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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรั บการจัดสรรปริมาณข้ าวเพื่อการออกหนังสือรั บรองการส่ งออกไปสหภาพ
ยุโรป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองบริ หารการค้ าข้ าว
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับการจัดสรรปริ มาณข้ าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กองบริ หารการค้ าข้ าว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื ่ อง ผลการจัดสรรปริ มาณข้าวเพือ่ การออกหนังสื อรับรองการส่งออกไป
สหภาพยุโรป พ.ศ....(ของแต่ละปี )
2)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื ่ อง หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื อ่ นไขในการคืนส่วนจัดสรร การโอนส่วนจัดสรร
การขอหนังสื อรับรองการส่งออก การยกเลิ กหนังสื อรับรองการส่งออก การคื นค่าธรรมเนี ยมพิ เศษ และการ
รายงานการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป พ.ศ.2556

3)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่ อง การกํ าหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมพิ เศษในการส่งออกสิ นค้าข้าวไปสหภาพยุโรป
(ฉบับที ่ 4) พ.ศ.2548

4)

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ว่าด้วยการส่งสิ นค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที ่ 76) พ.ศ.2539

5)

ระเบี ยบกระทรวงพาณิ ชย์ ว่าด้วยการเรี ยกเก็บและวิ ธีชําระค่าธรรมเนี ยมพิ เศษในการส่งออกสิ นค้าข้าวไป
สหภาพยุโรป พ.ศ.2553

6)

ระเบี ยบกระทรวงพาณิ ชย์ ว่าด้วยการจัดสรรปริ มาณข้าวเพือ่ การออกหนังสื อรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป
พ.ศ.2556

6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไม่มี
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ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การส่งออกข้ าวภายใต้ โควตาภาษี ไปสหภาพยุโรป
21/05/2558 15:35
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กองบริ หารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 02-5474833 โทรสาร 02-5474821)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาข้ าวไปสหภาพยุโรป
ข้ าวขาว จัดสรรดังนี ้
(1) จัดสรรร้ อยละ80 ของปริ มาณ 21,455 ตัน ที่ได้ รับจากสหภาพยุโรปให้ แก่ผ้ สู ง่ ออกที่มีประวัติการส่งออกข้ าวขาวไป
สหภาพยุโรปในช่วง3 ปี ย้อนหลังจากรายงานการส่งออกข้ าวไปสหภาพยุโรปกับกรมการค้ าต่างประเทศ
(2) จัดสรรร้ อยละ20 ที่เหลือให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการค้ าข้ าวที่ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้สง่ ออกข้ าวไว้ กบั กรมการค้ าต่างประเทศ
และปั จจุบนั ยังคงมีสถานภาพเป็ นผู้สง่ ออกข้ าวที่มีปริ มาณหรื อมูลค่าการส่งออกข้ าวไปต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึง่ ใน
รอบของปี ก่อนการจัดสรรสูงกว่าการส่งออกในรอบปี ก่อนหน้ านัน้
ข้ าวหัก จัดสรรร้ อยละ100 เต็มตามปริ มาณที่ได้ รับจากสหภาพยุโรปให้ แก่ผ้ สู ง่ ออกที่มีประวัติการส่งออกข้ าวหักไป
สหภาพยุโรปในช่วง3 ปี ย้อนหลังจากรายงานการส่งออกข้ าวไปสหภาพยุโรปกับกรมการค้ าต่างประเทศ
การประกาศผลและการแจ้ งยืนยันขอรับส่วนจัดสรร
กรมฯ จะออกประกาศผลการจัดสรรโควตาข้ าวไปสหภาพยุโรปให้ แก่ผ้ สู ง่ ออกทราบในแต่ละปี ซึง่ ผู้สง่ ออกที่ได้ รับส่วน
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จัดสรรจะต้ องแจ้ งยืนยันขอรับส่วนจัดสรรฯ ตามแบบ ยร.1 ต่อกองบริ หารการค้ าข้ าวภายในกําหนด5 วันทําการนับแต่
วันที่ประกาศฯหากไม่แจ้ งยืนยันภายในเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์สว่ นจัดสรร
การคืนและการโอนส่วนจัดสรร
ผู้สง่ ออกที่ได้ แจ้ งยืนยันขอรับส่วนจัดสรรไปแล้ วและต้ องการจะคืนส่วนจัดสรรฯให้ แจ้ งเป็ นหนังสือต่อกองบริหารการค้ า
ข้ าวภายในกําหนด3 วันทําการ นับแต่วนั ที่ครบกําหนดการแจ้ งยืนยันขอรับส่วนจัดสรร
ผู้สง่ ออกที่ได้ รับส่วนจัดสรรปริ มาณไม่เกิน 50 ตัน และแจ้ งยืนยันไว้ แล้ วหากต้ องการโอนส่วนจัดสรรให้ แจ้ งการโอนตาม
แบบ ยร.2 ต่อกองบริ หารการค้ าข้ าว กรมการค้ าต่างประเทศ
การขอหนังสือรับรองการส่งออก
(1) ให้ ยื่นคําขอตามแบบ ยร.3 พร้ อมด้ วยแบบหนังสือรับรองการส่งออกข้ าวไปสหภาพยุโรป Export Certificate: EC ต่อ
สํานักบริ การการค้ าต่างประเทศกรมการค้ าต่างประเทศ โดยสามารถยื่นขอล่วงหน้ าได้ 10 วันทําการ ก่อนวันที่สหภาพ
ยุโรปเปิ ดให้ ยื่นขอใบอนุญาตนําเข้ า (Import License) ในแต่ละงวด (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่คมู่ ือการออก
ใบอนุญาตส่งออกสินค้ าที่มีมาตรการส่งออก สํานักบริ การการค้ าต่างประเทศ กรมการค้ าต่างประเทศ
(2) ผู้สง่ ออกที่ขอหนังสือรับรองฯ สําหรับข้ าวขาว จะต้ องยื่นคําร้ องขอชําระค่าธรรมเนียมพิเศษในอัตราตันละ 2,500
บาท ตามแบบ ยร.4 ที่กองคลังกรมการค้ าต่างประเทศ และนําใบเสร็ จรับเงินไปแสดงประกอบการขอหนังสือรับรองฯ ที่
สํานักบริ การการค้ าต่างประเทศ
(3) จัดส่งต้ นฉบับและสําเนาคูฉ่ บับให้ แก่ผ้ ซู ื ้อในสหภาพยุโรปเพื่อนําไปยื่นขอใบอนุญาตนําเข้ า (Import License)
ภายใน10 วันทําการแรกของแต่ละงวดที่สหภาพยุโรปกําหนด
การยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออกและการคืนค่าธรรมเนียมพิเศษ
ผู้สง่ ออกที่ได้ รับหนังสือรับรองฯ ไปแล้ วแต่ไม่ได้ นําไปใช้ หรื อนําไปใช้ ไม่ทนั ภายในเวลาที่สหภาพยุโรปกําหนดและ
ประสงค์ที่จะขอยกเลิกเพื่อคงสิทธิสว่ นจัดสรรฯ ให้ แจ้ งยกเลิกเป็ นหนังสือพร้ อมนําส่งต้ นฉบับคืนที่สํานักบริ การการค้ า
ต่างประเทศ โดยในงวดเดือนกรกฎาคมให้ สง่ คืนภายใน10 วันทําการแรกของเดือนกรกฎาคมของปี โควตานัน้ ๆ ซึ่งกรมฯ
จะนําค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้ ชําระไว้ แล้ วไปหักใช้ กบั การชําระค่าธรรมเนียมพิเศษในการขอหนังสือรับรองฯ ครัง้ ต่อไป
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ภายในปี โควตานัน้ ๆ
การรายงานการส่งออกข้ าวไปสหภาพยุโรปเพื่อเก็บประวัตแิ ละใช้ เป็ นฐานในการคํานวณส่วนจัดสรรฯ
ผู้สง่ ออกที่มีการส่งออกข้ าวขาวและข้ าวหักไปสหภาพยุโรปทังในและนอกโควตาที
้
่ต้องการเก็บประวัตเิ พื่อใช้ เป็ นฐานใน
การคํานวณส่วนจัดสรรในปี ตอ่ ไปให้ ยื่นรายงานการส่งออกข้ าวตามแบบ ยร.5 (กรณีใช้ หนังสือรับรอง) และแบบ ยร.6
(กรณีไม่ใช้ หนังสือรับรอง) ที่กองบริ หารการค้ าข้ าวกรมการค้ าต่างประเทศ พร้ อมเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ ในคูม่ ือใน
หัวข้ อ 15
การส่งรายงานให้ สง่ ภายใน120 วันนับแต่วนั ส่งออกแต่ละครัง้ เว้ นแต่ในเดือนกรกฎาคมให้ สง่ รายงานภายใน90 วันนับแต่
วันส่งออกแต่ละครัง้ โดยเอกสารหลักฐานที่นํามาแสดงจะต้ องมีรายละเอียดถูกต้ องตรงกันในสาระสําคัญของการส่งออก
เช่น ชนิดข้ าว ปริ มาณข้ าว ชื่อเรื อ ประเทศปลายทาง เลขที่ต้ คู อนเทนเนอร์ และชื่อที่อยูผ่ ้ รู ับสินค้ า เป็ นต้ น

หมายเหตุ : 1. หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ น ขอให้ ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมในระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้ อง
2. ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
บริ การประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว กรณีที่คําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ น
เหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่ องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว
มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว
และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน ทังนี
้ ้ จะมีการแจ้ ง
ผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ตรวจสอบความถูกต้ องของ 1 เดือน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
กองบริ หาร

หมายเหตุ

(ประกาศ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เอกสารรายงานการส่งออก
ข้ าวไปสหภาพยุโรปของทุก
รายบริ ษัทที่มีการส่งออก
ข้ าวไปสหภาพยุโรป

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
การค้ าข้ าว

หมายเหตุ

กําหนดให้ รายงาน
ภายใน 120 วัน
นับแต่วนั ที่สง่ ออก
ยกเว้ นเดือน
กรกฎาคมให้
รายงานภายใน 90
วัน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 เดือน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยื นยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
กรมการค้ า
การส่งออกข้ าว ต่างประเทศ
ไปสหภาพยุโรป
(Export
Certificate: EC)
กรณีในโควตา
ใบอนุญาตให้ สง่ กรมการค้ า

0

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที่

3)

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สินค้ าข้ าวออกไป
นอก
ราชอาณาจักร
ใบขนสินค้ าขา
ออกที่สลัก
รายการถูกต้ อง
และรับรองโดย
เจ้ าหน้ าที่
ศุลกากร
ใบตราส่งสินค้ า
ทางเรื อ (Bill of
Lading : B/L)
หรื อใบตราส่ง
สินค้ าทางอากาศ
(Air Waybill)
เอกสารนําเข้ า
ข้ าวจากสหภาพ
ยุโรปที่รับรองโดย
ผู้สง่ ออกและผู้นํา
เข้ า

ต่างประเทศ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมศุลกากร

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) การชําระค่ าธรรมเนียมพิเศษในการส่ งออกข้ าวไปสหภาพยุโรป (ข้ าวขาว)
ค่ าธรรมเนียม 2,500 บาท
หมายเหตุ (เสี ยค่าธรรมเนี ยมในอัตรา 2,500 บาท/ตัน ที ก่ องคลัง)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สายด่วน 1385 กรมการค้ าต่างประเทศ
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2)
3)

หมายเหตุ (www.dft.go.th)
ช่ องทางการร้ องเรี ยน สายด่วนกรมการค้ าต่างประเทศ1385
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มเกี่ยวกับการจัดสรรโควตาข้ าว EU
2)

แบบฟอร์ มเกี่ยวกับการจัดสรรโควตาข้ าว EU
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

03/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
อาภรณ์ เกษภิญโญ
Charus Kittisomboonsuk
APICHITRA APIRACHAJIT

