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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
(ฉบับที่ 5)
เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารเศรษฐกิ จ ของประเทศ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๒
แห่ ง พระราชก าหนดพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร พ.ศ. ๒๕๓๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (53) ของข้อ 3 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
“(53) ของตามประเภทย่อย
8402.11.10
ประเภทย่อย 8402.11.20
ประเภทย่อย 8402.12.11
ประเภทย่อย 8402.12.19
ประเภทย่อย 8402.12.21
ประเภทย่อย 8402.12.29
ประเภทย่อย 8402.19.11
ประเภทย่อย 8402.19.19
ประเภทย่อย 8402.19.21
ประเภทย่อย 8402.19.29
ประเภทย่อย 8402.20.10
ประเภทย่อย 8402.20.20
ประเภทย่อย 8413.11.00
ประเภทย่อย 8413.19.10
ประเภทย่อย 8413.19.20
ประเภทย่อย 8417.20.00
ประเภทย่อย 8417.80.00
ประเภทย่อย 8419.11.90
ประเภทย่อย 8419.19.90
ประเภทย่อย 8419.31.30
ประเภทย่อย 8419.31.40
ประเภทย่อย 8419.31.90
ประเภทย่อย 8421.12.00
ประเภทย่อย 8421.21.19
ประเภทย่อย 8421.39.20
ประเภทย่อย 8421.39.90
ประเภทย่อย 8424.20.11
ประเภทย่อย 8424.20.19
ประเภทย่อย 8424.20.21
ประเภทย่อย 8424.20.29
ประเภทย่อย 8424.30.00
ประเภทย่อย 8424.41.10
ประเภทย่อย 8424.41.20
ประเภทย่อย 8424.41.90
ประเภทย่อย 8424.49.10
ประเภทย่อย 8424.49.20
ประเภทย่อย 8424.82.10
ประเภทย่อย 8424.82.20
ประเภทย่อย 8424.82.30
ประเภทย่อย 8424.89.40
ประเภทย่อย 8424.89.50
ประเภทย่อย 8424.89.90
ประเภทย่อย 8425.11.00
ประเภทย่อย 8425.19.00
ประเภทย่อย 8425.41.00
ประเภทย่อย 8425.42.90
ประเภทย่อย 8425.49.10
ประเภทย่อย 8425.49.20
ประเภทย่อย 8426.11.00
ประเภทย่อย 8426.12.00
ประเภทย่อย 8426.19.20
ประเภทย่อย 8426.19.30
ประเภทย่อย 8426.19.90
ประเภทย่อย 8426.20.00
ประเภทย่อย 8426.30.00
ประเภทย่อย 8426.41.00
ประเภทย่อย 8426.49.00
ประเภทย่อย 8426.91.00
ประเภทย่อย 8426.99.00
ประเภทย่อย 8427.10.00
ประเภทย่อย 8427.20.00
ประเภทย่อย 8427.90.00
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ประเภทย่อย 8428.31.00
ประเภทย่อย 8428.32.10
ประเภทย่อย 8428.32.90
ประเภทย่อย 8428.33.10
ประเภทย่อย 8428.33.90
ประเภทย่อย 8428.39.10
ประเภทย่อย 8428.39.90
ประเภทย่อย 8429.19.00
ประเภทย่อย 8429.20.00
ประเภทย่อย 8429.30.00
ประเภทย่อย 8429.40.30
ประเภทย่อย 8429.40.40
ประเภทย่อย 8429.40.50
ประเภทย่อย 8429.40.90
ประเภทย่อย 8429.51.00
ประเภทย่อย 8429.52.00
ประเภทย่อย 8429.59.00
ประเภทย่อย 8430.10.00
ประเภทย่อย 8430.49.10
ประเภทย่อย 8430.49.90
ประเภทย่อย 8430.50.00
ประเภทย่อย 8430.61.00
ประเภทย่อย 8430.69.00
ประเภทย่อย 8432.10.00
ประเภทย่อย 8432.21.00
ประเภทย่อย 8432.29.00
ประเภทย่อย 8432.31.00
ประเภทย่อย 8432.39.00
ประเภทย่อย 8432.41.00
ประเภทย่อย 8432.42.00
ประเภทย่อย 8432.80.10
ประเภทย่อย 8432.80.20
ประเภทย่อย 8432.80.90
ประเภทย่อย 8433.11.00
ประเภทย่อย 8433.19.10
ประเภทย่อย 8433.19.90
ประเภทย่อย 8433.20.00
ประเภทย่อย 8433.51.00
ประเภทย่อย 8433.52.00
ประเภทย่อย 8433.53.00
ประเภทย่อย 8433.59.20
ประเภทย่อย 8433.59.90
ประเภทย่อย 8433.60.10
ประเภทย่อย 8433.60.20
ประเภทย่อย 8436.21.10
ประเภทย่อย 8436.21.20
ประเภทย่อย 8436.29.10
ประเภทย่อย 8436.29.20
ประเภทย่อย 8436.80.11
ประเภทย่อย 8436.80.19
ประเภทย่อย 8436.80.21
ประเภทย่อย 8436.80.29
ประเภทย่อย 8437.10.10
ประเภทย่อย 8437.10.20
ประเภทย่อย 8437.10.30
ประเภทย่อย 8437.10.40
ประเภทย่อย 8437.80.10
ประเภทย่อย 8437.80.20
ประเภทย่อย 8437.80.30
ประเภทย่อย 8437.80.40
ประเภทย่อย 8437.80.51
ประเภทย่อย 8437.80.59
ประเภทย่อย 8437.80.61
ประเภทย่อย 8437.80.69
ประเภทย่อย 8445.19.30
ประเภทย่อย 8462.10.10
ประเภทย่อย 8462.10.20
ประเภทย่อย 8462.29.10
ประเภทย่อย 8462.29.20
ประเภทย่อย 8462.39.10
ประเภทย่อย 8462.39.20
ประเภทย่อย 8462.49.10
ประเภทย่อย 8462.49.20
ประเภทย่อย 8462.91.00
ประเภทย่อย 8462.99.10
ประเภทย่อย 8462.99.20
ประเภทย่อย 8462.99.50
ประเภทย่อย 8462.99.60
ประเภทย่อย 8474.31.10
ประเภทย่อย 8474.31.20
ประเภทย่อย 8479.10.10
ประเภทย่อย 8479.10.20
ประเภทย่อย 8479.82.10 และประเภทย่อย 8479.82.20
การยกเว้ น อากรและการก าหนดให้ ข องที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น อากรตาม (๕3) ให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) ของที่ได้รับยกเว้นอากรต้องเป็นของที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
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(ข) จะต้องนาไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของผู้นาของเข้าเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการจัดจาหน่าย
หรือใช้ในบ้านเรือน
(ค) ผู้ น าของเข้ า ต้ อ งสามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ของที่ น าเข้ า เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อนไข
ที่กาหนดใน (ก) และ (ข)
(ง) ห้ามมิให้โอนหรือจาหน่ายของภายในกาหนดห้าปีนับแต่วันที่นาของเข้ามาในราชอาณาจักร”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

