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ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย สาหรับภาษีในโควตา
สินค้าเมล็ดกาแฟ กาแฟสาเร็จรูป และชา
พ.ศ. 2562
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการออกหนั ง สื อ รับรอง
แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย
สาหรับภาษีในโควตา ในการน าเข้าสิน ค้าเมล็ดกาแฟ กาแฟสาเร็จรูป และชา ให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
10 ตุ ล าคม 2562 เห็ น ชอบหลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขการออกหนั ง สื อ รั บ รองการได้ รั บ สิ ท ธิ
ในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย และให้เป็นไปตาม
พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 วรรคสอง ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้า
เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลง
การค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย สาหรับภาษีในโควตา สินค้าเมล็ดกาแฟ กาแฟสาเร็จรูป และชา
พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย สาหรับภาษีในโควตา
“เมล็ดกาแฟ” หมายความว่า กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม เปลือก
และเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม ตามพิกัดอัตรา
ศุ ล กากรประเภทย่ อ ย ๐๙๐๑.๑๑.๑๐ ๐๙๐๑.๑๑.๙๐ ๐๙๐๑.๑๒.๑๐ ๐๙๐๑.๑๒.๙๐
๐๙๐๑.๒๑.๑๐ ๐๙๐๑.๒๑.๒๐ ๐๙๐๑.๒๒.๑๐ ๐๙๐๑.๒๒.๒๐ ๐๙๐๑.๙๐.๑๐ และ ๐๙๐๑.๙๐.๒๐
“กาแฟสาเร็จรูป” หมายความว่า สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ และของปรุงแต่ง
ที่มีสิ่งสกัด หั ว เชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้ เป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก ตามพิกัด อัต ราศุลกากร
ประเภทย่อย 2101.11.10 2101.11.90 2101.12.10 2101.12.91 2101.12.92 และ
2101.12.99
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ราชกิจจานุเบกษา

๒ มกราคม ๒๕๖๓

“ชา” หมายความว่า ชา จะปรุงกลิ่นรสหรือไม่ก็ตาม ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย
0902.10.10 0902.10.90 0902.20.10 0902.20.90 0902.30.10 0902.30.90
0902.40.10 และ 0902.40.90
ข้อ 4 เมล็ดกาแฟ กาแฟสาเร็จรูป และชา ที่จะออกหนังสือรับรองตามระเบียบนี้ ต้องมี
ถิ่นกาเนิดและส่งมาจากออสเตรเลีย
ข้อ ๕ ผูม้ ีสิทธิขอหนังสือรับรองต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
(2) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกระงับการออกหนังสือรับรองสาหรับการนาเข้าตามข้อ 9
ข้อ 6 ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ข อหนั ง สื อ รั บ รองยื่ น ค าร้ อ งขอหนั ง สื อ รั บ รองส าหรั บ แต่ ล ะสิ น ค้ า ได้ ที่
กรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) สาเนาใบกากับสินค้า (Invoice)
(๒) สาเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading : B/L) หรือสาเนาใบตราส่งสิน ค้า
ทางอากาศ (Air Waybill) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้า
(๓) สาเนาหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) หรือเอกสาร
หลักฐานอื่นที่แสดงว่าเมล็ดกาแฟ กาแฟสาเร็จรูป และชา ที่นาเข้ามีถิ่นกาเนิดจากประเทศที่กาหนดไว้
ตามข้อ 4
ข้อ 7 ให้กรมการค้าต่างประเทศออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้มีสิทธิตามข้อ 5 ที่ยื่นคาขอ
พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อ 6
ข้อ 8 หนังสือรับรองให้มีอายุ 30 วันนับแต่วันที่ออก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม
ของปีที่ออกหนังสือรับรองนั้น
ข้อ 9 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการนาเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 30 วัน
นั บแต่วัน ที่นาสิน ค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารผ่านระบบรายงาน
การส่งออก - นาเข้า (e-Report) ของกรมการค้าต่างประเทศ
ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายใดไม่รายงานการนาเข้าภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ ง
ให้ กรมการค้าต่างประเทศระงับการออกหนังสือรับรองสาหรับการนาเข้าในครั้งถัดไปจนกว่าผู้ได้รับ
หนังสือรับรองรายนั้นจะได้มีการส่งรายงานการนาเข้าครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

