
การนําเขาสินคามายังคูเวต 

 

ระเบียบการนําเขาสินคามายังคูเวตสวนใหญเปนไปตามขอกาํหนดของสหภาพศุลกากรภายใตคณะมนตรี

ความรวมมือรฐัอาวอาหรับ (Gulf Cooperation Council หรือ GCC) ซึ่งคูเวตเปนสมาชิกรวมกับบาหเรน 

ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมเิรตส กาตาร และโอมาน โดย GCC กําหนดใหสินคาจากนอกภูมิภาคที่นําเขา

มายังประเทศสมาชิก GCC มีอัตราภาษีศุลกากรทีร่อยละ 5 อยางไรก็ตาม ประเทศสมาชิก GCC สามารถควบคุม

การนําเขาสินคาบางชนิดตามความเหมาะสมของแตละประเทศ โดยคูเวตไดกําหนดอัตราภาษีนําเขาในอัตราพิเศษ

สําหรับสินคาบางประเภท เชน ยกเวนภาษีนําเขาสําหรับอาหารทีม่ีความจําเปนในการดํารงชีวิต ยารักษาโรค และ

เครื่องมือทางการแพทยบางประเภท และเกบ็ภาษีนําเขารอยละ 100 สําหรบับหุรี่ เปนตน และคูเวตไดกําหนด

ระเบียบการนําเขาสินคาที่แตกตางจากประเทศสมาชิก GCC อื่น ๆ สําหรับสินคาบางประเภท เชน คูเวตหาม

นําเขาสินคาที่มสีวนประกอบของสุกรและแอลกอฮอลโดยเด็ดขาด ในขณะที่บาหเรนและ UAE อนุญาตใหนําเขาได

โดยควบคุมการจําหนายในประเทศ ดังน้ัน การนําเขาสินคามายังคูเวตจงึตองคํานึงถึงขอยกเวนดังกลาวดวย 

 

ของตองหามและการนําเขาท่ีถูกจํากัด  

คูเวตหามนําเขาเน้ือหมู เครื่องด่ืมแอลกอฮอล เครื่องพนัน สือ่ลามกอนาจารและยาเสพติดโดยเด็ดขาด 

ทั้งน้ี อาวุธปนและวัตถุระเบิดสามารถนําเขาไดโดยตองมีข้ันตอนการนําเขาพเิศษ 

 

เอกสารท่ีตองใช 

1. ใบอนุญาต 

ผูนําเขาตองขอใบอนุญาตนําเขาจากกระทรวงพาณิชยและอตุสาหกรรมคูเวต https://www.moci.gov.kw/en/   

และตองจดทะเบียนกบัหอการคาและอุตสาหกรรมคูเวต (KCCI) https://www.ekcci.org.kw/newweb/# ใบอนุญาตนําเขา

มีอายุหน่ึงป สามารถตออายุได และอนุญาตใหจัดสงไดหลายครั้ง ทั้งน้ี ใบอนุญาตนําเขาของสินคาบางประเภทตอง

ไดรับการอนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของดวย เชน การนําเขาเครื่องจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนอะไหล ตองไดรับ

การอนุมัติจากองคการอุตสาหกรรม (Public Authority for Industry) เปนตน และผูดําเนินการดานศุลกากร

สําหรับนําสินคาเขามายังคูเวตจะตองเปนบริษัทสญัชาติคูเวตเทาน้ัน 

2. ฉลากผลิตภัณฑ 

สินคาที่นําเขามายังคูเวตตองไดรบัการติดฉลากผลิตภัณฑเพือ่อธิบายขอมูล/สวนประกอบของสินคาเปน

ภาษาอาหรับ โดยมรีายละเอียดแตกตางกันตามประเภทสินคา 

 

 

https://www.moci.gov.kw/en/
https://www.ekcci.org.kw/newweb/
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2.1 สินคาท่ัวไป 

ตองแสดงฉลากทีร่ะบุประเทศตนทางบนสินคานําเขาทัง้หมดในลักษณะที่ไมสามารถถอดออกหรือ

เปลี่ยนแปลงได ขอมูลทีป่รากฏบนฉลากตองเปนไปตามขอมูลทีร่ะบุไวในเอกสารการจัดสง หากไมสามารถติด

ฉลากบนตัวผลิตภัณฑได เชน ผลไม อนุโลมใหติดฉลากทีห่ีบหอหรือภาชนะ หากผลิตภัณฑมสีวนประกอบมากกวา

หน่ึงประเทศ ควรระบุอัตรารอยละที่มาจากแตละประเทศ ทั้งน้ี ภายนอกบนบรรจุภัณฑหรือภาชนะแตละช้ินควร

ระบุช่ือผูขนสง ช่ือและที่อยูของผูรับตราสง นํ้าหนักของหีบหอ หมายเลขหีบหอหากจัดสงโดยเปนสวนหน่ึงของการ

ขนสงจํานวนมาก และประเทศตนทาง 

2.2 สินคาบางประเภทท่ีตองใชฉลากพิเศษ  

สินคาบางประเภทที่ตองแสดงรายละเอียดของสินคาเฉพาะดานตามที่ทางการคูเวตกําหนดเพิ่มเติม

จากรายละเอียดทั่วไปตองใชฉลากพิเศษ อาท ิ

- เคมีภัณฑ : สารเคมีที่นําเขามาในคูเวตตองติดฉลากช่ือผลติภัณฑ การใชงาน สวนผสมออกฤทธ์ิ 

เปอรเซ็นตของสวนประกอบและองคประกอบ CAS-NO ของสหประชาชาติ ผลขางเคียง คําแนะนําในการจัดเก็บ/

จัดการ/วัตถุอันตราย ความเสี่ยงดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การควบคุมพิษ และ คําแนะนําการ

กําจัด 

- ยา : ผลิตภัณฑยาตองติดฉลากดวยหมายเลขชุดหรือล็อต วันที่ผลิต วันหมดอายุ คําอธิบายเน้ือหา 

ขอมูลการจัดเก็บ ขอมลูการใชงาน ขอบงช้ีและขอหามในการใชงาน และอางองิถึงมาตรฐานเภสัชตํารับที่ใช 

- ผลิตภัณฑอาหาร : ฉลากตองแสดงผลิตภัณฑและช่ือแบรนด แหลงกําเนิดไขมันสัตว หมายเลขชุด 

สวนผสมจากมากไปนอย สารเติมแตง ปริมาณสทุธิในหนวยเมตรกิ วันที่ผลิต วันหมดอายุ ช่ือและที่อยูของผูผลิต

หรือผูบรรจหุีบหอ ประเทศแหลงกําเนิด , คําแนะนําในการจัดเกบ็/การเตรียม/การจัดการ และขอมลูโภชนาการ

ตามความเหมาะสม ฉลากผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวและสัตวปกทั้งหมดตองรับรองวาผลิตภัณฑดังกลาวไดรบัการ

เชือดสัตวตามกฎหมายอิสลาม ขอมลูตองเปนภาษาอาหรับ แตสามารถใชปายกํากบัไดหลายภาษา 

3. เอกสารท่ีตองใชสาํหรับการนําเขาสินคาทุกประเภท 

3.1 ใบกํากับสินคา (Commercial Invoice) : ตองมีตนฉบับหน่ึงฉบบัและสําเนาสองชุดพรอมหนังสือ

รับรองแหลงผลิตสินคา ใบกํากบัสินคาตองมีคําอธิบายที่ถูกตองของสินคา เครื่องหมายและหมายเลข นํ้าหนักสทุธิ

และรวมในหนวยเมตริก ปรมิาณ หนวย มูลคารวม และประเทศตนทาง และขอมูลทาเรือและการขนสง (ช่ือเรือ

และวิธีการขนสง) ใบกํากบัสนิคาควรไดรบัการรบัรองโดยหอการคาไทย  
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3.2 ใบรับรองแหลงผลิตสินคา (Certificate of Origin) : ตองมีตนฉบับหน่ึงฉบับและสําเนาสองชุด 

หากสินคามีแหลงกําเนิดในประเทศไทย ใบกํากับสินคาจะตองมีขอความวาสินคาทีจ่ัดสงมาจากประเทศไทยและ

ผลิตในประเทศไทย หากผลิตภัณฑมีแหลงกําเนิดในประเทศไทย แตมสีวนประกอบมาจากตางประเทศ เอกสาร

จะตองระบุประเทศตนทางของสินคาที่ไมใชประเทศไทย และอัตรารอยละของสวนประกอบ ใบรับรองแหลงกําเนิด

สินคาควรไดรับการรบัรองโดยหอการคาไทย 

3.3 รายการบรรจุภัณฑ (Packing List) : รายการบรรจุภัณฑตองใหขอมลูโดยละเอียดเกี่ยวกบัสินคา

แตละรายการทีบ่รรจุอยูในหีบหอใดๆ และตองประทับตราบริษัทหรือตราประทบัของผูสงออกหรือผูสงของ 

3.4 ใบตราสงสินคาหรือใบกํากับสินคาทางอากาศ (Bill of Lading) : ตองใชสําเนาใบตราสงสินคา

สามฉบบั ใบตราสงตองแสดงช่ือผูสงของ ช่ือและที่อยูของผูรับตราสง ทาเรอืปลายทางสุดทาย คําอธิบายสินคา 

รายการคาขนสงและคาใชจายอื่นๆ จํานวนใบตราสงในชุดทีส่มบรูณ และใบตราสง ลายเซ็นทีผู่ขนสงไดยืนยันการ

รับสินคาบนเรือทีจ่ะจัดสง * ช่ือของผูถือใบอนุญาตนําเขาตองปรากฏบนใบตราสง และตองเปนบุคคลสัญชาติคูเวต 

4. เอกสารท่ีตองใชสาํหรับการนําเขาสินคาเฉพาะแตละประเภท 

สินคานําเขามายังคูเวตจะตองมีเอกสารรบัรองมาตรฐานตามประเภทสินคาน้ัน ๆ อาทิ 

4.1 ใบรับรองสุขภาพสัตว (Veterinary Health Certificate) : การนําเขาสัตวทีม่ีชีวิตและผลิตภัณฑ

จากสัตวตองมีใบรับรองสุขภาพซึ่งระบุวาสัตวหรอืผลิตภัณฑปราศจากโรคติดตอใด ๆ ที่เกิดข้ึนภายในรัศมี 30 ไมล

เปนเวลาหกเดือนกอนสงออก การขนสงเน้ือสัตวหรอืสัตวปกแตละครัง้ตองมีขอความวาการเชือดสัตวไดดําเนินการ

ตามกฎหมายอสิลาม คําช้ีแจงตองไดรบัการรับรองจากหอการคาอาหรบัในทองถ่ินและรับรองโดยสถานกงสลุหรือ

สถานทูตคูเวต โดยหนวยงานดานปศุสัตวที่เกี่ยวของในประเทศน้ันตองตรวจสอบและรับรองวาพืช ผลิตภัณฑจาก

พืช และสัตวที่มีชีวิตเปนไปตามขอกําหนดดานสุขภาพและสขุอนามัยตามคําสั่งของรัฐบาลคูเวต 

4.2 ใบรับรองการตรวจสอบอาหาร/ ใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Sanitary/Phytosanitary 

Certificate): จําเปนสําหรับการนําเขาพืชและผลิตภัณฑจากพืช 

4.3 ใบรับรองความปลอดภัยตอสุขภาพ (Certificate of Wholesomeness): สําหรบัการนําเขา

ผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวและสัตวปกสดและแชแข็ง 

4.4 ใบรับรองการปลอดเชื้อ (Certificate of Disinfection): ใบรับรองการฆาเช้ือหรือการฆาเช้ือโรค

ตองมาพรอมกบัการจัดสงเสื้อผาที่ใชแลวเพื่อการขาย 

4.5 ใบรับรองอาหาร (Foodstuffs Certificate): บริษัทผูผลติตองใหการรบัรองวาอาหารนําเขาไมมี

สารประกอบไซคลาเมตในรูปแบบใดๆ ใบรับรองจะถูกสงไปยังกระทรวงสาธารณสุขคูเวต ผลิตภัณฑจากนมตองมี

การยืนยันวาผลิตภัณฑน้ันปราศจากแบคทเีรียที่เปนอันตรายและเช้ือโรคอื่นๆ เปนตน 
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4.6 ใบรับรองการจัดจําหนายในประเทศตนทาง (Certificate of Free Sale) : สําหรบัการนําเขา

เครื่องสําอาง ยา และอาหารอาจตองมีใบรับรองวาสินคาไดถูกจัดจําหนายเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายในประเทศ

ตนทาง รวมทัง้ผูผลิตไดรบัอนุญาตจากหนวยงานในการผลิตสินคา ผลิตภัณฑและสวนผสมมีความปลอดภัยในการ

ใชงาน ซึ่งบริษัทผูผลิตไดปฏิบัติตาม Good Manufacturing Practices (GMP) ของประเทศตนกําเนิดและ

หลักฐานวาผลิตภัณฑมีความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร 

 

ขั้นตอน 

1. ผูสงออกของไทยประสานหาผูนําเขาสินคาในคูเวตทีม่ีใบอนุญาตนําเขาถูกตองตามประเภทสินคา 

2. ผูสงออกของไทยจัดเตรียมฉลากผลิตภัณฑและเอกสารประกอบการสงออกตามระเบียบของคูเวตให

ครบถวน และสงออกสินคามายังคูเวต 

3. ผูนําเขาสินคาในคูเวตดําเนินการดานศุลกากรและระเบียบอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของสําหรบันําเขาสินคามายังคูเวต 

4. สินคาของไทยที่นําเขามาในคูเวตหรอืประเทศ GCC แลว สามารถสงออกไปยังประเทศ GCC อื่น ๆ ไดโดย

ปฏิบัติตามระเบียบทีเ่กี่ยวของ 

 

 

รูปแบบการนําเขาอ่ืน ๆ 

*** การนําเขาชั่วคราว  

สินคาตัวอยางเพื่อการโฆษณาอาจไดรับอนุญาตใหนําเขาแบบปลอดภาษีในฐานะสินคานําเขาช่ัวคราวได 

หากบรรจุอยูในบรรจุภัณฑทีร่ะบุชัดเจนวาเปนสินคาตัวอยางเพื่อการโฆษณาและระบุตัวผูสง แตหากสินคามี

จํานวนมากเกินความจําเปนอาจตองเสียภาษีศุลกากร สินคาสําหรับงานออกรานหรือนิทรรศการจะไดรับการ

ยกเวนภาษี โดยการนําเขาช่ัวคราวมายังคูเวตสามารถทําไดโดยผูนําเขาวางเงินคํ้าประกัน (bond) ซึ่งจะคืนใหผูนํา

เขาเมื่อผลิตภัณฑออกจากคูเวต  
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*** การนําเขาสินคามายังคูเวตจากประเทศสมาชิก GCC  

คูเวตเปนสมาชิกของ GCC รวมกับบาหเรน ซาอุดีอาระเบีย สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส กาตาร และโอมาน ซึ่ง

อนุญาตประเทศในภูมิภาคสามารถนําเขา-สงออกสินคาระหวางกันไดอยางสะดวกโดยไมมีการเกบ็ภาษีศุลกากร 

โดยหากประเทศสมาชิกตองการสงออกสินคาที่นําเขามายังประเทศของตน เชน สินคาไทย ไปยังประเทศสมาชิก 

GCC อื่น ๆ จะเรียกวาเปนการสงออกซ้ํา (Re-exportation) สามารถทําไดโดยไมมีการเกบ็ภาษีศุลกากร แตตอง

เปนไปตามระเบียบการนําเขา/มาตรฐานเฉพาะของแตละประเทศ ซึ่งมเีอกสารประกอบ/ข้ันตอนดังน้ี 

1. ผูสงออกในประเทศ GCC ที่ตองการสงออกซ้ําสินคาจากนอกกลุมประเทศ GCC ที่นําเขามายัง

ประเทศตนตอมายังคูเวต ย่ืนสําเนาเอกสารประกอบการนําเขาสินคาดังกลาวมายังประเทศตนและ

ใบกํากับสินคา (Invoice) ที่ศุลกากรของประเทศตน 

2. ผูสงออกชําระคาธรรมเนียมและรบัใบอนุญาตสงออกซ้ํา และดําเนินการสงสินคา 

3. ผูนําเขาในคูเวต ดําเนินการดานศุลกากรโดยย่ืนเอกสารประกอบดวย ตนฉบับใบกํากับสินคา/ 

ตนฉบับใบรับรองแหลงผลิตสินคา/ คําสัง่ซื้อ (Delivery Order) (สําหรับสินคาที่ขนสงทางทะเลหรือ

อากาศ)/ ใบตราสงสินคาหรือใบกํากบัสินคาทางอากาศ (Bill of Lading) (สําหรบัสินคาที่ขนสงทาง

ทะเลหรืออากาศ)/ เอกสารยืนยันสินคา (Manifest) (สําหรบัสินคาทางบก)/ รายการบรรจุภัณฑ 

(Packing List) 

4. ผูนําเขาในคูเวตวางเงินคํ้าประกันเปนวงเงินเทากับอัตราภาษีศุลกากรของสินคาดังกลาวเมื่อเดินทาง

ถึงคูเวต 

5. หนวยงานที่เกี่ยวของที่ดานนําเขาสินคาของคูเวตตรวจสอบเอกสารและสุมตรวจสินคาตามระเบียบ

การนําเขาและมาตรฐานเฉพาะของคูเวต (เชน การตรวจสอบสินคาประเภทอาหารวามีสวนประกอบ

ของสุกรหรือไม เปนตน) โดยอาจเรียกตรวจเอกสารที่เกี่ยวของได และออกใบอนุญาตปลอยสินคา

หากสินคาดังกลาวไมขัดตอระเบียบการนําเขาของคูเวต 

6. ผูนําเขาในคูเวตรบัสินคาเขาประเทศ และดําเนินการขอรับเงินคํ้าประกันคืนซึ่งจะไดคืนหากสินคาน้ัน

ตรงตามขอกําหนดการคืนเงินคํ้าประกันของ GCC อาทิ ตองเปนสินคาที่มีมลูคารวมไมนอยกวา 

5,000 ดอลลารสหรัฐ สินคามสีภาพเดิมเชนเดียวกับที่นําเขามาใน GCC ครั้งแรก และเปนสินคาที่

สงออกซ้ําภายใน 365 วันนับจากการนําเขามาใน GCC ครั้งแรก เปนตน 

 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต 

26 มกราคม 2565 
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