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พระรำชบัญญตัอ้ิอยและน ำ้ตำลทรำย

“พนกังานเจา้หนา้ที”่  หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี
“รัฐมนตรี”  หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี

มาตรา ๕ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ านาจ
แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและออกระเบียบเพือ่ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี

ระเบียบนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้



หมวด ๑๐
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

มาตรา ๖๓ ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี
(๑) เขา้ไปในไร่ออ้ย เคหสถาน ยานพาหนะ โรงงาน สถานท่ีเก็บออ้ย น ้าตาลทราย หรือผลพลอยได ้หรือ

สถานท่ีท าการคา้น ้าตาลทรายในเวลากลางวนัระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กหรือในระหว่างเวลาท า
การเพ่ือตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี

(๒) น าตวัอยา่งออ้ย น ้าตาลทราย และผลพลอยไดใ้นปริมาณพอสมควรไปเป็นตวัอยา่งเพ่ือตรวจสอบหรือ
ทดสอบ

(๓) ยึด อายดัสมุดบญัชีและเอกสารหลกัฐานอ่ืนเม่ือมีเหตุอนัสมควรเช่ือว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน้ี

มาตรา ๖๔ พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามแบบท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในการปฏิบติัตามหนา้ท่ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีต่อผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้ง 
และให้บุคคลดงักล่าวอ านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร



ระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย
ว่าดว้ยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานท่ีเก็บรักษา การส ารวจ การขนยา้ย การส่งมอบ 
การจ าหน่ายน ้าตาลทราย และการรายงานปริมาณออ้ยและน ้าตาลทราย

พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑ ์และวธีิการเก่ียวกบัการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา การส ารวจ 
การขนยา้ย การส่งมอบน ้ าตาลทราย การจ าหน่ายน ้ าตาลทราย และการรายงานปริมาณออ้ยแลน ้ าตาลทรายให้เหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั และสร้างความเป็นธรรมระหวา่งชาวไร่ออ้ยและโรงงาน อนัจะน ามาซ่ึงเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทราย

อาศยัอ  านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๓) และ(๑๗) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม และมาตรา ๑๗ (๑๘) และ (๓๐) แห่งพระราชบญัญตัิออ้ย
และน ้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทรายจึงออกระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี

ขอ้ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทรายวา่ดว้ยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา การ
ส ารวจ การขนยา้ย การส่งมอบ การจ าหน่ายน ้ าตาลทราย และการรายงานปริมาณออ้ยและน ้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑

ขอ้ ๒ ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป
ขอ้ ๓ ให้ยกเลิก



(๑) ระเบียบคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย ฉบบัท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๓๐ วา่ดว้ยการรายงานปริมาณออ้ยและน ้ าตาลทราย

(๒) ระเบียบคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทรายวา่ดว้ยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา

การส ารวจ การขนยา้ย การส่งมอบน ้ าตาลทราย และการจ าหน่ายน ้ าตาลทรายเพื่อใชบ้ริโภคในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอ้ ๔ ในระเบียบน้ี

“น ้ าตาลทราย” หมายความวา่ น ้ าตาลทรายขาว น ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ น ้ าตาลทรายดิบ น ้ าตาลทรายชนิดพิเศษ หรือ
น ้ าตาลทรายชนิดอื่นๆ ที่คณะกรรมการก าหนดให้โรงงานผลิตและจ าหน่ายได้

“น ้ าตาลทรายภายในราชอาณาจกัร” หมายความวา่ น ้ าตาลทรายวา่ น ้ าตาลทรายท่ีไดจ้  าหน่ายและขนยา้ยเพื่อบริโภค
ภายในราชอาณาจกัร

“น ้ าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั” หมายความวา่ น ้ าตาลทรายดิบที่โรงงานผลิตและท าสัญญา
ส่งมอบให้บริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั จ  าหน่ายและน าราคาที่ไดจ้ากการส่งออกมาใชส้ าหรับก าหนดราคาน ้ าตาลทรายเพื่อการ
ส่งออก เพื่อใชใ้นการจดัท าประมาณการรายได้



ขอ้ ๑๐ กรณีมีผูร้้องขอให้ตรวจสอบระบบการผลิตของโรงงานในระหวา่งการหีบออ้ยผลิตน ้ าตาลทราย และเลขาธิการเห็น
วา่เป็นกรณีที่สมควรตรวจสอบตามค าร้องขอ ให้ส านักงานมีอ  านาจด าเนินการตรวจสอบตามขอ้ ๖

ขอ้ ๑๑ ให้โรงงานแจง้วนัส้ินสุดการหีบออ้ยผลิตน ้ าตาลทรายต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบและให้โรงงานปิด
ประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ โรงงานของตน และสถานบนัชาวไร่ออ้ยที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้ชาวไร่ออ้ยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่เจด็
วนัก่อนวนัส้ินสุดการหีบออ้ย

ขอ้ ๑๒ ในแต่ละปีการผลิต โรงงานตอ้งผลิตน ้ าตาลทรายตามชนิด คุณภาพ และปริมาณที่คณะกรรมการประกาศก าหนด
ในกรณีที่โรงงานจะผลิตน ้ าตาลทรายแตกต่างไปจากชนิด คุณภาพ และปริมาณที่คณะกรรมการก าหนดตามวรรคหน่ึง ให้

ขออนุญาตเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ตอ้งด าเนินการผลิตตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด

ให้โรงงานผลิตน ้ าตาลทรายให้ไดป้ริมาณตามมาตรฐานที่คณะกรรมการประกาศก าหนด
ขอ้ ๑๓ ให้โรงงานสามารถผลิตน ้ าตาลทรายส ารองและน ้ าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษทัออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั ทดแทน

กนัได ้โดยตอ้งแจง้เป็นหนังสือต่อส านักงาน



หมวด ๒
การบรรจุ

ขอ้ ๑๔ ให้โรงงานบรรจุน ้ าตาลทรายภายในราชอาณาจกัรและน ้ าตาลทรายเพือ่การส่งออกโดยใชก้ระสอบหรือบรรจุ
ภณัฑอ์ื่นใดที่มีขอ้ความหรือเคร่ืองหมายที่แตกต่างกนัตามที่คณะกรรมการก าหนด

โรงงานในกลุ่มเครือบริษทัเดียวกนัสามารถน ากระสอบหรือบรรจุภณัฑอ์ื่นใดของโรงงานอื่นในกลุ่มเดียวกนัมาใชบ้รรจุ
น ้ าตาลทรายภายในราชอาณาจกัร โดยแจง้ให้เจา้หน้าท่ีประจ าโรงงานทราบก่อนด าเนินการ

ขอ้ ๑๕ น ้ าตาลทรายภายในราชอาณาจกัรจะใชก้ระสอบหรือบรรจุภณัฑอ์ื่นใดส าหรับบรรจุน ้ าตาลทรายเพื่อการส่งออก
มิได ้ หมวด ๓

การเก็บรักษาและสถานที่เก็บรักษา

ขอ้ ๑๖ การเก็บรักษาน ้ าตาลทรายของโรงงานให้แยะชนิดและปีการผลิตให้ชดัเจน
ขอ้ ๑๗ สถานท่ีเก็บรักษาน ้ าตาลทรายตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีโรงงานมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองสถานที่นั้นและตอ้ง

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร เวน้แต่สถานท่ีเก็บรักษาน ้ าตาลทรายท่ีอยู่ภายในบริเวณโรงงาน



หมวด ๔
การขนยา้ย

ขอ้ ๒๐ การขนยา้ยน ้ าตาลทรายออกจากโรงงานหรือสถานท่ีเก็บรักษาจะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากพนักงาน
เจา้หน้าที่ และในการขนยา้ยตอ้งมีส าเนาหนังสืออนุญาตก ากบัการขนยา้ยทุกคร้ัง

การขนยา้ยน ้ าตาลทรายเพื่อการส่งออก หรือน ้ าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั เพื่อเปลี่ยน
สถานที่เก็บรักษา ตอ้งขนยา้ยไปยงัสถานที่ปลายทางที่ไดรั้บอนุญาต

หนังสืออนุญาตและวธีิการขออนุญาตการขนยา้ยน ้ าตาลทรายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด
ขอ้ ๒๑ การขนยา้ยน ้ าตาลทรายเพื่อการส่งออกหรือน ้ าตาลทรายท่ีส่งมอบให้บริษทัออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั เพื่อเปลี่ยน

สถานที่เก็บรักษา โรงงานตอ้งส่งมอบส าเนาหนังสือก ากบัการขนยา้ยแก่พนกังานเจา้หน้าที่ ณ สถานที่เก็บรักษาปลายทางตามที่
ไดรั้บอนุญาตทุกคร้ัง

กรณีไม่สามารถขนยา้ยน ้ าตาลทรายไปยงัสถานท่ีเก็บรักษาปลายทางท่ีไดรั้บอนุญาตให้โรงงานน าส าเนาหนังสือก ากบั
การขนยา้ยให้พนักงานเจา้หน้าที่ ณ สถานที่เก็บรักษาปลายทางที่ไดรั้บอนุญาตเพื่อลงบนัทึกเหตุจ  าเป็นที่ตอ้งขนยา้ยน ้ าตาล
ทรายดงักล่าวไปยงัสถานที่อื่นตามที่โรงงานแจง้ให้ทราบ และให้โรงงานส่งมอบส าเนาหนังสือก ากบัการขนย้ายแก่พนักงานที่
ซ่ึงประจ าอยู่ ณ สถานที่ที่ไดบ้นัทึกไว้

ขอ้ ๒๒ โรงงานตอ้งรับผดิชอบในความสูญหายหรือความเสียหายซ่ึงเกิดขึ้นกบัน ้ าตาลทรายในระหวา่งการขนยา้ยน ้าตาล
ทรายตามขอ้ ๒๐ และขอ้ ๒๑ โดยใชเ้กณฑก์ารคิดราคาตามมูลค่าน ้ าตาลทรายภายในราชอาณาจกัร 



คู่มือประชำชน

งำนให้บริกำร การอนุญาตให้ใชส้ถานท่ีเก็บรักษาน ้าตาลทรายนอกโรงงาน

หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ ส านกับริหารออ้ยและน ้าตาลทรายและส านกันโยบายอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทราย

ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ

ส านกับริหารออ้ยและน ้าตาลทราย
โทรศพัท ์ ๐๒-๒๒๑๐๘๔๖
โทรสาร  ๐๒-๒๒๑๐๙๔๓
ส านกันโยบายอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทราย
โทรศพัท ์ ๐๒-๒๐๒๓๐๖๘
โทรสาร ๐๒-๓๕๔๓๔๔๕

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น. และ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น.

วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น. และ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น.



หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรย่ืนค ำขอ

๑) ตาม พ.ร.บ.ออ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๔๔ โรงงานตอ้งปฏิบติัดงัน้ี

(๑) ปฏิบติัตามระเบียบละประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด
(๒) เก็บรักษาน ้าตาลทรายท่ีผลิตได ้ณ ท่ีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

๒) ระเบียบคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย ว่าดว้ย การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานท่ีเก็บรักษา
การส ารวจ การขนยา้ย การส่งมอบน ้าตาลทราย และการจ าหน่ายน ้าตาลทรายเพ่ือบริโภคในราชอาณาจกัร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๐ 

หมวด ๓ การเก็บรักษาและสถานท่ีเก็บ
ขอ้ ๒๐ สถานท่ีเก็บรักษาน ้าตาลทรายตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีโรงงานมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธ์ิในสถานท่ีนั้น และ

ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการบริหาร เวน้แต่สถานท่ีเก็บรักษาน ้าตาลทรายท่ีอยูภ่ายในบริเวณโรงงาน 



๓) ประกาศคณะกรรมการบริหาร เร่ือง หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบสถานท่ีเก็บน ้ าตาลทรายนอกโรงงาน
ลงวนัท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

ขอ้ ๓ คลงัสินคา้ท่ีไดรั้บอนุญาตให้เป็นสถานท่ีเก็บรักษาน ้าตาลทรายนอกโรงงานให้มีระยะเวลาไดรั้บ
อนุญาต ดงัน้ี

๓.๑ คลงัสินคา้ท่ีไดรั้บอนุญาตให้เป็นสถานท่ีเก็บรักษานอกโรงงาน และไดเ้ก็บรักษาน ้าตาลทราย
ต่อเน่ืองมาโดยตลอด ให้ถือว่าเป็นสถานท่ีเก็บรักษาน ้าตาลทรายถาวร ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ก็บรักษาน ้าตาลทราย
อยา่งต่อเน่ืองให้ถือว่าการอนุญาตส้ินสุดลง

๓.๒ คลงัสินคา้ท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นสถานท่ีเก็บรักษาน ้าตาลทรายนอกโรงงานตามประกาศน้ีให้มี
ก  าหนดระยะเวลา ๑ ปี นบัแต่วนัอนุญาตหรือขนยา้ยน ้ าตาลทรายออกหมด แลว้แต่กรณี



ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ

๑.บริษทัโรงงานน ้าตาลทรายย่ืนหนงัสือขออนุญาตใชส้ถานท่ีเก็บรักษาน ้าตาล
ทรายนอกโรงงาน

๑. ส านกัผูต้รวจ ส านกับริหารออ้ยและน ้าตาลทราย

๒.เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสภาพสถานท่ีเก็บรักษาน ้าตาลทรายนอกโรงงาน ๒. เขตบริหารงานออ้ยและน ้าตาลทราย ๑-๘ และ 
เขตบริหารงานคลงัสินคา้และส่งมอบน ้าตาลทราย (ท่ีดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ี)

๓.เจา้หนา้ท่ีผูอ้อกตรวจจดัท ารายงานผลการตรวจสถานท่ีเก็บรักษาน ้าตาลทราย
นอกโรงงาน

๓. เขตบริหารงานออ้ยและน ้าตาลทราย ๑-๘ และ
เขตบริหารงานคลงัสินคา้และส่งมอบน ้าตาลทราย(ท่ีออกตรวจพ้ืนท่ี)

๔.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรายงานผลการตรวจสภาพ
สถานท่ีก็บรักษาน ้าตาลทรายนอกโรงงาน เอกสารประกอบการขออนุญาต และ
จดัท ารายงานเสนอประธานคณะกรรมการบริหาร ผา่นส านกังานออ้ยและน ้าตาล
ทราย

๔. ส านกัผูต้รวจการ ส านกับริหารออ้ยและน ้าตาลทราย

๕.เจา้หนา้ท่ีส านกันโยบายอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทราย ส านกังานออ้ยและ
น ้าตาลทราย รวบรวมรายงานเสนอ
ประธานคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุญาต

๕. เจา้หนา้ท่ีส านกันโยบายอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทราย ส านกังานออ้ยและ
น ้าตาลทราย

๖.ประธานคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุญาตแลว้ ส านกันโยบายอุตสาหกรรม
ออ้ยและน ้าตาลทรายจดัท าหนงัสือตอบบริษทัโรงงานน ้าตาลทรายผูข้ออนุญาต

๖. เจา้หนา้ท่ีส านกันโยบายอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทราย ส านกังานออ้ยและ
น ้าตาลทราย



ระยะเวลำ
ในการน าเสนอประมาณ ๙ วนัท าการ

รำยกำรเอกสำรประกอบ

๑.หนงัสือขอใชส้ถานท่ีเก็บรักษาน ้าตาลทรายนอกโรงงาน
๒.ส าเนาหนงัสืออนุญาตประกอบกิจการคลงัสินคา้ หรือส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ
หนงัสือทะเบียนสถานท่ีเก็บรักษาน ้าตาลทราย
๓.หนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธ์ิในสถานท่ีเก็บรักษาน ้าตาลทรายของผูข้ออนุญาต
๔.หนงัสือให้ค ารับรองประจ าเคร่ืองชัง่ หรือหนงัสือรายงานประกอบการตรวจสอบให้ค ารับรอง/การตรวจสอบ
เคร่ืองชัง่(รถยนต)์ ของส านกังานกลาง ชัง่ ตวง วดั
ค่ำธรรมเนียม ไม่เสียค่าใชจ่้าย
กำรติดตำมเร่ือง
ส านักบริหารออ้ยและน ้ าตาลทราย
โทรศพัท ์๐๒-๒๒๑๐๘๔๖
โทรสาร ๐๒-๒๒๑๐๙๔๓

ส านักนโยบายอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทราย
โทรศพัท ์๐๒-๒๐๒๓๐๖๘
โทรสาร ๐๒-๓๕๔๓๔๔๕



เขตบริหำรคลงัสินค้ำและส่งมอบน ำ้ตำลทรำย
ส ำนักบริหำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย
กระทรวงอตุสำหกรรม



ในปีการผลิต 2562/2563 มีปริมาณอ้อยเข้าระบบการผลิตประมาณ 74.89 ล้านตัน 

ผลิตเป็นน ้าตาลทรายได้ประมาณ 82 ล้านกระสอบ ใช้ภายในประเทศ ประมาณ 

25 ล้านกระสอบ ที่เหลือประมาณ 57 ล้านกระสอบ ส่งออกไปจ้าหน่ายต่างประเทศ

ดังนั นตาม พรบ.อ้อยฯ พ.ศ.2527 สถานที่เก็บน ้าตาลทราย ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหาร จึงเกิดเขตบริหารคลังสินค้าและส่งมอบน ้าตาลทราย ซึ่งเป็น

งานส่วนหนึ่งของส้านักบริหารอ้อยและน ้าตาลทรายโดยมีหน้าที่ รับน ้าตาลทราย 

เข้าเก็บรักษา ณ คลังสินค้า และส่งออกน ้าตาลทรายไปต่างประเทศ 

รวมถึงควบส่วนงานปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน ้า (น ้าตาลทราย) เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื อต่างประเทศ ซึ่งมีขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี  

อุตสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย



ระบบกำรท ำงำนของคลงัสินค้ำ

- ตรวจสอบการรับเขา้ ณ คลงัสินคา้
- ตรวจสอบการจ่ายออก
- จดัท าบญัชีรับเขา้-จ่ายออก
- งานปราบปรามการลกัลอบและการโจรกรรม (น ้าตาลทราย)



รำยละเอยีดแผนภูมิ  ประกอบ เอกสำรหมำยเลข1 

โรงงานน ้าตาลทราย จะบรรทุกสินคา้มาฝากเกบ็ 
ณ คลงัสินคา้ต่าง ๆ เพื่อรอการส่งออก 
โดยเรือเดินสมุทรเทียบท่า หรือ เรือโป๊ะล าเลียง 
เพื่อท าการขนถ่ายข้ึนเรือเดินสมุทร ทั้งกลางน ้า
เจา้พระยา และเกาะสีชงั



โรงงำนน ำ้ตำล

คลงัสินค้ำ จ. อ่ำงทอง

1.คลงัไทยรวมทุนอ่างทอง
2.คลงัร่วมกจิ 1,2,3
3.คลงัอ่างทองชูการ์
4.คลงัอ่างทองคลงัฯ
5.คลงัไทยรวมทุนอยุธยา
จ.อ่างทองจะจ่ายน ้าตาลโดย กน.6
เพ่ือลงเรือโป๊ะและจ่าย กน.6.1
โดยรถบรรทุกเพ่ือไปด่านศุลกากร

คลงัสินค้ำ จ.อยุธยำ

1.คลงัเยนเนอรัลมิลล์
2.คลงัพฒันภูมิ
3.คลงั บี.เอช.เอชนครหลวง
4.คลงัโรงงานกระดาษบางปะอิน
จ.อยุธยา จะจ่ายน ้าตาล
โดย กน.6 เพ่ือลงเรือโป๊ะ
และจ่าย กน.6.1 โดยรถบรรทุก 
เพ่ือไปด่านศุลการกร

1.คลงัไทยชูการ์
2.คลงัมิตรผล
3.คลงัไทยรวมทุน
4.คลงัทรัพยศ์รีไทย
5.คลงับุญเจริญ
คลงั จ.สมุทรปราการ
จะจ่ายออกน ้าตาลโดยกน.6
โดยมีเรือเดินสมุทรเทียบท่า
และเรือโป๊ะและจ่ายออก กน.6.1
ข้ึนรถบรรทุก เพ่ือไปด่านศุลกากร

1.คลงัไทยชูการ์
2.คลงัมิตรผล
3.คลงัไทยรวมทุน
4.คลงัทรัพยศ์รีไทย
5.คลงับุญเจริญ
คลงั จ.สมุทรปราการ
จะจ่ายออกน ้าตาลโดยกน.6
โดยมีเรือเดินสมุทรเทียบท่า
และเรือโป๊ะและจ่ายออก กน.6.1
ข้ึนรถบรรทุก เพ่ือไปด่านศุลกากร

คลงัสินค้ำ จ.สมุทรปรำกำร คลงัสินค้ำ จ.ชลบุรี



โรงงำนน ำ้ตำล

คลงัสินค้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ

1.คลงัอีสเทร์ิน ที พี เค

จ.เชิงเทรา จะจ่ายน ้าตาล
โดย กน.6 เพ่ือลงเรือโป๊ะ
และจ่าย กน.6.1 โดยรถบรรทุก 
เพ่ือไปด่านศุลการกร



ขั้นตอนกำรขอหนังสืออนุญำตกำรขนย้ำย กน.2และกน.4

เม่ือโรงงานแจง้ความประสงคจ์ะขออนุญาตขนยา้ยน ้ าตาลทรายเพือ่บริโภคภายในประเทศ
(แบบ กน.2) ผูข้ออนุญาตจะตอ้งด าเนินการยืน่ค  าร้องตามแบบที่คณะกรรมการฯก าหนด(แบบ กน.1) 
เพือ่ขอรับหนงัสืออนุญาตการขนยา้ยน ้ าตาลทรายเพือ่บริโภคภายในประเทศ(กน.2) ณ ฝ่ายบริหารการ
จ าหน่าย สบน. เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการตรวจสอบค าร้องวา่ถูกตอ้งตรงตาม ชนิด ประเภท ปีการผลิต 
จ านวนที่ขออนุญาตวา่มีปริมาณคงเหลืออยูต่รงตามที่ขอหรือไม่ สถานที่ปลายทางสถานที่ใด เม่ือท าการ
ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้งก็จะด าเนินการออกหนงัสืออนุญาตการขนยา้ยน ้ าตาลทราย กน.2 ใหท้  าการขนยา้ย
ได ้กรณีของหนงัสืออนุญาตการขนยา้ยน ้ าตาลทรายเพือ่เปล่ียนสถานท่ีเก็บ (กน.4) ก็ด าเนินการเช่นเดียว 
กนัแต่ค  าร้องขอหนงัสืออนุญาตไดจ้ะเปล่ียนเป็นแบบ กน.3



งานตรวจสอบ
รับเขา้น ้าตาลทราย



กำรรับเข้ำน ำ้ตำลทรำยจำกโรงงำนและต่ำงคลงัสินค้ำ

การขนยา้ยน ้ าตาลทรายจากสถานท่ีเก็บตน้ทาง (โรงงาน) เพ่ือเปล่ียนสถานท่ีเก็บมาปลายทางคลงัสินคา้ ณ จุดห้องชัง่
ตรวจสอบเอกสารหนงัสืออนุญาตการขนยา้ยน ้ าตาลทรายเพ่ือเปล่ียนสถานท่ีเก็บตามแบบ กน.๔ พร้อมส าเนาหนงัสือ
ใบก ากบัการขนยา้ยฯ ตามระเบียบคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย ว่าดว้ยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานท่ี
เก็บรักษา การส ารวจ การขนยา้ย การส่งมอบ การจ าหน่ายน ้าตาลทราย และการรายงานปริมาณออ้ยและน ้าตาลทราย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมวด ๔ กำรขนย้ำย 
ข้อ ๒๐ การขนยา้ยน ้ าตาลทรายออกจากโรงงานหรือสถานท่ีเก็บรักษาจะท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี และในการขนยา้ยตอ้งมีส าเนาหนงัสืออนุญาตก ากบัการขนยา้ยทุกคร้ัง การขนยา้ยน ้ าตาลทรายเพ่ือการ
ส่งออก หรือน ้าตาลทรายท่ีส่งมอบให้บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เพ่ือเปล่ียนสถานท่ีเก็บรักษา ตอ้งขน้ยา้ยไปยงั
สถานท่ีปลายทางท่ีไดรั้บอนุญาต ฯ



ขอ้ ๒๑ การขนยา้ยน ้ าตาลทรายเพ่ือการส่งออกหรือน ้าตาลทรายท่ีส่งมอบให้บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั
เพ่ือเปล่ียนสถานท่ีเก็บรักษาโรงงานตอ้งส่งมอบส าเนาหนงัสือก ากบัการขนยา้ยกบัเจา้หนา้ท่ี ณ สถานท่ีเก็บรักษา
ปลายทางท่ีไดรั้บอนุญาตทุกคร้ัง

***กรณีไม่สามารถขนยา้ยน ้ าตาลทรายไปสถานท่ีเก็บรักษาปลายทางท่ีไดรั้บอนุญาตให้โรงงานน าส าเนา
หนงัสือก ากบัการขนยา้ยให้พนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ สถานท่ีเก็บรักษาปลายทางตามท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือลงบนัทึกเหตุจ าเป็น 
ท่ีตอ้งขนยา้ยน ้ าตาลทรายดงักล่าวไปยงัสถานท่ีอ่ืนตามท่ีโรงงานแจง้ให้ทราบและให้โรงงานส่งมอบส าเนาหนงัสือก ากบั
การขนยา้ยแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงประจ าอยู ่ณ สถานท่ีท่ีไดบ้นัทึกไว้
ขอ้ ๒๒ โรงงานตอ้งรับผดิชอบในความสูญหายหรือเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนกบัน ้ าตาลทรายในระหว่างการขนยา้ยน ้ าตาลทราย
ตามขอ้ ๒๐ และขอ้ ๒๑ โดยใชเ้กณฑก์ารคิดราคาตามมูลค่าน ้ าตาลทรายภายในราชอาณาจกัร



1.ขั้นตอนกำรรับเข้ำน ำ้ตำลทรำย จำกโรงงำน เข้ำเกบ็รักษำ ณ คลังสินค้ำ

รถบรรทุกน ้าตาลทรายมาจากโรงงาน

รถบรรทุกจากโรงงาน มาถึงคลงัสินคา้ 
และชัง่น ้ าหนกั ท าการตรวจสอบหนงัสือ
อนุญาตฯ และใบก ากบัการชนยา้ย ให้
ตรงกบัคลงัสินคา้ปลายทาง  แจง้รถ
รถบรรทุก เป็นชนิดเทกองไปเก็บ ณ 
SILO ชนิดกระสอบ ไปเก็บ ณ โกดงั



2.กำรเกบ็รักษำน ำ้ตำลทรำย ณ สถำนทีเ่กบ็ (โกดงัหรือไซโล)
หมวด ๓ 
ขอ้๑๖ การเก็บรักษาน ้ าตาลทรายของโรงงานให้แยกชนิดและ ปีการผลิตให้ชดัเจน
ขอ้๑๗ สถานที่เก็บรักษาน ้ าตาลทรายตอ้งเป็นสถานที่ที่โรงงานมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธ์ิครอบครองสถานที่นั้นและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหาร เวน้แต่สถานท่ีเก็บรักษาน ้ าตาลทรายท่ีอยู่ภายในบริเวณโรงงาน กรณีท่ีคลงัสินคา้ไม่สามารถรับฝากเก็บน ้ าตาลได ้
จ  าเป็นตอ้งตีคืนกลบัโรงงานเจา้หน้าที่ตอ้งสลกัส าเนาหนังสือใบก ากบัการขนยา้ย ระบุจ  านวนที่รับเขา้คลงัฯ และจ านวนที่ตีคืนกลบัโรงงาน

ห้องช่ังน ำ้หนักก่อนเข้ำฝำกเกบ็
ร่วมกบัเจา้หน้าท่ีคลงัสินคา้ ตรวจสอบสินคา้ ณ จุดขนถ่าย  ตรวจสอบน ้ าตาลทรายชนิด/เทกองที่จุด HOPPER เพื่อป้องกนัน ้ าตาลทรายดิบมี
ส่ิงเจือปน ณ โกดงัชนิดกระสอบ  ท าการตรวจสอบ จ านวนน ้ าตาลทราย ให้ตรงกบั หนังสือก ากบัท่ีขออนุญาต

SILO โกดงั



ช่ังน ้ำหนักรถเบำ เม่ือขนถ่ำยส้ินค้ำเข้ำฝำกเก็บแล้ว

รถบรรทุกจะมาชัง่น ้ าหนกัรถเปล่า(รถเบา) จากนั้น จะด าเนินการสลกัหลงัหนงัสือก ากบัการขนยา้ย วา่ได้
น ้ าหนกัปกติหรือไม่ ถา้ไม่ปกติก็จะด าเนินการจดัท ารายงาน เช่น น ้ าตาลสูญหายระหวา่งการขนยา้ย,ตีคืน
กลบัโรงงานฯ ,กระสอบแตก,น ้ าตาลทราย ,เปียกช้ืน  จากนั้นจะน าใบก ากบัการขนยา้ยน ามาบนัทึกเขา้
ระบบคอมพวิเตอร์ต่อไป (SON_WAREHOUSE)



กำรเกบ็รักษำน ำ้ตำลทรำยทีต่ีคืนจำกเรือบรรทุกน ำ้ตำลทรำย

การรับเขา้น ้ าตาลทรายท่ีตีคืนจากเรือเป็นการรับเขา้ในกรณีท่ีมีการจ่ายออกน ้าตาลเพ่ือการส่งออกตามแบบ กน.๖
โดยพาหนะบรรทุกโดยเรือ เม่ือถึงปลายทางเรือใหญ่เกิดมีน ้ าตาลเสียหาย หรือไม่ไดคุ้ณภาพและไม่สามารถส่งออกได ้
และไดตี้คืนกลบัมาคลงัสินคา้

ข้ันตอนกำรปฏบิัตกิำรรับเข้ำน ำ้ตำลทรำย ทีต่คืีนจำกเรือบรรทุกน ำ้ตำลทรำย
๑. ตรวจสอบหนังสืออนุญาตการขนยา้ยเพื่อการส่งออกตามแบบ กน. ๖ ที่มีการตีคืน
๒. ตรวาจสอบจ านวนน ้ าตาลที่ขนยา้ยตีคืนกลบัมาคลงัสินคา้
๓. น าน ้ าตาลทรายท่ีตีคืนมาชัง่น ้ าหนักสุทธิ และจ านวนท่ีถูกตอ้ง
๔. รับเขา้น ้ าตาลทราย จดัท าบญัชี และรายงานน าเสนอต่อไป



กำรรับเข้ำน ำ้ตำลทรำยทีร่ะบุสถำนทีรั่บเข้ำไม่ตรงตำมหนังสืออนุญำตฯ กน.๔

ข้ันตอนกำรปฏิบัติกำรรับเข้ำน ้ำตำลทรำยที่ระบุสถำนทีรั่บเข้ำไม่ตรงตำมหนังสืออนุญำตฯ

๑. เจา้หนา้ท่ีรับเขา้ปลายทางท่ีระบุในหนงัสือท่ีขออนุยาตการขนยา้ยฯ ตามแบบ กน.๔ ให้เจา้หนา้ท่ีประสานงานกบัเขตฯ 
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะน าน ้ าตาลทรายไปฝากเก็บ โดยแจง้ความประสงคจ์ะขอขนยา้ยน ้ าตาลทรายโดยการสลกัหลงัหนงัสือ
ใบก ากบัการขนยา้ย ฯ
๒. เจา้หนา้ท่ีปลายทางท่ีระบุในหนงัสืออนุญาตการขนยา้ยตามแบบ กน. ๔ ตอ้งสลกัหลงัหนงัสือใบก ากบัการขนยา้ย 
โดยระบุเหตุผลประกอบการขนยา้ย
๓. เจา้หนา้ท่ีจะรับน ้าตาลทรายเขา้ฝากเก็บด าเนินการและตรวจความถูกตอ้ง
๔. รายงานสรุป ตามแบบ คร. ๑ และตามเอกสาร คร.๒



ขั้นตอนกำรรับเข้ำ

กำรรับเข้ำน ำ้ตำลทรำย ณ คลงัสินค้ำ



กำรรับเข้ำน ำ้ตำลทรำย ณ คลงัสินค้ำ



กำรรับเข้ำน ำ้ตำลทรำย ณ คลงัสินค้ำ



จัดท ำบัญชีรับเข้ำ-จ่ำยออก

ตัวอย่ำง







ขั้นตอนกำรขออนุญำตส่งออกน ำ้ตำลทรำยลงเรือ ณ คลงัสินค้ำ
หน่วยงำน

โรงงาน/บริษทัผูส่้งออก
ยืน่ ส าเนาหนงัสืออนุญาต

ให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร(อ.2)
และแบบกน. 5 เพ่ือระบุน ้ าตาลของโรงงานใด 

พนักงานเจา้หน้าที่ ขบค.สบน.
เจา้หน้าที่คลงัสินคา้

เจา้หน้าที่เซอร์เว
ผูซ้ื้อ , ผูข้าย

ตรวจสอบ
1.ช่ือเรือ
2.ชนิดน ้าตาลและภาชนะบรรจุ จ  านวน
3.ปีการผลิต ว่าตรงกบัค าขอหรือไม่

ตรวจสอบคุณภาพน ้าตาลทราย /เกบ็ตวัอย่างน ้าตาลทราย

ตรวจสอบสภาพ เรือโป๊ะ และเรือเดินสมุทร

ตรวจสอบเคร่ืองชัง่

อนุญาตใหข้นยา้ยน ้าตาลทรายลงเรือตามท่ีขอฯ
และออกหนงัสืออนุญาตแบบ กน.6

สรุปตดัยอดบญัชีขนยา้ยน ้าตาลทราย
รายงานสรุป บญัชีคงเหลือน ้าตาลทราย



งานจ่ายออกน ้าตาลทราย



ส่งออกชนิดกระสอบจำกโกดัง ส่งออกชนิดเทกอง

การส่งออกชนิดกระสอบ
รถบรรทุกน ้าตาลจากโกดงั 
มายงัหอ้งชัง่เพ่ือชัง่น ้าหนกั 
โดยจะมีการเกบ็น ้าตาล
ตวัอย่าง โดยเซอร์เวย์
และรถจะน าน ้าตาลไปโหลด
ข้ึนเรือเดินสมุทร

โกดัง

การส่งออกชนิด/เทกอง
จะล าเลียงน ้าตาลทราย
จาก SILO ดว้ยสายพาน
ไปยงั HOPPER เพ่ือชัง่
น ้าหนกั โดยมีเจา้หนา้ท่ี
และเซอร์เวย ์เกบ็ตวัอย่าง
และตรวจสอบน ้าหนกั
แลว้ท าการพ่นน ้าตาลทราย
ลงเรือเดินสมุทรห้องช่ัง

ในการส่งออกน ้าตาลทรายทั้งสองชนิด จะตอ้งตรวจสอบสภาพ เรือโป๊ะ และเรือเดินสมุทร ใหส้ะอาดเรียบร้อยและ
จะตอ้งมีการตรวจสอบเคร่ืองชัง่ทุกคร้ังเม่ือท าการส่งออกน ้าตาลทรายจนครบจ านวนอนุญาตแลว้  เจา้หนา้ท่ี สบน.
ประจ าคลงัสินคา้จะออกหนงัสืออนุญาต กน.6 ให ้ และท าการตดัยอดบญัชีน ้าตาลทราย บนัทึกเขา้ระบบคอมพิวเตอร์ 
(SON _WAREHOUSE) และการจ่ายออก กน.6.1,6.2,6.3 กใ็ชป้ฏิบติัการเช่นเดียวกนั

SILO

หอพ่น



กำรจ่ำยออกน ำ้ตำลทรำย ณ คลงัสินค้ำ

ขั้นตอนกำรจ่ำยออกน ำ้ตำลทรำยดิบ



กำรจ่ำยออกน ำ้ตำลทรำย ณ คลงัสินค้ำ

ขั้นตอนกำรจ่ำยออกน ้ำตำลทรำยกระสอบ



กำรจ่ำยออกน ำ้ตำลทรำย ณ คลงัสินค้ำ
ขั้นตอนกำรจ่ำยออกน ำ้ตำลทรำยกระสอบ



กำรจ่ำยออกน ำ้ตำลทรำย ณ คลงัสินค้ำ



ขั้นตอนกำรขอรับใบอนุญำตให้ส่งสินค้ำออกไปนอกรำชอำณำจักร(แบบ อ.2)

เม่ือบริษทัส่งออก(ไดรั้บมอบอ านาจจากโรงงานใหเ้ป็นผูก้ระท าการส่งออกแทน) จะด าเนินการ
ส่งออกน ้ าตาลทรายไปนอกอาณาจกัร จะตอ้งด าเนินการยืน่ค  าร้องตามแบบท่ีคณะกรรมการฯก าหนด
(แบบ กน.9)พร้อมเอกสารประกอบเช่น สญัญาซ้ือ-ขาย เป็นตน้ เพือ่ขอรับหนงัสืออนุญาตการขนยา้ยฯ
(ตามแบบ กน.10) ณ ฝ่ายบริหารการจ าหน่าย สบน. เจา้หนา้ที่จะด าเนินการตรวจสอบค าร้องวา่ถูกตอ้ง
ตรงตาม ชนิด ประเภท ปีการผลิต จ านวนท่ีขออนุญาตวา่มีปริมาณคงเหลืออยูต่รงตามท่ีขอหรือไม่ 
เม่ือท าการตรวจสอบแลว้ถูกตอ้งก็จะไดรั้บหนงัสืออนุญาต(กน.10)  เม่ือบริษทั ส่งออกไดรั้บหนงัสือ
อนุญาตฯ(แบบ กน.10) ก็จะน าไปเป็นเอกสารประกอบเพือ่ขอรับหนงัสืออนุญาตส่งสินคา้ออกนอก
ราชอาณาจกัรท่ีกระทรวงพานิชย ์ต่อไป



กำรจ่ำยออกตำมแบบ กน.๖ 
หนงัสืออนุญาตการขนยา้ยน ้ าตาลทรายเพือ่การส่งออกนอกราชอาณาจกัรแนวทางปฏิบติัในการส่งมอบ
น ้ าตาลทรายไปต่างประเทศ เป็นการขนยา้ยน ้ าตาลทรายเพือ่การส่งออกนอกราชอาณาจกัรโดยเรือเดินสมุทร

บริษัทส่งออกน ้ำตำลทรำยต่ำง ๆ 
ตอ้งด าเนินการขอยืน่ค  าร้องขออนุญาตการส่งออกน ้ าตาลทราย (ตามแบบ กน.๙)โดย ONLINE 
มายงัฝ่ายบริหารจ าหน่าย ตรวจสอบและออกหนงัสืออนุญาต(ตามแบบ กน.๑๐) ระบุช่ือโรงงานน ้ าตาล 
ชนิดน ้ าตาลทราย จ  านวนโควตา และช่ือเรือเดินสมุทรพร้อมทั้งส่ง Mail Onlineไปยงั สอน. 
เพือ่ออกหนงัสืออนุญาต (อ.๒) และคลงัสินคา้ต่าง ๆ เพือ่ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ใชเ้ป็นขอ้มูลจ่ายออกน ้ าตาล
ทรายตามที่ไดรั้บอนุญาตฯ



ข้ันตอนกำรขอรับหนังสืออนุญำตให้ส่งออกน ้ำตำลทรำยไปนอกรำชอำณำจักรและกำรส่งออกน ้ำตำลทรำย

กำรขอรับหนังสืออนุญำต ฯ ตำมแบบ กน.๑๐
๑. โรงงานหรือตวัแทนผูข้ออนุญาต(บริษทัฯส่งออก) จะยืน่ค าร้องแบบ กน.๙ เพ่ือขอรับหนงัสืออนุญาตให้

ส่งออกน ้าตาลทรายออกนอกราชอาณาจกัร ตามแบบ กน.๑๐ ตามชนิดปีการผลิต และปริมาณท่ีประสงค์
จะส่งออกของแต่ละโรงงาน (ตามสิทธ์ิหรือโควตา)

๒. เม่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบชนิด ปีการผลิตและปริมาณตามสิทธิหรือโควตา้ของโรงงานแลว้ว่ามีเพียงพอจึง
ออกหนงัสืออนุญาต ตามแบบ กน.๑๐ ให้กบัโรงงานหรือตวัแทนผูข้ออนุญาตต่อไป

กำรขอรับใบอนุญำต ตำมแบบ อ.๔

เม่ือโรงงานหรือตวัแทนผูข้ออนุญาต (บริษทัฯ ส่งออก) ไดรั้บหนงัสืออนุญาต ตามแบบ กน.๑๐ แลว้จึงไป
ยืน่ค าร้องตามแบบ อ.๓ เพ่ือขอรับใบอนุญาตให้ส่งสินคา้ออกไปนอกราชอาณาจกัร (สินคา้ทัว่ไป) ตามแบบ อ.๒



กำรขอรับหนังสืออนุญำต ตำมแบบ กน.๖

๑. เม่ือโรงงานหรือตวัแทนผูข้ออนุยาต (บริษทัส่งออกฯ) ไดรั้บอนุญาต ตามแบบ กน.๑๐ และใบอนุญาต ตามแบบ อ.๒
จึงน าเอกสารหลกัฐานส าเนาใบอนุญาต ตามแบบ อ.๒ไปแสดงต่อเจา้หนา้ท่ี ณ สถานีส่งออก (คลงัสินคา้ต่าง ๆ) 
เพ่ือยืน่ค าร้อง ตามแบบ กน.๕ ตามชนิดปีการผลิต และปริมาณท่ีประสงคจ์ะขออนุญาตขนยา้ยน ้ าตาลทรายเพ่ือการส่งออก
ของโรงงานท่ีมีเน้ือน ้ าตาลทรายอยูจ่ริง ณ สถานีส่งออกนั้น(คลงัสินคา้)
๒. เม่ือเจา้หนา้ท่ี ณ สถานีส่งออก (คลงัสินคา้) ตรวจสอบชนิดปีการผลิตและปริมาณท่ีขออนุญาตขนยา้ยเพ่ือการส่งออก
ของโรงงานแลว้ว่ามีเพียงพอ (มีเน้ืออยูจ่ริง) และเป็นไปตามรายละเอียดน ้าตาลทรายท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสืออนุญาต 
ตามแบบ อ.๒ จึงออกหนงัสืออนุญาต ตามแบบ กน.๖ ให้กบัโรงงานหรือตวัแทน ผูข้ออนุญาตเพ่ือใชค้วบคุมเรือโป๊ะ
ท่ีขนยา้ยน ้ าตาลทรายไปยงัเรือเดินสมุทรท่ีจอดรับน ้าตาลทรายท่ีหนา้ท่ีเทียบเรือ



เอกสำรที่ใช้ในกำรส่งออก

แบบ กน.9 แบบ กน.10



แบบ อ.๒ แบบ กน.5

เอกสำรที่ใช้ในกำรส่งออก



แบบ กน.6

เอกสำรที่ใช้ในกำรส่งออก



งานปราบปรามการลกัลอบ
และโจรกรรมน ้าตาลทราย



งำนปรำบปรำมกำรลกัลอบและโจรกรรมน ำ้ตำลทรำย









ร่วมกบัเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร



ร่วมกบัเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ




