แผนภูมิขั้นตอนการส่งออก
แร่ธาตุ
ผู้ส่งออก
สมัครเป็นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่
สภาการเหมื
องแร่
v

ขออนุญาตส่งออก
เฉพาะแร่ที่อยู่ในความควบคุมการส่งออก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
และขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
สํานักบริการการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ขอเอกสารการรับรองเพิ่มเติม
ตามที่ประเทศผู้นําเข้าต้องการ

ผ่านพิธีการศุลกากร
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Paperless)
• ส่งข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

ส่งออก
บริหารสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
ตามที่ผู้ส่งออกได้รับ
เช่น BOI, 19 ทวิ, FREE ZONE

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปรับปรุงข้อมูล 2557

กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป : แร่ธาตุ
สินค้า / พิกัด
• แร่แบไรต์
2511.20.00
• แร่โดโลไมต์
2518.30.00
• แร่ยบิ ซัม
2520.20.00
• แร่เฟลต์สปาร์
2529.10.00
• แร่เหล็ก
2601.20.00
• แร่ทองแดง
2603.00.00
• แร่สงั กะสี
2608.00.00
• แร่ดบี ุก
2609.00.00

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

ขั้นตอนการส่งออก

เอกสาร / ใบรับรอง

1. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
พ.ศ. 2510

1. สมัครเป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่

2. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
3. พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516
4. พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
5. พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
6. พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. 2526
7. พระราชกําหนดแก้ไขเพ่มเติมพระราชบัญญัติแร่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528
8. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณีว่าด้วยการขอใบ
อนุญาตนําแร่เข้า และส่งออกนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. 2531

2. ขอใบอนุญาตการส่งแร่ออกนอกราช • แบบคําขอใบอนุญาตการ
อาณาจักร (แบบคําขอ 28) เฉพาะแร่ ส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร
ที่อยู่ในความควบคุมการส่งออกนอก
(แบบคําขอ 28)
ราชอาณาจักรตามรายชื่อใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2516)
ออกตามความในพระราช บัญญัติแร
พ.ศ.2510

• ใบสมัครเป็นสมาชิกสภาการ
เหมืองแร่

อัตราภาษี
ยกเว้นอากรขาออก

หลักฐานที่ใช้ยื่น

หน่วยงานที่ติดต่อ

1. ประเภทประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่ • สภาการเหมืองแร่
โทรศัพท์ : 0-2275-7684-6
(เฉพาะผูส้ มัครสมาชิกสามัญ)
โทรสาร : 0-2692-3321
• เลขที่ประทานบัตร
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบ้าน (สําหรับสมัคร
สมาชิกบุคคลธรรมดา)
• สําเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทที่รับรองการจดทะเบียน
ของนิติบุคคล (สําหรับสมัครสมาชิกนิติ
บุคคล)
2. ประเภทประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่
(เฉพาะผูส้ มัครสมาชิกสมทบ)
• เลขที่อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่/
พิเศษ
• เลขที่ใบอนุญาต
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบ้าน (สําหรับสมัคร
สมาชิกบุคคลธรรมดา)
• สําเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทที่รับรองการจดทะเบียน
ของนิติบุคคล (สําหรับสมัครสมาชิกนิติ
บุคคล)
• ใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 28)
• หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท โดย
คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน
6 เดือน
• Letter of Credit หรือหลักฐานการซ้อขาย
• หลักฐานการยินยอมชําระค่าภาคหลวงแร่
เพิ่มพร้อมทั้งหลักประกันการชําระค่าภาค
หลวงแร่ ได้แก่ เงินสด หรือ เช็คที่ธนาคาร
รับรอง หรือหนังสือฎาประกั
ค้
นธนาคาร
• คําขอวิเคราะห์ตัวอย่างแร่

• ส่วนการอนุญาต
สํานักเหมืองแร่และสัมปทาน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่
โทรศัพทื : 0-2202-3613
: 0-2644-8764
โทรสาร : 0-2202-3613
: 0-2644-8764

กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป : แร่ธาตุ
สินค้า / พิกัด

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

ขั้นตอนการส่งออก

เอกสาร / ใบรับรอง

ขอบเขตการควบคุม 9. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ งการออกหนังสือ 3. ยื่นขอมีบัตรประจําตัวผู้สง่ ออก• บัตรผู้ส่งออก-นําเข้าสินค้า
นําเข้าสินค้า เพื่อใช้ยื่นฟอร์มต่างๆ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้า
แร่ที่ควบคุมการส่งออก
นอกราชอาณาจักรต้อง
ระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่าง เช่น GSP, GSTP, ATIGA, FTA ที่
ประเทศไทยทํากับประเทศต่างๆ กับ
ขออนุญาตส่งออกจาก
ประเทศ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
สํานักบริการการค้าต่างประเทศ
กรมทรัพยากรธรณี
10. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบขอรับ
กรมการค้าต่างประเทศ สนามบินน้ํา
ก่อนการส่งออก ได้แก่
การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด
นนทบุรี โดยลงทะเบียนขอ
สินแร่ดีบุก สินแร่ทองคํา เพื่อขอใช้สิทธิพเิ ศษทางด้านภาษีศุลกากร
Username กลางได้ที่
ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548
สินแร่ทองแดง สินแร่
www.dft.go.th
11. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการตรวจ
สังกะสี สินแร่เหล็ก
คุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้
แร่โดโลไมต์
สิทธิพเิ ศษทางด้านภาษีศุลกากร ลงวันที่ 20
แร่ไพโรฟิลไลต์
ตุลาคม พ.ศ. 2548
แร่เฟลต์สปาร์
4. ยื่นตรวจสอบสินค้าส่งออกกับ สํานัก • ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้าน
12. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการตรวจ
แร่ยิปซัม ดินขาว
บริหารการนําเข้าว่าสินค้าที่ผลิต
ถิ่นกําเนิดของสินค้าที่กรมการค้า
แร่แบไรต์ แร่ที่มีธาตุ
คุณสมบัติทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้สิทธิพเิ ศษ
ถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิด
ต่างประเทศได้รบั รองผลแล้ว
โคลัมเบียม แทนทาลัม
ทางด้านภาษีศุลกากร ลงวันที่ 8 มิถุนายน
ตามที่กาํ หนดไว้ในแต่ละประเทศ
สําหรับสินค้าพิกดั อัตราศุลกากร
หรือทอเรียมและแร่อื่นๆ ท พ.ศ. 2549
โดยลงทะเบียนขอ Username &
ตอนที่ 25 ถึง 97
13. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบขอรับ
มีกัมมันตภาพรังสี
Password ได้ที่ www.dft.go.th
การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด
เพื่อขอใช้สิทธิพเิ ศษทางด้านภาษีศุลกากร
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549
5. ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า,
• หนังสือรับรองถิน่ กําเนิดสินค้า
14. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์
สํานักบริการการค้าต่างประเทศ
- Form CO ทั่วไป
วิธีการ และเงือ่ นไขการขอรับหนังสือสําคัญการ
ตามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
- Form A
ส่งออก-นําเข้าสินค้า โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในแต่ละกลุม่ ประเทศ
- Form D (ATIGA)
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
- Form FTA ต่างๆ
15. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องมาตรการ
และแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าตามกรอบความตกลง FTA ที่
กําหนดไว้ในแต่ละประเทศหรือในแต่ละกลุ่ม
ประเทศได้ที่ www.dft.go.th

หลักฐานที่ใช้ยื่น

หน่วยงานที่ติดต่อ

• คําร้องขอมีบัตรประจําตัวผู้ส่งออก• สํานักบริการการค้าต่างประเทศ
นําเข้าสินค้า
กรมการค้าต่างประเทศ
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
สนามบินน้าํ นนทบุรี
บริษัท ไม่เกิน 3 เดือน
สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
โทรศัพท์ : 0-2547-4829,
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
0-2547-4837
• สําเนาบัตรประชาชนกรรมการหรืออื่น ๆ โทรสาร : 0-2547-4757
www.dft.go.th

• คํารับรองข้อมูลการผลิตสินค้าถูกต้องตาม • สํานักบริหารการนําเข้า
กรมการค้าต่างประเทศ
หลักเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า
โทรศัพท์ : 0-2547-5090,
(พิมพ์จากระบบ)
0-2547-4809
โทรสาร : 0-2547-4807

1. สํานักบริการการค้าต่างประเทศ
• บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
• B/L หรือ Air Waybill หรือใบรับไปรษณีย์ กรมการค้าต่างประเทศ
หรือเอกสารแสดงการขนส่งอื่นๆ เช่น
สนามบินน้ํา นนทบุรี
Truck Receipt
- กลุม่ งานหนังสือสําคัญถิ่นกําเนิดสินค้า
• แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้า
สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385
ทางด้านถิ่นกําเนิด (สินค้าพิกัดอัตรา
โทรศัพท์ : 0-2547-4753,
ศุลกากร ตอนที่ 01 ถึง 24)
0-2547-4827-8,
• ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกําเนิด
โทรสาร : 0-2547-4890
ของสินค้าที่กรมการค้าต่างประเทศได้รับ
www.dft.go.th
รองผลแล้วสําหรับสินค้าพิกัดอัตรา
2. สํานักงาน ณ อาคารตรวจสอบศุลกากร ตอนที่ 25 ถึง 97
สินค้าขาออก ชั้น 2 ตึก CF-1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ : 0-2134-0941-5
โทรสาร : 0-2134-0946

กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป : แร่ธาตุ
สินค้า / พิกัด

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

ขั้นตอนการส่งออก

เอกสาร / ใบรับรอง

หลักฐานที่ใช้ยื่น

สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร

หน่วยงานที่ติดต่อ
3. สํานักงาน ณ กองตรวจสินค้าขาออก
กรมศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ
โทรศัพท์ : 0-2249-2106,
0-2249-3978
โทรสาร : 0-2240-2232
4. ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
ถนนรัชดาภิเษก จตุจกั ร กทม 10900
โทรศัพท์ : 0-2512-0123
ต่อ 800
โทรสาร : 0-2512-3055
http://onestopservice.ditp.go.th

สามารถขอสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรได้
หากส่งออกไปยังกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
เช่น แคนาดา เป็นต้น
ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ
การได้รับสิทธิพเิ ศษ
ทางภาษีศุลกากรได้ที่
กรมการค้าต่างประเทศ

6. ถ้าประเทศผู้นําเข้าต้องการการ
รับรองเกี่ยวกับเรือ่ งใดเป็นพิเศษ
ผู้สง่ ออกต้องขอใบรับรองประเภท
นั้นก่อน

• ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตามข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า

• ใบขนสินค้าขาออกแบบใช้สิทธิ,์
16. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และฉบับ 7. ผ่านพิธกี ารส่งออก
ไม่ใช้สิทธิ์
แก้ไขเพิ่มเติมอีก 16 ฉบับ
ผ่านพิธกี ารทางศุลกากรด้วยระบบ
• ใบกํากับการขนย้ายสินค้า
17. ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 เรื่องการ
Paperless โดย
ผ่านพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่
7.1 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธกี ารทาง
27 ธันวาคม พ.ศ. 2549
อิเล็กทรอนิกส์
18. ประกาศกรมศุลกากรที่ 39/2550 เรื่องระบบ
7.2 การส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์
พิธกี ารศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมศุลกากร
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
19. ประกาศกรมศุลกากรที่ 24/2556 เรื่องคู่มอื
การผ่านพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า
ด้วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรับการส่งออก
(e-Export) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

• เอกสารตามที่หน่วยงานต้องการ

• หน่วยงานที่ติดต่อตามที่ประเทศคู่ค้า
ต้องการ

• บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
• บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ
(Packing List)

• ส่วนบริการศุลกากร 2
งานพิธกี ารส่งออก
กรมศุลกากร
โทรศัพท์ : 0-2667-7000 (กลาง)
: 0-2667-7241-43
โทรสาร : 0-2671-7013
สายด่วนกรมศุลกากร 1164
www.customs.go.th

