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ค าน า 
 

              กรมการค้าต่างประเทศเป็นองค์กรหลักในการกํากับดูแล ส่งเสริม ปกปูอง 
และรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศ มีหน้าที่ในการจัดระเบียบการนําเข้า
ส่งออกและนําผ่านสินค้า  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก
และการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการ
ส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
กําหนดมาตรการควบคุมการนําเข้า ส่งออก และนําผ่านสินค้า วัตถุประสงค์เพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์  การสาธารณสุข ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการค้า ข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
              ในป ี2562 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดทําหนังสือ “สินค้าที่มีมาตรการ 
นําเข้า – ส่งออก – นําผ่าน ปี 2562” ใน 2 รูปแบบ คือรูปแบบ e-book และในรูปแบบ
หนังสือสิ่งพิมพ์  สําหรับในรูปแบบ e-book ผู้ประกอบการและผูส้นใจสามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ที่ http://ebook.dft.go.th/  ในส่วนรูปแบบหนังสือสิ่งพิมพ์สามารถขอรับ
ได้ที่กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ ช้ัน 10  หวังว่า “หนังสือสินค้า
ที่มีมาตรการนําเข้า – ส่งออก – นําผ่าน” ทั้ง 2 รูปแบบ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
และผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าต่างประเทศทั้งในด้านนําเข้าและส่งออก   
 

                                           ………………………………………. 
 
 

กองบริหารการคา้สินค้าท่ัวไป 
กรมการคา้ต่างประเทศ 

กันยายน  2562 

http://ebook.dft.go.th/
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                                                           สารบัญ 
 

1. สินค้าที่มีมาตรการน าเข้า 
 

 1.1 สินค้าห้ามน าเข้า  
(1) เครื่องยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถจักรยานยนต ์ 11 
(2) เครื่องเล่นเกม 12 
(3) ไม้ซุงและไม้แปรรูปประเภทไม้สัก ไม้ยางและไม้หวงห้ามตามแนว

ชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี 
13 

(4) ตู้เย็น ตู้ทํานํ้าเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี 14 
(5) ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารที่มีสาร

ตะกั่วหรือสารแคดเมยีมเกินปริมาณที่กําหนด 
15 

(6) ตัวถังของรถยนต์นั่งท่ีใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 17 
(7) ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว 18 
(8) บารากู่และบารากูไ่ฟฟูาหรือบุหรี่ไฟฟูา 19 
(9) เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโร

มีเทน) ที่มีขนาดทําความเย็นต่ํากว่า 50,000 บีทียูต่อช่ัวโมง 
20 

(10)  ขยะเทศบาล 21 
  

1.2 สินค้าที่ต้องขออนุญาตน าเข้า 
(1) ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมภีัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป 23 
(2) สารเคลนบิวเตอรอล 25 
(3) สารอลับิวเตอรอลหรือซัลบิวตามอล 26 
(4) รถยนต์ใช้แล้ว 28 
(5) รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว 33 
(6) รถยนต์บรรทุกคนโดยสารที่ใช้แล้ว 35 
(7) ปลาปุนชนิดโปรตีนต่าํกว่าร้อยละ 60 36 
(8) เครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมดิลิขสิทธ์ิเทปเพลง 

วีดีโอเทป และแผ่นซดี ี
37 
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(9) เหรียญโลหะ 40 
(10) เศษ เศษตดั และของที่ใช้ไมไ่ดซ้ึ่งเปน็พลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่กต็าม 42 
(11) เครื่องยนต์ดเีซลที่ใช้แล้ว 43 
(12) โบราณวัตถ ุ 44 
(13) หิน  45 
(14) ยางรถบัสหรือยางรถบรรทุกท่ีใช้แล้ว 46 
(15) สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ 48 
(16) เครื่องพิมพ์อินทาลโย และเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดส ี 49 
(17) ข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ 51 

                                                                            

 1.3 สินค้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมพิเศษการน าเข้า  
(1) ปลาปุนชนิดโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 53 
(2) ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 54 
(3) กากถ่ัวเหลือง 56 

 

 1.4 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพันของ WTO 
(1) น้ํานมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง 58 
(2) นมผงขาดมันเนย 61 
(3) มันฝรั่ง 65 
(4) หอมหัวใหญ ่ 68 
(5) กระเทียม 72 
(6) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย 75 
(7) ลําไยแห้ง 78 
(8) เมลด็กาแฟ 81 
(9) ชา 84 
(10) พริกไทย 87 
(11) ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 90 
(12) ข้าว 94 
(13) เมลด็ถั่วเหลือง 96 
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(14) เนื้อมะพร้าวแห้ง 99 
(15) เมลด็พันธ์ุหอมหัวใหญ ่ 102 
(16) น้ํามันถั่วเหลือง 105 
(17) น้ํามันปาลม์ และน้ํามันเนื้อในเมลด็ปาล์ม 108 
(18) น้ํามันมะพรา้ว 112 
(19) น้ําตาล 115 
(20) ผลิตภณัฑ์กาแฟ 118 
(21) กากถ่ัวเหลือง 121 
(22) เส้นไหม 124 

 

1.5   สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ประกอบการน าเขา้  
(1) ไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่

ทําด้วยไม้ ตามแนวชายแดนจังหวัดทีต่ิดกับเมียนมาและกัมพูชา 
128 

(2) สิ่งประดิษฐ์ท่ีทําด้วยไม้ตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี 130 
(3) ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารที่มี  

สารตะกั่วหรือสารแคดเมยีมไม่เกนิปริมาณที่กําหนด 
132 

(4) น้ํามันเชื้อเพลิง 134 
(5) มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาํปะหลัง 136 
(6) ส้ม 140 
(7) หอมแดง 142 
(8) เครื่องในสุกร 144 
(9) พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 146 
(10) เครื่องทํานํ้าอุ่นและน้ําร้อนระบบก๊าซ 148 
(11) เครื่องพิมพ์สามมิต ิ 150 
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2. สินค้าที่มีมาตรการส่งออก 
 

 2.1 สินค้าห้ามส่งออก 
(1) ทราย 154 

 

   2.2 สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก 
(1) เทวรูป และพระพุทธรูป 156 
(2) กากถ่ัว 157 
(3) น้ําตาลทราย 158 
(4) หอยและเปลือกหอย 159 
(5) ผลิตภณัฑ์มันสําปะหลัง/แปูงมันสาํปะหลัง 160 
(6) แร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ 162 
(7) ถ่านหิน 163 
(8) ถ่านไม ้ 164 
(9) กาแฟ 165 
(10) ข้าว 167 
(11) ข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีของสหภาพยโุรป 169 
(12) ช้าง 171 
(13) ไม้และไม้แปรรูป 173 
(14) กากถ่ัวเหลือง 175 

 

 2.3 สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ประกอบการส่งออก 
(1) ทุเรียนสด 177 
(2) ลําไยสด 178 
(3) ดอกกล้วยไม้สด 179 
(4) ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต 180 
(5) สับปะรดกระป๋อง 181 
(6) ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง 182 
(7) ผลิตภณัฑ์เปลือกหอยสําเร็จรูป 183 
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3. สินค้าที่มีมาตรการน าเข้าและส่งออก 
 

 3.1 สินค้าห้ามน าเข้าและห้ามส่งออก 
(1) สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า 186 
(2) สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 187 

 

 3.2 สินคา้ท่ีต้องขออนุญาตน าเข้าและส่งออก 
(1) ทองคํา 189 
(2) สารกาเฟอีน (Caffeine) 191 
(3) สารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต (Potassium Permanganate) 193 

 3.3 สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ประกอบการน าเข้าและส่งออก 
(1) เพชรที่ยังไม่ได้เจยีระไน 194 

 

4. สินค้าที่มีมาตรการน าผ่าน 
 

      4.1 สินค้าต้องห้ามน าผ่าน 
(1) สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรอืเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น 197 
(2) สินค้าแถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (คอมแพ็กดิสก์) 

แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือหรือ
สินค้าอ่ืนใดที่ทําซ้ําหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

197 

(3) บารากู่และบารากู่ไฟฟูา หรือบุหรี่ไฟฟูา 197 
(4) เครื่องเล่นเกม 198 
(5) ช้าง 198 
(6) เทวรูป ช้ินส่วนของเทวรูป พระพุทธรูปและช้ินส่วนของพระพุทธรูป 198 
(7) โบราณวัตถุท่ีมีแหล่งกําเนิดในต่างประเทศ 198 
(8) สารกาเฟอีน 198 
(9) ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ชิงชันและไม้กระพี้เขาควาย

และสิ่งประดิษฐ์ของไม้พะยูง 
199 

(10) ขยะเทศบาล 200 
4.2 สินค้าทีต้่องปฏิบัตติามมาตรการน าผ่าน 

(1) มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาํปะหลัง 202 
(2) ไ ม้ ท่ อน  ไม้ แปรรู ป  และสิ่ งประดิ ษฐ์ ของ ไม้ บา งประ เภท

นอกเหนือจากสินค้าไม้ที่ต้องห้ามนําผ่าน 
203 

(3) ข้าว 204 
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5. สินค้าที่มีมาตรการคว่ าบาตรตามมติองค์การสหประชาชาติ  
 5.1 สินค้าที่ห้ามส่งออก/ห้ามน าเข้า 

(1) อาวุธและยุทโธปกรณ์ : รัฐเอริเทรยี 207 
(2) อาวุธและยุทโธปกรณ ์: สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย 208 
(3) อาวุธและยุทโธปกรณ ์: สาธารณรฐัซูดาน 210 
(4) อาวุธและยุทโธปกรณ ์: สาธารณรฐัสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบยี 211 

 

          5.2  สินค้าห้ามน าผ่าน      
(1) อาวุธและยุทโธปกรณ ์: สาธารณรัฐซูดาน 214 
(2) อาวุธและยุทโธปกรณ ์: สาธารณรฐัสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบยี 214 
(3) อาวุธและยุทโธปกรณ ์: รัฐเอริเทรยี 215 
(4) อาวุธและยุทโธปกรณ ์: สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย 215 
(5) ถ่านไม้ : สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย 215 

             

                5.3  สินค้าห้ามส่งออก/ห้ามน าเข้า/ห้ามน าผ่าน 
(1) อาวุธและยุทโธปกรณ์ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 217 
(2) อาวุธและยุทโธปกรณ์และสินค้าที่กําหนด : สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 219 
(3) อาวุธและยุทโธปกรณ์และสินค้าท่ีกําหนด : สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนเกาหล ี
220 

(4) อาวุธและยุทโธปกรณ ์: สาธารณรฐัแอฟริกากลาง 226 
(5) อาวุธและยุทโธปกรณ ์: สาธารณรฐัเยเมน 228 
(6) อาวุธและยุทโธปกรณ ์: กลุ่มตอลบิาน (Taliban) 229 
(7) อาวุธและยุทโธปกรณ์และทรัพยากรทางเศรษฐกิจ : รัฐอิสลามแห่ง

อิรักและเลแวนท์ (ISIL) และกลุ่มอัลกออิดะฮ์ (Al-Qaida) 
230 

(8) อาวุธและยุทโธปกรณ ์: สาธารณรฐัเซาท์ซูดาน 232 
   

 

ชื่อ e-book : สินค้าที่มีมาตรการน าเข้า-ส่งออก-น าผ่าน ปี 2562 
ชื่อผู้แต่ง  : กรมการค้าต่างประเทศ 
จัดท า  : กันยายน 2562 
ข้อมูลใน e-book เป็นลิขสิทธิ์ของกรมการค้าต่างประเทศ ห้ามมิให้ผู้ใด ทําซ้ํา ดัดแปลง หรือ
เผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากกรมการค้าต่างประเทศ  
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1. สินค้าที่มมีาตรการน าเข้า 
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1.1 
สินค้าห้ามน าเข้า 

10 รายการ 
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เครื่องยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถจักรยานยนต์ 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

8407.31.00 
8714.10.20 
8714.10.90 
72.04 
76.02 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 
129) พ.ศ. 2541 ลงวันที่  9 
กันยายน 2541 

เพื่อปกปูองชีวิต หรือ
สุขภาพของมนุษย์ 
และความปลอดภัย
ของสาธารณชน 

กรมกา รค้ า
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป) 

- 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 เครื่องยนต์ ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้แล้วของรถจักรยานยนต์ที่มีความจุ     
ของกระบอกสูบของเครื่องยนต์ขนาดไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีวงล้อหน้าและวงล้อหลัง     
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 นิ้ว ดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
 1. เครื่องยนต์สําหรับรถจักรยานยนต์ ที่มีความจุปริมาตรช่วงชักภายในกระบอกสูบ
ตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงมา ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทท่ี 8407.31.00 
 2. โครงรถ ตะเกียบรถ และวงล้อ ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 นิ้วลงมา ตามพิกัดอัตรา
อากรขาเข้าประเภทที่ 8714.10.20 และ 8714.10.90 
  3. เครื่องยนต์สําหรับรถจักรยานยนต์ที่มีความจุปริมาตรช่วงชักภายในกระบอกสูบ
ตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตรลงมา โครงรถ ตะเกียบรถ และวงล้อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 
10 นิ้วลงมา ที่นําเข้ามาในรูปของเศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทั้งที่ทําด้วยเหล็กและอลูมิเนียม ตามพกิดั
อัตราอากรขาเข้าประเภทท่ี 72.04 และ 76.02  
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เครื่องเล่นเกม 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/
ระเบียบฯ 

เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

9504.30.10 
9504.30.20 
9504.30.90 
9504.90.31 
9504.90.92 
9504.90.93 
9504.90.39 

- ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การ
นําเครื่องเล่นเกมเข้า
มาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 
19 กรกฎาคม 2548 
 

เพื่ อประโยชน์ ของความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ผลิตและส่งออก เพื่อประโยชน์ใน
การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่  ๆ

กรมการค้ า
ต่างประเทศ
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป) 

- 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 เครื่องเล่นเกมทั้งที่เป็นเครื่องครบชุดสมบูรณ์ หรือมีลักษณะอันเป็นสาระสําคัญที่ทําให้เห็นได้
ว่าเป็นเครื่องครบชุดสมบูรณ์ หรือแต่บางส่วนตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทย่อย 9504.30.10, 
9504.30.20, 9504.30.90 ประเภทย่อย 9504.90.31, 9504.90.92, 9504.90.93 และ 9504.90.39 แห่ง
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ตามบัญชีรายการเครื่องเล่นเกมแนบท้ายประกาศ เป็นสินค้าที่
ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ 
 1. สล็อทแมชีน (Slot Machine) หรือเครื่องเล่นเกมที่คล้ายกัน 
 2. ตู้ม้าแข่งหรือสนามม้าแข่งจําลอง หรือเครื่องเล่นเกมที่คล้ายกัน 
 3. ปาจิงโกะ (Pachinko) หรือเครื่องเล่นเกมที่คล้ายกัน 
 4. รูเล็ท (Roulette) หรือเครื่องเล่นเกมที่คล้ายกัน 
 5. เครื่องเล่นเกมที่ทํางานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร เงินตรา บัตร หรือสิ่งที่คล้ายกัน หรือโดย
วิธีการอื่นใด ที่มีวิธีการเล่นไม่ว่าจะอาศัยทักษะ หรือความสามารถของผู้เล่นประกอบการเล่นหรือไม่ก็ตาม 
หากผู้เล่น เล่นชนะหรือสามารถทําไดต้ามข้อกําหนดของเครือ่งที่ระบุไว้ จะมีเหรียญ ธนบัตร เงินตรา บัตร 
หรือสิ่งอื่นใด ออกมาจากเครื่องเล่นเกมนั้น นอกจากเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิ่ง 
 6. ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ประกอบ ประเภทชิพ (Chip) ที่ระบุตัวเลขใช้แทนเงินตรา
ในการเล่นเกมกับเครื่องเล่นเกมตามข้อ 1-5 
 7. ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ประกอบของเครื่องเล่นเกมตามข้อ 1-5 
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ไม้ซุงท่อนและไม้แปรรูปประเภทไม้สัก ไม้ยางและไม้ท่ีมีชนิดตรงกับไม้หวงห้าม      
ตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ตามชนิด
ประเภทสินค้า 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การนําไม้และไม้แปรรูป
รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ 
หรือสิ่งอื่นใดที่ทําด้วยไม้เข้า
มาในราชอาณาจักรตามแนว
ชายแดนจั งหวัดตากและ
จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2548 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 

เพื่อประโยชน์ ในการ
แก้ไขปัญหาการค้าไม้ 
และเพื่อเป็นการปูองกัน
การลักลอบตัดไม้ทําลาย
ปุา บริเวณชายแดนไทย
และเมียนมา 

กรมการค้ า
ต่างประเทศ
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป) 

- 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ไม้ซุงท่อนและไม้แปรรูป ประเภทไม้สัก ไม้ยาง และไม้ที่มีชนิดตรงกับไม้หวงห้าม
ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากําหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้า
มาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี 
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                         ตู้เย็น ตู้ท าน้ าเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งท่ีใช้สารซีเอฟซี 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ตามชนิด
ประเภท
สินค้า 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
การห้ามนําตู้ เย็น ตู้ทําน้ําเย็น  
ตู้ แ ช่  หรื อตู้ แ ช่ แข็ ง  ที่ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์สําหรับทําความเย็น
หรือทําให้เย็นจนแข็ง ที่ใช้สาร ซี 
เอฟ ซี  (Chlorofluorocarbons 
(CFCs)) เข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 13 มีนาคม 
2549  

เพื่อประโยชน์ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และคุ้มครองความ
ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
สาธารณชน 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป) 

- 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ตู้เย็น ตู้ทําน้ําเย็น ตู้แช่ หรือตู้แช่แข็ง ที่เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับทําความเย็น หรือ ทําให้เย็น
จนแข็ง ที่ใช้สาร ซี เอฟ ซี (Chlorofluorocarbons (CFCs)) เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้า
มาในราชอาณาจักร 
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ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร 
ที่มีสารตะกั่วและสารแคดเมียมเกินปริมาณที่ก าหนด 

พิกัดศุลกากรและ
รหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

6911.10.00 
6912.00.00.001 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้ภาชนะ
เซรามิกและภาชนะโลหะ
เคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือ
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ
รับรองในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 

เพื่อประโยชน์ ในการ
ปูองกั นอั นตรายแก่
สาธารณชนจากสารตะกัว่
และสารแคดเมี ยมที่
ละลายออกมาจากภาชนะ
เซรามิกและภาชนะโลหะ
เคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร 

กรมการค้าต่างประเทศ 
(กองบริหารการค้ า
สินค้าทั่วไป) 
 
 

- 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ที่อยู่ในข่ายควบคุมการนําเข้ามีดังนี้ 
 1. ภาชนะแบบแบน ซึ่งมีความลึกไม่เกิน 25 มิลลิเมตร เมื่อวัดในแนวดิ่งจากจุดลึกที่สุด
ภายในภาชนะถึงแนวระดับราบของขอบริมบนสุดของภาชนะ 
 2. ภาชนะแบบลึก ซึ่งมีความลึกเมื่อวัดตามข้อ 1 แล้วเกิน 25 มิลลิเมตร แบ่งออกเป็น       
2 ขนาด คือ  
    (1) ภาชนะแบบลึกขนาดเล็กท่ีมีความจุน้อยกว่า 1.1 ลิตร 
    (2) ภาชนะแบบลึกขนาดใหญ่ที่มีความจุตั้งแต่ 1.1 ลิตรขึ้นไป 
 3. ภาชนะบรรจุอาหารสําหรับทารก  
 4. ภาชนะหุงต้ม ซึ่งผลิตขึ้นให้ทนต่อความร้อนที่ใช้ในการประกอบอาหาร 
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ระเบยีบและหลักเกณฑ ์
 - ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารที่มีปริมาณสารตะกั่ว
หรือสารแคดเมียมละลายออกมาเกินกว่าปริมาณที่กําหนด เป็นสินค้าต้องห้ามในการนําเข้า
มาในราชอาณาจักร  

ลักษณะภาชนะ ปริมาณสารตะกั่ว ปริมาณสารแคดเมียม 
1. แบบแบน เกินกว่า 7.0 มิลลิกรมัต่อลติร เกินกว่า 0.7 มิลลิกรมัต่อลติร 
2. แบบลึก ขนาดเล็ก เกินกว่า 5.0 มิลลิกรมัต่อลติร เกินกว่า 0.5 มิลลิกรมัต่อลติร 
3. แบบลึก ขนาดใหญ่ เกินกว่า 2.5 มิลลิกรมัต่อลติร เกินกว่า 0.25 มิลลิกรัมต่อลติร 
4. ภาชนะบรรจุอาหาร  
   สําหรับทารก 

เกินกว่า 2.5 มิลลิกรมัต่อลติร เกินกว่า 0.25 มิลลิกรัมต่อลติร 

5. ภาชนะหุงต้ม เกินกว่า 5.0 มิลลิกรมัต่อลติร เกินกว่า 0.5 มิลลิกรมัต่อลติร 
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ตัวถังของรถยนต์นั่งท่ีใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้ตัวถังของรถยนต์นั่งที่ใช้
แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้
แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 
2555  ลงวันที ่27 มิถุนายน 2555 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้ตัวถังของรถยนต์นั่งที่ใช้
แล้ว และโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้
แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 
2555 

เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและเพื่อ
ความปลอดภัยของ
สาธารณชน 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ 
(กองบริ หาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป) 

        - 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ตัวถังของรถยนต์นั่งที่ใช้แล้ว (แชสชีส์หรือแค้ปของรถยนต์นั่งที่ใช้แล้ว)  ที่มีสภาพ
สมบูรณ์โดยไม่ไดต้ัดแยกออกเป็นช้ินส่วน และโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว ดังต่อไปนี้ เป็นสินค้า
ที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
 1. ตัวถังของรถยนต์นั่งที่ใช้แล้ว (แชสชีส์หรือแค้ปของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ําหนักรถไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม ตามกฎหมายรถยนต์) ที่มีสภาพ
สมบูรณ์โดยไม่ได้ตัดแยกออกเป็นช้ินส่วน 
 2. โครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว (รถจักรยานยนต์ที่เดินด้วยกําลังเครื่องยนต์หรือกําลังไฟฟูา
และมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ) 
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ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

4012.11.00 
4012.20.10 
4012.12.10 
4012.12.90 
4012.20.21 
4012.20.29 
4012.19.10 
4012.19.20 
4012.20.40 
4012.20.50 
4004.00.00 

- ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง กําหนด ให้
ยางรถที่ใช้แล้วเป็นสินค้า
ที่ต้องห้ามหรือต้องขอ
อนุญาตและต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการจัดระเบียบ
ใน ก า ร นํ า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 
ลงวั นที่  16 สิ งหาคม 
2556 

เพื่ อปู องกั นปั ญหา
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ด้ านสุ ขอนามั ยของ
ประชาชน  

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ (กอง
บริ หารการค้ า
สินค้าทั่วไป) 

 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ยางรถยนต์ที่ใช้แล้วดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
 1. ยางชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตช่ันแวกอนและรถแข่ง) ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรประเภทย่อย 4012.11.00 และ 4012.20.10 
 2. ยางที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 4012.12.10 
4012.12.90  4012.20.21 และ 4012.20.29 
 3. ยางชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 4012.19.10 
และ 4012.20.40 
 4. ยางชนิดที่ใช้กับรถจักรยานตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 4012.19.20 และ 4012.20.50 
 5. เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นยางของรถในข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ตามพิกัดอัตราศุลกากร
ประเภทย่อย 4004.00.00 
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บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

2403.11.00 
8543.70.90 
9614.00.90 

ประ กาศ กระ ทร ว ง
พาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้
บารากู่และบารากู่ไฟฟูา 
หรือบุหรี่ไฟฟูาเป็นสินค้า
ที่ต้องห้ามในการนําเข้า
มาในราชอาณาจั กร    
พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 12 
ธันวาคม 2557 

เพื่อปูองกันมิให้นําสินค้า
ดังกล่าวไปใช้อันก่อให้เกิด
ปัญหาทางด้ านสุ ขภาพ 
สุขอนามัย สั งคม ความ
มั่นคงของประเทศ และความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน 

กรมการค้า
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป)  

- 

 

ขอบเขตการควบคุม 
1. บารากู่และบารากู่ไฟฟูาหรือบุหรี่ไฟฟูาเป็นสินค้าห้ามนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
2. สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้เป็นแหล่งกําเนิดควันหรือละอองไอน้ําเพื่อการสูบแบบ

บารากู่และบารากู่ไฟฟูาหรือบุหรี่ไฟฟูา ซึ่งนําเข้ามาพร้อมบารากู่หรือบารากู่ไฟฟูาหรือบุหรี่ไฟฟูา
เป็นสินค้าห้ามนําเข้ามาในราชอาณาจักรโดย 

 “บารากู่” หมายความว่า หม้อสูบยาสูบแบบอาหรับหรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน 
อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบไม่ว่าจะกระทําขึ้นด้วยวัตถุใดที่ใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับสูบควันผ่านน้ํา
ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้หรือการใช้ความร้อนผ่านพืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สาร สารสกัด หรือ
สิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะมียาสูบเป็นส่วนประกอบหรือไม่ก็ตาม ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 
9614.00.90 และให้หมายความรวมถึงพืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด
ที่ใช้เป็นแหล่งกําเนิดควันสําหรับอุปกรณ์ดังกล่าวซึ่งมีส่วนผสมของยาสูบตามรายการในพิกัด
อัตราศุลกากรประเภทย่อย 2403.11.00  

“บารากู่ไฟฟูาหรือบุหรี่ไฟฟูา” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟูาที่ทําให้เกิดละออง
ไอน้ําในลักษณะคล้ายควันบุหรี่ไม่ว่าจะกระทําขึ้นด้วยวัตถุใด ซึ่งใช้สําหรับสูบในลักษณะเดียวกับ
การสูบบุหรี่ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 8543.70.90 
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เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน)  
ที่มีขนาดท าความเย็นต่ ากว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

8415.10.10-
001/C62 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เ รื่ อ ง  กํ า ห น ด ใ ห้
เครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร
เอชซีเอฟซี-22 (สารคลอโร
ไดฟลู ออโ รมี เ ทน )  ที่ มี
ขนาดทําความเย็นต่ํากว่า 
50,000 บีทียู  ต่อช่ัวโมง 
เป็นสินค้าต้องห้ามในการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่  16 
มกราคม 2561  

เพื่อประโยชน์ในการ
อนุรั กษ์สิ่ งแวดล้อม  
การสาธารณสุข การ
คุ้ ม ค ร อ ง ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
ประชาชนและเพื่อให้
สอดคล้องกับพิธีสาร
มอนทรีออลว่าด้วยสาร
ทําลายช้ันบรรยากาศ
โอโซน 

กรมการค้ า
ต่างประเทศ
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป) 

- 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดทําความเย็น      
ต่ํากว่า 50,000 บีทียูต่อช่ัวโมง ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 8415.10.10-001/C62 เป็นสินค้า
ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
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ขยะเทศบาล 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

3825.10.00 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้ขยะเทศบาลเป็น
สินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าและ
ห้ามนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 
2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 
2562 

เ พื่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ก า ร
สาธารณสุข และการ
คุ้มครองความปลอดภัย
ของประชาชน 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ   
(กองบริหารการค้า
สินค้าทั่วไป) 

- 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ขยะเทศบาล ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 3825.10.00 หมายถึง ของเสียชนิดที่
รวบรวมจากบ้านเรือน โรงแรม ภัตตาคาร โรงพยาบาล ร้านค้า สํานักงาน ฯลฯ จากการกวาดถนน
และทางเท้า ตลอดจนของเสียจากการก่อสร้างและรื้อถอน โดยทั่วไปขยะเทศบาลมีวัตถุหลายชนิด 
เช่น พลาสติก ยาง  ไม้ กระดาษ สิ่งทอ แก้ว โลหะ เศษอาหาร เฟอร์นิเจอร์แตกหัก และของ
ชํารุดหรือของทิ้งอื่นๆ อย่างไรก็ตาม “ขยะเทศบาล” ไม่คลุมถึง  

(ก) วัตถุหรือของอย่างเดียวกันที่คัดแยกออกจากขยะ เช่น ของเสียที่เป็นพลาสติก  ยาง  
ไม้ กระดาษ สิ่งทอ แก้ว หรือโลหะ และแบตเตอรี่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นของตามประเภทพิกัด   
ที่เหมาะสมกับของนั้น  

(ข) ของเสียจากอุตสาหกรรม  
(ค) ของเสียทางเภสัชกรรม ท่ีนิยามไว้ในหมายเหตุ 4 (ด) ของตอนที่ 30 ของพระราช

กําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2559 
(ง) ของเสียจากสถานพยาบาล ท่ีนิยามไว้ในหมายเหตุ 6 (ก) ของพระราชกําหนดพิกัด

อัตราศุลกากร (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2559 
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1.2  
สินค้าท่ีต้องขออนุญาตน าเข้า  

17 รายการ 
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ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ 
และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 

พิกัดศุลกากรและ
รหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ตามบัญชีแนบท้ายใน
ประกาศสํ านั กงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยาเรื่องชนิดของยา 
เภสัชเคมีภัณฑ์  และ
เภสั ช เ คมี ภั ณ ฑ์ กึ่ ง
สําเร็จรูปที่ผู้นําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรต้องได้รับ
ความ เห็ นชอบเป็ น
หนังสือจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา ลงวั นที่  13 
กันยายน 2545 (โดย
สามารถสืบค้นข้อมูลจาก 
www. fda. moph. goth/ 
sites/drug/SitePages
Animal Drugs.aspx) 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่ อง การนํ ายา เภสั ช
เคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัช
เคมีภัณฑ์และเภสชัเคมีภณัฑ์
กึ่ งสํ าเร็ จรู ปเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2545 ลง
วันที ่22พฤษภาคม 2545 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการ นํ ายา เภสั ช
เคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัช
เคมี ภั ณฑ์  และ เภสั ช
เคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปเข้ามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545        
ลงวันที2่2 พฤษภาคม 2545 

เพื่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิ จ 
ประโยชน์ในทาง
สาธารณสุข และ
เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
ก า ร ผ ลิ ต ใ น
อุตสาหกรรมเลี้ยง
สั ตว์ เพื่ อการ
บริโภค 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่ วไป และ 
สํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

อธิบด ี
กรมการคา้ 
ต่างประเทศ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปตามชนิด
และกลุ่มดังต่อไปนี้ 

- อริสโตโลเซีย (Aristolochia spp.)   
- คลอแรมฟีนิคอล (Chloramphenicol)   
- คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 
- คลอโปรมาซีน (Chlorpromazine) 

http://www.fda.moph.goth/
http://www.fda.moph.goth/
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- คอลชิซีน (Colchicin) 
- เดปโซน (Dapsone) 
- ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans) 
- ไดเอทิลสติลเบสโทรล (Diethylstilbestrol) 
- ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides) 
- ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) 
- ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides) 
- ไดมีไตรดาโซล (Dimetridazole) 
- เมโทรนิดาโซล (Metronidazole) 
- โรนิดาโซล (Ronidazole) 
-  อิโพรนิดาโซล (Ipronidazole) 
- กลุ่มไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazoles) 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ต้องขออนุญาตนําเข้า โดยจะอนุญาตให้นําเข้าในกรณีดังต่อไปนี ้
 1. การอนุญาตให้นํายา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ง
สําเร็จรูป ผู้นําเข้าต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข เว้นแต่ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ง
สําเร็จรูปประเภทคลอโรฟอร์ม (Chloroform) ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และนําไปแสดงต่อกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ก่อน 
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายอนุญาตแล้ว
จึงให้นําเข้ามาในราชอาณาจักร 
 2. การครอบครอง การใช้ การจําหน่าย จ่าย โอน ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัช
เคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ งสําเร็จรูปตามกลุ่มและชนิดที่กําหนดยกเว้นคลอโรฟอร์ม 
(Chloroform)  ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้นําเข้า รายงานปริมาณสินค้าที่อยู่ในครอบครอง ปริมาณการใช้
หรือการจําหน่าย จ่าย โอน   ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขทราบ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด  สําหรับ
คลอโรฟอร์ม (Chloroform)  ให้รายงานปริมาณสินค้าที่อยู่ในครอบครอง ปริมาณการใช้ หรือการ
จําหน่าย จ่าย โอน ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทราบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
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สารเคลนบิวเตอรอล (Clenbuterol) 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

2922.19.90.001 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 
107) พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 17 
มีนาคม 2538 

เ พื่ อ ค ว า ม
ปลอดภั ยและ
รักษาสุขอนามัย
ของประชาชน
ผู้บริโภคเนือ้สุกร 

กรมการค้า
ต่างประเทศ  
(กองบริหารการค้า
สินค้าทั่วไปและ
สํานักบริการการค้า
ต่างประเทศ) 

อธิบดี
กรมการคา้
ต่างประเทศ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 สารเคลนบิวเตอรอล (Clenbuterol) ช่ือทางเคมี 1-(4-Amino-3, 5-dichlorophenyl) 
-2-tert-butyl-aminoethanol และเกลือของสารดังกล่าว ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้า
ประเภทท่ี 2922.19.90 (รหัสสถิติ 001/KGM)  
 
ระเบียบและหลักเกณฑ ์
          ต้องขออนุญาตนําเข้า โดยจะอนุญาตให้นําเข้ามาในราชอาณาจักรได้ เฉพาะกรณีที่มี
หนั งสื อรับรองจากสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข
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       สารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) หรือ ซัลบิวตามอล (Salbutamol) 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

2922.50.90.001 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่องการนําสารอัลบิวเตอรอล 
(Albuterol) หรื อซั ลบิ วตา
มอล (Salbutamol) เข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2545 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2545 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเ ง่ื อนไขในการนํ า
ส า ร อั ล บิ ว เ ต อ ร อ ล 
(Albuterol) หรือซัลบิวตา
มอล (Salbutamol) เข้ามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 
2545 ลงวันที่ 29 มีนาคม 
2545 

เ พื่ อ สุ ข ภ า พ
ของผู้ บ ริ โ ภค
เนื้ อสุ ก รและ
ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล
กระทบต่อการ
ส่งออกเนื้อสุกร 
ไปต่างประเทศ 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ  
(กองบริ หาร
การค้าสินค้า
ทั่ ว ไป  และ 
สํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 สารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) หรือซัลบิวตามอล (Salbutamol) ช่ือทางเคมี 

α1-{[(1,1-Dimethylethyl) amino] methyl}-4-hydroxy-1, 3-benzenedimethanol; α1–
[(tertbutylamino)-methyl]-4-hydroxy-m-xylene-α,α1-diol; 2-(tert-butylamino)-1-(4-
hydroxy-3-hydroxymethylphenyl) ethanol;4-hydroxy-3-hydroxymethyl-α-[ ( tert-
butylamino) methyl] benzyl alcohol สูตรทางเคมี C13H21NO3 และเกลือของสารดังกล่าว 
ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 2922.50.90 (รหัสสถิต ิ001/KGM)  
 
ระเบียบและหลักเกณฑ ์
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 ต้องขออนุญาตนําเข้า โดยจะอนุญาตให้นําเข้ามาในราชอาณาจักรได้ เฉพาะกรณีที่มี
หนังสือรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมหลักฐาน
การซื้อขายได้แก่ สําเนาใบกํากับสินค้า (Invoice หรือ Proforma Invoice) หรือเอกสารทาง
การค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว 
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รถยนต์ใช้แล้ว 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

8701 
8702 
8703 
8704 
8705  

- พระราชกฤษฏีกาควบคุมการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ ง
สินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2496 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2496 
- ประกาศกระทรวงเศรษฐการ 
เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที ่50) พ.ศ. 
2512 ลงวันที ่9 เมษายน 2512 
- ประกาศกระทรวงเศรษฐการ 
เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที ่66) พ.ศ. 
2515 ลงวันที4่ มกราคม 2515 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
ก า ร นํ า สิ น ค้ า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 85) พ.ศ. 
2534 ลงวันที3่0 สิงหาคม 2534 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการอนุญาตให้นํารถยนต์ที่
ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 
2549 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการอนุญาตให้นํารถยนต์ที่
ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. 
2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 

เพื่อประโยชน์ 
ในการอนุรักษ์
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยของ
สาธารณชน 

กรมการคา้
ต่างประเทศ
(กองบริหาร
การค้าสินคา้
ทั่วไป และ 
สํานักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ) 

- รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 
- อธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ 
- ผู้อํานวยการ
สํานักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ 
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รถยนต์ใช้แล้ว (ต่อ) 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

 - ป ร ะ ก า ศ ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่ างประเทศ เรื่ อง กํ าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการขอขึ้นบัญชี การขึ้นบัญชี 
การพักบัญชี และการยกเลิก
หรือเพิกถอนการขึ้นบัญชีเป็นผู้
ประกอบอุตสาหกรรมปรับสภาพ
รถยนต์ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2549 

   

หมายเหตุ :  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตนําเข้าดังกล่าวจะมีผลจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ก่อนที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่องกําหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้  

 
ขอบเขตการควบคุม 
 รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่ได้มีการใช้งานปกติ (ยกเว้นรถยนต์ที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพของ
ผู้ผลิต หรือในการจัดส่งไปยังแหล่งจําหน่าย) หรือรถยนต์รุ่นเก่า (เว้นแต่โดยสภาพแสดงให้เห็นว่ายังไม่ได้ใช้
งาน) หรือรถยนต์ที่จดทะเบียนใช้งานในต่างประเทศแล้วตามพิกัดศุลกากร 8701 8702 8703 8704 8705  
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 ในหลักการไม่อนุญาตให้นําเข้ารถยนต์ใช้แล้วทุกชนิด เว้นแต่กรณีที่มีระเบียบกระทรวง
พาณิชย์กําหนดไว้ให้นําเข้าได้ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดดังต่อไปนี้ 
 1. การน าเข้ารถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพ่ือใช้เฉพาะตัว ตามพิกัด 8703 
  1.1 กรณีคนไทยท่ีน าเข้าเพ่ือใช้เฉพาะตัว  
   1) นําเข้าได้คนละ 1 คัน 
   2) ต้องไปอยู่ในต่างประเทศติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1 ปี 6 เดือน 

แล้วเดินทางกลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 
   3) ต้องถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรถระหว่างอยู่ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน 
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   4) ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศที่ใช้รถหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
นานาชาติที่แสดงว่าได้ใช้รถยนต์ ในขณะที่ถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรถยนต์ 

   5) ห้ามมิให้จําหน่าย จ่าย โอน รถยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้นําเข้าดังกล่าวไปให้ผู้อื่นภายใน
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ในกรณีตกทอดทางมรดกตามกฎหมาย 

  1.2 กรณีชาวต่างประเทศน าเข้ามาเพ่ือใช้เฉพาะตัว 
   1) นําเข้าได้คนละ 1 คัน 
   2) ต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

ให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องได้รับอนุญาตให้ทํางานใน
ประเทศไทยจากกระทรวงแรงงาน หรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

   3) หรือชาวต่างประเทศที่เกษียณอายุการทํางานแล้วมีความประสงค์มาอยู่ประเทศไทย 
   4) หรือชาวต่างประเทศที่มีคู่สมรสเป็นคนไทยและประสงค์จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 
   5) ต้องถือกรรมสิทธ์ิ หรือครอบครองรถไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน 
   6) ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศที่ใช้รถหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

นานาชาติแสดงว่าได้ใช้รถยนต์ในขณะที่ถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรถยนต์ 
   7) ห้ามมิให้จําหน่าย จ่าย โอน รถยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้นําเข้าดังกล่าวไปให้ผู้อื่นภายใน

ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ในกรณีตกทอดทางมรดกตามกฎหมาย 
 2. การน าเข้ารถยนต์ลักษณะพิเศษที่ใช้แล้วเพ่ือใช้ในกิจการของตนเอง ตามพิกัด 8701 
(เฉพาะรถหัวลาก) 8704 (เฉพาะรถหุ้มเกราะที่ใช้ขนเงิน รถบรรทุกวัสดุอันตราย 8705 ทุกชนิด) 
  2.1 อนุญาตให้นําเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง 
  2.2 อนุญาตให้นําเข้าในปริมาณเท่าที่จําเป็น 
 3. การน าเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่ได้รับยกเว้น หรือชดเชยภาษี 
  3.1 อนุญาตให้นําเข้าตามปริมาณที่สํานักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (กรม

วิเทศสหการ) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองว่าได้รับการยกเว้นหรือชดเชยภาษี 
  3.2 ผู้นําเข้าต้องเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันเอกชนต่างประเทศ สํานักงาน

บริหารโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือผู้เช่ียวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศ 
  3.3 มีหนังสือรับรองจากกรมวิเทศสหการ (ปัจจุบันคือสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ระหว่างประเทศ) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้รับการยกเว้น หรือชดเชยภาษี 
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 4. การน าเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิด ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศล 
  4.1 อนุญาตให้นําเข้าในปริมาณที่จําเป็น 
  4.2 ต้องเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศล 
  4.3 นําเข้ามาเพื่อใช้ในหน่วยงานของตนเอง หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กระทรวงพาณิชย์

เห็นสมควร 
 5. การน าเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเป็นการชั่วคราว 
  5.1 อนุญาตให้นําเข้ามาในปริมาณเท่าที่จําเป็น 
  5.2 ให้นําเข้าได้ไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่กรณีจําเป็นผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
  5.3 ต้องทําหนังสือสัญญาประกันการส่งกลับ และจัดให้ธนาคารพาณิชย์ทําหนังสือสัญญา

ค้ําประกันในวงเงิน 4 เท่า ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. (C.I.F.) กรุงเทพฯ 
  5.4 รายงานพร้อมแสดงหลักฐานการส่งรถยนต์กลับออกไปนอกราชอาณาจักรให้

กรมการค้าต่างประเทศภายใน 45 วัน นับแต่วันส่งรถกลับ 
  5.5 กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรองจะอนุญาตให้นําเข้าในปริมาณและระยะเวลาที่

สอดคล้องกับความจําเป็นใช้งานตามที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจให้การรับรองโดยไม่
ต้องทําสัญญาประกันการส่งรถกลับ และไม่ต้องให้ธนาคารพาณิชย์ค้ําประกัน แต่ให้
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีหนังสือรับรองว่าจะควบคุมดูแลให้ส่งรถกลับออกไป
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพรถยนต์ให้กรมการค้า
ต่างประเทศทราบทุกปี รวมทั้งมีหนังสือยืนยันการส่งรถยนต์กลับให้กรมการค้า
ต่างประเทศทราบด้วย 

 6. การน าเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพ่ือเป็นต้นแบบในการผลิตหรือการศึกษาวิจัย 
  6.1 อนุญาตให้นําเข้าเฉพาะที่กระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรให้นําเข้า 
  6.2 ให้นําเข้าได้แบบละไม่เกิน 1 คัน หรือตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องเห็นสมควร 
 7. การน าเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพ่ือปรับสภาพแล้วส่งออก 
  7.1 ต้องขึ้นบัญชีเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมปรับสภาพรถยนต์ไว้กับกรมการค้า

ต่างประเทศ 
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  7.2 ต้องเป็นนิติบุคคลได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม
ส่งออกจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือเขตปลอดอากรกรม
ศุลกากร 

  7.3 ต้องทําการปรับสภาพรถยนต์ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือในเขตปลอดอากรของกรมศุลกากรเท่านั้น 

  7.4 ต้องมีหนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคารพาณิชย์ในวงเงิน 1,000,000 บาท 
  7.5 ต้องปรับสภาพรถยนต์ที่ขออนุญาตนําเข้าและส่งออกภายในระยะเวลา 1 ปี 

กรณีมีเหตุผลความจําเป็นไม่สามารถส่งออกได้ภายใน 1 ปี อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ มีอํานาจขยายระยะเวลาส่งออกได้ไม่เกิน 6 เดือน 

  7.6 ต้องทําสัญญาค้ําประกันไว้กับกรมการค้าต่างประเทศว่าจะนํารถยนต์ที่ใช้แล้วที่ได้รับ
อนุญาตให้นําเข้าไปปรับสภาพในสถานที่ท่ีกําหนดและส่งออกภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หากไม่ส่งออกจะต้องชําระค่าปรับในอัตราคันละ 4 เท่า ของมูลค่า ซี.ไอ.เอฟ. (C.I.F.) แต่
ต้องไม่ต่ํากว่า 100,000 บาทต่อคัน และให้ถือว่าเป็นผู้กระทําการฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบจนกว่าจะส่งออกรถยนต์ไปนอกราชอาณาจักร 

  7.7 รถยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้นําเข้าจะโอนรถยนต์ให้ผู้อื่นดําเนินการปรับสภาพแทนมิได้ เว้น
แต่ได้รับอนุญาตจากกรมการค้าต่างประเทศกรณีการยื่นขอโอนรถยนต์จะต้องยื่นขอโอน
ก่อนครบกําหนดส่งออกไม่น้อยกว่า 90 วัน และต้องส่งออกภายในระยะเวลาที่เหลือ 

  7.8 รถยนต์ใช้แล้วที่นําเข้ามาปรับสภาพและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วจะไม่
อนุญาตให้นําเข้าอีก เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น 

  7.9 ต้องรายงานการนําเข้า-ส่งออกให้กรมการค้าต่างประเทศตามแบบฟอร์ม          
ที่กําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันนําเข้าและส่งออก 

  7.10 ผู้ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาระงับการออก
ใบอนุญาตนําเข้าในครั้งต่อ  ๆไป จนกว่าผู้นําเข้าจะดําเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ 

  7.11 ผู้นําเข้ารายใดไม่ส่งออกรถยนต์ที่ทําการปรับสภาพไปนอกราชอาณาจักรภายใน
กําหนดระยะเวลาตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป หรือกระทําการที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
อุตสาหกรรมปรับสภาพรถยนต์ กรมการค้าต่างประเทศจะสั่งพักยกเลิกหรือเพิกถอน
การขึ้นบัญชีเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมปรับสภาพรถยนต์ 
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รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

87.11 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 113) 
พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 25 เมษายน 2539 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการ
อนุญาตให้นํารถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วเข้า
มาในราชอาณาจักร  (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2539 
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2539 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นขออนุญาตนําเข้า
รถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 1)  พ.ศ. 
2539 ลงวันที ่23 พฤษภาคม 2539  

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน 

กรมการค้า
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป และ 
สํานักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ) 

- รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 
- อธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 รถจักรยานยนต์ (ท่ีใช้แล้ว) ตามพกิัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที ่87.11 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. การน าเข้าเพ่ือใช้เฉพาะตัว 
  1.1 ผู้ขออนุญาตนําเข้าท่ีเป็นคนไทย ต้องไปอยู่ต่างประเทศนั้นติดต่อกันเป็นเวลา

เกินกว่า 1 ปี 6 เดือน แล้วเดินทางกลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 
  1.2 กรณีชาวต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ํากว่า 1 ปี โดยมีหนังสือ

อนุญาตการเข้ามาจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และมี
ใบอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทยจากกระทรวงแรงงาน หาก ผู้นําเข้าเป็นผู้ติดตามสามี
หรือภรรยาที่เป็นคนไทยให้แสดงหลักฐานการเป็นสามีภรรยาด้วย 

  1.3 ต้องถือกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองรถคันนั้นระหว่างอยู่ในต่างประเทศนั้น  ไม่น้อยกว่า 
1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์จนถึงวันที่เดินทางกลับ
เข้ามาอยู่ในประเทศไทย 

  1.4 ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ของประเทศที่ใช้รถหรือใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์นานาชาติที่แสดงว่าได้ใช้ในขณะที่ถือกรรมสิทธิ์ หรือครอบครอง
รถจักรยานยนต์นั้นมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน 



ลิขสิทธิ์ของกรมการค้าต่างประเทศ 34 

 

  1.5 ต้องมีเอกสารแสดงการมีภมูิลําเนาในประเทศไทย 
  1.6 อนุญาตให้นําเข้าได้คนละ 1 คัน 
 2. การน าเข้าท่ีได้รับการยกเว้นหรือชดเชยภาษีอากร 
  2.1 ผู้นําเข้าต้องเป็นหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันเอกชนต่างประเทศ สํานักงานบริหาร

โครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศ ผู้เช่ียวชาญหรือเจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศ 
  2.2 ต้องมีหนังสือรับรองจากสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ (กรมวิเทศสหการ) หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาแสดง  
    3.  การน าเข้าโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสาธารณกุศล 

  3.1 ผู้นําเข้าต้องเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสาธารณกุศล ที่จด
ทะเบียนตามกฎหมายไทย 

  3.2 ต้องนําเข้ามาเพื่อใช้ในหน่วยงานของตนเอง หรือวัตถุประสงค์อื่ นตามที่
กระทรวงพาณิชย์เห็นสมควร 

 4. การน าเข้าเป็นการชั่วคราว 
  4.1 อนุญาตให้นําเข้าเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่กรณีจําเป็นจะผ่อนผัน

ให้ขยายระยะเวลาให้อีกไม่เกิน 1 ปี 
  4.2 ผู้ได้รับอนุญาตให้นําเข้าจะต้องทําหนังสือสัญญาประกันการส่งรถกลับและจัดให้

ธนาคารพาณิชย์ทําหนังสือสัญญาค้ําประกันในวงเงินสี่เท่าของราคา ซี.ไอ.เอฟ. (C.I.F.) 
กรุงเทพฯ ให้ไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกําหนด 

  4.3 เมื่อครบกําหนดส่งรถกลับออกไปแล้วผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรายงานพร้อม
แสดงหลักฐานการส่งรถกลับออกไปให้กรมการค้าต่างประเทศทราบตามแบบ
พิมพ์ที่กรมการค้าต่างประเทศกําหนดภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันส่งรถกลับ 

 5. การน าเข้าเพ่ือส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรทันท ี
  5.1 อนุญาตให้นําเข้าได้เฉพาะผู้ที่ได้นํารถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาใน

ราชอาณาจักรโดยไม่ทราบว่าเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนําเข้าและประสงค์
จะส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรทันที 

  5.2 จะต้องส่งรถที่ได้รับอนุญาตให้นําเข้ากลับออกไปนอกราชอาณาจักรทันทีที่
ได้ทําพิธีการศุลกากรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 6. การน าเข้าเพ่ือเป็นต้นแบบในการผลิตและการศึกษาวิจัย 
  6.1 ผู้นําเข้าต้องเป็นโรงงานผลิตหรือประกอบรถจักรยานยนต์หรือประกอบ

กิจการอื่นตามที่กระทรวงพาณิชย์เห็นสมควร 
 6.2 จะอนุญาตให้นําเข้าได้แบบละไม่เกิน 1 คัน เว้นแต่กระทรวงพาณิชย์จะ

เห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 
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รถยนต์บรรทุกคนโดยสารที่ใช้แล้ว 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ตามชนิด
ประเภทสินค้า 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การนํารถบรรทุกคน
โดยสารตั้งแต่หกล้อขึ้นไปที่
ใช้แล้วเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2547  
ลงวันที่ 5 เมษายน 2547 

เพื่อปูองกัน
มลภาวะ รวมทั้ง
คุ้มครองชีวิต
และสุขภาพของ
มนุษย ์

กรมการค้ า
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป) 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 รถบรรทุกคนโดยสารชนิดหกล้อขึ้นไปท่ีใช้แล้วที่มีที่น่ังตั้งแต่สามสบิท่ีนั่งขึ้นไป ไม่ว่าจะมี
ที่น่ังประกอบหรือติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ต้องขออนุญาตนําเข้า โดยไม่ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี ้
 1. ผู้นําเข้าเป็นผู้มีเอกสิทธิ์ทางการทูต สถานเอกอัครราชทูต สถานทําการทางกงสุล 
หรือองค์การระหว่างประเทศตามที่กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งกรมศุลกากร 
 2. รถบรรทุกคนโดยสารฯ ที่บรรทุกคนโดยสารออกนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ช่ัวคราว แล้วนํารถบรรทุกคนโดยสารดังกล่าวกลับเข้ามาหรือออกนอกราชอาณาจักรแล้วแต่กรณีโดยได้ทํา
พิธีการไว้กับกรมศุลกากรว่าจะนํารถบรรทุกคนโดยสารดังกล่าวออกหรือกลับเข้ามาแล้วแต่กรณี 
 3. รถบรรทุกคนโดยสารฯ ที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยและได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเป็น
การช่ัวคราวโดยได้ทําใบสุทธินํากลับไว้กับกรมศุลกากรว่าจะนํากลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 
 
 
 
 

 



ลิขสิทธิ์ของกรมการค้าต่างประเทศ 36 

 

ปลาป่น ชนิดโปรตีนต่ ากว่าร้อยละ 60 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

2301.20.10 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 72) 
พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2533 
- ป ร ะ กาศ กรมก า รค้ า
ต่ างประเทศ เรื่ อง การ
ตรวจสอบปริมาณโปรตีน  
ปลาปุนนําเข้า พ.ศ. 2542 ลง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 

เ พื่ อ เ ป็ นก า ร
รั ก ษ า ร ะ ดั บ
ราคาวัตถุดิ บ
อ า ห า ร สั ต ว์
ภ า ย ใ น 
ประเทศ 

กรมการค้ า
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป) 

รั ฐ ม น ต รี   
ว่ า ก า ร
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ปลาปุนเฉพาะชนิดคุณภาพโปรตีนต่ํากว่าร้อยละ 60 ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 
2301.20.10 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
1. ต้องขออนุญาตนําเข้า โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาตามสถานการณ์การผลิตและการค้า 

ทั้งนี้ ไม่บังคับใช้กับกรณีที่นําเข้ามากับยานพาหนะเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น ในปริมาณพอสมควร  หรือ
ในกรณีที่นําเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างเท่าที่จําเป็น 

2. ต้องตรวจสอบปริมาณโปรตีนปลาปุนก่อนการนําเข้า โดยพนักงานศุลกากรที่ประจําอยู่         
ณ ด่านศุลกากรที่มีการนําปลาปุนเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นผู้ชักตัวอย่างส่งให้ห้องปฏิบัติการของส่วน
ราชการ หรือของสถาบันอาหาร หรือของภาคเอกชนที่ทางราชการรับรองเป็นผู้ตรวจวิเคราะห์ 
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เครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์  
เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดี 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ตามประเภท
ชนิดสินค้า 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามา 
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 96) 
พ.ศ. 2536 ลงวันท่ี 
10 มิถุนายน 2536 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการอนุญาตให้นํา
เครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการละเมิด
ลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอเทป
และแผ่นซีดี เข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 
ลงวันท่ี 26 กันยายน 2556 
- คําสั่งกระทรวงพาณิชย์  
ที่ 539/2556 เรื่อง มอบ
อํานาจในการพิจารณา
อนุญาตให้นําเครื่องจักรที่
สามารถใช้เพื่อประโยชน์ใน
การละเมิดลิขสิทธิเ์ทปเพลง 
วีดีโอเทป และแผ่นซดีี  
เข้ามาในราชอาณาจักร 
ลงวันท่ี 26 กันยายน 2556  

เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบ
และปูองปราบ
ก า ร ล ะ เ มิ ด
ลิขสิทธิ ์

- กรมการค้ า
ต่ า งประ เทศ 
( กอ งบริ ห า ร
การค้ าสินค้ า
ทั่วไป) 
- กรมทรัพย์สิน
ท า ง ปั ญ ญ า 
(สํานักลิขสิทธ์ิ) 

- กรมทรัพย์สิน
ท า ง ปั ญ ญ า
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์  
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ขอบเขตการควบคุม 
 เครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์ เทปเพลง วีดีโอเทป และ
แผ่นซีดี ดังต่อไปนี้  
 1. เครื่องบันทึกความเร็วสูงของแถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) ประกอบด้วย 
  (1) เครื่องส่งถ่ายสัญญาณเสียงด้วยความเร็วสูง (master high speed machine) 

ที่มีอัตราความเร็วของแถบบันทึกเสียงตั้งแต่ 3 1/
4 X 16 นิ้ว ต่อวินาทีข้ึนไป 

  (2) เครื่องรับสัญญาณเสียงด้วยความเร็วสูง (slave machine) ที่มีอัตราความเร็ว
ของแถบบันทึกเสียงตั้งแต่ 1 7/

8 X 16 นิ้ว ต่อวินาทีข้ึนไป 
  (3) เครื่องกรอแถบบันทึกเสียงเข้าตลับ (winding machine หรือ loaders machine) 
 2. เครื่องทําสําเนาแถบบันทึกภาพและเสียง (วีดีโอเทป) ประกอบด้วย 
  (1) เครื่องบันทึกแถบบันทึกภาพและเสียงที่มีคุณภาพสัญญาณสูง ระบบไฮไฟ 

(professional video helical scan high fedility duplication) ระบบ 
HiFi audio track ซึ่งมีความถี่ในการบันทึกระหว่าง 15Hz-30KHz และ
ระบบ normal audio track ซึ่งมีความถี่ในการบันทึกระหว่าง 45HZ-15KHz 

  (2) เครื่องบันทึกแถบบันทึกภาพและเสียงความเร็วสูง (sprinter system for 
VHS) ในระบบ Phase Alternation Line (PAL) ซึ่งมีอัตราความเร็วของการ
เดินเนื้อเทปตั้งแต่ 23-39 มิลลิเมตรต่อวินาทีข้ึนไป 

  (3) เครื่องแปลงสัญญาณของแถบบันทึกภาพและเสียงจากระบบ NTSC เป็น
ระบบ PAL หรือจากระบบ PAL เป็นระบบ NTSC (standard convertor 
converts from NTSC to PAL or PAL to NTSC) 

  (4) เครื่องขยายสัญญาณภาพและเสียง (audio/video amplifier and distributor) 
 3. เครื่องผลิตแผ่นซีดี ประกอบด้วย 
  (1) เครื่องปั๊มแผ่นซีดี หมายความรวมถึงอุปกรณ์ประกอบเครื่องปั้มซีดี อันได้แก่ 

เครื่องฉีดพลาสติก (injection machine) แม่พิมพ์ (Mould) เครื่องเคลือบ
โลหะ (sputtering machine) เครื่องเคลือบแลคเกอร์ (spin coating) และ
ชุดลําเลียงในการผลิตแผ่นซีดี (integrated optical disc replication) ด้วย 

  (2) เครื่องพิมพ์สีแผ่นซีดี และให้หมายความรวมถึง เครื่องจักรทุกประเภทที่สามารถ
พิมพ์สีลงบนแผ่นซีดี ที่มีประสิทธิภาพการพิมพ์ในอัตราเกินกว่า 80 แผ่นต่อช่ัวโมง 

  (3) เครื่องเชื่อมแผ่นซีดี (bonder machine) 
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 4. เครื่องผลิตแผ่นซีดีต้นฉบับ ประกอบด้วย 
  (1) เครื่องขึ้นรูปแผ่นแม่แบบ electroplating หรือ stamper forming 
  (2) เครื่องเคลือบโลหะ (metallizer) 
  (3) เครื่องยิงสัญญาณด้วยแสงเลเซอร ์และ Laser Beam Recorder (LBR) 
  ทั้งนี้ เครื่องปั๊มแผ่นซีดี จะพิจารณาอนุญาตให้นําเข้าได้เฉพาะกรณีที่มีเครื่องนับจํานวน
แผ่นซีดตีิดตั้งมากับเครื่องปั๊มแผ่นซีดีด้วยเท่านั้น 

 
ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ต้องได้รับอนุญาตใหน้ําเข้า โดยจะพิจารณาอนุญาต ดังนี ้
 1. พิจารณาอนุญาตให้นําเข้าเครื่องจักรตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ได้เป็นการทั่วไป โดยผู้
ขออนุญาตนําเข้าต้องยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 2. พิจารณาอนุญาตให้นําเข้าเครื่องจักรตามข้อ 3 และข้อ 4 ได้เฉพาะผู้นําเข้าที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนด โดยจะพิจารณาอนุญาตให้นําเข้าตามเหตุผลความจําเป็นและคุณสมบัติ
ของผู้ขออนุญาตนําเข้า  
 3. ผู้ไดร้ับอนุญาตให้นําเข้า จะต้องรายงานการนําเข้าให้กรมทรัพยส์ินทางปัญญาทราบ 
ตามแบบฟอร์มที่กําหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันทีน่ําเข้า 
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เหรียญโลหะ 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ตามชนิด
ประเภทสินค้า 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้ วยการนํ าสิ นค้ าเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 93)  พ.ศ. 
2536 ลงวันที ่31 มีนาคม 2536 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการอนุญาตให้นําเหรียญ
โล หะ ตั ว เ ป ล่ า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1)  พ.ศ. 
2536 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2536 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
(ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2537 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นํา
เหรียญโลหะตัวเปล่าเข้ามาใน
ราชอาณาจั กร  ลงวั นที่10 
พฤษภาคม 2537 

เพื่ อปูองกัน
ก า ร ป ล อ ม
แปลงเหรียญ
กษาปณ์ ทุก
ชนิด 

กรมการคา้
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินคา้
ทั่วไป)  
กระทรวง 
การคลัง 
(กรมธนารักษ์) 

อธิบดี
กรมการคา้
ต่างประเทศ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 เหรียญโลหะตัวเปล่าที่มีลักษณะ ขนาด น้ําหนัก และส่วนผสมใกล้เคียงกับเหรียญ
กษาปณ์ชนิดต่างๆ ดังนี้ 
 1. เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 
  ชนิดราคา ชนิดโลหะ 
  10 บาท โลหะสองส ี
   วงนอก : ทองแดงผสมนิกเกลิ 
   วงใน : ทองแดงผสมนิกเกลิและอลูมิเนียม 
  5 บาท ทองแดงผสมนิกเกลิสอดไส้ทองแดง 
  1 บาท ทองแดงผสมนิกเกลิ 
  50 สตางค ์ ทองแดงผสมนิกเกลิ และอลูมิเนยีม 
  25 สตางค ์ ทองแดงผสมนิกเกลิ และอลูมิเนยีม 
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 2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 
  ชนิดราคา ชนิดโลหะ 
  6,000 บาท ทองคําผสมเงินและทองแดง 
  3,000 บาท ทองคําผสมเงินและทองแดง 
  1,500 บาท ทองคําผสมเงินและทองแดง 
  600 บาท เงินผสมทองแดง 
  300 บาท เงินผสมทองแดง 
  150 บาท เงินผสมทองแดง 
  100 บาท ทองแดงผสมนิกเกลิ 
  10 บาท ทองแดงผสมนิกเกลิ 
  2 บาท ทองแดงผสมนิกเกลิสอดไส้ทองแดง 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ต้องขออนุญาตนําเข้า โดยจะอนุญาตให้เฉพาะกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังเป็นผู้นําเข้าในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ผู้นําเข้าต้องแสดงหลักฐานการขออนุญาตนําเข้าดังต่อไปนี้ 
 - กรณีที่กระทรวงการคลังเป็นผู้นําเข้าให้แสดงหลักฐานการซื้อขายเหรียญ เช่น 
ใบกํากับสินค้า (Invoice) เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) 
 - กรณีผู้ขออนุญาตนําเข้ามิใช่กระทรวงการคลัง ให้แสดงหลักฐานของกระทรวงการคลัง 
ที่เห็นชอบให้ผู้นั้นนําเหรียญโลหะเข้ามาในราชอาณาจักร  พร้อมหลักฐานการซื้อขาย เช่น 
ใบกํากับสินค้า (Invoice) เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) 
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เศษ เศษตัด และของท่ีใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

39.15 - ประกาศกระทรว ง
พาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สิ น ค้ า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 
112) พ.ศ. 2539 ลงวันท่ี  
7 กุมภาพันธ ์2539 
- คําสั่งกระทรวงพาณิชย์
ที่ 281/2541 เรื่องมอบ
อํานาจในการอนุญาตให้
นําเศษ เศษตัด และของ
ที่ ใ ช้ ไ ม่ ไ ด้ ซึ่ ง เ ป็ น
พลาสติ ก ไ ม่ ว่ า ใช้ แล้ ว
หรื อ ไม่ ก็ ต าม เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร ลงวันท่ี 14 
กันยายน 2541  

เพื่ อ รั กษาสภาวะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ปูองกันอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค 

กรมการคา้ 
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินคา้
ทั่วไป) 
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  

อธิบดี 
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก ไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรขาเข้าประเภทท่ี 39.15 
 
ระเบียบและหลักเกณฑ ์
          ต้องขออนุญาตนําเข้าโดยจะอนุญาตให้นําเข้าได้ตามความเห็นชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม.
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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เครื่องยนต์ดีเซลท่ีใช้แล้ว 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

8408.90 - ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ว่าด้วยการ  
นําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร   
(ฉบับท่ี 130) 
พ.ศ. 2541 ลงวันท่ี   
9 กันยายน 2541 
- ระเบียบกระทรวง
พาณิชย์ว่าด้วยการ
อนุญาตให้นํา
เครื่องยนต์ดเีซล
สําเรจ็รูปแบบลูกสูบ
นอนเดี่ยวท่ีใช้แล้ว  
เข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2541 ลงวันท่ี  
11 ตุลาคม 2541 

เพื่อปกปูองชีวิต
หรือสุขภาพของ
มนุษย์ และความ
ปลอดภัยของ
สาธารณชน 

กรมการคา้
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินคา้
ทั่วไป) 

อธิบดี
กรมการคา้
ต่างประเทศ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 เครื่องยนต์ดีเซลสําเร็จรูปที่ใช้แล้ว แบบลูกสูบนอนเดี่ยวที่มีความจุปริมาตรช่วงชัก
ภายในกระบอกสูบตั้งแต่ 331 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถึง 1,100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 
ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ต้องขออนุญาตนําเข้า โดยจะอนุญาตให้นําเข้าในปริมาณและตามช่วงเวลาที่กระทรวงพาณิชย์ 
และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบร่วมกัน 
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โบราณวัตถุ 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ตามชนิด
ประเภท
สินค้า 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํา
โบราณวั ตถุ ที่ มี แหล่ ง กํ าเนิ ดใน
ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 
2547 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 
- คําสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ 264/2554 
เรื่อง มอบอํานาจให้ข้าราชการกรม
ศิลปากรเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้นํา
โบราณวั ตถุ ที่ มี แหล่ งกํ าเนิ ดใน
ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ลง
วันที ่20 พฤษภาคม 2554 

เพื่อปูองกันการ
ลักลอบนํา
โบราณวัตถุท่ีมี
แหล่งกําเนิดใน
ต่างประเทศ   
เข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

-กรม
ศิลปากร 

อธิบดีกรม
ศิลปากร  

 
 

ขอบเขตการควบคุม 
 โบราณวัตถุประเภทพระพุทธรูป เทวรูป รูปเคารพในศาสนา ช้ินส่วนหรือองค์ประกอบของ
โบราณสถาน เงินตราโบราณ จารึกโบราณ เอกสารโบราณ เครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องประดับสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่มีแหล่งกําเนิดในต่างประเทศ 
 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ต้องขออนญุาตนําเข้า และต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศที่
ส่งออกเพื่อประกอบการนําเข้า โดยจะอนุญาตให้นําเข้าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 1. เพื่อจัดแสดงการศึกษาหรือเผยแพร่เป็นการชั่วคราว โดยมีการกําหนดระยะเวลาการ
จัดแสดงและการส่งกลับแน่นอน 
 2. เพื่อบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
 3. เพื่อเคารพหรือสักการะ โดยต้องเป็นพระพุทธรปู เทวรูป หรือรูปเคารพ ในศาสนาและนําเข้า
มาไม่เกินครั้งละ 2 ช้ิน ในกรณีที่มีความจําเป็นนําเข้าเกินครั้งละ 2 ช้ิน  ให้เสนอต่อรัฐมนตรีหรือ         
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุญาต 
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หิน 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

25.15    
(ยกเว้น 
2515.12.10) 
6802.21.00 
6802.23.00 
6802.29.10 
6802.29.90 

ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้
หินเป็นสินค้าที่ต้องขอ
อนุญาตในการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 
2551 ลงวันที ่16 
มิถุนายน 2551 
 

เพื่อให้เหมาะสม
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ความ
จําเป็น    ในการผลิต
และการใช้
ภายในประเทศและ
ความตกลงระหว่าง
ประเทศ 

กรมการคา้
ต่างประเทศ
(กองบริหาร
การค้าสินคา้
ทั่วไป และ 
สํานักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ) 

อธิบดี
กรมการคา้
ต่างประเทศ 

 
 

ขอบเขตการควบคุม 
 1. หินอ่อน ทราเวอร์ทิน อีคอสซิน และหินอื่น  ๆที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสําหรับใช้ทําอนุสาวรีย์
หรือใช้ในการก่อสร้างที่มีความถ่วงจําเพาะปรากฏตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป และหินอะลาบาสเตอร์จะแต่ง           
อย่างหยาบ  ๆหรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส)  หรือไม่ก็ตาม ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทที่ 25.15  แต่ไม่รวมถึงหินอ่อนเป็น  
ก้อนเหลี่ยม ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2515.12.10 ที่มีรูปทรงมิติเป็นแท่งตันขนาด    
ด้านกว้าง ยาว และสูง ตั้งแต่ด้านละห้าสิบเซนติเมตรขึ้นไป 
 2. หินอ่อน ทราเวอร์ทิน และอะลาบาสเตอร์ ตามพิกัดศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที ่6802.21.00 
 3. หินแกรนิต ตามพิกัดศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที ่6802.23.00 
 4. หินอ่ืนๆ ตามพิกัดศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที ่6802.29.10, 6802.29.90 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ต้องขออนุญาตนําเข้า โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาอนุญาตให้นําเข้า ตามแต่กรณี 
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ยางรถบัสหรือยางรถบรรทุกที่ใช้แล้ว 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

4012.12.10 
4012.12.90 
4012.20.21 
4012.20.29 
 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนด ให้ยางรถที่ใช้
แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม
หรือขออนุญาตและต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการจัด
ระเบียบในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 
ลงวันที ่16 สิงหาคม 2556  
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการอนุญาตให้นํายางรถ  
ที่ ใ ช้ แ ล้ ว เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักรเพื่อการหล่อ
ดอกแล้ วส่ งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 ลง
วันที ่30 กันยายน 2556 

เ พื่ อ ค ว า ม
เหมาะสมและ
สอดคล้ องกั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์
ทางการค้าและ
การผลิตยางรถใน
ปัจจุบัน 

กรมการคา้
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินคา้
ทั่วไป) 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
พาณิชย์ หรือ 
ผู้ที่รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวง
พาณิชย์
มอบหมาย 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ยางรถบัสหรือรถบรรทุกท่ีใช้แล้วตามพิกัดฯ 4012.12.10  4012.12.90  4012.20.21 
4012.20.29 ต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาเพื่อการหล่อดอกยางแล้วส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์  
           1. ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1.1 เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการค้า นําเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 
  1.2 ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ 51 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
   1.3 เป็นนิติบุคคลที่ไม่อยู่ระหว่างการถูกระงับการออกใบอนุญาตในข้อ 13 ตาม

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฯ เว้นแต่ไม่ได้พ้นระยะเวลาการแจ้งระงับการออก
ใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเคยถูกเพิกถอนการอนุญาตเว้นแต่ได้พ้น
ระยะเวลาการเพิกถอนการอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
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   1.4 เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการเป็น หรือเคยเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของนิติบุคคลอื่นที่อยู่ระหว่างการระงับการออกใบอนุญาต เว้นแต่ได้พ้นระยะเวลา
การแจ้งระงับการออกใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเคยถูกเพิกถอนการอนุญาต
เว้นแต่ได้พ้นระยะเวลาการเพิกถอนการอนญุาตมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

 

2. ต้องยื่นค าขอระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายนของปีก่อนหน้านี้         
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ขออนุญาต โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 

2.1 แผนปฏิบัติการประจําปีในการขอนุญาตนําเข้ายางรถท่ีใช้แล้ว 
2.2 เอกสารหลักฐานแสดงวิธีการจัดการเศษยางที่ เกิดจากกระบวนการผลิต           

และมาตรการปูองกันฝุุนละอองและกลิ่นจากกระบวนการหล่อดอกยางท่ีใช้แล้ว 
2.3 เอกสารหลักฐานแสดงมาตรฐานยางท่ีหล่อดอก 
2.4 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
2.5 สําเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นใดที่รับรองสถานะของ

บุคคล ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐของผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล 
2.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ 51 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
2.7 แผนที่แสดงสถานที่และแผนผังแสดงการจัดเก็บยางรถที่ใช้แล้วที่นําเข้ายางรถที่  

หล่อดอก ยางใหม่ พร้อมหลักฐานการเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิใช้สถานท่ีดังกล่าว 
 

   3. เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้น ายางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการหล่อดอก
แล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 เก็บรักษายางรถที่ใช้แล้วที่นําเข้าและยางรถที่หล่อดอกยางใหม่ไว้ในสถานที่เก็บสินค้าที่
ผู้ได้รับอนุญาตเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิใช้สถานที่ดังกล่าว ตามที่ได้แจ้งไว้ 

3.2 ส่งยางรถที่หล่อดอกยางใหม่ ยางรถที่ยังไม่ได้หล่อดอก และยางรถที่ไม่สามารถหล่อดอก
ยางใหม่ได้ออกไปนอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการประจําปี ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม ของปีตามแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีขออนุญาต 

3.3 ดําเนินการจัดการเศษยาง และส่งรายงานผลการจัดการเศษยางที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต และมาตรการปูองกันฝุุนละออง และกลิ่นจากกระบวนการหล่อดอกยางรถที่ใช้แล้ว
ประจําปีท่ีขออนุญาตต่อกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ 

3.4 ส่งรายงานการนําเข้า - ส่งออก ยางรถที่ใช้แล้วที่นําเข้ามาเพื่อการหล่อดอก
เป็นประจําทุกเดือน 

3.5 พร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปสถานที่ทําการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินค้า 
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                              สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

2920.90.00 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง 
กําหนดให้สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์
อัลคิลไนไตรท์เป็นสินค้าที่ต้องขอ
อนุ ญ า ต ใน ก า ร นํ า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 28 
ตุลาคม 2557 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการ
อนุญาตให้นําสารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์
อัลคิลไนไตรท์เข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2557 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2557 

เพื่อปูองกันมิให้
มี ก า รนํ าส าร
ระเหยดังกล่าวไป
ใช้ใน ทางที่ ไม่
เหมาะสม อันอาจ
ก่อให้เกิดปัญหา
ทางด้านสุขภาพ 
สุขอนามัย สังคม 
และความมั่นคง
ของประเทศ 

กรมการค้ า
ต่างประเทศ
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่ ว ไ ป  และ
สํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

- อธิบดี
กรมการคา้
ต่างประเทศ 
 

 
 

ขอบเขตการควบคุม 
 สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ (Volatile alkyl nitrite) ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท
ย่อย 2920.90.00 จํานวน 6 รายการ ได้แก่ (1) เอมิลไนไตรท์ (Amyl nitrite) (2) ไซโคลเฮ็กซิลไนไตรท์ 
(Cyclohexyl nitrite) (3) เอทิลไนไตรท์ (Ethyl nitrite) (4) ไอโซบิวทิลไนไตรท์ (Isobutyl nitrite) (5) ไอโซโพรพิล
ไนไตรท์ (Isopropyl nitrirte) (6) นอร์มาลบิวทิลไนไตรท ์(n-Butyl nitrite)   
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 - ต้องขออนุญาตนําเข้า ต้องยื่นหลักฐานการซื้อขาย ได้แก่ สําเนาใบกํากับสินค้า (Invoice) สําเนาใบ
เสนอขาย (Performa Invoice) หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงรายละเอียดการขายสินค้าดังกล่าว โดยขออนุญาตให้
นําเข้าในกรณีที่มีหนังสือรับรองการนําหรือสั่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
 - สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในกรณีนําเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์
ในทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 - กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีนําเข้ามาเพื่อประโยชน์
ในทางอุตสาหกรรม หรือใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
 - ผู้ได้รับอนุญาตต้องรายงานการนําเข้า ปริมาณสินค้าที่อยู่ในครอบครองปริมาณการใช้ หรือการ
จําหน่าย จ่าย โอน ต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี และให้ส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้กรมการค้าต่างประเทศทราบทุกครั้ง  
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เครื่องพิมพ์อินทาลโยและเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี 

พิกัด
ศุลกากร
และรหัส

สถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

8443.19.00 
8443.32.90 
8443.39.10 
8443.39.20 
8443.39.30 
8443.39.90 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่ อง 
กําหนดให้เครื่องพิมพ์อินทาลโยและ
เครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสีเป็นสินค้า
ที่ต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 28 
ตุลาคม 2557  
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการ
อนุญาตให้นําเครื่องพิมพ์อินทาลโยและ
เครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสีเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2557  

เพื่อปูองกันการ
ปลอมแปลงหรือ
เ ลี ย น แ บ บ
ธนบัตร 

กรมการคา้ 
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินคา้
ทั่วไป และ
สํานักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ) 

- อธิบดี
กรมการคา้
ต่างประเทศ 
 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 1. เครื่องพิมพ์อินทาลโย (Intaglio Printing Machinery) หมายความว่า เครื่องพิมพ์  
ที่ใช้แม่พิมพ์ที่มีลักษณะเป็นร่องลึกในส่วนที่เป็นภาพพิมพ์ ในการพิมพ์ต้องใช้แรงกดสูงมาก 
เพื่อให้กระดาษสามารถดึงหมึกพิมพ์ที่มีความหนืดสูงออกจากร่องหมึกขึ้นมากองเป็นเส้นนูน  
ซึ่งรับความรู้สึกได้ด้วยการสัมผัสตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 8443.19.00 
 2. เครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี หมายความว่า เครื่องถ่ายเอกสารที่สามารถผลิตภาพจากต้นฉบับสี 
ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 8443.32.90, 8443.39.10, 8443.39.20, 8443.39.30, 8443.39.90 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
  1. ต้องขออนุญาตนําเข้า โดยอนุญาตให้นําเข้าได้ไม่จํากัดปริมาณ 
 2. ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบคําขอ ได้แก่ สําเนาใบกํากับสินค้า (Invoice) 
สําเนาใบเสนอขาย (Proforma Invoice) หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว 
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ภาพถ่ายหรือภาพพิมพ์ตัวอย่างสนิค้า พร้อมสาํเนาเอกสารแสดงคุณลักษณะ (Specification)   ของสินค้า
ที่นําเข้า 
 3. ผู้ได้รับใบอนุญาตแล้ว ต้องรายงานต่อกรมการค้าต่างประเทศ ดังนี้ 
 3.1 รายงานการครอบครองสินค้าที่นําเข้าตามที่ได้รับอนุญาตซึ่งคงอยู่ในความ
ครอบครอง ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี 
 3.2 กรณีทีม่ีการโอนกรรมสิทธ์ิสินค้าท่ีได้รับอนุญาตให้นําเข้าไปให้บุคคลอื่น   
  - กรณีเครื่องพิมพ์อินทาลโย ต้องรายงานการจําหน่าย จ่าย โอนนั้น ภายใน  15 วัน 
นับแต่วันที่ได้ทําการจําหน่าย จ่าย โอน โดยให้ผู้รับโอนทําหนังสือรับรองไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ  
ว่าหากได้จําหน่าย จ่าย โอนสินค้าดังกล่าวต่อไปอีก ผู้รับโอนจะรายงานการจําหน่าย จ่าย โอนนั้นให้
กรมการค้าต่างประเทศทราบภายในเวลาที่กําหนดไว้ข้างต้น และให้ผู้ได้รับโอนช่วงต่อ ๆ ไปทําหนังสือ
รับรองดังกล่าวทุกครั้งที่มีการจําหน่าย จ่าย โอนด้วย 
  - กรณีเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี ต้องรายงานการจําหน่าย จ่าย โอนนั้น
ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้ทําการจําหน่าย จ่าย โอน 
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ข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

1001.99.99.000 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าที่ต้อง
ขออนุญาตและต้ องปฏิบั ติ ตาม
มาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2559 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้นําข้าว
สาลีเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้นําข้าว
สาลีเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

เพื่อความ
มั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 

กร มก า ร ค้ า
ต่างประเทศ
(กองบริหาร
สินค้ข้อตกลง
และมาตรการ
การค้า) 

รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ หรือ ผู้
ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์   
 ต้องขออนุญาตนําเข้า โดยจะอนุญาตให้นําเข้ามาในราชอาณาจักรได้ เฉพาะกรณีที่เป็นการ
นําเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ในกิจการของผู้ขออนุญาตและได้รับการขึ้นทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์เท่านั้น ทั้งนี้ การขออนุญาตนําเข้าข้าวสาลีเป็น
มาตรการช่ัวคราวเพือ่แก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ 
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1.3  
สินค้าท่ีต้องช าระค่าธรรมเนียมพิเศษการน าเข้า 

3 รายการ 
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ปลาป่นชนิดโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

2301.20.20 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) 
พ.ศ. 2533 ลงวันที ่7 มีนาคม 2533 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ฉบับที่ 85 
(พ.ศ. 2536) เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
การชําระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า
วัตถุดิบอาหารสัตว์  ข้าวโพด ปลาปุน    
กากถั่วเหลือง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2536 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการนําเข้า 
ข้าวโพด ปลาปุน และกากถั่วเหลือง (ฉบับที่ 
19)  พ.ศ. 2540 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2540 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การ
ตรวจสอบปริมาณโปรตีนปลาปุนนําเข้า 
พ.ศ. 2542 ลงวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2542 

เพื่ อรั กษา
ระดับราคา
วั ต ถุ ดิ บ
อาหารสัตว์
ภายในประ
เทศ 

กร ม กา ร ค้ า
ต่างประเทศ
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ
สํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 
- กรม
ศุลกากร 

- อธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ
(ผู้ อํ านวยการ
สํ านั กบริ การ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 
- ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
(พาณิชย์จังหวัด) 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ปลาปุน เฉพาะชนิดคุณภาพโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 
2301.20.20 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้าตามอัตราที่กําหนด และมีหนังสือรับรองการชําระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษประกอบการตรวจปล่อยของกรมศุลกากร ทั้งนี้ ปัจจุบันอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ ในการ
นําเข้าปลาปุนชนิดคุณภาพโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป กําหนดไว้ท่ีน้ําหนักสุทธิเมตริกตันละ 0 บาท 
 2. ต้องตรวจสอบปริมาณโปรตีนปลาปุนก่อนการนําเข้า โดยพนักงานศุลกากรที่ประจําอยู่            
ณ ด่านศุลกากร ที่มีการนําปลาปุนเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ชักตัวอย่างส่งให้ห้องปฏิบัติการของส่วน
ราชการ หรือของสถาบันอาหาร หรือของภาคเอกชนที่ทางราชการรับรองเป็นผู้ตรวจวิเคราะห์ 
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

1005.90.90.002 
 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้ วยการนํ าสิ นค้ าเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) พ.ศ. 
2533 ลงวันที ่7 มีนาคม 2533 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
ฉบับที่ 85 (พ.ศ. 2536) เรื่อง การ
ออกหนังสือรับรองการชําระ
ค่าธรรมเนียม พิเศษ ในการนําเข้า
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ข้าวโพด ปลา
ปุน กากถั่วเหลือง ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2536 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้ ว ย ก า ร กํ า ห น ด อั ต ร า
ค่าธรรมเนียมพิเศษการนําเข้า
ข้าวโพด ปลาปุน และกากถ่ัว
เหลือง (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2540 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้ วยการนํ าสิ นค้ าเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) (ฉบับ
ที่ 115) (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 
และ (ฉบับที ่143)  พ.ศ. 2546 

- เพื่ อ รั กษา
ระดั บร าคา
วัตถุดิบอาหาร
สัตวภ์ายใน 
ประเทศ 

กร มก า ร ค้ า
ต่างประเทศ 
( ก อ ง ค ลั ง ) 
โ ด ย สั่ ง จ่ า ย
เป็นแคชเชียร์
เช็คกรมการค้า
ต่ างประเทศ 
(อาหารสัตว์) 

- ผู้อํานวยการ
สํ านักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ 
 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
 

อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ 
 1. การนําเข้านอกโควตาภายใต ้WTO : 180 บาท/ตัน  
 2. การนําเข้าจากประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิก WTO : 1,000 บาท/ตัน 
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ระเบียบและหลักเกณฑ์   
 รายละเอียดตาม 1.4 สินค้าเปิดตลาด ตามข้อผูกพันขององค์การการค้าโลก (WTO) และ
ความตกลงเขตการค้าเสรีอื่น ๆ สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 
การช าระค่าธรรมเนียม 
 กรมการค้าต่างประเทศ (กองคลัง) โดยสั่งจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คกรมการค้าต่างประเทศ (อาหารสัตว์) 
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                                             กากถั่วเหลือง 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

2304.00.90.001 
2304.00.90.002 
2304.00.90.090 
 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการ
นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับ
ที่ 74)  พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2533 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ (ฉบับ
ที ่85) พ.ศ. 2536 เรื่อง การออกหนังสือ
รับรองการชําระค่าธรรมเนียมพิเศษใน
การนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ข้าวโพด 
ปลาปุน กากถั่วเหลือง ลงวันที่  18 
มิถุนายน 2536 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการ
นําเข้า ข้าวโพด ปลาปุน และกากถั่ว
เหลือง (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2540 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2540 

เพื่ อรั กษา
ระดับราคา
วั ต ถุ ดิ บ
อาหารสัตว์ 
ในประเทศ 

กรมการคา้ 
ต่างประเทศ 
(กองคลัง) 
โดยสั่งจ่าย
เป็นแคชเชียร์
เช็ค 
กรมการคา้
ต่างประเทศ 
(อาหารสัตว์) 

ผู้อํานวยการ
สํานักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 กากถั่วเหลืองที่ได้จากการสกัดน้ํามันถั่วเหลือง จะบดหรือทําเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 รายละเอียดตาม 1.4 สินค้าเปิดตลาด ตามข้อผูกพันขององค์การการค้าโลก (WTO) และ
ความตกลงเขตการค้าเสรีอื่น ๆ สินค้ากากถัว่เหลือง 
 

การช าระค่าธรรมเนียม 
 กรมการค้าต่างประเทศ (กองคลัง) โดยสั่งจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คกรมการค้าต่างประเทศ (อาหารสัตว์) 
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1.4  
สินค้าเปิดตลาด  

ตามข้อผูกพันขององคก์ารการค้าโลก (WTO)  
และความตกลงเขตการค้าเสรีอื่นๆ  

22 รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลิขสิทธิ์ของกรมการค้าต่างประเทศ 58 

 

น้ านมดิบและเคร่ืองด่ืมประเภทนมปรุงแต่ง 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

0401.10.10.000 
0401.10.90.000 
0401.20.10.000 
0401.20.90.000 
0401.40.10.000 
0401.40.20.000 
0401.40.90.000 
0401.50.10.000 
0401.50.90.000 
2202.91.00.001 
2202.99.10.000 
2202.99.20.001 
2202.99.40.001 
2202.99.50.001 
2202.99.90.001  

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่า
ด้ วยการนํ าสิ นค้ าเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 
2527 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2527 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่า
ด้วยการอนุญาตให้นําผลิตภัณฑ์
น้ํานมดื่มเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 21 
มิถุนายน 2528 
 

เพื่อความมั่นคง
และเสถียรภาพ
แห่ ง เ ศรษฐกิ จ
ของประเทศไทย 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่ า งป ร ะ เทศ
( ก อ ง บ ริ ห า ร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
ก า ร ค้ า แ ล ะ
สํ านักบริ กา ร
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ)  

รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์  หรือ 
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ 

 

 ขอบเขตการควบคุม 
     นมและครีมที่ไม่ทําให้เข้มข้นและไม่เติมน้ําตาลหรือสารทําให้หวานอื่น  ๆรวมทั้ง เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. น าเข้าจากประเทศที่มิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : ต้องขออนุญาตนําเข้า
โดยจะอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.1 อนุญาตให้นําเข้าได้ โดยผู้นําเข้าจะต้องซื้อน้ํานมดิบภายในประเทศตามอัตราส่วนที่กําหนดและ
จะต้องแสดงหนังสือรับรองการซื้อน้ํานมดิบภายในประเทศจากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย หรือ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ประกอบการขออนุญาต (ปัจจุบันจะต้องซื้อน้ํานมดิบในประเทศไทยได้ในอัตรา 2 : 1 โดย
น้ําหนักของปริมาณที่นําเข้า) 

1.2 นําเข้ามาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือเพื่อบริจาคสาธารณกุศล 
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2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งมาจาก
ประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการ
นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539  และประกาศกระทรวง
พาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2539) 
 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และ
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า (ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย 
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2547) 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
นิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ความ
ตกลงฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - จีน : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีนตามความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  (ASEAN - China FTA)  ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศ ซึ่งส่งออกสินค้านั้น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้น
ภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า  (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2548 ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 2548) 
 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากญี่ปุุน ตาม
ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุน และหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมด หรือบางส่วนได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่
มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุน
สําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที ่31 ตุลาคม 2550) 
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 7. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลีตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทาง
ภาษี (ตามประกาศกระทรวง พาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลงวันที ่22 มีนาคม 2553) 
 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจากประเทศภาคี
อาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่
มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัย ต่อชีวิตหรือ
สุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรมหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่ง
แสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่
มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํากาแฟ ชา น้ํานมดิบและนมพร้อมดื่มและนมผงขาด
มันเนยเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที ่16 สิงหาคม 2553) 
 9. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลีตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก
เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558 
 10. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการส่งออก - นําเข้าของกรมการ
ค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th   

http://e-report.dft.go.th/


ลิขสิทธิ์ของกรมการค้าต่างประเทศ 61 

 

นมผงขาดมันเนย 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

0402.10.41.000 
0402.10.42.000 
0402.10.49.000 
0402.10.91.000 
0402.10.92.000 
0402.10.99.000 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การ
นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2526 ลงวันที่ 28 
มีนาคม 2526 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 26 
มีนาคม 2527 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 27 
มีนาคม 2528 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการ
อนุญาตให้นําหางนมผงเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 
ลงวันที ่21 มิถุนายน 2528 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการ
นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับ
ที ่55) พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2530 

เ พื่ อ ค ว า ม
มั่ น ค ง แ ล ะ
เสถียรภาพแห่ง
เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

กรมการค้ า
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
สิ น ค้ า
ข้อตกลงและ
ม า ต ร ก า ร
การค้าและ
สํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ)  

รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์หรือ 
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 นมและครีมที่ทําให้เข้มข้นหรือเติมน้ําตาลหรือสารทําให้หวานอื่นๆ เฉพาะที่เป็นผง เม็ด 
หรือลักษณะของแข็งอื่นๆ ที่มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน้ําหนัก 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
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 1. น าเข้าจากประเทศที่มิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : ต้องขออนุญาต
นําเข้า โดยจะอนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  1.1 จะต้องแสดงวัตถุประสงค์ในการนําเข้าอย่างแน่ชัด 
  1.2 ในกรณีนําเข้ามาเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ํานมดื่มหรือผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
ชนิดพาสเจอร์ไรซ์ หรือสเตอรีไลส์ หรือ ยู.เอช.ที. จะอนุญาตให้นําเข้าในอัตราส่วนการรับซื้อน้ํานมดิบ
ภายในประเทศที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด (ปัจจุบันกําหนดอัตราส่วนการรับซื้อน้ํานมดิบ
ภายในประเทศในอัตราส่วน 20 : 1 ของน้ําหนักหางนมผง ที่ขออนุญาตนําเข้า) โดยต้องแสดงหนังสือรับรองการ
ซื้อน้ํานมดิบภายในประเทศจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประกอบการยื่นขออนุญาต 
  1.3  ในกรณีที่มีหนังสือรับรองจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยว่าเป็นการนําเข้า
มามิใช่เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์น้ํานมดิบ หรือผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชนิดพาสเจอร์ไรซ์ หรือสเตอรีไลส์ หรือ ยู.
เอช.ที. ตามข้อ 1.2 แล้ว จะอนุญาตให้นําเข้าได้โดยไม่จํากัดปริมาณและไม่ต้องซื้อน้ํานมดิบภายในประเทศ 
 2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งมาจาก
ประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตาม
ความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที ่26 มกราคม 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2539) 
 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และ
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้าและไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า (ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย – 
ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันที ่22 ธันวาคม 2547) 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
นิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้
ความตกลงฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2548) 
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5. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - จีน : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ASEAN - China FTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาล หรือหน่วยงาน     
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศ  ซึ่งส่งออกสินค้านั้น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการ
ยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2548 ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 2548) 

6. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากญี่ปุุน ตาม
ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุน และ
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมด หรือบางส่วนได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการ
อื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตาม
ความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย
และญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที ่31 ตุลาคม 2550) 

7. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลีตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มเอเค (Form AK) และหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่
มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลงวันที ่22 มีนาคม 2553) 

8. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจากประเทศภาคี
อาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่นใด  ซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือ
สุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่ง
แสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่
มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํากาแฟ ชา น้ํานมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาด
มันเนย เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที ่16 สิงหาคม 2553) 
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9. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าทีม่ีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลีตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิใน
การยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558 

10. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้า
ต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการส่งออก - 
นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://e-report.dft.go.th/
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ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบ ห มา ย จ า ก
รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 หัวพันธุ์มันฝรั่งและหัวมันฝรั่งสดหรือแช่เย็น 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. น าเข้าจากประเทศทีม่ิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : โดยจะอนุญาตให้นําเข้ามาได้
เฉพาะเพื่อใช้ทําพันธุ ์ในปริมาณที่จังหวัดในแหล่งปลูกรับรองเท่านั้น และให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นําเข้า
แต่เพียงผู้เดียว 
 2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่ง
มาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตาม
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้าหรือชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 
2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับที ่117) พ.ศ. 2539 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2539) 
 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และ
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า (ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย - 
ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันที่  22 ธันวาคม 2547) 
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 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
นิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าและหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วนภายใต้ความตกลงฯ 
โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - จีน : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ASEAN - China FTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลของประเทศซึ่งส่งออกสินค้านั้น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2548 ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 2548) 
 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากญี่ปุุน ตาม
ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุนและหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่
มาตรการทางภาษี   (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุน
สําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที ่31 ตุลาคม 2550) 
 7. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลีตามความ  ตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทาง
ภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลงวันที ่22 มีนาคม 2553) 
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 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจากประเทศ
ภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิใน
การยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํามันฝรั่ง 
หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลําไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียนพ.ศ.2553 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2553) และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํามัน
ฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลําไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่เข้ามาในราชอาณาจักรตามความ
ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 
 9. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลีตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก
เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558) 
 10. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้า
ต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการส่งออก - 
นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th    

http://e-report.dft.go.th/
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หอมหัวใหญ่ 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/
ระเบียบฯ 

เหตุผล 
หน่วยงาน 
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ผู้มีอ านาจอนุญาต 
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- ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สิ นค้ า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร  (ฉบับ
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วันที2่0 มีนาคม 2532 
 

เพื่อความมั่นคง
และเสถียรภาพ
แห่ ง เ ศ รษฐกิ จ
ของประเทศไทย  

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ (กอง
บ ริ ห า ร สิ น ค้ า
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มาตรการการค้า และ
สํานักบริการการค้า
ต่างประเทศ) 

รั ฐ มน ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงพาณิชย์ 
ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย จ า ก
รั ฐ มน ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 หอมหัวใหญ่แห้ง ทั้งต้น หรือ ท้ังหัว ตัด ฝาน ทําให้แตกหรือเป็นผง 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. น าเข้าจากประเทศทีม่ิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : โดยจะอนุญาตให้นําเข้าในกรณี ดังนี้ 
  1.1 กรณีเพื่อจําหน่าย จะอนุญาตให้นําเข้าเมื่อเกิดภาวะการขาดแคลน หรือราคา
ภายในประเทศสูงขึ้นผิดปกติ โดยมีหลักเกณฑ์การอนุญาตดังนี้ 
   -  อนุญาตตามอัตราส่วนประวัติการส่งออกช่วงใดช่วงหนึ่ง 
   -  กรณีไมม่ีประวตัิการส่งออก ให้องค์การคลังสินค้านาํเข้าแทน 
  1.2 กรณีเพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตเพื่อส่งออก 
   -  อนุญาตให้โรงงานที่ใช้หอมหัวใหญ่เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้านําเข้ามา
ใช้ในกิจการของตนเองตามปริมาณ และระยะเวลาที่เหมาะสม 
 2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งมา
จากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตาม
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้าหรือชําระค่าธรรมเนียมพิเศษใน
การนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลง
วันที่ 26 มกราคม 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) 
พ.ศ. 2539 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2539) 
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 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดย
ไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณ การนําเข้า  (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 
ธันวาคม 2547) 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
นิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้
ความตกลงฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที ่
27 มิถนุายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - จีน : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน  ตามความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ASEAN - China FTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลของประเทศซึ่งส่งออกสินค้านั้น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2548 ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 2548) 
 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากญี่ปุุน 
ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุน 
และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
มาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที ่31 ตุลาคม 2550) 
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 7. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุุน ตามความตกลงว่าด้วยความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุุน (AJCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับหมายจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ
รัฐบาลญี่ปุุน และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศ
ไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง   
ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุุน พ.ศ. 2552 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2552) 
 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มเอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทาง
ภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลงวันที ่22 มีนาคม 2553) 
 9. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจากประเทศ
ภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิใน
การยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่นใด   ซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํามันฝรั่ง 
หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลําไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2553) 
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 10. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าทีม่ีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลีตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก
เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล           
แห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558 
 11. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้า
ต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการส่งออก - 
นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์http://e-report.dft.go.th 
 

http://e-report.dft.go.th/


ลิขสิทธิ์ของกรมการค้าต่างประเทศ 72 

 

                                                  กระเทียม 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

0703.20.10.000 
0703.20.90.000 
0712.90.10.001 
0712.90.10.002 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
ก า ร นํ า สิ น ค้ า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2523 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน2523 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดมาตรการจัดระเบียบใน
ก า ร นํ า สิ น ค้ า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2523 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน2523 

เ พื่ อ ค ว า ม
มั่ น ค ง แ ล ะ
เสถียรภาพแห่ง
เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่ า งป ร ะ เทศ   
(กองบริหารสินค้า
ข้ อตกลงและ
มาตรการการค้า
และสํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงพาณิชย์
หรื อผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจาก
รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 กระเทียม ทั้งสดและแห้ง 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. น าเข้าจากประเทศท่ีมิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : โดยจะอนุญาตให้
นําเข้ามาได้ในกรณีที่เกิด การขาดแคลนภายในประเทศ 
 2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและ       
ส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษี              
ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร WTO และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้าหรือชําระค่าธรรมเนียมพิเศษในการ
นําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539        
ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) 
พ.ศ. 2539 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2539) 
 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่
ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ใน
การจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณ การนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันที ่22 ธันวาคม 2547) 
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 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
นิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า ไม่ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณการนําเข้า (ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่
ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - จีน : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ  แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ASEAN - China FTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลของประเทศซึ่งส่งออกสินค้านั้น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2548 ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 2548) 
 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากญี่ปุุน ที่
นําเข้ามาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุน สําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศ
ญี่ปุุน และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
มาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักร
ไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที ่31 ตุลาคม 2550) 
 7. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุุน ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ  ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ญี่ปุุน (AJCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับหมาย
จากรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือรัฐบาลญี่ปุุน และหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่
มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ  ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุุน 
พ.ศ. 2552 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2552) 
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 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทาง
ภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลงวันที ่22 มีนาคม 2553) 
 9. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจากประเทศภาคี
อาเซียน ต้องมีหนังสือรับรอง ถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือรับรอง แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือ
สุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่ง
แสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่
มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลําไยแห้ง พริกไทย 
และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 17 
ธันวาคม 2553) 
 10. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลีตามความตก
ลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่
ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 
2558 
 11. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้า
ต่างประเทศภายใน 30 วันนับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการส่งออก - 
นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th     

http://e-report.dft.go.th/
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มะพร้าวและมะพร้าวฝอย 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

0801.11.00.000 
0801.12.00.000 
0801.19.10.001 
0801.19.10.501 
0801.19.90.000 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้ วยการนํ าสิ นค้ าเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 
2532 ลงวันที ่25 ตุลาคม 2532 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กาหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่
ต้ องปฏิบัติตามมาตรการจัด
ระเบี ยบในการนาเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 
25 มีนาคม 2562 (เฉพาะพิกัดฯ 
0801.12.00.000,0801.19.10.001 
0801.19.10.501,0801.19.90.000) 

เพื่ อคุ้ มครอง
เกษตรกรผู้ปลูก
มะพร้าวภายใน 
ประเทศ 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ (กอง
บริ หารสิ นค้ า
ข้ อตกลงและ
มาตรการการค้า
และสํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงพาณิชย์
หรื อผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจาก
รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 มะพร้าวฝอยทําให้แห้ง มะพร้าวท้ังกะลา (เอนโดคาร์ป) มะพร้าวอ่อน และอื่น ๆ 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 1. น าเข้าจากประเทศที่มิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : กระทรวง
พาณิชย์จะพิจารณาตามสถานการณ์การผลิตและการค้า 
 2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งมา
จากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตาม
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้าหรือชําระค่าธรรมเนียมพิเศษใน
การนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลง
วันที่ 26 มกราคม 2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 
2539 ลงวันที ่2 ตุลาคม 2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) 
พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การออกหนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สําหรับมะพร้าว 
พ.ศ. 2554) 
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 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่
ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ใน
การจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณ การนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันที ่22 ธันวาคม 2547) 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
นิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - 
นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากญี่ปุุน ที่
นําเข้ามาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุน สําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิด สินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศ
ญี่ปุุน และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
มาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักร
ไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที ่31 ตุลาคม 2550) 
 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มเอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทาง
ภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลงวันที ่22 มีนาคม 2553) 
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 7. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจากประเทศ
ภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรอง ถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือรับรอง แสดงการได้รับสิทธิ   
ในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําเมล็ดถั่วเหลือง 
มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ํามันมะพร้าว เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553) 
 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าทีม่ีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลีตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก
เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558) 

9. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้า
ต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการส่งออก - 
นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://e-report.dft.go.th/
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ล าไยแห้ง 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

0813.40.10.000 
(เฉพาะลําไยแห้ง) 

- ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สิ น ค้ า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร (ฉบับที ่
15) พ.ศ. 2525 ลงวันที่ 9 
มีนาคม 2525 

- เพื่อความมั่นคง
และเสถียรภาพ
แห่งเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

กรมการค้าต่างประเทศ
(กองบริ หารสิ นค้ า
ข้อตกลงและมาตรการ
การค้ า และสํ านั ก
บ ริ ก า ร ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
หรื อผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ลําไยที่ทําให้แห้งแล้ว 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. น าเข้าจากประเทศที่มิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : ต้องขออนุญาตนําเข้า ซึ่ง
กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาอนุญาตในกรณีที่นําเข้ามาเพื่อประโยชน์ของทางราชการในปริมาณที่สมควร 
 2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่ง
มาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตาม
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้าหรือชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111)      
พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามา                 
ในราชอาณาจักร (ฉบับที ่117) พ.ศ. 2539 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2539) 
 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่ง
ตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า 
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณ 
การนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2547) 
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 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าท่ีมีถิ่นกําเนิดและส่งตรง
มาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) 

ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการ

กําหนดปริมาณการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมา

จากญี่ปุุน ที่นําเข้ามาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุน สําหรับความเป็น
หุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืน

ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุน และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการ
ยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นท่ีมิใช่มาตรการทางภาษี 

(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักร

ไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที ่31 ตุลาคม 2550) 
 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรง

มาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศ

สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการไดร้ับสทิธิในการ
ยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี 

(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า

ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาล
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 

ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2553) 
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 7. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมา
จากประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือ
รับรองแสดงการ ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่น
ใดซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่า
เป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืช      
ที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการ
ทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลําไยแห้ง 
พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2553) 
 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน-จีน : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมา
จากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ASEAN –China FTA) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าท่ีออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศ
ซึ่งส่งออกสินค้านั้น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน 
และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน 2558) 
 9. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลี
ตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดย
รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่น
ที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้า
เสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558 
 10. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการ
ค้าต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงาน
การส่งออก - นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศท่ีเว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th   

http://e-report.dft.go.th/


ลิขสิทธิ์ของกรมการค้าต่างประเทศ 81 

 

เมล็ดกาแฟ 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

0901.11.10.000 
0901.11.90.000 
0901.12.10.000 
0901.12.90.000 
0901.21.10.000 
0901.21.20.000 
0901.22.10.000 
0901.22.20.000 
0901.90.10.000 
0901.90.20.000 

- พระราชกฤษฎีกาควบคุม การนําเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2496 
- ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง การ
นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับ
ที2่8) พ.ศ. 2505 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 
2505 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการ
นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับ
ที ่25) พ.ศ. 2525 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 
2525 

- เพื่ อความ
มั่ น ค ง แ ล ะ
เสถียรภาพแห่ง
เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้ าและ
สํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ หรือผู้
ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรี ว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้ง
ของที่ใช้แทนกาแฟท่ีมีกาแฟผสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. น าเข้าจากประเทศทีม่ิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : ต้องขออนุญาตนําเข้า 
 2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและ
ส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษี
ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้าหรือชําระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที ่111) พ.ศ. 2539 ลงวันที ่26 มกราคม 2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการ
นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที ่117) พ.ศ. 2539 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2539) 
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 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงฯ โดยไม่ต้อง ขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบ
นําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้า
เสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันที ่22 ธันวาคม 2547) 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
นิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า 
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณการนําเข้า 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากญี่ปุุน 
ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของ
ประเทศญี่ปุุน และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้น
การปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่
ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสาํหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที ่
31 ตุลาคม 2550) 
 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ตามความตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มเอเค 
(Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้น
การปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่
ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
ความตกลงว่าด้วยการค้าสนิค้าภายใตก้รอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้าน
ต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรฐัเกาหล ี
พ.ศ. 2553 ลงวันที ่22 มีนาคม 2553) 
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 7. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจากประเทศ
ภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิใน
การยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํากาแฟ ชา น้ํานม
ดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 
2553 ลงวันที ่16 สิงหาคม 2553) 
 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าทีม่ีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลีตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก
เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558) 
 9. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้า
ต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการส่งออก - 
นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th 

http://e-report.dft.go.th/
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ชา 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

0902.10.10.001 
0802.10.10.501 
0902.10.90.001 
0902.10.90.090 
0902.10.90.501 
0902.20.10.001 
0902.20.10.090 
0802.20.10.501 
0902.20.90.001 
0902.20.90.090 
0902.20.90.501 
0902.30.10.001 
0902.30.10.090 
0902.30.10.501 
0902.30.90.001 
0902.30.90.090 
0902.30.90.501 
0902.40.10.001 
0902.40.10.090 
0902.40.10.501 
0902.40.90.001 
0902.40.90.090 
0902.40.90.501 

- พระราชกฤษฎีกาควบคุมการนําเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง 
(ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2496 ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2496 
- ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง การ
นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับ
ที่ 28) พ.ศ. 2505 ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2505 
 

- เพื่อความมั่นคง
และเสถียรภาพ
แห่งเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

กรมการค้า 
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้าและ
สํานักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
พาณิชย์ หรือผู้
ที่ได้รับ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
พาณิชย์ 
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ขอบเขตการควบคุม 
 ชาใบ และชาผง  
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. น าเข้าจากประเทศที่มิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : ต้องขออนุญาตนําเข้า และ
จะต้องซื้อชาที่ผลิตภายในประเทศจากองค์การคลังสินค้าชดเชยตามอัตราส่วนที่กําหนด คือ ชาใบ ร้อยละ 60 
และชาผงร้อยละ 50 ของปริมาณที่ขออนุญาตนําเข้า 
 2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่ง
มาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตาม
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้าหรือชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 
2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับที ่117) พ.ศ. 2539 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2539) 
 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และ
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงฯ โดยไม่ต้อง ขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า (ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย 
พ.ศ. 2547 ลงวันที ่22 ธันวาคม 2547) 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
นิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณการนําเข้า (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกัน
ยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากญี่ปุุน ตาม
ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุน และหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด  หรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่
มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตก
ลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุน
สําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที ่31 ตุลาคม 2550) 
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 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจทีค่รอบคลุมด้านต่างๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทาง
ภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2553) 
 7. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจากประเทศภาคี
อาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่
มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่นใด  ซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือ
สุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อ สารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่ง
แสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่
มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํากาแฟ ชา น้ํานมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผง 
ขาดมันเนย เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553  ลงวันที ่16 สิงหาคม 2553) 
 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลีตามความตก
ลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่
ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 
2558) 
 9. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการส่งออก - นําเข้าของกรมการ
ค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th 

http://e-report.dft.go.th/
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พริกไทย 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

0904.11.10.000 
0904.11.20.000 
0904.11.90.000 
0904.12.10.000 
0904.12.20.000 
0904.12.90.000 

- พระราชกฤษฎีกา
ควบคุมการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
บางอย่าง (ฉบับท่ี 9)  
พ.ศ. 2496 ลงวันท่ี 
14 พฤศจิกายน 2496 
- ประกาศกระทรวง  
เศรษฐการ เรื่อง  
การนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 28) 
พ.ศ. 2505 ลงวันท่ี  
28 มีนาคม 2505 

เพื่อความ
มั่นคงและ
เสถียรภาพ
แห่งเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ไทย 

กรมการคา้
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้าและ
สํานักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตร ี
ว่าการ
กระทรวง
พาณิชย์ หรือ
ผู้ที่ไดร้ับ
มอบหมาย
จากรัฐมนตร ี
ว่าการ
กระทรวง
พาณิชย ์

 

ขอบเขตการควบคุม 
 พริกในตระกูลไปเปอร์ ไม่บดและไม่ปุน และบดหรือปุน 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 1. น าเข้าจากประเทศสมาชิกที่มิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : ต้องขออนุญาต
นําเข้า โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาตามสถานการณ์การผลิตและการค้า 
 2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและ  
ส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตาม
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และ ไม่ต้องขออนุญาตนําเข้าหรือชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) 
พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบบัที ่117) พ.ศ. 2539 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2539) 
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 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณ การนําเข้า (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 
ลงวันที ่22 ธันวาคม 2547) 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
นิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า ไม่ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณการนําเข้า 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากญี่ปุุน 
ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุน 
และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ
ตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที ่31 ตุลาคม 2550) 
 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจากประเทศ
ภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิใน
การยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่นใด  ซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํามันฝรั่ง 
หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลําไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตก
ลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2553) 
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 7. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  ตามความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) 
และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
มาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วย
การค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ  ระหว่างรัฐบาล
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2553) 
 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าทีม่ีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลีตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก
เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558) 
 9.  การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้า
ต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการส่งออก - 
นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th 
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

1005.90.90.002 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับที่ 74) พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 7 
มีนาคม 2533 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
พิเศษการนําเข้าข้าวโพด ปลาปุน 
และกากถั่วเหลือง (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 
2540 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2540 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง การออกหนังสือรับรองการ
ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษในการ
นําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ข้าวโพด 
ปลาปุน กากถั่วเหลือง (ฉบับที่ 85)
พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 
2536 

- เพื่อให้มีวัตถุดิบ
เพื่อใช้ผลิตอาหาร
สัตว์ภายในประเทศ
อย่างเพียงพอ 
- เพื่ อรั กษาระดั บ
ราคาวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ภายในประเทศ 
- เพื่ อให้ มี แหล่ ง
วัตถุดิบอาหารสัตว์
ราคาถูก ลดต้นทุน
การผลิต 

กรมการค้า
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้าและ
สํานักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
พาณิชย์ หรือ 
ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
จากรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
พาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์  
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 1. น าเข้าจากประเทศทีม่ิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947  : อัตราภาษีทั่วไป 2.75 บาท/กก. 
เก็บค่าธรรมเนียมพิเศษอัตราตันละ 1,000 บาท 
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 2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งมา
จากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษี
ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า สําหรับปริมาณนอกโควตา
ภาษ ีเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษอัตราตันละ 180 บาท (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที ่111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการ
นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที ่115) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่117) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการนําเข้าข้าวโพด ปลาปุน และกากถั่วเหลือง 
(ฉบับที ่19) พ.ศ. 2540 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามา
ในราชอาณาจักร ตามตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2554 ลงวันที ่24 กุมภาพันธ ์2554) 
 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และ
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงฯ โดย  ไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - 
ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันที ่22 ธันวาคม 2547) 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
นิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - 
นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที ่ 27 มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากญี่ปุุน 
ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุน และ
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการ
อื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตาม
ความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย
และญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที ่31 ตุลาคม 2550) 
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 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุุน ตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ  ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และญี่ปุุน (AJCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
หมายจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือรัฐบาลญี่ปุุน และหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่
มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ที่ครอบคลุมความ ตกลงต่างๆ  ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุุน 
พ.ศ. 2552 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2552) 
 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทาง
ภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลงวันที ่22 มีนาคม 2553)  
 9. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจากประเทศภาค
อาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฟอร์มดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มี
อํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศ ที่ส่งออก หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือ
สุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอื่นใด
ซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่น
ที่มิใช่มาตรการทางภาษี และเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษอัตราตันละ 0 บาท (ปี 2561 – 2563 เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน สําหรับปี 2561 ถึงปี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) 
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 10. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิล ี: เฉพาะสินค้าทีม่ถีิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลีตามความตกลง
การค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือ
บางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัตติามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การ
นําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558) 
 11. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการส่งออก - นําเข้าของกรมการ
ค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

http://e-report.dft.go.th/


ลิขสิทธิ์ของกรมการค้าต่างประเทศ 94 

 

ข้าว 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

      1006 
 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) 
พ.ศ. 2539  ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) 
พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2539 และ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) 
พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539) 

เพื่อความมั่นคง
และเสถียรภาพ
แห่งเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
การค้ าข้ า ว 
สํานักบริการ    
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 
 

 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ข้าว ตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1006 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. ข้าวที่น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้า ที่มีถิ่น
กําเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาต
นําเข้าหรือชําระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 115) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 
117) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539) 
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  1.1 กรณีน าเข้าในโควตา 
   - ผู้นําเข้าต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการค้าข้าว และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบการค้าข้าวประเภทนําเข้าข้าวจากต่างประเทศ จากกรมการค้าภายใน 
   - ยื่นคําร้องขอหนังสือรับรองตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกําหนดโดยแบ่งเป็น 3 งวด 
    งวดที่ 1 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 
    งวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 
    งวดที่ 3 ตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 
   - ในแต่ละงวดให้ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองแต่ละรายยื่นขอหนังสือรับรองได้ใน
ปริมาณรวมไม่เกิน 100 ตัน 
  1.2 กรณีน าเข้านอกโควตา 
   - ผู้นําเข้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองไว้กับ
กรมการค้าต่างประเทศ 
   - ยื่นคําร้องขอหนังสือรับรองตามแบบท่ีกรมการค้าต่างประเทศ 
 2. ข้าวที่น าเข้าจากประเทศ ที่ไม่ใช่สมาชิก WTO ต้องขออนุญาตนําเข้า โดยในหลักการไม่
อนุญาตให้นําเข้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 3. ปฏิบัติตามระเบียบประกาศที่ก าหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ลิขสิทธิ์ของกรมการค้าต่างประเทศ 96 

 

เมล็ดถั่วเหลือง 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

1201.10.00.000 
1201.90.00.001 
1201.90.00.090 

- ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ ว่าด้วยการ
นํ าสิ นค้ า เ ข้ า ม า ใน
ราชอาณาจักร (ฉบับ
ที่ 68) พ.ศ. 2532 ลง
วันท่ี25 ตุลาคม 2532 
 

เ พื่ อ คุ้ ม ค ร อ ง
เ ก ษ ต ร ก ร ผู้
เ พ า ะ ป ลู ก ถั่ ว
เ ห ลื อ ง
ภายในประเทศ 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
( ก อ ง บ ริ ห า ร
สินค้ าข้ อตกลง
และมาต รกา ร
การค้าและสํานัก
บริ ก า ร ก า รค้ า
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ หรือ 
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ 

 
ขอบเขตการควบคุม 
 เมล็ดถั่วเหลืองจะทําให้แตกหรือไม่ก็ตาม ทั้งชนิดที่ใช้บริโภคและอื่นๆ 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 1. เมล็ดถั่วเหลืองใช้ส าหรับท าพันธุ์  : ต้องขออนุญาตนําเข้า โดยต้องมีเอกสาร
ใบอนุญาตนําเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร ประกอบการ
พิจารณา 
 2. เมล็ดถั่วเหลืองอื่น ๆ (นอกจาก ข้อ 1.) 
  2.1 น าเข้าจากประเทศที่มิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : ต้องขอ
อนุญาตนําเข้า โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาตามสถานการณ์การผลิตและการค้า 
  2.2 น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มี
ถิ่นกําเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขอ
อนุญาตนําเข้าหรือชําระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
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การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 117) พ.ศ. 2539 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2539) 
  2.3 น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิด
และส่งตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการ
นําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนด
ปริมาณ การนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2547) 
  2.4 น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและ
ส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ 
(TNZCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
พิเศษในการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และ  
ไม่มีการกําหนดปริมาณการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย – นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2548) 
  2.5 น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรง
มาจากญี่ปุุน ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
(JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุน และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุน
สําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2550) 
  2.6 น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและ 
ส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี 
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศ
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สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้น
ภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี   
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาล
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2553) 
  2.7 น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่ง
มาจากประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่น
ใดซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็น
พืชที่ไม่ได้ ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับ
การตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําเมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ํา มัน
มะพร้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 27 
ตุลาคม 2553) 
 2.8 น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลี
ตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดย
รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่
มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความ  
ตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558 

2.9 การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการ
ค้าต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงาน
การส่งออก - นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศท่ีเว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th 

http://e-report.dft.go.th/
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                                    เนื้อมะพร้าวแห้ง 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

1203.00.00.000 
(เนื้อมะพร้าวแห้ง) 

- ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ ว่าด้วยการนาํ
สินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  
(ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2532 
ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 
2532 
 

เพื่อคุ้มครอง
เกษตรกรผูเ้พาะปลูก
มะพร้าวภายใน 
ประเทศ 

กรมการคา้ 
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
สินค้า
ข้อตกลงและ
มาตรการ
การค้าและ
สํานักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
พาณิชย์ หรือ 
ผู้ที่ไดร้ับ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
พาณิชย ์

 
ขอบเขตการควบคุม 
 เนื้อมะพร้าวแห้ง 
 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 1. น าเข้าจากประเทศที่มิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : ต้องขออนุญาต
นําเข้า โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาตามสถานการณ์การผลิตและการค้า 
 2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิด
และส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับ
สิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาต
นําเข้าหรือชําระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 ลงวันที่  
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2 ตุลาคม 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับที ่117) พ.ศ. 2539 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2539) 
 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่ง
ตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี  ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า 
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณ 
การนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2547) 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าท่ีมีถิ่นกําเนิดและส่งตรง
มาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) 
ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการ
กําหนดปริมาณการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมา
จากญี่ปุุน ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
(JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุน และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้ งหมด
หรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุน
สําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2550) 
 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมา
จากประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก 
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือ
เอกสารหลักฐานอื่นใด  ซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ 
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หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดง
การรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่น
ที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําเมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว 
เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ํามันมะพร้าว เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2553) 
 7. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าท่ีมีถิ่นกําเนิดและส่งตรง
มาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการไดร้ับสทิธิในการ
ยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นท่ีมิใช่มาตรการทางภาษี 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาล
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2553) 
 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลี
ตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดย
รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่
มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตก
ลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558 

9. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้า
ต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการ
ส่งออก - นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศท่ีเว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th 

  
 

http://e-report.dft.go.th/
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                                 เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

1209.91.10.000  
(เมล็ดพันธ์ุ
หอมหัวใหญ่) 

- ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สิ น ค้ า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 
63) พ.ศ.2532 ลงวันที่ 
20 มีนาคม 2532 
 

เพื่อความมั่นคง
และเสถียรภาพ
แห่งเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

กรมการคา้ 
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
สิ น ค้ า
ข้อตกลงและ
ม า ต ร ก า ร
การค้ าและ
สํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตร ี
ว่าการ
กระทรวง
พาณิชย์หรือ
ผู้ที่ไดร้ับ
มอบหมาย
จากรัฐมนตร ี
ว่าการ
กระทรวง
พาณิชย ์

 
ขอบเขตการควบคุม 
 เมลด็พันธุ์หอมหัวใหญ่ทุกชนิด 
 
ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. น าเข้าจากประเทศท่ีมิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947  : โดยจะอนุญาตให้
นําเข้ามาใช้เฉพาะเพื่อทําพันธุ์ ตามความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิด
และส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับ
สิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และ ไม่ต้องขออนุญาต
นําเข้าหรือชําระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 111) พ.ศ. 2539 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2539 และประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2539) 
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 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่ง
ตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า 
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณ 
การนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2547) 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าท่ีมีถิ่นกําเนิดและส่งตรง
มาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) 
ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ความตกลงฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
พิเศษในการนําเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งข้ึน ไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมา
จากญี่ปุุน ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
(JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุน และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้ น 
ภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2550) 
 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมา
จากประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก 
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือ
เอกสารหลักฐานอื่นใด   ซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ 
หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดง
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การรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
อื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ 
กระเทียม ลําไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2553) 
 7. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าท่ีมีถิ่นกําเนิดและส่งตรง
มาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการไดร้ับสทิธิในการ
ยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาล
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2553) 
 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลี
ตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดย
รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่
มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตก
ลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558 

9. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้า
ต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการ
ส่งออก - นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศท่ีเว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th 
 

http://e-report.dft.go.th/
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น้ ามันถั่วเหลือง 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบยีบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

1507.10.00.000 
1507.90.10.000 
1507.90.90.000 

- ป ร ะ กา ศ ก ระ ทร ว ง
พาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สิ น ค้ า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 
57) พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 
6 มกราคม 2531 
 

เพื่ อคุ้ ม ครอง
ก า ร ผ ลิ ต
ภายในประเทศ 

กรมการค้ า
ต่างประเทศ 
(กองบริ หาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้ าและ
สํ านักบริ การ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

รั ฐมนตรี ว่ า 
การกระทรวง
พาณิชย์ หรือผู้
ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ 

 
ขอบเขตการควบคุม 
 น้ํามันถั่วเหลืองและแฟรกชั่นของน้ํามันถั่วเหลือง จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้อง
ไม่ดัดแปลงทางเคมี 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 1. น าเข้าจากประเทศที่มิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : ต้องขออนุญาต
นําเข้า โดยจะอนุญาตเฉพาะองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้
น้ํามันถั่วหลืองเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของตนเอง ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
 2.  น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิด
และส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับ
สิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และ ไม่ต้องขออนุญาต
นําเข้าหรือชําระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 111) พ.ศ. 2539 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2539 และประกาศ



ลิขสิทธิ์ของกรมการค้าต่างประเทศ 106 

 

กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2539) 
 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่ง
ตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า 
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณ
การนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2547) 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าท่ีมีถิ่นกําเนิดและส่งตรง
มาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) 
ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการ
กําหนดปริมาณการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งข้ึน ไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมา
จากญี่ปุุน ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
(JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุน และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้น 
ภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี   
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2550) 

 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมา
จากประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
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การนําพริกไทย น้ําตาลทราย และน้ํามันถั่วเหลือง เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2552) 
 7. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าท่ีมีถิ่นกําเนิดและส่งตรง
มาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการไดร้ับสทิธิในการ
ยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาล
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2553) 
 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลี
ตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดย
รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่
มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตก
ลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558) 

9. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้า
ต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการ
ส่งออก - นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศท่ีเว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th 

http://e-report.dft.go.th/
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น้ ามันปาลม์และน้ ามนัเนื้อในเมลด็ปาล์ม 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

1511.10.00.000 
1511.90.20.000 
1511.90.31.000 
1511.90.32.000 
1511.90.36.000 
1511.90.37.000 
1511.90.39.000 
1511.90.41.000 
1511.90.42.000 
1511.90.49.000 
1513.21.10.000 
1513.21.90.000 
1513.29.11.000 
1513.29.12.000 
1513.29.13.000 
1513.29.14.000 
1513.29.91.000 
1513.29.92.000 
1513.29.94.000 
1513.29.95.000 
1513.29.96.000 
1513.29.97.000 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 
2532 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2532 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 143) 
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 23 เมษายน 
2546 
 

- เพื่อคุ้มครองการ
ผลิตในประเทศ 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ (กอง
บริ หารสิ นค้ า
ข้ อตกลงและ
มาตรการการค้า
แ ล ะ สํ า นั ก
บริ การการค้ า
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 
หรื อผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 
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ขอบเขตการควบคุม 
 น้ํามันปาล์ม และแฟรกช่ันของน้ํามันปาล์ม จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม  แต่ต้องไม่
ดัดแปลงทางเคมี และน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. น าเข้าจากประเทศที่มิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : ต้องขออนุญาต
นําเข้า โดยเสียอากร 2.50 บาทต่อลิตร (ตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2549) 
 2.  น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิด
และส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับ
สิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาต
นําเข้าหรือชําระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 ลงวันที่  
2 ตุลาคม 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับ
ที ่117) พ.ศ. 2539 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 143) พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2546) 
  2.1 ในโควตา : องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นําเข้าเพียงผู้เดียว   
  2.2 นอกโควตา : กําหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   - ต้องเป็นโรงงานสกัดหรือโรงกลั่นน้ํามันปาล์มหรือนิติบุคคลที่มีประวัติ
การค้าน้ํามันปาล์มหรือนํ้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม 
   - ต้องจดทะเบียนเป็นผู้นําเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศ 
   - กรณีนําเข้าเพื่อส่งออก ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับกระทรวง
พาณิชย์ โดยต้องรับซื้อผลผลิตภายในประเทศเท่ากับปริมาณที่นําเข้า และต้องส่งออกในปริมาณ
ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของที่นําเข้าภายใน 30 วัน นับแต่วันนําเข้า 
 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่ง
ตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า 
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ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณ
การนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2547) 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าท่ีมีถิ่นกําเนิดและส่งตรง
มาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) 
ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการ
กําหนดปริมาณการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมา
จากญี่ปุุน ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
(JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุน และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุน
สําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2550) 
 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุุน ตามความตกลงว่าด้วยความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุุน (AJCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ที่ออกโดยรัฐบาล
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับหมายจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้หรือรัฐบาลญี่ปุุน และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน 
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่น ที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่าง
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุุน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2552) 
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 7.  น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมา
จากประเทศภาคีอาเซียน ให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นําเข้าโดยต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือ
รับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําน้ํามันปาล์ม
และน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์มเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 
2548 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2548) 
 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าท่ีมีถิ่นกําเนิดและส่งตรง
มาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสื อ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มเอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการ
ยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาล
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2553) 
 9. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลี
ตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดย
รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่
มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตก
ลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558) 
 10. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการ
ค้าต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงาน
การส่งออก - นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศท่ีเว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th 
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                                               น้ ามันมะพร้าว 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

1513.11.00.000 
1513.19.10.000 
1513.19.90.000 

- พระราชกฤษฎีกาควบคุมการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ ง
สินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2496 ลงวันที ่12 กันยายน 2496 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้ วยการนํ าสิ นค้ าเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 78) พ.ศ. 
2518 ลงวันที ่25 กันยายน 2518 
 

เพื่ อคุ้ มครอง
เกษตรกรและ
ก า ร ผ ลิ ต
ภายในประเทศ 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ(กอง
บริ หารสิ นค้ า
ข้ อตกลงและ
มาตรการการค้า
และสํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตรีว่ากา
รกระทรวง
พาณิชย์หรือ
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่ากา
รกระทรวง
พาณิชย์ 

 
ขอบเขตการควบคุม 
 น้ํามันมะพรา้ว และแฟรกชั่นของน้ํามันมะพรา้ว 
 
ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. น าเข้าจากประเทศที่มิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : ต้องขออนุญาต
นําเข้า โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาตามสถานการณ์การผลิตและการค้า 
 2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิด
และส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับ
สิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาต
นําเข้าหรือชําระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 
2 ตุลาคม 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  
(ฉบับท่ี 117) พ.ศ. 2539 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2539) 
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 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่ง
ตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า 
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณ 
การนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2547) 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
นิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ ในการนําเข้า 
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณการนําเข้า 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจทีใ่กล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ญี่ปุุน ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
(JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุน และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือ
บางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นท่ีมิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความ
เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที ่31 ตุลาคม 2550) 
 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรง
มาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการไดร้ับสทิธิในการ
ยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาล
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2553) 
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 7. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจาก
ประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ท่ีออกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่น
ใดซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่า
เป็นพืชที่ไม่ได้ ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้
รับการตัดต่อสารพันธุกรรมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําเมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ํามัน
มะพร้าว เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 27 
ตุลาคม 2553) 
 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลี
ตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ((Form TC) ที่ออกโดย
รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่
มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตก
ลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558 
 9. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้า
ต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการ
ส่งออก - นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศท่ีเว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th 
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น้ าตาล 

พิกัดศุลกากรและ
รหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

1701.12.00.000 
1701.13.00.000 
1701.14.00.003 
1701.14.00.004 
1701.14.00.005 
1701.14.00.006 
1701.14.00.090 
1701.91.00.001 
1701.91.00.002 
1701.99.10.001 
1701.99.10.002 
1701.99.10.003 
1701.99.10.004 
1701.99.10.005 
1701.99.10.090 
1701.99.90.001 
1701.99.90.002 
1701.99.90.003 
1701.99.90.090 

- พระราชกฤษฎีกาควบคุม
ก า ร นํ า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักรซึ่ งสินค้ า
บางอย่าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2495 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
(ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2505 ลง
วันที ่28 มีนาคม 2505 
 

เพื่ อคุ้ มครอง
อุ ตสาหกรรม
ภายในประเทศ 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้า) 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
หรื อผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 

 
ขอบเขตการควบคุม 
 น้ําตาลที่ได้จากอ้อย หรือหัวบีต และซูโครสที่บริสุทธ์ิทางเคมี ในลักษณะของแข็ง 
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ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. น าเข้าจากประเทศที่มิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : ต้องขออนุญาตนําเข้า โดย
กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาตามสถานการณ์การผลิตและการค้า 
 2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มี   ถิ่นกําเนิดและส่ง
มาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตาม
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้าหรือชําระค่าธรรมเนียมพิเศษใน
การนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลง
วันที่ 26 มกราคม 2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 
2539 ลงวันที ่2 ตุลาคม 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 
117) พ.ศ. 2539 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2539) 
 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และ
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า (ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย 
พ.ศ. 2547 ลงวันที ่22 ธันวาคม 2547) 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
นิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณการนําเข้า (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกัน
ยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากญี่ปุุน ตาม
ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุน และหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้น ภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่
มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุน
สําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที ่31 ตุลาคม 2550) 
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 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าท่ีมีถิ่นกําเนิดและส่งตรง
มาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการไดร้ับสทิธิในการ
ยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาล
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2553) และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2557) 

7. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่ง
ตรงมาจากประกาศสมาชิกภาคีอาเซียนตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (Asean Free Trade 
Area (AFTA)) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) จากประเทศภาคีอาเซียน
แสดงต่อกรมศุลกากร (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําพริกไทย น้ําตาลทราย และน้ํามัน
ถั่วเหลือง เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2552) 
 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลี
ตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ((Form TC) ที่ออกโดย
รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่
มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตก
ลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558 
 9. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้า
ต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการ
ส่งออก - นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศท่ีเว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th     
 

http://e-report.dft.go.th/
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ผลิตภัณฑ์กาแฟ 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

2101.11.10.000 
2101.11.90.000 
2101.12.10.000 
2101.12.91.001 
2101.12.91.090 
2101.12.92.001 
2101.12.92.090 
2101.12.99.001 
2101.12.99.090  

- พระราชกฤษฎีกาควบคุม การนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าบางอย่าง 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2496 
- ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง การ
นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 
28) พ.ศ. 2505 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2505 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 25) 
พ.ศ. 2525 ลงวันที ่6 ธันวาคม 2525 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การ
แก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าที่มี
มาตรการนําเข้าตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ให้เป็นไปตามพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 

- เพื่ อความ
มั่ น ค ง แ ล ะ
เสถียรภาพแห่ง
เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้ าและ
สํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์หรือผู้
ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 สิ่งสกัดหัวเช้ือและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัดหัวเช้ือ หรือสิ่งเข้มข้น
เหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. น าเข้าจากประเทศทีม่ิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : ต้องขออนุญาตนําเข้า 
 2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งมา
จากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตาม
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และ ไม่ต้องขออนุญาตนําเข้าหรือชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ
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ในการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 
ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) 
พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับที ่117) พ.ศ. 2539 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2539) 
 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และ
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงฯ โดย  ไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย - 
ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันที ่ 22 ธันวาคม 2547) 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
นิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - 
นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากญี่ปุุน ตาม
ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุน และหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่
มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุน
สําหรับ ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที ่31 ตุลาคม 2550) 
 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มเอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการ
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ทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลงวันที ่22 มีนาคม 2553) 
 7. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจากประเทศภาคี
อาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือ
สุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอื่นใด
ซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่น
ที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํากาแฟ ชา น้ํานมดิบ และนมพร้อมดื่ม และ
นมผงขาดมนัเนย เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที ่16 สิงหาคม 2553) 
 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลีตามความตกลง
การค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่
ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 
2558) 
 9. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการส่งออก - นําเข้าของกรมการ
ค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th 
 

http://e-report.dft.go.th/
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กากถั่วเหลือง 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

2304.00.90.001 
2304.00.90.002 
2304.00.90.090 
 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) 
พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2533 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการ
นําเข้า ข้าวโพด ปลาปุน และกากถั่ว
เหลือง (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2540 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง 
การออกหนั งสื อรั บรองการชํ าระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้าวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ข้าวโพด ปลาปุน กากถั่ว
เหลือง (ฉบับที่ 85) พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 
18 มิถุนายน 2536 

เพื่ อรั กษา
ระดับราคา
วั ต ถุ ดิ บ
อาหารสัตว์
ในประเทศ 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้า) 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 
หรื อผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 กากน้ํามันและกากแข็งอื่นๆ  ที่ได้จากการสกัดน้ํามันถั่วเหลืองจะบดหรือทําเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. น าเข้าจากประเทศที่มิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า ในอัตราตันละ 2,519 บาท 
 2. น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิด
และส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ
ชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้าหรือ
ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามา
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ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 ลงวันที่  2 ตุลาคม 
2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 
2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมพิเศษการนําเข้า ข้าวโพด ปลาปุน และกากถั่วเหลือง (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2540) 
 3. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่ง
ตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า 
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณ 
การนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2547) 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าท่ีมีถิ่นกําเนิดและส่งตรง
มาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) 
ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการ
กําหนดปริมาณการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
ตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2548) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมา
จากญี่ปุุน ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
(JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุุน และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้น 
ภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่ม าตรการทางภาษี 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2550) 
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 6. น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าท่ีมีถิ่นกําเนิดและส่งตรง
มาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี   
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์มเอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการ
ยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาล
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2553) 
 7. น าเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมา
จากประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ที่ออก
ตามกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกําหนดอัตราอากรร่วม
เพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนและข้อกําหนดเพิ่มเติมที่ออกตามความในกฎดังกล่าว (ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํากากถั่วเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2553) 
 8. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลี
ตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ((Form TC) ที่ออกโดย
รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่
มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตก
ลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558 
 9. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้า
ต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการ
ส่งออก - นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศท่ีเว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th 
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เส้นไหม 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

- 5002.00.00.000 
(เส้นไหมดิบยังไม่
เข้าเกลียว) 
- 5004.00.00.000 
(เส้นไหม
สําเร็จรูป) 

- พระราชกฤษฎีกาควบคุมการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
บางอย่าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 ลง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2496 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
ก า ร นํ า สิ น ค้ า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 79) พ.ศ. 
2519 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2519 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
นํ า เ ข้ า สิ น ค้ า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร (ฉบับที่  3) พ.ศ. 
2549 ลงวันที่ 6 มกราคม 2549 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการ
นํ าสิ นค้ าเส้ นไหมเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่  4) พ.ศ. 
2547 ลงวันที ่7 กุมภาพันธ์ 2557 

เพื่อความมั่นคง
และเสถียรภาพ
แห่งเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้ าและ
สํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงพาณิชย์ 
หรื อผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 เส้นไหมดิบ (ที่ยังไม่ตีเกลียว) และเส้นไหมสาํเรจ็รูป 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. อนุญาตให้น าเข้า ทั้งพิกัด 5002.00.00 กรณีน าเข้าจากประเทศที่มิใช่สมาชิก WTO และ
พิกัด 5004.00.00 ที่มีถิ่นก าเนิดและส่งมาจากทุกประเทศ ดังนี้ : 
  1.1 การนําเข้าเป็นการทั่วไป : ผู้ประสงค์จะนําเข้าจะต้องมีภาระรับซื้อเส้นไหมที่ผลิต
ภายในประเทศ 1 ส่วน จากโรงงานสาวไหมจดทะเบียน ต่อการอนุญาตให้นําเข้าไหมจากต่างประเทศ    3 ส่วน 
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  1.2  การนําเข้าเส้นไหมคุณภาพดีเกรดตั้งแต่ 3 เอขึ้นไป เข้ามาผลิตเพื่อส่งออกทั้งหมด : 
ผู้ประสงค์จะนําเข้าจะต้องมีภาระรับซื้อเส้นไหมที่ผลิตในประเทศ 1 ส่วน จากโรงงานสาวไหมจดทะเบียนต่อ
การอนุญาตให้นําเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศ 30 ส่วน 
 2. ไหมดิบพิกัด 5002.00.00 น าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : 
เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมี
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้  
WTO และไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 และประกาศกระทรวง
พาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2539)  
 3. อนุญาตให้น าเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน  ทั้งพิกัด 5002.00.00 และ 
5004.00.00 ดังนี ้
  3.1 ผู้นําเข้าจะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา้ (From D) จากประเทศผู้ผลิต
มาแสดงและต้องขออนุญาตนาํเขา้ 
  3.2 ผู้นําเข้าไม่ต้องซื้อเส้นไหมในประเทศ 
 4. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่ง
ตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี  ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า 
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการกําหนดปริมาณ
การนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2547) 
 5. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าท่ีมีถิ่นกําเนิดและส่งตรง
มาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) 
ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนําเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนําเข้า และไม่มีการ
กําหนดปริมาณการนําเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2548) 



ลิขสิทธิ์ของกรมการค้าต่างประเทศ 126 

 

 6.  น าเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน – เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจาก
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ตามความ ตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดแบบฟอร์มเอเค (Form AK) และหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่
มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความ
ตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ  ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2553)  
 7. น าเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าทีม่ีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากชิลีตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณตีามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามา
ในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี 
พ.ศ. 2558 
 8. การรายงานการน าเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นําสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการส่งออก - นําเข้าของกรมการ
ค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th 
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1.5 
สินค้าท่ีต้องมีหนังสือรบัรอง/ขึ้นทะเบียน 

ประกอบการน าเข้า  
11 รายการ 
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ไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอ่ืนใดที่ท าด้วยไม้ 
ตามแนวชายแดนจังหวัดที่ติดกับเมียนมาและกัมพูชา 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ตามชนิดประเภท
สินค้า 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์   
ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92)  พ.ศ. 
2535 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2535 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์    
ว่าด้วยการกําหนดด่านศุลกากร
นําไม้เข้ามาในราชอาณาจักร  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548 ลงวันที ่
14 กรกฎาคม 2548 

เพื่อปูองกันการลักลอบ
ตัดไม้ ในประเทศไทย
แล้ วแอบอ้างว่ าเป็น   
ไ ม้ ที่ นํ า เ ข้ า จ า ก
ต่างประเทศ และให้
ค ว าม ร่ ว มมื อกั บ
ประเทศเพื่ อนบ้ าน     
ในการปู องกั นการ
ลักลอบตัดไม้ตามแนว
ชายแดน 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป) 

- 

 

ขอบเขตการควบคุม   
 ไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทําด้วยไม้ที่นําเข้ามาทางด่าน
ศุลกากรบริเวณชายแดนจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับเมียนมาและและกัมพูชา (ยกเว้นสินค้าที่ส่งมาจาก
ประเทศที่มิได้มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย และที่นําติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือนําเข้ามาเพื่อเป็น
ตัวอย่าง หรือนําเข้ามาเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น  ๆเท่าที่จําเป็น) 

ทั้งนี้  จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการนําเข้าไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด  รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์
ที่ควบคุมด้วยประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนําไม้และไม้แปรรูปรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ 
หรือสิ่งอื่นใดที่ทําด้วยไม้เข้ามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัด
กาญจนบุรี พ.ศ. 2548 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2548 
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ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 ไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทําด้วยไม้ที่นําเข้าทางด่าน
ศุลกากรบริเวณชายแดนในเขตจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด   ต้องมี
ใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (C/O) หรือมีหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออก แสดงต่อกรม
ศุลกากรประกอบการทําพิธีการนําเข้า สําหรับการนําเข้าไม้ซุงทางด่านศุลกากรดังกล่าวจะต้องมีตราของ
ประเทศผู้ผลิตประทับที่ไม้นั้นด้วย 
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สิ่งประดิษฐ์ที่ท าด้วยไม้ 
ตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนําไม้
และไม้แปรรูป รวมทั้ง
สิ่งประดิษฐ์  เครื่องใช้ 
หรื อสิ่ งอื่ น ใดที่ ทํ า    
ด้ ว ย ไ ม้ นํ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร  ตามแนว
ชายแดนจังหวัดตากและ
จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 
2548 ล ง วั น ที่  29 
พฤศจิกายน 2548 

- เพื่ อสร้ างงาน สร้ างอาชีพ    
สร้างรายได้ ให้แก่ราษฎรและ
ผู้ประกอบการค้ารายย่อยของไทย 
และเมียนมา 
- ปู องกั นปัญหาแรงงานผิ ด
กฎหมายและยาเสพติดที่อาจ
เกิดขึ้น 
- เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
ทางการค้ าชายแดนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
เมียนมา 

- กรมการค้ า
ต่ า งประ เทศ   
( กอ งบริ ห า ร
การค้ าสิ นค้ า
ทั่วไป) 
- ก รม พั ฒน า
ธุรกิจการค้า 
- กรมปุาไม้ 

- 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ และสิ่งอื่นใดที่ทําด้วยไม้ ประเภทไม้สัก ไม้ยาง และไม้ที่มีชนิดตรงกับไม้หวงห้าม 
ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากําหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ที่นําเข้ามาทางด่านพรมแดนบ้านเจดีย์สามองค์ 
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจุดนําเข้า-ส่งออก ในเขตอําเภอแม่สอด และอําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์ไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจดทะเบียนขออนุญาตตั้ง
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ไว้กับกรมปุาไม้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (C/O) หรือหลักฐาน        
การอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกมาแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการทําพิธีการนําเข้า ทั้งนี้ ห้ามนํา
ข้อยกเว้นสําหรับกรณีที่นําติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว กรณีที่นําเข้ามาเป็นตัวอย่าง หรือกรณีที่นําเข้ามาเพื่อใช้
ในยานพาหนะนั้นๆ  มาใช้กับการควบคุมการนําเข้าตามประกาศฉบับนี้ 
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 สิ่งประดิษฐ์ประเภท ไม้คิ้วบัว ไม้วงกบ ไม้ประสาน ไม้ปาร์เก้ต์ และไม้โมเสด ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมี
ใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าหรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออก จะต้องมีคุณสมบัติและ
ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
 (1) ไม้คิ้วบัว กําหนดให้มีขนาดความกว้างไม่เกิน 4 นิ้ว 2 หุน ความหนาไม่เกิน 1 นิ้ว ความยาว
ไม่จํากัด มีการไสตกแต่งเรียบร้อยและลบมุมตกแต่งให้รอยลึกลงไปเป็นร่องอย่างน้อย 2 แนว มีร่อง
มองเห็นได้อย่างชัดเจน ให้ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ หากไม้มีขนาดความกว้าง ความหนา เกินกว่าขนาดที่กําหนด 
ไม่ว่าจะมีขนาดยาวเท่าใด และมีลักษณะแตกต่างจากนี้ ให้ถือเป็นไม้แปรรูป 
 (2) ไม้วงกบ ใช้ไม้แต่ละช้ินมีขนาดความกว้างไม่เกิน 100 มม. (4 นิ้ว) ความหนาไม่เกิน 50 มม. (2 นิ้ว) 
ความยาวของไม้ส่วนตั้งไม่เกิน 2.50 ม. ช่องกว้างของกรอบไม่เกิน 2.50 ม. หรือมีลักษณะสั่งทําในลักษณะพิเศษ 
มุมกรอบมีการบากเซาะร่องเข้ามุมได้สนิทเรียบร้อย สามารถประกอบเข้ากันเป็นชุด  ๆได้พอดี จะถอดออกเป็นช้ิน 
หรือประกอบเป็นกรอบ เสร็จแล้วก็ใช้ได้ให้ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ หากมีลักษณะต่างไปจากนี้ ให้ถือเป็นไม้แปรรูป 
 (3) ไม้ประสาน เป็นไม้แผ่นที่ใช้ไม้แต่ละช้ินมีขนาดความกว้างไม่เกิน 100 มม. (4 นิ้ว) ความหนาไม่เกิน 
37.5 มม. (1 1/2 นิ้ว) ความยาวไม่จํากัดมาอัดประสานด้วยกาวหรือสารเคมีสังเคราะห์ โดยมีรอยทาตลอดแนวไม้
ที่ติดต่อกัน เพื่อให้เป็นแผ่นเดียวกันหรือช้ินเดียวกัน มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่หลุดหรือแยกหรือแกะ หรือรื้อแยก
ออกจากกันได้โดยง่าย ให้ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูป แต่ถ้าไม้แต่ละช้ินมีขนาดความกว้าง ความหนา เกินกว่า
ขนาดที่กําหนด ไม่ว่าจะมีขนาดความยาวเท่าใด มาอัดหรือประสาน ก็ให้ถือเป็นไม้แปรรูปทั้งสิ้น 
 (4) ไม้ปาร์เก้ต์ ไม้ปูพื้นรางลิ้นรอบตัวที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน 100 มม. (4 นิ้ว) ความหนา ไม่เกิน 25 
มม. (1 นิ้ว) ความยาวไม่เกิน 450 มม. (18 นิ้ว) ให้ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่ถ้าไม้มีขนาดความกว้าง ความหนา 
เกินกว่าขนาดที่กําหนด ให้ถือเป็นไม้แปรรูป 
 (5) ไม้โมเสด คือ ไม้ชิ้นเล็กๆ  ที่ผ่านกระบวนการอบ ไส ซอย แล้วนํามาจัดเรียงทากาวแล้วอัดเป็นแผ่น 
ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 30 ซม. หรือนํามาจัดเรียงแล้วใช้กระดาษหรือผ้าทากาวยึดไม้ให้เป็นแผ่นมีขนาดความกว้าง 
ความหนา ความยาว ตามขนาดที่กล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานสากลทั่วไป ไม้ดังกล่าวได้ผ่านกรรมวิธีมามากพอสมควร 
จนไม่สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ หรือหากจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ทําได้ แต่ไม่คุ้มค่า ก็ให้
ถือว่าไม้ที่นํามาประกอบเป็นแผ่นโมเสดนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ 
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ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารที่มีสารตะกั่ว
และสารแคดเมียมไม่เกินปริมาณที่ก าหนด 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน  

ที่
รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

6911.10.00 
6912.00.00.001 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้ภาชนะเซรามิก
และภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้
บรรจุ อาหารเป็นสินค้ าที่
ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้อง
มีหนังสือรับรองในการนําเข้า
มาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
ลงวันที ่8 สิงหาคม 2551  

เพื่อประโยชน์ในการปูองกัน
อันตรายแก่สาธารณชนจาก
สารตะกั่วและสารแคดเมียม
ที่ละลายออกมาจากภาชนะ
เซรามิกและภาชนะโลหะ
เคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร 

กรมการค้า
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป) 
 

- 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารที่อยู่ในข่ายควบคุมการนําเข้ามี ดังนี้ 
 1. ภาชนะแบบแบนซึ่งมีความลึกไม่เกิน 25 มิลลิเมตร  เมื่อวัดในแนวดิ่งจากจุดลึกที่สุดภายใน
ภาชนะถึงแนวระดับราบของขอบริมบนสุดของภาชนะ 
 2. ภาชนะแบบลึกซึ่งมีความลึกเมื่อวัดตามข้อ 1 แล้วเกิน 25 มิลลิเมตร แบ่งออกเป็น  2 ขนาด คือ 
  (1) ภาชนะแบบลึกขนาดเล็ก ที่มีความจุน้อยกว่า 1.1 ลิตร 
  (2) ภาชนะแบบลึกขนาดใหญ่ ที่มีความจุตั้งแต่ 1.1 ลิตรขึ้นไป 
 3. ภาชนะบรรจุอาหารสําหรับทารก  
 4. ภาชนะหุงต้มซึ่งผลิตขึ้นให้ทนต่อความร้อนทีใ่ช้ในการประกอบอาหาร 
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ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 - ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารที่มีปริมาณสารตะกั่ว หรือสารแคดเมียม
ละลายออกมา ไม่เกินปริมาณที่กําหนด เป็นสินค้าต้องมีหนังสือรับรองการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 

ลักษณะภาชนะ ปริมาณสารตะกั่ว ปริมาณสารแคดเมียม 
1.แบบแบน ไม่เกิน 7.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินกว่า 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2.แบบลึก ขนาดเล็ก ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
3. แบบลึก ขนาดใหญ่ ไม่เกิน 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินกว่า 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
4.ภาชนะบรรจุอาหาร
สําหรับทารก 

ไม่เกิน 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินกว่า 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5. ภาชนะหุงต้ม ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
 - ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารที่มีปริมาณสารตะกั่ว   หรือสาร
แคดเมียมละลายออกมา ไม่เกินปริมาณที่กําหนดทุกรุ่นสินค้าหรือทุกชุดสินค้า เป็นสินค้าที่ต้องมี
หนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิต หรือ
ออกให้โดยหน่วยงาน หรือสถาบันที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิตให้การรับรอง (Competent 
Authority : CA) แสดงต่อกรมศุลกากรทุกครั้งที่มีการนําเข้าโดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องระบุ
ประเทศผู้ผลิตสินค้าและมีข้อความที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณสารตะกั่วและสารแคดเมียมที่
ละลายออกมาจากภาชนะดังกล่าวของแต่ละรุ่นสินค้า หรือชุดสินค้า 
 - ในกรณีที่ผู้นําเข้าไม่มีหนังสือรับรองสุขอนามัยมาแสดง กรมศุลกากรจะระงับการตรวจ
ปล่อยสินค้าไว้ก่อน แล้วสุ่มตัวอย่างทุกรุ่นสินค้าหรือชุดสินค้านําส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหน่วยงานหรือ
สถาบันที่หน่วยงานของรัฐให้การรับรอง ดําเนินการวิเคราะห ์และนําส่งผลการวิเคราะห์ให้กรมศุลกากร
เพื่อดําเนินการต่อไป 
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                                                 น้ ามันเชื้อเพลิง 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

2710.12 
2710.19.83 
2707.50.00 
2711.12.00 
2711.13.00 
2711.29.00 
2711.14.90 
2711.19.00 
2710.19.71 
2710.20.00 
2207.20.11 
2207.20.19 
3826.00.10 
3826.00.90 
3826.00.21 
3826.00.22 
3826.00.29 
3826.00.30 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่ อง 
กําหนดให้น้ํามันเช้ือเพลิงเป็นสินค้า ที่มี
มาตรการจัดระเบียบ ในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณา
เห็นชอบให้นําน้ํามันเช้ือเพลิงเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2552  
- คํ าสั่ งกรมการค้ าต่ างประเทศ ที่ 
176/2552 เรื่อง มอบอํานาจในการ
พิจารณาเห็นชอบให้นําน้ํามันเช้ือเพลิง
เข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันท่ี 31 
สิงหาคม 2552 

เพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและ
เพื่อประโยชน์ใน
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การค้ าน้ํ ามั น
เช้ือเพลิงระหว่าง
ประเทศ 

กรมธุรกิจ
พลังงาน 

อธิบดี 
กรมธุรกิจ
พลังงาน 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 1. น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คล้ายกันสําหรับเครื่องยนต์ รวมทั้ง น้ํามันเบา และสิ่งปรุงแต่งอื่น ตาม
พิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2710.12 
 2. น้ํามันก๊าด (Kerosene) ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2710.19.83 
 3. รีฟอร์เมต ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2707.50.00 
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 4. ก๊าซโพรเพน (Propane) ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2711.12.00 และ 
2711.29.00 
 5. ก๊าซบิวเทน (Butane) ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2711.13.00 และ 2711.29.00 
 6. ก๊าซโพรพิลีน (Propylene) ก๊าซบิวทิลีน (Butylene) และก๊าซบิวทาไดอีน (Butadiene) ตามพิกัด
อัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2711.14.90 และ 2711.29.00 
 7. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 
2711.19.00 
 8. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel Oil) ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 
2710.19.71 และ 2710.20.000 
 9. เอทานอล (Ethanol) ที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องยนต์ โดยจะใช้เป็นเช้ือเพลิงโดยตรง หรือใช้
ผสมกับน้ํามันเช้ือเพลิง ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2207.20.11 และ 2207.20.19 
 10. ไบโอดีเซล (Biodiesel) ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยท่ี 3826.00.10, 3826.00.90, 3826.00.21 
3826.00.22,  3826.00.29,  3826.00.30 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 1. ผู้นําเข้าน้ํามันเช้ือเพลิงตามข้อ 1 – ข้อ 7 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ํามันตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ 2543 ซึ่งอยู่ในบัญชีรายช่ือที่กรมธุรกิจพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน แจ้งให้กรมศุลกากรทราบ หรือเป็นผู้ที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ 
เห็นชอบให้นําเข้าโดยคําแนะนําของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และนําหนังสือรับรองของกรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ไปแสดงต่อกรมศุลกากรมในการนําเข้า 
 2. ผู้นําเข้าน้ํามันเช้ือเพลิงตามข้อ 8 ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งผู้อยู่ในบัญชีรายช่ือที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
แจ้งให้กรมศุลกากรทราบ โดยผู้นําเข้าต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการนําเข้าต่อ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ภายใน 2 วันทําการ นับแต่วันที่ส่งออกจากท่าประเทศต้นทาง ทั้งนี้ ต้องแจ้งก่อนวันที่เรือที่ใช้ในการ
ขนส่งได้เข้ามาในราชอาณาจักร  

3. ผู้นําเข้าน้ํามันเช้ือเพลิงตามข้อ 9 และข้อ 10  ต้องเป็นผู้ที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบให้นําเข้าโดยคําแนะนําของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และนําหนังสือ
รับรองของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน แสดงต่อกรมศุลกากรในการนําเข้า  
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มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

0714.10.11.000 
0714.10.19.001 
0714.10.19.090 
0714.10.99.001 
0714.10.99.090 
 
 
 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้มันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็น
สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด
ระเบี ยบในการนํ าเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ลงวันที ่
20 ธันวาคม 2560 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้มันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็น
สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด
ระเบี ยบในการนํ าเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562  ลงวันที ่21 มีนาคม 2562 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้า 
การแจ้ งการนํ าเข้ าและการ
ตรวจสอบมันสํ าปะหลั งและ
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง พ.ศ. 
2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 

เพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิ จ   
แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุขของ
ประเทศ 

กร มก า ร ค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
การค้ าสิ นค้ า
ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ
สํ านักบริ การ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

อธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ 
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ขอบเขตการควบคุม 
 1. มันสําปะหลัง หมายถึง รากหรือหัวของมันสําปะหลัง ตามพิกัดอัตราศุลกากร
ประเภทย่อย 0714.10 
 2. ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง หมายถึง มันสําปะหลังที่แปรสภาพแล้ว เป็นมันเส้น มัน
อัดเม็ด ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 0714.10  
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. การนําเข้า มันสําปะหลัง ต้องมีหนังสือรับรองดังต่อไปนี้ แสดงต่อกรมศุลกากร
ประกอบการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
  (1) หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ผลิตหรือส่งออก 
โดยผู้นําเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองต่อด่านตรวจพืชเพื่อตรวจสอบก่อนนํามาแสดงต่อกรม
ศุลกากร 
  (2) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก 
 2. การนําเข้า ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ต้องมีหนังสือรับรองดังต่อไปนี้ แสดงต่อ
กรมศุลกากรประกอบการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
  (1) หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอํานาจออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก  
โดยผู้นําเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองต่อด่านตรวจพืชเพื่อตรวจสอบก่อนนํามาแสดงต่อกรม
ศุลกากร  
  (2) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก 
  (3) หนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า ที่ออกโดยหน่วยงานของหรือหน่วยงานอื่นที่มี
อํานาจออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก ซึ่งคุณภาพสินค้าที่รับรองต้องไม่ต่ํา
กว่ามาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรฐานสินค้าขาออก 
 3. ผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง  ต้องปฏิบัติดังนี้  
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(1) ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง
และต้องแจ้งการนําเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่กรมการค้าต่างประเทศ
มอบหมายก่อนนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประกาศกําหนด  โดยนําใบแจ้งการนําเข้าดังกล่าวแสดงต่อกรม
ศุลกากรประกอบการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 

(2) ต้องเก็บมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่นําเข้าไว้ในสถานที่เฉพาะ
แยกจากสถานท่ีเก็บมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่รับซื้อภายในประเทศ 

(3) ต้องรายงานการนําเข้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศประกาศกําหนด 

(4) ต้องอํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรา 17 
(1) แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 
2522 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิการสง่ออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินค้า (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

(5) ตั้ งแต่วันที่  29 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป กําหนดให้การนํา เข้ามาใน
ราชอาณาจักร   ซึ่งมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังต้องนําเข้าทางจังหวัดและด่าน
ศุลกากรกับจุดที่กําหนดดังต่อไปนี้  

(1)  กรุงเทพมหานคร สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
(2) จังหวัดกาญจนบุรี ด่านศุลกากรสังขละบุรี จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุนํ้าร้อน 
(3) จังหวัดจันทบุรี ด่านศุลกากรจันทบุรี จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด 
(4) จังหวัดชลบุรี สํานักศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
(5) จังหวัดเชียงราย ด่านศุลกากรเชียงของ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4  

(เชียงของ-ห้วยทราย) 
(6) จังหวัดตราด ด่านศุลกากรคลองใหญ่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก 
(7) จังหวัดตาก ด่านศุลกากรแม่สอด จุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย 
(8) จังหวัดนครพนม ด่านศุลกากรนครพนม จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 

(นครพนม-คําม่วน)  
(9)  จังหวัดนราธิวาส ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก 
(10) จังหวัดน่าน ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น 
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(11) จังหวัดบึงกาฬ ด่านศุลกากรบึงกาฬ จุดผ่านแดนถาวรอําเภอเมืองบึงกาฬ 
(12) จังหวัดพะเยา ด่านศุลกากรเชียงของ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก  
(13) จังหวัดมุกดาหาร ด่านศุลกากรมุกดาหาร จุดผ่านแดนถาวรสะพาน

มิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 
(14) จังหวัดยะลา ด่านศุลกากรเบตง จุดผ่านแดนถาวรเบตง 
(15) จังหวัดระนอง ด่านศุลกากรระนอง จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง                   
(16) จังหวัดเลย ด่านศุลกากรท่าลี่ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ําเหือง 
(17) จังหวัดศรีสะเกษ ด่านศุลกากรช่องสะงํา จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา 
(18) จังหวัดสงขลา ด่านศุลกากรสะเดา จุดผ่านแดนถาวรสะเดา 
(19) จังหวัดสตูล ด่านศุลกากรวังประจัน จุดผ่านแดนถาวรวังประจัน 
(20) จังหวัดสระแก้ว ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดนิ 

และจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา 
(21) จังหวัดสุรินทร์ ด่านศุลกากรช่องจอม จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม 
(22) จังหวัดหนองคาย ด่านศุลกากรหนองคาย จุดผ่านแดนถาวรสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาว 
(23) จังหวัดอุตรดิตถ์ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ 
(24) จังหวัดอุบลราชธานี ด่านศุลกากรช่องเม็ก จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก 

 ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกรณีที่นํามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเข้ามาเพื่อเป็น
ตัวอย่าง หรือการศึกษาวิจัย ในปริมาณเท่าที่จําเป็น 
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                                                  ส้ม 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

0805.10.10 
0805.21.00  
0805.22.00 
0805.29.00 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้ส้มเป็นสินค้าที่
ต้องมีหนังสือรับรองและต้อง
ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ก า ร  จั ด
ระเบียบในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2555  
ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2555 
- ป ร ะ ก า ศ ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการ ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้นํา เข้า   การ
รายงาน และตรวจสอบการนํา
ส้มเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ . ศ .  2556 ล ง วั น ที่  10 
มกราคม 2556 
- ป ร ะ ก า ศ ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศเรื่องการรายงาน
การนําเข้า การครอบครอง 
การส่งออก สถานที่เก็บรักษา 
การนําหน่ายจ่ายโอน และ
ปริมาณคงเหลือของสินค้าที่มี
ม า ต ร กา ร โ ดย วิ ธี ก า รท า ง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 
พ . ศ .  2 5 6 1  ล ง วั น ที่  1 2 
กรกฏาคม 2561 

เ พื่ อ ค ว า ม
มั่ น ค ง ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุ ข
ของประเทศ 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่ า งประ เทศ
(กอ งบริ ห า ร
การค้ าสินค้ า
ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ
สํ านักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

กรมศุลกากร
ตรวจปล่อย
สิ น ค้ า ต า ม
รายช่ือผู้นําเขา้
ที่กรมการค้า
ต่างประเทศ  
แ จ้ ง ใ ห้ ก ร ม
ศุลกากรทราบ 
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ขอบเขตการควบคุม 
 ส้ม ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 0805.10.10 0805.21.00 0805.22.00 และ 
0805.29.00 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ผู้นําเขา้ส้มต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ต้องแสดงหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ  
ที่มีอํานาจของประเทศผู้ส่งออก หรือออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออกให้
การรับรอง (Competent Authority : CA) ต่อด่านตรวจพืชก่อนนํามาแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร 
 2. ต้องได้รับการขึ ้นทะเบียนเป็นผู ้นําเข้าส้มไว้กับกรมการค้าต่างประเทศหรือ
หน่วยงานอื ่นที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กรมการค้า
ต่างประเทศกําหนด 
 3. ต้องเก็บส้มที่นําเข้าแยกจากสนิค้าหรือผลติภณัฑป์ระเภทอื่นไว้ในสถานที่เฉพาะให้ง่ายต่อ
การตรวจสอบตามที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ 
 4. ต้องรายงานการนําเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานท่ีเก็บรักษา การจําหน่าย
จ่ายโอน และปริมาณคงเหลือของส้มเป็นประจําทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กรมการค้าต่างประเทศกําหนด 
 5. ต้องนําเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชหรือที่อยู่ในเขต
อํานาจของด่านตรวจพืช 
 6. ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บส้ม เพื่อตรวจสอบปริมาณที่
นําเข้า ปริมาณคงเหลือ รวมทั้ง ปริมาณที่จําหน่ายจ่ายโอน รายชื่อและที่อยู่ของผู้รับสินค้า 
 ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกรณีที่นําส้มติดตัวเข้ามา หรือนําเข้ามาพร้อมยานพาหนะเพื่อใช้ใน    
การบริโภค หรือกรณีนําเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือการศึกษาวิจัย ในปริมาณเท่าที่จําเป็น 
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หอมแดง 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

0703.10.21  
0703.10.29 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้หอมแดงเป็นสินค้าที่
ต้องมีหนังสือรับรองและต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการ จัดระเบียบ
ในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2555 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนเป็น 
ผู้นําเข้า การรายงานและตรวจสอบ
การนํ าหอมแดงเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 ลงวันที ่
10 มกราคม 2556 
- ป ร ะ ก า ศ ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศเรื่องการรายงาน
การนําเข้า การครอบครอง 
การส่งออก สถานที่เก็บรักษา 
การนําหน่ายจ่ายโอน และ
ปริมาณคงเหลือของสินค้าที่มี
มาตรการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 
พ . ศ .  2 561  ล ง วั นที่  1 2 
กรกฏาคม 2561 

เพื่ อความมั่ นคง 
ทางเศรษฐกิจและ
การสาธารณสุข
ของประเทศ 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ (กอง
บริ หารการค้ า
สินค้าทั่วไป และ
สํ านั กบริ การ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

กรมศุ ลกากร
ตรวจปล่ อย
สิ น ค้ า ต า ม
รายช่ือผู้นําเข้า
ที่ กรมการค้ า
ต่างประเทศแจ้ง
ให้กรมศุลกากร
ทราบ 
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ขอบเขตการควบคุม 
 หอมแดง (หอมหัวเล็ก) ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 0703.10.21 และ 
0703.10.29 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ผู้นําเข้าหอมแดง ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ต้องแสดงหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจของประเทศผู้ส่งออก หรือออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่
หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออกให้การรับรอง (Competent Authority : CA) ต่อ
ด่านตรวจพืช ก่อนนํามาแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
 2. ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าหอมแดงไว้กับกรมการค้าต่างประเทศหรือ
หน่วยงานอื่นที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กรมการค้า
ต่างประเทศกําหนด 
 3. ต้องเก็บหอมแดงที่นําเข้าแยกจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นไว้ในสถานที่เฉพาะ          
ให้ง่ายต่อการตรวจสอบตามที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ 
 4. ต้องรายงานการนําเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานท่ีเก็บรักษา การจําหน่าย
จ่ายโอน และปริมาณคงเหลือของหอมแดงเป็นประจําทุกเดือนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศกําหนด 
 5. ต้องนําเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืช หรือที่อยู่ในเขต
อํานาจของด่านตรวจพืช 
 6. ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บหอมแดง เพื่อตรวจสอบ
ปริมาณที่นําเข้า ปริมาณคงเหลือ รวมทั้ง ปริมาณที่จําหน่ายจ่ายโอน รายช่ือและที่อยู่ของผู้รับ
สินค้า 
 ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกรณีที่นําหอมแดงติดตัวเข้ามา หรือนําเข้ามาพร้อมยานพาหนะเพื่อใช้ในการ
บริโภค หรือกรณีนําเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือการศึกษาวิจัย ในปริมาณเท่าที่จําเป็น 
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เครื่องในสุกร 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

0206.30.00 
0206.41.00 
0206.49.00 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้เครื่องในสุกรเป็นสินค้า  
ที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบใน
การนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 
2555 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้า    
การรายงานและตรวจสอบการนํา
เครื่องในสุกรเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 10 มกราคม 
2556 
- ป ร ะ ก า ศ ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศเรื่องการรายงาน
การนําเข้า การครอบครอง 
การส่งออก สถานที่เก็บรักษา 
การนําหน่ายจ่ายโอน และ
ปริมาณคงเหลือของสินค้าที่มี
ม า ต ร กา ร โ ดย วิ ธี ก า รท า ง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 
พ . ศ .  2 5 6 1  ล ง วั น ที่  1 2 
กรกฏาคม 2561 

เพื่ อความมั่ นคง 
ทางเศรษฐกิจและ
การสาธารณสุข
ของประเทศ 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่ า งประ เทศ      
( กอ งบริ ห า ร
การค้ าสิ นค้ า
ทั่วไป และสํานัก
บริ การการค้ า
ต่างประเทศ) 

กรมศุ ลกากร
ตรวจปล่ อย
สิ น ค้ า ต า ม
รายช่ือผู้นําเข้า
ที่ กรมการค้ า
ต่ างประเทศ  
แจ้ ง ให้ ก ร ม
ศุลกากรทราบ 
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ขอบเขตการควบคุม 
 เครื่องในสุกรตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 0206.30.00 0206.41.00 และ 
0206.49.00 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
        1. ผู้นําเข้าเครื่องในสุกรต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) ต้องแสดงหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจ
ของประเทศผู้ส่งออก หรือออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออกให้การรับรอง 
(Competent Authority : CA) ต่อด่านกักสัตว์ ก่อนนํามาแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
 (2) ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าเครื่องในสุกรไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ
หรือหน่วยงานอื่นที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรมการค้า
ต่างประเทศกําหนด 
 (3) ต้องเก็บเครื่องในสุกรที่นําเข้าแยกจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นไว้ในสถานที่เฉพาะ 
ให้ง่ายต่อการตรวจสอบตามที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ 
 (4) ต้องรายงานปการนําเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานที่ เก็บรักษา           
การจําหน่ายจ่ายโอน และปริมาณคงเหลือของเครื่องในสุกรเป็นประจําทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศกําหนด 
 (5)  ต้องนําเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่มีด่านกักสัตว์ หรือที่อยู่ในเขต
อํานาจของด่านกักสัตว์ 
 (6)  ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บเครื่องในสุกร เพื่อตรวจสอบปริมาณที่
นําเข้า ปริมาณคงเหลือ รวมทั้ง ปริมาณที่จําหน่ายจ่ายโอน รายช่ือและที่อยู่ของผู้รับสินค้า 
 ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกรณีที่นําเครื่องในสุกรติดตัวเข้ามา หรือนําเข้ามาพร้อมยานพาหนะเพื่อใช้
ในการบริโภค หรือกรณีนําเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือการศึกษาวิจัย ในปริมาณเท่าที่จําเป็น 
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                          พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

- พัดลม  
8414.51.10.000 
- หม้อหุงข้าว  
8516.60.10.000 
- หลอดไฟ  
8539.31.10.000 
8539.39.10.000 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง 
กําหนดให้พัดลม หม้อหุงข้าวและ
หลอดไฟเป็นสินค้า   ที่ต้องมีหนังสือ
รับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการ
จั ดระเบี ยบในการนํ าเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2555 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ  
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้า การรายงาน
และตรวจสอบการนําพัดลม หม้อหุง
ข้ า ว และหลอด ไฟ เ ข้ าม า ใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 10 
มกราคม 2556 

เพื่อความ
มั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 
และความ
ปลอดภัย
ของ
สาธารณชน 

กรมการค้า
ต่างประเทศ (กอง
บริหารการค้า
สินค้าทัว่ไป และ
สํานักบริการ
การค้าต่างประเทศ) 

อธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 - พัดลมไฟฟูา ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 8414.51.10.000 
 - หม้อหุงข้าวไฟฟูา ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 8516.60.10.000 
 - หลอดไฟฟูาฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟูาวงแหวน และหลอดประหยัดไฟชนิดเกลียวไม่ว่าจะมี
ลักษณะหรือรูปทรงอย่างใดก็ตาม ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 8539.31.10.000 และ 8539.39.10.000 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 ผู้นําเข้าพัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจของประเทศ      
ผู้ส่งออก หรือออกให้โดยหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออกให้การรับรอง (Competent 
Authority : CA) มาแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
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  ในกรณีที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ยังไม่ได้
กําหนดเป็นมาตรฐานบังคับ ให้ใช้หนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจของ
ประเทศผู้ส่งออก หรือออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออก
ให้การรับรอง (Competent Authority : CA) 
 2. ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าพัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ แล้วแต่กรณี
ไว้กับกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศกําหนด 
 3. ต้องเก็บพัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ แต่ละสินค้าที่นําเข้าแยกจากสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นไว้ในสถานที่เฉพาะ ให้ง่ายต่อการตรวจสอบตามที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ 
 4. ต้องรายงานการนําเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานท่ีเก็บรักษา การจําหน่าย
จ่ายโอน และปริมาณคงเหลือของพัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ เป็นประจําทุกเดือน ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมการค้าต่างประเทศกําหนด 
 5. ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บพัดลม หม้อหุงข้าว และ
หลอดไฟ แล้วแต่กรณีเพื่อตรวจสอบปริมาณที่นําเข้า ปริมาณคงเหลือ รวมทั้ง ปริมาณที่จําหน่าย
จ่ายโอน รายชื่อและที่อยู่ของผู้รับสินค้า 
 ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกรณีที่นําพัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ ติดตัวเข้ามาเพื่อใช้
เฉพาะตัว กรณีที่นําเข้ามาพร้อมกับยานพาหนะเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น หรือกรณีนําเข้ามาเพื่อ
เป็นตัวย่างหรือการศึกษาวิจัย ในปริมาณเท่าที่จําเป็น 
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เครื่องท าน้ าอุ่นและน้ าร้อนระบบก๊าซ 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

8419.11.10.000 
8419.11.90.000 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้เครื่องทําน้ําอุ่นและน้ํา
ร้อนระบบก๊าซเป็นสินค้าที่ต้องมี
หนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ลงวันที่  
18 พฤศจิกายน 2557 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้า การ
รายงาน และการตรวจสอบการนําเข้า
เครื่องทําน้ําอุ่นและน้ําร้อนระบบก๊าซ
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557   
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 

เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

กรมการค้า
ต่างประเทศ (กอง
บริหารการค้า
สินค้าทั่วไป และ
สํานักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ) 

อธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 เครื่องทําน้ําอุ่นและน้ําร้อนระบบก๊าซ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 8419.11.10.000 หรือ 
8419.11.90.000 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจของประเทศผู้ส่งออก 
หรือประเทศผู้ผลิต หรือออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออก 
หรือประเทศผู้ผลิตให้การรับรอง (Competent Authority : CA) มาแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนําเข้า
มาในราชอาณาจักร 
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 2. ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าเครื่องทําน้ําอุ่นและน้ําร้อนระบบก๊าซไว้กับกรมการค้า
ต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเง่ือนไขที่กรมการค้า
ต่างประเทศกําหนด 
 3. ต้องเก็บเครื่องทําน้ําอุ่นและน้ําร้อนระบบก๊าซที่นําเข้าไว้ในสถานที่ท่ีเหมาะสมโดยแยกไว้ต่างหาก
จากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบตามที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ 
 4. ต้องรายงานการนําเข้า การครอบครอง การส่งออก การจําหน่ายจ่ายโอน สถานที่เก็บรักษาและ
ปริมาณคงเหลือของเครื่องทําน้ําอุ่นและน้ําร้อนระบบก๊าซเป็นประจําทุกเดือน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กรมการค้าต่างประเทศกําหนด 
 5. ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บเครื่องทําน้ําอุ่นและน้ําร้อนระบบก๊าซ 
เพื่อตรวจสอบปริมาณที่นําเข้า ปริมาณคงเหลือ รวมทั้งปริมาณที่จําหน่ายจ่ายโอน รายช่ือและที่อยู่ของผู้รับสินค้า 
 ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกรณีที่นําเครื่องทําน้ําอุ่นและน้ําร้อนระบบก๊าซเพื่อเป็นตัวอย่างหรือการ
ศึกษาวิจัย ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จําเป็น 
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เครื่องพิมพ์สามมิติ 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

8477.10.39 
8479.89.39 
 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง 
กําหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็น
สินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ   
จั ดระเบี ยบในการนํ าเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 
เมษายน  2559  
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
นําเครื่ องพิมพ์สามมิติ เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 8 
มิถุนายน  2559  

เพื่ อความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภั ย ขอ ง
สาธารณชน 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
การค้ าสินค้ า
ทั่วไป)  

- อธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ 
 

 
ขอบเขตการควบคุม 
 เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printing Machine) เครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototyping 
Machine) เครื่องแอดดิทิฟแมนูแฟคเจอริ่ง (Additive Manufacturing Machine) และให้หมายความรวมถึง
เครื่องที่มีช่ือเรียกอย่างอื่นซึ่งมีคุณลักษณะในทํานองเดียวกันกับเครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องสร้างต้นแบบ
รวดเร็ว และเครื่องแอดดิทิฟแมนูแฟคเจอริ่ง ทั้งที่เป็นเครื่องครบชุดสมบูรณ์หรือมีลักษณะที่เป็นสาระสําคัญ
ที่ทําให้เห็นได้ว่าเป็นเครื่องครบชุดสมบูรณ์ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 8477.10.39 และ 
8479.89.39 
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ระเบียบและหลักเกณฑ ์
           ผู้นําเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (1)  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติที่สํานักบริการการค้าต่างประเทศ (ยื่นแบบ คพ.1)  
  (2)  แจ้งการนําเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติที่กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป ก่อนนําเข้า 15 วัน 
(ยื่นแบบ คพ.2) 
 (3)  นําใบรับแจ้งตาม (2) ไปแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อประกอบการนําเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติ 
 (4)  รายงานการนําเข้า การครอบครอง การจําหน่ายจ่ายโอน ให้เช่า หรือเช่าซื้อ เครื่องพิมพ์สามมิติ   
ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรต่ออธิบดีตามแบบ คพ.3 ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี (ยื่นแบบ คพ.3) 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยยื่นผ่านเว็บไซด์ http://e-report.dft.go.th 
 ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติที่ไม่ส่งรายงานตาม (4)  เป็นจํานวน 
3 ครั้งติดต่อกัน กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติ   

http://e-report.dft.go.th/


ลิขสิทธิ์ของกรมการค้าต่างประเทศ 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สินค้าท่ีมมีาตรการส่งออก 
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2.1  
สินค้าห้ามส่งออก 

1 รายการ 
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                                                  ทราย 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

2505.10.00 
2505.90.00 
 

- ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ทร ว ง
พาณิชย์ ว่าด้วยการส่ ง
สิ น ค้ า อ อ ก ไ ป น อ ก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69) 
พ.ศ. 2537 ลงวันท่ี  
19 พฤษภาคม 2537 
- ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ทร ว ง
พาณิชย์ ว่าด้วยการส่ ง
สิ น ค้ า อ อ ก ไ ป น อ ก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 87) 
พ.ศ.2541 ลงวันที่ 24 
กันยายน 2541 

เพื่อสงวนไว้ใช้ใน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ภายในประเทศ 
และเพื่อเป็นการ
ปู อ ง กั น ก า ร
ทํ า ล า ย ส ภ า พ
สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ 

กรมการค้ า
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป) 

- 

 
ขอบเขตการควบคุม 
 ทรายธรรมชาติทุกชนิด ทั้งที่บดแล้วและยังไม่ได้บด ที่มีซิลิกาออกไซด์เกินกว่าร้อยละ 
75 โดยน้ําหนัก เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่รวมถึงทรายที่
เป็นส่วนประกอบหรือผสมอยู่ในวัตถุสําเร็จรูปหรือก่ึงสําเร็จรูป 
 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 ห้ามส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยมีข้อยกเว้นในกรณีที่นําติดตัวเพื่อใช้เฉพาะตัว 
หรือในกรณียานพาหนะนําออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้นๆ หรือที่ส่งออกไปเพื่อเป็นตัวอย่าง
เท่าที่จําเป็น หรือท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่งออกเฉพาะกรณี 
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2.2  
สินค้าท่ีต้องขออนุญาตส่งออก 

14 รายการ 
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เทวรูป และพระพุทธรูป 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ตามชนิด
ประเภท
สินค้า 

พระราชกฤษฎีกา
ควบคุมการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรซึ่ง
สินค้าบางอย่าง (ฉบับ
ที ่29) พ.ศ. 2509 ลง
วันท่ี 21 ธันวาคม 
2509 

เพื่อปูองกันการลัก
และทําลาย
พระพุทธรูปและ
เทวรูป ออกเป็น
ช้ินส่วนเพื่อส่งออก
ไปจําหน่าย
ต่างประเทศ 

- กรมการค้า
ต่างประเทศ (กอง
บริหารการค้า
สินค้าทั่วไป) 
- กรมศิลปากร 
 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 เทวรูป ช้ินส่วนของเทวรูป พระพุทธรูปและช้ินส่วนของพระพุทธรูป แต่ไม่รวมถึงพระเครื่อง
หรือช้ินส่วนของพระเครื่อง 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
1. พระพุทธรูปและช้ินส่วนของพระพุทธรูป มอบหมายกรมศุลกากรตรวจปล่อย โดยมีหนังสือ

เห็นชอบจากกรมศิลปากรให้ส่งออก 
2. เทวรูปและช้ินส่วนของเทวรูป ต้องขอใบอนุญาตส่งออกจากกรมการค้าต่างประเทศ 
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กากถั่ว 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

23.05 พระราชกฤษฎีกา
ควบคุมการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรซึ่ง
สินค้าบางอย่าง (ฉบับท่ี 
32) พ.ศ. 2516 ลงวันท่ี 
14 มีนาคม 2516 

เพื่อปูองกันการ
ขาดแคลนวัตถดุิบ
อาหารสตัว์
ภายในประเทศ 

กรมการค้า
ต่างประเทศ
(กองบริหาร
สินค้า
ข้อตกลงและ
มาตรการ
การค้า) 

รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 กากท่ีเหลือจากการสกัดเอาน้ํามันออกของถั่วลิสง 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ต้องขออนุญาตส่งออก โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาตามสถานการณ์การผลิตและการค้า 
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น้ าตาลทราย 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

1701.12.00.000 
1701.13.00.000 
1701.14.00.003 
1701.14.00.004 
1701.14.00.005 
1701.14.00.006 
1701.14.00.090 
1701.91.00.001 
1701.91.00.002 
1701.99.10.001 
1701.99.10.002 
1701.99.10.003 
1701.99.10.004 
1701.99.10.005 
1701.99.10.090 
1701.99.90.001 
1701.99.90.002 
1701.99.90.003 
1701.99.90.090 

- ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ว่าด้วยการส่ง
สิ นค้ าออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 
45) พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 3 
พฤษภาคม 2531 

เพื่อให้การส่งออกน้ําตาล
ทรายไปยั งต่ างประเทศ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงของประเทศ และ
เพื่ออนุวัติตามข้อบังคับของ
องค์การน้ํ าตาลระหว่าง
ประเทศ 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้า) 

รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ หรือผู้
ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 น้ําตาลทรายดิบ นํ้าตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายแดง 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ต้องขออนุญาตส่งออก โดยจะอนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 1. น้ําตาลทรายดิบและน้ําตาลทรายขาว จะอนุญาตให้ส่งออกเฉพาะผู้ส่งออกที่ได้รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายให้เป็นบริษัทส่งออกน้ําตาล 
 2. น้ําตาลทรายแดงอัดแน่น หรืออัดแท่ง จะอนุญาตให้ส่งออกได้โดยไม่จํากัดปริมาณ 
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                                หอย เปลือกหอย และเศษของเปลือกหอย 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์       
ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอก
ราชอาณาจั กร (ฉบั บที่  46)      
พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2531 
- ระเบี ยบกระทรวงพาณิชย์       
ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งหอยและ
เปลื อกหอยออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2531 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2531 

เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เพาะเลี้ยงไข่มุก 
ก า ร ผ ลิ ต
เครื่ องประดับ
แ ล ะ เ ค รื่ อ ง
ตกแต่งบ้านจาก
เปลือกหอย 

- กรมการค้า
ต่างประเทศ
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ
สํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 
- กรมประมง  

อ ธิ บ ดี 
ก รมกา รค้ า
ต่างประเทศ
(ผู้อํานวยการ
สํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 หอยมุกไฟหรือหอยอูด (Turban Shell) ที่อยู่ในสกุล Turbo, Astraea หอยมุกจาน         
(Pearl oyster)   ที่อยู่ในสกุล Pinctada หอยมุกเจดีย์หรือหอยนมสาวหรือหอยนมนาง (Top Shell)    
ที่อยู่ในสกุล Trochus, Tectus, Calliostoma หอยกาบน้ําจืด (Freshwater clams) ที่อยู่ในครอบครัว 
Margaritiferidea, Unionidae ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งเปลือกหอยและเศษของเปลือกหอย
ดังกล่าว  
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
1.  จะอนุญาตให้ส่งออกตามที่กรมประมงเห็นสมควร โดยจะต้องมีหนังสือรับรองของ

กรมประมงมาแสดงต่อกระทรวงพาณิชย์ในการขออนุญาตส่งออก 
2.  ไม่ใช้บังคับแก่กรณีนักท่องเที่ยวไม่ได้มีถิ่นพํานักในประเทศไทยที่นําติดตัวออกไปใน

ปริมาณที่สมควร หรือในกรณีนําออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะที่บรรทุกออกไปเท่าท่ีจําเป็น 
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           ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง แป้งมันส าปะหลัง 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจอนุญาต 

0714.10.11.000 
0714.10.19.001 
0714.10.19.090 
0714.10.91.000 
0714.10.99.090 
1106.20.10.000 
1106.20.10.000 
(ไม่รวมแปูงหยาบ) 
 
 
 
 
1108.14.00 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
ว่าด้วยการส่ง สินค้าออกไป
นอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 
50) พ.ศ. 2532 ลงวันท่ี 8 
กุมภาพันธ์ 2532 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ 
ว่าด้ วยการอนุญาตให้ส่ ง
ผลิตภัณฑ์มั นสํ าปะหลั ง
ออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ .  2560 ลงวั นที่  6  
ธันวาคม 2560 
 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่ อง การส่ งออกแปู งมัน
สําปะหลังไปสหภาพยุโรป 
พ.ศ. 2553 ลงวั นที่  15          
กุภาพันธ์ 2553 
- ประกาศกรมการค้ า
ต่างประเทศ เรื่อง การขอและ
การออกหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าสําหรับแปูงมัน
สําปะหลังที่ส่งออกไปสหภาพ
ยุโรป พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2559 

- เพื่อให้เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจและสถานะ
การค้าในปัจจุบัน 
และให้อํานาจในการ
ดําเนินการจัดระเบียบ
การค้ากับต่างประเทศ
ให้เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย 
 
 
 
 
- เพื่อให้ เป็นไปตาม
ความตกลงระหว่าง
ไทยกับสหภาพยุโรป    
ซึ่งผู้นําเข้าจะได้รับ
การลดหย่อนภาษี
นําเข้า 

กรมการค้า
ต่างประเทศ (กอง
บริหารการค้า
สินค้าทั่วไป และ
สํานักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ) 
 
 
 
 
 
กรมการค้า
ต่างประเทศ
(สํานักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ) 

- รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 
- อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ 
- ผู้อํานวยการสํานัก
บริการการค้า
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
- รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 
- อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ 
- ผู้อํานวยการสํานัก
บริการการค้า
ต่างประเทศ 
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ขอบเขตการควบคุม 
 1. ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรสภาพหัวมันสําปะหลัง ไม่ว่าจะมี
ลักษณะปุน หรือเป็นช้ิน แผ่น ก้อน แท่ง เม็ด หรือมีลักษณะอื่นใด แต่ไม่รวมถึง แปูงมันสําปะหลัง และกาก
มันสําปะหลัง 
 2. แปูงมันสําปะหลัง หมายถึงแปูงมันทุกชนิด 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 1. ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 
  1.1  ผู้ส่งออกต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน และต้องมี
ใบรับรองมาตรฐานสินค้ากํากับการส่งออกทุกครั้ง 
  1.2  ต้องขออนุญาตส่งออกทุกครั้ง 
  1.3  ในกรณีที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป และต้องการใช้สิทธิภายใต้โควตาภาษี ต้องยื่นขอ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) เพื่อให้ผู้นําเข้าของสหภาพยุโรปนําไปแสดง
ประกอบการผ่านพิธีการทางศุลกากร 
  1.4  ในกรณีที่ส่งออกไปยังประเทศที่มีความตกลง FTA กับไทย ต้องยื่นขอหนังสือรับรอง
แหล่งกําเนิดสินค้าตามแบบฟอร์มที่ไทยได้ทําความตกลงกับประเทศนั้น  ๆเพื่อให้ผู้นําเข้านําไปแสดงประกอบ
พิธีการทางศุลกากร 
  1.5  การพิจารณาอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตาม 
ที่ระเบียบกระทรวงพาณิชย์กําหนดไว้ในแต่ละปี  
 2. แปูงมันสําปะหลัง 
  2.1  ผู้ส่งออกต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน และการ
ส่งออกสินค้าต้องมีใบรับรองมาตรฐานสินค้ากํากับทุกครั้ง 
  2.2  ในกรณีที่ส่งออกไปยังประเทศที่มีความตกลง FTA กับไทย ต้องยื่นขอหนังสือรับรอง
แหล่งกําเนิดสินค้าตามแบบฟอร์มที่ไทยได้ทําความตกลงกับประเทศนั้น  ๆเพื่อให้ผู้นําเข้านําไปแสดงประกอบ
พิธีการทางศุลกากร 
  2.3  ในกรณีของแปูงมันสําปะหลัง ตามพิกัดอัตราศุลกากร 1108.14.00 ที่ส่งออกไปสหภาพ
ยุโรปและต้องการใช้สิทธิภายใต้โควตาภาษี ต้องยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Certificate of Origin : 
C/O) เพื่อให้ผู้นําเข้าของสหภาพยุโรปนําไปแสดงประกอบการผ่านพิธีการทางศุลกากร 
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แร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

2505.10.00 
2505.90.00 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การส่ งสิ นค้ าออก ไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69)  พ.ศ. 
2537 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2537 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วย
การส่ ง สิ นค้ า ออก ไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 87) พ.ศ. 
2541 ลงวันที ่24 กันยายน 2541 

เพื่อสงวนไว้ ใช้ใน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ภายในประเทศและ
เพื่อเป็นการปูองกัน
การทํ าลายสภาพ
สิ่ งแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติ  

กรม
อุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
การเหมืองแร่ 
กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 

อธิบดีกรม
อุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร่  
หรือผู้ได้รับ
มอบหมายจาก
อธิบดีกรม
อุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร่ 
 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 แร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 ต้องขออนุญาตส่งออก โดยอนุญาตให้ส่งออกแร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ ตามที่กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นสมควร  
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ถ่านหิน 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

27.01 
27.02 
27.04 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการส่งสินค้าออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86) พ.ศ. 
2541 ลงวันที่ 9 กันยายน 2541 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การอนุญาตให้ส่งถ่านหินออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2541    
ลงวันที ่11 ตุลาคม 2541 

เป็นการอนุรักษ์
แหล่งทรัพยากร 
ธรรมชาติ ของ
ประเภทที่สามารถ
ใช้ให้หมดไป 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป) 

อธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ถ่านหินทุกชนิด ทั้งที่เป็นก้อน เป็นผง หรืออัดเป็นก้อน ยกเว้น ถ่านหินผงที่ผลิตจาก HONGAI 
ANTHRACITE COAL เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
 
ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ต้องขออนุญาตส่งออก โดยจะอนุญาตให้ส่งออก เฉพาะกรณีที่เป็นถ่านหินที่นําเข้ามาจาก
ต่างประเทศแล้วส่งกลับคืนออกไปในลักษณะเดิม หรือนําเข้ามาแปรรูปในประเทศแล้วส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยผู้ส่งออกต้องแสดงหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน ว่าถ่านหินดังกล่าวมีแหล่งกําเนิดในต่างประเทศ พร้อมหลักฐานการซื้อขาย คือ สําเนา
ใบกํากับสินค้า (Invoice) หรือสําเนาใบเสนอขาย (Proforma Invoice) ประกอบการพิจารณาอนุญาต 
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                                                 ถ่านไม้ 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

4402.90.90.090 
(เฉพาะถ่านไม้) 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 
ลงวันที ่17 มีนาคม 2549 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยเอกสาร หรือหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาตส่ง
ถ่ า น ไ ม้ อ อ ก ไ ป น อ ก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2549     
ลงวันที ่17 มีนาคม 2549 

เพื่อสงวนและรักษา
ทรัพยากรปุาไม้ให้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
การค้ าสินค้ า
ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ
สํ านักบริ การ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

อธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ 
(ผู้อํานวยการ
สํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ถ่านไม้ทุกชนิด (ยกเว้น ผงถ่าน ถา่นอัด และถ่านท่ีได้จากวสัดุอื่นท่ีไม่ใช่ไม้) 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 ต้องขออนุญาตส่งออก โดยใหยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตสงออกสินคา พร้อมกับแนบเอกสารหรือ
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 (1)  สําเนาบัญชีราคาสินค้า หรือใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้า หรือหลักฐานทางการค้าอื่นใดที่แสดง
รายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว 

 (2)  เอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ พร้อมสําเนา 1 ชุด 
   - ใบเบิกทางนําไม้หรือของปุาเคลื่อนที ่ตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ 
   - หนังสือรับรองถ่านไม้จากการเผาไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
(นอกจากไม้สักและไม้ยาง) จากกรมปุาไม้หรือผู้ซึ่งกรมปุาไม้มอบหมาย 
   - เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการกําหนดให้ใช้ในการควบคุมการนําถ่านไม้เคลื่อนที่ 
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                                                  กาแฟ 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

0901.11.10.000 
0901.11.90.000 
0901.12.10.000 
0901.12.90.000 
0901.21.10.000 
0901.21.20.000 
0901.22.10.000 
0901.22.20.000 
0901.90.10.000 
0901.90.20.000 
2101.11.10.000 
2101.11.90.000 
2101.12.10.000 
2101.12.91.001 
2101.12.91.090 
2101.12.92.001 
2101.12.92.090 
2101.12.99.001 
2101.12.99.090 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
การส่ ง กาแฟออก ไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 8 
สิงหาคม 2551 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขใน
การอนุญาตให้ส่งออกกาแฟไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 8 
สิงหาคม 2551 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง การจดทะเบียนเป็น ผู้ส่งออก
กาแฟรับอนุญาต พ.ศ. 2551 ลง
วันที ่20 สิงหาคม 2551 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง การขอออกหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดตามข้อบังคับขององค์การ
กาแฟระหว่างประเทศ พ.ศ. 2551 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2551 

เพื่ออนุวัติตาม
ข้ อบั งคั บของ
องค์ การกาแฟ
ระหว่างประเทศ
ที่ไทยเป็นสมาชิก
อยู่ 

กรมการค้ า
ต่างประเทศ 
(กองบริ หาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้ าและ 
สํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

- รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
พาณิชย์ 
- อธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ 
- ผู้อํานวยการ
สํ านั กบริ การ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ผลกาแฟ เมล็ดกาแฟไม่ว่าจะคั่ว บด หรือแยกเอาสารคาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม 
และผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งสกัดหัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.54 
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ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 1. จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาต 
 2. ต้องขออนุญาตส่งออก โดยจะอนุญาตให้ส่งออก 2 กรณี คือ  
  (1) กรณีส่งออกกาแฟที่ผลิตภายในประเทศ 
  (2) กรณีส่งออกกาแฟที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟดิบที่นําเข้าจากต่างประเทศ 
 3. ต้องขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ แต่
ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์กาแฟซึ่งผลิตจากเมล็ดกาแฟดิบที่นําเข้าจากต่างประเทศ 
 4. ต้องรายงานปริมาณรับซื้อ ปริมาณการส่งออก ปริมาณคงเหลือและสถานที่เก็บกาแฟผ่าน
ระบบรายงานการส่งออก-นําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th เป็นประจํา
ทุกเดือนภายใน 7 วันทําการของเดือนถัดไป 

http://e-report.dft.go.th/
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                                               ข้าว 
 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

1006.10 
1006.20 
1006.30 
1006.40 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนด ให้ข้าวเป็น
สินค้าที่ต้องขออนุญาตใน
การส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลง
วันที ่11 เมษายน 2555 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ 
ว่าด้วยการส่งข้าวออกไป                    
นอกราชอาณาจักร                  
พ.ศ. 2562 ลงวันที่              
8 มกราคม 2562 
- คําสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ 
564/2561 เรื่อง มอบหมาย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
พิจารณาออกใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการส่งออก
ไปนอกและการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 
2522 

เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และเพื่อ
ความเหมาะสม 
สอดคล้องกับ
สถานการณ์การค้า
ข้าวในปัจจุบัน 

กรมการค้า
ต่างประเทศ
(กองบริหาร
การค้าข้าว
สํานักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ 
และสํานักงาน
พาณิชย์
จังหวัด                  
ทุกจังหวัด) 

- รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 
- อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ 
- ผู้อํานวยการ
สํานักบริการ
การค้าต่างประเทศ 
- ผู้ว่าราชการ
จังหวัด              
พาณิชย์จังหวัด                  
และข้าราชการใน
สังกัดหรือปฏิบัติ
หน้าที่              ใน
สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดทุกจังหวัด 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียว ทั้งที่เป็นข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวนึ่ง 
และรํา แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากข้าว 
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ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 -  ผู้มีสิทธิเป็นผู้ส่งออกข้าว ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ
จากกรมการค้าภายในหรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดที่ผู้ขออนุญาตมีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่  

2) ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักรไว้กับกรมการค้า
ต่างประเทศ 

3) ต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยกระทําการใด ๆ  ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อนใน
กรณีเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น ต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยกระทําการใด ๆ      
ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน หรือไม่เคยเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ
นิติบุคคลที่เคยกระทําการใด  ๆที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน  
 -  ไม่จํากัดปริมาณการส่งออกข้าว 
 -  ปฏิบัติตามระเบียบประกาศที่กําหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 -  รําข้าวและข้าวเปลือก ในหลักการไม่อนุญาตให้ส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
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ข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีของสหภาพยุโรป 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

1006.30 
1006.40 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนด ให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องขอ
อนุญาตในการส่ งออก ไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่11 
เมษายน 2555 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
ก า รส่ ง สิ นค้ า ออก ไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที7่6) พ.ศ. 2539 
ลงวันที ่25 ธันวาคม 2539 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การเรี ยกเก็ บและวิ ธี ชํ าระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออก
สิ นค้ าข้ าวไปสหภาพยุ โรป                 
พ.ศ. 2553 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ               
ในการส่งออกสินค้าข้าวไปสหภาพ
ยุโรป (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร                   
พ.ศ. 2562  
-ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วย
การจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออก
หนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพ
ยุโรป สําหรับปี 2562 
พ.ศ. 2561 

เพื่อปฏิบัติตาม
ความตกลงที่
สหภาพยุโรปให้ 
การชดเชยแก่
ประเทศไทยอัน
เนื่องมาจากการ
ขยายสมาชิกภาพ
ด้วยการยกเว้น
ภาษี หรื อการ
ลดหย่ อนภาษี
สําหรับการนําเข้า
ข้าวบางประเภท 
บางชนิ ดจาก
ประเทศไทย 

กรมการค้ า
ต่างประเทศ 
- กองบริ หาร
การค้าข้าว 
- สํานักบริการ
การค้า 
ต่างประเทศ 
 

- รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
พาณิชย์ 
- อธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ 
- ผู้ อํ านวยการ
สํ านั กบริ การ
การค้า 
ต่างประเทศ 
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ข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีของสหภาพยุโรป (ต่อ) 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

 - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการคืนส่วนจัดสรร การ
ขอหนังสือรับรองการส่งออกการ
ยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออก 
การคืนค่าธรรมเนียมพิเศษ และ
การรายงานการส่งออกข้าวไป
สหภาพยุโรป สําหรับ ปี 2562 
พ.ศ. 2561 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าว
เพื่อการออกหนังสือรับรองการ
ส่งออกไปสหภาพยุโรป สําหรับ               
ปี 2562 พ.ศ. 2561 

   

   

ขอบเขตการควบคุม 
ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทยชนิด 100% และข้าวนึ่งชนิด 100% (พิกัด 1006.30) 
ข้าวอินทรีย์ (ข้าวขาวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป) 
ข้าวหัก (พิกัด 1006.40และ ให้หมายความรวมถึง ข้าวขาวพิกัด 1006.30 ชนิด 20% - 55% ด้วย 

 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
1. ต้องเป็นผู้ส่งออกท่ีได้รับส่วนจัดสรรโควตาข้าวไปสหภาพยุโรป 
2. ต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกข้าวท่ีส่งออกไปสหภาพยุโรป (Export Certificate) 
3. ปฏิบัติตามระเบียบประกาศที่กําหนดไว้และกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 

อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ 
ตันละ 2,500 บาท 



ลิขสิทธิ์ของกรมการค้าต่างประเทศ 171 

 

ช้าง 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจอนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้ช้างเป็นสินค้าที่ต้องขอ
อนุญาตในการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 
11 เมษายน 2555 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ใน
การอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2562  ลงวันที่ 
10 เมษายน 2562 

เพื่อประโยชน์
ของรั ฐในการ
อนุ รั กษ์ ช้ าง
ไทย 

กรมการค้ า
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป) 
- กรมอุทยาน
แ ห่ ง ช า ติ 
สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช 

อธิ บดี กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พั นธุ์ พื ช หรื อผู้ ที่
อธิ บดี กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ มอบหมาย
เป็นผู้พิจารณาออก
ใบอนุ ญาตส่ งออก 
วินิจฉัยและแก้ปัญหา
ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม และให้ถือ
เป็นที่สุด 

 

ขอบเขตการควบคุม  
 ช้างชนิดพันธุ์ Elephas maximus และให้หมายความรวมถึง น้ําเช้ือ เอ็มบริโอ ขน เนื้อ หนัง ฟัน งา 
ขนาย เล็บ กระดูก เลือด สารพันธุกรรม หรือส่วนต่างๆ ที่ได้จากช้าง ทั้งที่มีชีวิตหรือตายแล้ว ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากส่วนต่างๆ  ที่ได้มาจากช้างดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ต้องเป็นช้างที่จดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณ
แล้วเท่านั้น   
 
ระเบียบและหลักเกณฑ์  
 จะพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกช้าง 3 กรณี ดังนี้    
 1. การส่งช้างมีชีวิตตามความตกลงโครงการความร่วมมือวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย สรุปได้ดังนี้  

(1) ผู้ขออนุญาตส่งออกต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ 1) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์
พืช   2) องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3) องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ โดยแต่ละหน่วยงานสามารถ
ส่งออกได้ 2 เชือกต่อปีปฏิทิน 
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(2)  ต้องมีความตกลงโครงการความร่วมมือวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
ไทย กับหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าวต้องมีข้อความระบุให้เห็นว่าหน่วยงานของ
รัฐบาลต่างประเทศตกลงที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายไทยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 2. การส่งช้างมีชีวิตเพื่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

(1)  ผู้ขออนุญาตส่งออกต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ 1) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์
พืช   2) องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3) องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ โดยแต่ละหน่วยงานสามารถ
ส่งออกได้ 2 เชือกต่อปีปฏิทิน 

(2)  ต้องมีความตกลงเพื่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 
โดยความตกลงดังกล่าวต้องมีรายละเอียดตามที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ กําหนด 

3. การส่งส่วนต่าง ๆ  ที่ได้มาจากช้าง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากส่วนต่าง ๆ  ที่ได้มาจากช้าง  
3.1 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางวิชาการ  

(1)  ขออนุญาตได้โดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งออกเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางวิชาการเท่านั้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จําเป็น 

(2)  ยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
(2.1) สําเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้นําเข้าช้างภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้า

ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ปุาและพืชปุาที่ใกล้สูญพันธุ์ท่ีออกโดยประเทศผู้นําเข้า 
(2.2) สําเนาเอกสารโครงการศึกษาวิจัยทางวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบ

โครงการแล้ว 
(2.3) สําเนาตั๋วรูปพรรณช้างเจ้าของส่วนต่าง ๆ  นั้น หรือหนังสือรับรองแหล่งที่มาของ

ส่วนต่าง ๆ  ที่ได้มาจากช้างซึ่งเป็นสัตว์พาหนะ ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ 
3.2 เป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ผู้ขออนุญาตต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่มี

วัตถุประสงค์ส่งออกในเชิงพาณิชย์ และให้ยื่นคําขอพร้อมใบอนุญาตส่งหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออก
นอกราชอาณาจักรที่ออกโดยกรมศิลปากร  

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่สามารถส่งออกช้างได้  เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ได้ชะลอการออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติฯ  ที่ก าหนด รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ส่งออกช้าง  
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ไม้และไม้แปรรูป 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ตามบัญชีท้าย
ป ร ะ ก า ศ
กรมการค้ า
ต่างประเทศ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่ อง 
กําหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต
ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 
2555 ลงวันที1่1 เมษายน 2555 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการส่งไม้
และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2549 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การ
ขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการ
ส่งออกนําเข้าสินค้า โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560  

เพื่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจ
และประโยชน์
ของรั ฐในการ
อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

- ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ(กอง
บริหารการค้าสินค้า
ทั่ วไปและสํ านั ก
บริ ก า รก ารค้ า
ต่างประเทศ) 
- กรมปุาไม้ 

อ ธิ บ ดี
กรมการค้ า
ต่างประเทศ 
(ผู้อํานวยการ
สํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 “ไม้” หมายความว่า ไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ แต่ไม่หมายความรวมถึงหวาย 
ไม้ไผ่และไม้รวกทุกชนิด ปาล์ม รากไม้ เถาไม้ ไม้วีเนียร์ พันธุ์ไม้ ขี้เลื่อยหรือเศษไม้ ไม่ว่าจะเกาะหรือติด
รวมกันเป็นท่อน ก้อน เพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม และไม้ที่ได้จัดทําเป็นของสําเร็จรูป
ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะนําไปแปรรูปเป็นอย่างอื่น 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ ต้องขออนุญาตส่งออก โดยจะอนุญาตให้ส่งออก
เฉพาะไม้ยางพารา ไม้สน ไม้ที่ทําออกจากสวนปุา ดังนี้ 
 1. ไม้ยางพารา อนุญาตให้ส่งออกโดยไม่จํากัดปริมาณ 
   - โดยยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตส่งออก พร้อมแสดงสําเนาบัญชีราคาสินค้า หรือใบเสนอ
ราคาสินค้าล่วงหน้า หรือหลักฐานทางการค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว 
 2. ไม้สน อนุญาตให้ส่งออกตามปริมาณที่กําหนดในหนังสือรับรองจากกรมปุาไม้ หรือผู้ซึ่งกรม
ปุาไม้มอบหมาย  
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   - โดยให้ยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตส่งออก พร้อมแสดงสําเนาบัญชีราคาสินค้าหรือใบเสนอ
ราคาสินค้าล่วงหน้า หรือหลักฐานทางการค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว และหนังสือ
รับรองจากกรมปุาไม้ หรือผู้ซึ่งกรมปุาไม้มอบหมายว่าเป็นไม้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม้สนที่ตัดออกจากปุาในบริเวณที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจจําเป็นต้องใช้
พื้นที่ปุาในบริเวณนั้น เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้นๆ 

 
(2) ไม้สนที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนปุาของกรมปุาไม้ 
(3) ไม้สนประดิพัทธ์ท่ีตัดจากสวนไม้สนประดิพัทธ์ท่ีปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ 

 3. ไม้ที่ท าออกจากสวนป่า อนุญาตให้ส่งออกตามปริมาณที่กําหนดในหนังสือรับรองจากกรมปุาไม้
หรือผู้ซึ่งกรมปุาไม้มอบหมาย 

- โดยให้ยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตส่งออก พร้อมแสดงสําเนาบัญชีราคาสินค้า หรือใบเสนอราคา
สินค้าล่วงหน้า หรือหลักฐานทางการค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว และหนังสือรับรอง
จากกรมปุาไม้หรือผู้ซึ่งกรมปุาไม้มอบหมายว่าเป็นไม้ที่ทําออกจากสวนปุาที่ปลูกขึ้นทั้งของรัฐและเอกชน 

- สําหรับไม้สักสวนปุา จะอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) เป็นผู้ส่งออก 
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กากถั่วเหลือง 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

23.04.00.90 
 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้กากถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่
ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 5 
ตุลาคม 2559 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่ง
กากถั่ ว เหลื องออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ.2559 ลงวันที่ 5 
ตุลาคม 2559 

เพื่อให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์
การผลิตและ  
การส่งออก    
กากถั่วเหลือง 

กรมการค้า
ต่างประเทศ
(กองบริหาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้า) 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
หรือผู้ได้รับ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 กากถั่วเหลืองที่ได้จากการสกัดน้ ามันถั่วเหลือง 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. ต้องขออนุญาตส่งออก โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาให้ส่งออกได้เฉพาะผู้ที่นําถั่วเหลืองจาก
ต่างประเทศเข้ามาเพื่อสกัดเป็นน้ํามันถั่วเหลืองภายใต้ปริมาณที่แต่ละรายได้รับการจัดสรรตามหลักเกฑณ์ที่กําหนด 
 2. การรายงานการส่งออก : ผู้ได้รับอนุญาตให้ส่งออกต้องรายงานปริมาณการส่งออก ปริมาณคงเหลือ
และสถานที่จัดเก็บกากถั่วเหลืองต่อกรมการค้าต่างประเทศ โดยรายงานผ่านระบบรายงานการส่งออก-นําเข้าของ
กรมการค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th 
 
 
 
 

http://e-report.dft.go.th/
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2.3  
สินค้าท่ีต้องมีหนังสือรบัรอง/ขึ้นทะเบียน 

ประกอบการส่งออก 
9 รายการ 
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     ทุเรียนสด 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ป ร ะ เ ภ ท
สินค้า 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วย
ก า รส่ ง สิ นค้ า ออก ไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 91)  พ.ศ. 
2542 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2542 
- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 
หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข    
การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียน
สดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 
2556 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 

เพื่ อให้ การส่ งผล
ทุ เรียนสดออกไป
ต่างประเทศเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
และเป็ นผลดี ต่ อ
เ ศ ร ษฐ กิ จ ข อ ง
ประเทศโดยส่วนรวม 

-กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
การค้ าสินค้ า
ทั่วไป) 
-กรมวิชาการ
เ ก ษ ต ร 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

กรมศุลกากร
ตรวจปล่อย
สิ นค้ าตาม
บัญชีรายช่ือ
ผู้ ส่ งออกที่
กรมวิชาการ
เกษตรแจ้งให้
กรมศุลกากร
ทราบ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ผลทุเรียนสด ตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ 0810.60.00 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. ผู้ส่งทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งทุเรียนสด
ออกไปนอกราชอาณาจักรไว้ต่อกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด และกรมวิชาการเกษตรแจ้งบัญชีรายช่ือและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก
ทุเรียนสดให้กรมศุลกากรทราบเพื่อประกอบการส่งออก 
 2. ผู้ส่งออกจะต้องติดปูาย หรือฉลาก หรือประทับข้อความ โดยระบุข้อความต่อไปนี้ เป็น
ภาษาอังกฤษให้ชัดเจนที่ภาชนะบรรจุ  
  (1) ช่ือและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก  
  (2) ช่ือพืชและพันธุ์  
  (3) ช้ันและน้ําหนักของสินค้า  
  (4) ประเทศผู้ผลิต 
 3. ผู้ส่งออกรายงานการส่งทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรต่อกรมวิชาการเกษตร ตามหลักเกณฑ์
ที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด 
 4. มิให้ใช้บังคับแก่กรณีนําติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือการส่งออกโดยมิใช่การค้า หรือเพื่อ
เป็นตัวอย่างในปริมาณที่สมควร 
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ล าไยสด 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการ
ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง  
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจด
ทะเบียนเป็นผู้ส่งผลลําไยสดออกไป
นอกราชอาณาจักร ลงวันที่ 10 
สิงหาคม 2542 

เพื่อให้การส่งผล
ลําไยสดออกไป
ต่ า งป ระ เทศ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็น
ผลดีต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศโดย
ส่วนรวม 

- กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
การค้ าสินค้ า
ทั่วไป) 
- กรมวิชาการ
เ ก ษ ต ร 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

กรมศุ ลกากร
ตรวจปล่ อย
สิ น ค้ า ต า ม
บัญชีรายช่ือผู้
ส่ งออกที่ กรม
วิชาการเกษตร
แจ้ ง ให้ ก รม
ศุลกากรทราบ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ผลลําไยสด  
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. ผู้ส่งผลลําไยสดออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลลําไยสด
ออกไปนอกราชอาณาจักร ไว้ต่อกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด และกรมวิชาการเกษตรจะแจ้งบัญชีรายช่ือและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก
ผลลําไยสดให้กรมศุลกากรทราบเพื่อประกอบการส่งออก 
 2. ผู้ส่งออกจะต้องติดปูายหรือฉลากประทับข้อความ โดยระบุข้อความต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ
ให้ชัดเจนที่ภาชนะบรรจุ  
  (1) ช่ือและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก 
  (2) ช่ือพืชและพันธุ์  
  (3) ช้ันและน้ําหนักของสินค้า และ 
  (4) ประเทศผู้ผลิต 
 3. ผู้ส่งออกผลลําไยสดต้องรายงานการส่งผลลําไยสดออกไปนอกราชอาณาจักรต่อกรมวิชาการเกษตร
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด 
 4. มิให้ใช้บังคับแก่กรณีนําติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือการส่งออกโดยมิใช่การค้า หรือเพื่อ
เป็นตัวอย่างในปริมาณที่สมควร 
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ดอกกล้วยไมส้ด 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ป ร ะ เ ภ ท
สินค้า 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
ก า รส่ ง สิ นค้ า ออก ไปนอก
ราชอาณาจกัร (ฉบับที ่93) พ.ศ. 2542   
ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2542 
- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข  การ
จดทะเบียนเป็นผู้ส่งดอกกล้วยไม้
ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2542 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2542 

เพื่อให้การส่งดอก
กล้วยไม้ออกไป
ต่ า งป ร ะ เทศ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็น
ผลดีต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศโดย
ส่วนรวม 

- กรมการค้ า
ต่ างประเทศ 
(กองบริ หาร
การค้ าสิ นค้ า
ทั่วไป) 
- กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวง
เ ก ษต ร แ ล ะ
สหกรณ์ 

กรมศุ ลกากร
ตรวจปล่ อย
สินค้าตามบัญชี
รายช่ือผู้ส่งออก
ที่กรมวิชาการ
เกษตรแจ้ งให้
กรมศุ ลกากร
ทราบ 

ขอบเขตการควบคุม 
 ดอกกล้วยไม้สดทุกชนิด  
ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. ผู้ส่งดอกกล้วยไม้ออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งดอกกล้วยไม้
ออกไปนอกราชอาณาจักร ไว้ต่อกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดและกรมวิชาการเกษตรแจ้งบัญชีรายช่ือและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก
ดอกกล้วยไม้ให้กรมศุลกากรทราบ เพื่อประกอบการส่งออก 
 2. ผู้ส่งออกจะต้องติดปูายหรือฉลากหรือประทับข้อความ โดยระบุข้อความต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ
ให้ชัดเจนที่ภาชนะบรรจุ  
  (1) ช่ือและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก 
  (2) ช่ือพืชและพันธุ์  
  (3) ช้ันและจํานวนช่อหรือน้ําหนักของสินค้า   
  (4) ประเทศผู้ผลิต 
 3. ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate) จากกรมวิชาการเกษตรไปแสดงต่อ
พนักงานศุลกากรในการส่งออก 
 4. ผู้ส่งออกรายงานการส่งดอกกล้วยไม้ออกไปนอกราชอาณาจักรต่อกรมวิชาการเกษตร             
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด 
 5. มิให้ใช้บังคับแก่กรณีนําติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือการส่งออกโดยมิใช่การค้า หรือเพื่อ
เป็นตัวอย่างในปริมาณที่สมควร 
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     ปลาทะเลสวยงามที่มชีีวิต 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ 

ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การส่ง
ปลาทะเลสวยงามที่มี
ชี วิ ต อ อ ก ไ ป น อ ก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 
2549 ลงวันที่ 17 
มีนาคม 2549 

เ พื่ อ ส ง ว น แ ล ะ
ประโยชน์ ในการ
คุ้มครองปลาทะเลให้
มี ความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

- ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ(กอง
บริ ห ารการค้ า
สินค้าทั่วไป) 
- กรมประมง 

อธิ บดี ก รม
ประมงหรือผู้
ที่อธิบดีกรม
ป ร ะ ม ง
มอบหมาย 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตจํานวน 317 ชนิด (ตามรายช่ือในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์) 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตตามบัญชีท้ายประกาศนี้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงประกอบพิธีการศุลกากร 
 (1) หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ ์
 (2) หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการนําเข้า 
 (3) หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ส่งออกเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ หรือกรณีอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการค้า 
 หนังสือรับรองข้างต้น อย่างน้อยต้องแสดงชนิดของปลาทะเลสวยงามตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 
และปริมาณของปลาทะเลสวยงามที่ได้รับการรับรองตามข้อ (1) (2) และ (3) แล้วแต่กรณี 
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สับปะรดกระป๋อง 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจอนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

ประกาศกระทรวง
พาณิชย์เรื่องการส่ง
สับปะรดกระป๋อง
อ อ ก ไ ป น อ ก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 
2550 ลงวันที่23 
กรกฎาคม 2550 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ใน
การรักษาคุณภาพ
หรือมาตรฐานของ
สับปะรดกระป๋อง        
ที่ส่งออกให้เป็นที่
ยอมรับของตลาด
ต่างประเทศ 

- กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
การค้ าสินค้ า
ทั่วไป) 
- สํ านั กงาน
ม า ต ร ฐ า น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
อุตสาหกรรม 

กรมศุลกากรตรวจปล่อยสินค้า
สับปะรดกระป๋องตามบัญชี
รายช่ือที่สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแจ้งไว ้
กับกรมศุลกากร  หรือแสดงใบ
รับแจ้ งการทํ าผลิตภัณฑ์
สับปะรดกระป๋องที่ออกโดย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมในแต่ละครั้งที่มี
การส่งออก  

 

ขอบเขตการควบคุม 
 สับปะรดกระป๋อง  
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. สับปะรดกระป๋องที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องผลิตโดยผู้ผลิตซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ทํา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) หรือได้รับใบรับแจ้งการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง  
เพื่อการส่งออกจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรววงอุตสาหกรรม 
 2. การส่งออกสับปะรดกระป๋องไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามข้อ 1 จะต้องมีช่ืออยู่ใน
บัญชีรายช่ือผู้ผลิตที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งให้กับกรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง และต้องแสดงใบรับอนุญาต หรือใบรับแจ้งตามข้อ 1 ต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ทุกครั้ง 
ที่มีการส่งออก  
 3. การส่งออกสับปะรดกระป๋องโดยผู้ประกอบการอื่นซึ่งมิใช่ผู้ผลิตตามข้อ 1 ต้องมีหนังสือรับรองหรือ
หลักฐานอื่นใด ซึ่งระบุว่าสับปะรดกระป๋องที่จะส่งออกเป็นสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตซึ่งได้รับใบอนุญาตหรือ
ได้รับใบรับแจ้งตามข้อ 1 แสดงต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ในแต่ละครั้งที่มีการส่งออก แล้วแต่กรณี 
 4. ทั้งนี้ การส่งออกตามข้อ 1 -3 มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่นําติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือกรณีที่
ยานพาหนะนําออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น ๆ  หรือในกรณีที่นําออกไปเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือการศึกษาวิเคราะห์ 
ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จําเป็น 
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                                         ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

1604.14.11 
1604.14.19 
 

ประกาศกระทรวง
พ า ณิ ช ย์  เ รื่ อ ง 
กําหนดให้ปลาทูน่า
บรรจุกระป๋องเป็น
สินค้ าที่ ต้ องปฏิบั ติ
ต า ม ม า ต ร ก า ร จั ด
ร ะ เ บี ย บ ใ น ก า ร
ส่ ง อ อ ก ไ ป น อ ก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 
2557  ล งวั นที่  15 
ตุลาคม 2557  

เพื่อให้การส่งออก
ป ล า ทู น่ า บ ร ร จุ
ภ า ช น ะ อั ด ล ม
เป็นไปด้ วยความ
เรียบร้อย 

กรมการค้ า
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป) 

กรมศุลกากร
ตรวจปล่ อย
สิ น ค้ า ต า ม
บัญชีรายช่ือที่
ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ
แ จ้ ง ใ ห้ ก ร ม
ศุ ล ก า ก ร
ทราบ 

 
ขอบเขตการควบคุม 
 ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง หมายความว่า ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) หรือปลาสคิปแจ็ก (ปลาโอ
ท้องแถบ) หรือปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา) ทั้งตัวหรือเป็นช้ิน โดยไม่บด ที่บรรจุในกระป๋องอากาศผ่านเข้าออก
ไม่ได้ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 1604.14.11 และ 1604.14.19  
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. กําหนดให้ผู้ส่งออกต้องเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป  หรือสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย 
 2. ไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่นําปลาทูน่าบรรจุกระป๋องติดตัวออกไป หรือนําออกไปพร้อม
ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการบริโภคในยานพาหนะนั้น หรือกรณีนําออกไปเพื่อเป็นตัวอย่างหรือ
การศึกษาวิจัย ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จําเป็น  
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ผลิตภัณฑ์เปลือกหอยส าเร็จรูป 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

- ป ร ะ กา ศก ระ ทร ว ง
พาณิชย์ ว่าด้วยการส่ง
สิ น ค้ า อ อ ก ไ ป น อ ก
ราชอาณาจักร  (ฉบับท่ี 
46)  พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2531 
- ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง
พ า ณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ย ก า ร
อนุญาตให้ส่งหอยและ
เปลือกหอยออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2531  

เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
อุ ต ส า ห กร ร ม
เพาะเลี้ยงไข่มุก 
ก า ร ผ ลิ ต
เครื่ องประดับ
แ ล ะ เ ค รื่ อ ง
ตกแต่งบ้านจาก
เปลือกหอย 

- กรมการค้า
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่ ว ไ ป แ ล ะ
สํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 
- กรมประมง 

 

กรมศุ ลกากร
ต ร ว จ ป ล่ อ ย
สิ น ค้ า ต า ม
หนังสือรับรอง
ชนิ ดของหอย
และเปลือกหอย
ที่ อ อ ก โ ด ย   
กรมประมง 

 

ขอบเขตการควบคุม 
            ผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสําเร็จรูปที่ได้ประดิษฐ์เป็นสิ่งของสําหรับใช้สอยหรือเพื่อประโยชน์
อย่างอื่น ที่ผ่านการแปรสภาพโดยการขัดผิวนอกออกและขัดเงาแล้ว  ที่ทําจากหอยมุกไฟหรือหอยอูด 
(Turban Shell) ที่อยู่ในสกุล Turbo, Astraea หอยมุกจาน (Pearl oyster) ที่อยู่ในสกุล Pinctada หอย
มุกเจดีย์หรือหอยนมสาวหรือหอยนมนาง (Top Shell) ที่อยู่ในสกุล Trochus, Tectus, Calliostoma 
หอยกาบน้ําจืด (Freshwater clams) ที่อยู่ในครอบครัว Margaritiferidea, Unionidae  

 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
  1. ผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสําเร็จรูปดังกล่าวเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองชนิดของหอย
และเปลือกหอยจากกรมประมง ไปแสดงต่อพนักงานศุลกากรในการส่งออก 
  2. ไม่ใช้บังคับแก่กรณีนักท่องเที่ยวไม่ได้มีถิ่นพํานักในประเทศไทยที่นําติดตัวออกในปริมาณที่
สมควร หรือในกรณีนําออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะที่บรรทุกออกไปเท่าท่ีจําเป็น 
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3. สินค้าท่ีมมีาตรการน าเข้าและส่งออก 
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3.1  
สินค้าห้ามน าเข้าและหา้มส่งออก 

2 รายการ 
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สินค้าที่มีเคร่ืองหมายการค้าปลอม หรือเลียนเคร่ืองหมายการค้า 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ป ร ะ เ ภ ท
สินค้า 

- ป ร ะ ก าศ กร ะ ทร ว ง
พ า ณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ย ก า ร
ส่งออกไปนอกและการ
นํ า สิ น ค้ า เ ข้ า ม า ใ น
ร าชอาณาจั ก ร  พ . ศ . 
2530 ล ง วั น ที่  14 
ตุลาคม 2530 
- ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง
พ า ณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ย ก า ร
ส่งออกไปนอกและการ
นํ า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
ที่มี เครื่องหมายการค้า
ป ล อ ม ห รื อ เ ลี ย น
เครื่องหมายการค้าของ
ผู้อื่น พ.ศ. 2530 ลงวันท่ี 
25 ธันวาคม 2530 

เพื่ อคุ้ ม ครองสิ ทธิ
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
เจ้าของสินค้าและ
เครื่องหมายการค้า
ของผู้ประกอบการ 

- ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ (กอง
บริหารการค้าสินค้า
ทั่วไป) 
- กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 

- 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 สินค้าท่ีมีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ซึ่งเจ้าของ
เครื่องหมายการค้านั้นได้ร้องขอความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนไว้แล้ว เป็นสินค้า
ที่ต้องห้ามในการส่งออกและนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
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สินค้าละเมิดลิขสิทธิ ์

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ผู้มี
อ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการส่งสินค้าไปนอก
และการนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 94) 
พ . ศ .  2536 ล ง วั น ที่  21 
เมษายน 2536 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ 
ว่าด้วยการห้ามส่งออกและ
นําเข้าสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
(ฉบับที ่1) พ.ศ. 2536 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2536 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการส่งสินค้าไปนอก
และการนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 95) 
พ . ศ .  2536 ล ง วั น ที่  21 
เมษายน 2536 

เพื่ อ ให้ เ กิ ดค วาม
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

- กรมการค้า
ต่างประเทศ 
(กองบริ หาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป) 
- กรม
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

     - 

 
ขอบเขตการควบคุม 
 สินค้าแถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (คอมแพ็คดิสก์) แถบบันทึกภาพ 
(วีดีโอเทป) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอื่นใด ที่ทําซ้ํา หรือดัดแปลงงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการส่งออกและนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
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3.2 
สินค้าท่ีต้องขออนุญาตน าเข้าและส่งออก 

3 รายการ 
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ทองค า 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

- พระราชกฤษฏีกาควบคุมการนําเข้า
มาในราชอาณาจั กรซึ่ งสิ นค้ า
บางอย่าง   (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2494 ลง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2494 
- ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง 
การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2505 ลงวันที่ 28 
มีนาคม 2505 
- พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักรซึ่ งสินค้ า
บางอย่าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2485 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2485 
- ประกาศกระทรวง เศรษฐการ เรื่อง 
การส่งสินคา้ออกไปนอราชอาณาจักร 
(ฉบับที ่7) พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 26 
มกราคม 2509 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การส่งสินคา้ออกไปนอราชอาณาจักร 
(ฉบับที ่61) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ ์2535 

เพื่อความมั่นคง
และเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

กระทรวงการคลัง 
( สํ า นั ก ง า น
เศรษฐกิจการคลัง) 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง
ห รื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 

 

ขอบเขตการควบคุมการน าเข้า 
 1. แร่ทองคํา 
 2. เนื้อทองคํา ไม่ว่าจะเป็นแท่ง ก้อน แผ่น หรือรูปอื่น หรือ ผสมกับสิ่งอื่นใด แต่ไม่
หมายความรวมถึงเครื่องรูปพรรณทองคํา ซึ่งตามปกติและโดยสภาพใช้ในการประดับร่างกาย 
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ขอบเขตการควบคุมการส่งออก 
 1. แร่ทองคํา 
 2. เนื้อทองคํา ไม่ว่าจะเป็นแท่ง ก้อน แผ่น หรือรูปแบบอื่นๆ หรือ ผสมกับสิ่งอื่นใด  
           3. เครื่องรูปพรรณทองคํา 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 ต้องได้รับอนุญาตให้นําเข้าหรือส่งออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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                                         สารกาเฟอีน (Caffeine) 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

2939.30.00 
3003.49.00 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การ
ส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่ งสารกาเฟอี น 
(Caffeine) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2545 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่ งสารกาเฟอี น 
(Caffeine) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2545 

เพื่ อไม่ ให้นํ าสาร
กาเฟอีน (Caffeine) 
ที่ ใ ช้ ใ น ท า ง
อุตสาหกรรมไปใช้ใน
การผลิตยาเสพติด
อันก่อให้เกิดปัญหา
ทางด้ านสุ ขภาพ  
สุขอนามัย สั งคม 
และความมั่นคงของ
ประเทศ 

กรมการค้ า
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่ วไปและ
สํานักบริการ
การค้า 
ต่างประเทศ) 

อ ธิ บ ดี
กรมการค้ า
ต่างประเทศ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 สารกาเฟอี น (Caffeine) ช่ื อทางเคมี 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2, 6-dione;1,3,7-
trimethylxanthine; 1,3,7-trimethyl-2, 6-di-oxopurine; caffeine; thein; guaranine; methyltheobromine; สูตรทาง
เคมี C8H10N4O2 และเกลือของสารดงักล่าวตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 2939.30.00 และ 3003.49.00 ยกเว้น
อนุพันธ์สารกาเฟอีนและยาสําเร็จรูปที่มีสารกาเฟอีนผสมอยู่ซึ่งมีใบอนุญาตนําเข้าและขึ้นทะเบียนตํารับยา
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
ระเบียบและหลักเกณฑ์และส่งออก 

1. ยื่นคําร้องขออนุญาตส่งออกหรือนําเข้า พร้อมหนังสือแจ้งข้อมูลการขอส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร หรือหนังสือรับรองการนําหรือสั่งสารกาเฟอีนเข้ามาในราชอาณาจักรจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และบัญชีราคาสินค้า 
(Invoice) หรือใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้า (Proforma Invoice) หรือเอกสารทางการค้าอื่นใดที่แสดงถึงรายละเอียด
การซื้อขายสินค้าดังกล่าว 
 2. จะอนุญาตให้นําเข้า - ส่งออก เฉพาะกรณีที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลการขอส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร หรือหนังสือรับรองการนําหรือสั่งสารกาเฟอีนเข้ามาในราชอาณาจักรจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี 
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สารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต (Potassium Permanganate) 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

2841.61.00 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การ
ส่ งออกไปนอกและการนําเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร ซึ่งสารโพแทสเซียมเพอร์
แมงกาเนต (Potassium Permanganate) 
พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2545 
- ระเบี ยบกระทรวงพาณิชย์ ว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการส่งออก
ไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่ งสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต 
(Potassium Permanganate) พ.ศ. 2545 
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2545 

เพื่ อความสงบ
เรี ยบร้ อยและ
ศี ลธรรมอั นดี
ของประชาชน 
และเพื่ อแสดง
ท่าทีและบทบาท
ของประเทศไทย
ต่อประชาคมโลก
ในการปูองกัน
และปราบปราม 
ยาเสพติด 

กร มก า ร ค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
การค้ าสิ นค้ า
ทั่วไปและสํานัก
บริการการค้า 
ต่างประเทศ) 

อธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 สารโพแทสเซยีมเพอร์แมงกาเนต (Potassium Permanganate) สูตรทางเคม ี KMnO4 ตามพิกัดอตัรา
ศุลกากรขาเขา้ประเภทที ่2841.61.00  
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 1. การส่งออก : ผู้ส่งออกต้องขออนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และจะอนุญาต ให้ส่งออก 
เฉพาะกรณีมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส่งออกที่จะส่งสินค้าดังกล่าวไปให้ผู้นําเข้าในประเทศปลายทางจริง หรือ
หนังสือเห็นชอบให้ส่งออกได้แล้วแต่กรณีจากสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ
หน่วยงานที่สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดมอบหมาย 
 2. การน าเข้า : ผู้นําเข้าต้องขึ้นทะเบียนเป็นผูข้อนําเข้ากับกรมการคา้ต่างประเทศ ตามแบบที่กําหนด 
และต้องจดแจ้งการนําเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศก่อนวันที่นําสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า 
15 วัน ตามแบบที่กําหนด 
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3.3  
สินค้าท่ีต้องมีหนังสือรบัรอง/ขึ้นทะเบียน 

ประกอบการน าเข้าและส่งออก 
1 รายการ 
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เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิติ 

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

7102.10.00 
7102.21.00 
7102.31.00 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การ
ส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน 
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
หลักฐานและเอกสารประกอบการส่งออก
ไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน พ.ศ. 2546 ลง
วันที1่6 พฤษภาคม 2546 
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง 
กําหนดแบบคําขอแบบแจ้งปริมาณ
คงเหลือและวิธีปฏิบัติในการส่งออกไป
นอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน พ.ศ. 2546 ลง
วันที ่13 มิถุนายน 2546 

เพื่ออนุวัติตามข้อมติ
ของสมัชชาสหประชาชาติ
ที่ 55/56 (2000) ลงวันที่
1 ธันวาคม 2543 ในการ
ออกหนังสือรับรองการ
ส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้
เ จี ย ร ะ ไ น ( Rough 
Diamonds) ต า ม
หลักเกณฑ์ภายใต้กรอบ
ความตกลง Kimberly 
Process Certification 
Scheme เพื่อปูองกัน
ปัญหาการค้ าเพชรที่
นําไปสนับสนุนการสู้รบ
ของกลุ่ มกบฏในบาง
ประเทศของทวีปแอฟริกา 

กรมการค้ า
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่ วไปและ
สํานักบริการ
ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ) 

อ ธิ บ ดี
กรมการค้า
ต่างประเทศ
หรื อ ผู้ ที่
ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
จากอธิบดี
กรมการค้า
ตา่งประเทศ 

ขอบเขตการควบคุม 
 เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 7102.10, 7102.21.00 และ 7102.31.00 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 1. การน าเข้า 
  (1) ผู้นําเข้าต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
  (2) ผู้นําเข้าต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ซึ่งออกโดยประเทศผู้ส่งออก
ที่เป็นสมาชิก Kimberley Process เพื่อแสดงประกอบพิธีการนําเข้าต่อกรมศุลกากร  
  (3) ผู้นําเข้าต้องรายงานการนําเข้าทาง http : //e-report.dft.go.th ให้กรมการค้าต่างประเทศทราบ
ภายใน 3 วันหลังการนําเข้า  
 2. การส่งออก  
  ผู้ส่งออกต้องมีหนังสอืรับรองการสง่ออกเพชรที่ยังไมไ่ดเ้จยีระไน ซึ่งออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ เพื่อไปแสดงประกอบพิธีการส่งออกต่อกรมศุลกากร 
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                   4 
     สินค้าท่ีมีมาตรการน าผ่าน 
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4.1 สินคา้ตอ้งห้ามน าผ่าน 
10 รายการ 
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สินค้าห้ามน าผ่าน 10 รายการ 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง สินค้าต้องห้ามนํา
ผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 
2559 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2559  

เพื่อรักษาความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ การสาธารณสุข
ความมั่นคงของประเทศ และ
ความสงบเรียบร้ อยหรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ  (กอง
บริ การการค้ า
สินค้าทั่วไป) 

       - 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 

ล าดับที ่ รายการสินค้า  หมายเหตุ 

1 สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียน
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น (ตามชนิดประเภท
สินค้า) 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  ว่าด้วยการส่ง
สินค้ าออกไปนอกและการนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2530 

2 สินค้าแถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่น
บันทึกเสียง (คอมแพ็กดิสก์) แถบบันทึกภาพ 
(วีดีโอเทป) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือหรือ
สินค้าอื่นใดที่ทําซ้ําหรือดัดแปลงงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น (ตามชนิดประเภทสินค้า) 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  ว่าด้วยการส่ง
สินค้ าออกไปนอกและการนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 94) พ.ศ. 2536 และมีมาตรการ
อื่น ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่ง
สินค้ าออกไปนอกและการนําสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 95) พ.ศ. 2536 

3 บารากู่และบารากูไ่ฟฟูา หรอืบุหรีไ่ฟฟูา 
 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้บารากู่
และบารากู่ไฟฟูาหรือบหุรี่ไฟฟูาเป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ในการนําเข้าในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 
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ล าดับที ่ รายการสินค้า  หมายเหตุ 

4 เครื่องเล่นเกมทั้งที่เป็นเครื่องครบชุด
ส ม บู ร ณ์  ห รื อ มี ลั ก ษ ณ ะ อั น เ ป็ น
สาระสําคัญที่ทําให้เห็นได้ว่าเป็นเครื่อง
ครบชุดสมบูรณ์หรือแต่บางส่วน 
(9504.30.10, 
9504.30.20, 
9504.30.90, 
9504.90.31, 
9504.90.92,  
9504.90.93, 
9504.90.39) 

 

5 ช้าง (ตามชนิดประเภทสินค้า)  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ช้าง
เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 

6 เทวรูป ช้ินส่วนของเทวรูป พระพุทธรูปและ
ช้ินส่วนของพระพุทธรูป (ตามชนิดประเภท
สินค้า) 

ตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรซึ่ งสินค้าบางอย่าง (ฉบับท่ี 29)          
พ.ศ. 2509 

7 โบราณวัตถุที่มีแหล่งกําเนิดในต่างประเทศ 
(ตามชนิดประเภทสินค้า) 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่ อง การนํา
โบราณวัตถุที่มีแหล่งกําเนิดในต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 

8 สารกาเฟอีน 
(2939.30.00,3003.40.00) 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกไปนอก
และการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน 
(Caffeine) พ.ศ. 2545 
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ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ชิงชันและไม้กระพี้เขาควาย                                           
และสิ่งประดิษฐ์ของไม้พะยูง 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ตามบัญชีท้าย
ป ร ะ ก า ศ
ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย ์

ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ทร ว ง
พาณิชย์เรื่อง กําหนดให้
ไม้ท่อนไม้แปรรูป และ
สิ่งประดิษฐ์ของไม้ชิงชัน 
และไม้กระพี้ เขาควาย 
และสิ่งประดิษฐ์ของไม้
พะ ยู ง  เ ป็ นสิ นค้ า ที่
ต้ อ ง ห้ า ม นํ า ผ่ า น
ราชอาณาจักร พ.ศ. 
2 5 5 9  ล ง วั น ที่  2 7 
ตุลาคม 2559 

เพื่อคุ้มครองและ
รั กษาทรั พยากร 
ธรรมชาติ 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ  
(กองบริหาร
การค้าสินค้า
ทั่วไป) 
 

- 

 
ขอบเขตการควบคุม 
 ไม้ท่อน  ไม้แปรรูป  และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ชิงชันและไม้กระพี้เขาควายและสิ่งประดิษฐ์
ของไม้พะยูง  ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ 
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ขยะเทศบาล 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

3825.10.00 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง      
กําหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้า           
ที่ต้องห้ามนําเข้าและห้ามนําผ่าน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2562 

เพื่ อการอนุ รั กษ์
สิ่ ง แวดล้ อมการ
สาธารณสุข และการ
คุ้ ม ค ร อ ง ค ว า ม
ปลอดภัยของประชาชน 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่ า งป ร ะ เทศ    
(กองบริหารการค้า
สินค้าทั่วไป) 

- 

 
ขอบเขตการควบคุม 
 ขยะเทศบาล ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 3825.10.00 หมายถึง ของเสียชนิดที่รวบรวมจาก
บ้านเรือน โรงแรม ภัตตาคาร โรงพยาบาล ร้านค้า สํานักงาน ฯลฯ จากการกวาดถนนและทางเท้า ตลอดจนของเสีย
จากการก่อสร้างและรื้อถอน โดยทั่วไปขยะเทศบาลมีวัตถุหลายชนิด เช่น พลาสติก ยาง  ไม้ กระดาษ สิ่งทอ แก้ว โลหะ 
เศษอาหาร เฟอร์นิเจอร์แตกหัก และของชํารุดหรือของทิ้งอื่นๆ  อย่างไรก็ตาม “ขยะเทศบาล” ไม่คลุมถึง  

(ก) วัตถุหรือของอย่างเดียวกันที่คัดแยกออกจากขยะ เช่น ของเสียที่เป็นพลาสติก ยาง ไม้ กระดาษ 
สิ่งทอ แก้ว หรือโลหะ และแบตเตอรี่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นของตามประเภทพิกัดที่เหมาะสมกับของนั้น  

(ข) ของเสียจากอุตสาหกรรม  
(ค) ของเสียทางเภสัชกรรม ท่ีนิยามไว้ในหมายเหตุ 4 (ด) ของตอนท่ี 30  
(ง) ของเสียจากสถานพยาบาล ท่ีนิยามไว้ในหมายเหตุ 6 (ก)  
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4.2  

สินค้าที่ต้องปฏิบัตติามมาตรการน าผ่าน 
                                   3 รายการ 
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มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์มนัส าปะหลัง 
พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ 
อนุญาต 

0714.10.11.000 
0714.10.19.001 
0714.10.19.090 
0714.10.99.001 
0714.10.99.090 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง 
กํ าหนดให้ มั นสํ าปะหลั งและ
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้า   
ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่าน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2559 

เพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิ จ
แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุข 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ (กอง
บริหารการค้าสินค้า
ทั่วไป) 

         - 

 

ขอบเขตการควบคุม 
1.  มันสําปะหลัง หมายความว่า หัวมันสด ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 0714.10 
2.  ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง หมายความว่า มันสําปะหลังที่แปรสภาพแล้วเป็นมันเส้น มันอัดเม็ด ตาม

พิกัดศุลกากรประเทศย่อย 0714.10 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องนําผ่านทางด่านตรวจพืชตามที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์กําหนด และต้องมีหนังสือรับรองดังต่อไปนี้ แสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนําผ่าน
ราชอาณาจักร 

(1) หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือ
รับรอง (Competent Authority : CA) ของประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก โดยผู้นําผ่านต้องแสดงหนังสือรับรอง
ต่อด่านตรวจพืชเพื่อตรวจสอบก่อนนํามาแสดงต่อกรมศุลกากร 

(2) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสนิค้า (Certificate of Origin : C/O) ที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจ
ออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก 
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ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้บางประเภท 
นอกเหนือจากสินค้าไม้ที่ต้องห้ามนําผ่าน 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ 
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง 
กําหนดให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูปและ
สิ่งประดิษฐ์ของไม้บางประเภท  เป็น
สินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ    
นําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2559       
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 

เพื่อคุ้มครอง     
แ ล ะ รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

- ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่ างประเทศ (กอง
บริหารการค้าสินค้า
ทั่วไป) 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมปุาไม้ 

         - 

 

ขอบเขตการควบคุม 
ไม้ท่อน  ไม้แปรรูป  และสิ่งประดษิฐ์ของไม้ตามบญัชีท้ายประกาศกระทรวงพาณิชยฯ์  
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์การน าผ่าน 
- ต้องนําผ่านทางด่านศุลกากรที่มดี่านปุาไม้หรือมเีจ้าหน้าท่ีปุาไม้ปฏบิัติหน้าที ่
- ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) หรือหลักฐานการ

อนุญาตให้ส่งออกที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจ (Competent Authority : CA) ออกหนังสือ
รับรองหรือหลักฐานดังกล่าวจากประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการ
นําผ่านราชอาณาจักร 

- ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) สําหรับไม้ท่อนและ    
ไม้แปรรูปที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจของประเทศผู้ผลิตหรือส่งออก โดยผู้นําผ่านต้องแสดง
หนังสือรับรองต่อด่านตรวจพืช  เพื่อการตรวจสอบก่อนนํามาแสดงต่อกรมศุลกากร 

- ต้องมีใบเบิกทางกํากับไม้ตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้สําหรับไม้ท่อนและไม้แปรรูป และใน
กรณีไม้ท่อนหรือไม้แปรรูปนั้นเป็นไม้พะยูง ต้องมีเอกสารการอนุญาตให้นําผ่านของกรมวิชาการ
เกษตรด้วย 

- มิใช้บังคับกรณีการนําผ่านที่มีลักษณะเป็นการนําสินค้าเข้ามาและออกไปจากท่าเรือหรือ
สนามบินแห่งเดียวกัน 
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ข้าว 
พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ 
อนุญาต 

10.06 
2302.40.10 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้อง
ปฏิ บั ติ ตามมาตรการนํ าผ่ าน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2559 

เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและการ
สาธารณสุข 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ (กอง
บริหารการค้าสินค้า
ทั่วไป) 

         - 

 

ขอบเขตการควบคุม 
           ข้าว หมายความว่า ข้าวเจา้ หรือข้าวเหนียว ท้ังทีเ่ป็นข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวนึ่ง 
ตามพิกัดอตัราศลุกากรประเภท 10.06 และรําขา้ว ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 2302.40.10 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์

ข้าวเป็นสินค้าท่ีต้องนําผ่านทางด่านตรวจพืชตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด 
และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืชและ
กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช รวมทั้งต้องมีหนังสือรับรองดังต่อไปนี้  แสดงต่อกรมศุลกากร
ประกอบการนําผ่านราชอาณาจักร 

(1) หนังสือรับรองสุขภาพอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจ
ออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก โดยผู้นําผ่านต้องแสดงหนังสือรับรองต่อด่านตรวจพืชเพื่อ
ตรวจสอบก่อนนํามาแสดงต่อกรมศุลกากร 
           (2) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) ที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจ
ออกหนังสือรบัรองดังกลาวของประเทสผูผ้ลติหรือส่งออก  
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5 
  สินค้าท่ีมมีาตรการคว่ าบาตร 
ตามมติองค์การสหประชาชาติ 
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5.1 สินค้าห้ามส่งออก-ห้ามน าเข้า 
ตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
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ห้ามส่งออกและห้ามน าเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปยังหรือมาจากรัฐเอริเทรีย 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้ าที่
ต้องห้ามส่งออกและนําเข้า
จากรัฐเอริเทรีย พ.ศ. 2559 ลง
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559 

เพื่ออนุวัติตามข้อมติ
คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติที่ 
2111 (ค.ศ.2013) เมื่อ
วันท่ี 24 กรกฎาคม 
2556 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ (กอง
บริ หารสิ นค้ า
ข้ อตกลงและ
มาตรการการค้า) 

- 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 อาวุธและยุทโธปกรณ์  
            

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปรัฐเอริเทรีย แต่มิให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 1. การส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต เพื่อนําไปใช้ในด้าน
มนุษยธรรม หรือเพื่อการปูองกัน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนการส่งออก  
 2. การส่งออกเครื่องแต่งกายที่ใช้สําหรับการปูองกัน รวมทั้งเสื้อเกราะกันกระสุน และหมวกสนามเพื่อ
นําไปใช้เฉพาะตัวเป็นการช่ัวคราวสําหรับบุคลากรของสหประชาชาติ ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานด้าน
มนุษยธรรมและการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ห้ามนําเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์จากรัฐเอริเทรีย  
หมายเหตุ  1. “อาวุธและยุทโธปกรณ์” หมายความว่า ยุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์และ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดตามกฏหมายว่าดว้ยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
              2. “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ ที่ 751 (ค.ศ. 1992) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2535 ประกอบกับข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ ที่ 1907 (ค.ศ. 2009) เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2552 
 

หมายเหตุ : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกประกาศยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกและน าเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์จาก
รัฐเอริเทรียตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2444 (คศ. 2018) 
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ห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย 
และห้ามน าเข้าถ่านไม้มาจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง 
กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็น
สินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลียและกําหนดให้
ถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้า
จากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย พ.ศ. 
2559 ลงวันที ่5 มกราคม พ.ศ.2559 

เพื่ออนุวัติตาม 
ข้อมติคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติที่ 
2182 (ค.ศ. 2014) 
เมื่ อ วั นที่  24 
ตุลาคม 2557 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้า) 

- 

 

ขอบเขตการควบคุมการส่งออก 
 อาวุธและยุทโธปกรณ ์
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ห้ามส่งออกสินคา้อาวุธและยุทโธปกรณ์ ไปยังสหพันธส์าธารณรัฐโซมาเลีย แต่มิให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้  
 1. การส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้  
       ก. สนับสนุนการดําเนินงานของสหประชาชาติ รวมถึงคณะผู้แทนให้ความช่วยเหลือของ
สหประชาชาติในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย (United Nations Assistance Mission in Somalia : UNSOM) คณะ
ผู้แทนสหภาพแอฟริกาในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย (African Union Mission in Somalia : AMISOM) หุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติการภายใต้ความร่วมมือกับคณะผู้แทนสหภาพแอฟริกา หรือคณะผู้แทนสหภาพยุโรปด้าน
ฝึกอบรมในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย (European Union Training Mission in Somalia : EUTM)  
       ข. การส่งออกตามที่รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียได้ร้องขอ ซึ่งได้แจ้งต่อเลขาธิการ
สหประชาชาติแล้ว เพื่อให้รัฐสมาชิก หรือองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระดับภูมิภาค และองค์กรระดับ
อนุภูมิภาค ใช้ในการการปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสสัดและการปล้นโดยใช้อาวุธนอกชายฝั่งสหพันธ์
สาธารณารัฐโซมาเลีย  
       ค. การพัฒนาหน่วยงานดา้นความมัน่คงของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลยี โดยแจ้งต่อคณะกรรมการ
ก่อนการส่งออกและคณะกรรมการไม่ได้ปฏิเสธ ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
       ง. การส่งออกสินค้าดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หรือตามกําหนดระยะเวลาที่
ขยายออกไปตามข้อมตคิณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ โดยไดร้ับความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อนการ
ส่งออก เพื่อการพัฒนากองกําลังความมั่นคงของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในความปลอดภัยของประชาชน 
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1) ขีปนาวุธแบบพื้นสู่อากาศ รวมทั้งจรวดตอ่สู้อากาศยานแบบประทบัพื้นสู่อากาศ 
2) อาวุธปืนใหญ่วิถีราบ อาวุธปืนใหญว่ิถีโค้ง และอาวธุปืนใหญ่ที่มคีวามกวา้งปากลํากล้อง

กว้างกว่า 12.7 มลิลเิมตร เครื่องกระสุนและส่วนประกอบที่ถูกออกแบบสําหรบัอาวุธและยุทโธปกรณ์ดังกลา่ว แต่
ไมร่วมถึงอุปกรณ์ประทับบ่ายิงจรวดต่อสู้รถถัง ได้แก่ ระเบดิซึ่งขบัเคลือ่นดว้ยจรวด หรืออาวุธต่อสูร้ถถังขนาดเบา 
เครื่องยิงลูกระเบดิ หรือเครื่องยิงลูกระเบิดจากปืนเล็กยาว 

3) เครื่องยิงลูกระเบดิที่มคีวามกวา้งปากลํากล้องกว้างกวา่ 82 มิลลเิมตร 
4) อาวุธต่อสูร้ถถัง รวมทั้งขีปนาวุธที่ตอ่สู้รถถัง เครือ่งกระสุนและส่วนประกอบที่ถูกออกแบบ

สําหรับอาอาวุธและยุทโธปกรณด์ังกลา่ว 
5) ชนวนจุด ยิง ทิ้ง ปล่อยสิ่งตา่งๆ  ของอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในทางทหาร รวมทั้งทุ่นระเบดิ 

กับระเบิดทุกชนดิ และวสัดุทีเ่กี่ยวข้อง 
6) กล้องที่ใช้ติดอาวุธชนิดมองเห็นภาพได้ในเวลากลางคืน  

ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาการส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ตามข้อ ง) ให้อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศประกาศการขยายระยะเวลาด้งกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไป  
 2. การส่งออกเครื่องแต่งกายที่ใช้สําหรับการปูองกัน รวมทั้งเสื้อเกราะกันกระสุนและหมวกสนาม เพื่อ
นําไปใช้เฉพาะตัวเป็นการช่ัวคราวสําหรับบุคลากรสหประชาชาติ ผู้แทนสื่อมวลขน ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
และการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
   3. การส่งออกอาวุธและยทุโธปกรณ์ที่ไม่เป็นอนัตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต เพื่อนาํไปใช้ในดา้นมนุษยธรรม 
หรือเพื่อการปอูงกัน ทั้งนี้ ตอ้งแจ้งใหค้ณะกรรมการทราบกอ่นการส่งออกเปน็เวลา 5 วัน  
 

ขอบเขตการควบคุมการน าเข้า 
 ถ่านไม้  
ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 ห้ามนําเข้าถ่านไม้มาจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย 
 

หมายเหตุ  1. “อาวุธและยุทโธปกรณ์” หมายความว่า ยุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์และ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดตามกฏหมายว่าดว้ยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
               2. “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ ที่ 751 (ค.ศ. 1992) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2535 ประกอบกับข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ ที่ 1907 (ค.ศ. 2009) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 
 

หมายเหตุ :  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าร่างประกาศฯ ฉบับใหม่เพ่ือต่ออายุมาตรการตาม
ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2444 (ค.ศ. 2018) 
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ห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปยัง 
สาธารณรัฐซูดาน 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ 
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไป
สาธารณรัฐซูดาน พ.ศ. 2554 ลง
วันที ่11 เมษายน พ.ศ. 2554 

เพื่ออนุวัติตามข้อมติ
คณะมนตรีความมั่นคง
แห่ งสหประชาชาติที่ 
1556 (ค.ศ. 2004) เมื่อ
วันที ่30 กรกฎาคม 2547 

ก ร ม ก า ร ค้ า
ต่างประเทศ(กอง
บริ หารสิ นค้ า
ข้ อตกลงและ
มาตรการการค้า) 

        - 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 อาวุธ ยุทโธปกรณ์ทุกประเภท เครื่องกระสุนปืน ยานพาหนะทางทหารและอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม
ทางทหาร ตลอดจนอะไหล่ของสิ่งของดังกล่าว  
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 ห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐซูดาน แต่ไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 
 1. การส่งออกเพื่อใช้ในการฝึกอบรมหรือการช่วยเหลือทางเทคนิค เพื่อใช้ในการเฝูาระวัง เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบ หรือ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ โดยได้รับอนุญาตจาก
องค์การสหประชาชาติหรือโดยได้รับความยินยอมจากฝุายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 2. การส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงที่มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้
ในการเฝูาระวัง และการปูองกันด้านมนุษยธรรมหรือสิทธิมนุษยชน หรือการให้ความช่วยเหลือและการ
ฝึกอบรมทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 
 3. การส่งออกเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปูองกัน เสื้อเกราะ และหมวกสนามสําหรับบุคลากรของ
สหประชาชาต ิบุคลากรด้านสิทธิมนุษยชน ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนา และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวขอ้งใช้เฉพาะตัว 
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ห้ามส่งออกและห้ามน าเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปยังหรือมาจาก 
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่ อง 
กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็น
สินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปและนําเข้า
มาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชน
อาหรับลิเบีย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2558  

เพื่ออนุวัติตามข้อมติ
คณะมนตรีความมั่นคง
แห่ งสหประชาชาติที่ 
2174 (ค.ศ. 2014) เมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม  2557 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้า) 

           - 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 อาวุธและยุทโธปกรณ ์
 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย แต่มิให้ใช้ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
  1. การส่งออกเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต เพื่อนําไปใช้ในด้าน
มนุษยธรรม การปูองกัน และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคหรือการฝึกอบรม  
  2. การส่งออกช่ัวคราวซึ่งเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปูองกัน เสื้อเกราะกันกระสุน และหมวกสนาม โดย
บุคลากรของสหประชาชาติ ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้เฉพาะตัวของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น 
  3. การส่งออกช่ัวคราวซึ่งอาวุธขนาดเล็ก อาวุธเบา และวัสดุที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรของประชาชาติ 
ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้เฉพาะตัว
ของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าและคณะกรรมการไม่ได้ปฏิเสธการส่งออก
ดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่แจ้ง 
 4. การส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบียเพื่อใช้ใน
ด้านความมั่นคงหรือเพื่อการลดอาวุธ ต้องได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากคณะกรรมการเว้นแต่เป็นเครื่องอุปกรณ์
ของอาวุธที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต 
  5. การส่งออกซึ่งอาวุธและยุทโธปกรณ์อื่นต้องได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากคณะกรรมการ 
 



ลิขสิทธิ์ของกรมการค้าต่างประเทศ 212 

 

ระเบียบและหลักเกณฑ ์
 ห้ามนําเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย 
 
หมายเหตุ   1. “อาวุธและยุทโธปกรณ์” หมายความว่า ยุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ 
               2. “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
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5.2 สินค้าตอ้งห้ามน าผ่าน 
ตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 

รวม 5 รายการ (4 ประเทศ) 
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                  สินค้าห้ามน าผ่านตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
 

พิกัดศลุกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/
ระเบียบฯ 

เหตุผล 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ 
อนุญาต 

ตามชนิดประเภท
สินค้า 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง สินค้าต้องห้ามนํา
ผ่านราชอาณาจักรตามมติ
คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ  พ.ศ. 
2 5 5 9  ล ง วั น ที่  9 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

ที่เป็นการสมควรปฏิบัติให้
เป็นไปตามมติคณะมนตรี
ค ว า ม มั่ น ค ง แ ห่ ง
สหประชาชาติ 

กรมการค้าต่างประเทศ  
(กองบริหารสินค้าข้อตกลง
และมาตรการการค้า) 

- 

 
ขอบเขตการควบคุม 
ล าดับ 

รายการสินค้า  
(พิกัดอัตราศุลกากร) 

กรณีที่ต้องห้ามน าผ่าน พิกัดอัตราศุลกากร 

1. อาวธุ ยุทโธปกรณ์ทุกประเภท 
เครือ่งกระสุนปืน ยานพาหนะ
ทางทหารและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์เสริมทางทหาร 
ตลอดจนอะไหล่ของสิ่งของ
ดังกล่าว (ตามชนิดและประเภท
สินค้า) 

การนําผ่านไปยัง
สาธารณรัฐซูดาน 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์
เร่ือง กําหนดให้อาวธุและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ส่งออกไปสาธารณรัฐซูดาน พ.ศ. 
2554 

2. อาวธุและยุทโธปกรณ์  
(ตามชนิดและประเภทสินค้า) 

การนําผ่านสินค้าจากหรือ
มีถิ่นกําเนิดจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาชนอาหรับลิเบีย
และการนําผา่นไปยัง
สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาชนอาหรับลิเบีย 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์
เร่ือง กําหนดให้อาวธุและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ส่งออกไปและนําเข้ามาจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชน
อาหรับลิเบีย พ.ศ. 2558 
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3 อาวธุและยุทโธปกรณ์  
(ตามชนิดและประเภทสินค้า) 

การนําผ่านสินค้าจากรัฐ
เอริเทรีย และการนาํผ่าน
ไปยังรัฐเอริเทรีย หรือไป
ยังบุคคลหรือองค์กรตาม
รายชื่อที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์
เร่ือง กําหนดให้อาวธุและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ส่งออกและนําเขา้จากรัฐเอริเทรีย 
พ.ศ. 2559 

4 อาวธุและยุทโธปกรณ์  
(ตามชนิดและประเภทสินค้า) 

การนําผ่านไปยังสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย หรือ
ไปยังบุคคลหรือองค์กร
ตามรายชื่อที
คณะกรรมการกําหนด 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เร่ือง กําหนดให้อาวธุและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ส่งออกไปสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลีย และกําหนดใหถ้่านไม้เป็น
สินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าจากสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย พ.ศ. 2559 

5 ถ่านไม้ 
(ตามชนิดและประเภทสินค้า) 

การนําผ่านสินค้าจากหรือ
มีถิ่นกําเนิดจากสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์
เร่ือง กําหนดให้อาวธุและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ส่งออกไปสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลียและกาํหนดให้ถา่นไม้เป็น
สินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าจากสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย พ.ศ. 2559 
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5.3 สินค้าห้ามส่งออก/ห้ามน าเข้า/ห้ามน าผ่าน 

ตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ    
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ห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ตามชนิด
ประเภทสินค้า 

ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง
กําหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณเ์ป็น
สินค้าท่ีต้องห้าม
ส่งออกและห้ามนาํ
ผ่านไปยังสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก 
พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี
25 มีนาคม พ.ศ. 
2562 
 

เพื่ออนุวัติตาม 
ข้อมติคณะมนตรี 
ความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ  
ที่ 2424 (ค.ศ. 
2018) ลงวันท่ี 29 
มิถุนายน 2561 
 

กรมการคา้
ต่างประเทศ 
(กองบรหิาร
สินค้า
ข้อตกลงและ
มาตรการ
การคา้) 

- 

 
ขอบเขตการควบคุม 
 อาวุธและยุทโธปกรณ์  
ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
 ห้ามส่งออกและห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แต่มิให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้         
 1. การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 
 2. การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพื่อการสนับสนุนหรือการใช้โดยภารกิจรักษา
สันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (United Nations Organization Stabilization 
Mission in the Democratic Republic of the Congo : MONUSCO) หรือกองกําลังสหภาพแอฟริกา (African 
Union - Regional Task Force) 
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 3. การส่งออกหรือนําผ่านเครื่องแต่งกายที่ใช้สําหรับการปูองกัน รวมทั้งเสื้อเกราะกันกระสุนและ
หมวกสนาม เพื่อนําไปใช้เฉพาะตัวเป็นการช่ัวคราวสําหรับบุคลากรของสหประชาชาติ ผู้แทนสื่อมวลชน 
ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 4. การส่งออกหรือนําผ่านเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่
ชีวิตเพื่อนําไปใช้ด้านมนุษยธรรม การปูองกัน และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และการฝึกอบรม 

 5. การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ในกรณีอื่น 

 ทั้งนี้  การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ตามข้อ 1, ข้อ 4 และ ข้อ 5 ต้องเป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในข้อมติ 
 

หมายเหตุ  “อาวุธและยุทโธปกรณ์” หมายความว่า ยุทธภณัฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ยุทธภัณฑ์ และอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบดิ ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถรุะเบดิ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
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ห้ามส่งออก ห้ามน าเข้า และห้ามน าผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง 
แห่งสหประชาชาติกรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ตามชนิด
ประเภท
สินค้า 

ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง กําหนด
สินค้าต้องห้ามส่งออก 
นําเข้า และนําผ่านตาม
ข้อมติคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่ง
สหประชาชาติกรณี
สาธารณรัฐอสิลาม
อิหร่าน พ.ศ. 2562  
ลงวันท่ี 2 เมษายน 
พ.ศ. 2562 

เพื่ออนุวัติตาม 
ข้อมติคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาต ิ
ที ่2231 (ค.ศ. 
2015) เมื่อวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2558  

กรมการคา้
ต่างประเทศ 
(กองบรหิาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การคา้) 

- 

 
ขอบเขตการควบคุม  
 สินค้าที่ห้ามส่งออกและห้ามนําผ่าน ยานพาหนะรบ อาวุธปืนใหญ่ อากาศยานรบ เรือรบ 
ขีปนาวุธ รวมถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด เทียบมาตรฐาน วิเคราะห์ 
ประกอบ ซ่อมแซม ปูองกัน ทําลาย หรือใช้ประกอบกับสิ่งต่าง ๆ ของยุทธภัณฑ์ข้างต้นตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์  
 สินค้าท่ีห้ามนําเข้าและห้ามนําผ่าน อาวุธและยุทโธปกรณ์ 
ระเบียบและหลักเกณฑ์  
         ห้ามนําเข้า ห้ามส่งออกและห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  และ
ห้ามนําผ่านจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
 หมายเหตุ  “อาวุธและยุทโธปกรณ์” หมายความว่า ยุทธภณัฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมยุทธภณัฑ์ และอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวตัถุระเบิด ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ 
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ห้ามส่งออกหรือห้ามน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์และสินค้าไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี และห้ามน าเข้าหรือห้ามน าผ่านในราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทโธปกรณ์และ

สินค้าที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหลี 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่ อง กํ าหนดสิ นค้ า
ต้องห้ามส่งออกหรือนํา
ผ่ านไปยั งสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี  และสิ นค้ าที่
ต้องห้ามนําเข้าหรือนําผา่น
ในราชอาณาจักรที่ส่งมาจาก
หรือมีแหล่งกําเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี พ.ศ. 2561  
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 
2561 
 

เพื่ออนุวัติตามข้อมติคณะ
มนตรี  ความมั่ นคงแห่ ง
สหประชาชาติที่ 1718 (ค.ศ.
2006) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ.2549 ที่  1874 (ค.ศ. 
2009)    ลงวั นที่  12 
มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่ 2087 
(ค.ศ. 2013) เมื่อวันที่  22 
มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ 2094 
(ค.ศ. 2013) เมื่อวันที่   7 
มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ 2270 
(ค.ศ. 2016)   เมื่อวันที่  2 
มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ 2321 
(ค.ศ. 2016) เมื่อวันที่  30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ 
2371 (ค.ศ. 2017) เมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ 2375 
(ค.ศ. 2017) เมื่อวันที่  11 
กันยายน พ.ศ. 2560 และที่ 
2379 (ค.ศ. 2017) เมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้า) 

- 
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ขอบเขตการควบคุม 
 สินค้าห้ามส่งออกและห้ามนําผ่าน (ตามบัญชี 1 แนบท้ายประกาศ) 

1. อาวุธและยุทโธปกรณ์ 
2. สินค้าฟุุมเฟือย 

2.1 เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ (Jewelry) เพชร รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ 
2.2 นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพกและนาฬิกาชนิดวอตซ์อื่น ๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลาที่

มีตัวเรือนทําด้วยโลหะมีค่า หรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า 
2.3 เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว ในห้องน้ํา ในสํานักงานใช้ตกแต่ง

ภายในหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน 
2.4 สินค้าพรมและสิ่งทอ (Rugs and Tapestries) ของอื่น ๆ ทําด้วยหนังเฟอร์

และเฟอร์เทียม 
2.5 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว ชนิดพอร์ซเลน หรือชนิดเนื้อละเอียด 

(ไชน่า) 
3. คอนเตนเซตทั้งหมดและก๊าซธรรมชาติเหลว 
4. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่น 

4.1 น้ํามันปิโตรเลียมและน้ํามันที่ได้จากแร่บิทูนัส (นอกจากที่เป็นน้ํามันดิบ) 
รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ํามันปิโตรเลียมหรือ
น้ํามันท่ีได้จากแร่บิทูมินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ําหนัก ซึ่งน้ํามันเหล่านี้
เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่งนั้น เศษน้ํามัน นอกจากชนิดที่มีไบโอ
ดีเซล และนอกจากเศษน้ํามัน 

4.2 ปิโตรเลียมเยลลี รวมทั้งไขพาราฟิน ไขไมโครคริสแตลไลน์ ปิโตรเลียม        
ไขแสล็ก โอโซเคไรต์ ไขลิกไนต์ ไขพีต ไขแร่อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันซึ่ง
ได้จากการสังเคราะห์หรือโดยกรรมวิธีอ่ืน จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม 

4.3 ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่น ๆ ที่ได้จากน้ํามันปิโตรเลียม
หรือจากน้ํามันท่ีได้จากแร่บิทูมินัส 

5. น้ํามันดิบ 
6. เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟูา 
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7. ยานพาหนะ 
7.1 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบของของ

ดังกล่าว สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสําหรับรางรถไฟหรือรถราง และ
ส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟูา) 
สําหรับให้สัญญานทางจราจรทุกชนิด 

7.2 ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของบยานดังกล่าว 

7.3 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 
7.4 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ํา 

8. เหล็ก 
9. โลหะสามัญและของทําด้วยโลหะสามัญ 

 ห้ามส่งออก (ตามบัญชี 2 แนบท้ายประกาศ) 
1. อาวุธและยุทโธปกรณ ์
2. น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับอากาศยาน 

2.1 มอเตอร์สปิริตชนิดเติมสารตะกั่ว มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยตั้งแต่ 97 ขึ้นไป 
2.2 มอเตอร์สปิริตชนิดไร้สารตะกั่ว มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยตั้งแต่ 97 ข้ึนไป 

- ที่ไม่ผสม 
- ที่มีเอทานอลผสม 
- อื่น ๆ  

2.3 มอเตอร์สปิริตชนิดเติมสารตะกั่ว มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยตั้งแต่ 90 ขึ้นไป 
2.4 มอเตอร์สปิริตชนิดไร้สารตะกั่ว มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยตั้งแต่ 90 ขึ้นไปแต่น้อยกว่า 97 

- ที่ไม่ผสม 
- ที่มีเอทานอลผสม 
- อื่น ๆ 

2.5 มอเตอร์สปิริตอื่น ๆ เติมสารตะกั่ว 
2.6 มอเตอร์สปิริตอื่น ๆ ไร้สารตะกั่ว 

- ทีไม่ผสม 
- ที่มีเอทานอลผสม 
- อื่น ๆ  
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2.7 แนฟทา รีฟอร์เมท 
2.8 ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน 
2.9 น้ํามันก๊าด 
2.10  เอวิเอช่ันสปิริต นอกจากนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพ่น 

- มีค่าออกเทนตั้งแต่ 100 ข้ึนไป 
- อื่น ๆ 

2.11 น้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพ่น (น้ํามันเช้ือเพลิงไอพ่น) มีจุดวาบไฟน้อย
กว่า 23 องศาเซลเซียส 

2.12 น้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพ่น (น้ํามันเช้ือเพลิงไอพ่น) มีจุดวาบไฟน้อย
กว่า 23 องศาเซลเซียส 

 ห้ามนําเข้าและห้ามนําผ่าน (ตามบัญชี 3 แนบท้ายประกาศ) 
1. อาวุธและยุทโธปกรณ์ 
2. ถ่านหิน 
3. ทองคํา 

3.1 ทองคํา (รวมถึงทองคําชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกึ่ง
สําเร็จรูป หรือเป็นผง 

3.2 โลหะสามัญหรือเงิน ที่หุ้มติดด้วยทองคํา ท่ีไม่ได้ทํามากไปกว่าขั้นก่ึงสําเร็จรูป 
3.3 ทองคํา ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม ท่ีไม่ได้ทํามากไปกว่าขั้นก่ึงสําเร็จรูป 
3.4 เศษ และของที่ใช้ไม่ได้ทําด้วยทองคํา หรือโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคํา รวมทั้ง

เศษ และของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ ที่มีทองคํา 
3.5 เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและส่วนประกอบของของดังกล่าวทําด้วย

ทองคํา หรือทําด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคํา 
3.6 เครื่องทองและส่วนประกอบของของดังกล่าว ทําด้วยทองคํา หรือทําด้วย

โลหะที่หุ้มติดด้วยทองคํา 
3.7 ของอื่น ๆ ทําด้วยทองคํา หรือทําด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคํา 
3.8 เหรียญทองคํา จะใช้ชําระหนี้ตามกฎหมายได้ หรือไม่ก็ตาม 
3.9 สินแร่และหัวแร่ทองคํา 

4. สินแร่และหัวแร่ไทเทเนียม 
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5. สินแร่และหัวแร่วาเนเดียม 
6. แร่ธาตุหายาก 

6.1 แร่โมนาไซต์ 
6.2 แร่ซีโนไทม์ 
6.3 สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม 
6.4 สินแร่และหัวแร่ไนโอเบียม แทนแลม หรือเซอร์โคเนียม 
6.5 สินแร่หรือหัวแร่อื่นๆ  
6.6 โลหะแอลคาไล หรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท โลหะแรร์เอิร์ทสแคนเดียมและ

อิตเทรียม จะผสมระหว่างกันหรือเจือระหว่างโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
รวมทั้งปรอท 

6.7 ธาตุกัมมันตรังสีและไอโซโทปกัมมันตรังสี (รวมถึงธาตุทางเคมีและไอโซโทป
ชนิดฟิสไซล์หรือเฟอร์ไทล์) และสารประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของ
ผสมและกากท่ีมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 

7. เหล็ก 
8. สินแร่และหัวแร่เหล็ก 
9. สินแร่และหัวแร่ทองแดง 
10. สินแร่และหัวแร่นิกเกิล 
11. เงิน  

- เงินและของทําด้วยเงิน 
- สินแร่และหัวแร่เงิน 

12. สินแร่และหัวแร่สังกะสี 
13. สินแร่และหัวแร่ตะกั่ว 
14. รูปปั้น 

- รูปปั้นขนาดเล็กทําด้วยพลาสติก 
- รูปปั้นอื่น ๆ ทําด้วยพลาสติก 
- รูปปั้นขนาดเล็กและของประดับอื่น ๆ ที่เป็นเซรามิก 
- รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ ทําด้วยโลหะสามัญ 
- ประติมากรรมวัตถุหรือรูปปั้นหรือรูปหล่อที่เป็นต้นแบบทําด้วยวัตถุใดก็ตาม 
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15. อาหารทะเล 
16. สิ่งทอและของทําด้วยสิ่งทอ 
17. อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เฉพาะบางรายการ) 
18. เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟูา 
19. ดินและหิน 
20. ไม้และของทําด้วยไม้ ถ่านไม้ 
21. ยานพาหนะ 

- เรื่อและสิ่งก่อสร้างลอยน้ํา 
  

ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
1. ห้ามส่งออกและห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
2. ห้ามส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
3. ห้ามนําเข้าและห้ามนําผ่านจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
4. ห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

เกาหลีข้างต้น แต่ไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 
4.1 การส่งออก นําเข้า หรือนําผ่านสินค้าใดที่เข้าเง่ือนไขข้อยกเว้นตามข้อมติ หรือได้รับ

ความเห็นชอบจากสหประชาชาติเป็นรายกรณีการส่งออกหรือการนําผ่านสินค้าฟุุมเฟือยไปยังสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เพื่อใช้ในกิจกรรมของคณะผู้แทนทางการทูตและทางกงสุลซึ่งเป็นไปตาม
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าดว้ยความสมัพันธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961 (Vienna Convention on Diplomatic 
Relations 1961) และอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ค.ศ. 1963 (Vienna 
Convention on Consular Relations 1963)  

4.2 ห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านไปยังกองกําลังติดอาวุธ เพื่อใช้
สนับสนุนกองกําลังติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีการส่งออก การนําเข้า หรือการนําผ่าน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดํารงชีพหรือ
ด้านมนุษยธรรมโดยไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายไดข้องบุคคลซึ่งมสีัญชาตสิาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
และไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องห้ามตามข้อมติ หรือกรณีอื่น ทั้งนี้ ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อมติ 
 

หมายเหตุ 1.  พิกัดอัตราศุลกากรเป็นไปตามบัญชแีนบท้ายประกาศดังกล่าว  
  2. “อาวุธและยุทโธปกรณ์” หมายความว่า ยุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ และอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
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ห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามสง่ออกและ
ห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 
13 มกราคม พ.ศ. 2560 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามสง่ออกและ
ห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560  ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 
2560 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามสง่ออกและ
ห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 

- เพื่ออนุวัติตามข้อมติ
คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติที่ 
2262 (ค.ศ. 2016) เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2559 
- เพื่ออนุวัติตามข้อมติ
คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ ที่ 
2339 (ค.ศ. 2017) เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2560  
- เพื่ออนุวัติตามข้อมติ
คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ ที่ 
2399 (ค.ศ. 2018) เมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2561 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้า) 

            - 

 

ขอบเขตการควบคุมการส่งออกและน าผ่าน 
 อาวุธและยุทโธปกรณ์  
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์และน าผ่าน 
 ห้ามส่งออกและนําผ่านไปสาธารณรัฐแอฟริกากลาง แต่ไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 
 1. การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพื่อการสนับสนุนหรือการใช้โดยภารกิจ
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (United Nations 
Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic : MINUSCA) 
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ภารกิจฝึกอบรมของสหภาพยุโรป (European Union training missions) ที่ปฏิบัติการในสาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง กองกําลังฝรั่งเศส (French Forces) ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
และกองกําลังของรัฐสมาชิกอื่นที่ให้ความช่วยเหลือและฝึกอบรม 
 2. การส่งออกหรือนําผ่านเครื่องแต่งกายที่ใช้สําหรับการปูองกัน รวมทั้งเสื้อเกราะกันกระสุนและ
หมวกสนาม เพื่อนําไปใช้เฉพาะตัวเป็นการช่ัวคราวสําหรับบุคลากรของสหประชาชาติ ผู้แทนสื่อมวลชน 
ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. การส่งออกหรือนําผ่านเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่
ชีวิตให้แก่กองกําลังรักษาความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐแอฟริกากลาง หรือหน่วยงานของรัฐของสาธารณรัฐ
แอฟริกากลางที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย โดยผ่านการประสานงานกับ MUNISCA เพื่อสนับสนุนหรือใช้ใน
กระบวนการปฏิรูปภาคความมั่นคง (Security Sector Reform : SSR) ของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
 4. การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปสาธารณรัฐแอฟริกากลางโดยกองกําลังของ
สาธารณรัฐชาดหรือกองกําลังของสาธารณรัฐซูดาน เพื่อการใช้ในกองกําลังลาดตระเวนระหว่างประเทศของ
กองกําลังไตรภาคี ซึ่งจัดตั้งขึ้นในคาร์ทูมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
สาธารณรัฐชาด และสาธารณรัฐซูดาน ร่วมกับ MUNISCA เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในบริเวณเขตแดนร่วม 
 5. การส่งออกหรือนําผ่านเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่
ชีวิต เพื่อนําไปใช้ในด้านมนุษยธรรม การปูองกัน และการให้ความช่วยเหลืองทางเทคนิค หรือการฝึกอบรม 
 6. การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ขนาดเล็กและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สําหรับ
กองกําลังลาดตระเวนระหว่างประเทศในการสร้างความมั่นคงในบริเวณพื้นที่คุ้มครองสามชาติลุ่มแม่น้ําซังกา 
(Sangha River Tri-national Protected Area) เพื่อปูองกันการล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย การลักลอบขนส่ง
งาช้างและอาวุธ รวมถึงกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมายของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง หรือพันธกรณีทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
 7. การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นอันตรายร้ายแรงถึง
แก่ชีวิต ให้แก่กองกําลังรักษาความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐแอฟริกากลาง หรือหน่วยงานของรัฐของสาธารณรัฐ
แอฟริกากลางที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เพื่อสนับสนุนหรือใช้ในกระบวนการปฏิรูปภาคความมั่นคงของ
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
 8. การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธยุทโธปกรณ์ในกรณีอื่น 
 การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ตาม 1 3 4 5 6 7 และ 8 ต้องเป็นไปตาม
วิธีการที่กําหนดไว้ในข้อมติ 
 

หมายเหตุ “อาวุธและยุทโธปกรณ์” หมายความว่า ยุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ยุทธภัณฑ์ และอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
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ห้ามส่งออก ห้ามน าเข้า และห้ามน าผ่านราชอาณาจักร ซ่ึงอาวุธและยุทโธปกรณ์ 
ไปยังบุคคล หรือองค์กร กรณีสาธารณรัฐเยเมน 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กํ า ห น ด ใ ห้ อ า วุ ธ แ ล ะ
ยุทโธปกรณ์  เป็ นสินค้ าที่
ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า 
และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร 
ไปยังบุคคล หรือองค์กร กรณี
สาธารณรัฐเยเมน พ.ศ. 2560 
ลงวันที่  9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2560  

เพื่ ออนุวัติตามข้อมติ
คณะมนตรีความมั่นคง
แห่ งสหประชาชาติ ที่ 
2216 (ค.ศ. 2015) เมื่อ
วันที่ 14 เมษายน 2558 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้า) 

         - 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 อาวุธและยุทโธปกรณ์   
 
หมายเหตุ “อาวุธและยุทโธปกรณ์” หมายความว่า ยุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ยุทธภัณฑ์ และอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
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ห้ามส่งออก ห้ามน าเข้า และห้ามน าผ่านราชอาณาจักร ซ่ึงอาวุธและยุทโธปกรณ์ 
ไปยังกลุ่มตอลิบาน (Taliban) 

พิกัดศุลกากร 
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กํ า ห น ด ใ ห้ อ า วุ ธ แ ล ะ
ยุ ทโธปกรณ์ เป็ นสิ นค้ าที่
ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า 
และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร 
ไปยังกลุ่มตอลิบาน (Taliban) 
พ.ศ.  2560 ลงวั นที่  14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  

เพื่ ออนุวัติตามข้อมติ
คณะมนตรีความมั่นคง
แห่ งสหประชาชาติ ที่ 
2255 (ค.ศ. 2015) เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้า) 

        - 

 

ขอบเขตการควบคุม 
 อาวุธและยุทโธปกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ และอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
และวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
 
หมายเหตุ 1. “อาวุธและยุทโธปกรณ์” หมายความว่า ยุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ 
และอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

2. “กลุ่มตอลิบาน (Taliban)” หมายความถึง บุคคล กลุ่มบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ
องค์กรใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มตอลิบาน (Taliban) ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
ที่ 2255 (ค.ศ. 2015) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 
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ห้ามส่งออก ห้ามน าเข้า และห้ามน าผ่านราชอาณาจักร ซ่ึงอาวุธและยุทโธปกรณ์           
และทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปยังรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนท ์(ISIL)                       

และกลุ่มอัลกออิดะฮ์ (Al-Qaida) 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์ และทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ เป็นสินค้าที่
ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า 
แ ล ะ ห้ า ม นํ า ผ่ า น
ราชอาณาจั กร ไปยั งรั ฐ
อิสลามแห่งอิรักและเลแวนท์ 
(ISIL) และกลุ่ม อัลกออิดะฮ์ 
(AL-Qaida) พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เพื่ออนุวัติตามข้อมติ
คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ 
ที่ 2199 (ค.ศ. 2015) 
เ มื่ อ วั น ที่  1 2 
กุมภาพันธ์ 2558 และ 
ที่ 2253 (ค.ศ. 2015) 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2558 

กรมการค้ า
ต่ างประเทศ
(กองบริ หาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้า) 

- 

 

ขอบเขตการควบคุมการส่งออก น าเข้า และน าผ่าน 
1. อาวุธและยุทโธปกรณ์  
2. ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

1.1 น้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน 
1.2 โลหะสามัญและโลหะมีค่า 
1.3 แร่มีค่า 
1.4 ธัญพืช 
1.5 ปศุสัตว์ 
1.6 เครื่องจักร 
1.7 อิเล็กทรอนิกส์ 
1.8 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 
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หมายเหตุ 1. พิกัดอัตราศลุกากรเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศดังกล่าว 
  2. “อาวุธและยุทโธปกรณ์” หมายความว่า ยุทธภัณฑ์ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุม
ยุทธภัณฑ์ และอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

3. “รัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนท์ (ISIL) และกลุ่มอัลกออิดะฮ์ (Al-Qaida)” หมายความ
รวมถึง บุคคล กลุ่มบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐอิสลามแห่งอิรัก 
และเลแวนท์ (ISIL) กลุ่มอัลกออิดะฮ ์ (Al-Qaida) หรือกลุ่มอัลนุสเราะห ์ (ANF) ตามข้อมติคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2199 (ค.ศ. 2015) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 และ ที่ 2253 (ค.ศ. 2015) เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 
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ห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 

พิกัดศุลกากร
และรหัสสถิต ิ

ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

ต า ม ช นิ ด
ประเภทสินค้า 
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้ าที่
ต้องห้ามส่งออกและห้ามนํา
ผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์
ซูดาน พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

เพื่ออนุวัติตามข้อมติ
คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ  ที่ 
2428  (ค.ศ. 2018) เมื่อ
วั นที่  13 กรกฎาคม 
2561 

กรมการค้ า
ต่างประเทศ
(กองบริหาร
สิ น ค้ า
ข้อตกลงและ
ม า ต ร ก า ร
การค้า) 

- 

 

ขอบเขตการควบคุมการส่งออกและน าผ่าน 
 อาวุธและยุทโธปกรณ์  
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์และน าผ่าน 
 ห้ามส่งออกและนําผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน แต่ไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 

1. การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนหรือใช้โดยบุคลากรของ
สหประชาชาติ ภารกิจของสหประชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nation Mission in the Republic of 
South Sudan : UNMISS) และกองกําลังช่ัวคราวรักษาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสําหรับ Abyei (United 
Nations Interim Security Force  for Abyei : UNISFA)   

2. การส่งออกหรือนําผ่านเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงถึง
แก่ชีวิต เพื่อนําไปใช้ด้านมนุษยธรรม การปูองกัน และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคหรือการฝึกอบรม 

3. การส่งออกหรือนําผ่านเครื่องแต่งกายที่ใช้สําหรับการปูองกัน รวมทั้งเสื้อเกราะกันกระสุนและ
หมวกสนามเป็นการช่ัวคราวโดยบุคลากรของสหประชาชาติ ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
และการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนําไปใช้เฉพาะตัว 

4. การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นการช่ัวคราวโดยกองกําลังของรัฐสมาชิกที่
ดําเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศ ในการอํานวยความสะดวกเพื่อการปูองกัน หรือการอพยพคนชาติ
ของตนและผู้ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบทางกงสุลของรัฐนั้นในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 
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5. การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้แก่หรือเพื่อสนับสนุนกองกําลังสหภาพ
แอฟริกา (African Union Regional Task Force : AU-RTF) เพื่อการปฏิบัติการระดับภูมิภาคในการตอบโต้
กลุ่ม Lord’s Resistance Army 

6. การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามข้อตกลงสันติภาพ 
7. การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ในกรณีอื่น ๆ 
การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโปกรณต์าม 2 4 5  6 และ 7 ต้องเป็นไปตามวิธีการ

ที่กําหนดไว้ในข้อมติ 
 

หมายเหตุ  “อาวุธและยุทโธปกรณ์” หมายความว่า ยุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ 
และอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดตามกฏหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
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