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ประกาศส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค้าร้องขอรับหนังสืออนุญาตส่งนา้ ตาลทราย
ออกนอกราชอาณาจักร และค้าขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2561
โดยที่คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายได้ออกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออกน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงพาณิชย์ได้มีค้าสั่งที่ 569/2554
ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554 มอบอ้านาจให้ข้าราชการส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
มีอ้านาจในการพิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตและหนังสือรับรอง Certificate for Quota Eligbility
ให้ ส่งน้ าตาลทรายขาว น้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้าตาลทรายดิบ และน้าตาลทรายแดงออกนอก
ราชอาณาจักร และให้มีอ้านาจลงนามก้ากับการแก้ไขในใบอนุญาตและหนังสือรับรอง Certificate for
Quota Eligbility เพื่อให้ เป็น ไปตามนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิ ก ส์
ประเทศไทย 4.0 อั น เป็ น การอ้า นวยความสะดวกทางการค้ า รวมถึง การลดขันตอนการปฏิบัติ
ในการปฏิบัติงาน
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 8 ประกอบมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2544 และข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13
แห่งระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออกน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย จึงออกประกาศไว้ ดังนี
ข้อ 1 ในประกาศนี
“ค้าร้องขอรับหนังสืออนุญาตส่งน้าตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร (แบบ กน.9) และค้าขอรับ
ใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ อ.1) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
ค้ า ร้ อ งขอรั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตส่ ง น้ า ตาลทรายออกนอกราชอาณาจั ก ร หรื อ ค้ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต
ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร ที่ได้ด้าเนินการผ่านการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
“หนังสืออนุญาตให้ส่งน้าตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร (แบบ กน.10) และใบอนุญาต
ให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ อ.2) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า
หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ส่ ง น้ า ตาลทรายออกนอกราชอาณาจั ก ร หรื อ ใบอนุ ญ าตให้ ส่ ง สิ น ค้ า ออกไป
นอกราชอาณาจักร ที่ได้ด้าเนินการผ่านการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 2 ให้บริษัทส่งออกที่ประสงค์จะยื่นค้าร้องขอรับหนังสืออนุญาตส่งน้าตาลทรายออกนอก
ราชอาณาจักร (แบบ กน.9) และค้าขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจั กร (แบบ อ.1)
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นค้าร้องขอลงทะเบียนตามคูม่ ือการใช้งานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นค้าร้อง
ขอส่งออกน้าตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แนบท้ายประกาศนี
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ข้อ 3 ให้ บ ริ ษั ท ส่ ง ออกยื่ น ค้ า ร้ อ งขอรั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตส่ ง น้ า ตา ลทรายออกนอก
ราชอาณาจักร (แบบ กน.9) และค้าขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ อ.1)
โดยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ตามคู่ มือ การใช้ง านระบบยื่ นค้ าร้ องขอส่ง ออกน้าตาลทรายไปนอก
ราชอาณาจักรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แนบท้ายประกาศนี
ข้อ 4 ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจพิจารณาค้าร้องขอรับหนังสืออนุญาตส่งน้าตาลทรายออกนอก
ราชอาณาจักร (แบบ กน.9) และค้าขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ อ.1)
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้ส่งน้าตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร
(แบบ กน.10) และใบอนุ ญ าตให้ ส่ ง สิ น ค้ า ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร (แบบ อ.2) โดยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามคู่มือการใช้งานระบบการพิจารณาค้าร้องขอส่งน้าตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การอนุมัติ (แบบ กน.10) และคู่มือการใช้งานระบบการพิจารณา
ค้าร้องขอส่งน้าตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การอนุมัติ (แบบ อ.2)
แนบท้ายประกาศนี
ข้อ 5 ให้ บริษัทส่งออกที่ไ ด้ส่งน้าตาลทรายออกนอกราชอาณาจักรแล้ว รายงานการส่ง
น้าตาลทรายออกนอกราชอาณาจักรตามแบบรายงานรายละเอียดการส่งออกน้าตาลทรายโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามคู่มือการใช้งานระบบการรายงาน (แบบ กน.11) แนบท้ายประกาศ
ข้อ 6 บริษัทส่งออกที่ได้ขึนทะเบียนเป็นสมาชิกระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของส้านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายอยู่ก่อนวันที่ประกาศนีมีผลใช้บังคับ ให้สามารถยื่นค้าร้องขอรับ
หนังสืออนุญาตส่งน้าตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร (แบบ กน.9) และค้าขอรับใบอนุญาตส่งสินค้า
ออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ อ.1) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี แต่ทังนีไม่เกิน
สามสิบวันนับจากวันที่ประกาศนีมีผลใช้บังคับ
ข้อ 7 การยื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นค้าร้องขอส่งออกน้าตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 2 การยื่นค้าร้องขอรับหนังสืออนุญาตส่งน้าตาลทรายออกนอก
ราชอาณาจักร (แบบ กน.9) และค้าขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ อ.1)
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 3 การรายงานเมื่อได้ส่งน้าตาลทรายออกนอกราชอาณาจักรแล้ว
ตามข้อ 5 บริษัทส่งออกจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ก้าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออก
น้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วรวรรณ ชิตอรุณ
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและนา้ ตาลทราย

