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I.	สินค้าหลัก

1.	 	 ข้าว

ผู้ประสงค์ส่งออกข้าว	พิกัดศุลกากร	 :	 1006.10	1006.20	1006.30	และ	

1006.40	 (ส�าหรับข้าวเปลือกและร�าข้าวในหลักการไม่อนุญาตให้ส่งออก)	 ได้

จ�าแนกการส่งออกข้าวเป็น	3	ประเภท	คอื	1)	การส่งออกข้าวท่ัวไป	2)	การส่งออก

ข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยโุรป	3)	การส่งออกข้าวโดยไม่มวีตัถปุระสงค์เพือ่

การค้า

1.1 การส่งออกข้าวทั่วไป

	 การส่งออกข้าวไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	อนุญาตให้ส่งออกโดยไม่จ�ากัด

จ�านวน	 ทั้งนี้ผู้ส่งออกจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการปฏิบัติ

การตามพระราชบญัญตักิารค้าข้าว	พ.ศ.	2489	(ปกข.)	ก�าหนดให้ผูป้ระกอบการฯ	

ต้องขออนุญาตประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	 ท่ี
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กรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์	ก่อนจึงจะท�าการค้าข้าวได้โดยมีคุณสมบัติ

และเงื่อนไข	ดังนี้

	 1.1.1	 กรณีเป็นผู้ส่งออกทั่วไป	ผู้ยื่นขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 (1)	เป็นบริษัทจ�ากัด	หรือบริษัทมหาชน	จ�ากัด

	 	 	 -	 จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไป

จ�าหน่ายต่างประเทศ

	 	 	 -	 มีโรงเก็บข้าวที่ได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายใน

	 	 	 -	 มีข้าวสารเป็นกรรมสิทธิ์	 (สต็อกข้าว)	 ไม่น้อยกว่า	 500	

ตัน	ส�าหรับบริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน	20	ล้านบาท	และไม่น้อยกว่า	1,000	

ตัน	ส�าหรับบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนเกิน	20	ล้านบาทขึ้นไป	ภายใน	15	วัน	นับ

แต่วันทีอ่อกหนงัสอือนญุาต	และตลอดเวลาทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ประกอบการค้าข้าว

	 	 (2)	กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ	 บริษัทที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

มีทุนรวมอยู่ด้วย	สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร	ที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น	

และต้องจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจ�าหน่ายต่างประเทศ

	 1.1.2	 กรณีเป็นผูส่้งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรอืหบีห่อ	(ขนาดบรรจุ

ไม่เกิน	12	กิโลกรัม)	ผู้ยื่นขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 (1)	เป็นบุคคลธรรมดา	 บริษัทจ�ากัด	 บริษัทมหาชนจ�ากัด	

รัฐวิสาหกิจ	 บริษัทที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วย	 สหกรณ์หรือ

กลุ่มเกษตรกร

	 	 (2)	จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจ�าหน่าย

ต่างประเทศเฉพาะข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อที่มีน�า้หนักข้าวสารสุทธิไม่เกิน	

12	กิโลกรัมต่อกล่องหรือหีบห่อ
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	 1.1.3	 กรณีเป็นผู้ส่งออกชายแดน	 ผู้ยื่นขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติ	

ดังนี้

	 	 (1)	เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนติบุิคคล	ท่ีมภีมิูล�าเนาอยูใ่นจงัหวดั

ชายแดนที่ติดต่อกับต่างประเทศ	 และมีวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจ�าหน่าย

ต่างประเทศเฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย

	 	 (2)	ส่งข้าวสารไปจ�าหน่ายต่างประเทศเฉพาะในจงัหวดัชายแดน

ที่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตมีภูมิล�าเนาอยู่ในพื้นที่	 โดยมีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 

วันละ	5	ล้านบาท

	 เมื่อกรมการค้าภายในอนุญาตแล้ว	 	 ผู้ส่งออกจะได้รับหนังสืออนุญาต

ให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจ�าหน่ายต่างประเทศและต้องด�าเนิน

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าว	 และขออนุญาตส่งออกข้าวต่อกรมการค้า 

ต่างประเทศต่อไป

1.2	การส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป

	 ตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปเพื่อชดเชย

ความเสยีหายอนัเนือ่งมาจากการขยายสมาชกิภาพและการทีส่หภาพยโุรปใช้ราคา

อ้างอิงในการค�านวณภาษีน�าเข้าข้าว	 สหภาพยุโรปตกลงให้การชดเชยด้วยการ

ยกเว้นหรอืลดหย่อนภาษสี�าหรบัการน�าเข้าบางประเภท	บางชนิดจากประเทศไทย	

มีหลักเกณฑ	์เงื่อนไข	และขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.2.1	 ต้องด�าเนินการตามขั้นตอนการส่งออกข้าวไปจ�าหน่าย 

ต่างประเทศ	และเพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 (1)	ขอรับจัดสรรปริมาณการส่งออก

	 	 	 ปริมาณส่งออกจะจัดสรรให้เฉพาะผู้ที่มีประวัติการส่งออก

ไปสหภาพยโุรปตามสดัส่วนโดยใช้ประวตัส่ิงออกย้อนหลงั	3	ปี	โดยปรมิาณส่งออก
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ข้าวแต่ละปีและอัตราภาษีน�าเข้าสหภาพยุโรปมีดังนี้

	 	 	 -	 ข้าวขาว	(พกิดั	1006.30)	จ�านวน	21,455	ตัน	อตัราภาษ	ี0

	 	 	 -	 ข้าวหกั	(พกิดั	1006.40)	จ�านวน	52,000	ตัน	อตัราภาษ	ี45

	 	 	 	 ยูโร/ตัน

	 	 (2)	การขอรับหนังสือรับรอง

	 	 	 (2.1)	 หลักเกณฑ์

	 	 	 	 ต้องขอหนงัสอืรบัรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยโุรป	

(Export	 Certificate)	 เพื่อใช้ส�าหรับประกอบการขอใบอนุญาตน�าเข้า	 (Import	

Licenses)	เพื่อสิทธิการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีจากสหภาพยุโรป	ตามปริมาณ

ที่ได้รับการจัดสรร

	 	 	 (2.2)	 เอกสารที่ใช้

	 	 	 	 -		แบบฟอร์ม	ยร.3	(ค�าขอหนังสือรับรองการส่งออก

ข้าวไปสหภาพยุโรป)

	 	 	 	 -		แบบฟอร์มหนงัสอืรบัรองการส่งออกข้าวไปสหภาพ

ยุโรป	(Export	Certificate	:	EC)
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	 	 	 (2.3)	 ระยะเวลาด�าเนินการไม่เกิน	1	วันท�าการ

	 	 	 (2.4)	 ค่าธรรมเนียมกรณ	ีข้าวขาวพิกัด	1006.30	ช�าระค่า

ธรรมเนียมพิเศษ	ในอัตรา	2,500	บาท/ตัน

1.3	การส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยไม่มีวตัถปุระสงค์เพือ่การค้า

	 ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์และวธิกีารส่งข้าว

ออกไปนอกราชอาณาจักร	โดยไม่มวีตัถปุระสงค์เพือ่การค้า	พ.ศ.	2545	ได้ก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตส่งออกข้าวไปต่างประเทศที่มิใช่เพื่อการค้าใน

ลักษณะดังต่อไปนี้

	 (1)	การส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักรส�าหรับเป็นของก�านัล	 หรือ

ของขวัญเพื่อการกุศล	ให้ขออนุญาตได้ไม่เกินครั้งละ	100	กิโลกรัม

	 (2)	การส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อบริโภคเองในครอบครัวที่

อยู่ในต่างประเทศ	ให้ขออนุญาตได้ไม่เกินเดือนละ	100	กิโลกรัม	ต่อครอบครัว

	 (3)	การส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจกัรให้ข้าราชการไทยซ่ึงประจ�าอยู่

ในต่างประเทศ	ให้ขออนุญาตได้ไม่เกินเดือนละ	200	กิโลกรัม	ต่อครอบครัว

	 (4)	การส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักรนอกเหนือจากกรณีตาม 

ข้อ	 (1)-(3)	 ให้ผู ้ขออนุญาตท�าหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็นพร้อมแสดง

หลักฐานประกอบเสนอต่อกรมการค้าต่างประเทศเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป

	 	 ผู้ประสงค์จะส่งออกข้าวไปต่างประเทศที่มิใช่เพ่ือการค้าสามารถ

ยืน่ค�าร้องขอรบัใบอนญุาตที	่ส�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ	โดยใช้เอกสาร	ดังนี้
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	 	 (1)	 ค�าร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร	

(สินค้าข้าว)	ข้าวเอกชน	(ข้าวส่งออกมิใช่การค้า)	(แบบ	อ.1)

	 	 (2)	 ใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร	 (สินค้าข้าว)	

ข้าวเอกชน	(ข้าวส่งออกมิใช่การค้า)	(แบบ	อ.2)	

	 	 (3)	 เมื่อยื่นค�าร้องขอรับใบอนุญาตตาม	 แบบ	 อ.1	 และ	 อ.2	 แล้ว	

ส�านักฯ	จะออกใบอนุญาตให้ภายใน	1	วัน	โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม	ซึ่งข้าวที่

ส่งออกไปต่างประเทศที่มิใช่เพื่อการค้าไม่ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพข้าว

 หมายเหต	ุผูส่้งออกสนิค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลไิทยและข้าวชนดิอืน่ๆ	

ท่ีมิใช่เพื่อการค้าปริมาณครั้งละไม่เกิน	 20	 กิโลกรัม	 ไม่ต้องขออนุญาตส่งออก	 

หากมีปริมาณเกินกว่าที่ก�าหนดต้องขออนุญาตจากกรมการค้าต่างประเทศ

ขั้นตอนการส่งออกข้าวไปจ�าหน่ายต่างประเทศ

ผู้ประสงค์ส่งออกข้าวไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามล�าดับ	ดังนี้

ขั้นตอนที่	 1	 ย่ืนค�าขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไป

จ�าหน่ายต่างประเทศ

ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ	1.1	หัวข้อการส่งออกข้าวทั่วไปสามารถยื่นขออนุญาต

เป็นผู ้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจ�าหน่ายต่างประเทศได้ท่ี	 

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	 2	 กรมการค้าภายใน	 หรือส�านักงานพาณิชย์

จังหวัด	โดยมีค่าธรรมเนียมและระยะเวลาในการด�าเนินการ	ดังนี้
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1.	 ผู้ส่งออกทั่วไป

	 (1)	แบบค�าขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว

	 (2)	ค่าธรรมเนียมออกหนังสือและการต่ออาย	ุฉบับละ	50,000	บาท	

	 (3)	เวลาด�าเนินการ	8	วันท�าการ

2.	 ผูส่้งออกข้าวสารบรรจกุล่องหรอืหบีห่อ	(ขนาดบรรจไุม่เกนิ	12	กโิลกรัม)

	 (1)	แบบค�าขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว

	 (2)	ค่าธรรมเนียมออกหนังสือและการต่ออาย	ุฉบับละ	20,000	บาท

	 (3)	เวลาด�าเนินการ	1	วันท�าการ

3.	 ผู้ส่งออกชายแดน

	 (1)	แบบค�าขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว

	 (2)	ค่าธรรมเนียมออกหนังสือและการต่ออาย	ุฉบับละ	5,000	บาท

	 (3)	เวลาด�าเนินการ	1	วันท�าการ	

เม่ือกรมการค้าภายในอนุญาตแล้ว	 ผู้ส่งออกจะได้รับหนังสืออนุญาตให้

ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	(แบบ	คข.6,	คข.7)	

ซึ่งก�าหนดอายุ	1	ปี	นับแต่วันที่ออกหนังสืออนุญาต
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ขั้นตอนที	่2	ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ	เพื่อขอ	User	Name	กลาง	และท�าบัตรประจ�า

ตวัผูส่้งออก-น�าเข้าสนิค้า/บตัรประจ�าตวัผูร้บัมอบอ�านาจด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์	

ที	่ส�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ	กรมการค้าต่างประเทศ	(ดรูายละเอยีดการขอ

มีบัตรประจ�าตัวผู้ส่งออก-น�าเข้า	ฯ	หน้า	91-96)

ขั้นตอนที	่3	ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าว

ให้น�าหนังสอือนญุาตตามขัน้ตอนที	่1	มายืน่แสดงความจ�านงขอขึน้ทะเบยีน

เป็น	 “ผู้ส่งออกข้าว”	 ต่อกองบริหารการค้าข้าว	 กรมการค้าต่างประเทศ	 โดยมี

เอกสารหลกัฐานประกอบการขอขึน้ทะเบียนและระยะเวลาในการด�าเนนิการ	ดงัน้ี

(1)	 แบบ	คพ.1	(แบบพิจารณาอนุญาตให้เป็นผู้ส่งออกข้าว)

(2)	 ส�าเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไป

จ�าหน่ายต่างประเทศ	(แบบ	คข.6,	คข.7)

(3)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	 หรือส�าเนาใบทะเบียน

พาณิชย์	(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)	(อายุไม่เกิน	6	เดือน)

(4)	 ส�าเนาภาพถ่ายบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้มีอ�านาจท�าการแทน

นิติบุคคล

(5)	 ส�าเนาใบทะเบยีนภาษีมลูค่าเพิม่	ภ.พ.20	หรือบัตรประจ�าตวัผูเ้สยีภาษี	

หรือ	ภ.พ.01	หรือ	ภ.พ.09



16

(6)	 ส�าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	(แบบ	บอจ.5)

(7)	 หนังสือมอบอ�านาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายก�าหนด	 

(กรณีที่ผู้มีอ�านาจมิได้มาด�าเนินการด้วยตนเอง)

(8)	 ส�าเนาภาพถ่ายบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ

ระยะเวลาด�าเนินการไม่เกิน	3	วันท�าการ	ไม่มีค่าธรรมเนียม	และผู้ส่งออก

จะได้รับหนังสือแจ้งการขึ้นทะเบียนพร้อมเลขทะเบียนประจ�าตัวผู้ส่งข้าวออกไป

นอกราชอาณาจักร	(เลขที่	ข.)

ขั้นตอนที่	4	การยื่นขอจดทะเบียนผู้ท�าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน

กรณส่ีงออกสนิค้าข้าวหอมมะลไิทย	ซึง่เป็นสนิค้ามาตรฐานจะต้องยืน่ค�าร้อง

ขอจดทะเบยีนผู้ท�าการค้าขาออกซึง่สนิค้ามาตรฐาน	(แบบ	มส.1)	อกีขัน้ตอนหนึง่

โดยยื่นค�าร้องผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์	 (http://ocs.

dft.go.th)	 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบค�าร้องขอโดยสแกน	 (Scan)	 

ผ่านระบบ	ดังนี้

(1)	 ค�าร้องขอจดทะเบียนเป็นผู ้ท�าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน	 

(แบบ	มส.1)

(2)	 ส�าเนาอนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจ�าหน่าย 

ต่างประเทศ	(แบบ	คข.6,	คข.7)

(3)	 ส�าเนาหลักฐานการข้ึนทะเบียนเป ็นผู ้ส ่งออกข้าวออกไปนอก 

ราชอาณาจักร	(เลขที่	ข.)
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(4)	 ส�าเนาใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท	 (แบบ	 พค.	

0401)	หรือใบส�าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์

(5)	 ส�าเนาหนงัสือรบัรองบรษิทัฯ	และวตัถปุระสงค์หรือส�าเนาหนงัสอืรบัรอง

รายงานการประชุมสหกรณ์/องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ

(6)	 ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

(7)	 ส�าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	(แบบ	บอจ.5)

(8)	 ส�าเนาหลักฐานการมีเงินทุนท่ีช�าระแล้วหรือที่น�ามาใช้ในการประกอบ

พาณิชยกิจตามที่จดทะเบียนไว้ไม่ต�่ากว่าหนึ่งล้านบาท

(9)	 หลกัฐานการครอบครองส�านกังาน	เช่น	ส�าเนาสญัญาซ้ือขายส�าเนาโฉนด

ที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์หนังสือสัญญาเช่าส�าเนาหนังสือสัญญายินยอม

(10)	ส�าเนาหลกัฐานการเป็นสมาชกิสมาคมการค้าชนดิทีข่อจดทะเบยีนเป็น

ผู้ท�าการค้าขาออก
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(11)	ส�าเนางบดุลและงบก�าไรขาดทุนของรอบระยะเวลาบัญชีครั้งหลังสุด

(12)	ตวัอย่างตราแผ่นป้ายสลากหรอืเครือ่งหมายทีใ่ช้เกีย่วกบัการส่งสนิค้าออก

(13)	ภาพถ่ายของกรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันบริษัท

(14)	ส�าเนาทะเบียนบ้านส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของกรรมการ	 

(ทุกท่าน)	ส�าเนา	Passport	Visa	Work	Permit	(กรณีบุคคลต่างด้าว)

(15)	ส�าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ภพ.20)	

(16)	ส�าเนาใบเสร็จรับเงินส�านักงานประกันสังคม	 และส�าเนาแบบรายการ

แสดงการส่งเงินสมทบพนักงาน	(สปส.1-10)

เม่ือผ่านการตรวจสอบจากส�านกังานมาตรฐานสนิค้า	กรมการค้าต่างประเทศ

แล้ว	 ผู้ส่งออกจะได้รับใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ท�าการค้าขาออกซึ่ง

สินค้ามาตรฐาน	(แบบ	มส.5)	มีอายุถึง	31	ธันวาคมของทุกปี	โดยมีค่าจดทะเบียน

ต่อชนิด	(ประเภท)	สินค้ามาตรฐานละ	2,500	บาท

ขั้นตอนที่	5	การขออนุญาตส่งออก

เมือ่ประสงค์จะส่งออกข้าวทกุชนดิ/ประเภทไปต่างประเทศ	จะต้องยืน่ค�าร้อง

ขอใบอนุญาตส่งออกข้าวทุกครั้งโดยยื่นทาง	 Internet	และขอรับใบอนุญาตได้ที่

ส�านักบริการการค้าต่างประเทศ	 ส่วนกลาง	 (จ.นนทบุรี)	 หรือส�านักงานพาณิชย์

จงัหวัด	(เชียงใหม่	เชียงราย	ตาก	หนองคาย	มกุดาหาร	สระแก้ว	ชลบรุ	ีและสงขลา	

(หาดใหญ่)	เอกสารหลักฐานประกอบและระยะเวลาด�าเนินการ	ดังนี้
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(1)	 แบบค�าขอใบอนุญาตส่งออกข้าว	(แบบ	คพ.2)

(2)	 แบบ	อ.1	และแบบ	อ.2

(3)	 แบบ	คพ.3	(หนังสือรายงานการแจ้งขาย)

(4)	 ใบก�ากบัสนิค้า	(Invoice)

โดยมรีะยะเวลาด�าเนนิการ	1	วนัท�าการ	ผูส่้งออกจะได้รับใบอนญุาตส่งออก

ข้าว	ซึ่งมีอายุการอนุญาต	1	เดือน	สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้อีก	2	ครั้งๆ	ละ	

1	เดือน

ขั้นตอนที	่6	ยื่นค�าร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า	(แบบ	มส.13)

ผู้ส่งออกต้องยื่นค�าร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า	(แบบ	มส.13/1	

ส�าหรับข้าวหอมมะลิ)	 ผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อ

ขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าต่อส�านักงานมาตรฐานสินค้า

ขั้นตอนที่	7	ตรวจสอบคุณภาพข้าวและตรวจสอบบรรจุหีบห่อก่อนส่งออกไป

ต่างประเทศ	

1.	 ผูส่้งออกข้าวทกุชนดิยกเว้นข้าวทีเ่ป็นสนิค้ามาตรฐาน	ต้องแจ้งส�านกังาน

คณะกรรมการตรวจข้าว	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	ให้ส่งเจ้าหน้าทีไ่ปด�าเนนิ

การตรวจสอบข้าวตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตส่งออกก่อนส่งมอบข้าวขึ้นเรือใหญ่	

เม่ือการตรวจสอบเสรจ็สิน้แล้ว	ผูส่้งออกจะได้รบัใบรับรองการตรวจสอบข้าวจาก

ส�านักงานคณะกรรมการตรวจข้าวเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากร
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2.	 ผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยทางด่านศุลกากรท่ีรัฐมนตรี

ก�าหนด	 (ท่ากรุงเทพ	ด่านศุลกากรแหลมฉบัง	ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกและด่าน

ศุลกากรปาดังเบซาร์)	 ต้องแจ้งบริษัทผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า	

(บริษัทเซอร์เวย์)	 ที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงานมาตรฐานสินค้า	 กรมการค้า

ต่างประเทศ	เพือ่ตรวจสอบมาตรฐานสนิค้าข้าวหอมมะลิไทยและขอรับใบรับรอง

มาตรฐานสินค้า	 (แบบ	 มส.24)	 จากส�านักงานมาตรฐานสินค้าเพื่อแสดงต่อ

เจ้าพนักงานศุลกากร

กรณีผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย	 ต้องประทับเครื่องหมาย

ส่งออก	 เคร่ืองหมายตรวจสอบ	 ส�าหรับสินค้าข้าวหอมมะลิไทย	 ให้ประทับ 

หมายเลขค�าร้องขอออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า	 (แบบ	 มส.13)	 /หรือรหัส	 

(Lot	Number)	หมายเลขหรอืวนัทีผ่ลติหรือวนัหมดอายแุละข้อความภาษาองักฤษ

ว่า	(THAI	HOM	MALI	RICE)

ขั้นตอนที	่8	ขอใบรับรองมาตรฐานสินค้า	(แบบ	มส.24)

ขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าต่อส�านักงานมาตรฐานสินค้า	(แบบ	มส.24/1)

ส�าหรบัข้าวหอมมะลไิทย	โดยมค่ีาธรรมเนยีม	130	บาท	ค่าแบบพมิพ์และค่าค�าร้อง

ขอออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า	 (แบบ	มส.13)	ชุดละ	10	บาท	และค่าบริการ

ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า	(แบบ	มส.24)	ชุดละ	120	บาท

ขั้นตอนที	่9	ด�าเนินพิธีการส่งออกที่กรมศุลกากรหรือด่านศุลกากร	

ผูส่้งออกน�าใบอนุญาตส่งออกข้าวพร้อมทัง้เอกสารอืน่ๆ	ท่ีเกีย่วข้องไปด�าเนนิ

พิธีการส่งออกที่กรมศุลกากร	หรือด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในใบอนุญาตส�าหรับผู้ท่ี
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ส่งออกสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย	ทางด่านศุลกากร/ท่าหรือที่ต่อไปนี้	คือ	

กรุงเทพ	แหลมฉบงั	สไุหงโก-ลกและปาดงัเบซาร์	จะต้องแสดงใบรับรองมาตรฐาน

สินค้า	(แบบ	มส.24)	ต่อเจ้าพนักงานศุลกากรด้วย

ขั้นตอนที	่10	รายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย

ผูส่้งออกต้องยืน่แบบรายงานเกีย่วกบัการส่งหรือน�าสินค้ามาตรฐานออกนอก

ราชอาณาจักร	 (แบบ	 มส.25)โดยต้องย่ืนผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค้า 

ทางอิเล็กทรอนิกส์	(ภายใน	15	วันนับแต่วันที่ส่งออก)
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สำนักสงเสริมการคาสินคาเกษตร 2 

กรมการคาภายใน โทร. 0 2547 6183
ผูสงออกยื่นเอกสารการขอขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกขาว

หมายเหตุ 

- แบบ คพ.1 (แบบพิจารณาอนุญาตใหเปนผูสงออกขาว)
- สำเนาหนังสืออนุญาตใหประกอบการคาขาวประเภทคาขาวสงไปจำหนาย
 ตางประเทศ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล หรือสำเนาใบทะเบียน
 พาณิชย (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) (อายุไมเกิน 6 เดือน)
- สำเนาภาพถายบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ.20 หรือบัตรประจำตัวผูเสียภาษี หรือ 
 ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.09
- สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5)
- หนังสือมอบอำนาจ พรอมติดอากรแสตมปตามที่กฎหมายกำหนด
 (กรณีที่ผูมีอำนาจมิไดมาดำเนินการดวยตนเอง)
- สำเนาภาพถายบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ

ขั้นตอน

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

หนวยงานติดตอ เอกสารหลักฐาน

ยื่นคำขออนุญาตเปนผูประกอบการคาขาว
ประเภทคาขาวสงไปจำหนายตางประเทศ

ขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกขาว

ลงทะเบียนผูประกอบการ

การขออนุญาตสงออก

ตรวจสอบคุณภาพขาวและตรวจสอบ
บรรจุหีบหอกอนสงออกไปตางประเทศ

ขอใบรับรองมาตรฐานสินคา (แบบ มส.24)

ดำเนินพิธีการสงออกที่กรมศุลกากร

หรือดานศุลกากร

การยื่นขอจดทะเบียนผูทำการคาขาออก
ซึ่งสินคามาตรฐาน

ยื่นคำรองขอใหออกใบรับรองมาตรฐาน
สินคา (แบบ มส.13)

รายงานการสงออกสินคามาตรฐาน
ขาวหอมมะลิไทย

สำนักบริการการคาตางประเทศ 

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2 547 4837

กองบริหารการคาขาว 

กรมการคาตางประเทศ โทร. 02 2547 4833

สำนักบริการการคาตางประเทศ 

กรมการคาตางประเทศ โทร.  0 2547 4828

กรมศุลกากร 

ศูนยบริการศุลกากร สายดวน 1164

สำนักงานมาตรฐานสินคา 

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4749

http://ocs.dft.go.th

 กรณีสงออกขาวที่ไมจัดเปนสินคามาตรฐาน 
 แจงคณะกรรมการตรวจขาว สภาหอการคา
 แหงประเทศไทย 
 กรณีสงออกขาวที่เปนสินคามาตรฐาน 
 แจงผูประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินคา 
 (บริษัทเซอรเวย)

สำนักงานมาตรฐานสินคา 

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4746

http://ocs.dft.go.th

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 5148

http://ocs.dft.go.th

ตามที่กรมศุลกากรกำหนด
- กรณีการสงออกขาวทุกชนิดยกเวนที่เปน

 สินคามาตรฐาน ใหดำเนินการเฉพาะ

 ขั้นตอนที่ 1-3, 5, 6, 8, และ 9

-  ขาวที่จัดเปนสินคามาตรฐาน คือ 

 ขาวหอมมะลิไทย

ขั้นตอนการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ
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สำนักสงเสริมการคาสินคาเกษตร 2 

กรมการคาภายใน โทร. 0 2547 6183
ผูสงออกยื่นเอกสารการขอขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกขาว

หมายเหตุ 

- แบบ คพ.1 (แบบพิจารณาอนุญาตใหเปนผูสงออกขาว)
- สำเนาหนังสืออนุญาตใหประกอบการคาขาวประเภทคาขาวสงไปจำหนาย
 ตางประเทศ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล หรือสำเนาใบทะเบียน
 พาณิชย (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) (อายุไมเกิน 6 เดือน)
- สำเนาภาพถายบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ.20 หรือบัตรประจำตัวผูเสียภาษี หรือ 
 ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.09
- สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5)
- หนังสือมอบอำนาจ พรอมติดอากรแสตมปตามที่กฎหมายกำหนด
 (กรณีที่ผูมีอำนาจมิไดมาดำเนินการดวยตนเอง)
- สำเนาภาพถายบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ

ขั้นตอน

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

หนวยงานติดตอ เอกสารหลักฐาน

ยื่นคำขออนุญาตเปนผูประกอบการคาขาว
ประเภทคาขาวสงไปจำหนายตางประเทศ

ขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกขาว

ลงทะเบียนผูประกอบการ

การขออนุญาตสงออก

ตรวจสอบคุณภาพขาวและตรวจสอบ
บรรจุหีบหอกอนสงออกไปตางประเทศ

ขอใบรับรองมาตรฐานสินคา (แบบ มส.24)

ดำเนินพิธีการสงออกที่กรมศุลกากร

หรือดานศุลกากร

การยื่นขอจดทะเบียนผูทำการคาขาออก
ซึ่งสินคามาตรฐาน

ยื่นคำรองขอใหออกใบรับรองมาตรฐาน
สินคา (แบบ มส.13)

รายงานการสงออกสินคามาตรฐาน
ขาวหอมมะลิไทย

สำนักบริการการคาตางประเทศ 

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2 547 4837

กองบริหารการคาขาว 

กรมการคาตางประเทศ โทร. 02 2547 4833

สำนักบริการการคาตางประเทศ 

กรมการคาตางประเทศ โทร.  0 2547 4828

กรมศุลกากร 

ศูนยบริการศุลกากร สายดวน 1164

สำนักงานมาตรฐานสินคา 

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4749

http://ocs.dft.go.th

 กรณีสงออกขาวที่ไมจัดเปนสินคามาตรฐาน 
 แจงคณะกรรมการตรวจขาว สภาหอการคา
 แหงประเทศไทย 
 กรณีสงออกขาวที่เปนสินคามาตรฐาน 
 แจงผูประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินคา 
 (บริษัทเซอรเวย)

สำนักงานมาตรฐานสินคา 

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4746

http://ocs.dft.go.th

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 5148

http://ocs.dft.go.th

ตามที่กรมศุลกากรกำหนด
- กรณีการสงออกขาวทุกชนิดยกเวนที่เปน

 สินคามาตรฐาน ใหดำเนินการเฉพาะ

 ขั้นตอนที่ 1-3, 5, 6, 8, และ 9

-  ขาวที่จัดเปนสินคามาตรฐาน คือ 

 ขาวหอมมะลิไทย

สำนักสงเสริมการคาสินคาเกษตร 2 

กรมการคาภายใน โทร. 0 2547 6183
ผูสงออกยื่นเอกสารการขอขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกขาว

หมายเหตุ 

- แบบ คพ.1 (แบบพิจารณาอนุญาตใหเปนผูสงออกขาว)
- สำเนาหนังสืออนุญาตใหประกอบการคาขาวประเภทคาขาวสงไปจำหนาย
 ตางประเทศ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล หรือสำเนาใบทะเบียน
 พาณิชย (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) (อายุไมเกิน 6 เดือน)
- สำเนาภาพถายบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ.20 หรือบัตรประจำตัวผูเสียภาษี หรือ 
 ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.09
- สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5)
- หนังสือมอบอำนาจ พรอมติดอากรแสตมปตามที่กฎหมายกำหนด
 (กรณีที่ผูมีอำนาจมิไดมาดำเนินการดวยตนเอง)
- สำเนาภาพถายบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ

ขั้นตอน

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

หนวยงานติดตอ เอกสารหลักฐาน

ยื่นคำขออนุญาตเปนผูประกอบการคาขาว
ประเภทคาขาวสงไปจำหนายตางประเทศ

ขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกขาว

ลงทะเบียนผูประกอบการ

การขออนุญาตสงออก

ตรวจสอบคุณภาพขาวและตรวจสอบ
บรรจุหีบหอกอนสงออกไปตางประเทศ

ขอใบรับรองมาตรฐานสินคา (แบบ มส.24)

ดำเนินพิธีการสงออกที่กรมศุลกากร

หรือดานศุลกากร

การยื่นขอจดทะเบียนผูทำการคาขาออก
ซึ่งสินคามาตรฐาน

ยื่นคำรองขอใหออกใบรับรองมาตรฐาน
สินคา (แบบ มส.13)

รายงานการสงออกสินคามาตรฐาน
ขาวหอมมะลิไทย

สำนักบริการการคาตางประเทศ 

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2 547 4837

กองบริหารการคาขาว 

กรมการคาตางประเทศ โทร. 02 2547 4833

สำนักบริการการคาตางประเทศ 

กรมการคาตางประเทศ โทร.  0 2547 4828

กรมศุลกากร 

ศูนยบริการศุลกากร สายดวน 1164

สำนักงานมาตรฐานสินคา 

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4749

http://ocs.dft.go.th

 กรณีสงออกขาวที่ไมจัดเปนสินคามาตรฐาน 
 แจงคณะกรรมการตรวจขาว สภาหอการคา
 แหงประเทศไทย 
 กรณีสงออกขาวที่เปนสินคามาตรฐาน 
 แจงผูประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินคา 
 (บริษัทเซอรเวย)

สำนักงานมาตรฐานสินคา 

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4746

http://ocs.dft.go.th

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 5148

http://ocs.dft.go.th

ตามที่กรมศุลกากรกำหนด
- กรณีการสงออกขาวทุกชนิดยกเวนที่เปน

 สินคามาตรฐาน ใหดำเนินการเฉพาะ

 ขั้นตอนที่ 1-3, 5, 6, 8, และ 9

-  ขาวที่จัดเปนสินคามาตรฐาน คือ 

 ขาวหอมมะลิไทย
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2.	 	 ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง

เป็นสินค้ามาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร	 0714.10	 มีความหมายครอบคลุม

ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากการแปรสภาพหวัมนัส�าปะหลงั	ไม่ว่าจะมลัีกษณะป่น	หรือเป็น

ชิน้	แผ่น	ก้อน	แท่งเมด็	หรอืลักษณะอ่ืนใดท่ีไม่ใช้ส�าหรบับรโิภค	และไม่หมายความ

รวมถึงแป้งมันส�าปะหลัง	 กากมันส�าปะหลัง	 และมันส�าปะหลังที่ปอกเปลือกให้

สะอาด	แล้วบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมที่แสดงให้เห็นว่าใช้ส�าหรับบริโภค

1)	 เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออก	 กล่าวคือ	 ต้องขออนุญาต 

ส่งออกทกุคร้ัง	ซึง่ในทางปฏิบัติจะอนุญาตให้ส่งออกได้โดยไม่จ�ากดัปริมาณ	ยกเว้น

ในช่วงที่มีการก�าหนดหลักเกณฑ์จะพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกตามเง่ือนไขที่

ก�าหนดไว้

2)	 ผู้ส่งออกต้องจดทะเบียนเป็นผู้ท�าการค้าขาออกซ่ึงสินค้ามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังและการส่งออกสินค้าจะต้องส่งออกทางด่านศุลกากรท่ี

ก�าหนดทุกครั้ง	 และต้องมีใบรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงาน

ศุลกากร
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ขั้นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง

ผู้ประสงค์ส่งออกผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงัไปจ�าหน่ายต่างประเทศต้องปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย	และระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามล�าดับ	ดังนี้

ขั้นตอนที่	1	 ท�าบัตรประจ�าตัวผู้ส่งออก-น�าเข้าสินค้า	 (ดูรายละเอียดการขอ 

มีบัตรฯ	หน้า	91-96)

ขั้นตอนที	่2	 การยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ท�าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน

กรณีส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังเป็นผู้ขอจดทะเบียนใหม่

(รายใหม่)	ต้องเข้าระบบลงทะเบียนผูป้ระกอบการ	(Registration	Database)	

ในเว็บไซต์	www.dft.go.th	เพื่อขอรับ	User	Name	กลาง	หลังจากได้รับ	User	

Name	แล้วให้ยื่นค�าร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ท�าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน	

(แบบ	 มส.1)	 ผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต	์

http://ocs.dft.go.th	 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบค�าร้องขอโดยสแกน	

(Scan)	ผ่านระบบ	ดังนี้

1.	 ส�าเนาใบส�าคัญการแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทฯ	 (แบบ	 

พค.0401)	หรือส�าเนาใบส�าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์	(กรณีเป็นสหกรณ์)

2.	 ส�าเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนและวัตถุประสงค์หรือส�าเนา

หนังสือรับรองรายงานการประชุมสหกรณ์/องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ

3.	 ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

4.	 ส�าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	(แบบ	บอจ.5)
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5.	 หลกัฐานการครอบครองส�านกังาน	เช่น	ส�าเนาสญัญาซ้ือขายส�าเนาโฉนด

ที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์หนังสือสัญญาเช่าช่วงส�านักงานฯ	 หรือหนังสือยินยอมให้

อาศัยท�างาน

6.	 หลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมการค้าชนิดท่ีขอจดทะเบียนเป็น 

ผู้ท�าการค้าขาออก

7.	 ส�าเนางบดุลและงบก�าไรขาดทุนของรอบระยะเวลาบัญชีครั้งหลังสุด

8.	 ตัวอย่างตราแผ่นป้ายสลากหรือเครื่องหมายที่ใช้เกี่ยวกับการส่ง 

สินค้าออก

9.	 ภาพถ่ายของกรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันบริษัท

10.	 ส�าเนาทะเบียนบ้านส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของกรรมการ	 

(ทุกท่าน)	ส�าเนา	Passport	Visa	Work	Permit	(กรณีบุคคลต่างด้าว)

11.	 ส�าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ภพ.20)

12.	 ส�าเนาใบเสร็จรับเงินส�านักงานประกันสังคมและส�าเนาแบบรายการ

แสดงการส่งเงินสมทบพนักงาน	(สปส.1-10)

เมือ่ผ่านการตรวจสอบจากส�านกังานมาตรฐานสนิค้ากรมการค้าต่างประเทศ

แล้วผู้ส่งออกจะได้รับใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ท�าการค้าขาออกซ่ึง

สินค้ามาตรฐาน	(แบบ	มส.5)	มีอายุถึง	31	ธันวาคมของทุกปีโดยมีค่าจดทะเบียน

ต่อชนิด(ประเภท)	สินค้ามาตรฐานละ	2,500	บาท

ขั้นตอนที	่3	 ยื่นแบบค�าขอให้ตรวจสอบสต็อก

ขั้นตอนที	่4	 การขออนุญาตส่งออก

เมื่อประสงค์จะส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	(มันเส้น/มันอัดเม็ด/มันป่น)	

ไปต่างประเทศ	 จะต้องยื่นค�าร้องขอใบอนุญาตส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	
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(แบบ	อ.2)	ทุกครั้ง	โดยยื่นทาง	Internet	และขอรับใบอนุญาตได้ที่ส�านักบริการ

การค้าต่างประเทศส่วนกลาง	(จ.นนทบุรี)	หลักฐานประกอบ	ดังนี	้หลักฐานการ

ซื้อขาย	เช่น	สัญญาการซื้อขาย	(Contract)	

ขั้นตอนที	่5	 ยื่นค�าร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า	 (ตามแบบ	 มส.13)	 

ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนที	่6	 จัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังโดย 

ผูต้รวจสอบมาตรฐานสนิค้า	(Surveyor)	ทีไ่ด้รบัใบอนญุาตจากส�านกังานมาตรฐาน

สินค้า

ขั้นตอนที	่7	 ขอรบัใบรบัรองมาตรฐานสนิค้า	(ตามแบบ	มส.	24)	ท่ีสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย

ขั้นตอนที่	8	 ขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Certificate	of	Origin	 (เฉพาะ

กรณีการส่งออกไปสหภาพยุโรปต้องใช้	Certificate	of	Origin	for	Imports	of	

Products	 Subject	 to	 Special	 Non-Preferential	 Import	 Arrangemints	

into	 the	 European	 Union)	 ที่ส�านักบริการการค้าต่างประเทศ	 กรมการค้า 

ต่างประเทศ

ขั้นตอนที่	9	 ด�าเนินการตามขั้นตอนศุลกากร	ที่กรมศุลกากร

ขั้นตอนที	่10		รายงานการส่งออกผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลังต่อส�านกังานมาตรฐาน

สินค้า	 (แบบ	 มส.25)	 ผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส	์ 

(ภายใน	15	วัน	นับแต่วันที่ส่งออก)
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ผูขอจดทะเบียนสามารถยื่นคำรองขอ (แบบ มส.1) 

ผานระบบบริการมาตรฐานสินคาทางอิเล็กทรอนิกส 

(http://ocd.dft.go.th) พรอมแนบเอกสารและหลักฐาน

ประกอบคำรองขอ โดยสแกน (Scan) ผานระบบดังนี้

1. สำเนาใบสำคัญการแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทฯ 

 (แบบ พค.0401) หรือสำเนาใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ 

 (กรณีเปนสหกรณ)

2.   สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/หางหุนสวน และวัตถุประสงค

 หรือสำเนาหนังสือรับรองรายงานการประชุมสหกรณ/องคการ 

 หรือ หนวยงานของรัฐ

3.   สำเนาหนังสือบริคนหสนธิและขอบังคับของบริษัท

4.   สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5)

5.   หลักฐานการครอบครองสำนักงาน เชน สำเนาสัญญาซื้อขาย 

 สำเนาโฉนดที่ดินเจาของกรรมสิทธิ์ หนังสือสัญญาเชา

 ชวงสำนักงานฯ หรือ หนังสือยินยอมใหอาศัยทำงาน

6.   หลักฐานการเปนสมาชิกสมาคมการคาชนิดที่ขอจดทะเบียน

 เปนผูทำการคาขาออก

7.   สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบระยะเวลาบัญชี

 ครั้งหลังสุด

8.   ตัวอยางตรา แผนปาย สลาก หรือเครื่องหมายที่ใชเกี่ยวกับ

 การสงสินคาออก

9.   ภาพถายของกรรมการผูมีอำนาจผูกพันบริษัท

10. สำเนาทะเบียนบาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ

 กรรมการ (ทุกทาน) สำเนา Passport Visa Work Permit  

 (กรณีบุคคลตางดาว)

11. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20)

12. สำเนาใบเสร็จรับเงินสำนักงานประกันสังคม และสำเนา

 แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบพนักงาน (สปส.1-10)

หลักฐานการซื้อขาย เชน

สัญญาการซื้อขาย (Contract)

หมายเหตุ*: ยื่นตอสภาหอการคาฯ

ตามที่กรมศุลกากรกำหนด

1  แบบคำขอรับการตรวจคุณสมบัติทางดาน

 ถิ่นกำเนิดเพื่อขอใชสิทธิพิเศษทางดาน

 ภาษีศุลกากร

2.  สำเนาใบอนุญาตสงออก

3.  สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินคา

4.  สำเนาใบขนสินคาขาออกที่เจาหนาที่

 ศุลกากรสลักหลัง (Status 04)

5.  Commercial Invoice

6.  สำเนาใบตราสงสินคา (B/L)

ขั้นตอน

02

หนวยงานติดตอ เอกสารหลักฐาน

จดทะเบียนเปนผูทำการคาขาออกซึ่งสินคามาตรฐาน  

(ยื่นผานระบบบริการมาตรฐานสินคาทางอิเล็กทรอนิกส)

03
ยื่นแบบคำขอใหตรวจสอบสต็อก 
(กรณีมีประกาศกำหนดใหมีการตรวจสต็อก) 
*กอนรอบการตรวจสอบอยางนอย 2 วันทำการ*

-  กทม/ปริมณฑล ไมเกิน 3 วันทำการ

-  ตางจังหวัด 5 วันทำการ

-  ประมาณ 1 วันทำการ

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4828

04 ยื่นขอใบอนุญาตสงออก      

(ตามเบบ อ.2)

สำนักบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ

-  ประมาณ 1 วันทำการ

05 ยื่นคำรองขอใหออกใบรับรองมาตรฐานสินคา 

(ตามแบบ มส.13)

สภาหอการคาแหงประเทศไทย  

โทร. 0 2622 1860-75 ตอ 550-557

-  ระยะเวลาขึ้นอยูกับปริมาณที่ตรวจ

06 ติดตอผูตรวจสอบ (Surveyor) 

เพื่อตรวจสอบมาตรฐานสินคา

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 5148

http://ocs.dft.go.th

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4749

http://ocs.dft.go.th

01 การทำบัตรประจำตัวผูสงออก-นำเขาสินคา พรอม

การขึ้นทะเบียน Digital Signature

สำนักงานบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ 

โทร. 0 2547 4837, 0 2547 4754

บริษัทตรวจสอบ (Surveyor)

ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการคาตางประเทศ

http://ocs.dft.go.th

-  ประมาณ 1 วันทำการ

07 ขอใบรับรองมาตรฐานสินคา (ตามแบบ มส.24
สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

 โทร. 0 2622 1860-75 ตอ 550-557

-  ประมาณ 1 วันทำการ

08  กรณีประเทศที่มีขอตกลงทางการคา ยื่นขอใบรับรอง

แหลงกำเนิดสินคาเพื่อสงออกภายใตสิทธิประโยชนที่ไดรับ

สำนักบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4827

10 รายงานการสงออก (แบบ มส. 25) ภายใน 15 วัน นับแตวันสงออก 

(ยื่นผานระบบบริการมาตรฐานสินคาทางอิเล็กทรอนิกส)

-  ระยะเวลาตามที่กรมศุลกากรกำหนด

09 ดำเนินการตามขั้นตอนศุลกากร
กรมศุลกากร

ศูนยบริการศุลกากร สายดวน 1164

ขั้นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	(มันเส้น/มันอัดเม็ด/มันป่น)
*	ไม่รวมกากมันส�าปะหลัง
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ผูขอจดทะเบียนสามารถยื่นคำรองขอ (แบบ มส.1) 

ผานระบบบริการมาตรฐานสินคาทางอิเล็กทรอนิกส 

(http://ocd.dft.go.th) พรอมแนบเอกสารและหลักฐาน

ประกอบคำรองขอ โดยสแกน (Scan) ผานระบบดังนี้

1. สำเนาใบสำคัญการแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทฯ 

 (แบบ พค.0401) หรือสำเนาใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ 

 (กรณีเปนสหกรณ)

2.   สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/หางหุนสวน และวัตถุประสงค

 หรือสำเนาหนังสือรับรองรายงานการประชุมสหกรณ/องคการ 

 หรือ หนวยงานของรัฐ

3.   สำเนาหนังสือบริคนหสนธิและขอบังคับของบริษัท

4.   สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5)

5.   หลักฐานการครอบครองสำนักงาน เชน สำเนาสัญญาซื้อขาย 

 สำเนาโฉนดที่ดินเจาของกรรมสิทธิ์ หนังสือสัญญาเชา

 ชวงสำนักงานฯ หรือ หนังสือยินยอมใหอาศัยทำงาน

6.   หลักฐานการเปนสมาชิกสมาคมการคาชนิดที่ขอจดทะเบียน

 เปนผูทำการคาขาออก

7.   สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบระยะเวลาบัญชี

 ครั้งหลังสุด

8.   ตัวอยางตรา แผนปาย สลาก หรือเครื่องหมายที่ใชเกี่ยวกับ

 การสงสินคาออก

9.   ภาพถายของกรรมการผูมีอำนาจผูกพันบริษัท

10. สำเนาทะเบียนบาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ

 กรรมการ (ทุกทาน) สำเนา Passport Visa Work Permit  

 (กรณีบุคคลตางดาว)

11. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20)

12. สำเนาใบเสร็จรับเงินสำนักงานประกันสังคม และสำเนา

 แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบพนักงาน (สปส.1-10)

หลักฐานการซื้อขาย เชน

สัญญาการซื้อขาย (Contract)

หมายเหตุ*: ยื่นตอสภาหอการคาฯ

ตามที่กรมศุลกากรกำหนด

1  แบบคำขอรับการตรวจคุณสมบัติทางดาน

 ถิ่นกำเนิดเพื่อขอใชสิทธิพิเศษทางดาน

 ภาษีศุลกากร

2.  สำเนาใบอนุญาตสงออก

3.  สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินคา

4.  สำเนาใบขนสินคาขาออกที่เจาหนาที่

 ศุลกากรสลักหลัง (Status 04)

5.  Commercial Invoice

6.  สำเนาใบตราสงสินคา (B/L)

ขั้นตอน

02

หนวยงานติดตอ เอกสารหลักฐาน

จดทะเบียนเปนผูทำการคาขาออกซึ่งสินคามาตรฐาน  

(ยื่นผานระบบบริการมาตรฐานสินคาทางอิเล็กทรอนิกส)

03
ยื่นแบบคำขอใหตรวจสอบสต็อก 
(กรณีมีประกาศกำหนดใหมีการตรวจสต็อก) 
*กอนรอบการตรวจสอบอยางนอย 2 วันทำการ*

-  กทม/ปริมณฑล ไมเกิน 3 วันทำการ

-  ตางจังหวัด 5 วันทำการ

-  ประมาณ 1 วันทำการ

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4828

04 ยื่นขอใบอนุญาตสงออก      

(ตามเบบ อ.2)

สำนักบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ

-  ประมาณ 1 วันทำการ

05 ยื่นคำรองขอใหออกใบรับรองมาตรฐานสินคา 

(ตามแบบ มส.13)

สภาหอการคาแหงประเทศไทย  

โทร. 0 2622 1860-75 ตอ 550-557

-  ระยะเวลาขึ้นอยูกับปริมาณที่ตรวจ

06 ติดตอผูตรวจสอบ (Surveyor) 

เพื่อตรวจสอบมาตรฐานสินคา

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 5148

http://ocs.dft.go.th

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4749

http://ocs.dft.go.th

01 การทำบัตรประจำตัวผูสงออก-นำเขาสินคา พรอม

การขึ้นทะเบียน Digital Signature

สำนักงานบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ 

โทร. 0 2547 4837, 0 2547 4754

บริษัทตรวจสอบ (Surveyor)

ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการคาตางประเทศ

http://ocs.dft.go.th

-  ประมาณ 1 วันทำการ

07 ขอใบรับรองมาตรฐานสินคา (ตามแบบ มส.24
สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

 โทร. 0 2622 1860-75 ตอ 550-557

-  ประมาณ 1 วันทำการ

08  กรณีประเทศที่มีขอตกลงทางการคา ยื่นขอใบรับรอง

แหลงกำเนิดสินคาเพื่อสงออกภายใตสิทธิประโยชนที่ไดรับ

สำนักบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4827

10 รายงานการสงออก (แบบ มส. 25) ภายใน 15 วัน นับแตวันสงออก 

(ยื่นผานระบบบริการมาตรฐานสินคาทางอิเล็กทรอนิกส)

-  ระยะเวลาตามที่กรมศุลกากรกำหนด

09 ดำเนินการตามขั้นตอนศุลกากร
กรมศุลกากร

ศูนยบริการศุลกากร สายดวน 1164

ผูขอจดทะเบียนสามารถยื่นคำรองขอ (แบบ มส.1) 

ผานระบบบริการมาตรฐานสินคาทางอิเล็กทรอนิกส 

(http://ocd.dft.go.th) พรอมแนบเอกสารและหลักฐาน

ประกอบคำรองขอ โดยสแกน (Scan) ผานระบบดังนี้

1. สำเนาใบสำคัญการแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทฯ 

 (แบบ พค.0401) หรือสำเนาใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ 

 (กรณีเปนสหกรณ)

2.   สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/หางหุนสวน และวัตถุประสงค

 หรือสำเนาหนังสือรับรองรายงานการประชุมสหกรณ/องคการ 

 หรือ หนวยงานของรัฐ

3.   สำเนาหนังสือบริคนหสนธิและขอบังคับของบริษัท

4.   สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5)

5.   หลักฐานการครอบครองสำนักงาน เชน สำเนาสัญญาซื้อขาย 

 สำเนาโฉนดที่ดินเจาของกรรมสิทธิ์ หนังสือสัญญาเชา

 ชวงสำนักงานฯ หรือ หนังสือยินยอมใหอาศัยทำงาน

6.   หลักฐานการเปนสมาชิกสมาคมการคาชนิดที่ขอจดทะเบียน

 เปนผูทำการคาขาออก

7.   สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบระยะเวลาบัญชี

 ครั้งหลังสุด

8.   ตัวอยางตรา แผนปาย สลาก หรือเครื่องหมายที่ใชเกี่ยวกับ

 การสงสินคาออก

9.   ภาพถายของกรรมการผูมีอำนาจผูกพันบริษัท

10. สำเนาทะเบียนบาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ

 กรรมการ (ทุกทาน) สำเนา Passport Visa Work Permit  

 (กรณีบุคคลตางดาว)

11. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20)

12. สำเนาใบเสร็จรับเงินสำนักงานประกันสังคม และสำเนา

 แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบพนักงาน (สปส.1-10)

หลักฐานการซื้อขาย เชน

สัญญาการซื้อขาย (Contract)

หมายเหตุ*: ยื่นตอสภาหอการคาฯ

ตามที่กรมศุลกากรกำหนด

1  แบบคำขอรับการตรวจคุณสมบัติทางดาน

 ถิ่นกำเนิดเพื่อขอใชสิทธิพิเศษทางดาน

 ภาษีศุลกากร

2.  สำเนาใบอนุญาตสงออก

3.  สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินคา

4.  สำเนาใบขนสินคาขาออกที่เจาหนาที่

 ศุลกากรสลักหลัง (Status 04)

5.  Commercial Invoice

6.  สำเนาใบตราสงสินคา (B/L)

ขั้นตอน

02

หนวยงานติดตอ เอกสารหลักฐาน

จดทะเบียนเปนผูทำการคาขาออกซึ่งสินคามาตรฐาน  

(ยื่นผานระบบบริการมาตรฐานสินคาทางอิเล็กทรอนิกส)

03
ยื่นแบบคำขอใหตรวจสอบสต็อก 
(กรณีมีประกาศกำหนดใหมีการตรวจสต็อก) 
*กอนรอบการตรวจสอบอยางนอย 2 วันทำการ*

-  กทม/ปริมณฑล ไมเกิน 3 วันทำการ

-  ตางจังหวัด 5 วันทำการ

-  ประมาณ 1 วันทำการ

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4828

04 ยื่นขอใบอนุญาตสงออก      

(ตามเบบ อ.2)

สำนักบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ

-  ประมาณ 1 วันทำการ

05 ยื่นคำรองขอใหออกใบรับรองมาตรฐานสินคา 

(ตามแบบ มส.13)

สภาหอการคาแหงประเทศไทย  

โทร. 0 2622 1860-75 ตอ 550-557

-  ระยะเวลาขึ้นอยูกับปริมาณที่ตรวจ

06 ติดตอผูตรวจสอบ (Surveyor) 

เพื่อตรวจสอบมาตรฐานสินคา

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 5148

http://ocs.dft.go.th

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4749

http://ocs.dft.go.th

01 การทำบัตรประจำตัวผูสงออก-นำเขาสินคา พรอม

การขึ้นทะเบียน Digital Signature

สำนักงานบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ 

โทร. 0 2547 4837, 0 2547 4754

บริษัทตรวจสอบ (Surveyor)

ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการคาตางประเทศ

http://ocs.dft.go.th

-  ประมาณ 1 วันทำการ

07 ขอใบรับรองมาตรฐานสินคา (ตามแบบ มส.24
สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

 โทร. 0 2622 1860-75 ตอ 550-557

-  ประมาณ 1 วันทำการ

08  กรณีประเทศที่มีขอตกลงทางการคา ยื่นขอใบรับรอง

แหลงกำเนิดสินคาเพื่อสงออกภายใตสิทธิประโยชนที่ไดรับ

สำนักบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4827

10 รายงานการสงออก (แบบ มส. 25) ภายใน 15 วัน นับแตวันสงออก 

(ยื่นผานระบบบริการมาตรฐานสินคาทางอิเล็กทรอนิกส)

-  ระยะเวลาตามที่กรมศุลกากรกำหนด

09 ดำเนินการตามขั้นตอนศุลกากร
กรมศุลกากร

ศูนยบริการศุลกากร สายดวน 1164
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3.	 	 แป้งมันส�าปะหลัง	

เป็นสินค้ามาตรฐานพกัิดศลุกากร	1108.14.00	ซ่ึงมคี�าจ�ากดัความครอบคลุม

แป้งมันทุกชนิด	ผู้ส่งออกต้องมีคุณสมบัติและจะต้องด�าเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้

ข้ันตอนท่ี	1	ท�าบตัรประจ�าตวัผูส่้งออก-น�าเข้าสนิค้า	(ดูรายละเอยีดการขอมบีตัรฯ	

หน้า	91-96)

ขั้นตอนที	่2	 จดทะเบียนเป็นผู้ท�าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน	ที่ส�านักงาน

มาตรฐานสินค้า	 กรมการค้าต่างประเทศ	 (ดูรายละเอียดขั้นตอนการจดทะเบียน

เป็นผู้ท�าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานได้ที่หน้า	25-26)

ขั้นตอนที	่3	 จัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า	 เพื่อน�าผลวิเคราะห์สินค้า 

มาประกอบการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า	 ซึ่งท�าได้	 2	 วิธีคือตรวจสอบ

มาตรฐานสนิค้าและมาตรฐานการผลติของโรงงาน	โดยก�าหนดช่วงเวลาการรบัรอง

ผลการวเิคราะห์	(แบบงวด)	และตรวจสอบตามจ�านวนทีจ่ะขอใบรบัรองมาตรฐาน

สินค้า	 (แบบล็อต)	 ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องยื่นขอให้ตรวจสอบ/ยื่นค�าร้องขอให้ออก 



31กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า	 (ตามแบบ	 มส.13/2)	 และขอรับใบรับรองมาตรฐาน

สินค้า	(ตามแบบ	มส.24/2)

ขั้นตอนที	่4	 ด�าเนินการส่งออกสินค้าออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอน

ศุลกากรที่กรมศุลกากร

ขั้นตอนที	่5	 รายงานการส่งออกสินค้าแป้งมันส�าปะหลัง	 (แบบ	 มส.25)	 

ต่อส�านักงานมาตรฐานสินค้า	 กรมการค้าต่างประเทศ	 ภายใน	 15	 วันนับแต่วัน

ส่งออก

กรณีส่งออกแป้งมันส�าปะหลังไปยังสหภาพยุโรป	 และต้องการใช้สิทธิ

ภายใต้โควตาภาษี	 ต้องยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	 (Certificate	 of	

Origin	 for	 Imports	of	Products	Subject	 to	Special	Non-Preferential	

Import	Arrangements	into	the	European	Union)	เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้น�าเข้า

ของสหภาพยุโรปไปแสดงประกอบการผ่านพิธีการศุลกากรโดยใช้แบบพิมพ์และ

เอกสารประกอบ	ดังนี้

1.	 ต้นฉบับหรือส�าเนาใบก�ากับสินค้า	(Invoice)

2.	 ส�าเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ	

(Bill	of	Lading	:	B/L)	หรอืส�าเนาใบตราส่ง

สนิค้าทางอากาศ	(Air	Waybill)	หรอืเอกสาร

หลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้า
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3.	 ส�าเนาใบขนสินค้าขาออกซึ่งแสดงว่าแป้งมันส�าปะหลังที่ขอหนังสือ

รับรองได้ผ่านการตรวจปล่อยจากกรมศุลกากรและได้ส่งออกแล้ว

4.	 แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ืนก�าเนิดเพื่อขอใช้

สิทธิพิเศษ	ทางด้านภาษีศุลกากร	(สินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่	01-24)

ผูป้ระสงค์จะขอหนงัสอืรบัรองฯ	ยืน่ค�าขอทีส่�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ	

ชั้น	3	อาคารกรมการค้าต่างประเทศ	นนทบุรี

หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป	

1.	 กรมการค้าต่างประเทศจะจัดสรรปริมาณแป้งมันส�าปะหลังท่ีออก

หนงัสอืรบัรองการส่งออกเป็นรายปี	ปีละ	10,000	ตนั	ให้แก่ผู้ส่งออกท่ีมสิีทธขิอรับ

หรือรับรองการส่งออกตามหลักเกณฑ์	 First	 Come	 First	 Serve	 (ใครมาก่อน
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ได้ก่อน)	 จนกว่าจะครบปริมาณท่ีจัดสรรในการส่งออกสินค้าแป้งมันส�าปะหลัง

ในแต่ละปี	ส�าหรับอัตราภาษีการน�าเข้าสินค้าแป้งมันส�าปะหลังของสหภาพยุโรป	

ดังนี้

-	 อัตราภาษีในโควตา	66	ยูโร/ตัน	(ปริมาณ	10,000	ตัน)	

-	 อัตราภาษีนอกโควตา	166	ยูโร/ตัน

2.	 ผู้ส่งออกจะยื่นค�าขอหนังสือรับรองการส่งออกได้	 เมื่อส่งสินค้าแป้งมัน

ส�าปะหลังออกเรียบร้อยแล้ว
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1. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุนสวนจำกัด 

 ฉบับปจจุบัน (ไมเกิน 6 เดือน)

2. หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฉบับที่ยื่นตอ

 สำนักงานทะเบียนหุนสวน รวมทั้งฉบับที่ไดจดทะเบียน

 แกไขเปลี่ยนแปลง

3. สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน

4. สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

5. หลักฐานครอบครองสำนักงาน

6. หนังสือรับรองการเปนสมาชิกสมาคมการคาที่เกี่ยวกับ

 มันสำปะหลัง

7. หลักฐานการมีเงินทุนชำระแลว

8. สำเนาใบทะเบียนมูลคาเพิ่ม

9. รูปถายขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป

      ***ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา***

1. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินคา

2. สำเนาคำขอจดทะเบียนพาณิชย

3. เอกสารที่แสดงวาไดเคยประกอบอาชีพการคาขาออกมากอน

4. หลักฐานอื่นๆ ตามขอ 2 ขอ 6 และ ขอ 9 ขางตน

1. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินคา

2.  สำเนาใบขนสินคา

 ที่เจาหนาที่ศุลกากรสลักหลัง (มุมน้ำเงิน)

3.  Letter of Credit (L/C)

4.  สำเนาใบตราสงสินคา (B/L)

ขั้นตอน หนวยงานติดตอ เอกสารหลักฐาน

จดทะเบียนเปนผูทำการคาขาออกซึ่งสินคามาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร 0 2547 4749

ทำบัตรประจำตัวผูสงออก-นำเขา
สำนักบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ โทร 0 2547 4754

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4746

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 5148

http://ocs.dft.go.th 

กรมศุลกากร 

สายดวน 1164

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4746

             

01 กรณีขอใบรับรองมาตรฐาน สินคาแปงมันสำปะหลัง
แบบงวด

02 กรณีขอใบรับรองมาตรฐานสินคาสินคาแปงมันสำปะหลัง

1.1 ยื่นขอใหตรวจสอบออกใบรับรองมาตรฐานสินคา

(ตามแบบ มส.13/2)

1.2 ขอใบรับรองมาตรฐานสินคา (ตามแบบ มส.24)

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 47462.2 ติดตอผูตรวจสอบเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 5148

http://ocs.dft.go.th 
2.6

รายงานการสงออก (มส. 25) ภายใน 15 วัน นับแต
วันสงออก (ยื่นผานระบบบริการมาตรฐานสินคาทาง
อิเล็กทรอนิกส) 

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4746
2.3 ขอใบรับรองมาตรฐานสินคา (ตามแบบ มส.24)

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 47462.1 ยื่นขอใหตรวจสอบ/ออกใบรับรองมาตรฐานสินคา

(ตามแบบ มส.13/2)

1.3 ดำเนินการตามขั้นตอนศุลกากร

กรมศุลกากร

สายดวน 11642.4 ดำเนินการตามขั้นตอนศุลกากร

1.5
รายงานการสงออก (มส. 25) ภายใน 15 วัน นับแต
วันสงออก (ยื่นผานระบบบริการมาตรฐานสินคาทาง
อิเล็กทรอนิกส) 

สำนักบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 48321.4
เฉพาะสงออกไปสหภาพยุโรป 
ยื่นขอใบรับรองแหลงกำเนิดสินคาเพื่อขอใชสิทธิพิเศษ
ทางดานภาษีศุลกากร

1. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินคา

2. สำเนาใบขนสินคาที่เจาหนาที่ศุลกากรสลักหลัง (มุมน้ำเงิน)

3. Letter of Credit (L/C)

4. สำเนาใบตราสงสินคา (B/L)

สำนักบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 48322.5

หลักฐานการซื้อขาย

แบบล็อต

เฉพาะสงออกไปสหภาพยุโรป 
ยื่นขอใบรับรองแหลงกำเนิดสินคาเพื่อขอใชสิทธิพิเศษ
ทางดานภาษีศุลกากร

ขั้นตอนการส่งออกแป้งมันส�าปะหลัง
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1. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุนสวนจำกัด 

 ฉบับปจจุบัน (ไมเกิน 6 เดือน)

2. หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฉบับที่ยื่นตอ

 สำนักงานทะเบียนหุนสวน รวมทั้งฉบับที่ไดจดทะเบียน

 แกไขเปลี่ยนแปลง

3. สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน

4. สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

5. หลักฐานครอบครองสำนักงาน

6. หนังสือรับรองการเปนสมาชิกสมาคมการคาที่เกี่ยวกับ

 มันสำปะหลัง

7. หลักฐานการมีเงินทุนชำระแลว

8. สำเนาใบทะเบียนมูลคาเพิ่ม

9. รูปถายขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป

      ***ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา***

1. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินคา

2. สำเนาคำขอจดทะเบียนพาณิชย

3. เอกสารที่แสดงวาไดเคยประกอบอาชีพการคาขาออกมากอน

4. หลักฐานอื่นๆ ตามขอ 2 ขอ 6 และ ขอ 9 ขางตน

1. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินคา

2.  สำเนาใบขนสินคา

 ที่เจาหนาที่ศุลกากรสลักหลัง (มุมน้ำเงิน)

3.  Letter of Credit (L/C)

4.  สำเนาใบตราสงสินคา (B/L)

ขั้นตอน หนวยงานติดตอ เอกสารหลักฐาน

จดทะเบียนเปนผูทำการคาขาออกซึ่งสินคามาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร 0 2547 4749

ทำบัตรประจำตัวผูสงออก-นำเขา
สำนักบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ โทร 0 2547 4754

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4746

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 5148

http://ocs.dft.go.th 

กรมศุลกากร 

สายดวน 1164

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4746

             

01 กรณีขอใบรับรองมาตรฐาน สินคาแปงมันสำปะหลัง
แบบงวด

02 กรณีขอใบรับรองมาตรฐานสินคาสินคาแปงมันสำปะหลัง

1.1 ยื่นขอใหตรวจสอบออกใบรับรองมาตรฐานสินคา

(ตามแบบ มส.13/2)

1.2 ขอใบรับรองมาตรฐานสินคา (ตามแบบ มส.24)

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 47462.2 ติดตอผูตรวจสอบเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 5148

http://ocs.dft.go.th 
2.6

รายงานการสงออก (มส. 25) ภายใน 15 วัน นับแต
วันสงออก (ยื่นผานระบบบริการมาตรฐานสินคาทาง
อิเล็กทรอนิกส) 

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4746
2.3 ขอใบรับรองมาตรฐานสินคา (ตามแบบ มส.24)

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 47462.1 ยื่นขอใหตรวจสอบ/ออกใบรับรองมาตรฐานสินคา

(ตามแบบ มส.13/2)

1.3 ดำเนินการตามขั้นตอนศุลกากร

กรมศุลกากร

สายดวน 11642.4 ดำเนินการตามขั้นตอนศุลกากร

1.5
รายงานการสงออก (มส. 25) ภายใน 15 วัน นับแต
วันสงออก (ยื่นผานระบบบริการมาตรฐานสินคาทาง
อิเล็กทรอนิกส) 

สำนักบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 48321.4
เฉพาะสงออกไปสหภาพยุโรป 
ยื่นขอใบรับรองแหลงกำเนิดสินคาเพื่อขอใชสิทธิพิเศษ
ทางดานภาษีศุลกากร

1. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินคา

2. สำเนาใบขนสินคาที่เจาหนาที่ศุลกากรสลักหลัง (มุมน้ำเงิน)

3. Letter of Credit (L/C)

4. สำเนาใบตราสงสินคา (B/L)

สำนักบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 48322.5

หลักฐานการซื้อขาย

แบบล็อต

เฉพาะสงออกไปสหภาพยุโรป 
ยื่นขอใบรับรองแหลงกำเนิดสินคาเพื่อขอใชสิทธิพิเศษ
ทางดานภาษีศุลกากร

1. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุนสวนจำกัด 

 ฉบับปจจุบัน (ไมเกิน 6 เดือน)

2. หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฉบับที่ยื่นตอ

 สำนักงานทะเบียนหุนสวน รวมทั้งฉบับที่ไดจดทะเบียน

 แกไขเปลี่ยนแปลง

3. สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน

4. สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

5. หลักฐานครอบครองสำนักงาน

6. หนังสือรับรองการเปนสมาชิกสมาคมการคาที่เกี่ยวกับ

 มันสำปะหลัง

7. หลักฐานการมีเงินทุนชำระแลว

8. สำเนาใบทะเบียนมูลคาเพิ่ม

9. รูปถายขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป

      ***ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา***

1. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินคา

2. สำเนาคำขอจดทะเบียนพาณิชย

3. เอกสารที่แสดงวาไดเคยประกอบอาชีพการคาขาออกมากอน

4. หลักฐานอื่นๆ ตามขอ 2 ขอ 6 และ ขอ 9 ขางตน

1. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินคา

2.  สำเนาใบขนสินคา

 ที่เจาหนาที่ศุลกากรสลักหลัง (มุมน้ำเงิน)

3.  Letter of Credit (L/C)

4.  สำเนาใบตราสงสินคา (B/L)

ขั้นตอน หนวยงานติดตอ เอกสารหลักฐาน

จดทะเบียนเปนผูทำการคาขาออกซึ่งสินคามาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินคา
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ทำบัตรประจำตัวผูสงออก-นำเขา
สำนักบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ โทร 0 2547 4754

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4746

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 5148

http://ocs.dft.go.th 

กรมศุลกากร 

สายดวน 1164

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4746

             

01 กรณีขอใบรับรองมาตรฐาน สินคาแปงมันสำปะหลัง
แบบงวด

02 กรณีขอใบรับรองมาตรฐานสินคาสินคาแปงมันสำปะหลัง

1.1 ยื่นขอใหตรวจสอบออกใบรับรองมาตรฐานสินคา

(ตามแบบ มส.13/2)

1.2 ขอใบรับรองมาตรฐานสินคา (ตามแบบ มส.24)

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 47462.2 ติดตอผูตรวจสอบเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 5148

http://ocs.dft.go.th 
2.6

รายงานการสงออก (มส. 25) ภายใน 15 วัน นับแต
วันสงออก (ยื่นผานระบบบริการมาตรฐานสินคาทาง
อิเล็กทรอนิกส) 

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 4746
2.3 ขอใบรับรองมาตรฐานสินคา (ตามแบบ มส.24)

สำนักงานมาตรฐานสินคา

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 47462.1 ยื่นขอใหตรวจสอบ/ออกใบรับรองมาตรฐานสินคา

(ตามแบบ มส.13/2)

1.3 ดำเนินการตามขั้นตอนศุลกากร

กรมศุลกากร

สายดวน 11642.4 ดำเนินการตามขั้นตอนศุลกากร

1.5
รายงานการสงออก (มส. 25) ภายใน 15 วัน นับแต
วันสงออก (ยื่นผานระบบบริการมาตรฐานสินคาทาง
อิเล็กทรอนิกส) 

สำนักบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 48321.4
เฉพาะสงออกไปสหภาพยุโรป 
ยื่นขอใบรับรองแหลงกำเนิดสินคาเพื่อขอใชสิทธิพิเศษ
ทางดานภาษีศุลกากร

1. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินคา

2. สำเนาใบขนสินคาที่เจาหนาที่ศุลกากรสลักหลัง (มุมน้ำเงิน)

3. Letter of Credit (L/C)

4. สำเนาใบตราสงสินคา (B/L)

สำนักบริการการคาตางประเทศ

กรมการคาตางประเทศ โทร. 0 2547 48322.5

หลักฐานการซื้อขาย

แบบล็อต

เฉพาะสงออกไปสหภาพยุโรป 
ยื่นขอใบรับรองแหลงกำเนิดสินคาเพื่อขอใชสิทธิพิเศษ
ทางดานภาษีศุลกากร
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II.	การน�าเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณี
ความตกลงระหว่างประเทศ	

จ�านวน	22	รายการ

รายการสินค้า

สินค้าเกษตร	 22	 รายการ	 เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับ

สทิธชิ�าระภาษีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก	(WTO)	ท่ีออก

โดยกรมการค้าต่างประเทศ	 หรือหน่วยงานอื่นที่กระทรวงพาณิชย์มอบหมาย 

ไปแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อประกอบการน�าเข้า	ได้แก่

1.	 นมและครีมและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	 หมายความถึง	 นมและ

ครีมที่ไม่ท�าให้เข้มข้นและไม่เติมน�้าตาลหรือสารท�าให้หวานอื่นๆ	 พิกัดอัตรา

ศุลกากร	0401.10.10,	0401.10.90,	0401.20.10,	0401.20.90,	0401.40.10,	

0401.40.20,	 0401.40.90,	 0401.50.10,	 0401.50.90	 และเครื่องดื่มประเภท 

นมปรุงแต่ง	 หมายความถึง	 เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	 พิกัดอัตราศุลกากร	

2202.91.00.001,	 2202.99.10.000,	 2202.99.20.001,	 2202.99.40.001,	

2202.99.50.001	และ	2202.99.90.001	(เฉพาะเครื่องดื่มที่มีนมผสม)
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2.	 นมผงขาดมันเนย	 หมายความถึง	 นมและครีมท่ีท�าให้เข้มข้นหรือ

เตมิน�า้ตาลหรอืสารท�าให้หวานอืน่ๆ	เฉพาะทีเ่ป็นผงเมด็หรอืเป็นลักษณะของแขง็

อ่ืนๆมีไขมันไม่เกินร้อยละ	 1.5	 โดยน�้าหนัก	 พิกัดอัตราศุลกากร	 0402.10.41,	

0402.10.42,	0402.10.49,	0402.10.91,	0402.10.92	และ	0402.10.99

3.	 มันฝรั่ง	 หมายความถึง	 มันฝรั่งสดหรือแช่เย็น	 พิกัดอัตราศุลกากร	

0701.10.00	 (ใช้เพาะปลูก)	 และมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป	 พิกัดอัตราศุลกากร	

0701.90.00	และ	0701.90.90

4.	 หอมหัวใหญ่	 หมายความถึง	 หอมหัวใหญ่สดหรือแช่เย็น	 พิกัดอัตรา

ศุลกากร	 0703.10.11,	 0703.10.19	 และหอมหัวใหญ่แห้งเป็นผงหรือไม่เป็นผง

พิกัดศุลกากร	0712.20.00

5.	 กระเทียม	หมายความถึง	กระเทียมสดหรือแช่เย็น	พิกัดอัตราศุลกากร	

0703.20.10,	0703.20.90	และกระเทียมแห้งเป็นผงหรือไม่เป็นผง	พิกัดศุลกากร	

0712.90.10

6.	 มะพร้าวและมะพร้าวฝอย	 หมายความถึง	 มะพร้าวฝอยท�าให้แห้ง	

พิกัดอัตราศุลกากร	0801.11.00,	0801.12.00	มะพร้าวทั้งกะลา	(เอนโดคาร์ป)	

และมะพร้าวอื่นๆ	พิกัดอัตราศุลกากร	0801.19.10

7.	 ล�าไยแห้ง	หมายความถึง	ล�าไยแห้ง	พิกัดอัตราศุลกากร	0813.40.10

8.	 เมล็ดกาแฟ	หมายความถึง	 เมล็ดกาแฟจะคั่วบดหรือแยกกาเฟอีนออก

แล้วหรือไม่ก็ตามเปลือก	 และเยื่อของกาแฟรวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟ

ผสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม	พิกัดอัตราศุลกากร	0901.11.10,	0901.11.90,	

0901.12.10,	0901.12.90,	0901.21.10,	0901.21.20,	0901.22.10,	0901.22.20,	

0901.90.10	และ	0901.90.20
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9.	 ชา	 หมายความถึง	 ชาจะปรุงกลิ่นรสหรือไม่ก็ตาม	 พิกัดศุลอัตรากากร	

0902.10.10,	0902.10.90,	0902.20.10,	0902.20.90,	0902.30.10,	0902.30.90,	

0902.40.10,	 0902.40.90	 โดยไม่รวมถึงชาผงส�าเร็จรูป	 (Instant	 tea)	และชา

สมุนไพรอื่นๆ

10.	พริกไทย	 หมายความถึง	 พริกในตระกูลไปเปอร์รวมทั้งพริกในตระกูล

แคปซิค่ัมหรือตระกูลพิเมนตาที่แห้ง	 หรือบดหรือป่น	 พิกัดอัตราศุลกากร	

0904.11.10,	 0904.11.20,	 0904.11.90,	 0904.12.10,	 0904.12.20	 และ	

0904.12.90

11.	ข้าว	หมายความถึง	ข้าว	พิกัดอัตราศุลกากร	1006

12.	เนื้อมะพร้าวแห้ง	หมายความถึง	 เนื้อมะพร้าวแห้ง	พิกัดอัตราศุลกากร	

1203.00.00	

13.	เมลด็พนัธุห์อมหัวใหญ่	หมายความถงึ	เมลด็พันธุห์อมหวัใหญ่	พกัิดอตัรา

ศุลกากร	1209.91.10.000

14.	น�า้มนัถัว่เหลอืงและแฟรกชัน่ของน�า้มนัถัว่เหลือง	หมายความถึง	น�า้มนั

ถั่วเหลือง	 และแฟรกช่ันของน�้ามันถ่ัวเหลืองจะท�าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้อง

ไม่ดัดแปลงทางเคมี	 พิกัดอัตราศุลกากร	 1507.10.00,	 1507.90.10	 และ	

1507.90.90	

15.	"น�า้มนัปาล์มและแฟรกชัน่ของน�า้มนัปาล์ม"	หมายความว่า	น�า้มนัปาล์ม

และแฟรกชนัของน�า้มนัปาล์มจะท�าให้บรสิทุธิห์รอืไม่ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทาง

เคมี	พิกัดอัตราศุลกากร	1511.10.00,	1511.90.11,	1511.90.19,	1511.90.91,	
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1511.90.92	 และ	 1511.90.99	 "น�้ามันเมล็ดเนื้อในเมล็ดปาล์ม"	 หมายความว่า	

น�า้มันเนือ้ในเมลด็ปาล์มและแฟรกชัน่ของน�า้มนัในเนือ้เมลด็ปาล์ม	จะท�าให้บรสิทุธิ์

หรือไม่ก็ตาม	 แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคม	ี ตามพิกัดอัตราศุลกากร	 1513.21.10,	

1513.21.90,	1513.29.11,	1513.29.12,	1513.29.13,	1513.29.14,	1513.29.91,	

1513.29.92,	1513.29.94,	1513.29.95,	1513.29.96	และ	1513.29.97

16.	น�้ามันมะพร้าวและแฟรกช่ันของน�้ามันมะพร้าว	 หมายความถึง	 น�้ามัน

มะพร้าวและแฟรกช่ันของน�้ามันมะพร้าว	 พิกัดอัตราศุลกากร	 1513.11.00,	

1513.19.10	และ	1513.19.90

17.	กาแฟส�าเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กาแฟ	หมายความถึง	สิ่งสกัดหัวเชื้อและ

สิ่งเข้มข้นของกาแฟ	 และของปรุงแต่งท่ีมีสิ่งสกัดหัวเชื้อและส่ิงเข้มข้นเหล่านี้เป็น

หลักหรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	 พิกัดอัตราศุลกากร	 2101.11.10,	 2101.11.90,	

2101.12.10,	2101.12.91,	2101.12.92	และ	2101.12.99

18.	ไหมดิบ	 หมายความถึง	 ไหมดิบ	 (ยังไม่เข้าเกลียว)	 พิกัดอัตราศุลกากร	

5002.00.00

19.	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 หมายความถึง	 ข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว	์

พิกัดอัตราศุลกากร	1005.90.90

20.	ถั่วเหลือง	 หมายความถึง	 ถั่วเหลืองจะท�าให้แตกหรือไม่ก็ตาม	 

พิกัดอัตราศุลกากร	1201.10.00	และ	1201.90.00	
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21.	น�า้ตาลทราย	หมายความถึง	น�้าตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีตและซูโครส

ที่บริสุทธิ์ในทางเคมีในลักษณะของแข็งพิกัดอัตราศุลกากร	 1701.12.00,	

1701.13.00,	1701.14.00,	1701.91.00,	1701.99.10,	และ	1701.99.90

22.	กากถั่วเหลือง	หมายความถึง	กากน�้ามันและกากแข็งอื่นๆที่ได้จากการ

สกดัน�า้มนัถัว่เหลอืงจะบดหรอืท�าให้เป็น		เพลเลตหรอืไม่กต็าม	พิกดัอตัราศลุกากร	

2304.00.90

หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	การน�าเข้า

สินค้าเกษตร	 22	 รายการ	 ดังกล่าวข้างต้น	 เป็นสินค้าที่ไทยได้ผูกพันไว้ 

ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการเกษตรตามพันธกรณีตามความตกลงองค์การ

การค้าโลก	 (WTO)	 และผูกพันไว้ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ	 อีก	 8	

ความตกลง	ได้แก่	(1)	ความตกลงการค้าเสรี	ไทย-ออสเตรเลีย	(TAFTA)	(2)	ความ

ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น	ไทย-นิวซีแลนด	์(TNZCEP)	(3)	ความ

ตกลงว่าด้วยความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาติ
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แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน	 (ACFTA)	 (4)	 ความ

ตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น	 ส�าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ	

(JTEPA)	(5)	ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความ

ตกลงต่างๆ	 ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้และญี่ปุ่น	(AJCEP)	(6)	ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความ

ตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ	 ระหว่างรัฐบาล

ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ

เกาหลี	 (AKFTA)	 (7)	 ความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาใน 

ราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

และรฐับาลแห่งสาธารณรฐัชลิ	ี(TCFTA)	และ	(8)	ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน	

(AFTA)	การน�าเข้าก�าหนดให้ผูน้�าเข้าต้องปฏบิตัติามหลักเกณฑ์	วธิกีารและเง่ือนไข

ของแต่ละสนิค้าในแต่ละกรอบความตกลงตามทีก่ระทรวงพาณชิย์ประกาศก�าหนด	

และต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�าระภาษีในหรือนอกโควตาตาม

พนัธกรณตีามความตกลงต่างๆ	ดงักล่าวข้างต้น	ทีอ่อกโดยกรมการค้าต่างประเทศ

หรือหน่วยงานอื่นที่กระทรวงพาณิชย์มอบหมายไปแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อ

ประกอบการน�าเข้า	

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฯ	

	 ท�าบัตรประจ�าตวัผูส่้งออก-น�าเข้าสนิค้า	พร้อมการขึน้ทะเบยีน	Digital	

Signature	ทีส่�านักบรกิารการค้าต่างประเทศ	กรมการค้าต่างประเทศ	(ดูรายละเอยีด

ทีก่ารขอมบีตัรประจ�าตัวฯ	หน้า	91-96)	
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	 ยื่นขอหนังสือรับรองฯ	 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง	 Internet	 

ของกรมการค้าต่างประเทศ	

(1)	 กรณีในโควตา	ค�าขอ	(แบบ	ร.1	หรือ	แบบ	ต.1)	หนังสือรับรองฯ	

เพือ่น�าไปแสดงต่อกรมศลุกากรเพือ่ประกอบการน�าเข้า	 (แบบ	 ร.2	

หรือ	แบบ	ต.2)

(2)	 กรณีนอกโควตา	 ค�าขอ	 (แบบ	 ร.	 หรือ	 แบบ	 ต.3)	 หนังสือ 

รับรองฯ	 เพื่อน�าไปแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อประกอบการน�าเข้า	

(แบบ	ร.4	หรอื	แบบ	ต.4)

การรายงานการน�าเข้า	

ผู้ได้รับหนังสือรับรองฯ	 ต้องรายงานการน�าเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ	

ผ่านระบบรายงานการน�าเข้าส่งออกของกรมการค้าต่างประเทศ	(https://e-report.

dft.go.th)	ภายใน	30	วนั	นบัแต่วนัทีน่�าสนิค้าเข้าแต่ละครัง้	ผูไ้ด้รบัหนงัสอืรบัรอง

รายใดไม่รายงานการน�าเข้าภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	จะถกูระงบัการออกหนงัสอื

รบัรองส�าหรับการน�าเข้าในครัง้ถดัไปจนกว่าผูไ้ด้รบัหนงัสอืรบัรองรายนัน้จะรายงาน

การน�าเข้าให้ถกูต้อง	ครบถ้วน
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ข้อยกเว้นในการควบคุม

การน�าเข้าสินค้าเกษตร	 22	 รายการ	 ดังกล่าวข้างต้นในกรณีดังต่อไปนี้

ได้รับการยกเว้น	ไม่ต้องมีหนังสือรับรองฯ	ไปแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อประกอบ

การน�าเข้า	คือ

•	 การน�าเข้ามาเพือ่ใช้ท�าพนัธ์ุ	แต่ไม่รวมถงึมนัฝรัง่ตามพกัิดศลุกากรขาเข้า

ประเภทท่ี	 0701.10.00	 และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ตามพิกัดศุลกากรขาเข้า

ประเภทที่	1209.91.00

•	 การน�าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือเพ่ือการศึกษาวิจัยในปริมาณเท่าท่ี

จ�าเป็น
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III.	สินค้าที่มีมาตรการน�าเข้า-ส่งออก

1.	 สินค้าที่มีมาตรการน�าเข้า

1.1		 สินค้าห้ามน�าเข้า

	 	 (1)	 เครื่องยนต ์	 ส ่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ ใช ้แล ้วของรถ 

จักรยานยนต์

	 	 (2)	 เครื่องเล่นเกม

	 	 (3)	 ไม้ซุงและไม้แปรรูปประเภทไม้สัก	ไม้ยาง	และไม้ที่มีชนิดตรงกับ 

ไม้หวงห้ามตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี

	 	 (4)	 ตู้เย็น	ตู้ท�าน�้าเย็น	ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี

	 	 (5)	 ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร

	 	 (6)	 ตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว

	 	 (7)	 ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
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	 	 (8)	 บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

1.2		 สินค้าที่ต้องขออนุญาตน�าเข้า

	 	 (1)	 ยา	เภสชัเคมภีณัฑ์	เกลอืของเภสชัเคมภีณัฑ์	และเภสชัเคมภีณัฑ์ 

กึ่งส�าเร็จรูป

	 	 (2)	 สารเคลนบิวเตอรอล

	 	 (3)	 สารอัลบิวเตอรอลหรือซัลบิวตามอล

	 	 (4)	 รถยนต์ใช้แล้ว

	 	 (5)	 รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

	 	 (6)	 รถยนต์บรรทุกคนโดยสารที่ใช้แล้ว

	 	 (7)	 ปลาป่นชนิดคุณภาพโปรตีนต�า่กว่าร้อยละ	60

	 	 (8)	 เครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ ์

เทปเพลง	วีดีโอเทป	และแผ่นซีดี

	 	 (9)	 เหรียญโลหะ

	 	 (10)	 เศษ	เศษตัด	และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก

	 	 (11)	 เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้แล้ว

	 	 (12)	 โบราณวัตถุ

	 	 (13)	 หิน

	 	 (14)	 ยางรถบัสหรือยางรถบรรทุกที่ใช้แล้ว

	 	 (15)	 สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท	์

(Volatile	alkyl	nitrite)

	 	 (16)	 เครื่องพิมพ์อินทาลโย	และเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี

	 	 (17)	 ข้าวสาลี

	 	 (18)	 เส้นไหม
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1.3		 สินค้าที่ต้องช�าระค่าธรรมเนียมพิเศษการน�าเข้า

	 	 (1)	 ปลาป่นชนิดคุณภาพโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ	60	ขึ้นไป

	 	 (2)	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

	 	 (3)	 กากถั่วเหลือง

1.4		 สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียนประกอบการน�าเข้า

	 	 (1)	 สินค้า	รี-เอ็กซ์ปอร์ต	(RE-EXPORT)

	 	 (2)	 ไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด	 รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์	 เครื่องใช้หรือ 

สิ่งอื่นใดที่ท�าด้วยไม้	ตามแนวชายแดนจังหวัดที่ติดกับเมียนมา	และกัมพูชา

	 	 (3)	 สิ่งประดิษฐ์ท่ีท�าด้วยไม้ตามแนวชายแดนจังหวัดตากและ 

จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 (4)	 ปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์

	 	 (5)	 ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร

	 	 (6)	 น�า้มันเชื้อเพลิง

	 	 (7)	 มันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง

	 	 (8)	 ส้ม

	 	 (9)	 หอมแดง

	 	 (10)	 เครื่องในสุกร

	 	 (11)	 ยางรถใหม่

	 	 (12)	 พัดลม	หม้อหุงข้าว	และหลอดไฟ

	 	 (13)	เครื่องท�าน�้าอุ่นและน�้าร้อนระบบก๊าซ

	 	 (14)	 เครื่องพิมพ์สามมิติ



51กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2.	 สินค้าที่มีมาตรการส่งออก

2.1		 สินค้าห้ามส่งออก

	 	 (1)	 ทราย

2.2		 สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก

	 	 (1)	 เทวรูป	และพระพุทธรูป

	 	 (2)	 กากถั่ว

	 	 (3)	 น�า้ตาลทราย

	 	 (4)	 หอยมุกและผลิตภัณฑ์

	 	 (5)	 ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง/แป้งมันส�าปะหลัง

	 	 (6)	 แร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ

	 	 (7)	 ถ่านหิน

	 	 (8)	 ถ่านไม้

	 	 (9)	 กาแฟ

	 	 (10)	 ข้าว

	 	 (11)	 ข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีของสหภาพยุโรป

	 	 (12)	 ช้าง

	 	 (13)	 ไม้และไม้แปรรูป

	 	 (14)	กากถั่วเหลือง

	 	 (15)	 สินค้าใช้ได้สองทาง
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2.3		 สินค้าท่ีต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชีประกอบการ 

ส่งออก

	 	 (1)	 ทุเรียนสด

	 	 (2)	 ล�าไยสด

	 	 (3)	 ดอกกล้วยไม้สด

	 	 (4)	 ผักและผลไม้

	 	 (5)	 กุ้ง	ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์

	 	 (6)	 ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต

	 	 (7)	 สับปะรดกระป๋อง

	 	 (8)	 ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง

2.4		 สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปสหภาพยุโรป

	 	 (1)	 ข้าว

	 	 (2)	 ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง

	 	 (3)		 แป้งมันส�าปะหลัง

	 	 (4)	 สินค้าเนื้อไก่ใส่เกลือหรือแช่ในน�้าเกลือ	 และเนื้อไก่ปรุงแต่ง 

หรือท�าไว้ไม่ให้เสีย

	 	 (5)	 สินค้าปลาที่ปรุงแต่งหรือท�าไว้ไม่ให้เสีย

	 	 (6)		 สินค้าเนื้อสัตว์ปีกปรุงแต่งหรือท�าไว้ไม่ให้เสีย
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3.	 สินค้าที่มีมาตรการน�าเข้าและส่งออก

3.1		 สินค้าห้ามน�าเข้าและส่งออก

	 	 (1)	 สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

	 	 (2)	 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

3.2		 สินค้าที่ต้องขออนุญาตน�าเข้าและส่งออก

	 	 (1)	 ทองค�า	(Gold)

	 	 (2)	 สารกาเฟอีน	(Caffeine)

	 	 (3)	 สารโพแทสเซยีมเพอร์แมงกาเนต	(Potassium	Permanganate)

3.3		 สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียนประกอบการน�าเข้าและ 

ส่งออก

	 	 (1)	 เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน	(Rough	Diamonds)

4.	 สินค้าที่มีมาตรการคว�า่บาตรตามมติองค์การสหประชาชาติ

(1)	 ห้ามส่งออกอาวุธและน�าเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์จากรัฐเอริเทรีย

(2)	 ห้ามส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและ 

ห้ามน�าเข้าถ่านไม้มาจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย

(3)	 ห้ามส่งออกอาวุธและวัสดุท่ีเกี่ยวข้องกับอาวุธไปยังสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยคองโก

(4)	 ห้ามส่งออกและน�าเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

(5)	 ห้ามส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ไปยังสาธารณรัฐไลบีเรีย
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(6)	 ห้ามส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ไปยังสาธารณรัฐซูดาน

(7)	 ห้ามส่งออกและน�าเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์ไปยังหรือมาจากสาธารณรัฐ 

สังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย

(8)	 ห้ามส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะไปยังสาธารณรัฐโกตดิ 

วัวร์และห้ามน�าเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนจากสาธารณรัฐโกตดิวัวร์

(9)	 ห้ามส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์	 และสินค้าฟุ่มเฟือยไปยังสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและห้ามน�าเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาหรือ 

มีแหล่งก�าเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

5.	 สินค้าที่มีมาตรการน�าผ่าน

5.1		 สินค้าต้องห้ามน�าผ่าน

	 	 5.1.1		 สินค้าที่ต้องห้ามน�าผ่าน	8	รายการ

	 	 	 	 	 (1)	 สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเคร่ืองหมาย 

การค้าของผู้อื่น

	 	 	 	 	 (2)	 สินค้าแถบบันทึกเสียง	 (เทปเพลง)	 แผ่นบันทึกเสียง	 

(คอมแพ็กดิสก์)	แถบบันทึกภาพ	(วีดีโอเทป)	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	หนังสือหรือ

สินค้าอื่นใดที่ท�าซ�้าหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

	 	 	 	 	 (3)	 บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า	หรือบุหรี่ไฟฟ้า

	 	 	 	 	 (4)	 เครือ่งเล่นเกม	ทัง้ท่ีเป็นเครือ่งครบชดุสมบรูณ์	หรอืมลีกัษณะ 

อันเป็นสาระส�าคัญที่ท�าให้เห็นได้ว่าเป็นเครื่องครบชุดสมบูรณ์หรือแต่บางส่วน

	 	 	 	 	 (5)	 ช้าง
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	 	 	 	 	 (6)	 เทวรูป	 ชิ้นส่วนของเทวรูป	 พระพุทธรูปและชิ้นส่วนของ 

พระพุทธรูป

	 	 	 	 	 (7)	 โบราณวัตถุที่มีแหล่งก�าเนิดในต่างประเทศ

	 	 	 	 	 (8)	 สารกาเฟอีน

	 	 5.1.2		 สินค้าห้ามน�าผ่าน

	 	 	 	 	 ตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาต	ิ12	รายการ

	 		5.1.3	 ไม้ท่อน	 ไม้แปรรูป	 และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ชิงชันและไม้กระพี ้

เขาควาย	และสิ่งประดิษฐ์ของไม้พะยูง	

5.2		 สินค้าที่ต้องปฎิบัติตามมาตรการน�าผ่าน

	 	 (1)	 มันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง

	 	 (2)	 ไม้ท่อน	ไม้แปรรูป	และสิ่งประดิษฐ์ของไม้บางประเภท

	 	 (3)	 ข้าว







58

IV.	สินค้ามาตรฐาน

ตามพระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิค้าขาออก	พ.ศ.	2503	ได้ก�าหนดมาตรฐาน

สินค้าส่งออกไว้	ดังนี้

1.	 วัตถุประสงค์

•	 เพือ่ให้สนิค้ามาตรฐานทีส่่งออกมคีณุภาพถกูต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด

หรือข้อตกลงในการซื้อขาย

•	 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้น�าเข้าในต่างประเทศและสร้างศักยภาพ

ในการแข่งขันแก่สินค้าส่งออกของไทย

2.	 สินค้ามาตรฐานที่ได้ก�าหนดมาตรฐานสินค้าส่งออกมี	10	ชนิด	ได้แก่

2.1		 ข้าวโพด

2.2		 ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง
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2.3		 ข้าวหอมมะลิไทย

2.4		 ข้าวฟ่าง

2.5		 แป้งมันส�าปะหลัง

2.6		 ปลาป่น	

2.7		 ไม้สักแปรรูป

2.8		 ปุยนุ่น

2.9		 ถั่วเขียว

2.10	ถั่วเขียวผิวด�า

3.	 การด�าเนินการของผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐานมีขั้นตอน	ดังนี้

3.1		 ท�าบัตรประจ�าตัวผู้ส่งออก-น�าเข้าสินค้า

3.2		 จดทะเบียนเป็นผู้ท�าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน	ณ	 ส�านักงาน

มาตรฐานสินค้า

3.3		 จัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสนิค้าโดยมผีูป้ระกอบธุรกจิตรวจสอบ

มาตรฐานสินค้า	 (เซอร์เวย์เอกชน)	ที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงานมาตรฐานสินค้า

เป็นผู้ตรวจสอบ

3.4		 ขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้า	ณ	 ส�านักงานมาตรฐานสินค้า	 และ 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

	 	 -	 ส�านักงานมาตรฐานสินค้า	 ออกใบรับรองมาตรฐานส�าหรับสินค้า	

ข้าวหอมมะลิไทย	ปุยนุ่น	และแป้งมันส�าปะหลัง

	 	 -	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า

ส�าหรับสินค้าผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	 ข้าวโพด	 ถั่วเขียว	 ถ่ัวเขียวผิวด�า	 ปลาป่น	

ข้าวฟ่าง	และไม้สักแปรรูป
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3.5		 การส่งออกสินค้ามาตรฐานทางด่านศุลกากรที่รัฐมนตรีก�าหนดต้อง

แสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร

4.	 คุณสมบัติของผู ้ขอจดทะเบียนเป็นผู ้ท�าการค้าขาออกซึ่งสินค้า

มาตรฐาน

4.1		 ในกรณีเป็นนิติบุคคล	 ต้องมีวัตถุประสงค์ระบุไว้โดยชัดแจ้งว่าท�า 

การค้าขาออก	ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีอาชีพท�าการค้าขาออก

4.2		 เป็นสมาชิกสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้า

สินค้ามาตรฐานชนิดที่ขอจดทะเบียนเป็นผู้ท�าการค้าขาออก

4.3		 มเีงนิทนุช�าระแล้วไม่ต�า่กว่าสองแสนบาท	ยกเว้นข้าวหอมมะลิไทยต้อง

มีเงินทุนช�าระแล้วไม่ต�่ากว่าหนึ่งล้านบาท

4.4		 มีส�านักงานที่แน่นอนและเหมาะสมส�าหรับใช้เป็นส�านักงานท�าการค้า

ขาออก

4.5		 มีพนักงานและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นแก่การด�าเนินธุรกิจ
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4.6		 ไม่เคยกระท�าการใดๆ	ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าขาออก

4.7		 ไม่เป็นผู ้ถูกสั่งพักใช้ใบทะเบียนเป็นผู ้ท�าการค้าขาออกซ่ึงสินค้า

มาตรฐานมาแล้วรวมกันตั้งแต่สามครั้งขึ้นไป

5.	 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า	(บริษัทเซอร์เวย์	

เอกชน)

5.1		 เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

5.2		 มีเงินทุนจดทะเบียนช�าระแล้วไม่ต�่ากว่าสองล้านบาท	 ส�าหรับ

การประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย	 ผลิตภัณฑ ์

มันส�าปะหลัง	ข้าวโพด	ส�าหรับสินค้ามาตรฐานชนิดอื่นไม่ต�่ากว่าหนึ่งล้านบาท

5.3		 มีส�านักงานแน่นอนและเหมาะสมส�าหรับใช้เป็นส�านักงานประกอบ

ธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

5.4		 มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เป็นสัดส่วนตามประเภทหรือชนิด

ของสินค้าซึ่งต้องตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์

5.5		 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นแก่การประกอบธุรกิจตรวจสอบ

มาตรฐานสินค้าของสินค้ามาตรฐานที่ขอรับอนุญาต

5.6		 มีผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้ารับเงินเดือนประจ�าประเภท	ก.	 ไม่น้อย

กว่า	1	คน	และประเภท	ข.	ไม่น้อยกว่า	6	คนต่อชนิดสินค้า
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5.7		 มีพนักงานรบัเงนิเดอืนประจ�าท�างานอยูใ่นส�านกังานไม่น้อยกว่า	3	คน

5.8		 ไม่เคยเป็นผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบ

มาตรฐานสินค้ามาแล้วตั้งแต่สามครั้งขึ้นไป

5.9		 ไม่เคยเป็นผูถู้กสัง่เพกิถอนใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบธรุกจิตรวจสอบ

มาตรฐานสินค้า

6.	 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

6.1		 ผูต้รวจสอบฯ	ประเภท	ก.	ต้องเป็นผูไ้ด้รบัปรญิญาหรอืประกาศนยีบตัร

เทียบเท่าได้ไม่ต�า่กว่าปรญิญาตรีทางวทิยาศาสตร์	วศิวกรรมศาสตร์	เกษตรศาสตร์

แพทย์ศาสตร์	เภสัชศาสตร์	หรอืทางวชิาการอืน่ทีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบมาตรฐาน

สินค้า	ผู้ตรวจสอบฯ	 ประเภท	 ข.	ต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า

6.2		 อายุไม่ต�่ากว่า	20	ปีบริบูรณ์
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6.3		 ไม่เป็นผู ้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟั ่นเฟือนไม่

สมประกอบ

6.4		 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

6.5		 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

6.6		 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกเว้นแต่

ความผิดที่เป็นลหุโทษ	หรือความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท

6.7		 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษเพราะประพฤติชั่วถึงต้องออกจากงาน
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V.	กฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้า

1.	 	 ความหมาย

ถิ่นก�าเนิดสินค้า	คือ	ค�าตอบเกี่ยวกับสัญชาติ	หรือ	ประเทศที่มาของสินค้า

โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑ์	หรือกฎกตกิาท่ีก�าหนดไว้	กฎถิน่ก�าเนดิสนิค้า	(Rules	

of	Origin:	ROO)	คือ	กฎกตกิาทีต่กลงกนัขึน้มาเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการพจิารณา

ตัดสินว่าสินค้าใดมีถิ่นก�าเนิดมาจากประเทศไหน	ซึ่งกฎของแต่ละประเทศ	หรือ

ของแต่ละข้อตกลงก็จะแตกต่างกันไป	(ไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกัน)

2.	 	 วัตถุประสงค์

กฎว่าด้วยถิน่ก�าเนดิสนิค้าถกูสร้างขึน้มาเพือ่เป็นเคร่ืองมอืในการบริหารและ

ช่วยอ�านวยการ	 เพ่ือให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในระบบการค้าระหว่าง

ประเทศ	โดยเฉพาะกรณีที่เน้นการปฏิบัติที่แตกต่างระหว่างสินค้าที่มาจากแต่ละ

ถิน่ก�าเนดิ	เพือ่เป็นเกณฑ์ในการพจิารณาการได้รบัสทิธพิิเศษทางการค้าของแต่ละ
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สนิค้าหรอืการพจิารณาใช้มาตรการการน�าเข้า	โดยเฉพาะการน�าเข้าภายใต้ระบบ

สิทธิประโยชน์ทางการค้า	(Trade	Preference	System)	ซึ่งจะได้รับการยกเว้น

หรือลดหย่อนภาษีน�าเข้า	 แต่ขณะเดียวกันกฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้าสามารถ

น�ามาใช้เป็นอุปสรรค	หรือสามารถใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าก็เป็นได้	ซึ่ง

เป็นการผิดวัตถุประสงค์เดิมที่ตั้งไว้

3.	 	 องค์ประกอบ

กฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้าประกอบด้วยส่วนที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	 เกณฑ์ถิ่นก�าเนิดสินค้า	(Origin	Criterion)

	 2.	 เงื่อนไขการส่งมอบ	(Consignment	Condition)

	 3.	 เอกสารประกอบการใช้สิทธ	ิ(Documentary	Evidence)

4.	 	 บทบาทส�าคัญ

	 -		 เป็นเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

	 -		 ช่วยส่งเสริมการค้า	และการลงทุน

	 -		 เป็นเครื่องมือในการป้องกันการแอบอ้างสิทธิ

	 -		 หรือใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้า
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5.		หลักเกณฑ์

	 5.1	 การผลิตที่วัตถุดิบได้มาจากในประเทศท้ังหมด	 (Wholly	

Produced/	Wholly	Obtained:	WO)

	 -		 มีอยู่/เกิดขึ้นโดยธรรมชาต	ิ

	 -		 ได้จากการเพาะปลูก	เลี้ยง	หรือจับจากในประเทศ

	 -		 ผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด

	 5.2	การได้มาจากในประเทศบางส่วน	 (Non-wholly	Produced/	

Wholly	Obtained	:	Non-WO)

ใช้หลักเกณฑ์ของ	Substantial	Transformation:	ST	ซึ่งประกอบด้วย	3	

เงื่อนไข	คือ

1.	 การเปลี่ยนแปลงด้านพิกัดศุลกากร	(Change	in	Tariff	Classification)	

จากพิกัดฯ	หนึ่งเป็นอีกพิกัดฯ	หนึ่ง

2.	 การเปลี่ยนแปลงทางด้านมูลค่าเพิ่ม	(Change	in	Value	Added)	โดย

ค�านวณจากสัดส่วนของต้นทุนการผลิตต่อราคาสินค้า	(F.O.B	value)

3.	การเปลี่ยนแปลงทางด้านขบวนการผลิต	(Change	in	Process)



69กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

6.	ประเภทของ	ROO

	 -		 กฎทั่วไป	(General	Rule)	เป็นกฎหลักที่ใช้กับสินค้าทั่วไป	

	 -		 กฎเฉพาะรายสินค้า	(Product	Specific	Rule)	เป็นกฎที่ใช้เฉพาะ

กับสินค้าบางรายการ

7.	การพิจารณาถิ่นก�าเนิดสินค้าแบบสะสม

การสะสมถิน่ก�าเนดิสนิค้า	(Cumulation	Rules	of	Origin)	คอื	การผ่อนปรน

ข้อจ�ากดัของกฎถิน่ก�าเนดิสนิค้า	โดยการยอมให้ใช้วตัถดิุบจากประเทศภาคสีมาชกิ

สะสมเป็นต้นทนุการผลติของประเทศผูส่้งออก	 เช่น	 สินค้าท่ีต้องการใช้สิทธใินการ

ลดอตัราภาษศีลุกากรน�าเข้าออสเตรเลยีจะต้องผลติถกูต้องตามกฎแหล่งก�าเนิดสินค้า

ภายใต้	FTA	ไทย-ออสเตรเลยี	ดงัน้ี

เป็นสินค้าทีก่�าเนดิหรอืผลติโดยใช้วัตถดุบิในประเทศท้ังหมด	ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

สนิค้าเกษตร	เช่น	ข้าว	และพชืผกั	ผลไม้ท่ีมกีารปลกูและเกบ็เกีย่วได้ในประเทศ	หรือ

เป็นสนิค้าทีผ่ลติโดยมวีตัถุดบิน�าเข้าจากประเทศนอกภาค	ี (นอกประเทศไทยและ

ออสเตรเลยี)	ตามกฎเฉพาะรายสนิค้า	(Product	Specific	Rules)	ในแต่ละสินค้า	

ได้แก่	 ผลิตตามหลกัเกณฑ์การเปลีย่นพิกดัฯ	 (Change	 in	 Tariff	 Classification)	

กล่าวคอื	มกีารน�าเข้าวัตถดุบิมาผลติโดยทีพิ่กดัฯ	ของวตัถดุบิน�าเข้ากบัพกิดัฯ	ของ

สินค้าส่งออกต้องแตกต่างกนั	โดยจะขึน้อยูก่บัเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในแต่ละพกิดัฯ	ของ

สนิค้า	เช่น	ในระดบั	2	หลกั	(CC)	4	หลกั	(CTH)	และ	6	หลกั	(CTSH)	หรอืผลติตาม

เง่ือนไขทีก่�าหนดไว้ในแต่ละพกิดัฯของสนิค้าควบคูไ่ปกบัการก�าหนดให้มกีารสร้าง

มูลค่าเพิม่ภายในคูภ่าครีะหว่าง	ไทย-ออสเตรเลยี	(Regional	Value	Content:	RVC)	
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ส�าหรับสนิค้าในหมวดสิง่ทอ	(พกัิดฯ	ตอนที	่50-63	)	ก�าหนดให้ม	ีRVC	รวมร้อยละ	

55	ของราคา	FOB1	เป็นอย่างต�า่	โดยต้องใช้	RVC	

ไทย-ออสเตรเลยี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	และส่วนทีเ่หลอือกีร้อยละ	25	สามารถ

น�าเข้าจากประเทศก�าลังพัฒนา	 (ตามรายช่ือท่ีก�าหนดไว้ในข้อตกลง	 FTA	 

ไทย-ออสเตรเลยี)	โดยมสีตูรการค�านวณ	ดงันี้

	 1.	ราคาสินค้า	FOB	โดยมีสูตรค�านวณ	ดังนี้

	 	 RVC	 =	 FOB	–	VNM	×	100

	 	 	 	 	 						FOB

		 	 FOB	 =	 Free	On	Board	หรือ	ราคาสินค้าตาม	เอฟโอบี

	 	 VNM	 =	 Value	of	Non-Originating	Material	มลูค่าวตัถดิุบ	(CIF)	

ที่น�าเข้ามาเพื่อใช้ผลิตภายในประเทศ

8.	 เงื่อนไขการส่งมอบ

	 -		 ส่งตรงจากประเทศต้นก�าเนิดถึงปลายทาง

	 -		 ไม่ส่งผ่านประเทศนอกภาคีของความตกลงฯ

	 -		 หากจ�าเป็นต้องส่งผ่านประเทศนอกภาคี	 ต้องรักษาสินค้าให้อยู่ใน

สภาพดี	 ไม่น�าออกจ�าหน่ายหรือบริโภค	หากมีการขนถ่ายต้องอยู่ในอารักขาของ

ศุลกากร
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9.	 ขั้นตอนการขอตรวจสอบถิ่นก�าเนิดสินค้า

ผู้ประกอบการต้องยื่นค�าขอให้ตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด

ต่อกองบริหารการน�าเข้าและรับรองถิ่นก�าเนิด	 กรมการค้าต่างประเทศ	 หรือท่ี

ส�านกังานพาณิชย์จังหวดั	ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ	เพ่ือตรวจ

สอบว่าสินค้าผลิตถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้า	 (Rules	 of	 Origin)	 ที่

ก�าหนดไว้ในแต่ละระบบหรอืแต่ละข้อตกลงหรอืไม่	โดยมหีลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิติั	

ดังนี้

1.	 สินค้าตามพิกัดศุลกากรตอนท่ี	 01	 ถึง	 24	 (สินค้าเกษตรและเกษตร

แปรรูป)	 สามารถยื่นแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ินก�าเนิด

เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร	 ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ	

เรื่อง	 แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิดเพื่อขอใช้สิทธิ

พิเศษทางด้านภาษีศุลกากร	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	2549	ลงวันที่	 8	มิถุนายน	2549	

พร้อมกับการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า

ส�าหรับกรณีส่งสินค้าตามพิกัดศุลกากรตอนที่	 01	ถึง	24	 ไปประเทศญี่ปุ่น

สามารถย่ืนแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ินก�าเนิดเพ่ือขอใช้

สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร	ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ	เรื่อง	การ

ออกหนงัสอืรบัรองถ่ินก�าเนิดสนิค้าตามความตกลงระหว่างราชอาณาจกัรไทยและ

ญ่ีปุน่ส�าหรบัความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิ	พ.ศ.	2550	ลงวนัที	่26	ตลุาคม	2550	

พร้อมกับการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า
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2.	 สินค้าตามพิกัดศุลกากรตอนที่	25	ถึง	97	(สินค้าอุตสาหกรรม)	สามารถ

ยื่นขอตรวจสอบได	้2	วิธี	คือ	ผ่านทางระบบปกติ	(Manual)	หรือผ่านทางระบบ

อินเตอร์เน็ต	 (Internet)	 โดยจะต้องยื่นก่อนการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิด

สินค้า	ดังนี้

	 (1)	 กรณียื่นตรวจสอบผ่านทางระบบปกต	ิ (Manual)	 ให้ใช้แบบขอรับ

การตรวจคุณสมบัติฯ	 และค�ารับรองต้นทุนและรายละเอียดการผลิตสินค้าตาม

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ	 เรื่อง	 แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้า

ทางด้านถิ่นก�าเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร	พ.ศ.	2548	ลงวันที	่

20	ตุลาคม	2548	

ส�าหรบัสนิค้าสิง่ทอตามพกิดัศลุกากร	ตอนที	่50	ถงึ	63	ทีจ่ะขอหนงัสอืรบัรอง

ถิน่ก�าเนดิแบบเอ	(FORM	A)	ให้ใช้แบบขอรบัการตรวจคณุสมบติัฯ	และค�ารับรอง

ต้นทุนการผลิตสินค้าสิ่งทอหรือค�ารับรองการใช้วัสดุในการผลิตสินค้า	 ส่ิงทอ	 

ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ	เรือ่ง	การตรวจคณุสมบติัทางด้านถิน่ก�าเนดิ

ของสินค้าสิ่งทอที่จะขอหนังสือรับรองแบบเอ	(FORM	A)	พ.ศ.	2548	ลงวันที่	21	

มิถุนายน	2548

	 (2)	 กรณียื่นตรวจสอบทางอินเตอร์เน็ต	 (Internet)	 ผ่านระบบบริการ

ตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านถิ่นก�าเนิดให้กรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน	 (User	

Name/Password)	(ดูรายละเอยีดทีร่ะบบบรกิารตรวจรบัรองคณุสมบตัทิางด้าน

ถิ่นก�าเนิดหน้า	 98-99)	 เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลการผลิตสินค้าและส่งข้อมูล

ผ่านทางระบบอนิเตอร์เนต็ระบบบรกิารตรวจรบัรองคณุสมบตัทิางด้านถิน่ก�าเนดิ

สินค้า	 และพิมพ์ค�ารับรองข้อมูลการผลิตสินค้าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถิ่นก�าเนิด

สินค้าน�ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจยืนยันข้อมูลและรับผลการตรวจสอบ 

คุณสมบัติฯ
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3.	 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอตรวจสอบถิ่นก�าเนิดสินค้า	ดังนี้

	 (1)	 ส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์	(ออกไม่เกิน	6	เดือน)

	 (2)	 ส�าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคล	(ภพ.20)

	 (3)	 ส�าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	หรือหลักฐานอื่นที่แสดง

ถึงสถานประกอบการผลิตสินค้า

	 (4)	 หนังสือมอบอ�านาจให้ด�าเนินการ	 พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัว

ประชาชนของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจ	 (กรณีผู้มีอ�านาจและ/หรือ 

ผูร้บัมอบอ�านาจเป็นชาวต่างประเทศให้แนบส�าเนาใบส�าคญัประจ�าตวัคนต่างด้าว/

ส�าเนาหนังสือเดินทาง/ส�าเนาหนังสืออนุญาตให้ท�างานในประเทศไทยแทนได้)	

หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวผู้รับมอบอ�านาจที่ท�าไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ

เม่ือผ่านการพจิารณาแล้วผูป้ระกอบการจะได้รบัผลการตรวจคณุสมบตัทิาง

ด้านถิ่นก�าเนิดของสินค้า	(พิกัดฯ	ตอนที่	25-97)	มีอายุ	2	ปี	 เพื่อใช้เป็นเอกสาร

ประกอบการขอรับหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าตามข้อตกลงต่างๆ
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VI.	หนังสือส�าคัญการส่งออกและน�าเข้า	
 

หนังสือส�าคัญการส่งออก-น�าเข้า	 หมายถึง	 ใบอนุญาตในการส่งออกหรือ 

น�าเข้าสินค้า	 หนังสือรับรองถ่ินก�าเนิดสินค้า	 หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า	 หรือ

หนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลง	 หรือประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ

จ�าแนก	ดังนี้

1.	 	 หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	(Certificate	of	Origin)

หนงัสอืรบัรองถ่ินก�าเนดิสนิค้าเป็นหนงัสอืรบัรองฯ	ท่ีแสดงว่าสนิค้าทีร่ะบใุน

หนงัสอืรบัรองฯ	มถีิน่ก�าเนดิมาจากประเทศใด	นอกจากนีห้นงัสือรับรองถ่ินก�าเนดิ

ยังมีประโยชน์ในการขอรับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากรจากประเทศผู้ให้สิทธิ

พิเศษ	 รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขยายตลาดการค้าและสร้างอ�านาจ

ต่อรองด้านราคาได้อีกทางหนึ่งหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าแบ่งออกเป็น	 2	

ประเภท	คือ

1.1  หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

คือ	หนังสือรับรองฯ	ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับ

รองฯ	ผลติถกูต้องตามกฎว่าด้วยถ่ินก�าเนิดสนิค้าและตามเงือ่นไขภายใต้ระบบสทิธิ
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พิเศษของประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษฯ	 ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี 

น�าเข้าของประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษฯ	8	ชนิด	ได้แก่

	 	 (1)	 หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	แบบเอ	 (Certificate	of	Origin	

Form	A)	เป็นหนังสอืรบัรองฯ	ทีอ่อกให้แก่ผูส่้งออกเพ่ือใช้ในการขอรับสิทธพิิเศษ

ทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป	โดยจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีขาเข้า

ส�าหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษ	GSP	ได้แก	่ญี่ปุ่น	รัสเซียและ

เครือรัฐอิสระ	10	ประเทศ	 (กลุ่ม	CIS	 ได้แก่	 รัสเซีย	อาร์เมเนีย	อาเซอร์ไบจาน	 

สาธารณรัฐเบลารุส	คาซัคสถาน	คีร์กีซสถาน	สาธารณรัฐมอลโดวา	ทาจิกิสถาน	

ยูเครน	อุซเบกิสถาน	และเติร์กเมนิสถาน)	สวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์

  หมายเหตุ 

	 	 	 	 1.	 สหภาพยโุรป	แคนาดา	และตรุก	ีประกาศยกเลิกไทยออกจาก

บัญชีประเทศที่ได้รับสิทธิ	GSP	ตั้งแต่	1	มกราคม	2558

	 	 	 	 2.	 กรณกีารขอใช้สทิธ	ิGSP	สหรฐัอเมรกิา	ตัง้แต่ปี	2537	เป็นต้นมา	

ศุลกากรสหรัฐฯ	 ได้ยกเลิกการใช้หนังสือรับรองฯ	 Form	 A	 เป็นหลักฐานเพื่อ 

ขอใช้สิทธิ	 GSP	 โดยสหรัฐฯ	 ก�าหนดให้ผู้น�าเข้าสหรัฐฯ	 เป็นผู้ด�าเนินการรับรอง

สินค้าด้วยตนเอง	 (Self	 Declaration)	 เพื่อแสดงความจ�านงขอใช้สิทธิ	 GSP	 

ต่อศุลกากรสหรัฐฯ

	 	 (2)	 ระบบรับรองตนเองของผู้ส่งออก	(Registered	Exporter:	REX)	

ภายใต้ระบบ	GSP	 สวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์	 เปลี่ยนวิธีการรับรองถ่ินก�าเนิด

สนิค้าภายใต้ระบบ	GSP	จากหนงัสอืรบัรองฯ	Form	A	มาเป็นการรับรองถิน่ก�าเนดิ

สินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออก	หรือ	Registered	Exporter:	REX	system	และ

ประเทศไทยจะเริ่มใช้ระบบดังกล่าว	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2560	 เป็นต้นไป	 

ผูส่้งออกทีป่ระสงค์จะรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าด้วยตนเองจะต้องมาขึน้ทะเบยีนกบั
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กรมการค้าต่างประเทศ	 (กองบริหารการน�าเข้าและรับรองถ่ินก�าเนิด)	 เพื่อให้ได้

รับหมายเลขประจ�าตัวผู้ส่งออก	หรือ	REX	Number	ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องใช้ในการ

รับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วยตนเอง	 โดยสามารถรับรองถ่ินก�าเนิดฯ	 ลงในเอกสาร

ทางการค้าที่มีข้อมูล	เช่น	ชื่อ	ที่อยู่ของผู้ส่งออก	รายละเอียดของสินค้าที่ส่งออก	

และวันที่ออกเอกสาร	(Date	of	Issue)	อาท	ิใบก�ากับสินค้า	(Invoice)	ใบรายการ

บรรจุหีบห่อ	(Packing	List)	เป็นต้น	ทั้งนี้	กรมฯ	จะไม่มีการออกหนังสือรับรองฯ	

FORM	A	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2561	เป็นต้นไป	ดังนั้น	ผู้ส่งออกจึงต้องใช้วิธี

การรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น

ตัวอย่างค�ารับรองถิ่นก�าเนิดฯ

“The	exporter”…	 (หมายเลขประจ�าตัวผู้ส่งออก	หรือ	REX	Number)	

..of	the	products	covered	by	this	document	declares	that,	except	

where	otherwise	clearly,	indicated,	these	products	are	of…	(ประเทศ

ถิ่นก�าเนิด	เช่น	Thailand)	...Preferential	origin	according	according	to	

rules	 of	 origin	 of	 the	 Generalised	 system	 of	 Preferences	 of	

Switzerland	(Norway)	and	that	the	origin	criterion	met	is…	(หลัก

เกณฑ์ถิ่นก�าเนิดฯ	เช่น	w8415)....

	 	 (3)	 หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	 แบบ	 จี.เอส.ที.พี	 เป็นหนังสือ 

รบัรองฯ	ทีอ่อกให้แก่ผูส่้งออกเพือ่ใช้ในการขอรบัสทิธพิิเศษภายใต้ระบบการแลก

เปลีย่นสทิธพิิเศษทางการค้าส�าหรบัสนิค้าท่ีส่งออกไปยงัประเทศก�าลงัพัฒนา	รวม	

43	 ประเทศท่ีได้ลงนามและให้สัตยาบันข้อตกลงแล้ว	 ได้แก่	 แอลจีเรีย	

อาร์เจนตินา	บังกลาเทศ	เบนิน	โบลิเวีย	บราซิล	แคเมอรูน	ชิลี	โคลัมเบีย	คิวบา	

เกาหลีเหนือ	เอกวาดอร์	อียิปต์	กานา	กินี	กายอานา	อินเดีย	อินโดนีเซีย	อิหร่าน	
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อริกั	ลเิบยี	มาเลเซยี	เมอร์โคซร์ู	(ตลาดร่วมอเมรกิาใต้ตอนกลาง)	เม็กซโิก	โมร็อกโก	

เมยีนมา	โมซมับกิ	นกิารากวั	ไนจเีรยี	ปากสีถาน	เปร	ูฟิลปิปินส์	เกาหลใีต้	สิงคโปร์	

ศรีลังกา	 ซูดาน	 ไทย	 ตรินิแดด	 และโตเบโก	 ตูนิเซีย	 แทนซาเนีย	 เวเนซูเอลา	

เวียดนาม	และซิมบับเว	หรือดูได้ที่	www.unctad.org

	 	 (4)	 หนังสือรับรองถ่ินก�าเนิดสินค้า	แบบดี	 (Certificate	 of	 Origin	

Form	D)	เป็นหนังสอืรบัรองฯ	ทีอ่อกให้แก่ผูส่้งออกเพ่ือใช้ในการขอรับสิทธพิิเศษ

ตามความตกลงการค้าสนิค้าของอาเซยีน	(ASEAN	Trade	In	Goods	Agreement	

:	ATIGA)	ส�าหรับสินค้าที่ส่งไปประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน	10	ประเทศ	ได้แก	่

บรูไน	กัมพูชา	สปป.ลาว	มาเลเซีย	เมียนมา	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทย	อินโดนีเซีย	

และเวียดนาม

	 ทั้งนี้	 ผู้ส่งออกที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีประวัติการได้รับหนังสือ

รับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	 Form	D	 หรือเป็นผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการตรวจ

คุณสมบัติทางด้านถิ่นก�าเนิดของสินค้าว่าถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้า	

ตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน	สามารถใช้ระบบการรับรองถิ่นก�าเนิด

ด้วยตนเอง	(Self	Certification)	โดยเป็นการอนญุาตให้ผู้ท�าการค้าหรือผู้ส่งออก

ที่ได้รับความไว้วางใจ	(Trusted	Traders/Exporters)	ที่มีคุณสมบัติ	(Qualified)	

สามารถรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าได้ด้วยตนเองในใบก�ากับสินค้า	(Invoice)	ในการ

ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความตกลง	 ATIGA	 แทนการใช้หนังสือ

รับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	D	ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	โดยอาเซียนมีเป้าหมายที่จะ

ใช้ระบบSelf	 Certification	 อย่างสมบูรณ์ครบทุกประเทศสมาชิกอาเซียน	 (10	

ประเทศ)	ในปลายปี	2558	และระหว่างนี้อาเซียนได้จัดท�าโครงการน�าร่อง	(Pilot	

Project)	ระบบ	Self	Certification	ควบคู่กับการออกหนังสือรับรอง	Form	D	
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เพื่อน�าประสบการณ์มาปรับใช้ในการใช้จริงในปี	2558	ปัจจุบันมี	 4	ประเทศ	ที่

เข้าร่วมโครงการน�าร่อง	ได้แก	่บรูไน	มาเลเซีย	สิงคโปร์	และไทย

ผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิในการรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วยตนเองจะต้องได้รับ

การขึ้นทะเบียนเป็นผู ้ส่งออกท่ีได้รับสิทธิรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วยตนเอง	

(Certified	Exporter)	กับกรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	จึงสามารถ

รับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วยตนเองได้

	 	 (5)	 หนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้า	การใช้สิทธพิิเศษภายใต้ความตกลง

เขตการค้าเสรต่ีางๆ		เป็นหนงัสอืรบัรองฯ	ท่ีออกให้แก่ผูส่้งออกเพือ่ใช้ในการขอรบั

สิทธิพิเศษตามความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีต่างๆ	ได้แก่

    •	 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน	ใช้	Form	E

    •	 ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย	ใช้	Form	FTA

    •	 ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรอีาเซียน-อนิเดีย	ใช้	Form	AI	

    •	 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย	ใช	้Form	FTA

    •	 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น	ไทย-นิวซีแลนด์	

สามารถรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วยตนเองบนใบก�ากับสินค้า	(Invoice)

    •	 ความตกลงเพ่ือจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-

นิวซีแลนด์	ใช้	Form	AANZ

    •	 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น	ใช้	Form	JTEPA

    •	 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น	ใช้	Form	AJ
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    •	 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี	ใช้	Form	AK

    •	 ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ไทย-เปร	ูใช้	Form	TP

    •	 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี	ใช้	Form	TC		

	 	 (6)	 หนังสือรับรองถ่ินก�าเนิดสินค ้าส�าหรับ	 สินค ้าหัตถกรรม 

(Certificate	in	Regard	to	Certain	Handicraft	Products)	เป็นหนงัสอืรบัรองฯ

ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมไปยังสหภาพยุโรปตามรายการที่ก�าหนดไว้

	 	 (7)	 หนังสือรับรองถ่ินก�าเนิดสินค้าส�าหรับสินค้า ผ้าไหมและผ้าฝ้าย

ทอด้วยมือ	(Certificate	Relating	to	Silk	or	Cotton	Handloom	Products)	

เป็นหนังสือรับรองฯ	 ท่ีออกให้แก่ผู้ส่งออกส�าหรับสินค้าผ้าไหม	และผ้าฝ้ายท่ีทอ

ด้วยมอืตามระเบยีบการให้สทิธพิเิศษทางการค้าของสหภาพยโุรปซึง่จะได้รบัการ

ยกเว้นภาษีขาเข้า

	 	 (8)	 หนังสือรับรองถ่ินก�าเนิดสินค้าส�าหรับ	สินค้าหัตถกรรมทั่วไป 

(Certificate	of	Origin	Handicraft	Or	Handloom	Products)	เป็นหนงัสอืรบัรองฯ	

ที่ใช้ส�าหรับการส่งออกสินค้าหัตถกรรมภายใต้สิทธิพิเศษฯ	 ไปยังประเทศญี่ปุ่น 

และแคนาดา

1.2		 หนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสินค้าทีไ่ม่ได้รบัสทิธพิิเศษทางภาษศีลุกากร	

คอื	หนงัสอืรบัรองฯ	ทีอ่อกให้แก่ผูส่้งออกเพือ่รบัรองว่าสินค้าท่ีระบุในหนงัสอืรบัรองฯ	

มีถ่ินก�าเนิดจากประเทศผู้ออกหนังสือรับรองฯ	 จริงและใช้เป็นเอกสารประกอบ

การน�าเข้าตามระเบียบการน�าเข้าของประเทศปลายทาง	 	 หรือตามเงื่อนไข 



82

ของผูน้�าเข้าเท่านัน้		ไม่สามารถใช้เพือ่ขอรบัสทิธพิเิศษทางด้านภาษศีลุกากร	ได้แก่	

หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าทั่วไป	(Certificate	of	Origin	:	Form	C/O	ทั่วไป)	

หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ส่งออกไป

ยงัสหภาพยโุรป	และหนังสอืรบัรองถ่ินก�าเนิดสนิค้าไปยงัเมก็ซโิก	(ANEXO	III)	และ

หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าส�าหรับสินค้าที่ได้รับโควตาในการน�าเข้าสหภาพ

ยุโรป	(Certificate	of	Origin	for	Imports	of	Products	Subject	to	Special	

non-preferential	Import	Arrangements	into	the	Enropern	Unfor)

1.3		 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าแบบต่างๆ 

ผูส่้งออกทีต้่องการขอหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสินค้า	เพือ่ขอใช้สิทธพิิเศษใน

การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีศุลกากรจากประเทศคู่ค้าภายใต้ระบบสิทธิพิเศษ

ต่างๆ	มีขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้

ขั้นตอนที่	1	 ตรวจสอบข้อมูลก่อนการใช้สิทธิ	 โดยใช้พิกัดศุลกากรของ

ประเทศปลายทางตรวจดูว่าสินค้าอยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิหรือไม่	

ขั้นตอนที่	2	 ท�าบัตรประจ�าตัวผู้ส่งออก-น�าเข้าสินค้า	 (ดูรายละเอียดการ

ขอมีบัตรประจ�าตัวฯ	หน้า	91-96)	

ขั้นตอนที	่3	 ยืน่ตรวจสอบถิน่ก�าเนดิสนิค้า	(ดรูายละเอยีดขัน้ตอนการตรวจ

สอบถิ่นก�าเนิดสินค้าหน้า	69-73)

ขั้นตอนที่	4	 ยืน่ขอหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์

ผ่านทาง	Internet	(ดูวิธีการกรอกหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดได้ที	่www.dft.go.th	

เลือกแบนเนอร์	“บริการข้อมูล	e-Service”	→ ระบบการให้บริการออกหนังสือ

รับรองถิ่นก�าเนิด	→ ข้อมูลและดาวน์โหลด)
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ขั้นตอนที	่5	 แจ้งขอรับหนังสือรับรองฯ	 พร้อมแสดงบัตรประจ�าตัว 

ผูส่้งออก-น�าเข้าสินค้า	ทีส่�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ	และส�านกังานพาณชิย์จงัหวดั

ที่ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ		โดยแนบเอกสารประกอบ	ดังนี้

	 	 	 	 	 1)	 ต้นฉบับหรือส�าเนาใบก�ากับสินค้า	(Invoice)

	 	 	 	 	 2)	 ต้นฉบับหรือส�าเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ	 (Bill	 of	

Lading)	หรือส�าเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศ	(Air	Waybill)	หรือเอกสารหลัก

ฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

	 	 	 	 	 3)	 ส�าเนาผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถ่ินก�าเนิดของ

สินค้าที่กรมการค้าต่างประเทศได้รับรองผลแล้วส�าหรับพิกัดศุลกากรตอนที่	 25	

ถึง	97	หรือแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิดเพื่อขอใช้

สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2549	ส�าหรับสินค้าพิกัดฯ	ตอน

ที่	01	ถึง	24	ยกเว้นฟอร์ม	C/O	ทั่วไป

หมายเหตุ		 1.	 ผูท่ี้ยืน่ค�าขอหนงัสอืรบัรองฯ	Form	A	ส�าหรบัพกิดัสนิค้า

ศุลกากรตอนที	่50-63	ต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมจากข้อ	(1)	-	(3)	อีก	1	รายการ	

คือ	 หนังสือรับรองรายละเอียดข้ันตอนการผลิตสินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	

และหลักฐานการได้มาของวัตถุดิบหรือสินค้า

	 	 	 	 	 2.	 ผูท้ีย่ืน่หนงัสอืรบัรองฯ	ทกุประเภท	เช่น	Form	A	,	Form	

D,	Form	C/O,	Form	GSTP	ฯลฯ	ส�าหรับสินค้าเห็ดหอม	กระเทียมสดหรือแห้ง	

ปลาทูน่า	 กระเบื้อง	 เซรามิก	 รองเท้า	 หอมแดง	 หยก	 และโซล่าเซล	 ต้องแสดง

เอกสารเพิ่มเติมจากข้อ	(1)-(3)	อีก	4	รายการดังนี้
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	 	 	 	 	 	 2.1	 เอกสารหลักฐานแสดงการได้มาซึ่งสินค้าหรือ

เอกสารแสดงการได้มาซึ่งวัตถุดิบภายในประเทศ	 (กรณีที่มีโรงงานผลิตสินค้าให้

แนบ	ใบ	รง.4)

	 	 	 	 	 	 2.2	 ใบขนสนิค้าขาเข้า	(เฉพาะสินค้าทนู่าทีม่กีารน�าเข้า

จากต่างประเทศ)

	 	 	 	 	 	 2.3	 หนังสือรับรองว ่าสินค ้าที่ขอหนังสือรับรองฯ	 

ดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีแหล่งก�าเนิดสินค้าของประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลกากรซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคลฯ	พร้อมทั้ง

ประทับตราส�าคัญก�ากับ

		 	 	 	 	 	 2.4	 	 ส�าเนาใบขนสินค้าขาออก	 (ยกเว้นปลาทูน่า 

ไม่ต้องแนบ)

	 	 	 	 	 3.	 Flow	Chart	ข้ันตอนการขอรบัหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิ	

หน้าที่	86

2.	 	 หนงัสืออนุญาตให้ส่งออกไปนอกและน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรซึง่สนิค้า

ตามพระราชบญัญตักิารส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรซึง่

สินค้า	พ.ศ.	2522	มาตรา	7	ระบุว่าเมื่อประกาศก�าหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่

ต้องขออนุญาตในการส่งออกหรอืการน�าเข้าตามมาตรา	5	แล้วผูใ้ดจะส่งออกหรอื

น�าเข้าสนิค้านัน้จะต้องได้รบัใบอนญุาตจากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์หรือ

ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายในทางปฏิบัติมีขั้นตอน	ดังนี	้	

ขั้นตอนที	่1		 ท�าบัตรประจ�าตัวผู ้ส่งออก-น�าเข้าสินค้า	 (ดูรายละเอียด 

การขอมีบัตรประจ�าตัวฯ	หน้า	91-96)	
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ขั้นตอนที	่2		 ยื่นขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-น�าเข้าสินค้า

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง	Internet	

ขั้นตอนที	่3	 แจ้งขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการส่งออก-น�าเข้า

สินค้า	 ปัจจุบันกรมการค้าต่างประเทศก�าหนดมาตรการน�าเข้า-ส่งออกสินค้า	 

ทั้งสิ้น	132	รายการ	(ดูรายการสินค้าได้ที่หน้า	48-55)	รวมทั้ง	การน�าเข้าสินค้า

เกษตร	 และสินค้ามาตรฐาน	 (ดูรายการสินค้าได้ที่หน้า	 58-59)	 ตามพันธกรณี 

ความตกลงระหว่างประเทศ	จ�านวน	22	รายการ	(ดรูายการสินค้าได้ทีห่น้า	38-42)
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ตรวจสอบขอมูลเบื้องตนกอนขอใช

สิทธิพิเศษทางภาษี

http://fta.dft.go.th

ทำบัตรประจำตัวผูสงออก นำเขาสินคา และบัตรประจำตัวผูรับมอบอำนาจฯ

 - ดำเนินการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (ระบบลงทะเบียนผูประกอบการ

  http://reg-users.dft.go.th) แลวยื่นคำรองตอเจาหนาที่กรมฯ

 - ระยะเวลาการใหบริการ 15 นาที/บัตร

สินคาไมไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

Non-Preferential Tariff Rate

ยื่นขอหนังสือรับรองฯ ประเภทไมไดรับสิทธิ

พิเศษทางภาษีศุลกากร เชน C/O ทั่วไป เปนตน

สินคาตามพิกัดอัตราศุลกากร

(พิกัด 01-24)

กรอกแบบขอรับการตรวจ

คุณสมบัติฯ พรอมแนบประกอบ

เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ

ยืนขอรับการตรวจคุณสมบัติ

ทางดานถิ่นกำเนิดสินคากับ

หนวยงานที่ใหบริการ

สินคาตามพิกัดอัตราศุลกากร

(พิกัด 25-97)

ผลการตรวจคุณสมบัติ

ทางดานถิ่นกำเนิดสินคา

สินคาไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

Preferential Tariff Rate

(ขอหนังสือรับรองฯ ที่ไดรับสิทธิพิเศษ เชน ฟอรม A, D และ AK เปนตน)

ตรวจรับรองคุณสมบัติทางดานถิ่นกำเนิดสินคา

การขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส

รับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคา (ผานการอนุมัติจากเจาหนาที่)

ระบบ EDI ผานอินเตอรเน็ต ระบบ Digital Signature ระบบ Electronic Signature

and Seal

ไมผาน (X) ผาน (/)

เอกสารแนบประกอบการขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคา
1. ตนฉบับ หรือสำเนาใบกำกับสินคา (Invoice)
2. ตนฉบับ หรือสำเนาใบตราสงสินคา (Bill of Lading; B/L หรือ Air Way Bill; AWB หรือ เอกสารขนสงตางๆ)
3.  กรณีสินคาพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01-24 : แนบแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินคาทางดานถิ่นกำเนิด
 เพื่อขอใชสิทธิพิเศษทางดานศุลกากร
4.  กรณีสินคาพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 25-97 : แนบแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินคาทางดานถิ่นกำเนิด
 เพื่อขอใชสิทธิพิเศษทางดานศุลกากร ที่ออกโดยกองบริการนำเขาและรับรองถิ่นกำเนิดกรมการคาตางประเทศ

ระยะเวลาใหบริการ 
30 นาที/ฉบับ

ระยะเวลาใหบริการ 
15 นาที/ฉบับ ระยะเวลาใหบริการ 

15 นาที/ฉบับ

ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าของกรมการค้าต่างประเทศ
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ตรวจสอบขอมูลเบื้องตนกอนขอใช

สิทธิพิเศษทางภาษี

http://fta.dft.go.th

ทำบัตรประจำตัวผูสงออก นำเขาสินคา และบัตรประจำตัวผูรับมอบอำนาจฯ

 - ดำเนินการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (ระบบลงทะเบียนผูประกอบการ

  http://reg-users.dft.go.th) แลวยื่นคำรองตอเจาหนาที่กรมฯ

 - ระยะเวลาการใหบริการ 15 นาที/บัตร

สินคาไมไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

Non-Preferential Tariff Rate

ยื่นขอหนังสือรับรองฯ ประเภทไมไดรับสิทธิ

พิเศษทางภาษีศุลกากร เชน C/O ทั่วไป เปนตน

สินคาตามพิกัดอัตราศุลกากร

(พิกัด 01-24)

กรอกแบบขอรับการตรวจ

คุณสมบัติฯ พรอมแนบประกอบ

เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ

ยืนขอรับการตรวจคุณสมบัติ

ทางดานถิ่นกำเนิดสินคากับ

หนวยงานที่ใหบริการ

สินคาตามพิกัดอัตราศุลกากร

(พิกัด 25-97)

ผลการตรวจคุณสมบัติ

ทางดานถิ่นกำเนิดสินคา

สินคาไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

Preferential Tariff Rate

(ขอหนังสือรับรองฯ ที่ไดรับสิทธิพิเศษ เชน ฟอรม A, D และ AK เปนตน)

ตรวจรับรองคุณสมบัติทางดานถิ่นกำเนิดสินคา

การขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส

รับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคา (ผานการอนุมัติจากเจาหนาที่)

ระบบ EDI ผานอินเตอรเน็ต ระบบ Digital Signature ระบบ Electronic Signature

and Seal

ไมผาน (X) ผาน (/)

เอกสารแนบประกอบการขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคา
1. ตนฉบับ หรือสำเนาใบกำกับสินคา (Invoice)
2. ตนฉบับ หรือสำเนาใบตราสงสินคา (Bill of Lading; B/L หรือ Air Way Bill; AWB หรือ เอกสารขนสงตางๆ)
3.  กรณีสินคาพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01-24 : แนบแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินคาทางดานถิ่นกำเนิด
 เพื่อขอใชสิทธิพิเศษทางดานศุลกากร
4.  กรณีสินคาพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 25-97 : แนบแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินคาทางดานถิ่นกำเนิด
 เพื่อขอใชสิทธิพิเศษทางดานศุลกากร ที่ออกโดยกองบริการนำเขาและรับรองถิ่นกำเนิดกรมการคาตางประเทศ

ระยะเวลาใหบริการ 
30 นาที/ฉบับ

ระยะเวลาใหบริการ 
15 นาที/ฉบับ ระยะเวลาใหบริการ 

15 นาที/ฉบับ

ตรวจสอบขอมูลเบื้องตนกอนขอใช

สิทธิพิเศษทางภาษี

http://fta.dft.go.th

ทำบัตรประจำตัวผูสงออก นำเขาสินคา และบัตรประจำตัวผูรับมอบอำนาจฯ

 - ดำเนินการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (ระบบลงทะเบียนผูประกอบการ

  http://reg-users.dft.go.th) แลวยื่นคำรองตอเจาหนาที่กรมฯ

 - ระยะเวลาการใหบริการ 15 นาที/บัตร

สินคาไมไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

Non-Preferential Tariff Rate

ยื่นขอหนังสือรับรองฯ ประเภทไมไดรับสิทธิ

พิเศษทางภาษีศุลกากร เชน C/O ทั่วไป เปนตน

สินคาตามพิกัดอัตราศุลกากร

(พิกัด 01-24)

กรอกแบบขอรับการตรวจ

คุณสมบัติฯ พรอมแนบประกอบ

เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ

ยืนขอรับการตรวจคุณสมบัติ

ทางดานถิ่นกำเนิดสินคากับ

หนวยงานที่ใหบริการ

สินคาตามพิกัดอัตราศุลกากร

(พิกัด 25-97)

ผลการตรวจคุณสมบัติ

ทางดานถิ่นกำเนิดสินคา

สินคาไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

Preferential Tariff Rate

(ขอหนังสือรับรองฯ ที่ไดรับสิทธิพิเศษ เชน ฟอรม A, D และ AK เปนตน)

ตรวจรับรองคุณสมบัติทางดานถิ่นกำเนิดสินคา

การขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส

รับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคา (ผานการอนุมัติจากเจาหนาที่)

ระบบ EDI ผานอินเตอรเน็ต ระบบ Digital Signature ระบบ Electronic Signature

and Seal

ไมผาน (X) ผาน (/)

เอกสารแนบประกอบการขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคา
1. ตนฉบับ หรือสำเนาใบกำกับสินคา (Invoice)
2. ตนฉบับ หรือสำเนาใบตราสงสินคา (Bill of Lading; B/L หรือ Air Way Bill; AWB หรือ เอกสารขนสงตางๆ)
3.  กรณีสินคาพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01-24 : แนบแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินคาทางดานถิ่นกำเนิด
 เพื่อขอใชสิทธิพิเศษทางดานศุลกากร
4.  กรณีสินคาพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 25-97 : แนบแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินคาทางดานถิ่นกำเนิด
 เพื่อขอใชสิทธิพิเศษทางดานศุลกากร ที่ออกโดยกองบริการนำเขาและรับรองถิ่นกำเนิดกรมการคาตางประเทศ

ระยะเวลาใหบริการ 
30 นาที/ฉบับ

ระยะเวลาใหบริการ 
15 นาที/ฉบับ ระยะเวลาใหบริการ 

15 นาที/ฉบับ
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VII.	บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ปัจจุบันการค้าต่างประเทศได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 กรมการค้า

ต่างประเทศไดต้ระหนักถงึการให้บรกิารแก่ผู้ขอใชบ้ริการทัง้ที่เป็นผู้ประกอบการ

และบุคคลทั่วไป	 จึงได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการออกหนังสือส�าคัญการ

ส่งออก-น�าเข้าสินค้าที่ต้องเป็นไปตามระเบียบประกาศที่ก�าหนดไว้เพ่ืออ�านวย

ความสะดวกลดขั้นตอน	 ลดเอกสาร	 รวมทั้งประหยัดเวลา	 และค่าใช้จ่ายมีการ

พฒันาระบบอย่างต่อเนือ่งและทันสมัย	ผูป้ระกอบการสามารถใช้บรกิารทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง	Internet	จากส�านักงานของตนเองตลอด	24	ชั่วโมง	และ

หลังจากส่งค�าขอต่างๆ	ระบบจะแจ้งกลับภายใน	5	นาที	หลังจากนั้นผู้ประกอบ

การสามารถเดินทางมายื่นค�าร้องขอหรือขอรับหนังสือส�าคัญต่างๆ	 ได้ทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ	มีรายละเอียดและขั้นตอน	ดังนี้
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1.	 	 การลงทะเบียนขอ	USER	NAME	กลาง

ผู้ประกอบการ/ผู้รับมอบอ�านาจ	 ที่มีความประสงค์จะติดต่อขอใช้บริการ

ต่างๆ	ทางอเิลก็ทรอนกิส์ของกรมฯ	ต้องลงทะเบยีนผู้ประกอบการ	(Registration	

Database)	 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอ	USER	 NAME	 กลางไว้ใช้งานร่วม 

กับระบบงานให้บริการต่างๆการลงทะเบียนแบ่งเป็น	2	ประเภท

 •		 ประเภทนิติบุคคล

 •		 ประเภทบุคคลธรรมดา	(ผู้รับมอบอ�านาจ)

ขั้นตอนการลงทะเบียน	ดังนี้

1)	 เข้าสู่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ	www.dft.go.th	

2)	 คลิกที่>>บริการระบบ	e-Service		

3)	 คลิกที่>>ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ	

4)	 คลิกท่ีเมนู>>ลงทะเบียนขอ	 User	 Name	 กลาง	 (กรณียังไม่เคยลง

ทะเบียน)

ผู้ประกอบการ/ผู้รับมอบอ�านาจต้องก�าหนด	User	Name	และ	Password	

ด้วยตนเอง	 ควรจดบันทึกไว้กันลืมเนื่องจากการลงทะเบียนขอใช้	 User	 Name	

กลาง	ลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
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2.	 	 การขอมีบัตรประจ�าตัวผู ้ส ่งออก-น�าเข้าสินค้าและบัตรประจ�าตัว 

ผู้รับมอบอ�านาจ

กรมการค้าต่างประเทศได้อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและ

บุคคลทั่วไปที่ติดต่อขอรับบริการกับกรมการค้าต่างประเทศโดยการจัดท�าบัตร 

ประจ�าตัวฯ	 เพื่อใช้ในการติดต่อราชการรวมทั้งการย่ืนและขอรับหนังสือส�าคัญ 

การส่งออก-น�าเข้า	ดังนี้

1.	 บัตรประจ�าตัวผู้ส่งออก-น�าเข้าสินค้า	 โดยออกให้ในนามของนิติบุคคล

เพื่อให้กรรมการผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ถือบัตรนี้

2.	 บตัรประจ�าตวัผูร้บัมอบอ�านาจ	ออกให้ในกรณผีูม้อี�านาจกระท�าการแทน

นิติบุคคลข้างต้นมอบอ�านาจให้ผู้อ่ืนกระท�าการแทนในการติดต่อราชการกับ 

กรมการค้าต่างประเทศ	โดยบัตรข้างต้นจะมภีาพถ่ายและช่ือของผูร้บัมอบอ�านาจ

ปรากฏอยู่

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจ�าตัวผู้ส่งออก-น�าเข้าสินค้าและบัตรประจ�าตัวผู้รับ

มอบอ�านาจ

ขั้นตอนที่	1	ลงทะเบียนขอ	USER	NAME	กลาง	(ดูรายละเอียดตามการ

ลงทะเบียนขอ	USER	NAME	กลาง	หน้า	91)	

ขั้นตอนที	่2	กรอกข้อมูลและส่งข้อมูล

ผู้ประกอบการและผู้รับมอบอ�านาจต้องกรอกข้อมูลลงในค�าร้องแบบต่างๆ

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเตอร์เน็ต	ดังนี้
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(1)	 เข้าสู่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ	www.dft.go.th

(2)	 คลิกที่>>	บริการระบบ	e-Service			

(3)	 คลิกที่>>ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ			

(4)	 คลิกค�าว่า	Login	แล้วกรอก	User	Name,	Password	แล้วคลิก	Login

(5)	 คลกิที่เมนทูี>่>บรกิารของกรมการคา้ต่างประเทศ>>ท�าบัตรประจ�าตวั 

ผู้ส่งออก-น�าเข้าแล้วพิมพ์ค�าร้องฯ	ดังนี้

 • 	 แบบ	บก.	 1	 ค�าร้องขอมีบัตรประจ�าตัวผู้ส่งออก-น�าเข้าสินค้าและ

หรือบัตรประจ�าตัวผู้รับมอบอ�านาจ

 • 	 แบบ	 บก.	 1/1	 หนังสือมอบอ�านาจให้กระท�าการแทนผู้ส่งออก- 

น�าเข้าสินค้า

 • 	 แบบ	 บก.	 2	 หนังสือมอบอ�านาจให้ยื่นค�าร้องขอมีบัตรประจ�าตัว 

ผู้ส่งออก-น�าเข้าสินค้า/บัตรประจ�าตัวผู้รับมอบอ�านาจ

 • 	 แบบ	บก.	3	หนังสือรับรองลายมือชื่อผู้มอบอ�านาจโดยทนายความ

ที่เป็นสมาชิกสภาทนายความ/สมาชิกสามัญ/วิสามัญแห่งเนติบัณฑิตสภา
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ขั้นตอนที	่3	การยื่นค�าร้องขอมีบัตรฯ

	 1)	 แบบค�าร้องขอมีบัตรฯ	ที่ใช้ยื่นตามกรณีต่างๆ	ดังนี้

 • 	 กรณีกรรมการผู ้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล	 เป็นผู ้มา 

ด�าเนินการยื่นค�าร้องขอมีบัตรฯ	ด้วยตนเองให้ยื่น	แบบ	บก.	1	และแบบ	บก.1/1 

(ตามจ�านวนผู้รับมอบอ�านาจ)	โดยกรรมการต้องลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่

 • 	 กรณีกรรมการผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคลไม่สามารถยื่น

ค�าร้องขอมบีตัรฯ	ด้วยตนเองได้ต้องมแีบบค�าร้อง	แบบ	บก.1	แบบ	บก.1/1	แบบ	

บก.2	และแบบ	บก.	3

	 2)	 เอกสารหลักฐานยื่นประกอบ	ดังนี้

	 	 	 (1)		 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หนังสือ

อนุญาตให้ท�างานในประเทศไทยของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจ

	 	 	 (2)		 ส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า	กระทรวงพาณิชย	์ (ออกให้ไม่เกิน	3	 เดือนนับถึงวันที่ยื่นขอ)	หรือส�าเนา

ทะเบียนการค้าที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับมอบอ�านาจ

	 	 	 (3)		 ส�าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคล	(ภพ.20)

	 	 	 (4)		 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวสมาชิกสภาทนายความหรือหนังสือ

รับรองการเป็นสมาชิกวิสามัญ/วิสามัญแห่งเนติบัณฑิตสภา	 (ประเภทระบุวัน

หมดอายุ)

หมายเหต	ุ		 1.	 ส�าเนาเอกสารประกอบค�าร้องขอมีบัตรประจ�าตัวฯ 

ลงลายมือชื่อรับรองส�าเนาถูกต้องทุกฉบับและประทับตราส�าคัญ	(ถ้ามี)



95กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

	 	 		 	 	 2.	 ผู ้รับมอบอ�านาจต้องแสดงตนเพ่ือถ่ายรูปติดบนบัตร

ประจ�าตัวผู้รับมอบอ�านาจ

		 	 	 	 	 3.	 สถานที่ยื่นค�าร้องขอมีบัตรฯ

• ส่วนกลาง	 ส�านักบริการการค้าต่างประเทศ	 อาคาร 

กรมการค้าต่างประเทศ	ชั้น	4	สนามบินน�้า	นนทบุรี

• ส่วนภูมิภาค	 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดที่ ได ้รับ

มอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ

		 	 	 	 	 4)	 ระยะเวลาด�าเนินการ	

• กรณียื่นค�าขอฯ	ที่ส่วนกลางรอรับบัตรไม่เกิน	15	นาที

• กรณียื่นค�าขอฯ	ที่ส่วนภูมิภาครับบัตรได้ภายใน	7	วัน

ขั้นตอนที่	4	ช�าระเงินค่าบัตร

		 ผู ้ประกอบการท�าค�าขอมีบัตรฯ	 โดยไม่จ�ากัดจ�านวนผู ้รับมอบโดย 

เสยีค่าท�าบตัรประจ�าตวัราคาบัตรละ	200	บาท	แต่ในกรณยีืน่ค�าขอทีส่่วนภูมภิาค

ช�าระเงิน	 ณ	 จุดให้บริการหรือแลกเป็นตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายในนามกรมการค้า 

ต่างประเทศ	แนบกับค�าร้องขอมีบัตรฯ

ขั้นตอนที	่5	ถ่ายภาพติดบัตรประจ�าตัวผู้รับมอบอ�านาจ

	 กรณียื่นค�าขอมีบัตรฯ	ที่ส่วนภูมิภาคให้น�าภาพถ่ายขนาด	1	นิ้ว	จ�านวน	

2	ใบ	อายุไม่เกิน	6	เดือน	แนบมาพร้อมกับค�าร้องขอ
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ขั้นตอนที	่6	รับบัตรประจ�าตัวฯ

	 ผู้ยื่นขอจะได้รับบัตรฯ	พร้อมรับรหัสผ่าน	(Password)	เพื่อใช้ในการยื่น

ขอหนังสือส�าคัญฯ	ผ่านทาง	Internet	(บัตรมีอายุ	2	ปี)

	 หมายเหตุ	 กรณีบัตรฯ	 หมดอายุต้องด�าเนินการยื่นค�าร้องใหม่โดยใช	้ 

User	 Name	 กลางเดิมเพื่อใช้	 Login	 ระบบการท�าบัตรฯ	 แล้วเพ่ิมค�าร้องและ 

สั่งพิมพ์แบบค�าขอตามต้องการโดยดูรายละเอียดตามขั้นตอนที่	3-6	

3.	 	 การขอหนงัสอืส�าคญัการส่งออก-น�าเข้าสนิค้าด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์	(EDI)

ระบบ	EDI	(Electronic	Data	Interchange)	เป็นระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือออกหนังสือส�าคัญการส่งออกน�าเข้าสินค้าผู้ประกอบการ 

ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอ	User	Name	กลาง,	มีบัตรประจ�าตัวฯ	พร้อมทั้ง	Password	

เพื่อประกอบการใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	ดังนี้

3.1		 ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า

3.2		 ระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก- 

น�าเข้าสินค้าทั่วไป

ปัจจุบันกรมฯ	 ได้พัฒนาระบบการให้บริการออกหนังสือส�าคัญฯ	 ให้ 

ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นโดยมีการเพิ่มช่องทางการให้บริการคือ

•	 ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	(Digital	Signature	:	D.S.)	ด้วยการยื่น

ผ่าน	Website	โดยการยื่นค�าร้องเอกสารหลักฐานประกอบค�าขอในลักษณะของ

แฟ้มข้อมูล	(File)	ประเภท	XML
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•	 ระบบลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	

Signature	 and	 Seal	 :	 E.S.S.)	 ด้วยการส่งค�าร้องผ่าน	Website	 ของระบบ 

โดยระบบจะท�าการพิมพ์ตราประทับและลายเซ็นต์ของผู้มีอ�านาจลงในหนังสือ

รับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน	ดังนี้

(1)	 ยืน่จดทะเบยีนการใช้งานระบบลายมอืชือ่อิเลก็ทรอนกิส์และตราประทบั	

(Electronic	Signature	and	Seal)	ได้ที	่http://reg-users.dft.go.th	(ระบบลง

ทะเบียนผู้ประกอบการ)	Login	โดยใช้	Username	กลาง	เพื่อเข้าสู่ระบบฯ	เลือก

หัวข้อ	 “บริการที่เกี่ยวข้องกับ	 Username	 กลาง”	 คลิกหัวข้อ	 “จดทะเบียน	

Electronic	Signature	and	Seal”		

(2)	 กรรมการที่มีอ�านาจลงนามตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฯ	 ซ่ึงมีความ

ประสงค์ใช้โปรแกรมการลงลายมือช่ือและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์	 ส่งรูปภาพ

สแกนลายมือชื่อและตราประทับนิติบุคคล	พร้อมก�ากับข้อมูลที่ส่งด้วยลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส	์(Digital	Signature)	เข้าในระบบฯ	

(3)	 ผู้รับมอบอ�านาจฯ	เฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการฯ	สามารถใช้

โปรแกรมการลงลายมอืชือ่และตราประทับอเิลก็ทรอนกิส์	ส่งรูปภาพสแกนลายมอื

ชือ่และตราประทับนติบิคุคล	พร้อมก�ากบัข้อมลูทีส่่งด้วยลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์	

(Digital	Signature)	เข้าในระบบฯ	

(4)	 ส่งค�าขอฯ	เข้าระบบ	พร้อมท้ังพมิพ์ค�าขอจดทะเบยีนฯ	(ไม่ต้องมเีอกสาร

แนบ)	ยื่นต่อกลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล	ส�านักบริการการค้าต่างประเทศ	ชั้น	4	

อาคารกรมการค้าต่างประเทศ	 สนามบินน�้า	 นนทบุรี	 หรือส�านักงานพาณิชย์	 

8	 แห่ง	 (เชียงใหม่	 หาดใหญ่	 ชลบุรี	 สระแก้ว	 หนองคาย	 เชียงราย	 ตาก	 และ

มุกดาหาร)
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4.	 	 ระบบบรกิารมาตรฐานสนิค้า	(http://ocs.dft.go.th)

ผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐานต้องด�าเนนิการดงัต่อไปนีใ้นระบบบรกิารมาตรฐาน

สินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์	 โดยสามารถเข้าสู่ระบบด้วย	 User	 Name	 กลางที่ได้ 

ลงทะเบียนไว้แล้วตามข้อ	1.	หน้า	89

1)	 จดทะเบียนเป็นผู้ท�าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน	(แบบ	มส.1)

2)	 การขอรับอนุญาตเป็นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า	 

	 	 	 (แบบ	มส.2)

3)	 การขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า	(แบบ	มส.3)

4)	 ยื่นค�าขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า	(แบบ	มส.13)

5)	 การขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า	(แบบ	มส.3)

6)	 รายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน	(แบบ	มส.25)

5.	 ระบบตรวจรบัรองคุณสมบตัขิองสนิค้าทางด้านถิน่ก�าเนดิ	(ตรวจต้นทนุ)

	 ผู้ประกอบที่ต้องการยื่นตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ินก�าเนิด	 

(ตรวจต้นทุน)	ทาง	Internet	ผ่านระบบตรวจถิ่นก�าเนิดสินค้ามีขั้นตอน	ดังนี้

ขั้นตอนที	่1	 ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต	 โดยเข้าสู่เว็บไซต์กรมการค้า 

ต่างประเทศที	่www.dft.go.th	

 •		 เลอืกแบนเนอร์	>>	“ระบบบรกิาร	e-Service”	เลอืกหวัข้อ	“ระบบ

การตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด	(ตรวจต้นทุน)”

 •		 เลือกเมนู	 “ลงทะเบียนใหม่”	 และบันทึกข้อมูลลงทะเบียนลงใน

ระบบ
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ขั้นตอนที	่2	 ค�าขอลงทะเบียนและค�ารับรองของผู้ใช้ระบบบริการตรวจ

รับรองถิน่ก�าเนิดสนิค้าผ่านระบบ	Internet	และ	XML	กบักรมการค้าต่างประเทศ	

พร้อมหลกัฐานเอกสารประกอบ	(ทีล่งลายมอืชือ่รบัรองส�าเนาถกูต้องทกุฉบบัและ

ประทับตรานิติบุคคล	 (ถ้ามี)	 ยื่นต่อกองบริหารการน�าเข้าและรับรองถิ่นก�าเนิด	

กรมการค้าต่างประเทศ	หรอืทีส่�านกังานพาณชิย์จงัหวดัทีไ่ด้รบัมอบหมายจากกรม

การค้าต่างประเทศ

(1)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออก	 โดยกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	(ออกไม่เกิน	6	เดือน)

(2)	 ส�าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคล	(ภพ.20)

(3)	 ส�าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึง

สถานประกอบการผลิตสินค้า	(กรณีเป็นผู้ผลิต)

(4)	 หนังสือมอบอ�านาจให้ยื่นและ/หรือรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน	 พร้อม

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจ	 (กรณี 

ผู้มอบอ�านาจและ/หรือผู้รับมอบอ�านาจเป็นชาวต่างประเทศให้แนบส�าเนาบัตร 

ใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว/ส�าเนาหนังสือเดินทาง/ส�าเนาหนังสืออนุญาตให้

ท�างานในประเทศไทยแทนได้)

ขั้นตอนที	่3	 รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน	 (User	 Name	 และ	 Password)	 

เพื่อน�าไปใช้งานในระบบบริการตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านถิ่นก�าเนิดในการ

ยื่นตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิดทางอินเตอร์เน็ต	
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VIII.	มาตรการเยียวยาทางการค้า
 

มาตรการเยียวยาทางการค้า	 คือ	 มาตรการทางการค้าท่ีมิใช ่ภาษ ี

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการน�าเข้าสินค้าอย่าง 

ไม่เป็นธรรม	 ส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในผู้ได้รับความเสียหายสามารถปรับตัว 

และต่อสู้กับสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวได้	 มาตรการเยียวยาทางการค้า	

ประกอบด้วย

1.	 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด	(Anti-dumping:	AD)

	 การทุ่มตลาด	 คือ	 การส่งออกสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศ

หนึ่งเพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์	 โดยท่ีราคาส่งออกนั้นต�่ากว่ามูลค่าปกติของ

สินค้าชนิดเดียวกันที่จ�าหน่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศผู้ส่งออก/ผู้ผลิตเอง
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2.	 มาตรการตอบโต้การอุดหนุน	(Countervailing	Duty:	CVD)

	 การอดุหนุน	คอื	การด�าเนินมาตรการช่วยเหลอืและสนบัสนนุทัง้ทางตรง

และทางอ้อมของภาครฐัทีใ่ห้แก่ผูป้ระกอบการของประเทศตนเพ่ือให้สินค้าถูกลง

ส่งผลให้มคีวามได้เปรยีบทางการค้าหรอืเพือ่ให้มกีารเพิม่ปรมิาณการส่งออกสนิค้า

ไปต่างประเทศ	หรือการลดปริมาณการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

3.	 มาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสินค้าที่เพิ่มข้ึน	 (Safeguard	

Measure:	SG)

	 มาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสนิค้าท่ีเพิม่ขึน้	คอื	มาตรการซึง่ประเทศ

ผู้น�าเข้าจะน�ามาใช้เมื่อสินค้าน�าเข้ามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและสร้างความเสียหาย

อย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของประเทศผูผ้ลติสนิค้าชนดิเดยีวกนั

หรือสินค้าที่แข่งขันกันกับสินค้านั้น
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ภาคผนวก	1
ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าแบบต่างๆ

1.	 ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	A

2.	 ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	C/O	ทั่วไป

3.		 ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	C/O	เม็กซิโก

4.		 ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	E

5.		 ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	D

6.		 ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	FTA	ไทย-อินเดีย

7.		 ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	FTA	ไทย-ออสเตรเลีย

8.		 ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	JTEPA

9.		 ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	AJCEP

10.		ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	AK

11.		ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	AI

12.		ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	AANZ

13.		ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	GSTP

14.		ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	FTA	ไทย-เปรู

15.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	FTA	ไทย-ซิล	ี

16.		ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าส�าหรับ	Form	สินค้าหัตถกรรม 

	 	 	 ทั่วไป

17.		ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าส�าหรับ	Form	สินค้ายาสูบ

18.		ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าส�าหรับ	Form	สินค้าเกษตร
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1.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	A

ด้านหน้า
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1.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	A

ด้านหลัง
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2.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	C/O	ทั่วไป
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3.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	C/O	เม็กซิโก
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4.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	E

ด้านหน้า
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4.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	E

ด้านหลัง
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5.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	D

ด้านหน้า
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5.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	D

ด้านหลัง
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6.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	FTA	ไทย-อินเดีย

ด้านหน้า
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6.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	FTA	ไทย-อินเดีย

ด้านหลัง
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7.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	FTA	ไทย-ออสเตรเลีย

ด้านหน้า



118

7.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	FTA	ไทย-ออสเตรเลีย

ด้านหลัง
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8.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	JTEPA

ด้านหน้า
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8.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	JTEPA

ด้านหลัง
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9.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	AJCEP	

ด้านหน้า
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9.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	AJCEP	

ด้านหลัง
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10.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	AK

ด้านหน้า
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10.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	AK

ด้านหลัง
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11.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	AI

ด้านหน้า
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11.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	AI

ด้านหลัง
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12.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	AANZ

ด้านหน้า
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12.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	AANZ

ด้านหลัง
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13.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	GSTP
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14.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	TP

ด้านหน้า
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14.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form	TP

ด้านหลัง
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15.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form		TC
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15.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	Form		TC
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16.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าส�าหรับ	Form	สินค้าหัตถกรรมทั่วไป
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17.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าส�าหรับ	Form	ยาสูบ
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18.	ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าส�าหรับ	Form	สินค้าเกษตร
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ภาคผนวก	2

ตัวอย่างแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติ
ของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษ	

ทางด้านภาษีศุลกากรแบบต่างๆ

●	 ตัวอย่างส�าหรับพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่	01-24

●	 ตัวอย่างส�าหรับพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่	01-24	(ประเทศญี่ปุ่น)

●	 ตัวอย่างส�าหรับพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่	25-97



139กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

1.	ตัวอย่างแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด

เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร

(ส�าหรับสินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่	01-24)

1-1
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1.	ตัวอย่างแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด

เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร

(ส�าหรับสินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่	01-24)

1-2
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2.	ตัวอย่างแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด

เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร	

(ส�าหรับสินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที	่01-24	ประเทศญี่ปุ่น)

2-1
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2.	ตัวอย่างแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด

เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร	

(ส�าหรับสินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่	01-24	ประเทศญี่ปุ่น)

2-2
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2.	ตัวอย่างแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด

เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร	

(ส�าหรับสินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที	่01-24	ประเทศญี่ปุ่น)

2-3
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3.	ตัวอย่างแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด

เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร	

(ส�าหรับสินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่	25-97)

3-1
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3.	ตัวอย่างแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด

เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร	

(ส�าหรับสินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่	25-97)

3-2
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3.	ตัวอย่างแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด

เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร	

(ส�าหรับสินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่	25-97)

3-3
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3.	ตัวอย่างแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด

เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร	

(ส�าหรับสินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่	25-97)

3-4
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3.	ตัวอย่างแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิด

เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร	

(ส�าหรับสินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่	25-97)

3-5



ภาคผนวก	3
ตัวอย่างหนังสือส�าคัญใบอนุญาตการน�าเข้า-ส่งออกสินค้า
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ภาคผนวก	3
ตัวอย่างหนังสือส�าคัญใบอนุญาตการน�าเข้า-ส่งออกสินค้า

1.	 	 ตัวอย่างใบอนุญาต	ตอ.JTEPA	(สินค้ากล้วยสด	สับปะรด	เนื้อสุกรปรุงแต่ง		

	 	 ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น)

2.				 ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้ากาแฟ	

3.				 ตัวอย่างหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือ		 	

	 	บางส่วนตามความตกลงส�าหรับภาษีในโควตาแบบ	ต.2

4.				 ตัวอย่างหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือ		 	

	 	บางส่วนตามความตกลงส�าหรับภาษีนอกโควตาแบบ	ต.4

5.				 ตัวอย่างหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�าระภาษีตามพันธกรณีตาม 

	 	 ความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก	 (WTO)	 ส�าหรับภาษี 

	 	 ในโควตาแบบ	ร.2

6.		 	 ตัวอย่างหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�าระภาษีตามพันธกรณีตาม 

	 	 ความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก	 (WTO)	 ส�าหรับภาษี 

	 	 นอกโควตาแบบ	ร.4

7.				 ตัวอย่างใบอนุญาตให้น�าเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรแบบ	ข.2

8.				 ตัวอย่างใบอนุญาตให้ส่งออกสินค้าไปนอกราชอาณาจักรแบบ	อ.2

9.				 ตัวอย่างหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน

10.		 ตัวอย่างหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าข้าวไปสหภาพยุโรป
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1.	ตัวอย่างใบอนุญาต	ตอ.JTEPA	

(สินค้ากล้วยสด	สับปะรด	เนื้อสุกรปรุงแต่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น)
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2.		ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้ากาแฟ	
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3.	ตัวอย่างหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด

หรือบางส่วนตามความตกลงส�าหรับภาษีในโควตาแบบ	ต.2
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4.	ตัวอย่างหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด

หรือบางส่วนตามความตกลง	ส�าหรับภาษีนอกโควตาแบบ	ต.4
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5.	ตัวอย่างหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�าระภาษี

ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก	(WTO)	

ส�าหรับภาษีนอกโควตาแบบ	ร.2
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6.	ตัวอย่างหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�าระภาษี

ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก	(WTO)	

ส�าหรับภาษีในโควตาแบบ	ร.4



157กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

7.	ตัวอย่างใบอนุญาตให้น�าเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรแบบ	ข.2
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8.	ตัวอย่างใบอนุญาตให้ส่งออกสินค้าไปนอกราชอาณาจักรแบบ	อ.2
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9.	ตัวอย่างหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
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10.	ตัวอย่างหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าข้าวไปสหภาพยุโรป






