
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชก าหนด 
พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 

 
 

เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณา 
ของวุฒิสภา  

 

            อ.พ. ๒/๒๕๖๕ 



กระบวนการพิจารณาพระราชก าหนด  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 

ก่อนทีแ่ตล่ะสภาจะอนุมตัิพระราชก าหนด ส.ส. หรือ ส.ว. จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕  
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา อาจเข้าช่ือเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภา 

ที่ตนเป็นสมาชิกว่า พระราชก าหนดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง  

วุฒิสภาพิจารณา อนุมัต ิ อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

ส่งกลับคืนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 

สภาผู้แทนราษฎรยืนยัน 
การอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไมม่ากกวา่
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู ่

สภาผู้แทนราษฎรยืนยัน 
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู ่

พระราชก าหนดนั้นตกไป 

ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัย 

พระราชก าหนดไมเ่ป็นไปตามรัฐธรรมนญู  
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง 

พระราชก าหนดนั้นตกไป 

พระราชก าหนดเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง 

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
พิจารณาพระราชก าหนดนั้นต่อไป 

 

ประธานแห่งสภานั้น ส่งความเห็นดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
โดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต้องรอการพิจารณาพระราชก าหนดนั้นไว้ก่อน 

ไม่อนุมัต ิ

มีผลบังคับใช้เป็นพระราชบญัญัต ิ

 



ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาพระราชก าหนดฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและ

น าเสนอข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔  
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติอนุมัติแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 

เอกสารประกอบการพิจารณาพระราชก าหนดฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในราชการวงงาน 
ด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่ งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิงเบื้องต้น ส าหรับเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา 
 
 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

มกรำคม ๒๕๖๕ 
 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

จัดท ำโดย 
 นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒสิภา 

 นายทศพร  แย้มวงษ ์ รองเลขาธิการวุฒสิภา 
 นายบุญสงค์  ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุม่งานกฎหมาย ๑ 
 นางสาวศศิพรรณ  พวงพันธ ์ นิติกรเชี่ยวชาญ 
 นายทศวิณหุ์  เกียรติทัตต ์ วิทยากรช านาญการพเิศษ 

 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 นางภสพร  อัครนาวิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘ 

ผลิตโดย 
กลุ่มงานการพิมพ์  ส านักการพิมพ์  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๒๙, ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๙๐ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 

          ท่ำนสมำชิกวุฒิสภำ และผู้สนใจที่มีควำมประสงค์หรือต้องกำรที่จะศึกษำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
พระรำชก ำหนดเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมวุฒิสภำ สำมำรถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
พระรำชก ำหนดได้จำกเว็บไซต์วุฒิสภำ www.senate.go.th 

 

http://www.senate.go.th/


สารบัญ 
 

หน้า 
 

ส่วนที่ ๑ สาระส าคัญ บทวเิคราะห ์
พระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว)  

 ๑. สาระส าคญัของพระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๔    ๑ 

๒. บทวิเคราะห์พระราชก าหนดพิกัดอตัราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔    ๔ 
 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
   พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   (สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 

 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
ภาค ๒ พิกัดอตัราอากรขาเข้า ให้สอดคลอ้งกบัพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 
(Harmonized System) .......................................................................................  - ๑ - 

 QR CODE เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ๒๐๒๒  .........  - ๕ - 

 QR CODE พิกัดศุลกากร และรหัสสถิต ิ ................................................................  - ๕ - 

 ค าอธบิายสรุปสาระส าคญัพระราชก าหนดพิกัดอตัราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐...........  - ๖ - 

ภาคผนวก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  

: หนังสอืส านกันายกรัฐมนตรี  
ท่ี นร ๐๕๐๓/๓๗๓๙๓ ลงวนัที่ ๗ ธนัวาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง พระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔  
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา  .......................................................................................  (๑) 

: พระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๔  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมตอินมุัตแิล้ว)  ...........................................................................  (๒) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๑ 
สาระส าคัญ บทวิเคราะห์  

พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัตแิล้ว) 



๑ 
 

พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 

.......................... 

สาระส าคัญ 
ของพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔  
เป็นกฎหมายแล้ว นายกรัฐมนตรีจึงได้เสนอพระราชก าหนดดังกล่าวเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก าหนดดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม 

๒๕๖๔ และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้ งที่สอง) วันพุธที่  ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๒๓๑ เสียง  
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง  

พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 

เหตุผล 
โดยที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกองค์การศุลกากรโลกและเป็นภาคีอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์

ขององค์การศุลกากรโลก ซึ่งตามอนุสัญญาดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงแก้ไขการจ าแนกประเภทสินค้า 
ตามระบบฮาร์โมไนซ์ ครั้งที่ ๗ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  
เพ่ือให้การก าหนดพิกัดศุลกากรของสินค้ามีความทันสมัย ชัดเจนและสอดคล้องกับรูปแบบทางการค้า
ระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
และการปกป้องสังคม ประกอบกับประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามและรับพิธีสาร  
ว่าด้วยการน าพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนมาใช้ ซึ่งพิธีสารดังกล่าวได้ก าหนดให้ใช้พิกัดศุลกากร  
ในระดับ ๘ หลักร่วมกัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมความในภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชก าหนด
พิกดัอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และโดยที่เป็นกรณีมีความจ าเป็นต้องตรากฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากร
ท่ีตอ้งพจิารณาโดยด่วนและลับ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 



๒ 
 

พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 

.......................... 

พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเน้ือหารวมจ านวน  
๓ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 

๑. พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (มาตรา ๒) 
๒. ยกเลิกความในภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนด

พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดนี้แทน (มาตรา ๓) 

ส าหรับบัญชีท้ายพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว  
มีจ านวน ๒๑ หมวด ๙๗ ตอน มีจ านวนพิกัดศุลกากรทั้งสิ้น ๑๑,๔๑๔ รายการ ซึ่งเพ่ิมจ านวนรายการ
จาก ๑๐ ,๘๑๓ รายการ ในฉบับปี ๒๐๑๗ ขึ้นมาจ านวน ๖๐๑ รายการ หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็น  
ร้อยละ ๕.๒๗ โดยพิกัดอัตราอากรขาเข้า จ านวน ๒๑ หมวด ประกอบด้วย 

หมวด ๑ สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
หมวด ๒ ผลิตภัณฑ์จากพืช 
หมวด ๓ ไขมันและน้ ามันที่ได้จากสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จาก

ไขมันและน้ ามันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดท าแล้ว ไขที่ได้จากสัตว์หรือพืช 
หมวด ๔ อาหารปรุงแต่ง เครื่องดื่ม สุรา และน้ าส้มสายชู ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทน

ยาสูบผลิตภัณฑ์ที่จะมีนิโคตินหรือไม่ก็ตาม ที่เจตนาเพ่ือการสูดเข้า (อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีนิโคติน ที่เจตนาเพื่อน านิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ 

หมวด ๕ ผลิตภัณฑ์แร่ 
หมวด ๖ ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมทางเคมีหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน 
หมวด ๗ พลาสติกและของที่ท าด้วยพลาสติก ยางและของที่ท าด้วยยาง 
หมวด ๘ หนังดิบ หนังฟอก หนังเฟอร์ และของที่ท าด้วยหนังดังกล่าว เครื่องอาน 

และเครื่องเทียมลาก เครื่องใช้ส าหรับเดินทาง กระเป๋าถือและภาชนะที่คล้ายกัน ของท าด้วยไส้สัตว์ 
(นอกจากไส้ตัวไหม) 

หมวด ๙ ไม้และของท าด้วยไม้ ถ่านไม้ ไม้ก๊อกและของท าด้วยไม้ก๊อก ผลิตภัณฑ์ 
ท าด้วยฟาง ท าด้วยเอสพาร์โตหรือวัตถุถักสานอื่น ๆ เครื่องจักสานและเครื่องสาน 

หมวด ๑๐ เยื่อไม้หรือเยื่อที่ ได้จากวัตถุจ าพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ กระดาษหรือ 
กระดาษแข็งที่น ากลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ ไม่ได้ ) กระดาษและกระดาษแข็งและ 
ของที่ท าด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง 
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หมวด ๑๑ สิ่งทอและของท าด้วยสิ่งทอ 
หมวด ๑๒ รองเท้า เครื่องสวมศีรษะ ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง  

แส้ (วิป) แส้ขี่ม้า และส่วนประกอบของของดังกล่าว ขนสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้วและของท าด้วยขน
ดังกล่าว ดอกไม้เทียม รวมทั้งของท าด้วยผมคน 

หมวด ๑๓ ของท าด้วยหิน ปลาสเตอร์  ซี เมนต์  แอสเบสทอส ไมก้าหรือวัตถุ 
ที่คล้ายกัน ผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมทั้งแก้วและเครื่องแก้ว 

หมวด ๑๔ ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า  
โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ท าด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็น 
ของเทียม เหรียญกษาปณ์ 

หมวด ๑๕ โลหะสามัญและของท าด้วยโลหะสามัญ 
หมวด ๑๖ เครื่องจักรและเครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบของเครื่อง

ดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว 

หมวด ๑๗ ยานบก อากาศยาน ยานน้ าและเครื่องอุปกรณ์การขนส่งที่เกี่ยวข้อง 
หมวด ๑๘ อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายท า

ภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม นาฬิกาชนิดคล็อกและ
ชนิดวอตช์ เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 

หมวด ๑๙ อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 
หมวด ๒๐ ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 
หมวด ๒๑ ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 
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บทวิเคราะห์ 
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการตราพระราชก าหนด  
พระราชก าหนดเป็นกฎหมายที่มีสถานะในระดับเดียวกับพระราชบัญญั ติ  

ซึ่งพระราชก าหนดฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๑๗๔ * วรรคหนึ่ ง จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการตราพระราชก าหนดว่า  “ในกรณีที่มี 
ความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับ
เพ่ือรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติก็ได้” 

เมื่อพิจารณาเหตุผลของการตราพระราชก าหนดนี้ สรุปความได้ว่า โดยที่ประเทศไทย 
เป็นภาคีสมาชิกองค์การศุลกากรโลกและเป็นภาคีอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก  
ซึ่งตามอนุสัญญาดงักล่าว ได้มีการปรบัปรงุแก้ไขการจ าแนกประเภทสินคา้ตามระบบฮาร์โมไนซ์ ครั้งที่ ๗ 
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เพ่ือให้การก าหนดพิกัดศุลกากร 
ของสินค้ามีความทันสมยั ชัดเจนและสอดคล้องกับรูปแบบทางการค้าระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการปกป้องสังคม  ประกอบกับ
ประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามและรับพิธีสารว่าด้วยการน าพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์
อาเซียนมาใช้ ซึ่งพิธีสารดังกล่าวได้ก าหนดให้ใช้พิกัดศุลกากรในระดับ ๘ หลักร่วมกัน สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมความในภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
และโดยที่เป็นกรณีมีความจ าเป็นต้องตรากฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรท่ีต้องพิจารณาโดยด่วนและลับ 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

                                        
* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๔ บัญญัติว่า 

“มาตรา ๑๗๔  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา
โดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ
ก็ได้ 

ให้น าความในมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่พระราชก าหนด 
ที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุม จะต้องน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 
ภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
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ดังนั้น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีจึงได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ
หลักการพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต่อมา นายกรัฐมนตรีได้น า
กฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  

๒. ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตราพระราชก าหนด 
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่  ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ก าหนดให้มี 

การแก้ไขความในภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนด 
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือปรับปรุงพิกัดศุลกากรให้สอดคล้องกับระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก 
และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี ๒๐๒๒ (AHTN 2022) ซึ่งมีความส าคัญต่อความสะดวก
ทางการค้าระหว่างประเทศ ความเป็นมาตรฐานสากลทางด้านศุลกากร และการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พิกัดศุลกากรมีความทันสมัย ชัดเจน สอดคล้อง 
กับรูปแบบทางการค้าระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สามารถเป็นกลไกในการ
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารของโลก สามารถเป็นกลไกเฝ้าระวังสารควบคุมและ
เคมีภัณฑ์อันตรายที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดรับกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

ทั้งนี้ รัฐบาลมีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขพิกัดศุลกากรให้สอดคล้องกับ 
การปรับปรุงแก้ไขพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี ๒๐๒๒ 
ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลกและพันธกรณี
ตามพิธีสารว่าด้วยการน าพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนมาใช้ ซึ่งในการก าหนดอัตราอากร ภาค ๒ 
พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการก าหนดอัตรา
อากรตามโครงสร้างเดิม ยกเว้นรายการสินค้าที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบางส่วนจากประเภทพิกัดอัตรา
ศุลกากรที่มีอัตราอากรแตกต่างกันมารวมอยู่ในประเภทเดียวกัน ส่งผลให้ต้องเลือกก าหนดอัตราอากร
ส าหรับรายการใหม่ ซึ่งจะก าหนดอัตราอากรตามโครงสร้างหลักของประเภทนั้น ๆ ทั้งนี้ ได้มีประกาศ
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กระทรวงการคลังที่ออกตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชก าหนดพิกดัอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐* 
เพื่อลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรให้เท่ากับอัตราอากรที่เรียกเก็บจริงในปัจจบุัน 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาพระราชก าหนด
ดังกล่าว โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. เหตุใดในปัจจุบันจึงยังคงมีอัตราภาษีน าเข้าวัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูปในการผลิต 
บางประเภทในอัตราที่สูงอยู่ เช่น ปุ๋ย (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียม) ธาตุอาหารรอง อาหารสัตว์ 
อุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งท าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีต้นทุนในการผลิตสูง ส่งผลให้ผู้บริโภคเป็น 
ผู้แบกรับภาระต้นทุน ดังนั้น จึงเห็นว่า รัฐควรมีการทบทวนการปรับโครงสร้างทางด้านภาษี เพ่ือให้
ผู้บริโภคในประเทศสามารถบริโภคสินค้าได้ในราคาที่ต่ าลง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นอุปสรรคทางด้านการค้า 
และยังสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

๒. โดยที่พระราชก าหนดฉบับนี้ มีเนื้อหาที่ปรับตามความทันสมัย และการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเห็นว่ารัฐบาลได้ทราบข้อมูลมาก่อนแล้ว และแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะได้บัญญัติให้ 
กรณีมีความจ าเป็นต้องตรากฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรที่ต้องพิจารณาโดยด่วนและลับสามารถตราเป็น
พระราชก าหนดได้ก็ตาม แต่ก็มิใช่ว่าจะต้องตราเป็นพระราชก าหนดเสมอไป ดังนั้น เหตุใดจึงต้องตรา
กฎหมายที่มีความส าคัญฉบับนี้เป็นพระราชก าหนด จึงท าให้สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถที่จะพิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระส าคัญในพระราชก าหนดนี้ได้  

๓. การตราพระราชก าหนดฉบับนี้ มีความเกี่ยวข้องกับการก าหนดพิกัดศุลกากรขาเข้า
ส าหรับเศษและของที่ใช้ไม่ได้ทางไฟฟ้า และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งวัสดุเหล่านั้นล้วนมีสารเคมีที่เป็น
อันตราย และเป็นมลพิษท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หากในอนาคตไม่สามารถควบคุมปริมาณขยะ
ที่เป็นพิษเหล่านี้ได้ ประเทศไทยอาจเป็นเมืองท่ีรองรับขยะมลพิษติดอันดับโลกในที่สุด 

๔. เนื่องจากพระราชก าหนดฉบับนี้ เป็นการก าหนดทิศทางของประเทศเกี่ยวกับ
มาตรการในการก าหนดภาษี และกระบวนการในการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ  
ในประเทศว่า จะเป็นไปในทิศทางใด ดังนั้น มีข้อสังเกตว่า กระทรวงการคลังควรสรุปบทเรียน 
ของการตรากฎหมายเกี่ยวกับภาษี เพราะกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน 

                                        
* ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชก าหนด

พิกัดอัตราศลุกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔. 
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พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 

..................... 

๕. รัฐบาลควรลดอัตราอากรขาเข้าปุ๋ย และอาหารสัตว์ เพราะประเทศไทย 
เป็นประเทศเกษตรกรรม หากอากรขาเขา้ปุ๋ย และอาหารสัตว์สูงจะท าให้ต้นทุนการผลติของเกษตรกรสงู
และท าให้สินค้าทางการเกษตรมีราคาแพงและกระทบผู้บริโภคในภาพรวม   

๖. ปัจจุบันการจัดเก็บภาษีศุลกากรมีแนวโน้มลดน้อยลง เนื่องจากมี FTA (Free 
Trade Area) คือ เขตการค้าเสรี หรือข้อตกลงเพ่ือลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึง  
การลดภาษีศุลกากรให้ลดลง จึงมีข้อสังเกตว่า การปรับโครงสร้างภาษีที่ เอื้อต่ออุตสาหกรรม
ภายในประเทศ จะสามารถกระท าได้หรือไม่ อย่างไร 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนท่ี ๒  
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 

พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัตแิล้ว) 
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การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพพิกดพัดตราุลกกากรพพศุศพ๒๕๓๐ 
ภาคพ๒ พิกดพัดตราัากรขาเข้า  

ใหน้สัพคก้ั งกดบพิกดพุลกกากรระบบฮารโ์มไดซ์พ(Harmonized System) 
 
  โดยที่ประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกขององค์การศุลกากรโลก๑ และเป็นภาคีอนุสัญญา 
ระบบฮาร์โมไนซ์ และได้น าระบบการจ าแนกประเภทสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์๒ ขององค์การศุลกากรโลก
มาใช้บังคับเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ภาค ๑ หลักเกณฑ์การ
ตีความพิกัดอัตราศุลกากร และภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า โดยประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาฯ 
ได้ด าเนินการแก้ไขระบบพิกัดศุลกากรให้เป็นไปตามการปรับปรุงแก้ไขของระบบฮาร์โมไนซ์ของ 
องค์การศุลกากรโลกมาโดยตลอด๓ 

                                        
  เรียบเรียงโดย นายทศวิณหุ์ เกียรติทัตต์ วิทยากรช านาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย 
 ๑  องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ก่อตั้งเมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๔๙๖ เริ่มต้นใช้ช่ือว่า 
คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (Customs Cooperation Council: CCC) โดยถือได้ว่าเป็นการรวมกลุ่มรัฐบาล 
ระหว่างประเทศ มีหน้าท่ีในการเสริมสร้างและสนับสนุนการด าเนินงานและการบริหารงานของศุลกากรประเทศสมาชิกต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 องค์การศุลกากรโลกมีส านักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าเป็น
สมาชิกรวม ๑๘๓ ประเทศ โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การศุลกากรโลก เมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕  
 ๒ ระบบฮาร์โมไนช์ (Harmonized System (HS)) มีช่ือเต็มว่า ระบบฮาร์โมไนช์เพื่อการจ าแนกประเภทและ 
การก าหนดรหัสสินค้า (The Harmonized Commodity Description and Coding System) เป็นระบบการแบ่งกลุ่มสินค้า 
อันประกอบด้วย เลขรหัสก ากับประเภทสินค้าและประเภทย่อยสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง หมายเหตุของ หมวด ตอน และประเภทย่อย 
และหลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการตีความระบบฮาร์โมไนซ์  เนื่องจากแต่ละประเทศมีสินค้าที่หลากหลาย และมีช่ือเรียก 
ที่แตกต่างกัน เพื่อก าหนดให้เข้าใจตรงกันเป็นระดับสากลที่เกี่ยวกับประเภทและชนิดสินค้านั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้การระบุ
สินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ที่สากลยอมรับ ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทสิ่งของต่าง  ๆ ได้ออกเป็น ๒๑ หมวด ๙๗ ตอน  
และกว่า ๕,๐๐๐ ประเภทพิกัด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของกรมศุลกากร (https://www.customs.go.th) 
 ๓ องค์การศุลกากรโลกได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized Commodity 
Description and Coding Systems : HS) ทุก ๆ ๔ - ๖ ปี เพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ  
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  นอกจากนี้ ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามและรับพิธีสาร 
ว่าด้วยการน าพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนมาใช้ (Protocol Governing the Implementation of  
the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature) เมื่อปี ๒๕๔๖๔ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประสาน 
การประเมินราคาศุลกากร การจ าแนกพิกัดศุลกากร และพิธีการศุลกากรในระหว่างประเทศสมาชิก  
ให้ง่ายและสอดคล้องกัน การสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามสินค้าลักลอบและ
หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร  รวมทั้งการช่วยเหลือและสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอาเซียน  
ส าหรับด้านการประสานพิกัดศุลกากรนั้น ความตกลงฯ ก าหนดว่า พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน 
ใช้ระบบจ าแนกพิกัดศุลกากรร่วมที่ระดับ ๘ หลัก เรียกว่า พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน 
(ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature: AHTN) โดยใช้ฐานประเภทพิกัดในระดับ ๖ หลัก  
ของระบบฮาร์โมไนซ์ เพื่อให้เป็นไปตามระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก และ ๒ หลักที่เพิ่มขึ้น
เป็นไปตามความเหมาะสมภายในของกลุ่มสมาชิกอาเซียน  
  เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก 
และตามพิธีสารว่าด้วยการน าพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนมาใช้ดังกล่าว กระทรวงการคลัง  
โดยกรมศุลกากรได้ด าเนินการออกพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙๕  
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมความในภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  
พ.ศ. ๒๕๓๐ รวมทั้งประกาศกระทรวงการคลังเพ่ือลดอัตราอากรและยกเว้นอากรภายใต้การน าเข้า
ทั่วไป และภายใต้ความตกลงการค้าเสรี รวมทั้งความตกลงองค์การการค้าโลก (World Trade 

                                        
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเฝ้าระวังสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนการปรับปรุงเพื่อให้มี 
ความเรียบง่ายและชัดเจนมากข้ึน โดยการปรับปรุงในรอบปัจจุบัน (HS 2022) ก าหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 ๔ https://lawforasean.krisdika.go.th/File/files/1473628129.27d049b68ed12cec5762e1e7fdffaee5.pdf 
 ๕ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/110/1.PDF 
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Organization: WTO) และความตกลงอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป  
  ต่อมา กรมศุลกากรได้เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  
พ.ศ. ๒๕๓๐ ภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า ให้สอดคล้องกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 
(Harmonized Commodity Description and Coding Systems : HS) และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์
อาเซียน (ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature : AHTN) ฉบับปี  ๒๐๒๒  เ พ่ือให้ เป็นไปตาม 
ข้อผูกพันอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลกและพันธกรณีตามพิธีสารว่าด้วยการน า
พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนมาใช้ และเพ่ือให้การก าหนดพิกัดศุลกากรของสินค้า 
มีความทันสมัยชัดเจนทางการค้าระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย
ทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการปกป้องสังคม ประกอบกับประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียน
ได้ร่วมลงนามและรับพิธีสารว่าด้วยการน าพิกัดศุลกากรฮาร์โมในซ์อาเซียนมาใช้ ซึ่ งพีธีสารดังกล่าว 
ได้ก าหนดให้ใช้พิกัดศุลกากรในระดับ ๘ หลักร่วมกัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมความในภาค ๒ พิกัดอัตรา
อากรขาเข้า แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยออกพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา  
เล่มที่ ๑๓๘ ตอนที่ ๘๒ ก ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 

 
 
  ส าหรับพระราชก าหนดฉบับนี้ มีเนื้อหายกเลิกความในภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า 
แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งพิกัดอัตราอากรขาเข้า ประกอบด้วย ๒๑ หมวด ๙๗ ตอน  
มีจ านวนพิกัดศุลกากรทั้งสิ้น ๑๑,๔๑๔ รายการ โดยเพ่ิมจ านวนรายการจาก ๑๐,๘๑๓ รายการ  
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ในฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ขึ้นมาจ านวน ๖๐๑ รายการ หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็น ร้อยละ ๕.๒๗ โดยมี 
การปรับปรุงพิกัดศุลกากรที่ส าคัญ๖ ได้แก่ 
  - การก าหนดประเภทพิกัดศุลกากรส าหรับสมาร์ทโฟน โมดูลจอแสดงผลแบบแบน 
เครื่องจักรส าหรับการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัตถุหรือเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน 
  - การก าหนดประเภทพิกัดศุลกากรส าหรับแมลงที่บริโภคได้ 
  - การก าหนดประเภทพิกัดศุลกากรส าหรับเศษและของที่ใช้ไม่ได้ทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste) 
  - การก าหนดประเภทพิกัดศุลกากรส าหรับสินค้าที่ใช้ได้ ๒ ทาง (Dual-use Items) เช่น 
ธาตุกัมมันตรังสีและไอโซโทป 
  - การก าหนดประเภทพิกัดศุลกากรในระดับอาเซียนส าหรับข้าวโพดหวาน น้ ามะพร้าว 
น้ ากะทิ เครื่องแลกเงินตรา ยานยนต์สามล้อ รถกระบะ 
 พิกัดศุลกากรที่มีจ านวนรายการแก้ไขมากที่สุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ 
  (๑) ตอนที่ ๘๗ (ยานบก) เพิ่มขึ้น ๑๓๔ รายการ 
  (๒) ตอนที่ ๘๕ (อุปกรณ์ไฟฟ้า) เพ่ิมขึ้น ๗๔ รายการ 
  (๓) ตอนที่ ๔๔ (ไม้) เพ่ิมขึ้น ๓๙ รายการ 
 ส าหรับการด าเนินงานด้านมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร ของกรมศุลกากร อยู่ภายใต้การก ากับ
ของรองอธิบดีที่รับผิดชอบและส านักพิกัดอัตราศุลกากร ก าหนดไว้เป็นสองระดับคือด้านนโยบายพิกัดฯ 
และด้านบริการมาตรฐานพิกัดฯ โดยมีกิจกรรมและแนวทางการด าเนินงานตามแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
       ที่มา: กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.) กรมศุลกากร 

                                        
 ๖ ที่มา : https://www.posttoday.com/finance-stock/news/671727 
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  ท่านผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดศุลกากร สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์  
กรมศุลกากร www.customs.go.th ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ อาทิ พระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุ ลกากร  (ฉบั บที่  ๗ ) พ.ศ .  ๒๕๖๔ ตาราง เที ยบ พิกั ดศุ ลกากร  AHTN 2017- AHTN 2022  
(ใช้ในการอ้างอิง) เอกสารประกอบการสัมมนาพิกัดศุลกากรฯ ฉบับปี ๒๐๒๒ (หน่วยงานภาครัฐ) 
เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากร
ฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี ๒๐๒๒ ค าอธิบายพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี ๒๐๒๒  
(AHTN 2022's SEN) ตาม QR ดังต่อไปนี้ 
 

 
เักสารแกะข้ัมกูที่เกี่ยวกดบพิกดพุลกกากรระบบฮาร์โมไดซ์พ๒๐๒๒ 

 
 

 
พิกดพุลกกากรพแกะรหนดสสถติิพ 

http://www.customs.go.th/


* 

          * หมายเหตุ ค าอธิบายนีม้ีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่าน้ัน ส่วนการจะปฏิบัติตาม
กฎหมายใหเ้ป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบและยดึถือตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ 
            ที่มา : กรมศุลกากร (https://www.customs.go.th) 
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สี่) 

และเงื่อนไขของการยกเว้นหรือลดหย่อนอากร หรือสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสิ้นสุดลด ผู้โอน
หรือผู้ใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรในขณะน าเข้ามีหน้าที่ต้องเสียอากรตามสภาพของของ ราคา  
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ภาคผนวก 
: หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี  

ที่ นร ๐๕๐๓/๓๗๓๙๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  
 เรื่อง พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔   

กราบเรียน ประธานวุฒิสภา 

: พระราชก าหนดพิกัดอตัราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมตัิแล้ว) 



(๑) 

 



(๒) 

 



(๓) 

(เล่ม ๑) 
บัญชีท้ายพระราชก าหนด 

พิกัดอตัราศุลกากร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
“ภาค ๒ 

พิกัดอตัราอากรขาเขา้ 
(หมวด ๑ สตัว์มีชีวติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ - หมวด ๑๒ รองเทา้ เครื่องสวมศรีษะ ร่ม ร่มปักกันแดด 

ไม้เท้า ไมเ้ท้าทีเ่ป็นที่น่ัง แส้ (วิป) แส้ขี่มา้ และสว่นประกอบของของดังกลา่ว  
ขนสัตว์ปกีที่จัดเตรียมแลว้และของท าด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้เทยีม รวมทั้งของท าด้วยผมคน) 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 

(เล่ม ๒) 
บัญชีท้ายพระราชก าหนด 

พิกัดอตัราศุลกากร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
“ภาค ๒ 

พิกัดอตัราอากรขาเขา้ 
(หมวด ๑๒ รองเท้า เครื่องสวมศีรษะ ร่ม ร่มปกักันแดด ไม้เทา้ ไม้เทา้ที่เป็นที่น่ัง แส้ (วิป) แส้ขี่มา้ 
และส่วนประกอบของของดังกล่าว ขนสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้วและของท าด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้เทียม 
รวมทั้งของท าด้วยผมคน ตอนที่ ๖๖ ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่น่ัง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้าและ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว - หมวด ๒๑ ศิลปกรรม ของท่ีนักสะสมรวบรวม และโบราณวตัถุ ) 

 

 
 



(๔) 
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