
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การยืน่รายงานการนําเขา้สนิคา้สําหรบัสนิคา้ทีม่มีาตรการการนําเขา้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :กองบรหิารการคา้สนิคา้ท่ัวไป กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาตหรอืทีเ่กีย่วขอ้งมดีังนี ้
 
1)ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งกําหนดใหส้ม้เป็นสนิคา้ทีต่อ้งมหีนังสอืรับรองและตอ้งปฏบัิตติามมาตรการจัดระเบยีบในการ
นําเขา้สนิคา้มาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2555 
 
2)ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งกําหนดใหห้อมแดงเป็นสนิคา้ทีต่อ้งมหีนังสอืรับรองและตอ้งปฏบัิตติามมาตรการจัดระเบยีบใน
การนําเขา้สนิคา้มาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2555 
 
3)ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งกําหนดใหเ้ครือ่งในสกุรเป็นสนิคา้ทีต่อ้งมหีนังสอืรับรองและตอ้งปฏบัิตติามมาตรการจัดระเบยีบ
ในการนําเขา้สนิคา้มาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2555 
 
4)ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งกําหนดใหพั้ดลมหมอ้หงุขา้วและหลอดไฟเป็นสนิคา้ทีต่อ้งมหีนังสอืรับรองและตอ้งปฏบัิตติาม
มาตรการจัดระเบยีบในการนําเขา้สนิคา้มาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2555 
 
5)ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งกําหนดใหเ้ครือ่งทําน้ําอุน่และน้ํารอ้นระบบกา๊ซเป็นสนิคา้ทีต่อ้งมหีนังสอืรับรองและตอ้งปฏบัิติ
ตามมาตรการจัดระเบยีบในการนําเขา้มาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2557 
 
6)ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งกําหนดใหมั้นสําปะหลังและผลติภัณฑมั์นสําปะหลังเป็นสนิคา้ทีต่อ้งมหีนังสอืรับรองและตอ้ง
ปฏบัิตติามมาตรการจัดระเบยีบในการนําเขา้สนิคา้มาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2555 
 
7)ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งกําหนดใหย้างรถใหมเ่ป็นสนิคา้ทีต่อ้งมหีนังสอืรับรองและตอ้งปฏบัิตติามมาตรการจัดระเบยีบใน
การนําเขา้สนิคา้มาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2555 
 
8)ประกาศกรมการคา้ตา่งประเทศเรือ่งหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้การรายงานและตรวจสอบการ
นําเครือ่งในสกุรเขา้มาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2556 
 
9)ประกาศกรมการคา้ตา่งประเทศเรือ่งหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้การรายงานและตรวจสอบการ
นําพัดลมหมอ้หงุขา้วและหลอดไฟเขา้มาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2556 
 
10)ประกาศกรมการคา้ตา่งประเทศเรือ่งหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้การรายงานและตรวจสอบ
การนําสม้เขา้มาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2556 
 
11)ประกาศกรมการคา้ตา่งประเทศเรือ่งหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้การรายงานและตรวจสอบ
การนําหอมแดงเขา้มาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2556 
 
12)ประกาศกรมการคา้ตา่งประเทศเรือ่งหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้การรายงานและตรวจสอบการ
นําเครือ่งทําน้ําอุน่และน้ํารอ้นระบบกา๊ซเขา้มาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2557 
 
13)ประกาศกรมการคา้ตา่งประเทศเรือ่งหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้การรายงานและตรวจสอบ
การนํามันสําปะหลังและผลติภณัฑมั์นสําปะหลังเขา้มาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2556 
 
14)ประกาศกรมการคา้ตา่งประเทศเรือ่งหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้การรายงานและตรวจสอบ
การนํายางรถใหมเ่ขา้มาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2556 
 
ประกาศกระทรวงพาณชิยฯ์ตามขอ้ 1 - 7 ของคูม่อืสําหรับประชาชนฉบับนีกํ้าหนดใหผู้ป้ระสงคจ์ะนําสนิคา้ 9 รายการไดแ้ก่
หอมแดงสม้เครือ่งในสกุรพัดลมหมอ้หงุขา้วหลอดไฟมันสําปะหลังและผลติภัณฑมั์นสําปะหลังเครือ่งทําน้ําอุน่และน้ํารอ้นระบบ
กา๊ซและยางรถใหมเ่ขา้มาในราชอาณาจักรจะตอ้งไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ดังกลา่วไวก้บักรมการคา้ตา่งประเทศ
หรอืหน่วยงานอืน่ทีก่ระทรวงพาณชิยก์ําหนดและตอ้งรายงานการนําเขา้การครอบครองการสง่ออกสถานทีเ่กบ็รักษาการจําหน่าย



จา่ยโอนและปรมิาณคงเหลอืของสนิคา้ดังกลา่วเป็นประจําทกุเดอืนตามหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขทีก่รมการคา้ตา่งประเทศ
ประกาศกําหนดตามขอ้ 8 - 14 ของคูม่อืสําหรับประชาชนฉบับนีร้ายละเอยีดดังนี ้
 
การรายงาน 
 
ผูไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ 9 รายการตอ้งรายงานการนําเขา้การครอบครองการสง่ออกสถานทีเ่กบ็รักษาการ
จําหน่ายจา่ยโอนและปรมิาณคงเหลอืของสนิคา้ดังกลา่วเป็นประจําทกุเดอืนโดยตัดยอดบัญชณีวันสดุทา้ยของแตล่ะเดอืนโดยให ้
ยืน่รายงานตามแบบหล.3 (สําหรับสนิคา้หอมแดง) แบบส.3 (สําหรับสนิคา้สม้) แบบคส.3 (สําหรับสนิคา้เครือ่งในสกุร) 
แบบคฟ.03 (สําหรับสนิคา้พัดลมหมอ้หงุขา้วและหลอดไฟ) แบบม/ผ 3 (สําหรับสนิคา้มันสําปะหลังและผลติภัณฑมั์นสําปะหลัง) 
แบบคอ. 03 (สําหรับเครือ่งทําน้ําอุน่และน้ํารอ้นระบบกา๊ซ) แบบยม. 03 (สําหรับยางรถใหม)่ ทา้ยประกาศฯตามขอ้ 8 - 14 ของ
คูม่อืสําหรับประชาชนฉบับน้ีภายในวันที ่15 ของเดอืนถัดไปตอ่กองบรหิารการคา้สนิคา้ทัว่ไปหรอืสํานักงานการคา้ตา่งประเทศใน
ภมูภิาคโดยตรงหรอืทางไปรษณีย ์
 
บทลงโทษ 
 
กรณีผูไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ 9 รายการดังกลา่วไมป่ฏบัิตติามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขตามประกาศ
กรมการคา้ตา่งประเทศอาจดําเนนิการลงโทษกบัผูไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนดังนี ้
 
(1) พักการขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ 9 รายการในกรณีไมร่ายงานประจําเดอืนเป็นเวลา 3 เดอืนตดิตอ่กนัทัง้นีจ้ะยกเลกิการ
พักการขึน้ทะเบยีนตอ่เมือ่ผูไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนไดร้ายงานประจําเดอืนครบถว้นถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้ 
(2) ไมต่อ่ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ 9 รายการในกรณี 
(ก) อยูร่ะหวา่งการพักการขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ 9 รายการหรอื 
(ข) ผูไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนไมร่ายงานประจําเดอืนครบถว้นถกูตอ้งสมบรูณทั์ง้นีจ้ะตอ่ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ 9 รายการตอ่เมือ่
ไดร้ายงานประจําเดอืนครบถว้นถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้และตอ่ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ 9 รายการภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด (15 
พฤศจกิายน -15 ธันวาคมของทกุปี) 
(3) เพกิถอนการขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ 9 รายการในกรณีผูไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนถกูพักการขึน้ทะเบยีนตัง้แต ่3 ครัง้ขึน้ไป
ในรอบระยะเวลาขึน้ทะเบยีน 1 ปีและการเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ 9 รายการจะสิน้สดุลงเมือ่พน้ระยะเวลา 2 ปี
นับแตว่ันเพกิถอนการขึน้ทะเบยีน 
 
หมายเหต ุ
 
- กรณีสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักรกอ่นการขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ 9 รายการตอ่กรมการคา้ตา่งประเทศจะมคีวามผดิและ
ตอ้งรับโทษตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัตกิารสง่ออกไปนอกและการนําเขา้มาในราชอาณาจักรซึง่สนิคา้พ.ศ. 2522 
 
- ตอ้งสง่รายงานเป็นประจําทกุเดอืนถงึแมว้า่จะไมม่กีารนําสนิคา้ดังกลา่วเขา้มาในราชอาณาจักรก็ตาม 
 
- รับรายงานเมือ่ขอ้มลูการรายงานเอกสารหลักฐานมคีวามครบถว้นสมบรูณถ์กูตอ้งตรงตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีป่ระกาศ
กระทรวงพาณชิย/์กรมการคา้ตา่งประเทศกําหนดไวเ้ทา่นัน้หากรายงานไมค่รบถว้นสมบรูณต์ามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีป่ระกาศ
กระทรวงพาณชิย/์กรมการคา้ตา่งประเทศกําหนดจะไมส่ามารถตอ่อายกุารขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ดังกลา่วในปีถัดไปหรอื
ถกูพักการขึน้ทะเบยีนหรอืถกูเพกิถอนการขึน้ทะเบยีน 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
กองบรหิารการคา้สนิคา้ท่ัวไปกรมการคา้ตา่งประเทศ 
02-5475101  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานการคา้ตา่งประเทศเขต 1- 6 และเขต 8-9 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
กองบรหิารการคา้สนิคา้ท่ัวไปกรมการคา้ตา่งประเทศชัน้ 10   
กระทรวงพาณชิย ์563 ถ.นนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี
11000  /ไปรษณีย ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :1 วันทําการ 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่รายงานการนําเขา้เบือ้งตน้การครอบครองการสง่ออกสถานที่
เก็บรักษาการจําหน่ายจา่ยโอนและปรมิาณคงเหลอืของสนิคา้
พรอ้มเอกสารหลักฐานแนบทา้ยตามทีป่ระกาศกําหนด/
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบและใหห้ลักฐานการลงรับ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วันทําการ กองบรหิารการคา้สนิคา้
ท่ัวไป 

 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืรบัรองสขุอนามยัพชื (Phytosanitary Certificate) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(1. กรณีการรายงานสนิคา้หอมแดงและสม้ /สนิคา้มัน
สําปะหลังและผลติภัณฑมั์นสําปะหลัง 
 
2. ออกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่อํีานาจของประเทศผูส้ง่ออกหรอืออก
โดยหน่วนงานหรอืสถาบันทีห่น่วยงานของรัฐทีม่อํีานาจของประเทศผู ้
สง่ออกใหก้ารรับรอง) 
) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองสขุอนามยั (Health Certificate)
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(1. กรณีการรายงานสนิคา้เครือ่งในสกุร / 
 
2. ออกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่อํีานาจของประเทศผูส้ง่ออกหรอืออก
โดยหน่วนงานหรอืสถาบันทีห่น่วยงานของรัฐทีม่อํีานาจของประเทศผู ้
สง่ออกใหก้ารรับรอง) 
) 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองมาตรฐานสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(1. กรณีการรายงานสนิคา้พัดลมหมอ้หงุขา้วหลอดไฟและ
เครือ่งทําน้ําอุน่และน้ํารอ้นระบบกา๊ซ / สนิคา้ยางรถใหม ่
2. ออกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่อํีานาจของประเทศผูส้ง่ออกหรอืออก
โดยหน่วนงานหรอืสถาบันทีห่น่วยงานของรัฐทีม่อํีานาจของประเทศผู ้
สง่ออกใหก้ารรับรอง) 
) 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองถิน่กาํเนดิสนิคา้ (Certificate of Origin)
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(1. กรณีการรายงานสนิคา้มันสําปะหลังและผลติภัณฑมั์น
สําปะหลัง / สนิคา้ยางรถใหม ่
2. ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรอืหน่วยงานทีม่อํีานาจออกหนังสอืรับรอง
ดังกลา่วของประเทศผูผ้ลติ) 
) 

- 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
5) 

 
ใบขนสนิคา้ขาเขา้ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(1. สําหรับการรายงานสนิคา้ทัง้ 9 รายการ 
2. เอกสารตอ้งใหเ้จา้หนา้ทีศ่ลุกากรสลักรายการถกูตอ้งมาดว้ย) 
) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) กองบรหิารการคา้สนิคา้ท่ัวไปกรมการคา้ตา่งประเทศ 

(หมายเหต:ุ (02 547 5101 (สําหรับสนิคา้หอมแดงและสม้) 
02 547 5119 (สาํหรับสนิคา้เครือ่งในสกุร) 02 547 5121 (สาํหรับสนิคา้พัดลมหมอ้หงุขา้วหลอดไฟเครือ่งทํา
น้ําอุน่และน้ํารอ้นระบบกา๊ซ)  02 547 5123 (สําหรับสนิคา้มันสําปะหลังและผลติภัณฑม์ันสําปะหลัง) 02 547 
5124 (สําหรับยางรถใหม)่ 
)) 

2) ออนไลน/์ผา่นเวปไซตก์รมการคา้ตา่งประเทศ http://www.dft.go.th
(หมายเหต:ุ -) 

3) สายดว่นกรมการคา้ตา่งประเทศ 1385 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก

 
หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 18/11/2558 


