
 หน้า   ๑๑๐ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
ที่  ๑๔๕/2560 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการขอใช้หนังสือธนาคารค้ําประกันแทนการชําระเงินอากร 
กรณีผู้นําของเข้าประสงค์จะขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร 

 
 

เพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากเกินความจําเป็น  ซึ่งจะช่วย
เป็นการอํานวยความสะดวกให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการตอบสนองตามความต้องการ  จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ที่ทันต่อสถานการณ์  ภายใต้หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อเป็นทางเลือกในการอํานวย
ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  7  มาตรา  13  มาตรา  21  มาตรา  51  และมาตรา  55  
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 กรณีผู้นําของเข้าประสงค์จะขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ลดอัตราอากร  
และยกเว้นอากรศุลกากร  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร  
ตามมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ลงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560 

(๑) ให้ผู้นําของเข้าปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามที่ กําหนดไว้ใน  ส่วนที่  ๑  พิธีการทั่วไป   
ของประกาศกรมศุลกากรที่  ๑๔๔/๒๕60  เร่ือง  หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการลดอัตราอากรและยกเว้น
อากรศุลกากรตามมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 

(๒) ผู้นําของเข้าสามารถขอใช้หนังสือธนาคารคํ้าประกันแทนการชําระเงินอากร  กรณีผู้นําของเข้า
ประสงค์จะขอรับของออกไปก่อนที่จะได้ รับอนุ มัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรได้   
ตามประกาศกรมศุลกากร  ที่  ๑๔๔/๒๕60  ในกรณดีังต่อไปนี้ 

 (๒.๑) ข้อ  ๑2  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใด  
ที่นําเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตามตอนที่  ๘๗   

   (๒.๑.๑) ข้อ  ๑๒  (ก)  ประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท  
๘๗.๐๒  และประเภท  ๘๗.๐๔  (เว้นแต่รถบรรทุกชนิดแวน  ชนิดปิคอัพ  และรถที่มีลักษณะคล้ายกับ 
รถดังกล่าว)  และประเภท  ๘๗.๐๕  (รหัสสิทธิพิเศษ  ๒๑๒) 

   (๒.๑.๒) ข้อ  ๑๒  (ข)  ประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท  
๘๗.๐๓  และประเภท  ๘๗.๐๔  (เฉพาะรถบรรทุกชนิดแวน  ชนิดปิคอัพ  และรถที่มีลักษณะคล้ายกับ 
รถดังกล่าว)  (รหสัสิทธิพิเศษ  ๒๑๓) 

   (๒.๑.๓) ข้อ  ๑๒  (ค)  ประกอบหรือผลิตเป็นแชสซีส์ที่มีเคร่ืองยนต์ติดตั้งตาม
ประเภท  ๘๗.๐๖  สําหรับรถยนต์หรือยานยนต์  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๑๑ (เล่มที่ ๑) 
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     (๒.๑.๓.๑) ข้อ  ๑๒  (ค)  ๑)  แทรกเตอร์ตามประเภท  ๘๗.๐๑  (รหัสสิทธิ
พิเศษ  ๒๑๔) 

     (๒.๑.๓.๒) ข้อ  ๑๒  (ค)  ๒)  ยานยนต์สําหรับขนส่งบุคคลต้ังแต่สิบคนขึ้นไป  
(รวมถึงคนขับ)  ตามประเภท  ๘๗.๐๒  ยานยนต์สําหรับขนส่งของตามประเภท  ๘๗.๐๔  (เว้นแต่
รถบรรทุกชนิดแวน  ชนิดปิคอัพ  และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว)  (รหัสสิทธิพิเศษ  ๒๑5) 

     (๒.๑.๓.๓) ข้อ  ๑๒  (ค)  ๓ )  รถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท  
๘๗.๐๓  รถบรรทุกชนิดแวน  ชนิดปิคอัพ  และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภท  ๘๗.๐๔  
(รหัสสิทธิพิเศษ  ๒๑๖) 

     (๒.๑.๓.๔) ข้อ  ๑๒  (ค)  ๔)  รถยนต์หรือยานยนต์อื่น ๆ  (รหัสสิทธิพิเศษ  
๒๑๗) 

 (๒.2) ข้อ  66  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใด
แต่ไม่รวมถึงหม้อน้ํา  ชุดหม้อพักเก็บเสียงและท่อไอเสีย  แบตเตอร่ี  แหนบตับหน้าและหลัง  ยางนอกและ
ยางใน  กระจกนิรภัย  ดรัมเบรกหน้าและหลัง  มอเตอร์สตาร์ท  ตัวยึดชุดท่อไอเสีย  ตัวยึดแบตเตอร่ี   
ฝาครอบแบตเตอร่ี  ชุดสายแบตเตอร่ี  ชุดสายไฟ  สีรถยนต์  กระจกมองหลังภายในรถ  และแผงบังแดด 
ที่นําเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นแชสซีส์ที่มีเคร่ืองยนต์ติดตั้งตามประเภท  ๘๗.๐๖  สําหรับยานยนต์
สําหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป  (รวมถึงคนขับ)  ที่มีน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกตั้งแต่  ๖  ตันขึ้นไป  
ชนิดที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงระบบเดียวตามประเภท  ๘๗.๐๒  (รหัสสิทธิพิเศษ  ๓๔๒) 

ข้อ 2 ให้ผู้นําของเข้า  (ที่ประสงค์จะขอใช้หนังสือธนาคารคํ้าประกันแทนการชําระเงินอากร  
กรณีขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามข้อ  ๑  (๒))  
จัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนดและให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม  ดังนี้ 

(๑) บันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  (Import  Declaration  Detail) 
 (๑.๑) ในช่องสิทธิพิเศษ  (Privilege  Code)  ระบุเป็นรหัส  “๐๐๐” 
 (๑.๒) ในช่องเหตุผลการวางประกัน  (Deposit  Reason  code) 
   (๑.๒.๑) ระบุเป็นรหัส  “D13”  กรณีผู้นําของเข้าย่ืนคําร้องขอลดอัตราอากรหรือ  

ยกเว้นอากรส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่นําเข้ามาประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ 
   (๑.๒.๒) ระบุ เป็นรหัส  “D18”  กรณี ไม่สามารถถอดแยก  และผู้นํ าของเข้ า 

ย่ืนคําร้องขอผ่อนผันพร้อมแสดงเหตุผลความจําเป็นและระยะเวลาที่ขอผ่อนผันต่อกรมศุลกากร 
 (๑.๓) ระบุการใช้สิทธิโดยบันทึกข้อมูลในช่อง  Argumentative  Reason  Code  เป็น  “P12”  

(หมายถึงการใช้สิทธิลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร  พ .ศ.  ๒๕๓๐  โดยได้ย่ืนขออนุมัติหลักการแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ)  และในช่อง  
Argumentative  Privilege  Code  ที่ขอใช้สิทธิเป็น  “XXX”  โดยใช้เลขรหัสสิทธิพิเศษตามที่กําหนด
เป็นการเฉพาะเร่ือง  ได้แก่  ๒๑๒,  ๒๑๓,  ๒๑๔,  ๒๑๕,  ๒๑๖,  ๒๑๗  และ  ๓๔๒ 
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(๒) บันทึกในส่วนค่าภาษีอากร  Import  Declaration  Detail  (Duty)  ในแต่ละรายการของ
ใบขนสินค้าขาเข้า 

 (๒.๑) ในช่องค่าภาษีตามปกติ  (Duty  Amount)  ให้ระบุค่าภาษีที่คํานวณได้   
 (๒.๒) ในช่องค่าภาษีที่ชําระ  (Duty  Amount  <p>)  ให้ระบุค่าภาษีที่ชําระ  =  ค่าภาษีปกติ  

หักลดหย่อนอากร  {Amount  -  (Amount  *  Exemption  Rate  %)} 
 (๒.๓) ในช่องอัตราลดหย่อนอากร  (เปอร์เซ็นต์ )  (Exemption  Rate)  ให้ บันทึก

ลดหย่อน  ๑๐๐%  “๑๐๐”  เพื่อให้คํานวณค่าลดหย่อนยอดเงินอากรที่ต้องชําระจริงลง 
 (๒.๔) ในช่องเงินประกัน  (Deposit  Amount)  ให้ระบุค่า  เท่ากับค่าอากรตามปกติ 
(๓) บันทึกในส่วนค่าภาษีอากร  Import  Declaration  Detail  (Permit)  ในแต่ละรายการ

ของใบขนสินค้าขาเข้า 
 (๓.๑) ในช่องเลขที่ใบอนุญาต  (Permit  No)   
   ให้ระบุเลขที่ รับคําร้องขอลดอัตราอากร  หรือยกเว้นอากรส่วนประกอบและ

อุปกรณ์ประกอบที่นําเข้ามาประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์/คําร้องขอผ่อนผันกรณีไม่สามารถ
ถอดแยกของกรมศุลกากร   

 (๓.๒) ในช่องวันที่ออกใบอนุญาต  เป็น  ปี  ค.ศ.  เดือน  วัน  (Issue  Date)   
   ให้ระบุวันที่รับคําร้องขอลดอัตราอากร  หรือยกเว้นอากรส่วนประกอบและอุปกรณ์

ประกอบที่นําเข้ามาประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์/คําร้องขอผ่อนผันกรณีไม่สามารถถอดแยก
ของกรมศุลกากร   

 (๓.๓) ในช่องเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  (Permit  
Issue  Authority)  คือกรมศุลกากร  ระบุรหัสเป็น  “0994000163011” 

(๔) แจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบพิกัดและ/หรือราคา  ในขณะส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

ข้อ ๔ ให้ผู้นําของเข้าสามารถขอคืนหนังสือคํ้าประกัน  โดยปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด 

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
กุลิศ  สมบัติศิริ 

อธิบดีกรมศุลกากร 


