บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุเมษ เลิศจริยพร ได้กล่าวไว้ในหนังสือการเรียนรู้วิธีดําเนินธุรกิจ นําเข้า-ส่งออก ครบวงจร
เอาไว้ว่า
ผู้นาเข้า หมายถึง เจ้าของหรือบุคคลซึ่งเป็นผู้ครอบครอง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียชั่วขณะหนึ่ง
ในสิ่งของใดๆ นับแต่เวลาที่นําของเข้าจนถึงเวลาที่ได้ส่งมอบไปโดยถูกต้อง พ้นจากความอารักขาของ
พนักงานศุลกากรและคําว่า “ผู้ส่งของออก” ให้มีความหมายเป็นทํานองเดียวกันโดยอนุโลม
ตัวแทน หมายถึง บุคคลที่ได้รับอํานาจจากเจ้าของสินค้าโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายให้
เป็นตัวแทนในเรื่องสินค้านั้นๆ ตามพระราชบัญญัติ และการให้อํานาจนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทําการ
อนุมัติแล้วให้ถือว่า บุคคลที่ได้รับเป็นตัวแทนนั้นเป็นเจ้าของสินค้าในกิจการนั้นๆ เป็นการชั่วคราว
ในการดําเนินการนําเข้าสินค้าขาเข้าออกจากท่าเรือและผ่านพิธีการทางศุลกากรนั้น จะต้อง
อาศัยบริษัทนายหน้าเดินเอกสารผ่านพิธีการหรือชิปปิ้ง ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตในการเดินพิธีการ
ทางศุลกากรเช่นเดียวกับการเดินพิธีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
2.1 ขั้นตอนการติดต่อบริษัทขนส่ง(สืบค้นจากinternet1.customs.go.th/ext/Formality
/ExportFormalities.jsp )
2.1.1 ผู้ส่งออกในต่างประเทศจะส่งสําเนาเอกสารชิปปิ้ง (Shipping documents) โดย
ปกติแล้วจะส่งมาทางโทรสาร ซึ่งเอกสารประกอบด้วย
• สําเนาใบราคาสินค้า I(nvoice)
• สําเนาใบรายการบรรจุหีบห่อ (
Packing List)
• สําเนาใบตราส่งสินค้า (
Bill of lading: B/L)
รวมถึงผู้ส่งออกจะต้องแจ้งกําหนดการส่งสินค้า (Etd data) และกําหนดการที่คาดว่าสินค้าจะ
มาถึงท่าเรือปลายทาง Eta
( date) มาด้วย
2.1.2 ผู้นําเข้าจะต้องตรวจสอบชื่อและเครื่องหมายเลขติดต่อของบริษัทสายเรือหรือ
บริษัทที่เป็นเอเยนต์สายเรือที่บรรทุกสินค้าของผู้นําเข้า โดยพิจารณาจากชื่อและที่อยู่ทปรากฏอยู
ี่
่ในใบ
ตราส่งสินค้า
2.1.3 ผู้นําเข้าจะต้องทําการติดต่อบริษัทเอเยนต์สายเรือ เพื่อทําการสอบถามถึง
กําหนดการที่เรือเทียบท่าและขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ จากนั้นให้แจ้งชื่อบริษัทตัวแทนหรือบริษัทชิปปิ้ง
ที่ผู้นําเข้ามอบหมายในการออกของแก่บริษัทด้วย
2.1.4 ผู้นําเข้าควรจะทําการแจ้งข้อมูลรวมถึงแฟ็กซ์เอกสารชิปปิ้งไปยังบริษัทชิปปิ้ง
เพื่อให้บริษัทดังกล่าวได้จัดเตรียมเอกสารที่จําเป็นต่อการผ่านพิธีการทางศุลกากร เช่น เตรียมจัดพิมพ์
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ใบขน ตรวจสอบพิกัดภาษีที่ตรงกับสินค้าที่ถูกนําเข้ามา หรือทําการเตรียมแคตตาล็อกหรือตัวอย่าง
สินค้าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรร้องขอหรือสินค้าดังกล่าวยังไม่เคยมีการนําเข้ามาก่อน ทั้งนี้เพื่อมิให้
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการก่อนที่เรือจะเทียบท่า
หลังจากขั้นตอนดังกล่าวขั้นต้นแล้วจะเป็นหน้าที่ของบริษัทชิปปิ้งในการดําเนินการพิธีทาง
ศุลกากรรวมถึงขั้นการตรวจปล่อยขาเข้าและการส่งมอบสินค้า
2.2 ประเภทของเอกสารที่ใช้ในการออกสินค้า(กองบรรณาธิการ. (2013). คู่มือการทําธุรกิจนําเข้าส่งออก แบบมืออาชีพ (ฉบับสมบูรณ์). กทม. ปัญญาชน, สนพ.)

ใบขนสินค้าขาเข้า
ในใบขนสินค้าขาเข้าจะประกอบไปด้วยแบบแสดงรายการภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม (กศก. 99/1) ซึ่งเป็นแบบพิมพ์ที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนดขึ้น ตามความ
ในมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480 มาตรา 10 และ 11 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2482 กําหนดให้ผู้นําเข้าสําแดงรายการสินค้าที่นําเข้า และรายการอื่นๆ ลงในใบขนสินค้าขาเข้าฯ
ตามที่กรมศุลกากรกําหนด เพื่อให้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบเรียกเก็บภาษีอากร และเป็นหลักฐาน
ในการจัดทําสถิติต่างๆ ของทางราชการ
เอกสารประกอบใบขนสินค้า
• บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
• บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ P( acking List)
• ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)
• ใบสั่งปล่อย (ตั๋วแดง)
• ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต สําหรับสินค้าที่มีการควบคุมการนําเข้า
•
เอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองแหล่งกําเนิด รายละเอียดของสินค้า
2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนาเข้าสินค้าทางเรือ (กองบรรณาธิการ. (2013). คู่มือการทําธุรกิจ
นําเข้า-ส่งออก แบบมืออาชีพ (ฉบับสมบูรณ์). กทม. ปัญญาชน, สนพ.)

2.3.1 ผู้นําเข้าหรือตัวแทนจัดเตรียมข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
ของตนเองหรือผ่าน Service Counter และให้ผู้นําเข้าหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้ามายัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
ระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูล
กับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง การอนุมัติ/อนุญาต
ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบบัญชีสินค้าสําหรับ
เรือโดยอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์
2.3.2 การตรวจปล่อยสินค้าจะนําระบบบริหารความเสี่ยง ( Risk Management)
มาใช้ในการสั่งการ ตรวจตามเงื่อนไขที่หน่วยงานศุลกากรกําหนดไว้ในระบบ Profile เพื่อจัดกลุ่ม
ใบขนสินค้าเป็น 2 กลุ่ม คือ ให้เปิดตรวจ ( Red Line) หรือให้ยกเว้นการตรวจ ( Green Line)
เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จแล้วจะกําหนดเลขที่ใบขนสินค้าและสั่งการตรวจให้อัตโนมัติ พร้อมกับ
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แจ้งตอบกลับไปยัง ผู้ประกอบการทราบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบ
เรือทราบถึงผลการสั่งการตรวจจากศุลกากร
2.3.2.1 กรณียกเว้นการตรวจ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อโรงพักสินค้า
หรือท่าเทียบเรือรับมอบ สินค้าได้ทันที
2.3.2.2 กรณีให้เปิดตรวจผู้ประกอบการสามารถติดต่อโรงพักสินค้าหรือ
ท่าเทียบเรือเพื่อเตรียมของ เพื่อตรวจแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจปล่อยสินค้า
2.3.2.3 การชําระและวางเงินประกันค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถ
เลือกชําระและวางเงินประกันที่สํานักงานศุลกากรหรือชําระแล ะวางเงินประกันผ่านธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ได้
2.3.2.4 การวางค้ําประกันค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถเลือวาง
ค้ําประกันที่ ส านักงานศุลกากรหรือวางค้ําประกันผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Guarantee) ได้
2.3.2.5 การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าเป็นการตรวจ ณ ท่าที่ระบุในบัญชี
สินค้าว่ามีชื่อส่งของถึงแต่ ผู้ประกอบการสามารถแจ้งความประสงค์ขอขนย้ายสินค้าไปตรวจปล่อย
นอกเขตท่าที่นําเข้าได้แต่ต้องแจ้ง ล่วงหน้าในขั้นตอนจัดเตรียมใบขนสินค้าก่อนส่งมายังระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
2.3.3 ผู้นําของเข้า นํา ใบขนสินค้าพร้อมใบเสร็จเสียภาษีอากร เอกสาร
(Deliver Order (D/O) ไปดําเนินการตรวจปล่อยสินค้าในท่าเรือและขนถ่ายสินค้านําเข้ามาที่โกดัง
หรือโรงงานหรือบริษัท
2.3. 4 ผู้นําเข้าหรือตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชีราคาสินค้าในรูป
ของสื่อคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ไม่น้อย 6 เดือน เพื่อใช้สําหรับการตรวจสอบใบขนสินค้าหลัง
การตรวจปล่อย โดยให้สามารถจัดพิมพ์เป็นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร้องขอ ดังนี้
2.3.4.1 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BYDECLARATIONITEM
2.3.4.2 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM
2.3.4.3 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST

7

รูปที่ 2.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร

Paiboon ได้กล่าวไว้ในบทความทางออนไลน์ เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าภาษีอากรขาเข้า เอาไว้ว่า
2.4 การจัดเก็บค่าภาษีอากรขาเข้า (กองบรรณาธิการ. (2013). คู่มือการทําธุรกิจนําเข้า-ส่งออก
แบบมืออาชีพ (ฉบับสมบูรณ์). กทม. ปัญญาชน, สนพ.)

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (
Harmonized Commodity Description and Coding
System) เป็นระบบการจําแนกประเภทและระบุสินค้า ปรับปรุงโดยองค์การศุลกากรโลก ประกอบไป
ด้วยประเภทย่อยประมาณ 5,000 รายการ แต่ละรายการระบุด้วยรหัสพิกัด 6 หลัก ทั้งนี้พิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์มีการจําแนกตามโครงสร้างกฎหมาย ที่มีมาและมีกฎเกณฑ์การจําแนกประเภทของ
สินค้าที่แน่นอน ได้นํามาใช้เป็นพื้นฐานในการกําหนดพิกัดศุลกากรและจัดเก็บสถิติการค้าระหว่าง
ประเทศแบ่งเป็น 4 ภาคได้แก่
ภาคที่ 1 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
ภาคที่ 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า
ภาคที่ 3 พิกัดอัตราอากรขาออก
ภาคที่ 4 ของที่ได้รับการยกเว้นอากร
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2.4.1 ภาคที่ 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้ประกอบด้
า
วย 21 หมวด 97 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด 1 สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์
สัตว์มีชีวิต
เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้
ปลา สัตว์น้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์น้ําที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
ตารางที่ 2.1 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด 1 สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13
ตอนที่ 14

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช
ต้นไม้และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต หัว ราก และสิ่งที่คล้ายกัน ดอกไม้ และใบไม้ที่ใช้
ประดับ
พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้
ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้ประเภทส้มหรือเปลือกแตง
กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ
ธัญพืช
ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจาก
ข้าวสาลี
เมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ํามัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ดพืชที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมหรือใช้เป็นยา ฟาง และหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ําเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช
วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสวน ผลิตผลจากพืชที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่น
ตารางที่ 2.2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด 3 ไขมันและน้ามันที่ได้จากสัตว์หรือพืช
ตอนที่ 15 ไขมันและน้ํามันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและ
น้ํามันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ ซึ่งจัดทําแล้ว ไขที่ได้จากสัตว์หรือพืช
ตารางที่ 2.3 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด หมวด 3 ไขมันและน้ํามันที่ได้จากสัตว์หรือพืช
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พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เครื่องดื่ม สุรา และน้าส้มสายชู ยาสูบ
และผลิตภัณฑ์ ที่ใช้แทนยาสูบ
ตอนที่ 16 ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจาก
สัตว์น้ําที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ
ตอนที่ 17 น้ําตาลและขนมทําจากน้ําตาล (ชูการ์คอนเฟกชันเนอรี่)
ตอนที่ 18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทําจากโกโก้
ตอนที่ 19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจําพวกเพสทรี
ตอนที่ 20 ของปรุงแต่งทําจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช
ตอนที่ 21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้
ตอนที่ 22 เครื่องดื่ม สุรา และน้ําส้มสายชู
ตอนที่ 23 กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหารอาหารที่จัดทําไว้สําหรับงสั
เลี้ยตว์
ตอนที่ 24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ทีใช้แทนยาสูบ
ตารางที่ 2.4 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เครื่องดื่ม สุรา และน้ําส้มสายชู ยาสูบ
และผลิตภัณฑ์ ที่ใช้แทนยาสูบ

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด 5 ผลิตภัณฑ์แร่
ตอนที่ 25 เกลือ กํามะถัน ดิน และหิน วัตถุจําพวกปลาสเตอร์ ปูนขาว และซีเมนต์
ตอนที่ 26 สินแร่ ตะกรัยและเถ้า
ตอนที่ 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ํามันแร่ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว
สารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่
ตารางที่ 2.5 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด 5 ผลิตภัณฑ์แร่
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ตอนที่ 28
ตอนที่ 29
ตอนที่ 30
ตอนที่ 31
ตอนที่ 32

ตอนที่ 33
ตอนที่ 34

ตอนที่ 35
ตอนที่ 36
ตอนที่ 37
ตอนที่ 38

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด 6 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมทางเคมี
เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ของโลหะมีค่า
ของโลหะจําพวกแรร์เอิร์ท ของธาตุกัมมันตรังสีหรือของไอโซโทป
เคมีภัณฑ์อินทรีย์
ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
ปุ๋ย
สิ่งสกัดทีใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี แทนนินและอนุพันธ์ของแทนนิน สีย้อม สารสี
(พิกเมนต์) และวัตถุแต่งสีอื่น ๆ สีทาและวาร์นิช พัตตี้และมาสติกอื่น ๆ รวมทั้ง
หมึก
เอสเซนเซียลออยล์และเรซินนอยด์ เครื่องหอม เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่ง
สําหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม (ทอยเล็ตเพรพาเรชัน)
สบู่ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อ
ลื่น ไขเทียม ไขปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ขัดเงาหรือขัดถู เทียนไข และของที่
คล้ายกัน เพสต์สําหรับทําแบบ "ไขที่ใช้ทางทันตกรรม" สิ่งปรุงแต่งทางทันตกรรม
ซึ่งมีปลาสเตอร์เป็นหลัก
สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์สตาร์ช กาว เอนไซม์
วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จําพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ แอลลอยที่ทํา
ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนต์
เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
ตารางที่ 2.6 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 6 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมทางเคมี

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด 7 พลาสติกและของที่ทาด้วยพลาสติก ยางและของที่ทาด้วยยาง
ตอนที่ 39 พลาสติกและของที่ทําด้วยพลาสติก
ตอนที่ 40 ยางและของทําด้วยยาง
ตารางที่ 2.7 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 7 พลาสติกและของที่ทําด้วยพลาสติก
ยางและของที่ทําด้วยยาง
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พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด 8 หนังดิบ หนังฟอก หนังเฟอร์และของที่ทาด้วยหนังดังกล่าว
ตอนที่ 41 หนังดิบ (นอกจากหนังฟอร์) และหนังฟอก
ตอนที่ 42 เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก เครื่องใช้สําหรับเดินทางกระเป๋าถือ และ
ภาชนะที่คล้ายกัน ของที่ทําด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม)
ตอนที่ 43 หนังฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว
ตารางที่ 2.8 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 8 หนังดิบ หนังฟอก หนังเฟอร์
และของที่ทําด้วยหนังดังกล่าว

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด 9 ไม้และของทาด้วยไม้และ ผลิตภัณฑ์ทาด้วยฟาง
ตอนที่ 44 ไม้และของทําด้วยไม้ ถ่านไม้
ตอนที่ 45 ไม้ก๊อกและของทําด้วยไม้ก๊อก
ตอนที่ 46 ผลิตภัณฑ์ทําด้วยฟาง ทําดวยเอสพาร์โตหรือวัตถุถักสานอื่น ๆ เครื่องจักสานหรือ
เครื่องสาน
ตารางที่ 2.9 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 9 ไม้และของทําด้วยไม้และ ผลิตภัณฑ์ทําด้วยฟาง

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด10 เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุจาพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ
ตอนที่ 47 เยื่อไม่หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุจําพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่
เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง
ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทําด้วยเยื่อกระดาษหรือทําด้วยกระดาษหรือ
กระดาษแข็ง
ตอนที่ 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับที่เขียนหรือดีดพิมพ์และแปล
ตารางที่ 2.10 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 10 เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุจําพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ
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ตอนที่ 50
ตอนที่ 51
ตอนที่ 52
ตอนที่ 53
ตอนที่ 54
ตอนที่ 55
ตอนที่ 56
ตอนที่ 57
ตอนที่ 58
ตอนที่ 59
ตอนที่ 60
ตอนที่ 61
ตอนที่ 62
ตอนที่ 63

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด11 สิ่งทอและของทาด้วยสิ่งทอ
ไหม
ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ
ฝ้าย
เส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่น ๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ
ใยยาวประดิษฐ์ ตอนที55่ เส้นใยสั้นประดิษฐ์
เส้นใยสั้นประดิษฐ์
แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ
ชนิดโรปและเคเบิล และของทําด้วยสิ่งดังกล่าว
พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ทําปุยแบบทัฟต์ ผ้าลูกไม้ เทเพสตรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง
ผ้าปัก
ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หรือ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ของทําด้วยสิ่งทอชนิดที่เหมะ
สําหรับใช้ในอุตสาหกรรม
ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ที่ไม่ได้ถักแบบนิต
หรือโครเชต์
ของทําด้วยสิ่งทอที่จัดทําแล้วอื่น ๆ ของเป็นชุดเสื้อผ้าที่ใช้แล้วและ
ของที่ใช้แล้วทําด้วยสิ่งทอ ผ้าขี้ริ้ว
ของทําด้วยสิ่งทอที่จัดทําแล้วอื่น ๆ ของเป็นชุด เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้ว
ทําด้วยสิ่งทอ ผ้าขี้ริ้ว
ตารางที่ 2.11 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 11 สิ่งทอและของทําด้วยสิ่งทอ
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พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด 12 รองเท้า เครื่องสวนศีรษะ ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า แส้ขี่ม้า
และส่วนประกอบของของดังกล่าว
ตอนที่ 64 รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว
ตอนที่ 65 เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ
ตอนที่ 66 ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้าและส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว
ตอนที่ 67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว และของทําด้วยขนดังกล่าว
ดอกไม้เทียม ของทําด้วยผมคน
ตารางที่ 2.12 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 12 รองเท้า เครื่องสวนศีรษะ ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า แส้ขี่ม้า
และส่วนประกอบของของดังกล่าว

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 13ของทาด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกา
ผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมทั้งเครื่องแก้ว
ตอนที่ 68 ของทําด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แแสเบสทอส ไมกาหรือวัตถุที่คล้ายกัน
ตอนที่ 69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก
ตอนที่ 70 แก้วและเครื่องแก้ว
ตารางที่ 2.13 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 13 ของทําด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกา
ผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมทั้งเครื่องแก้ว

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 14ไข่มุก รัตนชาติ โลหะ เครื่องเพชรพลอยเทียม
และของที่ทาด้วยของดังกล่าว
ตอนที่ 71 ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้ม
ติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทําด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่
เป็นของเทียม เหรียญกษาปณ
ตารางที่ 2.14 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 14 ไข่มุก รัตนชาติ โลหะ เครื่องเพชรพลอยเทียม
และของที่ทําด้วยของดังกล่าว
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ตอนที่ 72
ตอนที่ 73
ตอนที่ 74
ตอนที่ 75
ตอนที่ 76
ตอนที่ 78
ตอนที่ 79
ตอนที่ 80
ตอนที่ 81
ตอนที่ 82
ตอนที่ 83

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวด 15 โลหะสามัญและของทาด้วยโลหะสามัญ
เหล็กและเหล็กกล้า
ของทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ทองแดงและของทําด้วยทองแดง
นิกเกิลและของทําด้วยนิกเกิล
อะลูมิเนียมและของทําด้วยอะลูมิเนียม
ตะกั่วและของทําด้วยตะกั่ว
สังกะสีและของทําด้วยสังกะสี
ดีบุกและของทําด้วยดีบุก
โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทําด้วยของดังกล่าว
เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทําด้วยโลหะสามั
ญ
ส่วนประกอบของของดังกล่าวทําด้วยโลหะสามัญ
ของเบ็ดเตล็ดทําด้วยโลหะสามัญ
ตารางที่ 2.15 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 15 โลหะสามัญและของทําด้วยโลหะสามัญ

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 16เครื่องจักรและเครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว
ตอนที่ 84 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของ
เครื่องดังกล่าว
ตอนที่ 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่อง
บันทึกเสียงแลเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทาง
โทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่
วา
ตารางที่ 2.16 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 16 เครื่องจักรและเครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว
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ตอนที่ 86

ตอนที่ 87
ตอนที่ 88
ตอนที่ 89

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 17ยานบก อากาศยาน ยานน้า
และเครื่องอุปกรณ์การขนส่งที่เกี่ยวข้อง
หัวรถจักรของรถไฟหรือารถราง รถที่เดินบนราง และส่วนประกอบของของ
ดังกล่าว สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสําหรับรางรถไฟหรือรถรางแล
ะ
ส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว เครื่องอุปกณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า)
สําหรับให้สัญญาณทางจราจรทุกชนิด
ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของยานดังกล่าว
อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว
เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ํา
ตารางที่ 2.17 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 17 ยานบก อากาศยาน ยานน้ํา
และเครื่องอุปกรณ์การขนส่งที่เกี่ยวข้อง

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 18 เครื่องดนตรี นาฬิกาอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
และการแพทย์
ตอนที่ 90 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทําภาพยนตร์
การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม รวมทั้ง
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
ตอนที่ 91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว
ตอนที่ 92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี
ตารางที่ 2.18 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 18 เครื่องดนตรี นาฬิกา อุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
และการแพทย์

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 19อาวุธและกระสุน
ตอนที่ 93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
ตารางที่ 2.19 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 19 อาวุธและกระสุน
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พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 20ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
ตอนที่ 94 เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะ และสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน
เครื่องประทีปโคมไฟที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เครื่องหมายที่มีแสง
ตอนที่ 95 ของเล่น ของเล่มเกม และของใช้ที่จําเป็นในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
ตอนที่ 96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
ตารางที่ 2.20 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 20 อาวุธและกระสุน

พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 21ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวมและโบราณวัตถุ
ตอนที่ 97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ
ตารางที่ 2.21 พิกัดอัตราอากรขาเข้า หมวดที่ 21 อาวุธและกระสุน

2.4.2 ขั้นตอนการคานวณภาษีตามพิกัดอากรขาเข้า
4.2.1 การคํานวณภาษีอากรขาเข้าจะต้องใช้จํานวนเงินจากราคาที่เป็นเงื่อนไข
CIF เท่านั้น ถ้าสินค้านําเข้ามีเงื่อนไขแบบFOB ต้องนําค่าขนส่ง (Freight) และค่าประกันภัย I(nsurance)
มารวมกับค่าFOB เพื่อให้เป็นค่า CIF ก่อน
4.2.2 แปลงค่าสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทก่อนเสม
อ
4.2.3 นําราคาสินค้าที่เป็นมาตรฐานในการคํานวณภาษีขาเข้าคูณกับอัตรา
ภาษีอากรขาเข้า
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ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
ที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกกําหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับ
การนําเข้า โดย มีวิธีการ ในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการ
ส่งออกสินค้า ดังนี้
2.5 ประเภทใบขนสินค้าขาออก (กองบรรณาธิการ. (2013). คู่มือการทําธุรกิจนําเข้า-ส่งออก แบบ
มืออาชีพ (ฉบับสมบูรณ์). กทม. ปัญญาชน, สนพ.)

เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกําหนดให้ผู้ส่งออกต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการส่งออก
สินค้า ซึ่งจําแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการส่งออก ดังนี้
แบบ กศก.101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใช้สําหรับการส่งออกในกรณี ดังต่อไปนี้
• การส่งออกสินค้าทั่วไป
• การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์
• การส่งออกสินค้าประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI)
• การส่งออกสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
• การส่งออกสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร
• การส่งออกสินค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
• การส่งออกสินค้าที่ต้องการใบสุทธินํากลับ
• การส่งสินค้ากลับออกไป (RE-EXPORT)
แบบ กศก.103 คาร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้สําหรับการขอส่ง
สินค้าออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกในลักษณะที่กรมศุลกากรกําหนดไว้ ใประมวล
ระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544
แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าสาหรับนาของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว
ใช้สําหรับพิธีการส่งของออกชั่วคราวในลักษณะที่กําหนดในอนุสัญญา
ใบขนสินค้าพิเศษสาหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นาเข้าหรือส่งออกชั่วคราว
ใช้สําหรับการส่งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ชั่วคราว
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2.6 เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า (กองบรรณาธิการ. (2013). คู่มือการทํา
ธุรกิจนําเข้า-ส่งออก แบบมืออาชีพ (ฉบับสมบูรณ์). กทม. ปัญญาชน, สนพ.)

• ใบขนสินค้าขาออก ประกอบด้วยต้นฉบับและสําเนา 1 ฉบับ
• บัญชีราคาสินค้า(Invoice) 2 ฉบับ
• แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form) : ธต.1 จํานวน 2 ฉบับ
กรณีสินค้า ส่งออกมีราคา FOB เกิน 500,000 บาท
• ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสําหรับสินค้าควบคุมการส่งออก
• เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
2.7 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าทางเรือ (กองบรรณาธิการ. (2013). คู่มือ
การทําธุรกิจนําเข้า-ส่งออก แบบมืออาชีพ (ฉบับสมบูรณ์). กทม. ปัญญาชน, สนพ.)

2.7.1 ผู้ส่งออกหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและบัญชีราคาสินค้า
(Invoice) ทุกรายการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกหรือตัวแทนมายังเครื่องคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากรโดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขาออกส่งมาถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ระบบจะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกให้
2.
7.2 ผู้รับผิดชอบการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เมื่อบรรจุสินค้าเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจะส่งข้อมูลการบรจจุสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุสการกร ระบบจะทํา
การตรวจสอบข้อมูล และเมื่อถูกต้องไม่ผิดพลาดระบบจะกําหนดเลขที่ใบกํากับการขนย้ายสินค้า
และส่งข้อมูลไปยังผู้บรรจุสินค้าเพื่อพิมพ์ใบกํากับการขนย้ายสินค้าพร้อมนําสินค้าไปยังท่าที่
ส่งออก
2.7.3 เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท่าส่งออกจะทําการตรวจสอบน้ําหนัก
(EIR) และ
รายละเอียดกับใบกํากับการขนย้ายสินค้าและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ (MACHING) และ
ตรวจสอบสถานะของใบขนย้ายสินค้า ว่าเงื่อนไขเป้นยกเว้นการตรวจ (Green Line) หรือให้ตรวจ
(Red Line)
2.7.4 ใบขนสินค้าขาออกที่ยกเว้นการตรวจ (Green Line) สําหรับใบขนสินค้าขา
ออกประเภทนี้ผู้ส่งออกสามารถชําระค่าอากร (ถ้ามี) และดําเนินการนําสินค้าไปรับบรรทุกขึ้นเรือ
เพื่อส่งออกได้เลย

19
2.7.5 ใบขนสินค้าขาออกที่ถูกกําหนดเงื่อนไขให้ตรวจ
(Red Line) ซึ่งจะต้อง
ตรวจสอบพิกัด ราคา และสินค้า ให้ถูกต้องก่อนจะตรวจปล่อย ณ ที่ทําการศุลกากรเพื่อส่งออก
ต่อไป
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2.8 การจัดเก็บค่าภาษีอากรขาออก
พิกัดอัตราศุลกากรขาออก ได้กําหนดไว้สําหรับสินค้าที่ส่งออกไว้ 9 ประเภท
ดังต่อไปนี้ คือ

ประเภท

รายการ

อัตราราคา (ปกติ)
ตามสภาพ
ตามราคา หน่วย หน่วยละ
(ร้อยละ)

1
2

3

4

ข้าวเจ้าหรือข้าวจ้าว ข้าวเหนียว ไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือก
ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวนึ่ง ปลายข้าว หรือรํา
เศษโลหะทุกชนิด
หนังโคและหนังกระบือ ไม่ว่าดิบหรือฟอกแล้ว (ไม่รวมถึง
เศษตัด เศษและผงซึ่งไม่สามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรม
ทําหนังและอุตสาหกรรมผลิตหนัง)
(ก) หนังดิบ
(ข) อื่น ๆ
ยางของต้นยางตระกูลฮีเวีย ไม่ว่าจะเป็นยางแผ่นหรือยาง
แท่ง เศษยาง ยางก้อน น้ํายางหรือขี้ยางจากต้นยาง ยางปน
ดิน หรือปนเปลือก ต้นยาง รวมทั้งยางในลักษณะอื่นซึ่งยัง
อยู่ในสภาพวัตถุดิบ
(ก) ยางแผ่น ยางแท่ง และเศษของยางดังกล่าว
นอกจากที่ระบุไว้ใน (ข) และ (ค)
(ข) ยางแท่งตามมาตรฐานที่อธิบดีกรมศุลกากร
กําหนด
(ค) ยางแผ่นชนิดเครป และเศษของยางแผ่นชนิด
เครป
(ง) น้ํายางข้น
(จ) น้ํายางสด
(ฉ) อื่น ๆ

(บาท)

10

-

-

50
-

-

-

กิโลกรัม
กิโลกรัม

5.00
4.00

40

-

-

40

-

-

40

-

-

40
40
40

-

-
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ประเภท

รายการ

อัตราราคา (ปกติ)
ตามสภาพ
ตามราคา หน่วย หน่วยละ
(ร้อยละ)

5

ไม้ ไม้แปรรูป และของทําด้วยไม้
(ก) ไม้และไม้แปรรูป
- เฉพาะไม้วีเนียร์ที่ผลิตได้จากไม้ซุงที่นําเข้าและ
ผลิตในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต
สินค้าซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม มาตรา 8 ทวิ (2)
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 แห่พระราชบัญญัติ
ศุลกากร(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543
- เฉพาะไม้วีเนียร์ที่ผลิตได้จากซุงที่นําเข้าและ
ขอคืนอากรตามมาตรา 19 แห่พระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดย ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18)
พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการ
ที่กรมศุลกากรกําหนด
- เฉพาะไม้ยูคาลิปตัส ไม้สนประดิพัทธ์ ไม้ไผ่ตง
ไม้ไผ่เลี้ยงไม้ไผ่สีสุก ไม้มะม่วงหิมพานต์
ไม้กระถินณรงค์ ไม้กระถินยักษ์ ไม้สนทะเล
ไม้สะเดาช้าง ไม้สนคาริเบียและไม้สนโอคาปา
- เฉพาะไม้และไม้แปรรูปที่ได้จากต้นยางตระกูลเวีย
- เฉพาะไม้ลวกไม้มะพร้าว
- เฉพาะไม้วีเนียร์
- เฉพาะไม้ซุงที่เป็นไม้สักสวนป่าที่ส่งออกจถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2545
- อื่น ๆ
(ข) ของทําด้วยไม้
- ชนิดที่ไม่เหมาะสมที่จะนําไปแปรรูปเป็นอย่าง
อื่น
- อื่น ๆ
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40

40
40
40
40
40
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(บาท)

22

ประเภท

รายการ

อัตราราคา (ปกติ)
ตามสภาพ
ตามราคา หน่วย หน่วยละ
(ร้อยละ)
(บาท)

6

เส้นไหมดิบที่ยังไม่ได้ตีเกลียว และเส้นด้ายที่ทาด้วยไหม
ขี้ไหมหรือเศษไหม

-

7

ปลาป่นหรือปลาอบแห้งที่ยังมิได้ป่น อันไม่เหมาะสม
สําหรับเป็นอาหารของมนุษย์

75

8

9

ของที่ส่งออกจากพื้นที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย
(ก) น้ํามันส่วนที่เป็นกําไรอันเป็นส่วนแบ่งของผู้
ได้รับสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย
- มาเลเซียที่ขายนอกราชอาณาจักรไทยและ
มาเลเซีย
(ข) น้ํามันส่วนที่เป็นกําไรอันเป็นส่วนแบ่งของผู้
ได้รับสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย
- มาเลเซีย ที่ เข้าไปในราชอาณาจักรไทยหรือ
มาเลเซีย
(ค) ของอื่นๆ นอกจาก (ก) และ (ข) ที่ผลิตในพื้นที่
พัฒนาร่วมที่เข้าไปในราชอาณาจักรไทย
มาเลเซีย หรือ ประเทศอื่น
(ง) ของที่มิได้ ผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมที่เข้าไปใน
ราชอาณาจักรไทย มาเลเซีย หรือประเทศอื่น
ของซึ่งมิได้ระบุหรือรวมไว้ในประเภทอื่นใดในพิกัดอัตรา
อากรขาออกฉบับนี้

กิโลกรัม
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10

10

10

ไม่ตอ้ งเสียอากร

100

