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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(ฉบับที่ ๑๙)
เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารเศรษฐกิ จ ของประเทศ ประกอบกั บ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ปรับปรุงอัตราอากรศุลกากร อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๒
แห่งพระราชกําหนดพิกัด อัต ราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒๒) ของข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
การลดอัต ราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัด อัตราศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวัน ที่ ๓๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การลดอัต ราอากรและยกเว้ น อากรศุล กากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัด อัต รา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
“(๒๒) ของที่เป็นรถยนต์หรือยานยนต์สําเร็จรูปที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งน้ํามันเบนซินที่ไม่มี
ส่วนผสมของเอทานอลและน้ํามันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลในสัดส่วนต่าง ๆ ได้ทุกสัดส่วน ทั้งนี้
ส่ว นผสมของเอทานอลที่สามารถใช้ได้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ที่มีค วามจุข องกระบอกสูบตั้ง แต่
๑,๗๘๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามประเภทย่อย ๘๗๐๓.๒๓
ให้ลดอัต ราอากรลงเหลือร้อยละ ๖๐ สําหรับของที่นําเข้าจํานวนไม่เกิน ๒,๐๐๐ คัน ภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
การลดอัตราอากรตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(๒๒.๑) ของตาม (๒๒) ต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ น ของที่ บริ ษั ท ผู้ผ ลิ ต รถยนต์ รุ่ น นั้น ๆ ออกแบบที่ ผ ลิต ให้ มีค วาม
ยืด หยุ่นในการใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอล และต้องสามารถปรับเปลี่ย นการทํางานของเครื่องยนต์
ให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอลแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ
(ข) เป็นของที่บริษัทผู้ผลิตจะต้องมีเอกสารรับประกันว่ารถยนต์รุ่นดังกล่าว
เป็นรถยนต์ที่สามารถใช้น้ํามันเบนซินที่มีคุณลักษณะและคุณภาพตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดได้
ทุกประเภททั้งที่มีและไม่มีส่วนผสมของเอทานอล
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(ค) เป็นของที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านมลพิษจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่ต่ํากว่าระดับ มอก. ๒๑๖๐ - ๒๕๔๖ และต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่
ได้รับการรับรองดังกล่าวจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยใช้น้ํามันเชื้อเพลิงทุกประเภทตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดตาม (ข) โดยต้องไม่มีการ
ปรับแต่งเครื่องยนต์เมื่อเปลี่ย นแปลงประเภทเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ต้องแสดงอัต ราการใช้น้ํามัน เชื้อเพลิง
แต่ละประเภทที่คํา นวณจากผลการทดสอบข้างต้น ตามหลักเกณฑ์ ที่ร ะบุ ไว้ใ นข้อ กําหนดทางเทคนิ ค
UNECE Reg.101Rev.1 ในคู่มือประจํารถยนต์ รวมทั้งเปิดเผยให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป
(ง) ของตาม (ก) (ข) และ (ค) ที่ติดตั้งถังบรรจุเชื้อเพลิงในห้องเครื่องยนต์
ห้องโดยสาร หรือห้องเก็บสัมภาระ จะต้องผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในการป้องกันผู้โ ดยสาร
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านหน้าของตัวรถตามมาตรฐาน UNECE Reg.94 Rev.0 หรือระดับที่สูงกว่า
และการชนด้านข้างของตัวรถตามมาตรฐาน UNECE Reg.95 Rev.0 หรือระดับที่สูงกว่า
(๒๒.๒) ของที่ จ ะได้ รั บ การลดอั ต ราอากรจะต้ องมี ห นั ง สือ รั บ รองจากกรมพั ฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ว่ามีคุณลักษณะตาม (๒๒.๑) และได้รับสิทธิ
ลดอัตราอากร”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔๑) (๔๒) และ (๔๓) ของข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๓๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
“(๔๑) ของดังต่อไปนี้ ที่นําเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ ที่สามารถ
ใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งน้ํามันเบนซินที่ไม่มีส่วนผสมของเอทานอลและน้ํามันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอล
ในสัดส่วนต่าง ๆ ได้ทุกสัดส่วน ทั้งนี้ ส่วนผสมของเอทานอลที่สามารถใช้ได้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามประเภท ๘๗.๐๓ ให้ยกเว้นอากร
สําหรับของที่นําเข้าภายในสามปี นับแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(๔๑.๑) ลูกสูบ (piston) ตามประเภท ๘๔.๐๙
(๔๑.๒) แหวนลูกสูบ (piston ring) ตามประเภท ๘๔.๐๙
(๔๑.๓) บ่าวาล์ว (valve seat) หรือฝาสูบที่มีบ่าวาล์วประกอบติดอยู่ด้วย ตามประเภท ๘๔.๐๙
(๔๑.๔) วาล์วไอดี (intake valve) ตามประเภท ๘๔.๐๙
(๔๑.๕) วาล์วไอเสีย (exhaust valve) ตามประเภท ๘๔.๐๙
(๔๑.๖) ปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel pump) ตามประเภท ๘๔.๑๓
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(๔๑.๗) ชุดประกอบท่อดูดน้ํามัน (pipe and hose assy, vacuum) ตามประเภท ๔๐.๐๙
(๔๑.๘) วาล์วปรับแรงดันไอน้ํามัน (valve assy, purge solenoid) ตามประเภท ๘๔.๘๑
(๔๑.๙) ท่อน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel pipe) ตามประเภท ๗๖.๐๘ หรือประเภท ๘๗.๐๘
(๔๑.๑๐) ถังน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel tank) ตามประเภท ๘๗.๐๘
(๔๑.๑๑) ปะเก็นถังน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel tank gasket) ตามประเภท ๘๔.๘๔
(๔๑.๑๒) อุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง (pressure regulator) ตามประเภท ๘๔.๘๑
หรือประเภท ๙๐.๓๒
(๔๑.๑๓) ปะเก็นท่อร่วมไอดี (intake manifold gasket) ตามประเภท ๘๔.๘๔
(๔๑.๑๔) หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel injector) ตามประเภท ๘๔.๐๙ หรือประเภท ๘๔.๒๔
(๔๑.๑๕) ตัวรักษาแรงดัน (pulsation damper) ตามประเภท ๘๔.๐๙ หรือประเภท ๘๔.๘๔
หรือประเภท ๘๗.๐๘ หรือประเภท ๙๐.๓๒
การยกเว้น อากรและการกํ าหนดให้ ข องได้ รั บ การยกเว้น อากรตาม (๔๑) ให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้นําของเข้ าต้องเป็น นิติบุคคลที่ ประกอบกิ จการโรงงานประกอบหรือผลิต รถยนต์หรื อ
ยานยนต์ และนําของเข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบหรือผลิต เป็น รถยนต์หรือยานยนต์ภายในโรงงาน
ของตนเองเท่านั้น
(ข) ผู้นาํ ของเข้าต้องยื่นสูตรการผลิตแยกตามแบบ (model) ต่อกรมศุลกากร
(ค) “แบบ (model)” ตาม (ข) หมายถึง คุณลักษณะของรถยนต์หรือยานยนต์ในส่วนของ
รูปร่าง ระบบเกียร์ หรือขนาดเครื่องยนต์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
(๑) รูปร่างของรถยนต์ หมายถึง รูปร่างภายนอกของตัวถังที่ประกอบจากชุดช่วยจับยึดหลัก
ของการประกอบตัวถัง (main assembly jig) ตัวเดียวกัน รวมถึงรูปร่างของประตูรถยนต์ เช่น
รถยนต์นั่ง ๒ ประตู รถยนต์นั่ง ๔ ประตู รถยนต์นั่งตรวจการณ์ (station wagon) เป็นต้น
(๒) ระบบเกี ย ร์ หมายถึ ง เกีย ร์ ที่ ใช้ กั บรถยนต์ หรื อ ยานยนต์ แ บบใดแบบหนึ่ ง เช่ น
เกียร์อัตโนมัติ เกียร์ ๔ จังหวะความเร็ว (4 speeds) เกียร์ ๕ จังหวะความเร็ว (5 speeds) เป็นต้น
(๓) ขนาดของเครื่องยนต์ หมายถึง ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต์
ที่ใช้กับรถยนต์หรือยานยนต์ คํานวณหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร เช่น ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นต้น
(ง) ผู้นําของเข้าต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันยานยนต์ว่าของที่นําเข้ามีลักษณะ ดังนี้
(๑) เป็น ชิ้น ส่ว นที่ใช้สําหรับรถยนต์หรือยานยนต์ดังกล่าว และสัมผัสกับน้ํามัน เบนซิน
ที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยตรง ซึ่งจะต้องแตกต่างจากชิ้นส่วนสําหรับรถยนต์
หรือยานยนต์ที่ใช้น้ํามันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
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(๒) เป็นของที่ไม่มีการผลิตภายในประเทศ
(จ) ของที่ได้รับยกเว้น อากรดังกล่าว หากมิได้นํามาใช้ในการผลิต ภายในหนึ่งปี นับแต่วัน
นําของเข้า ผู้นําของเข้าจะต้องส่งของที่เหลือออกนอกราชอาณาจักร หรือชําระอากรตามปกติสําหรับของ
ที่เหลือนั้นโดยใช้พิกัดอัตราอากร ณ วันที่นําของเข้า เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานความจําเป็นต่ออธิบดี
กรมศุลกากรและอธิบดีกรมศุลกากรได้อนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินหกเดือน
นับแต่วันที่ครบหนึ่งปีนับแต่วันนําของเข้า
(ฉ) ของที่เสียหาย เศษที่ไม่ใช้หรือเศษที่ใช้ไม่ได้ จะต้องทําลาย หรือส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือดําเนิน การอย่างอื่น ตามที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกําหนด หากไม่ดําเนิน การดังกล่าวจะต้อง
ชําระอากรตามปกติโดยใช้พิกัดอัต ราอากร ณ วันที่นําของเข้า ตามจํานวนหรือปริมาณของของหรือ
เศษของของนั้น
(๔๒) ของดั ง ต่ อ ไปนี้ ไม่ ว่ า จะจั ด เข้ า พิ กั ด ประเภทใด ที่ นํ า เข้ า มาเพื่ อ ประกอบหรื อ ผลิ ต
เป็นรถยนต์หรือยานยนต์ท่สี ามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งน้ํามันเบนซินที่ไม่มีส่วนผสมของเอทานอลและน้ํามัน
เบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลในสัดส่วนต่าง ๆ ได้ทุกสัดส่วน ทั้งนี้ ส่วนผสมของเอทานอลที่สามารถ
ใช้ได้ ต้องไม่น้อ ยกว่ าร้อยละ ๘๕ ที่มี ค วามจุข องกระบอกสูบไม่ เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์ เซนติ เมตร
ตามประเภท ๘๗.๐๓ ให้ยกเว้นอากรสําหรับของที่นําเข้า ภายในสามปี นับแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(๔๒.๑) ลูกสูบ (piston)
(๔๒.๒) แหวนลูกสูบ (piston ring)
(๔๒.๓) บ่าวาล์ว (valve seat) หรือฝาสูบที่มีบ่าวาล์วประกอบติดอยู่ด้วย
(๔๒.๔) วาล์วไอดี (intake valve)
(๔๒.๕) วาล์วไอเสีย (exhaust valve)
(๔๒.๖) ปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel pump)
(๔๒.๗) ชุดประกอบท่อดูดน้ํามัน (pipe and hose assy, vacuum)
(๔๒.๘) วาล์วปรับแรงดันไอน้ํามัน (valve assy, purge solenoid)
(๔๒.๙) ท่อน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel pipe)
(๔๒.๑๐) ถังน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel tank)
(๔๒.๑๑) ปะเก็นถังน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel tank gasket)
(๔๒.๑๒) อุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง (pressure regulator)
(๔๒.๑๓) ปะเก็นท่อร่วมไอดี (intake manifold gasket)
(๔๒.๑๔) หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel injector)
(๔๒.๑๕) ตัวรักษาแรงดัน (pulsation damper)
การยกเว้นอากรและการกําหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรตาม (๔๒) ผู้นําของเข้าต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ ๒ (๕) ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัต ราอากร

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒ ง

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๔

และยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร
และยกเว้น อากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัด อัต ราศุล กากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ผู้นําของเข้าต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันยานยนต์ว่าของที่นําเข้ามีลักษณะ ดังนี้
(๑) เป็ น ชิ้ น ส่ ว นที่ ใ ช้ สํ า หรั บ รถยนต์ ห รื อ ยานยนต์ ดั ง กล่ า ว และสั ม ผั ส กั บ น้ํ า มั น เบนซิ น
ที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยตรง ซึ่งจะต้องแตกต่างจากชิ้นส่วนสําหรับรถยนต์
หรือยานยนต์ที่ใช้น้ํามันเบนซินที่มีสว่ นผสมของเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
(๒) เป็นของที่ไม่มีการผลิตภายในประเทศ
(๔๓) ของดั ง ต่ อ ไปนี้ ไม่ ว่ า จะจั ด เข้ า พิ กั ด ประเภทใดที่ นํ า เข้ า มาเพื่ อ ประกอบหรื อ ผลิ ต
เป็น เครื่องยนต์ที่มี ความจุ ข องกระบอกสู บไม่เกิ น ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติ เมตร ตามประเภทย่อ ย
๘๔๐๗.๓๓.๐๐ และประเภทย่อย ๘๔๐๗.๓๔.๙๐ ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งน้ํามัน เบนซิน ที่ไม่มี
ส่วนผสมของเอทานอลและน้ํามันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลในสัดส่วนต่าง ๆ ได้ทุกสัดส่วน ทั้งนี้
ส่วนผสมของเอทานอลที่สามารถใช้ได้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ให้ย กเว้น อากรสําหรับของที่นําเข้า
ภายในสามปี นับแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(๔๓.๑) ลูกสูบ (piston)
(๔๓.๒) แหวนลูกสูบ (piston ring)
(๔๓.๓) บ่าวาล์ว (valve seat) หรือฝาสูบที่มีบ่าวาล์วประกอบติดอยู่ด้วย
(๔๓.๔) วาล์วไอดี (intake valve)
(๔๓.๕) วาล์วไอเสีย (exhaust valve)
(๔๓.๖) ปะเก็นท่อร่วมไอดี (intake manifold gasket)
(๔๓.๗) หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel injector)
(๔๓.๘) ตัวรักษาแรงดัน (pulsation damper)
การยกเว้น อากรและการกํ าหนดให้ ข องได้ รั บ การยกเว้น อากรตาม (๔๓) ให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้นํา ของเข้าต้ องเป็ น นิติ บุค คลที่ประกอบกิจการโรงงานประกอบหรื อผลิต เครื่ องยนต์
และนําของเข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบหรือผลิตภายในโรงงานของตนเองเท่านั้น
(ข) ผู้นําของเข้าต้องยื่นสูตรการผลิตแยกตามแบบ (model) ต่อกรมศุลกากร
(ค) ผู้นําของเข้าต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันยานยนต์ว่าของที่นําเข้ามีลักษณะ ดังนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒ ง
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(๑) เป็น ชิ้น ส่ว นที่ใช้สําหรับรถยนต์หรือยานยนต์ดังกล่าว และสัมผัสกับน้ํามัน เบนซิน
ที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยตรง ซึ่งจะต้องแตกต่างจากชิ้นส่วนสําหรับรถยนต์
หรือยานยนต์ที่ใช้น้ํามันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
(๒) เป็นของที่ไม่มีการผลิตภายในประเทศ
(ง) ของที่ได้รับยกเว้นอากรดังกล่าว หากมิได้นํามาใช้ในการผลิตภายในหนึ่งปีนับแต่วันนําของเข้า
ผู้ นํ า ของเข้ า จะต้ อ งส่ ง ของที่ เ หลื อ ออกนอกราชอาณาจั ก ร หรื อ ชํ า ระอากรตามปกติ สํ า หรั บ ของ
ที่เหลือนั้นโดยใช้พิกัดอัตราอากร ณ วันที่นําของเข้า เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานความจําเป็นต่ออธิบดี
กรมศุลกากรและอธิบดีกรมศุลกากรได้อนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินหกเดือน
นับแต่วันที่ครบหนึ่งปีนับแต่วันนําของเข้า
(จ) ของที่เสียหาย เศษที่ไม่ใช้หรือเศษที่ใช้ไม่ได้ จะต้องทําลาย หรือส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือดําเนิน การอย่างอื่น ตามที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกําหนด หากไม่ดําเนิน การดังกล่าวจะต้อง
ชํา ระอากรตามปกติ โ ดยใช้ พิ กัด อั ต ราอากร ณ วัน ที่ นํา ของเข้ า ตามจํา นวนหรื อปริ มาณของของ
หรือเศษของของนั้น”
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

