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ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
วาดวย  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

เพื่อใหหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย  เปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายใหเปนระบบย่ังยืน
ตอไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  (๒๐)  และมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติออยและ  
น้ําตาลทราย  พ.ศ.  ๒๕๒๗  คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  วาดวยหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  ฉบับที่  ๑  พ.ศ.  ๒๕๓๑  เร่ือง  หลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย  ลงวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  ฉบับที่  ๙  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เร่ือง  หลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย  ลงวันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  ฉบับที่  ๔  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เร่ือง  หลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย  ลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
(๔) ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  ฉบับที่  ๙  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เร่ือง  หลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
“บริษัทสงออก”  หมายความวา  บริษัทที่โรงงานหรือกลุมโรงงานจัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินการสงออก

น้ําตาลทราย  และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการใหเปนผูสงออกน้ําตาลทราย   
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“น้ําตาลทรายโควตา  ก.”  หมายความวา  น้ําตาลทรายขาว  น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์  หรือ  
น้ําตาลชนิดอื่น  ๆ  ที่คณะกรรมการกําหนดใหโรงงานผลิตเพื่อใชบริโภคภายในประเทศ   

“น้ําตาลทรายโควตา  ข.”  หมายความวา  น้ําตาลทรายดิบที่คณะกรรมการกําหนดใหโรงงานผลิต  
และสงมอบใหบริษัท  ออยและน้ําตาลไทย  จํากัด  จําหนาย  เพื่อนํามาใชกําหนดราคามาตรฐานของ
น้ําตาลทรายดิบที่สงออก  ในการคํานวณรายไดของระบบ 

“น้ําตาลทรายโควตา  ค.”  หมายความวา  น้ําตาลทรายดิบ  น้ําตาลทรายขาว  น้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์หรือน้ําตาลชนิดอื่น  ๆ  ที่คณะกรรมการกําหนดใหโรงงานผลิตเพื่อการสงออก 

ขอ ๕ ใหประธานคณะกรรมการน้ําตาลทรายเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทรายโควตา  ข. 

 

 

ขอ ๖ ในการสงออกน้ําตาลทรายโควตา  ข.  ใหบริษัท  ออยและน้ําตาลไทย  จํากัด  หรือ
บริษัทสงออกที่บริษัท  ออยและน้ําตาลไทย  จํากัด  มอบหมาย  ย่ืนคําขอรับหนังสืออนุญาตสงออก
น้ําตาลทรายโควตา  ข.  ตอคณะกรรมการน้ําตาลทรายตามแบบ  กน. 9  โดยแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณภาพและปริมาณน้ําตาลทรายโควตา   ข .   ที่ประสงคจะสงออกตามสัญญาซื้อขายกับผู ซ้ือ 
ในตางประเทศ  และย่ืนสําเนาภาพถายเอกสารสัญญาซื้อขายดังกลาวที่ไดรับรองความถูกตองแลว  และ
เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการน้ําตาลทรายกําหนด 

ขอ ๗ ใหคณะกรรมการน้ําตาลทรายพิจารณาคําขอรับหนังสืออนุญาต  และเอกสาร
หลักฐานตามขอ  ๖  เมื่อครบถวนถูกตองแลว  ใหออกหนังสืออนุญาตแกผูย่ืนคําขอตามแบบ  กน. 10  
พรอมทั้งมีหนังสือแจงการอนุญาตไปยังกรมการคาตางประเทศ  กระทรวงพาณิชย  เพื่อดําเนินการตอไป 

ขอ ๘ เมื่ อไดสงออกน้ํ าตาลทรายโควตา   ข .   แลวใหบริษัทสงออก   รายงานตอ
คณะกรรมการน้ําตาลทรายตามแบบ  กน. 11  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันสงออก 

หมวด  ๒ 
การอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทรายโควตา  ค. 

 

 

ขอ ๙ โรงงานที่จะสงออกน้ําตาลทรายโควตา  ค.  ไดนั้น  จะตอง 
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(๑) ผลิตน้ําตาลทรายโควตา  ก.  ของแตละฤดูการผลิต  มีคุณภาพถูกตองและปริมาณครบถวน
ตามที่คณะกรรมการกําหนด  หรือไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการน้ําตาลทรายใหนําน้ําตาลทรายโควตา  ก.  
หรือน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์โควตา  ค.  ของตนในฤดูการผลิตที่ลวงแลวมาทดแทน
น้ําตาลทรายโควตา  ก.  ของฤดูการผลิตปจจุบัน  หรือไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการน้ําตาลทราย  ใหโรงงาน
อื่นผลิตน้ําตาลทรายโควตา  ก.  ทดแทนน้ําตาลทรายโควตา  ก.  ของตน  และโรงงานอื่นนั้นไดผลิต
ถูกตองครบถวนแลว 

(๒) ผลิตน้ําตาลทรายโควตา  ข.  ของแตละฤดูการผลิต  มีคุณภาพถูกตองและปริมาณครบถวน
ตามที่คณะกรรมการกําหนด  หรือไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการน้ําตาลทรายใหโรงงานอื่นผลิต   
น้ําตาลทรายโควตา  ข.  ทดแทนน้ําตาลทรายโควตา  ข.  ของตนและโรงงานอื่นนั้นไดผลิตถูกตอง
ครบถวนแลว 

ในกรณีที่โรงงานใดผลิตน้ําตาลทรายโควตา  ก.  และน้ําตาลทรายโควตา  ข.  ยังไมครบตาม
ปริมาณที่คณะกรรมการกําหนด  หากประสงคจะสงออกน้ําตาลทรายโควตา  ค.  ไปกอนในชวงระหวาง
เปดหีบ  โรงงานจะตองมีน้ําตาลทรายโควตา  ข.  เพื่อสงมอบใหแกบริษัท  ออยและน้ําตาลไทย  จํากัด  
ไดทันตามสัญญาซื้อขายกับผูซ้ือในตางประเทศ  และตองมีปริมาณน้ําตาลทรายโควตา  ก.  เพียงพอตอ
การจําหนายภายในประเทศไมนอยกวาสองงวดการจําหนายน้ําตาลทรายลวงหนา  ทั้งนี้  โรงงานตอง
ผลิตน้ําตาลทรายโควตา  ก.  และโควตา  ข.  ใหครบถวนตามบัญชีจัดสรร 

ในกรณีโรงงานใดผลิตน้ําตาลทรายโควตา  ก.  และน้ําตาลทรายโควตา  ข.  ยังไมครบตาม  
ปริมาณที่คณะกรรมการกําหนด  หากประสงคจะสงออกน้ําตาลทรายโควตา  ค.  ไปกอนในชวงปดหีบและ  
อยูระหวางการละลายน้ําตาลทราย  ใหเสนอคณะกรรมการน้ําตาลทรายพิจารณาอนุมัติกอนจึงจะสงออกได 

ขอ ๑๐ โรงงานใดตามขอ  ๙  ประสงคจะมอบหมายใหบริษัทสงออกใดเปนผูสงออกน้ําตาล
ทรายโควตา  ค.  ของตน  ใหแจงการมอบหมายเปนหนังสือตอคณะกรรมการน้ําตาลทราย 

ขอ ๑๑ ใหบริษัทสงออกที่ไดรับมอบหมายตามขอ  ๑๐  ย่ืนคําขอรับหนังสืออนุญาตสงออก  
น้ําตาลทรายโควตา  ค.  ตอคณะกรรมการน้ําตาลทรายตามแบบ  กน. 9  โดยมีหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด  คุณภาพและปริมาณน้ําตาลทรายโควตา  ค.  ของโรงงานที่
ประสงคจะสงออกตามสัญญาซื้อขายกับผูซ้ือในตางประเทศ  พรอมทั้งสําเนาภาพถายเอกสารสัญญาซื้อขาย  
ดังกลาวที่ไดรับรองความถูกตองแลว 
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(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด  คุณภาพและปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตไดจริงและที่คงเหลือ
ของโรงงาน 

(๓) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการน้ําตาลทรายกําหนด 
ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการน้ําตาลทรายพิจารณาคําขอรับหนังสืออนุญาตและเอกสาร

หลักฐานตามขอ  ๑๑  เมื่อครบถวนถูกตองแลวใหออกหนังสืออนุญาตแกผูย่ืนคําขอตามแบบ  กน. 10  
พรอมทั้งมีหนังสือแจงการอนุญาตไปยังกรมการคาตางประเทศ  กระทรวงพาณิชย  เพื่อดําเนินการตอไป 

ขอ ๑๓ เมื่อไดสงออกน้ําตาลทรายโควตา  ค.  แลวใหบริษัทสงออกที่ไดรับมอบหมาย
รายงานตอคณะกรรมการน้ําตาลทรายตามแบบ  กน. 11  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันสงออก   

หมวด  ๓ 
บริษัทสงออก 

 

 

ขอ ๑๔ บริษัทที่คณะกรรมการอนุญาตใหเปนบริษัทสงออก  ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) มีทุนจดทะเบียนไมนอยกวาย่ีสิบลานบาท 
(๒) มีโกดังหรือไซโลเปนของตนเองหรือที่เชาใชบริการอยูพรอมแลว 
(๓) ใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการขนถายน้ําตาลทรายที่ทันสมัย 
(๔) มีกรรมการของบริษัทโรงงานน้ําตาลของกลุมโรงงานที่ขออนุญาตรวมเปนกรรมการ  

ของบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเปนบริษัทสงออกอยูดวย 
(๕) มีปริมาณการสงออกน้ําตาลทรายรวมกันแลวไมนอยกวาสองแสนตัน 
ขอ ๑๕ บริษัทสงออกที่กลุมโรงงานแตละกลุมจัดต้ังข้ึนเพื่อมอบหมายใหดําเนินการสงออก  

น้ําตาลทรายใหจัดต้ังไดเพียงกลุมละหนึ่งบริษัท 
ขอ ๑๖ บริษัทใดประสงคจะเปนบริษัทสงออกตามระเบียบนี้  ใหย่ืนคําขอพรอมทั้งหนังสือ  

จากกลุมโรงงานที่มอบหมายใหดําเนินการสงออกน้ําตาลทราย  และหลักฐานที่เกี่ยวของตอสํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา  
ของคณะกรรมการ  เมื่อไดรับหนังสืออนุญาตเปนบริษัทสงออกแลว  ใหเลขาธิการคณะกรรมการออยและ  
น้ําตาลทรายออกหนังสืออนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 

หนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีอายุหาป  นับแตวันออกหนังสืออนุญาต  แตอาจตออายุได
คราวละหาป  โดยใหย่ืนคําขอตออายุหนังสืออนุญาตภายในหกสิบวันกอนหนังสืออนุญาตนั้นหมดอายุ 
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หมวด  ๔ 
เง่ือนไข 

 

 

ขอ ๑๗ ในกรณีจําเปนหรือเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําตาลทรายเพื่อบริโภคภายในประเทศ  
คณะกรรมการอาจใหชะลอการสงออกไวตามความจําเปนและเหมาะสมได 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่บริษัทสงออกไมปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังของ  
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการอื่นใดตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย  พ.ศ.  ๒๕๒๗   
อันอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย  คณะกรรมการ
อาจเพิกถอนการอนุญาต  ใหเปนบริษัทสงออกได 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๙ ใหบริษัทสงออกที่ไดรับหนังสืออนุญาตกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  มาย่ืนคําขอ 
รับหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้ภายในหกสิบวัน  นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

จักรมณฑ  ผาสุกวนิช 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประธานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 



 

 
คํารองขอรับหนังสืออนุญาต 

สงน้ําตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร 
 
1.  รายละเอียดตัวแทนผูขออนุญาตและผูซื้อน้ําตาลทราย 
ตัวแทนผูขออนุญาตโดย ทะเบียนการคา ผูรับมอบน้ําตาลทราย 
  

 
ท่ีอยู 

 ที่อยู 
 โดยพาหนะ 

ผูซื้อน้ําตาลทราย ปลายทางประเทศ 
 วันท่ีสงออก (โดยประมาณ) ที่อยู 
 มูลคาตอหนวย 

 
2.  รายละเอียดน้ําตาลทรายท่ีขออนุญาต 
ปริมาณตามสัญญา                                                                                                           เมตริกตัน/กระสอบ ฤดูการผลิตป 
 เพ่ิม  ลดรอยละ 5 เปนจํานวน                                                      เมตริกตัน/กระสอบ ชนิด 
ปริมาณท่ีแจงรับน้ําตาลทราย                                                                                           เมตริกตัน/กระสอบ ประเภท 
เผื่อน้ําหนักขาดกระสอบละ 0.6 กิโลกรัมเปนจํานวน                                                      เมตริกตัน/กระสอบ โควตา 
ปริมาณท่ีขออนุญาตรวมท้ังสิ้น                                                                                        เมตริกตัน หรือ                                                    กระสอบ   
 
3.  หลักฐานการประกอบการพิจารณา 
1.  หนังสือแจงชนิดและปริมาณน้ําตาลทรายผลิตไดจริง คงเหลือและท่ีประสงคจะสงออกของแตละโรงงานท่ีมอบหมาย 
2.  หนังสือยืนยันหรือรับรองของแตละโรงงานท่ีมอบหมายวา จะผลิตน้ําตาลทรายโควตา ก. ในแตละฤดูการผลิตจนครบจํานวนตามท่ี 
     คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนด 
3.  หนังสือของแตละโรงงานท่ีมอบหมายแสดงการสงมอบน้ําตาลทรายหรือยืนยันที่จะรับผิดชอบในการสงมอบน้ําตาลทรายโควตา ข. ในแตละ 
     ฤดูการผลิต ใหแกบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด 
4.  หนังสือของบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด แสดงการรับมอบน้ําตาลทราย หรือ รับรองที่จะรับผิดชอบในการสงออกน้ําตาลทรายโควตา ข. 
     ในสวนของแตละโรงงานท่ีมอบหมาย 
5.  สําเนาภาพถายสัญญาซื้อขายน้ําตาลทราย เลขท่ี .............................................................................. ลงวันที่....................................................... 
6.  สําเนาภาพถายเลตเตอรออฟเครดิต เลขท่ี ........................................................................................ ลงวันที่....................................................... 
7.  สําเนาภาพถาย TELEX ผูซื้อ ........................................................................................................... ลงวันที่ ...................................................... 

ขอรับรองวาขอความท่ีกลาวขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

        ลงชื่อ ................................................................... ผูขออนุญาต 
         (                                                      ) 
                         ................../................../................ 

แบบ กน. 9 

เลขท่ีรับ 

ผูรับ 
วันท่ีรับ 



 
 

(ดานหลัง) 
 

หนวย / ...................................................... 
 

หนังสือแจงชนิดและปริมาณน้ําตาลทรายท่ีผลิตไดจริง คงเหลือตามบัญชีจัดสรรและประสงคจะสงออกของแตละโรงงานที่มอบหมาย 
ปริมาณท่ีผลิต 

เพียงวันที่ ................................................. 
ปริมาณท่ีประสงค 

จะสงออก โรงงาน 
ขาว บริสุทธิ์ ดิบ 

ปริมาณคงเหลือตามบัญชี 
จัดสรร โควตา .............. 
เพียงวันท่ี .........................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

รวม      
รายงานปริมาณการผลิตและปริมาณคงเหลือของแตละโรงงานตองไมเกินเจ็ดวัน กอนวันยื่นคํารองขอรับหนังสือแจงการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย 
 
 
        ลงชื่อ ................................................................... ผูขออนุญาต 
         (                                                      ) 
                         ................../................../................ 
 
 



 
หนังสืออนุญาตสงน้ําตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร 

(สําหรับพนักงานเจาหนาท่ี) 
1.  ตัวแทนผูขออนุญาต 
ชื่อ  ทะเบียนการคาเลขที่ 

เลขที่ ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด 
ท่ีอยู  

 
    

2.  รายละเอียดผูซื้อน้ําตาลทราย 
ชื่อ  
ท่ีอยู  

3.  รายละเอียดน้ําตาลทรายท่ีอนุญาต 
ปริมาณท่ีแจงรับ                                                                       กระสอบ หรือ                                                                     เมตริกตัน 
วันที่สงออก (โดยประมาณ) มูลคาตอหนวย 
ปการผลิต ชนิด ประเภท โควตา 
ปริมาณท่ีอนุญาต                                                                                 กระสอบ/เมตริกตัน      แยกไดดังนี้.- 
ลําดับ โรงงาน ปริมาณท่ีอนุญาต  ลําดับ โรงงาน ปริมาณที่อนุญาต 
 
 
 
 
 
 

      

4.  เงื่อนไขในการอนุญาต 
1.  เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย   พ.ศ. .... 
2.  สัญญาซื้อขายน้ําตาลทราย เลขท่ี........................................................................................  ลงวันท่ี ................................................................. 
3.  ตามสําเนาเลตเตอรออฟเครดิต เลขที่ ................................................................................  ลงวันท่ี .................................................................. 
4.  ตามคํารอง กน. 9  เลขที่รับ ................................................................................................ ลงวันท่ี .................................................................. 
5.  อื่น ๆ .................................................................................................................................................................................................................. 
อนุญาตใหสงออกน้ําตาลทรายตามรายการดังกลาวขางตน ตามระเบยีบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย พ.ศ. 2550  ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (20)  และมาตรา 48  แหงพระราชบัญญัติออย 
และน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527  
 ออกใหเมื่อวันท่ี ...................................................................... 
         
      ลงชื่อ ................................................................... ผูอนุญาต 

     คณะกรรมการน้ําตาลทราย/บุคคลท่ีคณะกรรมการน้ําตาลทรายมอบหมาย 

เลมที ่................................. 
เลขที ่................................ 

แบบ กน. 10 

เลขทีอ่อก 

วันหมดอาย ุ



แบบ กน.11

เลขที่ .....................

        ขาพเจา/บริษัท ……………………….………………………………ซึ่งเปนตัวแทนผูขออนุญาต โดยนาย/นาง/นางสาว ………….……..……………………………ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท/ผูจัดการ/ผูรับมอบอํานาจทําการแทน

ขอยื่นรายงานตอคณะกรรมการน้ําตาลทราย เพื่อรายงานรายละเอียดการสงออกน้ําตาลทราย ดังนี้ :- 

      โดยพาหนะ ............................................... ชวงเวลาสงมอบ ................................................. …ปลายทางประเทศ………………….….ตามใบอนุญาตกรมการคาตางประเทศ ที่…………………..……ลงวันที่…………………………………

เลตเตอรออฟเครติด เลขที่ ........................... ลงวันที่ .....…….................…สัญญาซื้อขายเลขที่ ……………………………….ลงวันที่ …………………………………….ชวงเวลาสงมอบ…………………………………………………………………………
หนังสืออนุญาต แบบ กน.10  เลขที่ ...................… ลงวันที่ …………………………….ปริมาณตามสัญญา………………………….เมตริกตัน/กระสอบ ชนิด……………………………….. ปการผลิต……………………………..……………..……………..

โควตา .................................. มูลคาตอเมตริกตัน ...............................มูลคารวม................................... เหรียญสหรัฐ หรือ ............................ บาท คาโพล...............................ความชื้น ..............................ประเภทที่สงมอบ ...........................
ลําดับ โรงงาน ปริมาณตาม อ.3 ปริมาณตาม กน.10 ปริมาณการสงออก ปริมาณตาม BL ลําดับ โรงงาน ปริมาณตาม อ.3 ปริมาณตาม กน.10 ปริมาณการสงออก ปริมาณตาม BL

     ทําที่ทําการสงมอบ ................................................... จํานวน ......................................กระสอบ/เมตริกตัน ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
     ทําที่ทําการสงมอบ ................................................... จํานวน ......................................กระสอบ/เมตริกตัน    ลงชื่อ ผูรายงาน
     ทําที่ทําการสงมอบ ................................................... จํานวน ......................................กระสอบ/เมตริกตัน
     ทําที่ทําการสงมอบ ................................................... จํานวน ......................................กระสอบ/เมตริกตัน    ลงชื่อ ผูรับรายงาน

แบบรายงานรายละเอียด การสงออกน้ําตาลทราย

(                                                      )

(                                                      )

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


