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ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เร่ือง  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้า  การแจ้งการนําเข้าและการตรวจสอบมันสําปะหลัง 

และผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 
พ.ศ.  2560 

 
 

โดยที่สมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้า  การแจ้ง
การนําเข้า  และการตรวจสอบมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง  เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการ
จัดระเบียบในการนํามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  7  ของประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  กําหนดให้มันสําปะหลัง
และผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ 
ในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ขอ้ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ในการข้ึนทะเบียนเป็นผู้นําเข้า  การรายงานและตรวจสอบการนํามันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 
เข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ.  2556  ลงวันที่  4  มกราคม  พ.ศ.  2556 

ข้อ 2 ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง  ต้องมีคุณสมบัติ  
ดังนี้ 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา 
 (ก) จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการประกอบการค้ามันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์   
มันสําปะหลัง 

 (ข) ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการข้ึนทะเบียน 
(2) กรณีนิติบุคคล 
 (ก) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการประกอบการค้ามันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์  
มันสําปะหลัง 

 (ข) ไม่มีกรรมการ  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการคนใดคนหนึ่งอยู่ระหว่างถูกพักการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 

 (ค) ไม่มีกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการคนใดคนหน่ึง   
เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการอยู่ในนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนอื่น 
ที่อยู่ระหว่างถูกพักการข้ึนทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 
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ข้อ 3 ผู้ประสงค์จะข้ึนทะเบียนหรือต่อทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์   
มันสําปะหลังให้ย่ืนคําขอตามแบบ  ม/ผ  ๑  ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  
ดังต่อไปนี้ 

(1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
(2) บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หรือเอกสารอื่นใดที่รับรองสถานะของบุคคล   

ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ  ของผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลหรือผู้จดทะเบียนพาณิชย์ 
ข้อ 4 ผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง   

ต้องดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) ลงทะเบียนในระบบทะเบียนผู้ประกอบการ  (Registration  Database)  เพื่อขอ  User  Name  

และขอมีบัตรประจําตัวผู้ส่งออก - นําเข้าซึ่งสินค้าที่สํานักบริการการค้าต่างประเทศ  กรมการค้าต่างประเทศ   
หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ   

(2) ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง  พร้อมเอกสาร
หลักฐานตามข้อ  3   

ข้อ 5 กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้ที่มีคุณสมบัติและย่ืนเอกสารหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ  2  และข้อ  3  โดยการข้ึนทะเบียนมีอายุ  ๑  ปี  แต่จะสิ้นสุดในวันที่   
๓๑  ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  กรมการค้าต่างประเทศจะแจ้งผลการข้ึนทะเบียนให้กรมศุลกากรและ 
ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบ 

  ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วประสงค์จะต่อทะเบียนให้ย่ืนคําขอต่อทะเบียนได้ตั้งแต่
วันที่  1  ธันวาคม  ของปีที่จะหมดอายุทะเบียนเป็นต้นไป  ตามแบบ  ม/ผ  ๑  ท้ายประกาศนี้   
โดยกรมการค้าต่างประเทศจะใช้เลขทะเบียนเดิม  ทั้งนี้  ผู้ที่ย่ืนคําขอจะต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพัก 
การข้ึนทะเบียนหรือถูกพักการใช้งานระบบแจ้งการนําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตามข้อ  10  
หากผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนมิได้ย่ืนต่ออายุทะเบียนเป็นระยะเวลา  2  ปีติดต่อกัน  กรมการค้าต่างประเทศ
จะยกเลิกการใช้เลขทะเบียนเดิมออกจากระบบทะเบียน  ถ้าผู้ประกอบการประสงค์จะเป็นผู้นําเข้า 
มันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังต้องย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนใหม่   

ข้อ 6 ผู้ประสงค์จะข้ึนทะเบียนหรือต่อทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ 
มันสําปะหลังให้ย่ืนคําขอท่ีสํานักบริการการค้าต่างประเทศ  กรมการค้าต่างประเทศ  หรือหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ 

ข้อ 7 ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าตามข้อ  5  ประสงค์จะนํามันสําปะหลังหรือ
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเข้ามาในราชอาณาจักร  จะต้องแจ้งการนําเข้าตามแบบ  ม/ผ  2  ผ่านระบบแจ้ง  
การนําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง  โดยใบแจ้งการนําเข้า  1  ฉบับ  สามารถใช้ประกอบกับ  
ใบขนสินค้าขาเข้าได้จํานวน  1  ฉบับเท่านั้น  และใบแจ้งการนําเข้าจะมีอายุ  14  วันนับตั้งแต่วันที่แจ้ง 
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  ทั้งนี้  การแก้ไขข้อมูลตามที่แจ้งไว้ในแบบ  ม/ผ  2  สามารถแก้ไขได้  1  คร้ัง   
ตามแบบ  ม/ผ  3  โดยเป็นการแก้ไขภายหลังจากผ่านพิธีการศุลกากรแล้ว  และแก้ไขได้เฉพาะ
รายละเอียดของผู้รับปลายทางเท่านั้น 

ข้อ 8 ผู้ ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง   
ต้องรายงานการนําเข้า  และการจําหน่ายจ่ายโอน  มันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง  โดยย่ืน
รายงานผ่านระบบรายงานการนําเข้าตามแบบ  ม/ผ  4  ภายใน  14  วัน  นับตั้งแต่วันที่แจ้งการนําเข้า
ผ่านระบบแจ้งการนําเข้าของกรมการค้าต่างประเทศ 

ข้อ 9 ผู้ ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง   
ต้องพร้อมและอํานวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ  
ตรวจสอบปริมาณท่ีนําเข้า  ปริมาณท่ีจําหน่ายจ่ายโอน  รายชื่อ  ที่อยู่ของผู้รับปลายทาง  และเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าโดยการชักตัวอย่างในปริมาณท่ีสมควร   
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ  
สามารถเข้าตรวจสอบได้ตั้งแต่  มันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังผ่านพิธีการศุลกากร  หรือ 
เข้าตรวจสอบในยานพาหนะที่บรรทุก  มันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง  หรือเข้าไปในสถานที่
เก็บมันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังรายละเอียดหลักเกณฑ์  วิธีการการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
มันสําปะหลังเป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 10 บทลงโทษ 
กรณีผู้ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไม่ปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามประกาศน้ี  กรมการค้าต่างประเทศอาจดําเนินการกับผู้ได้รับ  
การข้ึนทะเบียน  ดังต่อไปนี้ 

(1) พกัการข้ึนทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง  ในกรณีเจ้าหน้าที่
ตรวจพบว่าคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไม่เป็นไปตามที่กําหนด  โดยจะยกเลิกการพักการขึ้นทะเบียน 
ในวันทําการถัดจากวันครบกําหนด  5  วันนับตั้งแต่วันที่กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป  กรมการค้าต่างประเทศ  
ได้รับใบรับรองที่ระบุว่าคุณภาพของเชื้อแป้ง  ความชื้น  และไม่มีวัตถุอื่นเจือปนเป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่กําหนดจากผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยมาตรฐานสินค้าขาออก   

 หากผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนไม่นําใบรับรองจากผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้ามาแสดง   
ให้พักการข้ึนทะเบียนไปจนถึงวันที่  31  ธันวาคมของปีการข้ึนทะเบียนนั้น  และจะยกเลิกการพัก 
การข้ึนทะเบียนในวันทําการถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

(2) พักการใช้งานระบบแจ้งการนํามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเ ข้ามา   
ในราชอาณาจักร  ในกรณี 
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 (ก) ไม่รายงานการนําเข้าภายในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ  8  ทั้งนี้  จะยกเลิกการพัก  
การใช้งานระบบในวันถัดจากวันครบกําหนด  7  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนได้รายงาน 
การนําเข้าครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้ว 

 (ข) ข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบมันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่นําเข้า 
ตามข้อ  9  ไม่เป็นไปตามที่ระบุในแบบ  ม/ผ  2  ม/ผ  3  และ  ม/ผ  4  ทั้งนี้  จะยกเลิกการพักการใช้
งานระบบต่อเม่ือผู้ได้รับการข้ึนทะเบียนได้ชี้แจงถึงสาเหตุและแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับต่อกรมการค้า
ต่างประเทศ   

(3) ไม่ต่อทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง  ในกรณีที่ผู้ได้รับ   
การข้ึนทะเบียนอยู่ระหว่างถูกพักการข้ึนทะเบียนหรือถูกพักการใช้งานระบบตาม  (1)  หรือ  (2) 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2561  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดุลย์  โชตินิสากรณ์ 

รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 



แบบ ม/ผ ๑ 
คําขอขึ้น/ต่อทะเบียนเป็นผูน้ําเข้ามันสาํปะหลังและผลติภณัฑ์มันสําปะหลงั 

เขียนที่…………………………….……………………….วันที่..…….เดือน…………..…………..พ.ศ………. 
เรียน  อธบิดกีรมการค้าตา่งประเทศ 
         ขอขึ้นทะเบียน             ขอต่อทะเบียน เปน็ผูน้าํเขา้มันสําปะหลังและผลติภณัฑ์มันสําปะหลัง                  
๑.  บรษิทั/หา้ง/รา้น (ภาษาไทย)………………………..……………………………………….………………………….……… 
     (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ทะเบียนเลขที…่………………………….………………..จดทะเบียนเมื่อวันที่……………………….…..………………… 
 สํานักงานต้ังอยู่เลขที่…………………….หมูท่ี่……………….ตรอก/ซอย…………………………………..………………. 
 ถนน…………………………..……………………….ตําบล/แขวง…………………………………….……………………….…. 
 อําเภอ/เขต…………………………..…………….จงัหวัด………………….…………………รหสัไปรษณีย์…………….…. 
 โทรศัพท์……………………………………………..………………..โทรสาร………………………………………………………. 
 E-mail address…………………………………………………………………………………………….………………………... 
๒. บคุคลต่อไปน้ีเปน็ผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั 

๒.๑ นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………… สญัชาติ…...……………อายุ…......ปี  
อยู่บ้านเลขที่…………..……….หมู่ที่………..…ตรอก/ซอย………………………………………………….…….………….  
ถนน…………………..…………….ตําบล/แขวง……………..……………………อําเภอ/เขต…..………………………….. 
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณีย์…….………….โทรศัพท์…….………………………..…………….…. 
โทรสาร……………………………..……….เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/อ่ืนๆ……………………..………………….. 
๒.2 นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………… สญัชาติ…...………..……อายุ…....ปี  
อยู่บ้านเลขที่…………..……….หมู่ที่………..…ตรอก/ซอย…………………………………………….………….………….  
ถนน…………………..…………….ตําบล/แขวง……………..……………………อําเภอ/เขต…..………………………….. 
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณีย์…….………….โทรศัพท์…….………………………..…………….…. 
โทรสาร……………………………..……….เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/อ่ืนๆ…………….……….………………….. 
๒.3 นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………… สญัชาติ…...………..……อายุ......ปี  
อยู่บ้านเลขที่…………..……….หมู่ที่………..…ตรอก/ซอย……………………………………….……………….………….  
ถนน…………………..…………….ตําบล/แขวง……………..……………………อําเภอ/เขต…..………………………….. 
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณีย์…….………….โทรศัพท์…….………………………..…………….…. 
โทรสาร……………………………..……….เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/อ่ืนๆ…………….……….………………….. 

             ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ตลอดจนพร้อม
อํานวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ ตรวจสอบมันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังท่ีนําเข้า ตามข้อ 9 ของประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เร่ือง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้า               
การแจ้งการนําเข้าและการตรวจสอบมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง พ.ศ. 2560  
    

(ลงช่ือ)...................................................                       (ลงช่ือ)...................................................                        
   (.......................................................)                          (.......................................................)                              
         ผู้มีอํานาจกระทําการแทน                                      ผู้มีอํานาจกระทําการแทน 
(ลงช่ือ)...................................................                                 
   (.......................................................)                              ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล      
         ผู้มีอํานาจกระทําการแทน                                                  (ถ้ามี) 
 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี    เอกสารประกอบคําขอ  
(     ) บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เอกสารอ่ืนใดท่ีรับรองสถานะของบุคคลท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ           
 ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล/ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ 
(     ) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์กรณีเป็นบุคคลธรรมดา (     ) อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………… 
      
       ลงชื่อ………………………………………….…………เจา้หน้าท่ี 



 
เลขท่ี  วันท่ีพิมพ์  วันหมดอาย ุ  

 

แบบแจ้งการน าเข้ามันส าปะหลังหรือผลิตภัณฑม์ันส าปะหลังเข้ามาในราชอาณาจักร 
1. ผู้แจ้งการน าเข้า 

ช่ือ/เลขทะเบยีนผู้น าเข้า ที่อยู่/เบอร์ตดิต่อ 

  
2. การน าเข้า 

ช่ือสินค้า พิกัดศุลกากร ประเทศต้นทาง จังหวัดน าเข้า ด่านที่น าเข้า ปริมาณที่แจ้ง (ตัน) 

      

3. ผู้รับปลายทาง 

 ช่ือผู้รับปลายทาง ที่อยู่สถานท่ีเก็บ ประเภท
ธุรกิจ 

ปริมาณ 
(ตัน) 

ส ำหรับเจำ้หนำ้ที่ออกหนังสืออนุญำตขนย้ำย 
ใช้กับหนังสืออนุญำตขนยำ้ย 

1     เลขท่ี....................................................... 
............................................................... 

2     เลขท่ี....................................................... 
............................................................... 

3     เลขท่ี....................................................... 
............................................................... 

4 
 

     เลขท่ี....................................................... 
............................................................... 

5     เลขท่ี....................................................... 
............................................................... 

6     เลขท่ี....................................................... 
............................................................... 

7     เลขท่ี....................................................... 
............................................................... 

8     เลขท่ี....................................................... 
............................................................... 

ปริมาณรวม (ตัน)  ปริมำณรวม.......................................ตัน 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีศลุกำกร  
ใช้กับใบขนสินค้ำขำเข้ำ  
เลขท่ี.........................................................วันท่ี.............................ปรมิำณ*.......................ตัน 
ลงช่ือ.........................................................(...........……………………………………………………….)  
ต ำแหน่ง.............................................................................วันท่ี............................................. 

*ปริมำณตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำต้องไม่มำกกว่ำปริมำณตำมแบบแจ้งกำรน ำเขำ้ฯ  

ลงช่ือ.......................................................             
(……………………..…..……..………………….) 
ต ำแหน่ง................................................. 
วันท่ี........................................................  

* กรณีที่ไม่อยู่ในขำ่ยต้องขอหนังสืออนญุำต 
ขนย้ำย เจ้ำหน้ำที่ออกหนังสืออนญุำตขนย้ำย

ไม่ต้องกรอกข้อควำม 
 

ข้าพเจ้าไดร้ับทราบและเข้าใจประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2560 และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เร่ือง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเข้า การแจ้ง

การน าเข้าและการตรวจสอบมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง พ.ศ. 2560 เป็นอยา่งดีแล้ว และยอมรับจะปฏิบัติตามทุกประการ 
 

………………………………………………………….……. 
(………………………………………………………………..) 

 

ประทับตรา 
(ถ้ามี) 

  เวลาที่พิมพ์  

แบบ ม/ผ 2 



 

 
เลขท่ี  วันท่ีพิมพ์  วันหมดอาย ุ  

แบบแจ้งการน าเข้ามันส าปะหลังหรือผลิตภัณฑม์ันส าปะหลังเข้ามาในราชอาณาจักร (แก้ไข)  
1. ผู้แจ้งการน าเข้า 

ช่ือ/เลขทะเบยีนผู้น าเข้า ที่อยู่/เบอร์ตดิต่อ 

  
2. การน าเข้า 

ช่ือสินค้า พิกัดศุลกากร ประเทศต้นทาง จังหวัดน าเข้า ด่านที่น าเข้า ปริมาณที่แจ้ง (ตัน) 

      

3. ผู้รับปลายทาง 

 ช่ือผู้รับปลายทาง ที่อยู่สถานท่ีเก็บ ประเภท
ธุรกิจ 

ปริมาณ 
(ตัน) 

ส ำหรับเจำ้หนำ้ที่ออกหนังสืออนุญำตขนย้ำย 
ใช้กับหนังสืออนุญำตขนยำ้ย 

1     เลขท่ี....................................................... 
............................................................... 

2     เลขท่ี....................................................... 
............................................................... 

3     เลขท่ี....................................................... 
............................................................... 

4 
 

    เลขท่ี....................................................... 
............................................................... 

5     เลขท่ี....................................................... 
............................................................... 

6     เลขท่ี....................................................... 
............................................................... 

7     เลขท่ี....................................................... 
............................................................... 

8     เลขท่ี....................................................... 
............................................................... 

ปริมาณรวม (ตนั)  ปริมำณรวม.......................................ตัน 

 แบบแจ้งกำรน ำเขำ้ฯ ฉบบันี้ใช้กับใบขนสินค้ำขำเข้ำ 
            เลขที่                              วันที ่                 ปริมำณ         ตนั 

เปลี่ยนแปลงผู้รับปลำยทำงที่แจ้งตำมแบบ ม/ผ 2 จำกเดิม 
1. …………………………………………………. 
2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 
4. …………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 
6. …………………………………………………… 
7. …………………………………………………… 
8. …………………………………………………… 

 

ลงช่ือ.......................................................            
 

(……………………..…..……..………………….) 
 

ต ำแหน่ง................................................. 
 

วันท่ี........................................................  

* กรณีที่ไม่อยู่ในขำ่ยต้องขอหนังสืออนญุำต 
ขนย้ำย เจ้ำหน้ำที่ออกหนังสืออนญุำตขนย้ำย
ไม่ต้องกรอกข้อควำม 

 

 
………………………………………………………….……. 
(………………………………………………………………..) 

 

ประทับตรา 
(ถ้ามี) 

   เวลาที่พิมพ์  

แบบ ม/ผ 3 



 

แบบรายงานการน าเข้ามันส าปะหลังหรือผลิตภัณฑม์ันส าปะหลังเข้ามาในราชอาณาจักร 
1. ผู้แจ้งการน าเข้า 

ช่ือ/เลขทะเบยีนผู้น ำเข้ำ ที่อยู่/เบอร์ตดิต่อ แบบแจ้งกำรน ำเข้ำเลขท่ี วันท่ีพิมพ์ เลขท่ีใบขนสินค้ำขำเขำ้ วันท่ีใบขนสินค้ำขำเข้ำ 

      
2. การน าเข้า 

ช่ือสินค้ำ พิกัดศุลกำกร ประเทศต้นทำง จังหวัดน ำเข้ำ ด่ำนที่น ำเข้ำ ปริมำณที่แจ้ง  
(ตัน) 

ปริมำณตำม 
ใบขนสินค้ำขำเข้ำ (ตัน) 

       

3. ผู้รับปลายทาง 

 ช่ือผู้รับปลำยทำง ที่อยู่สถำนท่ีเก็บ ประเภทธุรกิจ ปริมำณที่แจ้ง 
(ตัน) 

ปริมำณส่งจริง 
(ตัน) 

วันที่ส่งถึง เลขที่หนังสือ 
อนุญำตขนย้ำย* 

1        

2        

3        

4 
 

       

5 
 

       

6 
 

       

7 
 

       

8 
 

       

ปริมำณรวม (ตัน)     

หมายเหตุ : * กรณีที่ไม่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสืออนุญาตขนย้ายให้ระบุเลขที่หนงัสืออนุญาตขนยา้ย 000000 
 

 
เลขท่ี  วันที่รำยงำน  

 

แบบ ม/ผ 4 



 

  

หลักเกณฑ์ วิธกีารการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 

การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้      
ข้อ 1 กรณีเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังบนยานพาหนะ  
ให้เก็บตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มชักตัวอย่างบริเวณที่มีความลึกจากผิวกองไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร ทั่วกอง

ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังบนยานพาหนะ โดยให้แต่ละจุดมีระยะห่างกันในรัศมีไม่เกิน 1.0 เมตร และชักตัวอย่าง
จุดละไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลกรัม (กรณีรถพ่วงให้ถือเป็น 1 คันรถบรรทุก โดยเก็บตัวอย่างทั้งคันลากจูงและ             
คันพ่วง แล้วน าตัวอย่างที่เก็บได้มาคลุกเคล้าให้เป็นตัวอย่างเดียวกัน) 

ข้อ 2 กรณเีก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง  
ให้เก็บตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มชักตัวอย่างบริเวณที่มีความลึกจากผิวกองไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร ทั่วกอง

ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง โดยให้แต่ละจุดมีระยะห่างกันในรัศมีไม่เกิน 4.0 เมตร และชักตัวอย่างจุดละไม่น้อย
กว่า 0.5 กิโลกรัม  

ข้อ 3 น าตัวอย่างผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังที่ชักตัวอย่างได้ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี คลุกเคล้า
จนทั่วแล้วแบ่งตัวอย่างออกเป็น 2 ส่วน และด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส่วนที่หนึ่ง สุ่มตัวอย่างน้ าหนักประมาณ 2.0 กิโลกรัม น ามาบดให้ละเอียดแล้วทอนให้ได้น้ าหนัก
ประมาณ 150 กรัม และน าไปตรวจสอบความชื้นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งน าไปตรวจสอบปริมาณดินทราย 

(2) ส่วนที่สอง น าตัวอย่างทอนจนเหลือ 4 ส่วน โดยให้แต่ละส่วนมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 1.0 กิโลกรัม  
น าตัวอย่างแต่ละส่วนบรรจุในถุงหรือภาชนะที่ป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวอย่างได้ ผนึกสลากแสดง
วันเดือนปีที่ชักตัวอย่าง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ ผู้น าเข้า
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังหรือผู้แทนซึ่งอยู่ในขณะท าการชักตัวอย่างลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย กรณีผู้น าเข้าหรือ
ผู้แทนไม่ลงลายมือชื่อไม่ว่าด้วยสาเหตุใดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรมการค้า
ต่างประเทศบันทึกหมายเหตุไว้ด้วย หลังจากนั้นท าตราประทับปากถุงหรือภาชนะ และให้ผู้ที่เก่ียวข้องดังกล่าว
ข้างต้นลงลายมือชื่อก ากับคาบรอยผนึกไว้ที่ปากถุงหรือภาชนะอีกครั้งหนึ่ง แล้วมอบตัวอย่างดังกล่าวให้ผู้น าเข้า
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังหรือผู้แทน 1 ส่วน น ากลับกรมการค้าต่างประเทศ 3 ส่วน 
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