
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปรับปรุง : กันยายน 2560

ข้ันตอนการส่งออก ยางพารา

ผู้ส่งออก

3. ตรวจสอบกฎระเบียบของประเทศผู้น ำเข้ำ และขอใบอนุญำต /
ใบรับรอง จำกหน่วยงำนที่ควบคุมหรือที่เกี่ยวข้อง ตำมที่
ประเทศผู้น ำเข้ำต้องกำร

4. ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร (e-Customs)
4.1 ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอเิล็กทรอนกิส์ 

(Paperless)
4.2 ส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกำกร 

(e-Export)

5. ส่งออกทำงบก ทำงน  ำ หรือทำงอำกำศ

7. ส่งเอกสำรทำงกำรค้ำที่เกี่ยวข้อง (Shipping Documents)
ไปยังผู้น ำเข้ำในต่ำงประเทศ

6. ขอหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินคำ้ จำกกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 
เช่น Form A, Form D, Form E, Form FTA, Form JTEPA,
Form C/O ทั่วไป ฯลฯ 
ขอใบรับรองแหล่งก ำเนดิสินค้ำ (Form C/O)
จำกหอกำรค้ำไทย หรือสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

8. บริหำรสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร ตำมที่
ได้รับกำรส่งเสริจำกภำครัฐ (จำกข้อ 2)

2. ตรวจสอบและขอรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกรจำกกรมศุลกำกร
เช่น กำรขอคืนเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร, ขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19ทวิ,
คลังสินค้ำทัณฑ์บน, เขตปลอดอำกร
หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (ข้อมูลเพ่ิมเติม) 
หรือกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยในเขตประกอบกำรเสรี 
หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ 

(เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)

1. ตรวจสอบสิทธิพิเศษทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เพื่อขอ
หนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินคำ้ เช่น Form A, Form D, 
Form E,  Form FTA, Form JTEPA, Form C/O ทั่วไป ฯลฯ
ตำมที่ผู้น ำเข้ำต้องกำรกับกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

3.1 ขอใบอนุญำตค้ำยำง จำกสถำบันวิจัยยำง/ส ำนักวิจัยและ
พัฒนำกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร

3.2 ขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจกำรยำง จำกกำรยำงแห่งประเทศไทย
3.3 ขอใบอนุญำตเป็นผู้ส่งยำงออกไปนอกรำชอำณำจักร จำก

สถำบันวิจัยยำง/ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตร 
กรมวิชำกำรเกษตร

http://www.customs.go.th/list_multi_tab.php?link=cont_xsimple.php&ini_menu=menu_tax_incentive&left_menu=menu_tax_incentive_160928_04&ini_tab=menu_tax_incentive_160928_04&ini_content=tax_incentive_160929_03&tab=menu_tax_incentive_160928_04_170202_01&lang=t
http://www.customs.go.th/list_multi_tab.php?link=cont_xsimple.php&ini_menu=menu_tax_incentive&left_menu=menu_tax_incentive_160928_04&ini_tab=menu_tax_incentive_160928_04&ini_content=tax_incentive_160929_03&tab=menu_tax_incentive_160928_04_170202_01&lang=t
http://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?ini_content=tax_incentive_160928_01&ini_menu=menu_tax_incentive&lang=th&top_menu=menu_homepage&left_menu=menu_tax_incentive_160928_02
http://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?ini_content=tax_incentive_160928_01&ini_menu=menu_tax_incentive&lang=th&top_menu=menu_homepage&left_menu=menu_tax_incentive_160928_02
http://www.ieat.go.th/investment/privileges/investment-privileges-from-i-ea-t
http://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?ini_content=tax_incentive_160929_04&ini_menu=menu_tax_incentive&lang=th&left_menu=menu_tax_incentive_160928_06
http://www.customs.go.th/list_multi_tab.php?link=cont_xsimple.php&ini_menu=menu_tax_incentive&left_menu=menu_tax_incentive_160928_03&ini_tab=menu_tax_incentive_160928_04&ini_content=tax_incentive_160928_02_160928_01&tab=menu_tax_incentive_160928_03_170404
http://www.boi.go.th/index.php?page=form&language=th
http://www.dft.go.th/th-th/ShareDocument1/ArticleId/9015/--1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormA.pdf
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormD.pdf
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormE.pdf
http://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?ini_content=tax_incentive_160929_01&ini_menu=menu_tax_incentive&lang=th&left_menu=menu_tax_incentive_160928_07
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormA.pdf
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormD.pdf
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormE.pdf
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormFTA.pdf
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormJTEPA.pdf
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormCO_general.pdf


 

   กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ยางพารา 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบท่ีควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

 • ยางแผ่นรมควัน 
4001.21.10 

 • น ้ายางสด 
4001.10.19 

  • ยางก้นถ้วย 
4001.29.80 

 • ยางผสม 
4005.99.90 

 • ยางแท่ง ยางเครพ  
   และอื่นๆ 

4001.29.99 
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมที่ 
ผู้ส่งยางออกนอกราช-
อาณาจักรต้องช าระ 
ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

 
 

ขอบเขตการควบค ุม 

น ้ายางสด ยางก้อน 
เศษยาง น ้ายางข้น 
ยางแผ่น ยางแท่ง 
ยางเครพ หรือยางใน
ลักษณะอ่ืนใดอันผลิต
ขึ นหรือได้มาจากส่วน
ใดๆ ของต้นยาง แต่ไม่
รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง
และวัตถุประดิษฐ์
ส้าเร็จรูปจากยาง 

 

• ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองการออกหนังสือ
รับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้า
ระหว่างประเทศ หรือการปฏิบัติทางการค้า-
ระหว่างประเทศ  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2548 

• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เร่ืองแบบขอรับ
การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก้าเนิด
เพ่ือขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศลุกากร   

  ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เร่ืองการตรวจ

คุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก้าเนดิเพ่ือขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร   

  ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เร่ืองการตรวจ

คุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก้าเนดิที่จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร  ลงวันที่ 8 
มิถุนายน พ.ศ. 2549 

• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เร่ืองการตรวจ
คุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก้าเนดิเพ่ือขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (ฉบับที่ 2)   

  ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
 

1. ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่าง
ประเทศตามข้อตกลงทางการค้า และขอ
หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า 
 

1.1 ลงทะเบียนขอมีบตัรประจ้าตัวผู้สง่ออก-
น้าเข้าสินค้า เพ่ือใช้ยื่นและรับหนังสือ
รับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า เช่น Form A, 
Form D, Form E, Form FTA, Form 
JTEPA,  Form C/O ทั่วไป ฯลฯ ตามที่
ผู้น้าเข้าต้องการ ที่ส้านักบริการการค้า
ต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 
สนามบนิน ้า นนทบุรี โดยลงทะเบียนขอ 
User Name กลาง ได้ที่ www.dft.go.th 

 
1.2 ผู้ส่งออกตรวจคุณสมบัติของสินคา้

ทางด้านถิ่นก้าเนิดสินค้าเพ่ือขอใช้สิทธิ
พิเศษทางด้านภาษีศลุกากรได้เอง ตาม
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
ในขณะที่ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิด
สินค้า ส้าหรับสินค้าพิกัดอัตราศุลกากร 
ตอนที่ 01-24 (สินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูป) 

 
ยื่นตรวจสอบสินค้าสง่ออกกับกอง
บริหารการน้าเข้าและรับรองถิ่นก้าเนิด
สินค้า ว่าสินค้าทีผ่ลิตถูกต้องตามกฎ- 
ว่าด้วยถิ่นก้าเนิดสินค้าตามที่ก้าหนดไว้
ในแต่ละประเทศ ส้าหรับสินค้าพิกัด
อัตราศุลกากร ตอนที่ 25-97 (สินค้า
อุตสาหกรรม) 
สามารถย่ืนขอตรวจสอบได้ 2 วิธี คือ 
ผ่านทางระบบปกติ (Manual) และผ่าน
ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้ที่ 
www.dft.go.th 

• บัตรผู้ส่งออก - น้าเข้าสินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีการตรวจสอบคุณสมบัติ
รับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าด้วยตนเอง 
• แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของ 
 สินค้าทางด้านถิ่นก้าเนดิสินค้าเพ่ือ 
 ขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษ ี
 ศุลกากร ส้าหรับสินค้าพิกัดอัตรา 
 ศุลกากร ตอนที่ 01-24 (สินค้า 
 เกษตรและเกษตรแปรรูป) 
 
 
กรณีรับบริการตรวจสอบคุณสมบัติ
รับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าผ่านระบบ 
Manual 
• ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้าน 
  ถิ่นก้าเนิดสินค้า  
 
   ค่าธรรมเนียม  :  
      30 บาท/กลุ่มประเทศ/ค้าขอ 
  ระยะเวลาด้าเนินการ  3 วัน 
 

• ค้าร้องขอมีบัตรประจ้าตัวผู้ส่งออก-   
น้าเข้าสินค้า 

• ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
  นิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
• ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  (ภพ.20) 
• ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือ 
  ส้าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ 
  ผู้มีอ้านาจลงนามนิติบุคคล 
 
 
 
 
 
• ใบก้ากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินคา 
   (Invoice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
• แบบค้าขอ/ ค้ารับรองข้อมูลการ 
  ผลิตสินค้าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
  ถิ่นก้าเนิดสินค้า  
• ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
• ส้าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน (รง. 4) 
• ส้าเนาใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพ่ิม 

(ภพ.20) 
• หนังสือมอบอ้านาจ 

 

• ส้านักบริการการค้าต่างประเทศ 
  กรมการค้าต่างประเทศ 
   สนามบินน ้า  นนทบุรี 
   โทรศัพท : 02-547-4829 
                02-547-4837 
   โทรสาร   : 02-547-4757 
   สายด่วน : 1385 
   www.dft.go.th 
 
 
 
 
 
 
• ติดต่อสอบถามได้ที่  
  เคาน์เตอร์เซอร์วิส ชั น 3  
  กลุ่มตรวจสอบรับรองถิ่นก้าเนิดสินคา้ 
  กองบริหารการน้าเข้าและรับรองถิ่น- 
  ก้าเนิดสินค้า 
  กรมการค้าต่างประเทศ 
  โทรศัพท์ : 02-547-5090 

          02-547-4809 
  โทรสาร  : 02-547-4807 

 
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส ชั น 3  
  กลุ่มตรวจสอบรับรองถิ่นก้าเนิดสินคา้ 
  กองบริหารการน้าเข้าและรับรองถิ่น-  
  ก้าเนิดสินค้า 
  กรมการค้าต่างประเทศ 
  โทรศัพท์ : 02-547-5090 

          02-547-4809 
  โทรสาร  : 02-547-4807 
   

 

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&ctl=DetailLegal&mid=527&legalID=282
http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&ctl=DetailLegal&mid=527&legalID=282
http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&ctl=DetailLegal&mid=527&legalID=282
http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&ctl=DetailLegal&mid=527&legalID=282
http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&ctl=DetailLegal&mid=527&legalID=282
http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&ctl=DetailLegal&mid=527&legalID=282
http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&ctl=DetailLegal&mid=527&legalID=282
http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&ctl=DetailLegal&mid=527&legalID=282
http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&ctl=DetailLegal&mid=527&legalID=282
http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&ctl=DetailLegal&mid=527&legalID=282
http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&ctl=DetailLegal&mid=527&legalID=282
http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&ctl=DetailLegal&mid=527&legalID=282
http://www.dft.go.th/


 

   กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ยางพารา 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบท่ีควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากกรมศุลกากร 

 
 

การขอเงินชดเชยค่าภาษีอากร (มุมน ้าเงิน) 
•  พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้า

ส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524  
• ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557 เร่ืองการลง 

ทะเบียนเป็นผูผ้่านพิธีการศุลกากรหรือ
ด้าเนินการทางศุลกากร ลงวันที่ 19 มีนาคม 
พ.ศ. 2557 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. ตรวจสอบและขอรับสิทธิประโยชน์ทาง 
   ภาษีอากรจากกรมศุลกากร 
 
กรณีขอเงินชดเชยค่าภาษีอากร (มุมน ้าเงิน) 
• ลงทะเบียนยื่นค้าขอรับเงินชดเชย 
 ค่าภาษีอากร (มุมน ้าเงิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีรับบริการตรวจสอบคุณสมบัติ
รับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าผ่านระบบ 
Internet 
• ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้าน 
  ถิ่นก้าเนิดสินค้า 
 
    ค่าธรรมเนียม :  ไม่มี 
    ระยะเวลาด้าเนินการ  30 นาที 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• ใบตอบรับลงทะเบียนการผ่าน 
  พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  (Paperless)  

 
  ค่าธรรมเนียม :  ไม่มี 
  ระยะเวลาด้าเนินการ   1  วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• แบบค้าขอ/ ค้ารับรองข้อมูลการ 
ผลิตสินค้าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

  ถิ่นก้าเนิดสินค้า  
• ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
• ส้าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน (รง. 4) 
• ส้าเนาใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพ่ิม 

(ภพ.20) 
• หนังสือมอบอ้านาจ 
 
 

 
 
 
 
 
• แบบค้าขอลงทะเบียน 
• ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล  (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
• ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ภพ.20) 
• ส้าเนาหนังสือรับรองตราส้าคัญของ

บริษัท (บอจ.3) 
• ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภท 
  ออมทรัพย์หรือประเภทกระแส- 
  รายวัน  
• ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือ 
  ส้าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ 
  ผู้มีอ้านาจลงนามนิติบุคคล 
 
 

• กลุ่มตรวจสอบรับรองถิ่นก้าเนิดสินคา้ 
  กองบริหารการน้าเข้าและรับรอง- 
  ถิ่นก้าเนิดสินค้า 
  กรมการค้าต่างประเทศ 

โทรศัพท์ : 02-547-5090 
           02-547-4809 

โทรสาร  : 02-547-4807 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
• ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ  
 ส้านักมาตรฐานและราคาศุลกากร หรือ 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป ส้านักงานศุลกากร 
 หรือ  ด่านศุลกากร 
 โทรศัพท์ : 02-667 7000 ต่อ 5121 
              02-667 7802,  
              02-667 6488 
  สายด่วน : 1164 
  www.customs.go.th 
 



 

   กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ยางพารา 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบท่ีควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
• พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 
• ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2551 เร่ืองการคืน

อากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 ส้าหรับ
การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ไร้เอกสาร  ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551        

• ประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2556 เร่ืองคู่มือการ
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย
กระบวนการทางศุลกากรส้าหรับการใช้สิทธิ-
ประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 
 
 
 

คลังสินค้าทัณฑ์บน 
• พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 8  
• ประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2556 เร่ืองคู่มือการ

ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย
กระบวนการทางศุลกากรส้าหรับการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

 

  กรณีขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ  
• ยื่นขออนุมัติหลักการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ยื่นสูตรการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีใช้สิทธิ์คลังสินค้าทัณฑ์บน  
• ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก เข้าสู่ระบบ

การผ่านพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการทาง
ศุลกากรส้าหรับการใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) 

 

  
  • หนังสืออนุมัติให้ใช้สิทธิการขอคืน 

 อากรตามมาตรา 19 ทวิ 
  
   ค่าธรรมเนียม  :  ไม่ม ี
   ระยะเวลาด้าเนินการ   1   วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
• หนังสืออนุมัติสูตรการผลิต 
 
   ค่าธรรมเนียม  :  ไม่ม ี
   ระยะเวลาด้าเนินการ   15  วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • ใบขนสินค้าขาออก 
  (โอนย้ายภายในประเทศ) 
 
   ค่าธรรมเนียม  :   ไม่มี 
   ระยะเวลาด้าเนินการ   2  ชม. 
 
 
 
 

 
• ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  นิติบุคคล  (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
• ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
  (ภพ.20)  
• ส้าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  โรงงาน  (รง. 4) 
• ส้าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 
• แผนที่ตั งสถานประกอบการ พร้อม 
  แผนที่โรงงาน  
• ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือ 
  ส้าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ 
  ผู้มีอ้านาจลงนามนิติบุคคล 
  
• แบบ กศก.96 
• หนังสืออนุมัติหลักการ 
• ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์และตัวอย่าง 
  ผลิตภัณฑ์ 
• เอกสารคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
• เอกสารกระบวนการผลิต 
• รายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
• สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกข้อมูล 
  ตามรูปแบบที่กรมศุลกากรก้าหนด 
 
 
 
• ใบก้ากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินคา  
  (Invoice) 
• บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ 
  (Packing List) 
• แบบฟอร์มการโอนย้ายภายใน  
  ประเทศ 
 

 
• ส่วนคืนอากรตามมาตรา 19 ทว ิ
 ส้านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
 ชั น 3, 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
 7 รอบพระชนมพรรษา 
 กรมศุลกากร  กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์ : 02-667-7034 
              02-667-6563 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ฝ่ายจัดตั งคลงัสินค้าทัณฑ์บน 
  ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิ- 
  ประโยชน์ 

    ส้านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
    ชั น 3, 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

  7 รอบ พระชนมพรรษา 
     กรมศุลกากร  กรุงเทพฯ 10110 
     โทรศัพท์ : 02-667-7034 

             02-667-6563 
 



 

   กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ยางพารา 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบท่ีควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขตปลอดอากร (Free Zone)  
• พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 
• ประกาศกรมศุลกากรที่ 87/2546 เร่ือง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค้าขอ การ
อนุมัติให้จัดตั งเขตปลอดอากร การขอประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากร และการยกเว้นอากร
ขาเข้า ส้าหรับของที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักร
เพ่ือน้าเข้าไปในเขตอากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 

• ประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2556 เร่ืองคู่มือการ
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย
กระบวนการทางศุลกากรส้าหรับการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives)  

  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
 
 

   สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากส้านักงาน 
   คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

• พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
• พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติส่งเสริมการ 
ลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534  พระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 และ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบบัที่ 4)  
พ.ศ. 2560 

• พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
 แข่งขันของประเทศส้าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
 พ.ศ. 2560 
 

 กรณีใช้สิทธิ์เขตปลอดอากร (Free Zone) 
• ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก เข้าสู่ระบบ 
การผ่านพิธีการศุลกากรทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทาง 
ศุลกากรส้าหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากร (e-Tax Incentives) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีใช้สิทธิ์ BOI 
• ขออนุมัติโครงการโดยยื่นขอรับบัตร

ส่งเสริมการลงทุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
• ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบ 
  พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ 
  ไร้เอกสาร (Paperless) กรมศุลกากร 
• ท้าการตัดบัญชีวัตถุดบิ ตามเงื่อนไขของ

บัตรส่งเสริมการลงทุน 
 
 

 
• ใบขนสินค้าขาออก 
 (โอนย้ายภายในประเทศ) 
 
   ระยะเวลาด้าเนินการ  2  ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• บัตรส่งเสริมการลงทุน 

 
   
 
 
 
 

 
 
 
• ใบขนสินค้าขาออก  

 
     ระยะเวลาด้าเนินการ  2  ชม. 

 

   
  • ใบก้ากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินคา 
    (Invoice) 
  • บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ 

 (Packing List) 
• แบบฟอร์มการโอนย้ายภายใน 
  ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• แบบค้าขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
  ทั่วไป (แบบ กกท. 01)  
• แบบค้าขอรับการส่งเสริมการลงทุน  
  ส้าหรับกิจการบริการ  
  (แบบ กกท. 01/บริการ)  
• แบบค้าขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
 ส้าหรับกิจการซอฟต์แวร์และกิจการ 
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
  (แบบ กกท. 01/ ซอฟต์แวร์) 
 
• ใบก้ากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินคา 
   (Invoice) 
• บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ 
  (Packing List) 
 

   
  • ส้านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

 ชั น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
 พระชนมพรรษา 
 กรมศุลกากร  กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์ : 02-667-7000  ต่อ 5961 
              02-667-7399 
              02-667-4571 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม- 
    การลงทุน 
    555 ถนนวิภาวดีรังสิต 
    เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
    โทรศัพท์ : 02-553-8111 
    โทรสาร  : 02-553-8222 
    www.boi.go.th 
 
 



 

   กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ยางพารา 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบท่ีควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการนิคมอุตสาห-
กรรมแห่งประเทศไทยในเขตประกอบการเสรี 
(IEAT-Free Zone) 
• พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
  ประเทศไทย พ.ศ. 2522 
• พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
  ประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 
• พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
  ประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
• ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ที่ 63/2551 เร่ือง แบบค้าขอ แบบใบรับรอง 
แบบรายงาน และหนังสือรับรองการขอรับสิทธิ
ประโยชน ์

• ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  ที่ 96/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
  เงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตาม 
  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต ส้าหรับของ
เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า หรือเพ่ือพาณิชยกรรมใน
เขตประกอบการเสรี 

• ประกาศกรมศุลกากรที่ 43/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์
และพิธีการส้าหรับเขตประกอบการเสรีตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม 

 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• ค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 

• ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 เร่ือง ก้าหนดพื นที่ 

  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 
• ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 เร่ือง ก้าหนดพื นที่ 

  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 
  ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 

กรณีใช้สิทธิ์เขตประกอบการเสรี  
(IEAT-Free Zone) 
• ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก เข้าสู่ระบบ

การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอ-
นิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากร
ส้าหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากร (e-Tax Incentives) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

 
 
• ใบขนสินค้าขาออก  
 (โอนย้ายภายในประเทศ) 
 
   ระยะเวลาด้าเนินการ  2  ชม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

--- 
 

 
 
• ใบก้ากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินคา 
   (Invoice) 
• บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ 
  (Packing List) 
• แบบฟอร์มการโอนย้ายภายใน 

ประเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

 
 
  • กองสิทธิประโยชน ์

 ฝ่ายบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน 
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์ : 02-253-0561  
              ต่อ 4421, 4450 
 โทรสาร  : 02-650-0210 
 อีเมล : privilege.1@ieat.go.th 
 www.ieat.go.th  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

• ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ  
  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  962 ถนนกรุงเกษม  
  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 
  โทรศัพท์ : 02-280-4085 (40 คู่สาย) 
  โทรสาร  : 02-281-3938 
  อีเมล : webmaster@nesdb.go.th 
  www.nesdb.go.th 

 



 

   กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ยางพารา 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบท่ีควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

 
 

 • ประกาศกรมศุลกากร ที่ 103/2553 เร่ืองการ 
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรระบบศุลกากร  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) ส้าหรับการ  
แลกเปลี่ยนข้อมูล ใบอนุญาต / ใบรับรองของ
หน่วยงานน้าร่อง 

 
• พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
  2558 
• ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง 
  ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ส่งยางออกนอก 
  ราชอาณาจักร พ.ศ.2560 
• ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เร่ือง 
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับขึ นทะเบียนผู้ 
   ประกอบกิจการยาง พ.ศ. 2560  
• ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2)  
  พ.ศ. 2560  
• ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3)  
  พ.ศ. 2560  
• พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 
• ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง 
  ก้าหนดมาตรฐานยางและวิธีการมัดยางและการ 
  บรรจุหีบห่อยางเพ่ือการส่งออก 
• ประกาศ ส้านักงานกองทุนสงเคราะห์การท้า 
  สวนยาง เร่ืองยกเลิกวิธีการยื่นค้าขอช้าระเงิน 
  สงเคราะห์ ณ ส้านักงาน และก้าหนดให้ผู้ส่งยาง 
  ออกนอกราชอาณาจักร ยื่นค้าขอช้าระเงิน 
  สงเคราะห์และช้าระเงินสงเคราะห์โดยวิธีการทาง 
  อิเล็กทรอนิกส์วิธีเดียว พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

3. ตรวจสอบกฎระเบียบของประเทศผู้ 
   น้าเข้าและขอใบอนุญาต/ ใบรับรองจาก 
   หน่วยงานที่ควบคุมหรือที่เกี่ยวข้องกับ 
   สินค้า ตามที่ประเทศผู้น้าเข้าต้องการ   
    
 
 3.1 ขอใบอนุญาตค้ายาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม   
  ข้อก้าหนดของประเทศคู่ค้า 
 
 
 
 
• ใบอนุญาตค้ายาง 
 
    ค่าธรรมเนียม   :   50  บาท 
    ระยะเวลาด้าเนินการ   2  วัน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เอกสารตามที่หน่วยงานต้องการ 
 
 
 
 
 
• แบบค้าขอใบอนุญาตค้ายาง ตาม  
  พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.  
  2542 
• ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือ 
  ส้าเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอ  
  อนุญาต 
• ส้าเนาทะเบียนบ้านของของผู้ขอ  
  อนุญาต  
• ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  นิติบุคคล  (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
• ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ภพ.20) 
• ส้าเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
  และส้าเนาใบส้าคัญการจดทะเบียน 
  บริษัทจ้ากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
• ส้าเนาหนังสือรับรองของส้านักงาน 
  ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
• หนังสือแสดงหลักฐานการแต่งตั ง 
  ผู้จัดการ หรือรายงานการประชุม 
  คณะกรรมการแต่งตั งผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 

• หน่วยงานที่ติดต่อตามที่ประเทศคู่ค้า 
  ต้องการ 
 
 
 
 

 • กลุ่มงานควบคมุยางตามพระราชบัญญัติ 
 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    
 โทรศัพท์ : 02-579-7557 
 โทรสาร  : 02-579-8577 
 www.doa.go.th 

 • ส้านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่1 
 225 หมู่ 3 ต้าบลแม่เหียะ อ้าเภอเมือง 
 จังหวัดเชียงใหม ่50100  
 โทรศัพท์ : 053-114-121 

 • ส้านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่2 
 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก อ้าเภอวังทอง 
 จังหวัดพิษณุโลก 65130  
 โทรศัพท์ : 055-311-991 

 • ส้านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่3 
 180 หมู่ 27 ถนนมิตรภาพ ต้าบลศิลา  
 อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
 โทรศัพท์ : 043-203-504   
 โทรสาร  : 043-203-500 

 • ส้านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่4 
 268 หมู่ 2 หมู่บ้านค้านกเปล้า   
 ต้าบลท่าช้าง อ้าเภอสว่างวีระวงศ์   
 จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
 โทรศัพท์ : 045-202-197-8 
 โทรสาร  : 045-202-193  0-4320-3500-1   

 • ส้านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่5 
 552 หมู่ 4 ต้าบลบางหลวง  
 อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150  
 โทรศัพท์ :  0-5640-5070 



 

   กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ยางพารา 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบท่ีควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

 
 

 

 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2 ขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการยาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• หนังสือรับรองการขึ นทะเบียนผู้ 
  ประกอบกิจการยาง     
 
     ระยะเวลาด้าเนินการ   15  วัน   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• แบบค้าขอขึ นทะเบียนผู้ประกิจการ 
  ยาง (แบบ คบป.1) 
• ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือ 
  ส้าเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต 
• ส้าเนาทะเบียนบา้นของของผู้ขอ  
  อนุญาต  
• แผนที่ ที่ตั งส้านักงาน ผู้ประกอบ 
  กิจการยาง  
• ส้าเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ใน 
  การด้าเนินกิจการของผู้ประกอบ 
  กิจการยาง 
• ส้าเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล 
• บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบัน 
  หรือบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้ประกอบ 
  กิจการยาง 
• รายงานประจ้าปี บัญชีล่าสุด (ยกเวน้ 
  กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา) 
 

 

 • ส้านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่6 
   ต้าบลพลิ ว อ้าเภอแหลมสิงห์  
   จังหวัดจันทบุรี 22190 
   โทรศัพท์ :  0-3939-7076   
   โทรสาร  :  0-3945-8765   
 • ส้านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่7 
   126 หมู่ 4. ต้าบลท่าอุแท  
   อ้าเภอกาญจนดิษฐ์  
   จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี84340 
   โทรศัพท ์ :  077-286-079 
 • ส้านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่8 
   อาคารตลาดกลางยางพารา  
   ต้าบลคอหงส์ อ้าเภอหาดใหญ่  
   จังหวัดสงขลา 90110  
   โทรศัพท์  : 074-213-164 
                 074-445-905-6   
   โทรสาร  :  074-445-907 
 
 • การยางแห่งประเทศไทย 
   67/25 ถนนบางขุนนนท์ 
   เขตบางกอกนอ้ย  
   กรุงเทพฯ 10700 
   โทรศัพท ์ :  02-433-2222  
   http://www.raot.co.th 
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• พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (มีผลบังคับใชว้ันที่ 
  14 พฤศจิกายน 2560 แทนพระราชบัญญัติ

ศุลกากร พ.ศ. 2469) 
• ประกาศกรมศุลกากร ที่ 116/2549 เร่ืองการ    

ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
• ประกาศกรมศุลกากร ที่ 39/2550 เร่ืองระบบ    

พิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

   • ประกาศกรมศุลกากร ที่ 24/2556 เร่ืองคู่มือ 
     การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า 
     ด้วยกระบวนการทางศุลกากรส้าหรับการส่งออก 

  (e-Export) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
 
 
 
 

 

 

   
 
 
 3.3 ขอใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอก 
    ราชอาณาจักร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผ่านพิธีการศุลกากร (e-Customs) โดย 
  4.1 ลงทะเบียนเป็นผู้ผา่นพิธีการศุลกากร 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) 
 

 

 
 
 
• ใบอนุญาตเป็นผูส้่งยางออกไปนอก 
  ราชอาณาจักร 
 
     ค่าธรรมเนียม  :   250  บาท 
     ระยะเวลาด้าเนินการ   2  วัน  
 
 
 

 
 
 
 
 

• ใบตอบรับลงทะเบียนการผ่าน 
  พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  (Paperless)  
 

   ค่าธรรมเนียม :  ไม่มี 
   ระยะเวลาด้าเนินการ  1  วัน 
 
 
 

 

• ใบอนุญาตค้ายาง และ/หรือใบอนุญาต 
 ตั งโรงท้ายาง 
 

  • ค้าขอใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไป 
 นอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติ 
 ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 

  • ส้าเนาใบอนุญาตค้ายาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบค้าขอลงทะเบียน 
  • ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
    นิติบุคคล  (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
  • ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ภพ.20) 
  • ส้าเนาหนังสือรับรองตราส้าคัญของ

บริษัท (บอจ.3) 
  • ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภท 

 ออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวัน  
• ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือ 
  ส้าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ 

    ผู้มีอ้านาจลงนามนิติบุคคล 
 

 

 
 
 

 • กลุ่มงานควบคมุยางตามพระราชบัญญัติ 
 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 โทรศัพท์ :  02-579-7557 
 โทรสาร  :  02-579-8577 
 www.doa.go.th 
 

 • ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  
 เขตที่ 1-8 
 
 
 
• ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ  
  ส้านักมาตรฐานและราคาศุลกากร   
  หรือ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส้านักงานศุลกากร 
  หรือ  ด่านศุลกากร 
  โทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 5121 
               02-667-7802  
               02-667-6488 
  สายด่วน : 1164 
  www.customs.go.th 
 



 

   กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ยางพารา 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบท่ีควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เร่ือง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับหนังสือส้าคัญการ
ส่งออก-น้าเข้าสินค้า โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2554 

• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เร่ือง 
   มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าตามกรอบความ
ตกลง FTA ที่ก้าหนดไว้ในแต่ละประเทศหรือใน
แต่ละกลุ่มประเทศ  (ดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
www.dft.go.th) 

 
 
 
 
 

 

 

  4.2 ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
   ของกรมศุลกากร (e-Export) 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ส่งออกทางบก หรือทางน ้า หรือทาง  
  อากาศ ผ่านตัวแทนเรือ หรือ 
  ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ  
 
 
 
 
6. ขอหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าจาก 
  กรมการค้าต่างประเทศทางอินเตอร์เน็ต  
  เช่น Form A, Form D, Form E, Form  
  FTA, Form JTEPA, Form C/O ทั่วไป  
  ฯลฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ใบขนสินค้าขาออก (แบบใช้สิทธิ์  
หรือแบบไม่ใช้สิทธิ์) 

• ใบก้ากับการขนย้ายสินค้า 
  
   ระยะเวลาด้าเนินการภายใน 1 ชม. 
 
 
 
 
 
• Booking Confirmation 
• Shipment Advice 
 
 
 
 
 
• หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า เช่น  
  Form A, Form D, Form E,  
  Form FTA, Form JTEPA, Form 
  C/O ทั่วไป ฯลฯ 
 
     ค่าธรรมเนียม  :  30 บาท/ฉบับ 
     ระยะเวลาด้าเนินการ  30 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• ใบก้ากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินคา 
  (Invoice) 
• บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ 

(Packing List) 
 
 
 
 
 
 
• ใบจองรถขนส่งสินค้า  หรือ 
  ใบจองระวางเรือ  หรือ  
  ใบจองระวางเคร่ืองบิน  
  (Shipping Particulars) 
  
 
 
• ใบก้ากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินค้า 
 (Invoice)  
• ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading  
 หรือ Air Waybill) หรือใบรับ 
  ไปรษณีย์ หรือเอกสารแสดงการ  
  ขนส่งอื่นๆ เช่น Truck Receipt 
• แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของ  
  สินค้าทางด้านถิ่นก้าเนิด ส้าหรับ 
  สินค้าพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่  
  01 ถึง 24 (สินค้าเกษตรและเกษตร 
  แปรรูป) 
• ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่น   

ก้าเนิดของสินค้าที่กรมการค้าต่าง 
ประเทศได้รับรองผลแล้ว ส้าหรับ   
สินค้าพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่   

  25 ถึง 97 (สินค้าอุตสาหกรรม) 
 
 

 

• งานพิธีการส่งออก 
   สวนบริการศุลกากร 2    
   กรมศุลกากร  กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศัพท์ : 02-667-7000 (กลาง) 
                02-667-7241-43 
   โทรสาร  : 02-671-7013 
   สายดวน : 1164 
 
 
 
• บริษัทรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
• ตัวแทนเรือ หรือสายการบิน 
  (ตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื อ-ผู้ขาย) 
 
 
 
 
• กรมการค้าต่างประเทศ 
1. ส้านักบริการการค้าต่างประเทศ 
   กรมการค้าต่างประเทศ 
   สนามบินน ้า  นนทบุรี 
- กลุ่มงานหนังสือส้าคัญถิ่นก้าเนิดสินค้า 
   โทรศัพท : 02-547-4753 
                02-547-4827-8 
   โทรสาร  : 02-547-4890 
   สายด่วน : 1385 
   www.dft.go.th 
2.ส้านักบริการการค้าต่างประเทศ   
   สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
   อาคารตรวจสอบสินค้าขาออก  
   เขตปลอดอากร ตึก CE-1 ชั น 2  
   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
   โทรศัพท์ : 02-134-0941-5 
   โทรสาร  : 02-134-0946 
 

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&ctl=DetailLegal&mid=527&legalID=282
http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&ctl=DetailLegal&mid=527&legalID=282
http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&ctl=DetailLegal&mid=527&legalID=282
http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&ctl=DetailLegal&mid=527&legalID=282
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 กรณี Form C/O 
 • ขอหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า  
   Form C/O จากหอการค้าไทย   
   หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า  
  Form C/O 
 
หอการค้าไทย 
• ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร C/O 

  สมาชิก          190 บาท/ชุด 
  ไม่ใช่สมาชิก    240 บาท/ชุด 
  ค่ารับรองเอกสารเร่งด่วน 
   เพ่ิม             200 บาท/ชุด 

• ระยะเวลาด้าเนินการ  30 นาที 
 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร C/O 
     สมาชิก            100 บาท/ชุด 
     ไม่ใช่สมาชิก      150 บาท/ชุด 
• ค่าแบบฟอร์มชุดละ  50 บาท 
• ระยะเวลาด้าเนินการ  15  นาที 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ใบก้ากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินค้า 
  (Invoice) 
• ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading  
  หรือ Air Waybill) หรือใบรับ

ไปรษณีย์ หรือเอกสารแสดงการ
ขนส่งอื่น ๆ เช่น Truck Receipt 

 
 
• ใบก้ากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินค้า 
   (Invoice) 
• ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading  
  หรือ Air Waybill) หรือใบรับ 
  ไปรษณีย์ หรือเอกสารแสดงการ 
  ขนส่งอื่น ๆ เช่น Truck Receipt 
 

3. ส้านักบริการการค้าต่างประเทศ 
  สาขาท่าเรือกรุงเทพ 
  อาคารกองตรวจสินค้าขาออก 
  กรมศุลกากร  ทาเรือกรุงเทพ 

โทรศัพท์ : 02-249-2106 
             02-249-3978 
โทรสาร  : 02-240-2232 

4. ส้านักบริการการค้าต่างประเทศ 
  ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ   

ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02-512-0123 ต่อ 800 
โทรสาร  : 02-512-3055 

  http://onestopservice.ditp.go.th 
 
 
 
 
• ฝ่ายรับรองเอกสารเพ่ือการส่งออก 
  หอการค้าไทย  
  150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ 
  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
  โทรศัพท์ : 02-018-6888 
  อีเมล : co_online@thaichamber.org 
  www.thaichamber.org 
 
• ศูนย์บริการออกใบรับรองแหล่งก้าเนิด  

สินค้า 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
โซน ซี ชั น 3 
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

   โทรศัพท์ : 02-345-1010 
   อีเมล : yuwaleep@off.fti.or.th   
   www.fti.or.th 
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    7. ส่งเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ 
     (Shipping Documents) ที่เกี่ยวข้อง 
     ไปยังผู้น้าเข้าในต่างประเทศ 
 
 
 
  8. บริหารสิทธิประโยชน์ภาษีอากรตามที่ 
    ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ (จากข้อ 2)  
    เช่น ขอเงินชดเชยค่าภาษีอากร  ขอคืน- 
    อากรตามมาตรา 19ทวิ  คลังสินคา้- 
    ทัณฑ์บน  เขตปลอดอากร  การตัดบัญช ี
    วัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ BOI   
    เขตประกอบการค้าเสรี ฯลฯ 
 
 
 
 
 

• ใบ Booking Number,   
  Reference Number 

 
 

 
 

• บัตรภาษี (กระทรวงการคลัง) 

• ใบ Booking Number หรือ  
  Reference Number หรือ Air  
  Waybill Number 
 
 
 

.  • ใบขนสินค้าขาออก (Status 0409) 
• ใบก้ากับสินค้าหรือบัญชีราคาสินค้า 
  (Invoice) 
• ใบก้ากับการบรรจุสินค้า 
  (Packing List) 
• ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, 
  Air Waybill, Truck Receipt) 
• ส้าเนาใบเข้าบัญชี หรือหลักฐาน 
  แสดงการรับช้าระเงินค่าสินค้า  
  (Credit Note หรือ Credit Advice) 
 

  • บริษัทบริการจัดส่งพัสดุ 
 

 

 


