คู่มือบริการสําหรับประชาชน
งานทีใ่ ห้บริการ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

การออกใบอนุญาตส่งออกน้ําตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. ที่อยู่ : http://export.ocsb.go.th
/ เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
(การยื่นคําขอใบอนุญาตส่งออกน้ําตาลทราย
ไปนอกราชอาณาจักร)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์ : 2. ที่อยู่: http://export.ocsb.go.th
/ เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
(เจ้าหน้าที่ทํางานผ่านระบบงาน)

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)

โทรศัพท์ : 3. ที่อยู่: สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย
น้ําตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย
อาคารนารายณ์ ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (รับใบอนุญาตฯ)

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น . (มีพักเทีย่ ง)

โทรศัพท์ /โทรสาร : 02 354 3443

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยืน่ คําขอ
เงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้าน้ําตาลทราย
1. น้ําตาลทรายเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
1.1 น้ําตาลทรายหมายถึง น้ําตาลที่ผลิตจากอ้อยไม่ว่าจะมีการปั่นแยกกากน้ําตาลและผลึก
น้ําตาลออกจากกันแล้วหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงน้ําตาลกรวด
1.2 ข้อยกเว้น ไม่ต้องขออนุญาตในการส่งออก ได้แก่ กรณีนําติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัวหรือ
ยานพาหนะนําออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น หรือ นําออกไปเป็นตัวอย่างเท่าที่จําเป็น

-22. กรณีผู้ประกอบการขออนุญาตส่งออกน้ําตาลทรายตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527 มีเงื่อนไข ดังนี้
2.1 ต้องมีชนิดปริมาณน้ําตาล และประเภทโควตาน้ําตาลทีข่ อส่งออกเป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด
2.2 ผู้ขออนุญาตส่งออกต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย
ให้เป็นผู้ส่งออกน้ําตาลทราย
ทั้งนี้ บริษทั ที่คณะกรรมการอนุญาตให้เป็นบริษัทส่งออก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ายี่สิบล้านบาท
2.2.2 มีโกดังหรือไซโลเป็นของตนเองหรือที่เช่าใช้บริการอยู่พร้อมแล้ว
2.2.3 ใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการขนถ่ายน้ําตาลทรายที่ทันสมัย
2.2.4 มีกรรมการของบริษัทโรงงานน้ําตาลของกลุ่มโรงงานที่ขออนุญาตร่วมเป็น
กรรมการของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทส่งออกอยู่ด้วย
2.2.5 มีปริมาณการส่งออกน้ําตาลทรายรวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองแสนตัน และ
2.3 ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่งออกน้ําตาลทรายพ.ศ.2550 ได้แก่ โรงงานน้ําตาลต้องผลิตน้ําตาลทราย
โควตา ก โควตา ข และโควตา ค ให้มคี ุณภาพถูกต้องและครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกําหนด ของแต่ละปี
การผลิต
สําหรับการผ่อนผันให้ส่งออกน้ําตาลทราย หากไม่เป็นไปตามกําหนดถ้าประสงค์จะส่งออก
น้ําตาลทรายโควตา ค ทําได้ 2 กรณี (1) ที่โรงงานน้ําตาลผลิตน้ําตาลทรายโควตา ก และโควตา ข ยังไม่ครบ
ตามปริมาณที่คณะกรรมการกําหนดหากประสงค์จะส่งออกน้ําตาลทรายโควตา ค ไปก่อนในช่วงระหว่าง
เปิดหีบ โรงงานจะต้องมีน้ําตาลทรายโควตา ข เพื่อส่งมอบให้แก่ บริษัทอ้อยและน้ําตาลไทย จํากัด ได้ทัน
ตามสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อในต่างประเทศ และและต้องมีปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ก เพียงพอต่อการ
จําหน่ายภายในประเทศไม่น้อยกว่าสองงวดการจําหน่ายน้ําตาลทรายล่วงหน้า (2) กรณีโรงงานผลิตน้ําตาลทราย
โควตา ก และโควตา ข ยังไม่ครบตามปริมาณที่คณะกรรมการกําหนด หากประสงค์จะส่งออกน้ําตาลทราย
โควตา ค ไปก่อนในช่วงปิดหีบและอยู่ในระหว่างละลายน้ําตาลทราย ให้เสนอคณะกรรมการน้ําตาลทราย
พิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะส่งออกได้
3. กรณีผู้ประกอบการขออนุญาตส่งน้ําตาลทรายแดงออกนอกราชอาณาจักร
3.1 อนุญาตให้ส่งออกได้โดยไม่จํากัดปริมาณ
3.2 น้ําตาลทรายแดงที่จะส่งออกจะต้องบรรจุกระสอบมีน้ําหนักไม่เกินกระสอบละ 60 กิโลกรัม
เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาผ่อนผันเป็นคราวๆไป
เงื่อนไขการยืน่ คําขอ
1. ผูย้ ื่นคําขอต้องกรอกคําขอให้ถกู ต้องครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่ถูกต้อง
ครบถ้วน
2. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะคืนให้นาํ ไปแก้ไขโดยคืนทางระบบงาน
3. การนับระยะเวลาการทํางานเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับคําขอพร้อมแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาที่ครบถ้วน ถูกต้อง
4. การรับรองสําเนาเอกสารต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า

-3อายุใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตให้ส่งออกฯให้มีอายุการใช้งานได้ 1 เดือน
2. หากครบกําหนดเวลา 1 เดือน แล้ว ยังไม่สามารถส่งออกให้เสร็จสิ้นได้กจ็ ะต่ออายุใบอนุญาตให้
อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือน
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. อ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
• พ.ร.บ. การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
• ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
อนุญาตให้ส่งออกน้ําตาลทรายพ.ศ.2550
• ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งน้ําตาลทรายดิบและน้ําตาลทรายขาวออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ.2531
• ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งน้ําตาลทรายแดงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2531
• คําสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 529/2554 เรื่อง มอบอํานาจในการอนุญาตให้ส่งน้ําตาลทรายออกไป
นอกราชอาณาจักร
• ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 45) พ.ศ.2531
• ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เรื่อง กําหนดให้ใช้เอกสารการชําระเงินด้วย
วิธีอื่นนอกจากเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตส่งน้ําตาลทรายออกนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550
• ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เรื่อง กําหนดให้ใช้เอกสารการชําระเงินด้วย
วิธีอื่นนอกจากเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตส่งน้ําตาลทรายออกนอก
ราชอาณาจักร ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549
• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กําหนดระยะเวลาการอนุญาตให้ส่งออกและนําเข้าซึ่งสินค้า
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2532
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
ระยะเวลา หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร
กระทรวงอุตสาหกรรม
0 นาที
ผู้ประกอบการยื่นคําร้องขออนุญาต
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย
ส่งออกน้ําตาลทรายพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาผ่านทาง website
ของหน่วยงาน (ทั้งนี้ต้องกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคําร้องขอ
อนุญาต/หรือผู้รับมอบอํานาจพร้อมทั้ง
ประทับตราบริษัท)
(ระบบจะทําการตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสาร)

-4ขั้นตอน
ระยะเวลา หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
3 ชั่วโมง กระทรวงอุตสาหกรรม
2. การพิจารณา
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบความ
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย
ครบถ้วนถูกต้องและพิจารณาออกหนังสือ
อนุญาตส่งออกน้ําตาลทรายไปนอก
ราชอาณาจักร (แบบ กน.10)
(ศบน /.กรณีการขออนุญาตส่งออก
น้ําตาลทรายอื่นนอกเหนือจากน้ําตาล
ทรายตามพรบ.อ้อยและน้ําตาลทรายพ.ศ.
2527 ไม่ต้องผ่านขั้นตอนนี้)
3. การพิจารณา
2 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตส่งออก
น้ําตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร
(แบบ อ.2) โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบคํา
ขอและกน.10 และลงนามในระบบงาน
(สอต. /กรณีการขออนุญาตส่งออกน้ําตาล
ทรายอื่นนอกเหนือจากการขออนุญาต
ส่งออกน้ําตาลทรายตาม พรบ.อ้อยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ.2527 ไม่ใช้แบบ กน.
10)

กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบอนุญาตฯ (แบบ อ.2)
เป็นเอกสารกระดาษพร้อมประทับตรา
และผู้มีอํานาจลงนามในแบบฟอร์ม อ.2
และแจ้งผู้ประกอบการมารับใบอนุญาต
ส่งออกน้ําตาลทราย (สอต.)

กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

-5รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานทีต่ ้องใช้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(ของผู้ประกอบการ/ผู้มอบอํานาจ/ผู้รับมอบ
อํานาจ) ทีม่ ีการลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
2. หนังสือมอบอํานาจ (ฉบับจริง ) (ผู้ประกอบการ)

จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

จํานวน 1 ฉบับ

4. สําเนาหนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ
(ซึ่งระบุรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท)
5. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จํานวน 1 ฉบับ

6. สําเนาหนังสืออนุญาตเป็นบริษัทส่งออกน้ําตาลทราย
(กรณีที่เป็นบริษัทผู้ส่งออกน้ําตาลทรายตาม พรบ.อ้อยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527)
7. หนังสือแจ้งชนิดและปริมาณน้ําตาลทรายผลิตได้จริง คงเหลือ และทีป่ ระสงค์
จะส่งออกของแต่ละโรงงานที่มอบหมาย) (ฉบับจริง )
(กรณีขออนุญาตส่งออกน้ําตาลทรายตาม พรบ.อ้อยและน้ําตาลทราย
พ.ศ.2527 ไปนอกราชอาณาจักร)
8. หนังสือยืนยันหรือรับรองของแต่ละโรงงานที่มอบหมายว่า จะผลิตน้ําตาลทราย
โควตา ก.ในแต่ละฤดูการผลิตจนครบตามจํานวนตามที่คณะกรรมการอ้อย
และน้ําตาลทรายกําหนด) (ฉบับจริง )
(กรณีขออนุญาตส่งออกน้ําตาลทรายตามพรบ.อ้อยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527 ไปนอกราชอาณาจักร)
9. หนังสือของแต่ละโรงงานที่มอบหมายแสดงการส่งมอบน้ําตาลทรายหรือ
ยืนยันทีจ่ ะรับผิดชอบในการส่งมอบน้ําตาลทรายโควตา ข ในแต่ละฤดูการผลิต
ให้แก่บริษทั อ้อยและน้ําตาลไทย จํากัด) (ฉบับจริง )
(กรณีที่เป็นบริษัทผู้ส่งออกน้ําตาลทรายตาม พรบ.อ้อยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527)
10. หนังสือของบริษัทอ้อยและน้ําตาลไทย จํากัด แสดงการรับมอบน้ําตาลทราย
หรือรับรองที่จะรับผิดชอบในการส่งออกน้ําตาลทรายโควตาในส่วนของ
แต่ละโรงงานที่มอบหมาย (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 1 ฉบับ)
(กรณีขออนุญาตส่งออกน้ําตาลทรายตามพรบ.อ้อยและน้ําตาลทราย
พ.ศ.2527 ไปนอกราชอาณาจักร)
11. หนังสืออนุญาตให้ส่งน้ําตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร กน.10 ฉบับจริง
(กรณีขออนุญาตส่งออกน้ําตาลทรายตาม พรบ.อ้อยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527 ไปนอกราชอาณาจักร)

จํานวน 1 ฉบับ

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

จํานวน 1 ฉบับ

จํานวน 1 ฉบับ

จํานวน 2 ฉบับ

จํานวน 1 ฉบับ

-6เอกสารหรือหลักฐานทีต่ ้องใช้
12. สําเนาเอกสารหลักฐานการซื้อขาย;invoice / packing list/ BL
13. สําเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ เอกสารการชําระค่าสินค้า/LC
ชนิดเพิกถอนไม่ได้ที่ระบุผู้รับซื้อ เมืองตราส่ง ปริมาณ ราคา และมูลค่า
เงื่อนไขการซื้อขาย รวมทั้งระยะเวลาการส่งมอบ และเอกสารการชําระเงิน
ด้วยวิธีอื่นนอกจากเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เรื่อง กําหนดให้ใช้เอกสารการชําระ
เงินด้วยวิธีอื่นนอกจากเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต ลงวันที่ 29กันยายน
พ.ศ .2549
14. แบบฟอร์มใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร : แบบ อ.2
(ฉบับจริง) (ซื้อแบบฟอร์มชุดละ 30 บาท)

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

จํานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
1. websiteของสอน. (www.ocsb.go.th)
2. จดหมาย/ โทรศัพท์/ โทรสาร
(สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
10400 โทร./โทรสาร 02 354 3443)

