
   ผูสงออก

            
     

ปลาหมึกแหง และปลาแหง
แผนภูมิข้ันตอนการสงออก : ปลาหมึกแปรรูป 

ขอหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา
(กองสิทธิประโยชนทางการคา

กรมการตาตางประเทศ)

ขอหนังสือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ
จากหนวยงานตางๆ

ตามขอกําหนดของประเทศคูคา

  ผานพิธีการศุลกากร
  - ระบบ Manual

 - ระบบ EDI
 (กรมศุลกากร)

สงออก

ขออนุญาตและจดทะเบียนเปนผูมีอาชีพในการประมง
การคาสินคาสัตวน้ํา  ผลิตภัณฑสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมสัตวน้ํา

(สํานักบริหารจัดการดานการประมง  กรมประมง)

ยื่นความจํานงขอเปนผูสงออก
สํานักบริการการคาตางประเทศ

(กรมการคาตางประเทศ)
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กฎหมาย / ระเบียบและขั้นตอนการสงออกโดยสรุป : ปลาหมึกแปรรูป ปลาหมึกแหง และปลาแหง
สินคา/พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการสงออก เอกสารที่ใชประกอบ หนวยงานที่ติดตอ
ปลาหมึกแปรรูป 1.  ระเบียบการประมง วาดวยการยื่นคําขออนุญาตและ 1. ขออนุญาตและจดทะเบียนเปนผูมีอาชีพ 1.  คําขออนุญาติและจดทะเบียน  -สวนอนุญาตและจัดการประมง

1605900223      จดทะเบียนผูมีอาชีพในการประมง การคาสินคาสัตวน้ํา      ในการประมง การคาสินคาสัตวน้ํา      ประกอบอาชีพ (แบบ อ. 6)   สํานักบริหารจัดการดานการ
ปลาหมึกแหง      ผลิตภัณฑสัตวน้ําและอุตสาหกรรมสัตวน้ํา  พ.ศ. 2532     ผลิตภัณฑสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมสัตวน้ํา   ประมง , กรมประมง
 0307490192      ประกาศ ณ วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2532   โทรศัพท : 0-2558-0196-8
 0307490293   โทรสาร  : 0-2558-0198
 0307590907 2.1 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ระเบียบการสง 2. ขอหนังสือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑจาก 2.  ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ  - สํานักคุณภาพและความปลอดภัย
ปลาแหง     ตัวอยางอาหารเพื่อวิเคราะหทางจุลินทรีย     หนวยงานตาง ๆตามขอกําหนดของ      ตามขอกําหนดของประเทศคูคา   อาหาร กรมประมง

 0305300006     เพื่อขอรับ Health Certificate     ประเทศคูคา    โทรศัพท : 0-2558-0150-5
 0305410009 2.2 ระเบียบกรมวิทยาศาสตรการแพทย วาดวยการ    โทรสาร  : 0-2558-0136
 0305420004      สงตัวอยางอาหารกระปองวิเคราะหเพื่อขอใบรับ  - ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สงขลา
 0305490006      รองสําหรับการสงออก ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2520    โทรศัพท : 0-7444-0054
 0305599005 2.3 ประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย วาดวยอัตรา    โทรสาร  : 0-7432-3798
 0305610002      คาบํารุง การตรวจวิเคราะห และการใหบริการของ  - กรมควบคุมโรคติดตอ
 0305620003      กรมวิทยาศาสตรการแพทย (เพิ่มเติม)   โทรศัพท : 0-2965-9602
 0305630004 2.4 ระเบียบสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ   โทรสาร   : 0-2965-9013
 0305690004      วาดวยการวัดรังสีตัวอยางสินคาสงออกและ - กองการวัดกัมมันตภาพรังสี

     ออกหนังสือแจงผลการวัดรังสี พ.ศ. 2532   สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
อัตราภาษี 2.5 คําแนะนําในการสงตัวอยางเพื่อขอหนังสือ   โทรศัพท : 0-2579-5230

ยกเวนอากรขาออก      แจงผลการวัดรังสี ตามระเบียบสํานักงาน               : 0-2562-0093
     พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวยการวัดรังสี    โทรสาร  : 0-2562-0093

ขอบเขตการ      ตัวอยางสินคาสงออกและออกหนังสือแจง
ควบคุม      ผลการวัดรังสี พ.ศ. 2522

- 2.6 ระเบียบกรมประมงวาดวยการขอใบรับรองคุณ
     ภาพผลิตภัณฑสัตวน้ําพื้นเมืองและใบรับรอง
     สุขอนามัยผลิตภัณฑสัตวน้ําเพื่อการสงออก
     พ.ศ. 2538
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สินคา/พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการสงออก เอกสารที่ใชประกอบ หนวยงานที่ติดตอ
สิทธิพิเศษทาง 2.7 ระเบียบกรมประมงวาดวยการขอใบรับรองสุข
ภาษีศุลกากร      ลักษณะโรงงานผลิตภัณฑสัตวน้ําพื้นเมืองเพื่อการ

สามารถขอสิทธิ      สงออก พ.ศ. 2538
พิเศษทางภาษี 3.1 พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม 3. ขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล 3.  ใบอนุญาตใชเครื่องหมายรับรอง สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล
ศุลกากรได หาก       พ.ศ.2540    (เฉพาะสงออกไปประเทศที่นับถือ      ฮาลาล(เฉพาะสงออกไปประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
สงออกไปยังกลุม 3.2 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม    ศาสนาอิสลาม)      ที่นับถือศาสนาอิสลาม) แหงประเทศไทย
ประเทศที่พัฒนา       แหงประเทศไทย วาดวย การใชเครื่องหมาย โทรศัพท : 0-2949-4215
แลว เชน       รับรองฮาลาล พ.ศ.2541 (ฮ.ศ.1419) โทรสาร  : 0-2949-4341
ประเทศญี่ปุน , 3.3 ขอบังคับฝายกิจการฮาลาล  สํานักงานคณะ
อเมริกา ,โปแลนด       กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย วาดวย
และ แคนาดา เปนตน       การใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล พ.ศ. 2541
ทั้งนี้สามารถ 3.4 ประกาศคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขอ
ตรวจสอบการได      และใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล
รับสิทธิพิเศษทาง 3.5 ประกาศระเบียบปฏิบัติในการตรวจกิจการเพื่อ
ภาษีศุลกากร ไดที่      รับรองฮาลาล
กรมการคา 4.1 ประกาศกรมการคาตางประเทศ ฉบับที่ 165 4. ยื่นความจํานงขอเปนผูสงออกตอ 4.  หลักฐานแสดงการเปนผูสงออก  -สํานักมาตรการนําเขาสงออกสินคา
ตางประเทศ      (พ.ศ. 2536) เรื่อง การขอเปนผูสงออกสินคา  สํานักมาตรการนําเขาสงออกสินคา      ที่ขึ้นทะเบียนตอกรมการคา   ทั่วไป , กรมการคาตางประเทศ

     กุง หอย ปู ปลา และปลาหมึกที่แชเยือกแข็งหรือที่   ทั่วไป , กรมการคาตางประเทศ      ตางประเทศ   โทรศัพท : 0-2547-4801
     บรรจุภาชนะอัดลม                : 0-2547-4803
4.2 ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการรับขึ้นทะเบียน                : 0-2547-4850
     บัญชีเปนผูสงออกสินคา กุง หอย ปู ปลา และปลาหมึก    โทรสาร  : 0-2547-4802
     ที่แชเยือกแข็งและที่บรรจุภาชนะอัดลม
     (ฉบับที่1) พ.ศ. 2536
4.3 ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการสงสินคาออก
     ไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 77) พ.ศ. 2540
4.4 ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการจัดระเบียบในการสง
     สินคาออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 90) พ.ศ. 2542
     ประกาศ ณ วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2542
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สินคา/พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการสงออก เอกสารที่ใชประกอบ หนวยงานที่ติดตอ
5.  ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการขึ้น 5. ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 5.  ใบรับรองแหลงกําเนิดของสินคา  -สํานักบริการการคาตางประเทศ
     ทะเบียนเปนผูขอหนังสือรับรอง Form A    และขอหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา กรมการคาตางประเทศ
     พ.ศ 2541    จากกองสิทธิประโยชนทางการคา สายดวนการคาตางประเทศ 1385

6.  พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และ 6. ผานพิธีการศุลกากร 6.1 ใบขนสินคาขาออก (กศก. 101)   สวนการสงออก
     ฉบับแกไขเพิ่มเติมอีก 16 ฉบับ 6.2 บัญชีราคาสินคา (Invoice)    สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ

6.3 บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบหอ    กรมศุลกากร
6.4 แบบธุรกิจตางประเทศ (แบบ ธ.ต.1)    โทรศัพท : 0-2667-7242-43
   สําหรับของสงออกที่มีมูลคามากกวา    โทรสาร  : 0-2671-5331 
     500,000 บาท    สายดวนกรมศุลกากร 1164
6.5 คํารองขอทําการตรวจสินคาและ
      บรรจุเขาตูคอนเทนเนอร
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ขั้นตอนการสงออกโดยละเอียด : ปลาหมึกแปรรูป ปลาหมึกแหง และปลาแหง
ขั้นตอนการสงออก หลักฐาน/เอกสาร ประกอบ หนวยงาน คาใชจาย ระยะเวลา

  ที่ติดตอ ดําเนินงาน
1. ยื่นคําขออนุญาตและจดทะเบียนผูมี 1) คําขออนุญาตและจดทะเบียนประกอบอาชีพในการประมง  -สวนอนุญาตและจัดการประมง คาธรรมเนียมใบ 2 วัน
   อาชีพในการประมงการคาสินคา     การคาสินคาสัตวน้ํา  ผลิตภัณฑสัตวน้ํา หรืออุตสาหกรรม   สํานักบริหารจัดการดานการ   อนุญาต 6   
  สัตวน้ํา  ผลิตภัณฑสัตวน้ํา และ      สัตวน้ํา  (คําขอ อ. 6)   ประมง , กรมประมง 150 บาท/ ป
   อุตสาหกรรมสัตวน้ํา  (อนุญาต  6) 2) กรณีเปนนิติบุคคลตองแนบสําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน   โทรศัพท : 0-2558-0196-8

    เปนนิติบุคคลและหลักฐานแสดงวามีวัตถุประสงคในการประกอบ   โทรสาร  : 0-2558-0198
    กิจการประมง - สํานักงานประมงจังหวัด
3) ใบกํากับสินคา
4) กรณีผูยื่นคําขอแทนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาจะตองมีใบมอบ
    อํานาจจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานั้นดวย พรอมทั้ง
    สําเนาบัตรของผูมอบและผูรับมอบ

2. ขอหนังสือรับรองคุณภาพจาก กรณีที่ขอหนังสือรับรองจากกรมประมง  -กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคณุ -  - ระยะเวลาการ
   หนวยงานตางๆ ตามขอกําหนด 1. หลักฐานการยื่นคําขอตรวจสุขาภิบาลโรงงาน ภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา  ตรวจโรงงาน
   ของประเทศคูคา    1)สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย กรมประมง   10 วันทําการ

   2)สําเนาทะเบียนการคา โทรศัพท : 0-2558-0150-5
   3)สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท โทรสาร  : 0-2558-0140
   4)สําเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน และประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวง  -ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว
      อุตสาหกรรม หรือสําเนาอนุญาตประกอบอาหารจากกระทรวง น้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา จ.สุราษฎรธานี
      สาธารณสุข (ถามี) โทรศัพท : 0-7728-6943
   5)สําเนาบัตรขึ้นทะเบียนผูประกอบการ หรือสําเนาใบรับแบบแจงคําขอ            : 0-7728-6807
     ขึ้นที่ะเบียนผูประกอบการของกรมประมง โทรสาร  : 0-7727-4232
   6)หนังสือมอบอํานาจในการติดตอและเซนรับเอกสารใบรับรอง  -ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว
   7)หลักฐานการเปนสมาชิกสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทยหรือสมาคมกุง น้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา จ.สงขลา
    ไทยสําหรับโรงงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง หรือหลักฐานการเปน โทรศัพท : 0-7431-2037
   สมาชิกสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป สําหรับโรงงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา            : 0-7444-0054
   สําเร็จรูป บรรจุกระปอง/Pouch อาหารแหง อาหารหมักดอง อาหารพื้น โทรสาร  : 0-7431-3155
  เมืองหรือหลักฐานการเปนสมาชิกสมาคมอื่นใดที่มีวัตถุประสงคที่เกี่ยวของ            : 0-7432-3798
  ในการผลิตสัตวน้ําเพื่อการสงออกซึ่งไดรับการรับรองจากกรมประมงแลว
   8)แผนที่โรงงาน
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  3.1) หนังสือรับรองการวิเคราะห/ใบรับรอง กรณีขอหนังสือรับรองผลการวิเคราะห  - สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  -คาบํารุงการตรวจ  - ระยะเวลาการ
         สุขอนามัย จากกรมประมง    กรมประมง    วิเคราะหและใหบริ-    ตรวจวิเคราะห
       (Certificate of Analysis หรือ Analysis     1) ใบนําสงตัวอยางอาหารวิเคราะห    โทรศัพท : 0-2558-0150-5    การแลวแตชนิดของ   15 วันทําการ
       and Heath Certificate)     2) คํารองขอรับหนังสือรับรองคุณภาพอาหารเพื่อการสงออก    โทรสาร  : 0-2558-0136    สารเคมีที่ตองการ  - ระยะเวลาการ

 - ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สงขลา    ตรวจวิเคราะห    ออกหนังสือ
   โทรศัพท : 0-7444-0054    รับรอง 3 วัน
   โทรสาร  : 0-7432-3798

  3.2) หนังสือรับรองสุขลักษณะ กรณีขอหนังสือรับรองผลการวิเคราะห  - กรมควบคุมโรคติดตอ - คาวิเคราะห  - ระยะเวลาการ
          (Sanitary Certificate) จากกรมควบคุมโรคติดตอ   โทรศัพท : 0-2965-9602   ตัวอยางละ    ตรวจวิเคราะห

     1) ใบนําสงตัวอยาง   โทรสาร   : 0-2965-9013   200 บาท     2 วัน 
     2) คํารองขอรับหนังสือรับรองคุณภาพอาหารเพื่อการสงออก
        ( Radioactivity Measurement Certificate)

   3.3) หนังสือรับรองเรื่องสารปรอท กรณีขอหนังสือรับรองผลการวิเคราะห - กองการวัดกัมมันตภาพรังสี - คาบํารุงการตรวจ - ระยะเวลาการ
          (Mercury Certificate) จากสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ   สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ   วิเคราะหและการออก   ตรวจวิเคราะห

     1) ใบนําสงตัวอยาง   โทรศัพท : 0-2579-5230    ใบรับรอง 700 บาท   10 วัน
     2) คํารองขอรับหนังสือรับรองคุณภาพอาหารเพื่อการสงออก               : 0-2562-0093
        ( Radioactivity Measurement Certificate)    โทรสาร  : 0-2562-0093

3. การขอใชเครื่องหมายรับรอง  -สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล  - คาใบรับรอง ฮล.1  60 วัน
    ฮาลาล(เฉพาะสงออกไป  -สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน แบบ รง.2 หรือ รง.4 สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม    500 บาทตอรายการ
    ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม)  -สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร แบบ อ.1 แหงประเทศไทย  - คาใบรับรอง ฮล.2  

 -สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหารแบบ อ.2 โทรศัพท : 0-2949-4215    500 บาทตอรายการ
 -สําเนาคําขอและใบสําคัญการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแบบ โทรสาร  : 0-2949-4341  - คาใบรับรองฉบับภาษา
อ.17 หรือแบบใบแจงรายละเอียดของอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภค    อังกฤษ 500 บาท
ทันที    รวมทุกรายการตอใบ
 -สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาจากกรม  - เงินหลักประกันในการ
ทรัพยสินทางปญญา    ใชเครื่องหมายรับรอง
 -สําเนาใบสําคัญการใชฉลากอาหาร แบบ สบ.3 พรอมตัวอยางลักษณะ    ฮาลาล ผลิตภัณฑ
ของฉลาก    รายการ ละ 1000 บาท
 -หนังสือรับรองรายละเอียดกรรมวิธีการผลิต ขั้นตอนการผลิตวัตถุที่ใช
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เปนสวนผสมในการผลิต และจุดประสงคที่ใชสารปรุงแตงตาง ๆ รับรอง
โดยผูรับใบอนุญาตผลิต
 -สําเนาเอกสารสรุปผลการวิเคราะหจากสํานักอาหารและยา
 -ผลิตภัณฑตัวอยางเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องตน
 -บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑที่ขอใหรับรองเครื่องหมายรับรองฮาลาล
 -แผนที่ที่แสดงที่ตั้งโรงงาน/สถานที่ผลิตพอสังเขป
 -บัญชีรายชื่อคณะกรรมการฮาลาลของสถานประกอบการ
หมายเหตุ
เอกสารที่นํามายื่นตองจัดทําเปน 3 ชุด พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง

4. ยื่นความจํานงขอเปนผูสงออกตอ 1) กรณีเปนนิติบุคคล
    กองการคาสินคาทั่วไปภายในวันที่     1.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่มีวัตถุ  -สํานักมาตรการนําเขาสงออกสินคา 3 วัน
    30 พฤศจิกายน ของทุกปกอนจะ          ประสงคเพื่อการผลิตและการสงออกสินคาประมงและผลิตภัณฑ   ทั่วไป , กรมการคาตางประเทศ
    มีการสงออก (ยกเวนการสงออก      1.2 รายละเอียดแสดงสถานที่ประกอบการ   โทรศัพท : 0-2547-4801
    กุงและปลาหมึกแชเย็น) 2) กรณีเปนนิติบุคคลที่มีโรงงานผลิตสินคาประมงและผลิตภัณฑ                : 0-2547-4803

     2.1 เอกสารตามขอ 1.1 , 1.2 และรายละเอียดเกี่ยวกับความ                : 0-2547-4850
          สามารถในการผลิต    โทรสาร  : 0-2547-4802
     2.2 สําเนาใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) ของ
          อุตสาหกรรม

5. ขอหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา (C/O) 1. ใบกํากับสินคา (Commercial Invoice) ผูสงออกสามารถติดตอขอรับจาก 30 บาท 40-60 นาที
2. ใบตราสั่งสินคา (Bill of Landing - B/L) หรือใบรับสงสินคาทาง หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ดังนี้
อากาศ (Air Waybill) หรือเอกสารแสดงการขนสงสินคาอื่น ๆ  -สํานักบริการการคาตางประเทศ
หมายเหตุ -สําเนาเอกสารใหผูมีอํานาจลงนามประทับตราสําคัญของ กรมการคาตางประเทศ
              บริษัท ในสําเนาเอกสารรับรองความถูกตอง สายดวนการคาตางประเทศ 1385
             -เปดใหบริการขอหนังสือรับรอง ดวยระบบ EDI ผานทาง  -กลุมงานหนังสือสําคัญแหลงกําเนิด
               Internet โดยยื่นใบสมัครใชบริการดวยระบบ EDI ตอกรม สินคา 
               การคาตางประเทศ โทรศัพท : 0-2547-4753

โทรสาร  : 0-2547-4753
 -สํานักงาน ณ อาคารคลังสินคา
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ทาอากาศยานกรุงเทพ
โทรศัพท : 0-2504-2713-4
โทรสาร   : 0-2504-2713
 -สํานักงาน ณ กองตรวจสินคาขาออก
กรมศุลกากร ทาเรือกรุงเทพ
โทรศัพท  :  0-2249-2106
             :  0-2240-2232
โทรสาร   :  0-2240-2232
 - สายดวนกรมศุลกากร 1164

6. ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
  แลวแต กลุมประเทศที่ตองการสงออก
    6.1  Form A
          ขั้นที่ 1 ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูขอ 1.คําขอขึ้นทะเบียนเปนผูขอ Form A  -สํานักบริการการคาตางประเทศ 20 บาท 4 ชม.
                   Form A (ตออายุทุกป) 2.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลไมเกิน 6 เดือน กรมการคาตางประเทศ

3.สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) สายดวนการคาตางประเทศ 1385
4.สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.4)กรณีที่เปน
โรงงานผูผลิต
หมายเหตุ -สําเนาเอกสารใหผูมีอํานาจลงนามประทับตราสําคัญของ
              บริษัท ในสําเนาเอกสารรับรองความถูกตอง
             -เปดใหบริการขอหนังสือรับรอง ดวยระบบ EDI ผานทาง
               Internet โดยยื่นใบสมัครใชบริการดวยระบบ EDI ตอกรม
               การคาตางประเทศ

          ขั้นที่  2 ยื่นแบบคําขอหนังสือรับรอง 1. สําเนาใบกํากับสินคา (Commercial Invoice) ผูสงออกสามารถติดตอขอรับจาก 30 บาท 40-60 นาที
                     Form A 2. สําเนาใบตราสั่งสินคา (Bill of Lading - B/L) หรือ หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ดังนี้
                ( ใชกับกลุมประเทศ EU และ ญี่ปุน)     ใบรับสงสินคาทางอากาศ (Air Waybill) หรือเอกสาร  -สํานักบริการการคาตางประเทศ
          ยกเวน อเมริกาที่ยกเลิกการใช Form A     แสดงการขนสงสินคาอื่น ๆ กรมการคาตางประเทศ
                    ในการลดหยอนภาษี 3. หนังสือรับรองอัตราสวนตนทุนการผลิตสินคาทั่วไป สายดวนการคาตางประเทศ 1385

หมายเหตุ -สําเนาเอกสารใหผูมีอํานาจลงนามประทับตราสําคัญของ  -กลุมงานหนังสือสําคัญแหลงกําเนิด
              บริษัท ในสําเนาเอกสารรับรองความถูกตอง สินคา 
             -เปดใหบริการขอหนังสือรับรอง ดวยระบบ EDI ผานทาง โทรศัพท : 0-2547-4753
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               Internet โดยยื่นใบสมัครใชบริการดวยระบบ EDI ตอกรม โทรสาร  : 0-2547-4753
               การคาตางประเทศ  -สํานักงาน ณ อาคารคลังสินคา

ทาอากาศยานกรุงเทพ
โทรศัพท : 0-2504-2713-4
โทรสาร   : 0-2504-2713
 -สํานักงาน ณ กองตรวจสินคาขาออก
กรมศุลกากร ทาเรือกรุงเทพ
โทรศัพท  :  0-2249-2106
             :  0-2240-2232
โทรสาร   :  0-2240-2232
 - สายดวนกรมศุลกากร 1164

    6.2  Form D 1. สําเนาใบกํากับสินคา (Commercial Invoice) ผูสงออกสามารถติดตอขอรับจาก 30 บาท 40-60 นาที
          (ใชกับกลุม อาเซียน AFTA) 2. สําเนาใบตราสั่งสินคา (Bill of Lading - B/L) หรือ หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ดังนี้
          Form GSTP     ใบรับสงสินคาทางอากาศ (Air Waybill) หรือเอกสาร  -สํานักบริการการคาตางประเทศ
          (ใชกับกลุมประเทศกําลังพัฒนาดวยกันที่     แสดงการขนสงสินคาอื่น ๆ กรมการคาตางประเทศ
          เปนสมาชิกในขอตกลง GSTP) 3. หนังสือรับรองอัตราสวนตนทุนการผลิตสินคาทั่วไป สายดวนการคาตางประเทศ 1385

หมายเหตุ -สําเนาเอกสารใหผูมีอํานาจลงนามประทับตราสําคัญของ  -กลุมงานหนังสือสําคัญแหลงกําเนิด
              บริษัท ในสําเนาเอกสารรับรองความถูกตอง สินคา 
             -เปดใหบริการขอหนังสือรับรอง ดวยระบบ EDI ผานทาง โทรศัพท : 0-2547-4753
               Internet โดยยื่นใบสมัครใชบริการดวยระบบ EDI ตอกรม โทรสาร  : 0-2547-4753
               การคาตางประเทศ  -สํานักงาน ณ อาคารคลังสินคา

ทาอากาศยานกรุงเทพ
โทรศัพท : 0-2504-2713-4
โทรสาร   : 0-2504-2713
 -สํานักงาน ณ กองตรวจสินคาขาออก
กรมศุลกากร ทาเรือกรุงเทพ
โทรศัพท  :  0-2249-2106
             :  0-2240-2232
โทรสาร   :  0-2240-2232
 - สายดวนกรมศุลกากร 1164
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7. ถาประเทศผูนําเขาตองการการรับรอง
  เกี่ยวกับ เรื่องใดเปนพิเศษ  ผูสงออก เอกสารตามที่ผูนําเขาตองการ หนวยงานที่เกี่ยวของ - -
  ตองขอใบรับรอง ประเภทนั้นกอน    
8. ผานพิธีการศุลกากร 1) รับใบขนสินคา ตรวจสอบพิธีการลงทะเบียนและสินคาออก   สวนการสงออก  -คาธรรมเนียม 20 นาที
    ระบบ Manual เลขที่ใบขนสงสินคา    กรมศุลกากร ใบขนสินคา200 บาท

2) เจาหนาที่ประเมินตรวจสอบความครบถวนถูกตอง    โทรศัพท : 0-2667-7242-43  -คาบันทึกขอมูล
ประเมินราคาสินคาตรวจสอบการของเอกสาร/ตรวจสอบพิกัด/ราคา    โทรสาร  : 0-2671-5331 เขาระบบ70 บาท
3) บันทึกขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร    สายดวนกรมศุลกากร 1164
4) รับชําระภาษีอากร เงินประกัน หนังสือธนาคารค้ําประกัน
5) ลงทะเบียนตรวจปลอยสินคา
6) กําหนดชื่อผูตรวจปลอยสินคาเครื่องคอมพิวเตอรตรวจสอบ
7) เจาหนาที่ตรวจของทุก shipment บันทึกผลการตรวจปลอย
เขาเครื่องคอมพิวเตอร
8) ควบคุมการบรรจุของเขาตูคอนเทนเนอร
9) นําของออกจากการทาเรือ ฯ ผานการตรวจสอบสินคา
ของศุลกากร

   ระบบ EDI ขั้นที่ 1
   ผูสงออกตองจดทะเบียนเปนผูใช EDI  โดย 1) บันทึกขอมูล Invoice และใบขนสินคา  ผานโปรแกรมจัดทํา   สวนการสงออก  - ขึ้นอยูกับระบบ
   ตรงกับกรมศุลกากร     ใบขนสินคา เขาเครื่องคอมพิวเตอรของผูสงออก    สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ ของซอฟแวร
   เลือกใชบริการของบริษัทเอกชนผูใหบริการ 2) สงขอมูลผานสายสื่อสาร เขาเครื่องคอมพิวเตอรของ    กรมศุลกากร
   EDI (VAN)     กรมศุลกากร    โทรศัพท : 0-2667-7242-43

3) เครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรรับขอมูลตรวจสอบความ    โทรสาร  : 0-2671-5331 
    ถูกตอง ออกเลขที่ใบขนสินคากําหนดเงื่อนไขการตรวจของ    สายดวนกรมศุลกากร 1164
    (Green line, Red line) แจงใหผูสงออกทราบผานสายสื่อสาร
ขั้นที่ 2
1) ผูสงออกพิมพใบขนสินคา
2) ชําระคาภาษีอากร ณ ที่ทําการศุลกากร (ถามี) 
3) ใบขนสินคาและเอกสารประกอบ

ศูนยสารสนเทศการคาระหวางประเทศ กรมสงเสริมการสงออก ปรับปรุงขอมูล มีนาคม 2548


