
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนสง่ออกสนิคา้ทีม่มีาตรการสง่ออก (กาแฟรบัอนุญาต) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูข้อจดทะเบยีนจะตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มดังน้ี 
1.1. เป็นนติบิคุคลทีม่วีตัถปุระสงคป์ระกอบพาณชิยกจิเป็นผูค้า้กาแฟหรอืสนิคา้ทางการเกษตรออกไปจําหน่ายตา่งประเทศ
สําหรับการสง่ออกกาแฟทีผ่ลติภายในประเทศ 
1.2. ตอ้งเป็นนติบิคุคลทีป่ระกอบการกจิการโรงงานผลติผลติภัณฑก์าแฟสําหรับการสง่ออกกาแฟทีผ่ลติจากเมล็ดกาแฟดบิที่
นําเขา้จากตา่งประเทศ 
1.3. ตอ้งไมเ่ป็นผูท้ีอ่ยูร่ะหวา่งการถกูเพกิถอนการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกกาแฟรับอนุญาตเวน้แตไ่ดพ้น้กําหนดระยะเวลาการถกู
เพกิถอนการจดทะเบยีนมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 
 
2. วธิกีารยืน่คําขอขึน้ทะเบยีน 
2.1. ผูป้ระกอบการตอ้งบันทกึขอ้มลูคําขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกกาแฟรับอนุญาตและสง่คํารอ้งพรอ้มทัง้สัง่พมิพคํ์าขอโดย
วธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสผ์า่นเว็บไซตข์องกรมการคา้ตา่งประเทศที ่http://www.dft.go.th/ 
2.2. ผูย้ืน่จะตอ้งเป็นผูม้บีัตรประจําตัวผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้ออกโดยกรมการคา้ตา่งประเทศทีม่อีายไุมน่อ้ยกวา่ 3 เดอืนนับตัง้แต่
วันยืน่ขอขึน้ทะเบยีน 
2.3. เอกสารประกอบคําขอขึน้ทะเบยีนทีเ่ป็นสําเนาตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยเป็นเจา้ของเอกสารและประทับตรา
สําคัญ (ถา้ม)ี 
2.4. กรณีผูป้ระกอบการไมม่ายืน่คําขอดว้ยตนเองใหแ้นบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรั้บมอบ
อํานาจ 
2.5. ระยะเวลาในการใหบ้รกิารขึน้อยูก่บัปรมิาณคําขอโดยเฉลีย่แลว้ไมเ่กนิ 1 วันทําการ 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท ์0 2547 4754 โทรสาร 0 2547 4757)) 
กลุม่งานทะเบยีนและขอ้มลูสํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศชัน้ 4 
กรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวงพาณชิย ์ 563  ถนนนนทบรุตี.
บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 11000/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

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

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานการคา้ตา่งประเทศเขต 1- 6 และเขต 8-9/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

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

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :1 วันทําการ 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีท่ะเบยีนตรวจสอบขอ้มลูและออกเลขทะเบยีนผูนํ้าเขา้ 
(หมายเหต:ุ -) 

3 ชัว่โมง สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 
2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนบันทกึผลการพจิารณาการขึน้ทะเบยีนเป็น
ผูนํ้าเขา้สนิคา้ 
(หมายเหต:ุ -) 

2 ชัว่โมง สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูอํ้านวยการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายลงนามหนังสอืรับขึน้
ทะเบยีนเป็นผูนํ้าเขา้ใหก้บัผูข้อขึน้ทะเบยีนและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทราบและเจา้หนา้ทีง่านสารบรรณบันทกึเลขทีอ่อก

3 ชัว่โมง สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
หนังสอืและวัน/เดอืน/ปีทีอ่อกหนังสอื 
และเจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนแจง้ผลการพจิารณารับขึน้ทะเบยีน
เป็นผูนํ้าเขา้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบเป็นลายลักษณอ์กัษรและบันทกึ
การอนุมัตลิงในระบบอเิล็กทรอนกิส ์
 
(หมายเหต:ุ -) 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุของผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หมดและลงชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีเป็นชาวตา่งชาตแิละลงลายมอืชือ่รับรองสําเนา
ถกูตอ้ง)) 

กรมการกงสลุ 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบรุายละเอยีดของวตัถปุระสงคป์ระกอบ
กจิการอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุผูม้อํีานาจลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับและประทับตรา
สําคัญ(ถา้ม)ี) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้

4) 
 

บตัรประจาํตวัผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุอายไุมน่อ้ยกวา่ 3 เดอืนนับตัง้แตว่ันยืน่ขอขึน้ทะเบยีน) 

สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศ 

5) 
 

แบบคาํขอจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกกาแฟรบัอนญุาต
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุสง่และพมิพคํ์าขอขึน้ทะเบยีนผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส)์ 

สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศ

6) 
 

ทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ (ภพ.20) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมสรรพากร 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนโรงงาน (รง.4) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุสําหรับการสง่ออกกาแฟทีผ่ลติจากเมล็ดกาแฟดบิทีนํ่าเขา้
จากตา่งประเทศ) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/กลุม่งานทะเบยีนและขอ้มลูสํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศชัน้ 4 กรมการคา้ตา่งประเทศ

กระทรวงพาณชิย ์ 563  ถนนนนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 11000 
(หมายเหต:ุ -) 



ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
2) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/ฝ่ายบรหิารงานทั่วไปสํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศชัน้ 4 กรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวง

พาณชิย ์ 563  ถนนนนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 11000โทรศัพท ์0 2547 4825 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/สํานักงานการคา้ตา่งประเทศเขตทีย่ืน่คําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

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

5) สายดว่นกรมการคา้ตา่งประเทศ 1385 
(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
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก

 
หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 28/07/2558 


