ประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามความในมาตรา 10 มาตรา 12 และ มาตรา 14
แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
และ
ประกาศกรมศุลกากรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และพิธีการในการลดอัตราอากรและยกเว้นอากร
ที่ออกตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว
กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงคลังตามมาตรา 10 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 จานวน 1 ฉบับ มาตรา 12 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 จานวน 5 ฉบับ และ
มาตรา 14 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557 จานวน 19 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับพิกัด
อัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN) ฉบับปี 2017 ซึ่งมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
เพื่อให้ประกาศกระทรวงการคลังที่ออกโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 10 มาตรา 12 และมาตรา 14
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลใช้บังคับ 13 พฤศจิกายน 2560 กรมศุลกากร
จึงได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา 10 มาตรา 12 และมาตรา 14 ดังนี้
1. ปรับถ้อยคำให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 และคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560 ในข้อ 17 ว่าด้วยการยื่นสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้ขอรับอนุมัติ
อนุญาต รวมทั้ง ปรับถ้อยคาให้กระชับ ชัดเจน และเป็นรูปแบบเดียวกัน โดยได้จัดให้มีการสัมมนาระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและให้ความเห็น
2. ดำเนินกำรเพิ่มเติมในประเด็นต่ำงๆ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมพันธกรณี และ
นโยบำยในกำรกำหนดอัตรำอำกร 6 ประเด็น ดังนี้
2.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12
แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(1) เพิ่มเติมการยกเว้นอากรสาหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle:
BEV) ที่นาเข้ามาเพื่อทดลองตลาดตามมาตรการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ไว้เป็นข้อ 3 (50) ของบัญชีหน้าประกาศกระทรวงการคลัง
(2) ปรับแก้ไขถ้อยคาและพิกัดศุลกากรสาหรับการยกเว้นอากรปัจจัยการผลิตที่นาเข้ามา
เพื่อผลิตไส้กรองไอเสีย (catalyst) ที่ใช้สาหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในข้อ 3 (40) ของบัญชีหน้าประกาศ
กระทรวงการคลัง (ข้อ 3 (41) ของบั ญชีหน้าประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559)
เพื่อให้การยกเว้นอากรตรงตามเจตนารมณ์ในนโยบายเรื่องดังกล่าว
(3) ยกเลิกการให้สิทธิยกเว้นอากรสาหรับของที่นาเข้าเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329
ลงวันที่ 12 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ซึ่งเสียหรือเสื่อมคุณภาพที่ทาลายตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกาหนด
ตามข้อ 3 (9) บัญชีหน้าประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เนื่องจาก มาตรา 128 แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ได้มีบทบัญญัติในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของความเสียหาย สาหรับของที่สูญหาย
หรือถูกทาลายที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งไม่ได้เกิดจากผู้ประกอบการไว้แล้ว
ดังนั้นในกรณีการใช้อานาจตามมาตรา 12 เพื่อบรรเทาปัญหาความเสียหายที่เกิดจากผู้ประกอบการเองในช่วงเวลา
ที่ผ่านมาได้แก้ปัญหาในขณะนั้นไปแล้ว นอกจากนี้เห็นว่าการให้สิทธิในกรณีนี้ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่เป็นประโยชน์
แก่การเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตามเจตนารมณ์ของมาตรา 12 โดยในการสัมมนารับฟังความเห็น ไม่มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ขัดข้องกับการยกเลิกการให้สิทธิดังกล่าว

-๒2.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสาหรับของที่นาเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เพิ่ ม เติ ม การยกเว้ น อากรส าหรั บ รายการบั ญ ชี ข องที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น อากร ( Master
Exemption List: MEL) ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการศุลกากรร่วมไทย-มาเลเซียเพื่อพื้นที่
พัฒนาร่วม ครั้งที่ 22 (Joint Customs Committee for the Joint Development Area: JCC for JDA) เมื่อวันที่
25-27 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการลงนามรับรองโดยที่ประชุม JCC for JDA ครั้งที่ 22
แล้ว โดยได้เพิ่มรายการของที่ได้รับยกเว้นอากรในบัญชีท้ ายประกาศกระทรวงการคลัง จานวน 4 รายการ และ
ปรับปรุงแก้ไขรายการเดิม จานวน 10 รายการ
2.3 ประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา 14
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรในกรณีการนาเข้า
ของที่มีราคา เอฟ โอ บี หรือ ราคา ซี ไอ เอฟ ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ ไว้ในบัญชีหน้าประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากออสเตรเลีย และประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุ ลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากนิวซีแลนด์ รวมทั้งปรับปรุงถ้อยคา
ในกรณีการนาเข้าของที่มีราคา เอฟ โอ บี หรือ ราคา ซี ไอ เอฟ ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ ในประกาศกระทรวงการคลัง
ตามมาตรา 14 ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
2.4 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของ
ที่มีถิ่นกาเนิดจากนิวซีแลนด์ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เพิ่มปริมาณนาเข้าสินค้า (Trigger volume) สาหรับสินค้าที่มีมาตรการปกป้องพิเศษของ
ประเทศไทย (Special Safeguard: SSG) ตามพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก 3 ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand – New Zealand Closer Economic Partnership Agreement: TNZCEP)
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 58/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เพื่อประเทศไทย
สามารถให้สัตยาบันให้พิธีสารดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไป ไว้ในบัญชีปริมาณการนาเข้าท้ายประกาศกระทรวงการคลัง
3. ดำเนินกำรออกประกำศกรมศุลกำกรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 24 ฉบับ
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงการคลังที่มี
การปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องของหลักเกณฑ์และ
พิธีการศุลกากรสาหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากร ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ด้วย
ดังนั้น ประกาศกระทรวงการคลังและประกาศกรมศุลกากรที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันจึงมีรายการดังต่อไปนี้
ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศกรมศุลกากร
กลุ่มที่ 1 มาตรา 10 ซึ่งเป็นการกาหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา ๑๐ จานวน 1 ฉบับ ได้แก่
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกาหนดให้ของได้รบั ยกเว้นจาก ประกาศกรมศุลกากรที่ 143/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
บทบังคับตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตรา พิธีการการกาหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามความ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
กลุ่มที่ 2 มาตรา 12 ซึ่งเป็นการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร
2.1 เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ (ป.คลัง 4 ฉบับ และ ป.กรมฯ 5 ฉบับ) ดังนี้
(1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ
(1) ประกาศกรมศุลกากรที่ 144/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกาหนดพิกดั พิธีการสาหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตาม
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
พ.ศ. 2560
(2) ประกาศกรมศุลกากรที่ 145/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และพิธีการสาหรับการขอใช้หนังสือธนาคารค้าประกันแทน
การชาระเงินอากรกรณีผู้นาของเข้าประสงค์จะขอรับของออกไป
ก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร

-๓ประกาศกระทรวงการคลัง
(2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากร
สาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(3) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร
ศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประกาศกรมศุลกากร
(3) ประกาศกรมศุลกากรที่ 146/๒๕60 เรื่อง หลักเกณฑ์
และพิธีการการยกเว้นอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิด
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
(4) ประกาศกรมศุลกากรที่ 147/๒๕60 เรื่อง หลักเกณฑ์
และพิธีการการลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิด
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

(4) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากร (5) ประกาศกรมศุลกากรที่ 148/๒๕60 เรื่อง หลักเกณฑ์
สาหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นาเข้ามาแสดงและ และพิธีการศุลกากรสาหรับการยกเว้นอากรศุลกากร
จาหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย
สาหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นาเข้ามาแสดงและ
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
จาหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย
2.2 เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศในการปฏิบัติตามโครงการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
(Least Developed Countries : LDCs) จานวน 1 ฉบับ ได้แก่
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสาหรับของที่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 166/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
มีถิ่นกาเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
พิธีการการยกเว้นอากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากประเทศ
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
พัฒนาน้อยที่สุด
กลุ่มที่ 3 มาตรา 14 เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงระหว่างประเทศ
(ป.คลัง 18 ฉบับ และ ป.กรมฯ 17 ฉบับ) ดังนี้
(1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสาหรับของที่
ประกาศกรมศุลกากรออกโดย
นาเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
คณะทางานจัดทาและปรับปรุงอนุบัญญัติศลุ กากร คณะที่ 8
(2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเว้นอากรศุลกากร (1) ประกาศกรมศุลกากรที่ 149/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
สาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
และพิธีการการยกเว้นอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิด
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
จากสาธารณรัฐสิงคโปร์
(3) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเว้นอากรศุลกากร (2) ประกาศกรมศุลกากรที่ 150/ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
สาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
และพิธีการการยกเว้นอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิด
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
(4) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเว้นอากรและ
(3) ประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
ลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจาก
และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับ
ออสเตรเลีย ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ของที่มีถิ่นกาเนิดจากออสเตรเลีย
(5) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเว้นอากรและ
(4) ประกาศกรมศุลกากรที่ 152/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
ลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากนิวซีแลนด์ และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับ
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ของที่มีถิ่นกาเนิดจากนิวซีแลนด์
(6) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเว้นอากรและ
(5) ประกาศกรมศุลกากรที่ 153/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
ลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากสาธารณรัฐ และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
อินเดีย ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย
(7) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเว้นอากรและ
(6) ประกาศกรมศุลกากรที่ 155/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
ลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากญี่ปุ่น ลง และพิธีการสาหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากญี่ปุ่น
(9) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเว้นอากรและ
(7) ประกาศกรมศุลกากรที่ 156/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
ลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจาก
และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
สาธารณรัฐเปรู ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากสาธารณรัฐเปรู
(8) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเว้นอากรและ
(8) ประกาศกรมศุลกากรที่ 157/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
ลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจาก
และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
สาธารณรัฐชิลี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากสาธารณรัฐชิลี

-๔ประกาศกระทรวงการคลัง
(10) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและ
ลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากอาเซียน
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(11) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน - จีน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(12) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน - ญี่ปุ่น ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(13) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(14) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียนออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(15) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน - สาธารณรัฐอินเดีย ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(16) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและ
เพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกช
จัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(17) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร
ศุลกากรสาหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศ
กาลังพัฒนา ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(18) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลด
และเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประกาศกรมศุลกากร
(9) ประกาศกรมศุลกากรที่ 158/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับ
ของที่มีถิ่นกาเนิดจากอาเซียน
(10) ประกาศกรมศุลกากรที่ 159/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับ
เขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน
(11) ประกาศกรมศุลกากรที่ 160/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรสาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น
(12) ประกาศกรมศุลกากรที่ 161/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากร
สาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี
(13) ประกาศกรมศุลกากรที่ 162/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับ
เขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์
(14) ประกาศกรมศุลกากรที่ 163/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับ
เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐอินเดีย
(15) ประกาศกรมศุลกากรที่ 164/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร
ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก
(16) ประกาศกรมศุลกากรที่ 165/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และพิธีการการลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับการให้สิทธิพิเศษ
ทางการค้าระหว่างประเทศกาลังพัฒนา
(17) ประกาศกรมศุลกากรที่ 167/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร
สาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ทั้งนี้ สามารถค้น หาประกาศกระทรวงการคลั ง ตามมาตรา 10 มาตรา 12 และมาตรา 14
จานวน 24 ฉบับ และประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องจานวน 24 ฉบับ ในรูปแบบไฟล์ pdf ได้ในระบบ Integrated
Tariff Database อีกหนึ่งช่องทาง ซึ่ง สพก. ได้นาลงระบบไว้เรียบร้อยแล้ว และ สพก. จะได้จัดอบรมเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันสาหรับพนักงานศุลกากรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ส่วนโครงสร้างอัตราอากร
สานักพิกัดอัตราศุลกากร
กรมศุลกากร
15 พฤศจิกายน 2560

