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ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษี
ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
สําหรับสินค้ากากถั่วเหลือง ปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการออกหนั ง สื อ รั บ รอง
แสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
สําหรับการนําเข้ากากถั่วเหลือง ปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ วรรคสาม แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนําสินค้า
เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ ง ออกไปนอกและการนํ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก รซึ่ ง สิ น ค้ า พ.ศ. ๒๕๒๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์การการค้าโลก (WTO) สําหรับสินค้ากากถั่วเหลือง ปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
“กากถั่วเหลือง” หมายความว่า กากน้ํามันและกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดน้ํามันถั่วเหลือง
จะบดหรือทําเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ๒๓๐๔.๐๐.๙๐
ข้อ ๔ กากถั่วเหลืองที่จะออกหนังสือรับรองตามระเบียบนี้ ต้องมีถิ่นกําเนิดและส่งมาจาก
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือภาคีแกตต์ ๑๙๔๗
ข้อ ๕ การออกหนังสือรับรองสําหรับการชําระภาษีในโควตา
(๑) ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) ต้องเป็นผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองตาม (๒) และ
(ข) ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดใด ๆ ที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้
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(๒) ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรอง ได้แก่
(ก) ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จํากัด
(ข) สมาคมปศุสัตว์ไทย
(ค) สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
(ง) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
(จ) สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก
(ฉ) สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก
(ช) สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
(ซ) สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ฌ) สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์
(๓) ให้กรมการค้าต่างประเทศออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรอง โดยไม่จํากัด
ปริมาณและช่วงเวลานําเข้า
(๔) ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองสามารถโอนสิทธิการขอหนังสือรับรองให้แก่สมาชิกของตนได้
โดยต้องแจ้งการโอนสิทธิเป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศ
ข้อ ๖ การออกหนั ง สื อ รั บ รองสํ า หรั บ การชํ า ระภาษี น อกโควตา ให้ อ อกได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๗ ให้ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองยื่นคําร้องขอหนังสือรับรองได้ที่กรมการค้าต่างประเทศ
ตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกําหนด พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) สําเนาใบกํากับสินค้า (Invoice)
(๒) สําเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading : B/L) หรือสําเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
(Air Waybill) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้า และ
(๓) สําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) หรือเอกสาร
หลักฐานอื่นที่แสดงว่ากากถั่วเหลืองที่นําเข้ามีถิ่นกําเนิดจากประเทศที่กําหนดไว้ตามข้อ ๔
ข้อ ๘ หนั ง สื อ รั บ รองให้ มี อ ายุ ห นึ่ ง เดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ อ อก แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น วั น ที่
๓๑ ธันวาคม ของปีที่ออกหนังสือรับรองนั้น
ข้อ ๙ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบที่
กรมการค้าต่างประเทศกําหนด พร้อมสําเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสลักรายการถูกต้อง
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง
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ผู้ไ ด้รั บ หนัง สือ รั บรองรายใดไม่ รายงานการนํ าเข้ าภายในระยะเวลาที่ กํา หนดตามวรรคหนึ่ ง
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ (๑) (ข) โดยให้กรมการค้าต่างประเทศระงับการออกหนังสือ
รับรองสําหรับการนําเข้าในครั้งถัดไปให้แก่ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายนั้นจนกว่าจะได้มีการส่งรายงาน
การนําเข้าโดยถูกต้องแล้ว
ข้อ ๑๐ ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

