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 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 กระทรวงการคาและอุตสาหกรรมของอียิปตไดออกพระราชกฤษฎีกา 
ฉบับที่ 43/2016 โดยเปนการปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิม (พ.ร.ก. ฉบับที่ 991/2015 และ พ.ร.ก. ฉบับที่ 992/ 2015) 
โดยกําหนดใหโรงงานผูผลิต/หรือเจาของเครื่องหมายการคาสินคานําเขาตามบัญชีแนบทายของ พ.ร.ก. ฉบับ
ดังกลาว จะตองขึ้นทะเบียนที่ศูนยควบคุมการนําเขาสงออกของอียิปต (General Organisation for Export and 
Import Control: GOEIC) และตองย่ืนเอกสารหลักฐานตามที่ GOIEC กําหนดเพ่ือดําเนินการข้ึนทะเบียน ทั้งน้ี 
มาตรการดังกลาวจะมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 16 มีนาคม 2559 เปนตนไป โดยรายละเอียดสินคาและเอกสาร
หลักฐานการขึ้นทะเบียนดังกลาว สรุปไดดังน้ี 

 

1. บัญชีสินคาที่ตองไดรับการขึ้นทะเบียนครอบคลุมสินคาจานวน 25 รายการ เชน (1) ผลิตภัณฑนม 
(2) ผลไมที่ผานกระบวนการถนอมอาหารและผลไมแหง (3) นํ้าผลไม (4) นํ้าธรรมชาติ/นํ้าแร และนํ้าอัดลมและ
เครื่องด่ืม (5) ผลิตภัณฑเสริมความงาม สําหรับการดูแลอนามัยชองปากหรือฟน/ระงับกลิ่นกาย/ระงับเหง่ือ และ
เครื่องหอม (6) สบู และผลิตภัณฑทําความสะอาด (7) อุปกรณบนโตะอาหารและเครื่องครัว (8) อางอาบนํ้า, 
ฝกบัวอาบนํ้า, อางลางมือ, อางลางหนา, โถสุขภัณฑ และที่รองน่ังสาหรับสุขภัณฑ (9) เฟอรนิเจอรสําหรับครัวเรือน
และสํานักงาน (10) ของเลน (11) สิ่งทอ, เสื้อผา, พรม, ผาหม, เครื่องประดับจากผา และ (12) ผลิตภัณฑ
รองเทา เปนตน (ตามเอกสารแนบ 1) 

 

2. เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นตอ GOEIC เพ่ือประกอบการขึ้นทะเบียนสงออกสําหรับสินคาทั้ง 25 รายการ 
ดังกลาว เชน หนังสือรับรองนิติบุคคล แล ะใบอนุญาตประกอบโรงงาน รายการผลิตภัณฑที่โรงงานผลิตและ
เครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑทั้งหมดที่โรงงานผลิต ใบรับรองการเปนเจาของเคร่ืองหมายการคา และ
ใบอนุญาตใหผลิตผลิตภัณฑ และใบรับรองการเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาของผลิตภัณฑจากผูที่เปนเจาของ
เครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑน้ันๆ เปนตน (ตามเอกสารแนบ 2) 

 

นอกจากน้ัน เอกสารหลักฐานทุกฉบับตองไดรับการรับรองจากหอการคาของประเทศน้ันๆ ที่ไดรับ 
การยอมรับจาก (1) สถานทูต หรือ (2) สถานกงสุลของอียิปตประเทศน้ันๆ หรือ (3) สถานทูตหรือสถานกงสุล
ของประเทศน้ันๆ ในประเทศอียิปต ที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศอียิปต รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับตองไดรับการแปลเปนภาษาอาราบิก (ตัวอยางดังเอกสารแนบ 3) และไดรับการรับรองการแปล
จากหนวยงานที่ไดรับการยอมรับ ทั้งน้ี ในกรณีที่ GOEIC มีขอสงสัยในเรื่องความถูกตองของเอกสารที่
ผูประกอบการไดนํามาแสดง GOEIC จะยังไมดําเนินการลงทะเบียนให ซึ่งโรงงานผูผลิต/เจาของเครื่องหมาย
การคาอาจตองไดรับการตรวจสอบเอกสารตางๆ จากผูมีอํานาจในการขึ้นทะเบียนของศูนยควบคุมการนําเขา 
สงออกของอียิปตอีกคร้ัง ภายหลังจากไดรับการรับรองจากผูไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคาตางประเทศแลว 

 

อธิบดีกรมการคาตางประเทศ กลาววา กรมการคาตางประเทศจะติดตามความคืบหนาในการกําหนดมาตรฐาน
และการปรับแกมาตรการ/กฎระเบียบตางๆ ของประเทศคูคาของไทยอยางตอเน่ือง รวมทั้งจะประสานเผยแพร
ขอมูลใหผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนทราบ เพ่ือใหผูประกอบการไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่ประเทศ 
คูคากําหนดไดถูกตอง และอยางทันทวงที ทั้งน้ีผูที่สนใจสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ http://www.dft.go.th    

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

ที่มา:  กลุมงาน NTM 1 กองบริหารสินคาขอตกลงและมาตรการการคา  
กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย   
10 มีนาคม 2559  

http://www.dft.go.th/


 

เอกสารแนบ ๑ 



ลําดับที ่ ผลิตภัณฑ์ พิกัดศุลกากร 

16. 
เหล็กและเหลก็กล้าชนิดบาร์และแท่ง (Iron 

and steel bars and rods) 72.13 - 72.15  

17. 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (เตา, เคร่ืองทอด
ไฟฟ้า, เคร่ืองปรับอากาศ, พัดลม, เคร่ืองซักผ้า, 
เคร่ืองป่ันและเครื่องทําความร้อน) 

[Household electrical appliances 
(stoves, fryers, air conditioners, fans, 
washing machines, blenders and 
heaters)] 

73.21 - 73.22  8414.51  8415.10  
8415.81- 8415.83  8418.10  8418.21 
8419.29 – 8418.40  8422.11  8450.11 
8450.19  8451.21  8508.11  8509.40 - 
8509.80  8516.10 - 8516.79  8527.12 - 
8527.99  8528.71 - 8528.73 

18. 
เฟอร์นิเจอร์สําหรับครัวเรือนและสํานักงาน 

(Home and Office furniture) 
9401.30 - 9401.8090  94.03 - 94.04  

19. 
จักรยาน, จักรยานยนต์ (Bicycles, 

motorcycles and those with auxiliary 
motors) 

87.11 - 87.12  

20. นาฬิกา Watches.  Chapter 91 

21. 
อุปกรณ์ให้ความสว่างในครัวเรือน

(Lightening equipment for household 
use) 

9405.10 -  9405.4090  

22. ของเล่น (Toys)  95.03 

23. 
สิ่งทอ, เสื้อผ้า, พรม, ผ้าห่ม, เคร่ืองประดับ

จากผ้า (Textiles, clothing, carpets, 
blankets, furnishing fabrics) 

50.07  51.11- 51.13  52.08 - 52.12  53.09 
- 53.11  54.07- 54.08  55.12- 55.16  
58.01 - 5810.99  
Chapter 60  
Chapter 61 (ยกเว้น 6113.0010  
6114.3010  6115.10  6116.1010)  
Chapter 62 (ยกเว้น 6210.1010  
6210.2010  6210.3010  6210.4010 
6210.5010  6211.3910  6211.4910 
6212.2010  6212.9010  6216.0010  6217) 
Chapter 63 (except 63.07)  

24. ที่ปูพ้ืน (Floor coverings) 
Chapter 57  
39.18- 4016.91 

25. ผลิตภัณฑ์รองเท้า (Footwear) 64.01-  64.05 

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



เอกสารแนบ 2

2. เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนต่อ GOEIC เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนส่งออก ประกอบด้วย 
2.1 กรณีโรงงานผู้ผลิต: แบบฟอร์มลงทะเบียนจะต้องถูกย่ืนโดยตัวแทนทางกฎหมายของ

โรงงาน / หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย / หรือตัวแทน พร้อมการรับรองความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ดังน้ี 
2.1.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล และใบอนุญาตประกอบโรงงาน 
2.1.2 รายการผลิตภัณฑ์ที่โรงงานผลิต และเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ที่โรงงานผลิต 
2.1.3  ใบรับรองการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า 

1) กรณีที่โรงงานผู้ผลิตมีเคร่ืองหมายการค้าเป็นของตนเอง ใบรับรองการ
เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ของตน  

2) กรณีที่โรงงานผู้ผลิตมีเคร่ืองหมายการค้าเป็นของตนเอง และเป็นผู้รับจ้าง
ผลิตจากผู้เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าอ่ืน:  

(1) ใบรับรองการเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ของตน 
(2) ใบอนุญาตให้ผลิตผลิตภัณฑ์ และใบรับรองการเป็นเจ้าของ

เคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์จากผู้ที่เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์น้ันๆ 
3) กรณีที่โรงงานผู้ผลิตไม่มีเคร่ืองหมายการค้าเป็นของตนเอง แต่รับจ้างผลิต

ให้ผู้เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าอ่ืน: 
(1) ใบอนุญาตให้ผลิตผลิตภัณฑ์ และใบรับรองการเป็นเจ้าของ

เคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์จากผู้ที่เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์น้ันๆ 
(2) ใบอนุญาตให้ผลิตผลิตภัณฑ์ และใบรับรองการเป็นเจ้าของ

เคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์จากผู้ที่เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์น้ันๆ 
2.1.4  ใบรับรองระบบการควบคุมคุณภาพที่ใช้ภายในโรงงาน ที่ออกโดยหน่วยงานท่ี

เป็นที่ยอมรับ และได้รับการรับรองในระดับสากลจาก International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) หรือ International Accreditation Forum (IAF) หรือหน่วยงานภาครัฐของอียิปต์และ
ของประเทศผู้ส่งออกที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศ 

2.2) กรณีบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้า: แบบฟอร์มลงทะเบียนจะต้องถูกย่ืนโดยตัวแทน
ทางกฎหมายของโรงงาน / หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย / หรือตัวแทน พร้อมการรับรองความถูกต้องของ
เอกสารต่างๆ ดังน้ี:  

2.2.1 ใบรับรองการข้ึนทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้
เคร่ืองหมายการค้านั้น 

2.2.2  ใบรับรองจากบริษัท / เจ้าของเครื่องหมายการค้า เพ่ือแสดงที่ต้ังโรงงานผู้ผลิต
สินค้า / ศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต / นําเข้า / ส่งออก และกระจายผลิตภัณฑ์ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้านั้น 

2.2.3  ใบรับรองว่าบริษัท / เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า ได้ใช้ระบบการควบคุม
คุณภาพที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับการรับรองในระดับสากลจาก International 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) หรือ International Accreditation Forum (IAF) หรือ
หน่วยงานภาครัฐของอียิปต์และของประเทศผู้ส่งออกที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า
ต่างประเทศ 

 

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