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ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ
ในการยกเว้นภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วน ส้าหรับกาแฟ ชา น้า้ นมดิบและนมพร้อมดืม่ และนมผงขาดมันเนย
ที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
พ.ศ. 2561
ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่อง การน้ากาแฟ ชา น้้านมดิบและนมพร้อมดื่ม
และนมผงขาดมันเนย เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553
ก้าหนดให้ กาแฟ ชา น้้ านมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย ซึ่งมีถิ่นก้า เนิด และส่งตรง
มาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ออกโดย
กรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายแสดงต่อ
กรมศุลกากรในการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ 5 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน้ากาแฟ ชา น้้านมดิบ
และนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย เข้ามาในราชอาณาจั กรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
พ.ศ. 2553 และที่ประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
และครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขการน้าเข้า
เมล็ดกาแฟดิบปี 2561 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกรมการค้ า ต่ างประเทศ เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่อ นไขในการขอ
และการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ส้าหรับกาแฟ ชา
น้้ านมดิ บและนมพร้ อ มดื่ ม และนมผงขาดมั น เนย ที่ น้ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก รตามความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553
(2) ประกาศกรมการค้ า ต่ างประเทศ เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่อ นไขในการขอ
และการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ส้าหรับกาแฟ ชา
น้้ า นมดิ บ และนมพร้ อ มดื่ ม และนมผงขาดมั น เนย ที่ น้ าเข้ า มาในราชอาณาจั ก รตามความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
(3) ประกาศกรมการค้ า ต่ างประเทศ เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่อ นไขในการขอ
และการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ส้าหรับกาแฟ ชา
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น้้ า นมดิ บ และนมพร้ อ มดื่ ม และนมผงขาดมั น เนย ที่ น้ าเข้ า มาในราชอาณาจั ก รตามความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
(4) ประกาศกรมการค้ า ต่ างประเทศ เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่อ นไขในการขอ
และการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ส้าหรับกาแฟ ชา
น้้ า นมดิ บ และนมพร้ อ มดื่ ม และนมผงขาดมั น เนย ที่ น้ าเข้ า มาในราชอาณาจั ก รตามความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559
(5) ประกาศกรมการค้ า ต่ างประเทศ เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่อ นไขในการขอ
และการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ส้าหรับกาแฟ ชา
น้้ า นมดิ บ และนมพร้ อ มดื่ ม และนมผงขาดมั น เนย ที่ น้ าเข้ า มาในราชอาณาจั ก รตามความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรือบางส่วนตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
ข้อ 3 การขอและการออกหนั งสือรับ รองส้าหรับกาแฟ ชา น้้ านมดิบและนมพร้อมดื่ ม
และนมผงขาดมันเนย ที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนดส้าหรับแต่ละสินค้าตามบัญชี 1 ท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองส้าหรับแต่ละสินค้าตามที่ก้าหนดในข้อ 3 จะต้องไม่อยู่ระหว่าง
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดใด ๆ ที่ก้าหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 5 การขอขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ น้ าเข้ ากาแฟส้ า เร็จ รู ป ชา น้้ า นมดิ บ และนมพร้อ มดื่ ม
และนมผงขาดมันเนย ตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการเป็นผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองที่ก้าหนดในข้อ 3 ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนดในบัญชี 2 ท้ายประกาศนี้
ข้อ 6 ให้ ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองยื่นค้าร้องขอหนังสือรับรองต่อกรมการค้าต่างประเทศ
ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก้าหนด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาส้าหรับแต่ละสินค้า
ตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ 3
ข้อ 7 หนังสือรับรองให้มีอายุหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ออก แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม
ของปี ที่ อ อกหนั งสื อ รับ รอง ยกเว้น หนั งสื อ รับ รองส้า หรับ เมล็ ด กาแฟดิ บ ตามพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร
0901.11.10 0901.11.90 0901.12.10 และ 0901.12.90 ให้มีอายุหนึ่งเดือนนับแต่
วันออกแต่ต้องไม่เกินก้าหนดระยะเวลาน้าเข้าที่คณะอนุกรรมการพืชสวน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก้าหนดในแต่ละปี
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ข้อ 8 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการน้าเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศผ่านระบบการรายงาน
การน้าเข้าส่งออกภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่น้าเข้าสินค้าแต่ละครั้ง
ผู้ได้รับหนังสือรับรองใดไม่รายงานการน้าเข้าภายในระยะเวลาที่ก้าหนดตามวรรคหนึ่งจะถูกระงับ
การออกหนังสือรับรองส้าหรับการน้าเข้าในครั้งถัดไปจนกว่าผู้ได้รับหนังสือรับรองรายนั้นจะมีการปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อดุลย์ โชตินิสากรณ์
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

บัญชี 1 ท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ส้าหรับกาแฟ ชา น้้านมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย
ที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2561

ล้าดับ
ที่
1

รายการสินค้า
กาแฟ
- เมล็ดกาแฟ
จะคั่วหรือแยก
กาเฟอีนออก
แล้วหรือไม่ก็ตาม
ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรขาเข้า
ประเภทย่อย
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
0901.90.20
- กาแฟส้าเร็จรูป
ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรขาเข้า
ประเภทย่อย
2101.11.10
2101.11.90
2101.12.10
2101.12.91
2101.12.92
2101.12.99

ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรอง

เงื่อนไขการออก
หนังสือรับรอง

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอหนังสือ
รับรอง

1. องค์การคลังสินค้า (อคส.)
2. นิติบุคคลที่ได้รับความ
เห็นชอบให้น้าเข้าจาก
คณะอนุกรรมการพืชสวน
ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

จะออกหนังสือรับรองให้เฉพาะใน
กรณี ดังต่อไปนี้
1. จะออกหนังสือรับรองให้น้าเข้า
ได้ตามความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการพืชสวน
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ส้าหรับสินค้าตามพิกัดศุลกากร
ขาเข้าประเภทย่อย
0901.11.10 0901.11.90
0901.12.10 0901.12.90
(เมล็ดกาแฟดิบ)
ต้องน้าเข้าระหว่างวันที่ 1 เมษายน
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ของแต่ละปี

1. ส้าเนาใบก้ากับสินค้า
(Invoice)
2. ส้าเนาใบตราส่งสินค้า
(Bill of Lading : B/L)
หรือส้าเนาใบรับขนสินค้า
ทางอากาศ (Airway Bill)
หรือเอกสารหลักฐานอื่น
ที่แสดงการขนส่งสินค้า
3. ส้าเนาหนังสือรับรอง
ถิ่นก้าเนิดสินค้า (Form D)
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ้านาจออก
หนังสือรับรองดังกล่าว
ของประเทศที่ส่งออก

นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้น้าเข้ากาแฟส้าเร็จรูป
ไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ

จะออกหนังสือรับรองให้น้าเข้าได้ 1. ส้าเนาใบก้ากับสินค้า
ตามความเห็นชอบของ
(Invoice)
คณะอนุกรรมการพืชสวนภายใต้
2. ส้าเนาใบตราส่งสินค้า
คณะกรรมการนโยบายและ
(Bill of Lading : B/L)
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ หรือส้าเนาใบรับขนสินค้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทางอากาศ (Airway Bill)
หรือเอกสารหลักฐานอื่น
ที่แสดงการขนส่งสินค้า
3. ส้าเนาหนังสือรับรองถิ่น
ก้าเนิดสินค้า (Form D)
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ้านาจออก
หนังสือรับรองดังกล่าว
ของประเทศที่ส่งออก

-2ล้าดับ
ที่
2

3

รายการสินค้า
ชา
- ชาใบและชาผง
ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรขาเข้า
ประเภทย่อย
0902.10.10
0902.10.90
0902.20.10
0902.20.90
0902.30.10
0902.30.90
0902.40.10
0902.40.90

น้้านมดิบและ
นมพร้อมดื่ม
- น้้านมดิบ
ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรขาเข้า
ประเภทย่อย
0401.10.10
0401.10.90
0401.20.10
0401.20.90
0401.40.10
0401.40.20
0401.40.90
0401.50.10
0401.50.90

ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรอง

เงื่อนไขการออก
หนังสือรับรอง

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอหนังสือ
รับรอง

นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้น้าเข้าชาไว้กับกรมการค้า
ต่างประเทศ

จะออกหนังสือรับรองให้น้าเข้าได้
ตามปริมาณทีย่ ื่นขอ

1. ส้าเนาใบก้ากับสินค้า
(Invoice)
2. ส้าเนาใบตราส่งสินค้า
(Bill of Lading : B/L)
หรือส้าเนาใบรับขนสินค้า
ทางอากาศ (Airway Bill)
หรือเอกสารหลักฐานอื่น
ที่แสดงการขนส่งสินค้า
3. ส้าเนาหนังสือรับรอง
ถิ่นก้าเนิดสินค้า (Form D)
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ้านาจออก
หนังสือรับรองดังกล่าว
ของประเทศที่ส่งออก

นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้น้าเข้าน้้านมดิบไว้กับ
กรมการค้าต่างประเทศ

จะออกหนังสือรับรองให้น้าเข้าได้
ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

1. ส้าเนาใบก้ากับสินค้า
(Invoice)
2. ส้าเนาใบตราส่งสินค้า
(Bill of Lading : B/L)
หรือส้าเนาใบรับขนสินค้า
ทางอากาศ (Airway Bill)
หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่
แสดงการขนส่งสินค้า
3. ส้าเนาหนังสือรับรอง
ถิ่นก้าเนิดสินค้า (Form D)
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ้านาจออก
หนังสือรับรองดังกล่าว
ของประเทศที่ส่งออก

- นมพร้อมดื่ม
นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียน
ตามพิกัดอัตรา
เป็นผู้น้าเข้านมพร้อมดื่ม
ศุลกากรขาเข้า
ไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ
ประเภทย่อย
2202.91.00.001
2202.99.10.000
2202.99.20.001
2202.99.40.001

จะออกหนังสือรับรองให้น้าเข้าได้ 1. ส้าเนาใบก้ากับสินค้า
ตามความเห็นชอบจาก
(Invoice)
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 2. ส้าเนาใบตราส่งสินค้า
(Bill of Lading : B/L)
หรือส้าเนาใบรับขนสินค้า
ทางอากาศ (Airway Bill)
หรือเอกสารหลักฐานอื่น
ที่แสดงการขนส่งสินค้า

-3ล้าดับ
ที่

รายการสินค้า

ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรอง

2202.99.50.001
2202.99.90.001

4

นมผงขาดมันเนย
ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรขาเข้า
ประเภทย่อย
0402.10.41
0402.10.42
0402.10.49
0402.10.91
0402.10.92
0402.10.99

นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้น้าเข้านมผงขาดมันเนย
ไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอหนังสือ
รับรอง
3. ส้าเนาหนังสือรับรอง
ถิ่นก้าเนิดสินค้า (Form D)
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ้านาจออก
หนังสือรับรองดังกล่าว
ของประเทศที่ส่งออก
จะออกหนังสือรับรองให้น้าเข้าได้ 1. ส้าเนาใบก้ากับสินค้า
ตามความเห็นชอบจาก
(Invoice)
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 2. ส้าเนาใบตราส่งสินค้า
(Bill of Lading : B/L)
หรือส้าเนาใบรับขนสินค้า
ทางอากาศ (Airway Bill)
หรือเอกสารหลักฐานอื่น
ที่แสดงการขนส่งสินค้า
3. ส้าเนาหนังสือรับรอง
ถิ่นก้าเนิดสินค้า (Form D)
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ้านาจออก
หนังสือรับรองดังกล่าว
ของประเทศที่ส่งออก
เงื่อนไขการออก
หนังสือรับรอง

บัญชี 2 ท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ส้าหรับกาแฟ ชา น้้านมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย
ที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2561
ข้อ 1 คุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบค้าขอขึ้นทะเบียน
ผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ น้ าเข้ า ซึ่ ง สิ น ค้ า กาแฟส้ า เร็ จ รู ป ชา น้้ า นมดิ บ และนมพร้ อ มดื่ ม และนมผง
ขาดมันเนย จะต้องมีคุณสมบัติและแสดงเอกสารหลักฐานประกอบค้าขอขึ้นทะเบียนตามที่ก้าหนด ดังต่อไปนี้
ล้าดับ
รายการสินค้า
ที่
1 กาแฟส้าเร็จรูปตาม
พิกัดอัตราศุลกากร
ขาเข้าประเภทย่อย
2101.11.10
2101.11.90
2101.12.10
2101.12.91
2101.12.92
2101.12.99

2

ชา
- ชาใบและชาผงตาม
พิกัดอัตราศุลกากร
ขาเข้าประเภทย่อย
0902.10.10
0902.10.90
0902.20.10
0902.20.90
0902.30.10
0902.30.90
0902.40.10
0902.40.90

คุณสมบัตผิ ู้ขอขึ้นทะเบียน

เอกสารหลักฐานประกอบค้าขอ

1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ ผลิต
น้าเข้า แปรรูป จ้าหน่าย บรรจุหีบห่อ หรือ
ด้าเนินการใด ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งสินค้ากาแฟ
ส้าเร็จรูป
2. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น้าเข้ากาแฟส้าเร็จรูป
เว้นแต่ได้พ้นระยะเวลาถูกเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการหรือ
ผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกันกับนิตบิ ุคคลที่เคย
ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผูน้ ้าเข้ากาแฟ
ส้าเร็จรูป เว้นแต่นิติบุคคลนั้นได้พน้ จากการ
ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกพัก
หรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น้าเข้า
กาแฟส้าเร็จรูป
1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ ผลิต
น้าเข้า แปรรูป จ้าหน่าย บรรจุหีบห่อ หรือ
ด้าเนินการใด ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งสินค้าชา
2. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้น้าเข้าชา เว้นแต่
ได้พ้นระยะเวลาถูกเพิกถอนการขึน้ ทะเบียน
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการหรือ
ผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกันกับนิตบิ ุคคลที่เคย
ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผูน้ ้าเข้าชา
เว้นแต่ นิติบุคคลนั้นได้พ้นจากการถูกเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
4. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกพัก
หรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น้าเข้าชา

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นค้าขอ
2. ในกรณีที่หนังสือรับรองการจดทะเบียน
ไม่ระบุโดยชัดแจ้งว่านิติบุคคลที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการตามประเภท
ที่ก้าหนด ให้แสดงหลักฐานหรือเอกสารที่
แสดงว่าปัจจุบันผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบกิจการผลิต น้าเข้า แปรรูป
จ้าหน่าย บรรจุหีบห่อ หรือด้าเนินการใด ๆ
ด้วยตนเองซึ่งสินค้ากาแฟส้าเร็จรูป
3. แผนที่แสดงสถานที่เก็บกาแฟส้าเร็จรูป
ที่จะน้าเข้า

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นค้าขอ
2. ในกรณีที่หนังสือรับรองการจดทะเบียน
ไม่ระบุโดยชัดแจ้งว่านิติบุคคลที่ขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการตาม
ประเภทที่ก้าหนด ให้แสดงหลักฐานหรือ
เอกสารที่แสดงว่าปัจจุบันผู้ขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบกิจการผลิต น้าเข้า แปรรูป
จ้าหน่าย บรรจุหีบห่อ หรือด้าเนินการใด ๆ
ด้วยตนเองซึ่งสินค้าชา
3. แผนที่แสดงสถานที่เก็บชาที่จะน้าเข้า

-2ล้าดับ
รายการสินค้า
ที่
3 น้้านมดิบ
ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรขาเข้า
ประเภทย่อย
0401.10.10
0401.10.90
0401.20.10
0401.20.90
0401.40.10
0401.40.20
0401.40.90
0401.50.10
0401.50.90

คุณสมบัตผิ ู้ขอขึ้นทะเบียน

เอกสารหลักฐานประกอบค้าขอ

1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการผลิต
น้าเข้า แปรรูป จ้าหน่าย บรรจุหีบห่อ หรือ
ด้าเนินการใด ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งสินค้าน้้านมดิบ
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม
2. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น้าเข้าน้้านมดิบ เว้นแต่
ได้พ้นระยะเวลาถูกเพิกถอนการขึน้ ทะเบียน
ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการหรือ
ผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกันกับนิตบิ ุคคลที่เคย
ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น้าเข้าน้้านมดิบ
เว้นแต่นิติบุคคลนั้นได้พ้นจากการถูกเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
4. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกพักหรือ
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น้าเข้าน้้านมดิบ

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นค้าขอ
2. ในกรณีที่หนังสือรับรองการจดทะเบียน
ไม่ระบุโดยชัดแจ้งว่านิติบุคคลที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการตามประเภท
ที่ก้าหนด ให้แสดงหลักฐานหรือเอกสาร
ที่แสดงว่าปัจจุบันผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบกิจการผลิต น้าเข้า แปรรูป
จ้าหน่าย บรรจุหีบห่อ หรือด้าเนินการใด ๆ
ด้วยตนเอง ซึ่งสินค้าน้้านมดิบ
3. แผนการน้าเข้าและการใช้น้านมดิบที่
แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับปริมาณน้้านมดิบ
ที่จ้าเป็นต้องน้าเข้ามาใช้ในกิจการของตนเอง
4. แผนที่แสดงสถานที่เก็บน้้านมดิบที่จะ
น้าเข้า

4

นมพร้อมดื่ม
ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรขาเข้า
ประเภทย่อย
2202.91.00.001
2202.99.10.000
2202.99.20.001
2202.99.40.001
2202.99.50.001
2202.99.90.001

1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการผลิต
น้าเข้า แปรรูป จ้าหน่าย บรรจุหีบห่อ หรือ
ด้าเนินการใด ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งสินค้านมพร้อมดืม่
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม
2. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้น้าเข้านมพร้อมดื่ม
เว้นแต่ ได้พ้นระยะเวลาถูกเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการหรือ
ผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกันกับนิตบิ ุคคลที่เคย
ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผูน้ ้าเข้า
นมพร้อมดื่ม เว้นแต่นิติบคุ คลนั้นได้พ้นจาก
การถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกพักหรือ
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น้าเข้านมพร้อมดื่ม

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นค้าขอ
2. ในกรณีที่หนังสือรับรองการจดทะเบียน
ไม่ระบุโดยชัดแจ้งว่านิติบุคคลที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการตามประเภท
ที่ก้าหนด ให้แสดงหลักฐานหรือเอกสาร
ที่แสดงว่าปัจจุบันผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบกิจการผลิต น้าเข้า แปรรูป
จ้าหน่าย บรรจุหีบห่อ หรือด้าเนินการใด ๆ
ด้วยตนเองซึ่งสินค้านมพร้อมดื่ม
3. แผนการน้าเข้าและการใช้นมพร้อมดื่ม
ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ
นมพร้อมดื่มทีจ่ ้าเป็นต้องน้าเข้ามาใช้ใน
กิจการของตนเอง
4. แผนที่แสดงสถานที่เก็บนมพร้อมดื่ม
ที่จะน้าเข้า

5

นมผงขาดมันเนย
ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรขาเข้า
ประเภทย่อย
0402.10.41
0402.10.42
0402.10.49
0402.10.91
0402.10.92
0402.10.99

1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการผลิต
น้าเข้า แปรรูป จ้าหน่าย บรรจุหีบห่อ หรือ
ด้าเนินการใด ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งสินค้านมผง
ขาดมันเนย ที่ผา่ นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
2. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น้าเข้านมผงขาดมันเนย
เว้นแต่ได้พ้นระยะเวลาการถูกเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการหรือ
ผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกันกับนิตบิ ุคคลที่เคย
ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผูน้ ้าเข้านมผง

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นค้าขอ
2. ในกรณีที่หนังสือรับรองการจดทะเบียน
ไม่ระบุโดยชัดแจ้งว่านิติบุคคลที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการตามประเภท
ที่ก้าหนด ให้แสดงหลักฐานหรือเอกสาร
ที่แสดงว่าปัจจุบันผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบกิจการผลิต น้าเข้า แปรรูป
จ้าหน่าย บรรจุหีบห่อ หรือด้าเนินการใด ๆ
ด้วยตนเอง ซึ่งสินค้านมผงขาดมันเนย

-3ล้าดับ
ที่

รายการสินค้า

คุณสมบัตผิ ู้ขอขึ้นทะเบียน

เอกสารหลักฐานประกอบค้าขอ

ขาดมันเนย เว้นแต่นิติบุคคลนั้นได้พ้นจากการ
ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกพัก
หรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น้าเข้านมผง
ขาดมันเนย

3. แผนการน้าเข้าและการใช้นมผง
ขาดมันเนยที่แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับ
ปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จา้ เป็นต้อง
น้าเข้ามาใช้ในกิจการของตนเอง
4. แผนที่แสดงสถานที่เก็บนมผงขาดมันเนย
ที่จะน้าเข้า

ข้อ 2 การยื่นค้าขอขึ้นทะเบียน
ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก้าหนดยื่นค้าขอขึ้นทะเบียนต่อกรมการค้าต่างประเทศตามแบบที่กรมการค้า
ต่างประเทศก้าหนด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาส้าหรับแต่ละสินค้าตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ 1
ข้อ 3 การขึ้นทะเบียน
กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณารับขึ้นทะเบียนผู้ยื่นขอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ก้าหนด
ให้เป็นผู้ขึ้นทะเบียนน้าเข้าส้าหรับแต่ละสินค้าไว้เป็นรายปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่
จะน้าเข้า) โดยจะแจ้งผลการพิจารณารับขึ้นทะเบียนให้ผู้ยื่นค้าขอทราบเป็นหนังสือ
ข้อ 4 การต่ออายุทะเบียน
ผู้ ที่ได้รั บ การขึ้น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ น้ าเข้า ที่ มีค วามประสงค์จ ะต่ อ อายุท ะเบี ยนเพื่ อ ให้ เป็ นผู้ มี สิ ท ธิ
ขอหนังสือรับรองในปีถัดไป ให้ยื่นค้าขอต่อกรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศก้าหนด
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ทะเบียนหมดอายุ พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบค้าขอ ดังนี้
(1) แผนการน้าเข้าและการใช้สินค้าที่ขอขึ้นทะเบียนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณสินค้านั้น
ที่จ้าเป็นต้องน้าเข้ามาใช้กิจการของตนเอง (เฉพาะน้้านมดิบ นมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย)
(2) แผนที่แสดงสถานที่เก็บสินค้าที่จะน้าเข้า
ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะต่ออายุทะเบียนให้ เฉพาะผู้ ยื่นค้าขอที่ได้ส่ งรายงานการน้ าเข้า
ครบถ้วนแล้ว และไม่อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดใด ๆ ตามประกาศนี้เท่านั้น
ผู้ที่ไม่ได้ยื่นค้าขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก้าหนดตามวรรคหนึ่งหากประสงค์จะเป็น
ผู้น้าเข้าต่อไป จะต้องยื่นค้าขอขึ้นทะเบียนใหม่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในข้อ 2
ข้อ 5 การพักหรือเพิกถอนทะเบียน
ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น้าเข้ารายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือด้าเนินการอื่นใด
ที่ท้า ให้เกิดความเสีย หายต่อ การค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาพัก หรือเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนส้าหรับรายนั้นเป็นระยะเวลาตามที่เห็นสมควรแก่กรณี

