คําถาม-คําตอบ ที่พบบ่อย (FAQ)
ในภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ
1. คําถาม ขั้นตอนการนําเข้า - ส่งออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง
คําตอบ ตามขั้นตอนที่ปรากฏในเอกสาร 1
2. คําถาม ผลกระทบที่เกิดจากการใช้มาตรการกํากับดูแลการนําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง
คําตอบ มาตรการกํากับดูแลมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังกําหนดขึ้นเพื่อจัดระเบียบการ
นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ จากประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ราคามันสําปะหลังในประเทศและสามารถกํากับดูแลไม่ให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ ที่ไม่มี
คุณภาพเข้ามาในประเทศ
3. คําถาม การพิจารณาทบทวนมาตรการจํากัดการนําเข้ามันสําปะหลัง
คําตอบ มาตรการกําหนดด่านนําเข้ามันสําปะหลังดําเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลังเข้ามา
ระบาดในประเทศไทย โดยกําหนดจุดนําเข้ามันสําปะหลัง 24 จังหวัดๆ ละ 1 ด่าน ยกเว้นจังหวัด
สระแก้วให้มีจุดนําเข้า 2 ด่าน ปัจจุบัน ปัญหาการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลัง ยังไม่
สามารถควบคุมได้ อีกทั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การทบทวนมาตรการจะต้องผ่าน
การพิจารณาโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) เพื่อให้การ
ดําเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
4. คําถาม การนําเข้าเม็ดชาไข่มุก/เม็ดสาคูที่ผลิตจากแป้งมันสําปะหลังต้องขออนุญาตนําเข้าหรือไม่
คําตอบ ไม่ต้องขออนุญาตการนําเข้า เนื่องจากเม็ดชาไข่มุก/เม็ดสาคูไม่ได้เป็นสินค้าที่มีมาตรการควบคุม
การนําเข้า
5. คําถาม หากพบปัญหาการรายงานการนําเข้า – ส่งออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Report) ต้องทําอย่างไร
คําตอบ สอบถามข้อมูลจากกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กลุ่มสินค้ามันสําปะหลัง โทรศัพท์ 02-547-5123
หรือเข้าร่วมกลุ่ม Line มันสําปะหลัง จากเว็บไซต์ https://e-report.dft.go.th
6. คําถาม หากผู้ประกอบการต้องการขออนุญาตนําเข้าข้าวสาลีที่ใช้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ
จะต้องทําอย่างไร
คําตอบ ผู้ขออนุญาตนําเข้าข้าวสาลีที่ใช้ผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ จะต้องเป็นเจ้าของกิจการผลิตอาหาร
สัตว์และได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และให้ผู้ขอ
อนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะต้องมีเอกสาร
หลักฐานที่แสดงว่าได้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ชนิดเมล็ด) ภายในประเทศเป็นปริมาณ 3 ส่วนต่อ
การขออนุญาตนําเข้าข้าวสาลี 1 ส่วนโดยน้ําหนัก ยกเว้นกรณีขออนุญาตนําเข้าข้าวสาลีเพื่อใช้ใน
การผลิตอาหารสุนัขหรือแมว จะต้องมีเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(ชนิดเมล็ด) ภายในประเทศเป็นปริมาณ 2 ส่วนต่อการขออนุญาตนําเข้าข้าวสาลี 1 ส่วนโดย
น้ําหนัก

-27. คําถาม ผู้นําเข้าข้าวสาลีที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์สามารถจําหน่ายสินค้าต่อให้กับผู้ผลิตรายอื่นในประเทศได้
หรือไม่
คําตอบ ไม่สามารถทําได้ เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ระบุห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตให้นําเข้า
ข้าวสาลีจําหน่าย จ่าย โอน สินค้าที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่น
8. คําถาม ปัจจุบันผู้นําเข้าข้าวสาลีที่ใช้ผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์จะต้องชําระภาษีนําเข้าที่อัตราร้อยละเท่าไร
คําตอบ อั ตราภาษี ร้ อยละ 0 เนื่ องจากเป็ นการช่ วยเหลื อผู้ ประกอบการในการลดต้ น ทุ น การผลิ ต และ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
9. คําถาม การแสดงเอกสารรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศของผู้นําเข้าข้าวสาลีที่ใช้ผลิตวัตถุดิบ
อาหารสัตว์จะต้องแสดงเมื่อไหร่
คําตอบ ผู้ขออนุญาตนําเข้าข้าวสาลีที่ใช้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ต้องรับรองการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ภายในประเทศตามหนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับซื้อข้า วโพด
เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศของผู้ขออนุญาตนําข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร (สําหรับการผลิต
อาหารสัตว์) / (สําหรับการผลิตอาหารสุนัขหรือแมว) พร้อมเอกสารแสดงการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ภายในประเทศ ก่อนการขออนุญาตนําเข้าข้าวสาลีที่ใช้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่กรมปศุสัตว์
10. คําถาม เมื่อนําเข้าข้าวสาลีที่ใช้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์มาแล้ว ผู้นาํ เข้าจะต้องทําอย่างไรต่อบ้าง
คําตอบ ผู้นําเข้าจะต้องรายงานการนําเข้าต่อกรมปศุสัตว์และสําเนารายงานให้กรมการค้าต่างประเทศ
ตามแบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พร้อมแนบสําเนา
ใบขนขาเข้าสถานะส่งมอบแล้ว (0409) ที่มีข้อมูลปริมาณและมูลค่าสินค้าถูกต้องตรงกันภายใน
30 วัน นับถัดจากวันสิ้นเดือนที่มีการนําเข้าสินค้าข้าวสาลี
11. คําถาม พริกไทย ที่ต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ มีพิกัดอัตราศุลกากรใดบ้าง
คําตอบ สินค้าพริกไทย ตามพิกัดอัตราศุลกากร (2017) 0904.11.10.000, 0904.11.20.000, 0904.
11.90.000, 0904.12.10.000, 0904.12.20.000 และ 0904.12.90.000 เป็นสินค้าที่ต้องขอ
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงการค้าระหว่างประเทศ
12. คําถาม หากต้องการนําเข้าพริกไทยภายใต้ความตกลง WTO เพื่อจําหน่ายต่อภายในประเทศ จะต้องทําอย่างไร
คําตอบ ผู้นําเข้าสามารถนําเข้าได้ทั้งในโควตาและนอกโควตาตามความตกลง WTO โดยการนําเข้าใน
โควตา มีปริมาณโควตา 45 ตัน อัตราภาษีนําเข้าร้อยละ 27 ผู้นําเข้าต้องเป็นผู้ได้รับการจัดสรร
ปริมาณโควตานําเข้า จากกรมการค้า ต่า งประเทศ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะจัดสรรให้
นิติบุคคลตามปริมาณที่ยื่นขอ ในกรณีที่ปริมาณยื่นขอรวมมากกว่าปริมาณที่จะจัดสรร จะจัดสรร
โดยเฉลี่ย และผู้นําเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีในโควตา (ร.2)
เพื่อประกอบการนําเข้า สําหรับการนําเข้านอกโควตา ผู้นําเข้าทั่วไปจะต้องมีใบประกอบกิจการ
พาณิชย์ หรือเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี นําเข้า
ไม่จํากัดปริมาณ อัตราภาษีร้อยละ 51 และผู้นําเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ
ชําระภาษีนอกโควตา (ร.4) ประกอบการนําเข้า

-313. คําถาม หากบริษัทมีโรงงานประกอบการผลิตสินค้าต้องใช้พริกไทยเป็นวัตถุดิบต้องการขออนุญาตนําเข้า
พริกไทยภายใต้ความตกลง AFTA เพื่อนํามาใช้ในกิจการผลิตสินค้าของตนเอง จะต้องทําอย่างไร
คําตอบ ผู้นําเข้าต้องเป็นนิติบุคคลและขอขึ้นทะเบียนนําเข้าไว้กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี โดย
สามารถนําเข้าได้ในปริมาณไม่เกินที่ระบุในแผนการนําเข้าเพื่อมาใช้ในกิจการผลิตสินค้าของ
ตนเอง และต้องแสดงหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีในโควตาตามความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน (ต.2) ประกอบการนําเข้า
14. คําถาม สินค้าชา ที่ต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ มีพิกัดอัตราศุลกากรใดบ้าง
คําตอบ 0902.10.10.001, 0902.10.10.501, 0902.10.90.001, 0902.10.90.090, 0902.10.90.501,
0902.20.10.001, 0902.20.10.090, 0902.20.10.501, 0902.20.90.001, 0902.20.90.090,
0902.20.90.501 และชาดํา พิกัด 0902.30.10.001, 0902.30.10.090, 0902.30.10.501,
0902.30.90.001, 0902.30.90.090, 0902.30.90.501, 0902.40.10.001, 0902.40.10.090,
0902.40.10.501, 0902.40.90.001, 0902.40.90.090, 0902.40.90.501 โดยไม่รวมถึงชาผง
สําเร็จรูป (Instant tea) และชาสมุนไพรอื่นๆ
15. คําถาม การนําเข้าสินค้าชา ความตกลง WTO ทั้งในและนอกโควตา มีอัตราภาษีการนําเข้าเท่าไร และ
มีเงื่อนไขอย่างไร
คําตอบ ผู้นําเข้าสามารถนําเข้าได้ทั้งในโควตาและนอกโควตาตามความตกลง WTO โดยการนําเข้าใน
โควตา มีปริมาณโควตา 625 ตัน อัตราภาษีนําเข้าร้อยละ 30 ผู้นําเข้าต้องเป็นผู้ได้รับการจัดสรร
ปริมาณโควตานําเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จะจัดสรรให้
นิติบุคคลตามปริมาณที่ยื่นขอ และผู้นําเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษี
ในโควตา (ร.2) เพื่อประกอบการนําเข้า สําหรับการนําเข้านอกโควตา ผู้นําเข้าทั่วไปจะต้องมีใบ
ประกอบกิจการพาณิชย์ หรือเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศ
เป็นรายปี โดยสามารถขอหนังสือรับรอง (แบบ ร.4) ประกอบการนําเข้าโดยไม่จํากัดปริมาณ
อัตราภาษีร้อยละ 90
16. คําถาม เงื่อนไขในการนําเข้าสินค้าชา ตามความตกลง AFTA ทําอย่างไร
คําตอบ 1. เป็นนิติบุคคลขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าชาไว้กับกรมการค้าต่างประเทศปีต่อปี ตามแบบคําขอ
ขึ้นทะเบียนที่กําหนด (แบบ ทอ.1)
2. ให้นําเข้าในปริมาณตามที่ยื่นขอ
3. ให้นําเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจ
ของด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่
17. คําถาม การนํ า เข้า สิน ค้า ชา กรอบความตกลง JTEPA มีอ ัต ราภาษีก ารนํา เข้า เท่า ไร และมี เงื่อ นไข
อย่างไร
คําตอบ การนําเข้าชา ตามความตกลง JTEPA อัตราภาษีในโควตา ร้อยละ 0 อัตราภาษีนอกโควตา
ร้อยละ 90 และผู้มีสิทธินําเข้าต้องเป็นผู้ได้รับการจัดสรรปริมาณการนําเข้าในโควตา WTO

-418. คําถาม การนําเข้าสินค้าชา ตามกรอบความตกลง TNZCEP มีการบริหารการนําเข้าอย่างไร
คําตอบ ไม่ต้องขอหนังสือรับรองประกอบการนําเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการบริหารการนําเข้า
19. คําถาม หอมหัวใหญ่ ที่ต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ มีพิกัดอัตราศุลกากรใดบ้าง
คําตอบ - หอมหัวใหญ่สดหรือแช่เย็น ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย และรหัสสถิติ 0703.
10.11.00 (ใช้เพาะปลูก) 0703.10.19.000 (อื่นๆ) และหอมหัวใหญ่แห้ง ทั้งต้นหรือทั้งหัว ตัด
ฝาน ทําให้แตกหรือเป็นผง แต่ต้องไม่จัดทํามากกว่านี้ ตามพิกัดอัตราศุลกากร ขาเข้าประเภท
ย่อย และรหัสสถิติ 0712.20.00.001 (เป็นผง) 0712.20.00.002 (ไม่เป็นผง)
- เมล็ ด พั น ธุ์ ห อมหั ว ใหญ่ ตามพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรขาเข้ า ประเภทย่ อ ย และรหั ส สถิ ติ
1209.91.10.000
20. คําถาม การนําเข้าหอมหัวใหญ่ในโควตาภายใต้กรอบ WTO จะต้องเสียภาษีหรือไม่ และมีการกําหนด
ปริมาณอย่างไร
คําตอบ - การนําเข้าในโควตาตามกรอบความตกลง WTO มีอัตราภาษีร้อยละ 27 สําหรับหอมหัวใหญ่
และ ร้อยละ 30 สําหรับเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ โดยชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่ง
ประเทศไทยเป็นผู้จัดสรรปริมาณการนําเข้าให้นิติบุคคลนํ าเข้ าหอมหัวใหญ่และเมล็ดพัน ธุ์
หอมหัวใหญ่ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งผลการ
จัดสรรให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ออกผลประการจัดสรรในช่วงปลายปีของทุกปี
- โดยสามารถประสานขอทราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
21. คําถาม การนําเข้าหอมหัวใหญ่นอกโควตาภายใต้กรอบ WTO จะต้องเสียภาษีเท่าไรและมีมาตรการ
การนําเข้าอย่างไรบ้าง
คําตอบ การนําเข้านอกโควตาตามความตกลง WTO ผู้มีสิท ธินําเข้าจะต้องเป็นนิติบุค คลหรือบุค คล
ธรรมดาที่มีใบทะเบียนพาณิชย์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี โดยสามารถ
ขอหนังสือรับรอง (แบบ ร.4) ประกอบการนําเข้าได้โดยไม่จํากัดปริมาณ และช่วงเวลาการนําเข้า
โดยมีอัตราภาษีการนําเข้าร้อยละ 142 สําหรับหอมหัวใหญ่ และร้อยละ 218 สําหรับเมล็ดพันธุ์
หอมหัวใหญ่
22. คําถาม การนําเข้าหอมหัวใหญ่ภายใต้กรอบความตกลง AFTA มีหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และ
เงื่อนไขการนําเข้าอย่างไรบ้าง
คําตอบ 1. เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าหอมหัวใหญ่ และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ไว้กับกรมการ
ค้าต่างประเทศ เป็นรายปี ตามแบบคําขอขึ้นทะเบียนที่กําหนด (ทอ.7 และ ทอ.8)
2. ให้นําเข้าเฉพาะกรณีที่นํามาใช้ในกิจการของตนเอง ในปริมาณที่ระบุไว้ในแผนการนําเข้าและ
การใช้ในกิจการของตนเอง
3. ต้องนําเข้าหอมหัวใหญ่ในช่วงสิงหาคม - ตุลาคมของแต่ละปีเท่านั้น
4. ให้นําเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจ
ของด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่

-523. คําถาม มันฝรั่ง ที่ต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ มีพิกัดอัตราศุลกากรใดบ้าง
คําตอบ มันฝรั่งสดหรือแช่เย็น ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย และรหัสสถิติ 0701.10.00.00
(ใช้เพาะปลูก) และอื่นๆ 0701.90.10.00 (มันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป) 0701.90.90.001 (ทั้งหัว)
0701.90.90.002 (ปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้น) 0701.90.90.090 (อื่นๆ)
24. คําถาม การนําเข้าสินค้ามันฝรั่งภายใต้กรอบความตกลง WTO มีมาตรการอย่างไรบ้าง
คําตอบ ผู้นําเข้าสามารถนําเข้าสินค้ ามันฝรั่งทั้งในโควตาและนอกโควตาได้ภายใต้ กรอบความตกลง
ดังต่อไปนี้
- การนําเข้าในโควตาภายความตกลง WTO มีอัตราภาษีร้อยละ 0 สําหรับหัวพันธุ์มันฝรั่ง และ
ร้อยละ 27 สําหรับหัวสดแปรรูป โดยสํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นผู้จัดสรรปริมาณการนําเข้า และแจ้งผลการจัดสรรให้กรมการต่างประเทศเป็นผู้
ออกผลประการจัดสรรในช่วงปลายปีของทุกปี
- การนําเข้านอกโควตาตามความตกลง WTO ผู้มีสิทธินําเข้าจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาที่มีใบทะเบียนพาณิชย์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี
โดย
สามารถขอหนังสือรับรอง (แบบ ร.4) ประกอบการนําเข้าได้โดยไม่จํากัดปริมาณ และช่วงเวลา
การนําเข้า โดยมีอัตราภาษีร้อยละ 125 สําหรับหัวพันธุ์มันฝรั่ง และหัวสดแปรรูป
25. คําถาม การนําเข้าสินค้ามันฝรั่งภายใต้กรอบความตกลง AFTA มีมาตรการอย่างไรบ้าง
คําตอบ 1. เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าหอมหัวใหญ่ และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ไว้กับกรมการ
ค้าต่างประเทศเป็นรายปี ตามแบบคําขอขึ้นทะเบียนที่กําหนด (ทอ.7 และ ทอ.8)
2. ให้นําเข้าเฉพาะกรณีที่นํามาใช้ในกิจการของตนเอง ในปริมาณที่ระบุไว้ในแผนการนําเข้าและ
การใช้ในกิจการของตนเอง
3. ต้องนําเข้าในช่วงพฤษภาคม - ธันวาคมของแต่ละปีเท่านั้น
4. ให้นําเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจ
ของด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่
26. คําถาม กระเทียม ที่ต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ มีพิกัดอัตราศุลกากรใดบ้าง
คําตอบ กระเที ย มสดหรื อ แช่ เ ย็ น ตามพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรขาเข้ า ประเภทย่ อ ย และรหั ส สถิ ติ
0703.20.10.000 (ใช้เพาะปลูก) 0703.20.90.000 (อื่นๆ) และกระเทียมแห้ง ทั้งต้นหรือหัว ตัด
ฝาน ทํ า ให้ แ ตกหรื อ เป็ น ผง แต่ ต้ อ งไม่ จั ด ทํ า มากกว่ า นี้ 0712.90.10.001 (เป็ น ผง) และ
0712.90.10.002 (ไม่เป็นผง)
27. คําถาม การนําเข้าสินค้ากระเทียมภายใต้กรอบความตกลง WTO มีมาตรการอย่างไรบ้าง
คําตอบ - การนําเข้าสินค้ากระเทียมในโควตาภายใต้ความตกลง WTO สําหรับปี 2561–2563 ให้องค์การ
คลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้นําเข้าตามปริมาณในโควตา 65 ตัน แต่เพียงผู้เดียว โดยมีอัตราภาษี
ร้อยละ 27
- การนําเข้านอกโควตาตามความตกลง WTO ผู้มีสิทธินําเข้าจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาที่มีใบทะเบียนพาณิชย์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี
โดย

-6สามารถขอหนังสือรับรอง (แบบ ร.4) ประกอบการนําเข้าได้โดยไม่จํากัดปริมาณ และช่วงเวลา
การนําเข้า โดยมีอัตราภาษีการนําเข้าร้อยละ 57
28. คําถาม เส้นไหม ที่ต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ มีพิกัดอัตราศุลกากรใดบ้าง
- เส้นไหมดิบ หมายถึง เส้นไหมดิบที่ยังไม่ได้เกลียว ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย
และรหัสสถิติ 5002.00.0000
- เส้นไหมสําเร็จรูป หมายถึง ด้ายไหมสําหรับใช้ทอผ้า ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย
และรหัสสถิติ 5004.00.0000
29. คําถาม มาตรการการนําเข้าสินค้าไหมดิบภายใต้กรอบความตกลง WTO มีมาตรการอย่างไรบ้าง
คําตอบ - การนําเข้าสินค้าไหมดิบในโควตาภายใต้ความตกลง WTO ผู้นําเข้าต้องติดต่อและยื่นความ
ประสงค์ที่กรมหม่อนไหม ในช่วงระยะเวลาที่กรมหม่อนไหมกําหนด ปริมาณ 483 ตันปี และ
กรมหม่อนไหมจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรให้กรมการค้าต่างประเทศประกาศผลจัดสรร
จากนั้นผู้นําเข้าจึงสามารถขอหนังสือรับรองประกอบการนําเข้าได้ที่กรมการค้าต่างประเทศ
- การนําเข้านอกโควตาตามความตกลง WTO ผู้มีสิทธินําเข้าจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาที่มีใบทะเบียนพาณิชย์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี โดย
สามารถขอหนังสือรับรอง (แบบ ร.4) ประกอบการนําเข้าได้โดยไม่จํากัดปริมาณ และช่วงเวลา
การนําเข้า โดยมีอัตราภาษีร้อยละ 226
30. คําถาม การนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบความตกลง AFTA มีอะไรบ้าง
คําตอบ การนําเข้าตามกรอบความตกลง AFTA สามารถนําเข้าได้ ไม่จํากัดปริมาณ อัตราภาษีร้อยละ 0
โดย อคส. นํ า เข้ า ได้ ต ลอดทั้ ง ปี ผู้ ต้ อ งการนํ า เข้ า ต้ อ งจั ด ทํ า แผนการจั ด ซื้ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด ภาวะราคา และความต้องการใช้เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคา
ผลผลิ ต ในประเทศ สํ า หรั บ ผู้ นํ า เข้ า ทั่ ว ไป นํ า เข้ า ได้ 7 เดื อ น คื อ ในช่ ว งเวลากุ ม ภาพั น ธ์ –
สิงหาคม ของแต่ละปีเท่านั้น ทั้งนี้ หากต้องการนําเข้านอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวสามารถ
นําเข้าได้ภายใต้กรอบ WTO นอกโควตา
31. คําถาม การนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สําหรับผู้นําเข้าทั่วไปภายใต้กรอบความตกลง AFTA ต้องใช้เอกสาร
ประกอบการนําเข้าอะไรบ้าง
คําตอบ เอกสารประกอบการนําเข้าสําหรับผู้นําเข้าทั่วไป
1. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form D) ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มี
อํานาจของประเทศผู้ส่งออก
2. หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือเอกสารหลักฐานอื่นใด ซึ่งแสดงว่าสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อชีวิต หรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช (Phytosanitary
certificate : PC) ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นของประเทศผู้ส่งออก

-732. คําถาม การนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบ WTO นอกโควตา จะต้องทําอย่างไรและเสียภาษีเท่าไร
คําตอบ ผู้นําเข้าทั่วไปสามารถนําเข้าได้ภายใต้กรอบ WTO นอกโควตา ตลอดทั้งปี โดยต้องเสียภาษีนําเข้า
อัตราร้อยละ 73 และค่าธรรมเนียมพิเศษ 180 บาท/ตัน โดยยื่นคําร้องขอหนังสือรับรอง (แบบ
ร.4) ได้ที่กรมการค้าต่างประเทศและพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. สําเนาใบกํากับสินค้า (Invoice)
๒. สําเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading : B/L) หรือสําเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
(Air Waybill) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้า
๓. สําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O)
33. คําถาม ผู้ประกอบการที่ต้องการขอโควตานมผงขาดมันเนยต้องทําอย่างไร
คําตอบ ต้องยื่นขอรับการจัดสรรต่อกรมปศุสัตว์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรร
โควตาและอัตราภาษีนําเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมดื่ม ภายใต้คณะกรรมการ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
34. คําถาม ถ้ามีฟอร์ม JTEPA แล้วสามารถใช้สิทธิพิเศษในการเสียภาษีนําเข้านมในอัตราร้อยละ 0 ได้เลย
หรือไม่
คําตอบ ผู้มีสิทธินําเข้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรปริมาณการนําเข้าในโควตา WTO ก่อน แล้วแนบ
ฟอร์ม JTEPA จึงจะได้สิทธิพิเศษในการเสียภาษีนําเข้าอัตราร้อยละ 0 ภายใต้กรอบความตกลง
ดังกล่าว
35. คําถาม สิ น ค้ า เครื่ อ งดื่ ม กาแฟที่ มี น มผสมต้ อ งขอหนั ง สื อ รั บ รองแสดงการได้ รั บ สิ ท ธิ ชํ า ระภาษี
ประกอบการนําเข้าที่กรมการค้าต่างประเทศหรือไม่
คําตอบ สินค้าเครื่องดื่มกาแฟที่มีนมผสม พิกัด 2202.99.40.001 เป็นสินค้าที่ต้องขอหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิชําระภาษี ประกอบการนําเข้าที่กรมการค้าต่างประเทศ โดยหากประสงค์จะขอ
โควตา สามารถติดต่อกรมปศุสัตว์เพื่อขอรับการจัดสรรโควตาได้
36. คําถาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวตามกรอบความตกลง AFTA มีอะไรบ้าง
คําตอบ การนําเข้ามะพร้าวภายใต้กรอบความตกลง AFTA มีดังนี้
1. เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ เป็นรายปี
2. นําเข้ามาเพื่อแปรรูปเป็นน้ํามันพืช หรืออาหารคนในกิจการของตนเองไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้
ในแผนการนําเข้าและการใช้ในกิจการของตน
3. ให้นําเข้าเดือน มกราคม - พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของแต่ละปี
4. ผู้ขอหนังสือรับรองต้องให้คํารับรองว่าจะไม่ จําหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ
5. ห้ามไปจ้างกระเทาะนอกโรงงานและต้องรายงานบัญชีสมดุลแปรสภาพ
37. คําถาม ผู้นําเข้าสามารถนําเข้ามะพร้าวที่ด่านศุลกากรใดได้บ้าง
คําตอบ ด่านท่าเรือกรุงเทพ และด่านท่าเรือแหลมฉบัง

-838. คําถาม สินค้ามะพร้าวที่ต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีประกอบการนําเข้ามีอะไรบ้าง
คําตอบ 1. มะพร้าวผลปอกเปลือกหรือไม่ก็ตามและมะพร้าวอื่น ๆ
พิกัด 0801.12.00, 0801.19.10, 0801.19.90
2. มะพร้าวฝอย พิกัด 0801.11.00
3. น้ํามันมะพร้าว พิกัด 1513.19.90, 1513.19.10, 1513.19.90
39. คําถาม ผู้ประกอบการที่ต้องการนําเข้าน้ําตาลทรายต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ 1. ต้องยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงระหว่าง
ประเทศในแต่ละกรอบความตกลง (แบบ ร.2 แบบ ร.4 แบบ ต.2 หรือ แบบ ต. 4 แล้วแต่กรณี)
ที่สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ไปแสดงต่อกรมศุลกากร เพื่อใช้ประกอบการ
นําเข้า ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายจะออกหนังสือรับรองฯ ให้แก่ผู้
นํ า เข้ า ตามปริ ม าณที่ ยื่ น ขอตามหลั ก การยื่ น ขอก่ อ นได้ รั บ สิ ท ธิ ก่ อ น (First come, First
served) จนกว่าจะครบปริมาณเปิดตลาด
2. หลังจากผู้ประกอบการนําเข้าเสร็จสิ้น ต้องรายงานการนําเข้าให้กรมการค้าต่างประเทศทราบ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันนําเข้าสินค้าแต่ละครั้ง ผ่านระบบรายงานการนําเข้า – ส่งออก
(e - Report) ที่เว็บไซต์ https://e-report.dft.go.th/
40. คําถาม ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกน้ําตาลทรายต้องขออนุญาตหรือไม่ และต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ป็ น ผู้ ส่ ง ออกน้ํ า ตาลทรายตามกฎหมายของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย หากประสงค์จะส่งออกน้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ น้ําตาลทรายดิบ และน้ําตาลทรายแดง ต้องยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการขออนุญาตส่งออกที่สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย
41. คําถาม ผู้ประกอบการที่ต้อ งการนํา เข้า น้ํามันถั่ว เหลือ งฯ ภายใต้ก รอบความตกลง WTO ในโควตา
ต้องทําอย่างไร
คําตอบ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปและสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย โดยการจัดสรร
โควตาจะเป็นไปตามรายชื่อและปริมาณที่ 2 สมาคมดังกล่าวแจ้งต่อกรมการค้าต่างประเทศ
ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจะออกประกาศผลการจัดสรรในแต่ละปี
42. คําถาม ผู้ประกอบการที่ต้องการนําเข้าน้ํามันถั่วเหลืองฯ ภายใต้กรอบความตกลง AFTA ต้องทําอย่างไร
คําตอบ ผู้ประกอบการสามารถนําเข้าได้ไม่จํากัดปริมาณ อัตราภาษีร้อยละ 0 โดยแสดงหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า (Form D) แสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนําเข้า
43. คําถาม ผู้ประกอบการที่ต้องการนําเข้าถั่วเหลืองภายใต้กรอบความตกลง WTO ในโควตา ต้องทําอย่างไร
คําตอบ ผู้มีสิทธินําเข้าต้องเป็นไปตามรายชื่อที่คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืชกําหนด โดยกรมการ
ค้าต่างประเทศจะออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษี
ในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งสําหรับ
ปี 2563 – 2565 ผู้มีสิทธินําเข้าจํานวน 8 ราย ดังนี้
1. สมาคมผู้ผลิตน้ํามันถั่วเหลืองและรําข้าว
2. สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

-93. สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์
4. สมาคมปศุสัตว์ไทย
5. สมาคมผู้ค้าสินค้าเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน
6. สมาคมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
7. สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป
8. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
44. คําถาม ผู้ประกอบการที่ต้องการนําเข้าถั่วเหลืองภายใต้กรอบความตกลง AFTA ต้องทําอย่างไร
คําตอบ ต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน (แบบ ต.2) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าไว้กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี
2. นําเข้ามาเพื่อแปรรูปเป็นน้ํามันพืช อาหารคน หรืออาหารสัตว์ ในกิจการของตนเองไม่เกิน
ปริมาณที่ระบุไว้ในแผนการนําเข้าและการใช้
3. นําเข้าตามแผนการนําเข้าและการใช้ในกิจการของตนเองโดยมีสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า (Form D) ของประเทศที่ส่งออก สําเนาใบกํากับสินค้า (Invoice) และสําเนาใบตราส่ง
สินค้าหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้า
4. ผู้ขอหนังสือรับรองเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตในประเทศ
5. ผู้ขอหนังสือรับรองได้ให้คํารับรองว่าจะไม่นํามาจําหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ
6. ต้องนําเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืช หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจของด่านดังกล่าว
ปฏิบัติหน้าที่
45. คําถาม สินค้าน้ํามันปาล์มและน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์มที่ต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระ
ภาษีตามความตกลงการค้าระหว่างประเทศ มีพิกัดอัตราศุลกากรใดบ้าง
คําตอบ น้ํามันปาล์ม หมายความว่า น้ํามันปาล์มและแฟรกชั่นของน้ํามันปาล์มจะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่
ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี ตามพิกัดอัตราศุลการกรขาเข้าประเภทย่อยที่ 1511.10.00,
1511.90.20, 1511.90.31, 1511.90.32, 1511.90.36, 1511.90.37, 1511.90.39,
1511.90.41, 1511.90.42, 1511.90.49 น้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม หมายความว่าน้ํามันเนื้อใน
เมล็ดปาล์มและแฟรกชั่นของน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย
ที่ 1513.21.10, 1513.21.90, 1513.29.11, 1513.29.12, 1513.29.13, 1513.29.14,
1513.29.91, 1513.29.92, 1513.29.94, 1513.29.95, 1513.29.96, 1513.29.97
46. คําถาม กรมการค้าต่างประเทศกําหนดมาตรการบริหารการนําเข้าสินค้าน้ํามันปาล์มและน้ํามันเนื้อใน
เมล็ดปาล์มอย่างไร
คําตอบ น้ํามันปาล์มและน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ไทยผูกพันมาตรการโควตาภาษีตามความ
ตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ในโควตา ซึ่งกําหนดภาษีร้อยละ 20 ปริมาณ 4,860 ตัน/ปี และ
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ภาษีร้อยละ 0 ไม่จํากัดปริมาณนําเข้า โดยให้องค์การ
คลังสินค้า (อคส.) นําเข้าเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น สําหรับผู้ประกอบการที่มีโรงงานสกัด/
โรงกลั่นน้ํามันปาล์มฯ หรือนิติบุคคลที่มีประวัติการค้า จําหน่าย ผลิต แปรรูป บรรจุหีบห่อ
ใน
กิจการของตนเอง สามารถนําเข้าได้เฉพาะนอกโควตา WTO ที่ภาษีร้อยละ 143 และต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้นําเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

-1047. คําถาม การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าน้ํามันปาล์มฯ นอกโควตา WTO ต้องดําเนินการที่หน่วยงานใด และ
ใช้เอกสารประกอบการยื่นคําขอจดทะเบียนอะไรบ้าง
คําตอบ ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนที่กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ
โดยใช้เอกสารประกอบการยื่นคําขอจดทะเบียน ดังนี้
1. กรณีที่เป็นนิติบุคคล
1.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
1.2 หลักฐานหรือเอกสารแสดงว่าประกอบกิจการค้าน้ํามันปาล์มฯ เพื่อจําหน่าย ผลิต แปรรูป
บรรจุหีบห่อ หรือดําเนินการใดๆ ด้วยตนเอง ในระยะที่ผ่านมา
1.3 หลักฐานการชําระภาษีในการประกอบกิจการค้าน้ํามันปาล์มฯ ตามข้อ 1.2
1.4 สถานที่ตั้งและแผนผังแสดงสถานที่เก็บสินค้า ที่ผลิตสินค้า ที่แปรรูป ที่บรรจุหีบห่อ หรือ
ดําเนินการใดเกี่ยวกับน้ํามันปาล์มที่จะขอนําเข้า
2. กรณีที่เป็นโรงงานสกัดหรือโรงกลั่น
2.1 ต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานว่าเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานสกัดหรือโรงกลั่นน้ํามันปาล์มฯ
2.2 หลักฐานหรือเอกสารตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี
48. คําถาม การนําเข้าเมล็ดกาแฟภายใต้กรอบความตกลง AFTA มีอะไรบ้าง
คําตอบ การนําเข้าเมล็ดกาแฟดิบ อัตราภาษีร้อยละ 5 ส่วนการนําเข้าเมล็ดกาแฟคั่ว อัตราภาษีร้อยละ 0
โดยกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนําเข้า ดังนี้
1. ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรอง ได้แก่ (1) องค์การคลังสินค้า (อคส.) และ (2) นิติบุคคลที่ได้รับความ
เห็ น ชอบให้ นํ า เข้ า จากคณะอนุ ก รรมการพื ช สวน ภายใต้ ค ณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. เงื่อนไขการออกหนังสือรับรองฯ จะออกให้ตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพืชสวน
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
3. เมล็ดกาแฟดิบตามพิกัดศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย 0901.11.10, 0901.11.90, 0901.12.10,
0901.12.90 ต้องนําเข้าระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤศจิกายนของ แต่ละปี
49. คําถาม การนําเข้ากาแฟสําเร็จรูปภายใต้กรอบความตกลง AFTA มีอะไรบ้าง
คําตอบ การนําเข้ากาแฟสําเร็จรูป อัตราภาษีร้อยละ 0 โดยกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนําเข้า ดังนี้
1. ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองฯ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ากาแฟสําเร็จรูปไว้กับ
กรมการค้าต่างประเทศ
2. เงื่อนไขการออกหนังสือรับรองฯ จะออกให้ตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพืชสวน
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

-1150. คําถาม การนําเข้าสินค้ากาแฟสําเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กาแฟตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ สิ น ค้ า กาแฟสํ า เร็ จ รู ป หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟ (HS Code 2017) 2101.11.10, 2101.11.90,
2101.12.10, 2101.12.91, 2101.12.92 และ 2101.12.99 ผู้นําเข้าจะต้องขึ้นทะเบียนผู้นําเข้า
ตามกรอบ WTO และ AFTA สําหรับกรอบอื่นๆ ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้า จากนั้นผู้นําเข้า
ต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศทุก
กรอบความตกลงฯ (WTO TAFTA AKFTA JTEPA AFTA และ ไทย - ชิลี) ที่ออกโดยกรมการ
ค้าต่างประเทศ ไปแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อประกอบการนําเข้า โดยที่กรมศุลกากรจะเรียกเก็บ
อัตราอากรขาเข้าตามที่ไทยได้ผูกพันไว้ตามแต่ละกรอบความตกลงฯ
51. คําถาม ขั้นตอนการส่งออกข้าวและเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร
คําตอบ ตามขั้นตอนที่ปรากฏในเอกสาร 2
52. คําถาม ขั้นตอนการส่งออกข้าวชายแดน
คําตอบ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับต่างประเทศ
และมีวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศเฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับ
ประเทศไทย โดยมีมูลค่าการส่งออกข้าวได้ไม่เกินวันละ 5 ล้านบาท และปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ปรากฏในเอกสาร 3
53. คําถาม ขั้นตอนการนําเข้าข้าวภายใต้ WTO
คําตอบ ตามขั้นตอนที่ปรากฏในเอกสาร 4
54. คําถาม ขั้นตอนการนําเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
คําตอบ ตามขั้นตอนที่ปรากฏในเอกสาร 5
55. คําถาม การส่งออกข้าวภายใต้โควตา EU
คําตอบ ตามขัน้ ตอนที่ปรากฏในเอกสาร 6
56. คําถาม ผู้ขอใช้/ต่ออายุเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย กรณีเป็นผู้ส่งข้าวหอมมะลิไทยออกไปนอก
ราชอาณาจักรต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
คําตอบ ต้องเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยไว้กับ
สํานักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ
57. คําถาม เอกสารที่ยื่นขอใช้/ต่ออายุเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย กรณีเป็นผู้ส่งข้าวหอมมะลิไทย
ออกไปนอกราชอาณาจักร มีอะไรบ้าง
คําตอบ 1. หนังสือแสดงความจํานงขอใช้หรือต่ออายุเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
(ตามแบบข้ อบั งคั บกรมการค้าต่างประเทศว่ าด้วยการใช้เครื่ องหมายรับรองข้ าวหอมมะลิไทย
พ.ศ. 2562)
2. สําเนาใบทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน (มส.5)
3. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกําหนด

-124. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทํา)
58. คําถาม ผู้ขอใช้/ต่ออายุเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย กรณีเป็นผู้ผลิตเพื่อจําหน่ายข้าวหอมมะลิไทย
ในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
คําตอบ ต้องเป็นโรงสีที่ผลิตและจําหน่ายข้าวหอมมะลิไทยที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด และ
ต้องผ่านการรับรองจากจังหวัดในแหล่งผลิตที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานข้าวหอม
มะลิไทยกับกรมการค้าต่างประเทศ
59. คําถาม เอกสารที่ยื่นขอใช้/ต่ออายุเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย กรณีเป็นผู้ผลิตเพื่อจําหน่ายข้าว
หอมมะลิไทยในประเทศ (โรงสี) มีอะไรบ้าง
คําตอบ 1. หนังสือแสดงความจํานงขอใช้หรือต่ออายุเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
(ตามแบบข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
พ.ศ. 2562)
2. สําเนาหนังสือรับรองจากจังหวัดในแหล่งผลิตที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
ข้าวหอมมะลิไทยกับกรมการค้าต่างประเทศ
3. ตรา หรือเครื่องหมายการค้า ที่ใช้แสดงร่วมกับเครื่องหมายรับรอง
4. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกําหนด
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทํา)
60. คําถาม ผู้ ข อใช้ / ต่ อ อายุเ ครื่ อ งหมายรั บ รองข้า วหอมมะลิ ไ ทย กรณี เ ป็ น ผู้จํ าหน่ า ยข้า วหอมมะลิไ ทย
ในประเทศต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
คําตอบ ต้องเป็นผู้ประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง หรือห้างสรรพสินค้า ซึ่งจัดจําหน่ายข้าวหอมมะลิไทยที่ผลิต
จากโรงสีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
61. คําถาม เอกสารที่ยื่นขอใช้/ต่ออายุเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย กรณีเป็นผู้จําหน่ายข้าวหอม
มะลิไทยในประเทศ มีอะไรบ้าง
คําตอบ 1. หนังสือแสดงความจํานงขอใช้หรือต่ออายุเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
(ตามแบบข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ. 2562)
2. หลักฐานที่แสดงว่ามีการซื้อ ใช้ หรือจําหน่ายข้าวหอมมะลิไทยของผู้ผลิตเพื่อจําหน่าย ข้าว
หอมมะลิไทยในประเทศ (โรงสี) ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
3. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกําหนด
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทํา)

-1362. คําถาม ผู้ขอใช้/ต่ออายุเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย กรณีเป็นผู้ใช้ข้าวหอมมะลิไทยเพื่อให้บริการ
ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
คําตอบ ต้ องเป็ นผู้ ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร ซึ่ งตั้ งอยู่ ภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศที่ให้บริการโดยใช้ข้าวหอมมะลิไทย จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. กรณี ใ ห้ บ ริ ก ารในต่ า งประเทศต้ อ งใช้ ข้ า วหอมมะลิ ไ ทยที่ ส่ ง ออกจากประเทศไทยของ
ผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยที่ได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวหอม
มะลิไทยจากกรมการค้าต่างประเทศ โดยต้องไม่ได้ผ่านการบรรจุใหม่ในต่างประเทศ
2. กรณีให้บริการในประเทศต้องใช้ข้าวหอมมะลิไทยจากโรงสีที่ผลิตและจําหน่ายข้าวหอม มะลิ
ไทย หรือผู้ประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง หรือห้างสรรพสินค้า ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
รับรองข้าวหอมมะลิไทยจากกรมการค้าต่างประเทศ
63. คําถาม เอกสารที่ยื่นขอใช้/ต่ออายุเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย กรณีเป็นผู้ใช้ข้าวหอมมะลิไทย
เพื่อให้บริการ มีอะไรบ้าง
คําตอบ 1. หนังสือแสดงความจํานงขอใช้หรือต่ออายุเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
(ตามแบบข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
พ.ศ. 2562)
2. หลักฐานที่แสดงว่ามีการซื้อ ใช้ หรือจําหน่ายข้าวหอมมะลิไทยของผู้ผลิต ผู้จําหน่าย ผู้ส่งออก
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยแล้วแต่กรณี
3. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกําหนด
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทํา)
64. คําถาม ผู้ขอใช้/ต่ออายุเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย กรณีเป็นผู้ใช้ข้าวหอมมะลิไทยเพื่อแปรรูป
เป็นข้าวหอมมะลิไทยพร้อมบริโภค ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
คําตอบ ต้องเป็นผู้ผลิตข้าวหอมมะลิไทยพร้อมบริโภคที่ใช้ข้าวหอมมะลิไทยของผู้ผลิตเพื่อจําหน่ายข้าว
หอมมะลิไทย (โรงสี) หรือผู้ประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง หรือห้างสรรพสินค้า ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย จากกรมการค้าต่างประเทศ ยกเว้น หากเป็นผู้ผลิตหรือ
จําหน่ายข้าวหอมมะลิไทยในประเทศหรือเป็นผู้ใช้ข้าวหอมมะลิไทยเพื่อให้บริการให้ถือว่า
มี
คุณสมบัติเป็นผู้ใช้ข้าวหอมมะลิไทยเพื่อแปรรูปเป็นข้าวหอมมะลิไทยพร้อมบริโภค
65. คําถาม เอกสารที่ยื่นขอใช้/ต่ออายุเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย กรณีเป็นผู้ใช้ข้าวหอมมะลิไทย เพื่อ
แปรรูปเป็นข้าวหอมมะลิไทยพร้อมบริโภค มีอะไรบ้าง
คําตอบ 1. หนังสือแสดงความจํานงขอใช้หรือต่ออายุเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
(ตามแบบข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
พ.ศ. 2562)
2. หลักฐานที่แสดงว่ามีการซื้อ ใช้ หรือจําหน่ายข้าวหอมมะลิไทยของผู้ผลิต หรือผู้จําหน่าย
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย แล้วแต่กรณี
3. ตรา หรือเครื่องหมายการค้า ที่ใช้แสดงร่วมกับเครื่องหมายรับรอง
4. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพและกําลังการผลิตเพื่อแปรรูปเป็นข้าวหอมมะลิไทย
พร้อมบริโภค ตามมาตฐานการผลิตของอุตสาหกรรรมอาหาร ได้แก่

-14- GMP (Good Manufacturing Practice)
- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
- Codex (Codex Alimentarius Commission) หรือ
- มาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ ซึ่งเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
5. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกําหนด
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทํา)
66. คําถาม สินค้ามาตรฐาน คืออะไร
คําตอบ สิ น ค้ า มาตรฐาน หมายความว่ า สิ น ค้ า ที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนดให้ เ ป็ น สิ น ค้ า มาตรฐานตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
67. คําถาม สินค้ามาตรฐานมีกี่ชนิด อะไรบ้าง
คําตอบ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
สินค้ามาตรฐานที่ได้กําหนดมาตรฐานสินค้าส่งออกในปัจจุบัน มี 10 ชนิด ได้แก่
1. ข้าวโพด
2. ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง
3. ข้าวหอมมะลิไทย
4. ข้าวฟ่าง
5. แป้งมันสําปะหลัง
6. ปลาป่น
7. ไม้สักแปรรูป
8. ปุยนุ่น
9. ถั่วเขียว
10. ถั่วเขียวผิวดํา
68. คําถาม ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานต้องมีคุณสมบัติใด
คําตอบ ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ในกรณีเป็น
- นิติบุคคล ต้องมีวัตถุประสงค์ระบุไว้โดยชัดแจ้งว่าทําการค้าขาออก
- บุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้มีอาชีพทําการค้าขาออก
2. เป็นสมาชิกของสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าสินค้ามาตรฐาน
ชนิดที่ขอจดทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออก
3. มีเงินทุนที่ชําระแล้ว หรือที่นํามาใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจตามที่จดทะเบียนไว้
ณ
หอทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แล้วแต่กรณี ดังนี้
สินค้าข้าวหอมมะลิไทย - ต้องมีเงินทุนที่ชําระแล้วไม่ต่ํากว่า 1,000,000 บาท
สินค้ามาตรฐานอื่น ๆ - ต้องมีเงินทุนที่ชําระแล้วไม่ต่ํากว่า 200,000 บาท
4. มีสํานักงานที่แน่นอนมีพนักงานและอุปกรณ์ที่จําเป็นแก่การดําเนินธุรกิจเป็นผู้ทําการค้าขาออก

-1569. คําถาม การขอจดทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานสามารถยื่นคําร้องผ่านช่องทางใด
คําตอบ ท่านสามารถยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออก (แบบ มส.1) พร้อมแนบเอกสารและ
หลั ก ฐานประกอบคํ า ร้ อ งขอผ่ า นระบบให้ บ ริ ก ารมาตรฐานสิ น ค้ า ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(http://ocs.dft.go.th) หากมี ข้ อ สงสั ย สามารถติ ด ต่ อ ขอรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ กลุ่ ม งาน
ทะเบี ย นและใบอนุ ญ าตสิ น ค้ า มาตรฐาน กองมาตรฐานสิ น ค้ า นํ า เข้ า ส่ ง ออก กรมการค้ า
ต่างประเทศ โทร. 02-547-4749, 02-547-5149
70. คําถาม การยื่นต่ออายุใบทะเบียนผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ต้องทําอย่างไร
คําตอบ ท่านจะต้องยื่นคําร้องขอต่ออายุใบทะเบียนผู้ทําการค้าขอออก ซึ่งสินค้ามาตรฐาน (แบบ มส. 10)
พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําร้องขอผ่านระบบให้บริการมาตรฐานสินค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (http://ocs.dft.go.th) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของปีที่ใบทะเบี ย นนั้น
จะหมดอายุ
71. คําถาม หากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงาน จะต้องแจ้งสํานักงานมาตรฐานสินค้า หรือไม่
คําตอบ ท่านจะต้องยื่นคําร้องขอทั่วไป (แบบ มส.18) กรณีขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงาน ภายใน 30 วันนับ
แต่วันเลิก ย้าย หรือเปลี่ยนแปลง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503มาตรา ๑๕
การเลิก ทํา การค้า ขาออกซึ่ง สิน ค้า มาตรฐานซึ่ง ได้จ ดทะเบีย นแล้ว ทั้ง หมดหรือ เฉพาะสิน ค้า
มาตรฐานบางประเภทหรือบางชนิด การย้ายสํานักงาน การเปลี่ยนผู้จัดการหรือกรรมการ หรือ
ใดๆ ให้ผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ให้ผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานแจ้งการเลิก ย้าย
หรือเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือการเปลี่ยนแปลงภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่
วันเลิก ย้าย
หรือเปลี่ยนแปลง
72. คําถาม อยากทราบว่าสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม APi สนับสนุนผู้ประกอบการอย่างไร
คําตอบ APi เราทําหน้าที่ 2 ด้าน คือ (1) อํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ (2) ส่งเสริมผู้ประกอบการ
โดยส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
73. คําถาม อยากสมัครเข้าร่วมกับสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม APi หรือเข้าร่วมโครงการของ Api
คําตอบ หากต้องการสมัครเป็นสมาชิกของทาง APi หรือต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้จัดส่งรายละเอียด
ดัง นี้ (1) ชื่อ บริษัท (2) ผลิต ภัณฑ์/ Brand (3) ชื่อ ผู้ป ระสานงาน /เบอร์โ ทร (4) e-mail (5)
Line ID (6) ข้อ มูล ผลิต ภัณ ฑ์เ กี่ย วกับ การเป็น สิน ค้า เกษตรนวัต กรรม หรือ งานวิจัยที่รองรับ
(7) แนบมาตรฐานที่ ไ ด้ รั บ ของสิ น ค้ า เช่ น อย. (8) แนบรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มาที่ e-mail :
apiinspire@gmail.com
74. คําถาม ต้องการสมัครเข้าร่วมบูธของ APi
คําตอบ หากต้ อ งการสมั ค รเป็ น สมาชิ ก ของทาง APi หรื อ ต้ อ งการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ จั ด ส่ ง
รายละเอียด ดังนี้ (1) ชื ่อ บริษ ัท (2) ผลิต ภัณ ฑ์/ Brand (3) ชื่อ ผู้ป ระสานงาน /เบอร์โ ทร
(4) E-mail (5) Line ID (6) ข้อ มูล ผลิต ภัณ ฑ์เ กี่ย วกับ การเป็น สิน ค้า เกษตรนวัต กรรม หรือ
งานวิจัยที่รองรับ (7) แนบมาตรฐานที่ได้รับของสินค้า เช่น อย. (8) แนบรูปผลิตภัณฑ์ มาที่ email : apiinspire@gmail.com

-1675. คําถาม กิจกรรมของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม APi มีอะไรบ้าง
คําตอบ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของทางสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม APi ได้ที่
https://www.facebook.com/APiinspire/
76. คําถาม สินค้าเกษตรนวัตกรรมคืออะไร
คําตอบ สินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งเกิดจากการนําเทคโนโลยีมาปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด ให้ผลผลิตทางการ
เกษตรกลายเป็นสินค้าใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยรวมถึงการใช้สูตรการผลิตใหม่ กระบวนการผลิต
ใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ใหม่
77. คําถาม อยากสร้างสินค้าเกษตรนวัตกรรม / มีวัตถุดิบจะทําอย่างไรให้เป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรม
คําตอบ ด้วยสถาบัน APi เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการตลาดเป็นหลัก ในส่วนของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และงานวิจัย จะมีหน่วยงานพันธมิตรของเรา ที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ โดยท่านสามารถ
ติด ต่อ ไปได้ที่ (1) ศูน ย์ AGRITEC 096-996-4100 (2) สกสว. 02-278-8200 (3) สวก. 02579-7435
78. คําถาม การยื่นขอตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด สามารถยื่นได้กี่วิธี
คําตอบ ๑. สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ ๐๑ ถึงตอนที่ ๒๔ (สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป)
สามารถยื่นผ่านทางระบบปกติ (Manual) ให้ใช้แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้า
ทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พร้อมกับการยื่นขอหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการตรวจคุณสมบัติของ
สินค้าทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ ๒๕ ถึงตอนที่ ๙๗ (สินค้าอุตสาหกรรม) สามารถยื่นขอ
ตรวจสอบได้ ๒ วิธี คือผ่านระบบปกติ (Manual) หรือผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
โดยจะต้องยื่นก่อนการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ดังนี้
(๒.๑) กรณียื่นตรวจสอบผ่านระบบปกติ (Manual) ให้ใช้แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติฯ
และคํ า รั บ รองต้ น ทุ น และรายละเอี ย ดการผลิ ต สิ น ค้ า ตามประกาศกรมการค้ า
ต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้สิ ทธิ
พิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๒ มายื่นที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส สํานักบริการ
การค้าต่างประเทศ ชั้น ๓ กรมการค้าต่างประเทศ จ. นนทบุรี หรือที่สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ
(๒.๒) กรณีการยื่นตรวจสอบผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ให้กรอกรหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่าน (User name / Password) เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูล ต้นทุนการผลิต
สินค้าและส่งข้อมูลผ่านทาง Website : www.dft.go.th โดยผู้ประกอบการจะต้อง
พิมพ์คํารับรองข้อมูลการผลิตสินค้าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าออกจาก
ระบบฯ และนําคํารับรองฯ มายื่นที่กลุ่มตรวจสอบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า กองบริหาร
การนําเข้าและรับรองถิ่นกําเนิด ชั้น ๓ กรมการค้าต่างประเทศ จ. นนทบุรี หรือที่
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ
12.

-1779. คําถาม หากไม่ทราบพิกัดศุลกากรจะสามารถค้นหาได้อย่างไร
คําตอบ สามารถตรวจสอบพิกัดศุลกากรได้ที่ สํานักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
http://www.customs.go.th หรือโทรศัพท์ 02-667-7000 ต่อ 20-5144
80. คําถาม

ผู้ขอขึ้นทะเบียนโครงการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification)
ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
คําตอบ คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนอาเซียน
1. เป็นนิติบุคคล
2. เป็นผู้ที่เคยส่งออกสินค้าไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใช้หลักฐานรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
3. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกดําเนินมาตรการ
4. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิ
5. ไม่เป็นนิติบุคคลที่มีผู้มีอํานาจกระทําการแทนเป็นบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอน
การขึ้นทะเบียน
คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนสวิสเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์
1. เป็นนิติบุคคล
2. มีประวัติได้รับหนังสือรับรอง Form A หรือ
แสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าสินค้าเกษตรหรือสินค้าเกษตรแปรรูป ตามพิกัดศุลกากรตอนที่ 01
ถึงตอนที่ 24 มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย หรือใบรับรองผลการตรวจคุณสมบัติทางด้าน ถิ่น
กําเนิดของสินค้าอุตสาหกรรมตามพิกัดศุลกากรตอนที่ 25 ถึงตอนที่ 97 เป็นไปตามกฎว่าด้วย
ถิ่นกําเนิดสินค้าของสมาพันธรัฐสวิสและราชอาณาจักรนอร์เวย์ แล้วแต่กรณี หรือผู้รับมอบ
อํานาจที่ผ่านการฝึกอบรมด้านความรู้เกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของสมาพันธรัฐสวิส
และราชอาณาจั ก รนอร์ เ วย์ จากกรมการค้ า ต่ า งประเทศ หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก รมการค้ า
ต่างประเทศมอบหมาย
3. ไม่เป็นนิติบุคคลที่ถูกระงับการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
4. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิ
5. ไม่เป็นนิติบุคคลที่มีผู้มีอํานาจกระทําการแทนเป็นบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอน
การขึ้นทะเบียน

81. คําถาม ผู้นําเข้าที่ไม่สามารถขอหนังสือรับรองการนําเข้าได้ เนื่องจากติดรายงานการนําเข้าต้องทําอย่างไร
คําตอบ ต้องเข้าไปรายงานผ่านระบบรายงานการนําเข้า - ส่งออกของกรมการค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์
http://e-report.dft.go.th/ ก่อนจึงจะสามารถขอหนังสือรับรองในครั้งต่อไปได้
82. คําถาม เอกสารที่ใช้แนบประกอบการพิจารณาในการใช้งานระบบ Digital Signature จํากัดจํานวนไฟล์
เอกสารหรือไม่
คําตอบ ไม่จํากัดจํานวนไฟล์เอกสาร โดยให้ scan เอกสารแยกเป็นแต่ละไฟล์ โดยมีขนาดความจุของ
หน่วยความจําแต่ละไฟล์ได้ไม่เกิน 3 เมกะไบต์ (Megabyte)

-1883. คําถาม

ระบบ Electronic Signature and Seal กรณี เลื อกลายมื อชื่ อกรรมการแสดงบน Form แต่ ให้
ผู้รับมอบมารับ Form ได้หรือไม่ และบนแบบฟอร์มคําขอจะแสดงลายมือชื่อของผู้รับมอบแบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
คําตอบ ได้ เนื่องจากในระบบ ESS ต้องเลือกผู้รับมอบที่ต้องการให้มารับ Form เช่นเดียวกับระบบ EDI
และบนคําขอจะแสดงลายมือชื่อของผู้รับมอบแบบอิเล็กทรอนิกส์

84. คําถาม “การนํ า ผ่ า น” ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการส่ ง ออกไปนอกและการนํ า เข้ า มาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความหมายอย่างไร
คําตอบ ตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “นําผ่าน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไป
นอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีความหมาย ดังนี้
“นํา ผ่า น” หมายความว่า นํา หรือ ส่ง สิน ค้า ผ่า นราชอาณาจัก รโดยมีจุด เริ่ม ต้น และจุด สิ้น สุด
ของการขนส่งนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการพักสินค้า การเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ หรือการ
เพิ่ม หรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุสินค้าในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ในการขนส่งหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้
จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งสินค้านั้นในราชอาณาจักร”
85. คําถาม สินค้าที่ใช้ได้สองทางคืออะไร
คําตอบ “สินค้าที่ใช้ได้สองทาง” (Dual - use items : DUI) เป็นสินค้าที่สามารถนําไปใช้ได้ทั้งในเชิงพาณิชย์
หรือในทางทหาร โดยการนําไปใช้ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ ลําเลียง หรือกระทํา
ด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ หรือที่เรียกว่า “อาวุธที่มี
อานุภาพทําลายล้างสูง” (Weapons of Mass Destruction : WMD) ทําให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้อื่นในวงกว้าง โดยสินค้า DUI จะเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคโดยเฉพาะเพื่อนําไปผลิต
WMD ได้ กลุ่มอุ ตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกั บสินค้าที่ใช้ได้สองทาง ประกอบด้วย อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ เซ็นเซอร์และเลเซอร์ โทรคมนาคม และการบินและอวกาศการเดินเรือ เป็นต้น
86. คําถาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้ได้สองทางคือกฎหมายอะไร และจะมีผลบังคับใช้เมื่อไร
คําตอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ดี
ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จะต้องออกกฎหมายลูกหรือกฎหมายอนุบัญญัติเพื่อ
กําหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงการกําหนดกิจกรรมควบคุม
สิ น ค้ า ควบคุ ม ขั้ น ตอนในการขึ้ น ทะเบี ย นและการขอรั บ ใบอนุ ญ าต และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดตามข่าวสารการประกาศกฎหมายดังกล่าวทางเว็บไซต์กรมการค้า
ต่างประเทศ http://www.dft.go.th เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
และไม่เป็นอุปสรรค

-1987. คําถาม แผนการบังคับใช้มาตรการและการเปิดระบบ e - TCWMD เพื่อขึ้นทะเบียนและขออนุญาต
คําตอบ กรมฯ อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ทํ า กฎหมายอนุ บั ญ ญั ติ ภ ายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารควบคุ ม สิ น ค้ า ที่
เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. 2562 (โดยในเบื้องต้นจะกําหนด
มาตรการสําหรับกิจกรรมส่งออก และส่งกลับก่อน และจะทยอยกําหนดมาตรการควบคุมกิจกรรม
อื่น ๆ ต่อไปตามความเหมาะสม) และพัฒนาระบบ e-TCWMD เพื่อให้สามารถรองรับการบังคับใช้
กฎหมายได้ โดยคาดว่าจะเริ่มใช้บังคับกฎหมายประมาณไตรมาส 3 ของปี 2563
88. คําถาม ใครคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. 2562 นี้
คําตอบ ผู้ที่ดําเนินกิจกรรมส่งออก ส่งกลับ ถ่ายลํา ผ่านแดน และเป็นคนกลางซึ่งสินค้าที่ใช้ได้สองทางไป
นอกราชอาณาจักร
89. คําถาม ผู้ประกอบการสินค้าที่ใช้ได้สองทางต้องเตรียมตัวอย่างไร
คําตอบ ในเบื้องต้น ผู้ประกอบการควรตรวจสอบว่าสินค้าที่ส่งออกหรือส่งกลับเป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
หรือไม่ โดยสามารถศึกษาคุณสมบัติของสินค้าได้จากบัญชีสินค้าที่ใช้ได้สองทางของสหภาพยุโรป
หรือ EU List 2019 (ทั้งนี้ กรมฯ จะมีการทบทวนปรับปรุงบัญชีฯ ทุก 1 - 2 ปี) ภายใต้กฎระเบียบ
Council Regulation (EC) No. 428/2009 (List of Dual - Use Items) หรื อปรึ กษาเจ้า หน้า ที่
กรมการค้าต่างประเทศ เมื่อทราบว่าเป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทางจะต้องเตรียมขึ้นทะเบียนและยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตกับกรมการค้าต่างประเทศผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - TCWMD) ก่อนส่งออก
หรือส่งกลับสินค้าที่ใช้ได้สองทางไปนอกราชอาณาจักร
90. คําถาม กรมการค้าต่างประเทศ จะมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ได้สองทางเมื่อไร
คําตอบ กรมการค้าต่างประเทศ จะมีการจัดอบรมสัมมนาภายในปี 2563 ภายหลังการประกาศอนุบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าต่าง ๆ เกี่ยวกับการอบรม
สัมมนาผ่านทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.go.th
91. คําถาม มาตรการ AD/CVD/SG/AC คืออะไร
คําตอบ 1. มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti - dumping Measure : AD)
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti - dumping : AD) เป็นมาตรการทางการค้าที่ประเทศ
ผู้นําเข้าใช้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะได้รับ
ความเสียหายจากการทุ่มตลาดอันเกิดจากการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ไม่เป็นธรรม
2. มาตรการปกป้องการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure : SG)
มาตรการปกป้องการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น เป็นมาตรการทางการค้าที่ประเทศผู้นําเข้าใช้
ในการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะได้รับความ
เสียหายจากการนําข้าที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าปกติ เพื่อเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมภายในของ
ประเทศดังกล่าวสามารถปรับตัวให้สามารถแข่งขันกับสินค้านําเข้าได้
3. มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty Measure : CVD)
มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty : CVD) เป็นมาตรการทางการค้า
ที่ประเทศผู้นําเข้าใช้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับความเสียหาย หรือมีแนวโน้ม

-20ที่ จ ะได้ รั บ ความเสี ย หายจากการอุ ด หนุ น อั น เกิ ด จากการนํ า เข้ า สิ น ค้ า จากต่ า งประเทศ
ที่ไม่เป็นธรรม
4. ความหมายของ (Anti - Circumvention Measure : AC)
Circumvention หรือ การหลบเลี่ยงมาตรการ AD/CVD คือ การที่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ
ผู้ประกอบสิ นค้ า กระทํ าการด้ วยวิ ธีต่างๆ เพื่อจะได้ไม่ต้องชําระอากร AD/CVD ที่ประเทศ
ผู้นําเข้ากําหนดขึ้น
ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaitr.go.th ในหัวข้อมาตรการ
AD/CVD/SG/AC และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการ AD/CVD/SG สามารถโทร
มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า โทรศัพท์ 02-5475081 และมาตรการ AC สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองกองบริหารการ
นําเข้าและรับรองถิ่นกําเนิด โทรศัพท์ 02-547-5084
92. คําถาม สินค้า... พิกัด.. จากประเทศ... ถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด หรือมาตรการอื่นๆ หรือไม่
คําตอบ สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์โดยเข้า (https://www.thaitr.go.th > กรอกพิกัด
ศุลกากร (4,6,8,11 หลัก) ลงในช่องค้นหาและกด Enter) หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการไต่สวนหรือ
ใช้มาตรการในสินค้าพิกัดนั้นๆ จะมีประกาศกรมฯ/คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆ ขึ้นมา
ให้ทําการดาวน์โหลดและนํามาศึกษาก่อนหากมีประเด็นสงสัยสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียด
เพิ่ มเติ มได้ ที่ กรมการค้ าต่ างประเทศ กองปกป้ องและตอบโต้ ทางการค้ า ซึ่ งจะโอนสายไปยั ง
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลสินค้าชนิดนั้นๆ โดยตรง หรือโทรศัพท์ 02-547-5081
93. คําถาม หากต้องการทราบข้อมูลสินค้าที่ไทยใช้มาตรการ และไทยถูกใช้มาตรการ สามารถตรวจสอบได้
อย่างไร
คําตอบ เข้าเว็บไซต์ https://www.thaitr.go.th > คลิกที่สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ หรือ สินค้าที่ไทยถูกใช้
มาตรการ
94. คําถาม หากได้รั บการยกเว้ นให้ เรียกเก็บอากรร้อยละ 0 ภายใต้กฎหมาย 3 ฉบั บ (1) กรมศุลกากร
(2) สํ านั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (3) การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่งประเทศไทย
ต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ เนื่องจากเป็นแนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยงานต้นสังกัด
1. กรมศุลกากร www.customs.go.th หรือโทรศัพท์ 02-667-6000
2. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน https://www.boi.go.th หรือ
โทรศัพท์ 02-553-8111
3. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.ieat.go.th หรือโทรศัพท์ 02-253-0561

