๖ วัตต
๘๕๐๑.๒๐.๑๙ - - - อื่น ๆ
๘๕๐๑.๒๐.๒๐ - - - ใหกําลังเกิน ๑ กิโลวัตต
๘๕๐๑.๓๑.๑๐ - - - มอเตอร
๘๕๐๑.๓๑.๒๐ - - - เครื่องกําเนิดไฟฟา

๔๖
ประเภท

๘๕.๐๔

ประเภทยอย
๘๕๐๑.๓๒.๐๐
๘๕๐๑.๓๓.๐๐
๘๕๐๑.๓๔.๐๐
๘๕๐๑.๔๐.๑๐
๘๕๐๑.๔๐.๒๐
๘๕๐๑.๕๑.๐๐
๘๕๐๑.๕๒.๑๐
๘๕๐๑.๕๒.๒๐
๘๕๐๑.๕๒.๓๐
๘๕๐๑.๕๓.๐๐
๘๕๐๑.๖๑.๑๐
๘๕๐๑.๖๑.๒๐
๘๕๐๑.๖๒.๑๐
๘๕๐๑.๖๒.๙๐
๘๕๐๑.๖๓.๐๐
๘๕๐๑.๖๔.๐๐
๘๕๐๔.๑๐.๐๐
๘๕๐๔.๒๑.๑๐
๘๕๐๔.๒๑.๙๑
๘๕๐๔.๒๑.๙๙
๘๕๐๔.๒๒.๑๑
๘๕๐๔.๒๒.๑๙
๘๕๐๔.๒๒.๙๑
๘๕๐๔.๒๒.๙๙
๘๕๐๔.๒๓.๑๐
๘๕๐๔.๒๓.๒๑
๘๕๐๔.๒๓.๒๙
๘๕๐๔.๓๑.๑๐
๘๕๐๔.๓๑.๒๐
๘๕๐๔.๓๑.๓๐
๘๕๐๔.๓๑.๔๐

รายการ
- - ใหกําลังเกิน ๗๕๐ วัตต แตไมเกิน ๗๕ กิโลวัตต
- - ใหกําลังเกิน ๗๕ กิโลวัตต แตไมเกิน ๓๗๕ กิโลวัตต
- - ใหกําลังเกิน ๓๗๕ กิโลวัตต
- - ใหกําลังไมเกิน ๑ กิโลวัตต
- - ใหกําลังเกิน ๑ กิโลวัตต
- - ใหกําลังไมเกิน ๗๕๐ วัตต
- - - ใหกําลังไมเกิน ๑ กิโลวัตต
- - - ใหกําลังเกิน ๑ กิโลวัตตแตไมเกิน ๓๗.๕ กิโลวัตต
- - - ใหกําลังเกิน ๓๗.๕ กิโลวัตต
- - ใหกําลังเกิน ๗๕ กิโลวัตต
- - - ใหกําลังไมเกิน ๑๒.๕ เควีเอ
- - - ใหกําลังเกิน ๑๒.๕ เควีเอ
- - - ใหกําลังเกิน ๗๕ เควีเอ แตไมเกิน ๑๕๐ เควีเอ
- - - ใหกําลังเกิน ๑๕๐ เควีเอ แตไมเกิน ๓๗๕ เควีเอ
- - ใหกําลังเกิน ๓๗๕ เควีเอ แตไมเกิน ๗๕๐ เควีเอ
- - ใหกําลังเกิน ๗๕๐ เควีเอ
- บัลลาสต สําหรับหลอดไฟฟาแบบดิสชารจ
- - - ตัวควบคุมแรงดันไฟฟาแบบขั้น รวมทั้งหมอแปลงสําหรับ
เครื่องมือวัดที่มีขนาดกําลังจายไมเกิน ๕ เควีเอ
- - - - ขนาดกําลังจายเกิน ๑๐ เควีเอ ที่มีแรงดันดานสูงตั้งแต
๖๖,๐๐๐ โวลตขึ้นไป
- - - - อื่น ๆ
- - - - ที่มีแรงดันดานสูงตัง้ แต ๖๖,๐๐๐ โวลตขึ้นไป
- - - - อื่น ๆ
- - - - ที่มีแรงดันดานสูงตัง้ แต ๖๖,๐๐๐ โวลตขึ้นไป
- - - - อื่น ๆ
- - - ขนาดกําลังจายไมเกิน ๑๕,๐๐๐ เควีเอ
- - - - ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ เควีเอ
- - - - อื่น ๆ
- - - หมอแปลงศักยไฟฟาสําหรับเครื่องมือวัด
- - - หมอแปลงกระแสไฟฟาสําหรับเครือ่ งมือวัด
- - - หมอแปลงแบบฟลายแบ็ก
- - - หมอแปลงแบบความถี่กลาง

๔๗
ประเภท

ประเภทยอย
รายการ
๘๕๐๔.๓๑.๕๐ - - - หมอแปลงแบบสเต็ปอัพ/สเต็ปดาวน แบบสไสดเรกูเลเตอร
แบบสเตบิไลเซอร
๘๕๐๔.๓๑.๙๐ - - - อื่น ๆ
๘๕๐๔.๓๒.๑๑ - - - - แมชชิ่งทรานฟอรมเมอร
๘๕๐๔.๓๒.๑๙ - - - - อื่น ๆ
๘๕๐๔.๓๒.๒๐ - - - ชนิดทีใ่ ชกับของเลน หุนจําลองยอขนาด หรือหุนจําลองที่
คลายกันเพื่อนันทนาการ
๘๕๐๔.๓๒.๓๐ - - - อื่น ๆ ที่มีความถี่สูง
๘๕๐๔.๓๒.๔๑ - - - - แมชชิ่งทรานฟอรมเมอร
๘๕๐๔.๓๒.๔๙ - - - - อื่น ๆ
๘๕๐๔.๓๒.๕๑ - - - - แมชชิ่งทรานฟอรมเมอร
๘๕๐๔.๓๒.๕๙ - - - - อื่น ๆ
๘๕๐๔.๓๓.๑๑ - - - - แมชชิ่งทรานฟอรมเมอร
๘๕๐๔.๓๓.๑๙ - - - - อื่น ๆ
๘๕๐๔.๓๓.๙๑ - - - - แมชชิ่งทรานฟอรมเมอร
๘๕๐๔.๓๓.๙๙ - - - - อื่น ๆ
๘๕๐๔.๓๔.๑๑ - - - - - แมชชิ่งทรานฟอรมเมอร
๘๕๐๔.๓๔.๑๒ - - - - - อื่น ๆ
๘๕๐๔.๓๔.๑๓ - - - - - แมชชิ่งทรานฟอรมเมอร
๘๕๐๔.๓๔.๑๔ - - - - - อื่น ๆ
๘๕๐๔.๓๔.๒๑ - - - - แมชชิ่งทรานฟอรมเมอร
๘๕๐๔.๓๔.๒๙ - - - - อื่น ๆ
๘๕๐๔.๔๐.๑๑ - - - เครื่องจายไฟสํารอง (ยูพีเอส)
๘๕๐๔.๔๐.๑๙ - - - อื่น ๆ
๘๕๐๔.๔๐.๒๐ - - เครื่องชารตแบตเตอรีม่ ีพิกัดเกิน ๑๐๐ เควีเอ
๘๕๐๔.๔๐.๓๐ - - เครื่องกลับกระแสฟาอืน่ ๆ
๘๕๐๔.๔๐.๔๐ - - เครื่องผกผัน (อินเวอรเตอร)
๘๕๐๔.๔๐.๙๐ - - อื่น ๆ
๘๕๐๔.๕๐.๑๐ - - ตัวเหนี่ยวนําสําหรับแหลงจายกําลังสําหรับเครื่องประมวลผล
ขอมูลอัตโนมัติและหนวยของเครื่องดังกลาว และเครื่องอุปกรณ
โทรคมนาคม
๘๕๐๔.๕๐.๒๐ - - ตัวเหนี่ยวนําคาคงที่แบบชิพ
๘๕๐๔.๕๐.๙๑ - - - ขนาดกําลังจายเกิน ๒,๕๐๐ เควีเอ แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ เควีเอ

๔๘
ประเภท

๘๕.๐๖

๘๕.๐๗

ประเภทยอย
๘๕๐๔.๕๐.๙๒
๘๕๐๔.๕๐.๙๓
๘๕๐๖.๑๐.๑๐
๘๕๐๖.๑๐.๙๐
๘๕๐๖.๘๐.๑๐
๘๕๐๖.๘๐.๒๐
๘๕๐๖.๘๐.๙๐
๘๕๐๗.๓๐.๐๐
๘๕๐๗.๔๐.๐๐
๘๕๐๗.๘๐.๑๑
๘๕๐๗.๘๐.๑๙
๘๕๐๗.๘๐.๒๐
๘๕๐๗.๘๐.๙๐
๘๕๐๗.๙๐.๑๑
๘๕๐๗.๙๐.๑๒
๘๕๐๗.๙๐.๑๙
๘๕๐๗.๙๐.๙๑
๘๕๐๗.๙๐.๙๒

๘๕.๐๙
๘๕.๑๖

๘๕.๑๗

๘๕๐๗.๙๐.๙๓
๘๕๐๗.๙๐.๙๙
๘๕๐๙.๔๐.๐๐
๘๕๑๖.๑๐.๑๐
๘๕๑๖.๑๐.๓๐
๘๕๑๖.๔๐.๑๐
๘๕๑๖.๔๐.๙๐
๘๕๑๖.๕๐.๐๐
๘๕๑๖.๖๐.๑๐
๘๕๑๖.๖๐.๙๐
๘๕๑๖.๗๙.๙๐
๘๕๑๗.๖๒.๕๓

รายการ
- - - ขนาดกําลังจายเกิน ๑๐,๐๐๐ เควีเอ
- - - ขนาดกําลังจายไมเกิน ๒,๕๐๐ เควีเอ
- - ปริมาตรภายนอกไมเกิน ๓๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร
- - อื่น ๆ
- - สังกะสีคารบอน ปริมาตรภายนอกไมเกิน ๓๐๐ ลูกบาศก
เซนติเมตร
- - สังกะสีคารบอน ปริมาตรภายนอกเกิน ๓๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร
- - อื่น ๆ
- นิกเกิลแคดเมียม
- นิกเกิลเหล็ก
- - - ชนิดทีใ่ ชสําหรับคอมพิวเตอรชนิดแล็ปท็อป (รวมถึงโนตบุก
และซับโนตบุก)
- - - อื่น ๆ
- - อื่น ๆ ชนิดที่ใชสาํ หรับอากาศยาน
- - อื่น ๆ
- - - ของของตามประเภทยอยที่ ๘๕๐๗.๑๐.๙๐
- - - ชนิดทีใ่ ชสําหรับอากาศยาน
- - - อื่น ๆ
- - - ชนิดทีใ่ ชสําหรับอากาศยาน
- - - แผนกัน้ แบตเตอรี่ที่เปนแผน เปนมวนหรือตัดตามขนาด
ทําดวยวัตถุนอกจากโพลี (ไวนิลคลอไรด)
- - - อื่น ๆ ของของตามประเภทยอยที่ ๘๕๐๗.๑๐.๙๐
- - - อื่น ๆ
- เฉพาะเครื่องปนน้ําผลไม
- - เครื่องทําน้ํารอนแบบทําความรอนชั่วขณะที่ใชหรือแบบสะสม
- - เครื่องทําความรอนดวยไฟฟาแบบจุม
- - ชนิดที่ออกแบบเพื่อใชไอน้ําจากบอยเลอรทางอุตสาหกรรม
- - อื่น ๆ
- เตาอบไมโครเวฟ
- - หมอหุงขาว
- - เฉพาะเตาอบไฟฟา
- - - เฉพาะกระติกน้ํารอน
- เฉพาะวิทยุสื่อสาร (walky-talky)

๔๙
ประเภท
๘๕.๑๘

ประเภทยอย
๘๕๑๗.๖๒.๕๙
๘๕๑๘.๒๑.๐๐
๘๕๑๘.๒๒.๐๐
๘๕๑๘.๒๙.๑๐
๘๕๑๘.๒๙.๒๐

๘๕๑๘.๒๙.๙๐
๘๕๑๘.๔๐.๑๐
๘๕๑๘.๔๐.๒๐
๘๕๑๘.๔๐.๓๐

๘๕.๑๙

๘๕๑๘.๔๐.๙๐
๘๕๑๙.๒๐.๐๐
๘๕๑๙.๘๑.๓๐
๘๕๑๙.๘๑.๖๐

๘๕.๒๑

๘๕๑๙.๘๑.๙๐
๘๕๑๙.๘๙.๑๑
๘๕๑๙.๘๙.๑๒
๘๕๑๙.๘๙.๙๐
๘๕๒๑.๙๐.๑๑
๘๕๒๑.๙๐.๑๙
๘๕๒๑.๙๐.๙๑

๘๕.๒๕
๘๕.๒๗

๘๕๒๑.๙๐.๙๙
๘๕๒๕.๖๐.๐๐
๘๕๒๗.๑๓.๑๐
๘๕๒๗.๑๓.๙๐
๘๕๒๗.๑๙.๑๑

รายการ
- เฉพาะวิทยุสื่อสาร (walky-talky)
- - ลําโพงเดีย่ วติดตั้งในตูล ําโพง
- - ลําโพงหลายตัวติดตั้งในตูลําโพงเดียวกัน
- - - ชุดลําโพงแบบกลอง
- - - ลําโพงที่ปราศจากตัวกลอง ที่มีความถี่ในชวง ๓๐๐ เฮิรตซ
ถึง ๓,๔๐๐ เฮิรตซ ขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน
๕๐ มิลลิเมตร ชนิดใชงานทางโทรคมนาคม
- - - อื่น ๆ
- - ที่มีสายสัญญาณเขาตั้งแต ๖ สายขึ้นไป มีหรือไมมชี ิ้นสวน
สําหรับเครื่องขยายกําลัง
- - ที่ใชเปนเครื่องทวนสัญญาณในโทรศัพทแบบใชสาย
- - ที่ใชเปนเครื่องทวนสัญญาณในโทรศัพทนอกจากโทรศัพท
แบบใชสาย
- - อื่น ๆ
- เครื่องอุปกรณที่ทํางานโดยใชเหรียญ ธนบัตร บัตรธนาคาร
เหรียญที่ใชแทนเงิน หรือวิธีการชําระเงินอื่น ๆ
- - - เครื่องเลนแผนซีดี
- - - เครื่องบันทึกเทปแมเหล็ก ที่มีเครื่องอุปกรณสําหรับถอดเสียง
ประกอบรวมอยูดวย แบบออดิโอดิจิตัล
- - - อื่น ๆ
- - - - สําหรับฟลมที่มีความกวางนอยกวา ๑๖ มิลลิเมตร
- - - - สําหรับฟลมที่มีความกวางตั้งแต ๑๖ มิลลิเมตรขึ้นไป
- - - อื่น ๆ
- - - ชนิดทีใ่ ชในการถายทําภาพยนตร โทรทัศน
หรือการกระจายเสียง
- - - อื่น ๆ
- - - ชนิดทีใ่ ชในการถายทําภาพยนตร โทรทัศน
หรือการกระจายเสียง
- - - อื่น ๆ
- เฉพาะวิทยุสื่อสาร (walky-talky)
- - - ชนิดพกพา
- - - อื่น ๆ
- - - - ชนิดพกพา

๕๐
ประเภท

๘๕.๒๘

๘๕.๓๒

๘๕.๓๔

๘๕.๓๖

๘๕.๓๗

ประเภทยอย
๘๕๒๗.๑๙.๑๙
๘๕๒๗.๑๙.๙๑
๘๕๒๗.๑๙.๙๙
๘๕๒๗.๒๑.๐๐
๘๕๒๗.๙๑.๑๐
๘๕๒๗.๙๑.๙๐
๘๕๒๘.๖๙.๐๐
๘๕๒๘.๗๑.๑๐
๘๕๒๘.๗๑.๙๐
๘๕๒๘.๗๒.๑๐
๘๕๒๘.๗๒.๙๐
๘๕๒๘.๗๓.๑๐
๘๕๒๘.๗๓.๙๐
๘๕๓๒.๑๐.๐๐

๘๕๓๒.๒๓.๐๐
๘๕๓๒.๒๕.๐๐
๘๕๓๔.๐๐.๑๐
๘๕๓๔.๐๐.๒๐
๘๕๓๔.๐๐.๓๐
๘๕๓๔.๐๐.๙๐
๘๕๓๖.๒๐.๑๐
๘๕๓๖.๒๐.๒๐
๘๕๓๖.๒๐.๙๐
๘๕๓๗.๑๐.๑๐
๘๕๓๗.๑๐.๒๐

รายการ
- - - - อื่น ๆ
- - - - ชนิดพกพา
- - - - อื่น ๆ
- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยูดวย
- - - ชนิดพกพา
- - - อื่น ๆ
- - อื่น ๆ
- - - กลองรับสัญญาณที่มฟี งกชันสื่อสาร
- - - อื่น ๆ
- - - เครื่องรับ ใชแบตเตอรี่
- - - อื่น ๆ
- - - เครื่องรับ ใชพลังงานหลัก หรือใชแบตเตอรี่
- - - อื่น ๆ
- ตัวเก็บประจุชนิดคาคงที่ ซึ่งออกแบบสําหรับใชกับวงจร ๕๐/๖๐
เฮิรตช และมีขนาดกําลังจายรีแอกทีฟไมนอยกวา ๐.๕ เควีเออาร
(เพาเวอรคาพาซิเตอร)
- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว
- - ไดอิเล็กทริกที่ทําดวยกระดาษหรือพลาสติก
- แบบหนาเดีย่ ว
- แบบหนาคู
- แบบหลายชัน้
- อื่น ๆ
- - แบบโมลเด็ดเคส
- - ชนิดที่ใชประกอบอยูในเครื่องใชที่ใหความรอนดวยไฟฟาชนิดใช
ตามบานเรือนตามประเภทที่ ๘๕.๑๖
- - อื่น ๆ
- - แผงสวิตชและแผงควบคุมกระแสไฟฟา
- - แผงจายกระแสไฟฟา (รวมถึงแผงหลังและแผนหลัง) สําหรับใช
เฉพาะสวนหรือสวนใหญใชกับของตามประเภทที่ ๘๔.๗๑
๘๕.๑๗ หรือ ๘๕.๒๕

๘๕๓๗.๑๐.๓๐ - - ตัวควบคุมตรรกะแบบสั่งการไดสาํ หรับเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช

๕๑
ประเภท

ประเภทยอย

๘๕๓๗.๑๐.๙๐
๘๕๓๗.๒๐.๑๑
๘๕๓๗.๒๐.๑๙
๘๕๓๗.๒๐.๒๑

๘๕.๓๘

๘๕๓๗.๒๐.๒๙
๘๕๓๗.๒๐.๙๐
๘๕๓๘.๑๐.๑๑

๘๕๓๘.๑๐.๑๒
๘๕๓๘.๑๐.๑๙
๘๕๓๘.๑๐.๒๑

รายการ
เคลื่อนยาย ขนยาย และจัดเก็บแมพิมพ (ดาย) สําหรับอุปกรณ
กึ่งตัวนํา
- - อื่น ๆ
- - - ที่ตดิ ตัง้ ดวยเครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกัน
วงจรไฟฟาทีใ่ ชกับแรงดันไฟฟาตั้งแต ๖๖,๐๐๐ โวลตขึ้นไป
- - - อื่น ๆ
- - - ที่ตดิ ตัง้ ดวยเครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกัน
วงจรไฟฟาทีใ่ ชกับแรงดันไฟฟาตั้งแต ๖๖,๐๐๐ โวลต
- - - อื่น ๆ
- - อื่น ๆ
- - - สวนประกอบของตัวควบคุมตรรกะแบบสั่งการไดสําหรับ
เครื่องจักรอัตโนมัติที่ใชเคลื่อนยาย ขนยาย และจัดเก็บ
แมพิมพ (ดาย) สําหรับอุปกรณกึ่งตัวนํา
- - - ชนิดทีใ่ ชในเครื่องวิทยุ
- - - อื่น ๆ
- - - สวนประกอบของตัวควบคุมตรรกะแบบสั่งการไดสําหรับ
เครื่องจักรอัตโนมัติที่ใชเคลื่อนยาย ขนยาย และจัดเก็บ
แมพิมพ (ดาย)
- - - ชนิดทีใ่ ชในเครื่องวิทยุ
- - - อื่น ๆ
- - - หลอดไฟฟาสําหรับโคมคอมแพคฟลูออเรสเซนต
- - - อื่น ๆ
- - สี
- - เฉพาะขดลวดเบี่ยงเบนของหลอดแคโทดเรย
- - ไดโอดเปลงแสง
- - โฟโตเซลล รวมถึงโฟโตไดโอดและโฟโตทรานซิสเตอร
- - อื่น ๆ
- - เฉพาะเครื่องปรับแตงเสียง
- - เฉพาะเครื่องนําทาง (สําหรับใชกับรถยนต)
- - เฉพาะเครื่องฟอกอากาศ (ที่ใชกรองกาซหรือทําใหกาซบริสุทธิ์
โดยใชระบบ ion electron หรือ ozone)

๘๕.๔๓

๘๕๓๘.๑๐.๒๒
๘๕๓๘.๑๐.๒๙
๘๕๓๙.๓๑.๑๐
๘๕๓๙.๓๑.๙๐
๘๕๔๐.๑๑.๐๐
๘๕๔๐.๙๑.๐๐
๘๕๔๑.๔๐.๑๐
๘๕๔๑.๔๐.๒๐
๘๕๔๑.๔๐.๙๐
๘๕๔๓.๗๐.๙๐

๘๕.๔๔

๘๕๔๔.๑๑.๐๐ - - ทําดวยทองแดง

๘๕.๓๙
๘๕.๔๐
๘๕.๔๑

๕๒
ประเภท

ประเภทยอย
๘๕๔๔.๑๙.๑๐
๘๕๔๔.๑๙.๒๐
๘๕๔๔.๑๙.๙๐
๘๕๔๔.๒๐.๑๐
๘๕๔๔.๒๐.๒๐
๘๕๔๔.๒๐.๓๐
๘๕๔๔.๒๐.๔๐
๘๕๔๔.๓๐.๑๐
๘๕๔๔.๓๐.๙๐
๘๕๔๔.๔๒.๑๑
๘๕๔๔.๔๒.๑๙
๘๕๔๔.๔๒.๒๐
๘๕๔๔.๔๒.๓๐
๘๕๔๔.๔๒.๙๐
๘๕๔๔.๔๙.๑๑
๘๕๔๔.๔๙.๑๙
๘๕๔๔.๔๙.๒๑
๘๕๔๔.๔๙.๒๙
๘๕๔๔.๔๙.๓๑
๘๕๔๔.๔๙.๓๙
๘๕๔๔.๔๙.๔๐
๘๕๔๔.๖๐.๑๐
๘๕๔๔.๖๐.๒๑
๘๕๔๔.๖๐.๒๙
๘๕๔๔.๖๐.๓๐
๘๕๔๔.๗๐.๑๐

รายการ
- - - เคลือบแลคเกอรหรือเคลือบเอนาเมล
- - - ลวดความตานทานทําดวยแมงกานีส
- - - อื่น ๆ
- - เคเบิลหุมฉนวนที่ตดิ กับขั้วตอ สําหรับใชกับแรงดันไฟฟา
ไมเกิน ๖๖,๐๐๐ โวลต
- - เคเบิลหุมฉนวนที่ไมตดิ กับขั้วตอ สําหรับใชกับแรงดันไฟฟา
ไมเกิน ๖๖,๐๐๐ โวลต
- - เคเบิลหุมฉนวนที่ตดิ กับขั้วตอ สําหรับใชกับแรงดันไฟฟาเกิน
๖๖,๐๐๐ โวลต
- - เคเบิลหุมฉนวนที่ไมตดิ กับขั้วตอ สําหรับใชกับแรงดันไฟฟาเกิน
๖๖,๐๐๐ โวลต
- - มัดสายไฟฟาสําหรับยานยนต
- - อื่น ๆ
- - - - เคเบิลถายทอดโทรศัพท โทรเลขและวิทยุ ใตนา้ํ
- - - - อื่น ๆ
- - - ชนิดทีใ่ ชสําหรับโทรคมนาคม สําหรับใชกับแรงดันไฟฟาเกิน
๘๐ โวลตแตไมเกิน ๑,๐๐๐ โวลต
- - - เคเบิลสําหรับตอแบตเตอรี่
- - - อื่น ๆ
- - - - เคเบิลถายทอดโทรศัพท โทรเลขและวิทยุ ใตนา้ํ
- - - - อื่น ๆ
- - - - ลวดชีลดชนิดที่ใชในการผลิตมัดสายไฟสําหรับรถยนต
- - - - อื่น ๆ
- - - - เคเบิลถายทอดโทรศัพท โทรเลขและวิทยุ ใตนา้ํ
- - - - อื่น ๆ
- - - ชนิดทีไ่ มใชสําหรับโทรคมนาคม สําหรับแรงดันไฟฟาเกิน
๘๐ โวลต แตไมเกิน ๑,๐๐๐ โวลต
- - สําหรับแรงดันไฟฟาเกิน ๑ กิโลโวลต แตไมเกิน ๓๖ กิโลโวลต
- - - เคเบิลไฟฟาหุมฉนวนพลาสติก มีภาคตัดขวาง
ไมเกิน ๔๐๐ ตารางมิลลิเมตร
- - - อื่น ๆ
- - สําหรับแรงดันไฟฟาเกิน ๖๖ กิโลโวลต
- - เคเบิลถายทอดโทรศัพท โทรเลขและวิทยุ ใตนา้ํ

๕๓
ประเภท
๙๔.๐๕

ประเภทยอย
๘๕๔๔.๗๐.๙๐
๙๔๐๕.๑๐.๒๐
๙๔๐๕.๑๐.๓๐
๙๔๐๕.๑๐.๙๐
๙๔๐๕.๒๐.๑๐
๙๔๐๕.๒๐.๙๐
๙๔๐๕.๔๐.๑๐
๙๔๐๕.๔๐.๒๐
๙๔๐๕.๔๐.๔๐
๙๔๐๕.๔๐.๕๐
๙๔๐๕.๔๐.๖๐
๙๔๐๕.๔๐.๗๐

๙๔๐๕.๔๐.๘๐
๙๔๐๕.๔๐.๙๐
๙๔๐๕.๕๐.๑๑
๙๔๐๕.๕๐.๑๙
๙๔๐๕.๕๐.๔๐
๙๔๐๕.๕๐.๙๐
๙๔๐๕.๖๐.๑๐
๙๔๐๕.๖๐.๙๐

รายการ
- - อื่น ๆ
- - โคมไฟฟาที่ใหแสงสวางในการผาตัด
- - สปอตไลต
- - อื่น ๆ
- - โคมไฟฟาที่ใหแสงสวางในการผาตัด
- - อื่น ๆ
- - โคมไฟฟาที่ใหแสงสวางในการผาตัด
- - เซิรชไลต
- - สปอตไลต
- - ชนิดที่ใชสําหรับใหแสงสวางแกที่สาธารณะกลางแจงหรือ
ถนนหลวง
- - โคมไฟใชภายนอกอืน่ ๆ
- - กระโจมไฟสนามบินไมเปนแสงวาบ โคมไฟสําหรับรถที่เดินบน
รางรถไฟ หัวรถจักร อากาศยาน เรือ หรือประภาคาร
ทําดวยโลหะสามัญ
- - ชุดประกอบไฟสัญญาณสําหรับเครือ่ งใชที่ใหความรอนดวยไฟฟา
ชนิดทีใ่ ชตามบานเรือนตามประเภทที่ ๘๕.๑๖
- - อื่น ๆ
- - - ชนิดทีใ่ ชสําหรับพิธีทางศาสนาทําดวยทองเหลือง
- - - อื่น ๆ
- - ตะเกียงเจาพายุ
- - อื่น ๆ
- - เครื่องหมายเตือนเพื่อปองกันทรัพยสิน เครื่องหมายชื่อถนน
เครื่องหมายบนถนนและเครื่องหมายจราจร
- - อื่น ๆ

การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม
(๑๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) คําวา “ผูข อใชสิทธิยกเวนอากร” หมายถึง ผูนาํ ของเขาซึ่งเปน
นิตบิ ุคคลและเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตและประกอบสวนประกอบหรืออุปกรณ
ประกอบของสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมตอเนื่อง

๕๔
(ข) ผูขอใชสิทธิ
ยกเวนอากรจะตองใหสถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิต และตองปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่สถาบัน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําหนด
(ค) ของหรือสวนประกอบและอุปกรณประกอบ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง
ที่จะไดรับการยกเวนอากร ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองจากสถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเสียกอนวานํามาใชในการผลิตหรือประกอบตามสูตรการผลิตตาม (ข)
(ง) ผูขอใชสิทธิยกเวนอากรตองนําของหรือสวนประกอบและอุปกรณ
ประกอบ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่ไดรับการยกเวนอากร มาผลิตหรือประกอบเปนของครบชุด
สมบูรณตามสูตรการผลิตใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับตัง้ แตวันนําเขา หากมีเหตุขัดของหรือ
อุปสรรคอันใด ตองรายงานขอขยายเวลาตออธิบดีกรมศุลกากรกอนครบกําหนดหนึ่งป ยกเวน
ในกรณีที่ของ หรือสวนประกอบและอุปกรณประกอบ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองไมสามารถผลิตหรือ
ประกอบเปนของครบชุดสมบูรณไดตองแจงใหกรมศุลกากรทราบทันที และตองสงกลับออกไป
หรือทําลายหรือดําเนินการอยางอื่นตามแตอธิบดีกรมศุลกากรจะเห็นสมควร
(จ) ผูขอใชสิทธิยกเวนอากรตองปฏิบัตติ ามระเบียบพิธกี ารที่
กรมศุลกากรกําหนด
(๑๖) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ผูดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน
นําเขามาเพื่อใชในการฝกอบรมฝมือแรงงานในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม (๑๖)
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ของที่จะไดรับการยกเวนอากรตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานวา
เปนของที่ไมมีการผลิตภายในประเทศ หรือมีเหตุจําเปนตองใชของที่นําเขาจากตางประเทศ
ในการฝกอบรมฝมือแรงงาน
(ข) ผูดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานไดปฏิบตั ิตามระเบียบหรือประกาศ
ที่คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงานกําหนด และตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๑๗) ของเสียจากเรือซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามปกติของเรือที่เดินทาง
เขามาในราชอาณาจักรตามประเภทยอย ๒๗๑๐.๙๙.๐๐ ประเภทยอย ๓๘๒๕.๕๐.๐๐ และ
ประเภทยอย ๓๘๒๕.๙๐.๐๐
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม
(๑๗) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) นายเรือหรือตัวแทนของเรือผูรับมอบอํานาจตองสามารถพิสูจนไดวา
ของที่นําเขาเปนของเสียจากเรือซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานตามปกติของเรือ

๕๕
(ข) ของที่ไดรับการ
ยกเวนอากรตองนําเขามาทางเขตทาเรือที่
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีประกาศเปนเขตทาเรือที่ตองจัดการบริการจัดเก็บและบําบัด
ของเสียจากเรือ
(ค) ของที่นําเขามาตองบําบัดหรือกําจัดโดยผูใหบริการจัดเก็บและบําบัด
ของเสียจากเรือตามที่กรมการขนสงทางน้าํ และพาณิชยนาวีประกาศกําหนดรายชื่อ
(ง) นายเรือหรือตัวแทนของเรือผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัตติ ามระเบียบ
พิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๑๘) ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําของภายในประเทศ หรือของนําเขาที่ไดชําระอากร
แลว ซึ่งไมมีสทิ ธิไดรับการคืนหรือยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือกฎหมายอื่น เขามา
ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร โดยไมมีสวนของของ
ในเขตปลอดอากรอยูในผลิตภัณฑนนั้ และนํามาจําหนายหรือบริโภคภายในประเทศ
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม (๑๘)
ตองปฏิบตั ิตามระเบียบพิธกี ารที่กรมศุลกากรกําหนด
(๑๙) ของไมวาจะอยูในพิกดั ประเภทใดทีก่ ระทรวงศึกษาธิการใหการรับรองวา
นําเขามาเพื่อการศึกษาและการวิจัยของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษา
ในระบบตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ หนวยงานที่กฎหมายกําหนดใหมหี นาที่และ
วัตถุประสงคเพื่อการศึกษาและการวิจัยอันเปนประโยชนตอการศึกษา และสมาคมและมูลนิธิที่มี
วัตถุประสงคเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม
(๑๙) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ของที่จะไดรับการยกเวนอากรจะตองเปนของที่นําไปใชเพื่อ
การศึกษาและการวิจัยที่ผานการพิจารณาและรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และตองเปนของที่
ไมมีการผลิตภายในประเทศ เวนแตกระทรวงศึกษาธิการเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองนําเขา
จากตางประเทศดังตอไปนี้
(๑) หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ และเอกสาร
(๒) ศิลปวัตถุและสิ่งที่นักสะสมรวบรวมไวซึ่งเกี่ยวกับการศึกษา
วิทยาศาสตรหรือวัฒนธรรม
(๓) โสตทัศนูปกรณทางการศึกษา วิทยาศาสตรหรือวัฒนธรรม
(๔) วัสดุและเครื่องมือหรือเครื่องใชวิทยาศาสตร
(๕) สิ่งของสําหรับคนพิการ
(๖) เครื่องดนตรี อุปกรณกีฬาและอุปกรณเสริมทักษะ
(๗) อุปกรณการศึกษาดานศิลปะและสถาปตยกรรมศาสตร
(ข) ผูนําของเขาตองปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๒๐) ของตามประเภทยอย ๒๗๑๐.๑๑.๑๒ ประเภทยอย ๒๗๑๐.๑๑.๑๔
ประเภทยอย ๒๗๑๐.๑๑.๑๖ ประเภทยอย ๒๗๑๐.๑๑.๒๐ ประเภทยอย ๒๗๑๐.๑๙.๑๖

๕๖
ประเภทยอย ๒๗๑๐.๑๙.๗๑ และประเภท
ยอย ๒๗๑๐.๑๙.๗๒ ที่ไดจากการนําน้าํ มันดิบ
หรือที่ไดจากการนําน้ํามันตามประเภทยอย ๒๗๑๐.๑๑.๑๒ ประเภทยอย ๒๗๑๐.๑๑.๑๔
ประเภทยอย ๒๗๑๐.๑๑.๑๖ ประเภทยอย ๒๗๑๐.๑๑.๒๐ ประเภทยอย ๒๗๑๐.๑๙.๑๖
ประเภทยอย ๒๗๑๐.๑๙.๗๑ และประเภทยอย ๒๗๑๐.๑๙.๗๒ ซึ่งไดจากการกลัน่
ภายในประเทศ เขาไปผานกระบวนการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในเขต
ปลอดอากร แลวนําเขามาจําหนายหรือบริโภคภายในประเทศ
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม
(๒๐) ตองปฏิบัตติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๒๑) ของไมวาจะอยูในพิกดั ประเภทใดทีผ่ ูเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
ซื้อจากคลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินคาทัณฑบนนัน้ ตามกฎหมาย
วาดวยศุลกากรที่ตั้งอยูในสนามบินศุลกากร
การยกเวนอากรตาม (๒๑) ใหยกเวนอากรสําหรับของ ดังตอไปนี้
(ก) ของที่ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรซื้อเพื่อใชเองเปนการสวนตัว
หรือใชในวิชาชีพ ราคารวมกันไมเกินสองหมื่นบาท
(ข) ของที่ใชในบานเรือนทีผ่ ูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรเนื่องจากยาย
ภูมิลําเนาซื้อ ราคารวมกันไมเกินหาหมื่นบาท
(ค) บุหรี่ปริมาณไมเกินสองรอยมวน หรือซิการหรือยาเสนปริมาณไมเกิน
อยางละสองรอยหาสิบกรัม หรือหลายชนิดรวมกันปริมาณไมเกินสองรอยหาสิบกรัม แตทั้งนี้
บุหรี่ตองมีปริมาณไมเกินสองรอยมวน
(ง) สุราปริมาณไมเกินหนึ่งลิตร
(จ) ผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรจะตองปฏิบัตติ ามระเบียบพิธีการ
ที่กรมศุลกากรกําหนด
(๒๒) ของไมวาจะอยูในพิกดั ประเภทใดทีส่ ํานักงานบริหารและพัฒนา
องคความรู (องคการมหาชน) นําเขามาเพื่อการศึกษา คนควา และวิจัยของสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) และหนวยงานเฉพาะดานที่สาํ นักงานบริหารและพัฒนา
องคความรู (องคการมหาชน) จัดตั้งขึ้น
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม
(๒๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ของที่จะไดรับการยกเวนอากรจะตองเปนของที่ไมมีการผลิต
ภายในประเทศ เวนแตสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) เห็นวามีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ตองนําเขาจากตางประเทศ ดังตอไปนี้
(๑) หนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพตาง ๆ
(๒) โสตทัศนวัสดุอุปกรณ
(๓) เครื่องมือ เครื่องใชทางวิทยาศาสตร
(๔) อุปกรณที่ใชในการจัดทํานิทรรศการ พิพิธภัณฑ หรือหองสมุด

๕๗
(๕) อุปกรณ
การศึกษาดานศิลปะ รวมถึง ศิลปวัตถุ รูปภาพ
การออกแบบ และสถาปตยกรรม
(ข) ผูนําของเขาตองปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๒๓) ของที่เปนอุปกรณกฬี าสวนตัวหรือของที่เปนอุปกรณกีฬาสวนกลาง
ไมวาจะอยูใ นพิกัดประเภทใด ที่นาํ เขามาเพื่อใชในการฝกซอม การแขงขัน การวิจัย
หรือการพัฒนาสมรรถนะของนักกีฬาใหไดมาตรฐานสากล
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม
(๒๓) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ของที่เปนอุปกรณกีฬาสวนตัวที่จะไดรับการยกเวนอากรตองเปน
อุปกรณเฉพาะตัวที่นักกีฬา หรือเจาหนาทีก่ ีฬา ใชในการฝกซอมหรือแขงขันตามชนิดกีฬา เชน
ชุดกีฬา กระเปา หมวก รองเทา ถุงเทา หรือถุงมือ เปนตน
(ข) ของที่เปนอุปกรณกีฬาสวนกลางที่จะไดรับการยกเวนอากรตองเปน
อุปกรณที่จัดเตรียมเพื่อใชในการฝกซอม การแขงขัน การวิจัย หรือการพัฒนาสมรรถนะของ
นักกีฬา เชน พื้นสนามแขงขัน อุปกรณที่ใชในสนามแขงขันหรือฝกซอม เปนตน
(ค) ผูมีสิทธินําของเขาใหมีไดเฉพาะสํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ หรือการกีฬาแหงประเทศไทย
(ง) ของที่เปนอุปกรณกีฬาสวนตัวตาม (ก) หรือของที่เปนอุปกรณกฬี า
สวนกลางตาม (ข) ตองมีมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะสําหรับใชในการแขงขันกีฬาแตละ
ประเภทตามทีอ่ งคกรกีฬานานาชาติกําหนด
(จ) ของที่ไดรับยกเวนอากรตองเปนของที่ไมมีการผลิตในประเทศ
เวนแตเปนของที่แมจะมีการผลิตภายในประเทศ แตมคี วามจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําเขาจาก
ตางประเทศเนื่องจากเปนของที่ผูใหการสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาอยางเปนทางการ
กําหนดใหตองใชในการแขงขันกีฬานัน้ ไมวาจะจัดแขงขันในประเทศใด และเมื่อนําเขาแลว
หามนําไปจําหนาย
(ฉ) ผูนาํ ของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๒๔) เครื่องมือและอุปกรณไมวาจะเปนของตามพิกัดประเภทใดซึ่งสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) นําเขามาเพื่อใชภายใตโครงการ
พัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS)
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม (๒๔)
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ของที่จะไดรับการยกเวนจะตองมีหนังสือรับรองจากผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมาย วานํามาใชภายใต
โครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS)
(ข) ผูนําของเขาตองปฏิบตั ติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด

๕๘
(๒๕) ของตามประเภท
๒๗.๑๐ นอกจากเศษน้ํามัน ที่นําเขามาโดยมี
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๒๕.๑) เพื่อใชกลั่นเปนผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๒๕.๒) เพื่อใชกลั่นเปนน้ํามันหลอลื่นพืน้ ฐาน (ลูบเบส)
(๒๕.๓) เพื่อใชกลั่นเปนเปนตัวทําละลาย (โซลเวนท)
(๒๕.๔) เพื่อใชในกระบวนการผลิตเปนผลิตภัณฑปโตรเคมี
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม
(๒๕) ตองปฏิบัตติ ามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด
(๒๖) ปุยตามประเภท ๓๑.๐๒ ถึงประเภท ๓๑.๐๕
การยกเวนอากรรวมทั้งการกําหนดใหของไดรับการยกเวนอากรตาม
(๒๖) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) มีใบอนุญาตนําหรือสัง่ ปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักร ที่ออกโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เวนแตการนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งปุยเคมีครั้งหนึ่งใน
ปริมาณไมเกินชนิดละหาสิบกิโลกรัม
(ข) มีใบสําคัญการยื่นทะเบียนเคมีที่ออกโดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เวนแตปุยเคมีมาตรฐานประเภทเชิงเดี่ยว ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดปุยเคมีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
(ค) มิใชยูเรียที่มีไนโตรเจนหนักเกินกวารอยละ ๔๕ ของน้ําหนัก
ขอ ๔ ปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และสัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลัง
อื่น ๆ ในตอนที่ ๓ นอกจากหูฉลามและเปาฮื้อ ใหไดรับการลดอัตราอากรและยกเวนอากร
ดังตอไปนี้
(๔.๑) ของนอกจาก (๔.๒) ใหลดอัตราอากรลงเหลือรอยละ ๕
(๔.๒) ปลา แชเย็นจนแข็งตามประเภทยอย ๐๓๐๓.๔๑.๐๐
ประเภทยอย ๐๓๐๓.๔๒.๐๐ ประเภทยอย ๐๓๐๓.๔๓.๐๐ ประเภทยอย ๐๓๐๓.๔๔.๐๐
ประเภทยอย ๐๓๐๓.๔๕.๐๐ ประเภทยอย ๐๓๐๓.๔๖.๐๐ ประเภทยอย ๐๓๐๓.๔๙.๐๐
และประเภทยอย ๐๓๐๓.๗๑.๐๐ ใหไดรับการยกเวนอากร
การลดอัตราอากรและยกเวนอากรตามขอ ๔ ไมใชบังคับสําหรับของที่
นําเขามาทางสนามบินศุลกากร
ขอ ๕ ใหลดอัตราอากรและยกเวนอากรสําหรับของในภาค ๓ แหง
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ตามบัญชีทายประกาศนี้

ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับ

๕๙

ตั้งแตวนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.

(หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

