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คำ�นำ�

(พิมพ์ครั้งที่ 15)

บรรยากาศการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความเป็นเสรีทางด้านภาษี 

มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่หลายประเทศ/กลุ่มประเทศ ได้มีการเจรจาหารือจัดตั้ง

เขตการค้าเสร ี(Free Trade Area) ระหว่างกนัมากมาย แต่หลายประเทศ/กลุม่ประเทศ

ได้พัฒนาและน�ารูปแบบการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมาใช้ อาทิ มาตรการด้าน

สขุอนามยัและสขุอนามยัพชื มาตรการสิง่แวดล้อม มาตรการทางด้านเทคนคิ เป็นต้น 

เพือ่ปกป้องและรกัษาผลประโยชน์ของประเทศ ซึง่รวมถงึประเทศไทยด้วย ท�าให้การค้า 

ระหว่างประเทศมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น

กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะองค์กรทีมี่ความเป็นเลศิด้านการบรหิารการค้า 

ระหว่างประเทศ ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์

การค้าโลกดงักล่าวข้างต้น จงึได้มีการจดัตัง้ศนูย์ DFT Center เพือ่เป็นศนูย์รบัเรือ่งราว

ร้องทกุข์ ศนูย์ข้อมลูข่าวสารของราชการ และศูนย์ให้ค�าปรกึษาด้านการค้าต่างประเทศ 

และให้บริการตอบปัญหาการค้าต่างประเทศทางโทรศัพท์สายด่วน 1385 ซึ่งมี 

ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปได้โทรศัพท์สอบถามเกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ

จ�านวนมาก ดังนั้นกรมการค้าต่างประเทศ จึงได้รวบรวมประเด็นค�าถามที่ได้รับ

การสอบถามเข้ามามากที่สุด จัดท�าเป็นรูปเล่มมาแล้ว 14 ครั้ง โดยได้มีการปรับปรุง

ข้อมูลให้ทันสมัยมาตลอด ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 (พ.ศ. 2561) กรมการค้าต่างประเทศ

ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันที่สุด
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กระทรวงพาณิชย์

มิถุนายน 2561

กรมการค้าต่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า (การปรับปรุงเนื้อหาใหม่) หนังสือ 

“108 ค�ำถำมยอดฮิตเก่ียวกับกำรค้ำต่ำงประเทศ” ในครั้งนี้ที่จะเป็นเครื่องมือ

เบื้องต้นที่จะช่วยไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับการท�าการค้าต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ 

ไทยและผู้สนใจทั่วไป และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วน 1385  

ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย
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CAR
Dบัตรประจำ�ตัวผู้ส่งออก-นำ�เข้�สินค้�

	 1.	 การท�าบัตรประจ�าตัวผู้ส่งออก	 –	 น�าเข้าสินค้า	 สามารถด�าเนินการ 
ได้อย่างไรบ้าง

	 ตอบ  1.1 กำรขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ส่งออก-น�ำเข้ำใหม่ มีขั้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนขอ USER NAME กลางไปที่ www.dft.go.th 
โดยผู้ขอรับบริการจะต้องเข้าไปในแบนเนอร์ “บริการระบบ e-Service”    เลือก 
“ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ”   และลงทะเบียนขอ USER NAME กลาง 
เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดท�าบัตรฯ ในการพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ไปยื่นค�าร้องขอมีบัตรฯ 
ที่ส�านักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ สนามบินน�้า นนทบุรี หรือ
ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 8 แห่ง (เชียงใหม่ หาดใหญ่ ชลบุรี สระแก้ว หนองคาย 
เชียงราย ตาก และมุกดาหาร)

- กรณี กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทนนิติบุคคลตำมที่ได้มีกำร 
จดทะเบยีนกำรเป็นนติบิคุคลเป็นผู้มำด�ำเนินกำรยืน่ค�ำร้องขอมบีตัรฯ ด้วยตนเอง 
มีแบบค�าร้องพร้อมเอกสาร ดังนี้

 1. แบบ บก.1 ค�าร้องขอมบีตัรประจ�าตวัผูส่้งออก – น�าเข้าสนิค้า และหรอื
บัตรประจ�าตัวผู้รับมอบอ�านาจ

 2. แบบ บก.1/1 หนังสือมอบอ�านาจให้กระท�าการแทนผู ้ส ่งออก- 
น�าเข้าสินค้า (ตามจ�านวนผู้รับมอบอ�านาจ)

- กรณี กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทนนิติบุคคล ตำมที่ได้มีกำร
จดทะเบียนเป็นนิติบุคลไม่สำมำรถยืน่ค�ำร้องขอมบีตัรฯ ด้วยตนเองได้ ต้องมแีบบ
ค�าร้องเพิ่มเติม ดังนี้
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 1. แบบ บก.2 หนังสือมอบอ�านาจให้ยื่นค�าร ้องขอมีบัตรประจ�า
ตัวผู้ส่งออก-น�าเข้าสินค้า/บัตรประจ�าตัวผู้รับมอบอ�านาจ

 2. แบบ บก.3 หนังสือรับรองลายมือชื่อผู้มอบอ�านาจโดยทนายความ

เอกสำรประกอบที่ต้องแสดงต่อกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ดังนี้

1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน/ใบส�าคัญประจ�าตัวคนต ่างด ้าว/ 
หนังสือเดินทาง/หนังสืออนุญาตให้ท�างานในประเทศไทยของผู้มอบอ�านาจและ 
ผู้รับมอบอ�านาจ

2. ส�าเนาหนงัสือรบัรองนติบุิคคล ท่ีออกโดยกรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวง
พาณชิย์ (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) หรอืส�าเนาทะเบยีนการค้าทีอ่อกโดยหน่วยงานอืน่ๆ 
ของรัฐ

3. ส�าเนาใบทะเบียนพาณิชย์กรณเีป็นบคุคลธรรมดา/ห้าง/ร้าน ออกให้ไม่เกนิ 
3 เดือน นับจากวันที่ยื่นเอกสารค�าร้อง

4. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวทนายความที่เป็นสมาชิกสภาทนายความ/สมาชิก
สามัญ/วิสามัญแห่งเนติบัณฑิตสภา (ประเภทระบุวันหมดอายุ)

หมำยเหตุ ส�าเนาเอกสารประกอบค�าร้องขอมีบตัรประจ�าตวัฯ ลงลายมอืชือ่รบัรอง
ส�าเนาถูกต้องทุกฉบับ และประทับตราส�าคัญ (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 2 ช�าระเงินค่าบัตรฯ ตามจ�านวนบัตร

ขั้นตอนที่ 3 ผูร้บัมอบอ�านาจถ่ายรปูส�าหรบัตดิบตัรประจ�าตวัผูร้บัมอบอ�านาจ

ขั้นตอนที่ 4 รับบัตรประจ�าตัวผู้ส่งออก-น�าเข้า/บัตรผู้รับมอบอ�านาจ พร้อม
รบัรหสัผ่าน (PASSWORD) เพ่ือใช้ในการยืน่ขอหนงัสอืส�าคญัการส่งออก-น�าเข้าสนิค้า
ผ่านทาง Internet
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1.2  กรณีบัตรประจ�ำตัวผู้ส่งออก-น�ำเข้ำสูญหำย มีขั้นตอนดังนี้

• ท�าค�าร้องขอมีบัตรฯ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (บก.1, บก.1/1)  
น�ามายื่นกับเจ้าหน้าที่

• แนบใบแจ้งความ, ส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน), 
ส�าเนาบัตรประชาชนกรรมการและผู้รับมอบ

• ท�าจดหมายให้บริษัทฯ ชี้แจงกรณีบัตรสูญหาย

1.3 กรณีที่ผู้ประกอบกำร/ผู้รับมอบอ�ำนำจ ลืม User Name กลำง และ 
Password มีขั้นตอนดังนี้

• ท�าหนังสือถึงผู ้อ�านวยการส�านักบริการการค้าต่างประเทศ หรือ
ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 8 แห่ง (เชียงใหม่ หาดใหญ่ ชลบุรี สระแก้ว หนองคาย 
เชียงราย ตาก และมุกดาหาร) เพื่อขอทราบ User Name กลาง และ Password  
โดยเข้าไปที ่www.dft.go.th เลอืกระบบบรกิาร e-service    เลอืกระบบลงทะเบยีน
ผู้ประกอบการ   เลือกข้อมูลและดาวน์โหลด     เลือกดาวน์โหลดเอกสาร     
เลือกดาวน์โหลดตัวอย่างจดหมายเพื่อขอทราบ User Name กลาง และ Password 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

1.4 กรณีข้อมูลของผู้ประกอบกำร/ผู้รับมอบอ�ำนำจ ในแบบค�ำขอมีบัตร
ประจ�ำตัวฯ ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับเอกสำรหลักฐำนประกอบค�ำขอฯ (กรณี User 
Name กลำง ของบริษัทได้ถูกอนุมัติโดยกรมฯ แล้ว) มีขั้นตอนดังนี้

• ให้บริษัท/ห้างฯ ท�าหนังสือถึงผู ้อ�านวยการส�านักบริการการค้า
ต่างประเทศ หรอืส�านกังานพาณิชย์จงัหวดั 8 แห่ง (เชยีงใหม่ หาดใหญ่ ชลบรุ ีสระแก้ว 
หนองคาย เชยีงราย ตาก และมกุดาหาร) เพือ่ร้องขอแก้ไข/เปลีย่นแปลง/ปรบัปรงุฐาน
ข้อมูล โดยเข้าไปที่ www.dft.go.th เลือกระบบบริการ e-service    เลือกระบบ
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ   เลือกข้อมูลและดาวน์โหลด     เลือกดาวน์โหลด
เอกสาร     เลือกดาวน์โหลดตัวอย่างจดหมายเพื่อขอแก้ไขฐานข้อมูล พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน
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	 2.	ผู ้ประกอบการต้องการเพ่ิมบัตรผู ้รับมอบอ�านาจต้องท�าอย่างไร	
สามารถมอบอ�านาจให้ผูอ้ืน่มากระท�าการแทนได้กีค่น	และบัตรมอีายใุนการตดิต่อ
กับกรมฯ	ใช้ได้ถึงเมื่อใด	จะต้องเสียค่าธรรมเนียมจ�านวนเท่าไร

	 ตอบ ผูป้ระกอบการท�าค�าขอมีบัตรฯ ทางระบบอเิล็กทรอนิกส์ (บก.1-3) โดยไม่
จ�ากัดจ�านวนผู้รับมอบ (บก.1/1) แล้วน�ามายื่นกับเจ้าหน้าที่ พร้อมแนบส�าเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) และส�าเนาบัตรประชาชน โดยปกติบัตรมีอายุ 2 ปี 
แต่กรณีที่มีการเพ่ิมผู้รับมอบอ�านาจในภายหลัง บัตรของผู้รับมอบอ�านาจจะส้ินสุด
พร้อมกับบัตรประจ�าตัวผู้ส่งออก-น�าเข้าสินค้า หากบัตรครบ 2 ปี ต้องด�าเนินการยื่น
ค�าร้องใหม่โดยใช้ User Name กลางเดิม เพื่อเพิ่มค�าร้อง ส่วนค่าธรรมเนียมบัตรราคา
ใบละ 200 บาท  สามารถดูตวัอย่างขัน้ตอน/วธีิการท�า เข้าสู่เว็บไซต์ www.dft.go.th 
แล้วคลิกที่ บริการจากกรม เลือก “ระบบบริการ e-service” เลือก “ขั้นตอนกำรขอมี
บัตรประจ�ำตัว” หรือ “ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบกำร”   เลือกหัวข้อ “ข้อมูลและ
ดาวน์โหลด”  

ก�รใช้สิทธิพิเศษท�งก�รค้�และหนังสือรับรองถิ่นกำ�เนิดสินค้�

	 3.	GSP	(สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร)	คืออะไร

	 ตอบ ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of 
Preference : GSP) คอื มาตรการการลดหย่อนภาษ/ียกเว้นภาษนี�าเข้าท่ีประเทศพัฒนา
แล้วให้แก่ประเทศก�าลังพัฒนาหรือประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ปัจจุบันประเทศไทยได้
สิทธิ GSP จ�านวน 5 ระบบ และมีประเทศที่ให้สิทธิ GSP ทั้งสิ้น 14 ประเทศ ได้แก่ 

1. ระบบ GSP สหรัฐอเมริกา

2. ระบบ GSP ญี่ปุ่น
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3. ระบบ GSP รัสเซียและเครือรัฐอิสระ 10 ประเทศ (กลุ่ม CIS) ได้แก่ รัสเซีย 
อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน สาธารณรัฐเบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐ
มอลโดวา ทาจิกิสถาน ยูเครน อุซเบกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน

4. ระบบ GSP สวิตเซอร์แลนด์

5. ระบบ GSP นอร์เวย์

	 4.	หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้ามีกี่ชนิด	 สามารถขอล่วงหน้าก่อน 
การส่งออกได้กี่วัน	และขอย้อนหลังมีระยะเวลานานเท่าไร

	 ตอบ หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า มี 8 ชนิด ดังนี้  

1. หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า แบบเอ (Certificate of Origin Form A) เป็น
หนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
เป็นการทัว่ไป โดยจะได้รบัสทิธิลดหย่อนหรอืยกเว้นภาษ ี ขาเข้าส�าหรบัสนิค้าทีส่่งออก
ไปยังประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษ GSP ได้แก่ ญี่ปุ่น รัสเซียและเครือรัฐอิสระ 10 ประเทศ 
(กลุ่ม CIS) สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์

 หมายเหตุ 1. กรณีการขอใช้สิทธิ GSP สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2537 
เป็นต้นมา ศุลกากรสหรัฐฯ ได้ยกเลิกการใช้หนังสือรับรองฯ Form A เป็นหลักฐาน
เพื่อขอใช้สิทธิ GSP โดยสหรัฐฯ ก�าหนดให้ผู้น�าเข้าสหรัฐฯ เป็นผู้ด�าเนินการรับรอง
สนิค้าด้วยตนเอง (Self Declaration) เพือ่แสดงความจ�านงขอใช้สทิธ ิGSP ต่อศลุกากร
สหรัฐฯ

  2. กรณีการขอใช้สิทธิ GSP สวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์ ได้
ก�าหนดให้ผูส่้งออกต้องขึน้ทะเบยีนเพือ่ใช้สทิธิในการรับรองถ่ินก�าเนิดสินค้าด้วยตนเอง 
(Self – Certification) แทนการใช้หนังสือรับรองฯ FORM A ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย
ผู้ส่งออกที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะไม่สามารถใช้หนังสือรับรองฯ FORM A ได้อีก และจะ
ไม่มีการออกหนังสือรับรองฯ FORM A ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
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2. หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า แบบ จี.เอส.ที.พี เป็นหนังสือรับรองท่ี
ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษภายใต้ระบบการแลกเปล่ียนสิทธิ
พิเศษทางการค้าส�าหรับสินค้าท่ีส่งออกไปยังประเทศก�าลังพัฒนารวม 43 ประเทศ 
ทีไ่ด้ลงนำมและให้สัตยำบนัข้อตกลงแล้ว ได้แก่ แอลจเีรยี อาร์เจนตนิา บงักลาเทศ 
เบนิน โบลิเวีย บราซิล แคเมอรูน ชิลี โคลัมเบีย คิวบา เกาหลีเหนือ เอกวาดอร์ 
อียิปต์ กานา กินี กายอานา อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก ลิเบีย มาเลเซีย  
เมอร์โคซูร์ (ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง) เม็กซิโก โมร็อกโก เมียนมา โมซัมบิก 
นิการากัว ไนจีเรีย ปากีสถาน เปรู ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ศรีลังกา ซูดาน 
ไทย ตรินิแดดและโตเบโก ตูนิเซีย แทนซาเนีย เวเนซูเอลา เวียดนาม และซิมบับเว  
(ดูรายละเอียดได้ที่ www.unctad.org)

3. หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า แบบดี (Certificate of Origin Form D) 
เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษตามความ
ตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade In Goods Agreement : ATIGA) 
ส�าหรับสินค้าที่ส่งไปประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมา  
สปป.ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย

4. หนังสือรบัรองถิน่ก�าเนดิสินค้า กำรใช้สทิธพิเิศษทำงกำรค้ำภำยใต้ควำม
ตกลงกำรค้ำเสรต่ีำงๆ เป็นหนงัสอืรบัรองฯ ทีอ่อกให้แก่ผูส่้งออกเพือ่ใช้ในการขอรบั
สิทธิพิเศษตามความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ได้แก่

 4.1 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ใช้ Form E

 4.2 ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย ใช้ Form FTA

 4.3 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ใช้ Form AI

 4.4 ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ใช้ Form FTA

 4.5 ความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิทีใ่กล้ชดิยิง่ขึน้ไทย-นิวซแีลนด์ สำมำรถ
รับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้ำด้วยตนเองบนใบก�ำกับสินค้ำ (Invoice)

 4.6 ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 
ใช้ Form AANZ
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 4.7 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ใช้ Form JTEPA

 4.8 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ใช้ Form AJ

 4.9 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ใช้ Form AK

 4.10 ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุน้ส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชดิยิง่ขึน้ไทย-เปรู 
ใช้ Form TP

 4.11 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ใช้ Form TC

5. หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าส�าหรับสินค้ำหัตถกรรม (Certificate in 
Regard to Certain Handicraft Products) เป็นหนังสือรับรองที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก
สินค้าหัตถกรรมไปยังสหภาพยุโรปตามรายการที่ก�าหนดไว้

6. หนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าส�าหรบัสนิค้ำผ้ำไหมและผ้ำฝ้ำยทอด้วยมอื 
(Certificate Relating to Silk or Cotton Handloom Products) เป็นหนังสือรับรองฯ 
ท่ีออกให้แก่ผู้ส่งออกส�าหรบัสนิค้าผ้าไหมและผ้าฝ้ายทีท่อด้วยมอื ตามระเบยีบการให้
สิทธิพิเศษทางการค้าของสหภาพยุโรป ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า

7. หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าส�าหรับสินค้ำหัตถกรรมท่ัวไป (Certificate 
of Origin Handicraft or Handloom Products) เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ใช้ส�าหรับการ
ส่งออก สินค้าหัตถกรรมภายใต้สิทธิพิเศษฯ ไปยังประเทศญี่ปุ่นและแคนาดา
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8. หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้ำส�ำหรับสินค้ำที่ได้รับโควตำในกำรน�ำเข้ำ
สหภำพยุโรป (Certificate of Origin for imports of products subject to special 
non-preferential import arrangements into the European Union) โดยมีสินค้า  
6 ชนิด คือ

 8.1  ข้าวขาว พิกัดอัตราศุลกากร 1006.30
 8.2  ปลาที่ปรุงแต่งหรือท�าไว้ไม่ให้เสีย 
  (1) ปลาซาร์ดีน ปลาโบนโิต ปลาแมคเคอเรลสายพนัธุค์อมเบอร์สคอม

บรัส ปลาแมคเคอเรลสายพันธุ์สคอมเบอร์จาโพนิกัส และปลาสายพันธุ์ออไซนอพซิส
ยูนิคับเลอร์ พิกัดอัตราศุลกากรของสหภาพยุโรป 1604.20.50

  (2) ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก หรือปลาอ่ืนในสกุลยูทินนัส พิกัดอัตรา
ศุลกากรของสหภาพยุโรป 1604.20.70

 8.3 เนือ้ไก่ใส่เกลอืหรอืแช่ในน�า้เกลอื พกิดัอตัราศลุกากร 0210.99.39 และ
เนื้อไก่ปรุงแต่งหรือท�าไว้ไม่ให้เสีย พิกัดอัตราศุลกากร 1602.32.19

 8.4 เนื้อสัตว์ปีกปรุงแต่งหรือท�าไว้ไม่ให้เสีย 

  (1) เนื้อ เครื่องใน หรือเลือดไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส ซึ่งมีสัดส่วน
เนื้อหรือเครื่องในตั้งแต่ร้อยละ 25 จนถึงต�่ากว่าร้อยละ 57 ของน�้าหนัก พิกัดอัตรา
ศุลกากร 1602.32.30

  (2) เนื้อ เครื่องใน หรือเลือดไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส ซึ่งมีสัดส่วน
เนื้อ หรือเครื่องในต�่ากว่าร้อยละ 25 ของน�้าหนัก พิกัดอัตราศุลกากร 1602.32.90

  (3) เนื้อ เครื่องใน หรือเลือดเป็ด ห่าน หรือไก่ต๊อก ซึ่งมีสัดส่วนเนื้อ
หรือเครื่องในตั้งแต่ร้อยละ 57 ของน�้าหนักขึ้นไปและไม่ปรุงสุก พิกัดอัตราศุลกากร 
1602.39.21

  (4) เนื้อ เครื่องใน หรือเลือดเป็ด ห่าน หรือไก่ต๊อก ซึ่งมีสัดส่วนเนื้อ
หรอืเครือ่งในต้ังแต่ร้อยละ 57 ของน�า้หนกัขึน้ไปและไม่ใช่กรณ ี(3) พกิดัอตัราศลุกากร 
1602.39.29
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  (5) เนื้อ เครื่องใน หรือเลือดเป็ด ห่าน หรือไก่ต๊อก ซึ่งมีสัดส่วนเนื้อ
หรือเครื่องในตั้งแต่ร้อยละ 25 จนถึงต�่ากว่าร้อยละ 57 ของน�้าหนัก หรือที่มีสัดส่วน
เนื้อหรือเครื่องในต�่ากว่าร้อยละ 25 พิกัดอัตราศุลกากร 1602.39.85

 8.5 แป้งมันส�าปะหลัง พิกัดอัตราศุลกากร 1108.14.00

 8.6 ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง พิกัดอัตราศุลกากร 0714.10

	 5.	 การขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	 สามารถขอล่วงหน้าก่อนการ 
ส่งออกได้กี่วัน	และขอย้อนหลังมีระยะเวลานานเท่าไหร่

	 ตอบ 1. การขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าสามารถขอล่วงหน้าก่อนการ
ส่งออกได้ 3 วันท�าการ

  2. การขอหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าสามารถขอย้อนหลงัได้ โดยขึน้
อยู่กับระเบียบปฏิบัติ (Operational Certification Procedures:OCP) ของแต่ละระบบ
สิทธิพิเศษทางการค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะออกหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าย้อนหลังได้
ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่สินค้าออกจากประเทศไทย

	 6.	Form	A	คืออะไร

	 ตอบ Form A คือ หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้
ในการขอรบัสทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากรเป็นการทัว่ไป โดยจะได้รบัสทิธลิดหย่อนหรอื
ยกเว้นภาษขีาเข้าส�าหรบัสนิค้าทีส่่งออกไปยงัประเทศผูใ้ห้สทิธพิเิศษ GSP ได้แก่ ญีปุ่น่ 
รัสเซียและเครือรัฐอิสระ 10 ประเทศ (กลุ่ม CIS) สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์
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	7.	Form	D	คืออะไร

	ตอบ Form D คือ หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า แบบดี ท่ียื่นขอใช้สิทธิ
ลดหย่อน/ยกเว้นภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ATIGA 
(ASEAN Trade in Goods Agreement) เป็นการลดอัตราภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่
น�าเข้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN 
Free Trade Area : AFTA) ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมา สปป.ลาว 
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย

	 8.	Back	to	Back	Form	D	คืออะไร

	 ตอบ Back to Back Form D คือ ผู้ผลิตในประเทศกลุ่มอาเซียนที่ต้องการ
ส่งสินค้าไปยังประเทศที่ 3 ที่อยู่ในอาเซียนด้วยกัน เช่น อินโดนีเซียส่งสินค้ามา
ประเทศไทย และประเทศไทยส่งต่อไปยงัประเทศ สปป.ลาว สามารถท�าได้ถอืเป็นการ 
Re-export สินค้าดังกล่าว ซึ่งสินค้าต้องไม่มีการกระท�าสิ่งใดหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของสินค้า โดยหนังสือรับรอง (Back to Back Form D) จะต้องระบุรายละเอียด
ของสินค้าและถิ่นก�าเนิดในช่อง 8 (ระบุข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดของแต่ละข้อตกลง) 
ตรงกับ Form D ฉบับเดิม

	 9.	 ข้ันตอนการขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าใช้ระยะเวลาก่ีวัน	 
มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่	ขอรับหนังสือรับรองฯ	ที่ใดได้บ้าง	และใช้เอกสารอะไรบ้าง

	 ตอบ 9.1 ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าภายใต้
ระบบสิทธิพิเศษทางการค้า มีดังนี้



 

ตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนขอใช้
สิทธิพิเศษทางภาษี

http://fta.dft.go.th 

สินคา้ไม่ได้รับไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร Non-Preferential 

Tariff Rate 

ท าบตัรประจ าตวัผูส่้งออก - น าเขา้สินคา้  และบตัรประจ าตวัผูรั้บมอบอ านาจฯ 
- ดําเนินการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (ระบบลงทะเบียนผูประกอบการ , 

http://reg-users.dft.go.th) แลวยื่นคํารองตอเจาหนาที่กรมฯ 

- ระยะเวลาการใหบริการ 15 นาที/บัตร 

สินคา้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
Preferential Tariff Rate 

(ขอหนังสือรับรองฯ ที่ไดรับสิทธิพิเศษ เชน ฟอรม  A, D และ AK เปนตน) 

ตรวจรับรองคุณสมบติัทางดา้นถ่ินก าเนิดสินคา้ 

ยืน่ขอหนงัสือรับรองฯ ประเภทไม่ไดรั้บสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น C/O ทัว่ไป เป็นตน้ สินคา้ตามพิกดัอตัราศุลกากร 

(พิกดั 01 - 24)
สินคา้ตามพิกดัอตัราศุลกากร

(พิกดั 25 - 97) 

กรอกแบบขอรับการตรวจ
คุณสมบติัฯ พร้อมแนบประกอบ 

เพื่อขอรับหนงัสือรับรองฯ 

ยืน่ขอรับการตรวจคุณสมบติั
ทางดา้นถ่ินก าเนิดสินคา้กบั
หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ 

ผลการตรวจคุณสมบติั
ทางดา้นถ่ินก าเนิดสินคา้ 

ไม่ผา่น (X) ผา่น (/)

การขอรับหนงัสือรับรองถ่ินก าเนิดสินคา้ทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์

ระบบ EDI ผา่นอินเตอร์เน็ต ระบบ Digital Signature

ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ของ กรมการค้าต่างประเทศ 

ระยะเวลาให้บริการ 
30 นาท/ีฉบับ ระยะเวลาให้บริการ 

10 นาท/ีฉบับ 
รับหนงัสือรับรองถ่ินก าเนิดสินคา้  (ผา่นการอนุมติัจากเจา้หนา้ท่ี) 

 เอกสารแนบประกอบการขอรับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
1. ต้นฉบับ หรือส าเนาใบก ากับสินค้า (Invoice)
2. ต้นฉบับ หรือส าเนาใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading; B/L หรือ Air Way Bill; AWB หรือ เอกสารการขนส่งต่างๆ)
3. กรณีสินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนท่ี 01 – 24 : แนบแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก าเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร
4. กรณีสินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนท่ี 25 – 97 : แนบใบรับรองผลการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก าเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร 
ท่ีออกโดยกองบริหารการน าเข้าและรับรองถิ่นก าเนิด กรมการค้าต่างประเทศ ส านักบริการการค้าต่างประเทศ

ระยะเวลาให้บริการ 15 นาท/ีฉบับ 

ระบบ Electronic Signature and 
Seal
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9.2 ระยะเวลำกำรขอรับหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้ำ

• การขอรับหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสินค้าด้วย ระบบ EDI ใช้ระยะเวลา 
30 นาที

• การขอรบัหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าด้วย ระบบ Digital Signature 
ใช้ระยะเวลา 15 นาที

• การขอรับหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วย ระบบ Electronic 
Signature and Seal ใช้ระยะเวลา 10 นาที

9.3 ค่ำใช้จ่ำย 30 บำท / หน้ำ

9.4 หน่วยงำนให้บริกำรออกหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้ำ

• ส�านักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ชั้น 3 
สนามบินน�้า นนทบุรี โทร. 0 2547 4827, 0 2547 4832, 0 2547 4753  
โทรสาร 0 2547 4890

• อาคารตรวจสอบสินค้าขาออก เขตปลอดอากร ตึกซีอี - 1 ช้ัน 1  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 0 2134 0941-4 โทรสาร 0 2134 0946

• ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ถ. รัชดาภิเษก โทร. 0 2512 0123 ต่อ 818-820 โทรสาร 0 2512 5748

• ส�านกังานพาณชิย์จงัหวดั ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ

9.5 เอกสำรประกอบกำรขอหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้ำ มีดังนี้

• ใบก�ากับสินค้า (Commercial Invoice) ต้นฉบับหรือส�าเนา

• ใบตราส่งสนิค้า (Bill of Lading : B/L) หรอืใบรบัขนส่งสนิค้าทางอากาศ 
(Air Waybill) หรือเอกสารแสดงการขนส่งสินค้าอื่นๆ ต้นฉบับหรือส�าเนา

• กรณสีนิค้าภายใต้พกิดัตอนที ่01-24 (สนิค้าเกษตรและเกษตรแปรรปู) 
แสดงแบบขอรบัการตรวจคุณสมบตัขิองสนิค้าทางด้านถิน่ก�าเนดิเพ่ือขอใช้สิทธิ
พิเศษทางด้านภาษีศุลกากร
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• กรณีเป็นสินค้าภายใต้พิกัดตอนที่ 25-97 (สินค้าอุตสาหกรรม) ต้อง
แสดงหนังสือแจ้งผลการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิดเพื่อขอใช้สิทธิ
พิเศษทางด้านภาษีศุลกากร

	 10.	 การรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วยตนเอง	 (Self-certification)	 คืออะไร	
ใช้กับประเทศใดบ้าง

	 ตอบ การรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) หมายถึง  
ผู้ส่งออกสามารถรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าที่ตนส่งออกไปต่างประเทศได้ โดยผู้ส่ง
ออกที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดต้องข้ึนทะเบียนกับกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อ
ขอรับหมายเลขทะเบียนซึ่งใช้ประกอบกับการระบุข้อความที่ก�าหนด เพื่ อ รั บ รอ ง 
ถิ่นก�าเนิดสินค้าลงในเอกสารทางการค้า เช่น ใบ
ก�ากับสินค้า (Invoice) ใบเรียกเก็บเงินค่าสินค้า  
(Billing Statement) เป็นต้น แทนการใช้หนังสือรับรอง
ถิน่ก�าเนดิสนิค้า Form D ส�าหรบัการส่งออกไปประเทศ
สมาชิกอาเซียนและ Form A ส�าหรับการส่งออกไป
สวิสเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์

 

	 11.	 หนังสอืรับรองถ่ินก�าเนดิสนิค้า	Form	C/O	ทัว่ไป	คอือะไร	จะสามารถ
ใช้ได้ในกรณีใดบ้าง	และมีเอกสารประกอบอะไรบ้าง

	 ตอบ Form C/O ทั่วไป เป็นหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า
ที่ออกให้เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ เป็นสินค้าที่มี
ถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย โดยไม่สามารถขอรับสิทธิพิเศษด้านภาษี
ศุลกากร
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 1. ใบก�ากับสินค้า (Commercial Invoice) ต้นฉบับ หรือส�าเนา

 2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L) หรือใบรับขนส่งสินค้าทางอากาศ 
(Air Waybill) หรือ เอกสารแสดงการขนส่งสินค้าอื่นๆ ต้นฉบับ หรือส�าเนา

 ส�าหรับกรณีสินค้าเห็ดหอม กระเทียมสด ปลาทูน่า กระเบื้องเซรามิก รองเท้า 
หอมแดง หยก SOLAR PANEL กรดซิตริก ต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมจากข้อ 1-2 ดังนี้

  1) เอกสารหลักฐานแสดงการได้มาซึ่งสินค้า หรือเอกสารหลักฐานแสดง
การได้มาซึ่งวัตถุดิบภายในประเทศ (ในกรณีที่มีโรงงานผลิตสินค้าให้แนบ ใบ รง.4)

  2) ใบขนสนิค้าขาเข้า (เฉพาะสนิค้าปลาทูน่าทีม่กีารน�าเข้าจากต่างประเทศ)

  3) หนังสือรับรองว่าสินค้าที่ขอหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว เป็นสินค้า
ที่มีแหล่งก�าเนิดในประเทศไทย/ผลิตถูกต้องตามหลักเกณฑ์การผลิตภายใต้กฎว่า
ด้วยแหล่งก�าเนิดสินค้าของประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ซึ่งลงนามโดย
กรรมการผู้มอี�านาจกระท�าการแทนนติิบคุคลตามทีไ่ด้ขอจดทะเบยีนการเป็นนติบิคุคล
ไว้ พร้อมทั้งประทับตราส�าคัญก�ากับ

  4) ส�าเนาใบขนสินค้าขาออก (ยกเว้นสินค้าปลาทูน่า)

	 12.	 การขอ	 Form	 AK	 ย้อนหลังได้หรือไม่	 กรณีเคยขอ	 Form	 C/O	 
มาแล้วต้องท�าอย่างไร

	 ตอบ ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ก�าหนดให้ขอ Form AK 
ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ส่งออก (Date of Shipment) และมีอายุการใช้งาน 
ไม่เกนิ 12 เดือน กรณทีีเ่ป็น Invoice ทีเ่คยขอ Form C/O ทัว่ไปไว้แล้ว ต้องน�าต้นฉบบั 
C/O นั้นมาคืนก่อน จึงยื่นค�าขอ Form AK ทดแทนได้
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	 13.	 ผู้ส่งออกสินค้าสิ่งทอสามารถใช้สิทธิพิเศษทางการค้าอะไรได้บ้าง

	 ตอบ ผู้ส่งออกสินค้าสิ่งทอที่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร 
เพ่ือให้ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีศุลกากรขาเข้า ณ ประเทศปลายทาง จะ
ต้องยืน่ตรวจสอบสนิค้าทีส่่งออกว่าผลติถกูต้องตามกฎว่าด้วยถิน่ก�าเนิดตามทีก่�าหนด
ไว้ในแต่ละความตกลงหรือไม่ ถ้ามีคุณสมบัติถูกต้องก็ด�าเนินการขอหนังสือรับรอง 
ถิ่นก�าเนิดสินค้าเพื่อน�าไปแสดงต่อศุลกากรประเทศปลายทางต่อไป ระบบสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรที่ไทยได้รับหรือท�าข้อตกลงกับประเทศต่างๆ มีด้วยกัน 4 ระบบ คือ

1. ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP)

2. ข้อตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน 
(AFTA)

3. ระบบการแลกเปล่ียนสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศก�าลังพัฒนา 
(GSTP)

4. ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยท�ากับประเทศต่างๆ

	 14.	 หนังสือรับรองถ่ินก�าเนิดสินค้าที่ได้รับจากกรมการค้าต่างประเทศ 
เกิดการสูญหาย	หรือต้องการยกเลิกต้องด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ 1. กรณีสูญหำย แสดงหลักฐำน ดังนี้

• จดหมายชี้แจงการขอฟอร์มแทนฉบับเดิมที่สูญหาย

• ใบแจ้งความ (กรณีหายในประเทศ)

• จดหมายหรอืหลกัฐานจากลกูค้าต่างประเทศแจ้งการสญูหาย (กรณหีาย
ต่างประเทศ)

• ส�าเนาฟอร์มฉบับที่สูญหาย
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• ส�าเนาใบก�ากับสินค้า (Commercail Invoice)

• ส�าเนาใบตราส่งสนิค้า (Bill of Lading : B/L) ใบรบัขนส่งสนิค้าทางอากาศ 
(Air Waybill) หรือเอกสารแสดงการขนส่งสินค้าอื่นๆ

• ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นก�าเนิดสินค้าฯ

2. กรณีต้องกำรยกเลิก แสดงหลักฐำน ดังนี้

• หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าต้นฉบับ (Original) พร้อมส�าเนาคู่ฉบับ

• จดหมายบรษิทัชีแ้จงเหตผุลการขอยกเลกิหนังสือรบัรองถิน่ก�าเนดิสินค้า
ฉบับดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม หรือผู้รับมอบอ�านาจ
ลงนาม

• ยืน่หลกัฐานดังกล่าวข้างต้นได้ที ่หน่วยงานเดมิทีย่ืน่ขอรบัหนงัสอืรบัรอง
ถิ่นก�าเนิดสินค้า

	 15.		หนังสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสินค้าไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้	เนือ่งจาก
ลายเซ็นเจ้าหน้าท่ีผู้อนุมัติไม่ตรงกับข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรประเทศ
ปลายทาง	ต้องด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ ตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการออกหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า
ตามความตกลงทางการค้าที่ไทยมีกับประเทศผู้น�าเข้า ก�าหนดให้ศุลกากรประเทศ
ผู้น�าเข้าแจ้งขอความร่วมมือกรมการค้าต่างประเทศ เพ่ือขอให้ด�าเนินการตรวจสอบ
ย้อนหลงั หากมข้ีอสงสยัเกีย่วกบัหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าทีอ่อกโดยกรมการค้า
ต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ศุลกากรประเทศผู้น�าเข้าปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิด
สินค้าที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่กรมฯ มอบหมาย เนื่องจาก
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับลายเซ็นเจ้าหน้าที่ผู ้ลงนามในหนังสือรับรองฯ โดยไม่ได้แจ้ง 
ขอตรวจสอบย้อนหลังตามข้อก�าหนดภายใต้ความตกลง ผู้ส่งออกอาจประสานแจ้ง
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ปัญหาดงักล่าวมายงักรมการค้าต่างประเทศ หรอืผูน้�าเข้าอาจประสานผ่านหน่วยงาน
ของกระทรวงพาณิชย์ของไทย (ส�านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ/ส�านักงานส่งเสริม 
การค้าระหว่างประเทศ) ที่ประจ�าในประเทศนั้นๆ ได้

	 16.	 ส่งออกที่ถูกด�าเนินมาตรการจากผลของการตรวจสอบย้อนหลัง
หนงัสือรบัรองถิน่ก�าเนิดสนิค้า	จะต้องด�าเนนิการอย่างไรในการขอให้ยกเลิกการ
ถูกด�าเนินมาตรการ

	 ตอบ กรณท่ีีมกีารด�าเนนิมาตรการ กรมการค้าต่างประเทศจะมหีนงัสอืแจ้งให้
ผูส่้งออกทราบถงึการถกูด�าเนนิมาตรการ รวมถงึแจ้งก�าหนดระยะเวลาในการอทุธรณ์ 
ซึ่งหากประสงค์จะอุทธรณ์ ให้ท�าหนังสือยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
ภายในกรอบเวลาที่ก�าหนด และน�าส่งข้อมูลรายละเอียดการผลิตสินค้าที่ส่งออกตาม
หนังสือรับรองฯ ท่ีถูกตรวจสอบย้อนหลัง พร้อมท้ังแสดงเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องให้ครบสมบูรณ์

กรณีผู ้ส ่งออกท่ีถูกด�าเนินมาตรการ ไม่ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่ออธิบดี
กรมการค้าต่างประเทศ ภายในกรอบเวลาที่ก�าหนด หรือยื่นอุทธรณ์หลังพ้นกรอบ
เวลาท่ีก�าหนดแล้ว การยกเลิกการด�าเนินมาตรการเป็นไปตามประกาศกรมการค้า 
ต่างประเทศ เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรอง 
ถิน่ก�าเนดิสนิค้า กรณผีูป้ระกอบการหรือผูส่้งออกกระท�าการหรอืงดเว้นกระท�าการท่ีก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2552 (รายละเอียด
สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th)
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	 17.	 ต้องการทราบอัตราภาษีการน�าเข้าของประเทศปลายทาง	 ภายใต้
กรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ	ของไทยสามารถค้นหาได้อย่างไร

	 ตอบ อัตราภาษีการน�าเข้าของประเทศปลายทางสามารถดูรายละเอียด
ได้ท่ี เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือ http://fta.dft.go.th โดย
คลิกแบนเนอร์ “ระบบบริการ e-Service”     “ระบบฐานข้อมูลกฎว่าด้วย
ถิ่นก�าเนิดสินค้า”     ค้นหาอัตราภาษีศุลกากร/กฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้า

ระบบ EDI

	 18.	EDI	(Electronic	Data	Interchange)	หมายถึง	อะไร

	 ตอบ Electronic Data Interchange (EDI) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางอเิลก็ทรอนกิส์ ระบบ EDI ทีน่�ามาใช้กบัการออกหนงัสอืส�าคัญการส่งออก-น�าเข้า
สนิค้าได้มกีารพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพและสะดวกต่อการให้บริการโดยมค่ีาใช้จ่าย
ลดลง กล่าวคือในระบบใหม่จะอยู่ในรูปแบบของ Web Application ซึ่งเป็นระบบเปิด 
ผู้ส่งออกที่ใช้บริการสามารถยื่นค�าขอหนังสือส�าคัญฯ ผ่านระบบ Internet จึงท�าให้ยื่น
ค�าขอทีใ่ดกไ็ด้ตลอด 24 ชม. ซึง่ในปัจจบุนันีก้รมการค้าต่างประเทศได้มีการพฒันาและ
ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ คือ

1. ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature: D.S.) เป็นระบบการ
ยื่นค�าขอหนังสือส�าคัญการส่งออก-น�าเข้าสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ส่งออก 
ยื่นค�าขอพร้อมส่งเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ก�ากับการส่งข้อมูลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) โดยมีการใช้งาน  
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2 รูปแบบ ประกอบ การย่ืนผ่าน Website และการยื่นค�าร้องและเอกสารประกอบ
ค�าขอในลักษณะของแฟ้มข้อมูล (File) ประเภท XML 

2. ระบบลงลายมือช่ือและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature 
and Seal : E.S.S.) โดยระบบจะท�าการพิมพ์ตราประทับและลายเซ็นของผู้มีอ�านาจ
ลงในหนงัสอืส�าคญัฯ ทัง้นี ้ผูส่้งออกทีต้่องการใช้งานระบบ E.S.S. จะต้องมกีารใช้งาน
ในระบบ Digital Signature มาก่อน

	 19.	 ระบบ	EDI	มีประโยชน์อย่างไร

	 ตอบ ระบบ EDI เป็นระบบทีใ่ห้ประโยชน์สงูในการแข่งขนัทางธรุกจิ ประโยชน์
โดยทั่วไป มีดังนี้

1. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านเอกสาร สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการ
จัดท�าเอกสารโดยตรง เช่น การคัดลอกเอกสาร การประมวลผล และการส่งเอกสาร
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น

2. เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งเกิดจากความถูกต้องของ
ข้อมูลจากการใช้งานระบบ EDI ท�าให้วงจรธุรกิจสั้นลง เกิดการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างคูค้่าทางธรุกจิ รวมถงึการพฒันาระบบข้อมูลเพือ่การบริหาร และเพิม่ประโยชน์
จากการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันอีกด้วย

	 20.	 ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และตราประทับอิเล็กทรอนิกส์	
(Electronic	Signature	and	Seal)	มีขั้นตอนอย่างไร

	 ตอบ ระบบลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และตรำประทับอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Signature and Seal) มีขั้นตอนดังนี้
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 (1) ยืน่จดทะเบยีนการใช้งานระบบลายมือชือ่อเิล็กทรอนกิส์และตราประทับ 
(Electronic Signature and Seal) ได้ที่ http://reg-users.dft.go.th (ระบบลงทะเบียน 
ผู้ประกอบการ) Login โดยใช้ Username กลาง เพื่อเข้าสู่ระบบฯ เลือกหัวข้อ “บริการ
ที่เกี่ยวข้องกับ Username กลาง” คลิกหัวข้อ “จดทะเบียน Electronic Signature and 
Seal”

 (2) กรรมการที่มีอ�านาจลงนามตามท่ีระบุไว้ในหนังสือรับรองฯ ซึ่งมีความ
ประสงค์ใช้โปรแกรมการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ ส่งรูปภาพ
สแกนลายมือชื่อและตราประทับนิติบุคคล พร้อมก�ากับข้อมูลที่ส่งด้วยลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เข้าในระบบฯ

 (3) ผู้รับมอบอ�านาจฯ เฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการฯ สามารถใช้
โปรแกรมการลงลายมอืชือ่และตราประทบัอเิลก็ทรอนกิส์ ส่งรปูภาพสแกนลายมอืช่ือ
และตราประทบันิติบคุคล พร้อมก�ากบัข้อมูลทีส่่งด้วยลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส์ (Digital 
Signature) เข้าในระบบฯ

 (4) ส่งค�าขอฯ เข้าระบบ พร้อมทัง้พมิพ์ค�าขอจดทะเบยีนฯ (ไม่ต้องมเีอกสาร
แนบ) ย่ืนต่อกลุม่งานทะเบยีนและข้อมูล ส�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ ช้ัน 4 อาคาร
กรมการค้าต่างประเทศ สนามบนิน�า้ นนทบรุ ีหรอืส�านกังานพาณชิย์ 8 แห่ง (เชยีงใหม่ 
หาดใหญ่ ชลบุรี สระแก้ว หนองคาย เชียงราย ตาก และมุกดาหาร)

	 21.	 การขอ	 Form	ผ่านระบบ	 EDI	 และระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	
(Digital	Signature)	สามารถใช้กับแบบพิมพ์อะไรได้บ้าง

	 ตอบ กรมการค้าต่างประเทศ ได้น�าระบบ EDI และระบบลงลายมือช่ือ
อเิลก็ทรอนกิส์ (Digital Signature) มาใช้ในการให้บรกิารออกหนงัสือส�าคญัการส่งออก-
น�าเข้าสินค้า ซึ่งประกอบด้วย

1. หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าซึ่งสามารถน�าไปใช้ประกอบการขอรับการ
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีขาเข้าสินค้า ณ ประเทศปลายทาง ได้แก่ Form A, Form D, 
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Form FTA, Form GSTP และ Form E เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ในการขอหนังสือ
รับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า Form C/O ท่ัวไป ที่ออกให้ผู้ส่งออกเพื่อรับรองว่าสินค้าที่
ระบุในหนังสือรับรองฯ เป็นสินค้าท่ีมีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย แต่ไม่สามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์ด้านสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

2. หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�าระภาษีภายใต้ WTO ท้ังในและนอก
โควตา ส�าหรบัสนิค้าเกษตร 22 รายการ เช่น ชา กาแฟ หอมหัวใหญ่ กระเทยีม เป็นต้น

3. ใบอนุญาตการส่งออก-น�าเข้าสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบการส่งออก
และน�าเข้าเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศ เช่น ใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าว 
ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง ไม้ยางพารา ไม้สน ไม้ยูคาลิปตัส เป็นต้น ใบอนุญาตน�าเข้า
สินค้า  รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ดัดแปลงสภาพ สินค้ายา เคมีภัณฑ์ เป็นต้น
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ก�รตรวจคุณสมบัติของสินค้�ท�งด้�นถิ่นกำ�เนิดเพื่อขอใช้สิทธิ
พิเศษฯ

	 22.	 การขอหนังสือรับรอง	 Form	 A	 ต้องยื่นตรวจคุณสมบัติของสินค้า
ทางด้านถิ่นก�าเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากรอย่างไร

	 ตอบ การขอหนังสือรับรอง Form A ส�าหรับสินค้าพิกัดศุลกากรตอนที่ 01-24 
(สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป) ให้ยื่นแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทาง
ด้านถิ่นก�าเนิดพร้อมกับการย่ืนขอหนังสือรับรอง Form A ส่วนสินค้าพิกัดฯ ตอนท่ี 
25-97 (สินค้าอุตสาหกรรม) จะต้องยื่นขอตรวจคุณสมบัติฯ ก่อนการยื่นขอหนังสือ
รับรอง Form A

	 23.	 วิธีการคิดต้นทุนการผลิตเพ่ือขอ	 Form	 D	 และการตรวจถิ่นก�าเนิด
สินค้า	กรณีใช้ถิน่ก�าเนิดสะสมส�าหรับวัตถดุบิท่ีน�าเข้ามาจากประเทศในกลุม่อาเซยีน	
มีขั้นตอนอย่างไร	และเอกสารประกอบการยื่นมีอะไรบ้าง

	 ตอบ การคิดต้นทุนการผลิตสินค้าเพื่อขอ Form D ค�านวณโดยน�ามูลค่ารวม
ของต้นทุนการผลิตในประเทศ (วัตถุดิบในประเทศ + ต้นทุนการผลิตอื่นๆ + ก�าไร + 
ค่าขนส่งไปถึงท่าเรือ หรือด่านที่ส่งออก) หารด้วยราคาสินค้า F.O.B. คูณด้วย 100 
ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องไม่น้อยกว่า 40% จึงจะได้สิทธิขอ Form D

การยื่นขอตรวจถิ่นก�าเนิดสินค้า กรณีใช้ถิ่นก�าเนิดสะสมส�าหรับวัตถุดิบที่น�า
เข้ามาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อใช้ส�าหรับผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศใน
กลุ่มอาเซียนด้วยกันหรือส่งออกไปยังประเทศคู่ภาคีที่มีข้อตกลง FTA กับอาเซียน 
สามารถยืน่ขอตรวจสอบผ่านทางระบบปกต ิ(Manual) หรอืผ่านทางระบบอนิเตอร์เน็ต 
(Internet) เช่นเดียวกับกรณีทั่วไป แต่จะต้องมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้
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1. ส�าเนาหนังสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าแบบ ด ี(Form D) หรอืหนงัสอืรบัรองฯ 
ที่ออกภายใต้ข้อตกลงของแต่ละ FTA จากประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบ

2. ส�าเนาใบขนสินค้าขาเข้าของวัตถุดิบ
3. ส�าเนาใบก�ากับสินค้า (Invoice) ของวัตถุดิบ

	 24.	 การตรวจถิ่นก�าเนิดสินค้า	 กรณีน�าเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ 
มาผลิตสินค้าแล้วส่งออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศสามารถท�าได้หรือไม่

	 ตอบ สามารถกระท�าได้ โดยจะต้องน�าวัตถดุบิดงักล่าวมาผ่านการแปรสภาพ 
อย่างเพยีงพอ (Sufficient Working or Processing) ให้ถกูต้องตามกฎถิน่ก�าเนดิสินค้า 
ที่ก�าหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงของแต่ละระบบสิทธิพิเศษฯ ก็สามารถขอหนังสือรับรอง 
ถิน่ก�าเนดิสนิค้า เพือ่น�าไปใช้ยกเว้นหรอืลดหย่อนภาษศุีลกากรขาเข้าทีป่ระเทศปลายทางได้

	 25.	 กรณีซื้อสินค้าภายในประเทศมาเพ่ือส่งออก	 ผู้ส่งออกสามารถยื่น
ตรวจถิ่นก�าเนิดสินค้าได้หรือไม่	และต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

	 ตอบ  กรณท่ีีผู้ส่งออกไม่ได้เป็นผูผ้ลติสนิค้าเอง สามารถย่ืนตรวจถิน่ก�าเนดิสินค้า
ได้เฉพาะสนิค้าทีซ่ือ้ภายในประเทศ และสนิค้าดังกล่าวเป็นสนิค้าท่ีผลติในประเทศไทย
เท่าน้ัน รวมทัง้เอกสารหลกัฐานการได้มาซึง่สนิค้าจากผูผ้ลติมาแสดงเพือ่ประกอบการ
พจิารณาด้วย

	 26.	 การยื่นขอตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิดใช้เวลากี่วัน

	 ตอบ กรณ ีการยืน่ผ่านทางระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) 
ภายใน 30 นาทต่ีอค�าขอ 1 ฉบบั ส่วนกรณีการยืน่ทางระบบปกต ิ
(Manual) ภายใน 3 วนัท�าการต่อค�าขอ 1 ฉบบั

Internet Manual

วันทำการ
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	 27.	 การยื่นขอตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ินก�าเนิด	 สามารถยื่น
ได้กี่วิธี	

	 ตอบ 1. สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01 ถึงตอนที่ 24 (สินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป) สามารถยื่นผ่านทางระบบปกติ (Manual) ให้ใช้แบบขอรับ
การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ศลุกากร พร้อมกบัการยืน่ขอหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสินค้า ตามประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่องแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิดเพื่อขอ
ใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2549 

 กรณีสินค้าพิกัดศุลกากรตอนที่ 01 ถึงตอนที่ 24 (สินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูป) ส่งออกไปประเทศญีปุ่น่ สามารถย่ืนผ่านทางระบบปกต ิ(Manual) ให้ใช้แบบขอรบั
การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ศุลกากรพร้อมกับการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า ตามประกาศกรมการค้า 
ต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าตามความตกลงระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส�าหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550  
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550

2. สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 25 ถึงตอนที่ 97 (สินค้าอุตสาหกรรม) 
สามารถยืน่ขอตรวจสอบได้ 2 วิธ ีคอืผ่านทางระบบปกต ิ(Manual) หรอืผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet) โดยจะต้องยื่นก่อนการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า 
ดังนี้

 (1) กรณียื่นตรวจสอบผ่านทางระบบปกติ (Manual) ให้ใช้แบบขอรับการ
ตรวจคุณสมบตัฯิ และค�ารบัรองต้นทนุและรายละเอียดการผลิตสินค้าตามประกาศกรม
การค้าต่างประเทศ เรื่อง แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด
เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548

  ส�าหรับสินค้าสิ่งทอตามพิกัดศุลกากร ตอนที่ 50 ถึงตอนที่ 63 ที่จะขอ
หนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิแบบเอ (FORM A) ให้ใช้แบบขอรับการตรวจคณุสมบติัฯ และ



เกี่ยวกับการค�าต�างประเทศเกี่ยวกับการค�าต�างประเทศ

28

ค�ารบัรองต้นทนุการผลติสนิค้าสิง่ทอหรอืค�ารบัรองการใช้วสัดใุนการผลติสนิค้าสิง่ทอ 
ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรือ่ง การตรวจคณุสมบตัทิางด้านถิน่ก�าเนดิของ
สินค้าสิ่งทอที่จะขอหนังสือรับรองแบบเอ (FORM A) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 
2548

 (2) กรณีการย่ืนตรวจสอบผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้กรอกรหัส 
ผู้ใช้และรหัสผ่าน (User Name/Password) เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลต้นทุนการ
ผลิตสินค้าและส่งข้อมูลผ่านทาง Website : www.dft.go.th โดยผู้ขอรับบริการจะ
ต้องเข้าไปในแบนเนอร์ “ระบบบริการ e-Service”    เลือก “ระบบตรวจรับรอง
คุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด”   และพิมพ์ค�ารับรองข้อมูลการผลิต 
สนิค้าถกูต้อง ตามหลกัเกณฑ์ถ่ินก�าเนดิสนิค้าออกจากระบบฯ และน�าค�ารบัรองมายืน่ที่
กลุม่ตรวจสอบรบัรองถิน่ก�าเนิดสนิค้า กองบริหารการน�าเข้าและรบัรองถิน่ก�าเนดิ ช้ัน 3  
อาคารกรมการค้าต่างประเทศ สนามบินน�้า นนทบุรี หรือส�านักงานพาณิชย์
จังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อตรวจยืนยันข้อมูลและ 
รับผลการตรวจคุณสมบัติฯ

	 28.	 การยืน่ขอตรวจคุณสมบัตขิองสนิค้าทางด้านถิน่ก�าเนิดทาง	Internet	
มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง		

	 ตอบ ในการย่ืนขอตรวจคุณสมบตัขิองสนิค้าทางด้านถิน่ก�าเนดิผ่านทางระบบ
อนิเตอร์เน็ต (Internet) จะต้องยืน่ขอรบัรหสัผูใ้ช้และรหัสผ่าน (User Name / Password) 
ก่อน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้า และส่งข้อมูลผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet) ได้ โดยมีขั้นตอนในการขอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศที่ www.dft.go.th

2. เลือกแบนเนอร์ “ระบบบริกำร e-Service” 

3. เลือกหัวข้อ   “ระบบบริการตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้าน 
ถิ่นก�าเนิด”
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4. เลือกเมนู “ลงทะเบียนใหม่”

5. บันทึกข้อมูลลงทะเบียนลงในระบบและพิมพ์ข้อมูลจากระบบ โดยจะต้อง
ลงนามในเอกสารแบบค�าขอลงทะเบียนและค�ารับรองฯ

6. น�าเอกสารแบบค�าขอลงทะเบยีนและค�ารบัรองฯ พร้อมเอกสารประกอบมา
ยื่นที่กองบริหารการน�าเข้าและรับรองถิ่นก�าเนิด ชั้น 3 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ 
หรือส�านักงานพาณิชย์จังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ

7. เอกสารที่ต้องน�ามายื่นขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ได้แก่

7.1 แบบค�าขอลงทะเบียนเป็นผูใ้ช้ระบบบริการตรวจรบัรองคณุสมบตัขิอง
สินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด

7.2 ค�ารับรองของผู้ใช้ระบบบริการตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทาง
ด้านถิ่นก�าเนิดผ่านระบบ Internet และ XML กับกรมการค้าต่างประเทศ

7.3 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

7.4 ส�าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

7.5 ส�าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือส�าเนาหลักฐานอ่ืนที่
แสดงถึงสถานประกอบการผลิตสินค้า (กรณีเป็นผู้ผลิต)

7.6 หนังสือมอบอ�านาจให้ยื่นและรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านพร้อมส�าเนา
บัตรประชาชนของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจ (กรณีผู้มอบอ�านาจและ/หรือ
ผู้รับมอบอ�านาจเป็นชาวต่างประเทศให้แนบส�าเนาใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว/
ส�าเนาหนังสือเดินทาง/ ส�าเนาหนังสืออนุญาตให้ท�างานในประเทศไทยแทนได้)  
ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท

หมำยเหตุ 1. ส�าเนาทุกฉบับต้องรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย

  2. กรณีเอกสาร Username/Password หาย ผู้ประกอบการต้อง
ยื่นจดหมายขอ Username/Password ใหม่ ต่อกองบริหารการน�าเข้าและรับรอง 
ถิ่นก�าเนิด โดยมีเอกสารประกอบตามข้อ 7.3, 7.6 และใบแจ้งความ (ตัวจริง) ยื่นที่ 
ชั้น 5 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ
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ขั้นตอนกำรขอตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้ำทำงด้ำนถิ่นก�ำเนิดผ่ำน
ระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)

เงื่อนไข: ส�าหรับผู ้ประกอบการที่มีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (User Name/ 
Password) เข้าสู่ระบบตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิดเรียบร้อย
แล้วเท่านั้น และด�าเนินการลงทะเบียนขอใช้ Digital Signature ดังนี้

กำรลงทะเบียนขอใช้ Digital Signature

 • คลิกเลือก “ขอใช้ Digital Signature”  

 • กรอกข้อมูลให้ครบตามเงื่อนไขในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*)  

 • จากนั้นตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ครบถ้วนก่อนกดปุ่ม “บันทึก”

 • เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วระบบฯ จะ Preview ค�าขอใช้ Digital Signature

 • สั่งพิมพ์ค�าขอใช้ Digital Signature ออกมาจากระบบฯ

 • ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลทีบ่นัทึกจากค�าขอใช้ Digital Signature 
ถ้าไม่ถูกต้องท�าการแก้ไขและพิมพ์ค�าขอและค�ารับรองการขอใช้ Digital Signature  
ออกมาพร้อมให้กรรมการลงนามและประทับตรานิติบุคคลบริษัทฯ/ห้างฯ เพื่อน�า
เอกสารไปยื่นที่กองบริหารการน�าเข้าและรับรองถิ่นก�าเนิด ชั้น 5 อาคารกรมการค้า
ต่างประเทศ

 • กดปุ่ม “ส่งค�าร้อง” และกดปุ่ม “OK”

วิธีกำรใช้ Digital Signature

 ในกรณีลงทะเบียนขอใช้ Digital Signature เรียบร้อยแล้ว ที่แท็บข้อมูล 
ผู้ขอ ของหน้าบันทึกค�าขอตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด จะ
แสดงเงื่อนไข (Option) ให้เลือกว่าจะใช้หรือไม่ใช้ Digital Signature ในการยื่นค�าขอ
ตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้ Digital 
Signature ให้เลือกที่ “ไม่ใช้ Digital Signature” ระบบจะให้ก�าหนดชื่อ “กรรมการหรือ
ผู้รับมอบอ�านาจให้ลงนามค�ารับรองข้อมูล” ในกรณีที่เลือก “ใช้ Digital Signature” 
เมื่อตรวจสอบผ่านกฎถ่ินก�าเนิดสินค้า ไม่ต้องให้กรรมการลงนามและประทับตรา 
นิติบุคคลบริษัทฯ/ห้างฯ ในค�ารับรองดังกล่าว
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สินค้�ที่มีม�ตรก�รนำ�เข้�และส่งออก

	 29.	 สินค้าที่มีมาตรการน�าเข้าและส่งออก	คืออะไร

	 ตอบ  สินค้าที่มีกฎเกณฑ์ / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หรือวิธีการเกี่ยวกับ
การน�าเข้าและการส่งออก รวมถงึสนิค้าท่ีห้ามน�าเข้าและส่งออก ตามพระราชบญัญตัิ
การส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และ 
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

	 30.	 ข้ันตอนการน�าเข้า	 –	 ส่งออกสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต	 
มีขั้นตอนอย่างไร

	 ตอบ กำรน�ำเข้ำ 1. ผู้น�าเข้าต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขอน�าเข้าท่ีส�านัก
บริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ

    2. ต้องจดแจ้งการน�าเข้าตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด
ก่อนน�าสินค้าเข้าอย่างน้อย 15 วัน ที่กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้า 
ต่างประเทศ

  กำรส่งออก : ต้องมหีนงัสอืรบัรองจากส�านกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ (ปปส.) หรอืหน่วยงานที ่ปปส.มอบหมาย ประกอบ
การขออนุญาตส่งออก

	 31.	 การน�าเข้ายา	 เภสัชเคมีภัณฑ์	 เกลือของเภสัช 
เคมีภัณฑ์	 และเภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงส�าเร็จรูป	 จะต้องด�าเนินการ
อย่างไร
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	 ตอบ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน�ายา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของ
เภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูป เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545 
ก�าหนดให้ต้องยื่นขอใบอนุญาตน�าเข้าก่อนน�าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมี
หนังสือรับรองจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.) แล้วแต่กรณี ประกอบการขออนุญาตน�าเข้า

	 32.	 การน�าเข้าเศษพลาสติก	จะต้องด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็นพลาสติกเป็นสินค้าควบคุมการ 
น�าเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 112) พ.ศ. 2539 ซึ่งปัจจุบันกระทรวง
พาณิชย์ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เป็นผู้มีอ�านาจใน
การอนุญาต รายละเอียดติดต่อส�านักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
โทร. 0 2202 4225-7 หรือค้นหาข้อมูลได้ที่ www.diw.go.th

	 33.	 ทอง	และทองค�าขาว	สามารถน�าเข้าได้หรือไม่	และมีมาตรการในการ 
น�าเข้าอย่างไร

	 ตอบ ทองค�าเป็นสินค้าควบคุมการน�าเข้าตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมการ 
น�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2494 และประกาศ
กระทรวงเศรษฐการ เรือ่ง การน�าสนิค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที ่28) พ.ศ. 2505 
ซึง่จะต้องได้รบัอนญุาตจากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั ส�าหรับทองค�าขาวไม่อยูใ่นข่ายควบคมุการน�าเข้า
ตามพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว แต่ควบคุมการส่งออกตามพระราชกฤษฏกีาควบคมุการ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรซึง่สนิค้าบางอย่าง (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2485 ต่อมาทองค�าขาว 
ได้ยกเลิกการควบคุมการส่งออก เมื่อ พ.ศ. 2535 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
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ด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กระทรวง
การคลังได้ออกประกาศ เรื่อง อนุญาตให้น�าทองค�าเข้ามาในราชอาณาจักรและ 
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งทองค�าและทองค�าขาว ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2534 
และประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง อนญุาตให้น�าทองค�าเข้ามาในราชอาณาจกัรและ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึง่ทองค�าและทองค�าขาว (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 
2542 อนุญาตเป็นการทั่วไปให้ผู้น�าเข้าและผู้ส่งออกสามารถน�าเข้าและส่งออกสินค้า
ทองค�าได้โดยผ่านขั้นตอนพิธีการศุลกากรได้ตามปกติเหมือนสินค้าทั่วไป

	 34.	 การขออนุญาตน�าเข้า-ส่งออกอัญมณีต้องด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ อัญมณีไม่มีการควบคุมการน�าเข้า-ส่งออก ยกเว้นเพชรที่ยังไม่ได้
เจียระไน (เพชรดิบ) ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร 7102.10 7102.21 7102.31 ซึ่งต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้

1. กำรน�ำเข้ำ

 1) ผู้น�าเข้าต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�าเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนกับส�านัก
บริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ

 2) ผู ้น�าเข้าต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกเพชรท่ียังไม่ได้เจียระไน 
(Kimberley Process Certificate : KPC) ซึง่ออกโดยประเทศสมาชกิ Kimberley Process 
เพื่อแสดงประกอบพิธีการน�าเข้าต่อกรมศุลกากร

 3) ผูน้�าเข้าต้องรายงานการน�าเข้าทาง http://kpcs.dft.go.th ให้กรมการค้า
ต่างประเทศทราบ

2. กำรส่งออก

 ผู้ส่งออกต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกเพชรท่ียังไม่ได้เจียระไน (KPC) 
ออกโดยส�านักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อแสดงประกอบ
พิธีการส่งออกต่อกรมศุลกากร
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	 35.	 การข้ึนทะเบยีนเป็นผูน้�าเข้าเพชรทีย่งัไม่ได้เจียระไน	(Rough	Diamonds)	
จะใช้เวลากี่วัน

	 ตอบ สามารถขอขึ้นทะเบียนการน�าเข้าโดยใช้เวลา 1 วัน ได้ท่ีส�านักบริการ
การค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ  

	 36.	 การส่งออกเพชรทีย่งัไม่ได้เจียระไน	มข้ัีนตอนในการด�าเนนิการอย่างไร

	 ตอบ ติดต่อที่ส�านักบริการการค้าต่างประเทศ มีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ส่งออกต้องท�าบตัรประจ�าตวัผูส่้งออก-น�าเข้าสนิค้า/บตัรผูร้บัมอบอ�านาจ 
และการขึน้ทะเบยีน Digital Signature พร้อมรบัรหสัผ่าน (PASSWORD) เพือ่ใช้ในการ
ยื่นขอหนังสือส�าคัญการส่งออก-น�าเข้าสินค้า ผ่านทาง Internet 

2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�าเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
3. รายงานปริมาณเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน คงเหลือตามแบบที่ก�าหนด
4. ส่งข้อมลูทาง Internet เพือ่ขอหนงัสอืรบัรองการส่งออก (Kimberley Process 

Certificate; KPC)
5. ยื่นหลักฐานเอกสารตามระเบียบก�าหนด ช�าระเงินค่าหนังสือรับรองและ 

รับหนังสือรับรอง

	 37.	 การน�าเข้าสินค้าที่ใช้ในการผลิตอาวธุ	 มข้ีอห้ามหรอืไม่	 และด�าเนนิการ
อย่างไร

	 ตอบ ประเทศไทยมกีฎหมายก�ากบัดแูลการน�าเข้าสนิค้าทีใ่ช้ในการผลติอาวธุ 
อยู่ภายใต้หน่วยงานต่างๆ เช่น กองควบคมุยทุธภณัฑ์ กระทรวงกลาโหม โทร. 0 2241 
4094 และส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.  
0 2579 5230, 0 2562 0123 กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 3000
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	 38.	 การน�าเข้าตุ๊กตาหินทราย	 ตัวอย่างหินอ่อนและหินอ่อนแกะสลัก 
จะต้องด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก�าหนดให้หินเป็นสินค้าท่ีต้องขอ
อนญุาตในการน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 ลงวนัที ่16 มิถนุายน 2551 และ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าที่มีมาตรการ
น�าเข้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปตามพระราชก�าหนดพกิดัอตัราศลุกากร 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 ก�าหนดให้ต้องขออนุญาตน�าเข้าหินดังต่อไปนี้

1) หินอ่อน ทราเวอร์ทิน อีคอสซิน หินอ่ืนๆ และหินอะลาบาสเตอร์ ตาม
พิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 25.25 แต่ไม่รวมถึงหินอ่อนก้อนที่มีขนาด
ด้านกว้าง ยาว สูง ด้านละ 50 ซม. ขึ้นไปตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย
ที่ 2515.12.10

2) หินอ่อน ทราเวอร์ทิน และอะลาบาสเตอร์ ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้า
ประเภทย่อยที่ 6802.21.00

3) หินแกรนิต ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 6802.23.00

4) หินอื่นๆ ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยท่ี 6802.29.10 และ 
6802.29.90

โดยยืน่แบบค�าขออนญุาตน�าเข้าได้ทีก่องบรหิารการค้าสนิค้าทัว่ไป กรมการค้า 
ต่างประเทศ (website: www.dft.go.th  บริการข้อมูล Information  เอกสาร
เผยแพร่  แบบค�าขออนุญาตน�าเข้าสินค้าหิน และค�าอธิบายรายละเอียดในการ
ขออนุญาตน�าเข้าสินค้าหิน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558)

ทั้งนี้ หากกรมศุลกากรชี้ว่า ตุ๊กตาหินทราย ตัวอย่างหินอ่อน และหินอ่อน
แกะสลักไม่อยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรดังกล่าว ก็ไม่ต้องขออนุญาตน�าเข้า
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	 39.	 กรณีบุคคลธรรมดาต้องการน�าเข้าหินอ่อนเพ่ือการประดับหรือ
ตกแต่งโรงแรมหรือบ้านพักอาศัย	จะต้องด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ หากหินที่ขอน�าเข้าอยู่ในข่ายควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ  
ตามข้อ 38 ต้องขออนญุาตน�าเข้าโดยอนญุาตให้น�ามาใช้เป็นการเฉพาะตวัเท่านัน้ และ
ไม่อนุญาตให้น�าเข้ามาเพื่อการค้า ทั้งนี้สามารถยื่นแบบค�าขออนุญาตน�าเข้าได้ตาม 
รายละเอยีดในข้อ 38

	 40.	 การน�าเข้าเครื่องยนต์ดีเซลใช้แล้วและอะไหล่รถยนต์ใช้แล้วเข้ามา
จ�าหน่าย	สามารถท�าได้หรือไม่	ต้องด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ 1. เครื่องยนต์ดีเซลส�าเร็จรูปท่ีใช้แล้ว แบบลูกสูบนอนเดี่ยวท่ีมีความจุ
ปรมิาตรช่วงชกัในกระบอกสบูตัง้แต่ 331 ลกูบาศก์เซนตเิมตร ถงึ 1,100 ลูกบาศก์เซนตเิมตร 
ต้องขออนุญาตน�าเข้า โดยจะพิจารณาอนุญาตให้น�าเข้าในปริมาณและตามช่วง 
เวลาทีก่ระทรวงพาณชิย์และส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุเห็นชอบร่วมกนั

  2. อะไหล่รถยนต์ใช้แล้วมิใช่สนิค้าควบคุมของกระทรวงพาณชิย์ (ยกเว้น
ตวัถงัของรถยนต์นัง่ทีใ่ช้แล้วและโครงรถจกัรยานยนต์ทีใ่ช้แล้ว ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง ก�าหนดให้ตัวถังของรถยนต์นั่งท่ีใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ท่ีใช้
แล้ว เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2555 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก�าหนดให้ตัวถังของรถยนต์
นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการน�าเข้ามาใน 
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 และเครื่องยนต์ 
ส่วนประกอบและอปุกรณ์ประกอบทีใ่ช้แล้วบางรายการของรถจกัรยานยนต์ทีม่คีวามจุ
ของกระบอกสูบของเครื่องยนต์ขนาดไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีวงล้อหน้า
หลังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 นิ้ว ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย 
การน�าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 129) พ.ศ. 2541
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	 41.	 การน�าเข้ารถยนต์ใช้แล้วเพ่ือปรับสภาพและส่งออกไปยงัประเทศท่ีสาม	
มีกฎระเบียบอย่างไร

	 ตอบ ผู้ประกอบการที่จะขออนุญาตน�าเข้ารถยนต์ใช้แล้วเพ่ือปรับสภาพแล้ว 
ส่งออก จะต้องข้ึนบัญชีเป็น ผู้ประกอบอุตสาหกรรมปรับสภาพรถยนต์กับกรม
การค้าต่างประเทศ และเป็นนิติบุคคลได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมใน 
เขตอุตสาหกรรมส่งออกการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือเขตปลอดอากร 
กรมศลุกากร มหีนังสือสญัญาค�า้ประกนัของธนาคารพาณชิย์ในวงเงนิ 1 ล้านบาท และ
จะต้องส่งออกรถยนต์ที่ปรับสภาพแล้วภายในระยะเวลา 1 ปี หากไม่ส่งออกภายใน
ก�าหนดจะต้องช�าระค่าปรับในอัตราคันละ 4 เท่าของมูลค่า C.I.F แต่ต้องไม่ต�่ากว่า 1 
แสนบาทต่อคนั และต้องรายงานการน�าเข้า-ส่งออก ให้กรมการค้าต่างประเทศ ภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่การน�าเข้าและส่งออก

	 42.	 การน�าเข้ารถยนต์ลักษณะพิเศษ	มีขั้นตอนการด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ ต้องขออนุญาตน�าเข้า ที่กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม 3 กรมการค้าต่างประเทศ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก�าหนดดังต่อไปนี้

1) อนญุาตให้น�าเข้ามาเพือ่ใช้ในกจิการของตนเองและในปรมิาณเท่าทีจ่�าเป็น

2) รถยนต์ลักษณะพิเศษ หมายถึง รถยนต์ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทท่ี 
87.01 (รถหัวลาก) 87.04 (รถหุ้มเกราะที่ใช้ขนเงิน รถบรรทุกวัสดุอันตราย) และรถ
ตามพิกัดฯ 87.05 ทุกชนิด (เช่น รถเครน รถปั้นจั่น รถกวาดถนน เป็นต้น)

3) ผู้ขออนุญาตน�าเข้าต้องชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

 • ประเภทกิจการ

 • วัตถุประสงค์และเหตุผลความจ�าเป็นในการใช้รถยนต์

 • สัญญาจ้าง
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 • ปริมาณการน�าเข้ารถ ยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตรถ หมายเลขตัวถังรถยนต์ และ
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่ขออนุญาตน�าเข้า

 • เอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ เช่น รปูถ่ายรถยนต์ ใบก�ากบัสนิค้า ใบเสนอราคา 
หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติิบคุคล (เอกสารอายไุม่เกินหกเดอืนนบัแต่วนัท่ีย่ืนขอ) 
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่ขออนุญาตน�าเข้า

	 43.	 ข้ันตอนการขออนุญาตน�ารถยนต์ท่ี ใช ้ ในต่างประเทศเข้ามาใน 
ราชอาณาจักร	จะต้องท�าอย่างไร

	 ตอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการน�าเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว 
ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ว่าด้วยการอนุญาตให้น�ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 ดังน้ี

1. ผู ้ขออนุญาตน�าเข้าที่เป็นคนไทยต้องไปอยู่ต่างประเทศนั้น ติดต่อกัน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน แล้วเดินทางกลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทย กรณี
ผู้น�าเข้าเป็นชาวต่างประเทศจะต้องเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดย
ได้รบัอนญุาตให้เข้ามาจากส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิและ
ต้องได้รับอนุญาตให้ท�างานในประเทศไทยจากกระทรวงแรงงาน หรือส่วนราชการ 
รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัทีเ่กีย่วข้อง เว้นแต่ชาวต่างประเทศทีเ่กษยีณอายุ
การท�างานแล้วที่มีความประสงค์จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยกับคู่สมรส โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตท�างานในประเทศไทย ให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ต้องถอืกรรมสทิธ์ิหรอืครอบครองรถยนต์ทีข่ออนญุาตน�าเข้าระหว่างทีอ่ยูใ่น
ประเทศนั้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือวัน
ครอบครองรถยนต์ทีข่ออนญุาตน�าเข้าจนถงึวันทีเ่ดินทางกลบัเข้ามาอยูใ่นประเทศไทย

3. ต้องมใีบอนญุาตขบัขีร่ถยนต์ของประเทศทีใ่ช้รถหรอืใบอนญุาตขบัขีร่ถยนต์
นานาชาติเพือ่แสดงว่าได้ใช้รถยนต์คนัทีข่ออนญุาตน�าเข้า ในขณะท่ีถอืกรรมสทิธิห์รอื
ครอบครองรถยนต์นั้นในต่างประเทศ
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4. อนุญาตให้น�าเข้าได้คนละ 1 คัน และห้ามมิให้จ�าหน่าย จ่าย โอน รถยนต์
ที่ได้รับอนุญาตให้น�าเข้าดังกล่าวไปให้ผู้อื่นภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับ
อนุญาตให้น�าเข้า เว้นแต่ในกรณีตกทอดทางมรดกตามกฎหมาย

	 44.	 การน�าเข้ารถยนต์ใช้แล้วเพื่อมาจ�าหน่ายสามารถท�าได้หรือไม่

	 ตอบ รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าควบคุมการน�าเข้าตามประกาศกระทรวง
เศรษฐการ เรือ่ง การน�าสนิค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร (ฉบบัท่ี 50) พ.ศ. 2512 ประกาศ
กระทรวงเศรษฐการ เรือ่ง การน�าสนิค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที ่66) พ.ศ. 2515 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน�าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 85)  
พ.ศ. 2534 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน�ารถบรรทุกคนโดยสารตั้งแต่
หกล้อขึ้นไปที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 ไม่สามารถน�าเข้ามาเพื่อการ
พาณิชย์ได้

	 45.	 ขั้นตอนเบื้องต้นในการส่งออกผักผลไม้ไปจีนมีอย่างไรบ้าง

	 ตอบ ปัจจุบันผลไม้ของไทยที่จีนอนุญาตให้น�าเข้าได้มี 23 ชนิด คือ ทุเรียน 
ล�าไย มงัคดุ สบัปะรด ละมดุ กล้วย เสาวรส ลิน้จี ่มะพร้าว น้อยหน่า มะขาม มะละกอ 
มะเฟือง มะม่วง ฝรั่ง เงาะ ชมพู่ ขนุน สละ ลองกอง ส้มเขียวหวาน ส้ม และส้มโอ 

ผลไม้ 5 ชนิดที่ต้องปฏิบัติตามพิธีสารไทย-จีน ได้แก่ ล�าไย ลิ้นจี่ ทุเรียน มังคุด
และมะม่วงต้องขึน้ทะเบยีนสวน GAP และทะเบียนโรงคดับรรจ ุGMP กบักรมวชิาการ
เกษตร ส�าหรับล�าไยและทุเรียน ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกับกรมวิชาการเกษตร 
โดยภาชนะหรือกล่องบรรจุ ต้องระบุข้อความที่ก�าหนดดังนี้

 - ชื่อบริษัทผู้ส่งออก (Name of exporting company)
 - ชนิดผลไม้ (Fruit Type)
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 - หมายเลขโรงหีบห่อจดทะเบียน (ทะเบียนโรงคัดบรรจุ)
 - วันที่บรรจุ (Packing date)

 - ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษ หรอืภาษาจีน ว่า Export to the People’s 
Republic of China และตอ้งปราศจากแมลงวนัผลไม ้ไม่มกีิง่ ก้าน ใบและดนิ และต้อง
ไม่พบสาร Methamidophos ในผลไม้ที่ส่งออก ส่วนล�าไยที่ส่งออกมีข้อก�าหนดในการ
ใช้สารซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ต้องไม่เกนิ 50 PPM. ทีเ่นือ้ล�าไย ลิน้จีต้่องมก้ีานยาว 
ไม่เกนิ 15 ซม. ภาชนะบรรจตุ้องใหม่ สะอาด และระบขุ้อความตามท่ีก�าหนด นอกจากนี ้ 
ทุเรียนต้องปลอดจากศัตรูพืชควบคุมของจีน

ผลไม้ไทยที่ส่งออกไปจีน ไม่ต้องเสียภาษีน�าเข้า โดยต้องมีหนังสือรับรอง 
ถิน่ก�าเนิดสนิค้า (Form E) ไปแสดงต่อศลุกากรประเทศจนี สามารถขอ Form E ได้ทีส่�านกั
บริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม จีนเก็บภาษีมูลค่า
เพิม่ร้อยละ 13 และหากส่งผ่านมณฑลใดจะต้องศึกษากฎระเบยีบของมณฑลนัน้ด้วย

ขอจดทะเบียนเป็นผูส่้งออกได้ที ่กลุ่มจดทะเบยีนและออกใบรบัรอง กองพฒันา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช โทร. 02-579-6133

ขอให้รับรองสุขอนามัยพืชได้ที่ กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร โทร. 02-940-
6466-8, 02-579-1581

	 46.	 กฎระเบียบในการส่งออกเนื้อไก่ไปต่างประเทศเป็นอย่างไร

	 ตอบ 1. ต้องขออนุญาตน�าซากสัตว์ออกนอกประเทศกับกรมปศุสัตว์หรือ 
ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ณ ท่าที่ส่งออก

2. คุณภาพมาตรฐานต้องเป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไข หรือข้อก�าหนดของ
ประเทศปลายทางและการส่งออกไปบางประเทศ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
และสิงคโปร์ เป็นต้น ต้องส่งออกจากโรงงานที่ได้รับการตรวจรับรองจากประเทศ 
ผู้น�าเข้าแล้วเท่านั้น
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3. ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) จากกรมปศุสัตว์
ประกอบการส่งออก

4. กรณีส่งออกเนื้อไก่แปรรูปและไก่หมักเกลือไปสหภาพยุโรปภายใต้โควตา 
น�าเข้า ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ เพื่อประกอบการน�าเข้าด้วย

5. การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางต้องได้รับการตรวจและ
รับรองว่าเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามและเป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล

ทั้งนี้ กฎระเบียบตามข้อ 1, 2, 3 และ 5 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กรมปศุสัตว์ โทร. 0 2653 4444 และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย  
โทร. 0 2949 4114, 0 2949 4079 และ 0 2949 4215

	 47.	 ปลาทะเลสวยงามมีขั้นตอนในการส่งออกอย่างไร

	 ตอบ ปลาทะเลสวยงามมีชีวิต 317 ชนิด ตามชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2549 ต้องมีหนังสือรับรอง (1) หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จาก
การเพาะพนัธุ ์หรอื (2) หนงัสอืรบัรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามท่ีได้จากการน�าเข้า หรอื 
(3) หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ส่งออกเพื่อศึกษาวิเคราะห์ หรือกรณีอื่น
ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า จากกรมประมง เพื่อแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบพิธีการส่งออก 
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ที่กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น�้าตาม อนุสัญญา กรมประมง  
โทร. 0 2579 9767 
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	 48.	 ไม้ประเภทใดบ้างที่สามารถส่งออกได้

	 ตอบ อนุญาตให้ส่งไม้และไม้แปรรูป ในกรณีต่อไปนี้ 

1. ไม้ยำงพำรำ อนญุาตให้ส่งออกโดยไม่จ�ากดัปรมิาณ โดยให้ยืน่ค�าร้องขอรบั
ใบอนุญาตส่งออกพร้อมแสดงส�าเนาบญัชรีาคาสนิค้าหรอืใบเสนอราคาสนิค้าล่วงหน้า
หรือหลักฐานทางการค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว

2. ไม้สน อนุญาตให้ส่งออกตามปริมาณที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง จาก 
กรมป่าไม้หรอืผูซ้ึง่กรมป่าไม้มอบหมาย ว่าเป็นไม้ทีอ่ยูใ่นหลกัเกณฑ์กรณใีดกรณหีนึง่
ต่อไปนี้

 1) ไม้สนที่ตัดออกจากป่าในบริเวณที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
จ�าเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าในบริเวณนั้น เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้นๆ

 2) ไม้สนที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนป่าของกรมป่าไม้

 3) ไม้สนประดิพัทธ์ที่ตัดจากสวนไม้สนประดิพัทธ์ที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์

 โดยให้ยื่นค�าร้องขอรับใบอนุญาตส่งออกพร้อมแสดงหลักฐาน ประกอบ
ด้วย หนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ที่กรมป่าไม้มอบหมายว่าเป็นไม้สนท่ีอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และส�าเนาบัญชีราคาสินค้า หรือใบเสนอราคาสินค้าล่วง
หน้า หรือหลักฐานการค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว

3. ไม้ทีท่�ำออกจำกสวนป่ำ อนญุาตให้ส่งออกตามปรมิาณทีก่�าหนดในหนงัสอื
รับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งกรมป่าไม้มอบหมาย

 โดยให้ยื่นค�าร้องขอรับใบอนุญาตส่งออกพร้อมแสดงหลักฐาน ประกอบ
ด้วย หนงัสอืรบัรองจากกรมป่าไม้หรอืผูท้ีก่รมป่าไม้มอบหมายว่าเป็นไม้ทีท่�าออกจาก 
สวนป่า และส�าเนาบัญชีราคาสินค้า หรือใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้า หรือหลักฐาน
การค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว

 ส�าหรับ ไม้สักสวนป่ำ อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ส่งออก
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	 49.	 สามารถน�าเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ท�าด้วยไม้จากเมียนมาได้หรือไม่

	 ตอบ 1. ไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมท้ังสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ท่ีท�าด้วยไม้ 
ซึ่งน�าเข้ามาทางด่านศุลกากรท่ีบริเวณชายแดนเขตจังหวัดที่ติดต่อกับเมียนมาและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา รวม 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน 
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด จะต้องมีใบรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า 
(Certificate of Origin : C/O) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่
ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบพธีิการน�าเข้า โดยไม่ต้องยืน่ค�าร้องขอใบอนญุาต
น�าเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ

2. ห้ามน�าเข้าไม้ซงุท่อนและไม้แปรรปูประเภทไม้สกั ไม้ยาง และชนดิทีต่รงกบั
ไม้หวงห้ามตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก�าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ทางแนว
ชายแดนจังหวัดตากและกาญจนบุรี

3. สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดท่ีท�าด้วยไม้ ที่น�าเข้ามาทางพรมแดน
ด่านเจดีย์สามองค์ อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจุดน�าเข้า-ส่งออกในเขต
อ�าเภอแม่สอดและอ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยท่ีผู้จดทะเบียนพาณิชย์ไว้กับ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจดทะเบียนขออนุญาตตั้งโรงค้า 
สิ่งประดิษฐ์ไว้กับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องมี C/O หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกแสดง
ต่อกรมศุลกากรประกอบพิธีการน�าเข้า
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	 50.	 ดอกกล้วยไม้สดส่งออกไปยังสหภาพยุโรป	ต้องด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ 1. ต ้องจดทะเบียนเป็นผู ้ส ่งออกดอกกล้วยไม ้สดออกไปนอก 
ราชอาณาจักรกับกรมวิชาการเกษตร

2. ดอกกล้วยไม้สดที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช 
(Phytosanitary Certificate) จากกรมวิชาการเกษตรแสดงต่อพนักงานศุลกากรในการ
ส่งออก

 ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ส�านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร โทร. 0 2940 6466-8 และ 0 2579 1568

	 51.	วัตถุโบราณ	จ�าพวก	ถ้วย	ชาม	ส่งออกไปต่างประเทศ	มีข้อห้ามหรือไม่ 
อย่างไร

	 ตอบ ในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศ ไม่ได้ก�าหนดระเบยีบน�าเข้า-ส่งออก 
ถ้าต้องการขอหนงัสือรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าให้ตดิต่อ ส�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ 
กรมการค้าต่างประเทศ หรือติดต่อโดยตรงที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
โทร. 0 2623 6450, 0 2225 2652

	 52.	 การน�าเข้ายางพาราจากมาเลเซียมีวิธีการอย่างไรบ้าง

	 ตอบ ผู ้น�าเข ้าหรือส่งออกยางพาราจะต้องขอใบอนุญาตค้ายางจาก 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนท�าพิธีการน�าเข้า/ส่งออก  
กับกรมศุลกากร ซึ่งผู ้ประกอบการสามารถติดต่อโดยตรงกับกรมวิชาการเกษตร  
โทร. 0 2579 0151-7 ส�าหรับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้ก�าหนด
ระเบียบการน�าเข้าส่งออกยางพารา การขออนุญาตน�าเข้า-ส่งออกยางพาราขอได้ที่
สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 0 2579 7557-8
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	 53.	 การส่งออกน�า้มันเชือ้เพลิง	และผลิตภัณฑ์ไปประเทศกมัพูชา	มข้ัีนตอน
ในการด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ ได้มีประกาศ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้า 
ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 65) พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2548 เป็นผลให้การส่งออก 
น�้ามันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิงที่ส่งออกทางด่านศุลกากรบริเวณ
ชายแดนด้านประเทศกมัพชูา ไม่ต้องขออนญุาตส่งออก ตัง้แต่วนัที ่7 มถินุายน 2548 
เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ตาม การส่งออกน�้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด จะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานก�าหนด ซึ่งสามารถติดต่อสอบถาม 
รายละเอียดได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน โทร. 0 2794 4000

	 54.	 การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ส่งผลต่อการน�าเข้าสินค้า
ของไทยอย่างไร

	 ตอบ การน�าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศหรอืจากกลุม่ประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเข้ามาในราชอาณาจักร ประเทศไทยได้ก�าหนดมาตรการ/ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดระเบียบบริหารการน�าเข้าสินค้ามิให้เกิดผลกระทบต่อ 
ผู้บริโภคและ/หรืออุตสาหกรรมในประเทศโดยการออกประกาศ จ�านวน 8 ประกาศ 
10 รายการสนิค้า ได้แก่ พดัลม หม้อหงุข้าว หลอดไฟ เครือ่งในสกุร มนัส�าปะหลงัและ
ผลิตภณัฑ์มนัส�าปะหลงั ส้ม หอมแดง ยางรถใหม่ เครือ่งท�าน�า้อุน่และน�า้ร้อนระบบก๊าซ 
และเครื่องพิมพ์สามมิติ

	 55.	 อยากทราบข้ันตอนการน�าเข้าสินค้าที่มีการจัดระเบียบการน�าเข้า	
(พัดลม	หม้อหุงข้าว	หลอดไฟ	 เครื่องท�าน�้าอุ่นและน�้าร้อนระบบก๊าช	ยางรถใหม่	
เคร่ืองในสุกร	มนัส�าปะหลัง	ผลิตภณัฑ์มันส�าปะหลงั	หอมแดง	และส้ม)	ต้องด�าเนนิ
การอย่างไร
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	 ตอบ 1. ต้องมีหนังสือรับรองของประเทศผู้ส่งออก มาแสดงต่อกรมศุลกากร
ในการน�าเข้า

 • สนิค้ำพดัลม หม้อหงุข้ำว หลอดไฟ และเครือ่งท�ำน�ำ้อุน่และน�ำ้ร้อน
ระบบก๊ำซ มีหนังสือรับรองมาตรฐาน Competent Authority : CA

 • สินค้ำยำงรถใหม่ มีหนังสือรับรองมาตรฐาน Competent Authority : 
CA และหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า Certificate of Origin : C/O

 • สินค้ำเครื่องในสุกร มีหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) 
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจของประเทศผู ้ส ่งออกหรือออกให้โดย
หน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู ้ส ่งออกให้การรับรอง 
(Competent Authority : CA)

 • สินค้ำมันส�ำปะหลัง มีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช Phytosanitary 
Certificate หรือ Competent Authority : CA

 • สินค้ำผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง มีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช 
Phytosanitary Certificate หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า Certificate of Origin : C/O 
และหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า

 • สินค้ำหอมแดง และส้ม มีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช Phytosanitary 
Certificate หรือ Competent Authority : CA

2. ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�าเข้าโดยมีขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1  เลือกแบนเนอร์ “ระบบบริการ e-Service”     “ระบบ
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ”   เพื่อขอ User Name กลาง และขอมีบัตรประจ�าตัว 
ผู้ส่งออก-น�าเข้าสินค้า ที่ส�านักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ  
ก่อนยื่นค�าขอขึ้นทะเบียน

 ข้ันตอนที ่2  ยืน่ค�าขอข้ึนทะเบยีนเป็นผูน้�าเข้าสินค้า เลือกแบนเนอร์ “ระบบ
บริการ e-Service”     “ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ”    เลือก
บริการที่เกี่ยวข้องกับ User Name กลาง    ขึ้นทะเบียนการน�าเข้าตามมาตรการ
จัดระเบียบ 
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 • น�าเอกสารขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 พร้อมหลักฐานเอกสารยื่นที่
ส�านักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ หรือส�านักงาน
พาณิชย์จังหวัด 8 แห่ง (เชียงใหม่ หาดใหญ่ ชลบุรี สระแก้ว หนองคาย เชียงราย ตาก 
และมุกดาหาร) การขึ้นทะเบียนมีอายุ 1 ปี จะสิ้นสุดทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้เมื่อครบ 1 ปี ผู้น�าเข้าสินค้าดังกล่าวให้ยื่นค�าขอต่อทะเบียน ที่ส�านักบริการการ
ค้าต่างประเทศ ชั้น 4 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ หรือส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
8 แห่ง (เชียงใหม่ หาดใหญ่ ชลบุรี สระแก้ว หนองคาย เชียงราย ตาก และมุกดาหาร) 
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม ของทุกปี

3. ต้องเกบ็สนิค้าทีน่�าเข้าแยกจากสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ประเภทอืน่ไว้ในสถาน
ที่เฉพาะ ให้ง่ายต่อการตรวจสอบตามที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ

4. ต้องรายงานการน�าเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานที่เก็บรักษา การ
จ�าหน่ายจ่ายโอน และปรมิาณคงเหลอืของสนิค้า เป็นประจ�าทกุเดอืน ตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศก�าหนด

5. ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บสินค้า เพื่อตรวจสอบ
ปริมาณที่น�าเข้า ปริมาณคงเหลือ รวมทั้ง ปริมาณที่จ�าหน่ายจ่ายโอน รายชื่อและที่
อยู่ของผู้รับสินค้า ทั้งนี้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนต้องแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน พร้อม
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารให้กรมการค้าต่างประเทศทราบ (หากผู้ท่ีได้รับ 
การขึ้นทะเบียนไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่ต้องให้เจ้าของสถานท่ีท�าหนังสือยินยอมต่อ
กรมการค้าต่างประเทศให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บสินค้าได้)

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dft.go.th เลือก “บริการข้อมูล 
Information”    “สินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบการน�าเข้า”    “การขึ้นทะเบียน
เป็นผู้น�าเข้าตามมาตรการจัดระเบียบ”
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	 56.	 ขั้นตอนการน�าเข้าสินค้าเครื่องพิมพ์สามมิติต้องด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ 1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้ำเครื่องพิมพ์สำมมิติโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
(ยื่นแบบ คพ.1)

1) www.dft.go.th เลือกแบนเนอร์ “ระบบบริการ e-Service” เลือก “ระบบ 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ” และเลือก “ลงทะเบียนขอ User Name กลาง” จากนั้น
ด�าเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในระบบ

2) เมื่อได้ User Name กลางแล้ว ให้ Login โดยใช้เลขหลังบัตรประจ�าตัว 
ผูส่้งออก-น�าเข้า (บตัรสฟ้ีา) และเลอืกรายการขึน้ทะเบยีนเป็นผู้น�าเข้าเครือ่งพมิพ์สาม
มิติ ทั้งนี้ ผู้ยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนต้องส่งแบบค�าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์
แบบค�าขอดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ดังนี้

 • กรณีบุคคลธรรมดา ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนา
หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตท�างานของกระทรวงแรงงาน (กรณีชาวต่างชาติ) และ
ใบส�าเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

 • กรณีนิติบุคคล
  1) ส�าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล จากกรมพฒันาธรุกจิ

การค้า กระทรวงพาณชิย์ หรอืหน่วยงานทีไ่ด้รบัมอบหมายจากกรมพฒันาธรุกจิการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนหรือส�าเนาหนังสือ
รับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานอื่นที่มีอ�านาจ

  2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาหนังสือเดินทางหรือ 
ใบอนุญาตท�างานของกระทรวงแรงงาน (กรณีชาวต่างชาติ) และส�าเนาใบทะเบียน 
พาณิชย์ (ถ้ามี) 

  ยื่นต่อส�านักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
2. แจ้งปริมำณกำรน�ำเข้ำล่วงหน้ำที่กองบริหำรกำรค้ำสินค้ำท่ัวไป  

(ยื่นแบบ คพ.2) แจ้งปริมาณการน�าเข้าล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนน�าสินค้าเข้า 
(ไม่จ�ากัดปริมาณการน�าเข้า) พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

 1) ส�าเนาใบก�ากับสินค้า (Invoice)
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 2) ภาพถ่ายหรือภาพพิมพ์ตัวอย่างสินค้า พร้อมส�าเนาเอกสารแสดง
คุณลักษณะ (Specification) ของสินค้าที่น�าเข้า

3. รำยงำนกำรน�ำเข้ำ กำรครอบครอง กำรจ�ำหน่ำย จ่ำย โอน ให้เช่ำ หรือ
ให้เช่ำซื้อเครื่องพิมพ์สำมมิติ โดยให้จัดท�ำเป็นรำยงำนส่งให้กองบริหำรกำรค้ำ
สินค้ำทั่วไปปีละ 2 ครั้ง (ยื่นแบบ คพ.3)

 1) ทุกสิ้นเดือนมิถุนายน (ส่งภายใน 15 กรกฎาคม)
 2) ทุกสิ้นเดือนธันวาคม (ส่งภายใน 15 มกราคม)

4. หำกผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้ำเครื่องพิมพ์สำมมิติ ไม่จัดท�ำรำยงำนฯ  
3 ครั้งติดต่อกัน จะถูกเพิกถอนกำรขึ้นทะเบียน

ทั้งนี้ สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dft.go.th เลือก “บริกำร
ข้อมูล Information”    เลือก “สินค้ำที่มีมำตรกำรจัดระเบียบน�ำเข้ำ”

ท�ำบัตรประจ�ำตัวผู้ส่งออก-น�ำเข้ำสินค้ำ ขึ้นทะเบียนผู้น�ำเข้ำ (แบบ คพ.1)

น�ำใบแจ้งจำกกรมฯ
ยื่นต่อกรมศุลกำกร

รำยงำนกำรน�ำเข้ำ (แบบ คพ.3)

แจ้งปริมำณกำรน�ำเข้ำล่วงหน้ำ (แบบ คพ.2)

	 57.	 สินค้าใดบ้างที่อยู่ภายใต้มาตรการห้ามน�าผ่านหรือควบคุมการน�า
ผ่านภายใต้พระราชบัญญัตกิารส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร 
ซึง่สินค้า	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2558	ของกระทรวงพาณชิย์	และหากผู้ ใดฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัิ
ตามจะมีบทลงโทษอย่างไร

	 ตอบ • สินค้ำห้ำมน�ำผ่ำน

 1 สินค้ำห้ำมน�ำผ่ำน 8 รำยกำร เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ และความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน (มีผลใช้บังคับ 12 กุมภาพันธ์ 2559) ได้แก่
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  (1) สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า
ของผู้อื่น

  (2) สนิค้าแถบบนัทกึเสยีง (เทปเพลง) แผ่นบนัทกึเสยีง (คอมเเพก็ดสิก์) 
แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือหรือสินค้าอื่นใดที่ท�าซ�้า
หรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

  (3) บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

  (4) เครื่องเล่นเกมทั้งที่เป็นเครื่องครบชุดสมบูรณ์หรือบางส่วน

  (5) ช้าง 

  (6) เทวรปู ชิน้ส่วนของเทวรปู พระพทุธรปู และชิน้ส่วนของพระพทุธรปู

  (7) โบราณวัตถุที่มีแหล่งก�าเนิดในต่างประเทศ  

  (8) สารกาเฟอีน

 2 สินค้ำต้องห้ำมน�ำผ่ำนรำชอำณำจกัรตำมมติคณะมนตรคีวำมมัน่คง
แห่งสหประชำชำติ รวม 9 ประเทศ ได้แก่ (1) สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  
(2) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (3) สาธารณรัฐไลบีเรีย (4) สาธารณรัฐซูดาน (5) 
สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (6) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (7) สาธารณรัฐ
สงัคมนยิมประชาชนอาหรบัลเิบยี (8) รฐัเอรเิทรยี และ (9) สหพนัธ์สาธารณรฐัโซมาเลยี 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะมนตรีความม่ันคง 
แห่งสหประชาชาติ (มีผลใช้บังคับ 12 กุมภาพันธ์ 2559)

 3 ก�ำหนดให้อำวุธและยุทโธปกรณ์ และทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจ เป็น
สินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามน�าเข้า และห้ามน�าผ่านราชอาณาจักรไปยังรัฐอิสลาม
แห่งอิรักและเลแวนต์ (ISIL) และกลุ่มอัลกออิดะฮ์ (AL-Quaida)

• สินค้ำที่มีมำตรกำรจัดระเบียบกำรน�ำผ่ำน

 1. มันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง เป็นสินค้าที่ต้องน�าผ่านทาง
ด่านตรวจพชืทีก่ระทรวงเกษตรฯ ก�าหนด ต้องมหีนงัสอืรบัรองสขุอนามัยพชื และต้อง
มีหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้ามาแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการน�าผ่าน เพ่ือ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการสาธารณสุข (มีผลใช้บังคับวันที่ 13 เมษายน 2559)
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 2. ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ นอกเหนือจากที่ห้ามน�าผ่าน
เป็นสินค้าที่ต้องน�าผ่านทางด่านศุลกากรที่มีด่านป่าไม้หรือมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปฏิบัติ
หน้าที่ ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการน�า
ผ่าน ส�าหรับไม้ท่อน และไม้แปรรูป ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืชแสดงต่อ 
ด่านตรวจพืช เพื่อตรวจสอบก่อนน�ามาแสดงต่อกรมศุลกากรและต้องมีใบเบิกทาง
ก�ากับไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ส�าหรับกรณีที่ไม้ท่อนหรือไม้แปรรูปนั้นเป็นไม้
พะยงู ต้องมเีอกสารการอนญุาตให้น�าผ่านของกรมวชิาการเกษตรด้วย สิง่ประดษิฐ์จะ
ควบคุมเฉพาะ ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ บานประตู บานหน้าต่าง ไม้วงกบ ไม้คิ้ว และไม้บัว 
รวมถึงไม้ประสาน ไม้ปาร์เก้ ไม้ปพูืน้รางลิน้รอบตวัและไม้โมเสก ตามขนาดท่ีกรมป่าไม้
ก�าหนด เพื่อคุ้มครองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (มีผลใช้บังคับ 1 ธันวาคม 2559)

 3. ข้าว เป็นสินค้าที่ต้องน�าผ่านทางด่านตรวจพืชตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก�าหนด และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก�าหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยการกกัพชืและกฏหมายว่าด้วยพนัธ์ุพืช ต้องมหีนงัสอืรบัรองสขุอนามยั
พืช (Phytosanitary Certificate) และหนังสือรับรองถ่ินก�าเนิดสินค้า (Certificate of 
Origin : C/O) มาแสดงต่อด่านตรวจพชืเพ่ือตรวจสอบก่อนน�ามาแสดงต่อกรมศลุกากร

• บทลงโทษ
 หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยน�าผ่านสินค้าต้องห้าม 

น�าผ่านจะมีบทลงโทษ ดังนี้

 1. ผู้ใดน�าผ่านซึ่งสินค้าที่ได้มีการประกาศก�าหนดให้เป็นสินค้าต้องห้าม 
น�าผ่าน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ห้าปี หรือปรับเป็นเงินสองเท่าครึ่งของสินค้าที ่
น�าผ่าน หรือทั้งจ�าทั้งปรับ กับให้ริบสินค้ารวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใดๆ ที่ใช้ใน
การบรรทุกสินค้า รวมทั้งพาหนะที่ใช้ลากจูงพาหนะบรรทุกสินค้านั้น

 2. ผู้ใดน�าผ่านซึ่งสินค้าโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ 
ทั้งจ�าทั้งปรับ
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ก�รค้�และก�รลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้�น

	 58.	 การท�าการค้าและการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านจะต้องด�าเนินการ
อย่างไร	และหากมีการน�าเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านต้องเสียภาษีหรือไม่

	 ตอบ กฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน หากต้องการไปลงทุน
สามารถติดต่อท่ีหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศเพ่ือนบ้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
เมียนมา: www.dica.gov.mm หรือ www.myanmar.com/govt/trade กัมพูชา: www.
cambodiainvestment.gov.kh สปป.ลาว: www.investlaos.gov.la มาเลเซีย: www.
mida.gov.my เวยีดนาม: www.investimvietnam.vn หรอืจาก: www.asean.org/asean/
asean-secretariat

ในด้านการน�าเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90  
มีอตัราภาษอียูร้่อยละ 0-5 โดยสามารถตรวจสอบพกิดัรายการสนิค้าท่ีต้องการน�าเข้า 
เพื่อตรวจสอบอัตราภาษีน�าเข้าได้ที่ www.customs.go.th ทั้งนี้ มีสินค้าบางรายการมี
มาตรการด้านสุขอนามัยหรือความปลอดภัย เพื่อปกป้องผู้บริโภค

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ติดต่อได้ท่ี 
กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน โทร. 0 2 547 5100 หรือสามารถค้นหาข้อมูล
ได้ทีเ่วบ็ไซต์ www.dft.go.th เลอืกแบนเนอร์ “ศนูย์บรกิารข้อมลูการค้าชายแดน” หรอื 
เลอืกแบนเนอร์ “บรกิารข้อมูล Information”    เลอืก “เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ”
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สินค้�ภ�ยใต้ WTO

	 59.	 การเป็นผู้ส่งออกกาแฟ	จะต้องด�าเนินการอย่างไรบ้าง

	 ตอบ ผู้ส่งออกกำแฟต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพาณิชยกิจเป็นผู้ค้ากาแฟ หรือ
สินค้าทางการเกษตรออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ ส�าหรับการส่งออกกาแฟท่ีผลิต
ภายในประเทศ หรือเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟ 
ส�าหรับการส่งออกกาแฟที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟดิบที่น�าเข้าจากต่างประเทศ

(2) ต้องข้ึนทะเบยีนเป็นผูส่้งออกกาแฟรบัอนญุาตไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ 
ส�าหรับการส่งออกกาแฟที่ผลิตภายในประเทศหรือการส่งออกกาแฟที่ผลิตจากเมล็ด
กาแฟดิบท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศประเภทใดประเภทหนึ่งหรือท้ังสองประเภทก็ได้ 
เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออก และหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า กาแฟตาม
แบบองค์การกาแฟระหว่างประเทศ (International Coffee Organization: ICO) (ส�าหรบั
กาแฟที่ผลิตภายในประเทศ)

	 60.	 การรายงานการส่งออกกาแฟ	จะต้องรายงานการรบัซือ้กาแฟภายใน
ก�าหนดกี่วัน

	 ตอบ ผู ้ส ่งออกกาแฟรับอนุญาต จะต ้องรายงานปริมาณการรับซื้อ 
ปริมาณการส่งออก ปริมาณคงเหลือและสถานที่เก็บกาแฟ ผ่านระบบรายงาน
การน�าเข้า-ส่งออก (e-report) เป็นประจ�าทุกเดือน ภายใน 7 วันท�าการของ
เดือนถัดไป ตามแบบรายงานที่ก�าหนดท้ายระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งกาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร  
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
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	 61.	ข้อยกเว้นในการส่งออกกาแฟ	คือ

	 ตอบ	  การส่งออกกาแฟเพื่อใช้เฉพาะตัว เพื่อใช้ในยานพาหนะ หรือเพื่อเป็น
ตวัอย่างทีม่ปีรมิาณการส่งออกในแต่ละครัง้ไม่เกนิปรมิาณท่ีก�าหนดดงัต่อไปนี ้ไม่ต้อง
ขออนุญาตส่งออก

1) ผลกาแฟ ส่งออกครั้งละไม่เกิน 120 กิโลกรัม

2) กาแฟกะเทาะเปลือกแต่ยังมีเยื่อหุ้มอยู่ ส่งออกครั้งละไม่เกิน 75 กิโลกรัม

3) เมล็ดกาแฟที่ยังไม่คั่ว ส่งออกครั้งละไม่เกิน 60 กิโลกรัม

4) เมล็ดกาแฟที่คั่วแล้ว ส่งออกครั้งละไม่เกิน 50.40 กิโลกรัม

5) กาแฟผง หรือน�้าเชื้อหรือน�้าเคี่ยวข้น ส่งออกครั้งละไม่เกิน 23 กิโลกรัม

ส�าหรับการส่งออกกาแฟเพื่อใช้เฉพาะตัว เพ่ือใช้ในยานพาหนะ หรือเพื่อ
เป็นตัวอย่างที่มีปริมาณการส่งออกในแต่ละคร้ังเกินกว่าปริมาณท่ีก�าหนดข้างต้น  
กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป

	 62.	 การส่งออกสินค้ากาแฟปรงุส�าเรจ็รปู	3	in	1	พิกดัฯ	2101.12.90	ซึง่มี
อัตราส่วนผสมน�้าตาลทราย	ร้อยละ	54	ครีมเทียมร้อยละ	37	และกาแฟส�าเร็จรูป
ร้อยละ	9	จะต้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกกาแฟหรือไม่

	 ตอบ กาแฟปรุงส�าเร็จรูปที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อ และส่ิงเข้มข้นของกาแฟผสม
อยู่น้อยกว่าร้อยละ 36.54 ไม่ต้องขออนุญาตส่งออก เป็นไปตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การส่งออกกาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 8 
สิงหาคม 2551 หรือ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก คู่มือการน�าเข้าและส่งออก
กาแฟ ดาวน์โหลดเอกสารทาง www.dft.go.th ในส่วนของ “บรกิารข้อมลู Information” 
เลือก “เอกสารเผยแพร่” เลือก “คู่มือ” เลือกหน้าที่ 12
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	 63.	 การน�าเข้าสินค้าเมล็ดถั่วเหลืองจากประเทศเพ่ือนบ้านมีหลักเกณฑ์ 
และวิธีการน�าเข้าอย่างไร

	 ตอบ การน�าเข้าสินค้าเมล็ดถั่วเหลืองจากกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น กัมพูชา 
สปป.ลาว เมียนมา เป็นต้น ผู้น�าเข้าจะต้องปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรือ่งการน�าเข้าเมลด็ถ่ัวเหลอืง มะพร้าว เนือ้มะพร้าวแห้งและน�า้มนัมะพร้าว เข้ามาใน 
ราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 โดยมีหลักเกณฑ์
และวิธีการดังนี้

• ขึ้นทะเบียนเป็นผู ้มีสิทธิขอหนังสือรับรองการน�าเข้ากับกรมการค้า 
ต่างประเทศ (รายปี)

• น�าเข้าเพื่อการแปรรูปเป็นน�้ามันพืช อาหารคน หรืออาหารสัตว์ ในกิจการ
ของตนเองไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้ในแผนการน�าเข้าและใช้ในกิจการของตนเอง

• ให้ความร่วมมือในการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตภายในประเทศ

• ให้ค�ารับรองว่าจะไม่จ�าหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ

• ต้องน�าเข้าตามที่ระบุแผนการใช้ ขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิใน
การยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน (แบบ ต.2) และแสดงเอกสาร Form D ใบรับรอง 
สุขอนามยัพชืจากประเทศต้นทาง โดยน�าเข้าทางด่านตรวจพชืหรอืด่านอาหารและยา

	 64.	 การน�าเข้าหอมหัวใหญ่	 โดยต้องการใช้สิทธิพิเศษอาเซียน-จีน	 ท�าได้
หรือไม่	อย่างไร

	 ตอบ หอมหัวใหญ่สามารถน�าเข้าโดยใช้สิทธิอาเซียน-จีนได้ ซึ่งช�าระภาษีใน
โควตาอัตราภาษีร้อยละ 0 หรือนอกโควตาอัตราภาษีร้อยละ 142 ทั้งนี้ การบริหาร
ปริมาณการน�าเข้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ความตกลง WTO ส�าหรับปริมาณในโควตา
ปี 2558-2560 มีจ�านวน 764 ตัน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการจัดการผลิตและ
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การตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ 
และมันฝรัง่ โดยผู้น�าเข้าต้องได้รบัการจดัสรร
ปริมาณในโควตาจากชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูก
หอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จ�ากัด ส�าหรับ
นอกโควตาสามารถน�าเข้าได้โดยไม่จ�ากัด
ปริมาณการน�าเข้า

	 65.	 การน�าเข้ากระเทยีมจากประเทศเพ่ือนบ้าน	มหีลักเกณฑ์วธีิการอย่างไร

	 ตอบ การน�าเข้ากระเทียมภายใต้ AFTA ผู้น�าเข้าต้องขอหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน (แบบ ต.2) ประกอบการน�าเข้า 
โดยผู้ขอหนังสือรับรองฯ ต้องเป็นนิติบุคคลท่ีขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�าเข้าเป็นรายปีต่อ 
กรมการค้าต่างประเทศ น�าเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการของตนเองในช่วงเดือนกรกฏาคม-
ตุลาคมของทุกปี และน�าเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านอาหารและยา

กรณีน�าเข้าภายใต้ WTO สามารถน�าเข้าโดยใช้สิทธิช�าระภาษีนอกโควตา โดย
น�าเข้าเป็นการทัว่ไปไม่จ�ากดัปรมิาณน�าเข้า ผูน้�าเข้าต้องขอหนงัสอืรบัรองแสดงการได้
รับสิทธิช�าระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก 
(WTO) (แบบ ร.4) ประกอบการน�าเข้า ส�าหรับในโควตาก�าหนดให้องค์การคลังสินค้า 
(อคส.) น�าเข้าได้เพียงผู้เดียว

	 66.	 การน�าเข้าสินค้าน�้ามันปาล์มต้องด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ 1) น�า้มนัปาล์ม หมายความว่า น�า้มันปาล์มและแฟรกชัน่ของน�า้มนัปาล์ม 
จะท�าให้บรสิทุธิห์รอืไม่ ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคม ีตามพกัิดอตัราศลุกากรขาเข้า
ประเภทย่อยที่ 1511.10.00, 1511.90.20, 1511.90.31, 1511.90.32, 1511.90.36, 
1511.90.37, 1511.90.39, 1511.90.41, 1511.90.42 และ 1511.90.49



เกี่ยวกับการค�าต�างประเทศเกี่ยวกับการค�าต�างประเทศ

57

2) น�้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม หมายความว่าน�้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์มและ 
แฟรกชั่นของน�้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยท่ี 
1513.21.10, 1513.21.90, 1513.29.11, 1513.29.12, 1513.29.13, 1513.29.14, 
1513.29.91, 1513.29.92, 1513.29.94, 1513.29.95, 1513.29.96, 1513.29.97

มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรน�ำเข้ำ ดังนี้

กำรน�ำเข้ำตำมควำมตกลง WTO

 1. การน�าเข้าในโควตา องค์การคลังสินค้าเป็นผู้น�าเข้าแต่เพียงผู้เดียว

 2. การน�าเข้านอกโควตา กระทรวงพาณิชย์ได้ออกระเบียบก�าหนด 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้

  1) ต้องเป็นโรงงานสกดัหรอืโรงกลัน่น�า้มนัปาล์มหรอืน�า้มนัเนือ้ในเมล็ด
ปาล์ม หรอืนติิบุคคลทีม่ปีระวตัปิระกอบกจิการค้าน�า้มนัปาล์มหรอืน�า้มนัเนือ้ในเมลด็
ปาล์ม โดยต้องน�าเข้ามาเพื่อจ�าหน่าย ผลิต แปรรูป บรรจุหีบห่อในกิจการตนเอง

  2) ต้องจดทะเบียนเป็นผู้น�าเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศ

 3. กรณีน�าเข้าเพื่อส่งออก นอกจากจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
การน�าเข้าข้างต้นแล้ว ผู้ขอหนังสือรับรองจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงและ
ความยนิยอมทีท่�าไว้กับกระทรวงพาณิชย์ โดยต้องรบัซือ้ผลผลติภายในประเทศเท่ากบั
ปริมาณท่ีน�าเข้า และต้องส่งออกในปริมาณ ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของท่ีน�าเข้าภายใน  
30 วันนับแต่วันน�าเข้า โดยสามารถส่งออกได้เพียง 4 ด่าน คือ ด่านสังขละบุรี  
ด่านแม่สอด ด่านแม่สาย และด่านท่าเรือกรุงเทพ

กำรน�ำเข้ำตำมควำมตกลง AFTA

 ก�าหนดให้องค์การคลงัสนิค้า (อคส.) เป็นผูน้�าเข้าแต่เพยีงผูเ้ดียวโดยไม่จ�ากดั
ปริมาณการน�าเข้า และต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าแบบ Form D ไปแสดง
เพื่อประกอบพิธีการน�าเข้าต่อกรมศุลกากร
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	 67.	 ข ้อปฏิบัติ ในการรายงานการน�า เข ้าน�้ ามันปาล ์มนอกโควตา	 
ต้องท�าอย่างไรและมีบทลงโทษอย่างไร

	 ตอบ 1) ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองทุกกรณี รายงานการน�าเข้า

   2) ในกรณีที่น�าเข้ามาเพื่อส่งออกจะต้องรายงานการน�าเข้า ดังกล่าว 
ข้างต้น และต้องรายงานการส่งออกพร้อมส�าเนาใบขนสินค้าขาออกท่ีเจ้าหน้าที่
ศุลกากรสลักรายการถูกต้อง ภายใน 20 วัน นับแต่วันส่งออกตามแบบที่ก�าหนด หาก
ไม่รายงานจะระงับการออกหนังสือรับรองในครั้งต่อไป หรือด�าเนินการอื่นใดตามที่
เห็นสมควร

	 68.	 การน�าเข้าใบชา	ต้องมีโควตาหรือไม่	และต้องด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ การน�าเข้าสินค้าชาภายใต้ข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO) และ 
FTA อื่นๆ ได้แก่ ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) และอาเซียน-เกาหลี 
(AKFTA) จะมกีารก�าหนดปรมิาณน�าเข้าในโควตา นอกโควตาไม่จ�ากดัปรมิาณ ผูน้�าเข้า
ในโควตาจะได้รบัสทิธชิ�าระภาษใีนอัตราทีต่�า่กว่าการน�าเข้านอกโควตา โดยกรมการค้า 
ต่างประเทศจะจัดสรรปริมาณน�าเข้าในโควตาปีต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ก�าหนด ส�าหรับการน�าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) อัตราภาษีร้อยละ 0 ไม่ก�าหนดปริมาณน�าเข้า ผู้ขอน�าเข้าต้องเป็น
นติบิคุคลมาขึน้ทะเบียนเป็นผูน้�าเข้าสนิค้าชาภายใต้อาเซยีนและมีเอกสารรบัรองต่างๆ 
ประกอบการน�าเข้าตามทีป่ระกาศกระทรวงพาณิชย์ก�าหนด ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้
จาก www.dft.go.th
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	 69.	 สินค้าจ�าพวกเมล็ดถ่ัวเหลืองท่ีใช้สกัดท�าน�้ามันถ่ัวเหลือง	 มีข้อจ�ากัด
ในการน�าเข้าหรือไม่

	 ตอบ สินค้าจ�าพวกเมล็ดถั่วเหลืองที่ใช้สกัดน�้ามันพืช พิกัดอัตราศุลกากร 
1201.10.00 และ 1201.90.00 เป็นสนิค้าภายใต้ข้อตกลง WTO มสีทิธิน์�าเข้าในโควตา 
WTO ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพืชน�้ามันและน�้ามันพืช

	 70.	 การน�าเข้าเมล็ดกาแฟและกาแฟส�าเร็จรูป	 ทั้งในโควตาและนอกโควตา 
มีอัตราภาษีการน�าเข้าเท่าไร

	 ตอบ การน�าเข้าเมลด็กาแฟตามความตกลง WTO อตัราภาษใีนโควตา ร้อยละ 
30 อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 90 การน�าเข้ากาแฟส�าเร็จรูปตามความตกลง WTO 
อัตราภาษีในโควตา ร้อยละ 40 อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 49

	 71.	 การข้ึนทะเบียนเป็นผูมี้สิทธขิอหนงัสือรบัรองแสดงการได้รบัสิทธิช�าระ
ภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ข้อตกลงองค์การการค้า
โลก	(WTO)	นอกโควตา	มีขั้นตอนด�าเนินการอย่างไร?

	 ตอบ ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนขอ User Name กลาง ได้ที่ www.dft.go.th 

ขั้นตอนที่ 2 ท�าบัตรประจ�าตัวผู้ส่งออก-น�าเข้าสินค้าและบัตรผู้รับมอบอ�านาจ

ขั้นตอนที่ 3 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิฯ เข้าไปที่ www.dft.go.th 

• คลกิเลอืก >> “ระบบบรกิาร e-Service” เลอืก “ระบบลงทะเบยีนผู้ประกอบ
การ” เลือก “บริการของกรมการค้าต่างประเทศ”
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• คลิกที่ >> “ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�าเข้าสินค้า WTO นอกโควตา” กรอกข้อมูล 
บนัทกึ สัง่พมิพ์ และลงนามโดยกรรมการผูมี้อ�านาจ (ตามทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอืรบัรอง
นิติบุคคลข้อ 3) ประทับตราส�าคัญบริษัท (ถ้ามี) เอกสารแนบประกอบการพิจารณา 
ดังนี้

(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน / ใบทะเบียนพาณิชย์  
(กรณีบุคคลธรรมดา)

(2) หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีกรรมการผู้มีอ�านาจไม่มาด�าเนินการด้วย
ตนเอง) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที ่www.dft.go.th >> คลกิเลอืกระบบบรกิาร e-Service 
>> เลือกระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ >> เลือกข้อมูลและดาวน์โหลด >> เลือก
ดาวน์โหลดเอกสาร >> ตัวอย่างหนังสือมอบอ�านาจ

(3) ส�าเนาบัตรประจ�าตวัประชาชนกรรมการผูม้อี�านาจลงนามผูกพนับริษทั 
และบัตรประจ�าตัวผู้รับมอบอ�านาจ ลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง 

ขัน้ตอนที ่5 ยืน่ค�าร้องพร้อมเอกสารแนบตามขัน้ตอนที ่3 มายืน่ทีส่�านกับรกิาร
การค้าต่างประเทศ ชั้น 4  

ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่พิจารณา ถูกต้องครบถ้วน ออกหนังสือแจ้งผลการขึ้น
ทะเบียน หมดอายุ 31 ธันวาคมของทุกปี ใช้เวลา 1 วันท�าการ

สินค้�ข้�ว

	 72.	 การน�าเข้าตัวอย่างข้าวจากประเทศญี่ปุ่น	มีหลักเกณฑ์อย่างไร

	 ตอบ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์ว ่าด ้วยการน�าสินค ้าเข ้ามาใน 
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 ก�าหนดให้การน�าเข้าสินค้าข้าวที่มีถิ่นก�าเนิด
และส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมี
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หนังสอืรบัรองแสดงการได้รบัสทิธชิ�าระภาษีตามพนัธกรณตีามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ทั้งนี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีการน�าเข้ามาเพื่อเป็น
ตัวอย่าง หรือเพื่อการศึกษาวิจัยในปริมาณเท่าที่จ�าเป็น 

	 73.	 การส่งออกข้าวไปประเทศใดบ้างท่ีต้องยื่นขอโควตาเพ่ือการส่งออก
และขั้นตอนการส่งออกข้าวไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศมีอะไรบ้าง

	 ตอบ 1. การส่งออกข้าวไปจ�าหน่ายต่างประเทศ สามารถส่งออกได้โดยไม่ต้อง
ยื่นขอโควตาเพื่อการส่งออก

2. ขั้นตอนการส่งออกข้าวไปต่างประเทศมีขั้นตอน ดังนี้  

 ข้ันตอนท่ี 1 ขอหนังสืออนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้า 
ส่งไปจ�าหน่ายต่างประเทศที ่กองส่งเสรมิการค้าสนิค้าเกษตร2 กรมการค้าภายใน หรอื
ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด (ก�าหนดอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกหนังสืออนุญาต) โดยแบ่ง
เป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. ผู้ส่งออกทั่วไป

  (1) เป็นบริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด

   - มีวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจ�าหน่ายต่างประเทศ

   - มีโรงเก็บข้าวที่ได้รับอนุมัติจากกรมการค้าภายใน

   - มีข้าวสารในสต็อกไม่น้อยกว่า 500 ตัน ส�าหรับบริษัทท่ีมีทุน
จดทะเบียนไม่เกิน 20 ล้านบาท และไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน ส�าหรับบริษัทที่มีทุน 
จดทะเบียนเกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ออกหนังสืออนุญาต
และตลอดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว

  (2) เป็นรัฐวิสาหกิจ บริษัทที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่
ด้วย สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตร มีวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจ�าหน่ายต่างประเทศ
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 2. ผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ 

  เป็นบุคคลธรรมดา บริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด รัฐวิสาหกิจ บริษัท
ที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วย สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร

  - มีวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจ�าหน่ายต่างประเทศ

  - ส่งข้าวสารไปจ�าหน่ายต่างประเทศเฉพาะข้าวสารบรรจุกล่องหรือ
หีบห่อที่มีน�้าหนักข้าวสารสุทธิไม่เกิน 12 กิโลกรัมต่อกล่องหรือหีบห่อ

 3. ผู้ส่งออกชายแดน 

  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนที่
ติดต่อกับต่างประเทศ

  - มีวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจ�าหน่ายต่างประเทศเฉพาะ
ประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย

  - ส่งข้าวสารไปจ�าหน่ายต่างประเทศเฉพาะในจังหวัดชายแดนที่ 
ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตมีภูมิล�าเนาอยู่ในพื้นที่ โดยมีมูลค่าการส่งออกไม่เกินวันละ 5 
ล้านบาท

 ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

 ลงทะเบยีนผูป้ระกอบการ เพือ่ขอ User Name กลาง และการท�าบตัรประจ�า
ตัวผู้ส่งออก-น�าเข้าสินค้า บัตรประจ�าตัวผู้รับมอบอ�านาจ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
ส�านักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ

 ขั้นตอนที่ 3 ขึ้นทะเบียนเป็นผู ้ส่งออกข้าว ท่ีกองบริหารการค้าข้าว  
กรมการค้าต่างประเทศ

 เอกสารหลักฐาน

  1. แบบ คพ. 1 (แบบพิจารณาอนุญาตให้เป็นผู้ส่งออกข้าว)

  2. ส�าเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไป
จ�าหน่ายต่างประเทศ
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  3. ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือส�าเนา 
ใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

  4. ส�าเนาภาพถ่ายบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้มีอ�านาจท�าการแทน
นิติบุคคล

  5. ส�าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 หรือบัตรประจ�าตัว 
ผู้เสียภาษี หรือ ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.09

  6. ส�าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)

  7. หนังสือมอบอ�านาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายก�าหนด  
(กรณีที่ผู้มีอ�านาจมิได้มาด�าเนินการด้วยตนเอง)

  8. ส�าเนาภาพถ่ายบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ

 ขั้นตอนที่ 4 กรณีส่งออกข้าวที่เป็นสินค้ามาตรฐาน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ
ไทย ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ท�าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย ที่
กองมาตรฐานสินค้าน�าเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ (ก�าหนดอายุถึง วันที่ 31 
ธันวาคม ของทุกปี)

 ขัน้ตอนที ่5 ขอใบอนญุาตส่งออกข้าว (ข้าวทุกชนดิ/ประเภท) ท่ีส�านักบรกิาร
การค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ (ต้องด�าเนนิการขัน้ตอนการท�าบตัรฯ และ
ขึ้นทะเบียน Digital Signature แล้ว) 

 ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนส่งออกไปต่างประเทศ ดังนี้

 (1) กรณีส่งออกข้าวที่ไม่ใช่สินค้ามาตรฐานให้แจ้งส�านักงานคณะกรรมการ
ตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 (2) กรณีส่งออกข้าวที่เป็นสินค้ามาตรฐาน ให้ยื่นค�าขอให้ออกใบรับรอง
มาตรฐานสินค้า (มส.13/1 ส�าหรับข้าวหอมมะลิไทย) ที่กองมาตรฐานสินค้าน�าเข้า 
ส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ โดยผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แจ้งผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (บริษัทเซอร์เวย์) ที่ได้
รับอนุญาตจากกองมาตรฐานสินค้าน�าเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อตรวจ
สอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย
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 ขั้นตอนที่ 7 ขอใบรับรองมาตรฐานสินค้า ข้าวหอมมะลิไทย (มส.24/1) 
ที่กองมาตรฐานสินค้าน�าเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อแสดงต่อพนักงาน
ศุลกากร

 ขั้นตอนที่ 8 ด�าเนินพิธีการส่งออกที่กรมศุลกากร โดยการส่งข้าวออกไป
จ�าหน่ายต่างประเทศไม่ต้องเสียภาษีอากรในการส่งออก

 ขั้นตอนที่ 9 รายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย ต่อ 
กองมาตรฐานสินค้าน�าเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ (ภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที่ส่งออก)

 กรณีการส่งออกข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆท่ีไม่ได้ก�าหนดเป็นสินค้า
มาตรฐานและมาตรฐานสินค้า ให้ด�าเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอน
ที่ 5(1) และขั้นตอนที่ 7

	 74.	 ค่าใช้จ่ายในการส่งออกข้าวไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศจ�าแนกเป็น 
อะไรบ้าง	และคิดเป็นจ�านวนเงินเท่าไร

	 ตอบ 1.  ยื่นค�าขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวที่กองส่งเสริมการค้า
สินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน หรือส�านักงานพาณิชย์จังหวัด ประเภทผู้ส่งออก
ทัว่ไป ค่าธรรมเนยีมปีละ 50,000 บาท ประเภทผูส่้งออกข้าวสารบรรจกุล่องหรอืหบีห่อ 
ค่าธรรมเนียมปีละ 20,000 บาท และประเภทผู้ส่งออกชายแดนค่าธรรมเนียมปีละ 
5,000 บาท

2. ท�าบัตรประจ�าตัวผู้ส่งออก-น�าเข้าสินค้า บัตรราคาใบละ 200 บาท

3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู ้ส ่งออกข้าวที่ กองบริหารการค้าข้าว กรมการค้า 
ต่างประเทศ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

4. จดทะเบียนเป็นผูท้�าการค้าขาออกซ่ึงสนิค้ามาตรฐาน (ข้าวหอมมะลไิทย) ท่ี
กองมาตรฐานสนิค้าน�าเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ ค่าธรรมเนยีม จดทะเบยีน
สินค้า 2,500 บาท/ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท/ปี
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5. การขอใบอนุญาตส่งออกข้าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

6. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานสนิค้าข้าวหอมมะลไิทย โดยผู้ประกอบ
ธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (บริษัทเซอร์เวย์) ที่ได้รับอนุญาตจากกองมาตรฐาน
สินค้าน�าเข้าส่งออก สืบค้นข้อมูลรายชื่อบริษัทเซอร์เวย์ได้ท่ี www.dft.go.th เลือก
แบนเนอร์ “ระบบบริการ e-Service”      “ระบบบริการมาตรฐานสินค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์”   

6.1 ตรวจปล่อยสินค้าบรรทุกเรือใหญ่ หรือเรือล�าเลียง ตันละไม่เกิน 18 
บาท

6.2 ตรวจปล่อยสินค้าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ตู้แรกไม่เกิน 1,500 บาท  
ตู้ต่อไปตันละไม่เกิน 18 บาท

7. ค่าใช้จ่ายในการขอออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย ที่
กองมาตรฐานสินค้าน�าเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ ฉบับละ 120 บาท

8. ค ่าใช ้จ ่ายในการตรวจสอบข้าวชนิดอื่นๆ ที่ไม ่ใช ่สินค้ามาตรฐาน  
โดยส�านักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีดังนี้

8.1 เป็นสมาชิกสภาหอการค้าฯ เก็บอัตราตันละ 2.50 บาท

8.2 ไม่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าฯ เก็บอัตราตันละ 5 บาท

9. หากต้องการเป็นสมาชกิสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย หรอืสมาคมโรงสข้ีาวไทย

9.1 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

 - ค่าลงทะเบียนแรกเข้า รายละ 50,000 บาท

 - ค่าบ�ารุงประจ�าเดือน ๆ ละ 1,000 บาท (สมาคมจะเรียกช�าระปี
ละครั้ง รวมเป็น 12,000 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งหมด 
12,840 บาท

 - ค่าบ�ารุงพิเศษประจ�าเดือน (ในกรณีที่มีการส่งออกข้าว) ซึ่งจะ
ค�านวณปริมาณที่บริษัทฯ มีการส่งออกในแต่ละเดือน ตันละ 1.50 บาท
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9.2 สมาคมโรงสีข้าวไทย

 (1) สมาชิกสามัญ

  - ค่าลงทะเบียนแรกเข้ารายละ 3,000 บาท

  - ค่าบ�ารุงประจ�าเดือน อัตราการสีน้อยกว่า 100 ตัน ค่าบ�ารุง
ปีละ 1,500 บาท อัตราการสีน้อยกว่า 300 ตัน ค่าบ�ารุงปีละ 3,000 บาท อัตรา
การสีน้อยกว่า 500 ตัน ค่าบ�ารุงปีละ 5,000 บาท และอัตราการสีมากกว่า 500 ตัน  
ค่าบ�ารุงปีละ 7,000 บาท

 (2) สมาชิกสมทบ

  - ค่าลงทะเบียนแรกเข้ารายละ 1,000 บาท

  - ค่าบ�ารุงปีละ 4,000 บาท

	 75.	 ขั้นตอนการซื้อขายข้าวเงื่อนไขที่จ�าเป็นต้องทราบมีอะไรบ้าง

	 ตอบ การติดต่อหาลูกค้าเพื่อให้ได้ค�าสั่งที่ชัดเจนแน่นอน หรือการเจรจา 
ซือ้ขาย เพือ่ทราบรายละเอียดก�าหนดเมืองท่าปลายทาง ชนิด เวลาส่งมอบ เงือ่นไขการ
ส่งมอบ การตรวจสอบคุณภาพ การช�าระเงิน การตั้งตัวแทน การก�าหนดราคาซื้อขาย 
ให้ติดต่อสอบถามที่ กองบริหารการค้าข้าว กรม
การค้าต่างประเทศ เบอร์โทร 0 2547 4833 หาก
ต้องการทราบราคาส่งออกข้าว F.O.B. สามารถ
เข้าดูได้ทางเว็บไซต์ www.thairiceexporters.or.th 
ราคาข้าวดังกล่าวเป็นราคาประมาณการ และ
เปลี่ยนแปลงทุกวันพุธ โดยคณะอนุกรรมการ
รายงานราคาข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
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	 76.	 การขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยจะต้องท�าอย่างไร

	 ตอบ ผู้ส่งออก โรงสี ผู้ค้าปลีก ค้าส่ง ภัตตาคาร ร้านอาหาร สามารถขอใช้
เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยได้ตามเงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศก�าหนด 
โดยยื่นแบบหนังสือแสดงความจ�านงขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิ
ไทยต่อผู้อ�านวยการกองมาตรฐานสินค้าน�าเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ โดย
กรมการค้าต่างประเทศมีหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
ได้คราวละ 3 ปี ตามเงื่อนไขท่ีก�าหนด ทั้งนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการขอ
อนุญาต

	 77.	 ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป	 (Export	
Certificate	:	EC)	ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

	 ตอบ 1. เป็นบรษิทัทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีนเป็นผู้ส่งออกข้าวกบักรมการค้าต่างประเทศ 
ซึ่งปัจจุบันยังคงมีสถานภาพเป็นผู้ส่งออกข้าว

2. มีประวัติในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปในช่วง 3 ปีย้อนหลัง

3. ได้รับส่วนจัดสรรโควตาข้าวไปสหภาพยุโรปตามประกาศกรมการค้า 
ต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออก
ไปสหภาพยุโรปในแต่ละปี
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สินค้�ที่มีม�ตรก�รเยียวย�ท�งก�รค้�

	 78.	 มาตรการเยียวยาทางการค้า	คืออะไร

	 ตอบ คือ มาตรการทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยา 
ผลกระทบที่เกิดจากการน�าเข้าสินค้ามาขายในประเทศอย่างไม่เป็นธรรม หรือน�าเข้า
ในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เพื่อให้อุตสาหกรรมภายในที่ได้รับความเสียหาย
สามารถปรับตัว หรือต่อสู้กับสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวได้ มาตรการเยียวยา
ทางการค้าประกอบด้วย

1. มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด (Anti-dumping : AD) เป็นมาตรการ
ที่ก�าหนดขึ้นเพ่ือตอบโต้ต่อสถานการณ์ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมท่ีเกิดจากการทุ่ม
ตลาด คือ สถานการณ์ที่มีการส่งออกสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง 
เพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์ โดยที่ราคาส่งออกนั้นต�่ากว่ามูลค่าปกติของสินค้า 
ชนิดเดียวกันที่ขายภายในประเทศผู้ส่งออก/ผู้ผลิตเอง

2. มำตรกำรตอบโต้กำรอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) เป็นมาตรการ
ทีก่�าหนดข้ึนเพ่ือตอบโต้ต่อสถานการณ์ทางการค้าทีไ่ม่เป็นธรรมท่ีเกิดจากการอดุหนนุ 
คือ สถานการณ์ที่รัฐบาลประเทศผู้ส่งออกให้การช่วยเหลือผู้ผลิตภายในประเทศ 
ท�าให้ต้นทุนในการผลิตต�่าและท�าให้สินค้าที่ส่งออกมายังประเทศผู้น�าเข้าอยู่ในราคา
ที่บิดเบือนและก่อกวนตลาด ส่งผลให้มีความได้เปรียบทางการค้า หรือเพื่อให้มีการ
เพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ หรือลดปริมาณการน�าเข้าสินค้าจาก 
ต่างประเทศ

3. มำตรกำรปกป้องจำกกำรน�ำเข้ำสินค้ำที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure: 
SG) เป็นมาตรการซึ่งประเทศผู้น�าเข้าจะน�ามาใช้เมื่อสินค้าน�าเข้ามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
และสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่ง
เป็นผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน หรือสินค้าที่แข่งขันกันกับสินค้านั้น โดยที่อุตสาหกรรม
ภายในอยู่ระหว่างการปรับตัว
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	 79.	 มีสินค้าน�าเข้าชนิดใดบ้างที่ประเทศไทยใช้มาตรการหรืออยู่ระหว่าง 
การไต่สวนเพื่อก�าหนดมาตรการเยียวยาทางการค้า	และอัตราอากรเท่าไร

	 ตอบ สามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.dft.go.th โดยคลิกที่ 
“บรกิารจากกรม”    “บรกิารข้อมลู Information”    และเลอืก “มาตรการการ
ค้าระหว่างประเทศ”  มาตรการ Anti-Dumping/Countervailing Duties/ Safeguard

	 80.	 การขอค�าแนะน�า	 และยื่นค�าร้องขอให้ไต่สวนเพ่ือก�าหนดมาตรการ
เยียวยาทางการค้า	ยื่นที่ไหน

	 ตอบ สามารถตดิต่อโดยตรงได้ที ่กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้า 
ต่างประเทศ พร้อมค�าขอตามแบบที่ก�าหนดและเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีแสดงว่ามี
การทุม่ตลาด มกีารอดุหนนุและมกีารน�าเข้าสนิค้าท่ีเพิม่ขึน้ รวมทัง้ความเสยีหายของ
อตุสาหกรรมภายใน ท้ังนีส้ามารถขอค�าแนะน�าได้ที ่โทร. 0 2547 5082-3 และสามารถ
ดาวน์โหลดแบบค�าขอได้จากเวบ็ไซต ์www.dft.go.th โดยคลกิที ่“บรกิารจากกรม”     
“บริการข้อมูล Information”     และเลือก “มาตรการการค้าระหว่างประเทศ” 

   มาตรการ Anti-Dumping/Countervailing Duties/ Safeguard จากนั้น 
คลิกที่ “แบบค�าขอ”

	 81.	 อัตราอากร	AD/CVD/SG	สามารถดูข้อมูลได้จากที่ไหน

	 ตอบ อัตราอากร AD/CVD/SG สามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.
dft.go.th โดยคลิกที่ “บริการจากกรม”   “บริการข้อมูล Information”  หาก
ต้องการทราบอัตราอากร AD/CVD/SG ที่สินค้าส่งออกของไทยถูกเรียกเก็บให้เลือก
หัวข้อ “มาตรการการค้าระหว่างประเทศ” แล้วเลือก “สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ AD 
/CVD/SG”
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สินค้�ม�ตรฐ�น

	 82.	สินค้ามาตรฐานมีกี่ชนิด	อะไรบ้าง	

	 ตอบ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 สินค้ามาตรฐานท่ีได้ก�าหนดมาตรฐานสินค้าส่งออกใน
ปัจจุบัน มี 10 ชนิดได้แก่ ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวฟ่าง  
แป้งมันส�าปะหลัง ปลาป่น ไม้สักแปรรูป ปุยนุ่น ถั่วเขียว และถั่วเขียวผิวด�า

	 83.	 การส่งออกสินค้ามาตรฐานต้องด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ จดทะเบียนเป็นผู้ท�าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ผู้ส่งออกต้อง 
ยื่นขอจดทะเบียน (แบบ มส.1) กับส�านักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ในกรณีเป็น
• นิติบุคคล ต้องมีวัตถุประสงค์ระบุไว้โดยชัดแจ้งว่าท�าการค้าขาออก
• บุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้มีอาชีพท�าการค้าขาออก

2. เป็นสมาชิกของสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้า
สินค้ามาตรฐานชนิดที่ขอจดทะเบียนเป็นผู้ท�าการค้าขาออก

3. มีเงินทุนที่ช�าระแล้ว หรือที่น�ามาใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจตามท่ี 
จดทะเบียนไว้ ณ หอทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือส�านักงานทะเบียนพาณิชย์แล้วแต่
กรณี ดังนี้

• สินค้าข้าวหอมมะลิไทย ต้องมีเงินทุนที่ช�าระแล้วไม่ต�่ากว่า 1,000,000 
บาท

• สนิค้ามาตรฐานอ่ืนๆ - ต้องมีเงินทนุทีช่�าระแล้วไม่ต�า่กว่า 200,000 บาท
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4. มีส�านักงานที่แน่นอนและเหมาะสมส�าหรับใช้เป็นส�านักงานท�าการค้า 
ขาออก รวมทั้งมีพนักงานและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นแก่การด�าเนินธุรกิจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถยืน่ขอจดทะเบยีนเป็นผูท้�าการค้าขาออก (แบบ มส.1)  
ผ่านระบบให้บรกิารมาตรฐานสนิค้าทางอิเลก็ทรอนกิส์ ตดิต่อขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้ท่ี กลุ่มงานทะเบียนและใบอนุญาตสินค้ามาตรฐาน กองมาตรฐานสินค้าน�าเข้า 
ส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 0 2547 4749-50  หรอืค้นหาข้อมลูได้จากเวบ็ไซต์   
www.dft.go.th เลือกแบนเนอร์ “ระบบบริการ e-Service”      “ระบบบริการ
มาตรฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์”    กฎระเบียบขั้นตอนการส่งออกสินค้า
มาตรฐาน    หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ท�าการค้าขาออกฯ

5. ผู้ส่งออกต้องจัดให้มีการตรวจสอบ และขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อ
แสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรทางด่านศุลกากรที่รัฐมนตรีก�าหนด

	 84.	 การส ่งออกแป ้งมันส�าปะหลัง	 (ประเภทสตาร ์ช	 และประเภท 
โมติไฟด์สตาร์ช)	ต้องด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ 1. จดทะเบียนเป็นผู้ท�าการค้าขาออก
ซึ่งสินค้ามาตรฐานแป้งมันส�าปะหลัง (ผู้ส่งออก) ที่
ส�านักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ

2. จัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 
เพ่ือน�าผลวเิคราะห์สนิค้ามาประกอบการออกใบรบั
รองฯ ซึ่งท�าได้ 2 วิธี คือ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
และมาตรฐานการผลิตของโรงงาน โดยมีก�าหนดช่วงเวลาการรับรองผลการวิเคราะห์ 
(แบบงวด) และตรวจสอบตามจ�านวนที่จะขอใบรับรองฯ (แบบล็อต)

3. ยื่นขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าแป้งมันส�าปะหลัง (แบบ มส.13/2) 
ที่ส�านักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ
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4. ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร

5. รายงานการส่งออกสินค้าแป้งมันส�าปะหลัง (แบบ มส. 25) ต่อส�านักงาน
มาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ (ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ส่งออก)

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานรับรองคุณภาพสินค้ามาตรฐาน   
กองมาตรฐานสินค้าน�าเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 0 2547 4746

	 85.	 ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังส่งออก	มีขั้นตอนการด�าเนินการอย่างไร

	 ตอบ 1. จดทะเบียนเป็นผู้ท�าการค้าขาออก ซึ่งสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
มันส�าปะหลัง (ผู้ส่งออก) ที่ส�านักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ

2. แจ้งให้มีการตรวจสอบสต๊อกในครอบครองตามวันท่ีประกาศก�าหนด  
(กรณีมีระเบียบเกี่ยวกับการให้แจ้งสต๊อกในครอบครอง)

3. ขอรับใบอนุญาตส่งออก

4. ยื่นค�าร ้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า (ตามแบบ มส.13)  
ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

5. จัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง

6. รับใบรับรองมาตรฐานสินค้า (ตามแบบ มส. 24) ที่สภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย

7. ขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) เพื่อส่งออก 
ภายใต้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีศุลกากรท่ีส�านักบริการการค้าต่างประเทศ  
กรมการค้าต่างประเทศ

8. รายงานการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังต่อส�านักงานมาตรฐานสินค้า 
(แบบ มส. 25) ผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ส่งออก)
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สินค้�ที่ใช้ได้สองท�ง (Dual – use Items: DUI)

	 86.	 ไทยได้ประโยชน์อะไรจากการก�ากับดูแล	DUI

	 ตอบ DUI คือ สินค้ารวมถึงเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ท่ีค้าขายกันตามปกติ 
ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้โดยทั่วไปหรือ น�าไปพัฒนา ผลิต ดัดแปลง ให้เป็นอาวุธที่
มีอานุภาพท�าลายล้างสูง หรือ Weapons of Mass Destruction (WMD) อาวุธ
นิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ ตัวอย่าง DUI เช่น เส้นใยคาร์บอน ที่ใช้ผลิต 
ไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน แต่ขณะเดียวกันก็สามารถใช้ผลิตเครื่องก๊าซหนีศูนย์ในการ
พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ หรือทอเรียมที่ใช้ผลิตไส้ตะเกียงก็สามารถน�ามาดัดแปลงผลิต
เป็นอาวุธนิวเคลียร์ เป็นต้น

ถ้าผู ้ประกอบการไทยส่งออก DUI แล้วมีความปลอดภัยไม่เก่ียวข้อง 
กบั WMD ประเทศกส็ามารถผลกัดันให้มีการส่งออก DUI เพิม่มากขึน้ ท้ังนี ้การมรีะบบ 
เข้ามาควบคุม ท�าให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความเชื่อมั่น กล้าเข้ามาลงทุนผลิต DUI ใน
ประเทศรวมถึงเป็นการป้องกันไม่ให้ประเทศคู่ค้าน�ามาเป็นข้ออ้างกีดกันทางการค้า

	 87.	 กรมการค้าต่างประเทศได้ออกกฎหมายอะไรบ้าง	 ที่ใช้ ในการบริหาร
การค้า	DUI

	 ตอบ ในเบื้องต้นแต่ละหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ 
ได้น�ากฎหมายที่แต่ละหน่วยงานบังคับใช้อยู่เดิมมาก�ากับดูแล DUI ในระยะแรกไป
ก่อน โดยน�าบัญชี DUI ของ EU มาเป็นแนวทางในการจัดท�าบัญชี DUI ของไทย ใน
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ส่วนกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง ก�าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และก�าหนดสินค้าที่
ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558  
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก 
และการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ก�ากับดูแล DUI ที่นอกเหนือ
จากการก�ากับดูแลของหน่วยงานอื่น โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562

ปัจจุบันกฎหมายเดิมของแต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีใช้ก�ากับดูแล DUI 
ไม่สามารถด�าเนินการควบคุมได้ครบถ้วนตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง 
แห่งสหประชาชาติที่ 1540 โดยเฉพาะประเด็นการควบคุมการเป็นนายหน้า 
(Brokering) รวมทั้งการก�ากับดูแลสินค้าที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งได้แก่ เทคโนโลยี และ
ซอฟต์แวร์ (Intangible Items) กรมฯ จงึได้ศกึษาและยกร่างพระราชบญัญตักิารควบคมุ
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง พ.ศ. .... (พ.ร.บ. 
TCWMD) เพื่อให้ไทยมีกฎหมายที่สามารถก�ากับดูแลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ WMD ได้
ครบถ้วนตามหลักสากลต่อไป

	 88.	 ผู ้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับ	 DUI	 
อย่างไรบ้าง

	 ตอบ ตามประกาศฯ ได้ก�าหนดมาตรการส�าคัญไว้ 2 มาตรการ คอื (1) มาตรการ
ขออนญุาตส่งออก DUI ตามบญัช ี1 แนบท้ายประกาศฯ และ (2) มาตรการขึน้ทะเบยีน
รับรองตนเองกรณีพิกัดศุลกากร HS 8 หลัก มีคุณสมบัติเข้าข่าย DUI แต่ไม่ได้เป็น 
DUI ตามบัญชี 2 แนบท้ายประกาศฯ ซึ่งกรมฯ ได้จัดท�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับระบบการบริหารการค้า DUI ของไทย (Thai e-Trade Management of 
Dual-use Items : e-TMD) ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออก ในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติสินค้า การรับรองตนเอง และการขออนุญาตส่งออก เป็นต้น  
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ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่ทัง้หมดนีต้้องอาศยัความร่วมมอืของผูส่้งออกในการ
ให้ข้อมลูคณุสมบติัของสนิค้าและการขนส่งสนิค้าดังกล่าว  ซึง่หากร่าง พ.ร.บ. TCWMD 
มีผลบังคับใช้ก็จะท�าให้สามารถก�าหนดมาตรการเพื่อก�ากับดูแลการแพร่ขยายสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับ WMD ได้ครบถ้วนและครอบคลุมมากขึ้น โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบ e-TMD ให้รองรับมาตรการตาม พ.ร.บ. TCWMD ซึ่งระบบใหม่จะเรียก
ว่าระบบ e-TCWMD

ม�ตรก�รท�งก�รค้�

	 89.	 RASFF	คืออะไร	?

	 ตอบ RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) คือ ระบบการ
แจ้งเตือนภัยอย่างเร่งด่วนส�าหรับสินค้าอาหาร และอาหารสัตว์ของสหภาพยุโรปท่ี
ด�าเนนิการตามข้อบงัคบั Regulation (EC) No 178/2002 เพือ่คุม้ครองความปลอดภยั
ของผู้บรโิภคและสตัว์เลีย้งในสหภาพยโุรป โดยมหีน่วยงานความปลอดภยัอาหารของ
ยโุรป (European Food Safety Authority : EFSA) เป็นผูแ้จ้งเตอืนภยัสนิค้าอาหารและ
อาหารสตัว์ทีว่างขายอยูใ่นท้องตลาด และทีท่่าน�าเข้าสินค้า ท้ังนีผู้ป้ระกอบการท่ีสนใจ
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://webgate.ec.europa.eu/rasff
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	 90.	 RAPEX	คืออะไร	?

	 ตอบ RAPEX (Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Products)  
คือ ระบบการแจ้งเตือนอย่างเร่งด่วนของสินค้าที่มิใช่อาหารของสหภาพยุโรป ที่
มีการประเมินระดับความเสี่ยงของสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและ 
ความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
โดยผู้เช่ียวชาญของแต่ละประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นผู้แจ้งเตือนภัยสินค้าท่ีมิใช่
อาหารที่วางขายอยู่ในท้องตลาด และที่ท่าน�าเข้าสินค้าของตน ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่
สนใจสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เติมได้ทีเ่วบ็ไซต์ https://ec.europa.eu/consumers 
/consumers_safety/safety_products/ rapex/alerts/?event=main.search

	 91	 Import	Refusal	Report	(IRR)	คืออะไร

	 ตอบ Import Refusal Report (IRR) คือ ระบบการรายงานการปฏิเสธ
การน�าเข้าสนิค้าอาหาร ยา และเครือ่งส�าอางของทางการสหรฐัอเมริกา โดยมอีงค์การ
อาหารและยาของสหรัฐฯ (Food and Drug Administration : USFDA) เป็นผู้ตรวจ
สอบสินค้าที่ท่าน�าเข้าและจะปฏิเสธการน�าเข้า หากพบว่าสินค้านั้นไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน / กฎระเบียบของ USFDA อาทิเช่น พบการปนเปื้อนของสารพิษตกค้าง
ที่เป็นอันตราย ป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง และสินค้าถูกผลิต แปรรูป หรือบรรจุ
หีบห่อภายใต้สภาวะที่ไม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดย USFDA 
จะเป็นผู้น�าข้อมูลดังกล่าวขึ้นรายงาน / แจ้งเตือนภัยผ่านระบบ Import Refusal  
Report เป็นประจ�าทุกเดือน นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังสามารถใช้ระบบการกักกันโดยไม่
ตรวจสินค้า (Detention Without Physical Examination : DWPE) ทีท่่าน�าเข้าได้อีกด้วย 
หาก USFDA มีหลักฐานก่อนหน้าที่เชื่อได้ว่า สินค้าอาจละเมิดกฎหมายซ�้าอีก ทั้งนี้ 
ผูป้ระกอบการทีส่นใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ http://www.accessdata.
fda.gov/scripts/importrefusals/
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โครงก�รช่วยเหลือเพื่อก�รปรับตัวของภ�คก�รผลิตและ 
ภ�คบริก�รที่ได้รับผลกระทบจ�ก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�

	 92.	 โครงการช่วยเหลือเพ่ือการปรับตวัของภาคการผลิตและภาคบรกิาร
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า	คืออะไร

	 ตอบ โครงการช่วยเหลือเพ่ือการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า คือ โครงการที่ให้ความช่วยเหลือแก ่
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการในสินค้าหรือบริการ ที่ได้รับผลกระทบ
หรอืคาดว่าจะได้รบัผลกระทบจากการเปิดเสรทีางการค้า หรอืทีป่ระสงค์จะใช้ประโยชน์
จากการเปิดเสรทีางการค้า ให้สามารถปรบัตวัและเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 
เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า

	 93.	 ใครมีสิทธิขอรับความช่วยเหลือได ้บ ้าง	 และระยะเวลาในการ 
ให้ความช่วยเหลือกี่ปี	

	 ตอบ กลุ่มผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือ คือ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตสินค้า 
กลุม่ผูป้ระกอบการในสนิค้าเกษตร สนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตร สนิค้าอุตสาหกรรม 
หรอืกลุม่ธรุกจิบรกิาร ทีไ่ด้รบัหรอืคาดว่าจะได้รบัผลกระทบจากการเปิดเสรทีางการค้า 
หรือที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า ที่ต้องการขอรับความ 
ช่วยเหลือในระยะสั้น เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับ
ความช่วยเหลือต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี หรือระยะเวลาตามประกาศ 
คณะกรรมการบรหิารเงนิช่วยเหลอืเพือ่การปรับตวัของภาคการผลติและภาคบรกิารที่
ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า กรณีที่ระยะเวลาการด�าเนินการโครงการ
เกิน 1 ปี ให้ชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็น
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	 94.	 มีขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

	 ตอบ การขอรับความช่วยเหลือ มีขั้นตอน ดังนี้

1) คณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและ
ภาคบรกิารทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการเปิดเสรทีางการค้าออกประกาศรบัสมคัรโครงการ
ที่จะขอรับความช่วยเหลือ

2) กลุ ่มผู ้ขอรับความช่วยเหลือยื่นใบสมัครขอรับความช่วยเหลือ พร้อม 
รายละเอียดข้อเสนอโครงการฯ ตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้ายประกาศ ภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด โดยให้เสนอผ่านหน่วยงานของรฐัหรอืองค์กรเอกชนทีเ่กีย่วข้อง เช่น พาณชิย์
จงัหวดั สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรอืสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3) หน่วยงานของรฐั หรอืองค์กรเอกชนทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงได้รบัใบสมัครขอรบัความ
ช่วยเหลอื พร้อมรายละเอียดข้อเสนอโครงการฯ ตรวจสอบคณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ข้อเสนอโครงการ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  
ให้น�าส่งกรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายประกาศ 

4) โครงการที่ เสนอเข ้ ามา หากผ ่านการเ ห็นชอบในหลักการจาก 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิต
และภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า และผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรหิารเงนิช่วยเหลอืเพือ่การปรับตวัของภาคการผลติและภาคบรกิารที่
ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าแล้ว กรมการค้าต่างประเทศจะด�าเนินการ
จ้างที่ปรึกษาด�าเนินการตามโครงการดังกล่าวต่อไป
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	 95.	 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับความช่วยเหลือ 
มีอะไรบ้าง

	 ตอบ การพจิารณาอนมุตัโิครงการทีเ่สนอขอรบัความช่วยเหลอื พจิารณาโดย
คณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเงินช่วยเหลือเพื่อการ
ปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการ
ค้า และคณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและ 
ภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยโครงการที่เสนอขอรับ
ความช่วยเหลือต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) โครงการที่เสนอขอรับความช่วยเหลือที่จะได้รับการพิจารณา ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ดังนี้

 1.1) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายด้าน
เศรษฐกิจของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์

 1.2) ต้องมีขอบเขตของการด�าเนินงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้

• การศึกษา วิจัย และพัฒนา
• การจัดหาที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือในการปรับปรุงธุรกิจ
• การฝึกอาชีพ การพัฒนาและยกระดับ หรือการทดสอบฝีมือ

แรงงาน
• กจิกรรมท่ีมีผลโดยรวมต่อการสนบัสนนุการบรโิภค การตลาด และ

การส่งออกในภาคการผลิต หรือภาคบริการที่ขอรับการช่วยเหลือนั้น

• การจัดอบรมเสริมสร้างให้มีความรู้เพื่อการปรับตัว
 1.3) ไม่เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น
 1.4) ไม่เป็นโครงการกิจกรรมท่ีมุ่งในการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่น การจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ เครื่องจักร ท่ีดิน เป็นต้นรวมถึงการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร และเงิน
ทุนหมุนเวียน
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 1.5) ไม่เป็นโครงการทีข่ดักบัพนัธกรณีระหว่างประเทศและความตกลงการ
ค้าเสรีอื่นใดที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก

2) การพิจารณาผลกระทบของภาคการผลิตหรือภาคบริการที่ขอรับการ 
ช่วยเหลอื ท่ีได้รบัหรอืคาดว่าจะได้รบัจากการเปิดเสรีทางการค้า ให้พจิารณาจากปัจจัย
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 2.1) ปริมาณการน�าเข้าสินค้าหรือบริการ ประเภทเดียวกันหรือทดแทนกัน
จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หรือมีสัญญาณบ่งชี้ หรือคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบกับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศภายหลังจากการเปิดเสรีทางการค้า

 2.2) ราคาของสนิค้าหรอืบรกิาร ประเภทเดียวกนัหรอืทดแทนกนัมแีนวโน้ม
ว่าจะได้รับผลกระทบ

 2.3) ส่วนแบ่งการตลาดของสินค้า ประเภทเดียวกันหรือทดแทนกันท่ีผลิต
ในประเทศมีแนวโน้มลดลง

 2.4) การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทีเ่กีย่วข้อง หรืออตุสาหกรรม
ที่ต่อเนื่องลดลง

 2.5) มีผลการศึกษาระบุว่าภาคการผลิตหรือภาคบริการที่ขอรับการช่วย
เหลือนั้น ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า

3) การพิจารณากรณีท่ีประสงค์จะใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าท่ี
ต้องการขอรบัความช่วยเหลอืในระยะสัน้ ให้พจิารณาจากสินค้าหรอืบริการท่ีอยูภ่ายใต้ 
ข้อผูกพันของความตกลงการค้าเสรีนั้น เช่น การเปิดการค้าเสรีภายใต้องค์การการค้า
โลก (World Trade Organization: WTO) ความตกลงการค้าเสร ี(Free Trade Agreement: 
FTA) ในแต่ละกรอบความตกลง เป็นต้น
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	 96.	 กลุ่มผู ้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องจัดท�าใบสมัครขอรับความ 
ช่วยเหลือ	อยากทราบว่ามีแบบฟอร์มหรือไม่

	 ตอบ แบบฟอร์มใบสมัครขอรับความช่วยเหลือ มีรูปแบบก�าหนดไว้ท้าย
ประกาศรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการ
ผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งคณะกรรมการ
บรหิารเงนิช่วยเหลอืฯ จะประกาศเป็นรายปี โดยกลุม่ผู้ขอรบัความช่วยเหลอืต้องระบ ุ
รายละเอียดต่างๆ ได้แก่

1) ชื่อโครงการ

2) กลุ่มที่ขอรับความช่วยเหลือ

3) ชื่อหน่วยงานที่เสนอโครงการผ่าน

4) วงเงินที่เสนอ

5) หลักการและเหตุผล/ความจ�าเป็นในการเสนอโครงการ

6) วัตถุประสงค์โครงการ

7) กิจกรรมโครงการ

8) ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการ และงบประมาณ

9) ระยะเวลาด�าเนินการ

10) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

11) เป้าหมาย

12) ตัวชี้วัด
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	 97.	 การขอรับความช่วยเหลือต้องท�าเป็นโครงการ	 อยากทราบว่าม ี
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหรือไม่

	 ตอบ กลุ่มผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องจัดท�าเป็นโครงการ โดยมีรายละเอียด
ข้อเสนอโครงการตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้ายประกาศรบัสมคัรโครงการเพือ่ขอรบัความ
ช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปิดเสรทีางการค้า ซึง่คณะกรรมการบรหิารเงนิช่วยเหลอืฯ จะประกาศเป็นรายปี โดย
กลุ่มผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ได้แก่

1) ชื่อโครงการ

2) ชื่อ-ที่อยู่ กลุ่มผู้ขอรับความช่วยเหลือโครงการ

3) ชื่อหน่วยงานที่เสนอโครงการผ่าน (พร้อมหนังสือรับรองของหน่วยงาน)

4) หลักการและเหตุผล/ความจ�าเป็นในการเสนอโครงการ

5) วัตถุประสงค์ของโครงการ

6) รูปแบบการช่วยเหลือ

7) วิธีการด�าเนินการโดยละเอียด พร้อมรายละเอียดของงบประมาณที่ใช้

8) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

9) งบประมาณรวมทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ และแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละ
ช่วงเวลา

10) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

11) เป้าหมาย

12) ตัวชี้วัด
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	 98.	 โครงการช่วยเหลือฯ	ให้เงนิช่วยเหลือแบบให้เปล่าหรือไม่	มรูีปแบบการ
ช่วยเหลืออย่างไร

	 ตอบ โครงการช่วยเหลือฯ ไม่ได ้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสดให้แก่
ผู ้ประกอบการหรือผู้ผลิตแบบให้เปล่า แต่จะเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยการ 
จัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือในรูปของการศึกษาวิจัย และพัฒนาการช่วยเหลือ
ในการปรับปรุงธุรกิจ การฝึกอาชีพ หรือการพัฒนาและยกระดับ หรือการทดสอบ
ฝีมือแรงงาน กิจกรรมที่มีผลโดยรวมต่อการสนับสนุนการบริโภค การตลาด และการ 
ส่งออก ในภาคการผลติหรอืภาคบรกิารนัน้ๆ รวมทัง้การจดัอบรมเสรมิสร้างให้มคีวาม
รู้เพื่อการปรับตัว

	 99.	 ท�าไมการจัดท�าโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ	ผู้เสนอโครงการ
จะต้องเป็นกลุ่ม	เช่น	กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มผู้ผลิต	กลุ่มผู้ประกอบการ	จะท�าเฉพาะ
รายเดียวหรือสองรายได้หรือไม่

	 ตอบ วัตถุประสงค์ของโครงการช่วยเหลือฯ ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในชั้นต้น แต่เนื่องจาก
งบประมาณมีจ�านวนจ�ากัด จึงต้องการให้ความช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ ในลักษณะ
ภาพรวมก่อน จึงก�าหนดให้เป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการ หรือ
กลุ่มผู้ให้บริการที่ได้รับผลกระทบร่วมกัน

	 100.	ท�าไมต้องเสนอผ่านหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง	
เช่น	 พาณิชย์จังหวัด	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 หรือสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย	เป็นตัน

	 ตอบ เนื่องจากการขอรับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือฯ ก�าหนดให้
เป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการ หรือกลุ่มผู้ให้บริการ จึงต้องการให้
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หน่วยงานทีผ่่านโครงการได้ทราบว่า มปัีญหาผลกระทบเนือ่งจากการเปิดเสรทีางการ
ค้ากับกลุ่มเหล่าน้ี รวมทั้งให้ช่วยตรวจสอบในเบื้องต้นให้กับกรมการค้าต่างประเทศ 
ด้วยว่า กลุ่มดังกล่าวมีตัวตนจริง

	 101.	ผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่รู ้จะเขียนโครงการอย่างไร	 ถึงจะมีแบบฟอร์ม
โครงการให้	 แต่ไม่รู้จะใช้ภาษาเขียนอย่างไร	 ให้ทางผู้อนุมัติเข้าใจ	 อยากให้มีการ
แนะน�าการเขียนโครงการด้วย

	 ตอบ การเขียนโครงการมีแบบฟอร์ม พร้อมค�าอธิบายเพื่อที่จะได้เข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น แต่หากกลุ่มผู้ผลิตใดยังไม่สามารถด�าเนินการได้ ก็สามารถหารือกับ 
กรมการค้าต่างประเทศในเบื้องต้นได้ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจะช่วยให้ค�าแนะน�า
ในการเขียนโครงการ

	 102.	ถ้าพบว่ามีสินค้าจากต่างประเทศน�าเข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนจาก
ความตกลงการค้าเสรี	ท�าให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าในประเทศได้รับผลกระทบ	จะเสนอ
โครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้หรือไม่

	 ตอบ ให้ดูว่าสินค้าน�าเข้าจากต่างประเทศที่เป็นสาเหตุให้ได้รับผลกระทบนั้น 
ไทยได้ลดภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีให้ประเทศนั้นหรือไม่ จากความ
ตกลงการค้าเสรีใด อาจใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นได้ โดยดูว่ามีผลกระทบกับกลุ่มผู้ขอรับ
ความช่วยเหลืออย่างไร เมื่อเห็นว่ามีผลกระทบก็สามารถเสนอโครงการเพื่อขอความ
ช่วยเหลือได้
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	 103.	ต้องการส่งพืชสมุนไพร	 ไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ	 มีข้ันตอนในการ
ส่งออกอย่างไรบ้าง

	 ตอบ ติดต่อที่กรมวิชาการเกษตร โทร. 02 579 0151-7 ซึ่งเป็นผู้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการน�าเข้า-ส่งออก หากต้องการหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า ให้
ตดิต่อได้ที ่ส�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ 
สายด่วน 1385
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สินค้�เกษตรนวัตกรรม

	 104.	สินค้าเกษตรนวัตกรรม	คืออะไร

	 ตอบ ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตร
นวัตกรรมก�าหนดให้สินค้าเกษตรนวัตกรรม คือ สินค้าเกษตรที่มีการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของวัตถดุบิการเกษตร โดยไม่จ�ากดัเฉพาะผลติภัณฑ์ใหม่ หรอืผลติภณัฑ์ทีม่กีาร
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเท่านั้น เพื่อให้ครอบคลุมต่อสินค้าเกษตรในวงกว้าง

	 105.	สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมคือหน่วยงานใด	 มีบทบาท 
หน้าที่อย่างไร

	 ตอบ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ Institute for Agricultural 
Product Innovation : APi เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายในของกรมการค้าต่างประเทศ
ที่จัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อ
ขับเคลื่อนและส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด
โลก โดยมีบทบาท ดังนี้

 1. การอ�านวยความสะดวก โดยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจต่างๆ รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือด้านกฎระเบียบ
ต่างๆ เพื่อให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมสามารถขยายสู่ตลาดได้ต่อไป

 2. การตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยส่งเสริมช่องทางการตลาดส�าหรับสินค้า
เกษตรนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้
กบัผูป้ระกอบการสนิค้าเกษตรนวตักรรมในเครอืข่าย จดักจิกรรม Business Matching 
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พาผูป้ระกอบการในเครอืข่ายร่วมออกงานแสดงสนิค้านานาชาต ิตลอดจนเป็นหน่วย
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก
แก่ผู้บริโภค

 ตามบทบาทข้างต้น สถาบนัส่งเสรมิสนิค้าเกษตรนวตักรรม จงึก�าหนดแผนงาน
ผ่านกิจกรรม 4C ดังนี้

 1) Campaign : สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรนวัตกรรม

 2) Contest : การจัดประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

 3) Connect : การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ

 4) Channel : การส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์สนิค้าเกษตรนวตักรรมในทกุช่อง
ทางการตลาด

	 106.	หากผู้ประกอบการต้องการทราบและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางสถาบัน
ส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมได้จัดขึ้น	สามารถติดตามได้ทางช่องทางใดบ้าง	

	 ตอบ ทางสถาบนัส่งเสรมิสินค้าเกษตรนวตักรรมมช่ีองทางการประชาสมัพนัธ์
ข่าวสาร กจิกรรมและความรูต่้างๆ ทาง Facebook : Institute for Agricultural Product 
Innovation หรือสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของทางสถาบันฯ ได้ที่เว็บไซต์ของ
กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th

	 107.		 ในการติดต่อกับส�านักงานการค้าต่างประเทศของประเทศต่างๆ	 
จะสามารถหาที่อยู่ได้จากที่ใด

	 ตอบ สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
www.ditp.go.th โทร.สายด่วน 1169
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	 108.		ใบรับรองการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ	มหีน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหรือไม่	และต้องติดต่อหน่วยงานใด

	 ตอบ สามารถติดต่อได้ที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ โทร 0 2575 1056-9 หรือ www.consular.go.th
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หน่วยง�นในสังกัดกรมก�รค้�ต่�งประเทศ

1. ส�ำนักงำนแลขำนุกำรกรม (Office of the Secretary)
 โทร. 0 2547 4841-2 โทรสาร 0 2547 4791-2
2. กองคลัง (Finance Division)
 โทร. 0 2547 4799 โทรสาร 0 2547 4874
3. กองบริหำรกำรน�ำเข้ำและรับรองถิ่นก�ำเนิด
 (Import Administration and Origin Certification Division)
 โทร. 0 2547 5084 โทรสาร 0 2547 4807
4. กองบริหำรสินค้ำข้อตกลงและมำตรกำรกำรค้ำ
 (Agreement Merchandise Administration and Trade Measures Division)
 โทร. 0 2547 4737 โทรสาร 0 2547 4736
5. กองมำตรฐำนสินค้ำน�ำเข้ำส่งออก
 (National Import-Exports Product Standards Division)
 โทร. 0 2547 4747 โทรสาร 0 2547 4748
6. กองสิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำ (Trade Preference Division)
 โทร. 0 2547 4815 โทรสาร 0 2547 4816
7. กองบริหำรกำรค้ำข้ำว (Rice Trade Administration Division)
 โทร. 0 2547 4820 โทรสาร 0 2547 4821
8. ส�ำนักบริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศ (Bureau of Foreign Trade Services)
 โทร. 0 2547 4755 โทรสาร 0 2547 4757
9. กองบรหิำรกำรค้ำสินค้ำทัว่ไป (Merchandise Trade Administration Division)
 โทร. 0 2547 4801 โทรสาร 0 2547 5122
10. กองปกป้องและตอบโต้ทำงกำรค้ำ (Trade Interests and Remedies Division)
 โทร. 0 2547 5083 โทรสาร 0 2547 4741
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11. กองควำมร่วมมือกำรค้ำและกำรลงทุน
 (Trade and Investment Cooperation Division)
 โทร. 0 2547 5102 โทรสาร 0 2547 4728
12. ส�ำนักบริหำรนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
 (Bureau of Trade Policy and Strategy Administration)
 โทร. 0 2547 5128 โทรสาร 0 2547 5129
13. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
 (Information and Communication Technology Center) : (ICT)
 โทร. 0 2547 4811 โทรสาร 0 2547 4812
14. กองกฎหมำย (Legal Affairs Division)
 โทร. 0 2547 4725 โทรสาร 0 2547 4727
15. สถำบันส่งเสริมสินค้ำเกษตรนวัตกรรม
 (Institute for Agricultural Product Innovation : APi)
 โทร. 0 2547 4744 โทรสาร 0 2547 4744

รุดหน้�สู่ส�กล บนเส้นท�งก�รค้�ที่ยั่งยืน
ส�ยด่วน 1385    www.dft.go.th

กรมก�รค้�ต่�งประเทศ  กระทรวงพ�ณิชย์






