
กรมสงเสริมการสงออก                                                                                                                                   ปรับปรุงขอมูล เมษายน 2555 

            แผนภูมขิัน้ตอนการสงออก 
         ปลาแชเย็น แชแข็ง 

 
 

 

       ผูสงออก 
 
 
 

ขออน ุญาตและจดทะเบียนเปนผูมีอาชีพในการประมง 

การค าสินคาสัตวนํ้าผลิตภัณฑส ัตวน้ําและอตุสาหกรรม 

(สำนักบริหารจัดการดานการประมงกรมประมง) 
 

 
 

ตรวจรับรองโรงงานหลังจากข้ึนทะเบียน 

 

สงตัวอยางวิเคราะหกอนสงออก 
 
 

สม ัครเปนสมาชิกสมาคมอาหารแช เยือกแข็งไทย 

(สมาคมอาหารแชเยอืกแข็งไทย) 
 

 
ขอหนังสือรับรองแหลงกำเนิดสินคา 

(สํานักบริการการคาตางประเทศกรมการคาตางประเทศ) 
 
 
 

ขอหนังสือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑจากหนวยงานตางๆ 

ตามขอกำหนดของประเทศคูคา 
 

 
พ ิธีการศุลกากร 

• ข้ึนทะเบียนพิธีการศุลกากร 

ทางอิเล็กทรอนิกส (paperless) 

• สงขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร 

(กรมศ ุลกากร) 
 
 
 

สงออก 

 

             บริหารสิทธิประโยชนภาษีอากร 

 ตามที่ผูสงออกไดรับ เชน  BOI, 19 ทวิ, FREE ZONE



 

กฎหมาย/ระเบียบและข้ันตอนการสงออกโดยสร ุป : ปลาแชเย็น แชแข็ง 

 

ปลาแชเย็น แชแข็ง 

 

0302 

0303 

1. ระเบียบการประมง วาดวยการยื่นคําขออนุญาต

และจดทะเบียนผูมีอาชีพในการประมง การคา

สินคาสัตวน้ําผลิตภัณฑสัตวน้ําและอุตสาหกรรม

สัตวน้ํา พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันท่ี 11 มิถุนายน 

พ.ศ. 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขออนุญาตและจดทะเบียนเปน 

     ผูมีอาชีพในการประมง การคา

สินคาสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

และอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

 ใบจดทะเบียนเปนผูมีอาชีพใน

การประมง การคาสินคาสัตวน้ํา

ผลิตภัณฑสัตวน้ําและ

อุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

 คําขออนุญาตและจดทะเบียน

ประกอบอาชีพในการประมง 

การคาสินคาสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตว

น้ําหรืออุตสาหกรรมสัตวน้ํา (คําขอ 

อ. 6) 

 กรณีเปนนิติบุคคลตองแนบสําเนา

ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปน

นิติบุคคลและหลักฐาน แสดงวามี

วัตถุประสงคในการประกอบ

กิจการประมง 

 ใบกํากับสินคา 

 กรณีผูอ่ืนคําขอแทนนิติบุคคลหรือ

บุคคลธรรมดาจะตองมีใบมอบ 

 อํานาจนิติบุคคลหรือบุคคล

ธรรมดานั้นตองพรอมท้ังสําเนา

บัตรประชาชนของผูมอบและผูรับ

มอบ 

• กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร  

  กรุงเทพมหานคร 

  โทรศัพท   :  0-2562-0600-15 

  โทรสาร    :  0-2562-0564 

  www.fisheries.go.th  

2. สม ัครเปนสมาช ิกสมาคมอาหารแช 
เย ือกแข ็งไทย ในกรณีที่สงออกไป
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 

 หลักฐานการเปนสมาชิกสมาคม
อาหารแชเยือกแข็งไทย 

 

 

 บัตรประจําตัวประชาชนพรอม
สําเนา1ชุดของผูสมัคร 

 ทะเบียนบานพรอมสําเนา 1 ชุด
ของผูสมัคร 

 รูปถายของผูสมัครขนาด 2 นิ้ว
จํานวน 1 รูป 

 สําเนาใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 1 ฉบับ 

 สําเนาหนังสือรับรองออกโดย
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท1 
ฉบับ (อายุไมเกิน 6 เดือน) 

 สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ (กรณี
บริษัทจํากัด) 1 ฉบับ 

 

• สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย 

  โทรศัพท   :   0-2235-5622-4 

  โทรสาร    :   0-2235-5625 

                :  0-2275-7684-6 

  www.thai-frozen.or.th  

สินคา/พิกัด กฎหมายและระเบียบท่ีควบคุม ข้ันตอนการสงออก เอกสาร /  ใบรับรอง หลักฐานท่ีใชย่ืน หนวยงานท่ีติดตอ 



 

กฎหมาย/ระเบียบและข้ันตอนการสงออกโดยสร ุป : ปลาแชเย็น แชแข็ง 

     สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (กรณี
บริษัทจํากัด) 1 ฉบับ 

 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม
ภพ.20 1 ฉบับ 

 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน(รง.4) 1 ฉบับ 

 สําเนาสัญญาเชาโรงงาน (กรณีเชา) 
1 ฉบับ 

 สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อย.) 

1 ฉบับ 
 สําเนาใบอนุญาตใหประกอบอาชีพ

ในการประมงการคาสินคา สัตวน้ํา
ผลิตภัณฑสัตวน้ําหรืออุตสาหกรรม
สัตวน้ํา 1 ฉบับ 

 สําเนาเอกสารทุกแผนตอง
ประทับตราบริษัทฯและลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯเซ็นกํากับทุก
แผน 

 สําเนาแผนท่ีเสนทางไปสํานักงาน
หรือโรงงานของบริษัทฯ  

 

 

 

สินคา/พิกัด กฎหมายและระเบียบท่ีควบคุม ข้ันตอนการสงออก เอกสาร /  ใบรับรอง หลักฐานท่ีใชย่ืน หนวยงานท่ีติดตอ 



 

กฎหมาย/ระเบียบและข้ันตอนการสงออกโดยสร ุป : ปลาแชเย็น แชแข็ง 

     2.  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 

3. พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขา

มาในราชอาณาจักร ซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 

4. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 

2535 

3. ขอหนังสือรับรองคุณภาพ

ผลิตภ ัณฑจากหนวยงานตางๆ 

ตามขอกําหนดของ ประเทศคูคา 

 ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑตาม
ขอกําหนดของประเทศคูคา 

 กรมควบคุมโรคออกใบรับรองการ
ตรวจแหลงผลิต,แหลงกําเนิดปลอด
โรคอหิวาต 

    (Certificate of Fruit , Foods , 
Vegetable Quarantine ) 

 

 

กรณีที่ขอหนังสือรับรองจากกรม
ประมง 
 สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติ

บุคคล จากกระทรวงพาณิชย 
 สําเนาทะเบียนการคา 
 สําเนาใบสําคัญแสดงการจด

ทะเบียนบริษัท 
 สําเนาใบอนุญาตต้ังโรงงาน และ

ประกอบกิจการโรงงานจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือสําเนา
อนุญาตประกอบอาหารจาก
กระทรวงสาธารณสุข (ถามี) 

 สําเนาบัตรขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการ หรือสําเนาใบรับ
แบบแจงคําขอขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการของกรมประมง 

 หนังสือมอบอํานาจในการติดตอ
และเซ็นรับเอกสารใบรับรอง
หลักฐานการเปนสมาชิกสมาคม
อาหารแชเยือกแข็งไทยหรือสมาคม
กุงไทยสําหรับโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง หรือ
หลักฐานการเปนสมาชิกสมาคม
ผูผลิตอาหารสําเร็จรูป สําหรับ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา

สําเร็จรูป บรรจุกระปอง/Pouch 
อาหารแหง อาหารหมักดอง 
อาหารพ้ืนเมืองหรือหลักฐานการ
เปนสมาชิกสมาคมอ่ืนใดท่ีมี
วัตถุประสงคท่ีเก่ียวของในการผลิต
สัตวน้ําเพ่ือการสงออกซึ่งไดรับการ
รับรองจากกรมประมงแลว 

 แผนท่ีโรงงาน 

• กองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
  คุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 
  สัตวน้ํา กรมประมง 
  โทรศัพท  : 0-2558-0150-5 
                 ตอ 13408-13 
 โทรสาร : 0-2558-0140 
 www.fisheries.go.th/quality  
• ศูนยบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร 
  แหงชาติ องครักษ นครนายก 
  โทรศัพท  : 0-3739-2907 
               : 0-3739-2901-6 
                 ตอ 1815 
  หรือดาวนโหลดแบบฟอรมจาก 
  www.tint.or.th  
• กรมควบคุมโรค 

    โทรศัพท : 0-2590-3000 (กลาง) 
  โทรศัพท  : 0-2951-0378, 
                0-2951-0457, 
                0-2965-9602 

  www.pinkforms.com  

 

สินคา/พิกัด กฎหมายและระเบียบท่ีควบคุม ข้ันตอนการสงออก เอกสาร /  ใบรับรอง หลักฐานท่ีใชย่ืน หนวยงานท่ีติดตอ 



 

 

กฎหมาย/ระเบียบและข้ันตอนการสงออกโดยสร ุป : ปลาแชเย็น แชแข็ง 

 

อัตราภาษี 

ยกเวนอากร ขาออก 

 

 

ขอบเขตการควบค ุม 

ก ุงปลาหมึก แชเย็นแชแข็ง

ทั้ง ปอกเปลือกและ ม ิได

ปอกเปลือก จะต มใหส ุก

ดวย หร ือไมก ็ตาม เฉพาะที่

ส งไป สหรัฐอเมริกา และ

สหภาพยุโรป 

-ผลิตภัณฑอาหารที่มีกุง

ผสม เกินกวา10% โดย

น้ําหนักเฉพาะ ที่สงออกไป 

ประเทศสหร ัฐอเมริกาและ 

สหภาพยุโรป 

5.  พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม  

    พ .ศ . 2540 

6. ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม 

    แหงประเทศไทยวาดวยการใชเครื่องหมาย 

    รับรองฮาลาล พ .ศ . 2541 (ฮ .ศ. 1419) 

  7.  ขอบังคับฝายกิจการฮาลาล สํานักงาน 

   คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย วา 

   ดวยการใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล พ .ศ . 2541 

  8.  ประกาศคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขอ 

    และใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

  9.  ประกาศระเบียบปฏิบัติในการตรวจกิจการเพ่ือ 

   รับรองฮาลาล 

4. ขอใชเครื่องหมายรับรอง 

ฮาลาล(เฉพาะสงออกไป

ประเทศท่ีนับถือศาสนา 

อิสลาม) 

 ใบอนุญาตใชเครื่องหมายรับรอง 

    ฮาลาล (เฉพาะสงออกไปประเทศท่ี

นับถือศาสนาอิสลาม) 

 สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน

นิติบุคคล 

 สําเนาใบอนุญาตจัดต้ังโรงงานแบบ

รง.2 หรือ รง.4 

 สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร

แบบอ.1 

 สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร

แบบอ.2 

 สําเนาคําขอและใบสําคัญการขอ

ขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแบบอ.17

หรือแบบใบแจงรายละเอียดของ

อาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภค

ทันที 

 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจด

ทะเบียนเครื่องหมายการคาจาก

กรมทรัพยสินทางปญญา 

 สําเนาใบสําคัญการใชฉลากอาหาร

แบบ สบ.3 พรอมตัวอยางลักษณะ

ของฉลาก 

 หนังสือรับรองรายละเอียดกรรม 

    วิธีการผลิต ขั้นตอนการผลิตวัตถุ 

    ท่ีใชเปนสวนผสมในการผลิต และ

จุดประสงคท่ีใชสารปรุงแตงตางๆ

รับรองโดยผูรับใบอนุญาตผลิต 

• สํานักงานคณะกรรมการกลาง 

  อิสลามแหงประเทศไทย 

  โทรศัพท  :  0-2949-4114, 

                : 0-2949-4146 

  โทรสาร    : 0-2949-4250 

  www.cicot.or.th 

  www.halal.or.th 

 

• สํานักงานคณะกรรมการกลาง 

  อิสลามแหงประเทศไทยประจํา 

  ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ 

    ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร  

    กทม 10900  

  โทรศัพท   : 0-2512-0123  

                 ตอ 813 

  โทรสาร : 0-2512-0329 

 

 

 

สินคา/พิกัด กฎหมายและระเบียบท่ีควบคุม ข้ันตอนการสงออก เอกสาร /  ใบรับรอง หลักฐานท่ีใชย่ืน หนวยงานท่ีติดตอ 



 

กฎหมาย/ระเบียบและข้ันตอนการสงออกโดยสรุป : ปลาแชเย็น แชแข็ง 

      สําเนาเอกสารสรุปผลการ  

วิเคราะหจากสํานักอาหารและยา 

      ผลิตภัณฑตัวอยางเพ่ือประกอบ  

      การพิจารณาเบ้ืองตน 

  บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑท่ีขอให  

 รับรองเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

  แผนท่ีท่ีแสดงท่ีต้ังโรงงาน/สถานท่ี 

 ผลิตพอสังเขป 

  บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ 

 ฮาลาลของสถานประกอบการ 

หมายเหตุ 

เอกสารท่ีนํามายื่นตองจัดทําเปน  

3ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 

10. ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่องการออก

หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาตามความตกลง

เขตการคาเสรีไทย– ออสเตรเลีย พ .ศ . 2547 

11. ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่องแบบขอรับ
การตรวจคุณสมบัติทางดานถิ่นกําเนิดเพ่ือขอใช
สิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร พ.ศ. 2548 

12. ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่องการตรวจ
คุณสมบัติทางดานถิ่นกําเนิดท่ีจะขอใชสิทธิพิเศษ
ทางดานภาษีศุลกากร พ.ศ. 2549 

13. ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่องแบบขอรับ
การตรวจคุณสมบัติของสินคาทางดานถิ่นกําเนิด
เพ่ือขอใชสิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2549 

14. ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่องการออก

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาตามความตกลง

ระหวางราชอาณาจักรไทยและญี่ปุนฯ พ.ศ. 2550 

5. ยื่นตรวจสอบสินคาสงออกกับ

สํานักบริหารการนําเขาวา

สินคาผลิตถูกตองตามกฎวา

ดวยถิ่นกําเนิดตามท่ีกําหนดไว

ในแตละประเทศ )การยื่น

ตนทุนการผลิต( โดย

ลงทะเบียนขอ username&  

Password ไดท่ี 

www.dft.go.th  

 คํารับรองขอมูลการผลิตสินคา

ถูกตองตามหลักเกณฑถิ่นกําเนิด

สินคา (Print จากระบบ  )  

 

  กรอกรายละเอียดทางอินเตอรเน็ต • สํานักบริหารการนําเขา 

  กรมการคาตางประเทศ 

  โทรศัพท   : 0-2547-5090, 

                 0-2547-4808 

  โทรสาร   :  0-2547-4807 

กฎหมาย/ระเบียบและข้ันตอนการสงออกโดยสรุป : ปลาแชเย็น แชแข็ง 

สินคา/พิกัด กฎหมายและระเบียบท่ีควบคุม ข้ันตอนการสงออก เอกสาร /  ใบรับรอง หลักฐานท่ีใชย่ืน หนวยงานท่ีติดตอ 



 

สิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลกากร 

สามารถขอสิทธิพิเศษ ทาง

ภาษีศุลกากรไดหากสงออก

ไปยังกลุมประเทศท่ีพัฒนา

แลว ท้ังนี้สามารถตรวจสอบ 

การไดรับสิทธิพิเศษทาง 

ภาษีศุลกากร ไดท่ีกรมการ

คาตางประเทศ 

15. ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่องมาตรการ

และแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินคากรณีผูประกอบการหรือผู

สงออกกระทําการหรืองดเวนกระทําการฯ พ.ศ. 

2552 การออกหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา

ตามความตกลงเขตการคาเสรีไทย-อินเดีย 

16. ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่องการออก

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาไทย-เปรู พ.ศ. 

2554 

17. ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่องมาตรการ

และแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินคากรณีผูประกอบการหรือผู

สงออกกระทําการหรืองดเวนกระทําการฯ พ.ศ. 

2552 การออกหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา

ตามความตกลงเขตการคาเสรีไทย-อินเดีย 

18. ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่องการออก

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาไทย-เปรู พ.ศ. 

2554 

19. ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่องหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับหนังสือสําคัญการ

สงออก-นําเขาสินคาโดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2554 

 

 

6. ขอหนังสือรับรองแหลงกําเนิด

สินคา, สํานักบริการการคา

ตางประเทศ ตามขอตกลง

การคาระหวางประเทศในแต

ละกลุมประเทศ 

หนังสือรับรองแหลงกําเนิด 

• Form CO ท่ัวไป 

• Form A 

• Form D 

• Form FTA ตางๆ 

 บัญชีราคาสินคา (Invoice) 

 B/L หรือ Waybill หรือใบรับ

ไปรษณีย หรือเอกสารแสดงการ

ขนสงอ่ืนๆ เชน Truck Receipt 

 เอกสารแสดงสถานท่ีผลิตหรือ

สถานท่ีซื้อสินคา ตามประกาศ

กรมการคาตางประเทศ 

 ผลการตรวจคุณสมบัติทางดานถิ่น

กําเนิดของสินคาดวยระบบ

คอมพิวเตอร 

1.สํานักบริการการคาตางประเทศ 

  กรมการคาตางประเทศ 

  สนามบินน้ํา, นนทบุร ี

• กลุมงานหนังสือสําคัญแหลงกําเนิด 

  สินคา 

  สายดวนกรมการคาตางประเทศ  

     1385 

  โทรศัพท    :   0-2547-4753, 

                   0-2547-4827-8 

  โทรสาร    :   0-2547-4890 

  www.dft.go.th 

2. สํานักงาน ณ อาคารตรวจสอบ 

   สินคาขาออกชั้น 2 ตึก CF-1 

   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

   โทรศัพท    :   0-2134-0941-5 

   โทรสาร    :   0-2134-0946 

3. สํานักงาน ณ กองตรวจสินคา 

   ขาออกกรมศุลกากร ทาเรือ 

   กรุงเทพ 

   โทรศัพท :    0-2249-2106, 

                  0-2249-3978 

   โทรสาร   :  0-2240-223 

4. ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ 

      ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร 

      กทม 10900  

    โทรศัพท   :  0-2512-0123 

                   ตอ 800 

   โทรสาร    :  0-2512-3055 

http://onestopservice.dipt.go.th 

สินคา/พิกัด กฎหมายและระเบียบท่ีควบคุม ข้ันตอนการสงออก เอกสาร /  ใบรับรอง หลักฐานท่ีใชย่ืน หนวยงานท่ีติดตอ 



 

กฎหมาย/ระเบียบและข้ันตอนการสงออกโดยสรุป : ปลาแชเย็น แชแข็ง 

 20. คําสั่งกรมปศุสัตวท่ี 873/2546 ลงวันท่ี  10 

พฤศจิกายน 2546 

7. ขออนุญาตนําสัตวหรือซาก

สัตวออกนอกราชอาณาจักร 

 ใบอนุญาตนําสัตวหรือซากสัตว

ออกนอกราชอาณาจักร 

 แบบ ร.1/1 

 ใบขนสินคา 

 B/L 

 Invoice/Packing List 

 หนังสืออนุญาต สป. 5 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

    ผูยื่น 

• ดานตรวจสัตวน้ํา ทาเรือกรุงเทพฯ  

  แหลมฉบัง และตามดานตางๆ ท่ีจะ 

  สงออก 

 21. พระราชบัญญัติศุลกากร พ .ศ . 2469และฉบับ 

      แกไขเพ่ิมเติมอีก 16 ฉบับ 

22. ประกาศกรมศุลกากรท่ี 116/2549 เรื่องการ  

      ผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส  

ลงวันท่ี27 ธันวาคม 2549 

23. ประกาศกรมศุลกากรท่ี 39/2550 เรื่อง 

ระบบพิธีการศุลกากรสงออกทางอิเล็กทรอนิกส ลง

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 

8. พิธีการสงออกผานพิธีการทาง

ศุลกากรดวยระบบPaperless 

โดย 

8.1 ขึ้นทะเบียนเปนผูผาน 

        พิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

8.2 การสงขอมูลเขาระบบ 

       คอมพิวเตอรของกรม 

       ศุลกากร 

 

 ใบขนสินคาขาออกแบบใชสิทธ์ิ, 

    ไมใชสิทธ์ิ 

 ใบกํากับการขนยายสินคา 

 บัญชีราคาสินคา (Invoice) 

 บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบ 

    หอ (Packing List) 

• สวนการสงออก กรมศุลกากร 

  โทรศัพท  : 0-2667-7100 (กลาง) 

  โทรศัพท  : 0-2667-7242-43 

  โทรสาร   :  0-2671-5331 

  สายดวนกรมศุลกากร 1164 

   www.customs.go.th  

 

สินคา/พิกัด กฎหมายและระเบียบท่ีควบคุม ข้ันตอนการสงออก เอกสาร /  ใบรับรอง หลักฐานท่ีใชย่ืน หนวยงานท่ีติดตอ 


