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สินคายางและผลิตภัณฑยางของไทยท่ีมีมาตรการนําเขา-สงออก  

1. ยางรถยนตที่ใชแลว  
 

พิกัดศลุกากร
และรหสัสถิติ 

ควบคุมโดย เหตุผล หนวยงานที ่
รับผิดชอบ  

ผูมีอํานาจ 
อนุญาต 

4012.11.00 
4012.20.10 
4012.12.10 
4012.12.90 
4012.20.21 
4012.20.29 
4012.19.10 
4012.19.20 
4012.20.40 
4012.20.50 
4004.00.00 

ประกาศกระทรวง
พาณิชย เรื่อง กําหนดให
ยางรถที่ใชแลวเปน
สินคาที่ตองหามหรือ
ตองขออนุญาตและตอง 
ปฏิบัติตามมาตรการจัด
ระเบียบในการนําเขามา
ในราชอาณาจกัร  
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 
สิงหาคม 2556 

เพ่ือปองกันปญหา
มลภาวะตอสิ่งแวดลอม
ดานสุขอนามัยของ
ประชาชน 

กรมการคา
ตางประเทศ  
(กองบริหารการคา
สินคาทั่วไป) 

- 

 
ขอบเขตในการควบคุม 
ยางรถยนตที่ใชแลวดังตอไปน้ีเปนสินคาที่ตองหามในการนําเขามาในราชอาณาจักร 
1. ยางชนิดที่ใชกับรถยนตน่ัง (รวมถึงสเตช่ันแวกอนและรถแขง) ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทยอย 

4012.11.00 และ 4012.20.10 
2. ยางที่ใชกับรถบัสหรือรถบรรทุก ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทยอย 4012.12.10, 4012.12.90 

4012.20.21 และ 4012.20.29  
3. ยางชนิดที่ใชกับรถจักรยานยนต ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทยอย 4012.19.10 และ 4012.20.40 
4. ยางชนิดที่ใชกับรถจักรยานตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทยอย 4012.19.20 และ 4012.20.50 
5. เศษ เศษตัดและของที่ใชไมไดที่เปนยางของรถในขอ 1 ถึง ขอ 4 ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทยอย 

4004.00.00  
 

 

1. ยางรถบัสหรือยางรถบรรทุกที่ใชแลว 
 

พิกัดศลุกากร
และรหสัสถิติ 

ควบคุมโดย เหตุผล หนวยงานที ่
รับผิดชอบ  

ผูมีอํานาจ 
อนุญาต 

4012.12.10 
4012.12.90 
4012.20.21 

- ประกาศกระทรวง
พาณิชย เรื่อง กําหนดให
ยางรถที่ใชแลวเปนสินคา

เพ่ือความเหมาะสมและ
สอดคลองกับ
สถานการณทางการคา

กรมการคา
ตางประเทศ  
(กองบริหารการคา

รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวง 
พาณิชย หรือ 
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พิกัดศลุกากร
และรหสัสถิติ 

ควบคุมโดย เหตุผล หนวยงานที ่
รับผิดชอบ  

ผูมีอํานาจ 
อนุญาต 

4012.20.29  ที่ตองหามหรือขออนุญาต
และตองปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบใน
การนําเขามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 
2556 ลงวันที ่16
สิงหาคม 2556 
- ระเบียบกระทรวง
พาณิชยวาดวยการ
อนุญาตใหนํายางรถทีใ่ช
แลวเขามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือการ
หลอดอกแลวสงออกไป
นอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2556 

และการผลิตยางรถใน
ปจจุบัน 

สินคาทั่วไป) ผูที่รัฐมนตรี 
วาการกระทรวง 
พาณิชย
มอบหมาย 

 
 

ขอบเขตในการควบคุม 
ยางรถบัสหรือรถบรรทุกที่ใชแลวตองขออนุญาตในการนําเขามาเพ่ือการหลอดอกยาง แลวสงกลับออกไป

นอกราชอาณาจักรเทาน้ัน 
 

ระเบียบและหลักเกณฑการนําเขา 
1. ผูขออนุญาตตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.1 เปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการประกอบการคา นําเขา และสงออกผลิตภัณฑยาง 
1.2 ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ 51 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน       

พ.ศ. 2535 
1.3  เปนนิติบุคคลที่ไมอยูระหวางการถูกระงับการออกใบอนุญาตตามขอ 13 เวนแตไมได 

พนระยะเวลาการแจงระงับการออกใบอนุญาตมาแลวไมนอยกวาหน่ึงป หรือเคยถูกเพิกถอนการอนุญาตเวนแต
ไดพนระยะเวลาการเพิกถอนการอนุญาตมาแลวไมนอยกวาสองป 

1.4 เปนนิติบุคคลที่ไมมีกรรมการ หรือหุนสวนผูจัดการเปน หรือเคยเปนกรรมการหรือหุนสวน   
ผูจัดการของนิติบุคคลอ่ืนที่อยูระหวางการระงับการออกใบอนุญาตเวนแตไดพนระยะเวลาการแจงระงับการออก
ใบอนุญาตมาแลวไมนอยกวาหน่ึงป หรือเคยถูกเพิกถอนการอนุญาตเวนแตไดพนระยะเวลาการเพิกถอนการอนุญาต
มาแลวไมนอยกวาสองป 
 

2. ตองย่ืนคําขอระหวางวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายนของปกอนหนาน้ีตามแผนปฏิบัติการประจําปที่
ขออนุญาต โดยมีเอกสารประกอบ ดังน้ี  

2.1 แผนปฏิบัติการประจําปในการขอนุญาตินําเขายางรถที่ใชแลว 



3 
 

2.2 เอกสารหลักฐานแสดงวิธีการจัดการเศษยางที่เกิดจากกระบวนการผลิตและมาตรการปองกัน
ฝุนละอองและกลิ่นจากกระบวนการหลอดอกยางที่ใชแลว 

2.3 เอกสารหลักฐานแสดงมาตรฐานยางที่หลอดอก 
2.4 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
2.5 สําเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอ่ืนใดที่รับรองสถานะของบุคคลที่ออก    

โดยหนวยงานของรัฐของผูมอํีานาจทําการแทนนิติบุคคล 
2.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ 51 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
2.7 แผนที่แสดงสถานที่และแผนผังแสดงการจัดเก็บยางรถที่ใชแลวที่นําเขายางรถที่หลอดอก

ยางใหม พรอมหลักฐานการเปนเจาของหรือมีสิทธิใชสถานที่ดังกลาว 
3. เมื่อผูไดรับอนุญาตใหนํายางรถทีใ่ชแลวเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือการหลอดอกแลวใหดําเนินการ ดังน้ี 

3.1 เก็บรักษายางรถที่ใชแลวที่นําเขาและยางรถที่หลอดอกยางใหมไวในสถานที่เก็บสินคาที่ 
ผูไดรับอนุญาตเปนเจาของหรือมีสิทธิใชสถานที่ดังกลาว ตามที่ไดแจงไว 

3.2 สงยางรถที่หลอดอกยางใหม ยางรถทียั่งไมไดหลอดอก และยางรถที่ไมสามารถหลอดอก
ยางใหมไดออกไปนอกราชอาณาจักรใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติการประจําป ทั้งน้ี ตองไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 
ของปตามแผนปฏิบัติการประจําปที่ขออนุญาต 

3.3 ดําเนินการจัดการเศษยาง และสงรายงานผลการจัดการเศษยางที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
และมาตรการปองกันฝุนละออง และกลิ่นจากกระบวนการหลอดอกยางรถที่ใชแลวประจําปที่ขออนุญาตตอ 
กองบริหารการคาสินคาทั่วไปกรมการคาตางประเทศ 

3.4 สงรายงานการนําเขา - สงออก ยางรถที่ใชแลวที่นําเขามาเพ่ือการหลอดอกเปนประจําทุกเดือน 
3.5 พรอมใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปสถานที่ทําการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินคา  

 

 

1. ยางรถใหม  
 

พิกัดศลุกากร
และรหสัสถิติ 

ควบคุมโดย เหตุผล หนวยงานที ่
รับผิดชอบ  

ผูมีอํานาจ 
อนุญาต 

4011.10.00 
4011.20.00   

- ประกาศกระทรวง 
พาณิชย เรื่อง กําหนด 
ใหยางรถใหมเปนสินคา 
ที่ตองมีหนังสือรับรอง 
และตองปฏิบัติตาม 
มาตรการจัดระเบียบ 
ในการนําเขามาในราช 
อาณาจักร พ.ศ. 2555 
ลงวันที ่27 ธันวาคม 
2555 
- ประกาศกรมการคา 
ตางประเทศ เรือ่ง 

เพ่ือความมั่นคง 
ทางเศรษฐกจิและ 
ความปลอดภัย 
ของสาธารณชน 

กรมการคา
ตางประเทศ 
(กองบริหาร 
การคาสินคา 
ทั่วไป) 

อธิบดี 
กรมการคา 
ตางประเทศ  
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พิกัดศลุกากร
และรหสัสถิติ 

ควบคุมโดย เหตุผล หนวยงานที ่
รับผิดชอบ  

ผูมีอํานาจ 
อนุญาต 

หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการขึ้น 
ทะเบียนเปนผูนําเขา 
การรายงานและ 
ตรวจสอบการนํา 
ยางรถใหมเขามาใน 
ราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 10 
มกราคม 2556 

 
ขอบเขตในการควบคุม 
ยางรถใหม ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทยอย 4011.10.00 และ 4011.20.10 
 

ระเบียบและหลักเกณฑการนําเขา 
ผูนําเขายางรถใหมตองปฏิบัติ ดังน้ี 
1) ตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจของประเทศผูสงออก หรือออก

ใหโดยหนวยงานหรือสถาบันที่หนวยงานของรัฐของประเทศผูสงออกใหการรับรอง (Competent Authority : 
CA) มาแสดงตอกรมศุลกากรประกอบการนําเขามาในราชอาณาจักร 

2) ตองมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (Certificate of Origin : C/O) ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกลาวของประเทศผูผลิตมาแสดงตอกรมศุลกากรประกอบการ
นําเขามาในราชอาณาจักร 

3) ตองไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูนําเขายางรถใหมไวกับกรมการคาตางประเทศหรือหนวยงานอ่ืนที่
กระทรวงพาณิชยกําหนด ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กรมการคาตางประเทศกําหนด 

4) ตองเก็บยางรถใหมที่นําเขาแยกจากสินคาหรือผลิตภัณฑประเภทอ่ืนไวในสถานที่เฉพาะ ใหงายตอ
การตรวจสอบตามที่ไดแจงไวตอกรมการคาตางประเทศ 

5) ตองรายงานการนําเขา การครอบครอง การสงออก สถานที่เก็บรักษา การจําหนายจายโอน และ
ปริมาณคงเหลือของยางรถใหม เปนประจําทุกเดือน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กรมการคา
ตางประเทศกําหนด 

6) ตองพรอมใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปในสถานที่เก็บยางรถใหม เพ่ือตรวจสอบปริมาณที่นําเขา 
ปริมาณคงเหลือ รวมทั้ง ปริมาณที่จําหนายจายโอน รายช่ือและที่อยูของผูรับสินคา ทั้งน้ี มิใหใชบังคับกรณีที่นํา
ยางรถใหมเขามาเพ่ือการศึกษาวิจัย เพ่ือเปนตัวอยาง เพ่ือการแขงขันรถ เพ่ือการทองเที่ยว หรือยานพาหนะนํา
ติดมาเพ่ือใชกับยานพาหนะน้ันๆ ในปริมาณเทาที่จําเปน 

 
------------------------  

ที่มา:  “สินคาที่มมีาตรการนําเขา – สงออก ป 2558”, กองบริหารการคาสินคาทั่วไป กรมการคาตางประเทศ, 
 สิงหาคม 2558     


