








แบบ ม/ผ ๑ 
คําขอขึ้น/ตอ่ทะเบียนเปน็ผู้นําเข้ามันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 

 
เขียนที่…………………………….………………………. 
วันที่ ….…….เดือน…………..…………..พ.ศ………. 

เรียน  อธิบดีกรมการค้าตา่งประเทศ 
 
๑.  บรษิทั/หา้ง/ร้าน (ภาษาไทย)………………………..……………………………………….………………………….……… 
     (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ทะเบียนเลขที…่………………………….………………..จดทะเบียนเมื่อวันที่……………………….…..………………… 

ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ใบทะเบียนพาณิชย์ที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจซึ่งออก/รับรอง
มาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเป็นผูน้ําเข้ามันสําปะหลังหรอืผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 

 สํานักงานตั้งอยู่เลขที…่………………….หมู่ที…่…………….ตรอก/ซอย…………………………………..………………. 
 ถนน…………………………..……………………….ตําบล/แขวง…………………………………….……………………….…. 
 อําเภอ/เขต…………………………..…………….จังหวัด………………….…………………รหัสไปรษณีย์…………….…. 
 โทรศัพท…์…………………………………………..………………..โทรสาร………………………………………………………. 
 E-mail address…………………………………………………………………………………………….………………………... 
         ขอขึ้นทะเบียน             ขอต่อทะเบียน เปน็ผูน้าํเขา้มันสําปะหลังหรือผลติภณัฑ์มันสําปะหลัง                  
 
๒. บคุคลต่อไปนี้เปน็ผู้มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษัท/ห้าง/ร้าน ………………………………………………………….. 

๒.๑ (ช่ือ-สกุล) นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………… สัญชาติ…...………..……
อายุ…......ปี  อยู่บ้านเลขที่…………..……….หมู่ที…่……..…ตรอก/ซอย…………………………………….………….  
ถนน…………………..…………….ตําบล/แขวง……………..……………………อําเภอ/เขต…..………………………….. 
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณีย์…….………….โทรศัพท…์….………………………..…………….…. 
โทรสาร……………………………..……….เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/อ่ืนๆ……………………..………………….. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต…………………………………..…….. จังหวัด………………………………………………………… 
ตามสําเนาบัตรประชาชน/อ่ืนๆ ทีแ่นบ 
๒.2 (ช่ือ-สกุล) นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………… สัญชาติ…...………..……
อายุ…......ปี  อยู่บ้านเลขที่…………..……….หมู่ที…่……..…ตรอก/ซอย…………………………………….………….  
ถนน…………………..…………….ตําบล/แขวง……………..……………………อําเภอ/เขต…..………………………….. 
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณีย์…….………….โทรศัพท…์….………………………..…………….…. 
โทรสาร……………………………..……….เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/อ่ืนๆ…………….……….………………….. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต…………………………………..…….. จังหวัด………………………………………………………… 
ตามสําเนาบัตรประชาชน/อ่ืนๆ ทีแ่นบ 
๒.3 (ช่ือ-สกุล) นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………… สญัชาติ…...………..……
อายุ…......ปี  อยู่บ้านเลขที่…………..……….หมู่ที…่……..…ตรอก/ซอย…………………………………….………….  
ถนน…………………..…………….ตําบล/แขวง……………..……………………อําเภอ/เขต…..………………………….. 
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณีย์…….………….โทรศัพท…์….………………………..…………….…. 
โทรสาร……………………………..……….เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/อ่ืนๆ…………….……….………………….. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต…………………………………..…….. จังหวัด………………………………………………………… 
ตามสําเนาบัตรประชาชน/อ่ืนๆ ทีแ่นบ 

 



-2- 
 
3.  สถานที่เก็บมันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 
 ๓.๑ สถานที่เกบ็มันสําปะหลังหรือผลติภณัฑ์มันสําปะหลังทีน่ําเข้า ผู้ขอขึน้/ต่อทะเบยีนอยูใ่นฐานะเปน็ 
   เจ้าของ       ผู้เช่า                   อืน่ๆ ระบุ.....................................................    

ต้ังอยู่เลขที่……………………….หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.........................................................................
ถนน........................................................ตําบล/แขวง............................................................................ 
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.....................................    
โทรศัพท์................................................................................................................................................. 

     โทรสาร................................................................................................................................................... 
  

๓.๒ แผนที่แสดงทีต่ัง้ของสถานที่เก็บมันสาํปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง โดยสังเขป 
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  ๓.๓ ผูป้ระสานงานในการเข้าตรวจสอบมันสําปะหลังหรือผลิตภณัฑ์มันสําปะหลงัในสถานทีด่ังกล่าว 
๓.๓.๑ (ช่ือ-สกุล) นาย/นาง/นางสาว................................................................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/อ่ืนๆ……………………………………………………….…………………………….. 
สัญชาติ........................................อายุ.......................ปี   อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่................. 
ตรอก/ซอย................................................................ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง..............................................................อําเภอ/เขต...................................................... 
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์..................................................
โทรศัพท์....................................................................โทรสาร............................................................ 
 
๓.๓.2 (ช่ือ-สกุล) นาย/นาง/นางสาว................................................................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/อ่ืนๆ……………………………………………………………….…………………….. 
สัญชาติ........................................อายุ.......................ปี   อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่................. 
ตรอก/ซอย................................................................ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง..............................................................อําเภอ/เขต...................................................... 
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์.................................................. 
โทรศัพท์....................................................................โทรสาร............................................................ 
 

             ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
      
(ลงชื่อ)...................................................                       (ลงชื่อ)...................................................                        
   (.......................................................)                          (.......................................................)                              
         ผู้มีอํานาจกระทําการแทน                                      ผู้มีอํานาจกระทําการแทน 
 
(ลงชื่อ)...................................................                       ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล 
   (.......................................................)                                     
         ผู้มีอํานาจกระทําการแทน                             

 
 
สําหรับเจ้าหน้าที ่   เอกสารประกอบคําขอ 
 (    ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์/สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
ที่ออก/รับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอํานาจ ไม่เกิน ๓ เดือน 
นับถึงวันยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 
 (     ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เอกสารอื่นใดที่รับรองสถานะของบุคคล 
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล/ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ 
      (     )  หนังสือยินยอมให้เข้าตรวจสอบสินค้าและสถานที่เก็บสินค้า 
 (     ) อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………… 
 
        
       ลงชื่อ………………………………………….…………เจ้าหน้าที่ 



แบบ ม/ผ ๒ 

 
หนังสือยินยอมให้เขา้ตรวจสอบสนิค้าและสถานที่เก็บสนิค้ามนัสาํปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 

        
       เขียนที่…………………………………………….…………… 

วันที่………..….เดือน…………………..…………..พ.ศ……………… 
๑. ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………..…………......

ในฐานะเป็นผูม้ีอํานาจทําการแทนบริษทั/ห้าง/ร้าน……………………………………………………………………………….....…… 
ได้รับทราบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มนัสําปะหลังและผลติภัณฑม์ันสาํปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ
รับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลงัหรือผลิตภัณฑ์
มันสําปะหลัง การรายงานและการตรวจสอบการนําเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานทีเ่กบ็รักษา การจําหน่ายจ่ายโอน 
และปรมิาณคงเหลือ ของมันสาํปะหลังหรือผลติภัณฑ์มันสําปะหลัง พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอยา่งดีแล้ว ได้ทําหนังสือฉบับนี้
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าให้ความยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบมันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์
มันสําปะหลังทีน่ําเข้าในสถานที่เก็บตามที่ระบุไว้ในคําขอขึ้น/ต่อทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์
มันสําปะหลังทีย่ื่นไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ  
  ๒. ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………..………......… 
ผู้มีอํานาจทําการแทนบริษัท/ห้าง/ร้าน……………………………………………....................................................................
ในฐานะเป็นเจ้าของสถานที่เก็บมันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ได้ทําหนังสือฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐาน
แสดงว่าข้าพเจ้าใหค้วามยินยอมให้พนักงานเจา้หน้าที่เข้าไปสถานที่เก็บมันสาํปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่นําเข้า
ของบริษัท/ห้าง/ร้าน……………..............................................................................................ที่จัดเก็บในสถานที่ของ
ข้าพเจ้า 
  เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการให้ความยินยอม ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานให้ไว้เป็นสําคัญ 
 
           ลงชื่อ……………………………………….…………………..ผูข้อขึ้น/ต่อทะเบียน 
        (…………………………………………………………..) 
 
           ลงชื่อ……………………………………….…………………..เจ้าของสถานที่เก็บ 
        (…………………………………………………………..) 
 
           ลงชื่อ…………………………………………………..……….พยาน 
       (……………………….…………………………………..) 
 
           ลงชื่อ…………………………….……………………………..พยาน 
       (………………………………….………………………..)   



แบบ ม/ผ ๓ 
                                       แบบรายงานการนําเข้า              มันสําปะหลัง             ผลติภัณฑ์มันสําปะหลัง ประจําเดือน.......................................... พ.ศ. ................. 

บริษัท/ห้าง/ร้าน........................................................................................................................................................... 
 รายงาน ณ วันที่……………………………………………………................................. 

สถานที่เก็บสินค้า รวม .................. แห่ง 
ชุดที่……………. (หน้าที่……………..ในจํานวน……………….หน้า) 

๑.สถานที่เก็บสินค้าที่ ๑ ที่อยู่............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
   ปริมาณคงเหลือก่อนมีการนําเข้าครั้งนี้ ณ วันที่ ..........................................................  ปริมาณ................................................... ตัน 

 

๒. สถานที่เก็บสินค้าที่ ๒ ที่อยู่.............................................................................................................................................................................................................................................................................    
    ปริมาณคงเหลือก่อนมีการนําเข้าครั้งนี้ ณ วันที่ ..........................................................  ปริมาณ................................................... ตัน 

 
ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานสําเนาหนังสือรับรองตามที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์กําหนด .และสําเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร

สลักรายการถูกต้องมาด้วย รวม..............................ฉบับ 
 
ลงชื่อ………………………………………………………………………….………………………………….. 

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

ใบขนสินค้า การจําหน่ายจ่ายโอน/ใช้เอง ลําดับที่ 
เลขที่ วันที่ 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า 
(บาท) 

ด่านนําเข้า ประเทศ 
ถิ่นกําเนิดสินค้า ผู้รับและที่อยู่ ปริมาณ(ตัน) 

ปริมาณคงเหลือ 
(ตัน) 

          

รวม          

ใบขนสินค้า การจําหน่ายจ่ายโอน/ใช้เอง ลําดับที่ 
เลขที่ วันที่ 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า 
(บาท) 

ด่านนําเข้า ประเทศ 
ถิ่นกําเนิดสินค้า ผู้รับและที่อยู่ ปริมาณ(ตัน) 

ปริมาณคงเหลือ 
(ตัน) 

 
 
 
 
 
 

         

รวม          



. 

- ๒ - 
๓.  สถานที่เก็บสินค้าที่ ๓ ที่อยู่............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
     ปริมาณคงเหลือก่อนมีการนําเข้าครั้งนี้ ณ วันที่ ..........................................................  ปริมาณ................................................... ตัน 

 
๔. สถานที่เก็บสินค้าที่ ๒ ที่อยู่............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
    ปริมาณคงเหลือก่อนมีการนําเข้าครั้งนี้ ณ วันที่ ..........................................................  ปริมาณ................................................... ตัน 

 
ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานสําเนาหนังสือรับรองตามที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์กําหนด และสําเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร

สลักรายการถูกต้องมาด้วย รวม..............................ฉบับ 
 
ลงชื่อ………………………………………………………………………….………………………………….. 

                               (……………………………….…………………………………………………………………………….)    ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล 
 
หมายเหตุ :   ๑. กรณีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บสินค้า ต้องแจ้งให้กรมการค้าต่างประเทศทราบก่อนดําเนินการ 
      ๒. กรณีมีสถานที่เก็บหรือรายการสินค้ามากกว่าแบบรายงานให้รายงานและพิมพ์เพิ่มเติมในแบบรายงานแนบท้ายด้วย 
      ๓. ส่งรายงานมาที่สํานักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
      ๔.ส่งรายงานทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป  

ใบขนสินค้า การจําหน่ายจ่ายโอน/ใช้เอง ลําดับที่ 
เลขที่ วันที่ 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า 
(บาท) 

ด่านนําเข้า ประเทศ 
ถิ่นกําเนิดสินค้า ผู้รับและที่อยู่ ปริมาณ(ตัน) 

ปริมาณคงเหลือ 
(ตัน) 

 
 
 
 
 
 

         

รวม          

ใบขนสินค้า การจําหน่ายจ่ายโอน/ใช้เอง ลําดับที่ 
เลขที่ วันที่ 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า 
(บาท) 

ด่านนําเข้า ประเทศ 
ถิ่นกําเนิดสินค้า ผู้รับและที่อยู่ ปริมาณ(ตัน) 

ปริมาณคงเหลือ 
(ตัน) 

 
 
 
 
 
 

         

รวม          




