
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตสง่ออกสนิคา้ทีม่มีาตรการสง่ออก 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. สนิคา้ทีม่มีาตรการสง่ออกประเภทสนิคา้ทีต่อ้งออกใบอนุญาตสง่ออกจากสํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศกรมการคา้
ตา่งประเทศมทัีง้หมด 10 รายการสนิคา้ซึง่มเีงือ่นไขและวธิกีารทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะรายการโดยมรีายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 
(1) ขา้ว 
1.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
ขา้วเจา้และขา้วเหนยีวทัง้ทีเ่ป็นขา้วเปลอืกขา้วกลอ้งขา้วสารปลายขา้วขา้วนึง่และรํายกเวน้ผลติภัณฑท์ีทํ่าจากขา้วทกุชนดิ 
1.2 ระเบยีบหลกัเกณฑใ์นการสง่ออก 
1.2.1. รําขา้วและขา้วเปลอืกในหลักการไมอ่นุญาตใหส้ง่ออก 
1.2.2. ขา้วชนดิอืน่อนุญาตใหส้ง่ออกไดโ้ดยไมจํ่ากดัปรมิาณโดยผูส้ง่ออกตอ้งขออนุญาตเป็นผูป้ระกอบการคา้ขา้วประเภท
สง่ออกไปจําหน่ายตา่งประเทศตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพ.ศ. 2489 ตอ่กรมการคา้ภายในและขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกขา้ว
ตอ่กรมการคา้ตา่งประเทศ 
1.2.3 เงือ่นไขการสง่ออกใหเ้ป็นไปตามทีก่องบรหิารการคา้ขา้วกรมการคา้ตา่งประเทศกําหนดและผูข้ออนุญาตสง่ออกจะตอ้ง
ปฏบัิตติามคูม่อืการสง่ออกขา้วกองบรหิารการคา้ขา้วกรมการคา้ตา่งประเทศกอ่นการยืน่คํารอ้งขอรับใบอนุญาตสง่สนิคา้ออกไป
ราชอาณาจักรประเภทอ.2 (สนิคา้ขา้ว) 
 
 
(2) ขา้วสง่ออกภายใตโ้ควตาภาษีของสหภาพยโุรป 
2.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
ขา้วขาวขา้วหอมมะลไิทยขา้วหอมปทมุธานีขา้วนึง่และขา้วหกั 
2.2 ระเบยีบหลกัเกณฑใ์นการสง่ออก 
2.2.1 ผูข้ออนุญาตตอ้งไดรั้บการจัดสรรปรมิาณขา้วเพือ่การออกหนังสอืรับรองการสง่ออกไปสหภาพยโุรปผูป้ระกอบการสามารถ
ยืน่คําขอไดล้ว่งหนา้ 10 วันทําการกอ่นวันทีส่หภาพยโุรปเปิดใหย้ืน่ขอใบอนุญาตนําเขา้ (Import Lincense) ในแตล่ะงวด 
2.2.2 ผูข้อใบอนุญาตตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมพเิศษทีก่องคลังกรมการคา้ตา่งประเทศ 
2.2.3 ผูข้อใบอนุญาตตอ้งมหีนังสอืรับรองการสง่ออกขา้วทีส่ง่ออกไปสหภาพยโุรป (Export Certificate) ทีอ่อกโดยกรมการคา้
ตา่งประเทศ 
2.2.4 ผูข้อใบอนุญาตจัดสง่ตน้ฉบับและสําเนาคูฉ่บับไปใหผู้ซ้ ือ้ในสหภาพยโุรปเพือ่ประกอบการขอรับใบอนุญาตนําเขา้ (Import 
License) ภายใน 10 วันทําการแรกของแตล่ะงวดทีส่หภาพยโุรปกําหนดตามคูม่อืการสง่ออกขา้วกองบรหิารการคา้ขา้วกรมการ
คา้ตา่งประเทศ 
 
(3) ผลติภัณฑมั์นสําปะหลัง 
3.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
3.1.1 ผลติภัณฑมั์นสําปะหลังไดแ้กผ่ลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการแปรสภาพหัวมนัสําปะหลังไมว่า่จะมลัีกษณะป่นหรอืเป็นชิน้แผน่กอ้น
แทง่เม็ดหรอืมลีักษณะอืน่ใดแตไ่มร่วมถงึแป้งมันสําปะหลังและกากมันสําปะหลัง 
3.1.2 แป้งมันสําปะหลังหมายถงึแป้งมันทกุชนดิ 
3.2 ระเบยีบหลกัเกณฑใ์นการสง่ออก 
3.2.1 ผลติภัณฑมั์นสําปะหลัง 
- ผูส้ง่ออกตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดจ้ดทะเบยีนเป็นผูทํ้าการคา้ขาออกซึง่สนิคา้มาตรฐานและตอ้งมใีบรับรองมาตรฐานสนิคา้ทีอ่อกโดยกอง
มาตรฐานสนิคา้นําเขา้สง่ออกกรมการคา้ตา่งประเทศกํากบัการสง่ออกทกุครัง้ 
- ตอ้งขออนุญาตสง่ออกทกุครัง้โดยมเีงือ่นไขการขออนุญาตใหเ้ป็นไปตามทีก่องบรหิารการคา้สนิคา้ท่ัวไปกรมการคา้
ตา่งประเทศกําหนดและผูข้ออนุญาตสง่ออกจะตอ้งปฏบัิตติามคูม่อืการขออนุญาตกองบรหิารการคา้สนิคา้ท่ัวไปกรมการคา้
ตา่งประเทศ 
- ในกรณีทีส่ง่ออกไปสหภาพยโุรปและตอ้งการใชส้ทิธภิายใตโ้ควตาภาษีตอ้งยืน่ขอหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ (Ceritificate 
of Origin :C/O) เพือ่ใหผู้นํ้าเขา้ของสหภาพยโุรปนําไปแสดงประกอบการผา่นพธิกีารทางศลุกากร 
- ในกรณีทีส่ง่ออกไปยังประเทศทีม่คีวามตกลง FTA กบัไทยตอ้งยืน่ขอหนังสอืรับรองแหลง่กําเนดิสนิคา้ตามแบบฟอรม์ทีไ่ทยได ้
ทําความตกลงกบัประเทศนัน้ๆเพือ่ใหผู้นํ้าเขา้นําไปแสดงประกอบพธิกีารทางศลุกากร 
- การพจิารณาอนุญาตใหส้ง่ผลติภัณฑมั์นสําปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักรใหเ้ป็นไปตามทีร่ะเบยีบกระทรวงพาณชิยกํ์าหนด
ไวใ้นแตล่ะป 
 
 



3.2.2 แป้งมันสําปะหลัง 
- ผูส้ง่ออกตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดจ้ดทะเบยีนเป็นผูทํ้าการคา้ขาออกซึง่สนิคา้มาตรฐานและการสง่ออกสนิคา้ตอ้งมใีบรับรองมาตรฐาน
สนิคา้กํากบัทกุครัง้ 
- ในกรณีทีส่ง่ออกไปยังประเทศทีม่คีวามตกลง FTA กบัไทยตอ้งยืน่ขอหนังสอืรับรองแหลง่กําเนดิสนิคา้ตามแบบฟอรม์ทีไ่ทยได ้
ทําความตกลงกบัประเทศนัน้ๆเพือ่ใหผู้นํ้าเขา้นําไปแสดงประกอบพธิกีารทางศลุกากร 
- ในกรณีของแป้งมันสําปะหลงัตามพกิดัอตัราศลุกากร 1108.14.00 ทีส่ง่ออกไปสหภาพยโุรปและตอ้งการใชส้ทิธภิายใตโ้ควตา
ภาษีตอ้งยืน่ขอหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ (Ceritificate of Origin : C/O) เพือ่ใหผู้นํ้าเขา้ของสหภาพยโุรปนําไปแสดง
ประกอบการผา่นพธิกีารทางศลุกากร 
 
(4) กาแฟ 
4.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
ผลกาแฟเมล็ดกาแฟไมว่า่จะค่ัวบดหรอืแยกเอาสารคาเฟอนีออกแลว้หรอืไมก่ต็ามและผลติภัณฑท์ีม่สี ิง่สกดัหัวเชือ้และสิง่เขม้ขน้
ของกาแฟผสมอยูไ่มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 36.54 
4.2 ระเบยีบหลกัเกณฑก์ารสง่ออก 
4.2.1 ผูข้ออนุญาตตอ้งไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกกาแฟรับอนุญาตของกรมการคา้ตา่งประเทศ 
4.2.2 ผูข้ออนุญาตตอ้งขออนุญาตสง่ออกทกุครัง้โดยมเีงือ่นไขการขออนุญาตใหเ้ป็นไปตามทีก่องบรหิารสนิตา้ขอ้ตกลงและ
มาตรการการคา้กรมการคา้ตา่งประเทศกําหนดและผูข้ออนุญาตสง่ออกจะตอ้งปฏบัิตติามคูม่อืการขออนุญาตกองบรหิารสนิตา้
ขอ้ตกลงและมาตรการการคา้กรมการคา้ตา่งประเทศ 
4.2.3 ผูข้ออนุญาตตอ้งมหีนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ตามขอ้บังคับขององคก์ารกาแฟระหวา่งประเทศโดยมหีลักเกณฑ์
ดังตอ่ไปนี ้
 - ผูม้สีทิธขิอหนังสอืรับรองตอ้งยืน่คําขอหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้กาแฟและแบบหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้กาแฟที่
กําหนดโดยองคก์ารกาแฟระหวา่งประเทศ (ICO Certificate of Origin) ตอ่สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศกรมการคา้
ตา่งประเทศหรอืสํานักงานการคา้ตา่งประเทศในภมูภิาคกรมการคา้ตา่งประเทศทกุแหง่หรอืหน่วยงานอืน่ทีก่รมการคา้ตา่งประเทศ
มอบหมาย 
4.2.4 ตอ้งรายงานปรมิาณปรมิาณรับซือ้ปรมิาณการสง่ออกปรมิาณคงเหลอืและสถานทีเ่กบ็กาแฟตอ่กองบรหิารสนิคา้ขอ้ตกลง
และมาตรการการคา้กรมการคา้ตา่งประเทศกําหนด 
 
(5) ไมแ้ละไมแ้ปรรปู 
เขตการควบคมุ 
ไมห้มายความวา่ไมแ้ละไมแ้ปรรปูตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไมแ้ตไ่มห่มายความรวมถงึหวายไมไ่ผแ่ละไมร้วกทกุชนดิปาลม์รากไม ้
ถาไมไ้มว้เีนยีรพั์นธไ์มข้ีเ้ลือ่ยหรอืเศษไมไ้มว่า่จะเกาะหรอืตดิรวมกนัเป็นทอ่นกอ้นเพลเลตหรอืลักาณะทีค่ลา้ยกนัหรอืไมก็่ตาม
และไมท้ีไ่ดจั้ดทําเป็นของสําเร็จรปูซึง่ไมเ่หมาะสมทีจ่ะนําไปแปรรปูเป็นอยา่งอืน่ 
5.2 ระเบยีบและหลักเกณฑก์ารสง่ออก 
5.2.1 ผูข้ออนุญาตตอ้งขออนุญาตสง่ออกโดยจะอนุญาตใหส้ง่ออกเฉพาะไมย้างพาราไมส้นไมท้ีทํ่าออกจากสว่นป่าดังนี ้
(1) ไมย้างพาราอนุญาตใหส้ง่ออกโดยไมจํ่ากดัประมาณ 
(2) ไมส้นอนุญาตใหอ้อกตามปรมิาณทีกํ่าหนดในหนังสอืรับรองจากกรมป่าไมห้รอืผูซ้ ึง่กรมป่าไมม้อบหมายวา่เป็นไมท้ีอ่ยูใ่น
หลักเกณฑก์รณีดังตอ่ไปนี้ 
 - ไมส้นทีต่ัดออกจากป่าในบรเิวณทีห่น่วยราชการหรอืรัฐวสิาหกจิจําเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีป่่าในบรเิวณนัน้เพือ่ประโยชนข์อง
หน่วยงานนัน้ๆ 
 - ไมส้นทีต่ัดออกจากการจัดการตัดสางขยายระยะจากสวนป่าของกรมป่าไม ้
 - ไมส้นประดพัิทธท์ีต่อ้งตัดจากสวนไมส้นประดพัิทธท์ีป่ลกูในทีด่นิกรรมสทิธิ ์
(3) ไมท้ีทํ่าออกจากสวนป่าอนุญาตใหส้ง่ออกตามปรมิาณทีกํ่าหนดในหนังสอืรับรองจากกรมป่าไมห้รอืผูซ้ ึง่กรมป่าไมม้อบหมาย 
(4) ไมส้กัสวนป่าอนุญาตใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมป่าไมเ้ป็นผูส้ง่ออก 
 
(6) ถา่นไม ้
6.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
ถา่นไมท้กุชนดิ (ยกเวน้ผงถา่นถา่นอัดและถา่นทีไ่ดจ้ากวสัดอุืน่ทีไ่มใ่ชไ่ม)้ พกิดัศลุกากรและรหัสสถติ ิ44.02 (เฉพาะถา่นไม)้ 
6.2 หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
ผูข้ออนุญาตตอ้งขออนุญาตสง่ออกโดยแสดงสําเนาบัญชรีาคาสนิคา้หรอืใบเสนอราคาสนิคา้ลว่งหนา้และหลักฐานอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ดังตอ่ไปนี ้
(1) ใบเบกิทางนําไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้
(2) หนังสอืรับรองถา่นไมจ้ากการเผาไมท้ีป่ลกูขึน้ในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืมสีทิธคิรอบครอง (นกจากไมส้กัและไมย้าง) จากกรมป่า



ไมห้รอืผูซ้ ึง่กรมป่าไมม้อบหมาย 
(3) เอกสารหรอืหลักฐานอืน่ใดทีท่างราชการกําหนดใหใ้ชใ้นการควบคมุการนําถา่นไมเ้คลือ่นที ่
 
(7) กุง้กลุาดํามชีวีติ 
7.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
กุง้กลุาดํามชีวีติทีม่ขีนาดความยาวตัง้แต ่7.5 นิว้หรอืน้ําหนัก 70 กรัมขึน้ไปรวมทัง้ลกูกุง้ทีจ่ะเกดิจากพอ่แมพั่นธข์นาดดังกลา่ว 
7.2 หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
ผูส้ง่ออกตอ้งขออนุญาตสง่ออกโดยจะอนุญาตเฉพาะกรณีทีนํ่าออกไปเพือ่เป็นตัวอยา่งเพือ่วเิคราะหห์รอืเพือ่การศกึษาเทา่ที่
จําเป็นโดยจะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากกรมประมงประกอบการขอรับใบอนุญาตสว่นการสง่ออกกุง้กลุาดํามชีวีติทีม่ขีนาดหรอื
น้ําหนักนอกจากทีร่ะบไุวต้อ้งแสดงหนังสอืรับรองเกีย่วกบัขนาดหรอืน้ําหนักของกรมประมงตอ่เจา้พนักงานศลุกากร 
 
(8) หอยมกุและผลติภัณฑ ์
8.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
8.1.1 หอยมกุไฟหรอืหอยอดู (THURBAN SHELL) ทีอ่ยูใ่นสกลุ TURBO ASTRAEA หอยมกุจาน (PEARL OYSTER) ทีอ่ยูใ่น
สกลุ PINCTADA หอยมกุเจดยีห์รอืหอยนมสาวหรอืหอยนมนาง (TOP SHELL) ทีอ่ยูใ่นสกลุ TROCHUS, TECTUS 
CALLIOSTOMA หอยกาบน้ําจดื (FRESHWATER CLAMS) ทีอ่ยูใ่นครอบครัว MARGARITIFERIDEA, UNIONIDAE ทัง้ทีม่ชีวีติ
และไมม่ชีวีติรวมทัง้เปลอืกหอยและเศษของเปลอืกหอยดังกลา่วยกเวน้ผลติภัณฑเ์ปลอืกหอยสําเร็จรปูทีไ่ดป้ระดษิฐเ์ป็นสิง่ของ
สําหรับใชส้อยหรอืเพือ่ประโยชนอ์ยา่งอืน่แลว้ 
8.1.2 ผลติภัณฑเ์ปลอืกหอยสาํเร็จรปูคอืเปลอืกหอยในขอ้ 1 ทีผ่า่นการแปรสภาพโดยการขัดผวินอกออกและขดัเงาแลว้แตยั่ง
มไิดป้ระดษิฐเ์ป็นสิง่ของสําหรับใชส้อยหรอืเพือ่ประโยชนอ์ยา่งอืน่ 
8.2 หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
8.2.1 หอยมขุตามขอ้ 1 จะอนุญาตใหส้ง่ออกตามความเห็นของกรมประมง 
8.2.2 ผลติภัณฑเ์ปลอืกหอยสาํเร็จรปูตามขอ้ 2 จะอนุญาตใหส้ง่ออกตามความเห็นของกรมประมงและตอ้งมหีนังสอืรับรองชนดิ
ของหอยและเปลอืกหอยจากกรมประมงแสดงตอ่กระทรวงพาณชิยแ์ละพนักงานศลุกากรเพือ่ประกอบการอนุญาตและตรวจปลอ่ย
ดว้ย 
8.2.3 ไมใ่ชบั้งคับแกนั่กทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดม้ถีิน่พํานักในประเทศไทยทีนํ่าตดิตัวออกไปในปรมิาณทีส่มควร 
 
(9) ถา่นหนิ 
9.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
ถา่นหนิทกุชนดิทัง้ทีเ่ป็นกอ้นเป็นผงหรอือัดเป็นกอ้นยกเวน้ถา่นหนิผงทีผ่ลติจาก HONGAI ANTHRACITE COAL เป็นสนิคา้ที่
ตอ้งขออนุญาตในการสง่ออกไปนอกราชอาราจักร 
9.2 ระเบยีบหลกัเกณฑก์ารสง่ออก 
9.2.1 ตอ้งขออนุญาตสง่ออกโดยจะอนุญาตใหส้ง่ออกเฉพาะกรณีทีเ่ป็นถา่นหนิทีนํ่าเขา้มาจากตา่งประเทศแลว้สง่กลับคนื
ออกไปในลักษณะเดมิหรอืนําเขา้มาแปรรปูในประเทศแลว้สง่ออกไปนอกราชอาณาจักร 
9.2.2 ผูข้ออนุญาตตอ้งมหีนังสอืรับรองวา่ถา่นหนิมแีหลง่กําเนดิในตา่งประเทศซึง่ออกโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน 
 
(10) สารกาเฟอนี (Caffeine) 
10.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
สารกาเฟอนี (Caffeine) ชือ่ทางเคม ี3,7-Dihydro-1,3,7-trimenthyl-1H-purine-2,6-dione;1,3,7-trimethylxanthine;1-3-7-
trimethyl-2,6-di-oxopurine; caffeine;thein; guaranine; methyltheobromine; สตูรทางเคม ีC8H10N402 และเกลอืของ
สารดังกลา่วตามพกิดัอัตราอากรขาเขา้ประเภทที ่2939.30 และ 3003.40 ยกเวน้อนุพันธส์ารกาเฟอนีและยาสําเร็จรปูทีม่สีาร
กาเฟอนีผสมอยูซ่ ึง่มใีบอนุญาตนําเขา้และขึน้ทะเบยีนตํารับยาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุ 
10.2 ระเบยีบหลักเกณฑก์ารสง่ออก 
ผูส้ง่ออกตอ้งขออนุญาตสง่ออกพรอ้มหนังสอืแจง้ขอ้มลูการขอสง่ออกไปนอกราชอาณาจักรจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากระทรวงสาธารณสขุหรอืจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมกระทรวงอตุสาหกรรมและบัญชรีาคาสนิคา้ (Invoice) หรอืใบเสนอ
ราคาสนิคา้ลว่งหนา้ (Proforma Invoce) หรอืเอกสารทางการคา้อืน่ใดทีแ่สดงรายละเอยีดการซือ้ขายสนิคา้ดังกลา่ว 
 
(11) สารโพแทสเซยีมเพอรแ์มงกาเนต (Potassium Permanganate) 
11.1 ขอบเขตในการควบคมุ 
สารโพแทสเซยีมเพอรแ์มงกาเนต (Potassium Permanganate) สตูรทางเคม ีKMnO4 
11.2 ระเบยีบหลักเกณฑก์ารสง่ออก 



11.3ผูข้ออนุญาตตอ้งมหีนังสอืรับรองวา่เป็นผูส้ง่ออกสนิคา้ดังกลา่วไปใหผู้นํ้าเขา้ในประเทศปลายทางจรงิจากสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิสํานักนายกรัฐมนตรหีรอืหน่วยงานทีส่ํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิสํานักนายกรัฐมนตรมีอบหมาย 
2 เอกสารประกอบการพจิารณาทีเ่ป็นสําเนาจะตอ้งมกีารลงนามและประทับตราสําคญั (ถา้ม)ี โดยผูรั้บมอบอํานาจ 
3ผูย้ืน่จะตอ้งเป็นผูม้บัีตรประจําผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้และบัตรประจําตัวผูรั้บมอบอํานาจทีอ่อกโดยกรมการคา้ตา่งประเทศ
กระทรวงพาณชิย ์
4ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่คํารอ้งขอรับใบอนุญาตสง่สนิคา้ออกไปนอกราชอาณาจักรผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสข์องกรมการคา้
ตา่งประเทศที ่http://edi2.dft.go.th/ 
5ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับจากผูย้ืน่คํารอ้งหรอืผูป้ระกอบการมาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีเ่คานเ์ตอรใ์หบ้รกิารและไดผ้า่น
กระบวนการตา่งๆตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวแ้ตล่ะรายการสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้โดยเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตรวจสอบเอกสารวา่ครบถว้น
ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนกรณีทีคํ่ารอ้งหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรุณเ์ป็นเหตุ
ใหไ้มส่ามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดย
ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่
คําขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลา่วและจะมอบสําเนาบันทกึความ
บกพรอ่งดังกลา่วใหผู้ย้ ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
6 ระยะเวลาในการใหบ้รกิารขึน้อยูก่บัปรมิาณคําขอโดยเฉลีย่ 30 นาทตีอ่ 1 คําขอ 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท ์ 0 2547 4831 โทรสาร 0 2547 4828)) 
กลุม่งานหนังสอืสําคัญฯ 1 กรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวง
พาณชิย ์ 563  ถนนนนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี 
11000/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (ใหบ้รกิารเฉพาะสนิคา้กาแฟสาํหรับผูส้ง่ออกกาแฟ
รับอนุญาตไมส้นไมส้วนป่า (ยกเวน้ไมส้กัสวนป่า) ไมย้างพาราทัง้
ไมซ้งุและไมแ้ปรรปูถา่นไมเ้ฉพาะถา่นไมป่้าเลนถา่นไมย้างพารา
ถา่นไมย้คูาลปิตัสและถา่นขีเ้ลือ่ยอัดแทง่กุง้กลุาดํามชีวีติหอยและ
ขา้วยกเวน้ขา้วสง่ออกภายใตโ้ควตาการสง่ออกขา้วไปสหภาพ
ยโุรปขา้วชนดิทีไ่มอ่ยูใ่นขอ้กําหนดของมาตรฐานขา้วตามประกาศ
กระทรวงพาณชิย)์) 
สาํนักงานการคา้ตา่งประเทศเขต 1-6 และเขต 8-9/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :30 นาท ี
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบบัตรประจําตัว/ขอ้มลูผูย้ืน่คําขอพรอ้มทัง้
พมิพเ์อกสารชดุคําขอใหผู้ย้นืลงนามพรอ้มแนบเอกสารประกอบ
คําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาที สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารประกอบคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาที สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เจา้หนา้ทีล่งนามในใบอนุญาตพรอ้มทัง้จา่ยใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาที สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้หรอืบตัรประจาํตวัผูร้บัมอบ
อํานาจ 

สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศ 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

2) 
 

คาํรอ้งขอรบัใบอนญุาตแตล่ะประเภท 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุพมิพจ์ากระบบโดยเจา้หนา้ที)่ 

สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศ 

3) 
 

บญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice) หรอืใบเสนอราคาสนิคา้ลว่งหนา้ 
(Proforma Invoice) หรอืเอกสารการคา้อืน่ใดทีแ่สดง
รายละเอยีดการซือ้ขายสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศ

4) 
 

หลกัฐานการซือ้ขายเชน่สญัญาซือ้ขายคาํส ัง่ซือ้ขายคาํส ัง่ซือ้เท
เล็กซห์รอืเอกสารอืน่ๆ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารลําดับที ่3  และ 4 ใหใ้ชอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองการสง่ออกขา้วไปสหภาพยโุรป (Export 
Certificate : EC) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีขออนุญาตสง่ออกขา้วในโควตา EU)) 

สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศ

6) 
 

หนงัสอืไดร้บัความเห็นชอบในการซือ้ขายขา้วตามตวัอยา่ง 
(มส.26) หรอืหนงัสอืไดร้บัความเห็นชอบในกาซือ้ขายสนิคา้
มาตรฐานตามตวัอยา่ง 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีขออนุญาตสง่ออกขา้วตามตัวอยา่ง)) 

กองมาตรฐานสนิคา้นําเขา้สง่ออก

7) 
 

หนงัสอืรบัรองจากกรมป่าไมห้รอืผูท้ ีก่รมป่าไมม้อบหมายวา่เป็นไม้
ทีอ่ยูใ่นหลกัเกณฑ ์
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีขออนุญาตสง่ออกไมส้นและไมท้ีทํ่าออกจากสวนป่า)) 

กรมป่าไม ้

8) 
 

ใบเบกิทางนําไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีไ่ดต้ามกฎหมาย 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีสง่ออกถา่นไม)้) 

กรมป่าไม ้

9) 
 

หนงัสอืรบัรองถา่นไมจ้ากการเผาไมท้ีป่ลกูขึน้ในทีด่นิกรรมสทิธิ์
หรอืมสีทิธิค์รองครอง (นอกจากใสนและไมย้าง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีสง่ออกถา่นไม)้) 

กรมป่าไม ้

10) 
 

หนงัสอืรบัรองชนดิของหอยและเปลอืกหอย 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(ใชใ้นกรณีขออนุญาตสง่ออกหอยมกุและผลติภัณฑ)์) 

กรมประมง 

11) 
 

หนงัสอืแจง้ขอ้มลูการขอสง่ออกสารกาเฟอนีไปนอก
ราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา2ฉบับ 
หมายเหต(ุ(ใชใ้นกรณีขออนุญาตสง่ออกสารกาเฟอนี)) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

12) 
 

หนงัสอืรบัรองวา่เป็นผูส้ง่ออกสนิคา้สารโพแทสเซยีมเพอรแ์มงกา
เนต 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิ 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
สาํเนา2ฉบับ 
หมายเหต(ุ(ใชใ้นกรณีขออนุญาตสง่ออกสารโพแทสเซยีมเพอรแ์มงกา
เนต)) 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/กลุม่งานหนังสอืสําคัญฯ 1 กรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวงพาณชิย ์ 563  ถนนนนทบรุตี.บาง

กระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 11000 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/ฝ่ายบรหิารงานทั่วไปกลุม่งานหนังสอืสําคัญฯ 1 กรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวงพาณชิย ์ 563  
ถนนนนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 11000 โทรศัพท ์0 2547 4825 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ออนไลน/์ผา่นเวปไซตก์รมการคา้ตา่งประเทศ http://www.dft.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

4) สายดว่นกรมการคา้ตา่งประเทศ 1385 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/สํานักงานการคา้ตา่งประเทศเขตทีย่ืน่คําขอ
(หมายเหต:ุ -) 

6) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คูม่อืการใชง้านระบบการขอใบอนุญาตและหนังสอืรับรองการสง่ออก-นําเขา้สนิคา้ทัว่ไปผา่นทางระบบ 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 28/07/2558 


