
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตนําเขา้สนิคา้ทีม่มีาตรการนําเขา้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศกระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
สนิคา้ทีม่มีาตรการนําเขา้ประเภทสนิคา้ทีต่อ้งออกใบอนุญาตนําเขา้จากสํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศกรมการคา้ตา่งประเทศมี
ทัง้หมด 12 รายการสนิคา้ซึง่มเีงือ่นไขและวธิกีารทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะรายการโดยมรีายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 
1 ยาเภสชัเคมภีัณฑเ์กลอืของเภสชัเคมภีัณฑแ์ละเภสชัเคมภีัณฑก์ึง่สําเร็จรปู 
1.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
สนิคา้ยาเภสชัเคมภีณัฑเ์กลอืของเภสชัเคมภีณัฑแ์ละเภสชัเคมภีัณฑก์ึง่สําเร็จรปู16 กลุม่ไดแ้ก ่1. อรสิโตโลเชยี (Aristolochia 
spp.) 2. คลอแรมฟีนคิอล (Chloramphenicol) 3. คลอโรฟอรม์ (Chloroform) 4. คลอโปรมาซนี (Chlorpromazine) 5. คอลชิ
ซนี (Colchicine ) 6. เดปโซน (Dapsone) 7. กลุม่ไนโตรฟแูรน (Nitrofurans) 8. ไดเอทลิสตลิเบสโทรล (Diethylstilbestrol) 
9. กลุม่ซลัโฟนาไมด ์(Sulfonamides) 10. กลุม่ฟลโูอโรควโินโลน (Fluoroquinolones) 11. กลุม่ไกลโคเปปไตต ์
(Glycopeptides) 12. ไดมไีตรดาโซล (Dimetridazole) 13. เมโทรนดิาโซล (Metronidazole) 14. โรนดิาโซล (Ronidazole) 
15. อโิพรนดิาโซล (Ipronidazole) 16. ยาอืน่ในกลุม่ไนโตรอมิดิาโซล (Nitroimidazoles) 
 
1.2 ระเบยีบหลกัเกณฑใ์นการนําเขา้ 
1.2.1. ผูข้ออนุญาตนําเขา้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเป็นหนังสอืจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุ
เวน้แตค่ลอโรฟอรม์ Chloroform ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเป็นหนังสอืจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมกระทรวงอตุสาหกรรมเพือ่ใช ้
ประกอบการขออนุญาตนําเขา้ตอ่กรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวงพาณชิย ์
1.2.2. ผูข้ออนุญาตนําเขา้ตอ้งรายงานปรมิาณสนิคา้ทีอ่ยูใ่นการครอบครองปรมิาณการใชห้รอืจําหน่ายตามหลักเกณฑว์ธิกีารให ้
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรอืกรมโรงงานอตุสาหกรรมทราบตามแตก่รณี 
1.2.3 ผูข้ออนุญาตตอ้งไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการนําเขา้/สง่ออกสนิคา้ทีม่มีาตรการควบคมุของกรมการคา้
ตา่งประเทศ 
 
2 สารเคลนบวิเตอรอล 
2.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
สารเคลนบวิเตอรอน (Clenbuterol) ชือ่ทางเคม ี1-(4-Amino-3, 5-dichlorophenyl) -2- tert-butyl-aminoethanol และเกลอื
ของสารดังกลา่วตามพกิดัอตัราศลุกากรขาเขา้ประเภทที ่2922.19.90 
2.2 ระเบยีบหลกัเกณฑใ์นการนําเขา้ 
2.2.1 ตอ้งขอใบอนุญาตนําเขา้จะไดเ้ฉพาะกรณีทีม่หีนังสอืรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุ 
2.2.2 ผูม้อํีานาจอนุญาตไดแ้กรั่ฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิยห์รอืผูซ้ ึง่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิยม์อบหมายซึง่ในปัจจบัุน
ไดม้อบหมายใหผู้อํ้านวยการสํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศเป็นผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตการนําเขา้ทัง้นีร้ะยะเวลาพจิารณา
ขึน้อยูก่บัผูม้อํีานาจอนุญาต 
2.2.3 ผูข้อใบอนุญาตตอ้งไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการนําเขา้/สง่ออกสนิคา้ทีม่มีาตรการควบคมุของกรมการคา้
ตา่งประเทศ 
3. สารอลับวิเตอรอลหรอืซลับวิตามอล 
3.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
สารอลับเิตอรอล (Albuterol) หรอืซลับวิตามอล (Salbutamol) ชือ่ทางเคม ีa1 &amp;ndash; {[(1,1-
Dimethylethyl)amino]methyl}-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol; a1 &amp;ndash; [(tertbutylamino)-methyl]-4-
hydroxy-m-xylene- a, a1-diol;2-(tert-bytylamino)-1-(4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl) ethanol;4-hydroxy-3-
hydroxymethyl- a[ (tert-butylamino)methyl] benzyl alcohol สตูรทางเคม ีC12H21N03 และเกลอืของสารดังกลา่วตาม
พกิดัอตัราอากรขาเขา้ประเภทที ่2922.50.90 (รหัสสถติ ิ101/KGM) 
3.2 ระเบยีบหลกัเกณฑก์ารนําเขา้ 
3.2.1 ผูข้อใบอนุญาตนําเขา้จะไดเ้ฉพาะกรณีทีม่หีนังสอืรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุ
พรอ้มหลักฐานการซือ้ขายไดแ้กส่ําเนาใบกํากบัสนิคา้ (Invoice หรอื Proforma Invoce) หรอืเอกสารทางการคา้อืน่ใดทีแ่สดง
รายละเอยีดการซือ้ขายสนิคา้ดังกลา่ว 
3.2.2 ผูม้อํีานาจอนุญาตไดแ้กอ่ธบิดกีรมการคา้ตา่งประเทศทัง้นีร้ะยะเวลาพจิารณาขึน้อยูก่บัผูม้อํีานาจอนุญาต 
4 หนิ 
4.1 ขอบเขตการควบคมุ 
4.1.1 หนิออ่นทราเวอรท์นิอคีอสซนิและหนิอืน่ๆทีม่แีคลเซยีมคารบ์อเนตสําหรับใชทํ้าอนุสาวรยีห์รอืใชใ้นการกอ่สรา้งทีม่คีวาม
ถว่งจําเพาะปรากฏตัง้แต ่2.5 ขึน้ไปและหนิอะลาบาสเตอรจ์ะแตง่หยาบๆหรอืเพยีงแตเ่ลือ่ยหรอืตดัโดยวธิอีืน่ใหเ้ป็นกอ้นเหลีย่ม
หรอืเป็นแผน่รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้รวมถงึสีเ่หลีย่มจัตตรัุสหรอืไมก่ต็ามตามพกิดัศลุกากรขาเขา้ที ่25.15 แตไ่มร่วมถงึหนิออ่นทีเ่ป็น



กอ้นเหลีย่มตามพกิดัศลุกากรขาเขา้ที ่2515.12.10 ทีม่รีปูทรงมติเิป็นแทง่ตนัขนาดดา้นกวา้งยาวและสงูตัง้แตด่า้นละ 50 ซม.ขึน้
ไป 
4.1.2 หนิออ่นทราเวอรท์นิและอะลาบาสเตอรต์ามพกิดัศลุกากรขาเขา้ที ่6802.21.00 
4.1.3 หนิแกรนติตามพกิดัศลุกากรขาเขา้ที ่6802.23.00 
4.1.4 หนิอืน่ๆตามพกิดัศลุกากรขาเขา้ที ่6802.29.00 
4.2 ระเบยีบหลกัเกณฑก์ารนําเขา้ 
4.2.1 ผูข้อใบอนุญาตนําเขา้ตอ้งไดรั้บอนุญาตการนําเขา้จากกรมการคา้ตา่งประเทศตามคูม่อืการขออนุญาตนําเขา้สนิคา้ประเภท
หนิกองบรหิารการคา้สนิคา้ทัว่ไปกรมการคา้ตา่งประเทศ 
4.2.2 ภายหลังการนําเขา้มาในราชอาณาจักรแลว้ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตนําเขา้ตอ้งรายงานการนําเขา้ตอ่กรมการคา้ตา่งประเทศ
ตามแบบทีก่รมการคา้ตา่งประเทศกําหนด 
42.3 ผูข้อใบอนุญาตตอ้งไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการนําเขา้/สง่ออกสนิคา้ทีม่มีาตรการควบคมุของกรมการคา้
ตา่งประเทศ 
5 รถยนตใ์ชแ้ลว้ 
5.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
รถยนตท์ีใ่ชแ้ลว้ทกุชนดิทีไ่ดม้กีารใชง้านปกต ิ(ยกเวน้รถยนตท์ีใ่ชใ้นการทดสอบคณุภาพของผูผ้ลติหรอืในการจัดสง่ไปยงัแหลง่
จําหน่าย) หรอืรถยนตร์ุน่เกา่ (เวน้แตโ่ดยสภาพแสดงใหเ้ห็นวา่ยังไมไ่ดใ้ชง้าน) หรอืรถยนตท์ีจ่ดทะเบยีนใชง้านในตา่งประเทศ
แลว้ตามพกิดัศลุกากรที ่8701 (เฉพาะรถหัวลาก) 87.03 (ยกเวน้ 8703.10) 87.04 (เฉพาะรถหุม้เกราะทีใ่ชข้นเงนิรถบรรทกุวัสดุ
อนัตราย) และ 87.05 ทกุชนดิ 
5.2 ระเบยีบหลกัเกณฑก์ารนําเขา้ 
5.2.1 ผูข้อใบอนุญาตนําเขา้ตอ้งไดรั้บอนุญาตการนําเขา้จากกรมการคา้ตา่งประเทศตามคูม่อืการขออนุญาตนําเขา้รถยนตใ์ชแ้ลว้
แยกตามแตล่ะประเภทกองบรหิารการคา้สนิคา้ทัว่ไปกรมการคา้ตา่งประเทศยกเวน้กรณีนําเขา้รถยนตท์ีใ่ชแ้ลว้ทกุชนดิเพือ่ปรับ
สภาพแลว้สง่ออกผูข้อใบอนุญาตตอ้งขึน้บัญชเีป็นผูป้ระกอบอตุสาหกรรมปรับสภาพรถยนตไ์วก้บักรมการคา้ตา่งประเทศกอ่นการ
ขออนุญาตนําเขา้ 
5.2.2 กรณีนําเขา้รถยนตท์ีใ่ชแ้ลว้ทกุชนดิเพือ่ปรับสภาพแลว้สง่ออกภายหลังการนําเขา้มาในราชอาณาจักรแลว้ใหผู้ไ้ดรั้บ
อนุญาตรายงานการนําเขา้และการสง่ออกตอ่กรมการคา้ตา่งประเทศภายใน 30 วันนับตัง้แตว่นัทีนํ่าเขา้และวันทีส่ง่ออกตามแบบ
ทีก่รมการคา้ตา่งประเทศกําหนด 
5.2.3 ผูข้อใบอนุญาตตอ้งไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการนําเขา้/สง่ออกสนิคา้ทีม่มีาตรการควบคมุของกรมการคา้
ตา่งประเทศ 
6.รถจักรยานยนตใ์ชแ้ลว้ 
6.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
รถจักรยานยนต ์(ทีใ่ชแ้ลว้) ตามพกิดัอัตราอากรขาเขา้ประเภทที ่87.11 
6.2 ระเบยีบหลกัเกณฑก์ารนําเขา้ 
6.2.1 ผูข้อใบอนุญาตนําเขา้ตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากกรมการคา้ตา่งประเทศตามคูม่อืการขออนุญาตนําเขา้รถจักรยานยนตใ์ช ้
แลว้แยกตามแตล่ะประเภทกองบรหิารการคา้สนิคา้ทัว่ไปกรมการคา้ตา่งประเทศ 
6.2.2 ผูข้อใบอนุญาตตอ้งไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการนําเขา้/สง่ออกสนิคา้ทีม่มีาตรการควบคมุของกรมการคา้
ตา่งประเทศ 
7 ยางรถบัสหรอืยางรถบรรทกุทีใ่ชแ้ลว้ 
7.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
ยางรถบัสหรอืรถบรรทกุทีใ่ชแ้ลว้ตอ้งขออนุญาตในการนําเขา้มาเพือ่การหลอ่ดอกยางแลว้สง่กลับออกไปนอกราชอาณาจักรพกิดั
ศลุกากรและรหสัสถติ ิ4012.12.10 4012.12.90 4012.20.21 4012.20.29 
7.2 ระเบยีบหลกัเกณฑใ์นการนําเขา้ 
7.2.1 ผูข้อใบอนุญาตนําเขา้ตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากกรมการคา้ตา่งประเทศตามคูม่อืการขออนุญาตนําเขา้ยางรถบัสหรอืยางรถ
บันทกุทีใ่ชแ้ลว้กองบรหิารการคา้สนิคา้ท่ัวไปกรมการคา้ตา่งประเทศ 
7.2.2 ภายหลังการนําเขา้มาในราชอาณาจักรแลว้ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตรายงานการนําเขา้ตอ่กรมการคา้ตา่งประเทศตามแบบที่
กรมการคา้ตา่งประเทศกําหนด 
7.2.3 ผูข้อใบอนุญาตตอ้งไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการนําเขา้/สง่ออกสนิคา้ทีม่มีาตรการควบคมุของกรมการคา้
ตา่งประเทศ 
8 เครือ่งพมิพร์อ่งลกึหรอืเครือ่งพมิพอ์นิทาลโยและเครือ่งถา่ยเอกสารชนดิสอดส ี
8.1 ขอบเขตการควบคมุ 
เครือ่งพมิพร์อ่งลกึหรอืเครือ่งพมิพอ์นิทาลโยตามพกิดัอตัราอากรขาเขา้ที ่8443.19.00 และเครือ่งถา่ยเอกสารชนดิสอดส ี
8.2 ระเบยีบหลกัเกณฑใ์นการนําเขา้ 
กรณีเครือ่งพมิพอ์นิทาลโย 



1. ผูไ้ดรั้บอนุญาตนําเขา้ตอ้งรายงานปรมิาณสนิคา้ทีอ่ยูใ่นการครอบครองสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตทกุสิน้เดอืนมถินุายนและธันวาคม
ของทกุปีโดยใหร้ายงานตอ่กรมการคา้ตา่งประเทศภายในวันที ่15 ของเดอืนถัดไปตามแบบป.65 รง.2 
2. กรณีทีม่กีารโอนกรรมสทิธิส์นิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหนํ้าเขา้ไปใหบ้คุคลอืน่ใหร้ายงานการจําหน่ายจา่ยโอนนัน้ใหก้รมการคา้
ตา่งประเทศทราบตามแบบป.65 รง.3/1 ภายใน 15 วันนับแตวั่นทีไ่ดทํ้าการจําหน่ายจา่ยโอนโดยจะตอ้งใหผู้รั้บโอนทําหนังสอื
รับรองไวต้อ่กรมการคา้ตา่งประเทศตามแบบป.65 รง.4 วา่หากหากไดจํ้าหน่ายจา่ยโอนสนิคา้ดังกลา่วตอ่ไปอกีผูรั้บโอนจะ
รายงานการจําหน่ายจา่ยโอนนัน้ใหก้รมการคา้ตา่งประเทศทราบตามแบบป.65 รง.3/2 ภายในเวลาทีกํ่าหนดดังกลา่วขา้งตน้และ
ใหผู้รั้บโอนชว่งตอ่ๆไปทําหนังสอืรับรองดังกลา่วไวต้อ่กรมการคา้ตา่งประเทศทกุครัง้ทีม่กีารจําหน่ายจา่ยโอนดว้ย 
กรณีเครือ่งถา่ยเอกสารชนดิสอดส ี
1. ผูนํ้าเขา้ตอ้งรายงานปรมิาณสนิคา้ทีม่อียูใ่นการครอบครองสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตทกุสิน้เดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี
โดยใหร้ายงานตอ่กรมการคา้ตา่งประเทศภายในวันที ่15 ของเดอืนถัดไปตามแบบป.65 รง.2 
2. กรณีทีม่กีารโอนกรรมสทิธิส์นิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหนํ้าเขา้ไปใหบ้คุคลอืน่ใหร้ายงานการจําหน่ายจา่ยโอนนัน้ใหก้รมการคา้
ตา่งประเทศทราบตามแบบป.65 รง.3/1 ภายใน 15 วันนับแตวั่นทีไ่ดทํ้าการจําหน่ายจา่ยโอน 
9 ไหมสําเร็จรปู 
9.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
เสน้ไหมสําเร็จรปูหมายถงึดา้ยไหมสําหรับใชท้อผา้ตามพกิดัศลุกากร 5004.00.00 
9.2 ระเบยีบหลกัเกณฑก์ารนําเขา้ 
 (1) กรณีนําเขา้เสน้ไหมตามความตกลง AFTA ผูย้ืน่จะตอ้งมหีนังสอืรับรองสนิคา้ประเภทฟอรม์ด ี(Form D) จากประเทศตน้ทาง
และใบอนุญาตนําเขา้ (แบบข.2) ทีอ่อกโดยกรมการคา้ตา่งประเทศแสดงตอ่กรมศลุกากรประกอบการนําเขา้โดยไมต่อ้งรับซือ้
และไมต่อ้งแสดงหลักฐานการซือ้ขายเสน้ไหมทีผ่ลติภายในประเทศแตต่อ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังนี ้
 (2) เสน้ไหมคณุภาพดเีกรดตัง้แต ่3 เอขึน้ไปทีนํ่าเขา้มาใชเ้ป็นวัตถดุบิในการผลติสนิคา้เพือ่การสง่ออกไปนอกราชอาณาจักร
ทัง้หมดผูข้อนุญาตนําเขา้ตอ้ง 
 - แจง้แผนการใชเ้สน้ไหมทีใ่ชเ้ป็นวตัถดุบิในการผลติประจําปีโดยใหแ้สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัปรมิาณทีนํ่าเขา้จากตา่งประเทศ
ปรมิาณผา้ไหมและผลติภัณฑผ์า้ไหมทีผ่ลติไดแ้ละปรมิาณทีส่ญูเสยีระหวา่งการขนสง่และการผลติพรอ้มสตูรในการคํานวณ
ปรมิาณการใชเ้สน้ไหมในการผลติผา้ไหมหรอืผลติภัณฑผ์า้ไหมดังกลา่วตามแบบทีก่รมการคา้ตา่งประเทศกําหนด 
 - กรณีการนําเขา้เสน้ไหมดบิตอ้งแสดงหนังสอืรับรองคณุภาพของกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรมกระทรวงอตุสาหกรรมและกรณีการ
นําเขา้เสน้ไหมสําเร็จรปูตอ้งแสดงหนังสอืรับรองคณุภาพทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานรัฐของประเทศผูผ้ลติหรอืหน่วยงานหรอืสถาบัน
ทีห่น่วยงานของรัฐของประเทศผูผ้ลติใหก้ารรับรอง 
 - ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหนํ้าเขา้เสน้ไหมตอ้งรายงานปรมิาณการนําเขา้ภายในสามสบิวันนับแตว่ันทีนํ่าเขา้แตล่ะครัง้และตอ้งรายงาน
ปรมิาณคงเหลอืของเสน้ไหมทีไ่ดรั้บอนุญาตใหนํ้าเขา้ทกุๆไตรมาสภายในสามสบิวันนับแตว่ันสิน้สดุไตรมาสโดยใหร้ายงานตาม
แบบทีก่รมการคา้ตา่งประเทศกําหนด 
(14.2) เสน้ไหมทีม่คีณุภาพนอกเหนอืจากขอ้ (14.1) หรอืทีม่ไิดใ้ชเ้ป็นวตัถดุบิในการผลติสนิคา้เพือ่สง่ออกไปนอก
ราชอาณาจักรทัง้หมดผูข้ออนุญาตนําเขา้ตอ้งรายงานปรมิาณการนําเขา้ภายในสามสบิวนันับตัง้แตว่ันทีนํ่าเขา้แตล่ะครัง้ตามแบบ
ทีก่รมการคา้ตา่งประเทศกําหนด 
10 สารกาเฟอนี (Caffeine) 
10.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
สารกาเฟอนี (Caffeine) ชือ่ทางเคม ี3,7-Dihydro-1,3,7-trimenthyl-1H-purine-2,6-dione;1,3,7-trimethylxanthine;1-3-7-
trimethyl-2,6-di-oxopurine; caffeine;thein; guaranine; methyltheobromine; สตูรทางเคม ีC8H10N402 และเกลอืของ
สารดังกลา่วตามพกิดัอัตราอากรขาเขา้ประเภทที ่2939.30 และ 3003.40 ยกเวน้อนุพันธส์ารกาเฟอนีและยาสําเร็จรปูทีม่สีาร
กาเฟอนีผสมอยูซ่ ึง่มใีบอนุญาตนําเขา้และขึน้ทะเบยีนตํารับยาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุ 
10.2 ระเบยีบหลักเกณฑก์ารนําเขา้ 
10.2.1 ผูข้อใบอนุญาตนําเขา้ตอ้งมหีนังสอืรับรองการนําหรอืสัง่สารกาเฟอนีเขา้มาในราชอาณาจักรจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากระทรวงสาธารณสขุหรอืจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมกระทรวงอตุสาหกรรม 
10.2.2 ผูข้อใบอนุญาตตอ้งไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการนําเขา้/สง่ออกสนิคา้ทีม่มีาตรการควบคมุของกรมการคา้
ตา่งประเทศ 
11 สารโพแทสเซยีมเพอรแ์มงกาเนต (Potassium Permanganate) 
11.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
สารโพแทสเซยีมเพอรแ์มงกาเนต (Potassium Permanganate) สตูรทางเคม ีKMnO4 ตามพกิดัอัตราศลุกากรขาเขา้ประเภทที ่
2841.61.00.000 
11.2 ระเบยีบหลักเกณฑก์ารนําเขา้ 
11.2.1 ผูข้อใบอนุญาตตอ้งไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการนําเขา้/สง่ออกสนิคา้ทีม่มีาตรการควบคมุของกรมการคา้
ตา่งประเทศและตอ้งแจง้การนําเขา้กบักรมการคา้ตา่งประเทศกอ่นวันทีนํ่าสนิคา้ดังกลา่วเขา้มาในราชอาณาจักรไมน่อ้ยกวา่ 15 
วันตามแบบทีกํ่าหนด 



12 สารระเหยในกลุม่โวลาไทลอ์ลัคลิไนไตรท ์
12.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
สารระเหยในกลุม่โวลาไทลอ์ลัคลิไนไตรท ์(Volatile alkyl nitrite) ตามพกิดัอัตราศลุกากรประเภทที ่2920.90.90จํานวน 6 
รายการไดแ้ก ่
(1) เอมลิไนไตรท ์(Amyl nitrite) ชือ่ทางเคม ี3-methylbutyl nitrite สตูรทางเคม ี(CH3)2 CHCH2CH2ONO [CAS 
Number110-46-3] 
(2) ไซโคลเฮ็กชลิไนไตรท ์(Cyclohexyl nitrite) ชือ่ทางเคม ีcyclohexyl nitrite สตูรทางเคม ีC6H11ONO[CAS 
Number5156-40-1] 
(3) เอทลิไนไตรท ์(Ethyl nitrite) ชือ่ทางเคม ีethyl nitrite สตูรทางเคม ีCH3CH2ONO[CAS Number109-95-5] 
(4) ไอโซบวิทลิไนไตรท ์(Isobutyl nitrite) ชือ่ทางเคม ี2-methylpropyl nitrite สตูรทางเคม ี(CH3)2CHCH2ONO [CAS 
Number542-56-3] 
(5) ไอโซโพรพลิไนไตรท ์(Isopropyl nitrite) ชือ่ทางเคม ีPropan-2-yl nitrite สตูรทางเคม ี(CH3)2CHONO [CAS 
Number541-42-4] 
(6) นอรม์าลบวิทลิไนไตรท ์(n-Butyl nitrite) ชือ่ทางเคม ีbutyl nitrite สตูรทางเคม ีCH3CH2CH2CH2ONO[CAS 
Number544-16-1] 
12.2 ระเบยีบหลักเกณฑก์ารนําเขา้ 
12.2.1 การพจิารณาอนุญาตใหนํ้าสารระเหยในกลุม่โวลาไทลค์ลิไนไตรทเ์ขา้มาในราชอาณาจักรผูข้ออนุญาตตอ้งไดรั้บหนังสอื
รับรองการนําหรอืสัง่เขา้มาในราชอาณาจักรจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุในกรณีทีนํ่าเขา้มา
เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นทางการแพทยผ์ลติภัณฑส์ขุภาพหรอืใชใ้นการศกึษาวคิราะหว์จัิยในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมกระทรวงอตุสาหกรรมในกรณีทีนํ่าเขา้มาเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นทางอตุสาหกรรมหรอืใชใ้นการศกึษาวเิคราะหว์จัิยใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้ง. 
12.2.2 ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตซึง่นําสารระเหยกลุม่โวลาไทลค์ลิไนไตรทเ์ขา้มาในราชอาณาจักรรายงานการนําเขา้ปรมิาณสนิคา้ทีอ่ยู่
ในครอบครองปรมิาณการใชห้รอืการจําหน่ายจา่ยโอนตอ่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุหรอืกรม
โรงงานอตุสาหกรรมกระทรวงอตุสาหกรรมทกุสิน้เดอืนมนีาคมมถินุายนกนัยายนและธันวาคมของทกุปีตามแบบทีก่ําหนดโดยให ้
รายงานภายในวันที ่15 ของเดอืนถัดไปและใหส้ง่สําเนาการรายงานดังกลา่วใหก้รมการคา้ตา่งประเทศทราบทกุครัง้ 
13. ผูข้ออนุญาตนําเขา้สามารถยืน่คํารอ้งไดท้ีสํ่านักงานการคา้ตา่งประเทศในแตล่ะเขตยกเวน้การขออนุญาตนําเขา้ยางรถบัส
หรอืยางรถบรรทกุทีใ่ชแ้ลว้สารโพแทสเซยีมเพอรแ์มงกาเนต (Potassium Permanganate) และสารระเหยในกลุม่โวลาไทล์
อลัคลิไนไตรท ์
14.เอกสารประกอบการพจิารณาทีเ่ป็นสําเนาจะตอ้งมกีารลงนามและประทับตราสําคญั (ถา้ม)ี โดยผูรั้บมอบอํานาจ 
15 ผูข้ออนุญาตนําเขา้ตอ้งยืน่คํารอ้งขอรับใบอนุญาตนําเขา้สนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักรผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสข์อง
กรมการคา้ตา่งประเทศที ่http://edi2.dft.go.th/ 
16 ผูข้ออนุญาตนําเขา้จะตอ้งเป็นผูม้บัีตรประจําผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้และบัตรประจําตัวผูรั้บมอบอํานาจทีอ่อกโดยกรมการคา้
ตา่งประเทศ 
17 ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับจากผูย้ืน่คํารอ้งหรอืผูป้ระกอบการมาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีเ่คานเ์ตอรใ์หบ้รกิารและได ้
ผา่นกระบวนการตา่งๆตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวแ้ตล่ะรายการสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้โดยเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตรวจสอบเอกสารวา่ครบถว้น
ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนกรณีทีคํ่ารอ้งหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตุ
ใหไ้มส่ามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดย
ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่
คําขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลา่วและจะมอบสําเนาบันทกึความ
บกพรอ่งดังกลา่วใหผู้ย้ ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
18 ระยะเวลาในการใหบ้รกิารขึน้อยูก่บัปรมิาณคําขอโดยเฉลีย่ 30 นาทตีอ่ 1 คําขอทัง้นีร้ะยะเวลาในการรอคอยขึน้อยูก่บัจํานวน
คําขอในขณะนัน้ 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท ์0 2547 4831 โทรสาร 0 2547 4828)) 
สาํนักบรกิารการคา้ตา่งประเทศกรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวง
พาณชิย ์563 ถนนนนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 
11000/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

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

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (ใหบ้รกิารเฉพาะสนิคา้ทีม่แีหลง่กําเนดิหรอืสง่มาจาก
ประเทศทีม่ไิดเ้ป็นสมาชกิองคก์ารการคา้โลกโดยมรีายการสนิคา้
ดังตอ่ไปนีห้ัวมนัฝร่ังชาใบชาผงนมผงขาดมันเนย (หางนมผง)นม

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



สดชนดิทีม่ไิดทํ้าอยา่งขน้ไมว่า่จะทําใหห้วานหรอืไมก่ต็าม
เครือ่งดืม่ประเภทนมปรงุแตง่และเสน้ไหมดบิทียั่งมไิดต้เีกลยีว)) 
สาํนักงานการคา้ตา่งประเทศเขต 1-6 และเขต 8-9/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :30 นาท ี
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบบัตรประจําตัว/ขอ้มลูผูย้ืน่คําขอพรอ้มทัง้
พมิพเ์อกสารชดุคําขอใหผู้ย้นืลงนามพรอ้มแนบเอกสารประกอบ
คําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาที สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารประกอบคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เจา้หนา้ทีล่งนามในใบอนุญาตพรอ้มจา่ยใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้และบตัรประจําตวัผูร้บัมอบ
อํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณียืน่คํารอ้งขอหนังสอืรับรองประเภทตา่งๆ) 

สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศ

2) 
 

ใบตราสง่สนิคา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุออกโดยบรษัิทเอกชน) 

- 

3) 
 

ใบกํากบัสนิคา้ (INVOICE) หรอืใบคาํส ัง่จา่ยสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุออกโดยบรษัิทเอกชน) 

- 

4) 
 

ใบขนสนิคา้ขาเขา้ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา2ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมศลุกากร 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองจากคณะกรรมการอาหารและยา
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา2ฉบับ 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีนําเขา้ยาเภสชัเคมภีัณฑเ์กลอืของเภสชัเคมภีัณฑ์
และเภสชัเคมภีณัฑก์ึง่สําเร็จรปู, สารเคลนบวิเตอรอล, สารอลับวิเตอ
รอลหรอืซลับวิตามอล,สารกาเฟอนี) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

6) 
 

หนงัสอืรบัรองจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา2ฉบับ 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีนําเขา้สารคลอโรฟอรม์ Chloroform และสาร
กาเฟอนี) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองการนําหรอืส ัง่สารสารเคลนบวิเตอรอน 
(Clenbuterol) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา2ฉบับ 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีนําเขา้สารเคลนบวิเตอรอน) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
8) 

 
หนงัสอืรบัรองการนําหรอืส ัง่สารอลับวิเตอรอล (Albuterol) 
หรอืซลับวิตามอล (Salbutamol) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา2ฉบับ 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีนําเขา้สารอลับวิเตอรอลหรอืซลับวิตามอล) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

9) 
 

หนงัสอือนญุาตใหนํ้าสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจกัรออกโดย
กรมการคา้ตา่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา2ฉบับ 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีนําเขา้หนิรถยนตใ์ชแ้ลว้รถจักรยานยนตใ์ชแ้ลว้และ
ยารถบัสหรอืยางรถบันทกุทีใ่ชแ้ลว้) 

กองบรหิารการคา้สนิคา้ท่ัวไป 

10) 
 

ภาพถา่ยหรอืภาพพมิพต์วัอยา่งสนิคา้
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีนําเขา้เครือ่งถา่ยเอกสารชนดิสอดส)ี 

- 

11) 
 

เอกสารแสดงคณุลกัษณะ (Specification) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีนําเขา้เครือ่งถา่ยเอกสารชนดิสอดส)ี 

- 

12) 
 

แบบรายงานปรมิาณคงเหลอืของเครือ่งพมิพอ์นิทาลโยและเครือ่ง
ถา่ยเอกสารชนดิสอดสทีีไ่ดร้บัอนญุาตจากกระทรวงพาณิชน์
(แบบป.65 รง.1) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีนําเขา้เครือ่งถา่ยเอกสารชนดิสอดส)ี 

- 

13) 
 

หนงัสอืรบัรองคณุภาพทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงานรฐัของประเทศ
ผูผ้ลติหรอืหนว่ยงานหรอืสถาบนัทีห่นว่ยงานของรฐัของประเทศ
ผูผ้ลติใหก้ารรบัรอง 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอใบอนุยาตการนําเขา้เสน้ไหมสําเร็จรปูชนดิ 3 เอตาม
ความตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA)) 

- 

14) 
 

หนงัสอืรบัรองคณุภาพ (กรณีนําเขา้เสน้ไหมดบิ)
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีขอหนังสอืรับรองการนําเขา้เสน้ไหมดบิชนดิ 3 เอตาม
ความตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA))) 

กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม

15) 
 

หนงัสอืรบัรองคณุภาพทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงานรฐัของประเทศ
ผูผ้ลติหรอืหนว่ยงานหรอืสถาบนัทีห่นว่ยงานของรฐัของประเทศ
ผูผ้ลติใหก้ารรบัรอง (ออกโดยประเทศผูผ้ลติ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีขอหนังสอืรับรองการนําเขา้เสน้ไหมสําเร็จรปูชนดิ 3 เอ
ตามความตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA)) 

- 

16) 
 

แผนการใชเ้สน้ไหมทีใ่ชเ้ป็นวตัถดุบิในการผลติประจาํปีตามแบบที่
กรมการคา้ตา่งประเทศกําหนด 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุ(ใชใ้นกรรนํีาเขา้เสน้ไหมคณุภาพดเีกรด 3A ขึน้ไป)) 

- 

17) 
 

หนงัสอืรบัรองการซือ้จากผูซ้ ือ้และหนงัสอืรบัรองการขายจาก
โรงงานสาวไหมตามแบบทีก่รมการคา้กําหนด 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุ(ใชใ้นกรณีเป็นหลักฐานการซือ้ขายเสน้ไหมทีผ่ลติใน
ประเทศ 1 สว่นตอ่การขออนุญาตนําเขา้ 3 สว่นโดยน้ําหนัก)) 

- 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
18) 

 
ใบเสร็จรบัเงนิจากโรงงานสาวไหมซึง่ไดข้ ึน้ทะเบยีนไวก้บักรมการ
คา้ตา่งประเทศหรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ระหวา่โรงงานสาวไหม
กบัผูข้อสญัญานําเขา้เสน้ไหมทีกํ่าหนดปรมิาณและราคาแนน่อน
ของเสน้ไหมทีผ่ลติภายในประเทศรวมท ัง้เวลาสง่มอบเสน้ไหมที่
ผลติภายในไมเ่กนิ 6 เดอืนนบัแตว่นัทําสญัญาซือ้ขาย 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(ใชใ้นกรณีเป็นหลักฐานการซือ้ขายเสน้ไหมทีผ่ลติใน
ประเทศ 1 สว่นตอ่การขออนุญาตนําเขา้ 3 สว่นโดยน้ําหนัก)) 

- 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองการนําหรอืส ัง่สารระเหยกลุม่โวลาไทลอ์ลัคลิไน
ไตรทเ์ขา้มาในราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขออนุญาตนําเขา้สารระเหยกลุม่โวลาไทลอั์ลคลิไน
ไตรท)์ 

สํานักควบคมุเครือ่งสําอางและวัตถุ
อนัตราย 

20) 
 

รายงานผลการนําเขา้สารระเหยกลุม่โวลาไทลอ์ลัคลิไนไตรทเ์ขา้
มาในราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขออนุญาตนําเขา้สารระเหยกลุม่โวลาไทลอั์ลคลิไน
ไตรท)์ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/กลุม่งานหนังสอืสําคัญฯ 1 สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศกรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวง

พาณชิย ์563 ถนนนนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 11000 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/ฝ่ายบรหิารงานทั่วไปสํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศกรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวงพาณชิย ์
563 ถนนนนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 11000โทรศัพท ์0 2547 4825 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/สํานักงานการคา้ตา่งประเทศเขตทีย่ืน่คําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

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

5) สายดว่นกรมการคา้ตา่งประเทศ 1385 
(หมายเหต:ุ -) 

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

7) 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
1) คูม่อืการใชง้านระบบการขอใบอนุญาตและหนังสอืรับรองการสง่ออก-นําเขา้สนิคา้ทัว่ไปผา่นทางระบบ 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 28/07/2558 


