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ค�าน�า

กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 

และโดยทีก่าแฟเป็นพชืเศรษฐกจิทีเ่กีย่วข้องกบัเกษตรกรจ�านวนมาก ภาครฐัโดยกระทรวง

พาณชิย์จงึได้ก�าหนดให้กาแฟเป็นสนิค้าทีต้่องขออนญุาตในการน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร 

เพือ่ให้การน�าเข้าเป็นไปด้วยความเหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์

ในด้านการส่งออกก็เช่นเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ได้ก�าหนดให้กาแฟเป็นสินค้า 

ทีต้่องขออนญุาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร และต้องมหีนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิ 

สินค้าตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ (International Coffee 

Organization : ICO) เนือ่งจากประเทศไทยเป็นสมาชกิขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ 

จึงต้องก�าหนดมาตรการดังกล่าวเพื่อติดตามสถานการณ์ส่งออก และรายงานข้อมูล 

ให้ ICO ทราบตามข้อบงัคบัขององค์การดงักล่าว

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) และ

สมาชิกความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ อีกหลายความตกลง ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรี 

ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ไทย-ญี่ปุ ่น (JTEPA) 

อาเซยีน-เกาหล ี(AKFTA) และความตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน (AFTA) ในระยะทีผ่่านมา 

จงึได้มกีารปรบัเปลีย่นมาตรการในการบรหิารการน�าเข้าให้สอดคล้องกบัความตกลงต่างๆ 

ดงักล่าวตลอดมา 

นอกจากนี้ กาแฟยังเป็นสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์โดยคณะกรรมการกลาง 

ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกรมการค้าภายใน ได้ประกาศก�าหนดให้เป็นสินค้าควบคุม 

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก�าหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตน�าเข้า

ตามพระราชบญัญตักิกัพชื ซึง่ผูน้�าเข้าจะต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามข้อก�าหนดดงักล่าวด้วย

ดงันัน้ เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผูน้�าเข้าและส่งออก รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ 

ได้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัมาตรการ หลกัเกณฑ์ วธิกีาร เงือ่นไข และขัน้ตอนในการ

ขออนญุาตน�าเข้าและส่งออกทัง้ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของกระทรวงพาณชิย์และกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดในการควบคุมของคณะ

กรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าต่างประเทศจึงได้จัดท�าคู่มือ 

การน�าเข้าและส่งออกกาแฟฉบบันีข้ึน้

กรมการค้าต่างประเทศหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คูม่อืการน�าเข้าและส่งออกกาแฟฉบบันี้ 

จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องตามสมควร และหากมขี้อผิดพลาดประการใด โปรดแจง้ 

ให้ทราบด้วยเพือ่จะได้แก้ไขปรบัปรงุให้เหมาะสมในโอกาสต่อไป

ส�านักมาตรการทางการค้า
 กรมการค้าต่างประเทศ
 ตุลาคม 2553
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กาแฟ ที่อยู่ในข่ายควบคุมการน�าเข้า กาแฟ ที่ไม่อยู่ในข่ายควบคุมการน�าเข้า

(1) เมล็ดกาแฟ หมายถึงเมล็ด
กาแฟ จะคั่ว บด หรือแยกกาเฟอีน
ออกแล้วหรือไม่ก็ตาม ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรประเภทย่อยที่ 0901.11.10  
0901.11.90   0901.02.10 0901.12.90 
0901.21.10  0901.21.20 0901.22.10 
0901 .22 .20 0901 .90 .10 และ  
0901.90.20

( 2 )  กาแฟส� า เ ร็ จ รู ป  หรื อ
ผลิตภัณฑ์กาแฟ หมายถึงผลิตภัณฑ์
ที่มีสิ่ งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้น 
ของกาแฟ และของปรุงแต่ง ที่มีสิ่ง 
สกัดหัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้นของกาแฟ
ผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.54 ตาม
พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยที่  
2101 .11 .10 2101 .11 .90 และ 
2101.12.00 

กาแฟส�าเร็จรูปท่ีมีส่วนผสมของส่ิงสกัด 
หัวเช้ือ และส่ิงเข้มข้นของกาแฟ และของปรุงแต่ง
ท่ีมีส่ิงสกัด หัวเช้ือ และส่ิงเข้มข้นของกาแฟผสม
อยู่ในปริมาณไม่ถึงร้อยละ 36.54 ไม่ถือว่าเป็น
สินค้ากาแฟจึงสามารถน�าเข้าได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาต ท้ังน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การ
กาแฟระหว่างประเทศ (International Coffee 
Organization : ICO) ท่ีก�าหนดไว้ว่าสินค้า 
ท่ีมีส่วนผสมของกาแฟน้อยกว่าร้อยละ 95 
ห้ามขายปลีกหรือโฆษณาโดยใช้ช่ือกาแฟ

 อย่างไรก็ตาม เ น่ืองจากปัจจุบัน
ได้มีการน�ากาแฟส�าเร็จรูปดังกล่าวเข้ามา
จ�าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยใช้ช่ือว่ากาแฟ
และปริมาณการน�าเ ข้ามีแนวโน้มเ พ่ิม ข้ึน 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตกาแฟภายใน
ประเทศ ขณะน้ีคณะอนุกรรมการพืชสวน 
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา 
การเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าสมควร
จะก�าหนดให้กาแฟดังกล่าวเป็นสินค้าท่ีอยู่ 
ภายใต้มาตรการน�าเข้าด้วยหรือไม่ ซ่ึงหากมี
การเปล่ียนแปลงมาตรการน�าเข้า กรมการค้า 
ต่างประเทศจะได้ประกาศเผยแพร่ให้ทราบต่อไป

ข้อยกเว้น มาตรการน�าเข้าดังกล่าวไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่น�าติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือในกรณีที่

ยานพาหนะน�าเข้ามาเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้นๆ หรือในกรณีที่น�าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างเท่าที่จ�าเป็น

1. มาตรการน�าเข้า 
กาแฟ เป็นสนิค้าทีต้่องขออนญุาตในการน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร ตามพระราชกฤษฎกีา

ควบคุมการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2496 ลงวันที่ 14 

พฤศจกิายน พ.ศ.2496 และประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรือ่ง การน�าสนิค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร 

(ฉบบัที ่28) พ.ศ.2505 ลงวนัที ่28 มนีาคม 2505

1.1 ความหมายและขอบเขตการควบคุม 

มาตรการและหลักเกณฑ์การน�าเข้าและส่งออก
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 1.2 การน�าเข้า
 ผูท้ีป่ระสงค์จะน�าเข้ากาแฟสามารถน�าเข้าได้ 2 กรณ ีดงันี้

 1.2.1 กรณทีัว่ไป (การน�าเข้านอกความตกลงการค้าระหว่างประเทศ) ต้องขออนญุาต

น�าเข้าจากกระทรวงพาณชิย์

 ขัน้ตอนการขออนญุาตน�าเข้า

 1. ผูท้ีม่คีวามประสงค์จะน�าเข้าต้องท�าหนงัสอืขออนญุาตน�าเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ

โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ มูลค่า และเหตุผลความจ�าเป็นในการขออนุญาตน�าเข้า 

 2. กรมการค้าต่างประเทศจะน�าเสนอรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์พจิารณาอนญุาต

เป็นรายกรณ ีทัง้นี ้ตามแนวทางการอนญุาตทีผ่่านมาไม่อนญุาตให้น�าเข้าเพือ่ประโยชน์ทางการค้า

 3. เมือ่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์อนญุาตให้น�าเข้าแล้ว กรมการค้าต่างประเทศ

จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

 4. ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะต้องมายื่นค�าร้องขอรับ 

ใบอนุญาตน�าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ข.3) และแบบใบอนุญาตให้น�าสินค้าเข้ามา 

ในราชอาณาจักร (แบบ ข.4) (ภาคผนวก 1) ต่อส�านักบริการการค้าต่างประเทศ หรือส�านักงาน 

การค้าต่างประเทศในภูมิภาค กรมการค้าต่างประเทศทุกแห่ง หรือหน่วยงานอื่นที่กรมการค้า 

ต่างประเทศมอบหมาย พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ 

  • ส�าเนาใบก�ากับสินค้า (Invoice) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงรายละเอียด 

เกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อขาย

   • ส�าเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading : B/L) หรือส�าเนาใบตราส่งสินค้า

ทางอากาศ (Air Waybill) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้า 

 1.2.2 การน�าเข้าตามความตกลงระหว่าง

ประเทศ 

  การน�าเข้าตามความตกลงการค้า

ระหว่างประเทศ จะได้รบัยกเว้นไม่ต้องขออนญุาตน�าเข้า 

จากกระทรวงพาณิชย ์ แต ่ผู ้น�าเข ้าจะต้องปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการบรหิาร 

การน�าเข้าที่ก�าหนดในแต่ละความตกลง ซึ่งปัจจุบันมี 

5 ความตกลง ดงันี้
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(1) การน�าเข้าตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) 

การน�าเข้าความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ม ี2 กรณ ีคอื 
 กรณีที่ 1 การน�าเข้าในโควตา ผู้น�าเข้าจะได้รับสิทธิช�าระภาษีน�าเข้าตามอัตราภาษี 

ในโควตา คือ ร้อยละ 30 ส�าหรับเมล็ดกาแฟ และร้อยละ 40 ส�าหรับกาแฟส�าเร็จรูป โดยต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารการน�าเข้าที่ก�าหนดเป็นรายปี

 กรณีที่ 2 การน�าเข้านอกโควตา ผู้น�าเข้าต้องช�าระภาษีน�าเข้าในอัตราร้อยละ 90 
ส�าหรับเมล็ดกาแฟ และร้อยละ 49 ส�าหรับกาแฟส�าเร็จรูป

การน�าเข้าความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก�าหนด 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการน�าเข้าไว้ ดงันี้

กรณทีี ่1 การน�าเข้าในโควตา WTO

ประกาศ/ระเบยีบ

 1. ประกาศกระทรวงพาณชิย์ ว่าด้วยการน�าสนิค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที ่111) 
พ.ศ.2539 ลงวนัที ่26 มกราคม 2539 ก�าหนดให้เมลด็กาแฟ (พกิดั 09.01) และผลติภณัฑ์กาแฟ 
(พิกัด 2101.10) ที่มีถิ่นก�าเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือ
ภาคีแกตต์ 1947 เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�าระภาษีตามพันธกรณี 
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ 
หรอืหน่วยงานอืน่ทีก่ระทรวงพาณชิย์มอบหมายไปแสดงต่อกรมศลุกากร เพือ่ประกอบการน�าเข้า 

 2. ประกาศกระทรวงพาณชิย์ ว่าด้วยการน�าสนิค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที ่115) 
พ.ศ.2539 ลงวนัที ่2 ตลุาคม 2539 ก�าหนดให้เมลด็กาแฟ (พกิดั 09.01) และกาแฟส�าเรจ็รปู 
(พิกัด 2101.10) ที่มีถิ่นก�าเนิดและส่งมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�าระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ทีอ่อกโดยกรมการค้าต่างประเทศ หรอืหน่วยงาน

อืน่ทีก่ระทรวงพาณชิย์มอบหมายไปแสดงต่อกรมศลุกากร เพือ่ประกอบการน�าเข้า 

 3. ประกาศกระทรวงพาณชิย์ ว่าด้วยการน�าสนิค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที ่117) 
พ.ศ.2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแหล่งก�าเนิดสินค้า 

โดยให้พจิารณาตามรายละเอยีดทีก่�าหนดตามท้ายประกาศ

 4. ระเบยีบกระทรวงพาณชิย์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการออกหนงัสอื
รับรองแสดงการได้รับสิทธิช�าระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ 
การค้าโลก โดยกระทรวงพาณชิย์จะออกระเบยีบ ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร เงือ่นไข และปรมิาณ
โควตาน�าเข้าในแต่ละกรณีเป็นรายปี ตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
และสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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1. เมล็ดกาแฟ และผลิตภัณฑ์กาแฟ ที่จะใช้สิทธิช�าระภาษีในโควตา ต้องมีถิ่นก�าเนิด 

จากประเทศสมาชกิองค์การการค้าโลก (WTO) และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

โดยจะน�าเข้าได้ไม่เกนิปรมิาณโควตาทีก่�าหนด

 2. ปรมิาณโควตา

 - เมล็ดกาแฟ ปริมาณที่จัดสรรรวมไม่เกิน 5.25 ตันต่อปี อัตราภาษีในโควตา 

ร้อยละ 30

  - ผลิตภัณฑ์กาแฟ ปริมาณโควตาที่จัดสรรรวมไม่เกิน 134 ตันต่อปี (แบ่งเป็น 

ตามประวตั ิร้อยละ 80 หรอืไม่เกนิ 107.20 ตนั และผูย้ืน่ขอทัว่ไป ร้อยละ 20 หรอืไม่เกนิ 

26.80 ตนั) อตัราภาษีในโควตา ร้อยละ 40

3. ผูท้ีม่สีทิธไิด้รบัการจดัสรร 

 - เป็นนติบิคุคล 

4. ขัน้ตอน และวธิกีารการยืน่ค�าขอรบัการจดัสรร 

 - ให้ยืน่ค�าขอรบัการจดัสรรเป็นรายปี ได้ทีส่�านกัมาตรการทางการค้า กรมการค้า

ต่างประเทศ ตามแบบทีก่�าหนด (ภาคผนวก 2 และ 3) 

 - ปรมิาณทีย่ืน่ขอต้องไม่เกนิปรมิาณทีจ่ะจดัสรรรวม

 - ผู้ยื่นค�าขอต้องแสดงเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดย 

กรมพฒันาธรุกจิไม่เกนิหกเดอืนนบัถงึวนัยืน่ 

 - ต้องยื่นค�าขอภายใน 15 วันท�าการนับแต่วันถัดจากวันที่ระเบียบประกาศ 

ในราชกจิจานเุบกษา ซึง่กรมการค้าต่างประเทศ จะประกาศให้ทราบเป็นรายปี ทางเวบ็ไซต์ 

www.dft.go.th

5. หลกัเกณฑ์การจดัสรร 

 - กรมการค้าต่างประเทศจะจดัสรรให้ตามปรมิาณทีย่ืน่ขอ 

 - ในกรณีที่ปริมาณที่ยื่นขอของแต่ละราย รวมกันเกินกว่าปริมาณจัดสรรรวม 

จะจดัสรรให้ตามสดัส่วนของปรมิาณทีย่ืน่ขอ

 - จะแจ้งผลการจดัสรรให้ผูเ้กีย่วข้องทราบโดยประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

 - ห้ามผูท้ี่ได้รบัการจดัสรรโอนสทิธทิี่ได้รบัการจดัสรรให้แก่ผูอ้ืน่
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6. การออกหนงัสอืรบัรองแสดงการได้รบัสทิธชิ�าระภาษีในโควตา WTO 

 - ให้ผูไ้ด้รบัการจดัสรรโควตาซึง่เป็นผูม้สีทิธขิอหนงัสอืรบัรองในโควตา ยืน่ค�าขอรบั

หนงัสอืรบัรองในโควตา (แบบ ร.1) และแบบหนงัสอืรบัรองในโควตา (แบบ ร.2) (ภาคผนวก 4) 

ได้ทีส่�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 

 - ผูย้ืน่ขอหนงัสอืรบัรอง ต้องแสดงเอกสารหลกัฐาน ประกอบค�าขอ ดงันี้

  (1) ส�าเนาใบก�ากบัสนิค้า (Invoice) 

  (2) ส�าเนาใบตราส่งสนิค้าทางเรอื (Bill of Lading : B/L) หรอืส�าเนาใบตรา 

ส่งสนิค้าทางอากาศ (Air Waybill) หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงการขนส่งสนิค้า และ

  (3) ส�าเนาหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้า (Certificate of Origin : C/O) หรอื

เอกสารหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงว่าสนิค้าทีน่�าเข้ามถีิน่ก�าเนดิจากประเทศทีก่�าหนด 

 - หนงัสอืรบัรองมอีายหุนึง่เดอืนนบัแต่วนัออก แต่ไม่เกนิวนัที ่31 ธนัวาคม ของปีที่

ออกให้

7. การรายงานการน�าเข้าและบทลงโทษ

 - ผู ้ได้รับหนังสือรับรอง ต้องรายงานการน�าเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ 

ตามแบบที่ก�าหนด (ภาคผนวก 5) พร้อมส�าเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร 

สลกัรายการถกูต้อง ภายในหนึง่เดอืนนบัแต่วนัทีน่�าสนิค้าเข้าแต่ละครัง้ 

 - ในกรณีที่ไม่รายงานการน�าเข้าภายในเวลาที่ก�าหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติตาม 

ทีก่�าหนดในระเบยีบ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะระงบัการออกหนงัสอืรบัรองส�าหรบัการ 

น�าเข้าในครัง้ต่อๆ ไป จนกว่าจะได้ส่งรายงานการน�าเข้าโดยถกูต้องแล้ว

 

กรณทีี ่2 การน�าเข้านอกโควตา WTO 

ประกาศ/ระเบยีบ

 1. ประกาศกระทรวงพาณชิย์ ว่าด้วยการน�าสนิค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที ่111) 

พ.ศ.2539 ลงวนัที ่26 มกราคม 2539 ก�าหนดให้เมลด็กาแฟ (พกิดั 09.01) และผลติภณัฑ์กาแฟ 

(พิกัด 2101.10) ที่มีถิ่นก�าเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือ

ภาคีแกตต์ 1947 เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�าระภาษีตามพันธกรณี

ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ หรือ 

หน่วยงานอืน่ทีก่ระทรวงพาณชิย์มอบหมายไปแสดงต่อกรมศลุกากร เพือ่ประกอบการน�าเข้า 
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 1. เมลด็กาแฟ และผลติภณัฑ์กาแฟ ทีจ่ะใช้สทิธชิ�าระภาษนีอกโควตา ต้องมถีิน่ก�าเนดิ

จากประเทศสมาชกิองค์การการค้าโลก (WTO) และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

 2. อตัราภาษนีอกโควตา ร้อยละ 90 ส�าหรบัเมลด็กาแฟ และร้อยละ 49 ส�าหรบักาแฟส�าเรจ็รปู

 3. ให้น�าเข้าได้เป็นการทัว่ไป โดยผูท้ีป่ระสงค์จะน�าเข้าโดยใช้สทิธชิ�าระภาษนีอกโควตา 

ต้องยืน่ค�าร้องขอหนงัสอืรบัรองนอกโควตา (แบบ ร.3) และแบบหนงัสอืรบัรองนอกโควตา 

(แบบ ร.4) (ภาคผนวก 6) ได้ทีส่�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 

หรอืส�านกังานการค้าต่างประเทศในภมูภิาค กรมการค้าต่างประเทศ ทกุแห่ง หรอืหน่วยงาน

อืน่ทีก่รมการค้าต่างประเทศมอบหมาย 

 4. หนงัสอืรบัรองมอีาย ุ30 วนันบัตัง้แต่วนัทีอ่อก

 5. ผูไ้ด้รบัหนงัสอืรบัรองต้องรายงานการน�าเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 20 วนั 

นบัแต่วนัน�าสนิค้าเข้าแต่ละครัง้ ตามแบบทีก่�าหนด (ภาคผนวก 5) พร้อมส�าเนาใบขนสนิค้า

ขาเข้าทีก่รมศลุกากรรบัรอง

 2. ประกาศกระทรวงพาณชิย์ ว่าด้วยการน�าสนิค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที ่115) 

พ.ศ.2539 ลงวนัที ่2 ตลุาคม 2539 ก�าหนดให้เมลด็กาแฟ (พกิดั 09.01) และกาแฟส�าเรจ็รปู 

(พิกัด 2101.10) ที่มีถิ่นก�าเนิดและส่งมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�าระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลง

การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ทีอ่อกโดยกรมการค้าต่างประเทศ หรอืหน่วยงานอืน่ 

ทีก่ระทรวงพาณชิย์มอบหมายไปแสดงต่อกรมศลุกากร เพือ่ประกอบการน�าเข้า 

 3. ประกาศกระทรวงพาณชิย์ ว่าด้วยการน�าสนิค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที ่117) 

พ.ศ.2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแหล่งก�าเนิดสินค้า 

โดยให้พจิารณาตามรายละเอยีดทีก่�าหนดตามท้ายประกาศ

 4. ระเบยีบกระทรวงพาณชิย์ ว่าด้วยการออกหนงัสอืรบัรองแสดงการได้รบัสทิธชิ�าระภาษี

ตามพนัธกรณตีามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ส�าหรบัภาษนีอกโควตา 

สนิค้าเกษตร 18 รายการ พ.ศ.2540 ลงวนัที ่16 มกราคม 2540 ก�าหนดให้ผูน้�าเข้าเมลด็กาแฟ 

และกาแฟส�าเรจ็รปู ต้องขอหนงัสอืรบัรองส�าหรบัภาษนีอกโควตา
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(2) การน�าเข้าตามความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)
 การน�าเข้าตามความตกลงการค้าเสร ีไทย-ออสเตรเลยี (TAFTA) ม ี2 กรณ ีคอื 

 กรณีที่  1 การน�าเข้าในโควตา ผู้น�าเข้าจะได้รับสิทธิช�าระภาษีน�าเข้าตาม 

อตัราภาษีในโควตา ตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในความตกลง 

 กรณีที่  2 การน�าเข้านอกโควตา ผู้น�าเข้าได้รับสิทธิช�าระภาษีน�าเข้าในอัตรา

ต�า่กว่าอตัราตามความตกลง WTO ร้อยละ 10 (ตามความตกลง WTO ก�าหนดอตัราภาษี 

นอกโควตาร้อยละ 90 ส�าหรบัเมลด็กาแฟ และร้อยละ 49 ส�าหรบักาแฟส�าเรจ็รปู) 

 การน�าเข้าตามความตกลง TAFTA มกีฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 

และเงือ่นไขการน�าเข้าไว้ดงันี้

10

 

กรณทีี ่1 การน�าเข้าในโควตา TAFTA 

ประกาศ/ระเบยีบ

 1. ประกาศกระทรวงพาณชิย์ เรือ่ง การน�าสนิค้าเข้ามาในราชอาณาจกัรตามความตกลง 

การค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย พ.ศ.2547 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547 ก�าหนดให้เมล็ดกาแฟ 

และกาแฟส�าเรจ็รปู ทีม่ถีิน่ก�าเนดิและส่งตรงมาจากออสเตรเลยี เป็นสนิค้าทีต้่องมหีนงัสอืรบัรอง

แสดงการได้รบัสทิธชิ�าระภาษทีัง้หมดหรอืบางส่วนตามความตกลงการค้าเสร ี ไทย-ออสเตรเลีย 

ทีอ่อกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ หรอืหน่วยงานอืน่ทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

พาณชิย์มอบหมาย 

 2. ระเบยีบกระทรวงพาณชิย์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการออกหนงัสอื 

รับรองแสดงการได้รับสิทธิช�าระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี 

ไทย-ออสเตรเลยี ส�าหรบัภาษีในโควตาสนิค้าเกษตร 5 รายการ รวมถงึสนิค้าเมลด็กาแฟ และ

กาแฟส�าเร็จรูป ซึง่ตามระเบียบนี้ จะก�าหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัปริมาณโควตาน�าเข้า รวมทัง้ 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร เงือ่นไขการจดัสรร ระยะเวลาน�าเข้า และการออกหนงัสอืรบัรองเป็นรายปี ตามมติ 

คณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 3. ระเบยีบกระทรวงพาณชิย์ ว่าด้วยการก�าหนดแบบหนงัสอืรบัรองแสดงการได้รบัสทิธิ

ช�าระภาษทีัง้หมดหรอืบางส่วนตามความตกลงการค้าเสร ี หรอืความตกลงในลกัษณะเดยีวกนัที่

เรยีกชือ่อย่างอืน่ พ.ศ.2548 ลงวนัที ่2 พฤศจกิายน 2548 ได้ก�าหนดแบบหนงัสอืรบัรองแสดงการ

ได้รับสิทธิช�าระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลงในลักษณะ 

เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ส�าหรับภาษีในโควตาให้เป็นไปตามแบบ ต.2 และส�าหรับภาษี 

นอกโควตาให้เป็นไปตามแบบ ต.4
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สรปุปรมิาณ หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการน�าเข้าโดยใช้สทิธชิ�าระภาษีในโควตา 
TAFTA

1. ปรมิาณโควตา 

ตามความตกลง TAFTA ประเทศไทยได้ก�าหนดปริมาณโควตาภาษีส�าหรับกาแฟ 

(เมลด็กาแฟและกาแฟส�าเรจ็รปู) ทีน่�าเข้าจากประเทศออสเตรเลยีไว้เป็นรายปีเป็นเวลา 15 

ปี โดยในปี 2548 ซึง่เป็นปีแรกทีค่วามตกลงใช้บงัคบั (วนัที ่1 มกราคม 2548) ได้ก�าหนด

ปรมิาณโควตาไว้ 0.525 ตนั ส�าหรบัเมลด็กาแฟ และ 13.40 ตนั ส�าหรบักาแฟส�าเรจ็รปู 

และให้ปรมิาณโควตาเพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ 5 ต่อปี จนครบ 15 ปีในปี 2563 และหลงัจากนัน้ 

ให้น�าเข้าได้โดยไม่จ�ากดัปรมิาณโควตา (ภาคผนวก 7)

2. อตัราภาษี

 - อตัราภาษีในโควตาในปี 2548 ได้ก�าหนดอตัราภาษนี�าเข้าไว้ร้อยละ 30 ส�าหรบั

เมลด็กาแฟ และร้อยละ 40 ส�าหรบักาแฟส�าเรจ็รปู หลงัจากนัน้อตัราภาษลีดลงในอตัรา 

ทีเ่พิม่ขึน้จนเหลอืร้อยละ 0 ในปี 2563 

3. ผูท้ีม่สีทิธไิด้รบัการจดัสรร 

 - เป็นนติบิคุคล 

4. ขัน้ตอน และวธิกีารขอรบัจดัสรรปรมิาณน�าเข้า

 - ให้ยืน่ค�าขอรบัการจดัสรรเป็นรายปี ได้ทีส่�านกัมาตรการทางการค้า กรมการค้า

ต่างประเทศ ตามแบบทีก่�าหนด (ภาคผนวก 8 และ 9) 

 - ปรมิาณทีย่ืน่ขอต้องไม่เกนิปรมิาณทีจ่ะจดัสรรรวม

 - ผู้ยื่นค�าขอต้องแสดงเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดย 

กรมพฒันาธรุกจิไม่เกนิหกเดอืนนบัถงึวนัยืน่ 

 - ต้องยื่นค�าขอภายใน 15 วันท�าการนับแต่วันถัดจากวันที่ระเบียบประกาศ 

ในราชกจิจานเุบกษา ซึง่กรมการค้าต่างประเทศ จะประกาศให้ทราบเป็นรายปี ทางเวบ็ไซต์ 

www.dft.go.th

5. หลกัเกณฑ์การจดัสรร 

 - กรมการค้าต่างประเทศจะจดัสรรให้ตามปรมิาณทีย่ืน่ขอ 

 - ในกรณีที่ปริมาณที่ยื่นขอของแต่ละรายรวมกันเกินกว่าปริมาณจัดสรรรวม 

จะจดัสรรให้ตามสดัส่วนของปรมิาณทีย่ืน่ขอ 

 - จะแจ้งผลการจดัสรรให้ผูเ้กีย่วข้องทราบโดยประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

 - ห้ามผูท้ี่ได้รบัการจดัสรรโอนสทิธทิี่ได้รบัการจดัสรรให้แก่ผูอ้ืน่
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6. การออกหนงัสอืรบัรอง 

 - ให้ผูไ้ด้รบัการจดัสรรโควตาซึง่เป็นผูม้สีทิธขิอหนงัสอืรบัรองในโควตา ยืน่ค�าร้อง

ขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�าระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลง 

การค้าเสรี หรือความตกลงในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นส�าหรับภาษีในโควตา 

(แบบ ต.1) และแบบหนงัสอืรบัรอง (แบบ ต.2) (ภาคผนวก 10) ได้ที ่ส�านกับรกิารการค้า

ต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 

 - ผูย้ืน่ขอหนงัสอืรบัรอง ต้องแสดงเอกสารหลกัฐาน ประกอบค�าขอ ดงันี้

  (1) ส�าเนาใบก�ากบัสนิค้า (Invoice) 

  (2) ส�าเนาใบตราส่งสนิค้าทางเรอื (Bill of Lading : B/L) หรอืส�าเนาใบตรา 

ส่งสนิค้าทางอากาศ (Air Waybill) หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงการขนส่งสนิค้า 

  (3) ส�าเนาหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้า (Certificate of Origin : C/O) หรอื

เอกสารหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงว่าสนิค้าทีน่�าเข้ามถีิน่ก�าเนดิจากประเทศทีก่�าหนด 

 - หนงัสอืรบัรองมอีายหุนึง่เดอืนนบัแต่วนัออก แต่ไม่เกนิวนัที ่31 ธนัวาคม ของปีที่

ออกให้ 

7. การรายงานการน�าเข้าและบทลงโทษ

 - ผูไ้ด้รบัหนงัสอืรบัรอง ต้องรายงานการน�าเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบ 

ที่ก�าหนด (ภาคผนวก 5) พร้อมส�าเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสลักรายการ 

ถกูต้อง ภายในหนึง่เดอืนนบัแต่วนัทีน่�าสนิค้าเข้าแต่ละครัง้ 

 - ในกรณทีี่ไม่รายงานการน�าเข้าภายในเวลาทีก่�าหนดจะถอืว่าขาดคณุสมบตัติามที่

ก�าหนดในระเบยีบ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะระงบัการออกหนงัสอืรบัรองส�าหรบัการ 

น�าเข้าในครัง้ต่อๆ ไป จนกว่าจะได้ส่งรายงานการน�าเข้าโดยถกูต้องแล้ว



คูม่อืการน�าเข้าและส่งออกกาแฟ 13

สรปุหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการน�าเข้าโดยใช้สทิธชิ�าระภาษนีอกโควตา TAFTA

1.  เมลด็กาแฟ และผลติภณัฑ์กาแฟ ทีจ่ะใช้สทิธชิ�าระภาษนีอกโควตา ต้องมถีิน่ก�าเนดิ

และส่งตรงจากประเทศออสเตรเลยี

2. ให้น�าเข้าได้เป็นการทั่วไปโดยไม่จ�ากัดปริมาณ โดยผู้น�าเข้าต้องช�าระภาษีในอัตรา 

นอกโควตาซึง่ก�าหนดไว้ในอตัราต�า่กว่าอตัราตามความตกลง WTO ร้อยละ 10 (ตามความ

ตกลง WTO ก�าหนดอตัราภาษนีอกโควตาร้อยละ 90 ส�าหรบัเมลด็กาแฟ และร้อยละ 49 

ส�าหรบักาแฟส�าเรจ็รปู)

3. ให้ผูท้ีม่คีวามประสงค์จะน�าเข้าโดยใช้สทิธชิ�าระภาษนีอกโควตา ยืน่ค�าร้องขอหนงัสอื

รบัรองส�าหรบัภาษนีอกโควตา (แบบ ต.3) และแบบหนงัสอืรบัรองนอกโควตา (แบบ ต.4) 

(ภาคผนวก 11) ได้ทีส่�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 

4. หนงัสอืรบัรองมอีาย ุ30 วนันบัตัง้แต่วนัทีอ่อก

5. ผูไ้ด้รบัหนงัสอืรบัรองต้องรายงานการน�าเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 20 วนั 

นบัแต่วนัน�าสนิค้าเข้าแต่ละครัง้ ตามแบบทีก่�าหนด (ภาคผนวก 5) พร้อมส�าเนาใบขนสนิค้า 

ขาเข้าทีก่รมศลุกากรรบัรอง 

กรณทีี ่2 การน�าเข้านอกโควตา TAFTA

ประกาศ/ระเบยีบ

 1. ระเบยีบกระทรวงพาณชิย์ ว่าด้วยการออกหนงัสอืรบัรองแสดงการได้รบัสทิธชิ�าระภาษี

นอกโควตาตามความตกลงการค้าเสร ีไทย-ออสเตรเลยี (AFTA)  ส�าหรบัสนิค้าเกษตร 8 รายการ 

พ.ศ.2547 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2547 ก�าหนดหลกัเกณฑ์การออกหนงัสอืรบัรองแสดงการได้รบั

สทิธชิ�าระภาษนีอกโควตาสนิค้า เมลด็กาแฟ และกาแฟส�าเรจ็รปู ทีม่ถีิน่ก�าเนดิและส่งตรงมาจาก

ออสเตรเลยี 

 2. ระเบยีบกระทรวงพาณชิย์ ว่าด้วยการก�าหนดแบบหนงัสอืรบัรองแสดงการได้รบัสทิธิ

ช�าระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลงในลักษณะเดียวกัน 

ทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ พ.ศ.2548 ลงวนัที ่2 พฤศจกิายน 2548 ได้ก�าหนดแบบหนงัสอืรบัรองแสดง

การได้รับสิทธิช�าระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลงใน

ลกัษณะเดยีวกนัทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ ส�าหรบัภาษีในโควตาให้เป็นไปตามแบบ ต. 2 และส�าหรบัภาษี 

นอกโควตาให้เป็นไปตามแบบ ต.4
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(4) การน�าเข้าตามความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)

(3) การน�าเข้าตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ 
 (TNZCEP) 

ประกาศ/ระเบยีบ

 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน�าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง

หุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548 

ก�าหนดมาตรการบรหิารการน�าเข้าเมลด็กาแฟ และกาแฟส�าเรจ็รปู ทีม่ถีิน่ก�าเนดิและส่งตรงมาจาก 

นวิซแีลนด์ ดงันี้

 (1) เป็นสินค้าที่ต้องส�าแดงถิ่นก�าเนิดสินค้าโดยผู้ส่งออก หรือผู้ผลิต หรือบุคคล หรือ 

หน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนทีม่อี�านาจภายใต้ความตกลงดงักล่าว การส�าแดงจะระบไุว้บนด้านหน้า

ของบญัชรีาคาสนิค้า (invoice) หรอืเอกสารอืน่ใดทีอ่อกเพือ่แสดงว่าสนิค้าทีร่ะบนุัน้มถีิน่ก�าเนดิ

จากนวิซแีลนด์ 

 (2) เป็นสินค้าที่ไม่ต้องขออนุญาตน�าเข้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการน�าเข้า 

และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบในการน�าเข้าตามประกาศ 

กระทรวงพาณชิย์ทีอ่อกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร

ซึง่สนิค้า

 (3)  เป็นสนิค้าที่ได้รบัยกเว้นการก�าหนดปรมิาณในการน�าเข้า

14

 

ประกาศ/ระเบยีบ

 1. ประกาศกระทรวงพาณชิย์เรือ่ง การน�าสนิค้าทีป่ระเทศไทยมพีนัธกรณตีามความตกลง 

การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจกัรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจกัร

ไทยและญีปุ่น่ ส�าหรบัความเป็นหุน้ส่วนเศรษฐกจิ พ.ศ.2550 ลงวนัที ่31 ตลุาคม 2550 ก�าหนด

มาตรการบรหิารการน�าเข้าไว้ดงันี้

  1.1 ให้สินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ 

การค้าโลก (WTO) ตามบญัชท้ีายประกาศซึง่รวมถงึเมลด็กาแฟ และกาแฟส�าเรจ็รปู ทีม่ถีิน่ก�าเนดิ
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และส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น ที่น�าเข้ามาตามความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ  

ไทย-ญีปุ่น่ เป็นสนิค้าทีต้่องมเีอกสารดงัต่อไปนี ้ประกอบการน�าเข้า 

    - หนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้า (Certificate of Origin : C/O) ทีอ่อกโดยรฐับาล

หรอืหน่วยงานอืน่ที่ได้รบัมอบหมายจากรฐับาลของประเทศญีปุ่น่

    - หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน 

ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

มอบหมาย แสดงต่อกรมศลุกากรในการน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร เพือ่ประกอบการใช้สทิธพิเิศษ

ทางด้านศลุกากร 

  1.2 ปรมิาณสนิค้าทีอ่อกหนงัสอืรบัรอง ตาม 1.1 ให้เป็นไปตามความตกลง WTO  

  1.3 การขอและการออกหนงัสอืรบัรอง ตาม 1.1 ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 

และเงือ่นไขตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ก�าหนด 

 2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการ

ยกเว้นภาษทีัง้หมดหรอืบางส่วนส�าหรบัสนิค้าทีป่ระเทศไทยมพีนัธกรณตีามความตกลงการเกษตร

ภายใต้องค์การการค้าโลก (สนิค้าเกษตร 21 รายการ) ทีน่�าเข้ามาในราชอาณาจกัรตามความตกลง 

ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น ส�าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 

31 ตลุาคม 2550 ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข ในการขอและการออกหนงัสอืรบัรอง

การใช้สทิธชิ�าระภาษ ีส�าหรบัเมลด็กาแฟ และกาแฟส�าเรจ็รปู ตามความตกลง ไทย-ญีปุ่น่

 3. ระเบยีบกระทรวงพาณชิย์ ว่าด้วยการก�าหนดแบบหนงัสอืรบัรองแสดงการได้รบัสทิธิ 

ช�าระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลงในลักษณะเดียวกัน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ได้ก�าหนดแบบหนังสือรับรอง 

แสดงการได้รับสิทธิช�าระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลง 

ในลกัษณะเดยีวกนัทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ ส�าหรบัภาษีในโควตาให้เป็นไปตามแบบ ต.2 และส�าหรบั

ภาษนีอกโควตาให้เป็นไปตามแบบ ต.4

สรปุหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการน�าเข้าโดยใช้สทิธชิ�าระภาษตีามความตกลง 
ไทย-ญีปุ่น่

1. ต้องเป็นเมลด็กาแฟ และกาแฟส�าเรจ็รปู ทีม่ถีิน่ก�าเนดิและส่งตรงมาจากประเทศญีปุ่น่



คูม่อืการน�าเข้าและส่งออกกาแฟ16

2. ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองต้องเป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรปริมาณการน�าเข้าในโควตา 

ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)

3. ให้ผูม้สีทิธขิอหนงัสอืรบัรอง ยืน่ค�าร้องขอรบัหนงัสอืรบัรอง (แบบ ต.1) และแบบ

หนงัสอืรบัรอง (แบบ ต.2) (ภาคผนวก 10) ได้ทีส่�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ กรมการค้า

ต่างประเทศ 

4. กรมการค้าต่างประเทศจะออกหนงัสอืรบัรองให้แก่ผูย้ืน่ค�าขอภายใต้ปรมิาณที่ได้รบั

การจดัสรรตามความตกลง WTO

5. หนังสือรับรองให้มีอายุ 1 เดือนนับแต่วันออก แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 

ของปีทีอ่อกหนงัสอืรบัรอง 

6. ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการน�าเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบ

ที่กรมการค้าต่างประเทศก�าหนด (ภาคผนวก 5) พร้อมหลักฐานส�าเนาใบขนสินค้าขาเข้า 

ทีเ่จ้าหน้าทีศ่ลุกากรสลกัรายการถกูต้อง ภายในหนึง่เดอืนนบัแต่วนัทีน่�าเข้าสนิค้าแต่ละครัง้

(5) การน�าเข้าตามความตกลงอาเซียน-เกาหลี (AKFTA)
 

ประกาศ/ระเบยีบ

 1. ประกาศกระทรวงพาณชิย์เรือ่ง การน�าสนิค้าเข้ามาในราชอาณาจกัรตามความตกลง

เขตการค้าเสร ีอาเซยีน-เกาหล ีพ.ศ.2553 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2553 ก�าหนดมาตรการบรหิาร

การน�าเข้าไว้ดงันี้

  1.1 ก�าหนดให้สนิค้าทีป่ระเทศไทยมพีนัธกรณตีามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ

การค้าโลก (WTO) ตามบญัชท้ีายประกาศ ซึง่รวมถงึเมลด็กาแฟ และกาแฟส�าเรจ็รปู ทีม่ถีิน่ก�าเนดิ

และส่งตรงมาจากประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และสาธารณรฐั

เกาหลเีป็นสนิค้าทีต้่องมเีอกสารดงัต่อไปนี ้แสดงต่อกรมศลุกากรในการน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร

เพือ่ประกอบการใช้สทิธพิเิศษทางด้านภาษศีลุกากร 

    - หนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) ทีอ่อกโดยหน่วยงาน

ของรฐัหรอืหน่วยงานอืน่ที่ได้รบัมอบหมายจากรฐับาลของประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาตแิห่ง

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และรฐับาลสาธารณรฐัเกาหลแีล้วแต่กรณี
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    - หนงัสอืรบัรองแสดงการได้รบัสทิธใินการยกเว้นภาษทีัง้หมดหรอืบางส่วน ทีอ่อก

โดยกรมการค้าต่างประเทศ หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์มอบหมาย 

  1.2 ปรมิาณสนิค้าทีอ่อกหนงัสอืรบัรองตาม 1.1 ให้เป็นไปตามความตกลง WTO 

  1.3 การขอและการออกหนังสือรับรอง ตาม 1.1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงือ่นไขตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ก�าหนด

  ทัง้นี ้ การน�าเข้าสนิค้าทีม่มีลูค่าตามราคา เอฟ โอ บ ี ไม่เกนิสองร้อยดอลลาร์สหรฐั 

สามารถใช้สทิธพิเิศษทางด้านภาษศีลุกากรได้โดยไม่ต้องแสดงหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าแบบ

ฟอร์ม เอเค (Form AK) ต่อกรมศลุกากร

 2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการก�าหนดแบบหนังสือรับรองแสดงการได้รับ

สิทธิช�าระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลงในลักษณะ

เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ได้ก�าหนดแบบหนังสือ

รับรองแสดงการได้รับสิทธิช�าระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือ

ความตกลงในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ส�าหรับภาษีในโควตาให้เป็นไปตามแบบ ต.2 

และส�าหรบัภาษนีอกโควตาให้เป็นไปตามแบบ ต.4 

 3. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด หรือบางส่วน 

ส�าหรับสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก 

ที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลง 

ว่าด้วยความร่วมมอืทางเศรษฐกจิทีค่รอบคลมุด้านต่างๆ ระหว่างรฐับาลประเทศสมาชกิสมาคม

ประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และสาธารณรฐัเกาหล ี พ.ศ.2553 ลงวนัที ่29 มนีาคม 

2553 ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการขอและการออกหนงัสอืรบัรองไว้
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สรปุหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการน�าเข้าโดยใช้สทิธชิ�าระภาษตีามความตกลง
อาเซยีน-เกาหลี

1. ต้องเป็นเมลด็กาแฟ และกาแฟส�าเรจ็รปู ทีม่ถีิน่ก�าเนดิและส่งตรงมาจากประเทศสมาชกิ

อาเซยีน และสาธารณรฐัเกาหลี

2.  ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองต้องเป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรปริมาณการน�าเข้าในโควตา 

ตามความตกลง WTO 

3.  ต้องไม่เป็นผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามข้อก�าหนดใดๆ ทีก่�าหนดไว้ใน

ระเบยีบกระทรวงพาณชิย์ดงักล่าวข้างต้น

4. ปรมิาณสนิค้าทีจ่ะออกหนงัสอืรบัรองให้แก่ผูม้สีทิธใิห้เป็นไปตามปรมิาณที่ได้รบัจดัสรร

ความตกลง WTO  

5. ให้ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองยื่นค�าร้องขอรับหนังสือรับรอง (แบบ ต.1) และแบบ

หนงัสอืรบัรอง (แบบ ต.2) (ภาคผนวก 10) ได้ทีส่�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ กรมการค้า 

ต่างประเทศ พร้อมเอกสารหลกัฐาน ได้แก่ 

 - ส�าเนาใบก�ากบัสนิค้า (Invoice)   

 - ส�าเนาใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L) หรือส�าเนาใบรับขนสินค้า 

ทางอากาศ (Airway Bill) หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงการขนส่งสนิค้า 

 - หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า (Form AK) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรือ 

หน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจออกหนังสือรับรองดังกล่าว 

ของประเทศทีส่่งออก  

6. หนงัสอืรบัรองมอีายหุนึง่เดอืนนบัแต่วนัออก แต่ต้องไม่เกนิวนัที ่31 ธนัวาคม ของปีที่

ออกหนงัสอืรบัรอง  

7. การรายงานการน�าเข้าและบทลงโทษ 

 - ผูไ้ด้รบัหนงัสอืรบัรองต้องรายงานการน�าเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบ 

ที่ก�าหนด (ภาคผนวก 5) พร้อมหลักฐานส�าเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร 

สลกัรายการถกูต้อง ภายในหนึง่เดอืนนบัแต่วนัทีน่�าเข้าสนิค้าแต่ละครัง้  

 - ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายใดไม่รายงานการน�าเข้าภายในก�าหนดระยะเวลา 

ตามวรรคหนึง่จะถอืว่าเป็นผูข้าดคณุสมบตั ิโดยกรมการค้าต่างประเทศจะระงบัการออกหนงัสอื

รบัรองส�าหรบัการน�าเข้าในครัง้ต่อๆ ไปให้แก่ผูไ้ด้รบัหนงัสอืรบัรองรายนัน้จนกว่าจะได้มกีาร

ส่งรายงานโดยถกูต้องแล้ว
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(6) การน�าเข้าตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

 

ประกาศ/ระเบยีบ 

 1. ประกาศกระทรวงพาณชิย์ เรือ่ง การน�ากาแฟ ชา น�า้นมดบิและนมพร้อมดืม่ และ

นมผงขาดมันเนย เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ.2553 

ลงวนัที ่16 สงิหาคม 2553 ก�าหนดมาตรการบรหิารการน�าเข้าไว้ดงันี้

  1.1 ก�าหนดให้กาแฟ (เมลด็กาแฟ และกาแฟส�าเรจ็รปู) ชา น�า้นมดบิและนมพร้อมดืม่ 

และนมผงขาดมนัเนย ทีม่ถีิน่ก�าเนดิและส่งตรงมาจากประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต้ตามความตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน เป็นสนิค้าทีต้่องมหีนงัสอืรบัรองดงัต่อไปนี้ 

แสดงต่อกรมศุลกากรในการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางด้าน

ภาษศีลุกากร 

    - หนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าแบบฟอร์ม ด ี(Form D) ทีอ่อกโดยหน่วยงาน 

ของรฐัหรอืหน่วยงานทีม่อี�านาจออกหนงัสอืรบัรองดงักล่าวของประเทศทีส่่งออก 

    - หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน 

ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

มอบหมาย 

    - หนังสือรับรอง ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่นใด ซึ่งแสดงว่าสินค้าที่น�า

เข้ามาในราชอาณาจกัรเป็นสนิค้าทีม่คีวามปลอดภยัต่อชวีติหรอืสขุภาพของมนษุย์ สตัว์ หรอืพชื 

ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอ�านาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศ 

ที่ส่งออกตามบัญชีท้ายประกาศนี้แสดงต่อกรมศุลกากรในการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร 

เพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ 

กรมวชิาการเกษตร (www.doa.go.th) ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (www.fda.moph.

go.th) และ ส�านกัมาตรฐานสนิค้าเกษตรแห่งชาต ิ(www.acfs.go.th)

    - ใบรบัรองว่าเป็นพชืที่ไม่ได้รบัการตดัต่อสารพนัธกุรรม หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่

ทีแ่สดงการรบัรองว่าเป็นพชืที่ไม่ได้รบัการตดัต่อสารพนัธกุรรม ส�าหรบัเมลด็กาแฟ (รายละเอยีด

สอบถามเพิม่เตมิได้ทีก่รมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (www.doa.go.th) )

    ทัง้นี ้การน�าเข้าสนิค้าทีม่มีลูค่าตามราคา เอฟ โอ บ ีไม่เกนิสองร้อยดอลลาร์สหรฐั 

สามารถใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากรได้โดยไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า 

แบบฟอร์ม ดี (Form D) และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด 

หรอืบางส่วนต่อกรมศลุกากร



คูม่อืการน�าเข้าและส่งออกกาแฟ20

สรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการน�าเข้าโดยใช้สิทธิช�าระภาษีตามความตกลง 
AFTA

1. ผูม้สีทิธขิอหนงัสอืรบัรอง และเงือ่นไขการออกหนงัสอืรบัรอง 

ผูม้สีทิธขิอหนงัสอืรบัรอง เงือ่นไขการออกหนงัสอืรบัรอง

เมลด็กาแฟ     
 1. องค์การคลงัสนิค้า (อคส.) 
 2. นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้
น�าเข้าจากคณะอนกุรรมการพชืสวน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

กาแฟส�าเรจ็รปู
 1. เป็นนติบิคุคล
 2. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�าเข้ากาแฟ
ส�าเรจ็รปูไว้กบักรมการค้าต่างประเทศ

จะออกหนงัสอืรบัรองให้น�าเข้าได้ตามความเหน็
ชอบของคณะอนุกรรมการพืชสวน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

จะออกหนังสือรับรองให้น�าเข้าได้ตามปริมาณ
ทีย่ืน่ขอ

2. เอกสารหลกัฐานประกอบการขอหนงัสอืรบัรอง

 - ส�าเนาใบก�ากบัสนิค้า (Invoice)
 - ส�าเนาใบตราส่งสนิค้า (Bill of Lading : B/L) หรอืส�าเนาใบรบัขนสนิค้าทางอากาศ (Airway 
Bill) หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงการขนส่งสนิค้า
 - ส�าเนาหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ 
หน่วยงานอืน่ที่ได้รบัมอบหมายจากหน่วยงานของรฐัทีม่อี�านาจออกหนงัสอืรบัรองดงักล่าวของประเทศ 
ทีส่่งออก

3. การขึน้ทะเบยีนเป็นผูน้�าเข้ากาแฟส�าเรจ็รปูไว้กบักรมการค้าต่างประเทศ

คณุสมบตัผิูข้อขึน้ทะเบยีน เอกสารหลกัฐานประกอบค�าขอ

1.  ต้องเป็นนติบิคุคลทีป่ระกอบกจิการ 
ผลิต น�าเข้า แปรรูป จ�าหน่าย บรรจุหีบห่อ 
หรอืด�าเนนิการใดๆ ด้วยตนเอง ซึง่สนิค้ากาแฟ
ส�าเรจ็รปู

2. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่เคยถูกเพิก
ถอนการขึน้ทะเบยีนเป็นผูน้�าเข้ากาแฟส�าเรจ็รปู

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็น
นติบิคุคลซึง่ออกให้โดยกรมพฒันาธรุกจิการค้า
ไม่เกนิ 6 เดอืนนบัถงึวนัยืน่ค�าขอ

2. ในกรณีที่หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนไม่ระบุโดยชัดแจ้งว่านิติบุคคลที่ขอ 
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการตามประเภท



คูม่อืการน�าเข้าและส่งออกกาแฟ 21

เว้นแต่ได้พ้นระยะเวลาถูกเพิกถอนการขึ้น
ทะเบยีนดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ 
หรือผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคล
ที่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�าเข้า
กาแฟส�าเร็จรูป เว้นแต่นิติบุคคลนั้นได้พ้นจาก
การถกูเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนดงักล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

4. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ระหว่าง 
ถกูพกัหรอืเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนเป็นผูน้�าเข้า
กาแฟส�าเรจ็รปู

ทีก่�าหนด ให้แสดงหลกัฐานหรอืเอกสารทีแ่สดง
ว่าปัจจบุนัผูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบกจิการ
ผลิต น�าเข้า แปรรูป จ�าหน่าย บรรจุหีบห่อ 
หรอืด�าเนนิการใดๆ ด้วยตนเอง ซึง่สนิค้ากาแฟ
ส�าเรจ็รปู 

3. แผนที่แสดงสถานที่ เก็บกาแฟ
ส�าเรจ็รปูทีจ่ะน�าเข้า

4. การยืน่ค�าขอขึน้ทะเบยีน  การต่ออายทุะเบยีน  และการพกัหรอืเพกิถอนทะเบยีน

 - ผูท้ีม่คีณุสมบตัติามทีก่�าหนดดงักล่าวข้างต้น ต้องยืน่ค�าขอขึน้ทะเบยีนต่อกรมการค้า 
ต่างประเทศ พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาข้างต้น ตามแบบที่กรมการค้า 
ต่างประเทศก�าหนด (ภาคผนวก 12) ได้ทีส่�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
 - กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณารับขึ้นทะเบียนผู้ยื่นค�าขอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วนตามที่ก�าหนด ให้เป็นผู้ขึ้นทะเบียนน�าเข้าไว้เป็นรายปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 
31 ธนัวาคม ของปีทีจ่ะน�าเข้า) โดยจะแจ้งผลการพจิารณารบัขึน้ทะเบยีนให้ผูย้ืน่ค�าขอทราบเป็นหนงัสอื 
 - การต่ออายทุะเบยีนเพือ่ให้เป็นผูม้สีทิธขิอหนงัสอืรบัรองในปีถดัไป ให้ยืน่ค�าขอต่อ 
กรมการค้าต่างประเทศตามแบบทีก่�าหนด ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม ของปีทีท่ะเบยีนหมดอายุ
   ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ยื่นค�าขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามที่ก�าหนด 
ดงักล่าวข้างต้น หากประสงค์จะเป็นผูน้�าเข้าต่อไปจะต้องยืน่ค�าขอขึน้ทะเบยีนใหม่ ตามหลกัเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่�าหนด  
 - การพักหรือเพิกถอนทะเบียน ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�าเข้ารายใดฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน หรือด�าเนินการอื่นใดที่ท�าให้เกิดความ 
เสยีหายต่อการค้าระหว่างประเทศ  กรมการค้าต่างประเทศจะพจิารณาพกัหรอืเพกิถอนการขึน้ทะเบยีน
ส�าหรบัรายนัน้เป็นระยะเวลาตามทีเ่หน็สมควรแก่กรณี

5. การออกหนงัสอืรบัรอง

 - ผูม้สีทิธขิอหนงัสอืรบัรอง

     • เมลด็กาแฟ ได้แก่ อคส. และนติบิคุคลที่ได้รบัความเหน็ชอบให้น�าเข้าเมลด็
กาแฟจากคณะอนกุรรมการพชืสวน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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  • กาแฟส�าเรจ็รปู ได้แก่ นติบิคุคล ทีม่คีวามประสงค์จะน�าเข้ากาแฟส�าเรจ็รปู 
โดยใช้สทิธชิ�าระภาษตีามความตกลง AFTA

 - ผูม้สีทิธขิอหนงัสอืรบัรอง ต้องยืน่ค�าขอรบัหนงัสอืรบัรอง (แบบ ต.1) และแบบหนงัสอื
รบัรอง (แบบ ต.2) (ภาคผนวก 10) ได้ทีส่�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ

 - ผูย้ืน่ขอหนงัสอืรบัรอง ต้องแสดงเอกสารหลกัฐานประกอบค�าขอ ดงันี้

     •  ส�าเนาใบก�ากบัสนิค้า (Invoice) 

     • ส�าเนาใบตราส่งสนิค้าทางเรอื (Bill of Lading : B/L) หรอืส�าเนาใบตรา 
ส่งสนิค้าทางอากาศ (Airway Bill) หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงการขนส่งสนิค้า 

     • ส�าเนาหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ที่ออกโดย 
หน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานทีม่อี�านาจออกหนงัสอืรบัรองดงักล่าวของประเทศทีส่่งออก 

 - อายหุนงัสอืรบัรอง

     • เมลด็กาแฟ หนงัสอืรบัรองมอีายหุนึง่เดอืนนบัแต่วนัออก แต่ไม่เกนิก�าหนด 
ระยะเวลาน�าเข้าทีค่ณะอนกุรรมการพชืสวน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก�าหนดในแต่ละปี

  • กาแฟส�าเรจ็รปู หนงัสอืรบัรองมอีายหุนึง่เดอืนนบัแต่วนัออก แต่ไม่เกนิวนัที่  
31 ธนัวาคม ของปีทีอ่อกให้

6. การรายงานการน�าเข้าและบทลงโทษ

 - ผูไ้ด้รบัหนงัสอืรบัรอง ต้องรายงานการน�าเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ ภายใน 
หนึง่เดอืนนบัแต่วนัทีน่�าสนิค้าเข้าแต่ละครัง้ ตามแบบทีก่�าหนด (ภาคผนวก 5) พร้อมส�าเนาใบขนสนิค้า
ขาเข้าทีเ่จ้าหน้าทีศ่ลุกากรสลกัรายการถกูต้อง 
 - ในกรณทีี่ไม่รายงานการน�าเข้าภายในเวลาทีก่�าหนด จะถอืว่าเป็นผูข้าดคณุสมบตั ิและ
กรมการค้าต่างประเทศจะระงบัการออกหนงัสอืรบัรองส�าหรบัการน�าเข้าในครัง้ต่อๆ ไปให้แก่ผูไ้ด้รบั
หนงัสอืรบัรอง รายนัน้ จนกว่าจะได้มกีารส่งรายงานโดยถกูต้องแล้ว
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2. มาตรการส่งออก 
2.1 มาตรการส่งออกกาแฟ 

กาแฟเป็นสนิค้าทีก่ระทรวงพาณชิย์ได้ก�าหนดมาตรการ

ส่งออกไว้ 2 กรณ ี คอื กรณทีี ่1 ก�าหนดให้เป็นสนิค้าทีต้่อง

ขออนญุาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร และกรณทีี ่2 

ก�าหนดให้เป็นสนิค้าทีต้่องมหีนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าตาม

ข้อบงัคบัขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ โดยมกีฎระเบยีบ

ทีเ่กีย่วข้อง ดงันี้

ประกาศ/ระเบยีบ

 1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งกาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2551 

ลงวนัที ่8 สงิหาคม 2551 ก�าหนดมาตรการส่งออกกาแฟไว้ ดงันี้ 

   1.1 ก�าหนดให้กาแฟ เป็นสนิค้าทีต้่องขออนญุาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

   1.2 ก�าหนดให้กาแฟ เป็นสนิค้าทีต้่องมหีนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าตามข้อบงัคบัของ

องค์การกาแฟระหว่างประเทศ (International Coffee Organization : ICO) ซึง่ออกโดยกรม 

การค้าต่างประเทศ แต่ไม่รวมถงึผลติภณัฑ์กาแฟทีผ่ลติจากเมลด็กาแฟดบิทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ 

  ทั้ งนี้  มาตรการตาม 1.1 และ 1.2 ไม ่ ใช ้บังคับแก ่กรณีที่น�าติดตัวออกไป 

เพื่อใช้เฉพาะตัว กรณีที่ยานพาหนะน�าออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้นๆ หรือกรณีที่ส่งออกไป 

เพือ่เป็นตวัอย่างเท่าทีจ่�าเป็น

 2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาต 

ให้ส่งกาแฟออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 ลงวนัที ่8 สงิหาคม 2551 ก�าหนดหลกัเกณฑ์ 

วธิกีาร และเงือ่นไขในการอนญุาตส่งออกกาแฟ 

 3. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า

ตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ พ.ศ.2551 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2551 

ก�าหนดให้ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่าง 

ประเทศ (International Coffee Organization : ICO) ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟ 

รบัอนญุาตไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ

 4. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรือ่ง การจดทะเบยีนเป็นผูส่้งออกกาแฟรบัอนญุาต 

พ.ศ. 2551 ลงวนัที ่20 สงิหาคม 2551 ก�าหนดให้ผูส่้งออกกาแฟต้องจดทะเบยีนเป็นผูส่้งออกกาแฟ

รบัอนญุาตไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่�าหนด
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2.2 การอนุญาตให้ส่งออกกาแฟ 

การอนญุาตให้ส่งออกกาแฟ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ีได้แก่ กรณทีี ่1 การอนญุาตให้ส่งออก

กาแฟทีผ่ลติภายในประเทศ โดยให้ส่งออกได้ทัง้เมลด็กาแฟ และกาแฟส�าเรจ็รปู เฉพาะกาแฟทีป่ลกู 

ภายในประเทศ และ กรณทีี ่2 การอนญุาตให้ส่งออกผลติภณัฑ์กาแฟทีผ่ลติจากเมลด็กาแฟดบิ 

ทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ ให้ส่งออกได้เฉพาะผลติภณัฑ์กาแฟทีผ่ลติจากเมลด็กาแฟดบิทีน่�าเข้าจาก

ต่างประเทศเท่านัน้ โดยมหีลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการอนญุาตให้ส่งออก ดงันี้

สรปุหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการอนญุาตให้ส่งออกกาแฟ

กรณทีี ่1 การส่งออกกาแฟทีผ่ลติภายในประเทศ

1. คณุสมบตัผิูส่้งออก 

 - เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบการพาณิชยกิจเป็นผู้ค้ากาแฟ หรือสินค้า

ทางการเกษตรออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ

 - ต้องจดทะเบยีนเป็นผูส่้งออกกาแฟรบัอนญุาตไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ

2. หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการอนญุาต 

  - ให้ส่งออกได้ทัง้ในสภาพทีเ่ป็นผลกาแฟ เมลด็กาแฟ ไม่ว่าจะคัว่ บด หรอืแยกเอา

สารคาเฟอนีออกแล้วหรอืไม่กต็าม และรวมถงึผลติภณัฑ์กาแฟ

 - อนญุาตให้ส่งออกได้โดยไม่จ�ากดัปรมิาณ

 - ผู้ประสงค์จะส่งออก จะต้องมายื่นค�าร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอก 

ราชอาณาจกัร (แบบ อ.3) และแบบใบอนญุาตให้ส่งสนิค้าออกไปนอกราชอาณาจกัร (แบบ อ.

4) (ภาคผนวก 13) ต่อส�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ หรอืส�านกังาน

การค้าต่างประเทศในภมูภิาค กรมการค้าต่างประเทศทกุแห่ง หรอืหน่วยงานอืน่ทีก่รมการค้า

ต่างประเทศมอบหมาย พร้อมเอกสารหลกัฐาน อย่างใดอย่างหนึง่ ได้แก่ สญัญาซือ้ขาย หรอื

ใบก�ากบัสนิค้า (Invoice) หรอืเอกสารอืน่ทีแ่สดงการซือ้ขายสนิค้าทีข่ออนญุาตส่งออกตามที่

กรมการค้าต่างประเทศเหน็สมควร 

กรณทีี ่2 การส่งออกผลติภณัฑ์กาแฟทีผ่ลติจากเมลด็กาแฟดบิทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ

1. คณุสมบตัผิูส่้งออก

 1.1 ต้องเป็นนติบิคุคลทีป่ระกอบกจิการโรงงานผลติผลติภณัฑ์กาแฟ
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 1.2 ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาตไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ 

ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรือ่ง การจดทะเบยีน

เป็นผูส่้งออกกาแฟรบัอนญุาต พ.ศ.2551 ลงวนัที ่20 สงิหาคม 2551

2. หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการอนญุาต

 2.1 ให้ส่งออกได้เฉพาะกรณทีี่ได้ผลติเป็นผลติภณัฑ์กาแฟเท่านัน้

 2.2 ผูส่้งออกต้องท�าสญัญาการน�าเข้าเมลด็กาแฟดบิและการรบัซือ้เมลด็กาแฟดบิ

ภายในประเทศส�าหรบัแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์กาแฟเพือ่ส่งออกให้ไว้ต่อกระทรวงพาณชิย์ และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแบบทีก่รมการค้าต่างประเทศก�าหนด   

 2.3 จะอนญุาตให้ส่งออกได้ไม่เกนิปรมิาณการผลติรวมของผลติภณัฑ์กาแฟเพือ่ 

การส่งออกแต่ละรายการตามทีร่ะบไุว้ในสญัญาการน�าเข้าเมลด็กาแฟดบิและการรบัซือ้เมลด็ 

กาแฟดบิภายในประเทศส�าหรบัแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์กาแฟเพือ่ส่งออก 

 2.4 ผูป้ระสงค์จะส่งออก จะต้องมายืน่ค�าร้องขอรบัใบอนญุาตส่งสนิค้าออกไปนอก 

ในราชอาณาจกัร (แบบ อ.3) และแบบใบอนญุาตให้ส่งสนิค้าออกไปนอกราชอาณาจกัร (แบบ อ.4) 

(ภาคผนวก 13) ต่อส�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ หรอืส�านกังาน 

การค้าต่างประเทศในภูมิภาค กรมการค้าต่างประเทศทุกแห่ง หรือหน่วยงานอื่น 

ทีก่รมการค้าต่างประเทศมอบหมาย พร้อมแสดงเอกสารหลกัฐานอย่างใดอย่างหนึง่ ได้แก่ 

สัญญาซื้อขาย หรือใบก�ากับสินค้า (Invoice) หรือ เอกสารอื่นที่แสดงการซื้อขายสินค้า 

ทีข่ออนญุาตส่งออกตามทีก่รมการค้าต่างประเทศเหน็สมควร

3. การรายงาน

 ผูส่้งออกจะต้องรายงานปรมิาณรบัซือ้ ปรมิาณการส่งออก ปรมิาณคงเหลอื และ

สถานที่เก็บกาแฟ ตามแบบรายงานที่ก�าหนดท้ายระเบียบ ต่อส�านักมาตรการทางการค้า 

กรมการค้าต่างประเทศ เป็นประจ�าทกุเดอืนภายใน 7 วนัท�าการของเดอืนถดัไป (ภาคผนวก 14)   

4. กรณยีกเว้นไม่ต้องขออนญุาตส่งออก

 การส่งออกกาแฟเพือ่ใช้เฉพาะตวั เพือ่ใช้ในยานพาหนะ หรอืเพือ่เป็นตวัอย่างทีม่ี

ปรมิาณส่งออกในแต่ละครัง้ไม่เกนิปรมิาณทีก่�าหนดดงัต่อไปนี้ 

 - ผลกาแฟ ส่งออกครัง้ละไม่เกนิ 120 กโิลกรมั

 - กาแฟกะเทาะเปลอืกแต่ยงัมเียือ่หุม้อยู ่ส่งออกครัง้ละไม่เกนิ 75 กโิลกรมั

 - เมลด็กาแฟทีย่งัไม่คัว่ ส่งออกครัง้ละไม่เกนิ 60 กโิลกรมั

 - เมลด็กาแฟทีค่ัว่แล้ว ส่งออกครัง้ละไม่เกนิ 50.40 กโิลกรมั

 - กาแฟผง หรอืน�า้เชือ้หรอืน�า้เคีย่วข้น ส่งออกครัง้ละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั
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 การส่งออกเพือ่ใช้เฉพาะตวั เพือ่ใช้ในยานพาหนะ หรอืเพือ่เป็นตวัอย่าง ทีม่ปีรมิาณ

การส่งออกในแต่ละครัง้ไม่เกนิกว่าปรมิาณทีก่�าหนดข้างต้น กรมการค้าต่างประเทศจะพจิารณา

ความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป

5. การระงบัหรอืเพกิถอนใบอนญุาต

  ผูส่้งออกทีแ่สดงหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ หรอืไม่ปฏบิตัติามระเบยีบทีก่ระทรวงพาณชิย์

ก�าหนด กรมการค้าต่างประเทศจะพจิารณาระงบัการอนญุาต หรอืเพกิถอนใบอนญุาตตามที่ 

เหน็สมควร และผูส่้งออกทีถ่กูระงบัการอนญุาต หรอืเพกิถอนใบอนญุาต ตัง้แต่สองครัง้ 

ขึน้ไป กรมการค้าต่างประเทศจะเพกิถอนการจดทะเบยีนเป็นผูส่้งออกกาแฟรบัอนญุาต

2.3 การออกหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่าง
ประเทศ (ICO)

สรปุหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการออกหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้า
ตามข้อบงัคบัขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ (ICO)

1. ผูม้สีทิธขิอหนงัสอืรบัรอง

 - ต้องจดทะเบยีนเป็นผูส่้งออกกาแฟรบัอนญุาตไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ

2. ขัน้ตอนการออกหนงัสอืรบัรอง

 - ผูม้สีทิธขิอหนงัสอืรบัรอง ต้องยืน่ค�าขอหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้ากาแฟ และ

แบบหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้ากาแฟทีก่�าหนดโดยองค์การกาแฟระหว่างประเทศ (ICO 

Certificate of Origin) (ภาคผนวก 15) ต่อส�านกับรกิารการค้าต่างประเทศ กรมการค้า 

ต่างประเทศ หรอืส�านกังานการค้าต่างประเทศในภมูภิาค กรมการค้าต่างประเทศ ทกุแห่ง 

หรอืหน่วยงานอืน่ทีก่รมการค้าต่างประเทศมอบหมาย พร้อมเอกสารหลกัฐาน ได้แก่

  (1) ส�าเนาใบก�ากบัสนิค้า (Invoice) 

  (2) ส�าเนาใบตราส่งสนิค้าทางเรอื (Bill of Lading : B/L) หรอืส�าเนาใบตราส่งสนิค้า

ทางอากาศ (Airway Bill) หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงการขนส่งสนิค้าไปต่างประเทศ

 - กรมการค้าต่างประเทศ จะออกหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้ากาแฟ (ICO Certificate 

of Origin) ให้เฉพาะกาแฟทีผ่ลติภายในประเทศไทยเท่านัน้
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3. การรายงานการส่งออก 

 - เมื่อได้ผ่านพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าตามหนังสือรับรองที่ได้จากกรมการค้า 

ต่างประเทศแล้ว ผูไ้ด้รบัหนงัสอืรบัรองต้องน�าส�าเนาใบแรก (First Copy) ของหนงัสอืรบัรอง

ฉบบัที่ได้ส่งออกสนิค้าดงักล่าว พร้อมส�าเนาใบก�ากบัสนิค้า (Invoice) มาแสดงต่อกรมการค้า 

ต่างประเทศ ภายใน 7 วนั เพือ่กรมฯ จะได้จดัส่งให้องค์การกาแฟระหว่างประเทศต่อไป

2.4  การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาต

การจดทะเบยีนเป็นผูส่้งออกกาแฟรบัอนญุาต

1. คณุสมบตัผิูข้อจดทะเบยีน

 - เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบการพาณิชยกิจเป็นผู้ค้ากาแฟ หรือสินค้า

ทางการเกษตรออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ ส�าหรบัการส่งออกกาแฟทีผ่ลติภายในประเทศ

 - เป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟ ส�าหรับการส่งออก

ผลติภณัฑ์กาแฟทีผ่ลติจากเมลด็กาแฟดบิทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ

 - ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟ 

รบัอนญุาต เว้นแต่ได้พ้นระยะเวลาถกูเพกิถอนการจดทะเบยีนดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 - ผูข้อจดทะเบยีน จะขอจดทะเบยีนเป็นผูส่้งออกกาแฟรบัอนญุาตส�าหรบัการส่งออก

กาแฟทีผ่ลติภายในประเทศ หรอืการส่งออกผลติภณัฑ์กาแฟทีผ่ลติจากเมลด็กาแฟดบิทีน่�าเข้า

จากต่างประเทศ ประเภทใดประเภทหนึง่ หรอืทัง้ 2 ประเภทก็ได้

2. ขัน้ตอนการขอจดทะเบยีน

 - ผู ้มีสิทธิขอจดทะเบียน ต้องยื่นค�าขอจด

ทะเบยีนเป็นผูส่้งออกกาแฟรบัอนญุาตตามแบบทีก่�าหนด 

(ภาคผนวก16) ต่อส�านักบริการการค้าต่างประเทศ 

กรมการค้าต่างประเทศ หรอืส�านกังานการค้าต่างประเทศ

ในภมูภิาค กรมการค้าต่างประเทศ ทกุแห่ง  

 - กรมการค้าต่างประเทศ จะแจ้งผลการพจิารณา

รบัจดทะเบยีนให้ผูย้ืน่ค�าขอทราบเป็นหนงัสอื
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ประกาศคณะกรรมการกลางทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคมุกาแฟ และสาระส�าคญัโดยสรปุ

1. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วย

ราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การก�าหนด

สนิค้าและบรกิารควบคมุ ปี 2553 ลงวนัที ่27 

มกราคม 2553 ก�าหนดให้กาแฟผงส�าเรจ็รปู

เป็นสนิค้าควบคมุ 

 2. ประกาศคณะกรรมการกลาง 

ว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร เรือ่ง การแจ้ง

ต้นทนุ ราคาและรายละเอยีดเกีย่วกบักาแฟ

ผงส�าเรจ็รปู ปี 2553 ลงวนัที ่6 กมุภาพนัธ์ 

2553 ก�าหนดให้ผูผ้ลติ ผูว่้าจ้างผลติ ผูน้�า

เข้ามาในราชอาณาจกัรเพือ่จ�าหน่าย ผูแ้ทน

จ�าหน่ายแต่ผู้เดียวของผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างผลิต 

หรอืผูน้�าเข้า แจ้งชือ่ ชือ่ทางการค้า ต้นทนุ

การผลิต ต้นทุนการน�าเข้า ต้นทุนการ

จ�าหน่าย ค่าใช้จ่าย ราคาจ�าหน่าย ราคาซือ้ 

ส่วนลดในการจ�าหน่าย ขนาด ปรมิาณ หรอื 

น�้าหนักต่อหน่วย และกรณีที่จะจ�าหน่าย

แตกต่างจากรายการหรือราคาสูงกว่าที่แจ้ง

ไว้ ให้แจ้งการเปลีย่นแปลงดงักล่าวให้ทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนน�าสินค้า

ออกจ�าหน่าย และห้ามจ�าหน่ายแตกต่างจาก

รายการหรือราคาสูงกว่าที่แจ้งไว้ เว้นแต่ 

ได้รบัอนญุาตจากเลขาธกิารคณะกรรมการ

กลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร โดยการ 

ขออนุญาตและการอนุญาตเป็นไปตาม

ระเบยีบว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร ว่าด้วย

การก�าหนดหลกัเกณฑ์วธิกีารในการพจิารณา

การตั้งราคาและการเปลี่ยนแปลงรายการ

หรอืราคาทีแ่จ้งไว้ พ.ศ.2545  

 3. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วย

ราคาสนิค้าและบรกิาร เรือ่ง การแจ้งปรมิาณ 

สถานทีเ่กบ็ และรายละเอยีดเกีย่วกบักาแฟ

ผงส�าเรจ็รปู ปี 2553  ลงวนัที ่6 กมุภาพนัธ์ 

2553 ก�าหนดให้ผู้น�าเข้ากาแฟผงส�าเร็จรูป 

แจ้งชือ่ ชือ่ทางการค้า (ตรา) ประเภท ขนาด 

น�า้หนกัต่อหน่วย และสถานทีเ่กบ็ ปรมิาณ

น�าเข้า ปรมิาณการจ�าหน่าย ปรมิาณคงเหลอื 

เป็นประจ�าทกุเดอืน ภายในวนัที ่10 ของเดอืน

ถัดไป โดยเริ่มแจ้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 

2553 และหากมีการน�าเข้ามาเพื่อจ�าหน่าย 

ให้แจ้งภายใน 7 วนั นบัแต่วนัน�าเข้า

 4. ประกาศคณะกรรมการกลาง 

ว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร เรือ่ง แบบแจ้ง 

ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วย

ราคาสนิค้าและบรกิาร ปี 2553 ลงวนัที ่6 

กมุภาพนัธ์ 2553 ก�าหนดให้การแจ้งตามข้อ 2. 

และ 3. ให้แจ้งตามแบบทีก่�าหนดในประกาศ

3. การประกาศก�าหนดสนิค้าและบรกิารควบคมุ

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์ 

ได้ออกประกาศควบคมุสนิค้ากาแฟผงส�าเรจ็รปูไว้ ดงันี้
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4. การออกใบอนญุาตน�าสิง่ของต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจกัร ตามพระราชบญัญตักิกัพชื 

 (ส�านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์)

 (1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการตรวจสอบ ประเมิน และออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ 

สิง่ต้องห้าม ตามพระราชบญัญตักิกัพชืส�าหรบัการน�าเข้าสิง่ต้องห้ามเพือ่การทดลองหรอืวจิยั  

เพือ่การค้า และเพือ่กจิการอย่างอืน่

 (2) เอกสารใบอนญุาต แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามวตัถปุระสงค์การขออนญุาต ดงันี้ 

  WI 4.1  ใบอนญุาตน�าสิง่ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจกัร เพือ่การทดลองวจิยั

  WI 4.1  ใบอนญุาตน�าสิง่ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจกัร เพือ่การค้า

  WI 4.1  ใบอนญุาตน�าสิง่ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจกัร เพือ่การอืน่

  WI 4.1  ใบอนญุาตน�าผ่านสิง่ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจกัร 

 (3) ค�านยิามตามพระราชบญัญตักิกัพชื

  “พชื” หมายความว่า พนัธุพ์ชืทกุชนดิทัง้พชืบก พชืน�า้ และพชืประเภทอืน่รวมทัง้

ส่วนหนึง่ส่วนใดของพชื เช่น ต้น ตา ตอ แขนง หน่อ กิง่ไม้ ราก เหง้า หวั ดอก ผล เมลด็ 

เชือ้และสปอร์ของเหด็ ไม่ว่าทีย่งัท�าพนัธุห์รอืตายแล้ว และให้รวมหมายถงึ ตวัห�า้ ตวัเบยีน 

ตวัไหม ไข่ไหม รงัไหม ผึง้ รงัผึง้ และจลุนิทรย์ี ด้วย

  “พาหะ”  หมายความว่า เครือ่งปลกู ดนิ ทราย ภาชนะ หรอืสิง่อืน่ที่ใช้ห่อหุม้มา

พร้อมกบัพชื ปุย๋อนิทรย์ีหรอืสิง่อืน่ใดทีอ่าจเป็นสือ่น�าศตัรพูชื

  “สิ่งต้องห้าม” หมายถึง พืช ศัตรูพืช และพาหะที่รัฐมนตรีได้ประกาศไว้ใน 

ราชกจิจานเุบกษาให้เป็นสิง่ต้องห้าม

  “สิ่งก�ากัด” หมายความว่า พืช ศัตรูและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดใน 

ราชกจิจานเุบกษาให้เป็นสิง่ก�ากดั

  “สิง่ไม่ต้องห้าม” หมายความว่า พชือย่างอืน่ที่ไม่เป็นสิง่ต้องห้ามหรอืสิง่ก�ากดั

  “เจ้าของ” หมายความรวมถงึ ตวัแทนเจ้าของ ผูค้รอบครองสิง่ของและผูค้วบคมุ

ยานพาหนะขนส่งสิง่ของนัน้ด้วย

  “น�าเข้า” หมายความว่า น�าหรอืสัง่ให้ส่งเข้ามาในราชอาณาจกัรไม่ว่าด้วยวธิีใดๆ

  “น�าผ่าน” หมายความว่า น�าหรอืส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรไม่ว่าด้วยวธิีใดๆ

  “ส่งออก” หมายความว่า น�าหรอืส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรไม่ว่าด้วยวธิกีารใดๆ
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(4) เอกสาร หลกัฐาน และขัน้ตอนการขอใบอนญุาตน�าเข้าสิง่ต้องห้าม ส�าหรบัเพือ่การทดลอง

หรอืวจิยัเพือ่การค้า และเพือ่กจิการอืน่ ดงันี้

หมายเหต ุ: 1. ประกาศ/ระเบยีบ กระทรวงพาณชิย์/กรมการค้าต่างประเทศ สบืค้นได้ที ่www.dft.go.th

 2. ประกาศกรมการค้าภายใน สบืค้นได้ที ่www.dit.go.th

  3. นอกจากนี ้กาแฟเป็นสนิค้าทีต้่องปฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบของหน่วยงานอืน่ด้วย ได้แก่
  - พ.ร.บ.กกัพชื กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สบืค้นได้ที ่www.doa.go.th
  - พ.ร.บ.อาหาร ของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ
   สบืค้นได้ที ่www.fda.moph.go.th
  - มาตรฐานสินค้าเกษตร ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวง 
   เกษตรและสหกรณ์ สบืค้นได้ที ่www.acfs.go.th

 กลุ่มสินค้าตามพันธกรณี 2
 ส�านักมาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ

ตุลาคม 2553

เอกสาร หลกัฐาน ประกอบการขอใบอนญุาตน�าเข้าสิง่ต้องห้าม

ขัน้ตอนการขอใบอนญุาตน�าเข้าสิง่ต้องห้าม

1. ยืน่ค�าขอตามแบบ พ.ก.1 พ.ก.2 หรอื พ.ก.3 แล้วแต่กรณี
2. ส่งเรื่องให้กลุ่มวิจัยกักกันพืชเพื่อพิจารณาอนุญาตในกรณีที่มีหลักเกณฑ์การน�าเข้า 

ไม่ชดัเจน
3. ออกใบอนญุาต ตามแบบ พ.ก.1-1 (เพือ่การทดลองหรอืวจิยั) พ.ก.2-1 (เพือ่การค้า) 

พ.ก.3-1 (เพือ่กจิการอืน่) แล้วแต่กรณี 
4. เลขที่ใบอนญุาตให้ถอืตามเลขทีท่ีล่งรบั

ระยะเวลาการออกใบอนญุาต

5 วนัท�าการ

1. ค�าขอตามแบบ พ.ก.1 (เพือ่การทดลองหรอืวจิยั) พ.ก.2 (เพือ่การค้า) และ พ.ก.3 
(เพือ่กจิการอืน่)

2. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง
3. ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และผู้มีอ�านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 

ผูข้ออนญุาตนีอ้อกให้ไม่เกนิหกเดอืน (กรณนีติบิคุคลเป็นผูข้ออนญุาต)
4.  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ�านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลหรือ

หนงัสอืเดนิทาง
5.  หนงัสอืมอบอ�านาจในกรณมีอบอ�านาจให้ผูอ้ืน่ด�าเนนิการแทน
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คาํขอรับการจดัสรรปริมาณเมลด็กาแฟ 

ท่ีจะออกหนงัสือรับรองสาํหรับชาํระภาษีในโควตาตามพนัธกรณี 
ตามความตกลงการเกษตรภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (WTO) สาํหรับปี ......... 

 
เลขท่ีคาํร้อง............................. 
วนัท่ียืน่......................................... 

1. ผูข้อ ช่ือ ..................................................................................................................... 

    เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร...................................................................................... 

    ท่ีอยู.่........................................................................................................................... 

           ............................................................................................................................ 

    รหสัไปรษณีย.์................................................. 

    โทรศพัท.์..................................................    โทรสาร................................................ 

     E-mail....................................................................................................................... 

สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 
[    ]  ช่ือ 
[    ]  ท่ีอยู ่
[    ]  รหสัไปรษณีย.์.................... 
[    ]  โทรศพัท.์........................... 
[    ]  โทรสาร............................. 
[    ]  E-mail ............................... 

2. สถานะของผูข้อ 
    [    ]  บริษทั จาํกดั (มหาชน)                    
    [    ]  บริษทั จาํกดั                                             
    [    ]  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั                           
    [    ]  หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล                    

 
[    ]  บริษทั จาํกดั (มหาชน) 
[    ]  บริษทั จาํกดั 
[    ]  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
[    ]  หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 

3. เอกสารประกอบการยืน่ขอ 

    [    ]  สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (ออกใหอ้ายไุม่เกิน 6 เดือน)                        

    [    ]  สาํเนาหลกัฐานบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง..................................   

    [    ]  อ่ืนๆ.....................................................................................        

 
[    ]  สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล  
[    ]  ................................................ 
[    ]  อ่ืนๆ........................................   

4. ปริมาณสินคา้เมลด็กาแฟท่ีขอรับการจดัสรร.................................... ตนั                         
5. คาํรับรอง 
    ขา้พเจา้ในฐานะผูข้อตามขอ้ 1 ขอใหค้าํรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้พร้อมเอกสารท่ี
แนบประกอบคาํขอถูกตอ้งและเป็นจริงทุกประการ 
 
     ลงช่ือ.......................................................................................................................... 

                (......................................................................................................................) 
                                              กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
                                                                     ประทบัตรา 
 

     ตรวจสอบเอกสารพร้อม 
หลกัฐานประกอบแลว้ 
     [    ] ครบถว้น เห็นควรจดัสรร 
             สิทธิชาํระภาษีในโควตาได ้
     [    ] ไม่ครบถว้นแจง้ 
ผูด้าํเนินการ............................... 
ลงช่ือ......................................... 
ตาํแหน่ง.................................... 
วนัท่ี......เดือน.........พ.ศ............ 
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คาํขอรับการจดัสรรปริมาณผลติภณัฑ์กาแฟ 
ท่ีจะออกหนงัสือรับรองสาํหรับชาํระภาษีในโควตาตามพนัธกรณี 

ตามความตกลงการเกษตรภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (WTO) สาํหรับปี ........ 

 
เลขท่ีคาํร้อง................................... 
วนัท่ียืน่......................................... 

1. ผูข้อ ช่ือ ..................................................................................................................... 

    เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร...................................................................................... 

    ท่ีอยู.่........................................................................................................................... 

           ............................................................................................................................ 

    รหสัไปรษณีย.์................................................. 

    โทรศพัท.์..................................................    โทรสาร................................................ 

     E-mail....................................................................................................................... 

สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 
[    ]  ช่ือ 
[    ]  ท่ีอยู ่
[    ]  รหสัไปรษณีย.์.................... 
[    ]  โทรศพัท.์........................... 
[    ]  โทรสาร............................. 
[    ]  E-mail ............................... 

2. สถานะของผูข้อ 
    [    ]  บริษทั จาํกดั (มหาชน)                [    ]  มีประวติัรายงานการนาํเขา้ปี 2550-2552 
    [    ]  บริษทั จาํกดั                                [    ]  ไม่มีประวติัรายงานการนาํเขา้ 
    [    ]  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั                           
    [    ]  หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล                    

 
[    ]  บริษทั จาํกดั (มหาชน) 
[    ]  บริษทั จาํกดั 
[    ]  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
[    ]  หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 

3. เอกสารประกอบการยืน่ขอ 
    [    ]  สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (ออกใหอ้ายไุม่เกิน 6 เดือน)                        
    [    ]  สาํเนาหลกัฐานบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง..................................   

    [    ]  อ่ืนๆ.....................................................................................                 

 
[    ]  สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล  
[    ]  ……....................................... 
[    ]  อ่ืนๆ.......................................    

4. ปริมาณสินคา้ผลิตภณัฑก์าแฟท่ีขอรับการจดัสรร 

    [    ]  ปริมาณจดัสรรประวติั  ปริมาณ....................................... ตนั                        

    [    ]  ปริมาณจดัสรรกองกลาง  ปริมาณ.................................... ตนั    

 

5. คาํรับรอง 
    ขา้พเจา้ในฐานะผูข้อตามขอ้ 1 ขอใหค้าํรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้พร้อมเอกสารท่ี
แนบประกอบคาํขอถูกตอ้งและเป็นจริงทุกประการ 
 
     ลงช่ือ.......................................................................................................................... 

                (......................................................................................................................) 
                                              กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
                                                                     ประทบัตรา 

     ตรวจสอบเอกสารพร้อม 
หลกัฐานประกอบแลว้ 
     [    ] ครบถว้น เห็นควรจดัสรร 
             สิทธิชาํระภาษีในโควตาได ้
     [    ] ไม่ครบถว้นแจง้ 
ผูด้าํเนินการ............................... 
ลงช่ือ......................................... 
ตาํแหน่ง.................................... 
วนัท่ี......เดือน.........พ.ศ............ 
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คาํขอรับการจดัสรรปริมาณเมลด็กาแฟ 
ท่ีจะออกหนงัสือรับรองสาํหรับชาํระภาษีในโควตาตามพนัธกรณี 

ตามความตกลงการคา้เสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) สาํหรับปี ....... 

 
เลขท่ีคาํร้อง............................. 
วนัท่ียืน่......................................... 

1. ผูข้อ ช่ือ ..................................................................................................................... 

    เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร...................................................................................... 

    ท่ีอยู.่........................................................................................................................... 

           ............................................................................................................................ 

    รหสัไปรษณีย.์................................................. 

    โทรศพัท.์..................................................    โทรสาร................................................ 

     E-mail....................................................................................................................... 

สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 
[    ]  ช่ือ 
[    ]  ท่ีอยู ่
[    ]  รหสัไปรษณีย.์.................... 
[    ]  โทรศพัท.์........................... 
[    ]  โทรสาร............................. 
[    ]  E-mail ............................... 

2. สถานะของผูข้อ 
    [    ]  บริษทั จาํกดั (มหาชน)                    
    [    ]  บริษทั จาํกดั                                             
    [    ]  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั                           
    [    ]  หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล                    

 
[    ]  บริษทั จาํกดั (มหาชน) 
[    ]  บริษทั จาํกดั 
[    ]  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
[    ]  หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 

3. เอกสารประกอบการยืน่ขอ 
    [    ]  สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (ออกใหอ้ายไุม่เกิน 6 เดือน)                        
    [    ]  สาํเนาหลกัฐานบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง.................................. 
    [    ]  สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม.................................. 

    [    ]  อ่ืนๆ.....................................................................................        

 
[    ]  สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล  
[    ]  ................................................ 
[    ]  อ่ืนๆ........................................   

4. ปริมาณสินคา้เมลด็กาแฟท่ีขอรับการจดัสรร.................................... เมตริกตนั              
 

5. คาํรับรอง 
    ขา้พเจา้ในฐานะผูข้อตามขอ้ 1 ขอใหค้าํรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้พร้อมเอกสารท่ี
แนบประกอบคาํขอถูกตอ้งและเป็นจริงทุกประการ 
 
     ลงช่ือ.......................................................................................................................... 

                (......................................................................................................................) 
                                              กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
                                                                     ประทบัตรา 

     ตรวจสอบเอกสารพร้อม 
หลกัฐานประกอบแลว้ 
     [    ] ครบถว้น เห็นควรจดัสรร 
             สิทธิชาํระภาษีในโควตาได ้
     [    ] ไม่ครบถว้นแจง้ 
ผูด้าํเนินการ............................... 
ลงช่ือ......................................... 
ตาํแหน่ง.................................... 
วนัท่ี......เดือน.........พ.ศ............ 
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คาํขอรับการจดัสรรปริมาณกาแฟสําเร็จรูป 
ท่ีจะออกหนงัสือรับรองสาํหรับชาํระภาษีในโควตาตามพนัธกรณี 

ตามความตกลงการคา้เสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) สาํหรับปี ...... 

 
เลขท่ีคาํร้อง............................. 
วนัท่ียืน่......................................... 

1. ผูข้อ ช่ือ ..................................................................................................................... 

    เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร...................................................................................... 

    ท่ีอยู.่........................................................................................................................... 

           ............................................................................................................................ 

    รหสัไปรษณีย.์................................................. 

    โทรศพัท.์..................................................    โทรสาร................................................ 

     E-mail....................................................................................................................... 

สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 
[    ]  ช่ือ 
[    ]  ท่ีอยู ่
[    ]  รหสัไปรษณีย.์.................... 
[    ]  โทรศพัท.์........................... 
[    ]  โทรสาร............................. 
[    ]  E-mail ............................... 

2. สถานะของผูข้อ 
    [    ]  บริษทั จาํกดั (มหาชน)                    
    [    ]  บริษทั จาํกดั                                             
    [    ]  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั                           
    [    ]  หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล                    

 
[    ]  บริษทั จาํกดั (มหาชน) 
[    ]  บริษทั จาํกดั 
[    ]  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
[    ]  หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 

3. เอกสารประกอบการยืน่ขอ 
    [    ]  สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (ออกใหอ้ายไุม่เกิน 6 เดือน)                        
    [    ]  สาํเนาหลกัฐานบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง.................................. 
    [    ]  สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม.................................. 

    [    ]  อ่ืนๆ.....................................................................................        

 
[    ]  สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล  
[    ]  ................................................ 
[    ]  อ่ืนๆ........................................   

4. ปริมาณสินคา้กาแฟสาํเร็จรูปท่ีขอรับการจดัสรร.................................... เมตริกตนั        
 

5. คาํรับรอง 
    ขา้พเจา้ในฐานะผูข้อตามขอ้ 1 ขอใหค้าํรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้พร้อมเอกสารท่ี
แนบประกอบคาํขอถูกตอ้งและเป็นจริงทุกประการ 
 
     ลงช่ือ.......................................................................................................................... 

                (......................................................................................................................) 
                                              กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
                                                                     ประทบัตรา 

     ตรวจสอบเอกสารพร้อม 
หลกัฐานประกอบแลว้ 
     [    ] ครบถว้น เห็นควรจดัสรร 
             สิทธิชาํระภาษีในโควตาได ้
     [    ] ไม่ครบถว้นแจง้ 
ผูด้าํเนินการ............................... 
ลงช่ือ......................................... 
ตาํแหน่ง.................................... 
วนัท่ี......เดือน.........พ.ศ............ 
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แบบ ทอ.๑ 
คําขอเลขที่.......................... 
วนัรบั........../.........../.......... 
ผูร้บั.................................... 

คําขอข้ึนทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นผูน้าํกาแฟ ชา นํ้านมดิบและนมพรอ้มดื่ม และนมผงขาดมนัเนย  
เขา้มาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน 

 
๑  ผู้ขอ (บริษัท/ห้าง ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อีเลก็ทรอนิก) 

 ...................................................................................................... 
  ………................................................................................................ 
  ....................................................................................................... 
  ...................................................................................................... 
 ผู้ทาํการแทน(ช่ือ นามสกุล โทรศัพท์ โทรสาร  ฐานะ) 
 ...................................................................................................... 
  ...................................................................................................... 
  ...................................................................................................... 

สําหรบัเจ้าหนา้ที่ 

       ช่ือบริษัท/ห้าง  

       ที่อยู่                      

       โทรศัพท์   

       โทรสาร 

      ผู้ทาํการแทน             
                      

๒  มีความประสงค์       ขอขึ้ นทะเบียน      ขอต่ออายุทะเบียน เป็นผู้นาํเข้าสินค้า       
 ดังต่อไปน้ี ในปี........ 

      กาแฟสาํเร็จรูป                  ชา                         นํา้นมดิบ 

          นมพร้อมดื่ม                      นมผงขาดมันเนย          

 

๓   เอกสารหลักฐานประกอบคาํขอ 
    หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันย่ืน) 

    แผนการนาํเข้าและการใช้สินค้า...............................  สาํหรับปี  พ.ศ. .......  

    แผนที่แสดงสถานที่เกบ็สินค้าที่จะนาํเข้า 

    เอกสารอื่นๆ(ระบุ).......................................................................... 
    ………………………………………………………………………………………….............……….…………  

 
         ......................       
         ......................       
         ......................       
         ...................... 

  ๔  คาํรับรอง       
 ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอตามข้อ ๑ ขอให้คํารับรองว่าข้อความข้างต้น พร้อม
เอกสารที่แนบประกอบคาํขอถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ    
 
 
 
  
  
ลงช่ือ ...................................................................ผู้ขอขึ้ นทะเบียน/ต่ออายุ 

          (....................................................................) 
   ตาํแหน่ง ................................................................. 
  ประทับตราสาํคัญ 

ตรวจสอบเอกสารพร้อม
หลักฐานแล้ว 

        ครบถ้วน 

        ไม่ครบถ้วน 

 

ลงช่ือ............................ 
ตาํแหน่ง........................ 
วันที่..............................  

หมายเหตุ ต้องลงลายมือช่ือในคาํขอข้ึนทะเบียนโดยผู้มีอาํนาจลงช่ือผูกพันนิติบุคคล 
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แบบรายงานปริมาณการรับซ้ือ ปริมาณการสงออก ปริมาณคงเหลือ และสถานท่ีเก็บกาแฟ 

วันท่ี ................/...................../.................... 
เรื่อง  การรายงานปริมาณการรับซ้ือ ปริมาณการสงออก ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บกาแฟ 
เรียน  อธิบดีกรมการคาตางประเทศ 

บริษัท/หาง ....................................................................................... ขอรายงานปริมาณการรับซ้ือ ปริมาณการสงออก ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บกาแฟ                    
ประจําเดือน.........................................พ.ศ. ................. ดังนี้   

หนวย : เมตริกตัน 
 

ลําดับ

ที่ 

วัน/เดือน/ป ยอดคงเหลือยกมา เลขที่ ปริมาณการรับ

ซ้ือเมล็ดกาแฟ 

ปริมาณการสงออก ปริมาณการแปรรูป ปริมาณคงเหลือ 

เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑกาแฟ ใบอนุญาต ร๒/ร๔ เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑกาแฟ เมล็ดกาแฟที่ใช ผลิตภัณฑกาแฟที่ได เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑกาแฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

หมายเหตุ : รับซื้อเมล็ดกาแฟภายในประเทศไมตองระบุเลขที่ ร๒/ร๔ 

- ๒ - 
                                                                                                                                                                                                                                                      หนวย : เมตริกตัน 

สถานที่เก็บกาแฟ  
ปริมาณคงเหลือ 

เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑกาแฟ 

โกดัง................................................................................... 
เลขที่ ............................ ถนน ................................ ตําบล/แขวง...................................................... 
อําเภอ/เขต............................................................... จังหวัด ............................................................ 
 

โกดัง................................................................................... 
เลขที่ ............................ ถนน ................................ ตําบล/แขวง...................................................... 
อําเภอ/เขต............................................................... จังหวัด ............................................................ 
 

โกดัง................................................................................... 
เลขที่ ............................ ถนน ................................ ตําบล/แขวง...................................................... 
อําเภอ/เขต............................................................... จังหวัด ............................................................ 
 

 

  

รวม   
 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวเปนความจริงทุกประการ                                                                                           สําหรับเจาหนาที ่
ลงช่ือ ....................................................                                  รับเลขที่ .............................................. เวลา ..................น.  

                                                                                                    (..................................................)                                  วันท่ี ................  เดือน..............................  พ.ศ. ..............  
                                                                                                       ผูมีอํานาจผูกพันบริษัท/หาง                                                                 ลงช่ือ ...............................................   
                                                                                                                                                                                                                                     (..............................................) 
                    ตําแหนง ............................................. 
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คําขอจดทะเบียนเปนผูสงออกกาแฟรับอนญุาต 
 

           
         จดทะเบียนใหม                           จดทะเบียนเพิ่มเติม                     
             

สําหรับเจาหนาที่ 

เลขที่คําขอ ............................ 
วันที่ยื่น........../........../............ 

ผูขอจดทะเบียน 

บริษัท/หาง ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
โดย...........................................................................................................................  
..............................................................กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
 ที่ต้ังสํานักงาน ......................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
โทรศัพท ........................................โทรสาร............................................................. 

 

 
ช่ือบริษัท/หาง 
ช่ือผูมีอํานาจลงนาม 
ที่ต้ังสํานักงาน 
โทรศัพท 
โทรสาร 

ประเภทการจดทะเบียน 

ผูสงออกกาแฟรับอนุญาตสําหรับการสงออกกาแฟที่ผลิตภายในประเทศ  
ผูสงออกกาแฟรับอนุญาตสําหรับการสงออกกาแฟที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟดิบที่
นําเขาจากตางประเทศ 

 

สถานภาพการจดทะเบียน 

           ไมเคยเปนผูจดทะเบียน 
            เคยเปนผูจดทะเบียน 
                  ไมอยู         อยูระหวางถูก        
                  เพิกถอนการจดทะเบียน 
             

เอกสารประกอบการพิจารณา 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกใหไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่น)    
เลขที่ ......................................................................................................................... 
ออกใหวันที่ ........../........../............ จังหวัด...............................................................  
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร..............................................) 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนโรงงาน ( รง.๔ ) 
ออกใหวันที่ ........../........../............ จังหวัด................................................................  

 

 
ถูกตอง           ไมถูกตอง 

  
 

ถูกตอง           ไมถูกตอง 
           ถูกตอง           ไมถูกตอง 
                

คํารับรอง 

ขาพเจาในฐานะผูขอจดทะเบียน ขอใหคํารับรองวา 
(๑) จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการสง

กาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งขอบังคับขององคการกาแฟระหวางประเทศ   
(ICO) ทุกประการ 

(๒) หากขาพเจาไมไดปฏิบัติตามคํารับรองตาม(๑) ขาพเจายินดีใหกรมการคา
ตางประเทศตัดสิทธิที่ทางราชการใหแกขาพเจาไดตามที่เห็นสมควร โดยขาพเจาจะไม
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากทางราชการในทุกกรณี 

)  
ลงช่ือ  ...................................................  ลงช่ือ ........................................................ 

( ...................................................)         (........................................................) 
     กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

ประทับตรานิติบุคคล 

       ตรวจสอบหลักฐานแลว เห็นวา 
         ถูกตอง เห็นควรรับจดทะเบียนได 
                ทะเบียนเลขที่............................... 
         ไมถูกตอง เห็นควรแจงผูขอทราบ 
         /ดําเนินการแกไข 
    

ลงชื่อ............................................ 
วันที่........เดือน.................ป......... 

 

         อนุมัติ           แจงผูขอทราบ/แกไข  

 
ลงชื่อ........................................... 
วันที่........เดือน.................ป......... 
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ส�ำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศ

	 เขต	1	(เชียงใหม่)		 โทร.	0-5327-4671-2		 โทรสำร	0-5327-7901

	 เขต	2	(หำดใหญ่)		 โทร.	0-7425-2501-2		 โทรสำร	0-7425-2501-2	ต่อ	20

	 เขต	3	(ชลบุรี)		 โทร.	0-3834-1173-4	 โทรสำร	0-3834-1173

	 เขต	4	(สระแก้ว)	 โทร.	0-3742-5062-3	 โทรสำร	0-3742-5063

	 เขต	5	(หนองคำย)	 โทร.	0-4241-3373-5	 โทรสำร	0-4241-3376

	 เขต	6	(เชียงรำย)		 โทร.	0-5371-9612-3		 โทรสำร	0-5371-9615

www.dft.go.th

สายด่วน 1385

ส�ำนักมำตรกำรทำงกำรค้ำ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

44/100 หมู่ที่ 1 ถนนสนามบินน�้า ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 4733  โทรสาร  0 2547 4736

คู่มือการนำาเข้าและส่งออกกาแฟ

กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
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