
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตขนยา้ยกระเทยีมนําเขา้จากตา่งประเทศ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนและแกไ้ขปัญหาราคาสนิคา้ กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลักเกณฑใ์นการอนุญาต 
 
คณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิารไดกํ้าหนดมาตรการควบคมุการขนยา้ยกระเทยีมทีนํ่าเขา้จากตา่งประเทศเพือ่ให ้
เกดิความเป็นธรรมดา้นราคาปรมิาณและรักษาเสถยีรภาพระบบตลาดกระเทยีมในประเทศจงึไดอ้อกประกาศคณะกรรมการกลาง
วา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิารเรือ่งการควบคมุการขนยา้ยกระเทยีมทีนํ่าเขา้จากตา่งประเทศปี 2558 โดยกําหนดใหก้ารขนยา้ย
กระเทยีมทีนํ่าเขา้จากตา่งประเทศซึง่มปีรมิาณครัง้ละตัง้แต ่400 ก.ก. ขึน้ไปตอ้งขออนุญาตโดยกําหนดรายละเอยีดดังน้ี 
 
1. หา้มขนยา้ยกระเทยีมทีนํ่าเขา้จากตา่งประเทศเขา้มาหรอืออกจากทอ้งทีก่รงุเทพมหานครเวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาต 
 
2.หา้มขนยา้ยกระเทยีมทีนํ่าเขา้จากตา่งประเทศเขา้มาหรอืออกจากทอ้งทีท่ีก่ําหนดรวม 51 จังหวัดเวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตโดยมี
พืน้ทีด่ังนี ้
 
ภาคเหนือ 
 
 - อตุรดติถ ์, น่าน , พะเยา , เชยีงราย , เชยีงใหม ่, ลําพนู , แมฮ่อ่งสอน 
 
ภาคกลาง 
 
 - ปทมุธานี , สมทุรสาคร , สมทุรปราการ , พษิณุโลก , นครสวรรค ์, นครปฐม , สมทุรสงคราม 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
 
 - นครราชสมีา , ชยัภมู ิ, บรุรัีมย ์, สรุนิทร ์, ศรสีะเกษ , อบุลราชธาน ี, อํานาจเจรญิ , มกุดาหาร , นครพนม , บงึกาฬ , 
หนองคาย , เลย 
 
ภาคตะวันออก 
 
 - ฉะเชงิเทรา , ชลบรุ ี, ระยอง , จันทบรุ ี, ตราด , สระแกว้ 
 
ภาคตะวันตก 
 
 - ตาก , กาญจนบรุ ี, ราชบรุ ี, เพชรบรุ ี, ประจวบครีขีนัธ ์
 
ภาคใต ้
 
 - ชมุพร , สรุาษฎรธ์าน ี, นครศรธีรรมราช , พัทลงุ , ระนอง , พังงา , กระบี ่, ภเูกต็ , สงขลา , ตรัง , สตลู , ปัตตานยีะลา , 
นราธวิาส 
 
(รายละเอยีดตามประกาศ) 
 
3. ใหบ้คุคลทีป่ระสงคจ์ะขนยา้ยกระเทยีมทีนํ่าเขา้จากตา่งประเทศเป็นผูข้ออนุญาตกรณีคําขออนุญาตเป็นของนติบิคุคลใหผู้ม้ี
อํานาจผกูพันนติบิคุคลหรอืตัวแทนผูรั้บมอบอํานาจเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในคําขออนุญาตสําหรับการยืน่คําขออนุญาตจะมอบอํานาจ
ใหบ้คุคลใดเป็นผูย้ืน่กไ็ด ้
 
4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขออนุญาตเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิารเรือ่ง



หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขออนุญาตการอนุญาตแบหนังสอือนุญาตและวธิกีารขนยา้ยกระเทยีมทีนํ่าเขา้จากตา่งประเทศปี 
2558 ลงวันที ่27 มกราคม 2558 
 
(รายละเอยีดตามประกาศ) 
 
เงือ่นไขในการขนยา้ย 
 
 1. เมือ่ไดรั้บหนังสอือนุญาตแลว้ตอ้งขนยา้ยใหต้รงกบัชนดิขนาดเกรดปรมิาณระยะเวลาสถานทีป่ลายทางรวมทัง้รายละเอยีด
ตา่งๆทีร่ะบไุวใ้นหนังสอือนุญาต 
 2. การขนยา้ยทกุครัง้ตอ้งมหีนังสอือนุญาตการขนยา้ยกํากบัตดิไปกบัยานพาหนะดว้ยทกุครัง้ 
 3. หา้มทําการแกไ้ขตัวอกัษรตัวเลขหรอืเครือ่งหมายใดๆในหนังสอือนุญาตทัง้สิน้ 
 4. เมือ่ไดข้นยา้ยถงึปลายทางแลว้ใหผู้ข้บัขีห่รอืผูค้วบคมุยานพาหนะสง่มอบตน้ฉบับหนังสอือนุญาตฉบับสขีาวใหผู้รั้บกระเทยีม
ทีนํ่าเขา้จากตา่งประเทศตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอือนุญาตเพือ่สลักหลังรับกระเทยีมทีนํ่าเขา้จากตา่งประเทศและใหผู้ข้ออนุญาตขน
ยา้ยกระเทยีมทีนํ่าเขา้จากตา่งประเทศมหีนา้ทีดํ่าเนนิการเพือ่ใหม้กีารนําสง่ตน้ฉบับหนังสอือนุญาตฉบับสขีาวทีม่ลีายมอืชือ่ผูรั้บ
สนิคา้สลักหลังในหนังสอือนุญาตขนยา้ยดังกลา่วสง่ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีณ่สํานักงานการคา้ภายในจังหวัดหรอืสํานักงาน
คณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิารซึง่เป็นสถานทีป่ลายทางภายใน 48 ชัว่โมงนับแตเ่วลาทีไ่ดข้นยา้ยถงึปลายทาง
แลว้ 
 5. กรณีฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิ 5 ปีปรับไมเ่กนิ 100,000 บาทหรอืทัง้จําทัง้ปรับ 
 
หมายเหต ุ:ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้น้ีในกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่คํา
ขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลา่วและจะมอบสําเนาบันทกึความพรอ่ง
ดังกลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
&quot;ทัง้น้ีจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ&quot; 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีขนยา้ยเขา้มาหรอืออกจากทอ้งที่
กรงุเทพมหานคร)) 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนและแกไ้ขปัญหาราคาสนิคา้ชัน้ 3  กรมการ
คา้ภายในเลขที ่563 ถ.นนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุี
โทร 02 -5075517 , 02-5075520/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

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

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีทํ่าการขนยา้ยเขา้มาหรอืออกจากทอ้งทีท่ี่
กําหนดรวม 51 จังหวัด)) 
สาํนักงานการคา้ภายในจังหวดัแหง่ทอ้งทีนั่น้ๆ/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

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

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :1 วันทําการ 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน
และแกไ้ขปัญหาราคา

สนิคา้ 
 



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
2) การพจิารณา 

-เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการจัดทําหนังสอือนุญาตฯตรวจพจิารณาและ
เสนอหนังสอือนุญาตใหเ้ลขาธกิารฯหรอืผูซ้ ึง่เลขาธกิารฯ
มอบหมายหรอืประธานกจร. หรอืผูซ้ ึง่ประธานกจร. มอบหมาย
พจิารณา 
(หมายเหต:ุ -) 

3 ชัว่โมง ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน
และแกไ้ขปัญหาราคา

สนิคา้ 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เลขาธกิารหรอืผูซ้ ึง่เลขาธกิารมอบหมายหรอืประธานกจร. หรอืผู ้
ซึง่ประธานกจร. มอบหมายลงนามหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

4 ชัว่โมง ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน
และแกไ้ขปัญหาราคา

สนิคา้ 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุผูม้อํีานาจลงนามรับรองสําเนาพรอ้มประทับตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้

2) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุผูข้อลงนามรับรองสําเนา) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคลผูม้อํีานาจลงนามรับรองสําเนาพรอ้ม
ประทับตรานติบิคุคล) 

- 

4) 
 

คาํขอรบัหนงัสอือนญุาตกระเทยีมทีนํ่าเขา้จากตา่งประเทศ
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุผูม้อํีานาจลงนามพรอ้มประทับตรานติบิคุคล) 

กรมการคา้ภายใน 

5) 
 

หลกัฐานแสดงแหลง่ทีม่าการซือ้ขายการไดม้าหรอืการนําเขา้มา
ในราชอาณาจกัรซึง่กระเทยีมทีน่าํเขา้มาจากตา่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุผูม้อํีานาจลงนามรับรองสําเนาพรอ้มประทับตรานติบิคุคล) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่ธีรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) หน่วยงานณจดุยืน่คําขอศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนฯกรมการคา้ภายในอาคาร2 ชัน้3 หอ้ง 20301 

(หมายเหต:ุ ( โทรศัพท ์ โทร. 02-5075517 , 02-5075520  )) 
2) สํานักงานการคา้ภายในจังหวดัแหง่ทอ้งทีท่ีทํ่าการขนยา้ยเขา้มาหรอืออกจากทอ้งทีท่ีกํ่าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 
3) ไปรษณีย ์ กรมการคา้ภายในเลขที ่ 563 ถ.นนทบรุ ี1 ต.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี11000 

(หมายเหต:ุ -) 
4) สายดว่นกรมการคา้ภายใน 1569 



ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนตามพ.ร.บ.อํานวยความสะดวกฯ www.dit.go.th  อเีมล compro@dit.go.th 
(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) แบบฟอรม์คําขอรับหนังสอือนุญาตขนยา้ยกระเทยีมทีนํ่าเขา้จากตา่งประเทศ 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 21/07/2558 


