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กระทรวงการค้าแก้ไขข้อก าหนดในการน าเข้าเหล็ก เหล็กกล้า อัยลอย และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 กระทรวงการค้าอินโดนีเซียออกกฎกระทรวงการค้า Minister of Trade Regulation No. 63/             
M-DAG/PER/8/2017 เพ่ื อแก้ ไขกฎกระทรวงการค้ า M in ister o f T rade Regulation No . 82/               
M-DAG/PER/12/2016 ว่าด้วยข้อก าหนดการน าเข้าเหล็ก เหล็กกล้า อัลลอย และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

 กฎระเบียบฉบับที่ 63 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการน าเข้าเหล็ก เหล็กกล้า อัลลอย และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง การขจัดข้อก าหนดในการบริหารงานและด้านเทคนิคในการน าเข้าผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดข้อจ ากัดและ
อุปสรรคในการน าเข้าจากกฎระเบียบเดิม โดยระบุการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดในการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์หลังจากผ่านพิธีการศุลกากร แตกต่างจากกฎระเบียบเดิมที่จะตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะน าเข้าสู่
ศุลกากร นอกจากนี้ กฎระเบียบฉบับที่ 63 ระบุว่า รายงานผู้ส ารวจไม่ถือเป็นเอกสารสนับสนุนศุลกากรที่อยู่
ภายใตก้ฎระเบียบฉบับที่ 82 

 กฎระเบียบฉบับที่ 63 มีอะไรใหม่ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. Post Clearance Inspection ระบุการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดของสินค้า

หลังจากผ่านพิธีการศุลกากร โดยผู้น าเข้าจะต้องมี Goods Release Order จากอธิบดีกรมศูลกากรและ
สรรพสามิต (DGCE) ที่ใช้เพ่ือรับการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบจะท าโดยกรมการค้าต่างประเทศ กรม
คุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงการค้า และ/หรือ ผู้ตรวจสอบอิสระ จะด าเนินการตรวจสอบในคลังสินค้าก่อนที่จะ
น าสินค้าไปใช้ หากผู้น าเข้าใช้สินค้าที่น าเข้าก่อนสินค้าผ่านการตรวจสอบ ผู้น าเข้าจะถูกลงโทษ เช่น การเพิก
ถอนใบอนุญาตน าเข้า (Persetujuan Impor/PI) การยื่นค าร้องเพ่ือขอตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
ผู้อ านวยการกรมน าเข้า ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 

1.1. หลักฐานการครอบครองคลังสินค้าของผู้น าเข้า 

1.2. ใบขนสินค้าเข้า (Pemberitahuan Impor Barang/ PIB) ส าหรับสินค้าที่จะน ามาใช้ 

1.3. ใบอนุญาตน าเข้า 

1.4. รายงานของผู้ตรวจสอบ 

1.5. ใบปล่อยสินค้าท่ีออกโดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

ผู้อ านวยการกรมน าเข้าจะออกใบอนุญาตใช้สินค้าที่น าเข้าไม่ต่ ากว่า 3 วันหลังจากได้รับใบสมัครที่
ถูกต้องและสมบูรณ ์ 

2. การจัดกลุ่มสินค้าเพ่ิมเติม ทีไ่ม่ระบุภายใต้ข้อก าหนดการน าเข้าเหล็ก เหล็กกล้า อัลลอย และ
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

2.1 สินค้าฝากขายที่น าเข้าผ่านผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าทางอากาศที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 
ดอลลาร์สหรัฐ 

2.2 สินค้าน าเข้ามีน้ าหนักน้อยกว่าหนึ่งตัน 
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                         ทั้งนี้ ส่วนนี้ไม่ได้ระบุในกฎระเบียบฉบับที่ 63 แต่ในกฎระเบียบฉบับที่ 82 เดิมระบุว่า  
ผู้น าเข้าไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตน าเข้าส าหรับประเภทผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ผู้อ านวยการกรมการน าเข้า กระทรวงการค้าอินโดนีเซีย ยืนยันว่าสินค้าที่
น าเข้าต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ 

3. รายงานผู้ตรวจสอบไม่ถือว่าเป็นเอกสารสนับสนุนหรือเอกสารประกอบศุลกากร 

ภายใต้กฎระเบียบฉบับที่ 63 รายงานผู้ตรวจสอบไม่ถือว่าเป็นเอกสารสนับสนุนศุลกากร แต่
กฎระเบียบฉบับเดิมระบุไว้ว่า รายงานผู้ตรวจสอบไม่จ าเป็นส าหรับพิธีการทางศุลกากร แต่ผู้น าเข้าจ าเป็นต้อง
มีรายงานผู้ส ารวจแนบกับใบสมัครการตรวจสอบ 

4. บริษัทผู้ถือ API-P (Importer ID number for Producers) ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต
น าเข้า 

ภายใต้กฎระเบียบฉบับที่ 63 บริษัทผู้ถือ API-P สามารถน าเข้าสินค้าโดยไม่มีใบอนุญาต
น าเข้าเหล็ก และเหล็กกล้า หากสินค้าท่ีน าเข้าเป็นสินค้าท่ีน ามาใช้เพ่ือประกอบกัน เพ่ือทดสอบตลาด หรือเพ่ือ
ให้บริการหลังการขาย 

อย่างไรก็ตาม ผู้น าเข้ายังต้องได้รับการอนุมัติน าเข้าที่พิจารณาว่า สินค้าที่น าเข้ามาใช้เพ่ือประกอบกัน 
เพ่ือทดสอบตลาด หรือเพ่ือให้บริการหลังการขาย ตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง Ministry of Trade 
Regulation No.118/M-DAG/PER/12/2015 ว่าด้วยข้อก าหนดสินค้าที่ใช้ประกอบกัน สินค้าที่ใช้เพ่ือทดสอบ
ตลาด และสินค้าส าหรับการให้บริการหลังการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในกฎระเบียบฉบับที่ 63 

 
 การปฏิบัติตามกฎระเบียบฉบับที่ 63 จะท าให้กระบวนการน าเข้าง่ายขึ้นส าหรับผู้น าเข้า อย่างไรก็ตาม 
แต่อาจมีปัญหากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น การตรวจสอบในคลังสินค้าก่อนน าสินค้าที่น าเข้าไปใช้ หาก
กระบวนการตรวจสอบล่าช้าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ อาจท าให้เกิดการน าเข้าสินค้าในคลังสินค้ามากขึ้น และ
อาจส่งผลต่อระยะเวลาที่นานขึ้น ดังนั้นผู้น าเข้าควรหาทางที่จะป้องกันการสะสมสินค้าน าเข้าในคลังสินค้าโดย
พิจารณาว่าการตรวจสอบที่จะน าสินค้าไปใช้ในอินโดนีเซีย 

 กฎระเบียบใหม่เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำเข้ำสินค้ำเหล็ก เหล็กกล้ำ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ                  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประกอบกำรไทยที่ส่งออกสินค้ำมำยังอินโดนีเซียควรศึกษำกฎระเบียบของอินโดนีเซียโดย
ละเอียด 



ที่ ม า  : Global Business Guide Indonesia, Ministry of Trade Simplifies Import Provisions of Iron, Steel, and their Derived 
Products, วนัที่ 18 ตุลาคม 2560  
   


