มาตรการการนาเข้า “ถัว่ เหลือง” ภายใต้ WTO และความตกลงอื่นๆ
ผู้มีสิทธิขอรับหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชาระภาษีตามพันธกรณี

ในโควตา

ถั่วเหลือง
จะทาให้
แตกหรือไม่
ก็ตาม

HS code
1201.10.00
และ
1201.90.00

10,922 ตัน/ปี
(เปิดจริงไม่จากัดปริมาณ)
ภาษี 20 %
(เก็บจริง 0%)

WTO

1. เป็นสมาชิกของ (1) สมาคมผู้ผลิตน้ามันถัว่ เหลืองและราข้าว (2) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
(3) สมาคมส่งเสร ิมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ (4) สมาคมปศุสัตว์ไทย (5) สมาคมผู้ค้าสินค้าเกษตร
กับประเทศเพื่อนบ้าน (6) สมาคมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรู ป (7) สมาคมผู้ผลิต
อาหารสาเร็จรู ป (8) สมาคมอุตสาหกรรมเครอื่ งดื่มไทย (9) สมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถัว่
เหลืองไทย ตามที่คณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืชกาหนด
** สามารถโอนสิทธิการขอหนังสือรั บรองฯ ให้แก่สมาชิกได้โดยต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ
กรมการค้าต่างประเทศ
2. ไม่เ ป็นผู้ท่อ
ี ยู่ระหว่างฝ่าฝื น /ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดใดๆ

นอกโควตา

นาเข้าได้ไม่จากัดปริมาณ
ภาษี 80%

TAFTA
TNZCEP

JTEPA
AKFTA
TCFTA

นาเข้าได้ไม่จากัดปริมาณ
ภาษี 0%

ในโควตา
10,922 ตัน/ปี
(เปิดจริงไม่จากัดปริมาณ)
ภาษี 20%
(เก็บจริง 0%)

ผู้มีสิทธิขอรับจัดสรร
1. บุคคลธรรมดา/นิตบ
ิ ุคคล
2. ไม่ถูกระงับการออกหนังสือรับรองฯ
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการบร ิหารนาเข้า

ภาษี 6%

รายงานการนาเข้า
ภายใน 30 วัน
นับแต่วันนาเข้าสินค้า
http://e-report.dft.go.th
กรณีในโควตาต้องนาเข้า
ให้เสร็จสิน
้ ภายใน
31 ธ.ค. ของปีทไี่ ด้รับจัดสรร

เอกสารหลักฐาน
1. สาเนา Invoice
2. สาเนา B/L หรือ A/W
3. สาเนา C/O
ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองฯ
ต้องได้รับจัดสรรปร ิมาณนาเข้า
ในโควตาตามความตกลง WTO

นอกโควตา
นาเข้าได้ไม่จากัดปริมาณ
ภาษี 80%

ประเทศนอกความตกลง
WTO

ขอหนังสือรับรอง
(ในโควตา ร.2/
นอกโควตา ร.4)
เอกสารการขอหนังสือรับรอง
1. สาเนา Invoice
2. สาเนา B/L หรือ A/W
3. สาเนา C/O

ขอหนังสือรับรอง
(ในโควตา ต.2/ นอกโควตา ร.4)
รายงานการนาเข้า ภายใน 30 วันนับแต่วัน
นาเข้าสินค้า http://e-report.dft.go.th
ต้องนาเข้าให้เสร็จสิน
้ ภายใน
31 ธ.ค. ของปีทไี่ ด้รับจัดสรร

ขออนุญาตนาเข้าจากรมการค้าต่างประเทศ
ใบอนุญาตให้นาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ข.2

กรมการค้าต่างประเทศ

มาตรการการนาเข้า “ถัว่ เหลือง” ภายใต้ความตกลง AFTA
การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้า 1

1.

2.
3.

4.

คุณสมบัติ

เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ ป ระกอบกิ จ การผลิ ต /
แปรรู ปเมล็ ด ถั่ ว เหลื อ งเป็ น น ามั น พื ช
อาหารคน หร ืออาหารสัตว์
ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้า
เมล็ ดถั่ วเหลื อง (เว้นแต่ พ้ นระยะเวลาถู ก
เพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี)
ไม่มีกรรมการ/ผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน
กั บ นิ ติ บุ ค คลที่ เ คยถู ก เพิ ก ถอนการขึ้ น
ทะเบี ยน(เว้ นแต่ นิ ติ บุ คคลนั้ นได้ พ้ น
ระยะเวลาถูกเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี)
ไม่ อ ยู่ ร ะหว่ า งถู ก พั ก /เพิ ก ถอนการขึ้ น
ทะเบียนเป็นผู้นาเข้าเมล็ดถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองจะทาให้แตก
หรือไม่กต
็ าม
HS code
1201.10.00
1201.90.00

นาเข้าไม่จากัดปริมาณ
ภาษี 0%

2 การขอหนังสือรับรองการนาเข้า
คุณสมบัติ

1.

2.

1.
2.

3.
4.

เอกสารหลักฐาน

หนั งสือรั บรองการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุ คคล ซึ่งออกให้โดยกรมพั ฒนา
ธุรกิจการค้าไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคาขอ
กรณี หนั งสื อรั บรองการจดทะเบี ยนนิ ติ บุ คคล ไม่ ระบุ ชั ดเจนว่ าเป็ นผู้
ประกอบกิจการตามประเภทที่กาหนด ให้แสดงหลักฐาน/เอกสารรับรอง
ว่าปัจจุบันเป็นผู้ประกอบกิจการผลิตหร ือแปรรู ปเมล็ดถั่วเหลืองเป็ น
น้ามันพืช อาหารคน หร ืออาหารสัตว์
แผนการนาเข้าและการใช้เมล็ดถั่วเหลืองที่แสดงรายละเอียดปร ิมาณ
เมล็ดถั่วเหลืองที่ใช้ในกิจการของตนเอง
แผนที่แสดงสถานที่เก็บเมล็ดถั่วเหลืองที่จะนาเข้า

ขอหนังสือรับรอง
ต.2

เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
เป็นผูน
้ าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองกับ
กรมการค้าต่างประเทศ

3.

เงื่อนไข

นาเข้ามาเพื่อการแปรรู ป
เป็นน้ามันพืช อาหารคน
และ อาหารสัตว์ ใน
กิจการของตนเองไม่เกิน
ปร ิมาณที่ระบุไว้ใน
แผนการนาเข้าและการใช้
ในกิจการของตนเอง
ให้ความร่วมมือในการรับ
ซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิต
ภายในประเทศ
ให้คารับรองว่าจะไม่
นามาจาหน่าย จ่าย โอน
ภายในประเทศ

1.
2.
3.
4.

5.

เอกสารหลักฐาน
สาเนาใบกากับสินค้า
(Invoice)
สาเนาหนังสือรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้า (Form D)
สาเนา B/L หร ือ A/W
หนังสือรับรองการรับซื้อ
เมล็ดถั่วในประเทศ จาก
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หร ือสมาคมที่เกี่ยวข้อง
หนังสือรับรองว่าจะไม่
นามาจาหน่าย จ่าย โอน
ภายในประเทศ

รายงานการนาเข้า การใช้
และปร ิมาณคงเหลือ
ภายใน 30 วัน นับแต่วน
ั นาเข้าสินค้า
http://e-report.dft.go.th
กรมการค้าต่างประเทศ

