ตองทำอยางไร?
...ในการนำเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่
กำหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน

สมอ. กำหนดใหการนำเขา 112 ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมตองเปนไปตามมาตรฐาน (ขอมูล ณ 23
พฤษภาคม 2562) ดังนั้น การทำ หรือ การนำเขามา
เพื่อการจำหนายจายแจกภายในราชอาณาจักร
ตองไดรับการอนุญาต
ผูนำเขา และหรือผูจำหนาย จะตองไดรับอนุญาต
การนำเขาจาก สมอ. ตามมาตรา 21 และมาตรา 21 ทวิ
แหงบัญญัติ พรบ. มาตรฐาน-ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 แกไขเพิ่มเติม โดย พรบ.มาตรฐาน-ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 แลวแตกรณี
ทั้งนี้ การขออนุญาต การตรวจสอบ
และการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ สมอ.กำหนด และเมื่อผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ไดรับอนุญาตจาก สมอ. แลว ผูนำเขา
และหรือ ผูจำหนายตองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานนี้
ที่ผลิตภัณฑดังกลาว

สมอ.

มาตรา 21

“…ผูใ ดนำผลิตภัณฑอต
ุ สาหกรรมทีม
่ ก
ี ฎ
กระทรวงกำหนดใหตอ
 งเปนไปตาม
มาตรฐานเขามา เพือ
่ จำหนาย
ในราชอาณาจักรตองแสดงหลักฐานใหพนักงาน
เจาหนาทีต
่ รวจสอบและไดรบ
ั ใบอนุญาตจาก
เลขาธิการ สมอ.กอนรับมอบไปจากเจาพนักงาน
ศุลกากร…”

มาตรา 21 ทวิ

“เมือ
่ มีความจำเปนตองนำเขามาในราชอาณาจักร ซึง่
ผลิตภัณฑอต
ุ สาหกรรมทีแ
่ ตกตางไปจากมาตรฐานทีก
่ ำหนด
เพือ
่ ใชในราชอาณาจักรเปนครัง้ คราว
เลขาธิการ สมอ. จะอนุญาตเปนการเฉพาะคราวใหผใู ดนำเขามา
ราชอาณาจักรซึง่ ผลิตภัณฑอต
ุ สาหกรรมทีม
่ ก
ี ฎกระทรวง
กำหนดใหตอ
 งเปนไปตามมาตรฐานตามมาตรฐานของตางประเทศ
หรือมาตรฐานระหวางประเทศก็ได”

การขอรับอนุญาตนำเขาผานระบบการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว
(National Single Window : NSW)
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผูนำเขาสามารถยื่นขอรับ
อนุญาตผาน ระบบการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW)
ที่เชื่อมโยงขอมูลแบบไรเอกสารระหวางระบบขอมูล
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานภาครัฐ
กับภาคเอกชน ที่เกี่ยวของในกระบวนการนำเขา สงออก
นำผาน และโลจิสติกส

ขั้นตอนสำหรับผูนำเขา

“ลงทะเบียน” ขอใชบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสและยื่นใบสมัครพรอมสงหลักฐานเอกสาร ดังนี้

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาหนังสือเดินทาง (ชาวตางชาติ)
หมายเหตุ
หากใชผแู ทนมาดำเนินการตองมีหนังสือมอบอำนาจ
+ สำเนาบัตรประชาชนของผูร บ
ั มอบอำนาจ

สำเนาหนังสือรับรอง
การเปนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่ออกให
ไมเกิน 6 เดือน / นิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นใหใชสำเนาหนังสือรับรอง
การเปนนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น

ตองลงนามรับรองความถูกตองของเอกสารไวดว ย

IDENTITY CARD
ID: 12345678912345678

1. มีบญ
ั ชี e-mail addressทีต
่ ด
ิ ตอและ
ใชงานได เพือ
่ รอรับผลการอนุมต
ั ิ
2. รอรับ user name และ password

ขัน
้ ตอนการแจงขอมูลการนำเขา
1
 ำเขา login
ผูน

แจงขอมูลการนำเขา
พรอมสงเอกสารหลักฐาน
แบงเปน 2 กรณี
่ี ำเขา
คือผลิตภัณฑทน
“มีใบอนุญาต” และ
“ไมมใี บอนุญาต”
ดูรายละเอียดที.่ ..

ตรวจสอบ ยืนยัน
และรับรองความ
ถูกตองของขอมูล
่ ำเขา
ทีน

4
พิมพ
หลักฐานการรับแจง
่ เก็บไวอา งอิง
ขอมูลเพือ

้ ตอนการนำเขา
ขัน
ลงทะเบียนใชงาน NSW
มีใบอนุญาต

กรอกขอมูลเพื่อนำเขา

ไมมีใบอนุญาต

กรอกขอมูลเพื่อนำเขา
สมอ. ตรวจสอบคำรอง
ขอมูลวาอยูในหลักเกณฑหรือไม

กรมศุลกากรตรวจสอบ
สงขอมูลเพื่อปลอยสินคานำเขา
ตามที่ระบุในใบกำกับสินคา

Adress:
123 ANYWERE STREET
CITY, 12345-875.
Phone:
+5581487898

Expedition Date:
00/00/00

ขอควรรู
3

2

Name:
NAME SURNAME

สำเนาบัตรประชาชนของ
ผูมีอำนาจกระทำการ
ผูกพันนิติบุคคล (คนไทย)
/สำเนาหนังสือเดินทาง
(ชาวตางชาติ)

กรมศุลกากรตรวจสอบ
สงขอมูลเพื่อปลอยสินคานำเขา
ตามที่ระบุในใบกำกับสินคา

ตองรับรองวาขอมูลทุกอยาง
ถูกตองและเปนจริง
่ /
่ นชือ
 ำเขาเปลีย
่ ผูน
เมือ
่ นแปลง
ยายสถานที่ / เปลีย
่ ๆ
สาระสำคัญอืน
่ ใบสมัครใหม
ตองยืน
หากตองการเลิกใชบริการใหแจงเปนหนังสือ
 ยกวา 15 วัน
ตอสำนักงานลวงหนาไมนอ
่ นไขการใหบริการ หรือใชไปในทาง
หากผิดเงือ
 ใหเกิดความเสียหายกรณีตา งๆ
่ อ
ทีก
จะถูกระงับการใหบริการ

การนำเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (จำนวน 112 ผลิตภัณฑ)
ที่ สมอ. กำหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน
เพื่อการจัดแสดงสำหรับงานประชุม และงานแสดงสินคานานาชาติ
การนำเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เพื่อจัดแสดง

1.ผูนำเขาทำหนังสือแจง สมอ.
และมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- ปริมาณผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่จะ
นำเขามาเพื่อจัดแสดงในงาน
- เอกสารหรือหลักฐานการเขารวมงาน
- แผนบริหารจัดการในการใชผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมที่นำเขามาเพื่อจัดแสดง
ในงาน อาทิเชน ระยะเวลาการจัดแสดง
ี ารจัดการกับผลิตภัณฑ
และวิธก
อุตสาหกรรม ภายหลังจบงาน เปนตน

2.สมอ. ทำหนังสือตรวจปลอย
เพื่อการจัดแสดง ถึงกรมศุลกากร

การนำเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เพื่อจัดแสดงและจำหนาย

1.การนำเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(จำนวน 112 ผลิตภัณฑ)
ที่เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ตามมาตรา 21 >> ผูนำเขาจะตองยื่นแบบ
คำขอรับใบอนุญาตนำเขาผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมฯ (แบบ มอ. 5)
ตอ สมอ. เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามขั้นตอนการอนุญาตฯ

2.กรณีการนำเขาผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (จำนวน 112 ผลิตภัณฑ)
ที่แตกตางไปจากมาตรฐานที่กำหนด
เชน รูปรางผลิตภัณฑ วิธีการผลิต
สวนประกอบผลิตภัณฑ วิธีการบรรจุ
ผลิตภัณฑ เปนตน
เพื่อใชในราชอาณาจักรเปนครั้งคราว
 ำเขาจะตอง
ตามมาตรา 21 ทวิ >> ผูน
่ แบบคำขอรับใบอนุญาตนำเขา
ยืน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฯ (แบบ มอ.
5/1) ตอ สมอ. เพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนการอนุญาตฯ

Scan QR code:

ขอมูลการนำเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ สมอ.
กำหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม:
กองควบคุมมาตรฐาน, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท 02-202-3386 ถึง 7 และ 02-202-3398
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NSW) โทรศัพท 02-202-3548
www.tisi.go.th
www.facebook.com/tisiofficial

คณะอนุกรรมการ
ประสานงานภาครัฐ
เพือ
่ อำนวยความสะดวก
ทางการคาและบริการ
อุตสาหกรรมไมซ
11.06.2019

