
ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  การยกเว้นอากรส าหรับของที่น าเข้ามาในพื้นที่พฒันาร่วม  (ฉบบัที่  ๒) 

 
 

เพ่ือปฏิบัติตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย    
ว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย  (Agreement   
between  the  Government  of  the  Kingdom  of  Thailand  and  the  Government  of   
Malaysia  on  the  Constitution  and  Other  Matters  relating  to  the  Establishment  of   
the  Malaysia-Thailand  Joint  Authority) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  ตรี  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  
พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร   
พ.ศ.  ๒๕๓๐  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกของล าดับที่  ๑๔๙  ล าดับที่  ๑๕๖  ล าดับที่  ๓๒๖  และล าดับที่  ๓๔๖   
ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การยกเว้นอากรส าหรับของที่น าเข้ามาในพ้ืนที่พัฒนาร่วม   
ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และให้ใช้ของล าดับที่  ๑๔๙  ล าดับที่  ๑๕๖  ล าดับที่  ๓๒๖   
และล าดับที่  ๓๔๖  ตามบัญชีท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมของล าดับที่  ๕๘๕  ตามบัญชีท้ายประกาศนี้  เป็นของในบัญชีท้ายประกาศ 
กระทรวงการคลัง  เรื่อง  การยกเว้นอากรส าหรับของที่น าเข้ามาในพ้ืนที่พัฒนาร่วม  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  29  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ล ำดับ
ท่ี

Description รำยกำร Detail Description/Usage ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม/กำรใช้งำน ประเภท
ย่อย

149 Tube or pipe fitting of iron 
or steel (including all items 
listed under subheading no. 
7307.11, 7307.19, 7307.21, 
7307.22, 7307.23, 7307.29, 
7307.91, 7307.92, 7307.93, 
7307.99)

อุปกรณ์ติดต้ังของหลอดหรือท่อ
ท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ 
(รวมทุกชนิดท่ีอยู่ในประเภทย่อย 
7307.11 7307.19 7307.21 
7307.22 7307.23 7307.29 
7307.91 7307.92 7307.93 
และ7307.99)

Materials used for drilling 
and production installation

วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรประกอบ
หรือเช่ือมต่อท่อ (เช่น ข้อต่อ 
ข้องอ ปลอกเล่ือน) ใช้ในกำรเจำะ
และติดต้ังเพ่ือกำรขุดเจำะหลุม
และกำรผลิตปิโตรเลียม

7307.11
7307.19
7307.21
7307.22
7307.23
7307.29
7307.91
7307.92
7307.93
7307.99

156 Tube or pipe fittings of iron 
or steel less than 15 cm. in 
internal diameter

อุปกรณ์ติดต้ังของหลอดหรือท่อ 
ท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำมีเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำงภำยในน้อยกว่ำ 
15 เซนติเมตร

Including Bends, branches, 
bushings, caps, couplings, 
crosses, elbow, nipples, 
plugs, reducers, tees, unions, 
flanges, joints, stub-ends, 
adaptors, branch fittings, 
weldolets, elbolets, nipolets, 
couplings for casing and 
tubing, crossover joints, 
expansion

ข้อต่อของท่อกรุ ท่อผลิต หรือท่อ
ล ำเลียง (เช่น ข้อต่อ ข้องอ 
ปลอกเล่ือน) ท ำด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้ำ ส ำหรับระบบกำรผลิต
บนแท่นผลิตปิโตรเลียม

7307.11
7307.19
7307.91
7307.99

326 Derrick tools: rotary, tubing, 
casing & fluid grip power 
tongs; hydraulic power units 
for power tongs; sucker rod 
power wrenches;  and air-
power spinning wrench

อุปกรณ์ส ำหรับใช้งำนบนแท่น
ขุดเจำะ ได้แก่ 
จำนหมุน, ก้ำนเจำะ, ท่อกรุ และ
พำวเวอร์ทองประกอบด้วยชุดต้น
ก ำลังส ำหรับพำวเวอร์ทอง 
ประแจขันก้ำนคอม้ำ และประแจ
ขันด้วยระบบก ำลังลม

Devices used to tighten pipe 
connections when screwing 
together

อุปกรณ์และเคร่ืองมือใช้ส ำหรับ
ขันข้อต่อก้ำนเจำะให้แน่น

8467.11
8467.19
8467.89

บัญชีท้ำยประกำศกระทรวงกำรคลัง
เร่ือง กำรยกเว้นอำกรส ำหรับของท่ีน ำเข้ำมำในพ้ืนท่ีพัฒนำร่วม (ฉบับท่ี 2)

ลงวันท่ี  29  ธันวำคม  พ.ศ. 2565

หน้ำ 1 จำก 2



ล ำดับ
ท่ี

Description รำยกำร Detail Description/Usage ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม/กำรใช้งำน ประเภท
ย่อย

346 Iron, steel cocks, valves and 
parts

ก๊อก วำล์ว ท ำด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้ำ และส่วนประกอบ

Including check valves, globe 
valves, needle valves, plug 
valves, gate valves, ball 
valves, air traps, acid valves, 
boiler valves, butterfly 
valves, whitey valves, nupro 
valves, duo-check valves, air 
& hydraulically operated 
valves, motor operated 
valves, Steel exit flange 
assembly

รวมถึงวำล์วชนิดต่ำงๆ 8481.10
8481.20
8481.30
8481.40
8481.80
8481.90

585 Gas Turbine Engine 
Container/ Canister

บรรจุภัณฑ์ส ำหรับบรรจุเคร่ืองยนต์
ของเคร่ืองกังหันก๊ำซ

- To used as transport 
medium for gas turbine 
engine i.e. manufacturer to 
supply base to platform 
- Also the canister uses for 
spare engine long term 
storage. 

- ท ำหน้ำท่ีในกำรขนส่ง
เคร่ืองยนต์ของเคร่ืองกังหันก๊ำซ 
- รวมถึงบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ส ำหรับ
กำรจัดเก็บเคร่ืองยนต์ส ำรองของ
เคร่ืองกังหันก๊ำซในระยะยำว

7616.99

หน้ำ 2 จำก 2


