
 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๘) 

ประกาศกรมศุลกากร 
ที่  ๑๖๗/๒๕60 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเวน้อากร  ลดและเพ่ิมอัตราอากรศุลกากรสําหรับของท่ีมีถ่ิน
กําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงว่าด้วยการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากร
ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

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

ข้อ ๑ หลักการทั่วไป 
(1) ให้ยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสําหรับของในภาค  ๒  แห่งพิกัดอัตราศุลกากร

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

 (๑.1) ของซึ่ งกําหนดให้ยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามบัญชี 
อัตราอากร  ๑  และบัญชีอัตราอากร  ๒  ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากร   
ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

 (1.๒) ข้าวโพดตามพิกัดประเภท  ๑๐.๐๕  พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้  (รวมถึง 
เมล็ดและผล)  ชนิดที่ ใช้ประโยชน์หลักในทางเภสัชกรรมตามพิกัดประเภทย่อย  ๑๒๑๑ .๕๐ .๐๐   
ประเภทย่อย  ๑๒๑๑ .๙๐ .๑๑   ประเภทย่อย  ๑๒๑๑ .๙๐ .๑๒   ประเภทย่อย  ๑๒๑๑ .๙๐ .๑๓   
ประเภทย่อย  ๑๒๑๑.๙๐.๑๖  และประเภทย่อย  ๑๒๑๑.๙๐.๑๙  ให้ลดอัตราอากร  โดยเม่ือคํานวณ
อากรตามอัตราอากรตามสภาพแล้ว  หากค่าอากรที่ คํานวณได้ เทียบเป็นร้อยละของราคาแล้ว 
สูงกว่าร้อยละ  ๕  ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ  ๕ 

(2) การยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสําหรับของตามบัญชีอัตราอากร  ๒   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

 (2.๑) อัตราในโควตา  ให้ใช้สําหรับของที่มีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษี
ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก  สําหรับภาษีในโควตา  (แบบ  ร.  ๒)  
ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  เว้นแต่ใบยาสูบตามพิกัด 
ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.๑๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.๒๐ ประเภทย่อย ๒๔๐๑.๑๐.๔๐ 
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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 

 (2.๒) อัตรานอกโควตา  ให้ใช้สําหรับของที่มีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษี
ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก  สําหรับภาษีนอกโควตา  (แบบ  ร.  ๔)  
ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  เว้นแต่ใบยาสูบตามพิกัด 
ประเภทย่อย 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 

ข้อ 2 หลักเกณฑ์เก่ียวกับหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณี 
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก 

ของที่ได้รับสิทธิพิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากร  ลดและเพิ่ม 
อัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ตามบัญชี 
อัตราอากร  2  ให้ใช้หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลก  สําหรับภาษีในโควตา  (แบบ  ร.  ๒)  หรือภาษีนอกโควตา  (แบบ  ร.  ๔)   
ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ  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 วิธีปฏิบัติสําหรับผู้นําเข้า 
(1) ให้ผู้นําของเข้าแสดงเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นกับข้อมูลใบขนสินค้าในระบบ

คอมพิวเตอร์ของศุลกากร  ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  ก่อนการนําของออกจาก
อารักขาศุลกากร  ดังต่อไปนี้ 

 (1.1) เอกสารแสดงถิ่น กําเนิดสินค้า  เพื่ อใช้สําห รับการรับรองถิ่น กําเนิดสิน ค้า   
ในรูปแบบบัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารอื่นใด 

 (1.2) กรณีใช้สิทธิพิเศษตามบัญชีอัตราอากร  2  ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง   
การยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสําหรับของท่ีมีถิ่นกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาว  ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลก 

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

ในช่องรหัสสิทธิพิเศษ  (Privilege  Code)  ให้ระบุเป็น  “LA1” 
 (2.2) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต  (Import  Declaration  

Detail  Permit) 
  (2.2.1) ให้ระบุเลขที่ เอกสารแสดงถ่ินกําเนิดสินค้า  ในช่องเลขที่ใบอนุญาต  

(Permit  No.) 
  (2.2.2) ให้ระบุวันที่ออกเอกสารแสดงถ่ินกําเนิดสินค้า  ในช่องวันที่ออกใบอนุญาต  

(Issue  Date) 
  (2.2.3) ให้ระบุรหัสประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่อง 

เลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  (Permit  Issue  Authority) 
(3) การจัดทําและย่ืนใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร 
 (3.1) ให้ผู้นําของเข้าย่ืนเอกสารแสดงถิ่นกําเนิดสินค้า   
 (3.2) กรณี ใช้สิทธิพิ เศษตามบัญชีอัตราอากร  2  ตามประกาศกระทรวงการคลัง   

เร่ือง  การยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่ มีถิ่นกําเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ให้ย่ืนหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความ 
ตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก 

 (3.3) ให้สําแดงการใช้สิทธิตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง   
การยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า  และประทับตราหรือเขียนตัวบรรจงด้วยหมึกสีแดงไว้อย่างชัดเจน 
ที่มุมบนด้านขวาของต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและสําเนาทุกฉบับว่า  “LA1” 

ข้อ 4 ให้ผู้นําของเข้าจัดเก็บข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับการนําเข้าสินค้าที่ขอใช้สิทธิพิ เศษทาง 
ภาษี ศุลกากร  และเอกสารแสดงถ่ินกําเนิดสินค้าหรือสําเนา  ในสื่อรูปแบบใด ๆ  หรือเอกสารไว้ 
เพื่อให้ตรวจสอบ  เป็นระยะเวลา  5  ปี  นับแต่วันนําเข้าสินค้า 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

กุลิศ  สมบัติศิริ 
อธิบดีกรมศุลกากร 


