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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสาหรับของทีม่ ีถนิ่ กาเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามพิธีสารเพื่อรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าร่วมในความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเร่งลดอากรภายใต้
การดาเนินการล่วงหน้าตามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน (Protocol on the Accession
of the Government of the Republic of Singapore to the Agreement between the
Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People’s
Republic of China on Accelerated Tariff Elimination under the Early Harvest
Programme of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation
between ASEAN and China) และความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการเร่งลดอากรภายใต้การดาเนินการล่วงหน้าตามกรอบความตกลง
ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ระหว่ า งสมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
และสาธารณรัฐประชาชนจีน (Agreement between the Government of the Kingdom of
Thailand and the Government of the People’s Republic of China on Accelerated
Tariff Elimination under the Early Harvest Programme of the Framework Agreement
on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China) ในการให้ สิ ทธิ พิ เศษ
ทางอากรศุลกากรแก่สาธารณรัฐสิงคโปร์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุล กากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบั บ ที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง โดยความเห็ น ชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง การยกเว้ น อากรศุ ล กากรส าหรั บ
ของมีถิ่นกาเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒ ให้ยกเว้นอากรสาหรับของในตอนที่ ๐๗ และตอนที่ ๐๘ ในภาค ๒ แห่งพิกัดอัตรา
ศุลกากรท้ายพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนด
พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีถิ่นกาเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
ข้อ ๓ การยกเว้นอากรตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ของต้องมีถิ่นกาเนิดสินค้าจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ตามกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า (Rules
of Origin) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
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(๒) ให้ผู้นาของเข้าแสดงหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกตามระเบียบปฏิบตั ิ
เกี่ ยวกั บหนั งสื อรั บรองถิ่ นก าเนิ ดสิ นค้ าฉบับแก้ ไข (Revised Operational Certification Procedures)
ภายใต้ ค วามตกลงว่ า ด้ ว ยการค้ า สิ น ค้ า ภายใต้ ก รอบความตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ
ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(๓) การนาเข้าของที่มีราคา เอฟ โอ บี ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ ให้ผู้นาของเข้าแสดง
เอกสารรับรองจากผู้ส่งของออกว่าของดังกล่าวมีถิ่นกาเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยไม่ต้องแสดง
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Form E)
(๔) ในกรณี ที่ ผู้ น าของเข้ า ไม่ ส ามารถแสดงหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า (Form E)
ก่ อ นน าของออกจากอารั ก ขาของศุ ล กากร แต่ ป ระสงค์ จ ะใช้ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางอากรศุ ล กากรในการ
ขอยกเว้นอากร ให้แจ้งความประสงค์และชาระค่าอากรในอัตราปกติไปก่อน
ข้อ ๔ ผู้นาของเข้าต้องปฏิบัติตามพิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกาหนด
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

