
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ตามมาตรการจดัระเบยีบ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. กําหนดใหส้นิคา้นําเขา้มาในราชอาณาจักรเป็นสนิคา้ทีต่อ้งขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้ตามมาตรการจัดระเบยีบดังนี ้
 
1.1 ยางรถใหม ่
 
1.2 พัดลม 
 
1.3 หมอ้หงุขา้ว 
 
1.4 หลอดไฟ 
 
1.5 เครือ่งทําน้ําอุน่และน้ํารอ้นระบบกา๊ซ 
 
1.6 มันสําปะหลังและผลติภัณฑมั์นสําปะหลัง 
 
1.7 สม้ 
 
1.8 หอมแดง 
 
1.9 เครือ่งในสกุร 
 
2. คณุสมบัตผิูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ 
 
 2.1 ตอ้งเป็นนติบิคุคลหรอืผูท้ีจ่ดทะเบยีนพาณชิยก์บักรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิยห์รอืหน่วยงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย
จากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ทีม่วีัตถปุระสงคป์ระกอบการคา้ (ตามขอ้ 1) 
 
 2.2 ผูข้อขึน้ทะเบยีนตอ้งไมเ่ป็นบคุคลทีเ่คยถกูเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ประเภททีจ่ะนําเขา้เวน้แตไ่ดพ้น้
ระยะเวลาถกูเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
 
 2.3 ผูข้อขึน้ทะเบยีนตอ้งไมเ่ป็นนติบิคุคลทีม่กีรรมการผูจั้ดการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการคนใดคนหนึง่เคยถกูเพกิถอนการขึน้ทะเบยีน
สนิคา้ทีจ่ะนําเขา้หรอืเคยเป็นกรรมการผูจั้ดการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการในนติบิคุคลทีเ่คยถกูเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนนําเขา้สนิคา้ที่
จะนําเขา้เวน้แตไ่ดพ้น้ระยะเวลาดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีนับถงึวันทีย่ืน่คําขอ 
 
 2.4 ตอ้งมสีถานทีเ่กบ็สนิคา้ทีจ่ะนําเขา้มาไวใ้นสถานทีเ่ฉพาะโดยแยกไวต้า่งหากจากสนิคา้ประเภทอืน่ 
 
3. ผูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ฯจะตอ้งบันทกึขอ้มลูรายละเอยีดในแบบคําขอขึน้ทะเบยีนแตล่ะรายการสนิคา้และสง่คําขอ
พรอ้มทัง้สัง่พมิพแ์บบคําขอขึน้ทะเบยีนโดยวธิกีารทางระบบอเิล็กทรอนกิสผ์า่น Internet เว็บไซตก์รมการคา้ตา่งประเทศ 
http://www.dft.go.th ตามแบบคําขอทีก่รมการคา้ตา่งประเทศกําหนดดังนี ้
 
 - แบบยม.01 และแบบยม.02  สําหรับนําเขา้ยางรถใหม ่
 
 - แบบคฟ.01 และแบบคฟ.02  สําหรับนําเขา้พัดลมหมอ้หงุขา้วและหลอดไฟ 
 
 - แบบคอ.01 และแบบคอ.02 สําหรับนําเขา้เครือ่งทําน้ําอุน่และน้ํารอ้นระบบกา๊ซ 
 
 - แบบม/ผ 1 และแบบม/ผ 2 สําหรับนําเขา้มันสําปะหลังและผลติภัณฑมั์นสําปะหลัง 



 - แบบส.1 และแบบส.2  สําหรับนําเขา้สม้ 
 
 - แบบหล.1 และแบบหล.2  สําหรับนําเขา้หอมแดง 
 
 - แบบคส.1 และแบบคส.2  สําหรับนําเขา้เครือ่งในสกุร 
 
4. ผูข้อขึน้ทะเบยีนจะตอ้งยืน่แบบคําขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ (ตามขอ้ 3) พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบใหค้รบถว้นตอ่
สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศกรมการคา้ตา่งประเทศหรอืสํานักงานการคา้ตา่งประเทศเขต 1 - 6 และเขต 8-9 
 
5. ผูข้อขึน้ทะเบยีนตอ้งแสดงบัตรประจําตัวผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้ทีอ่อกโดยกรมการคา้ตา่งประเทศ (บัตรตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 
3 เดอืนนับจากวันยืน่ขอขึน้ทะเบยีน) 
 
6. กรณีผูป้ระกอบการไมส่ามารถยืน่คําขอขึน้ทะบยีนดว้นตนเองใหทํ้าหนังสอืมอบอํานาจใหผู้รั้บมอบอํานาจดําเนนิการยืน่คําขอ
ขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้แทนพรอ้มแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรั้บมอบอํานาจ 
 
7. กรณีเจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบคําขอครบถว้นถกูตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้กําหนดของประกาศกรมการคา้ตา่งประเทศจะแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตใหข้ึน้ทะเบยีนใหก้รมศลุกากรและผูข้อขึน้ทะเบยีน
ทราบเป็นลายลักษณอ์กัษรและทางระบบอเิล็กทรอนกิสภ์ายใน 1 วันทําการ (โดยการขึน้ทะเบยีนมอีาย ุ1 ปีจะสิน้สดุในวนัที ่31 
ธันวาคมของทกุปี) 
 
8. การตอ่อายทุะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้กําหนดใหย้ืน่คําขอตอ่อายทุะเบยีนภายในวันที ่15 พฤศจกิายน - วันที ่15 ธันวาคมของ
ปีทีท่ะเบยีนหมดอายพุรอ้มแสดงเอกสารหลักฐานประกอบคําขอทัง้น้ีจะตอ่อายทุะเบยีนใหเ้ฉพาะผูย้ืน่คําขอทีไ่ดส้ง่รายงานการ
นําเขา้ครบถว้นถกูตอ้งแลว้และไมอ่ยูร่ะหวา่งการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบัิตติามขอ้กําหนดใดๆตามประกาศกรมการคา้ตา่งประเทศ
เทา่นัน้ 
 
หมายเหต.ุ- ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับจากผูป้ระกอบการยืน่คําขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้พรอ้มเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอตอ่เจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนโดยเจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการตรวจสอบเอกสารวา่ครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้น
คูม่อืบรกิารประชาขนกรณีคําขอหรอืเอกสารไมค่รบถว้นและมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้
เจา้หนา้ทีจ่ะสง่คนืคําขอและเอกสารประกอบพรอ้มทัง้แจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรทีบั่นทกึความบกพรอ่งของ
เอกสารผา่นทางระบบอเิล็กทรอนกิสทั์นทโีดยผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีก่ําหนดในบันทกึดังกลา่วมิ
เชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอละทิง้คําขอทัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการรับขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้ใหผู้ข้อขึน้ทะเบยีนทราบผา่น
ทางระบบอเิล็กทรอนกิสแ์ละเป็นลายลักษณอ์ักษรภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด (ตามขอ้ 7) 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท ์0 2547 4837 โทรสาร 0 2547 4757)) 
กลุม่งานทะเบยีนและขอ้มลูสํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศชัน้ 4 
กรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวงพาณชิยท์ีอ่ยู ่563 ถนนนนทบรุตี.
บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี11000/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

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) 

 
 
 
 
 



ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :1 วันทําการ 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของคําขอ
ขึน้ทะเบยีนและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
(หมายเหต:ุ ((ระยะเวลาเพิม่/ลดขึน้กบัปรมิาณคํารอ้งทีย่ืน่ขอขึน้
ทะเบยีน))) 

3 ชัว่โมง สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนบันทกึผลการพจิารณาการขึน้ทะเบยีนเป็น
ผูนํ้าเขา้และออกเลขทะเบยีนผูนํ้าเขา้ 
(หมายเหต:ุ ((ระยะเวลาเพิม่/ลดขึน้กบัปรมิาณคํารอ้งทีย่ืน่ขอขึน้
ทะเบยีน))) 

1 ชัว่โมง สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูอํ้านวยการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายลงนามหนังสอืแจง้ผล
พจิารณารับขึน้ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้ใหก้บัผูข้อขึน้ทะเบยีนและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบพรอ้มทัง้สง่ใหเ้จา้หนา้ทีง่านสาร
บรรณบันทกึเลขทีอ่อกหนังสอืและวนั/เดอืน/ปีทีอ่อกหนังสอื 
และเจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนแจง้ผลการพจิารณารับขึน้ทะเบยีน
เป็นผูนํ้าเขา้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบเป็นลายลักษณอ์กัษรและบันทกึ
การอนุมัตลิงในระบบอเิล็กทรอนกิส ์
(หมายเหต:ุ -) 

4 ชัว่โมง สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง)) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจาํตวัผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้ทีอ่อกโดยกรมการคา้
ตา่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศ 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีเป็นชาวตา่งชาตแิละลงลายมอืชือ่รับรองสําเนา
ถกูตอ้ง)) 

กรมการกงสลุ 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลพรอ้มวตัถุประสงคป์ระกอบกจิการซึง่
สนิคา้ทีนํ่าเขา้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุผูม้อํีานาจลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับและประทับตรา
สําคัญ (ถา้ม)ี) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้

5) 
 

คาํขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูน้ําเขา้สนิคา้ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุสง่และพมิพคํ์าขอทางระบบอเิล็กทรอนกิส)์ 

สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศ 

6) 
 

หลกัฐานการเป็นเจา้ของหรอืการมสีทิธใินการใชส้ถานทีเ่ก็บสนิคา้
ทีข่อนาํเขา้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

- 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุ(ผูม้อํีานาจลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งประทับตราสําคัญ (ถา้
ม)ี)) 

7) 
 

แผนทีแ่สดงสถานทีเ่ก็บสนิคา้ทีนํ่าเขา้ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุโดยสงัเขป) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/ผูอํ้านวยการสํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศชัน้ 4 กรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวงพาณชิยท์ีอ่ยู ่

563 ถนนนนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี11000  โทร 02-5474755 
(หมายเหต:ุ ((e-mail : eximdft@moc.go.th))) 

2) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/กลุม่งานทะเบยีนและขอ้มลูสํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศชัน้ 4 กรมการคา้ตา่งประเทศ
กระทรวงพาณชิยท์ีอ่ยู ่563 ถนนนนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี11000 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/สํานักงานการคา้ตา่งประเทศเขตทีย่ืน่คําขอ
(หมายเหต:ุ -) 

4) ออนไลน/์เว็บไซตก์รมการคา้ตา่งประเทศ http://www.dft.go.th 
(หมายเหต:ุ ((หนา้เว็บบอรด์))) 

5) สายดว่น 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) ระบบลงทะเบยีนผูป้ระกอบการ 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 28/07/2558 


