
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ                                                                                                              ปรับปรงุข้อมูล 2557 

แผนภูมิข้ันตอนการส่งออก  
 ปลาแช่เย็น แช่แข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ส่งออก 

ขออนุญาตและจดทะเบียนเป็นผู้มีอาชีพในการประมง 
การค้าสินค้าสตัว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า 

สํานักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง 

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย 
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย 

ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษศีุลกากร 
ตรวจสอบและรับรองต้นทุนการผลิต 

สํานักบริหารการนําเข้า กรมการค้าต่างประเทศ 

ขอหนังสือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากหนว่ยงานต่างๆ 
ตามข้อกําหนดของประเทศคูค่้า 

ผ่านพิธีการศุลกากร 
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) 
• ส่งข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

ส่งออก 

บริหารสิทธิประโยชน์ภาษีอากร 
ตามท่ีผู้ส่งออกได้รับ เช่น BOI, 19 ทวิ, FREE ZONE 

ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
สํานักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 



 

  กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ปลาแช่เย็น แช่แข็ง 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดตอ่ 
• ปลาน้ําจืดแช่เย็น 

0302.89.29 
• ปลาน้ําจืดแช่เย็น 
   จนแข็ง 

0303.89.29 
• ปลาทะเลแช่เย็น 

    จนแข็ง 
0308.89.19 

 
 

อัตราภาษี 
ยกเว ้นอากรขาออก 

 
 

ขอบเขตการควบค ุม 

 1.กุ้ง ปลาหมึกแช่เย็น 
หรือแช่แข็งทั้ง 
ปอกเปลือกและมิได้
ปอกเปลือก จะต้มให้
สุกด้วยหรือไม่ก็ตาม 
เฉพาะที่ส่งไป
สหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรป 

 2.ผลิตภัณฑ์อาหาร 
  ที่มีกุ้งผสมเกินกว่า  
  10% โดยน้าํหนัก  
  เฉพาะที่ ส่งออกไป 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  และสหภาพยุโรป 

 

 1. ระเบียบการประมง ว่าด้วยการยื่นคําขออนุญาต 
     และจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้า 
     สินค้าสตัว์น้ําผลิตภัณฑ์สตัว์น้ํา และอุตสาหกรรม 
     สัตว์น้ํา พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 11 
     มิถุนายน พ.ศ. 2551 

 1. ขออนุญาตและจดทะเบียนเป็นผู้มี 
    อาชีพในการประมง การค้าสินค้า 
    สัตว์น้ํา ผลติภัณฑ์สัตว์น้ํา และ 
    อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 

• ใบจดทะเบียนเป็นผู้มีอาชีพในการ    
  ประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ํา 
  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําและอุตสาหกรรม 
  สัตว์น้ํา 

 • คําขออนุญาตและจดทะเบียนประกอบ
อาชีพในการประมงการค้าสินค้าสัตวน์้ํา 
ผลติภัณฑ์สัตว์น้ําหรืออุตสาหกรรมสัตว์
น้ํา (คําขอ อ. 6) 

 • กรณีเป็นนิติบุคคลตอ้งแนบสําเนา   
ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็น   
นิติบุคคลและหลกัฐาน แสดงว่ามี   
วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ   
ประมง 

 • ใบกํากับสินค้า 
 • กรณีผู้อื่นคําขอแทนนิติบุคคลหรือ   

บุคคลธรรมดาจะต้องมีใบมอบอํานาจ
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานั้นตอ้ง
พร้อมทั้งสําเนาบัตรประชาชนของผู้
มอบและผู้รับมอบ 

• กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร  
  กรุงเทพมหานคร 
  โทรศัพท์   :  0-2562-0600-15 
  โทรสาร    :  0-2562-0564 

     www.fisheries.go.th 

  2. สมัครเป็นสมาชิกสมาคมอาหาร 
    แช่เยือกแข็งไทยในกรณีที่ส่งออกไป 
    สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 

• หลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคม 
  อาหารแช่เยือกแข็งไทย 

 • บัตรประจําตัวประชาชนพร้อม 
   สําเนา 1 ชุดของผู้สมัคร 
 • ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา 1 ชุดของ 
    ผู้สมัคร 
 • รูปถ่ายของผูส้มัครขนาด 2 นิ้ว 
   จํานวน 1 รูป 
 • สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบยีน 
   นิติบุคคล 1 ฉบับ 
 • สําเนาหนังสอืรับรองออกโดยสํานักงาน 
   ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
   1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
 • สําเนาหนังสอืบริคณห์สนธิ 
   (กรณีบริษัทจํากัด) 1 ฉบับ 

• สมาคมอาหารแช่เยือกแขง็ไทย 
  โทรศัพท์   :   0-2235-5622-4 
  โทรสาร    :   0-2235-5625 
                :  0-2275-7684-6 
  www.thai-frozen.or.th  



 

  กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ปลาแช่เย็น แช่แข็ง 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดตอ่ 
สิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลกากร 

 สามารถขอสิทธพิิเศษ  
 ทางภาษีศุลกากรได้  
 หากส่งออกไปยังกลุ่ม 
 ประเทศที่พัฒนาแล้ว  
 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ  
 การได้รับสิทธิพเิศษ  
 ทางภาษีศุลกากรได้ที่ 
 กรมการค้าต่างประเทศ 

    • สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  
   (กรณีบริษัทจํากัด) 1 ฉบับ 
 • สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   ภพ.20 1 ฉบับ 
 • สําเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ 
    โรงงาน (รง.4) 1 ฉบับ 
 • สําเนาสัญญาเช่าโรงงาน (กรณีเช่า) 
   1 ฉบับ 
 • สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อย.) 
   1 ฉบับ 
 • สําเนาใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ 
   ในการประมงการค้าสินค้าสตัว์น้ํา 
   ผลติภัณฑ์สัตว์น้ําหรืออุตสาหกรรม 
   สัตว์น้ํา 1 ฉบับ 
 • สําเนาเอกสารทุกแผ่นต้องประทับตรา 
   บริษัทฯและลงนามโดยผู้มีอํานาจของ 
   บริษัทฯเซ็นกํากบัทุกแผ่น 
 • สําเนาแผนที่เส้นทางไปสํานักงาน 
   หรือโรงงานของบริษัทฯ 

 

 2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2499 
 3. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้า 
     มาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 
 4. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า  
     พ.ศ. 2535 

 3. ขอหนังสอืรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
    จากหน่วยงานตา่งๆ ตามข้อกาํหนด 
    ของประเทศคู่ค้า 

 • ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม 
 ข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

 • กรมควบคุมโรคออกใบรับรองการ 
   ตรวจแหล่งผลิต, แหล่งกําเนิดปลอด 
   โรคอหิวาต์ (Certificate of Fruit,  
   Foods, Vegetable Quarantine) 

 กรณีที่ขอหนังสือรับรองจากกรมประมง 
 • สําเนาหนังสอืรับรองการเป็นนิติบุคคล 
   จากกระทรวงพาณิชย์ 
 • สําเนาทะเบียนการค้า 
 • สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบยีน 
   บริษัท 
 • สําเนาใบอนุญาตตัง้โรงงาน และ 
   ประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวง 
   อุตสาหกรรม หรือสําเนาใบอนุญาต 
   ประกอบอาหารจากกระทรวง 
   สาธารณสุข (ถ้ามี) 

• กองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
  คุณภาพสตัว์น้ําและผลิตภัณฑ์สตัว์น้ํา 
  กรมประมง 
  โทรศัพท์  : 0-2558-0150-5 
                 ต่อ 13408-13 
  โทรสาร : 0-2558-0140 
 www.fisheries.go.th/quality  
• ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร ์
  แห่งชาติ องครักษ์  นครนายก 
  โทรศัพท์  : 0-3739-2907 
               : 0-3739-2901-6 
                 ต่อ 1815 
  หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก 

    www.tint.or.th 



 

  กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ปลาแช่เย็น แช่แข็ง 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดตอ่ 
   

 
   • สําเนาบัตรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ    

หรือสําเนาใบรับแบบแจ้งคําขอขึ้น   
ทะเบียนผู้ประกอบการของกรมประมง 

 • หนังสือมอบอํานาจในการตดิตอ่และ
เซ็นรับเอกสารใบรับรองหลักฐานการ
เป็นสมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแขง็
ไทยหรือสมาคมกุ้งไทยสําหรับโรงงาน 
ผลติผลติภัณฑ์สัตวน์้ําแช่เยือกแขง็ หรอื
หลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมผูผ้ลติ
อาหารสําเรจ็รูป สาํหรับโรงงานผลติ
ผลติภัณฑ์สัตว์น้ําสาํเร็จรูปบรรจุ
กระป๋อง/ Pouch อาหารแหง้    
อาหารหมักดอง อาหารพื้นเมืองหรือ
หลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมอื่นใดที่
มีวัตถุประสงค์ที่เกีย่วข้องในการผลิต
สัตว์น้ําเพื่อการสง่ออก ซึ่งได้รับการ
รับรองจากกรมประมงแล้ว 

 • แผนที่โรงงาน 

• กองโรคติดต่อทั่วไป  
  กรมควบคุมโรค 
  โทรศัพท์ : 0-2591-0378 
              : 0-2591-0457 
  โทรสาร  : 0-2565-9013 
  สายด่วน 1422 
  www.pinkforms.com  
• กรมประมงเกษตรกลาง จตจุักร 
  กรุงเทพมหานคร 
  โทรศัพท์ : 0-2562-0600-15 
  โทรสาร  : 0-2562-0564 
  www.fisheries.go.th  

  • สํานักงานคณะกรรมการกลาง- 
    อิสลามแห่งประเทศไทย 
    โทรศัพท์  : 0-2949-4114, 
                 : 0-2949-4146 
    โทรสาร   : 0-2949-4250 
    www.cicot.or.th   
  • สํานักงานคณะกรรมการกลาง- 
    อิสลามแห่งประเทศไทย ประจํา 
    ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ 
    ถนนรัชดาภิเษก จตุจกัร กทม. 10900 
    โทรศัพท์  : 0-2512-0123 ต่อ 813 
    โทรสาร  : 0-2512-0329 
    http://onestopservice.ditp.go.th  



 

  กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ปลาแช่เย็น แช่แข็ง 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดตอ่ 
  5. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการออกหนังสอื     

รับรองถิ่นกําเนิดสนิค้าตามความตกลงทางการ
ค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้า  
ระหว่างประเทศลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2548 

 6. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบขอรับ 
     การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด    

เพื่อขอใช้สิทธิพเิศษทางด้านภาษีศุลกากร      
ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548 

 7. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการตรวจ     
คุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้   
สิทธิพเิศษทางด้านภาษีศุลกากร ลงวนัที่ 20 
ตุลาคม พ.ศ. 2548 

 8. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการตรวจ     
คุณสมบัติทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้สิทธิพเิศษ   
ทางด้านภาษีศุลกากร ลงวันที่ 8 มิถุนายน     
พ.ศ. 2549 

 9. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบขอรับ  
การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด  
เพื่อขอใช้สิทธิพเิศษทางด้านภาษีศุลกากร   
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

 10. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไข การขอรับ
หนังสือสําคัญการส่งออก-นําเข้าสินคา้ โดย
วิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2554 

 11. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องมาตรการ  
     และแนวปฏิบัติในการพจิารณาออกหนังสือ     

รับรองถิ่นกําเนิดสนิค้าตามกรอบความตกลง 
FTA ที่กําหนดไว้ในแต่ละประเทศหรือในแต่ละ
กลุ่มประเทศได้ที่   www.dft.go.th 

 4. ยื่นขอมีบัตรประจําตัวผู้สง่ออก-   
นําเข้าสินค้า เพื่อใช้ยื่นฟอร์มต่างๆ
เช่น GSP, GSTP, ATIGA, FTA ที่
ประเทศไทยทํากับประเทศต่างๆ
กับสํานักบรกิารการค้าต่างประเทศ 
กรมการค้าต่างประเทศ สนามบิน
น้ํา นนทบุรี โดยลงทะเบียนขอ 
Username กลางได้ที่ 
www.dft.go.th 

 • บัตรผู้ส่งออก-นําเข้าสินค้า  • คําร้องขอมีบัตรประจําตัว 
   ผู้ส่งออก-นําเข้าสินค้า 
 • สําเนาหนังสือรับรองการจด 
   ทะเบียนบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน 
 • สําเนาหนังสือรับรองการจด  
   ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • สําเนาบัตรประชาชนกรรมการ 
   หรืออื่น ๆ 

  • สํานักบริการการค้าต่างประเทศ 
    กรมการค้าต่างประเทศ 
    สนามบินน้ํา  นนทบุรี 
   สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 
    โทรศัพท์  : 0-2547-4829, 
                   0-2547-4837 
    โทรสาร     : 0-2547-4757 
    www.dft.go.th 

 5. ยื่นตรวจสอบสนิค้าส่งออกกับ 
สํานักบริหารการนําเข้าว่าสินค้าที่
ผลติถกูต้องตามกฎว่าด้วยถิ่น
กําเนิดตามที่กําหนดไว้ในแตล่ะ
ประเทศ โดยลงทะเบียนขอ 
Username & Password ได้ที่  
www.dft.go.th 

 • ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่น 
   กําเนิดของสินค้าที่กรมการค้าต่าง 
   ประเทศได้รับรองผลแล้วสําหรับ 
   สินค้าพกิัดอัตราศุลกากร   
   ตอนที่ 25 ถึง 97 
 

 • คํารับรองขอ้มูลการผลิตสินค้า 
 ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์ถิ่นกําเนิด   
 สินค้า (พิมพจ์ากระบบ) 

  • สํานักบริหารการนําเข้า 
   กรมการค้าต่างประเทศ 

 โทรศัพท์ : 0-2547-5090, 
            0-2547-4809 

 โทรสาร   : 0-2547-4807 

 6. ขอหนังสอืรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า, 
สํานักบริการการคา้ต่างประเทศ 
ตามข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศในแต่ละกลุ่มประเทศ 

 • หนังสอืรับรองถิน่กําเนิดสินค้า 
- Form CO ทั่วไป 
- Form A 
- Form D (ATIGA) 
- Form FTA ต่างๆ 

 • บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
 • B/L หรือ Air Waybill หรือใบรับ 
   ไปรษณีย์ หรือเอกสารแสดงการขนส่ง 
   อื่นๆ เช่น Truck Receipt 
 • แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของ 
   สินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด (สินค้าพิกดั  
   อัตราศุลกากรตอนที่ 01 ถึง 24) 
 • ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่น 

กําเนิดของสนิค้าที่กรมการค้าต่าง 
   ประเทศได้รับรองผลแล้วสําหรับสินค้า 
   พิกดัอตัราศลุกากร ตอนที่ 25 ถึง 97 

 

 1. สํานักบริการการค้าต่างประเทศ 
   กรมการค้าต่างประเทศ 
   สนามบินน้ํา  นนทบุรี 
 - กลุ่มงานหนังสอืสําคัญถิ่นกําเนิดสนิค้า 
   สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 

 โทรศัพท์  : 0-2547-4753, 
                0-2547-4827-8, 
 โทรสาร   :  0-2547-4890 

   www.dft.go.th 
 2. สํานักงาน ณ อาคารตรวจสอบ 

 สินค้าขาออก ชั้น 2 ตึก CF-1 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 โทรศัพท์  : 0-2134-0941-5 

    โทรสาร    : 0-2134-0946 



 

  กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :   ปลาแช่เย็น แช่แข็ง 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดตอ่ 
      3. สํานักงาน ณ กองตรวจสินค้าขาออก 

    กรมศุลกากร  ท่าเรือกรุงเทพ 
  โทรศัพท์  : 0-2249-2106, 
                 0-2249-3978 
  โทรสาร :     0-2240-2232 

 4. ศูนย์บริการส่งออกแบบเบด็เสร็จ   
  ถนนรัชดาภิเษก จตจุักร กทม 10900 
  โทรศัพท์  :  0-2512-0123 ต่อ 800 
  โทรสาร   :   0-2512-3055 

    http://onestopservice.ditp.go.th 

 

 12. คําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 725/2554   
      

  7. ขออนุญาตนําสัตว์หรอืซากสตัว์
ออกนอกราชอาณาจักร 

 •  ใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสตัว ์
    ออกนอกราชอาณาจักร 

  • แบบ ร.1/1 
  • ใบขนสินค้า 
  • B/L 
  • Invoice/Packing List 
  • หนังสืออนุญาต สป. 5 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ยื่น 

• ด่านตรวจสตัว์น้ํา ท่าเรือกรุงเทพ 
  โทรศัพท์  : 0-2671-8794 
• ด่านตรวจสตัว์น้ํา ชลบุรี 
  โทรศัพท์  : 038-409348 
  โทรสาร   : 038-409356 
 • ด่านตรวจสตัว์น้ํา ท่าอากาศยาน- 
  สุวรรณภูมิ 

   โทรศัพท์  : 0-2134-0720 
   โทรสาร   : 0-2134-0720 

     



 

  กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :   ปลาแช่เย็น แช่แข็ง 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดตอ่ 
  13. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติมอกี 16 ฉบับ 
 14. ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 เรื่องการ    

ผ่านพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ ลงวันที่ 
27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

 15. ประกาศกรมศุลกากรที่ 39/2550 เรื่องระบบ    
พิธกีารศลุกากรสง่ออกทางอิเลก็ทรอนิกส ์

     ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
 16. ประกาศกรมศุลกากรที่ 24/2556 เรื่องคู่มอื      

การผ่านพิธกีารศลุกากรทางอเิลก็ทรอนิกส์ ว่า      
ด้วยกระบวนการทางศลุกากรสําหรับการสง่ออก 

     (e-Export) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

 8. ผ่านพิธกีารส่งออก 
    ผ่านพิธีการทางศุลกากรด้วยระบบ 
    Paperless โดย 
    8.1 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพธิีการ 
         ทางอิเลก็ทรอนิกส ์
   8.2 การสง่ข้อมูลเข้าระบบ 
        คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

 • ใบขนสินค้าขาออกแบบใช้สิทธิ,์   
   ไม่ใช้สิทธิ์ 
 • ใบกํากับการขนย้ายสินค้า 

 • บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
 • บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ 
   (Packing List) 

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

 


