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(เล่ม  ๘) 

ประกาศกรมศุลกากร 
ที่  ๑๖๔/2560 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร 
ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก 

 
 

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก  และความตกลง
การค้าพหุภาคีอื่นที่ผนวกท้ายความตกลงดังกล่าว  รวมทั้งพิธีสาร  มติ  และตราสารอื่น  ๆ  อันเป็นผลจาก
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากร  ลดและเพิ่ม
อัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้ งองค์การการค้าโลก   ลงวันที่   
10  พฤศจิกายน  2560 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  51  และมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560  
อธิบดีกรมศุลกากร  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ หลักการทั่วไป   
(1) ให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของในภาค  ๒  แห่งพิกัดอัตราศุลกากร

ท้ายพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ดังต่อไปนี้ 

 (๑.1) ของที่ต้องเสียอากรในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ประเทศไทยได้ผูกพันไว้ในความตกลง
มาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก  และความตกลงการค้าพหุภาคีอื่นที่ผนวกท้ายความตกลงดังกล่าว  
รวมทั้งพิธีสาร  มติ  และตราสารอื่น  ๆ  อันเป็นผลจากการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย  ให้ได้รับ 
การยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรเท่ากับอัตราตามข้อผูกพันตามที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราอากร  ๑   
ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันใน 
ความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก 

 (1.๒) ของที่ต้องเสียอากรในอัตราตามข้อผูกพันที่ กําหนดไว้ในบัญชีอัตราอากร  ๑   
ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพัน 
ในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลกในอัตราตามสภาพซึ่งเม่ือเทียบเป็นร้อยละของราคาแล้ว
สูงกว่าอัตราตามราคา  ให้ลดอัตราอากรลงเหลือเทยีบเท่าอัตราตามราคา 

(2) การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามข้อ  ๑(๑)  ต้องเป็นของที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศ 
ที่เป็นภาคีของความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก   

(3) ให้ยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสําหรับของในภาค  ๒  แห่งพิกัดอัตรา
ศุลกากรท้ายพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตามบัญชีอัตราอากร  ๒  ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง   
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เร่ือง  การยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้ง 
องค์การการค้าโลก 

(4) การยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อ  1  (3)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

 (4.๑) อัตราในโควตา  ให้ใช้สําหรับของท่ีมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษี
ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก  สําหรับภาษีในโควตา  (แบบ  ร.  ๒)   
ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  เว้นแต่ใบยาสูบตามพิกัดประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.๑๐ 
ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.๒๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.๔๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.๕๐ 
ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.๙๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๑๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๒๐ 
ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๓๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๔๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๕๐ 
ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๙๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๓๐.๑๐  และประเภทย่อย  ๒๔๐๑.๓๐.๙๐ 
ให้ใช้หนังสือรับรองที่ออกโดยกรมสรรพสามิต 

 (4.๒) อัตรานอกโควตา  ให้ใช้สําหรับของที่มีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษี
ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก  สําหรับภาษีนอกโควตา  (แบบ  ร.  ๔)   
ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  เวน้แต่ใบยาสูบตามพิกัดประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.๑๐ 
ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.๒๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.๔๐   ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.๕๐ 
ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.๙๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๑๐   ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๒๐ 
ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๓๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๔๐   ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๕๐ 
ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๙๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๓๐.๑๐  และประเภทย่อย ๒๔๐๑.๓๐.๙๐ 
ให้ใช้หนังสือรับรองที่ออกโดยกรมสรรพสามิต 

 (4.3) ต้องเป็นของที่ มีถิ่นกําเนิดจากประเทศท่ีเป็นภาคีของความตกลงมาร์ราเกช 
จัดตั้งองค์การการค้าโลก  หรือข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้า  ๑๙๔๗ 

(5) ให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของในภาค  ๒  แห่งพิกัดอัตราศุลกากร
ท้ายพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกัด 
อัตราศุลกากร  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตามบัญชีอัตราอากร  ๓  ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง   
เร่ือง  การยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้ง
องค์การการค้าโลก   

(6) การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรตามข้อ  1  (5)  ต้องเป็นของที่มีถิ่นกําเนิดจาก
ประเทศที่เป็นภาคีของความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก 

ข้อ 2 หลักเกณฑ์เก่ียวกับหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณี 
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก   
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ของที่ได้รับสิทธิพิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตรา
อากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก  ตามบัญชีอัตราอากร  2  
ให้ใช้หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลก  สําหรับภาษีในโควตา  (แบบ  ร.  ๒)  หรือภาษีนอกโควตา  (แบบ  ร.  ๔)  ที่ออกโดย 
กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  เว้นแต่ใบยาสูบตามพิกัดประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.๑๐ 
ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.๒๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.4๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.5๐ 
ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.๙๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๑๐   ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๒๐ 
ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๓๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๔๐   ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๕๐ 
ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๒๐.๙๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๓๐.๑๐  และประเภทย่อย ๒๔๐๑.๓๐.๙๐ 
ให้ใช้หนังสือรับรองที่ออกโดยกรมสรรพสามิต 

ข้อ 3 วิธีปฏิบัติสําหรับผู้นําของเข้า 
(1) ให้ผู้นําของเข้าแสดงเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบเบ้ืองต้นกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 

ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  ก่อนการนําของ
ออกจากอารักขาศุลกากร  ดังต่อไปนี้ 

 (1.1) เอกสารแสดงถิ่น กําเนิดสินค้า  เพื่ อใช้สําห รับการรับรองถิ่น กําเนิดสิน ค้า   
ในรูปแบบบัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารอื่นใด 

 (1.2) กรณีใช้สิทธิพิ เศษตามบัญชีอัตราอากร  2  ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง   
เร่ือง  การยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร  ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้ง
องค์การการค้าโลก  ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์การการค้าโลก 

(2) ให้ผู้นําของเข้าจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด  ดังนี้ 
 (2.1) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  (Import  Declaration  Detail)  

ตามบัญชีอัตราอากร  1  และ  2  ในช่องรหัสสิทธิพิเศษ  (Privilege  Code)  ให้ระบุเป็น  “WTO” 
 (2.2) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  (Import  Declaration  Detail)  

ตามบัญชีอัตราอากร  3  ในช่องรหัสสิทธิพิเศษ  (Privilege  Code)  ให้ระบุเป็น  “ITA” 
 (2.3) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต  (Import  Declaration  

Detail  Permit) 
   (2.3.1) ให้ ระบุ เลขที่ เอกสารแสดงถิ่นกําเนิ ดสินค้า  ในช่องเลขที่ ใบอนุญาต   

(Permit  No.) 
   (2.3.2) ให้ระบุวันที่ ออกเอกสารแสดงถ่ินกําเนิดสินค้า  ในช่องวันที่ออก

ใบอนุญาต  (Issue  Date) 
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   (2.3.3) ให้ระบุรหัสประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกที่ขอรับสิทธิพิเศษฯในช่อง 
เลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  (Permit  Issue  Authority)  

(3) การจัดทําและย่ืนใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร   
 (3.1) ให้ผู้นําของเข้าย่ืนเอกสารแสดงถิ่นกําเนิดสินค้า   
 (3.2) กรณีใช้สิทธิพิ เศษตามบัญชีอัตราอากร  2  ตามประกาศกระทรวงการคลัง   

เร่ือง  การยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร  ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้ง 
องค์การการค้าโลก  ให้ย่ืนหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก 

 (3.3) ให้ สํ าแด งก าร ใช้ สิ ท ธิ ต าม บัญ ชี อั ต ราอ าก รใด ต ามแนบท้ ายป ระก าศ
กระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร  ตามข้อผูกพันในความตกลง 
มาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลกไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและประทับตราหรือเขียนตัวบรรจงด้วย 
หมึกสีแดงไว้อย่างชัดเจนที่มุมบนด้านขวาของต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและสําเนาทุกฉบับว่า  “WTO”  
หรือ  “ITA” 

ข้อ 4 ให้ผู้นําของเข้าจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการนําเข้าสินค้าที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร  และเอกสารแสดงถิ่นกําเนิดสินค้าหรือสําเนา  ในสื่อรูปแบบใด  ๆ  หรือเอกสารไว้เพื่อให้
ตรวจสอบ  เป็นระยะเวลา  5  ปี  นับแต่วันนําเข้าสินค้า 

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
กุลิศ  สมบัติศิริ 

อธิบดีกรมศุลกากร 


