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ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย 
ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออกน้ําตาลทราย 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาตให้ส่งออก
น้ําตาลทรายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  (๒๐)  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและมาตรา  ๔๘  
แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย  พ .ศ .  ๒๕๒๗  คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย  ว่าด้วยการอนุญาต
ให้ส่งออกน้ําตาลทราย  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่งออกน้ําตาลทราย  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“น้ําตาลทราย”  หมายความว่า  น้ําตาลทรายขาว  น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์  น้ําตาลทรายดิบ  

น้ําตาลทรายชนิดพิเศษ  หรือน้ําตาลทรายชนิดอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการกําหนดให้โรงงานผลิตและจําหน่ายได้ 
“น้ําตาลทรายภายในราชอาณาจักร”  หมายความว่า  น้ําตาลทรายที่ได้จําหน่ายและขนย้าย 

เพื่อบริโภคภายในราชอาณาจักร   
“น้ําตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน้ําตาลไทย  จํากัด”  หมายความว่า  น้ําตาลทรายดิบ

ที่โรงงานผลิตและทําสัญญาส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน้ําตาลไทย  จํากัด  จําหน่ายและนําราคาที่ได้จาก
การส่งออกมาใช้สําหรับกําหนดราคาน้ําตาลทรายเพื่อการส่งออก  เพื่อใช้ในการจัดทําประมาณการรายได้  
การกําหนด  และการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ําตาลทราย   

“น้ําตาลทรายเพื่อการส่งออก”  หมายความว่า  น้ําตาลทรายที่ได้จําหน่ายและขนย้ายเพื่อส่งออก
นอกราชอาณาจักร 

“น้ําตาลทรายสํารอง”  หมายความว่า  น้ําตาลทรายขาว  น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์หรือน้ําตาลทราย
ชนิดพิเศษท่ีแต่ละโรงงานต้องสํารองไว้ตามปริมาณที่คณะกรรมการกําหนดโดยคํานวณจากปริมาณ 
การบริโภคน้ําตาลทรายโดยเฉล่ียภายในประเทศหนึ่งเดือนของฤดูการผลิตปีที่ผ่านมา 

“บริษัทส่งออก”  หมายความว่า  บริษัทที่โรงงานหรือกลุ่มโรงงานจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการส่งออก
น้ําตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร  และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการให้เป็นผู้ส่งออกน้ําตาลทราย 

ข้อ ๕ ให้ประธานคณะกรรมการน้ําตาลทรายเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
การอนุญาตให้ส่งออกน้ําตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน้ําตาลไทย  จํากัด 

 
 

ข้อ ๖ ในการส่งออกน้ําตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน้ําตาลไทย  จํากัด  ให้บริษัท  
อ้อยและน้ําตาลไทย  จํากัด  หรือบริษัทส่งออกซึ่งบริษัท  อ้อยและน้ําตาลไทย  จํากัด  มอบหมาย 
ย่ืนคําขอรับหนังสืออนุญาตส่งออกน้ําตาลทรายต่อคณะกรรมการน้ําตาลทรายหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
น้ําตาลทรายมอบหมาย  ตามแบบ  กน.  ๙  ท้ายระเบียบนี้  โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและ
ปริมาณนํ้าตาลทรายที่ประสงค์จะส่งออกตามสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อในต่างประเทศ  และย่ืนสําเนา 
ภาพถ่ายเอกสารสัญญาซื้อขายดังกล่าวที่ได้รับรองความถูกต้องแล้ว  และเอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการ
น้ําตาลทรายกําหนด 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการน้ําตาลทรายหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการน้ําตาลทรายมอบหมายพิจารณา
คําขอรับหนังสืออนุญาตส่งออกน้ําตาลทรายและเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๖  เม่ือครบถ้วนถูกต้องแล้ว  
ให้ออกหนังสืออนุญาตแก่ผู้ ย่ืนคําขอ  ตามแบบ  กน.  ๑๐  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตไปยังกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  เพื่อดําเนินการต่อไป 

หนังสืออนุญาตตามวรรคหน่ึงมีอายุสามสิบวันนับแต่วันออกหนังสืออนุญาต  และอาจต่ออายุ 
ได้สองคร้ัง  คร้ังละสามสิบวัน  โดยให้ย่ืนคําขอต่ออายุหนังสืออนุญาตต่อสํานักงานภายในเจ็ดวัน 
ก่อนหนังสืออนุญาตน้ันหมดอายุ 

ข้อ ๘ เม่ือได้ส่งออกน้ําตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน้ําตาลไทย  จํากัด  แล้ว   
ให้บริษัทส่งออกรายงานต่อคณะกรรมการน้ําตาลทรายหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการน้ําตาลทรายมอบหมาย 
ตามแบบ  กน.  ๑๑  ท้ายระเบียบนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันส่งออก 

หมวด  ๒ 
การอนุญาตให้ส่งออกน้ําตาลทรายเพื่อการส่งออก 

 
 

ข้อ ๙ โรงงานที่จะผลิตน้ําตาลทรายเพื่อการส่งออกได้นั้นจะต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลิตน้ําตาลทรายสํารองของแต่ละฤดูการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณตามที่คณะกรรมการกําหนด  

หรือได้ให้โรงงานอื่นผลิตทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
(๒) ผลิตน้ําตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน้ําตาลไทย  จํากัด  ต้องมีคุณภาพและ

ปริมาณตามที่ได้ทําสัญญาไว้กับบริษัท  อ้อยและน้ําตาลไทย  จํากัด  หรือได้ให้โรงงานอื่นผลิตทดแทน 
ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

ในกรณีที่โรงงานใดผลิตน้ําตาลทรายตาม  (๒)  ยังไม่ครบตามปริมาณที่ได้ทําสัญญาไว้กับบริษัท  
อ้อยและน้ําตาลไทย  จํากัด  หากประสงค์จะส่งออกน้ําตาลทรายไปก่อนในช่วงระหว่างเปิดหีบ  โรงงาน
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ต้องมีหนังสือยืนยันว่าสามารถส่งมอบน้ําตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและนํ้าตาลไทย  จํากัด   
ได้ทันตามสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อในต่างประเทศ   

ข้อ ๑๐ โรงงานตามข้อ  ๙  ที่ประสงค์จะมอบหมายให้บริษัทส่งออกใดเป็นผู้ส่งออกน้ําตาลทรายของตน  
ให้แจ้งการมอบหมายเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการนํ้าตาลทราย  หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการน้ําตาลทราย
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ ให้บริษัทส่งออกที่ได้รับมอบหมายตามข้อ  ๑๐  ย่ืนคําขอรับหนังสืออนุญาตส่งออก
น้ําตาลทรายต่อคณะกรรมการนํ้าตาลทราย  หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการน้ําตาลทรายมอบหมาย  ตามแบบ  กน.  ๙  
ท้ายระเบียบนี้  โดยมีหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด  คุณภาพ  และปริมาณนํ้าตาลทรายของโรงงานท่ีประสงค์ 
จะส่งออกตามสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อในต่างประเทศ  พร้อมทั้งสําเนาภาพถ่ายเอกสารสัญญาซื้อขายดังกล่าว
ที่ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 

(๒) รายละเอียดเก่ียวกับชนิด  คุณภาพ  และปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตได้จริงและที่คงเหลือ
ของโรงงาน 

(๓) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการน้ําตาลทรายกําหนด 
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการน้ําตาลทรายหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการน้ําตาลทรายมอบหมายพิจารณา

คําขอรับหนังสืออนุญาตส่งออกน้ําตาลทรายและเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๑๑  เม่ือครบถ้วนถูกต้อง
แล้วให้ออกหนังสืออนุญาตแก่ผู้ย่ืนคําขอ  ตามแบบ  กน.  ๑๐  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตไปยังกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  เพื่อดําเนินการต่อไป   

ข้อ ๑๓ เม่ือได้ส่งออกน้ําตาลทรายแล้ว  ให้บริษัทส่งออกที่ ได้ รับมอบหมายรายงานต่อ
คณะกรรมการน้ําตาลทรายหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการนํ้าตาลทรายมอบหมาย  ตามแบบ  กน.  ๑๑   
ท้ายระเบียบนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันส่งออก 

หมวด  ๓ 
บริษัทส่งออก 

 
 

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาให้บริษัทใดเป็นบริษัทส่งออก  ให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าย่ีสิบล้านบาท 
(๒) มีกรรมการของบริษัทโรงงานของกลุ่มโรงงานท่ีขออนุญาตร่วมเป็นกรรมการของบริษัท 

ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทส่งออกอยู่ด้วย 
(๓) มีปริมาณการส่งออกน้ําตาลทรายเพื่อการส่งออกรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าสองแสนตัน 
(๔) มีโกดังหรือไซโลเป็นของตนเองหรือที่เช่าใช้บริการอยู่พร้อมแล้ว 
(๕) มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการขนถ่ายน้ําตาลทรายตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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ข้อ ๑๕ บริษัทส่งออกที่กลุ่มโรงงานแต่ละกลุ่มจัดตั้งขึ้นเพื่อมอบหมายให้ดําเนินการส่งออก
น้ําตาลทรายเพื่อการส่งออกให้จัดตั้งได้เพียงกลุ่มละหนึ่งบริษัท 

ข้อ ๑๖ บริษัทใดประสงค์จะเป็นบริษัทส่งออกตามระเบียบนี้  ให้ย่ืนคําขอพร้อมทั้งหนังสือจาก
กลุ่มโรงงานท่ีมอบหมายให้ดําเนินการส่งออกน้ําตาลทรายเพื่อการส่งออก  และหลักฐานที่เก่ียวข้องต่อ
สํานักงานเพื่อตรวจสอบและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  เม่ือได้รับอนุญาต
เป็นบริษัทส่งออกจากคณะกรรมการแล้ว  ให้เลขาธิการออกหนังสืออนุญาต  ตามแบบ  กอน.  ๑   
ท้ายระเบียบนี้ให้แก่บริษัทนั้น 

หนังสืออนุญาตตามวรรคหน่ึงมีอายุห้าปีนับแต่วันออกหนังสืออนุญาต  และอาจต่ออายุได้ 
คร้ังละห้าปี  โดยให้ย่ืนคําขอต่ออายุหนังสืออนุญาตต่อสํานักงานภายในหกสิบวันก่อนหนังสืออนุญาตน้ันหมดอายุ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีจําเป็นหรือเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําตาลทรายภายในราชอาณาจักร  หรือน้ําตาลทราย
ภายในราชอาณาจักรมีราคาสูงขึ้นผิดปกติ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งระงับมิให้โรงงานส่งออกน้ําตาลทราย 
เพื่อการส่งออก   

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่บริษัทส่งออกไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการ  คณะกรรมการอ้อย  คณะกรรมการน้ําตาลทราย  คณะกรรมการบริหาร  หรือคณะกรรมการ
บริหารกองทุน  อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย  
หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๑๔  ให้คณะกรรมการเพิกถอนหนังสืออนุญาตบริษัทส่งออก 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๙ ให้บริษัทส่งออกที่ได้รับหนังสืออนุญาตในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับย่ืนคําขอรับ
หนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พสุ  โลหารชุน 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประธานกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย 



 
แบบ กอน. ๑          หนังสืออนญุาตที่……… 

 
    หนังสืออนญุาต 

   บริษัทส่งออกน ้าตาลทราย 
 

บนี้ให้ไว้แก่หนังสืออนุญาตฉบั ...............................................................................
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ..................... ตรอก ............................... ซอย/ถนน.............................. 
หมู่ที่ ........................... ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต .................................. 
จังหวัด ........................................................ เพื่อแสดงว่าเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทส่งออก
น้ าตาลทรายตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออก 
น้ าตาลทราย พ.ศ. .... 
  ทั้งนี้ ให้บริษัทส่งออกน้ าตาลทรายที่ได้รับอนุญาตถือปฏิบัติตามระเบียบและประกาศ 
ที่คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายก าหนด 
                  หนังสืออนุญาตฉบับนี้ออกให้ เมื่อวันที่  ............. เดือน .................... พ.ศ. ....  
สิ้นอายวุันที ่............. เดือน .................... พ.ศ. ....  
 
 
           (......................................................) 
 
     เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ      ต้องยื่นขอต่อหนังสืออนุญาตภายในหกสิบวันก่อนวันที่หนังสืออนุญาตสิ้นอาย ุ



 แบบ  กน. ๙

เลขท่ีรับ
วันท่ีรับ    
ผู้รับ

๑. รายละเอียดตัวแทนผู้ขออนุญาตและผู้ซื้อนํ้าตาลทราย
ผู้แทนผู้ขออนุญาตโดย

ผู้ซื้อนํ้าตาลทราย

๒. รายละเอียดนํ้าตาลทรายท่ีขออนุญาต
เมตริกตัน/กระสอบ

ปริมาณท่ีแจ้งรับนํ้าตาลทราย เมตริกตัน/กระสอบ
เผื่อนํ้าหนักขาดกระสอบละ ๐.๖ กิโลกรัมเป็นจํานวน เมตริกตัน/กระสอบ
ปริมาณท่ีขออนุญาตรวมท้ังสิ้น เมตริกตัน หรือ กระสอบ
๓. ปริมาณนํ้าตาลทรายท่ีผลิตได้จริง คงเหลือและประสงค์จะส่งออกของแตล่ะโรงงานท่ีมอบหมาย  

หน่วย: กระสอบ/๑๐๐ กก.
         ปริมาณท่ีประสงค์จะส่งออก

                               เพียงวันท่ี.................................................................  
ขาว บริสุทธ์ิ ดิบ อ่ืนๆ

รวม
 ปริมาณการผลิต คงเหลือของแต่ละโรงงานต้องไม่เกินเจ็ดวัน ก่อนวันยื่นคําร้องขอรับหนังสืออนุญาตส่งออกนํ้าตาลทราย
๓. หลักฐานการประกอบการพิจารณา
๑. หนังสือแจ้งความประสงค์มอบหมายให้บริษัทส่งออกใดเป็นผู้ส่งออกนํ้าตาลทราย
๒. สําเนาภาพถ่ายสัญญาซื้อขายนํ้าตาลทราย เลขท่ี............................................................................... ลงวันท่ี ..................................
๓. สําเนาภาพถ่ายเลตเตอร์ออฟเครดิต เลขท่ี........................................................................................ ลงวันท่ี ...................................
๔. สําเนาภาพถ่าย TELEX ผู้ซื้อ.................................................................................................... ลงวันท่ี  ..................................
 

ขอรับรองว่าข้อความท่ีกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงช่ือ............................................................ ผู้ขออนุญาต
       (                                             )
       .................../...................../..................

ท่ีอยู่

ปริมาณตามสัญญา

                                                   คําร้องขอรับหนังสืออนุญาต
                                                  ส่งน้ําตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร

โรงงาน
ปริมาณท่ีผลิตและคงเหลือ

ท่ีอยู่

ท่ีอยู่

ฤดูการผลิตปี

ผู้รับมอบนํ้าตาลทราย

ประเภท

วันท่ีส่งออก (โดยประมาณ)

ชนิด

ทะเบียนการค้า

ปลายทางประเทศ

มูลค่าต่อหน่วย

โดยพาหนะ



 แบบ  กน. ๑๐

 เลขที่ออก
 วันที่หมดอายุ   

๑. ตัวแทนผู้ขออนุญาต
ชื่อ

เลขที่ ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต
 

๒. รายละเอียดผู้ซ้ือน้ําตาลทราย ๓. ผู้รับน้ําตาลทราย
ชื่อ ชื่อ

ประเทศปลายทาง
พาหนะ

๔. รายละเอียดน้ําตาลทรายที่อนุญาต
กระสอบ หรือ เมตริกตัน

ปริมาณที่แจ้งรับน้ําตาลทราย กระสอบ หรือ เมตริกตัน
วันที่ส่งออก มูลค่าต่อหน่วย ประภท
ปริมาณที่อนุญาต กระสอบ/เมตริกตัน แยกได้ดังนี้   
ลําดับ

 
๕. เง่ือนไขการอนุญาต
๑. เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออกน้ําตาลทราย พ.ศ. ....
๒. สําเนาภาพถ่ายสัญญาซ้ือขายน้ําตาลทราย เลขที่.......................................................ลงวันที่ .............................................
๓. สําเนาภาพถ่ายเลตเตอร์ออฟเครดิต เลขที่................................................................ ลงวันที่..............................................
๔. ตามคําร้อง กอน..........เลขที่รับ ............................................................................ ลงวันที่ .............................................
๕. อื่นๆ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
อนุญาตให้ส่งออกน้ําตาลทรายตามรายการดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออกน้ําตาลทราย
 พ.ศ. .... ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒๐) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗

ใบขนสินค้าเลขที่..................................................... ออกให้เมื่อวันที่ .........................................................................
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้อนุญาต
คณะกรรมการ..................../บุคคลที่คณะกรรมการ..............มอบหมาย

                                                หนังสืออนุญาตให้ส่งน้ําตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร
 

ทะเบียนการค้า

ที่อยู่ จังหวัด

โรงงาน

ชนิด

ที่อยู่
ที่อยู่

ปริมาณตามสัญญา ฤดูการผลิตปี

ปริมาณที่อนุญาต



แบบ กน. ๑๑

เลขที่ .........................

        ข้าพเจ้า/บริษัท ……………………………………………………ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ขออนุญาต โดยนาย/นาง/นางสาว ………….……..………………………………………ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท/ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอํานาจทําการแทน

ขอยื่นรายงานต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออกน้ําตาลทราย พ.ศ. .... ประกาศ ณ วันที่  ……... เพื่อรายงานรายละเอียดการส่งออกน้ําตาลทราย ดังนี้ :- 

      โดยพาหนะ ..................................................... ช่วงเวลาส่งมอบ .................................................................. …ปลายทางประเทศ……………………………….….ตามใบอนุญาตกรมการค้าต่างประเทศ ที่………...………………..……ลงวันที่…………………………………

เลตเตอร์ออฟเครติด เลขที่ ............................................................. ลงวันที่ .....……...…....................…สัญญาซื้อขายเลขที่ ……………..………….....………………….ลงวันที่ …………………………………….ช่วงเวลาส่งมอบ………………………………………………………..

หนังสืออนุญาต แบบ กน. ๑๐  เลขที่ .............................................................. … ลงวันที่ …………………………….ปริมาณตามสัญญา….......................................... ……………………….เมตริกตัน/กระสอบ ชนิด……………………………….. ปีการผลิต………………………………

มูลค่าต่อเมตริกตัน .................................................. มูลค่ารวม......................................................... เหรียญสหรัฐ หรือ ................................................... บาท ค่าโพล...........................................ความชื้น ..........................................ประเภทที่ส่งมอบ ...........................................
ลําดับ โรงงาน ปริมาณตาม อ ๒ ปริมาณตาม แบบ  กน. ๑๐ ปริมาณการส่งออก ปริมาณตาม BL ลําดับ โรงงาน ปริมาณตาม อ ๒ ปริมาณตาม แบบ  กน. ๑๐ ปริมาณการส่งออก ปริมาณตาม BL

     ทําที่ทําการส่งมอบ ............................................................. จํานวน ..................................................... กระสอบ/เมตริกตัน               ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
     ทําที่ทําการส่งมอบ ............................................................. จํานวน ..................................................... กระสอบ/เมตริกตัน    ลงชื่อ ผู้รายงาน

     ทําที่ทําการส่งมอบ ............................................................. จํานวน ..................................................... กระสอบ/เมตริกตัน

     ทําที่ทําการส่งมอบ ............................................................. จํานวน ..................................................... กระสอบ/เมตริกตัน    ลงชื่อ ผู้รับรายงาน

แบบรายงานรายละเอียดการส่งออกน้ําตาลทราย

                                                             

                                                             

    ...…...../...……........../...…….........


