ระเบียบกระทรวงพาณิ ชย์
ว่าด้วยการออกหนังสื อรับรองแสดงการได้รับสิ ทธิ ชาํ ระภาษี
ตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
สําหรับภาษีนอกโควตาสิ นค้าเกษตร 18 รายการ
พ.ศ. 2540
__________________________
เพื่อให้เป็ นไปตามความแห่ งประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ว่าด้วยการนําสิ นค้า
เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับวันที่ 111) พ.ศ. 2539 ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ว่าด้วยการ
นําสิ นค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวงพาณิ ชย์
ว่าด้วยการนําสิ นค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 กระทรวงพาณิ ชย์
จึงออกระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า ระเบี ยบกระทรวงพาณิ ชย์ ว่าด้วยการออกหนังสื อ
รับรองแสดงการได้รับสิ ทธิ ชาํ ระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
ค้าโลก (WTO) สําหรับภาษีนอกโควตาสิ นค้าเกษตร 18 รายการ พ.ศ. 2540
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“หนังสื อรับรอง” หมายถึง หนังสื อแสดงการได้รับสิ ทธิ ชาํ ระภาษีตาม
พันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สําหรั บภาษีนอก
โควตา
“สิ นค้าเกษตร 18 รายการ” หมายถึง สิ นค้าเกษตรตามบัญชีแนบท้าย
ระเบียบฉบับนี้
ข้อ 4 หลักเกณฑ์ทวั่ ไปในการออกหนังสื อรับรอง
4.1 ต้องเป็ นสิ นค้าเกษตร 18 รายการ ที่ มีถิ่นกําเนิ ดและส่ งมาจาก
ประเทศดังต่อไปนี้
(1) ประเทศสมาชิ กองค์การการค้า โลก (WTO) หรื อภาคี แกตต์
1947
(2) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร
กัมพูชา
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4.2 ให้ยื่ น คํา ร้ อ งขอให้อ อกหนัง สื อ รั บ รองตามแบบที่ ก รมการค้า
ต่างประเทศกําหนด
ข้อ 5 การออกหนังสื อรับรอง
ให้กรมการค้าต่างประเทศออกหนังสื อรั บรองสําหรั บการชําระภาษี
นอกโควตา ได้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ข้อ 6 ให้หนังสื อรับรองมีอายุ 30 วันนับตั้งแต่วนั ที่ออก
ข้อ 7 ให้ผูไ้ ด้รับหนังสื อรับรองรายงานการนําเข้าให้กรมการค้าต่างประเทศ
ทราบภายใน 20 วันนับแต่วนั ที่ นาํ สิ นค้าเข้าแต่ละครั้ ง ตามแบบรายงานแนบท้ายระเบี ยบ
ฉบับนี้ พร้อมสําเนาใบขนสิ นค้าขาเข้าที่กรมศุลกากรรับรอง
ข้อ 8 ให้อธิ บดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2540

(นายณรงค์ชยั อัครเศรณี )
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์

บัญชีแนบท้าย
ระเบียบกระทรวงพาณิ ชย์
ว่าด้วยการออกหนังสื อรับรองแสดงการได้รับสิ ทธิ ชาํ ระภาษี
ตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
สําหรับภาษีนอกโควตาสิ นค้าเกษตร 18 รายการ
ลําดับที่

รายการสิ นค้า

ประเภทพิกดั ศุลกากร

1

นมและครี ม ที่ ไ ม่ ท าํ ให้ เ ข้ม ข้น และไม่ เ ติ ม นํ้า ตาล หรื อ 0401
สารทํา ให้ ห วานอื่ น ๆ รวมทั้ง เครื่ องดื่ ม ประเภทนม 2202.90
ปรุ งแต่ง

2

นมและครี มที่ทาํ ให้เข้มข้น หรื อเติมนํ้าตาล หรื อสารทําให้ 0402.10.0007
หวานอื่น ๆ เฉพาะที่เป็ นผง เม็ด หรื อเป็ นลักษณะของแข็ง
อื่น ๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยนํ้าหนัก

3

มันฝรั่ง สดหรื อแช่เย็น

0701

4

หอมหัวใหญ่

0703.10.0005
0712.20.0104
0712.20.0200

5

กระเทียม

0703.20.0007
0712.90.0115
0712.90.0128

6

มะพร้าวและมะพร้าวฝอย

0801.10.0106
0801.10.0207

7

ลําไยแห้ง

0813.40

8

กาแฟ จะคั่ว หรื อแยกกาเฟอี น ออกแล้ว หรื อไม่ ก็ ต าม 0901
เปลื อกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ ใช้แทนกาแฟที่ มี
กาแฟผสมอยูใ่ นอัตราส่ วนเท่าใดก็ตาม
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ลําดับที่

รายการสิ นค้า

ประเภทพิกดั ศุลกากร

9

ชาใบ ชาผง

0902

10

พริ กในตระกูลไปเปอร์ไม่บดและไม่ป่น และบดหรื อป่ น

0904.11.0003
0904.12.0004

11

ข้าว

1006

12

เนื้อมะพร้าวแห้ง

1203.00.0005

13

เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่

1209.91.0106

14

นํ้ามันถัว่ เหลืองและแฟรกชันของนํ้ามันถัว่ เหลืองจะทําให้ 1507.10.0001
1507.90.0006
บริ สุทธิ์ หรื อไม่กต็ าม แต่ตอ้ งไม่ดดั แปลงทางเคมี

15

นํ้ามัน ปาล์ ม และแฟรกชั น ของนํ้ามัน ปาล์ ม จะทํา ให้ 1511
บริ สุ ท ธิ์ หรื อ ไม่ ก็ต าม แต่ ต ้อ งไม่ ด ัด แปลงทางเคมี และ 1513.21.0004
นํ้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
1513.29.0007

16

นํ้ามันมะพร้าวและแฟรกชันของนํ้ามันมะพร้าว

17

สิ่ งสกัด หัวเชื้ อและสิ่ งเข้มข้นของกาแฟ และของปรุ งแต่ง 2101.10
ที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรื อสิ่ งเข้มข้นเหล่านี้ เป็ นหลัก หรื อที่มี
กาแฟเป็ นหลัก

18

ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)

1513.11.0008
1513.19.0005

5002.00.0003

แบบรายงานการนําสิ นค้ า................................................เข้ ามาในราชอาณาจักร
สํ าหรับการชําระภาษีนอกโควตา
ณ วันที่..........เดือน............................พ.ศ..............
บริษทั /หจก./ร้ าน....................................................
ลําดับ หนังสื อรับรอง ใบขนสิ นค้า
ที่
เลขที่/ลว.
เลขที่/ลว.

ปริ มาณ
(ตัน)

ประเทศ
มูลค่า
(CIF/C&F) ต้นทาง

ประเทศ
แหล่งกําเนิดสิ นค้า

ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็ นจริ งทุกประการ และพร้อมนี้
ได้แนบสําเนาเอกสารมาด้วย รวม.....................ฉบับ
(ลงชื่อ)...........................................
(.............................................)
ตําแหน่ง.............................................
ประทับตรา

