ค�ำน�ำ
สินค้าเกษตร 23 รายการ ซึ่งประกอบด้วย นมดิบและนมพร้อมดื่ม นมผงขาดมันเนย มันฝรั่งสดหรือ
แช่เย็น หอมหัวใหญ่ กระเทียม มะพร้าวและมะพร้าวฝอย ล�ำไยแห้ง เมล็ดกาแฟ ชา(ชาใบ ชาผง) พริกไทย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว เมล็ดถั่วเหลือง เนื้อมะพร้าวแห้ง เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ น�้ำมันถั่วเหลือง น�้ำมันปาล์ม
และน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น�้ำมันมะพร้าว น�้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์กาแฟ กากถั่วเหลือง ไหมดิบ (ยังไม่เข้า
เกลียว) และใบยาสูบ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและมีความเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรจ�ำนวนมาก ซึ่งภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ก�ำหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการน�ำเข้ามา
ในราชอาณาจักร เพื่อให้การน�ำเข้าเป็นไปด้วยความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization :
WTO) และได้ผูกพันสินค้าเกษตร 23 รายการข้างต้นไว้ภายใต้กรอบความตกลงการเกษตร ซึ่งในหลักการต้อง
ยกเลิกมาตรการห้ามหรือจ�ำกัดการน�ำเข้าที่มิใช่ภาษี และก�ำหนดเป็นมาตรการโควตาภาษี (Tariff Rate
Quota : TRQ) แทน และได้ผูกพันมาตรการโควตาภาษี (TRQ) ไว้ในความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ อีกรวมทั้งสิ้น
7 ความตกลง ซึ่งได้แก่ ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้
ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี
(AKFTA) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
กรมการค้าต่างประเทศจึงได้จัดท�ำหนังสือการน�ำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่าง
ประเทศฉบับนีข้ นึ้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผนู้ ำ� เข้า รวมทัง้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ ว
กับมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และขั้นตอนในการขออนุญาตน�ำเข้าสินค้าเกษตรที่มีมาตรการโควตา
ภาษีตามพันธกรณีที่ได้ผูกพันไว้กับประเทศภาคีสมาชิกตามความตกลงต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเวบไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ(www.dft.go.th) อีกทางหนึง่ ด้วย

สำ�นักมาตรการทางการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ
กันยายน 2554

พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

6

ความตกลง WTO
ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP)
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP)
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA)
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

6
9
11
13
15
16
17
18

หลักเกณฑ์การน�ำสินค้าเกษตร 22 รายการเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

23

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นมดิบและนมพร้อมดื่ม
นมผงขาดมันเนย
มันฝรั่ง และหัวพันธุ์มันฝรั่ง
หอมหัวใหญ่ และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่
กระเทียม
มะพร้าวและมะพร้าวฝอย
ล�ำไยแห้ง
เมล็ดกาแฟ และผลิตภัณฑ์กาแฟ
ชา		
พริกไทย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าว		
เมล็ดถั่วเหลือง
เนื้อมะพร้าวแห้ง

24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
49
51

15.
16.
17.
18.
19.
20.

น�้ำมันถั่วเหลือง
น�้ำมันปาล์มและน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
น�้ำมันมะพร้าว
น�้ำตาลทราย
กากถั่วเหลือง
เส้นไหม

52
53
56
57
60
62

การยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร

64

ประเภทหนังสือรับรอง
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอ
การยื่นขอหนังสือรับรองด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ผ่านทาง Internet
อายุหนังสือรับรอง
การรายงานการน�ำเข้าและบทลงโทษ

64
64
65
65
65

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 9
ภาคผนวก 10

67
ตาราง TRQ TAFTA
ตาราง TRQ TNZCEP
แบบ ร.1
แบบ ร.2
แบบ ร.3
แบบ ร.4
แบบ ต.1
แบบ ต.2
แบบ ต.3
แบบ ต.4

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ภาคผนวก 11
ภาคผนวก 12
ภาคผนวก 13
ภาคผนวก 14
ภาคผนวก 15
			
ภาคผนวก 16
ภาคผนวก 17
ภาคผนวก 18
			
ภาคผนวก 19
			
ภาคผนวก 20
			
ภาคผนวก 21
			
ภาคผนวก 22
			
ภาคผนวก 23
			
ภาคผนวก 24
			

แบบ ข.1
แบบ ข.2
แบบ ข.3
แบบ ข.4
แบบรายงานการน�ำเข้า ตามความตกลง WTO และ FTA ใน และ นอกโควตา
สินค้า 21 รายการ
แบบรายงานการน�ำเข้า ตามความตกลง WTO สินค้า ข้าว
แบบค�ำขอขึ้นทะเบียน AFTA สินค้า ข้าว (แบบ กข.1 กข.2 และ กข.3)
แบบค�ำขอขึ้นทะเบียน AFTA สินค้า กาแฟ ชา น�้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม
และนมผงขาดมันเนย (แบบ ทอ.1 และ ทอ.2)
แบบรายงานการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA สินค้า กาแฟ ชา
น�้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย
แบบค�ำขอขึ้นทะเบียน AFTA สินค้า เมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง
และน�้ำมันมะพร้าว (แบบ ทอ.3 และ ทอ.4)
แบบรายงานการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA สินค้า เมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว
เนื้อมะพร้าวแห้ง และน�้ำมันมะพร้าว
แบบค�ำขอขึ้นทะเบียน AFTA สินค้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์
(แบบ ทอ.5)
แบบค�ำขอขึ้นทะเบียน AFTA สินค้า มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม
ล�ำไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ (แบบ ทอ.7 และ ทอ.8)
แบบรายงานการน�ำเข้า ตามความตกลง AFTA สินค้า มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่
กระเทียม ล�ำไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่

78
79
80
81
82
83
84
87
89
90
92
93
94
96

กรมการค้าต่างประเทศ

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

6

พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ใน
ปี 2538 และได้ผูกพันสินค้าเกษตร 23 รายการไว้ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการเกษตร ซึ่งในหลักการ
ต้องยกเลิกมาตรการห้ามหรือจ�ำกัดการน�ำเข้าที่มิใช่ภาษี โดยก�ำหนดเป็นมาตรการโควตาภาษี (Tariff Rate
Quota : TRQ) เพื่อการก�ำกับดูแลการน�ำเข้า และนอกจากนี้ ยังได้ผูกพันมาตรการโควตาภาษีสินค้าเกษตรไว้
ในความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ อีกรวมทั้งสิ้น 7 ความตกลง ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย
(TAFTA) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน(ACFTA) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น
(AJCEP) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
สินค้าเกษตร 23 รายการ ประกอบด้วย นมดิบและนมพร้อมดื่ม นมผงขาดมันเนย มันฝรั่งสดหรือ
แช่เย็น หอมหัวใหญ่ กระเทียม มะพร้าวและมะพร้าวฝอย ล�ำไยแห้ง เมล็ดกาแฟ ชา(ชาใบ ชาผง) พริกไทย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว เมล็ดถั่วเหลือง เนื้อมะพร้าวแห้ง เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ น�้ำมันถั่วเหลือง น�้ำมันปาล์ม
และน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น�้ำมันมะพร้าว น�้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์กาแฟ กากถั่วเหลือง ไหมดิบ (ยังไม่เข้า
เกลียว) และใบยาสูบ เป็นสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก�ำหนดมาตรการควบคุมการน�ำเข้าโดยต้องขออนุญาต
ในการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่
สินค้า และยังคงมีผลบังคับใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
หลักเกณฑ์การน�ำเข้าสินค้าภายใต้มาตรการโควตาภาษีตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ผู้น�ำเข้าจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการน�ำเข้าที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด แต่ต้องปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน�ำเข้าของแต่ละความตกลง และต้องมีหนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิช�ำระภาษี ทั้งในหรือนอกโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ที่ออกโดยกรม
การค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่กระทรวงพาณิชย์มอบหมายไปแสดงต่อกรมศุลกากร เพื่อประกอบ
การน�ำเข้า โดยในแต่ละความตกลงจะมีจ�ำนวนสินค้า ปริมาณโควตาภาษี อัตราภาษีในและนอกโควตา และ
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้น�ำเข้าที่แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้

1. ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO)
(1) สินค้าทีผ่ กู พันโควตาภาษี สินค้าเกษตร 23 รายการ โดยอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวง

พาณิชย์ 22 รายการ ได้แก่ นมดิบและนมพร้อมดื่ม นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง (สดหรือแช่เย็น) หอมหัวใหญ่
กระเทียม มะพร้าวและมะพร้าวฝอย ล�ำไยแห้ง เมล็ดกาแฟ ชา(ชาใบ ชาผง) พริกไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว
เมล็ดถั่วเหลือง เนื้อมะพร้าวแห้ง เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ น�้ำมันถั่วเหลือง น�้ำมันปาล์มและน�้ำมันเนื้อใน
เมล็ดปาล์ม น�้ำมันมะพร้าว น�้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์กาแฟ กากถั่วเหลือง และไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว) และ
อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง 1 รายการ ได้แก่ ใบยาสูบ
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ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ก�ำหนดขอบเขตของสินค้าที่อยู่ในข่ายการก�ำกับดูแลไว้ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากร ซึง่ จะได้กล่าวในรายละเอียดของแต่ละสินค้าในหัวข้อ หลักเกณฑ์การน�ำสินค้าเกษตร 22 รายการเข้า
มาในราชอาณาจักรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

(2) หลักเกณฑ์การน�ำเข้า แบ่งเป็น 2 กรณี คือ การน�ำเข้าในโควตา และการน�ำเข้านอกโควตา
กรณีที่ 1 การน�ำเข้าในโควตา WTO
1) หลักเกณฑ์การบริหารโควตาน�ำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการ กระทรวงพาณิชย์ได้กำ� หนด

ปริมาณโควตา อัตราภาษีในและนอกโควตาของแต่ละสินค้า โดยใช้ปี 2547 เป็นฐานการเปิดตลาดในแต่ละ
สินค้า จนกว่าจะได้มีการเจรจาความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO ในรอบต่อไป หากสินค้ารายการใดจ�ำเป็น
ต้องเปิดตลาดในปริมาณโควตา อัตราภาษีในและนอกโควตา แตกต่างจากทีก่ ำ� หนดจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบทุกรายการสินค้าเป็นแต่ละครั้งไป และกระทรวงพาณิชย์จะออกประกาศก�ำหนด
หลักเกณฑ์ หรือระเบียบบริหารการน�ำเข้าตามความเหมาะสม โดยประสานกับหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
นโยบายที่เกี่ยวข้องของแต่ละสินค้า

2) หลักเกณฑ์การน�ำเข้าตามพันธกรณี
2.1) สินค้าเกษตร 22 รายการ ที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ มีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการน�ำเข้า ดังนี้
2.1.1) ต้องเป็นสินค้าที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO)
หรือภาคีแกตต์ 1947 และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

- การน�ำเข้ามาเพื่อใช้ท�ำพันธุ์ แต่ไม่รวมถึงมันฝรั่ง ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้า
ประเภทที่ 07.01 และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภท
ที่1209.91 และ
- การน�ำเข้ามาเพื่อใช้เป็นตัวอย่าง หรือเพื่อการศึกษาวิจัยในปริมาณเท่าที่จ�ำเป็น
		
ทั้งนี้ การออกหนังสือรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ที่ประกาศก�ำหนดในแต่ละปี
2.1.3) เป็นสินค้าทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาตในการน�ำเข้า หรือต้องช�ำระค่าธรรมเนียมพิเศษ
หรือต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน�ำ
เข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า ยกเว้น ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ตามพิกดั อัตราศุลกากรขาเข้า
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2.1.2) เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษีตามพันธกรณีตามความ
ตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (แบบ ร.2) ทีอ่ อกโดยกรมการค้าต่างประเทศ
หรือหน่วยงานอื่นที่กระทรวงพาณิชย์มอบหมายไปแสดงต่อกรมศุลกากร เพื่อประกอบ
การน�ำเข้า โดยยกเว้นส�ำหรับกรณี
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ประเภทที่ 1005.90 ให้ยังคงเป็นสินค้าที่ต้องช� ำระค่าธรรมเนียมพิเศษตามอัตราที่
กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด
2.2) สินค้าใบยาสูบ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการน�ำ
ใบยาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2538 ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการน�ำเข้าใบยาตาม
ความตกลง WTO โดยให้โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เป็นผูไ้ ด้รบั สิทธิช�ำระภาษีตามพันธกรณี
ความตกลง WTO เป็นปริมาณในโควตา 9,000 เมตริกตัน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2538 เป็นต้นไป
3) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง สินค้าเกษตร 22 รายการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ทปี่ ระกาศก�ำหนดในแต่ละปี ซึง่ ในหลักการ ก�ำหนดให้ผปู้ ระสงค์จะใช้สทิ ธิการน�ำเข้า
ในโควตายื่นความจ�ำนงขอรับการจัดสรรปริมาณโควตาต่อกรมการค้าต่างประเทศ หรือคณะกรรมการสินค้าที่
เกีย่ วข้องเป็นรายปี ตามช่วงระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบ เมือ่ ได้มกี ารจัดสรรปริมาณโควตาตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดแล้ว กรมการค้าต่างประเทศจะออกประกาศผลการจัดสรรปริมาณโควตาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดย
การส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้งลงประกาศเผยแพร่ทางเวปไซด์ของกรมการค้าต่างประเทศ
(www.dft.go.th) เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสิทธิจัดสรรปริมาณโควตามายื่นขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ประกอบการช�ำระ
ภาษีน�ำเข้าตามอัตราภาษีในโควตาที่ก�ำหนดต่อไป
ทั้งนี้ หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วันออกแต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออก และให้
ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่น�ำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบรายงาน
การน�ำเข้าที่ก�ำหนด พร้อมหลักฐานส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง

กรณีที่ 2 การน�ำเข้านอกโควตา WTO
ก�ำหนดให้การน�ำเข้าสินค้าเกษตร 18 รายการ ได้แก่ น�้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม นมผงขาดมันเนย
มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม มะพร้าวและมะพร้าวฝอย ล�ำไยแห้ง เมล็ดกาแฟ ชา(ชาใบ ชาผง) พริกไทย
ข้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ น�้ำมันถั่วเหลือง น�้ำมันปาล์มและน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
ผลิตภัณฑ์กาแฟ และไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว) ที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก
(WTO) หรือภาคีแกตต์ 1947 และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ
รับรองแสดงการได้รบั สิทธิชำ� ระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
ส�ำหรับภาษีนอกโควตา (แบบ ร.4) ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ หรือส�ำนักงานการค้าต่างประเทศใน
ภูมิภาค กรมการค้าต่างประเทศ ทุกแห่ง หรือหน่วยงานอื่นที่กระทรวงพาณิชย์มอบหมายไปแสดงต่อกรม
ศุลกากร เพื่อประกอบการน�ำเข้า ในหลักการ อนุญาตให้น�ำเข้าได้ไม่จ�ำกัดปริมาณ โดยต้องช�ำระภาษีน�ำเข้าใน
อัตรานอกโควตาที่ก�ำหนดในแต่ละสินค้า ทั้งนี้ สินค้าน�้ำมันปาล์มและน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม เป็นสินค้าที่มี
การออกระเบียบก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข การออกหนังสือรับรองการน�ำเข้านอกโควตาไว้เป็นการ
เฉพาะ ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดในส่วนของสินค้าน�้ำมันปาล์มและน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ต่อไป
นอกจากนี้ สินค้าเกษตรที่เหลืออีก 4 รายการ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดถั่วเหลือง น�้ำตาลทราย
และกากถัว่ เหลือง ได้มกี ารก�ำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองส�ำหรับการช�ำระภาษีนอกโควตาไว้ภายใต้
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ระเบียบการเปิดตลาดในแต่ละปี โดยในหลักการ ก�ำหนดให้ออกหนังสือการช�ำระภาษีนอกโควตาได้ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม ของปีที่ออกระเบียบเปิดตลาด เป็นต้นไป
หนังสือรับรองมีอายุ 30 วันนับแต่วันออก และให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าภายใน 20
วันนับแต่วันที่น�ำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนด พร้อมหลักฐานส�ำเนาใบขนสินค้า
ขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง

ประกาศ/ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ 1 การน�ำเข้าในโควตา WTO
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ลงวันที่ 26 มกราคม 2539
2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2539
3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539
4. ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ลงวันที่ 23 เมษายน 2546

ว่าด้วยการน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ.2539
ว่าด้วยการน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ.2539
ว่าด้วยการน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ.2539
ว่าด้วยการน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 143) พ.ศ.2546

กรณีที่ 2 การน�ำเข้านอกโควตา WTO
1. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิช�ำระภาษีตามพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ส�ำหรับภาษีนอกโควตาสินค้าเกษตร 18 รายการ
พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2540

(1) สินค้าทีผ่ กู พันโควตาภาษี สินค้าเกษตร 8 รายการ ได้แก่ นมดิบและนมพร้อมดืม่ (เฉพาะ Beverage
containing milk) นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง เมล็ดกาแฟ ชา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น�้ำตาลทราย และกาแฟ
ส�ำเร็จรูป
(2) หลักเกณฑ์การน�ำเข้า แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 การน�ำเข้าในโควตา TAFTA
1) หลักเกณฑ์การน�ำเข้าตามพันธกรณี
1.1) ให้สินค้าเกษตร 8 รายการ ดังกล่าวข้างต้น ที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งตรงมาจากออสเตรเลีย เป็น
สินค้าทีต่ อ้ งมีหนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิช�ำระภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วนตามความตกลง
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2. ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)
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การค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (ปัจจุบันใช้แบบ ต.2) ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ หรือหน่วยงานอืน่ ทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์กำ� หนด โดยได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาตน�ำเข้า
ไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการน�ำเข้า หรือไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามมาตรการเพือ่ ประโยชน์ในการ
จัดระเบียบในการน�ำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า และช�ำระภาษีน�ำเข้าส�ำหรับแต่ละสินค้าในอัตราตามที่ก�ำหนดไว้ในความตกลง ทั้งนี้
ปริมาณการเปิดตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ ในขณะที่อัตราภาษีในโควตาก็จะลดลงเป็นล�ำดับจน
หมดไปและเปิดเสรีอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 (ภาคผนวก 1)
1.2) ให้สินค้าเกษตรที่เหลืออีก 14 รายการ ได้แก่ หอมหัวใหญ่ กระเทียม มะพร้าวและมะพร้าวฝอย
เนื้อมะพร้าวแห้ง พริกไทย ข้าว เมล็ดถั่วเหลือง เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ น�้ำมันถั่วเหลือง น�้ำมัน
ปาล์มและน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น�้ำมันมะพร้าว กากถั่วเหลือง เส้นไหมดิบ ล�ำไยแห้ง และ
รวมถึงสินค้าปลาป่น(คุณภาพดี 60 โปรตีนขึ้นไป) ที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งตรงมาจากออสเตรเลีย
เป็นสินค้าที่น�ำเข้าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการน�ำเข้า
หรือไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบในการน�ำเข้าตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า รวมทัง้ เป็นสินค้าทีไ่ ม่มกี าร
ก�ำหนดจ�ำนวนในการน�ำเข้า

2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ส�ำหรับสินค้าเกษตร 8 รายการ

ตามข้อ (1) ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนดในแต่ละปี ซึ่งใช้หลักการเช่นเดียวกับความตกลง
WTO กล่าวคือ ก�ำหนดให้ผปู้ ระสงค์จะใช้สทิ ธิการน�ำเข้าในโควตายืน่ ความจ�ำนงขอรับการจัดสรรปริมาณโควตา
จากกรมการค้าต่างประเทศ หรือคณะกรรมการสินค้าที่เกี่ยวข้องเป็นรายปีตามช่วงระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ใน
ระเบียบ เมือ่ ได้มกี ารจัดสรรปริมาณโควตาตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดแล้ว กรมการค้าต่างประเทศจะออกประกาศ
ผลการจัดสรรปริมาณโควตาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยการส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้งลง
ประกาศเผยแพร่ทางเวปไซด์ของกรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) เพือ่ ให้ผทู้ ไี่ ด้รบั สิทธิจดั สรรปริมาณ
โควตามายื่นขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ประกอบการช�ำระภาษีน�ำเข้าตามอัตราภาษีในโควตาที่ก�ำหนดต่อไป
ทั้งนี้ หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วันออกแต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออก และให้ผู้ได้
รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีน่ ำ� สินค้าเข้าแต่ละครัง้ ตามแบบรายงานการน�ำ
เข้าที่ก�ำหนด พร้อมหลักฐานส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง

กรณีที่ 2 การน�ำเข้านอกโควตา TAFTA
ก�ำหนดให้สนิ ค้าเกษตร 8 รายการ ได้แก่ นมดิบและนมพร้อมดืม่ (เฉพาะ Beverage Containing milk)
นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง เมล็ดกาแฟ ชา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น�้ำตาลทราย และกาแฟส�ำเร็จรูป ที่มีถิ่นก�ำเนิด
และส่งตรงมาจากออสเตรเลีย เป็นสินค้าทีต่ อ้ งมีหนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิชำ� ระภาษีนอกโควตาตาม
ความตกลงการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) (ปัจจุบนั ใช้แบบ ต.4) ทีอ่ อกโดยกรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ ไปแสดงต่อกรมศุลกากร เพื่อประกอบการน�ำเข้า ในหลักการอนุญาตให้น�ำเข้าได้ไม่จ�ำกัด
ปริมาณ โดยต้องช�ำระภาษีน�ำเข้าในอัตรานอกโควตาซึ่งต�่ำกว่าอัตราตามความตกลง WTO ร้อยละ 10 ทั้งนี้
หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วนั ออก และให้ผไู้ ด้รบั หนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่น�ำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนด พร้อมหลักฐานส�ำเนาใบขนสินค้า
ขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง

ประกาศ/ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ 1 การน�ำเข้าในโควตา TAFTA
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2547
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดง
การได้รบั สิทธิชำ� ระภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย ส�ำหรับภาษีในโควตา
(สินค้าเกษตร 8 รายการ) โดยจะออกระเบียบบังคับใช้เป็นรายปี / ราย 3 ปี
3. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการก�ำหนดแบบหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลงในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.
2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548

กรณีที่ 2 การน�ำเข้านอกโควตา TAFTA
1.ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษีนอกโควตา
ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย(AFTA) ส�ำหรับสินค้าเกษตร 8 รายการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2547

(1) สินค้าทีผ่ กู พันโควตาภาษี สินค้าเกษตร 5 รายการ ได้แก่ นมดิบและนมพร้อมดืม่ (เฉพาะ Beverage
containing milk) นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่
(2) หลักเกณฑ์การน�ำเข้า แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 การน�ำเข้าในโควตา TNZCEP
1) หลักเกณฑ์การน�ำเข้าตามพันธกรณี
1.1) ให้สินค้าเกษตร 5 รายการ ดังกล่าวข้างต้น ที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์ โดยต้อง
แสดงเอกสารซึง่ ระบุวา่ มีถนิ่ ก�ำเนิดจากนิวซีแลนด์ เป็นสินค้าทีต่ อ้ งมีหนังสือรับรองแสดงการได้
รับสิทธิช�ำระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

3. ความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจทีใ่ กล้ชดิ กันยิง่ ขึน้ ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP)
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กรมการค้าต่างประเทศ

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
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ไทย-นิวซีแลนด์ (ปัจจุบนั ใช้แบบ ต.2) ทีอ่ อกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือ
หน่วยงานอืน่ ทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการน�ำเข้า หรือไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามมาตรการเพือ่ ประโยชน์ในการจัดระเบียบ
ในการน�ำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า
และช�ำระภาษีน�ำเข้าในอัตราตามที่ก�ำหนดไว้ในความ ตกลง ทั้งนี้ ปริมาณการเปิดตลาดจะเพิ่ม
ขึ้นเป็นล�ำดับ ในขณะที่อัตราภาษีในโควตาก็จะลดลงเป็นล�ำดับจนหมดไปและเปิดเสรีอย่าง
สมบูรณ์ในปี 2568 (ภาคผนวก 2)
1.2) ให้สินค้าเกษตรที่เหลืออีก 17 รายการ ได้แก่ เมล็ดถั่วเหลือง น�้ำมันถั่วเหลือง มะพร้าวและ
มะพร้าวฝอย น�้ำมันมะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง น�้ำมันปาล์มและน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม เมล็ด
กาแฟ กาแฟส�ำเร็จรูป ข้าว พริกไทย ล�ำไยแห้ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง กระเทียม ชา
น�้ำตาลทราย เส้นไหมดิบ และรวมถึงสินค้าปลาป่น(คุณภาพดี 60 โปรตีนขึ้นไป) ที่มีถิ่นก�ำเนิด
และส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์โดยต้องแสดงเอกสารซึ่งระบุว่ามีถิ่นก�ำเนิดจากนิวซีแลนด์ เป็น
สินค้าทีไ่ ม่ตอ้ งขออนุญาตน�ำเข้า ไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการน�ำเข้า หรือไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามมาตรการเพือ่ ประโยชน์ในการจัดระเบียบในการน�ำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไป
นอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า รวมทัง้ เป็นสินค้าทีย่ กเว้นการก�ำหนดปริมาณ
ในการน�ำเข้า
2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ส�ำหรับสินค้าเกษตร 5 รายการตามข้อ
(1) ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนดในแต่ละปี ซึ่งใช้หลักการเช่นเดียวกับความตกลง WTO
กล่าวคือ ก�ำหนดให้ผปู้ ระสงค์จะใช้สทิ ธิการน�ำเข้าในโควตายืน่ ความจ�ำนงขอรับการจัดสรรปริมาณโควตาจาก
กรมการค้าต่างประเทศ หรือคณะกรรมการสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องเป็นรายปีตามช่วงระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบ
เมื่อมีการจัดสรรปริมาณโควตาตามหลักเกณฑ์ที่กำ� หนดแล้ว กรมการค้าต่างประเทศจะออกประกาศผลการ
จัดสรรปริมาณโควตาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยการส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้งลงประกาศ
เผยแพร่ทางเวปไซด์ของกรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสิทธิจัดสรรปริมาณโควตา
มายื่นขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ประกอบการช�ำระภาษีน�ำเข้าตามอัตราภาษีในโควตาที่ก�ำหนดต่อไป
ทั้งนี้ หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วันออกแต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออก และให้ผู้
ได้รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่น�ำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบรายงาน
การน�ำเข้าที่ก�ำหนด พร้อมหลักฐานส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง

กรณีที่ 2 การน�ำเข้านอกโควตา TNZCEP
ก�ำหนดให้สินค้าเกษตร 5 รายการ ได้แก่ นมดิบและนมพร้อมดื่ม (เฉพาะ Beverage Containing
milk) นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งตรงมาจาก
นิวซีแลนด์ เป็นสินค้าทีต่ อ้ งมีหนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิในการยกเว้นภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วนส�ำหรับ
สินค้าที่มีการก�ำหนดปริมาณการน�ำเข้า (นอกโควตา) ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

กรมการค้าต่างประเทศ

ไทย-นิวซีแลนด์ (ปัจจุบันใช้แบบ ต.4) ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ไปแสดงต่อกรม
ศุลกากร เพื่อประกอบการน�ำเข้า ในหลักการอนุญาตให้น�ำเข้าได้ไม่จ�ำกัดปริมาณ โดยต้องช�ำระภาษีน�ำเข้าใน
อัตรานอกโควตาซึ่งต�่ำกว่าอัตราตามความตกลง WTO ร้อยละ 10 ทั้งนี้ หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่
วันออก และให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่น�ำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง
ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนด พร้อมหลักฐานส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลัก
รายการถูกต้อง

ประกาศ/ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ 1 การน�ำเข้าในโควตา TNZCEP
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดง
การได้รบั สิทธิชำ� ระภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วนตามความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจทีใ่ กล้ชดิ กันยิง่ ขึน้ ไทย-นิวซีแลนด์
ส�ำหรับภาษีในโควตา (สินค้าเกษตร 5 รายการ) โดยจะออกระเบียบบังคับใช้เป็นรายปี / ราย 3 ปี
3. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการก�ำหนดแบบหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลงในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.
2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548

กรณีที่ 2 การน�ำเข้านอกโควตา TNZCEP

4. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน(ACFTA)
(1) สินค้าทีผ่ กู พันโควตาภาษี สินค้าเกษตร 7 รายการ ได้แก่ น�้ำนมดิบ นมผงขาดมันเนย(พิกดั 0402.10)
มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ มะพร้าว กระเทียม และล�ำไยแห้ง
(2) หลักเกณฑ์การน�ำเข้า แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 การน�ำเข้าในโควตา ACFTA
1) หลักเกณฑ์การน�ำเข้าตามพันธกรณี
ให้สนิ ค้าเกษตร 7 รายการ ดังกล่าว ทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิดและส่งตรงมาจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่น�ำเข้ามาตามความตกลง ACFTA เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

1. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิในการยกเว้นภาษีทงั้ หมด
หรือบางส่วน ส�ำหรับสินค้าทีม่ กี ารก�ำหนดปริมาณการน�ำเข้า(นอกโควตา) ตามความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจที่
ใกล้ชดิ กันยิง่ ขึน้ ไทย-นิวซีแลนด์ (ส�ำหรับสินค้าเกษตร 5 รายการ) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2548
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ขออนุญาตในการน�ำเข้า และไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามมาตรการเพือ่ ประโยชน์ในการจัดระเบียบบริหารการน�ำเข้าตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
ประกอบการใช้สิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร
-

หนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้า (Form E) ทีอ่ อกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
รัฐบาลของประเทศซึ่งส่งออกสินค้านัน้ และ
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน (แบบ ต.2) ที่ออกโดย
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอืน่ ทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์
มอบหมาย

2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ส�ำหรับสินค้าเกษตร 7 รายการ

ดังกล่าวข้างต้น ทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน กรมการ
ค้าต่างประเทศจะออกหนังสือรับรองให้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส�ำหรับแต่ละสินค้าภายใต้ปริมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรรตามความตกลง WTO โดยผูม้ สี ทิ ธิขอหนังสือรับรองต้องเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การจัดสรรปริมาณการน�ำ
เข้าในโควตาในแต่ละสินค้าตามความตกลง WTO

ทั้งนี้ หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วันออกแต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออก และให้ผู้ได้
รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีน่ ำ� สินค้าเข้าแต่ละครัง้ ตามแบบรายงานการน�ำ
เข้าที่ก�ำหนด พร้อมหลักฐานส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง

กรณีที่ 2 การน�ำเข้านอกโควตา ACFTA
ก�ำหนดให้สินค้าเกษตร 7 รายการ ได้แก่ นมดิบ นมผงขาดมันเนย(พิกัด 0402.10) มันฝรั่ง หอมหัว
ใหญ่ มะพร้าว กระเทียม และล�ำไยแห้ง ที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศอาเซียน และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นสินค้าที่ต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ส�ำหรับ
สินค้าทีม่ กี ารก�ำหนดปริมาณน�ำเข้านอกโควตา (แบบ ต.4) ทีอ่ อกโดยกรมการค้าต่างประเทศ ไปแสดงต่อกรม
ศุลกากร เพื่อประกอบการน�ำเข้า ในหลักการอนุญาตให้น�ำเข้าได้ไม่จ�ำกัดปริมาณ โดยต้องช�ำระภาษีน�ำเข้าใน
อัตรานอกโควตาซึง่ เป็นอัตราเดียวกันกับอัตราภาษีนอกโควตา WTO ในทางปฏิบตั ทิ ผี่ า่ นมา ส่วนใหญ่กรมการ
ค้าต่างประเทศจะออกหนังสือรับรองให้น�ำเข้าตามแบบนอกโควตา WTO (แบบ ร.4) เนื่องจากช�ำระภาษีใน
อัตราเดียวกัน
หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วันออก และให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ทีน่ ำ� สินค้าเข้าแต่ละครัง้ ตามแบบรายงานการน�ำเข้าทีก่ ำ� หนด พร้อมหลักฐานส�ำเนาใบขน
สินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง

ประกาศ/ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ

กรมการค้าต่างประเทศ

ประชาชนจีน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษีทั้งหมดหรือ
บางส่วนส�ำหรับสินค้าที่มีการก�ำหนดปริมาณการน�ำเข้า (ในโควตา) ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชน
จีน (สินค้าเกษตร 7 รายการ) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
3. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษีทั้งหมดหรือ
บางส่วนส�ำหรับสินค้าทีม่ กี ารก�ำหนดปริมาณการน�ำเข้า (นอกโควตา) ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชน
จีน (สินค้าเกษตร 7 รายการ) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548

5. ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น(JTEPA)
(1) สินค้าที่ผูกพันโควตาภาษี สินค้าเกษตร 21 รายการ ได้แก่ นมดิบและนมพร้อมดื่ม (เฉพาะ

เครื่องดื่มที่มีนมผสม) นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม มะพร้าวและมะพร้าวฝอย ล�ำไยแห้ง
เมล็ดกาแฟ ชา พริกไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว เมล็ดถั่วเหลือง เนื้อมะพร้าวแห้ง เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่
น�้ำมันถั่วเหลือง น�้ำมันปาล์มและน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น�้ำมันมะพร้าว น�้ำตาลทราย กาแฟส�ำเร็จรูป และ
กากถั่วเหลือง
(2.1) ก�ำหนดให้สินค้าเกษตร 21 รายการ ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์การการค้าโลก(WTO) ที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น ที่น�ำเข้ามาตามความ
ตกลงความเป็นหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจ ไทย-ญีป่ นุ่ (JTEPA) เป็นสินค้าทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามมาตรการอืน่ ทีม่ ใิ ช่มาตรการทางภาษีทอี่ อกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน�ำ
เข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนีป้ ระกอบการใช้สทิ ธิพเิ ศษด้านภาษี
ศุลกากร
1) หนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วย
งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น
2) หนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิในการยกเว้นภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วน (แบบ ต.2) ทีอ่ อก
โดยกรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด
(2.2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ส�ำหรับสินค้าเกษตร 21 รายการดัง
กล่าวตามข้อ (1) ทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศญีป่ นุ่ ทีน่ ำ� เข้าตามความตกลง JTEPA
กรมการค้าต่างประเทศจะออกหนังสือรับรองให้ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขส�ำหรับแต่ละ
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สินค้าภายใต้ปริมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรตามความตกลง WTO โดยผูม้ สี ทิ ธิขอหนังสือรับรองต้องเป็น
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรปริมาณการน�ำเข้าในโควตาในแต่ละสินค้าตามความตกลง WTO
ทั้งนี้ หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วันออก แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออก และให้
ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่น�ำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบรายงาน
การน�ำเข้าที่ก�ำหนด พร้อมหลักฐานส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง

ประกาศ/ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การน�ำสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญีป่ นุ่ ส�ำหรับ
ความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์วา่ ด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิในการยกเว้นภาษีทงั้ หมด
หรือบางส่วนส�ำหรับสินค้าทีป่ ระเทศไทยมีพนั ธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (สินค้า
เกษตร 21 รายการ) ที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น ส�ำหรับ
ความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550

6. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP)
(1) สินค้าทีผ่ กู พันโควตาภาษี สินค้าเกษตร 4 รายการ ได้แก่ หอมหัวใหญ่ กระเทียม ข้าวโพดเลีย้ ง

สัตว์ และน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม

(2) หลักเกณฑ์การน�ำเข้า 
(2.1) ก�ำหนดให้สินค้าเกษตร 4 รายการข้างต้น ที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วย
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
และญี่ปุ่น (AJCEP) ซึ่งมีถิ่นก�ำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น เป็น
สินค้าทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามมาตรการอืน่ ทีม่ ใิ ช่มาตรการทางภาษีทอี่ อกตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
ประกอบการการใช้สิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร
1) หนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Form AJ) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่
ได้รบั มอบหมายจากรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนและญีป่ นุ่ โดยยกเว้นสินค้าทีม่ มี ลู ค่าตาม
ราคา เอฟ โอ บี ไม่เกินสองร้อยดอลล่าร์สหรัฐไม่ต้องแสดง Form AJ ต่อกรมศุลกากร
2) หนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิในการยกเว้นภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วน (แบบ ต.2) ทีอ่ อก
โดยกรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(2.2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ส�ำหรับสินค้าเกษตร 4 รายการดังกล่าว
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ข้างต้น ที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น ที่นำ� เข้าตามความ
ตกลง AJCEP กรมการค้าต่างประเทศจะออกหนังสือรับรองให้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขส�ำหรับแต่ละสินค้าภายใต้ปริมาณที่ได้รับจัดสรรตามความตกลง WTO โดยผู้มีสิทธิขอ
หนังสือรับรองต้องเป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรปริมาณการน�ำเข้าในโควตาในแต่ละสินค้าตามความ
ตกลง WTO
ทั้งนี้ หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วันออก แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ออก และให้ผู้ได้
รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีน่ ำ� สินค้าเข้าแต่ละครัง้ ตามแบบรายงานการน�ำ
เข้าที่ก�ำหนด พร้อมหลักฐานส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง

ประกาศ/ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การน�ำสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญีป่ นุ่
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิในการยกเว้นภาษีทงั้ หมด
หรือบางส่วนส�ำหรับ หอมหัวใหญ่ กระเทียม ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ และน�ำ้ มันเนือ้ ในเมล็ดปาล์ม ทีน่ ำ� เข้ามาในราช
อาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจทีค่ รอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และญีป่ นุ่ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

7. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี(AKFTA)
เครื่องดื่มที่มีนมผสม) นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม มะพร้าวและมะพร้าวฝอย ล�ำไยแห้ง
เมล็ดกาแฟ ชา พริกไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว เมล็ดถั่วเหลือง เนื้อมะพร้าวแห้ง เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่
น�ำ้ มันถัว่ เหลือง น�ำ้ มันปาล์มและน�ำ้ มันเนือ้ ในเมล็ดปาล์ม น�ำ้ มันมะพร้าว น�ำ้ ตาล กาแฟส�ำเร็จรูป กากถัว่ เหลือง
และไหมดิบ(ยังมิได้ตีเกลียว)

(2) หลักเกณฑ์การน�ำเข้า 
(2.1) ก�ำหนดให้สินค้าเกษตร 22 รายการข้างต้นที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศอาเซียนและ
สาธารณรัฐเกาหลี ที่น�ำเข้ามาตามความตกลง AKFTA เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการอืน่ ทีม่ ใิ ช่มาตรการทางภาษีทอี่ อกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน�ำ
เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการการใช้สิทธิพิเศษด้าน
ภาษีศุลกากร

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

(1) สินค้าที่ผูกพันโควตาภาษี สินค้าเกษตร 22 รายการ ได้แก่ นมดิบและนมพร้อมดื่ม(เฉพาะ
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การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
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1) หนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) ทีอ่ อกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่ วยงานที่มีอ�ำนาจออกหนังสือรับรองดั ง กล่ า วของประเทศที่ ส ่ ง ออก ทั้ ง นี้ ยกเว้ น
การน�ำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าตามราคา เอฟ โอ บี ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ ไม่ต้องแสดง
หนังสือรับรองหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) ต่อกรมศุลกากร
2) หนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิในการยกเว้นภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วน (แบบ ต.2) ทีอ่ อกโดย
กรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย
(2.2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ส�ำหรับสินค้าเกษตร 22 รายการดัง
กล่าวข้างต้น ที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ที่นำ� เข้า
ตามความตกลง AKFTA กรมการค้าต่างประเทศจะออกหนังสือรับรองให้ในปริมาณตามปริมาณ
โควตาน�ำเข้าที่ก�ำหนดไว้ตามความตกลง WTO โดยผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
การจัดสรรปริมาณการน�ำเข้าในโควตาในแต่ละสินค้าตามความตกลง WTO
ทั้งนี้ หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วันออกแต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ออก และให้ผู้ได้
รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีน่ ำ� สินค้าเข้าแต่ละครัง้ ตามแบบรายงานการน�ำ
เข้าที่ก�ำหนด พร้อมหลักฐานส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง

ประกาศ/ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การน�ำสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553
2. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการขอและการออกหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนส�ำหรับสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตาม
ความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกทีน่ �ำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจทีค่ รอบคลุมด้านต่างๆระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553

8. ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน(AFTA)
ตามพันธกรณีเขตการค้าเสรีอาเซียน ประเทศไทยต้องยกเลิกมาตรการโควตาภาษี (Tariff Rate
Quota : TRQ) สินค้าเกษตร 23 รายการ และลดอัตราภาษีน�ำเข้าสินค้าทุกรายการให้เป็น 0 ภายในปี 2553
(ยกเว้นสินค้าเกษตรอ่อนไหว ได้แก่ เมล็ดกาแฟ มันฝรั่ง และเนื้อมะพร้าวแห้ง อัตราภาษีลดเหลือร้อยละ 5)
โดยในส่วนของการยกเลิกมาตรการโควตาภาษีสินค้าเกษตร ไทยได้ด�ำเนินการตามพันธกรณีตามขั้นตอน ดังนี้
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(1) การยกเลิกโควตาภาษีสินค้าเกษตร 13 รายการ ในระหว่างปี 2546 - 2551
(1.1) สินค้าทีย่ กเลิก TRQ ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์และกากถัว่ เหลือง(ยกเลิกในปี 2546) น�้ำมันปาล์ม
และน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม(ยกเลิกในปี 2548) ไหมดิบ(ยกเลิกในปี 2549) มันฝรั่ง ล�ำไยแห้ง
เมล็ดพันธุห์ อมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ กระเทียม และใบยาสูบ(ยกเลิกในปี 2550) พริกไทย น�้ำตาล
ทราย และน�้ำมันถั่วเหลือง (ยกเลิกในปี 2551)
(1.2) หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการน�ำเข้า สินค้าตามข้อ (1.1) ทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิดและส่งตรงมาจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) ประกอบ
การใช้สทิ ธิการน�ำเข้า โดยได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามมาตรการอืน่ ทีม่ ใิ ช่มาตรการทางภาษี ที่
ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า ทั้งนี้
ส�ำหรับสินค้าน�ำ้ มันปาล์มและน�ำ้ มันเนือ้ ในเมล็ดปาล์ม ให้องค์การคลังสินค้า(อคส.) เป็นผูน้ ำ� เข้า
แต่ผเู้ ดียว และไหมดิบต้องขออนุญาตน�ำเข้าโดยได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรับซือ้ เส้นไหมตามระบบสัดส่วน
(2.1) สินค้าที่ยกเลิกTRQ ได้แก่ เมล็ดถั่วเหลือง ข้าว ชา เมล็ดกาแฟ กาแฟส�ำเร็จรูป น�้ำนมดิบและ
นมปรุงแต่ง นมผงขาดมันเนย มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน�้ำมันมะพร้าว
(2.2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน�ำเข้า ภาครัฐโดยคณะกรรมการนโยบายสินค้าที่เกี่ยวข้อง
ได้ก�ำหนดมาตรการบริหารการน�ำเข้ารองรับผลกระทบจากการเปิดเสรียกเลิก TRQ และการที่
ต้องลดอัตราภาษีนำ� เข้าลงเหลือร้อยละ 0 ในปี 2553 เพือ่ บังคับใช้คขู่ นานไปกับการยกเลิกโควตา
ภาษี โดยให้สินค้า 10 รายการตามข้อ (2.1) ที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิก
อาเซียน เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษีที่ออก
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า โดยต้องมี
เอกสารหลักฐานและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนด ดังนี้
(2.1.1) เอกสารประกอบการน�ำเข้า ได้แก่
• หนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) จากประเทศต้นทาง
• หนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิในการยกเว้นภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วน ทีอ่ อกโดย
กรมการค้าต่างประเทศ (แบบ ต.2 ไม่มีโควตา)
• เอกสารรับรองความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ พืช จากประเทศ
ต้นทาง
• เอกสารรับรองปลอดการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMOs) ส�ำหรับ ข้าว และเมล็ดกาแฟ
จากประเทศต้นทาง
(2.1.2) ด่านน�ำเข้า ก�ำหนดให้น�ำเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืช หรือด่านอาหารและยา
หรือทั้งสองด่านโดยขึ้นอยู่ข้อก�ำหนดในแต่ละสินค้า
(2.1.3) ช่วงเวลาน�ำเข้า ส�ำหรับแต่ละสินค้าจะก�ำหนดช่วงเวลาน�ำเข้าแตกต่างกัน
ทั้งนี้ ด่านน�ำเข้าและช่วงเวลาน�ำเข้า จะกล่าวในรายละเอียดในแต่ละสินค้าต่อไป
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(2) การยกเลิกโควตาภาษีสินค้าเกษตร 10 รายการ ในปี 2553
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(3) การทบทวนมาตรการสินค้าเกษตร 7 รายการ ปี 2553
คณะกรรมการนโยบายสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องได้กำ� หนดมาตรการบริหารการน�ำเข้าเพือ่ รองรับผลกระทบจาก
การเปิดเสรียกเลิก TRQ ส�ำหรับสินค้าเกษตร 7 รายการ ที่ได้เปิดตลาดไปแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(3.1) สินค้า TRQ ที่น�ำกลับมาทบทวนเพื่อก�ำหนดมาตรการรองรับ 7 รายการ ได้แก่ ข้าวโพดที่ใช้เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์ มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ล�ำไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัว
ใหญ่
(3.2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน�ำเข้า ในหลักการก�ำหนดเช่นเดียวกับข้อ (2) กล่าวคือ ให้
สินค้าเกษตร 7 ตามข้อ (3.1) ทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นสินค้า
ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษีที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า โดยต้องมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการน�ำเข้า และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนด ดังนี้
(3.2.1) เอกสารประกอบการน�ำเข้า ได้แก่
• หนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) จากประเทศต้นทาง
• หนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิในการยกเว้นภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วน ทีอ่ อกโดย
กรมการค้าต่างประเทศ
• เอกสารรับรองความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ พืช จากประเทศ
ต้นทาง
• เอกสารรับรองปลอดการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMOs) ส�ำหรับ มันฝรั่ง และเมล็ด
พันธ์หอมหัวใหญ่ จากประเทศต้นทาง
(3.2.2) ด่านน�ำเข้า ก�ำหนดให้น�ำเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืช หรือด่านอาหารและยา
หรือทั้งสองด่านโดยขึ้นอยู่ข้อก�ำหนดในแต่ละสินค้า
(3.2.3) ช่วงเวลาน�ำเข้า ส�ำหรับแต่ละสินค้าจะก�ำหนดช่วงเวลาน�ำเข้าแตกต่างกัน

(4) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการ
ยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน (ให้ใช้แบบ ต.2) ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ เนื่องจาก
แต่ละสินค้าที่ก�ำหนดมาตรการบริหารการน�ำเข้าดังกล่าวข้างต้น ได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการ
ออกหนังสือรับรอง แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดในแต่ละสินค้าต่อไป
ทั้งนี้ หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วันออกแต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ออก และให้ผู้ได้
รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีน่ ำ� สินค้าเข้าแต่ละครัง้ ตามแบบรายงานการน�ำ
เข้าที่ก�ำหนด พร้อมหลักฐานส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง

กรมการค้าต่างประเทศ

ประกาศ/ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
1. สินค้ากากถั่วเหลือง
• ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ ง การน�ำกากถัว่ เหลืองเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
2. สินค้าน�้ำมันปาล์มและน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
• ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน�ำน�้ำมันปาล์มและน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม เข้ามาในราช
อาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 31 มกราคม 2548
3. สินค้าไหมดิบ
• ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน�ำเส้นไหมเข้ามาในราช
อาณาจักร (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 6 มกราคม 2549
4. สินค้าใบยาสูบ (ภายใต้กระทรวงการคลัง)
• ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการน�ำใบยาเข้ามาในราช
อาณาจักร พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550

6. สินค้าข้าว
• ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน�ำข้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียนพ.ศ. 2553 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
หนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิในการยกเว้นภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วน ส�ำหรับข้าวทีน่ ำ� เข้ามา
ในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2553
7. สินค้ากาแฟ ชา น�้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย
• ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน�ำกาแฟ ชา น�้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมัน
เนย เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนพ.ศ. 2553 ลงวันที่ 16
สิงหาคม 2553
• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
หนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิในการยกเว้นภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วน ส�ำหรับกาแฟ ชา น�ำ้ นม
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5. สินค้าน�้ำตาลทราย และน�้ำมันถั่วเหลือง
• ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน�ำพริกไทย น�้ำตาลทราย และน�้ำมันถั่วเหลือง เข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552
• ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน�ำพริกไทย น�้ำตาลทราย และน�้ำมันถั่วเหลือง เข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 17 ธันวาคม
2553
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ดิบและนมพร้อมดืม่ และนมผงขาดมันเนย ทีน่ �ำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการ
ค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
และ(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554
8. สินค้าเมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน�้ำมันมะพร้าว
• ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน�ำเมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน�้ำมัน
มะพร้าว เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนพ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27
ตุลาคม 2553
• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
หนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิในการยกเว้นภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วน ส�ำหรับเมล็ดถัว่ เหลือง
มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง น�้ำมันมะพร้าว ที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการ
ค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
9. สินค้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ล�ำไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่
• ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ ง การน�ำ มันฝรัง่ หอมหัวใหญ่ กระเทียม ล�ำไยแห้ง พริกไทย และ
เมล็ดพันธุห์ อมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนพ.ศ. ๒๕๕๓
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2553
• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ส�ำหรับมันฝรั่ง หอม
หัวใหญ่ กระเทียม ล�ำไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2554
10. สินค้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์
• ประกาศกระทรวงพาณิช ย์ เรื่ อ ง การน� ำ ข้ า วโพดที่ ใช้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ เข้ า มาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนพ.ศ. 2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
(ออกประกาศเป็นรายปี)
• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ส�ำหรับข้าวโพดที่ใช้
เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 (ออกประกาศเป็นรายปี)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.dft.go.th

หลักเกณฑ์การน�ำ
สินค้าเกษตร 22 รายการ

เข้ามาในราชอาณาจักรตามพันธกรณี
ความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
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1. น�้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม
(1) ขอบเขตสินค้าที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
(1.1) น�้ำนมดิบ หมายความถึง นมและครีมที่ไม่ท�ำให้เข้มข้น และไม่เติมน�้ำตาล หรือสารท�ำให้
หวานอื่นๆ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 0401.10.00 0401.20.00 0401.30.00
(1.2) นมพร้อมดืม่ หมายความถึง เครือ่ งดืม่ ประเภทนมปรุงแต่งตามพิกดั อัตราศุลกากรประเภท
ย่อย 2202.90 (เฉพาะเครื่องดื่มที่มีนมผสม)
(2) การน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งไทยได้ท�ำความ
ตกลงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าน�้ำนมดิบและนมพร้อมดื่มไว้ ดังนี้
ความตกลง
WTO

นมดิบ
นมพร้อมดื่ม
TAFTA นมดิบ
นมพร้อมดื่ม
TNZCEP นมดิบ
นมพร้อมดื่ม
JTEPA นมดิบ
นมพร้อมดื่ม
AKFTA นมดิบ
นมพร้อมดื่ม
ACFTA นมดิบ
นมพร้อมดื่ม
AFTA
ประเทศนอก
ความตกลง
ข้างต้น

อัตราภาษี (%)

ปริมาณเปิด
ตลาด

ในโควตา

นอกโควตา

(ตัน)

20
20
14
14
14
14
10.91
10.91
11.11
11.11
0
0

41
84
36.9
75.6
36.9
75.6
20
20
41
84
41
84

2,372.74
27.26
138.80
1.60
138.80
1.60

0
นมดิบ ร้อยละ 40
ตามราคา
นมพร้อมดื่ม
ร้อยละ 60 ตามราคา

ตาม WTO

เปิดเสรี

การบริหารการน�ำเข้า
บริหารการน�ำเข้าโดย
กก.โคนมและผลิตภัณฑ์นม
ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์
และกรมการค้าต่างประเทศ
ออกประกาศผลการจัดสรร

เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้า
ตาม WTO
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขตาม ข้อ (4)

ขออนุญาตน�ำเข้าตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วย การน�ำสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 39)
พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 16
ตุลาคม 2527

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ร.2

ร.4

ต.2

ต.4

ต.2

ต.4

ต.2

ร.4

ต.2

ร.4

ต.2
ต.4
ต.2 (ไม่มีโควตา)
ข.2 (ทั่วไป)
ข.4 (การค้า)

หมายเหตุ : อัตราภาษีในโควตาตามความตกลง TAFTA TNZCEP JTEPAและ AKFTA เป็นอัตราทีก่ ำ� หนดส�ำหรับ ปี 2554

กรมการค้าต่างประเทศ

(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO TAFTA และ TNZCEP
(3.1) คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผูบ้ ริหารการน�ำเข้าตาม
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศผลการจัดสรร
(3.2) นิตบิ คุ คลทีม่ คี วามประสงค์จะขอรับจัดสรรปริมาณน�ำเข้า ต้องยืน่ ขอรับการจัดสรรต่อกรมปศุสตั ว์
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีน�ำเข้านมผงขาด
มันเนย ภายใต้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
(4.1) เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้าน�้ำนมดิบและนมพร้อมดื่มไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ
เป็นรายปี ตามแบบค�ำขอขึ้นทะเบียนที่ก�ำหนด (แบบ ทอ. 1 และ ทอ. 2)
(4.2) ให้น�ำเข้าเฉพาะกรณีที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง ในปริมาณไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้ใน
แผนการน�ำเข้าและการใช้ในกิจการของตนเอง
(4.3) ให้นำ� เข้าทางด่านศุลกากรทีม่ ดี า่ นอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี ำ� นาจของด่านดังกล่าวปฏิบตั ิ
หน้าที่

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

(5) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าตามระเบียบ/ประกาศที่ก�ำหนด หลังการน�ำเข้าสินค้าใน
แต่ละครั้ง ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง

25

กรมการค้าต่างประเทศ

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
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2. นมผงขาดมันเนย
(1) ขอบเขตสินค้านมผงขาดมันเนยที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
นมผงขาดมันเนย หมายความถึง นมและครีมที่ท�ำให้เข้มข้นหรือเติมน�้ำตาล หรือสารท�ำให้หวานอื่นๆ
เฉพาะที่เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่นๆ ที่มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน�้ำหนัก ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรประเภทย่อย 0402.10
(2) การน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งไทยได้ท�ำความ
ตกลงที่เกี่ยวข้องกับสินค้านมผงขาดมันเนย ดังนี้
ความตกลง
WTO
TAFTA
TNZCEP
JTEPA
AKFTA
ACFTA
AFTA
ประเทศนอก
ความตกลง
ข้างต้น

อัตราภาษี (%)
ในโควตา

นอกโควตา

ปริมาณเปิด
ตลาด

(ตัน)

การบริหารการน�ำเข้า

20
216
55,000
บริหารการน�ำเข้าโดย กก.โคนมและ
(เก็บจริง 5)
ผลิตภัณฑ์นม ตามระเบียบกระทรวง
พาณิชย์ และกรมการค้าต่างประเทศ
194.4
14
2,574
ออกประกาศผลการจัดสรร
(ปี 2554) (WTO-10%)
194.4
(WTO-10%)
0.83
216
ตาม WTO
(ปี 2554)
เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้า
2.78
216
ตาม WTO
ตาม WTO
(ปี 2554)
0
216
ตาม WTO
0
เปิดเสรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามข้อ (4)
ร้อยละ 25 ตามราคา
ขออนุญาตน�ำเข้าตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วย การน�ำสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร ฉบับที่ 27
(พ.ศ. 2526) ลงวันที่ 28
มีนาคม พ.ศ. 2526, (ฉบับที่ 35)
พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 26 มีนาคม
2527 และ (ฉบับที่ 44) พ.ศ.
2528 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2528

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ร.2

ร.4

ต.2

ต.4

-

ต.4

ต.2

ร.4

ต.2

ร.4

ต.2
ต.4
ต.2 (ไม่มีโควตา)
ข.2 (ทั่วไป)
ข.4 (การค้า)

หมายเหตุ : การน�ำเข้าตาม TNZCEP ไม่ก�ำหนดปริมาณโควตาภาษี อัตราภาษีนอกโควตา=WTO (นอกโควตา)-10%

กรมการค้าต่างประเทศ

(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO TAFTA และ TNZCEP
(3.1) คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผูบ้ ริหารการน�ำเข้าตาม
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศผลการจัดสรร
(3.2) นิตบิ คุ คลทีม่ คี วามประสงค์จะขอรับจัดสรรปริมาณน�ำเข้า ต้องยืน่ ขอรับจัดสรรต่อกรมปศุสตั ว์ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีนำ� เข้านมผงขาดมัน
เนย ภายใต้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
(4.1) เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้านมผงขาดมันเนยไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ เป็นรายปี
ตามแบบค�ำขอขึ้นทะเบียนที่ก�ำหนด (แบบ ทอ. 1 และ ทอ. 2)
(4.2) ให้น�ำเข้าเฉพาะกรณีที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง ในปริมาณไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้ใน
แผนการน�ำเข้าและการใช้ในกิจการของตนเอง
(4.3) ให้นำ� เข้าทางด่านศุลกากรทีม่ ดี า่ นอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี ำ� นาจของด่านดังกล่าวปฏิบตั ิ
หน้าที่

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

(5) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าตามระเบียบ/ประกาศที่ก�ำหนด หลังการน�ำเข้าสินค้าใน
แต่ละครั้ง ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง

27

กรมการค้าต่างประเทศ

3. มันฝรั่งและหัวพันธุ์มันฝรั่ง

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
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(1) ขอบเขตสินค้ามันฝรั่งที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
มันฝรัง่ หมายความถึง มันฝรัง่ ตามพิกดั อัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย 0701.10.00 และ 0701.90.00
(2) การน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งไทยได้
ท�ำความตกลงไว้ ดังนี้
ความตกลง

อัตราภาษี (%)
ในโควตา

นอกโควตา

WTO

(หัวพันธุ์) 0
(แปรรูป)
27

125

TAFTA

16

112.5

TNZCEP

16

112.5

JTEPA

(หัวพันธุ์) 0
(แปรรูป)
17.18
0
0

125

AKFTA
ACFTA
AFTA
ประเทศนอก
ความตกลง

125
125

0
ร้อยละ 60 ตามราคา
หรือ กก. ละ 6.25 บาท
ตามสภาพ

ปริมาณเปิด
ตลาด

(ตัน)

การบริหารการน�ำเข้า

ตามปริมาณ
และช่วง
เวลาที่เห็น
สมควร

อนุกรรมการการผลิต/ตลาด
กระเทียมฯ *ภายใต้
กก.นโยบายฯ**เป็นผู้บริหาร
การน�ำเข้า ตามระเบียบ
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการ
ค้าต่างประเทศออกประกาศผล
การจัดสรร
กรมการค้าต่างประเทศ จัดสรร
53.5
(ปี 2554) ตามสัดส่วนปริมาณที่ยื่นขอ
40.47 กรมการค้าต่างประเทศ จัดสรร
(ปี 2554) ตามสัดส่วนปริมาณที่ยื่นขอ
ตาม WTO
เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้า
ตาม WTO

ตาม WTO
ตาม WTO
เปิดเสรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามข้อ (4)
ขออนุญาตน�ำเข้าตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการน�ำสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 49)
พ.ศ.2530 ลงวันที่ 27 มีนาคม
2530

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ร.2

ร.4

ต.2

ต.4

ต.2

ต.4

ต.2

ร.4

ต.2
ร.4
ต.2
ต.4
ต.2 (ไม่มีโควตา)
ข.2 (ทั่วไป)
ข.4 (การค้า)

หมายเหตุ : * คณะอนุกรรมการจัดการผลิตและการตลาด กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง
** คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 อัตราภาษีในโควตาตามความตกลง TAFTA TNZCEP และJTEPA เป็นอัตราที่ก�ำหนดส�ำหรับ ปี 2554

กรมการค้าต่างประเทศ

(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO
(3.1) คณะอนุกรรมการจัดการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรัง่ ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นผู้บริหารการน�ำเข้ามันฝรั่ง ส�ำหรับปี 2552-2554 ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ โดยกรม
การค้าต่างประเทศออกประกาศผลการจัดสรร
(3.2) ผูท้ มี่ คี วามประสงค์จะขอรับจัดสรรปริมาณน�ำเข้า ต้องยืน่ ขอรับการจัดสรรต่อส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการผลิต
และการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง
(4) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง TAFTA และ TNZCEP
(4.1) กรมการค้าต่างประเทศ จัดสรรให้นติ ิบุคคลตามสัดส่วนปริมาณที่ยื่นขอ
(4.2) ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรร ให้ยื่นค�ำขอรับจัดสรรได้ที่กรมการค้าต่างประเทศ ใน
ช่วงระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบเปิดตลาดในแต่ละปี
ทัง้ นี้ การก�ำหนดหลักเกณฑ์การบริหารโควตาในปีถดั ไปตามความตกลง WTO TAFTA และ TNZCEP
ให้เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการจัดการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะได้ออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์
เพื่อประกาศให้ทราบต่อไป

(6) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าตาม
ระเบียบ/ประกาศที่ก�ำหนด หลังการน�ำเข้าสินค้าใน
แต่ละครัง้ ตามแบบรายงานการน�ำเข้าทีก่ ำ� หนดในแต่ละ
ความตกลง

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

(5) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
(5.1) เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้ามันฝรั่งไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ เป็นรายปี ตามแบบ
ค�ำขอขึ้นทะเบียนที่ก�ำหนด (แบบ ทอ. 7 และ ทอ. 8)
(5.2) ให้น�ำเข้าเฉพาะกรณีที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง ในปริมาณไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้ใน
แผนการน�ำเข้าและการใช้ในกิจการของตนเอง
(5.3) ต้องน�ำเข้าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของแต่ละปี
(5.4) ให้นำ� เข้าทางด่านศุลกากรทีม่ ดี า่ นตรวจพืชและด่านอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี �ำนาจของ
ด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่
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4. หอมหัวใหญ่และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
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(1) ขอบเขตสินค้าที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
- หอมหัวใหญ่ หมายความถึงหอมหัวใหญ่ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย 0703.10.11
0703.10.19 และ 0712.20.00
- เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หมายความถึงเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้า
ประเภทย่อย 1209.91.00
(2) การน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งไทยได้
ท�ำความตกลงไว้ ดังนี้
ความตกลง

ปริมาณเปิด
ตลาด
ในโควตา นอกโควตา
(ตัน)
(หอม/เมล็ด) (หอม/เมล็ด) (หอม/เมล็ด)

อัตราภาษี (%)

WTO

27/30(0)

142/218

365/3.15

TNZCEP

16/18
(ปี 2554)

127.8/
196.2

48.91/0.42
(ปี 2554)

TAFTA

0

JTEPA

0/0

AKFTA

15/16.67
(ปี 2554)
0/17.2/(ปี 2554)

ACFTA
AJCEP

การบริหารการน�ำเข้า

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา

ให้ชุมนุมสหกรณ์หอมหัวใหญ่แห่ง
ประเทศไทยจ�ำกัด เป็น ผู้บริหาร
การน�ำเข้า ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของ อกก.การผลิต/ตลาดกระ
เทียมฯ *ตามระเบียบกระทรวง
พาณิชย์ โดยกรมการค้าต่าง
ประเทศออกประกาศผลการจัดสรร

ยกเว้นการ ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า
0
ก�ำหนด ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ปริมาณน�ำเข้า บริหารการน�ำเข้า
142/218 ตาม WTO/
WTO
142/218 ตาม WTO/
เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้า
WTO
ตาม WTO
142/- ตาม WTO/142/- ตาม WTO/-

AFTA
0
ประเทศนอก
หอมหัวใหญ่ ร้อยละ 60
ความตกลงข้างต้น ตามราคา หรือ กก. ละ
6.25 บาทตามสภาพ
เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่
ร้อยละ 40 ตามราคา

เปิดเสรี
-

รายละเอียดตาม ข้อ (4)
ขออนุญาตน�ำเข้าตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการน�ำสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 63)
พ.ศ.2532 ลงวันที่ 20 มีนาคม
2532

ร.2

ร.4

ต.2

ต.4

-

-

ต.2

ร.4

ต.2

ร.4

ต.2
ต.2

ร.4/ต.4
ร.4

ต.2 (ไม่มีโควตา)
ข.2 (ทั่วไป)
ข.4 (การค้า)

หมายเหตุ : * คณะอนุกรรมการจัดการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง
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(3) การบริ ห ารปริ ม าณโควตาน� ำ เข้ า ตาม
ความตกลง WTO และ TNZCEP
(3.1) ให้ชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัดเป็นผูบ้ ริหารการน�ำเข้า
หอมหัวใหญ่ ส�ำหรับปี 2553-2554 และ
เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ส�ำหรับปี 25522554 ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของคณะ
อนุกรรมการจัดการผลิตและการตลาด
กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมัน
ฝรั่ง ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศผลการจัดสรร
ทั้งนี้ การก�ำหนดหลักเกณฑ์การบริหารโควตาในปีถัดไป ให้เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการจัดการ
ผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ภายใต้ คณะกรรมการนโยบายและแผน
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะได้ออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ และประกาศให้ทราบต่อไป

(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
(4.1) เป็นนิตบิ คุ คลทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นผูน้ �ำเข้าหอมหัวใหญ่ และเมล็ดพันธุห์ อมหัวใหญ่ ไว้กบั กรมการค้า
ต่างประเทศ เป็นรายปี ตามแบบค�ำขอขึ้นทะเบียนที่ก�ำหนด (แบบ ทอ. 7 และ ทอ. 8)
(4.2) ให้น�ำเข้าเฉพาะกรณีที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง ในปริมาณไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้ใน
แผนการน�ำเข้าและการใช้ในกิจการของตนเอง
(4.3) ส�ำหรับหอมหัวใหญ่ ต้องน�ำเข้าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมของแต่ละปี
(4.4) ให้นำ� เข้าทางด่านศุลกากรทีม่ ดี า่ นตรวจพืชและด่านอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี �ำนาจของ
ด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่
(5) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผไู้ ด้รบั หนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าตามระเบียบ/ประกาศทีก่ ำ� หนด หลังการน�ำเข้าสินค้าในแต่ละ
ครั้ง ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

(3.2) ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับจัดสรรปริมาณน�ำเข้า ต้องยื่นขอรับการจัดสรรต่อชุมนุมสหกรณ์ผู้
ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จ�ำกัด โดยประสานขอทราบรายละเอียดได้จากส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
จัดการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง
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5. กระเทียม

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
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(1) ขอบเขตสินค้ากระเทียมที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
กระเทียม หมายความถึง กระเทียมสดหรือแช่เย็น ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย
0703.20.10 0703.20.90 และ กระเทียมแห้งเป็นผงหรือไม่เป็นผง ตามพิกัด 0712.90.10
(2) การน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งไทยได้
ท�ำความตกลงไว้ ดังนี้
ความตกลง
WTO

อัตราภาษี (%)
ในโควตา

นอกโควตา

27

57

TAFTA
TNZCEP
AJCEP
JTEPA
AKFTA
ACFTA
AFTA
ประเทศนอก
ความตกลง

0
(สด) 17.2
(ผง) 25.5
(ปี 2554)
(สด) 0
(ผง) 14.73
(ปี 2554)
15
(ปี 2554)
0

ปริมาณเปิด
ตลาด
(ตัน)

การบริหารการน�ำเข้า

ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.)
น�ำเข้าแต่เพียงผู้เดียว
ยกเว้นการ ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า
ก�ำหนด ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ปริมาณน�ำเข้า บริหารการน�ำเข้า
65

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ร.2

ร.4

-

-

ต.2

ร.4

ต.2

ร.4
ร.4

57

ตาม WTO

57

ตาม WTO

57

ตาม WTO

ต.2

ตาม WTO
เปิดเสรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามข้อ (4)
ขออนุญาตน�ำเข้าตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การน�ำสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ฉบับที่ 6 (พ.ศ.
2523) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน
2523 และ ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง ก�ำหนดมาตรการ
จัดระเบียบในการน�ำสินค้าเข้า
มาในราชอาณาจักร ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2523) ลงวันที่ 6
พฤศจิกายน 2523

ต.2
ต.4
ต.2 (ไม่มีโควตา)
ข.2 (ทั่วไป)
ข.4 (การค้า)

57
0
กระเทียมสด/แช่เย็น
ร้อยละ 60 ตามราคา
หรือ กก. ละ 6.25 บาท
ตามสภาพ
กระเทียมแห้ง(ผง/ไม่ผง)
ร้อยละ 60 ตามราคา

เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้า
ตาม WTO

กรมการค้าต่างประเทศ

(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO
ให้องค์การคลังสินค้า(อคส.) เป็นผู้น�ำเข้าในโควตาแต่เพียงผู้เดียว
(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
(4.1) เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำ� เข้ากระเทียมไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ เป็นรายปี ตาม
แบบค�ำขอขึ้นทะเบียนที่ก�ำหนด (แบบ ทอ. 7 และ ทอ. 8)
(4.2) ให้น�ำเข้าเฉพาะกรณีที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง ในปริมาณไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้ใน
แผนการน�ำเข้าและการใช้ในกิจการของตนเอง
(4.3) ต้องน�ำเข้าในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม ของแต่ละปี
(4.3) ให้นำ� เข้าทางด่านศุลกากรทีม่ ดี า่ นตรวจพืชและด่านอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี �ำนาจของ
ด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

(5) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าตามระเบียบ/ประกาศที่ก�ำหนด หลังการน�ำเข้าสินค้าในแต่
ละครั้ง ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง
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กรมการค้าต่างประเทศ

6. มะพร้าวและมะพร้าวฝอย

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
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(1) ขอบเขตสินค้ามะพร้าวที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
มะพร้าว หมายความถึง มะพร้าวฝอยท�ำให้แห้ง (Coconuts Desiccated) ตามพิกดั ศุลกากร ประเภท
ย่อย 0801.11.00 และมะพร้าวอืน่ ๆ (มะพร้าวผลจะปอกเปลือกหรือไม่กต็ าม) ตามพิกดั ศุลกากร 0801.19.00
(2) การอนุญาตน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งไทยได้ท�ำความ
ตกลงไว้ ดังนี้
ความตกลง
WTO

อัตราภาษี (%)
ในโควตา

นอกโควตา

20

54

TAFTA
TNZCEP
JTEPA
AKFTA
ACFTA
AFTA
ประเทศนอก
ความตกลง

การบริหารการน�ำเข้า

54

2,427
(ฝอย= 110
ผล =2,317)
ยกเว้นการ
ก�ำหนด
ปริมาณน�ำเข้า
ตาม WTO

54

ตาม WTO

54

ตาม WTO
เปิดเสรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามข้อ (4)
ขออนุญาตน�ำเข้าตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน�ำ
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2532 และ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
การน�ำสินค้าเข้ามาในราช
อาณาจักร (ฉบับที่ 78) พ.ศ.
2518

0
10.91
(ปี 2554)
11.11
(ปี 2554)
0

ปริมาณเปิด
ตลาด
(ตัน)

0
ร้อยละ 60 ตามราคา

จัดสรรตามสัดส่วนปริมาณที่
ยื่นขอ โดยคุณสมบัติต้องเป็นไป
ตามที่ระเบียบก�ำหนด
ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
บริหารการน�ำเข้า
เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้า
ตาม WTO

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ร.2

ร.4

-

-

ต.2

ร.4

ต.2

ร.4

ต.2
ต.4
ต.2 (ไม่มีโควตา)
ข.2 (ทั่วไป)
ข.4 (การค้า)

กรมการค้าต่างประเทศ

(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO
(3.1) ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรร หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(3.1.1) กรณีมะพร้าวฝอยท�ำให้แห้ง
1) เป็นนิติบุคคล
2) เป็นโรงงานทีใ่ ช้มะพร้าวฝอยท�ำให้แห้งเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตและด�ำเนินกิจการอยู่
ในปัจจุบัน
3) เป็นผู้มีประวัติน�ำเข้ามะพร้าวฝอยท�ำให้แห้ง 3 ปีย้อนหลัง
(3.1.2) กรณีมะพร้าวอื่นๆ
1) เป็นนิติบุคคล
2) เป็นโรงงานทีใ่ ช้มะพร้าวอืน่ ๆ เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตและด�ำเนินกิจการอยูใ่ นปัจจุบนั
(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
(4.1) เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำ� เข้าไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ เป็นรายปี ตามแบบค�ำขอ
ขึ้นทะเบียนที่ก�ำหนด (แบบ ทอ. 3 และ ทอ. 4)
(4.2) น�ำเข้ามาเพื่อการแปรรูปเป็นน�้ำมันพืช หรืออาหารคนในกิจการของตนเองไม่เกินปริมาณที่ระบุ
ไว้ในแผนการน�ำเข้าและการใช้ในกิจการของตนเอง
(4.3) ให้น�ำเข้าในเดือน มกราคม-พฤษภาคม และเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ของแต่ละปี
(4.4) ผู้ขอหนังสือรับรองต้องให้ค�ำรับรองว่าจะไม่น�ำมาจ�ำหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

(5) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าตามระเบียบ/ประกาศที่ก�ำหนด หลังการน�ำเข้าสินค้าใน
แต่ละครั้ง ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง
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7. ล�ำไยแห้ง

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
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(1) ขอบเขตสินค้าล�ำไยแห้งที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
ล�ำไยแห้ง หมายความถึง ล�ำไยแห้งตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย 0813.40.10
(2) การอนุญาตน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งไทยได้
ท�ำความตกลงไว้ ดังนี้
ความตกลง
WTO

ในโควตา

นอกโควตา

ปริมาณเปิด
ตลาด
(ตัน)

30

53

8

อัตราภาษี (%)

TAFTA
TNZCEP
JTEPA
AKFTA
ACFTA
AFTA
ประเทศนอก
ความตกลง

0
16.36
(ปี 2554)
16.67
(ปี 2554)
0

53
53

53
0
ร้อยละ 60 ตามราคา
หรือ กก. ละ 50 บาท
ตามสภาพ

การบริหารการน�ำเข้า

กรมการค้าต่างประเทศ
จัดสรรให้ นิติบุคคลตาม
สัดส่วนปริมาณที่ยื่นขอ
ยกเว้นการ ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า
ก�ำหนด
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ปริมาณน�ำเข้า บริหารการน�ำเข้า
ตาม WTO
ตาม WTO

เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้า
ตาม WTO

ตาม WTO
เปิดเสรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามข้อ (4)
ขออนุญาตน�ำเข้าตาม ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน�ำ
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ลงวัน
ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๕

(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความ
ตกลง WTO
(3.1) กรมการค้าต่างประเทศ จัดสรรให้นติ บิ คุ คลตาม
สัดส่วนปริมาณที่ยื่นขอ
(3.2) ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรร ให้
ยืน่ ค�ำขอรับจัดสรรได้ทกี่ รมการค้าต่างประเทศ
ในช่วงระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบ
เปิดตลาดในแต่ละปี

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ร.2

ร.4

-

-

ต.2

ร.4

ต.2

ร.4

ต.2
ต.4
ต.2 (ไม่มีโควตา)
ข.2 (ทั่วไป)
ข.4 (การค้า)

กรมการค้าต่างประเทศ

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้า
ตามความตกลง AFTA
(4.1) เป็นนิตบิ คุ คลจดทะเบียนเป็นผูน้ ำ� เข้าล�ำไยแห้งไว้กบั
กรมการค้าต่างประเทศ ปีตอ่ ปี ตามแบบค�ำขอขึน้
ทะเบียนที่ก�ำหนด (แบบ ทอ. 7 และ ทอ. 8)
(4.2) ให้น�ำเข้าเฉพาะกรณีที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการ
ของตนเอง ในปริมาณไม่เกินปริมาณทีร่ ะบุไว้ใน
แผนการน�ำเข้าและการใช้ในกิจการของตนเอง
(4.3) ให้น�ำเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและ
ด่านอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มีอ�ำนาจของ
ด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่
(5) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรอง รายงานการน�ำเข้าตามระเบียบ/ประกาศที่ก�ำหนด หลังการน�ำเข้าสินค้า
ในแต่ละครั้ง ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง
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การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
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8. เมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟ
(1) ขอบเขตสินค้าที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
(1.1) เมล็ดกาแฟ หมายถึงเมล็ดกาแฟจะคัว่ บด หรือแยกกาเฟอีนออกแล้วหรือไม่กต็ าม ตามพิกดั อัตรา
ศุลกากรประเภทย่อยที่ 0901.11.10 0901.11.90 0901.12.10 0901.12.90 0901.21.10
0901.21.20 0901.22.10 0901.22.20 0901.90.10 และ 0901.90.20
(1.2) กาแฟส�ำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์กาแฟ หมายถึงสิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้นของกาแฟ และของ
ปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลักหรือที่มีกาแฟเป็นหลัก ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรประเภทย่อยที่ 2101.11.10 2101.11.90 และ 2101.12.00
ทัง้ นี้ กาแฟส�ำเร็จรูปทีม่ กี าแฟผสมอยูใ่ นปริมาณไม่ถงึ ร้อยละ 36.54 ไม่อยูใ่ นข่ายทีต่ อ้ งขอหนังสือรับรอง
การน�ำเข้า โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อก�ำหนดขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ(ICO) ข้อ 27 ที่ให้สมาชิก
ห้ามการจ�ำหน่ายและการโฆษณาภายใต้ชื่อกาแฟ หากผลิตภัณฑ์นนั้ มีส่วนผสมของกาแฟดิบน้อยกว่าร้อยละ
95 ของวัตถุดิบที่ใช้ (ใช้ตัวแปรค่าเท่ากับ 2.6)
(2) การน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งไทยได้
ท�ำความตกลงไว้ ดังนี้

ในโควตา

นอกโควตา

ปริมาณเปิด
ตลาด
(ตัน)

WTO เมล็ดกาแฟ

30

90

5.25

ผลิตภัณฑ์กาแฟ

40

49

134

ความตกลง

อัตราภาษี (%)

TAFTA เมล็ดกาแฟ
ผลิตภัณฑ์กาแฟ
TNZCEP เมล็ดกาแฟ
ผลิตภัณฑ์กาแฟ

18
24
0
0

81
44.1
0
0

JTEPA เมล็ดกาแฟ
ผลิตภัณฑ์กาแฟ
AKFTA เมล็ดกาแฟ
ผลิตภัณฑ์กาแฟ
AFTA เมล็ดกาแฟ
ผลิตภัณฑ์กาแฟ

16.36
21.82
16.67
22.22

90
49
90
49
5
0

0.70
17.96

การบริหารการน�ำเข้า
กรมการค้าต่างประเทศจัดสรรให้
นิติบุคคลตามสัดส่วนปริมาณที่ยื่นขอ
ประวัติ 80% กองกลาง 20% ทัง้ สอง
ส่วน กรมการค้าต่างประเทศจัดสรรให้
นิตบิ คุ คล ตามสัดส่วนปริมาณทีย่ นื่ ขอ
กรมการค้าต่างประเทศ จัดสรรให้
นิติบุคคล ตามสัดส่วนปริมาณที่ยื่นขอ

ยกเว้นการ ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า ไม่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการบริหารการน�ำเข้า
ก�ำหนด
ปริมาณน�ำเข้า

ตาม WTO
ตาม WTO
เปิดเสรี

เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้า
ตาม WTO
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามข้อ (4)

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ร.2

ร.4

ร.2
ต.2

ร.4
ต.4

-

-

ต.2

ร.4

ต.2

ร.4

ต.2 (ไม่มีโควตา)

กรมการค้าต่างประเทศ

ความตกลง

อัตราภาษี (%)
ในโควตา

นอกโควตา

ประเทศนอก
ความตกลง
เมล็ดกาแฟ ร้อยละ 40 ตามราคาหรือ
กก. ละ 4 บาทตามสภาพ
กาแฟส�ำเร็จรูป ร้อยละ 60 ตามราคา

ปริมาณเปิด
ตลาด
(ตัน)

การบริหารการน�ำเข้า
ขออนุญาตน�ำเข้าตาม พระราช
กฤษฎีกาควบคุมการน�ำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 และ
ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง
การน�ำสินค้าเข้ามาในราช
อาณาจักร (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2505
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2505

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ข.2 (ทั่วไป)
ข.4 (การค้า)

(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
1) เมล็ดกาแฟ ให้องค์การคลังสินค้า และนิติบุคคล น�ำเข้าในปริมาณตามความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการพืชสวน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) กาแฟส�ำเร็จรูป นิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้าไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี ตาม
แบบค�ำขอขึ้นทะเบียนที่ก�ำหนด (แบบ ทอ. 1) โดยจะออกหนังสือรับรองให้น�ำเข้าในปริมาณตาม
ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพืชสวน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3) ให้นำ� เข้าทางด่านศุลกากรทีม่ ดี า่ นตรวจพืชและด่าน
อาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มีอ�ำนาจของด่าน
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่
(5) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าตามระเบียบ/
ประกาศที่กำ� หนด หลังการน�ำเข้าสินค้าในแต่ละครั้ง ตามแบบ
รายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO
1) เมล็ดกาแฟ กรมการค้าต่างประเทศจัดสรรให้นติ ิบุคคลตามสัดส่วนปริมาณที่ยื่นขอ
2) ผลิตภัณฑ์กาแฟ ปริมาณโควตารวม 134 ตัน จัดสรรให้นติ บิ คุ คลทีม่ ปี ระวัตกิ ารน�ำเข้าร้อยละ 80
หรือ 107.20 ตัน และกองกลางร้อยละ 20 หรือ 26.80 ตัน ทั้งสองส่วน จัดสรรให้นติ ิบุคคล
ตามสัดส่วนปริมาณที่ยื่นขอ
3) ผูป้ ระสงค์จะยืน่ ขอรับปริมาณโควตาน�ำเข้า ให้ยนื่ ค�ำขอรับการจัดสรรได้ทกี่ รมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี ในช่วงระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบเปิดตลาดใน
แต่ละปี
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9. ชา

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
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(1) ขอบเขตสินค้าชาที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
ชา หมายความถึง ชาใบและชาผง ซึ่งประกอบด้วย ชาเขียว ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภท
ย่อย 0902.10.10 0902.10.90 0902.20.10 0902.20.90 และชาด�ำ ตามพิกัด 0902.30.10 0902.30.90
0902.40.10 0902.40.90
(2) การอนุญาตน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งไทยได้
ท�ำความตกลงไว้ ดังนี้
ความตกลง

อัตราภาษี (%)
ในโควตา

นอกโควตา

WTO

30

90

TAFTA

18
(ปี 2554)

81
0

TNZCEP
JTEPA
AKFTA
AFTA
ประเทศนอก
ความตกลง

16.36
(ปี 2554)
16.67
(ปี 2554)

90
90

0
ร้อยละ 60 ตามราคา

ปริมาณเปิด
ตลาด
(ตัน)

การบริหารการน�ำเข้า

กรมการค้าต่างประเทศ
จัดสรรตามหลักเกณฑ์ ในข้อ (3)
83.76
กรมการค้าต่างประเทศ จัดสรร
(ปี 2554) ตามสัดส่วนปริมาณที่ยื่นขอ
ยกเว้นการ ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า
ก�ำหนด
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ปริมาณน�ำเข้า บริหารการน�ำเข้า
ตาม WTO
เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้า
ตาม WTO
ตาม WTO
625

เปิดเสรี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามข้อ (4)

ขออนุญาตน�ำเข้าตาม พรฎ.
ควบคุมการน�ำเข้ามาในราช
อาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 และ
ประกาศกระทรวงเศรษฐการ
เรื่อง การน�ำสินค้าเข้ามาในราช
อาณาจักร (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
2505

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ร.2

ร.4

ต.2

ต.4

-

-

ต.2

ร.4

ต.2

ร.4

ต.2 (ไม่มีโควตา)
ข.2 (ทั่วไป)
ข.4 (การค้า)

กรมการค้าต่างประเทศ

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO
1) ปริมาณโควตารวม 625 ตัน โดยแบ่งปริมาณการจัดสรรออกเป็น ชาใบร้อยละ 30 หรือ
187.5 ตัน และชาผงร้อยละ 70 หรือ 437.5 ตัน โดยจัดสรรให้นติ บิ คุ คล 2 กลุม่ คือ นิตบิ คุ คล
ที่มีประวัติการรายงานการน�ำเข้าในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมาร้อยละ 80 และนิติบุคคลผู้ค้าชา
รายใหม่ร้อยละ 20
2 ) กรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้บริหารการน�ำเข้า ดังนี้
- นิตบิ คุ คลทีม่ ปี ระวัตกิ ารรายงานการน�ำเข้า จัดสรรให้ตามสัดส่วนประวัตริ ายงานการน�ำ
เข้าในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
- นิติบุคคลผู้ค้าชารายใหม่ จัดสรรให้ตามสัดส่วนปริมาณที่ยื่นขอ
3) ผู้ประสงค์จะยื่นขอรับปริมาณโควตาน�ำเข้า ให้ยื่นค�ำขอรับการจัดสรรได้ที่กรมการค้าต่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี ในช่วงระยะเวลาตามทีก่ �ำหนดไว้ในระเบียบเปิด
ตลาดในแต่ละปี
(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
1) เป็นนิตบิ คุ คลจดทะเบียนเป็นผูน้ ำ� เข้าชาไว้กบั กรมการค้าต่างประเทศ ปีตอ่ ปี ตามแบบค�ำขอ
ขึ้นทะเบียนที่ก�ำหนด (แบบ ทอ. 1)
2) ให้น�ำเข้าในปริมาณตามที่ยื่นขอ
3) ให้นำ� เข้าทางด่านศุลกากรทีม่ ดี า่ นตรวจพืชและด่านอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี �ำนาจ
ของด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่
(5) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าตามระเบียบ/ประกาศที่ก�ำหนด หลังการน�ำเข้าสินค้า
ในแต่ละครั้ง ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง
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10. พริกไทย

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
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(1) ขอบเขตสินค้าที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
พริกไทย หมายความถึง พริกในตระกูลไปเปอร์ไม่บดหรือไม่ปน่ และบดหรือป่น ตามพิกดั อัตราศุลกากร
ขาเข้าประเภทย่อย 0904.11.10 0904.11.20 0904.11.90 0904.12.10 0904.12.20 0904.12.90
(2) การน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งไทยได้
ท�ำความตกลงไว้ ดังนี้

ความตกลง
WTO

อัตราภาษี (%)
นอกโควตา

ในโควตา

27

TAFTA
TNZCEP
JTEPA
AKFTA
AFTA
ประเทศนอก
ความตกลง

51
0

0
15

51
51

0
ร้อยละ 30 ตามราคา
หรือ กก. ละ 4.20 บาท
ตามสภาพ

ปริมาณเปิด
ตลาด
(ตัน)

การบริหารการน�ำเข้า

กรมการค้าต่างประเทศ จัดสรร
45
ให้นติ ิบุคคลตามสัดส่วนปริมาณ
ที่ยื่นขอ
ยกเว้นการ ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า ไม่ต้อง
ก�ำหนด
ปฏิบัติตามมาตรการบริหาร
ปริมาณน�ำเข้า การน�ำเข้า
ตาม WTO
เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้า
ตาม WTO
ตาม WTO
หลั
ก
เกณฑ์
แ
ละเงื่อนไข ตามข้อ (4)
เปิดเสรี
ขออนุญาตน�ำเข้าตาม พระราช
กฤษฎีกาควบคุมการน�ำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
ประกาศกระทรวงเศรษฐการ
เรื่อง การน�ำสินค้าเข้ามาในราช
อาณาจักร (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ.
๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๐๕

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ร.2

ร.4

-

-

ต.2
ร.4
ต.2
ร.4
ต.2 (ไม่มีโควตา)
ข.2 (ทั่วไป)
ข.4 (การค้า)

(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO
(3.1) กรมการค้าต่างประเทศ จัดสรรให้นติ ิบุคคลตามสัดส่วนปริมาณที่ยื่นขอ
(3.2) ผูท้ มี่ คี วามประสงค์จะยืน่ ขอรับจัดสรรปริมาณโควตาน�ำเข้า ให้ยนื่ ค�ำขอรับจัดสรรได้ทกี่ รมการค้า
ต่างประเทศ ในช่วงระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบเปิดตลาดในแต่ละปี

กรมการค้าต่างประเทศ

(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
1) โรงงานผู้ประกอบการผลิตที่ใช้พริกไทยเป็นวัตถุดิบน�ำเข้าเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง
1.1) จดทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้าพริกไทยไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ เป็นรายปี ตามแบบค�ำขอขึ้น
ทะเบียนที่ก�ำหนด (แบบ ทอ. 7 และ ทอ. 8)
1.2) ให้น�ำเข้าเฉพาะกรณีที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง ในปริมาณไม่เกินปริมาณที่ระบุ
ไว้ในแผนการน�ำเข้าและการใช้ในกิจการของตนเอง
2) ผู้ประกอบการน�ำเข้าพริกไทยน�ำเข้าเพื่อจ�ำหน่ายให้แก่โรงงานผู้ประกอบการผลิตที่ใช้พริกไทย
เป็นวัตถุดิบ
2.1) จดทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้าพริกไทยไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ เป็นรายปี ตามแบบค�ำขอขึ้น
ทะเบียนที่ก�ำหนด (แบบ ทอ. 7 และ ทอ. 8)
2.2) น�ำเข้าเพื่อจ�ำหน่ายให้แก่โรงงานผู้ประกอบการผลิตที่ใช้พริกไทยเป็นวัตถุดิบในปริมาณไม่
เกินปริมาณที่ระบุไว้ในแผนการน�ำเข้าและการใช้ในกิจการของโรงงานที่ให้น�ำเข้าแทน
3) ให้นำ� เข้าทางด่านศุลกากรทีม่ ดี า่ นตรวจพืชและด่านอาหารและยา หรือมีเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี �ำนาจของ
ด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่
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(5) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผไู้ ด้รบั หนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าตามระเบียบ/ประกาศทีก่ ำ� หนด หลังการน�ำเข้าสินค้าในแต่ละ
ครั้ง ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง
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11. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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(1) ขอบเขตสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมายความว่า ข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้า
ประเภทย่อย 1005.90.90
(2) การอนุญาตน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งไทยได้
ท�ำความตกลงไว้ ดังนี้
ความตกลง

อัตราภาษี (%)
ในโควตา

นอกโควตา

WTO

20

TAFTA

12
(ปี 2554)

73 และค่า
ธรรมเนียม
พิเศษ 180
บาท/ตัน
65.70

TNZCEP
JTEPA
AKFTA
AJCEP
AFTA
ประเทศนอก
ข้อตกลงข้างต้น

0
0
11.11
(ปี 2554)
12.70

73
73

73
0
อัตราภาษีทั่วไป
2.75 บาท/กก. และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ตันละ 1,000 บาท

ปริมาณเปิด
ตลาด
(ตัน)

54,700

การบริหารการน�ำเข้า
ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.)
เป็นผู้น�ำเข้า

ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.)
เป็นผู้น�ำเข้า
ยกเว้นการ ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า ไม่ต้อง
ก�ำหนด ปฏิบัติตามมาตรการบริหาร
ปริมาณน�ำเข้า การน�ำเข้า
ตาม WTO
เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้า
ตาม WTO
ตาม WTO
ตาม WTO
เปิดเสรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามข้อ (4)
เสียค่าธรรมเนียมพิเศษใน
การน�ำเข้าตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการน�ำ
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 74) พ.ศ. 2533 และ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการก�ำหนดอัตราค่า
ธรรมเนียมพิเศษการน�ำเข่า
ข้าวโพด ปลาป่น และกากถั่ว
เหลือง (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2540
7,330.32

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ร.2

ร.4

ต.2

ต.4

-

-

ต.2
ต.2

ร.4
ร.4

ต.2
ร.4
ต.2 (ไม่มีโควตา)
หนังสือรับรองการ
ช�ำระค่าธรรมเนียม
พิเศษในการน�ำเข้า
สินค้าวัตถุดิบ
อาหารสัตว์

กรมการค้าต่างประเทศ

(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO
(3.1) ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้น�ำเข้าตามปริมาณในโควตา 54,700 ตันแต่เพียงผู้เดียว
(3.2) การออกหนังสือรับรองส�ำหรับการช�ำระภาษีนอกโควตา ให้ออกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปี
ที่ออกระเบียบเปิดตลาด เป็นต้นไป
(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
กระทรวงพาณิชย์ได้ด�ำเนินการออกประกาศเกีย่ วกับการน�ำเข้าข้าวโพดทีใ่ ช้เป็นวัตถุดบิ อาหารสัตว์ตาม
ความตกลง AFTA เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการน�ำเข้าเป็นรายปี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
ทางปฏิบตั แิ ละสอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตและการค้า ส�ำหรับปี 2554 ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
การน�ำเข้า ดังนี้
(4.1) ให้องค์การคลังสินค้า น�ำเข้าได้ตลอดทั้งปี
(4.2) ให้บุคคลทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำ� เข้าไว้กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี ตามแบบค�ำขอ
ขึ้นทะเบียนที่ก�ำหนด (แบบ ทอ. 5) ในช่วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 2555

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

(5) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผไู้ ด้รบั หนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าตามระเบียบ/ประกาศทีก่ ำ� หนด หลังการน�ำเข้าสินค้าในแต่ละ
ครั้ง ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง

45

กรมการค้าต่างประเทศ

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

46

12. ข้าว
(1) ขอบเขตสินค้าข้าวที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
ข้าว หมายความถึง ข้าวตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทที่ 1006
(2) การอนุญาตน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบนั ผูน้ ำ� เข้าข้าวสามารถใช้สทิ ธิเพือ่ ลดภาษีนำ� เข้าตามความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึง่ ไทยได้
ท�ำความตกลงไว้ ดังนี้
ปริมาณเปิด
อัตราภาษี (%)
หนังสือรับรอง
ตลาด
ความตกลง
การบริหารการน�ำเข้า
WTO
TAFTA
TNZCEP
JTEPA

ในโควตา

นอกโควตา

(ตัน)

30

52

249,757
ยกเว้นการ
ก�ำหนด
ปริมาณน�ำเข้า
ตาม WTO

0
16.36
(ปี 2554)

AFTA
0
ประเทศนอกความ กก. ละ 2.75 บาท
ตกลงข้างต้น
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เปิดเสรี

ในโควตา นอกโควตา

รายละเอียดตาม ข้อ 3
ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า ไม่ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการบริหาร
การน�ำเข้า
เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้า
ตาม WTO
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามข้อ (4)
ขออนุญาตน�ำเข้าตามพระราช
กฤษฎีกาควบคุมการน�ำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2496 ในหลักการ
ไม่อนุญาตให้น�ำเข้า

ร.2

ร.4

-

-

ต.2

ร.4

ต.2 (ไม่มีโควตา)
ข.3 (ทั่วไป)
ข.4(การค้า)

(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO
(3.1) กรมการค้าต่างประเทศออกหนังสือรับรองให้นติ บิ คุ คลทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการค้า
ข้าว และได้รับใบอนุญาตประกอบการค้าข้าวจากกรมการค้าภายใน เว้นแต่ การน�ำเข้าข้าวที่มี
ปริมาณไม่เกิน 50 เมตริกตัน ไม่ต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตประกอบการค้าข้าว ในปริมาณ
ตามที่ยื่นขอตามหลักการยื่นขอก่อนได้รับสิทธิก่อน (first come, first served)
(3.2) ให้ยื่นขอหนังสือรับรองได้ที่ส�ำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยต้อง
แสดงเอกสารส�ำเนาหนังสือรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้า, ส�ำเนาหนังสือรับรองการปลอดโรคพืช/
แมลง/สารพิษตกค้าง ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐของประเทศผู้ส่งออก
(3.3) ปริมาณและช่วงเวลาที่จะออกหนังสือรับรอง ปริมาณงวดละ 83,252.33 เมตริกตัน แบ่งเป็น
3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ให้น�ำเข้าตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 เมษายน
งวดที่ 2 ให้น�ำเข้าตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม
งวดที่ 3 ให้น�ำเข้าตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม
		 ในการน�ำเข้าข้าวแต่ละงวดให้ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองแต่ละรายยื่นขอได้ไม่เกินหนึง่ ฉบับ
โดยปริมาณที่ยื่นขอต้องไม่เกิน 100 เมตริกตัน

กรมการค้าต่างประเทศ

(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
(4.1) ขึน้ ทะเบียนเป็นผูน้ ำ� เข้าข้าวภายใต้ AFTA เป็นรายปี ผูม้ สี ทิ ธิขอขึน้ ทะเบียนต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1) ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ท�ำ
จากข้าว
2) มีใบอนุญาตประกอบการค้าข้าวจากกรมการค้าภายใน
3) มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4) มีแผนการผลิตประจ�ำปีที่แสดงถึงความต้องการใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ ปริมาณต้องการน�ำเข้า
ข้าว แหล่งข้าวที่จะน�ำเข้า และสถานที่เก็บข้าวน�ำเข้า
5) ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกพักหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้าข้าว
(4.2) การขึน้ ทะเบียนเป็นผูน้ �ำเข้า ผูข้ อขึน้ ทะเบียนจะต้องยืน่ แบบค�ำขอขึน้ ทะเบียนเป็นผูน้ �ำเข้าข้าวที่
ส�ำนักบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศภายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของปีทจี่ ะน�ำเข้า
พร้อมส�ำเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ 4.1 และกรมการค้าต่างประเทศจะด�ำเนินการตรวจสอบข้อ
เท็จจริง สภาพโรงงานและการผลิตว่าสอดคล้องกับแผนที่ได้ยื่นหรือไม่ ก่อนน�ำเสนอคณะ
อนุกรรมการบริหารการน�ำเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนให้ความเห็นชอบ และในกรณี
ผูข้ นึ้ ทะเบียนเป็นผูน้ ำ� เข้าข้าวประสงค์จะต่ออายุทะเบียนให้เป็นผูม้ สี ทิ ธิขอหนังสือรับรองในปีถดั ไป
ให้ยนื่ ขอตามแบบทีก่ รมการค้าต่างประเทศก�ำหนดพร้อมหลักฐานตามข้อ 4.1 เฉพาะ 4) และ 5)
(4.3) การขอหนังสือรับรองการน�ำเข้า
		 ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองให้ยื่นค�ำร้องขอหนังสือรับรองต่อส�ำนักบริการการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์ก�ำหนดพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาดังนี้
1) ส�ำเนาหนังสือรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้า (Form D)
2) ส�ำเนาใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือหลักฐานอื่นที่แสดงการรับรองสุขอนามัยพืช
3) ส�ำเนาใบรับรองการก�ำหนดปริมาณสารพิษตกค้างหรือเอกสารหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงการรับรอง
หรือก�ำหนดปริมาณสารพิษตกค้าง
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(3.4) อายุของหนังสือรับรอง มีอายุ 15 วันนับแต่วันที่ออก แต่ไม่เกินวันสุดท้ายที่ก�ำหนดไว้ของแต่ละ
งวดที่ยื่นขอ และให้ใช้ได้ครั้งเดียว
(3.5) การรายงานการน�ำเข้าและบทลงโทษ
		 ผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรอง ต้องรายงานการน�ำเข้าให้กรมการค้าต่างประเทศทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่น�ำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศก�ำหนด พร้อมส�ำเนาใบขน
สินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสลักรายการถูกต้อง
		 กรณีไม่รายงานการน�ำเข้าภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด
ในระเบียบ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะระงับการออกหนังสือรับรองการน�ำเข้าในครัง้ ต่อ ๆ ไป
จนกว่าจะได้มีการส่งรายงานการน�ำเข้าโดยถูกต้องแล้ว
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4) ส�ำเนาใบรับรองเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม(GMOs)
(4.4) ช่วงระยะเวลาก�ำหนดให้น�ำเข้ามี 2 ช่วง
งวดที่ 1 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม
งวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม
(4.5) ด่านน�ำเข้าข้าว ให้นำ� เข้าได้เฉพาะด่านทีม่ คี วามพร้อมในการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามที่กฎหมายก�ำหนดปฏิบัติงานอยู่ซึ่งก�ำหนดไว้ทั้งหมด 6 ด่าน ดังนี้
1) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2) ด่านศุลกากรหนองคาย อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
3) ด่านศุลกากรแม่สาย อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
4) ด่านศุลกากรแม่สอด อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
5) ด่านศุลกากรระนอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระนอง
6) ด่านศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
(4.6) การตรวจปล่อยสินค้า
4.6.1 ผูน้ ำ� เข้าข้าวจะต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีนำ� เข้าทีอ่ อกโดยกรม
การค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และเอกสารรับรองทีอ่ อกโดยประเทศผูส้ ง่ ออกเพือ่
ประกอบการตรวจปล่อยของศุลกากร ดังนี้
1) หนังสือรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้า (Form D)
2) ใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือหลักฐานอื่นที่แสดงการรับรองสุขอนามัยพืช
3) ใบรับรองการก�ำหนดปริมาณสารพิษตกค้างหรือเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงการรับรอง
หรือก�ำหนดปริมาณสารพิษตกค้าง
4) หนังสือหรือใบรับรองว่าเป็นพืชปลอดจากการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMOs)
4.6.2 ข้าวที่น�ำเข้าตามข้อ 4.6.1 จะมีการสุ่มตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึง่ ว่ามี
ความปลอดภัยและการปลอดจากการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMOs) จริงหรือไม่
4.7) การน�ำเข้าข้าวที่มิใช่เพื่อการค้า
			 ข้าวที่น�ำติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว น�ำเข้ามากับยานพาหนะเพื่อใช้ในยานพาหนะนัน้
หรือการน�ำเข้ามาเพือ่ เป็นตัวอย่างสามารถน�ำเข้ามาได้ในปริมาณเท่าทีจ่ �ำเป็นโดยไม่ตอ้ งมีหนังสือ
รับรองแสดงการได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีจากกรมการค้าต่างประเทศและหนังสือรับรองแหล่งก�ำเนิด
สินค้า
4.8) การรายงานการน�ำเข้า
			 ผู้น�ำเข้าจะต้องรายงานการน�ำเข้าตามแบบที่ก�ำหนดต่อกรมการค้าต่างประเทศ ภายใน
30 วัน นับจากวันทีน่ �ำเข้าแต่ละครัง้ พร้อมส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าทีเ่ จ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรสลักหลัง
ถูกต้อง หากไม่รายงานตามก�ำหนดกรมการค้าต่างประเทศจะระงับการออกหนังสือรับรองส�ำหรับ
การน�ำเข้าในงวดต่อๆ ไป จนกว่าจะได้มีการส่งรายงานการน�ำเข้าที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

กรมการค้าต่างประเทศ

13. เมล็ดถั่วเหลือง
(1) ขอบเขตสินค้าเมล็ดถั่วเหลืองที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
เมล็ดถั่วเหลือง หมายความว่า ถั่วเหลืองจะท�ำให้แตกหรือไม่ก็ตาม ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้า
ประเภทย่อย 1201.00.10 และ 1201.00.90
(2) การอนุญาตน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งไทยได้
ท�ำความตกลงไว้ ดังนี้

WTO

อัตราภาษี (%)
ในโควตา

นอกโควตา

20
เก็บจริง 0

80

TAFTA
TNZCEP
JTEPA
AKFTA
AFTA
ประเทศนอก
ข้อตกลงข้างต้น

0
0
0

80
80

0
ร้อยละ 6 ตามราคา

ปริมาณเปิด
ตลาด
(ตัน)

10,922
(เปิดจริง
ไม่จ�ำกัด
ปริมาณ)

การบริหารการน�ำเข้า
ผู้มีสิทธิน�ำเข้าต้องเป็นสมาชิก 7
สมาคม และบริษัทอีก 8 บริษัท
โดยน�ำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม
สกัดน�้ำมันพืช ผลิตอาหารสัตว์
และแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า
ไม่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรการ
บริหารการน�ำเข้า
เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้า
ตาม WTO

ยกเว้นการ
ก�ำหนด
ปริมาณน�ำเข้า
ตาม WTO
ตาม WTO
เปิดเสรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามข้อ (4)
ขออนุญาตน�ำเข้าตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน�ำ
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2532

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ร.2

ร.4

-

-

ร.4
ต.2
ต.2
ร.4
ต.2 (ไม่มีโควตา)
ข.2 (ทั่วไป)
ข.4 (การค้า)

(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO
(3.1) กรมการค้าต่างประเทศออกหนังสือรับรองโดยไม่จำ� กัดปริมาณและช่วงเวลาน�ำเข้า ให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิ
น�ำเข้า ได้แก่
1) สมาคมผู้ผลิตน�้ำมันถั่วเหลืองและร�ำข้าว
2) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
3) สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์
4) สมาคมปศุสัตว์ไทย
5) สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก
6) สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
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7) สมาคมผู้ค้าสินค้าเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน
8) บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด
9) บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
10) บริษัท แลคตาซอย จ�ำกัด
11) บริษัท แดรี่ พลัส จ�ำกัด
12) บริษัท ไทยชิม จ�ำกัด
13) ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด คิคโคเคน
14) บริษัท อาหารสากล จ�ำกัด (มหาชน)
15) บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด
(3.2) การออกหนังสือรับรองส�ำหรับการช�ำระภาษีนอกโควตา ให้ออกได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคมของปี
ที่ออกระเบียบเปิดตลาด เป็นต้นไป
(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
(4.1) เป็นนิตบิ คุ คลทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นผูน้ �ำเข้าไว้กบั กรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี ตามแบบค�ำขอขึน้
ทะเบียนที่ก�ำหนด (แบบ ทอ. 3 และ ทอ. 4)
(4.2) น�ำเข้ามาเพือ่ แปรรูปเป็นน�ำ้ มันพืช อาหารคน หรืออาหารสัตว์ ในกิจการของตนเองไม่เกินปริมาณ
ที่ระบุไว้ในแผนการน�ำเข้าและการใช้
(4.3) น�ำเข้าตามแผนการน�ำเข้าและการใช้ในกิจการของตนเองโดยมีส�ำเนาหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิด
สินค้า (Form D) ของประเทศที่ส่งออก ส�ำเนาใบก�ำกับสินค้า (Invoice) และส�ำเนาใบตราส่ง
สินค้า หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้า
(4.4) ผู้ขอหนังสือรับรองเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตภายในประเทศ
(4.5) ผู้ขอหนังสือรับรองได้ให้ค�ำรับรองว่าจะไม่น�ำมา จ�ำหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ
(4.6) ต้องน�ำเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืช หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มีอ�ำนาจของด่านดังกล่าวปฏิบัติ
หน้าที่
(5) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผไู้ ด้รบั หนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าตามระเบียบ/ประกาศทีก่ ำ� หนด หลังการน�ำเข้าสินค้าทุกครัง้
ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง

กรมการค้าต่างประเทศ

14. เนื้อมะพร้าวแห้ง
(1) ขอบเขตสินค้าเนื้อมะพร้าวแห้งที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
เนื้อมะพร้าวแห้ง หมายความว่า เนื้อมะพร้าวแห้ง ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย
1203.00.00
(2) การอนุญาตน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งไทยได้ท�ำความ
ตกลงไว้ ดังนี้
ปริมาณเปิด
อัตราภาษี (%)
หนังสือรับรอง
ตลาด
ความตกลง
การบริหารการน�ำเข้า
นอกโควตา

(ตัน)

20

36

1,157

TAFTA
TNZCEP
JTEPA
AKFTA
AFTA
ประเทศนอก
ข้อตกลงข้างต้น

0
0
11.11
(ปี 2554)

36
36

0
ตามสภาพ 3 บาท/กก.

ในโควตา นอกโควตา

จัดสรรตามสัดส่วนปริมาณที่
ยื่นขอ โดยคุณสมบัติเป็นไปตาม
ระเบียบก�ำหนด
ยกเว้นการ ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า
ก�ำหนด ไม่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรการ
ปริมาณน�ำเข้า บริหารการน�ำเข้า
ตาม WTO
เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้า
ตาม WTO
ตาม WTO
เปิดเสรี
-

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามข้อ (4)
ขออนุญาตน�ำเข้าตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการน�ำ
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับ
ที่ 67) พ.ศ. 2532

ร.2

ร.4

-

-

ต.2
ต.2

ร.4
ร.4

ต.2 (ไม่มีโควตา)
ข.2 (ทั่วไป)
ข.4 (การค้า)

(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO
(3.1) กรมการค้าต่างประเทศ จัดสรรให้นติ บิ คุ คลซึง่ เป็นโรงงานทีใ่ ช้เนือ้ มะพร้าวแห้งเป็นวัตถุดบิ ในการ
ผลิตและด�ำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน ในปริมาณตามสัดส่วนปริมาณที่ยื่นขอ
(3.2) ผูท้ มี่ คี วามประสงค์จะยืน่ ขอรับจัดสรรปริมาณโควตาน�ำเข้า ให้ยนื่ ค�ำขอรับจัดสรรได้ทกี่ รมการค้า
ต่างประเทศ ในช่วงระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบเปิดตลาดในแต่ละปี
(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
(4.1) เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้าไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ
(4.2) น�ำเข้ามาเพื่อการแปรรูปเป็นน�้ำมันพืช หรืออาหารคน ไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้ในแผนการน�ำเข้า
และการใช้ในกิจการของตนเอง
(4.3) ให้น�ำเข้าในเดือน มกราคม-พฤษภาคม และเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ของแต่ละปี
(4.4) ผู้ขอหนังสือรับรองได้ให้ค�ำรับรองว่าจะไม่น�ำมาจ�ำหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ
(5) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผไู้ ด้รบั หนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าตามระเบียบ/ประกาศทีก่ ำ� หนด หลังการน�ำเข้าสินค้าทุกครัง้
ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง
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15. น�้ำมันถั่วเหลือง
(1) ขอบเขตสินค้าน�้ำมันถั่วเหลืองที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
น�้ำมันถั่วเหลือง หมายความว่า น�้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชั่นของน�้ำมันถั่วเหลืองจะท�ำให้บริสุทธิ์หรือ
ไม่ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย 1507.10.00, 1507.90.10,
1507.90.20 และ 1507.90.90
(2) การอนุญาตน�ำเข้าตามพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศตามกรอบต่างๆ
ซึ่งไทยได้ท�ำความตกลงไว้ ดังนี้
ความตกลง
WTO

ในโควตา

นอกโควตา

ปริมาณเปิด
ตลาด
(ตัน)

20

146

2,281

อัตราภาษี (%)

TAFTA
TNZCEP
JTEPA
AKFTA
AFTA
ประเทศนอก
ข้อตกลงข้างต้น

0
0
11.11
(ปี 2554)

146
146
0

ตามสภาพ 1.32 บาท/
ลิตร

การบริหารการน�ำเข้า

จัดสรรให้สมาชิกสมาคมผู้ผลิต
อาหารส�ำเร็จรูป โดยตามรายชื่อ
และปริมาณตามที่สมาคมฯได้แจ้ง
ไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ
ยกเว้นการ ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า
ก�ำหนด ไม่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรการบริหาร
ปริมาณน�ำเข้า การน�ำเข้า

ตาม WTO
ตาม WTO

เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้า
ตาม WTO

เปิดเสรี

แสดง Form D ต่อกรมศุลกากร
ประกอบการน�ำเข้า
ขออนุญาตน�ำเข้าตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการน�ำ
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับ
ที่ 57) พ.ศ. 2531

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ร.2

ร.4

-

-

ต.2
ร.4
ต.2
ร.4
ไม่ต้องขอ
หนังสือรับรอง
ข.2 (ทั่วไป)
ข.4 (การค้า)

(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO
(3.1) เป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารส�ำเร็จรูป
(3.2) การจัดสรร ให้เป็นไปตามรายชื่อและปริมาณที่สมาคมผู้ผลิตอาหารส�ำเร็จรูปแจ้งต่อกรมการค้า
ต่างประเทศ โดยให้กรมการค้าต่างประเทศออกประกาศผลการจัดสรรในแต่ละปี
(4) หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
		ให้น�ำเข้าได้ไม่จ�ำกัดปริมาณ โดยแสดง Form D ต่อกรมศุลกากรประกอบการน�ำเข้า
(5) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผไู้ ด้รบั หนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าตามระเบียบ/ประกาศทีก่ ำ� หนด หลังการน�ำเข้าสินค้าทุกครัง้
ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง
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16. น�้ำมันปาล์มและน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
(1) ขอบเขตสินค้าน�้ำมันปาล์มและน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรอง
ใช้สิทธิการน�ำเข้า
1.1) น�้ำมันปาล์ม หมายความว่า น�้ำมันปาล์มและแฟรกชั่นของน�้ำมันปาล์ม จะท�ำให้บริสุทธิ์หรือไม่
ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 1511.10.00,
1511.90.10, 1511.90.90
(1.2) น�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม หมายความว่าน�ำ้ มันเนื้อในเมล็ดปาล์มและแฟรกชั่นของน�ำ้ มันเนื้อใน
เมล็ดปาล์ม ตามพิกดั อัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 1513.21.00, 1513.29.11, 1513.29.19,
1513.29.21, 1513.29.29, 1513.29.91, 1513.29.99
(2) การอนุญาตน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศที่ไทยได้ทำ� ความ
ตกลงไว้ ดังนี้

WTO
TAFTA
TNZCEP
JTEPA
AJCEP
AKFTA
AFTA

อัตราภาษี (%)
ในโควตา

นอกโควตา

20

143
0

ปริมาณเปิด
ตลาด
(ตัน)

การบริหารการน�ำเข้า

4,860
ยกเว้นการ
ก�ำหนด
ปริมาณน�ำเข้า
ตาม WTO

ให้องค์การคลังสินค้าน�ำเข้าแต่ผเู้ ดียว
ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการบริหาร
การน�ำเข้า
เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้าตาม WTO

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ร.2

ร.4

-

-

ต.2

ร.4

10.91
(ปี 2554)
12.7
(ปี 2554)

143
143

ตาม WTO เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้าตาม WTO

ต.2

ร.4

11.11
(ปี 2554)

143

ตาม WTO

ต.2

ร.4

0

ประเทศนอกความ ตามสภาพ
ตกลงข้างต้น
2.50 บาทต่อลิตร

เปิดเสรี
-

(เฉพาะน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
พิกัด 1513)
เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้าตาม WTO
ให้องค์การคลังสินค้า(อคส.) เป็นผู้
มีสิทธิน�ำเข้าแต่ผู้เดียว
ต้องขออนุญาตน�ำเข้า ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน�ำ
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 69) พ.ศ.2532

ข.2 (ทั่วไป)
ข.4 (การค้า)
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(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO
(3.1) การน�ำเข้าในโควตา กรมการค้าต่างประเทศจะออกหนังสือรับรองให้แก่องค์การคลังสินค้าตาม
ปริมาณในโควตา 4,860 ตัน แต่เพียงผู้เดียว
(3.2) การน�ำเข้านอกโควตา กระทรวงพาณิชย์ได้ออกระเบียบก�ำหนดมาตรการในการน�ำเข้า การน�ำ
เข้าเพือ่ ส่งออก และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการช�ำระภาษีนอกโควตาสินค้าน�ำ้ มันปาล์ม
และน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มตามพิกัดศุลกากร 1511 1513.21.0004 และ1513.29.0007 ดังนี้
1) ต้องเป็นโรงงานสกัดหรือโรงกลั่นน�้ำมันปาล์มหรือน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม หรือนิติบุคคล ที่
มีประวัติประกอบกิจการค้าน�้ำมันปาล์มหรือน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม โดยต้องน�ำเข้ามาเพื่อ
จ�ำหน่าย ผลิต แปรรูป บรรจุหบี ห่อ หรือด�ำเนินการใดๆด้วยตนเอง และจดทะเบียนเป็นผูน้ ำ�
เข้าสินค้าน�้ำมันปาล์มและน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมการค้าต่าง
ประเทศก�ำหนด
2) การยื่นค�ำร้องขอหนังสือรับรองต้องแจ้งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
2.1) แจ้งวัตถุประสงค์ว่าเพื่อใช้/จ�ำหน่ายในประเทศ หรือเพื่อการส่งออก
2.2) สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่ามีการซื้อขาย
2.3) ปริมาณสินค้าที่จะน�ำเข้าแต่ละครั้งและพาหนะที่ใช้บรรทุก
2.4) หนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดจากประเทศผู้ส่งออก
2.5) วันที่น�ำเข้า และด่านศุลกากรที่น�ำเข้า
2.6) สถานที่เก็บสินค้า
3) กรมการค้าต่างประเทศจะออกหนังสือรับรองให้ตามปริมาณที่มีการน�ำเข้าแต่ละครั้งตามที่
บรรทุกในยานพาหนะ และให้ผทู้ ไี่ ด้รบั หนังสือรับรองส่งส�ำเนาหนังสือรับรองให้กรมศุลกากร
กรมการค้าภายใน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4) หนังสือรับรองมีอายุ 30 วัน นับแต่วนั ออก และในกรณีทไี่ ด้รบั หนังสือรับรองแล้ว ไม่ประสงค์
จะน�ำเข้า หรือหนังสือรับรองหมดอายุให้ส่งคืนต่อกรมการค้าต่างประเทศ ภายใน 10 วัน
นับแต่วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ หากไม่ส่งคืนภายในเวลาที่ก�ำหนด จะระงับการออก
หนังสือรับรองในครั้งต่อไป หรือด�ำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ หากได้รับหนังสือ
รับรองแล้วไม่นำ� เข้าติดต่อกัน 2 ครัง้ กรมฯจะระงับการออกหนังสือรับรองในครัง้ ต่อไป หรือ
ด�ำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
5) การขอหนังสือรับรองส�ำหรับการน�ำเข้าเพื่อส่งออก นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ 2) แล้ว
ผูข้ อหนังสือรับรองจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อตกลงและความยินยอมทีท่ ำ� ไว้กบั กระทรวง
พาณิชย์ พร้อมกับแสดงเอกสารหลักฐานเพือ่ ประกอบการพิจารณาค�ำร้องขอหนังสือรับรอง
ในแต่ละครั้ง ดังนี้
5.1) เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงและความยิ น ยอมที่ ท� ำ ไว้ กั บ
กระทรวงพาณิชย์
5.2) ส�ำเนา Letter of Credit ในกรณีที่ยังไม่มีส�ำเนา Letter of Credit จะผ่อนผันให้น�ำ
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สัญญาการซื้อขายหรือเอกสารอื่นที่แสดงการสั่งซื้อจากผู้น�ำเข้ามาแสดงก่อนได้ แต่
ต้องน�ำส�ำเนา Letter of Credit หรือหลักฐานการช�ำระเงินมาแสดงต่อกระทรวง
พาณิชย์ภายใน 20 วันนับแต่วันส่งออก
5.3) วันที่ส่งออก ด่านศุลกากรที่ส่งออก และประเทศปลายทาง
5.4) ปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ สถานที่เก็บ เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบก่อนการ
ออกหนังสือรับรอง
5.5) ผู้น�ำเข้าต้องส่งสินค้าตามปริมาณที่น�ำเข้าออกไปภายใน 30 วัน และให้กระทรวง
พาณิชย์ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือจากการส่งออก ณ สถานที่เก็บสินค้า เพื่อ
ใช้ประกอบการออกหนังสือรับรองในครั้งต่อไป
6) ให้ผไู้ ด้รบั หนังสือรับรองทุกรณี รายงานการน�ำเข้า พร้อมส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าทีเ่ จ้าหน้าที่
ศุลกากรสลักรายการถูกต้อง ภายใน 20 วัน นับแต่วันน�ำเข้าตามแบบที่ก�ำหนดหากไม่
รายงาน จะระงับการออกหนังสือรับรองในครัง้ ต่อไป หรือด�ำเนินการอืน่ ใดตามทีเ่ ห็นสมควร
7) ในกรณีที่น�ำเข้ามาเพื่อส่งออก จะต้องรายงานการน�ำเข้า ดังกล่าวข้างต้น และต้องรายงาน
การส่งออกพร้อมส�ำเนาใบขนสินค้าขาออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสลักรายการถูกต้อง ภายใน
20 วัน นับแต่วันส่งออกตามแบบที่ก�ำหนด หากไม่รายงาน จะระงับการออกหนังสือรับรอง
ในครั้งต่อไป หรือด�ำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
(4) หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
ให้น�้ำมันปาล์ม ตามพิกัด 1511 และน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ตามพิกัด 1513 ที่มีหนังสือรับรองถิ่น
ก�ำเนิดสินค้า แบบ Form D ซึ่งน�ำเข้าโดยองค์การคลังสินค้า เป็นสินค้าที่ไม่ต้องขออนุญาตในการน�ำเข้า

ระเบียบนอกโควตา WTO
1. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรการ ในการน�ำเข้าและการน�ำเข้าเพื่อส่งออก
และหลักเกณฑ์ วิธกี ารในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิชำ� ระภาษีตามพันธกรณีตาม
ความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ส�ำหรับภาษีนอกโควตาสินค้าน�้ำมัน
ปาล์ม และน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 23 เมษายน 2546
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรการ ในการน�ำเข้าและการน�ำเข้าเพื่อส่งออก
และหลักเกณฑ์ วิธกี ารในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิชำ� ระภาษีตามพันธกรณีตาม
ความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ส�ำหรับภาษีนอกโควตาสินค้าน�้ำมัน
ปาล์ม และน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 24 มกราคม 2548

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

(5) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผไู้ ด้รบั หนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าตามระเบียบ/ประกาศทีก่ ำ� หนด หลังการน�ำเข้าสินค้าทุกครัง้
ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง
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17. น�้ำมันมะพร้าว
(1) ขอบเขตสินค้าน�้ำมันมะพร้าวที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
น�ำ้ มันมะพร้าว หมายความว่า น�ำ้ มันมะพร้าวและแฟรกชัน่ ของน�ำ้ มันมะพร้าว ตามพิกดั อัตราศุลกากร
ขาเข้าประเภทย่อย 1513.11.00 1513.19.10 1513.19.20 และ 1513.19.90
(2) การอนุญาตน�ำเข้าตามพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งไทยได้ท�ำความ
ตกลงไว้ ดังนี้
ปริมาณเปิด
อัตราภาษี (%)
หนังสือรับรอง
ตลาด
ความตกลง
การบริหารการน�ำเข้า
WTO

ในโควตา

นอกโควตา

(ตัน)

20

52

401

TAFTA
TNZCEP
JTEPA
AKFTA

52

กรมการค้าต่างประเทศ จัดสรร
ตามสัดส่วนปริมาณที่ยื่นขอ
ยกเว้นการ ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า
ก�ำหนด ไม่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรการบริหาร
ปริมาณน�ำเข้า การน�ำเข้า
ตาม WTO เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้าตาม WTO

52

ตาม WTO เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้าตาม WTO

0
10.91
(ปี 2554)
11.11
(ปี 2554)

AFTA
0
ประเทศนอกความ ตามสภาพ
ตกลงข้างต้น
2.50 บาท/ลิตร

ในโควตา นอกโควตา

เปิดเสรี
-

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามข้อ (4)
ต้องห้ามในการน�ำเข้าตาม พรฎ.
ควบคุมการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2496 และประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการน�ำสินค้าเข้ามาในราช
อาณาจักร (ฉบับที่ 78) พ.ศ.2518

ร.2

ร.4

-

-

ต.2

ร.4

ต.2

ร.4

ต.2 (ไม่มีโควตา)
ข.2 (ทั่วไป)
ข.4 (การค้า)

(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO
(3.1) กรมการค้าต่างประเทศจัดสรรให้นิติบุคคลซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้น�้ ำมันมะพร้าวเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตและด�ำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน ในปริมาณตามสัดส่วนของปริมาณที่ยื่นขอ
(3.2) ผูท้ มี่ คี วามประสงค์จะยืน่ ขอรับจัดสรรปริมาณโควตาน�ำเข้า ให้ยนื่ ค�ำขอรับจัดสรรได้ทกี่ รมการค้า
ต่างประเทศ ในช่วงระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบเปิดตลาดในแต่ละปี
(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
(4.1) เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้าไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ
(4.2) น�ำเข้ามาเพื่อการแปรรูปเป็นน�้ำมันพืช เพื่อการบริโภคหรืออาหารคน ไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้ใน
แผนการน�ำเข้าและการใช้ในกิจการของตนเอง
(4.3) ให้น�ำเข้าในเดือน มกราคม-พฤษภาคม และเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ของแต่ละปี
(4.4) ผู้ขอหนังสือรับรองต้องให้ค�ำรับรองว่าจะไม่น�ำมาจ�ำหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ
(5) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผไู้ ด้รบั หนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าตามระเบียบ/ประกาศทีก่ ำ� หนด หลังการน�ำเข้าสินค้าทุกครัง้
ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง

กรมการค้าต่างประเทศ

18. น�้ำตาลทราย
(1) ขอบเขตสินค้าน�้ำตาลที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
น�ำ้ ตาลทราย หมายความถึง น�ำ้ ตาลทีไ่ ด้จากอ้อยหรือหัวบีต และซูโครสทีบ่ ริสทุ ธิใ์ นทางเคมีในลักษณะ
ของแข็ง ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย 1701.11.00 1701.12.00 1701.91.00 1701.99.11
1701.99.19 และ 1701.99.90
(2) การอนุญาตน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งไทยได้
ท�ำความตกลงไว้ ดังนี้
นอกโควตา

WTO

65

94

13,760

TAFTA

39
(ปี 2554)

84.60

อัตราภาษี (%)

TNZCEP
JTEPA
AKFTA
AFTA

94

จัดสรรการน�ำเข้าตามหลักการ
ยื่นขอก่อนได้รับสิทธิก่อน
(First come, First served)
2,437.67 จัดสรรการน�ำเข้าตามหลักการ
(ปี 2554) ยื่นขอก่อนได้รับสิทธิก่อน
(First come, First served)
ได้รับยกเว้น ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า
การก�ำหนด ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการบริหาร
ปริมาณน�ำเข้า การน�ำเข้า
ตาม WTO เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้าตาม WTO

94

ตาม WTO เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้าตาม WTO

0
35.45
(ปี 2554)
36.11
(ปี 2554)

การบริหารการน�ำเข้า

0

ประเทศนอกความ อัตราภาษีตามสภาพ
3.50 บาท/กิโลกรัม
ตกลงข้างต้น

เปิดเสรี

แสดงForm D ต่อกรมศุลกากร
ประกอบการน�ำเข้า
ขออนุญาตน�ำเข้าตาม พรฎ.ควบคุม
การน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2495 และประกาศกระทรวง
เศรษฐการ เรื่อง การน�ำสินค้าเข้า
มาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 28)
พ.ศ.2505

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ร.2

ร.4

ต.2

ต.4

-

-

ต.2

ร.4

ต.2

ร.4
-

ข.2 (ทั่วไป)
ข.4 (การค้า)

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

ในโควตา

ปริมาณเปิด
ตลาด
(ตัน)

ความตกลง
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(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO
(3.1) การออกหนังสือรับรองส�ำหรับการช�ำระภาษีในโควตา
		ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทรายออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นขอตามปริมาณที่
ยืน่ ขอตามหลักการยืน่ ขอก่อนได้รบั สิทธิกอ่ น (First come, First served) จนกว่าจะครบปริมาณ
โควตารวมที่ก�ำหนดไว้ โดยก�ำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรอง ส�ำหรับ ปี 2554 ดังนี้
1) เป็นนิติบุคคล
2) เป็นโรงงานทีป่ ระกอบกิจการโดยนิตบิ คุ คลทีด่ �ำเนินกิจการอยูใ่ นปัจจุบนั และเป็นอุตสาหกรรม
ที่จ�ำเป็นต้องใช้น�้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิต
3) เป็นนิติบุคคลที่มีประวัติการน�ำเข้าน�้ำตาล(ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554)
4) เป็ นชุ ม นุ ม สหกรณ์ ที่ มี ป ระวั ติ ก ารน� ำ เข้ า น�้ ำ ตาล หรื อ เป็ นตั ว แทนกลุ ่ ม เกษตรกร ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการค้า
5) เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่เป็นหน่วยร่วมลงทุนระหว่างเกษตรกรเอกชนและราชการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า หรือ
6) เป็นสมาคมที่ตั้งขึ้นจากการรวมตัวของเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า
		 ทั้งนี้ การเปิดตลาดในปีถัดไป ในหลักการจะก�ำหนดตามหลักเกณฑ์เดิม เว้นแต่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย
(3.2) ให้ผู้น�ำเข้ายื่นขอรับหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากรแบบในโควตา (แบบ
ร.2 หรือ ต.2) หรือแบบนอกโควตา(แบบ ร.4 หรือ ต.4) เพื่อใช้ประกอบพิธีการศุลกากรขาเข้า
ได้ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ
(3.3) การขอหนังสือรับรองโดยใช้สิทธิช�ำระภาษีในโควตา (แบบ ร.2 /ต.2)
1) เอกสาร หลักฐาน ประกอบการยื่นขอ
- ส�ำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจ�ำนวน 1 ชุด หรือ
- ส�ำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส�ำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
จ�ำนวน 1 ชุด หรือ
- ส�ำเนาใบทะเบียนจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรหรือสมาคม ส�ำเนาข้อบังคับ
และบันทึกรายงานการประชุมใหญ่เลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์
หรือกลุ่มเกษตรกรหรือสมาคม แล้วแต่กรณี จ�ำนวน 1 ชุด หรือ
- ส�ำเนาหนังสือจากรัฐวิสาหกิจหรือส�ำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล และส�ำเนา
สัญญาการเข้าร่วมลงทุนระหว่างเกษตรกร เอกชน และราชการ จ�ำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วนั ออก แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม ของปีทอี่ อกให้
2) การรายงานการน�ำเข้าและบทลงโทษ
- ผู้ได้รับหนังสือรับรอง ต้องรายงานการน�ำเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบที่
ก�ำหนด พร้อมส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสลักรายการถูกต้อง ภายใน
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1 เดือนนับแต่วันที่น�ำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง
- ในกรณีทไี่ ม่รายงานการน�ำเข้าภายในเวลาทีก่ ำ� หนดจะถือว่าขาดคุณสมบัตติ ามทีก่ ำ� หนด
ในระเบียบ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะระงับการออกหนังสือรับรองส�ำหรับการน�ำ
เข้าในครั้งต่อๆไป จนกว่าจะได้ส่งรายงานการน�ำเข้าโดยถูกต้องแล้ว
(3.4) การขอหนังสือรับรองการได้รับสิทธิช�ำระภาษีนอกโควตา (แบบ ร.4/ต.4)
1) ให้น�ำเข้าได้พร้อมเอกสาร หลักฐานการยื่นขอตามข้อ 3.3 (1) ประกอบการยื่นขอหนังสือ
รับรอง
2) หนังสือรับรองมีอายุ 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออก
3) ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการน�ำเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 20 วัน นับ
แต่วนั น�ำสินค้าเข้าแต่ละครัง้ ตามแบบทีก่ ำ� หนดพร้อมส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าทีก่ รมศุลกากร
รับรอง
(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
(4.1) ผู้น�ำเข้าสินค้าน�้ำตาลทรายต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) จาก
ประเทศภาคีอาเซียนแสดงต่อกรมศุลกากร
(4.2) ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายได้ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงือ่ นไขการน�ำเข้าน�ำ้ ตาลทรายเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน(AFTA) พ.ศ.
2551 โดยก�ำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิขออนุญาตน�ำเข้าน�้ำตาลทราย ดังนี้
1) เป็นนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียน ไม่น้อยกว่ายี่สิบล้านบาท
2) มีสถานทีจ่ ดั เก็บน�ำ้ ตาลทรายทีไ่ ด้รบั การรับรองจากคณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัติ
อ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ.2527
3) โรงงานต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสุขลักษณะและวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และ
ระบบคุณภาพอาหาร (HACCP) โดยผ่านการยอมรับของคณะกรรมการ
กรณีขออนุญาตน�ำเข้าน�ำ้ ตาลทรายดิบ ต้องเป็นโรงงานน�ำ้ ตาลตามพระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน�ำ้ ตาลทราย
พ.ศ.2527 เท่านัน้
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19. กากถั่วเหลือง
(1) ขอบเขตสินค้ากากถั่วเหลืองที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
กากถัว่ เหลือง หมายความว่า กากน�้ำมันและกากแข็งอืน่ ๆ ทีไ่ ด้จากการสกัดน�้ำมันถัว่ เหลือง จะบดหรือ
ท�ำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย 2304.00.90
(2) การอนุญาตน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบันผู้น�ำเข้าสามารถใช้สิทธิเพื่อลดภาษีนำ� เข้าตามความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งไทยได้ทำ� ความ
ตกลงไว้ ดังนี้
ความตกลง
WTO

อัตราภาษี (%)
ในโควตา

20
เก็บจริง 2

TAFTA
TNZCEP
JTEPA
AKFTA
AFTA
ประเทศนอก
ข้อตกลงข้างต้น

0
5.56

นอกโควตา

ปริมาณเปิด
ตลาด
(ตัน)

การบริหารการน�ำเข้า

230,559
133
(เปิดจริง ไม่
เก็บ
จริง119 จ�ำกัดปริมาณ)
ได้รับยกเว้น
0
การก�ำหนด
ปริมาณน�ำเข้า
ตาม WTO
119
119
ตาม WTO
เปิดเสรี
0

อัตราภาษีทั่วไป ร้อยละ 6
และค่าธรรมเนียมพิเศษ
ตันละ 2,519 บาท

-

ผูม้ สี ทิ ธินำ� เข้าเป็นสมาชิก 8 สมาคม

ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการบริหาร
การน�ำเข้า
เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้าตาม WTO
เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้าตาม WTO
น�ำ Form D แสดงต่อกรมศุลกากร
เพื่อประกอบการน�ำเข้า
เสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการน�ำ
เข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการน�ำสินค้าเข้ามาในราช
อาณาจักร (ฉบับที่ 74) พ.ศ. 2533
และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
พิเศษการน�ำเข้า ข้าวโพด ปลาป่น
และกากถั่วเหลือง (ฉบับที่ 19)
พ.ศ. 2540

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ร.2

ร.4

-

-

ต.2
ต.2

ร.4
ร.4
-

หนังสือรับรองการ
ช�ำระค่าธรรมเนียม
พิเศษในการน�ำเข้า
สินค้าวัตถุดิบ
อาหารสัตว์

(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าตามความตกลง WTO
กรมการค้าต่างประเทศจะออกหนังสือรับรองการได้รับสิทธิชำ� ระภาษีในโควตา ให้แก่ผู้มีสิทธิน�ำเข้า
รวม 8 สมาคม โดยไม่จ�ำกัดปริมาณและช่วงเวลาน�ำเข้า ดังนี้
(1) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
(3) สมาคมผูเ้ ลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก

(2) สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
(4) สมาคมผูเ้ ลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก
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(5) สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์
(7) สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(6) สมาคมปศุสัตว์ไทย
(8) สมาคมผู้เลีย้ งสุกรแห่งชาติ

(4) หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
อนุญาตให้น�ำเข้าได้ไม่จ�ำกัดปริมาณโดยมีหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Form D) แสดงต่อกรม
ศุลกากร ประกอบพิธีการน�ำเข้า

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

(5) การรายงานการน�ำเข้า
ให้ผไู้ ด้รบั หนังสือรับรองรายงานการน�ำเข้าตามระเบียบ/ประกาศทีก่ ำ� หนด หลังการน�ำเข้าสินค้าทุกครัง้
ตามแบบรายงานการน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง
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20. เส้นไหม
(1) ขอบเขตสินค้าเส้นไหมที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน�ำเข้า
เส้นไหม หมายความถึง เส้นไหมดิบ หรือ เส้นไหมส�ำเร็จรูป ดังนี้
1) เส้นไหมดิบ หมายความว่า เส้นไหมดิบที่ยังมิได้ตีเกลียว ตามพิกัดศุลกากร 50.02
2) เส้นไหมส�ำเร็จรูป หมายความว่า ด้ายไหมส�ำหรับใช้ทอผ้า ตามพิกัดศุลกากร 50.04
(2) การอนุญาตน�ำเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ปัจจุบนั ผูน้ ำ� เข้าเส้นไหม สามารถใช้สทิ ธิเพือ่ ลดภาษีน�ำเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศกรอบต่างๆ
ซึ่งไทยได้ท�ำความตกลงไว้ ดังนี้
ความตกลง
WTO
(ไหมดิบ)
TAFTA (ไหมดิบ)
TNZCEP (ไหมดิบ)
AKFTA
(ไหมดิบ)
AFTA
(ไหมดิบ และ
ไหมส�ำเร็จรูป)

ในโควตา

นอกโควตา

ปริมาณเปิด
ตลาด
(ตัน)

30
(เก็บจริง
20)

226

483

อัตราภาษี (%)

0
226

5.56
(ปี 2554)
0

ประเทศนอกความ ร้อยละ 10 ตามราคา
ตกลงข้างต้น
(ไหมดิบและไหม
ส�ำเร็จรูป)

การบริหารการน�ำเข้า

คณะกรรมการหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริหารการน�ำเข้า
ได้รับยกเว้น ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า
การก�ำหนด ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการบริหาร
ปริมาณน�ำเข้า การน�ำเข้า
ตาม WTO เป็นผู้ได้รับสิทธิน�ำเข้าตาม WTO

เปิดเสรี

-

หนังสือรับรอง
ในโควตา นอกโควตา
ร.2

ร.4

-

-

ต.2

ร.4

ขออนุญาตน�ำเข้าตามระเบียบ
ใบอนุญาตน�ำเข้า ข.4
กระทรวงพาณิชย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์
(การค้า)
วิธกี ารและเงือ่ นไขการน�ำสินค้าเส้น
ไหมเข้ามา ในราชอาณาจักร (ฉบับที่
3) พ.ศ.2549 ลงวันที่ 6 มกราคม
2549 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ (4)
ขออนุญาตน�ำเข้าตาม พระราช
ข.2 (ทั่วไป)
กฤษฎีกาควบคุมการน�ำเข้ามาในราช
ข.4 (การค้า)
อาณาจักรซึง่ สินค้าบางอย่าง (ฉบับที่
8) พ.ศ. 2496 ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรือ่ ง การน�ำสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 79) พ.ศ.
2519 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2519
และระเบียบกระทรวงพาณิชย์วา่
ด้วยหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงือ่ นไข
การน�ำสินค้าเส้นไมเข้ามาในราช
อาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ลง
วันที่ 6 มกราคม 2549
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(3) การบริหารปริมาณโควตาน�ำเข้าเส้นไหมดิบตามความตกลง WTO
(3.1) คณะกรรมการหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผูบ้ ริหารการน�ำเข้า และออกประกาศ
ผลการจัดสรร โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์
(3.2) ผูท้ มี่ คี วามประสงค์จะขอรับจัดสรรปริมาณน�ำเข้า ต้องยืน่ ขอรับจัดสรรต่อกรมหม่อนไหมในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(4) หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA
เส้นไหม ที่น�ำเข้าตามความตกลง AFTA ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D)
จากประเทศต้นทาง และใบอนุญาตน�ำเข้า(แบบ ข.4) ทีอ่ อกโดยกรมการค้าต่างประเทศ แสดงต่อกรมศุลกากร
ประกอบการน�ำเข้า โดยไม่ต้องรับซื้อและไม่ต้องแสดงหลักฐานการซื้อขายเส้นไหมที่ผลิตภายในประเทศ แต่
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
เส้นไหมคุณภาพดีเกรดตั้งแต่ 3 เอ ขึ้นไป ที่น�ำเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพื่อการส่ง
ออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด ผู้ขออนุญาตน�ำเข้าต้อง
1.1) แจ้งแผนการใช้เส้นไหมที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตประจ�ำปี โดยให้แสดงรายละเอียดเกี่ยว
กับปริมาณทีจ่ ะใช้ในการผลิตผ้าไหมหรือผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมเพือ่ การส่งออก โดยให้ระบุนำ�้ หนัก
เป็นกิโลกรัมส�ำหรับ ปริมาณทีจ่ ะใช้เส้นไหมภายในประเทศ ปริมาณทีน่ �ำเข้าจากต่างประเทศ
ปริมาณผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ผลิตได้ และปริมาณที่สูญเสียระหว่างการขนส่งและ
การผลิต พร้อมสูตรในการค�ำนวณปริมาณการใช้เส้นไหมในการผลิตผ้าไหมหรือผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมดังกล่าวตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศก�ำหนด
1.2) กรณีการน�ำเข้าเส้นไหมดิบต้องแสดงหนังสือรับรองคุณภาพของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม และกรณีการน�ำเข้าเส้นไหมส�ำเร็จรูปต้องแสดงหนังสือรับรอง
คุณภาพทีอ่ อกให้โดยหน่วยงานของรัฐของประเทศผูผ้ ลิต หรือหน่วยงานหรือสถาบันทีห่ น่วย
งานของรัฐของประเทศผู้ผลิตให้การรับรอง
1.3) ผู้ได้รับอนุญาตให้นำ� เข้าเส้นไหมต้องรายงานปริมาณการน�ำเข้าภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ที่น�ำเข้าแต่ละครั้ง และต้องรายงานปริมาณคงเหลือของเส้นไหมที่ได้รับอนุญาตให้นำ� เข้า
ทุกๆไตรมาสภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิน้ สุดไตรมาส โดยให้รายงานตามแบบทีก่ รมการค้า
ต่างประเทศก�ำหนด
2) เส้นไหมทีม่ คี ณ
ุ ภาพนอกเหนือจากข้อ 1) หรือทีม่ ไิ ด้ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้าเพือ่ ส่งออกไป
นอกราชอาณาจักทั้งหมด ผู้ขออนุญาตน�ำเข้าต้องรายงานปริมาณการน�ำเข้าภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่น�ำเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศก�ำหนด
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การยื่นขอหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร
การน�ำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการ ตามพันธกรณีทั้งความตกลง WTO และการค้าเสรีที่มีข้อผูกพัน
โควตาภาษี รวมทั้งการน�ำเข้าตามความตกลง AFTA ผู้น�ำเข้าจะต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทาง
ภาษีศุลกากรประกอบพิธีการศุลกากรน�ำเข้า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่น
ขอรับหนังสือรับรอง ดังนี้

1. ประเภทหนังสือรับรอง
(1) หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์การการค้าโลก (WTO) ส�ำหรับช�ำระภาษีในโควตา
- ค�ำร้องขอหนังสือรับรอง ใช้ แบบ ร.1
- หนังสือรับรอง ใช้ แบบ ร.2
(2) หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์การการค้าโลก (WTO) ส�ำหรับช�ำระภาษีนอกโควตา
- ค�ำร้องขอหนังสือรับรอง ใช้ แบบ ร.3
- หนังสือรับรอง ใช้ แบบ ร.4
(3) หนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิในการยกเว้นภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วนส�ำหรับช�ำระภาษีในโควตา
ตามความตกลงการค้าเสรี TAFTA TNZCEP ACFTA JTEPA AJCEP AKFTA และ AFTA
- ค�ำร้องขอหนังสือรับรอง ใช้ แบบ ต.1
- หนังสือรับรอง ใช้ แบบ ต.2
(4) หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนส�ำหรับช�ำระภาษีนอก
โควตา ตามความตกลงการค้าเสรี TAFTA TNZCEP และ ACFTA
- ค�ำร้องขอหนังสือรับรอง ใช้ แบบ ต.3
- หนังสือรับรอง ใช้ แบบ ต.4
ทั้งนี้ แบบค�ำร้องและหนังสือรับรอง ปรากฏตามภาคผนวก

2. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอ
(1) หนังสือรับรองในโควตา
- ส�ำเนาใบก�ำกับสินค้า (Invoice)
- ส�ำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading : B/L) หรือส�ำเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
(Air Waybill) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้า และ
- ส�ำเนาหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) หรือเอกสารหลักฐาน
อื่นที่แสดงว่าสินค้าที่น�ำเข้ามีถิ่นก�ำเนิดจากประเทศที่ก�ำหนด

กรมการค้าต่างประเทศ

(2) หนังสือรับรองนอกโควตา
- เอกสารหลักฐานการซื้อขาย เช่น ส�ำเนา Invoice, Packing List, B/L, หรือ C/O

3. การยื่นขอหนังสือรับรองด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ผ่านทาง Internet
ปัจจุบนั กรมการค้าต่างประเทศได้พฒ
ั นาระบบการให้บริการทีส่ ะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้ โดยผูส้ ง่ ออกน�ำเข้า สามารถส่งค�ำขอจากส�ำนักงานของตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ผ่านทาง Internet โดยมีขั้นตอน
การขอเข้าใช้บริการ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

ยื่นค�ำร้องขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ส่งออก-น�ำเข้าสินค้า และบัตรประจ�ำตัวผู้รับมอบอ�ำนาจ
ยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการตามแบบที่ก�ำหนด
เข้ารับการฝึกอบรมหรือฟังค�ำชี้แจง เพื่อท�ำความเข้าใจการใช้งานผ่านระบบฯ
กรมการค้าต่างประเทศจะให้รหัสประจ�ำตัว หรือ Password เพือ่ ใช้ในการยืน่ ขอ หนังสือส�ำคัญฯ
ผ่านทาง Internet
(5) ผูข้ อรับหนังสือรับรองทีไ่ ด้รบั รหัสประจ�ำตัว หรือ Password แล้วสามารถส่งค�ำขอหนังสือรับรอง
จากส�ำนักงานของตนเอง ผ่านทาง Internet ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเมื่อได้กรอกรายละเอียด
ข้อมูลค�ำขอและได้สง่ ข้อมูลค�ำขอผ่านทาง Internet แล้ว ระบบจะตรวจสอบและแจ้งผลให้ทราบ
ภายใน 5 นาที เมือ่ ค�ำขอได้ผา่ นการตรวจสอบแล้ว ให้ผขู้ อเดินทางมาติดต่อขอรับหนังสือรับรอง
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอได้ที่ส�ำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่าง
ประเทศ จังหวัดนนทบุรี โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานและออกหนังสือรับรองให้
ภายใน 30 นาที
ส�ำหรับหนังสือรับรองนอกโควตา WTO สามารถยื่นค�ำขอและไปขอรับหนังสือรับรองได้ทั้งที่กรมการ
ค้าต่างประเทศ จ.นนทบุรี และส�ำนักงานการค้าต่างประเทศในภูมิภาค กรมการค้าต่างประเทศ ทุกแห่ง หรือ
หน่วยงานอื่นที่กรมการค้าต่างประเทศมอบหมาย
หนังสือรับรอง มีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วันออก แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ออก ในกรณีที่ยื่นขอ
หนังสือรับรองแล้วไม่ได้น�ำเข้าสินค้า ให้แจ้งยกเลิกและส่งคืนหนังสือรับรองต่อกรมการค้าต่างประเทศ เพือ่ จะ
ได้ไม่เข้าข่ายไม่รายงานการน�ำเข้า

5. การรายงานการน�ำเข้าและบทลงโทษ
(1) ผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรอง ต้องรายงานการน�ำเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบทีก่ ำ� หนดพร้อม
ส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าทีเ่ จ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรสลักรายการถูกต้อง ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ดังนี้
- ในโควตา ให้รายงานการน�ำเข้าภายในหนึง่ เดือน นับแต่วันที่น�ำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง และ
ส�ำหรับสินค้าข้าว ให้รายงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่น�ำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง
- นอกโควตา ให้รายงานการน�ำเข้าภายใน 20 วัน นับแต่วันที่น�ำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง
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(2) ในกรณีทไี่ ม่รายงานการน�ำเข้าภายในเวลาทีก่ ำ� หนดจะถือว่าขาดคุณสมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดในระเบียบ
โดยกรมการค้าต่างประเทศจะระงับการออกหนังสือรับรองส� ำหรับการน�ำเข้าในครั้งต่อๆไป
จนกว่าจะได้ส่งรายงานการน�ำเข้าโดยถูกต้องแล้ว
(3) แบบรายงานการน�ำเข้า
- การน�ำเข้าทัง้ ในโควตาและนอกโควตาตามความตกลง WTO และความตกลง FTA ในกรอบ
ต่างๆ ให้ใช้แบบรายงานการน�ำเข้าตามภาคผนวก 15 และ ส�ำหรับสินค้าข้าวให้ใช้แบบ
รายงานการน�ำเข้าตามภาคผนวก 16
- การน�ำเข้าตามความตกลง AFTA ให้ใช้แบบรายงานการน�ำเข้าตามภาคผนวก 19 21 23
และ 25

ภาคผนวก

other sweetening matters

040130

skins; coffee substitutes

containing coffee in any proportion

090121

090122

In-quota

tariffs*

090230

090240

2005

W

30

62.50

W

30

0.525

W

27

30.20

W

20

2,200.00

W

20

120.00

2006

W

28

65.63

W

28

0.551

W

25

33.22

W

19

2,200.00

W

19

120.00

2007

W

26

68.91

W

26

0.579

W

23

36.54

W

18

2,200.00

W

18

120.00

2008

W

24

72.35

W

24

0.608

W

22

40.20

W

17

2,200.00

W

17

120.00

2009

W

22

75.97

W

22

0.638

W

20

44.22

W

16

2,200.00

W

16

120.00

** = W means WTO rate with MOP 10%.

* = The actual applied in-quota tariff rate at any time shall be no higher than the in-quota rate applied at that time under the MFN quota.

tariffs**

Out-quota

(ton)

Quotas

tariffs**

Out-quota

tariffs*

In-quota

(ton)

Quotas

tariffs**

Out-quota

tariffs*

In-quota

(ton)

Quotas

090220

090210

Tea, whether or not flavoured

or decafinated; coffee husks and

090190

Coffee, whether or not roasted

090112

Potatoes, fresh or chilled

tariffs**

tariffs*

granules or other solid forms, of

Out-quota

In-quota

sweetening matter, in powder,

a fat content, by weight, not

(ton)

exceeding 1.5%

Quotas

containing added sugar or other

tariffs**

Out-quota

tariffs*

In-quota

(ton)

Quotas

Measures

Milk and cream, concentrated or

090111

070190

070110

040210

220290ex Beverages containing milk

nor containing added sugar or

040120

Description

Milk and cream, not concentrated

040110

HS Code

2010

W

20

79.77

W

20

0.670

W

18

48.64

W

15

2,574.00

W

15

140.40

2011

W

18

83.76

W

18

0.704

W

16

53.50

W

14

2,574.00

W

14

140.40

W

16

87.94

W

16

0.739

W

14

58.85

W

13

2,574.00

W

13

140.40

2012

W

14

92.34

W

14

0.776

W

13

64.74

W

12

2,574.00

W

12

140.40

2013

Thailand
2014

W

12

96.96

W

12

0.814

W

11

71.21

W

11

2,574.00

W

11

140.40

2015

W

10

101.81

W

10

0.855

W

9

78.33

W

10

3,011.58

W

10

164.27

2016

W

8

106.90

W

8

0.898

W

7

86.16

W

9

3,011.58

W

9

164.27

2017

W

6

112.24

W

6

0.943

W

5

94.78

W

8

3,011.58

W

8

164.27

2018

W

4

117.85

W

4

0.990

W

4

104.26

W

7

3,011.58

W

7

164.27

2019

W

2

123.75

W

2

1.039

W

2

114.68

W

6

3,011.58

W

6

164.27

2020

W

0

Free

W

0

Free

W

0

Free

W

5

3,523.55

W

5

192.19

2021

W

4

3,523.55

W

4

192.19

2022

W

3

3,523.55

W

3

192.19

W

2

3,523.55

W

2

192.19

2023

W

1

3,523.55

W

1

192.19

2024
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W

0

Free

W

0

Free

2025

กรมการค้าต่างประเทศ

tariffs*

tariffs**

2005

W

40

13.40

W

65

1,376.00

W

20

5,470.00

2006

W

37.33

14.07

W

60.7

1,513.60

W

18.67

5,743.50

2007

W

34.67

14.77

W

56.3

1,664.96

W

17.33

6,030.68

2008

W

32

15.51

W

52

1,831.46

W

16

6,332.21

2009

W

29.33

16.29

W

47.7

2,014.60

W

14.67

6,648.82
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** = W means WTO rate with MOP 10%.

* = The actual applied in-quota tariff rate at any time shall be no higher than the in-quota rate applied at that time under the MFN quota.

Out-quota

tariffs*

these extracts, essences or

coffee

In-quota

preparations with a basis of

concentrates or with a basis of

(ton)

concentrates of coffee, and

210112

Quotas

Extracts, essences and

210111

tariffs**

Out-quota

In-quota

(ton)

Quotas

170199

pure sucrose, in solid form

170112

tariffs**

Out-quota

tariffs*

In-quota

(ton)

Quotas

Measures

170191

Cane or beet sugar and chemically

170111

Description

Maize (corn), other than seed

100590

HS Code

2010

W

26.67

17.10

W

43.3

2,216.06

W

13.33

6,981.26

2011

W

24

17.96

W

39

2,437.67

W

12

7,330.32

W

21.33

18.86

W

34.7

2,681.43

W

10.67

7,696.84

2012

W

18.67

19.80

W

30.3

2,949.58

W

9.33

8,081.68

2013

Thailand

W

16

20.79

W

26

3,244.54

W

8

8,485.77

2014

W

13.33

21.83

W

21.7

3,568.99

W

6.67

8,910.05

2015

W

10.67

22.92

W

17.3

3,925.89

W

5.33

9,355.56

2016
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2017

W

8

24.06

W

13

4,318.48

W

4

9,823.33

2018

W

5.33

25.27

W

8.7

4,750.33

W

2.67

10,314.50

2019

W

2.67

26.53

W

4.3

5,225.36

W

1.33

10,830.23

W

0

Free

W

0

Free

W

0

Free

2020

กรมการค้าต่างประเทศ

(ton)

In-quota

nor containing added sugar

or other sweetening matters

040120

040130

W

30

0.315

W

27

36.50

W

27

30.20

W

NQ

W

20

120.00

2005

W

28

0.331

W

25

38.33

W

25

31.71

W

NQ

W

19

120.00

2006

W

26

0.347

W

23

40.24

W

23

33.30

W

NQ

W

18

120.00

2007

W

24

0.365

W

22

42.25

W

22

34.96

W

NQ

W

17

120.00

2008

W

22

0.383

W

20

44.37

W

20

36.71

W

NQ

W

16

120.00

2009

W

20

0.402

W

18

46.58

W

18

38.54

W

NQ

W

15

140.40

2010

W

18

0.422

W

16

48.91

W

16

40.47

W

NQ

W

14

140.40

2011

W

16

0.443

W

14

51.36

W

14

42.49

W

NQ

W

13

140.40

2012

W

14

0.465

W

13

53.93

W

13

44.62

W

NQ

W

12

140.40

2013

W

12

0.489

W

11

56.62

W

11

46.85

W

NQ

W

11

140.40

2014

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

* The actual applied in-quota tariff rate at anytime shall be no higher than the in-quota rate applied at that time under the WTO MFN quota

tariffs

Out-quota

tariffs*

In-quota

(ton)

Quotas

tariffs

Out-quota

tariffs*

further prepared

In-quota

broken or in powder but not

(ton)

Onions dried, whole cut, sliced,

Quotas

chilled

tariffs

Out-quota

tariffs*

In-quota

(ton)

Quotas

tariffs

Onions and shallots, fresh or

Potatoes, fresh or chilled

not exceeding 1.5%

of a fat content, by weight,

granules or other solid forms,

Out-quota

(ton)

sweetening matter, in powder,

Quotas

containing added sugar or other

tariffs

Out-quota

Milk and cream, concentrated or

120991ex Onion seeds

071220

070310

070190

070110

040210

220290ex Beverages containing milk

Quotas

Milk and cream, not concentrated

040110

tariffs*

Measures

Descriptions

HS Code

Thailand

W

10

0.513

W

9

59.45

W

9

49.19

W

NQ

W

10

164.27

2015

Tariff Quotas for Certain Sensitive Agricultural Products

W

8

0.539

W

7

62.43

W

7

51.65

W

NQ

W

9

164.27

2016

W

6

0.566

W

5

65.55

W

5

54.23

W

NQ

W

8

164.27

2017

W

4

0.594

W

4

68.83

W

4

56.95

W

NQ

W

7

164.27

2018

W

2

0.624

W

2

72.27

W

2

59.79

W

NQ

W

6

164.27

2019

0

0

Free

0

0

Free

0

0

Free

W

NQ

W

5

192.19

2020

W

NQ

W

4

192.19

2021

W

NQ

W

3

192.19

2022

W

NQ

W

2

192.19

W

NQ

W

1

192.19

2024

0

Free

0

0

Free

2025

Unit: Metric Ton
2023

กรมการค้าต่างประเทศ
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การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ
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การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ
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การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ
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การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ
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การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ
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การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ
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การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ
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การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ
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การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ
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การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ
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การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ
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การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ
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กรมการค้าต่างประเทศ

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
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แบบรายงานการนำ�สินค้า........เข้ามาในราชอาณาจักร
สำ�หรับการชำ�ระภาษี..........โควตา ตามความตกลง...................
ของบริษัท / ห้าง……………………………………….
ณ วันที่ …….เดือน…………….…………พ.ศ. ………
ลำ�ดับ หนังสือรับรอง ใบขนสินค้า ปริมาณ
เลขที่/ลว. เลขที่/ลว.
(กก.)
ที่

มูลค่า
ราคาต่อ
หน่วย CIF / C&F

ประเทศ
ประเทศ
ต้นทาง แหล่งกำ�เนิดสินค้า

ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ และพร้อมนี้ได้แนบสำ�เนา
เอกสารมาด้วย รวม……………..ฉบับ

ลงชื่อ………………………………………………..
							
(………………………………………………)
							
ตำ�แหน่ง…………………………………………….
							
		
ประทับตรา

กรมการค้าต่างประเทศ

แบบ ขอ.2
แบบรายงานการนำ�ข้าวเข้ามาในราชอาณาจักรสำ�หรับการชำ�ระภาษีในโควตา
ณ วันที่ …….เดือน…………….…………พ.ศ. ………
บริษัท / ห้าง……………………………………….

ใบขนสินค้า
เลขที่/ลงวันที่

ปริมาณนำ�เข้า
(ตัน)

มูลค่า
(CIF/C&F/FOB)

ประเทศ
ประเทศ
ต้นทาง แหล่งกำ�เนิดสินค้า

ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ และพร้อมนี้ได้แนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานมาด้วย รวม……………..ฉบับ

ลงชื่อ………………………………………………..
							
(………………………………………………)
							
ตำ�แหน่ง…………………………………………….
							
		
ประทับตรา

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

หนังสือรับรอง
เลขที่/ลงวันที่
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กรมการค้าต่างประเทศ

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
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แบบ กข.1
(สำ�หรับเจ้าหน้าที่)

คำ�ขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำ�เข้าข้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ปี .........

เลขที่คำ�ขอ...................................
วันรับ.............................................
ผู้รับ................................................

๑. ผู้ขอ (ชื่อบริษัท/ห้าง ที่ตั้งสำ�นักงาน โทรศัพท์ โทรสาร e-mail)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
โดยผู้ทำ�การแทน/ผู้รับมอบอำ�นาจ (ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ โทรสาร)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ตามเอกสารที่แนบ
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
อื่นๆ
หนังสือมอบอำ�นาจ (ถ้ามี)

ผู้ขอ
ที่ตั้งสำ�นักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
e-mail

๒. มีความประสงค์ขอ
ขึ้นทะเบียน
ต่ออายุทะเบียน เป็นผู้นำ�เข้าข้าว เข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน

ขึ้นทะเบียน

๓. เอกสารประกอบการยื่นคำ�ขอ
		 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันที่ยื่น)
		 สำ�เนาใบอนุญาตประกอบการค้าข้าว
		 สำ�เนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
		 แผนการใช้และการนำ�เข้าข้าว (ตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำ�หนด)
		 แผนที่แสดงสถานที่เก็บข้าวที่จะนำ�เข้า
		 อื่นๆ ......................................................................................................................................................
๔. คำ�รับรอง
		 ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอตามข้อ ๑ ขอให้คำ�รับรองว่า ข้อความข้างต้นพร้อมเอกสารที่แนบ
ประกอบคำ�ขอถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
การนำ�ข้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ทีก่ รมการค้าต่างประเทศ
กำ�หนด
ลงชื่อ......................................................
(.....................................................)
ตำ�แหน่ง................................................
ประทับตราสำ�คัญ
ลงชื่อ......................................................
(.....................................................)
ตำ�แหน่ง................................................

ผู้ทำ�การแทน
โทรศัพท์
โทรสาร

ผู้รับมอบอำ�นาจ

มี
มี
ต่ออายุทะเบียน

ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
มี
มี
............................................................
ตรวจสอบเอกสารพร้อมหลักฐานแล้ว
เห็นว่า..........................................................
......................................................................
......................................................................
ลงชื่อ..............................................
ตำ�แหน่ง........................................
............./............../..........

อนุมัติ ไม่อนุมัติ
......................................................................
......................................................................
ลงชื่อ..............................................
ตำ�แหน่ง........................................
............./............../..........

ประเภท/ชนิด
ข้าวที่ต้องการ
นำ�เข้า

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

(ประทับตรา)

ลงชื่อ………………………………………………..
							
(………………………………………………)
							
ตำ�แหน่ง…………………………………………….
............................/....................../..........................

ลงชื่อ………………………………………………..
							
(………………………………………………)
							
ตำ�แหน่ง…………………………………………….
............................/....................../..........................

ช่วงเวลา
การนำ�เข้า
งวด/เดือน

หน่วย : เมตริกตัน
ประเทศ
แหล่งกำ�เนิดสินค้า

ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และเป็นการนำ�เข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนเอง

ปริมาณการผลิตย้อนหลัง ปริมาณการใช้ข้าว ปริมาณการใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบในปีปัจจุบัน
ชนิด/ประเภท
กำ�ลัง
ของกิจการ
เป็นวัตถุดิบ
ข้าวที่ผลิต
ข้าวที่นำ�เข้า
การผลิต ปี............ ปี............ ปีปัจจุบัน
ในปัจจุบัน
ในปีที่ผ่านมา
ในประเทศ
จากต่างประเทศ

ของบริษัท / ห้าง……………………………………….

แผนการใช้และการนำ�เข้าข้าว เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน สำ�หรับปี ...................

กรมการค้าต่างประเทศ
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รวม

ประเทศ
แหล่งกำ�เนิดสินค้า

มูลค่า
(CIF/C&F/FOB)
ปริมาณการนำ�เข้า

ปริมาณการใช้

ปริมาณคงเหลือ

ลงชื่อ………………………………………………..
							
(………………………………………………)
							
ตำ�แหน่ง…………………………………………….
............................/....................../..........................

หมายเหตุ ๑. ให้ส่งรายงานนี้ต่อสำ�นักบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๒. ต้องส่งรายงานทุกครั้งที่มีการนำ�เข้า การนำ�ไปใช้ หรือมีการจำ�หน่าย โดยให้ส่งรายงานภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่นำ�เข้า วันที่นำ�ไปใช้ หรือวันที่มีการ
จำ�หน่าย แล้วแต่กรณี

(ประทับตรา)

ลงชื่อ………………………………………………..
							
(………………………………………………)
							
ตำ�แหน่ง…………………………………………….
............................/....................../..........................

ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานมาด้วย รวม ............... ฉบับ

ใบขนสินค้า
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

หน่วย : เมตริกตัน

86

หนังสือรับรอง
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

สำ�หรับปี....................
งวดที่ ๑ ครั้งที่..............
งวดที่ ๒ ครั้งที่..............
บริษัท/ห้าง......................................................................
รายงาน ณ วันที่ .........เดือน..........พ.ศ. .............

แบบรายงานการนำ�เข้าข้าว เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ
แบบ ทอ. ๑
เลขที่คำ�ขอ....................................
วันรับ..............................................
ผู้รับ................................................

คำ�ขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำ� กาแฟสำ�เร็จรูป ชา น้ำ�นมดิบและนมพร้อมดื่ม
และนมผงขาดมันเนย เข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
๑. ผู้ขอ (บริษัท/ห้าง ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ผู้ทำ�การแทน (ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ โทรสาร ฐานะ)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

สำ�หรับเจ้าหน้าที่
ชื่อบริษัท/ห้าง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้ทำ�การแทน

๒. มีความประสงค์
ขอขึ้นทะเบียน
ขอต่อทะเบียนอายุ เป็นผู้นำ�เข้าสินค้า
ดังต่อไปนี้ ในปี พ.ศ. ...............
กาแฟสำ�เร็จรูป
ชา
น้ำ�นมดิบ
นมพร้อมดื่ม
นมผงขาดมันเนย

๔. คำ�รับรอง
		 ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอตามข้อ ๑ ขอให้คำ�รับรองว่าข้อความข้างต้น พร้อมเอกสารที่แนบ
ประกอบคำ�ขอถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

.................................
.................................
.................................
.................................

ตรวจสอบเอกสารพร้อม
หลักฐานแล้ว
ครบ
ไม่ครบถ้วน

ลงชื่อ ..........................................................................................ผู้ขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ
(........................................................................................)
ตำ�แหน่ง ....................................................................................
ประทับตราสำ�คัญ
หมายเหตุ ต้องลงลายมือชื่อในคำ�ขอขึ้นทะเบียนโดยผู้มีอำ�นาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล

ลงชื่อ..............................................
ตำ�แหน่ง........................................
วันที่................................................

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

๓. เอกสารหลักฐานประกอบคำ�ขอ
		 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่น)
		 แผนการนำ�เข้าและการใช้ ปี พ.ศ. ..........................
		 สำ�หรับสินค้า
น้ำ�นมดิบ
นมพร้อมดื่ม
นมผงขาดมันเนย
		 แผนที่แสดงสถานที่เก็บสินค้าที่จะนำ�เข้า
		 เอกสารอื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................................................
		 ...............................................................................................................................................................................
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กรมการค้าต่างประเทศ
แบบ ทอ. ๒

แผนการนำ�เข้าและการใช้สินค้า
น้ำ�มันดิบ
นมพร้อมดื่ม
นมผงขาดมันเนย
เพื่อใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า...............................
อื่นๆ (ระบุ)
บริษัท/ห้าง ................................................................................

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
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หน่วย : เมตริกตัน
เดือน

กำ�ลังการผลิต

ปริมาณการผลิต
ตามแผน

แผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตของบริษัท/ห้าง๑
ซื้อในประเทศ

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
ลงชื่อ .......................................................................................... ๒
(........................................................................................)
ตำ�แหน่ง ....................................................................................
ประทับตราสำ�คัญ

๑
เฉพาะวัตถุดิบชนิดที่มีความประสงค์จะใช้สิทธินำ�เข้าตามความตกลง
๒ ต้องลงลายมือชื่อในแผนการนำ�เข้าและการใช้สินค้าโดยผู้มีอำ�นาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล

นำ�เข้า

หมายเหตุ

หนังสือรับรอง
เลขที่
วัน/เดือน/ปี
ใบขนสินค้า
วัน/เดือน/ปี
เลขที่
ปริมาณการนำ�เข้า
ประเทศ
มูลค่า
(เมตริกตัน)
แหล่งกำ�เนิดสินค้า (CIF - ล้านบาท)
ปริมาณการใช้*
(เมตริกตัน)

เมล็ดกาแฟ ชา
น้ำ�นมดิบ นมพร้อมดื่ม นมผงขาดมันเนย เข้ามาในราชอาณาจักร
ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน สำ�หรับปี พ.ศ. ....................
บริษัท/ห้าง...........................................................................................................
รายงาน ณ วันที่ .........เดือน..........พ.ศ. .............

(ยกมา)....................

ปริมาณคงเหลือ*
(เมตริกตัน)

หน่วย : เมตริกตัน

ลงชื่อ………………………………………………..
							
(………………………………………………)
							
ตำ�แหน่ง…………………………………………….
............................/....................../..........................

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

* เฉพาะสินค้าที่นำ�เข้าโดยใช้สิทธิตามความตกลง AFTA

หมายเหตุ ๑. ให้ส่งรายงานนี้ต่อสำ�นักบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๒. ต้องส่งรายงานทุกครั้งที่มีการนำ�เข้า การนำ�ไปใช้ หรือมีการจำ�หน่าย โดยให้ส่งรายงานภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่นำ�เข้า วันที่นำ�ไปใช้ หรือวันที่มีการ
จำ�หน่าย แล้วแต่กรณี

(ประทับตรา)

ลงชื่อ………………………………………………..
							
(………………………………………………)
							
ตำ�แหน่ง…………………………………………….
............................/....................../..........................

ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานสำ�เนาหนังสือรับรองและใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
สลักรายการถูกต้องมาด้วย รวม ........................ ฉบับ

ลำ�ดับ
ที่

แบบรายงานการนำ�เข้า

กรมการค้าต่างประเทศ
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กรมการค้าต่างประเทศ
แบบ ทอ. ๓
เลขที่คำ�ขอ....................................
วันรับ................/................/............
ผู้รับ................................................

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
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คำ�ขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำ�เมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง
และน้ำ�มันมะพร้าว เข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
๑. ผู้ขอ (บริษัท/ห้าง ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ผู้ทำ�การแทน (ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ โทรสาร ฐานะ)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

สำ�หรับเจ้าหน้าที่
ชื่อบริษัท/ห้าง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้ทำ�การแทน

๒. มีความประสงค์
ขอขึ้นทะเบียน
ขอต่อทะเบียนอายุ เป็นผู้นำ�เข้าสินค้า
ดังต่อไปนี้ ในปี พ.ศ. ...............
เมล็ดถั่วเหลือง
มะพร้าว
เนื้อมะพร้าวแห้ง
น้ำ�มันมะพร้าว

๓. เอกสารหลักฐานประกอบคำ�ขอ
		 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่น)
		 แผนการนำ�เข้าและการใช้สินค้า.................................สำ�หรับปี พ.ศ. ..........................
		 แผนที่แสดงสถานที่เก็บสินค้าที่จะนำ�เข้า
		 เอกสารอื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................................................
		 ...............................................................................................................................................................................

๔. คำ�รับรอง
		 ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอตามข้อ ๑ ขอให้คำ�รับรองว่าข้อความข้างต้น พร้อมเอกสารที่แนบ
ประกอบคำ�ขอถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

.................................
.................................
.................................
.................................

ตรวจสอบเอกสารพร้อม
หลักฐานแล้ว
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน

ลงชื่อ ..........................................................................................ผู้ขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ
(........................................................................................)
ตำ�แหน่ง ....................................................................................
ประทับตราสำ�คัญ
หมายเหตุ ต้องลงลายมือชื่อในคำ�ขอขึ้นทะเบียนโดยผู้มีอำ�นาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล

ลงชื่อ..............................................
ตำ�แหน่ง........................................
วันที่................................................

กรมการค้าต่างประเทศ
แบบ ทอ. ๔

แผนการนำ�เข้าและการใช้สินค้า
เมล็ดถั่วเหลือง
มะพร้าว
เนื้อมะพร้าวแห้ง
น้ำ�มันมะพร้าว
เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า...............................
อื่นๆ (ระบุ)
บริษัท/ห้าง ................................................................................
สำ�หรับปี พ.ศ. ....................
หน่วย : เมตริกตัน
เดือน

กำ�ลังการผลิต

ปริมาณการผลิต
ตามแผน

แผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตของบริษัท/ห้าง๑
ซื้อในประเทศ

หมายเหตุ

นำ�เข้า

ลงชื่อ .......................................................................................... ๒
(........................................................................................)
ตำ�แหน่ง ....................................................................................
ประทับตราสำ�คัญ

๑
เฉพาะวัตถุดิบชนิดที่มีความประสงค์จะใช้สิทธินำ�เข้าตามความตกลง
๒ ต้องลงลายมือชื่อในแผนการนำ�เข้าและการใช้สินค้าโดยผู้มีอำ�นาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
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เนื้อมะพร้าวแห้ง

ใบขนสินค้า
วัน/เดือน/ปี
เลขที่
ปริมาณการนำ�เข้า
ประเทศ
มูลค่า
(เมตริกตัน)
แหล่งกำ�เนิดสินค้า (CIF - ล้านบาท)

ปริมาณการใช้*
(เมตริกตัน)

น้ำ�มันมะพร้าว

(ยกมา)....................

ปริมาณคงเหลือ*
(เมตริกตัน)

หน่วย : เมตริกตัน

ลงชื่อ………………………………………………..
							
(………………………………………………)
							
ตำ�แหน่ง…………………………………………….
............................/....................../..........................

* เฉพาะสินค้าที่นำ�เข้าโดยใช้สิทธิตามความตกลง AFTA

หมายเหตุ ๑. ให้ส่งรายงานนี้ต่อสำ�นักบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๒. ต้องส่งรายงานทุกครั้งที่มีการนำ�เข้า การนำ�ไปใช้ หรือมีการจำ�หน่าย โดยให้ส่งรายงานภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่นำ�เข้า วันที่นำ�ไปใช้ หรือวันที่มีการ
จำ�หน่าย แล้วแต่กรณี

(ประทับตรา)

ลงชื่อ………………………………………………..
							
(………………………………………………)
							
ตำ�แหน่ง…………………………………………….
............................/....................../..........................

ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานสำ�เนาหนังสือรับรองและใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
สลักรายการถูกต้องมาด้วย รวม ........................ ฉบับ

หนังสือรับรอง
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

มะพร้าว

เข้ามาในราชอาณาจักรความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน สำ�หรับปี พ.ศ. ....................
บริษัท/ห้าง...........................................................................................................
รายงาน ณ วันที่ ......................เดือน...........................พ.ศ. ..........................

เมล็ดถั่วเหลือง
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ลำ�ดับ
ที่

แบบรายงานการนำ�เข้า

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ
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กรมการค้าต่างประเทศ
แบบ ทอ. ๗
เลขที่คำ�ขอ....................................
วันรับ................/................/............
ผู้รับ................................................

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

94

คำ�ขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำ�มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทย ลำ�ไยแห้ง
และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
๑. ผู้ขอ (บริษัท/ห้าง ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ผู้ทำ�การแทน (ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ โทรสาร ฐานะ)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

สำ�หรับเจ้าหน้าที่
ชื่อบริษัท/ห้าง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้ทำ�การแทน

๒. มีความประสงค์
ขอขึ้นทะเบียน
ขอต่อทะเบียนอายุ เป็นผู้นำ�เข้าสินค้า
ดังต่อไปนี้ ในปี พ.ศ. ...............
มันฝรั่ง
หอมหัวใหญ่
กระเทียม
พริกไทย
ลำ�ไยแห้ง
เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่
๓. เอกสารหลักฐานประกอบคำ�ขอ
		 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่น)
		 แผนการนำ�เข้าและการใช้สินค้า.................................สำ�หรับปี พ.ศ. ..........................
		 แผนที่แสดงสถานที่เก็บสินค้าที่จะนำ�เข้า
		 เอกสารอื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................................................
		 ...............................................................................................................................................................................

๔. คำ�รับรอง
		 ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอตามข้อ ๑ ขอให้คำ�รับรองว่าข้อความข้างต้น พร้อมเอกสารที่แนบ
ประกอบคำ�ขอถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

.................................
.................................
.................................
.................................

ตรวจสอบเอกสารพร้อม
หลักฐานแล้ว
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน

ลงชื่อ ..........................................................................................ผู้ขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ
(........................................................................................)
ตำ�แหน่ง ....................................................................................
ประทับตราสำ�คัญ
หมายเหตุ ต้องลงลายมือชื่อในคำ�ขอขึ้นทะเบียนโดยผู้มีอำ�นาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล

ลงชื่อ..............................................
ตำ�แหน่ง........................................
วันที่................................................

กรมการค้าต่างประเทศ
แบบ ทอ. ๘

			
			
เพื่อใช้		

แผนการนำ�เข้าและการใช้สินค้า
มันฝรั่ง		
หอมหัวใหญ่		
กระเทียม
พริกไทย		
ลำ�ไยแห้ง			
เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่
เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า.....................
อื่นๆ (ระบุ) ............................
บริษัท/ห้าง .....................................................................................
สำ�หรับปี พ.ศ. .............
หน่วย : เมตริกตัน

เดือน

กำ�ลังการผลิต

ปริมาณการผลิต
ตามแผน

แผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตของบริษัท/ห้าง๑
ซื้อในประเทศ

หมายเหตุ

นำ�เข้า

ลงชื่อ .......................................................................................... ๒
(........................................................................................)
ตำ�แหน่ง ....................................................................................
ประทับตราสำ�คัญ

๑

เฉพาะวัตถุดิบชนิดที่มีความประสงค์จะใช้สิทธินำ�เข้าตามความตกลง
๒ ต้องลงลายมือชื่อในแผนการนำ�เข้าและการใช้สินค้าโดยผู้มีอำ�นาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
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หนังสือรับรอง
เลขที่
วัน/เดือน/ปี
ใบขนสินค้า
วัน/เดือน/ปี
เลขที่
ปริมาณการนำ�เข้า
ประเทศ
มูลค่า
(เมตริกตัน)
แหล่งกำ�เนิดสินค้า (CIF - ล้านบาท)
ปริมาณการใช้*
(เมตริกตัน)

(ยกมา)....................

ปริมาณคงเหลือ*
(เมตริกตัน)

หอมหัวใหญ่
กระเทียม
พริกไทย
ลำ�ไยแห้ง
เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน สำ�หรับปี พ.ศ. ..................
บริษัท / ห้าง .......................................................................................................................
รายงาน ณ วันที่ ....................เดือน ................................พ.ศ. ....................
หน่วย : เมตริกตัน

ลงชื่อ………………………………………………..
							
(………………………………………………)
							
ตำ�แหน่ง…………………………………………….
............................/....................../..........................

* เฉพาะสินค้าที่นำ�เข้าโดยใช้สิทธิตามความตกลง AFTA

หมายเหตุ ๑. ให้ส่งรายงานนี้ต่อสำ�นักบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๒. ต้องส่งรายงานทุกครั้งที่มีการนำ�เข้า การนำ�ไปใช้ หรือมีการจำ�หน่าย โดยให้ส่งรายงานภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่นำ�เข้า วันที่นำ�ไปใช้ หรือวันที่มีการ
จำ�หน่าย แล้วแต่กรณี

(ประทับตรา)

ลงชื่อ………………………………………………..
							
(………………………………………………)
							
ตำ�แหน่ง…………………………………………….
............................/....................../..........................

ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานสำ�เนาหนังสือรับรองและใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
สลักรายการถูกต้องมาด้วย รวม ........................ ฉบับ

ลำ�ดับ
ที่

มันฝรั่ง
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แบบรายงานการนำ�เข้า

การนำ�เข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ

