
 

 

ฉบับท่ี  5 /2564                       วันอังคารท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 

กรมศุลกากร รับนโยบาย ขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจ าเป็น
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ตามที่ กระทรวงการคลังได้มีมาตรการยกเว้นอากรขาเข้าของกรมศุลกากรเพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 

1. มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับสินค้าหน้ากากและวัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิตสินค้าดังกล่าว (ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563) ซ่ึงมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 19 กันยายน 2563 

2. มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563) ซ่ึงมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

ทั้งนี้ ภาพรวมสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านยา เครื่องมือแพทย์ รวมถึงของอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาด 

            คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ...) 

เพ่ือขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรส าหรับสินค้าหน้ากาก และวัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิตสินค้าดังกล่าว 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนด
พิกดัอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  
 2. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของที่น าเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย 
หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับท่ี ...) 

เพ่ือขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากร
ส าหรับของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 ส าหรับ
ของที่น าเข้ามาเพ่ือรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ว่าจะอยู่ในพิกัดประเภทใดตามรายการที่
กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้การขยายระยะเวลาดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป 

**สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส่วนโครงสร้างอัตราอากร กองพิกัดอัตราศุลกากร หมายเลข
โทรศัพท์ 02-667-6481 หรือสอบถามปัญหาทางศุลกากร ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) หมายเลข 
02-667-6656 หรือสายด่วน 1164** 

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



การขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้า
สินค้าท่ีมีความจ าเป็นเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงการคลังได้มีมาตรการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับสินค้าหน้ากากและวัตถุดิบท่ีน ามาใช้ผลิตสินคา้ดังกล่าว (ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การลดอัตรา
อากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563) ซ่ึงมีผลใช้บังคับถึง
วันที่ 19 กันยายน 2563

2. มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าของท่ีใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้น
อากรศุลกากรส าหรบัของที่น าเขา้มาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563) ซ่ึงมีผลใช้บังคับถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563

ภาพรวมสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
ดังน้ัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านยา เครื่องมือแพทย์ รวมถึงของอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องส าหรับรองรับสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื ่อง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของ
ที่น าเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 ส าหรับของ
ที่น าเข้ามาเพื่อรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ว่าจะอยู่ในพิกัดประเภทใดตามรายการ
ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด ไปจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ...)

ขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรส าหรับสินค้าหน้ากาก และวัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิตสินค้าดังกล่าว ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้รักษา วินิจฉัย 
หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ ...)

การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 46/2563
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

เห็นชอบ

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้การขยายระยะเวลาดังกล่าวมี
ผลใช้บังคับต่อไป

ความเป็นมา

เหตุผลความจ าเป็น

**สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนโครงสร้างอัตราอากร กองพิกัดอัตราศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6481 หรือสอบถามปัญหาทางศุลกากร ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) หมายเลข 02-667-6656 หรือสายด่วน 1164**


