
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไข  ในการขอและการออกหนังสือรับรอง 

แสดงการได้รับสิทธิในการยกเวน้ภาษีทั้งหมดหรือบางสว่น  ส าหรับกาแฟ  ชา  น้ านมดบิและนมพร้อมดื่ม   
และนมผงขาดมันเนย  ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน   

(ฉบับที ่ 2) 
พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรมการค้าตา่งประเทศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน   
ส าหรับกาแฟ  ชา  น้ านมดิบและนมพร้อมดื่ม  และนมผงขาดมันเนย  ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 
ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซยีน  พ.ศ.  2561  เพื่อก าหนดระยะเวลาส าหรับการน ากาแฟ  ภายใต้
พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย  0901.11.20  0901.11.30  0901.11.90  0901.12.20   
และ  0901.12.90  เข้ ามาในราชอาณาจักร   ตามความตกลงเขตการค้า เสรีอาเซียน   
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน  ครั้งที่  5/2565  เมื่อวันที่   
14  กนัยายน  2565  และเพื่อให้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ  5  ของประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การน ากาแฟ  ชา  
น้ านมดิบและนมพร้อมดื่ม  และนมผงขาดมันเนย  เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้า 
เสรีอาเซียน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ยกเลิกบัญชี  1  ท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน   
ส าหรับกาแฟ  ชา  น้ านมดิบและนมพร้อมดื่ม  และนมผงขาดมันเนย  ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 
ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน  พ.ศ.  2561  และให้ใช้บัญชี  1  ท้ายประกาศนี้แทน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2566  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  13  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
รณรงค์  พูลพิพัฒน ์

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มกราคม   ๒๕๖๖



 

บัญชี 1 ท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  ในการขอและการออกหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ส าหรับกาแฟ ชา น้ านมดิบและนมพร้อมดื่ม 
และนมผงขาดมันเนย ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ 
ที ่

รายการสินค้า ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรอง 
เงื่อนไขการออก 
หนังสือรับรอง 

เอกสารหลักฐาน 
ประกอบการขอหนังสือ

รับรอง 
1 กาแฟ  

-  เมล็ดกาแฟ 
จะค่ัวหรือแยก
กาเฟอีนออกแล้ว
หรือไม่ก็ตาม ตาม
พิกัดอัตราศุลกากร
ประเภทย่อย 
0901.11.20 
0901.11.30 
0901.11.90 
0901.12.20 
0901.12.90 
0901.21.11 
0901.21.12 
0901.21.19 
0901.21.20 
0901.22.10 
0901.22.20 
0901.90.10 
0901.90.20 

 
-  กาแฟส าเร็จรูปตาม
พิกัดอัตราศุลกากร
ประเภทย่อย
2101.11.11 
2101.11.19 
2101.11.90 
2101.12.10 
2101.12.91 
2101.12.92 
2101.12.99 

 
1. องค์การคลังสินค้า 
(อคส.)  
2. นิติบุคคลที่ได้รับความ
เห็นชอบให้น าเข้าจาก
คณะอนุกรรมการพืชสวน
ภายใต้คณะกรรมการ 
นโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้น าเข้ากาแฟส าเร็จรูป
ไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ 

 
1. กรมการค้าต่างประเทศ 
จะออกหนังสือรับรองให้
ตามความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการพืชสวน 
ภายใต้คณะกรรมการ 
นโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
2. กรณีกาแฟ ตามพิกัด
อัตราศุลกากร ประเภทย่อย 
0901.11.20 0901.11.30 
0901.11.90 0901.12.20 
0901.12.90 (เมล็ดกาแฟดิบ) 
ต้องน าเข้าในช่วงเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม ของแต่ละปี  
 
 
 
กรมการค้าต่างประเทศจะ
ออกหนังสือรับรองให้ตาม
ความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการพืชสวน 
ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. ส าเนาใบก ากับสินค้า 
(Invoice)  
2. ส าเนาใบตราส่งสินค้า 
(Bill of Lading : B/L) 
หรือส าเนาใบรับขนสนิค้า
ทางอากาศ (Airway Bill) 
หรือเอกสารหลักฐานอื่น
ที่แสดงการขนส่งสินค้า  
3. ส าเนาหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี 
(Form D)  ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจออกหนังสือรับรอง
ดังกล่าวของประเทศที่
ส่งออก 
 
 
 
 
 
1. ส าเนาใบก ากับสินค้า 
(Invoice)  
2. ส าเนาใบตราส่งสินค้า 
(Bill of Lading : B/L) 
หรือส าเนาใบรับขนสนิค้า
ทางอากาศ (Airway Bill) 
หรือเอกสารหลักฐานอื่น
ที่แสดงการขนส่งสินค้า 
3. ส าเนาหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี 
(Form D) ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจออกหนังสือรับรอง
ดังกล่าวของประเทศที่
ส่งออก 
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2 ชา 
- ชาใบและชาผง

ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรประเภท
ย่อย 
0902.10.10 
0902.10.90 
0902.20.10 
0902.20.90 
0902.30.10 
0902.30.90 
0902.40.10 
0902.40.90 
 

 
นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้น าเข้าชาไว้กับ
กรมการค้าต่างประเทศ 

 
กรมการค้ าต่ า งประ เทศ 
จะออกหนั งสื อรับรองให้
น าเข้าได้ตามปริมาณที่ยื่นขอ 

 
1. ส าเนาใบก ากับสินค้า 
(Invoice)  
2. ส าเนาใบตราส่งสินค้า 
(Bill of Lading : B/L) 
หรือส าเนาใบรับขนสนิค้า
ทางอากาศ (Airway Bill) 
หรือเอกสารหลักฐานอื่น
ที่แสดงการขนส่งสินค้า  
3. ส าเนาหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี 
(Form D) ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจออกหนังสือรับรอง
ดังกล่าวของประเทศที่
ส่งออก 

3 น้ านมดิบและ 
นมพร้อมดื่ม 
- น้ านมดิบ 

ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรประเภท
ย่อย 
0401.10.10 
0401.10.90 
0401.20.10 
0401.20.90 
0401.40.10 
0401.40.20 
0401.40.90 
0401.50.10 
0401.50.90 

 
 
 
- นมพร้อมดื่ม  

ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรประเภทย่อย 
และรหัสสถิติ 

2202.91.00.001 
2202.99.10.000 
2202.99.20.001 

 
 
นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้น าเข้าน้ านมดิบไว้กับ
กรมการค้าต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้น าเข้านมพร้อมดื่ม 
ไว้กับกรมการค้า
ต่างประเทศ 

 
 
กรมการค้าต่างประเทศ 
จะออกหนังสือรับรองให้
ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมการค้าต่างประเทศจะ
ออกหนังสือรับรองให้ตาม
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม 

 
 
1. ส าเนาใบก ากับสินค้า 
(Invoice)  
2. ส าเนาใบตราส่งสินค้า 
(Bill of Lading : B/L) 
หรือส าเนาใบรับขนสนิค้า
ทางอากาศ (Airway Bill) 
หรือเอกสารหลักฐานอื่น
ที่แสดงการขนส่งสินค้า  
3. ส าเนาหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี 
(Form D) ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจออกหนังสือรับรอง
ดังกล่าวของประเทศที่
ส่งออก 
 
1. ส าเนาใบก ากับสินค้า 
(Invoice)  
2. ส าเนาใบตราส่งสินค้า 
(Bill of Lading : B/L) 
หรือส าเนาใบรับขนสนิค้า
ทางอากาศ (Airway Bill) 
หรือเอกสารหลักฐานอื่น 



- 3 - 
 

 

2202.99.40.001 
2202.99.50.001 
2202.99.90.001 
และพิกัดอัตรา 
ศุลกากรประเภท
ย่อย 2202.99.30 
 
กรณสีินค้าตามพิกัด
อัตราศุลกากร
ประเภทย่อย 
2202.99.30 
หากกรมศุลกากร
ก าหนดรหัสสถิติแล้ว 
ให้เป็นไปตามพิกัด
อัตราศุลกากร
ประเภทย่อย และ
รหัสสถิติ ที่กรม
ศุลกากรประกาศ
ก าหนด (เฉพาะ
รายการที่มีนมผสม)  

ที่แสดงการขนส่งสินค้า  
3. ส าเนาหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี 
(Form D) ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจออกหนังสือรับรอง
ดังกล่าวของประเทศที่
ส่งออก 

4 นมผงขาดมันเนย
ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรประเภทย่อย 
0402.10.41 
0402.10.42 
0402.10.49 
0402.10.91 
0402.10.92 
0402.10.99 

นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้น าเข้านมผงขาดมันเนยไว้
กับกรมการค้าต่างประเทศ 

กรมการค้าต่างประเทศจะ
ออกหนังสือรับรองให้ตาม
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม 

1. ส าเนาใบก ากับสินค้า 
(Invoice)  
2. ส าเนาใบตราส่งสินค้า 
(Bill of Lading : B/L) 
หรือส าเนาใบรับขนสนิค้า
ทางอากาศ (Airway Bill) 
หรือเอกสารหลักฐานอื่น
ที่แสดงการขนส่งสินค้า  
3. ส าเนาหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี 
(Form D) ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจออกหนังสือรับรอง
ดังกล่าวของประเทศที่
ส่งออก 


