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ค�ำน�ำ

กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
และโดยทีก่ าแฟเป็นพืชเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับเกษตรกรจ�ำนวนมาก ภาครัฐโดยกระทรวง
พาณิชย์จงึ ได้กำ� หนดให้กาแฟเป็นสินค้าทีต่ อ้ งขออนุญาตในการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร
เพือ่ ให้การน�ำเข้าเป็นไปด้วยความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ในด้านการส่งออกก็เช่นเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ได้กำ� หนดให้กาแฟเป็นสินค้า
ทีต่ อ้ งขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และต้องมีหนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิด
สิ น ค้ า ตามข้ อ บั ง คั บ ขององค์ ก ารกาแฟระหว่ า งประเทศ (International Coffee
Organization : ICO) เนือ่ งจากประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ
จึงต้องก�ำหนดมาตรการดังกล่าวเพื่อติดตามสถานการณ์ส่งออก และรายงานข้อมูล
ให้ ICO ทราบตามข้อบังคับขององค์การดังกล่าว
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) และ
สมาชิกความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ อีกหลายความตกลง ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลี ย (TAFTA) ไทย-นิ ว ซี แ ลนด์ (TNZCEP) ไทย-ญี่ ปุ ่ น (JTEPA)
อาเซียน-เกาหลี (AKFTA) และความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในระยะทีผ่ า่ นมา
จึงได้มกี ารปรับเปลีย่ นมาตรการในการบริหารการน�ำเข้าให้สอดคล้องกับความตกลงต่างๆ
ดังกล่าวตลอดมา
นอกจากนี้ กาแฟยังเป็นสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์โดยคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกรมการค้าภายใน ได้ประกาศก�ำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก�ำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า
ตามพระราชบัญญัตกิ กั พืช ซึง่ ผูน้ ำ� เข้าจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อก�ำหนดดังกล่าวด้วย
ดังนัน้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผนู้ ำ� เข้าและส่งออก รวมทัง้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ
ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข และขัน้ ตอนในการ
ขออนุญาตน�ำเข้าและส่งออกทัง้ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อก�ำหนดในการควบคุมของคณะ
กรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าต่างประเทศจึงได้จัดท�ำคู่มือ
การน�ำเข้าและส่งออกกาแฟฉบับนีข้ นึ้
กรมการค้าต่างประเทศหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า คูม่ อื การน�ำเข้าและส่งออกกาแฟฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์แก่ผ้เู กี่ยวข้องตามสมควร และหากมีข้อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้ง
ให้ทราบด้วยเพือ่ จะได้แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมในโอกาสต่อไป
ส�ำนักมาตรการทางการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ
ตุลาคม 2553
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มาตรการและหลักเกณฑ์การน�ำเข้าและส่งออก

1. มาตรการน�ำเข้า

กาแฟ เป็นสินค้าทีต่ อ้ งขออนุญาตในการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามพระราชกฤษฎีกา
ควบคุมการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2496 ลงวันที่ 14
พฤศจิกายน พ.ศ.2496 และประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรือ่ ง การน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 28) พ.ศ.2505 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2505

1.1 ความหมายและขอบเขตการควบคุม
กาแฟ ที่อยู่ในข่ายควบคุมการนำ�เข้า

กาแฟ ที่ ไม่อยู่ในข่ายควบคุมการนำ�เข้า

(1) เมล็ดกาแฟ หมายถึงเมล็ด
กาแฟ จะคั่ ว บด หรื อ แยกกาเฟอี น
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) กาแฟสำ�เร็ จ รู ป หรื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟ หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่ มี สิ่ ง สกั ด หั ว เชื้ อ และสิ่ ง เข้ ม ข้ น
ของกาแฟ และของปรุ ง แต่ ง ที่ มี สิ่ ง
สกัดหัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้นของกาแฟ
ผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.54 ตาม
พิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรประเภทย่ อ ยที่
2101.11.10 2101.11.90 และ
2101.12.00

กาแฟสำ�เร็จรูปที่มีส่วนผสมของสิ่งสกัด
หัวเชือ้ และสิง่ เข้มข้นของกาแฟ และของปรุงแต่ง
ทีม่ สี ง่ิ สกัด หัวเชือ้ และสิง่ เข้มข้นของกาแฟผสม
อยู่ในปริมาณไม่ถงึ ร้อยละ 36.54 ไม่ถอื ว่าเป็น
สินค้ากาแฟจึงสามารถนำ�เข้าได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาต ทัง้ นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การ
กาแฟระหว่างประเทศ (International Coffee
Organization : ICO) ที่กำ�หนดไว้ว่าสินค้า
ที่มีส่ว นผสมของกาแฟน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 95
ห้ามขายปลีกหรือโฆษณาโดยใช้ชอ่ื กาแฟ
อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
ได้ มี ก ารนำ�กาแฟสำ�เร็ จ รู ป ดั ง กล่ า วเข้ า มา
จำ�หน่ า ยให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภคโดยใช้ ช่ื อ ว่ า กาแฟ
และปริ ม าณการนำ�เข้ า มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตกาแฟภายใน
ประเทศ ขณะนี้ ค ณะอนุ ก รรมการพื ช สวน
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าสมควร
จะกำ�หนดให้ ก าแฟดั ง กล่ า วเป็ น สิ น ค้ า ที่ อ ยู่
ภายใต้มาตรการนำ�เข้าด้วยหรือไม่ ซึ่งหากมี
การเปลี่ยนแปลงมาตรการนำ�เข้า กรมการค้า
ต่างประเทศจะได้ประกาศเผยแพร่ให้ทราบต่อไป

ข้อยกเว้น มาตรการนำ�เข้าดังกล่าวไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่นำ�ติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือในกรณีที่
ยานพาหนะนำ�เข้ามาเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้นๆ หรือในกรณีที่นำ�เข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างเท่าที่จำ�เป็น
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1.2 การน�ำเข้า

ผูท้ ปี่ ระสงค์จะน�ำเข้ากาแฟสามารถน�ำเข้าได้ 2 กรณี ดังนี้
1.2.1 กรณีทวั่ ไป (การน�ำเข้านอกความตกลงการค้าระหว่างประเทศ) ต้องขออนุญาต
น�ำเข้าจากกระทรวงพาณิชย์

ขัน้ ตอนการขออนุญาตน�ำเข้า
1. ผูท้ มี่ คี วามประสงค์จะน�ำเข้าต้องท�ำหนังสือขออนุญาตน�ำเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ
โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ มูลค่า และเหตุผลความจ�ำเป็นในการขออนุญาตน�ำเข้า
2. กรมการค้าต่างประเทศจะน�ำเสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์พจิ ารณาอนุญาต
เป็นรายกรณี ทัง้ นี้ ตามแนวทางการอนุญาตทีผ่ า่ นมาไม่อนุญาตให้นำ� เข้าเพือ่ ประโยชน์ทางการค้า
3. เมือ่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้น�ำเข้าแล้ว กรมการค้าต่างประเทศ
จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ
4. ผู้ที่ ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะต้องมายื่นค�ำร้องขอรับ
ใบอนุญาตน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ข.3) และแบบใบอนุญาตให้น�ำสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (แบบ ข.4) (ภาคผนวก 1) ต่อส�ำนักบริการการค้าต่างประเทศ หรือส�ำนักงาน
การค้าต่างประเทศในภูมิภาค กรมการค้าต่างประเทศทุกแห่ง หรือหน่วยงานอื่นที่กรมการค้า
ต่างประเทศมอบหมาย พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่
		 • ส�ำเนาใบก�ำกับสินค้า (Invoice) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อขาย
			• ส�ำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading : B/L) หรือส�ำเนาใบตราส่งสินค้า
ทางอากาศ (Air Waybill) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้า
1.2.2 การน�ำเข้าตามความตกลงระหว่าง

ประเทศ
		 การน� ำเข้าตามความตกลงการค้า
ระหว่างประเทศ จะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาตน�ำเข้า
จากกระทรวงพาณิ ช ย์ แต่ ผู ้ น� ำ เข้ า จะต้ อ งปฏิ บั ติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการบริหาร
การน�ำเข้าที่ก�ำหนดในแต่ละความตกลง ซึ่งปัจจุบันมี
5 ความตกลง ดังนี้

คูม
่ อ
ื การน�ำเข้าและส่งออกกาแฟ

5

(1) การน�ำเข้าตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO)
การน�ำเข้าความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) มี 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 การน�ำเข้าในโควตา ผู้น�ำเข้าจะได้รับสิทธิช�ำระภาษีน�ำเข้าตามอัตราภาษี
ในโควตา คือ ร้อยละ 30 ส�ำหรับเมล็ดกาแฟ และร้อยละ 40 ส�ำหรับกาแฟส�ำเร็จรูป โดยต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารการน�ำเข้าที่ก�ำหนดเป็นรายปี
กรณีที่ 2 การน�ำเข้านอกโควตา ผู้น�ำเข้าต้องช�ำระภาษีน�ำเข้าในอัตราร้อยละ 90
ส�ำหรับเมล็ดกาแฟ และร้อยละ 49 ส�ำหรับกาแฟส�ำเร็จรูป
การน�ำเข้าความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก� ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการน�ำเข้าไว้ ดังนี้

กรณีที่ 1 การน�ำเข้าในโควตา WTO
ประกาศ/ระเบียบ
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111)
พ.ศ.2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 ก�ำหนดให้เมล็ดกาแฟ (พิกดั 09.01) และผลิตภัณฑ์กาแฟ
(พิกัด 2101.10) ที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือ
ภาคีแกตต์ 1947 เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษีตามพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ
หรือหน่วยงานอืน่ ทีก่ ระทรวงพาณิชย์มอบหมายไปแสดงต่อกรมศุลกากร เพือ่ ประกอบการน�ำเข้า
2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115)
พ.ศ.2539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2539 ก�ำหนดให้เมล็ดกาแฟ (พิกดั 09.01) และกาแฟส�ำเร็จรูป
(พิกัด 2101.10) ที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ทีอ่ อกโดยกรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงาน
อืน่ ทีก่ ระทรวงพาณิชย์มอบหมายไปแสดงต่อกรมศุลกากร เพือ่ ประกอบการน�ำเข้า
3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117)
พ.ศ.2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแหล่งก�ำเนิดสินค้า
โดยให้พจิ ารณาตามรายละเอียดทีก่ ำ� หนดตามท้ายประกาศ
4. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการออกหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลก โดยกระทรวงพาณิชย์จะออกระเบียบ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข และปริมาณ
โควตาน�ำเข้าในแต่ละกรณีเป็นรายปี ตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สรุปหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการน�ำเข้าโดยใช้สทิ ธิชำ� ระภาษีในโควตา WTO
1. เมล็ดกาแฟ และผลิตภัณฑ์กาแฟ ที่จะใช้สิทธิช�ำระภาษี ในโควตา ต้องมีถิ่นก�ำเนิด
จากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยจะน�ำเข้าได้ไม่เกินปริมาณโควตาทีก่ ำ� หนด
2. ปริมาณโควตา
- เมล็ดกาแฟ ปริมาณที่จัดสรรรวมไม่เกิน 5.25 ตันต่อปี อัตราภาษี ในโควตา
ร้อยละ 30
- ผลิตภัณฑ์กาแฟ ปริมาณโควตาที่จัดสรรรวมไม่เกิน 134 ตันต่อปี (แบ่งเป็น
ตามประวัติ ร้อยละ 80 หรือไม่เกิน 107.20 ตัน และผูย้ นื่ ขอทัว่ ไป ร้อยละ 20 หรือไม่เกิน
26.80 ตัน) อัตราภาษีในโควตา ร้อยละ 40
3. ผูท้ มี่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรร
- เป็นนิตบิ คุ คล
4. ขัน้ ตอน และวิธกี ารการยืน่ ค�ำขอรับการจัดสรร
- ให้ยนื่ ค�ำขอรับการจัดสรรเป็นรายปี ได้ทสี่ ำ� นักมาตรการทางการค้า กรมการค้า
ต่างประเทศ ตามแบบทีก่ ำ� หนด (ภาคผนวก 2 และ 3)
- ปริมาณทีย่ นื่ ขอต้องไม่เกินปริมาณทีจ่ ะจัดสรรรวม
- ผู้ยื่นค�ำขอต้องแสดงเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดย
กรมพัฒนาธุรกิจไม่เกินหกเดือนนับถึงวันยืน่
- ต้องยื่นค�ำขอภายใน 15 วัน ท� ำการนับแต่วันถัดจากวัน ที่ระเบียบประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึง่ กรมการค้าต่างประเทศ จะประกาศให้ทราบเป็นรายปี ทางเว็บไซต์
www.dft.go.th
5. หลักเกณฑ์การจัดสรร
- กรมการค้าต่างประเทศจะจัดสรรให้ตามปริมาณทีย่ นื่ ขอ
- ในกรณีที่ปริมาณที่ยื่นขอของแต่ละราย รวมกันเกินกว่าปริมาณจัดสรรรวม
จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนของปริมาณทีย่ นื่ ขอ
- จะแจ้งผลการจัดสรรให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบโดยประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
- ห้ามผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรโอนสิทธิที่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผอู้ นื่
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6. การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิชำ� ระภาษีในโควตา WTO
- ให้ผไู้ ด้รบั การจัดสรรโควตาซึง่ เป็นผูม้ สี ทิ ธิขอหนังสือรับรองในโควตา ยืน่ ค�ำขอรับ
หนังสือรับรองในโควตา (แบบ ร.1) และแบบหนังสือรับรองในโควตา (แบบ ร.2) (ภาคผนวก 4)
ได้ทสี่ ำ� นักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
- ผูย้ นื่ ขอหนังสือรับรอง ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ประกอบค�ำขอ ดังนี้
		 (1) ส�ำเนาใบก�ำกับสินค้า (Invoice)
		 (2) ส�ำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading : B/L) หรือส�ำเนาใบตรา
ส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) หรือเอกสารหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงการขนส่งสินค้า และ
		 (3) ส�ำเนาหนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) หรือ
เอกสารหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงว่าสินค้าทีน่ ำ� เข้ามีถนิ่ ก�ำเนิดจากประเทศทีก่ ำ� หนด
- หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วนั ออก แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่
ออกให้
7. การรายงานการน�ำเข้าและบทลงโทษ
- ผู้ได้รับหนังสือรับรอง ต้องรายงานการน� ำเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ
ตามแบบที่ก�ำหนด (ภาคผนวก 5) พร้อมส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
สลักรายการถูกต้อง ภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ทีน่ ำ� สินค้าเข้าแต่ละครัง้
- ในกรณีที่ไม่รายงานการน�ำเข้าภายในเวลาที่กำ� หนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติตาม
ทีก่ ำ� หนดในระเบียบ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะระงับการออกหนังสือรับรองส�ำหรับการ
น�ำเข้าในครัง้ ต่อๆ ไป จนกว่าจะได้สง่ รายงานการน�ำเข้าโดยถูกต้องแล้ว

กรณีที่ 2 การน�ำเข้านอกโควตา WTO
ประกาศ/ระเบียบ
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111)
พ.ศ.2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 ก�ำหนดให้เมล็ดกาแฟ (พิกดั 09.01) และผลิตภัณฑ์กาแฟ
(พิกัด 2101.10) ที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือ
ภาคีแกตต์ 1947 เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำ� ระภาษีตามพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ หรือ
หน่วยงานอืน่ ทีก่ ระทรวงพาณิชย์มอบหมายไปแสดงต่อกรมศุลกากร เพือ่ ประกอบการน�ำเข้า
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2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115)
พ.ศ.2539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2539 ก�ำหนดให้เมล็ดกาแฟ (พิกดั 09.01) และกาแฟส�ำเร็จรูป
(พิกัด 2101.10) ที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ทีอ่ อกโดยกรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงานอืน่
ทีก่ ระทรวงพาณิชย์มอบหมายไปแสดงต่อกรมศุลกากร เพือ่ ประกอบการน�ำเข้า
3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117)
พ.ศ.2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแหล่งก�ำเนิดสินค้า
โดยให้พจิ ารณาตามรายละเอียดทีก่ ำ� หนดตามท้ายประกาศ
4. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิชำ� ระภาษี
ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ส�ำหรับภาษีนอกโควตา
สินค้าเกษตร 18 รายการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2540 ก�ำหนดให้ผนู้ ำ� เข้าเมล็ดกาแฟ
และกาแฟส�ำเร็จรูป ต้องขอหนังสือรับรองส�ำหรับภาษีนอกโควตา

สรุปหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการน�ำเข้าโดยใช้สทิ ธิชำ� ระภาษีนอกโควตา WTO
1. เมล็ดกาแฟ และผลิตภัณฑ์กาแฟ ทีจ่ ะใช้สทิ ธิชำ� ระภาษีนอกโควตา ต้องมีถนิ่ ก�ำเนิด
จากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. อัตราภาษีนอกโควตา ร้อยละ 90 ส�ำหรับเมล็ดกาแฟ และร้อยละ 49 ส�ำหรับกาแฟส�ำเร็จรูป
3. ให้นำ� เข้าได้เป็นการทัว่ ไป โดยผูท้ ปี่ ระสงค์จะน�ำเข้าโดยใช้สทิ ธิชำ� ระภาษีนอกโควตา
ต้องยืน่ ค�ำร้องขอหนังสือรับรองนอกโควตา (แบบ ร.3) และแบบหนังสือรับรองนอกโควตา
(แบบ ร.4) (ภาคผนวก 6) ได้ทสี่ ำ� นักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
หรือส�ำนักงานการค้าต่างประเทศในภูมภิ าค กรมการค้าต่างประเทศ ทุกแห่ง หรือหน่วยงาน
อืน่ ทีก่ รมการค้าต่างประเทศมอบหมาย
4. หนังสือรับรองมีอายุ 30 วันนับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อก
5. ผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรองต้องรายงานการน�ำเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 20 วัน
นับแต่วนั น�ำสินค้าเข้าแต่ละครัง้ ตามแบบทีก่ ำ� หนด (ภาคผนวก 5) พร้อมส�ำเนาใบขนสินค้า
ขาเข้าทีก่ รมศุลกากรรับรอง
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(2) การน�ำเข้าตามความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)

การน�ำเข้าตามความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) มี 2 กรณี คือ
กรณีที่		1 การน�ำเข้าในโควตา ผู้น�ำเข้าจะได้รับสิทธิช�ำระภาษีน�ำเข้าตาม
อัตราภาษีในโควตา ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในความตกลง
กรณีที่		2 การน�ำเข้านอกโควตา ผู้น�ำเข้าได้รับสิทธิช�ำระภาษีน�ำเข้าในอัตรา
ต�ำ่ กว่าอัตราตามความตกลง WTO ร้อยละ 10 (ตามความตกลง WTO ก�ำหนดอัตราภาษี
นอกโควตาร้อยละ 90 ส�ำหรับเมล็ดกาแฟ และร้อยละ 49 ส�ำหรับกาแฟส�ำเร็จรูป)
การน�ำเข้าตามความตกลง TAFTA มีกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไขการน�ำเข้าไว้ดงั นี้

กรณีที่ 1 การน�ำเข้าในโควตา TAFTA
ประกาศ/ระเบียบ
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ ง การน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
การค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย พ.ศ.2547 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547 ก�ำหนดให้เมล็ดกาแฟ
และกาแฟส�ำเร็จรูป ทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิดและส่งตรงมาจากออสเตรเลีย เป็นสินค้าทีต่ อ้ งมีหนังสือรับรอง
แสดงการได้รบั สิทธิช�ำระภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย
ทีอ่ อกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอืน่ ทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
พาณิชย์มอบหมาย
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการออกหนังสือ
รั บ รองแสดงการได้ รั บ สิ ท ธิ ช� ำ ระภาษี ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นตามความตกลงการค้ า เสรี
ไทย-ออสเตรเลีย ส�ำหรับภาษีในโควตาสินค้าเกษตร 5 รายการ รวมถึงสินค้าเมล็ดกาแฟ และ
กาแฟส�ำเร็จรูป ซึง่ ตามระเบียบนี้ จะก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณโควตาน�ำเข้า รวมทัง้
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขการจัดสรร ระยะเวลาน�ำเข้า และการออกหนังสือรับรองเป็นรายปี ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการก�ำหนดแบบหนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิ
ช�ำระภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลงในลักษณะเดียวกันที่
เรียกชือ่ อย่างอืน่ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ได้กำ� หนดแบบหนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิชำ� ระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลงในลักษณะ
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ส�ำหรับภาษี ในโควตาให้เป็นไปตามแบบ ต.2 และส�ำหรับภาษี
นอกโควตาให้เป็นไปตามแบบ ต.4
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สรุปปริมาณ หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการน�ำเข้าโดยใช้สทิ ธิชำ� ระภาษีในโควตา
TAFTA
1. ปริมาณโควตา
ตามความตกลง TAFTA ประเทศไทยได้ก�ำหนดปริมาณโควตาภาษีส�ำหรับกาแฟ
(เมล็ดกาแฟและกาแฟส�ำเร็จรูป) ทีน่ ำ� เข้าจากประเทศออสเตรเลียไว้เป็นรายปีเป็นเวลา 15
ปี โดยในปี 2548 ซึง่ เป็นปีแรกทีค่ วามตกลงใช้บงั คับ (วันที่ 1 มกราคม 2548) ได้กำ� หนด
ปริมาณโควตาไว้ 0.525 ตัน ส�ำหรับเมล็ดกาแฟ และ 13.40 ตัน ส�ำหรับกาแฟส�ำเร็จรูป
และให้ปริมาณโควตาเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 5 ต่อปี จนครบ 15 ปีในปี 2563 และหลังจากนัน้
ให้นำ� เข้าได้โดยไม่จำ� กัดปริมาณโควตา (ภาคผนวก 7)
2. อัตราภาษี
- อัตราภาษีในโควตาในปี 2548 ได้กำ� หนดอัตราภาษีนำ� เข้าไว้รอ้ ยละ 30 ส�ำหรับ
เมล็ดกาแฟ และร้อยละ 40 ส�ำหรับกาแฟส�ำเร็จรูป หลังจากนัน้ อัตราภาษีลดลงในอัตรา
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จนเหลือร้อยละ 0 ในปี 2563
3. ผูท้ มี่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรร
- เป็นนิตบิ คุ คล
4. ขัน้ ตอน และวิธกี ารขอรับจัดสรรปริมาณน�ำเข้า
- ให้ยนื่ ค�ำขอรับการจัดสรรเป็นรายปี ได้ทสี่ ำ� นักมาตรการทางการค้า กรมการค้า
ต่างประเทศ ตามแบบทีก่ ำ� หนด (ภาคผนวก 8 และ 9)
- ปริมาณทีย่ นื่ ขอต้องไม่เกินปริมาณทีจ่ ะจัดสรรรวม
- ผู้ยื่นค�ำขอต้องแสดงเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดย
กรมพัฒนาธุรกิจไม่เกินหกเดือนนับถึงวันยืน่
- ต้องยื่นค� ำขอภายใน 15 วัน ท� ำการนับแต่วันถัดจากวัน ที่ระเบียบประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึง่ กรมการค้าต่างประเทศ จะประกาศให้ทราบเป็นรายปี ทางเว็บไซต์
www.dft.go.th
5. หลักเกณฑ์การจัดสรร
- กรมการค้าต่างประเทศจะจัดสรรให้ตามปริมาณทีย่ นื่ ขอ
- ในกรณีที่ปริมาณที่ยื่นขอของแต่ละรายรวมกันเกินกว่าปริมาณจัดสรรรวม
จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนของปริมาณทีย่ นื่ ขอ
- จะแจ้งผลการจัดสรรให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบโดยประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
- ห้ามผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรโอนสิทธิที่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผอู้ นื่
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6. การออกหนังสือรับรอง
- ให้ผไู้ ด้รบั การจัดสรรโควตาซึง่ เป็นผูม้ สี ทิ ธิขอหนังสือรับรองในโควตา ยืน่ ค�ำร้อง
ขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลง
การค้าเสรี หรือความตกลงในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นส�ำหรับภาษี ในโควตา
(แบบ ต.1) และแบบหนังสือรับรอง (แบบ ต.2) (ภาคผนวก 10) ได้ที่ ส�ำนักบริการการค้า
ต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
- ผูย้ นื่ ขอหนังสือรับรอง ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ประกอบค�ำขอ ดังนี้
		 (1) ส�ำเนาใบก�ำกับสินค้า (Invoice)
		 (2) ส�ำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading : B/L) หรือส�ำเนาใบตรา
ส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) หรือเอกสารหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงการขนส่งสินค้า
		 (3) ส�ำเนาหนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) หรือ
เอกสารหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงว่าสินค้าทีน่ ำ� เข้ามีถนิ่ ก�ำเนิดจากประเทศทีก่ ำ� หนด
- หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วนั ออก แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่
ออกให้
7. การรายงานการน�ำเข้าและบทลงโทษ
- ผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรอง ต้องรายงานการน�ำเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบ
ที่ก�ำหนด (ภาคผนวก 5) พร้อมส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสลักรายการ
ถูกต้อง ภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ทีน่ ำ� สินค้าเข้าแต่ละครัง้
- ในกรณีที่ไม่รายงานการน�ำเข้าภายในเวลาทีก่ ำ� หนดจะถือว่าขาดคุณสมบัตติ ามที่
ก�ำหนดในระเบียบ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะระงับการออกหนังสือรับรองส�ำหรับการ
น�ำเข้าในครัง้ ต่อๆ ไป จนกว่าจะได้สง่ รายงานการน�ำเข้าโดยถูกต้องแล้ว
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กรณีที่ 2 การน�ำเข้านอกโควตา TAFTA
ประกาศ/ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิชำ� ระภาษี
นอกโควตาตามความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (AFTA) ส�ำหรับสินค้าเกษตร 8 รายการ
พ.ศ.2547 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ก�ำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รบั
สิทธิชำ� ระภาษีนอกโควตาสินค้า เมล็ดกาแฟ และกาแฟส�ำเร็จรูป ทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิดและส่งตรงมาจาก
ออสเตรเลีย
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการก�ำหนดแบบหนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิ
ช�ำระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลงในลักษณะเดียวกัน
ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ได้กำ� หนดแบบหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิช�ำระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลงใน
ลักษณะเดียวกันทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ส�ำหรับภาษีในโควตาให้เป็นไปตามแบบ ต. 2 และส�ำหรับภาษี
นอกโควตาให้เป็นไปตามแบบ ต.4

สรุปหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการน�ำเข้าโดยใช้สทิ ธิชำ� ระภาษีนอกโควตา TAFTA
1. เมล็ดกาแฟ และผลิตภัณฑ์กาแฟ ทีจ่ ะใช้สทิ ธิช�ำระภาษีนอกโควตา ต้องมีถนิ่ ก�ำเนิด
และส่งตรงจากประเทศออสเตรเลีย
2. ให้น�ำเข้าได้เป็นการทั่วไปโดยไม่จ�ำกัดปริมาณ โดยผู้น�ำเข้าต้องช�ำระภาษีในอัตรา
นอกโควตาซึง่ ก�ำหนดไว้ในอัตราต�ำ่ กว่าอัตราตามความตกลง WTO ร้อยละ 10 (ตามความ
ตกลง WTO ก�ำหนดอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 90 ส�ำหรับเมล็ดกาแฟ และร้อยละ 49
ส�ำหรับกาแฟส�ำเร็จรูป)
3. ให้ผทู้ มี่ คี วามประสงค์จะน�ำเข้าโดยใช้สทิ ธิชำ� ระภาษีนอกโควตา ยืน่ ค�ำร้องขอหนังสือ
รับรองส�ำหรับภาษีนอกโควตา (แบบ ต.3) และแบบหนังสือรับรองนอกโควตา (แบบ ต.4)
(ภาคผนวก 11) ได้ทสี่ ำ� นักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
4. หนังสือรับรองมีอายุ 30 วันนับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อก
5. ผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรองต้องรายงานการน�ำเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 20 วัน
นับแต่วนั น�ำสินค้าเข้าแต่ละครัง้ ตามแบบทีก่ ำ� หนด (ภาคผนวก 5) พร้อมส�ำเนาใบขนสินค้า
ขาเข้าทีก่ รมศุลกากรรับรอง
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(3) การน�ำเข้าตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์
(TNZCEP)
ประกาศ/ระเบียบ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
ก�ำหนดมาตรการบริหารการน�ำเข้าเมล็ดกาแฟ และกาแฟส�ำเร็จรูป ทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิดและส่งตรงมาจาก
นิวซีแลนด์ ดังนี้
(1) เป็นสินค้าที่ต้องส�ำแดงถิ่นก�ำเนิดสินค้าโดยผู้ส่งออก หรือผู้ผลิต หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทีม่ อี ำ� นาจภายใต้ความตกลงดังกล่าว การส�ำแดงจะระบุไว้บนด้านหน้า
ของบัญชีราคาสินค้า (invoice) หรือเอกสารอืน่ ใดทีอ่ อกเพือ่ แสดงว่าสินค้าทีร่ ะบุนนั้ มีถนิ่ ก�ำเนิด
จากนิวซีแลนด์
(2) เป็นสินค้าที่ ไม่ต้องขออนุญาตน�ำเข้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการน�ำเข้า
และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบในการน�ำเข้าตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ทอี่ อกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึง่ สินค้า
(3) เป็นสินค้าที่ได้รบั ยกเว้นการก�ำหนดปริมาณในการน�ำเข้า

(4) การน�ำเข้าตามความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
ประกาศ/ระเบียบ
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรือ่ ง การน�ำสินค้าทีป่ ระเทศไทยมีพนั ธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักร
ไทยและญีป่ นุ่ ส�ำหรับความเป็นหุน้ ส่วนเศรษฐกิจ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ก�ำหนด
มาตรการบริหารการน�ำเข้าไว้ดงั นี้
		 1.1 ให้สินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลก (WTO) ตามบัญชีทา้ ยประกาศซึง่ รวมถึงเมล็ดกาแฟ และกาแฟส�ำเร็จรูป ทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิด
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และส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น ที่น�ำเข้ามาตามความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ไทย-ญีป่ นุ่ เป็นสินค้าทีต่ อ้ งมีเอกสารดังต่อไปนี้ ประกอบการน�ำเข้า
				 - หนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) ทีอ่ อกโดยรัฐบาล
หรือหน่วยงานอืน่ ที่ได้รบั มอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญีป่ นุ่
				 - หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน
ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มอบหมาย แสดงต่อกรมศุลกากรในการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร เพือ่ ประกอบการใช้สทิ ธิพเิ ศษ
ทางด้านศุลกากร
		 1.2 ปริมาณสินค้าทีอ่ อกหนังสือรับรอง ตาม 1.1 ให้เป็นไปตามความตกลง WTO
		 1.3 การขอและการออกหนังสือรับรอง ตาม 1.1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไขตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์กำ� หนด
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการ
ยกเว้นภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วนส�ำหรับสินค้าทีป่ ระเทศไทยมีพนั ธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลก (สินค้าเกษตร 21 รายการ) ทีน่ ำ� เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น ส�ำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ พ.ศ.2550 ลงวันที่
31 ตุลาคม 2550 ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข ในการขอและการออกหนังสือรับรอง
การใช้สทิ ธิชำ� ระภาษี ส�ำหรับเมล็ดกาแฟ และกาแฟส�ำเร็จรูป ตามความตกลง ไทย-ญีป่ นุ่
3. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการก�ำหนดแบบหนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิ
ช�ำระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลงในลักษณะเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ได้ก�ำหนดแบบหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลง
ในลักษณะเดียวกันทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ส�ำหรับภาษีในโควตาให้เป็นไปตามแบบ ต.2 และส�ำหรับ
ภาษีนอกโควตาให้เป็นไปตามแบบ ต.4

สรุปหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการน�ำเข้าโดยใช้สทิ ธิชำ� ระภาษีตามความตกลง
ไทย-ญีป่ นุ่
1. ต้องเป็นเมล็ดกาแฟ และกาแฟส�ำเร็จรูป ทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศญีป่ นุ่
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2. ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองต้องเป็นผู้ที่ ได้รับการจัดสรรปริมาณการน�ำเข้าในโควตา
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
3. ให้ผมู้ สี ทิ ธิขอหนังสือรับรอง ยืน่ ค�ำร้องขอรับหนังสือรับรอง (แบบ ต.1) และแบบ
หนังสือรับรอง (แบบ ต.2) (ภาคผนวก 10) ได้ทสี่ ำ� นักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้า
ต่างประเทศ
4. กรมการค้าต่างประเทศจะออกหนังสือรับรองให้แก่ผยู้ นื่ ค�ำขอภายใต้ปริมาณที่ได้รบั
การจัดสรรตามความตกลง WTO
5. หนังสือรับรองให้มีอายุ 1 เดือนนับแต่วันออก แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม
ของปีทอี่ อกหนังสือรับรอง
6. ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการน�ำเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบ
ที่กรมการค้าต่างประเทศก�ำหนด (ภาคผนวก 5) พร้อมหลักฐานส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้า
ทีเ่ จ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรสลักรายการถูกต้อง ภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ทีน่ ำ� เข้าสินค้าแต่ละครัง้

(5) การน�ำเข้าตามความตกลงอาเซียน-เกาหลี (AKFTA)
ประกาศ/ระเบียบ
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรือ่ ง การน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
เขตการค้าเสรี อาเซียน-เกาหลี พ.ศ.2553 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2553 ก�ำหนดมาตรการบริหาร
การน�ำเข้าไว้ดงั นี้
		 1.1 ก�ำหนดให้สนิ ค้าทีป่ ระเทศไทยมีพนั ธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลก (WTO) ตามบัญชีทา้ ยประกาศ ซึง่ รวมถึงเมล็ดกาแฟ และกาแฟส�ำเร็จรูป ทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิด
และส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
เกาหลีเป็นสินค้าทีต่ อ้ งมีเอกสารดังต่อไปนี้ แสดงต่อกรมศุลกากรในการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร
เพือ่ ประกอบการใช้สทิ ธิพเิ ศษทางด้านภาษีศลุ กากร
				 - หนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) ทีอ่ อกโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานอืน่ ที่ได้รบั มอบหมายจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีแล้วแต่กรณี
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				 - หนังสือรับรองแสดงการได้รบั สิทธิในการยกเว้นภาษีทงั้ หมดหรือบางส่วน ทีอ่ อก
โดยกรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย
		 1.2 ปริมาณสินค้าทีอ่ อกหนังสือรับรองตาม 1.1 ให้เป็นไปตามความตกลง WTO
		 1.3 การขอและการออกหนังสือรับรอง ตาม 1.1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่ นไขตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์กำ� หนด
		 ทัง้ นี้ การน�ำเข้าสินค้าทีม่ มี ลู ค่าตามราคา เอฟ โอ บี ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ
สามารถใช้สทิ ธิพเิ ศษทางด้านภาษีศลุ กากรได้โดยไม่ตอ้ งแสดงหนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้าแบบ
ฟอร์ม เอเค (Form AK) ต่อกรมศุลกากร
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการก�ำหนดแบบหนังสือรับรองแสดงการได้รับ
สิทธิช�ำระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลงในลักษณะ
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ได้ก�ำหนดแบบหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิช�ำระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือ
ความตกลงในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ส�ำหรับภาษีในโควตาให้เป็นไปตามแบบ ต.2
และส�ำหรับภาษีนอกโควตาให้เป็นไปตามแบบ ต.4
3. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด หรือบางส่วน
ส�ำหรับสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก
ที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจทีค่ รอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2553 ลงวันที่ 29 มีนาคม
2553 ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการขอและการออกหนังสือรับรองไว้
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สรุปหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการน�ำเข้าโดยใช้สทิ ธิชำ� ระภาษีตามความตกลง
อาเซียน-เกาหลี
1. ต้องเป็นเมล็ดกาแฟ และกาแฟส�ำเร็จรูป ทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิก
อาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลี
2. ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองต้องเป็นผู้ที่ ได้รับการจัดสรรปริมาณการน�ำเข้าในโควตา
ตามความตกลง WTO
3. ต้องไม่เป็นผูท้ อี่ ยูร่ ะหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดใดๆ ทีก่ �ำหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ดงั กล่าวข้างต้น
4. ปริมาณสินค้าทีจ่ ะออกหนังสือรับรองให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิให้เป็นไปตามปริมาณที่ได้รบั จัดสรร
ความตกลง WTO
5. ให้ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองยื่นค�ำร้องขอรับหนังสือรับรอง (แบบ ต.1) และแบบ
หนังสือรับรอง (แบบ ต.2) (ภาคผนวก 10) ได้ทสี่ ำ� นักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้า
ต่างประเทศ พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่
- ส�ำเนาใบก�ำกับสินค้า (Invoice)
- ส�ำเนาใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L) หรือส�ำเนาใบรับขนสินค้า
ทางอากาศ (Airway Bill) หรือเอกสารหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงการขนส่งสินค้า
- หนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Form AK) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจออกหนังสือรับรองดังกล่าว
ของประเทศทีส่ ง่ ออก
6. หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วนั ออก แต่ตอ้ งไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่
ออกหนังสือรับรอง
7. การรายงานการน�ำเข้าและบทลงโทษ
- ผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรองต้องรายงานการน�ำเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบ
ที่ก�ำหนด (ภาคผนวก 5) พร้อมหลักฐานส�ำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
สลักรายการถูกต้อง ภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ทีน่ ำ� เข้าสินค้าแต่ละครัง้
- ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายใดไม่รายงานการน�ำเข้าภายในก�ำหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึง่ จะถือว่าเป็นผูข้ าดคุณสมบัติ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะระงับการออกหนังสือ
รับรองส�ำหรับการน�ำเข้าในครัง้ ต่อๆ ไปให้แก่ผไู้ ด้รบั หนังสือรับรองรายนัน้ จนกว่าจะได้มกี าร
ส่งรายงานโดยถูกต้องแล้ว
18
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(6) การน�ำเข้าตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
ประกาศ/ระเบียบ
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ ง การน�ำกาแฟ ชา น�ำ้ นมดิบและนมพร้อมดืม่ และ
นมผงขาดมันเนย เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ.2553
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ก�ำหนดมาตรการบริหารการน�ำเข้าไว้ดงั นี้
		 1.1 ก�ำหนดให้กาแฟ (เมล็ดกาแฟ และกาแฟส�ำเร็จรูป) ชา น�ำ้ นมดิบและนมพร้อมดืม่
และนมผงขาดมันเนย ทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นสินค้าทีต่ อ้ งมีหนังสือรับรองดังต่อไปนี้
แสดงต่อกรมศุลกากรในการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางด้าน
ภาษีศลุ กากร
				 - หนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ทีอ่ อกโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศทีส่ ง่ ออก
				 - หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้น ภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน
ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มอบหมาย
				 - หนังสือรับรอง ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่นใด ซึ่งแสดงว่าสินค้าที่น�ำ
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นสินค้าทีม่ คี วามปลอดภัยต่อชีวติ หรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอ�ำนาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศ
ที่ส่งออกตามบัญชีท้ายประกาศนี้แสดงต่อกรมศุลกากรในการน� ำเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่ อ ประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สอบถามได้ ที่
กรมวิชาการเกษตร (www.doa.go.th) ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (www.fda.moph.
go.th) และ ส�ำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติ (www.acfs.go.th)
				 - ใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รบั การตัดต่อสารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอืน่
ทีแ่ สดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รบั การตัดต่อสารพันธุกรรม ส�ำหรับเมล็ดกาแฟ (รายละเอียด
สอบถามเพิม่ เติมได้ทกี่ รมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (www.doa.go.th) )
				 ทัง้ นี้ การน�ำเข้าสินค้าทีม่ มี ลู ค่าตามราคา เอฟ โอ บี ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ
สามารถใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากรได้โดยไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นก� ำเนิดสินค้า
แบบฟอร์ม ดี (Form D) และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรือบางส่วนต่อกรมศุลกากร
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สรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการน�ำเข้าโดยใช้สิทธิช�ำระภาษีตามความตกลง
AFTA
1. ผูม้ สี ทิ ธิขอหนังสือรับรอง และเงือ่ นไขการออกหนังสือรับรอง
ผูม้ สี ทิ ธิขอหนังสือรับรอง
เมล็ดกาแฟ
1. องค์การคลังสินค้า (อคส.)
2. นิติบุคคลที่ ได้รับความเห็นชอบให้
น�ำเข้าจากคณะอนุกรรมการพืชสวน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
กาแฟส�ำเร็จรูป
1. เป็นนิตบิ คุ คล
2. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้ากาแฟ
ส�ำเร็จรูปไว้กบั กรมการค้าต่างประเทศ

เงือ่ นไขการออกหนังสือรับรอง
จะออกหนังสือรับรองให้นำ� เข้าได้ตามความเห็น
ชอบของคณะอนุกรรมการพืชสวน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
จะออกหนังสือรับรองให้น�ำเข้าได้ตามปริมาณ
ทีย่ นื่ ขอ

2. เอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง
- ส�ำเนาใบก�ำกับสินค้า (Invoice)
- ส�ำเนาใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L) หรือส�ำเนาใบรับขนสินค้าทางอากาศ (Airway
Bill) หรือเอกสารหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงการขนส่งสินค้า
- ส�ำเนาหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานอืน่ ที่ได้รบั มอบหมายจากหน่วยงานของรัฐทีม่ อี ำ� นาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศ
ทีส่ ง่ ออก

3. การขึน้ ทะเบียนเป็นผูน้ ำ� เข้ากาแฟส�ำเร็จรูปไว้กบั กรมการค้าต่างประเทศ
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คุณสมบัตผิ ขู้ อขึน้ ทะเบียน

เอกสารหลักฐานประกอบค�ำขอ

1. 	ต้องเป็นนิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบกิจการ
ผลิต น�ำเข้า แปรรูป จ�ำหน่าย บรรจุหีบห่อ
หรือด�ำเนินการใดๆ ด้วยตนเอง ซึง่ สินค้ากาแฟ
ส�ำเร็จรูป
2. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่เคยถูกเพิก
ถอนการขึน้ ทะเบียนเป็นผูน้ ำ� เข้ากาแฟส�ำเร็จรูป

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็น
นิตบิ คุ คลซึง่ ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยืน่ ค�ำขอ
2. ในกรณี ที่ ห นั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนไม่ระบุโดยชัดแจ้งว่านิติบุคคลที่ขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการตามประเภท
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เว้ น แต่ ไ ด้ พ ้ น ระยะเวลาถูกเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ
หรือผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคล
ที่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้า
กาแฟส�ำเร็จรูป เว้นแต่นิติบุคคลนั้นได้พ้นจาก
การถูกเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
4. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ระหว่าง
ถูกพักหรือเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนเป็นผูน้ �ำเข้า
กาแฟส�ำเร็จรูป

ทีก่ ำ� หนด ให้แสดงหลักฐานหรือเอกสารทีแ่ สดง
ว่าปัจจุบนั ผูข้ อขึน้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบกิจการ
ผลิต น�ำเข้า แปรรูป จ�ำหน่าย บรรจุหีบห่อ
หรือด�ำเนินการใดๆ ด้วยตนเอง ซึง่ สินค้ากาแฟ
ส�ำเร็จรูป
3. แผนที่ แ สดงสถานที่ เ ก็ บ กาแฟ
ส�ำเร็จรูปทีจ่ ะน�ำเข้า

4. การยืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียน การต่ออายุทะเบียน และการพักหรือเพิกถอนทะเบียน
- ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดดังกล่าวข้างต้น ต้องยืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียนต่อกรมการค้า
ต่างประเทศ พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาข้างต้น ตามแบบที่กรมการค้า
ต่างประเทศก�ำหนด (ภาคผนวก 12) ได้ทสี่ ำ� นักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
- กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณารับขึ้นทะเบียนผู้ยื่นค�ำขอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กำ� หนด ให้เป็นผู้ขึ้นทะเบียนน�ำเข้าไว้เป็นรายปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่
31 ธันวาคม ของปีทจี่ ะน�ำเข้า) โดยจะแจ้งผลการพิจารณารับขึน้ ทะเบียนให้ผยู้ นื่ ค�ำขอทราบเป็นหนังสือ
- การต่ออายุทะเบียนเพือ่ ให้เป็นผูม้ สี ทิ ธิขอหนังสือรับรองในปีถดั ไป ให้ยนื่ ค�ำขอต่อ
กรมการค้าต่างประเทศตามแบบทีก่ ำ� หนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีทที่ ะเบียนหมดอายุ
ทั้งนี้ ผู้ที่ ไม่ได้ยื่นค�ำขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตามที่ก�ำหนด
ดังกล่าวข้างต้น หากประสงค์จะเป็นผูน้ ำ� เข้าต่อไปจะต้องยืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียนใหม่ ตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด
- การพักหรือเพิกถอนทะเบียน ผู้ที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำ� เข้ารายใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน หรือด�ำเนินการอื่นใดที่ท�ำให้เกิดความ
เสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาพักหรือเพิกถอนการขึน้ ทะเบียน
ส�ำหรับรายนัน้ เป็นระยะเวลาตามทีเ่ ห็นสมควรแก่กรณี

5. การออกหนังสือรับรอง
- ผูม้ สี ทิ ธิขอหนังสือรับรอง
• เมล็ดกาแฟ ได้แก่ อคส. และนิตบิ คุ คลที่ได้รบั ความเห็นชอบให้นำ� เข้าเมล็ด
กาแฟจากคณะอนุกรรมการพืชสวน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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		 • กาแฟส�ำเร็จรูป ได้แก่ นิตบิ คุ คล ทีม่ คี วามประสงค์จะน�ำเข้ากาแฟส�ำเร็จรูป
โดยใช้สทิ ธิชำ� ระภาษีตามความตกลง AFTA
- ผูม้ สี ทิ ธิขอหนังสือรับรอง ต้องยืน่ ค�ำขอรับหนังสือรับรอง (แบบ ต.1) และแบบหนังสือ
รับรอง (แบบ ต.2) (ภาคผนวก 10) ได้ทสี่ ำ� นักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
- ผูย้ นื่ ขอหนังสือรับรอง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบค�ำขอ ดังนี้
• ส�ำเนาใบก�ำกับสินค้า (Invoice)
• ส�ำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading : B/L) หรือส�ำเนาใบตรา
ส่งสินค้าทางอากาศ (Airway Bill) หรือเอกสารหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงการขนส่งสินค้า
• ส�ำเนาหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศทีส่ ง่ ออก
- อายุหนังสือรับรอง
• เมล็ดกาแฟ หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วนั ออก แต่ไม่เกินก�ำหนด
ระยะเวลาน�ำเข้าทีค่ ณะอนุกรรมการพืชสวน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก�ำหนดในแต่ละปี
		 • กาแฟส�ำเร็จรูป หนังสือรับรองมีอายุหนึง่ เดือนนับแต่วนั ออก แต่ไม่เกินวันที่
31 ธันวาคม ของปีทอี่ อกให้

6. การรายงานการน�ำเข้าและบทลงโทษ
- ผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรอง ต้องรายงานการน�ำเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ ภายใน
หนึง่ เดือนนับแต่วนั ทีน่ ำ� สินค้าเข้าแต่ละครัง้ ตามแบบทีก่ ำ� หนด (ภาคผนวก 5) พร้อมส�ำเนาใบขนสินค้า
ขาเข้าทีเ่ จ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรสลักรายการถูกต้อง
- ในกรณีที่ไม่รายงานการน�ำเข้าภายในเวลาทีก่ ำ� หนด จะถือว่าเป็นผูข้ าดคุณสมบัติ และ
กรมการค้าต่างประเทศจะระงับการออกหนังสือรับรองส�ำหรับการน�ำเข้าในครัง้ ต่อๆ ไปให้แก่ผไู้ ด้รบั
หนังสือรับรอง รายนัน้ จนกว่าจะได้มกี ารส่งรายงานโดยถูกต้องแล้ว
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2. มาตรการส่งออก
2.1 มาตรการส่งออกกาแฟ
กาแฟเป็นสินค้าทีก่ ระทรวงพาณิชย์ได้กำ� หนดมาตรการ
ส่งออกไว้ 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ก�ำหนดให้เป็นสินค้าทีต่ อ้ ง
ขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และกรณีที่ 2
ก�ำหนดให้เป็นสินค้าทีต่ อ้ งมีหนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้าตาม
ข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ โดยมีกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
ประกาศ/ระเบียบ
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งกาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2551
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ก�ำหนดมาตรการส่งออกกาแฟไว้ ดังนี้
			 1.1 ก�ำหนดให้กาแฟ เป็นสินค้าทีต่ อ้ งขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
			 1.2 ก�ำหนดให้กาแฟ เป็นสินค้าทีต่ อ้ งมีหนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้าตามข้อบังคับของ
องค์การกาแฟระหว่างประเทศ (International Coffee Organization : ICO) ซึง่ ออกโดยกรม
การค้าต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์กาแฟทีผ่ ลิตจากเมล็ดกาแฟดิบทีน่ �ำเข้าจากต่างประเทศ
		ทั้ ง นี้ มาตรการตาม 1.1 และ 1.2 ไม่ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก รณี ที่ น� ำ ติ ด ตั ว ออกไป
เพื่อใช้เฉพาะตัว กรณีที่ยานพาหนะน�ำออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้นๆ หรือกรณีที่ส่งออกไป
เพือ่ เป็นตัวอย่างเท่าทีจ่ ำ� เป็น
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาต
ให้สง่ กาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขในการอนุญาตส่งออกกาแฟ
3. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า
ตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ พ.ศ.2551 ลงวัน ที่ 20 สิงหาคม 2551
ก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่าง
ประเทศ (International Coffee Organization : ICO) ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟ
รับอนุญาตไว้ตอ่ กรมการค้าต่างประเทศ
4. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรือ่ ง การจดทะเบียนเป็นผูส้ ง่ ออกกาแฟรับอนุญาต
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ก�ำหนดให้ผสู้ ง่ ออกกาแฟต้องจดทะเบียนเป็นผูส้ ง่ ออกกาแฟ
รับอนุญาตไว้ตอ่ กรมการค้าต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด
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2.2 การอนุญาตให้ส่งออกกาแฟ
การอนุญาตให้สง่ ออกกาแฟ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 การอนุญาตให้สง่ ออก
กาแฟทีผ่ ลิตภายในประเทศ โดยให้สง่ ออกได้ทงั้ เมล็ดกาแฟ และกาแฟส�ำเร็จรูป เฉพาะกาแฟทีป่ ลูก
ภายในประเทศ และ กรณีที่ 2 การอนุญาตให้สง่ ออกผลิตภัณฑ์กาแฟทีผ่ ลิตจากเมล็ดกาแฟดิบ
ทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ ให้สง่ ออกได้เฉพาะผลิตภัณฑ์กาแฟทีผ่ ลิตจากเมล็ดกาแฟดิบทีน่ ำ� เข้าจาก
ต่างประเทศเท่านัน้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการอนุญาตให้สง่ ออก ดังนี้

สรุปหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการอนุญาตให้สง่ ออกกาแฟ
กรณีที่ 1 การส่งออกกาแฟทีผ่ ลิตภายในประเทศ
1. คุณสมบัตผิ สู้ ง่ ออก
- เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบการพาณิชยกิจเป็นผู้ค้ากาแฟ หรือสินค้า
ทางการเกษตรออกไปจ�ำหน่ายต่างประเทศ
- ต้องจดทะเบียนเป็นผูส้ ง่ ออกกาแฟรับอนุญาตไว้ตอ่ กรมการค้าต่างประเทศ
2. หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการอนุญาต
- ให้สง่ ออกได้ทงั้ ในสภาพทีเ่ ป็นผลกาแฟ เมล็ดกาแฟ ไม่วา่ จะคัว่ บด หรือแยกเอา
สารคาเฟอีนออกแล้วหรือไม่กต็ าม และรวมถึงผลิตภัณฑ์กาแฟ
- อนุญาตให้สง่ ออกได้โดยไม่จำ� กัดปริมาณ
- ผู้ประสงค์จะส่งออก จะต้องมายื่นค�ำร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอก
ราชอาณาจักร (แบบ อ.3) และแบบใบอนุญาตให้สง่ สินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ อ.
4) (ภาคผนวก 13) ต่อส�ำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ หรือส�ำนักงาน
การค้าต่างประเทศในภูมภิ าค กรมการค้าต่างประเทศทุกแห่ง หรือหน่วยงานอืน่ ทีก่ รมการค้า
ต่างประเทศมอบหมาย พร้อมเอกสารหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึง่ ได้แก่ สัญญาซือ้ ขาย หรือ
ใบก�ำกับสินค้า (Invoice) หรือเอกสารอืน่ ทีแ่ สดงการซือ้ ขายสินค้าทีข่ ออนุญาตส่งออกตามที่
กรมการค้าต่างประเทศเห็นสมควร

กรณีที่ 2 การส่งออกผลิตภัณฑ์กาแฟทีผ่ ลิตจากเมล็ดกาแฟดิบทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ
1. คุณสมบัตผิ สู้ ง่ ออก
1.1 ต้องเป็นนิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบกิจการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟ
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1.2 ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาตไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรือ่ ง การจดทะเบียน
เป็นผูส้ ง่ ออกกาแฟรับอนุญาต พ.ศ.2551 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2551
2. หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการอนุญาต
2.1 ให้สง่ ออกได้เฉพาะกรณีที่ได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟเท่านัน้
2.2 ผูส้ ง่ ออกต้องท�ำสัญญาการน�ำเข้าเมล็ดกาแฟดิบและการรับซือ้ เมล็ดกาแฟดิบ
ภายในประเทศส�ำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟเพือ่ ส่งออกให้ไว้ตอ่ กระทรวงพาณิชย์ และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแบบทีก่ รมการค้าต่างประเทศก�ำหนด
2.3 จะอนุญาตให้สง่ ออกได้ไม่เกินปริมาณการผลิตรวมของผลิตภัณฑ์กาแฟเพือ่
การส่งออกแต่ละรายการตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาการน�ำเข้าเมล็ดกาแฟดิบและการรับซือ้ เมล็ด
กาแฟดิบภายในประเทศส�ำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟเพือ่ ส่งออก
2.4 ผูป้ ระสงค์จะส่งออก จะต้องมายืน่ ค�ำร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอก
ในราชอาณาจักร (แบบ อ.3) และแบบใบอนุญาตให้สง่ สินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ อ.4)
(ภาคผนวก 13) ต่อส�ำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ หรือส�ำนักงาน
การค้ า ต่ า งประเทศในภู มิ ภ าค กรมการค้ า ต่ า งประเทศทุ ก แห่ ง หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น
ทีก่ รมการค้าต่างประเทศมอบหมาย พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึง่ ได้แก่
สัญญาซื้อขาย หรือใบก�ำกับสินค้า (Invoice) หรือ เอกสารอื่นที่แสดงการซื้อขายสินค้า
ทีข่ ออนุญาตส่งออกตามทีก่ รมการค้าต่างประเทศเห็นสมควร
3. การรายงาน
ผูส้ ง่ ออกจะต้องรายงานปริมาณรับซือ้ ปริมาณการส่งออก ปริมาณคงเหลือ และ
สถานที่เก็บกาแฟ ตามแบบรายงานที่ก�ำหนดท้ายระเบียบ ต่อส�ำนักมาตรการทางการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ เป็นประจ�ำทุกเดือนภายใน 7 วันท�ำการของเดือนถัดไป (ภาคผนวก 14)
4. กรณียกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาตส่งออก
การส่งออกกาแฟเพือ่ ใช้เฉพาะตัว เพือ่ ใช้ในยานพาหนะ หรือเพือ่ เป็นตัวอย่างทีม่ ี
ปริมาณส่งออกในแต่ละครัง้ ไม่เกินปริมาณทีก่ ำ� หนดดังต่อไปนี้
- ผลกาแฟ ส่งออกครัง้ ละไม่เกิน 120 กิโลกรัม
- กาแฟกะเทาะเปลือกแต่ยงั มีเยือ่ หุม้ อยู่ ส่งออกครัง้ ละไม่เกิน 75 กิโลกรัม
- เมล็ดกาแฟทีย่ งั ไม่ควั่ ส่งออกครัง้ ละไม่เกิน 60 กิโลกรัม
- เมล็ดกาแฟทีค่ วั่ แล้ว ส่งออกครัง้ ละไม่เกิน 50.40 กิโลกรัม
- กาแฟผง หรือน�ำ้ เชือ้ หรือน�ำ้ เคีย่ วข้น ส่งออกครัง้ ละไม่เกิน 23 กิโลกรัม
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การส่งออกเพือ่ ใช้เฉพาะตัว เพือ่ ใช้ในยานพาหนะ หรือเพือ่ เป็นตัวอย่าง ทีม่ ปี ริมาณ
การส่งออกในแต่ละครัง้ ไม่เกินกว่าปริมาณทีก่ ำ� หนดข้างต้น กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณา
ความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
5. การระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาต
		 ผูส้ ง่ ออกทีแ่ สดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบทีก่ ระทรวงพาณิชย์
ก�ำหนด กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาระงับการอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามที่
เห็นสมควร และผูส้ ง่ ออกทีถ่ กู ระงับการอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตัง้ แต่สองครัง้
ขึน้ ไป กรมการค้าต่างประเทศจะเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นผูส้ ง่ ออกกาแฟรับอนุญาต

2.3 การออกหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่าง
ประเทศ (ICO)
สรุปหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการออกหนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้า
ตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ (ICO)
1. ผูม้ สี ทิ ธิขอหนังสือรับรอง
- ต้องจดทะเบียนเป็นผูส้ ง่ ออกกาแฟรับอนุญาตไว้ตอ่ กรมการค้าต่างประเทศ
2. ขัน้ ตอนการออกหนังสือรับรอง
- ผูม้ สี ทิ ธิขอหนังสือรับรอง ต้องยืน่ ค�ำขอหนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้ากาแฟ และ
แบบหนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้ากาแฟทีก่ ำ� หนดโดยองค์การกาแฟระหว่างประเทศ (ICO
Certificate of Origin) (ภาคผนวก 15) ต่อส�ำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้า
ต่างประเทศ หรือส�ำนักงานการค้าต่างประเทศในภูมภิ าค กรมการค้าต่างประเทศ ทุกแห่ง
หรือหน่วยงานอืน่ ทีก่ รมการค้าต่างประเทศมอบหมาย พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่
		 (1) ส�ำเนาใบก�ำกับสินค้า (Invoice)
		 (2) ส�ำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading : B/L) หรือส�ำเนาใบตราส่งสินค้า
ทางอากาศ (Airway Bill) หรือเอกสารหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ
- กรมการค้าต่างประเทศ จะออกหนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้ากาแฟ (ICO Certificate
of Origin) ให้เฉพาะกาแฟทีผ่ ลิตภายในประเทศไทยเท่านัน้
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3. การรายงานการส่งออก
- เมื่อได้ผ่านพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าตามหนังสือรับรองที่ ได้จากกรมการค้า
ต่างประเทศแล้ว ผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรองต้องน�ำส�ำเนาใบแรก (First Copy) ของหนังสือรับรอง
ฉบับที่ได้สง่ ออกสินค้าดังกล่าว พร้อมส�ำเนาใบก�ำกับสินค้า (Invoice) มาแสดงต่อกรมการค้า
ต่างประเทศ ภายใน 7 วัน เพือ่ กรมฯ จะได้จดั ส่งให้องค์การกาแฟระหว่างประเทศต่อไป

2.4 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาต
การจดทะเบียนเป็นผูส้ ง่ ออกกาแฟรับอนุญาต
1. คุณสมบัตผิ ขู้ อจดทะเบียน
- เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบการพาณิชยกิจเป็นผู้ค้ากาแฟ หรือสินค้า
ทางการเกษตรออกไปจ�ำหน่ายต่างประเทศ ส�ำหรับการส่งออกกาแฟทีผ่ ลิตภายในประเทศ
- เป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟ ส�ำหรับการส่งออก
ผลิตภัณฑ์กาแฟทีผ่ ลิตจากเมล็ดกาแฟดิบทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ
- ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟ
รับอนุญาต เว้นแต่ได้พน้ ระยะเวลาถูกเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
- ผูข้ อจดทะเบียน จะขอจดทะเบียนเป็นผูส้ ง่ ออกกาแฟรับอนุญาตส�ำหรับการส่งออก
กาแฟทีผ่ ลิตภายในประเทศ หรือการส่งออกผลิตภัณฑ์กาแฟทีผ่ ลิตจากเมล็ดกาแฟดิบทีน่ �ำเข้า
จากต่างประเทศ ประเภทใดประเภทหนึง่ หรือทัง้ 2 ประเภทก็ได้
2. ขัน้ ตอนการขอจดทะเบียน
- ผู ้ มี สิทธิขอจดทะเบียน ต้องยื่นค� ำ ขอจด
ทะเบียนเป็นผูส้ ง่ ออกกาแฟรับอนุญาตตามแบบทีก่ ำ� หนด
(ภาคผนวก16) ต่อส�ำนักบริการการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ หรือส�ำนักงานการค้าต่างประเทศ
ในภูมภิ าค กรมการค้าต่างประเทศ ทุกแห่ง
- กรมการค้าต่างประเทศ จะแจ้งผลการพิจารณา
รับจดทะเบียนให้ผยู้ นื่ ค�ำขอทราบเป็นหนังสือ
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3. การประกาศก�ำหนดสินค้าและบริการควบคุม
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ได้ออกประกาศควบคุมสินค้ากาแฟผงส�ำเร็จรูปไว้ ดังนี้

ประกาศคณะกรรมการกลางทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมกาแฟ และสาระส�ำคัญโดยสรุป
1. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การก�ำหนด
สินค้าและบริการควบคุม ปี 2553 ลงวันที่ 27
มกราคม 2553 ก�ำหนดให้กาแฟผงส�ำเร็จรูป
เป็นสินค้าควบคุม
2. ประกาศคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรือ่ ง การแจ้ง
ต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกีย่ วกับกาแฟ
ผงส�ำเร็จรูป ปี 2553 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2553 ก�ำหนดให้ผผู้ ลิต ผูว้ า่ จ้างผลิต ผูน้ �ำ
เข้ามาในราชอาณาจักรเพือ่ จ�ำหน่าย ผูแ้ ทน
จ�ำหน่ายแต่ผู้เดียวของผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างผลิต
หรือผูน้ ำ� เข้า แจ้งชือ่ ชือ่ ทางการค้า ต้นทุน
การผลิ ต ต้ น ทุ น การน�ำ เข้ า ต้ น ทุ น การ
จ�ำหน่าย ค่าใช้จา่ ย ราคาจ�ำหน่าย ราคาซือ้
ส่วนลดในการจ�ำหน่าย ขนาด ปริมาณ หรือ
น�้ำหนักต่อหน่วย และกรณีที่จะจ� ำหน่าย
แตกต่างจากรายการหรือราคาสูงกว่าที่แจ้ง
ไว้ ให้แจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนน�ำสินค้า
ออกจ�ำหน่าย และห้ามจ�ำหน่ายแตกต่างจาก
รายการหรือราคาสูงกว่าที่แจ้งไว้ เว้นแต่
ได้รบั อนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยการ
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ขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตเป็ น ไปตาม
ระเบียบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วย
การก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารในการพิจารณา
การตั้งราคาและการเปลี่ยนแปลงรายการ
หรือราคาทีแ่ จ้งไว้ พ.ศ.2545
3. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ เรือ่ ง การแจ้งปริมาณ
สถานทีเ่ ก็บ และรายละเอียดเกีย่ วกับกาแฟ
ผงส�ำเร็จรูป ปี 2553 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2553 ก�ำหนดให้ผู้น�ำเข้ากาแฟผงส�ำเร็จรูป
แจ้งชือ่ ชือ่ ทางการค้า (ตรา) ประเภท ขนาด
น�ำ้ หนักต่อหน่วย และสถานทีเ่ ก็บ ปริมาณ
น�ำเข้า ปริมาณการจ�ำหน่าย ปริมาณคงเหลือ
เป็นประจ�ำทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป โดยเริ่มแจ้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
2553 และหากมีการน�ำเข้ามาเพื่อจ�ำหน่าย
ให้แจ้งภายใน 7 วัน นับแต่วนั น�ำเข้า
4. ประกาศคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรือ่ ง แบบแจ้ง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ ปี 2553 ลงวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2553 ก�ำหนดให้การแจ้งตามข้อ 2.
และ 3. ให้แจ้งตามแบบทีก่ ำ� หนดในประกาศ

4. การออกใบอนุญาตน�ำสิง่ ของต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัตกิ กั พืช
(ส�ำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)
(1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการตรวจสอบ ประเมิน และออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
สิง่ ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัตกิ กั พืชส�ำหรับการน�ำเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ การทดลองหรือวิจยั
เพือ่ การค้า และเพือ่ กิจการอย่างอืน่
(2) เอกสารใบอนุญาต แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามวัตถุประสงค์การขออนุญาต ดังนี้
		 WI 4.1 ใบอนุญาตน�ำสิง่ ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร เพือ่ การทดลองวิจยั
		 WI 4.1 ใบอนุญาตน�ำสิง่ ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร เพือ่ การค้า
		 WI 4.1 ใบอนุญาตน�ำสิง่ ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร เพือ่ การอืน่
		 WI 4.1 ใบอนุญาตน�ำผ่านสิง่ ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร
(3) ค�ำนิยามตามพระราชบัญญัตกิ กั พืช
		 “พืช” หมายความว่า พันธุพ์ ชื ทุกชนิดทัง้ พืชบก พืชน�ำ้ และพืชประเภทอืน่ รวมทัง้
ส่วนหนึง่ ส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตา ตอ แขนง หน่อ กิง่ ไม้ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด
เชือ้ และสปอร์ของเห็ด ไม่วา่ ทีย่ งั ท�ำพันธุห์ รือตายแล้ว และให้รวมหมายถึง ตัวห�ำ้ ตัวเบียน
ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึง้ รังผึง้ และจุลนิ ทรีย์ ด้วย
“พาหะ” หมายความว่า เครือ่ งปลูก ดิน ทราย ภาชนะ หรือสิง่ อืน่ ที่ใช้หอ่ หุม้ มา
พร้อมกับพืช ปุย๋ อินทรียห์ รือสิง่ อืน่ ใดทีอ่ าจเป็นสือ่ น�ำศัตรูพชื
		 “สิ่งต้องห้าม” หมายถึง พืช ศัตรูพืช และพาหะที่รัฐมนตรี ได้ประกาศไว้ใน
ราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสิง่ ต้องห้าม
		 “สิ่งก�ำกัด” หมายความว่า พืช ศัตรูและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดใน
ราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสิง่ ก�ำกัด
		 “สิง่ ไม่ตอ้ งห้าม” หมายความว่า พืชอย่างอืน่ ที่ไม่เป็นสิง่ ต้องห้ามหรือสิง่ ก�ำกัด
		 “เจ้าของ” หมายความรวมถึง ตัวแทนเจ้าของ ผูค้ รอบครองสิง่ ของและผูค้ วบคุม
ยานพาหนะขนส่งสิง่ ของนัน้ ด้วย
		 “น�ำเข้า” หมายความว่า น�ำหรือสัง่ ให้สง่ เข้ามาในราชอาณาจักรไม่วา่ ด้วยวิธีใดๆ
		 “น�ำผ่าน” หมายความว่า น�ำหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่วา่ ด้วยวิธีใดๆ
		 “ส่งออก” หมายความว่า น�ำหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่วา่ ด้วยวิธกี ารใดๆ
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(4) เอกสาร หลักฐาน และขัน้ ตอนการขอใบอนุญาตน�ำเข้าสิง่ ต้องห้าม ส�ำหรับเพือ่ การทดลอง
หรือวิจยั เพือ่ การค้า และเพือ่ กิจการอืน่ ดังนี้

เอกสาร หลักฐาน ประกอบการขอใบอนุญาตน�ำเข้าสิง่ ต้องห้าม
1. ค�ำขอตามแบบ พ.ก.1 (เพือ่ การทดลองหรือวิจยั ) พ.ก.2 (เพือ่ การค้า) และ พ.ก.3
(เพือ่ กิจการอืน่ )
2. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
3. ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และผู้มีอ�ำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูข้ ออนุญาตนีอ้ อกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีนติ บิ คุ คลเป็นผูข้ ออนุญาต)
4. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลหรือ
หนังสือเดินทาง
5. หนังสือมอบอ�ำนาจในกรณีมอบอ�ำนาจให้ผอู้ นื่ ด�ำเนินการแทน

ขัน้ ตอนการขอใบอนุญาตน�ำเข้าสิง่ ต้องห้าม
1. ยืน่ ค�ำขอตามแบบ พ.ก.1 พ.ก.2 หรือ พ.ก.3 แล้วแต่กรณี
2. ส่งเรื่องให้กลุ่มวิจัยกักกันพืชเพื่อพิจารณาอนุญาตในกรณีที่มีหลักเกณฑ์การน�ำเข้า
ไม่ชดั เจน
3. ออกใบอนุญาต ตามแบบ พ.ก.1-1 (เพือ่ การทดลองหรือวิจยั ) พ.ก.2-1 (เพือ่ การค้า)
พ.ก.3-1 (เพือ่ กิจการอืน่ ) แล้วแต่กรณี
4. เลขที่ใบอนุญาตให้ถอื ตามเลขทีท่ ลี่ งรับ

ระยะเวลาการออกใบอนุญาต
5 วันท�ำการ
หมายเหตุ :

1. ประกาศ/ระเบียบ กระทรวงพาณิชย์/กรมการค้าต่างประเทศ สืบค้นได้ที่ www.dft.go.th
2. ประกาศกรมการค้าภายใน สืบค้นได้ที่ www.dit.go.th
3. นอกจากนี้ กาแฟเป็นสินค้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม กฎ ระเบียบของหน่วยงานอืน่ ด้วย ได้แก่
		 - พ.ร.บ.กักพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สืบค้นได้ที่ www.doa.go.th
		 - พ.ร.บ.อาหาร ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
			 สืบค้นได้ที่ www.fda.moph.go.th
		 - มาตรฐานสินค้าเกษตร ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวง
			 เกษตรและสหกรณ์ สืบค้นได้ที่ www.acfs.go.th
กลุ่มสินค้าตามพันธกรณี 2
ส�ำนักมาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ
ตุลาคม 2553
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คําขอรับการจัดสรรปริ มาณเมล็ดกาแฟ
ที่จะออกหนังสื อรับรองสําหรับชําระภาษีในโควตาตามพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สําหรับปี .........
1. ผูข้ อ ชื่อ .....................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร......................................................................................
ที่อยู.่ ...........................................................................................................................
............................................................................................................................

เลขที่คาํ ร้อง.............................
วันที่ยนื่ .........................................
สําหรับเจ้าหน้าที่
[ ] ชื่อ
[ ] ที่อยู่
[ ] รหัสไปรษณี ย.์ ....................
[ ] โทรศัพท์............................

รหัสไปรษณี ย.์ .................................................

[ ] โทรสาร.............................

โทรศัพท์................................................... โทรสาร................................................

[ ] E-mail ...............................

E-mail.......................................................................................................................
2. สถานะของผูข้ อ
[ ] บริ ษทั จํากัด (มหาชน)
[ ] บริ ษทั จํากัด
[ ] ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
[ ] ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล
3. เอกสารประกอบการยืน่ ขอ

[
[
[
[

]
]
]
]

บริ ษทั จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล

[ ] สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล
[ ] ................................................
[ ] สําเนาหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง.................................. [ ] อื่นๆ........................................
[ ] อื่นๆ.....................................................................................
[ ] สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล (ออกให้อายุไม่เกิน 6 เดือน)

4. ปริ มาณสิ นค้าเมล็ดกาแฟที่ขอรับการจัดสรร.................................... ตัน
5. คํารับรอง

ตรวจสอบเอกสารพร้อม

ข้าพเจ้าในฐานะผูข้ อตามข้อ 1 ขอให้คาํ รับรองว่า ข้อความข้างต้นพร้อมเอกสารที่
แนบประกอบคําขอถูกต้องและเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อ..........................................................................................................................

หลักฐานประกอบแล้ว
[ ] ครบถ้วน เห็นควรจัดสรร
สิ ทธิชาํ ระภาษีในโควตาได้
[ ] ไม่ครบถ้วนแจ้ง

(......................................................................................................................) ผูด้ าํ เนินการ...............................
ลงชื่อ.........................................
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ประทับตรา
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ตําแหน่ง....................................
วันที่......เดือน.........พ.ศ............
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คําขอรับการจัดสรรปริ มาณผลิตภัณฑ์ กาแฟ
ที่จะออกหนังสื อรับรองสําหรับชําระภาษีในโควตาตามพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สําหรับปี ........

เลขที่คาํ ร้อง...................................
วันที่ยนื่ .........................................

สําหรับเจ้าหน้าที่
[ ] ชื่อ
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร......................................................................................
[ ] ที่อยู่
ที่อยู.่ ........................................................................................................................... [ ] รหัสไปรษณี ย.์ ....................
............................................................................................................................ [ ] โทรศัพท์............................
[ ] โทรสาร.............................
รหัสไปรษณี ย.์ .................................................
[ ] E-mail ...............................
โทรศัพท์................................................... โทรสาร................................................

1. ผูข้ อ ชื่อ .....................................................................................................................

E-mail.......................................................................................................................
2. สถานะของผูข้ อ
[ ] มีประวัติรายงานการนําเข้าปี 2550-2552
[ ] บริ ษทั จํากัด (มหาชน)
[ ] ไม่มีประวัติรายงานการนําเข้า
[ ] บริ ษทั จํากัด
[ ] ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
[ ] ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล
3. เอกสารประกอบการยืน่ ขอ
[ ] สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล (ออกให้อายุไม่เกิน 6 เดือน)
[ ] สําเนาหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง..................................
[ ] อื่นๆ.....................................................................................
4. ปริ มาณสิ นค้าผลิตภัณฑ์กาแฟที่ขอรับการจัดสรร

[
[
[
[

]
]
]
]

บริ ษทั จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล

[ ] สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล
[ ] …….......................................
[ ] อื่นๆ.......................................

[ ] ปริ มาณจัดสรรประวัติ ปริ มาณ....................................... ตัน
[ ] ปริ มาณจัดสรรกองกลาง ปริ มาณ.................................... ตัน
5. คํารับรอง
ข้าพเจ้าในฐานะผูข้ อตามข้อ 1 ขอให้คาํ รับรองว่า ข้อความข้างต้นพร้อมเอกสารที่
แนบประกอบคําขอถูกต้องและเป็ นจริ งทุกประการ

ตรวจสอบเอกสารพร้อม
หลักฐานประกอบแล้ว
[ ] ครบถ้วน เห็นควรจัดสรร
สิ ทธิชาํ ระภาษีในโควตาได้
ครบถ้วนแจ้ง
ไม่
]
[
ลงชื่อ..........................................................................................................................
ผูด้ าํ เนินการ...............................
(......................................................................................................................) ลงชื่อ.........................................
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ตําแหน่ง....................................
ประทับตรา
วันที่......เดือน.........พ.ศ............
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Extracts, essences and
concentrates of coffee, and
preparations with a basis of
these extracts, essences or
concentrates or with a basis of
coffee

210111
210112

Measures 2005 2006
Quotas 0.525 0.551
(ton)
In-quota
30
28
tariffs*
Out-quota
W
W
tariffs**
Quotas 13.40 14.07
(ton)
In-quota
40
37.33
tariffs*
Out-quota
W
W
tariffs**
W

W

W

24
W

21.33

W

29.33

W

W

26.67

W

16

32

W

18

34.67

W

20

17.10 17.96 18.86

W

W

22

2010 2011 2012
0.670 0.704 0.739

14.77 15.51 16.29

24

26

2007 2008 2009
0.579 0.608 0.638

W

12

W

10

W

18.67

W

16

W

13.33

19.80 20.79 21.83

W

14

2013 2014 2015
0.776 0.814 0.855

** = W means WTO rate with MOP 10%.

TAFTA

W

6

W

4

W

2

W

0

W

10.67

W

8

W

5.33

W

2.67

W

0

22.92 24.06 25.27 26.53 Free

W

8

2016 2017 2018 2019 2020
0.898 0.943 0.990 1.039 Free

* = The actual applied in-quota tariff rate at any time shall be no higher than the in-quota rate applied at that time under the MFN quota.

Description
Coffee, whether or not roasted
or decafinated; coffee husks and
skins; coffee substitutes
containing coffee in any proportion

HS Code
090111
090112
090121
090122
090190

Thailand

Tariff Quotas for Certain Agricultural Sensitive Products
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คําขอรับการจัดสรรปริ มาณเมล็ดกาแฟ
ที่จะออกหนังสื อรับรองสําหรับชําระภาษีในโควตาตามพันธกรณี
ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) สําหรับปี .......

เลขที่คาํ ร้อง.............................
วันที่ยนื่ .........................................

สําหรับเจ้าหน้าที่
[ ] ชื่อ
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร......................................................................................
[ ] ที่อยู่
ที่อยู.่ ........................................................................................................................... [ ] รหัสไปรษณี ย.์ ....................
[ ] โทรศัพท์............................
............................................................................................................................ [ ] โทรสาร.............................
[ ] E-mail ...............................
รหัสไปรษณี ย.์ .................................................

1. ผูข้ อ ชื่อ .....................................................................................................................

โทรศัพท์................................................... โทรสาร................................................
E-mail.......................................................................................................................
2. สถานะของผูข้ อ
[ ] บริ ษทั จํากัด (มหาชน)
[ ] บริ ษทั จํากัด
[ ] ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
[ ] ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล
3. เอกสารประกอบการยืน่ ขอ
[ ] สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล (ออกให้อายุไม่เกิน 6 เดือน)
[ ] สําเนาหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง..................................
[ ] สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม..................................

[
[
[
[

]
]
]
]

บริ ษทั จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล

[ ] สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล
[ ] ................................................
[ ] อื่นๆ........................................

[ ] อื่นๆ.....................................................................................
4. ปริ มาณสิ นค้าเมล็ดกาแฟที่ขอรับการจัดสรร.................................... เมตริ กตัน
5. คํารับรอง
ข้าพเจ้าในฐานะผูข้ อตามข้อ 1 ขอให้คาํ รับรองว่า ข้อความข้างต้นพร้อมเอกสารที่
แนบประกอบคําขอถูกต้องและเป็ นจริ งทุกประการ

ตรวจสอบเอกสารพร้อม
หลักฐานประกอบแล้ว
[ ] ครบถ้วน เห็นควรจัดสรร
สิ ทธิชาํ ระภาษีในโควตาได้
[
]
ไม่
ครบถ้วนแจ้ง
ลงชื่อ..........................................................................................................................
ผูด้ าํ เนินการ...............................
(......................................................................................................................) ลงชื่อ.........................................
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ตําแหน่ง....................................
ประทับตรา
วันที่......เดือน.........พ.ศ............
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คําขอรับการจัดสรรปริ มาณกาแฟสํ าเร็จรูป
ที่จะออกหนังสื อรับรองสําหรับชําระภาษีในโควตาตามพันธกรณี
ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) สําหรับปี ......
1. ผูข้ อ ชื่อ .....................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร......................................................................................
ที่อยู.่ ...........................................................................................................................
............................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .................................................

เลขที่คาํ ร้อง.............................
วันที่ยนื่ .........................................
สําหรับเจ้าหน้าที่
[ ] ชื่อ
[ ] ที่อยู่
[ ] รหัสไปรษณี ย.์ ....................
[ ] โทรศัพท์............................
[ ] โทรสาร.............................
[ ] E-mail ...............................

โทรศัพท์................................................... โทรสาร................................................
E-mail.......................................................................................................................
2. สถานะของผูข้ อ
[ ] บริ ษทั จํากัด (มหาชน)
[ ] บริ ษทั จํากัด
[ ] ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
[ ] ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล
3. เอกสารประกอบการยืน่ ขอ
[ ] สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล (ออกให้อายุไม่เกิน 6 เดือน)
[ ] สําเนาหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง..................................
[ ] สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม..................................

[
[
[
[

]
]
]
]

บริ ษทั จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล

[ ] สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล
[ ] ................................................
[ ] อื่นๆ........................................

[ ] อื่นๆ.....................................................................................
4. ปริ มาณสิ นค้ากาแฟสําเร็ จรู ปที่ขอรับการจัดสรร.................................... เมตริ กตัน
5. คํารับรอง
ข้าพเจ้าในฐานะผูข้ อตามข้อ 1 ขอให้คาํ รับรองว่า ข้อความข้างต้นพร้อมเอกสารที่
แนบประกอบคําขอถูกต้องและเป็ นจริ งทุกประการ

ตรวจสอบเอกสารพร้อม
หลักฐานประกอบแล้ว
[ ] ครบถ้วน เห็นควรจัดสรร
สิ ทธิชาํ ระภาษีในโควตาได้
[ ] ไม่ครบถ้วนแจ้ง
ลงชื่อ..........................................................................................................................
ผูด้ าํ เนินการ...............................
(......................................................................................................................) ลงชื่อ.........................................
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ตําแหน่ง....................................
ประทับตรา
วันที่......เดือน.........พ.ศ............
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แบบ ทอ.๑

คําขอเลขที่..........................
วันรับ........../.........../..........
ผูร้ บั ....................................

คําขอขึ้ นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็ นผูน้ าํ กาแฟ ชา นํ้านมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย
เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซี ยน
๑ ผู้ขอ (บริษัท/ห้ าง ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิก)
......................................................................................................
………................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
ผู้ทาํ การแทน(ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ โทรสาร ฐานะ)
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
๒ มีความประสงค์
ขอขึ้นทะเบียน
ดังต่อไปนี้ ในปี ........

สําหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อบริษัท/ห้ าง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้ทาํ การแทน

ขอต่ออายุทะเบียน เป็ นผู้นาํ เข้ าสินค้ า

กาแฟสําเร็จรูป

ชา

นมพร้ อมดื่ม

นมผงขาดมันเนย

นํา้ นมดิบ

๓ เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่น)
แผนการนําเข้ าและการใช้ สินค้ า............................... สําหรับปี พ.ศ. .......
แผนที่แสดงสถานที่เก็บสินค้ าที่จะนําเข้ า

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

เอกสารอื่นๆ(ระบุ)..........................................................................
………………………………………………………………………………………….............……….…………
ตรวจสอบเอกสารพร้ อม
๔ คํารับรอง
ข้ า พเจ้ า ในฐานะผู้ ข อตามข้ อ ๑ ขอให้ คํา รับ รองว่า ข้ อ ความข้ า งต้ น พร้ อ ม หลักฐานแล้ ว
เอกสารที่แนบประกอบคําขอถูกต้ องและเป็ นจริงทุกประการ
ครบถ้ วน
ไม่ ครบถ้ วน

ลงชื่อ ...................................................................ผู้ขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ
(....................................................................)
ตําแหน่ง .................................................................
ประทับตราสําคัญ

ลงชื่อ............................
ตําแหน่ง........................
วันที่..............................

หมายเหตุ ต้ องลงลายมือชื่อในคําขอขึ้นทะเบียนโดยผู้มีอาํ นาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล
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แบบรายงานปริมาณการรับซื้อ ปริมาณการสงออก ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บกาแฟ
วันที่ ................/...................../....................
เรื่อง การรายงานปริมาณการรับซื้อ ปริมาณการสงออก ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บกาแฟ
เรียน อธิบดีกรมการคาตางประเทศ
บริษัท/หาง ....................................................................................... ขอรายงานปริมาณการรับซื้อ ปริมาณการสงออก ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บกาแฟ
ประจําเดือน.........................................พ.ศ. ................. ดังนี้
หนวย : เมตริกตัน
ลําดับ วัน/เดือน/ป
ยอดคงเหลือยกมา
เลขที่
ที่
เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑกาแฟ ใบอนุญาต ร๒/ร๔

ปริมาณการรับ
ซื้อเมล็ดกาแฟ

ปริมาณการสงออก
ปริมาณการแปรรูป
ปริมาณคงเหลือ
เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑกาแฟ เมล็ดกาแฟที่ใช ผลิตภัณฑกาแฟที่ได เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑกาแฟ

หมายเหตุ : รับซื้อเมล็ดกาแฟภายในประเทศไมตองระบุเลขที่ ร๒/ร๔

-๒สถานที่เก็บกาแฟ

หนวย : เมตริกตัน
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
ลงชื่อ ....................................................
(..................................................)
ผูมีอํานาจผูกพันบริษัท/หาง

สําหรับเจาหนาที่
รับเลขที่ .............................................. เวลา ..................น.
วันที่ ................ เดือน.............................. พ.ศ. ..............
ลงชื่อ ...............................................
(..............................................)
ตําแหนง .............................................
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คําขอจดทะเบียนเปนผูสงออกกาแฟรับอนุญาต
จดทะเบียนใหม

จดทะเบียนเพิ่มเติม

ผูขอจดทะเบียน
บริษัท/หาง ...............................................................................................................
..................................................................................................................................
โดย...........................................................................................................................
..............................................................กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ที่ตั้งสํานักงาน .........................................................................................................
..................................................................................................................................
โทรศัพท ........................................โทรสาร.............................................................
ประเภทการจดทะเบียน
ผูสงออกกาแฟรับอนุญาตสําหรับการสงออกกาแฟที่ผลิตภายในประเทศ
ผูสงออกกาแฟรับอนุญาตสําหรับการสงออกกาแฟที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟดิบที่
นําเขาจากตางประเทศ

เอกสารประกอบการพิจารณา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกใหไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่น)
เลขที่ .........................................................................................................................
ออกใหวันที่ ........../........../............ จังหวัด...............................................................
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร..............................................)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนโรงงาน ( รง.๔ )
ออกใหวันที่ ........../........../............ จังหวัด................................................................
คํารับรอง
ขาพเจาในฐานะผูขอจดทะเบียน ขอใหคํารับรองวา
(๑) จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการสง
กาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งขอบังคับขององคการกาแฟระหวางประเทศ
(ICO) ทุกประการ
(๒) หากข าพเจาไมไดปฏิบัติตามคํารับรองตาม(๑) ข าพเจายินดีให กรมการคา
ตางประเทศตัดสิทธิที่ทางราชการใหแกขาพเจาไดตามที่เห็นสมควร โดยขาพเจาจะไม
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากทางราชการในทุกกรณี
)
ลงชื่อ ................................................... ลงชื่อ ........................................................
( ...................................................) (........................................................)
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ประทับตรานิติบุคคล
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สําหรับเจาหนาที่

เลขที่คําขอ ............................
วันที่ยื่น........../........../............
ชื่อบริษัท/หาง
ชื่อผูมีอํานาจลงนาม
ที่ตั้งสํานักงาน
โทรศัพท
โทรสาร

สถานภาพการจดทะเบียน
ไมเคยเปนผูจดทะเบียน
เคยเปนผูจดทะเบียน
ไมอยู อยูระหวางถูก
เพิกถอนการจดทะเบียน

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ถูกตอง
ถูกตอง

ไมถูกตอง
ไมถูกตอง

ตรวจสอบหลักฐานแลว เห็นวา
ถูกตอง เห็นควรรับจดทะเบียนได
ทะเบียนเลขที่...............................
ไมถูกตอง เห็นควรแจงผูขอทราบ
/ดําเนินการแกไข
ลงชื่อ............................................
วันที่........เดือน.................ป.........
อนุมัติ

แจงผูขอทราบ/แกไข

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

ส�ำนักงานการค้าต่างประเทศ
เขต 1 (เชียงใหม่)
เขต 2 (หาดใหญ่)
เขต 3 (ชลบุรี)
เขต 4 (สระแก้ว)
เขต 5 (หนองคาย)
เขต 6 (เชียงราย)

โทร. 0-5327-4671-2
โทร. 0-7425-2501-2
โทร. 0-3834-1173-4
โทร. 0-3742-5062-3
โทร. 0-4241-3373-5
โทร. 0-5371-9612-3

โทรสาร 0-5327-7901
โทรสาร 0-7425-2501-2 ต่อ 20
โทรสาร 0-3834-1173
โทรสาร 0-3742-5063
โทรสาร 0-4241-3376
โทรสาร 0-5371-9615

สายด่
ว
น
1385
www.dft.go.th
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ส�ำนักมาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ
44/100 หมู่ที่ 1 ถนนสนามบินน�้ำ ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 4733 โทรสาร 0 2547 4736

กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

