
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืรบัรองการนําเขา้ภายใตพ้นัธกรณีความตกลงระหวา่ง
ประเทศ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. สนิคา้ทีต่อ้งขอหนังสอืรับรองการนําเขา้ทีอ่ยูภ่ายใตพั้นธกรณีความตกลงกบัตา่งประเทศ 8 ความตกลงมดีังตอ่ไปนี ้
 (1) ความตกลง WTO ครอบคลมุสนิคา้เกษตรจํานวน 23 รายการโดยอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของกระทรวงพาณชิย ์22 รายการ
ดังตอ่ไปนี ้
(1.1) น้ํานมดบิและนมพรอ้มดืม่ 
(1.2) นมผงขาดมันเนย 
(1.3) มันฝร่ังสดหรอืแชเ่ย็น 
(1.4) หอมหัวใหญ ่
(1.5) กระเทยีม 
(1.6) มะพรา้วและมะพรา้วฝอย 
(1.7) ลําไยแหง้ 
(1.8) เมล็ดกาแฟ 
(1.9) ชา (ชาใบชาผง) 
(1.10) พรกิไทย 
(1.11) ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์
(1.12) ขา้ว 
(1.13) เมล็ดถ่ัวเหลอืง 
(1.14) เน้ือมะพรา้วแหง้ 
(1.15) เมล็ดพันธุห์อมหัวใหญ ่
(1.16) น้ํามันถ่ัวเหลอืง 
(1.17) น้ํามันปาลม์และน้ํามันเนือ้ในมล็ดปาลม์ 
(1.18) น้ํามันมะพรา้ว 
(1.19) น้ําตาลทราย 
(1.20) ผลติภัณฑก์าแฟ 
(1.21) กากถ่ัวเหลอืง 
(1.22) เสน้ไหมดบิ 
อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของกระทรวงการคลงั 1 รายการไดแ้กใ่บยาสบู 
 
 
(2) ความตกลงการคา้เสรไีทย- ออสเตรเลยี (TAFTA) ครอบคลมุสนิคา้เกษตรจํานวน 8 รายการดังตอ่ไปน้ี 
(2.1) น้ํานมดบิและนมพรอ้มดืม่ (เฉพาะ Beverage containing milk) 
(2.2) นมผงขาดมันเนย 
(2.3) มันฝร่ัง 
(2.4) เมล็ดกาแฟ 
(2.5) ชา 
(2.6) ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์
(2.7) น้ําตาลทราย 
(2.8) กาแฟสําเร็จรปู 
 
(3) ความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิทีใ่กลช้ดิกนัยิง่ขึน้ไทย-นวิซแีลนด ์(TNZCEP) ครอบคลมุสนิคา้เกษตรจํานวน 5 รายการ
ดังตอ่ไปนี ้
(3.1) น้ํานมดบิและนมพรอ้มดืม่ (เฉพาะ Beverage containing milk) 
(3.2) นมผงขาดมันเนย 
(3.3) มันฝร่ัง 
(3.4) หอมหัวใหญ ่
(3.5) เมล็ดพันธุห์อมหัวใหญ ่
 
 



(4) ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-จนี (ACFTA) ครอบคลมุสนิคา้เกษตรจํานวน 7 รายการดงัตอ่ไปน้ี 
(4.1) น้ํานมดบิ 
(4.2) นมผงขาดมันเนย 
(4.3) มันฝร่ัง 
(4.4) หอมหัวใหญ ่
(4.5) มะพรา้ว 
(4.6) กระเทยีม 
(4.7) ลําไยแหง้ 
 
(5) ความตกลงการคา้เสรไีทย-ญีปุ่่ น (JTEPA) ครอบคลมุสนิคา้เกษตรจํานวน 21 รายการและสนิคา้ประเภทเหล็ก 1 รายการ
รวมทัง้สิน้ 22 รายการดังตอ่ไปนี้ 
(5.1) น้ํานมดบิและนมพรอ้มดืม่ (เฉพาะเครือ่งดืม่ทีม่นีมผสม) 
(5.2) นมผงขาดมันเนย 
(5.3) มันฝร่ัง 
 (5.4) หอมหัวใหญ ่
(5.5) กระเทยีม 
(5.6) มะพรา้วและมะพรา้วฝอย 
(5.7) ลําไยแหง้ 
(5.8) เมล็ดกาแฟ 
(5.9) ชา 
(5.10) พรกิไทย 
(5.11) ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์
(5.12) ขา้ว 
(5.13) เมล็ดถ่ัวเหลอืง 
(5.14) เน้ือมะพรา้วแหง้ 
(5.15) เมล็ดพันธุห์อมหัวใหญ ่
(5.16) น้ํามันถ่ัวเหลอืง 
(5.17) น้ํามันปาลม์และน้ํามันเนือ้ในมล็ดปาลม์ 
(5.18) น้ํามันมะพรา้ว 
(5.19) น้ําตาลทราย 
(5.20) กาแฟสําเร็จรปู 
(5.21) กากถ่ัวเหลอืง 
(5.22) เหล็กและเหล็กกลา้ 
 
(6) ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-ญีปุ่่ น (AJCEP) ครอบคลมุสนิคา้เกษตรจํานวน 4 รายการ 
(6.1) หอมหัวใหญ ่
(6.2) กระเทยีม 
(6.3) ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์
(6.4) น้ํามันเนือ้ในเมล็ดปาลม์ 
 
(7) ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-เกาหล ี(AKFTA) ครอบคลมุสนิคา้เกษตรจํานวน 22 รายการดังตอ่ไปน้ี 
(7.1) น้ํานมดบิและนมพรอ้มดืม่ (เฉพาะเครือ่งดืม่ทีม่นีมผสม) 
(7.2) นมผงขาดมันเนย 
(7.3) มันฝร่ัง 
(7.4) หอมหัวใหญ ่
(7.5) กระเทยีม 
(7.6) มะพรา้วและมะพรา้วฝอย 
(7.7) ลําไยแหง้ 
(7.8) เมล็ดกาแฟ 
(7.9) ชา 
(7.10) พรกิไทย 
(7.11) ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์



(7.12) ขา้ว 
(7.13) เมล็ดถ่ัวเหลอืง 
(7.14) เน้ือมะพรา้วแหง้ 
(7.15) เมล็ดพันธุห์อมหัวใหญ ่
(7.16) น้ํามันถ่ัวเหลอืง 
(7.17) น้ํามันปาลม์และน้ํามันเนือ้ในมล็ดปาลม์ 
(7.18) น้ํามันมะพรา้ว 
(7.19) น้ําตาล 
(7.20) กาแฟสําเร็จรปู 
(7.21) กากถ่ัวเหลอืง 
(7.22) ไหมดบิ (ยังมไิดต้เีกลยีว) 
 
(8) ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) ครอบคลมุสนิคา้เกษตรจํานวน 23 รายการ 
ครอบคลมุสนิคา้เกษตรจํานวน 23 รายการโดยอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของกระทรวงพาณชิย ์21 รายการแตต่อ้งดําเนนิการออก
หนังสอืรับรองรายการสนิคา้จํานวนทัง้สิน้ 18 รายการสนิคา้ดงัตอ่ไปนี ้
(8.1) น้ํานมดบิและนมพรอ้มดืม่ 
(8.2) นมผงขาดมันเนย 
(8.3) มันฝร่ังสดหรอืแชเ่ย็น 
(8.4) หอมหัวใหญ ่
(8.5) กระเทยีม 
(8.6) มะพรา้วและมะพรา้วฝอย 
(8.7) ลําไยแหง้ 
(8.8) เมล็ดกาแฟ 
(8.9) ชา (ชาใบชาผง) 
(8.10) พรกิไทย 
(8.11) ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์
(8.12) ขา้ว 
(8.13) เมล็ดถ่ัวเหลอืง 
(8.14) เน้ือมะพรา้วแหง้ 
(8.15) เมล็ดพันธุห์อมหัวใหญ ่
(8.16) น้ํามันมะพรา้ว 
(8.17) ผลติภัณฑก์าแฟ 
(8.18) น้ํามันปาลม์และน้ํามันเนือ้ในมล็ดปาลม์ (เปิดเสรไีมต่อ้งขอหนังสอืรับรอง) 
(8.19) น้ํามันถ่ัวเหลอืง (เปิดเสรไีมต่อ้งขอหนังสอืรับรอง) 
(8.20) กากถ่ัวเหลอืง (เปิดเสรไีมต่อ้งขอหนังสอืรับรอง) 
(8.21) น้ําตาลทราย (อยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงานคณะกรรมการออ้ยและน้ําตาลทราย) 
(8.22) ใบยาสบู (อยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของกระทรวงการคลัง) 
 
2 หลักเกณฑก์ารออกหนังสอืรับรองสนิคา้ภายใตพั้นธกรณีความตกลงระหวา่งประเทศมดีังนี ้
- กรณีที ่1 การนําเขา้ในโควตา 
1) ผูข้อหนังสอืรับรองการนําเขา้จะตอ้งไดรั้บการจัดสรรโควตาสนิคา้นําเขา้ตามทีไ่ดทํ้าขอ้ตกลงกบัประเทศตา่งๆและตาม
ประกาศและระเบยีบของกรมการคา้ตา่งประเทศ 
2) ภายหลังการนําเขา้ใหผู้รั้บหนังสอืรับรองรายงานการนําเขา้ณกองบรหิารสนิคา้ขอ้ตกลงและมาตรการการคา้ตามแบบที่
กรมการคา้ตา่งประเทศกําหนดพรอ้มสําเนาใบขนสนิคา้ขาเขา้ทีเ่จา้หนา้ทีศ่ลุกากรสลักรายการถกูตอ้งภายในหนึง่เดอืนนับแต่
วันทีนํ่าสนิคา้เขา้แตล่ะครัง้ผูไ้ดรั้บหนังสอืรับรองรายใดไมร่ายงานการนําเขา้ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดกรมการคา้ตา่งประเทศจะ
ระงับการออกหนังสอืรับรองสําหรับการนําเขา้ในครัง้ถัดไปใหแ้กผู่ไ้ดรั้บหนังสอืรับรองรายนัน้จนกวา่จะไดม้กีารสง่รายงานการ
นําเขา้โดยถกูตอ้งแลว้ 
 
- กรณีที ่2 นําเขา้นอกโควตา 
ผูข้อหนังสอืรับรองแสดงการไดรั้บสทิธชิําระภาษีนอกโควตาในการนําเขา้สนิคา้ไดต้ัง้แตว่ันที ่1 มกราคมของปีทีอ่อกระเบยีบเปิด
ตลาดเป็นตน้ไป 
ภายหลังการนําเขา้ใหผู้รั้บหนังสอืรับรองรายงานการนําเขา้ณกองบรหิารสนิคา้ขอ้ตกลงและมาตรการการคา้กรมการคา้



ตา่งประเทศตามแบบทีก่รมการคา้ตา่งประเทศกําหนดพรอ้มสําเนาใบขนสนิคา้ขาเขา้ทีเ่จา้หนา้ทีศ่ลุกากรสลักรายการถกูตอ้ง
ภายใน 30 วันนับแตวั่นทีนํ่าสนิคา้เขา้แตล่ะครัง้ 
 
เงือ่นไขการนําเขา้ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรไีทย-ญีปุ่่ น (JTEPA) ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-ญีปุ่่ น (AJCEP) ความตกลง
อาเซยีน-เกาหล ี(AKFTA) (ตามความตกลงการออกหนังสอืรับรองจะออกใหเ้ฉพาะผูท้ีไ่ดรั้บการจัดสรรปรมิาณการนําเขา้สนิคา้
ในโควตา) 
1) สนิคา้ทีข่อรับหนังสอืรับรองจะตอ้งมถีิน่กําเนดิและสง่ตรงมาจากประเทศทีม่คีวามตกลงขา้งตน้โดยกรมการคา้ตา่งประเทศจะ
ออกหนังสอืรับรองใหต้ามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขสําหรับแตล่ะสนิคา้ภายใตป้รมิาณทีไ่ดรั้บจัดสรรตามความตกลง WTO 
โดยผูม้สีทิธขิอหนังสอืรับรองตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดรั้บการจัดสรรปรมิาณการนําเขา้ในโควตาสนิคา้นําเขา้ตามทีไ่ดทํ้าขอ้ตกลงกบั
ประเทศตา่งๆและตามประกาศและระเบยีบของกรมการคา้ตา่งประเทศ 
2) หนังสอืรับรองมอีายหุนึง่เดอืนนับตัง้แตว่ันออกแตไ่มเ่กนิวันที ่31 ธันวาคมของปีทีอ่อกและใหผู้ไ้ดรั้บหนังสอืรับรองรายงาน
การนําเขา้ภายในสามสบิวันนับแตวั่นทีนํ่าสนิคา้เขา้แตล่ะครัง้ตามแบบรายงานการนําเขา้ทีก่ําหนดพรอ้มหลักฐานสําเนาใบขน
สนิคา้ขาเขา้ทีเ่จา้หนา้ทีก่รมศลุกากรสลักรายการถกูตอ้ง 
 
 
ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) ไมม่กีารจัดสรรโควตาการนําเขา้แตม่เีงือ่นไขการออกหนังสอืรับรองดังตอ่ไปนี ้
1) กรณีทีนํ่าเขา้สนิคา้ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) เนื่องจากเป็นการเปิดเสรกีารคา้ตามพันธกรณีเขตการคา้เสรี
อาเซยีนประเทศไทยตอ้งยกเลกิมาตรการโควตาอตัราภาษี (Tariff Rate Quota : TRQ ) สนิคา้เกษตร 23 รายการและลดอตัรา
ภาษีนําเขา้สนิคา้ทกุรายการใหเ้ป็น 0 จงึกําหนดใหผู้นํ้าเขา้สนิคา้ภายใตค้วามตกลงดังกลา่วยืน่ขอหนังสอืรับรองการนําเขา้ณ
กรมการคา้ตา่งประเทศเทา่นัน้ 
2) หนังสอืรับรองมอีายหุนึง่เดอืนนับตัง้แตว่ันออกแตไ่มเ่กนิวันที ่31 ธันวาคมของปีทีอ่อกและใหผู้ไ้ดรั้บหนังสอืรับรองรายงาน
การนําเขา้ภายในสามสบิวันนับแตวั่นทีนํ่าสนิคา้เขา้แตล่ะครัง้ตามแบบรายงานการนําเขา้ทีก่ําหนดพรอ้มหลักฐานสําเนาใบขน
สนิคา้ขาเขา้ทีเ่จา้หนา้ทีก่รมศลุกากรสลักรายการถกูตอ้ง 
3. กรณีผูนํ้าเขา้น้ํานมดบิและนมพรอ้มดืม่นมผงขาดมันเนยมันฝร่ังหอมหัวใหญเ่มล็ดพันธุห์อมหวัใหญก่ระเทยีมมะพรา้วมะพรา้ว
ฝอยลําไยแหง้เมล็ดกาแฟและผลติภัณฑก์าแฟชาพรกิไทยขา้วโพดเลีย้งสตัวเ์มล็ดถ่ัวเหลอืงเน้ือมะพรา้วแหง้และน้ํามันมะพรา้ว
จะตอ้งเป็นนติบิคุคลทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ประเภทนัน้เป็นรายปีไวก้บักรมการคา้ตา่งประเทศ (รายละเอยีดตามคูม่อืการ
ขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศ) ตามแบบคําขอขึน้ทะเบยีนทีกํ่าหนดไว ้
4 ผูนํ้าเขา้จะตอ้งเป็นนติบิคุคลทีม่คีณุสมบัตริะบไุวใ้นคูม่อืการขึน้ทะเบยีนนําเขา้สนิคา้ทีม่มีาตรการของสํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 
5. กรณีผูนํ้าเขา้น้ํานมดบิและนมพรอ้มดืม่นมผงขาดมันเนยมันฝร่ังหอมหัวใหญเ่มล็ดพันธุห์อมหวัใหญก่ระเทยีมลําไยแหง้
พรกิไทยกรมการคา้ตา่งประเทศจะออกหนังสอืรับรองใหนํ้าเขา้เฉพาะนําเขา้มาเพือ่ใชใ้นกจิการของตนเองในปรมิาณไมเ่กนิ
ปรมิาณทีร่ะบไุวใ้นแผนการนําเขา้และการใชใ้นกจิการของตนเองยกเวน้พรกิไทยทีนํ่าเขา้เพือ่จําหน่ายใหแ้กโ่รงงานกรมการคา้
ตา่งประเทศจะออกหนังสอืรับรองใหนํ้าเขา้มาเพือ่จําหน่ายใหแ้กโ่รงงานผูป้ระกอบการผลติทีใ่ชพ้รกิไทยเป็นวัตถดุบิในปรมิาณ
ไมเ่กนิปรมิาณทีร่ะบไุวใ้นแผนการนําเขา้และการใชใ้นกจิการของโรงงานทีใ่หนํ้าเขา้แทน 
6. กรณีผูนํ้าเขา้มะพรา้วและมะพรา้วฝอยเน้ือมะพรา้วแหง้กรมการคา้ตา่งประเทศจะออกหนังสอืรับรองใหนํ้าเขา้เฉพาะนําเขา้มา
เพือ่การแปรรปูเป็นน้ํามันพชืหรอือาหารคนไมเ่กนิปรมิาณทีร่ะบไุวใ้นแผนการนําเขา้และการใชใ้นกจิการของตนเอง 
7. กรณีผูนํ้าเขา้น้ํามันมะพรา้วกรมการคา้ตา่งประเทศจะออกหนังสอืรับรองใหนํ้าเขา้เฉพาะนําเขา้มาเพือ่การแปรรปูเป็นน้ํามันพชื
เพือ่การบรโิภคหรอือาหารคนไมเ่กนิปรมิาณทีร่ะบไุวใ้นแผนการนําเขา้และการใชใ้นกจิการของตนเอง 
8. กรณีผูนํ้าเขา้เมล็ดถ่ัวเหลอืงกรมการคา้ตา่งประเทศจะออกหนังสอืรับรองใหนํ้าเขา้เฉพาะนําเขา้มาเพือ่แปรรปูเป็นน้ํามันพชื
อาหารคนหรอือาหารสตัวใ์นกจิการของตนเองไมเ่กนิปรมิาณทีร่ะบไุวใ้นแผนการนําเขา้และการใชใ้นกจิการของตนเอง 
9. กรณีผูนํ้าเขา้ชาใหนํ้าเขา้ในปรมิาณตามทีย่ืน่ขอ 
10. การนําเขา้ใหนํ้าเขา้ทางดา่นศลุกากรทีม่ดีา่นตรวจพชืและดา่นอาหารและยาหรอืมเีจา้หนา้ทีท่ีม่อํีานาจของดา่นดังกลา่ว
ปฏบัิตหินา้ทีย่กเวน้การนําเขา้นมผงขาดมันเนยน้ํานมดบิและนมพรอ้มดืม่ใหนํ้าเขา้ทางดา่นศลุกากรทีม่ดีา่นอาหารและยาหรอืมี
เจา้หนา้ทีท่ีม่อํีานาจของดา่นดังกลา่วปฏบัิตหินา้ทีข่า้วโพดเลีย้งสตัวใ์หนํ้าเขา้ทางดา่นศลุกากรทีม่ดีา่นตรวจพชืและดา่นกกัสตัว์
หรอืมเีจา้หนา้ทีท่ีม่อํีานาจของดา่นดังกลา่วปฏบัิตหินา้ทีแ่ละเมล็ดถ่ัวเหลอืงใหนํ้าเขา้นําเขา้ทางดา่นศลุกากรทีม่ดีา่นตรวจพชื
หรอืมเีจา้หนา้ทีท่ีม่อํีานาจของดา่นดังกลา่วปฏบัิตหินา้ที ่
11. กรณีผูย้ืน่ขอหนังสอืรับรองนําเขา้สนิคา้ขา้วใหเ้ป็นไปตามประกาศและระเบยีบของกรมการคา้ตา่งประเทศกําหนดและจะตอ้ง
ดําเนนิการตามคูม่อืของกองบรหิารการคา้ขา้วกรมการคา้ตา่งประเทศ 
12. กรณีผูย้ืน่ขอหนังสอืรับรองการนําเขา้เหล็กและเหล็กกลา้ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรไีทย-ญีปุ่่ น (JTEPA) ผูข้อหนังสอื
รับรองการนําเขา้จะตอ้งไดรั้บการจัดสรรโควตาสนิคา้นําเขา้ตามทีไ่ดทํ้าขอ้ตกลงกบัประเทศญีปุ่่ นและตามประกาศและระเบยีบ
ของกรมการคา้ตา่งประเทศกอ่นการยืน่ขอหนังสอืรับรองการนําเขา้สนิคา้ 
13. ผูนํ้าเขา้สนิคา้จะตอ้งยืน่หนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ (Certificate of Origin : C/O) หรอืหลักฐานอืน่ทีแ่สดงวา่สนิคา้ที่



นําเขา้มถีิน่กําเนดิจากประเทศทีข่อนําเขา้ยกเวน้นําเขา้กรณีนอกโควตาไมต่อ้งนํามาแสดง 
14. การนําเขา้สนิคา้ทีม่มีาตรการนําเขา้ภายใตป้ระเทศนอกความตกลงผูข้อนําเขา้จะตอ้งไดรั้บการอนุญาตใหนํ้าเขา้สนิคา้จาก
กระทรวงพาณชิยก์อ่นการขอรับใบอนุญาตใหนํ้าสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักรและภายหลงัการนําสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักร
แลว้ตอ้งรายงานการนําเขา้ตามระเบยีบ / ประกาศทีกํ่าหนดโดยใชแ้บบรายงานการนําเขา้ทีก่รมการคา้ตา่งประเทศกําหนด 
15. ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่คํารอ้งขอรับใบอนุญาตนําเขา้สนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักรผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสข์องกรมการคา้
ตา่งประเทศที ่http://edi2.dft.go.th/ 
16. ผูข้อหนังสอืรับรองนําเขา้จะตอ้งเป็นผูม้บัีตรประจําผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้และบัตรประจําตัวผูรั้บมอบอํานาจทีอ่อกโดย
กรมการคา้ตา่งประเทศ 
17. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับจากผูย้ืน่คํารอ้งหรอืผูป้ระกอบการมาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีเ่คานเ์ตอรใ์หบ้รกิารและได ้
ผา่นกระบวนการตา่งๆตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวแ้ตล่ะรายการสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้โดยเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตรวจสอบเอกสารวา่ครบถว้น
ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนกรณีทีคํ่ารอ้งหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตุ
ใหไ้มส่ามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดย
ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่
คําขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลา่วและจะมอบสําเนาบันทกึความ
บกพรอ่งดังกลา่วใหผู้ย้ ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
18. ระยะเวลาในการใหบ้รกิารขึน้อยูก่บัปรมิาณคําขอโดยเฉลีย่ 30 นาทตีอ่ 1 คําขอทัง้นีร้ะยะเวลาในการรอคอยขึน้อยูก่บัจํานวน
คําขอในขณะนัน้ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท ์0 2547 4828 โทรสาร 0 2547 4828)) 
กลุม่งานหนังสอืสําคัญฯ 1  สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศชัน้ 4 
กรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวงพาณชิย ์ 563  ถนนนนทบรุตี.
บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 11000/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

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

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

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

 
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 ิ

เจา้หนา้ทีล่งนามในใบอนุญาตพรอ้มทัง้จา่ยใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้หรอืบตัรประจาํตวัผูร้บัมอบ
อํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 

กรมการคา้ตา่งประเทศ



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
หมายเหต-ุ 

2) 
 

คาํรอ้งขอหนงัสอืรบัรองตามแบบทีก่รมการคา้ตา่งประเทศกําหนด 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุพมิพอ์อกจากระบบ) 

กรมการคา้ตา่งประเทศ 

3) 
 

ใบกํากบัสนิคา้ (Invoice) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุลงนามสดพรอ้มประทับตรานติบิคุคลใชใ้นกรณียืน่ขอหนังสอื
รับรองการนําเขา้ทกุกรณี) 

- 

4) 
 

ใบตราสง่สนิคา้ทางเรอื (Bill of Lading :BL) หรอืใบตราสง่สนิคา้
ทางอากาศ (Air Waybill) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุลงนามสดพรอ้มประทับตรานติบิคุคลใชใ้นการยืน่ขอหนังสอื
รับรองการนําเขา้ทกุกรณียกเวน้การนําเขา้นอกโควตา WTO) 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองถิน่กาํเนดิสนิคา้ (Certificate of Origin : C/O) 
หรอืหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงวา่สนิคา้ทีนํ่าเขา้มถี ิน่กาํเนดิจากประเทศที่
กาํหนด 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณียืน่ขอหนังสอืรับรองการนําเขา้สนิคา้ในโควตา  
WTO) 

- 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองถิน่กาํเนดิสนิคา้ (FORM E) ทีอ่อกโดยรฐับาลหรอื
หนว่ยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากรฐับาลของประเทศซึง่สง่ออก
สนิคา้น ัน้ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุลงนามสดพรอ้มประทับตรานติบิคุคลใชใ้นกรณียืน่ขอหนังสอื
รับรองการนําเขา้ตามความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน–จนี (ACFTA)) 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองถิน่กาํเนดิสนิคา้ (FORM AK) ทีอ่อกโดยรฐับาลหรอื
หนว่ยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากรฐับาลของประเทศซึง่สง่ออก 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุลงนามสดพรอ้มประทับตรานติบิคุคลใชใ้นกรณียืน่ขอหนังสอื
รับรองการนําเขา้ตามความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน–เกาหล ี(AKFTA)) 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองถิน่กาํเนดิสนิคา้ (Form D) ทีอ่อกโดยรฐับาลหรอื
หนว่ยงานอืน่ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากรฐับาลประเทศทีส่ง่ออก 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุลงนามสดพรอ้มประทับตรานติบิคุคลยืน่ณกรมศลุฯขาเขา้ใช ้
ในกรณีนําเขา้ไหมตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA)) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองถิน่กาํเนดิสนิคา้ (FORM AJ) ทีอ่อกโดยรฐับาลหรอื
หนว่ยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากรฐับาลของประเทศซึง่สง่ออก
สนิคา้น ัน้ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(ลงนามสดพรอ้มประทับตรานติบิคุคลใชใ้นกรณียืน่ขอ
หนังสอืรับรองการนําเขา้ตามความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน–ญีปุ่่ น
(AJCEP)) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/ฝ่ายบรหิารงานทั่วไปสํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศชัน้ 4 กรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวง

พาณชิย ์ 563  ถนนนนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 11000โทรศัพท ์0 2547 4825 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/กลุม่งานหนังสอืสําคัญฯ 1  สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศชัน้ 4 กรมการคา้ตา่งประเทศ
กระทรวงพาณชิย ์ 563  ถนนนนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 11000 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/สํานักงานการคา้ตา่งประเทศเขตทีย่ืน่คําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

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

5) สายดว่นกรมการคา้ตา่งประเทศ 1385 
(หมายเหต:ุ -) 

6) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(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 


