แผนภูมิขั้นตอนการส่งออก : ข้าว
ผู้ส่งออก

ข้าวอื่นๆ
ขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
กรมการค้าภายใน
ลงทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าว
สํานักการค้าข้าวต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ

ขอใบอนุญาตส่งออกและขออนุญาตใช้
ดวงตราสัญลักษณ์ข้าวไทย
สํานักการค้าข้าวต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ
ยื่นหนังสือขอให้ตรวจข้าว
คณะกรรมการข้าว
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ

ผ่านพิธีการศุลกากร
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless)
• ส่งข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
ส่งออก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว
ขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
กรมการค้าภายใน
จดทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออก
ซึ่งสินค้ามาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานสินค้า
กรมการค้าต่างประเทศ
ขอใบอนุญาตส่งออกและเครื่องหมายรับรอง
ข้าวหอมมะลิไทย สํานักการค้าข้าวต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ
ยื่นคําร้องขอให้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
และขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าฝ่ายมาตรฐานสินค้า
กรมการค้าต่างประเทศ
ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ
ผ่านพิธีการศุลกากร
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless)
• ส่งข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
ส่งออก
รายงานการส่งออก
(ภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งออก)
สํานักงานมาตรฐานสินค้า
กรมการค้าต่างประเทศ
ปรับปรุงข้อมูล 2557

กฎหมาย / ระเบียบ และขัน้ ตอนการส่งออกโดยสรุป : ข้าว
สินค้า / พิกัด

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

1. พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489
2. พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2490
3. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการ
ตรวจสอบข้าวที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2500
4. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.
2503 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2503
5. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523)
7. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องเอกสารหรือ
หลักฐานที่ต้องแสดงในการขอรับใบอนุญาตให้
ส่งออกและนําเข้าซึ่งสินค้า และเงื่อนไขที่ผู้รับ
อนุญาตต้องปฏิบัติ ลงวันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2523
8. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ฉบับที่ 99
(พ.ศ. 2534) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการส่ง
ข้าวเอกชนออกไปนอกราชอาณาจักร
9. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าว
อัตราภาษี
ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2534
ยกเว้นอากรขาออก
10. ประกาศ คณะกรรมการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489
ขอบเขตการควบคุม
เป็นสินค้าที่ไม่ควบคุมใน
ฉบับที่ 137 พ.ศ. 2535 เรื่อง ให้ผู้ประกอบ
การส่งออกแต่ถ้าประเทศ
การค้าข้าวขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
ผู้นําเข้าต้องการ การ
11. ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องกําหนด
รับรองเกี่ยวกับเรื่องใด
เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการค้าข้าว
ผู้ส่งออกต้องไปขอใบ
12. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย
รับรองก่อนการส่งออก
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535)
ข้าว
1. ข้าวกล้อง
• ข้าวหอมมะลิไทย
1006.20.10
• อื่นๆ
1006.20.90
2. ข้าวที่สีแล้ว, ขัด
• ข้าวขาวหอมมะลิ
1006.30.40
• อื่นๆ
1006.30.99
3. ปลายข้าว
• ปลายข้าวสําหรับ
เลี้ยงสัตว์
1006.40.10
• ปลายข้าวอื่นๆ
4. ข้าวเหนียว
1006.30.30
5. ข้าวนึ่ง
1006.30.91

ขั้นตอนการส่งออก
1. ขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
ประเภทค้าข้าวส่งไปจําหน่าย
ต่างประเทศผู้ประกอบการค้าข้าว
ส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ มี 3
ประเภทคือ
1.1. ค้าข้าวส่งไปต่างประเทศทั่วไป
ผู้ประกอบการจะต้อง
ก. เป็นบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด
ข. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น
บริษัทจํากัด หรือเป็น
รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท
จํากัดที่ทางราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจร่วมหุ้นหรือ
เป็นสหกรณ์หรือกลุ่ม
เกษตรกร

เอกสาร / ใบรับรอง

หลักฐานที่ใช้ยื่น

• หนังสืออนุญาตค้าข้าวส่งออก กรณีเป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัท
ทั่วไป
มหาชนจํากัด
1 .หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัทของ
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
และวัตถุประสงค์ค้าข้าวส่งไป
จําหน่ายต่างประเทศซึ่งรับรองไว้
ก่อนยื่นคําขออนุญาตไม่เกิน 30วัน
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับรองไว้
ก่อนยื่นขออนุญาตไม่เกิน 30 วัน
3. หนังสือสัญญาเช่าโรงเก็บข้าวหรือ
เอกสารหลักฐานโรงเก็บข้าวที่เป็น
กรรมสิทธ์ของตนเองหรือ
ครอบครองโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย
4. แบบแปลนแผนผังแสดงโรงเก็บ
ข้าวหรือพิมพ์เขียว
5. แผนที่เส้นทางแสดงที่ตั้งโรงเก็บข้าว
6. แผนที่เส้นทางแสดงที่ตั้งสํานักงาน
7. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้าต้องใช้)
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ ฯ
กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นบริษัท
จํากัด
1. หนังสือรับรองของกระทรวง
ทบวง หรือกรมที่กํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจนั้นที่แสดงรายชื่อ
คณะกรรมการ กรรมการผู้มี
อํานาจลงชื่อในนิติกรรม, เงินทุนที่
กําหนดหรือใช้ในการดําเนินงาน
ละวัตถุประสงค์ค้าข้าวส่งไป
จําหน่ายต่างประเทศซึ่งได้รับรอง
ไว้ก่อนยื่นคําขออนุญาตไม่เกิน 30
วัน

หน่วยงานที่ติดต่อ

กฎหมาย / ระเบียบ และขัน้ ตอนการส่งออกโดยสรุป : ข้าว
สินค้า / พิกัด

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

13. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่ง
สิทธิพิเศษทางภาษี
สินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 61)
ศุลกากร
พ.ศ. 2535
สามารถขอสิทธิพิเศษ
14. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่ง
ทางภาษีศุลกากร ทั้งนี้
สินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 66)
สามารถตรวจสอบ
พ.ศ. 2536
การได้รับสิทธิพิเศษ
15. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าว
ทางภาษีศุลกากรได้
ที่กรมการค้าต่างประเทศ
ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2537
16. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าว
ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2537
17. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าว
ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2537
18. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าว
ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2537
19. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่ง
สินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 76)
พ.ศ. 2539
20. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าว
ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2539
21. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าว
ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2540
22. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าว
ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2541

ขั้นตอนการส่งออก

เอกสาร / ใบรับรอง

หลักฐานที่ใช้ยื่น
2. แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงาน และ
แสดงที่ตั้งโรงเก็บข้าว (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้าต้องใช้)
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบฯ
กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท
จํากัด หรือบริษัทจํากัดที่ทาง
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจร่วมถือหุ้น
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นหุ้นส่วนบริษัทจํากัดและมี
วัตถุประสงค์ค้าข้าวส่งไปจําหน่าย
ต่างประเทศซึ่งนายทะเบียน
รับรองไว้ก่อนยื่นคําขออนุญาตไม่
เกิน 30 วัน
2. แผนที่ตั้งสํานักงาน
3. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนา
บัตรประจําตัวผู้มอบอํานาจ และ
ผู้รับมอบอํานาจที่มาดําเนินการ
แทน
กรณีเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
1. สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียน
เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
ซึ่งกรรมการผู้มีอํานาจรับรองว่า
ถูกต้อง

หน่วยงานที่ติดต่อ
• ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สํานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
กรมการค้าภายใน
โทรศัพท์ : 0-2507-6111
โทรสาร : 0-2547-5361
สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569
www.dit.go.th

กฎหมาย / ระเบียบ และขัน้ ตอนการส่งออกโดยสรุป : ข้าว
สินค้า / พิกัด

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม
23. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าว
ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2541
24. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออก
หนังสือรับรองการส่งออกข้าวที่ส่งไปสหภาพยุโรปสําหรับปี พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541
25. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องผลการ
จัดสรรปริมาณข้าวที่จะออกหนังสือรับรอง
การส่งออกและการโอนปริมาณการจัดสรร
สําหรับปี พ.ศ.2542 พ.ศ. 2541
26. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการขอ
หนังสือรับรองการส่งออกข้าวที่ส่งไปสหภาพยุโรปสําหรับ ปี พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541
27. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออก
หนังสือรับรองการส่งออกข้าวที่ส่งไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2542
28. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่อง
หลักฐานเอกสารแสดงการนําเข้าและส่งออก
ข้าวไปสหภาพยุโรปสําหรับปี พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2542
29. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องผลการ
จัดสรรปริมาณข้าวที่จะออกหนังสือรับรอง
การส่งออกและการโอนปริมาณการจัดสรร
สําหรับปี พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542
30. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการขอ
หนังสือรับรองการส่งออกข้าวที่ส่งไปสหภาพยุโรปสําหรับปี พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542
31. ระเบียบกรมการค้าต่างประเทศ ว่าด้วยการ
อนุญาตให้ใช้ดวงตราสัญลักษณ์ข้าวไทย พ.ศ.
2543 ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2543

ขั้นตอนการส่งออก

เอกสาร / ใบรับรอง

หลักฐานที่ใช้ยื่น
2. หนังสือรับรองของกระทรวง
ทบวงหรือกรม ที่กํากับดูแล
สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรแสดง
รายชื่อ กรรมการ กรรมการผู้มี
อํานาจลงชื่อในนิติกรรมเงินทุนที่
กําหนดเงินทุนที่ใช้ในการดําเนิน
งานและวัตถุประสงค์ค้าข้าวส่งไป
จําหน่ายต่างประเทศซึ่งนาย
ทะเบียนได้รับรองไว้ก่อนยื่นคําขอ
อนุญาตไม่เกิน 30 วัน
3. แผนที่ตั้งสํานักงานและที่ตั้ง
โรงงานเก็บข้าว (ถ้ามี)
4. หนังสือมอบอํานาจ
5. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนา
บัตรประจําตัวผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจฯ

1.2. ค้าข้าวส่งไปจําหน่าย
ต่างประเทศเฉพาะข้าวสาร
บรรจุกล่องหรือหีบห่อ ขนาด
บรรจุไม่เกิน 12 กก.
ผู้ประกอบการจะต้องเป็น
หน่วยงานตามข้อ ก หรือ ข
ของข้อ 1.1

• หนังสืออนุญาตค้าข้าวส่งออก กรณีเป็นบริษัทจํากัด หรือบริษัท
ทั่วไป
มหาชนจํากัด
1. หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัทของ
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
และวัตถุประสงค์ค้าข้าวส่งไป
จําหน่ายต่างประเทศ เฉพาะ
ข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อที่มี
น้ําหนักข้าวสารสุทธิไม่เกินสิบสอง
กิโลกรัมต่อกล่อง หรือหีบห่อ ซึ่ง
ได้รับรองไว้ก่อนยื่นคําขออนุญาต
ไม่เกิน 30 วัน
2. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้าต้องใช้)
3. แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงาน
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ ฯ

หน่วยงานที่ติดต่อ

กฎหมาย / ระเบียบ และขัน้ ตอนการส่งออกโดยสรุป : ข้าว
สินค้า / พิกัด

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

ขั้นตอนการส่งออก

32. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกําหนดให้
ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและ
มาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ.2544
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2544
33. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกําหนดด่าน
ศุลกากรที่ผู้ส่งหรือนําสินค้ามาตรฐานข้าว
หอมมะลิไทยออกนอกราชอาณาจักรต้อง
แสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้า ประกาศ ณ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
34. หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดการให้มีการ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ. 2545
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
35. ประกาศสํานักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง
กําหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้าข้าวหอมมะลิไทย สําหรับส่งไป
ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม
พ.ศ. 2545
36. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกําหนด
อัตราค่าบริการการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
และการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว
หอมมะลิไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2545
37. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกําหนดข้าว
หอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและ
มาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน
พ.ศ. 2545

1.3 ค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่าง
ประเทศเฉพาะประเทศที่มี
ชายแดนติดต่อกับประเทศไทย
1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล
2. มีวัตถุประสงค์ค้าข้าวส่งไป
จําหน่ายต่างประเทศเฉพาะ
ประเทศที่มีชายแดนติดต่อ
กับประเทศไทย
3. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัด
ชายแดนนั้นๆ

2. ยื่นความจํานงขอขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ส่งออกข้าว
2.1 กรณีผู้ส่งออกข้าวทั่วไป

เอกสาร / ใบรับรอง

หลักฐานที่ใช้ยื่น

หน่วยงานที่ติดต่อ

• หนังสืออนุญาตค้าข้าวส่งออก กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
• สํานักงานการค้าภายในจังหวัด
เฉพาะประเทศที่มีชายแดน
ประจําจังหวัด เว้นแต่จังหวัดนั้น
1. ใบทะเบียนพาณิชย์ระบุชนิดแห่ง
ติดต่อกับประเทศไทย โดยมี
ไม่มีสํานักงานการค้าภายในจังหวัด
พาณิชย์กิจการค้าข้าวส่งไป
มูลค่าส่งออกไม่เกินวันละ
ที่ตั้งอยู่ ให้ยื่น ณ สํานักงานพาณิชย์
จําหน่ายต่างประเทศเฉพาะ
500,000 บาท
จังหวัด
ประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับ
ประเทศไทย
2. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้าต้องใช้)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบฯ
กรณีเป็นนิติบุคคล
1. หนังสือรับรองการจัดตั้งเป็นนิติ
บุคคลวัตถุประสงค์ค้าข้าวส่งไป
จําหน่ายต่างประเทศเฉพาะ
ประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับ
ประเทศไทยซึ่ง
2 .แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงาน
3. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้าต้องใช้)
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ ฯ

• หนังสืออนุญาตให้ประกอบ
การค้าข้าวประเภทค้าข้าว
ส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ
(แบบ คพ. 1)

1. หนังสืออนุญาตให้ประกอบการ
• สํานักบริหารการค้าข้าว
ค้าข้าว ประเภทค้าข้าวส่งไป
กรมการค้าต่างประเทศ
จําหน่ายต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0-2547-4833-4
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็น โทรสาร : 0-2547-4821
นิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385
3. ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน
www.dft.go.th
ของผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
4 .ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.20)
5. หนังสือการอนุมัติโรงเก็บข้าว
จากกรมศุลกากร

กฎหมาย / ระเบียบ และขัน้ ตอนการส่งออกโดยสรุป : ข้าว
สินค้า / พิกัด

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม
38. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการส่งข้าวออกไปนอก
ราชอาณาจักรโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า
พ.ศ. 2545 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม
2545
39. ข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศว่าด้วยการ
ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกาศ ณ วันที่ 13
สิงหาคม พ..ศ. 2545
40. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง
รายงานการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ประกาศ ณ วันที่ 9
เมษายน พ.ศ. 2545
41. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีในโควตาตาม
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์การการค้าโลก (WTO) สําหรับสินค้าข้าว
ปี 2557 พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 29
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
42. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการส่งข้าว
ช้าง และไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.
2549 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549
43.ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกําหนดด่าน
ศุลกากรที่ผู้ส่งหรือนําสินค้ามาตรฐานข้าวขาว
ออกนอกราชอาณาจักร ต้องแสดงใบรับรอง
มาตรฐานสินค้า ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.
2555
44.ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกําหนดให้
ข้าวขาวเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐาน
สินค้าข้าวขาว ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.
2555

ขั้นตอนการส่งออก

เอกสาร / ใบรับรอง

หลักฐานที่ใช้ยื่น

หน่วยงานที่ติดต่อ

6. แผนผังโกดังเก็บข้าวแสดงขนาด
ความจุของโกดังเก็บข้าว
7. แผนที่แสดงเส้นทางไปโกดังเก็บข้าว
หมายเหตุ
• ผู้ส่งออกข้าว (ทั่วไป) ต้องยื่น
สําเนาเอกสารตามข้อ1-7
• ผู้ส่งออกข้าว (ขนาดบรรจุไม่เกิน
12 กิโลกรัม) ยื่นสําเนาเอกสาร
เฉพาะข้อ 1-4

2.2 กรณีผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย • หนังสือรับรองเป็นผู้ทําการค้า
ให้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ทํา
ขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน
การค้าขาออกซึ่งสินค้า
มาตรฐาน (มส. 1)

1. กรณีเป็นนิติบุคคล
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนจด
ทะเบียนนิติบุคคล(ออกให้ไม่เกิน
6 เดือนก่อนวันยื่น)
• หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
ของบริษัท
• สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้ง
หลังสุด
• สําเนางบดุล และบัญชีกําไร
ขาดทุนของรอบระยะเวลาบัญชี
ครั้งหลังสุด พร้อมรายงานของผู้
ตรวจสอบบัญชี
• หลักฐานการครอบครองสํานักงาน
ที่ใช้ประกอบกิจการส่งออก
• หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกของ
สมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าสินค้า
มาตรฐานชนิดที่ขอจดทะเบียน
• หลักฐานการมีเงินทุนชําระแล้วไม่
ต่ํากว่า 2แสนบาทหรือหลักฐาน
อื่น เช่น Bank Statement

• สํานักงานมาตรฐานสินค้า
(กลุ่มงานรับรองคุณภาพสินค้า
มาตรฐาน 2)
กรมการค้าต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0-2547-4746
Email : csidft@moc.go.th
www.dft.go.th

กฎหมาย / ระเบียบ และขัน้ ตอนการส่งออกโดยสรุป : ข้าว
สินค้า / พิกัด

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

ขั้นตอนการส่งออก

เอกสาร / ใบรับรอง

45. มาตรฐานสินค้าข้าวขาว ท้ายประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกําหนดให้ข้าวขาว
เป็นสินค้ามาตรฐาน และมาตรฐานสินค้า
ข้าวขาว พ.ศ. 2555
46. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกําหนด
อัตราค่าบริการการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
และการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวขาว
ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หลักฐานที่ใช้ยื่น

หน่วยงานที่ติดต่อ

• ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20
หรือ ภค.21)
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้านและภาพถ่าย
ขนาด 2.5X3" จํานวน 2 ภาพของ
กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการหรือเจ้าของร้านแล้วแต่กรณี
2. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
- ให้ยื่นหลักฐานเช่นเดียวกับกรณี
นิติบุคคลและแนบเอกสารเพิ่มเติม
ดังนี้
• สําเนาทะเบียนพาณิชย์
• สําเนาคําขอจดทะเบียนเปลี่ยน
แปลงรายการฉบับนายทะเบียน
รับรองปัจจุบันและต้องมีเงินทุน
จดทะเบียนไม่ต่ํากว่า 2 แสนบาท
• เอกสารที่แสดงว่าได้เคยประกอบ
อาชีพการค้าส่งออกมาก่อน เช่น
ใบขนสินค้าขาออกหรือหลักฐานที่
แสดงว่าได้เคยส่งสินค้าออกไป
ต่างประเทศ

3. สมัครสมาชิกสมาคมการค้าที่มี
วัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการส่งเสริม
การค้าสินค้ามาตรฐาน ชนิดที่ขอ
จดทะเบียน

• หนังสือรับรองสมาชิกสมาคม
การค้าที่มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้า
สินค้ามาตรฐาน ชนิดที่ขอ
จดทะเบียน

• เอกสารตามที่สมาคมต้องการ

• สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
โทรศัพท์ : 0-2287-2674-7
• สมาคมโรงสีข้าวไทย
โทรศัพท์ : 0-2234-7295

กฎหมาย / ระเบียบ และขัน้ ตอนการส่งออกโดยสรุป : ข้าว
สินค้า / พิกัด

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

ขั้นตอนการส่งออก
4. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตส่งออกข้าว
และขออนุญาตใช้ดวงตรา
สัญลักษณ์ข้าวไทย (สําหรับข้าว
หอมมะลิไทย ยื่นความจํานงขอใช้
เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิ
ไทยควบคู่ขออนุญาตส่งออกข้าว
หอมมะลิไทย)

5. ยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบข้าว
(ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน)
กรณีผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทยยื่น
คําร้องขอให้ตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้า และขอใบรับรองมาตรฐาน
สินค้า

เอกสาร / ใบรับรอง
• ใบอนุญาตส่งออกข้าว

หลักฐานที่ใช้ยื่น

หน่วยงานที่ติดต่อ

• คําขอใบอนุญาตส่งออกข้าว
(แบบ คพ. 2)
• คําร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้า
ออกไปนอกราชอาณาจักร (ข้าว)
(เพื่อกิจการที่เป็นการค้า) แบบ อ.3
• ใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอก
ราชอาณาจักร(ข้าว) (เพื่อกิจการที่
เป็นการค้า) แบบ อ.4 และสําเนาสี
ชมพู 5 แผ่น
• หลักฐานการซื้อขายหรือสัญญา
การซื้อขาย
• หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
• ชําระเงินเข้ากองทุนรักษาตลาด
ข้าวไทยในฮ่องกงกรณีที่ขออนุญาต
ส่งข้าวออกไปฮ่องกงซึ่งคิด
เป็นเมตริกตัน (250 บาท/ตัน)
โดยชําระเป็น Certified Cheque
หรือ Cashier Cheque ก็ได้ ระบุ
สั่งจ่ายกองทุนรักษาตลาดข้าวไทย
ในฮ่องกง และเป็นเช็คขีดคร่อม
(A/C Payee Only) หลักฐาน
ดังกล่าวให้ส่งพร้อมกับแบบ คพ.2

• สํานักบริหารการค้าข้าว
กรมการค้าต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0-2547-4833-4
โทรสาร : 0-2547-4821
สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385
www.dft.go.th
ผู้ส่งออกข้าวไปจําหน่ายต่างประเทศ
เฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับ
ประเทศไทย ยื่นคําขอรับใบอนุญาตได้ที่
• สํานักงานการค้าต่างประเทศจังหวัด
ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่นสระแก้ว
และสงขลา (หาดใหญ่)
• สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนั้นๆ

• สําเนาใบอนุญาตส่งออกข้าว
ยื่นเอกสารตามข้อ 1 พร้อมกรอก
ข้อความแบบฟอร์มหนังสือขอให้
ตรวจข้าว
• แบบคําร้องขอให้ออกใบรับรอง
มาตรฐานสินค้า (มส.13)
• เอกสารสัญญาการซื้อขายเช่น L/C
• ผลรายงานการตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้า

• สํานักงานคณะกรรมการตรวจข้าว
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-2233-3416-7
โทรสาร : 0-2233-3418
www.riceinspection.com
• สํานักงานมาตรฐานสินค้า
(กลุ่มงานรับรองคุณภาพสินค้า
มาตรฐาน 2)
กรมการค้าต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0-2547-4746

กฎหมาย / ระเบียบ และขัน้ ตอนการส่งออกโดยสรุป : ข้าว
สินค้า / พิกัด

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

ขั้นตอนการส่งออก

เอกสาร / ใบรับรอง

47. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการออก
6. ยื่นขอมีบัตรประจําตัวผู้ส่งออก• บัตรผู้ส่งออก - นําเข้าสินค้า
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลง
นําเข้าสินค้า เพื่อใช้ยื่นฟอร์มต่างๆ
ทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติ
เช่น GSP,GSTP, ATIGA, FTA ที่
ทางการค้าระหว่าง ประเทศ ลงวันที่ 28
ประเทศไทยทํากับประเทศต่างๆ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
กับสํานักบริการการค้าต่างประเทศ,
48. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบ
กรมการค้าต่างประเทศ
ขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้าน
สนามบินน้ํา นนทบุรี โดยลงทะเบียน
ถิ่นกําเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ขอ username กลางได้ที่
ศุลกากร ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548
www.dft.go.th
49. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการ
ตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด
7. ยื่นตรวจสอบสินค้าส่งออกกับสํานัก • ผลการตรวจคุณสมบัติทาง
ที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร
บริหารการนําเข้าว่าสินค้าที่ผลิต
ด้านถิ่นกําเนิดของสินค้าที่
ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิด
กรมการค้าต่างประเทศได้
50. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการ
ตามที่กําหนดไว้ในแต่ละประเทศ
รับรองผลแล้ว สําหรับสินค้า
ตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้
โดยลงทะเบี
ย
นขอ
Username
&
พิ
กัดอัตราศุลกากรตอนที่
สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ลงวันที่ 8
Password ได้ที่ www.dft.go.th
25 ถึง 97
มิถุนายน พ.ศ. 2549
51. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบ
ขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้าน
ถิ่นกําเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
8. ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า, • หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ศุลกากร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 มิถุนายน
- Form CO ทั่วไป
สํานักบริการการค้าต่างประเทศ
พ.ศ. 2549
- Form A
ตามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
52. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง
- Form D (ATIGA)
ในแต่ละกลุ่มประเทศ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
- Form FTA ต่างๆ
หนังสือสําคัญการส่งออก-นําเข้าสินค้า โดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2554
53. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง
มาตรการ และแนวปฏิบัติในการพิจารณา
ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามกรอบ
ความตกลง FTA ที่กําหนดไว้ในแต่ละประเทศ
หรือในแต่ละกลุ่มประเทศได้ที่
www.dft.go.th

หลักฐานที่ใช้ยื่น

หน่วยงานที่ติดต่อ

• คําร้องขอมีบัตรประจําตัว
ผู้ส่งออก-นําเข้าสินค้าฯ
• สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน
• สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• สําเนาบัตรประชาชนกรรมการ
หรืออื่น ๆ

• สํานักบริการการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ
สนามบินน้ํา นนทบุรี
สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385
โทรศัพท์ : 0-2547-4829,
0-2547-4837
โทรสาร : 0-2547-4757
www.dft.go.th

• คํารับรองข้อมูลการผลิตสินค้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ถิ่นกําเนิดสินค้า (พิมพ์จากระบบ)

• สํานักบริหารการนําเข้า
กรมการค้าต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0-2547-5090,
0-2547-4809
โทรสาร : 0-2547-4807

• บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
• B/L หรือ Air Waybill หรือใบรับ
ไปรษณีย์ หรือเอกสารแสดงการ
ขนส่งอื่นๆ เช่น Truck Receipt
• แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติ
ของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด
(สินค้าพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 01
ถึง 24)
• ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้าน
ถิ่นกําเนิดของสินค้าที่กรม
การค้าต่างประเทศได้รับรองผล
แล้วสําหรับสินค้าพิกัดอัตรา
ศุลกากร ตอนที่ 25 ถึง 97

1. สํานักบริการการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ
สนามบินน้ํา นนทบุรี
- กลุ่มงานหนังสือสําคัญถิ่นกําเนิดสินค้า
สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385
โทรศัพท์ : 0-2547-4753,
0-2547-4827-8,
โทรสาร : 0-2547-4890
2. สํานักงาน ณ อาคารตรวจสอบ
สินค้าขาออกชั้น 2 ตึก CF-1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ : 0-2134-0941-5
โทรสาร : 0-2134-0946
3. สํานักงาน ณ กองตรวจสินค้าขาออก
กรมศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ
โทรศัพท์ : 0-2249-2106,
0-2249-3978
โทรสาร : 0-2240-2232

กฎหมาย / ระเบียบ และขัน้ ตอนการส่งออกโดยสรุป : ข้าว
สินค้า / พิกัด

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

ขั้นตอนการส่งออก

เอกสาร / ใบรับรอง

หลักฐานที่ใช้ยื่น

หน่วยงานที่ติดต่อ
4. ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กทม.10900
โทรศัพท์ : 0-2512-0123 ต่อ 800
โทรสาร : 0-2512-3055
http://onestopservice.ditp.go.th

9. ถ้าประเทศผู้นําเข้าต้องการการ
รับรองเกี่ยวกับเรื่องใดเป็นพิเศษ
ผู้ส่งออกต้องขอใบรับรองประเภท
นั้นก่อน

• ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
• เอกสารตามที่หน่วยงานต้องการ
ตามข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า

• ใบขนสินค้าขาออกแบบ
54. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และ
10. ผ่านพิธีการส่งออก
ใช้สิทธิ์, ไม่ใช้สิทธิ์
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอีก 16 ฉบับ
ผ่านพิธีการทางศุลกากรด้วยระบบ
• ใบกํากับการขนย้ายสินค้า
Paperless โดย
55. ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 เรื่องการ
10.1 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ลง
ทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549
10.2 การส่งข้อมูลเข้าระบบ
56. ประกาศกรมศุลกากรที่ 39/2550 เรื่องระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
พิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
57. ประกาศกรมศุลกากรที่ 24/2556 เรื่อง
คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทาง
ศุลกากรสําหรับการส่งออก (e-Export) ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

• บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
• บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ
(Packing List)

• หน่วยงานที่ติดต่อตามที่ประเทศ
คู่ค้าต้องการ

• ส่วนบริการศุลกากร 2
งานพิธีการส่งออก กรมศุลกากร
โทรศัพท์ : 0-2667-7000 (กลาง)
: 0-2667-7241-43
โทรสาร : 0-2671-7013
สายด่วนกรมศุลกากร 1164
www.customs.go.th

