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ระเบียบกระทรวงพาณิชย ์
ว่าด้วยการอนุญาตให้นํายางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร 

เพื่อการหล่อดอกแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  กําหนดให้ยางรถที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม   
หรือต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  กําหนดให้ยางรถที่ใช้แล้วชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก 
เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  โดยต้องนําเข้ามาเพื่อการหล่อดอก 
แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้น  และเพื่อให้การอนุญาตนํายางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สมควรกําหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข   
และเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตนําสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร 

เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๑๑  ของกฎกระทรวงการขออนุญาต 
และการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ซ่ึงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นํายางรถที่ใช้แล้ว
เขา้มาในราชอาณาจักรเพื่อการหล่อดอกแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ยางรถที่ใช้แล้ว”  หมายความว่า  ยางรถที่ใช้แล้วชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุกที่กําหนดให้

ต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  กําหนดให้ยางรถ 
ที่ใช้แล้วเป็นสินคา้ที่ต้องห้ามหรือตอ้งขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกลั่นกรองการนํายางรถที่ใช้แล้วเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔ ผู้ขออนุญาตนํายางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการหล่อดอกต้องมีคุณสมบัติ  
ดังนี้ 

(๑) เป็นนติิบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการค้า  นําเข้า  และส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 
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(๒) ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานประเภทที่  ๕๑  ตามพระราชบัญญัติโรงงาน   
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) เป็นนิติบุคคลที่ไม่อยู่ระหว่างการถูกระงับการออกใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  เว้นแต่ได้พ้น
ระยะเวลาการแจ้งระงับการออกใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  หรือเคยถูกเพิกถอนการอนุญาตตาม  
ข้อ  ๑๓  เว้นแต่ไดพ้้นระยะเวลาการเพิกถอนการอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   

(๔) เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของนิติ บุคคลอ่ืนที่อยู่ระหว่างการถูกระงับการออกใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  เว้นแต่ได้ 
พ้นระยะเวลา  การแจ้งระงับการออกใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  หรือเคยถกูเพิกถอนการอนุญาต
ตามข้อ  ๑๓  เว้นแต่ได้พ้นระยะเวลาการเพิกถอนการอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   

ข้อ ๕ ให้ผู้ขออนุญาตนํายางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรยื่นคําขอเป็นหนังสือต่อ 
สํานักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป  กรมการค้าต่างประเทศ  ระหว่างวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน 
ของปีก่อนหน้าปีตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่ขออนุญาต  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) แผนปฏิบัติการประจําปีในการขออนุญาตนําเข้ายางรถที่ใช้แล้ว  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
แผนการผลิตและกําหนดเวลาการนําเข้าและส่งออกในแต่ละเดือน  รวมทั้งข้อมูลกําลังการผลิตของโรงงาน
ในส่วนของการหล่อดอกยาง  ทั้งนี้  การขออนุญาตนําเข้ายางรถที่ใช้แล้วต้องมีปริมาณไม่เกินกําลังการผลิต
ของโรงงาน 

(๒) เอกสารหลักฐานแสดงวิธีการจัดการเศษยางที่เกิดจากกระบวนการผลิตและมาตรการ
ป้องกันฝุ่นละอองและกล่ินจากกระบวนการหล่อดอกยางรถที่ใช้แล้ว 

(๓) เอกสารหลักฐานแสดงมาตรฐานยางที่หล่อดอก  ซ่ึงมาตรฐานอาจเป็นไปตามมาตรฐานสากล
จากสถาบันที่เชื่อถือได้  มาตรฐานที่ประเทศคู่ค้ากําหนด  หรือมาตรฐานตามข้อตกลงระหว่างคู่ค้า 

(๔) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์  หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอํานาจ  ที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานที่มีอํานาจไม่เกิน 
สามเดือนนับถึงวันยื่นคําขออนุญาต 

(๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หรือเอกสารอ่ืนใดที่รับรองสถานะ 
ของบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ  ของผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล 

(๖) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทที่  ๕๑  ตามพระราชบัญญัติโรงงาน   
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๗) แผนที่สถานที่และแผนผังแสดงการจัดเก็บยางรถที่ใช้แล้วที่นําเข้าและยางรถที่หล่อดอกยางใหม่  
พร้อมหลักฐานการเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิใช้สถานที่ดังกล่าว 

ข้อ ๖ ในการพิจารณาอนุญาตนํายางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อ  ๕  จะต้อง
ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการ 
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ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับอนุญาตทําสัญญาประกันการปฏิบัติตามข้อ  ๑๐  (๒)  เป็นจํานวนเงินตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรต่อกรมการค้าต่างประเทศ  ตามแบบ  ยก.  ๐๑  ท้ายระเบียบนี้  ภายใน 
สามสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งการอนุญาต  ทั้งนี้  สามารถขยายระยะเวลาได้ตามที่กรมการค้าต่างประเทศ
เห็นสมควร 

หากผู้ไดร้ับอนุญาตไม่ทําสัญญาประกันภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ถือว่าการอนุญาตส้ินสุด 
ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับอนุญาตที่ทําสัญญาประกันตามข้อ  ๗  ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้นําสินค้า 

เข้ามาในราชอาณาจักร  ในแต่ละคร้ังที่นําเข้า  ต่อสํานักบริการการค้าต่างประเทศ  กรมการค้าต่างประเทศ  
ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า  พ.ศ.  ๒๕๕๕  พร้อมแนบสําเนาใบเสนอขาย  (Proforma  Invoice)  สําเนา
ใบกํากับสินค้า  (Invoice)  หรือเอกสารอ่ืนใดซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับยางรถที่ใช้แล้วที่ประสงค์จะนําเข้า 

ในกรณีเอกสารที่นํามาแสดงตามวรรคหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศที่มิใช่ภาษาอังกฤษ  ให้จัดทํา 
คําแปลเป็นภาษาไทย  โดยให้หน่วยงานที่เชื่อถือได้เป็นผู้แปลหรือรับรองคําแปลนั้น 

ข้อ ๙ ให้กรมการค้าต่างประเทศออกใบอนุญาตให้นําเข้ายางรถที่ใช้แล้วไม่เกินปริมาณตามที่
ได้รับอนุญาต 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ได้รับอนุญาตซ่ึงนํายางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) เก็บรักษายางรถที่ใช้แล้วที่นําเข้าและยางรถที่หล่อดอกยางใหม่ไว้ในสถานที่เก็บสินค้า 

ที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิใช้สถานที่ดังกล่าว  ตามที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ  ๕  (๗) 
(๒) ส่งยางรถที่หล่อดอกยางใหม่  ยางรถที่ยังไม่ได้หล่อดอก  และยางรถที่ไม่สามารถหล่อดอกยางใหม่

ได้ออกไปนอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินวันที่  ๓๑  ธันวาคม
ของปีตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่ขออนุญาต  เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย  ให้ขอขยายเวลาส่งออกได้ไม่เกิน 
หกเดือนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย 

(๓) ดําเนินการจัดการเศษยางและส่งรายงานผลการจัดการเศษยางที่เกิดจากกระบวนการผลิต
และมาตรการป้องกันฝุ่นละอองและกล่ินจากกระบวนการหล่อดอกยางรถที่ใช้แล้ว  ประจําปีที่ขออนุญาต  
ต่อสํานักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป  กรมการค้าต่างประเทศ  ภายในวันที่  ๓๑  มกราคมของปีถัดไป   
โดยรายงานดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ได้กําหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
เช่น  กฎหมายว่าด้วยโรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๔) ส่งรายงานการนําเข้า - ส่งออก  ยางรถที่ใช้แล้วที่นําเข้ามาเพื่อการหล่อดอก  เป็นประจําทุกเดือน  
ต่อสํานักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป  กรมการค้าต่างประเทศ  ภายในวันที่  ๑๕  ของเดือนถัดไป  ตามแบบ  
ยก.  ๐๒  ท้ายระเบียบนี้ 

(๕) พร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ทําการ  สถานที่ผลิต  หรือสถานที่เก็บสินค้า 
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๑๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก  
และการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
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ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการกลั่นกรองการนํายางรถที่ใช้แล้ว

เข้ามาในราชอาณาจักร” ซ่ึงแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ประกอบด้วย  รองอธิบดี 

กรมการค้าต่างประเทศที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสํานักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป  เป็นประธานกรรมการ  

ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ  ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้แทนกรมศุลกากร  ผู้แทนสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

เป็นกรรมการ  ผู้อํานวยการสํานักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป  กรมการค้าต่างประเทศ  เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ  นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย  สํานักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป  

กรมการค้าต่างประเทศ  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) พิจารณาการขออนุญาตนํายางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรและเสนอความเห็นต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย 

(๒) พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์มอบหมาย  เพื่อพิจารณาระงับการออกใบอนุญาตหรือเพิกถอนการอนุญาตให้นํายางรถ

ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร  ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  

กําหนดให้ยางรถที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ

ในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  หรือเงื่อนไขตามข้อ  ๑๐  ของระเบียบนี้ 

(๓) พิจารณาจํานวนเงินประกันในสัญญาประกันตามข้อ  ๗ 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

(๕) เชิญผู้เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล  ขอเอกสารหลักฐาน  รวมทั้งประสานขอความร่วมมือจาก

หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  เพื่อประกอบการพิจารณาตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓) 

(๖) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กรณีผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  กําหนดให้ยางรถ   

ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามา

ในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  หรือเงื่อนไขตามข้อ  ๑๐  ของระเบียบนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายอาจพิจารณาระงับการออกใบอนุญาตหรือเพิกถอน 

การอนุญาตให้นํายางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรได้  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ขออนุญาตนํายางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรตามแผนปฏิบัติการประจําปี  

๒๕๕๗  ยื่นคําขอเป็นหนังสือต่อสํานักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป  กรมการค้าต่างประเทศ  ระหว่างวันที่   
๕  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๑๕ ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
นิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์



แบบ ยก. ๐๑ 

สัญญาประกันการส่งยางรถท่ีใช้แล้วออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

สัญญาเลขที่.................................                             ทําที่............................................................................ 
                                                                    วันที่............................................................................ 

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...........................................................ในฐานะเป็นผู้มีอํานาจทําการ
แทนบริษัท/ห้าง.........................................................................สํานักงานต้ังอยู่เลขที่.....................................
ถนน........................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด..................... 
ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ได้รับอนุญาต” ขอทําสัญญาให้ไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ “ผู้ได้รับอนุญาต” ตามแผนปฏิบัติการประจําปี..............................ประสงค์จะนํายางรถ
ที่ใช้แล้วจํานวน..........................เส้น เข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการหล่อดอกแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
โดย “ผู้ได้รับอนุญาต” ได้รับทราบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ยาง
รถที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามา  
ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นํายางรถที่ใช้แล้วเข้ามา  
ในราชอาณาจักรเพ่ือการหล่อดอกแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอย่างดีแล้ว และตกลง 
จะส่งยางรถที่หล่อดอกยางใหม่ ยางรถท่ียังไม่ได้หล่อดอก และยางรถที่ใช้แล้วแต่ไม่สามารถหล่อดอกยางใหม่ได้
ออกไปนอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ......................... หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดตามท่ีได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาส่งออก 

ข้อ ๒ “ผู้ได้รับอนุญาต” ได้นําแคชเชียร์เช็คซึ่งเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมการค้า
ต่างประเทศ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกินสามวันทําการของทางราชการ ของธนาคาร
.....................................................สาขา......................................................เลขที่.................................................. 
ลงวันที่........................................... ตามใบเสร็จรับเงินในราชการกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
เล่มที่....................เลขที่...........................ลงวันที่................................. เป็นจํานวนเงิน.................................บาท 
(..................................................) มาวางไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศเพ่ือประกันการปฏิบัติตามข้อ ๑ 

ข้อ ๓ หาก “ผู้ได้รับอนุญาต” ไม่ส่งยางรถที่หล่อดอกยางใหม่ ยางรถท่ียังไม่ได้หล่อดอก และ
ยางรถที่ใช้แล้วแต่ไม่สามารถหล่อดอกยางใหม่ได้ออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาตามข้อ ๑        
“ผู้ได้รับอนุญาต” ยินยอมให้กรมการค้าต่างประเทศริบเงินตามสัญญาประกันน้ีในอัตรายางเส้นละ
..........................................บาท (..................................................) ได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน 

ข้อ ๔ เมื่อกรมการค้าต่างประเทศริบเงินตามข้อ ๓ แล้ว “ผู้ได้รับอนุญาต” ต้องส่งยางรถ 
ที่หล่อดอกยางใหม่ ยางรถท่ียังไม่ได้หล่อดอก และยางรถที่ใช้แล้วแต่ไม่สามารถหล่อดอกยางใหม่ได้ออกไปนอก
ราชอาณาจักรภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศ หรือดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับการ
จัดการยางรถดังกล่าวตามเง่ือนไขที่กรมการค้าต่างประเทศกําหนด 

ข้อ ๕ กรมการค้าต่างประเทศจะคืนเงินที่วางประกันซึ่งเหลือจากการริบให้ “ผู้ได้รับอนุญาต” 
เมื่อพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาประกันน้ีแล้ว 



- ๒ - 
 

“ผู้ได้รับอนุญาต” ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีเป็นอย่างดีแล้ว จึงลงลายมือช่ือ   
และประทับตราไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 

(ลงช่ือ) ................................................. ผู้ได้รับอนุญาต (ลงช่ือ) ................................................. ผู้ได้รับอนุญาต 
        (..................................................)                          (..................................................) 
         ผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล                                ผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล 

 
 

ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล 
 
 
 

 (ลงช่ือ) ............................................................. พยาน  (ลงช่ือ) ............................................................. พยาน 
         (.............................................................)                  (.............................................................) 



แบบ ยก. ๐๒

หมายเลขยางรถ ปริมาณคงเหลือ
(Serial Number) เลขที่ วันที่ เลขที่ วันที่ เลขที่ วันที่ (เส้น)

ใบอนุญาตนําเข้า ใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก

                                                                              ลงชื่อ………………………………………………………………………….…………………………………..
(……………………………….…………………………………………………………………………….) ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล

แบบรายงานการนําเข้า - ส่งออก ยางรถที่ใช้แล้วที่นําเข้ามาเพื่อการหล่อดอก

บริษัท/ห้าง...........................................................................................................................................................

สถานที่เก็บสินค้า………………………………………….........................................................จังหวัด......................................

ชุดที่…………….(หน้าที่…….………..ในจํานวน……………….หน้า)

ประจําเดือน……………………………………………………........ พ.ศ. .........................

ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

ลําดับที่


