
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการน าผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาในราชอาณาจกัร 

เพื่อผลิต  ผสม  ประกอบ  บรรจ ุ หรือด าเนินการด้วยวธิีอื่นใดกับผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น 
แล้วสง่ออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามา 
ในราชอาณาจักร  เพ่ือผลิต  ผสม  ประกอบ  บรรจุ  หรือด าเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น   
แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด  ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  อันเป็นการส่งเสริม   
สนับสนุน  และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบ
ธุรกิจยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัตมิาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาในราชอาณาจักร  เพ่ือผลิต  ผสม  ประกอบ  
บรรจ ุ หรือด าเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น  แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด  
พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขในการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือผลิต  ผสม  ประกอบ  บรรจุ   
หรือด าเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น  แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด   
ลงวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานเข้ามาในราชอาณาจักร  เพ่ือผลิต  ผสม  ประกอบ  บรรจุ  หรือด าเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด  ให้แจ้งต่อส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องน าเข้า  จ านวนหรือปริมาณที่น าเข้า  แหล่งที่มา
ของผลิตภัณฑ์  ระยะเวลาและสถานที่ที่จะผลิต  ผสม  ประกอบ  บรรจุ  หรือด าเนินการด้วยวิธีอื่นใด   
และประเทศที่จะส่งออกพร้อมเอกสารหลักฐานที่จ าเป็น  เช่น  ค าสั่งซื้อจากต่างประเทศ  แบบที่ใช้ใน 
การผลิตที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่น าเข้ากับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ที่ส่งออก  แผนการผลิต  แผนการน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับปริมาณที่จะน าเข้า  เอกสาร 
ที่แสดงการด าเนินการด้วยวิธีอื่นใด 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๕



ในกรณีที่ผู้น าเข้ามิได้เป็นผู้ส่งออกโดยตรง  ต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงนิติสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้น าเข้าและผู้ส่งออก 

ข้อ ๕ ผู้แจ้งตามข้อ  ๔  จะน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามข้อ  ๑  เข้ามาได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบรับแจ้ง 
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ต้องน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาในราชอาณาจักร  เพื่อผลิต  ผสม  ประกอบ  บรรจุ  
หรือด าเนินการด้วยวิธีอื่นใด  ตามที่ได้แจ้งไว้ต่อส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเท่านั้น   
ห้ามน าไปจ าหน่ายเป็นการทั่วไป 

(๒) ต้องแจ้งให้ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทราบก่อนการน าเข้าทุกครั้ง 
(๓) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่น าเข้าตาม  (๑)  ต้องแสดงข้อความชีบ้่งว่าเปน็ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่ได้รับแจ้งตามมาตรา  ๒๑  ตรี  ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน  และต้องแยกเก็บมิให้ปะปนกับผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตหรือการอนุญาตอื่นที่ออกโดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(๔) เมื่อผลิต  ผสม  ประกอบ  บรรจุ  หรือด าเนินการด้วยวิธีอื่นใดแล้ว  ต้องส่งออกไปประเทศ
ตามที่ได้แจ้งไว้  และให้ผู้น าเข้าต้องรายงานปริมาณการผลิต  ผสม  ประกอบ  บรรจุ  หรือด าเนินการ 
ด้วยวิธีอื่นใด  รายงานปริมาณการส่งออก  รายงานปริมาณคงเหลือของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับแจ้ง 
การน าเข้า  ตลอดจนการด าเนินการจัดการกับสิ่งที่คงเหลือ  (ถ้ามี)  พร้อมส่งส าเนาเอกสารหลักฐาน 
ใบขนสินค้าขาออก  Status  0409  หรือสถานะรับบรรทุกแล้ว  (Goods  Loaded)  ให้ส านักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรมศุลกากรออกเอกสารหลักฐานให้   

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามข้อ  ๕  เมื่อส่งออกแล้วแต่ถูกส่งกลับเข้ามา 
ในราชอาณาจักรอีก  ให้แจ้งต่อส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อมแสดงหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเดียวกันกับที่ได้ส่งออก   โดยมิได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างและลักษณะใด ๆ   และมีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับแจ้งการน าเข้า
ตามมาตรา  ๒๑  ตรี 

การน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลับเข้ามาในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่ง  ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ส่งออก  เว้นแต่มี เหตุจ าเป็นสามารถแจ้งขอขยายระยะเวลา 
ก่อนครบก าหนดได้ต่อไปอีกไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ได้ส่งออก   

ข้อ ๗ กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แจ้งไว้  ต้องแจ้งต่อส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ก่อนด าเนินการในขั้นตอนดังกล่าว 

ข้อ ๘ การแจ้งตามประกาศนี้  ให้แจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  ผ่านระบบ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้
หรือมีเหตุอื่นใดท าให้ไม่สามารถด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้   ให้การด าเนินการดังกล่าวกระท าได้    
ณ  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๙ บรรดาการแจ้งและใบรับแจ้งตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือผลิต   ผสม  
ประกอบ  บรรจุ  หรือด าเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น   แล้วส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรทั้งหมด  ลงวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ได้แจ้งหรือได้ออกใบรับแจ้งก่อนวันที่ประกาศนี้ 
ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ  ให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือเป็นใบรับแจ้งที่ได้ออกตามประกาศนี้   
โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

จุลพงษ์  ทวศีร ี
รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นส่งเสริมอตุสาหกรรมและผู้ประกอบการ 
ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๕


