
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปรับปรุง : กันยายน 2560

ขั้นตอนการส่งออก ผัก ผลไม้สด แชเ่ย็น แชแ่ขง็

 ผู้ส่งออก 

3. ตรวจสอบกฎระเบียบของประเทศผู้น ำเข้ำ และขอใบอนุญำต / 
    ใบรับรอง จำกหน่วยงำนที่ควบคุมหรือทีเ่กี่ยวข้อง ตำมที ่
    ประเทศผู้น ำเข้ำต้องกำร 

4. ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร (e-Customs) 
    4.1 ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศลุกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์  
         (Paperless) 
    4.2 ส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกำกร  
         (e-Export) 

5. ส่งออกทำงบก ทำงน  ำ หรือทำงอำกำศ 

7. ส่งเอกสำรทำงกำรค้ำที่เกี่ยวข้อง (Shipping Documents) 
    ไปยังผู้น ำเข้ำในต่ำงประเทศ 

6. ขอหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ จำกกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ  
    เช่น Form A, Form D, Form E, Form FTA, Form JTEPA, 
    Form C/O ทั่วไป ฯลฯ   
    ขอใบรับรองแหล่งก ำเนิดสินค้ำ (Form C/O)  
    จำกหอกำรค้ำไทย หรือสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  

8. บริหำรสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร ตำมที ่
    ได้รับกำรส่งเสริจำกภำครัฐ (จำกข้อ 2) 

2. ตรวจสอบและขอรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกรจำกกรมศุลกำกร 
   เช่น กำรขอคืนเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร, ขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19ทว,ิ 
   คลังสินค้ำทัณฑ์บน, เขตปลอดอำกร 
   หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (ข้อมูลเพิ่มเติม)  
   หรือกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยในเขตประกอบกำรเสรี  
   หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ  

(เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) 

1. ตรวจสอบสิทธิพิเศษทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เพื่อขอ 
   หนังสือรับรองถิ่นก ำเนดิสินคำ้  เช่น Form A,  Form D,  
   Form E,  Form FTA, Form JTEPA, Form C/O ทั่วไป ฯลฯ 
   ตำมที่ผู้น ำเข้ำต้องกำรกับกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 

3.1 จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้ำเกษตรไปนอกรำชอำณำจักร กับ 
    กองพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำพืช กรมวิชำกำรเกษตร 
3.2 ขอใบรับรองสุขอนำมัย (Health Certificate) ผักและผลไม้สด 
    จำกกองพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำพืช กรมวิชำกำรเกษตร 

http://www.customs.go.th/list_multi_tab.php?link=cont_xsimple.php&ini_menu=menu_tax_incentive&left_menu=menu_tax_incentive_160928_04&ini_tab=menu_tax_incentive_160928_04&ini_content=tax_incentive_160929_03&tab=menu_tax_incentive_160928_04_170202_01&lang=t
http://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?ini_content=tax_incentive_160928_01&ini_menu=menu_tax_incentive&lang=th&top_menu=menu_homepage&left_menu=menu_tax_incentive_160928_02
http://www.ieat.go.th/investment/privileges/investment-privileges-from-i-ea-t
http://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?ini_content=tax_incentive_160929_04&ini_menu=menu_tax_incentive&lang=th&left_menu=menu_tax_incentive_160928_06
http://www.customs.go.th/list_multi_tab.php?link=cont_xsimple.php&ini_menu=menu_tax_incentive&left_menu=menu_tax_incentive_160928_03&ini_tab=menu_tax_incentive_160928_04&ini_content=tax_incentive_160928_02_160928_01&tab=menu_tax_incentive_160928_03_170404
http://www.boi.go.th/index.php?page=form&language=th
http://www.dft.go.th/th-th/ShareDocument1/ArticleId/9015/--1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormA.pdf
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormD.pdf
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormE.pdf
http://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?ini_content=tax_incentive_160929_01&ini_menu=menu_tax_incentive&lang=th&left_menu=menu_tax_incentive_160928_07
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormA.pdf
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormD.pdf
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormE.pdf
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormFTA.pdf
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormJTEPA.pdf
http://onestopservice.ditp.go.th/download/export/Export_Procedure_New/FormCO_general.pdf


 

   กฎหมาย / ระเบยีบ และขั้นตอนการสง่ออกโดยสรุป :  ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

 • ผักสดหรือแช่เย็น 
0709.99.90 

 • ผลไม้สุก, ดิบ แช่เย็น 
   จนแข็ง 

0811.90.00 
 • ผลไม้สดหรือแห้ง 
   - ส้มโอสดหรือแห้ง 

0805.40.00 
   - มะม่วงสดหรือแห้ง 

0804.50.20 
   - สับปะรดสดหรือแห้ง 

0804.30.00 
   - มังคุดสดหรือแห้ง 

0804.50.30 
   - ลิ้นจี่สด 

0810.90.20 
   - ลิ้นจี่แห้ง 

0813.40.90 
   - องุ่นสด 

0806.10.00 
   - องุ่นแห้ง 

0806.20.00 
 
 
 
 
อัตราภาษี 

ยกเว้นอากรขาออก 
 

 

• ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการออกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้า
ระหว่างประเทศ หรือการปฏิบัติทางการค้า-
ระหว่างประเทศ  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2548 

• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบขอรับ
การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด
เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร   

  ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการตรวจ

คุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิดเพื่อขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร   

  ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการตรวจ

คุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร  ลงวันที่ 8 
มิถุนายน พ.ศ. 2549 

• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการตรวจ
คุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิดเพื่อขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (ฉบับที่ 2)   

  ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

 

1. ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่าง
ประเทศตามข้อตกลงทางการค้า และขอ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
 

1.1 ลงทะเบียนขอมีบัตรประจําตัวผู้ส่งออก-
นําเข้าสินค้า เพื่อใช้ยื่นและรับหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า เช่น Form A, 
Form D, Form E, Form FTA, Form 
JTEPA,  Form C/O ทั่วไป ฯลฯ ตามที่
ผู้นําเข้าต้องการ ที่สํานักบริการการค้า
ต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 
สนามบินน้ํา นนทบุรี โดยลงทะเบียนขอ 
User Name กลาง ได้ที่ www.dft.go.th 

 
1.2 ผู้ส่งออกตรวจคุณสมบัติของสินค้า

ทางด้านถิ่นกําเนิดสินค้าเพื่อขอใช้สิทธิ
พิเศษทางด้านภาษีศุลกากรได้เอง ตาม
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
ในขณะที่ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า สําหรับสินค้าพิกัดอัตราศุลกากร 
ตอนที่ 01-24 (สินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูป) 

 
ยื่นตรวจสอบสินค้าส่งออกกับกอง
บริหารการนําเข้าและรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า ว่าสินค้าที่ผลิตถูกต้องตามกฎ- 
ว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าตามที่กําหนดไว้
ในแต่ละประเทศ สําหรับสินค้าพิกัด
อัตราศุลกากร ตอนที่ 25-97 (สินค้า
อุตสาหกรรม) 
สามารถยื่นขอตรวจสอบได้ 2 วิธี คือ 
ผ่านทางระบบปกติ (Manual) และผ่าน
ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้ที่ 
www.dft.go.th 

• บัตรผู้ส่งออก - นําเข้าสินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีการตรวจสอบคุณสมบัติ
รับรองถิ่นกําเนิดสนิค้าด้วยตนเอง 
• แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของ 
 สินค้าทางด้านถิ่นกําเนิดสินค้าเพื่อ 
 ขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี 
 ศุลกากร สําหรับสินค้าพิกัดอัตรา 
 ศุลกากร ตอนที่ 01-24 (สินค้า 
 เกษตรและเกษตรแปรรูป) 
 
 
กรณีรับบริการตรวจสอบคุณสมบัติ
รับรองถิ่นกําเนิดสนิค้าผ่านระบบ 
Manual 
• ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้าน 
  ถิ่นกําเนิดสินค้า  
 
   ค่าธรรมเนียม  :  
      30 บาท/กลุ่มประเทศ/คําขอ 
  ระยะเวลาดําเนินการ  3 วัน 

 

• คําร้องขอมีบัตรประจําตัวผู้ส่งออก-   
นําเข้าสินค้า 

• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  

  นิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
• สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

  (ภพ.20) 
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ 
  สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ 
  ผู้มีอํานาจลงนามนิติบุคคล 
 
 
 
 
 
• ใบกํากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินค้า 
   (Invoice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
• แบบคําขอ/ คํารับรองข้อมูลการ 
  ผลิตสินค้าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
  ถิ่นกําเนิดสินค้า  
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
• สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน (รง. 4) 
• สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ภพ.20) 
• หนังสือมอบอํานาจ 

 

• สํานักบริการการค้าต่างประเทศ 
  กรมการค้าต่างประเทศ 
   สนามบินน้ํา  นนทบุรี 
   โทรศัพท์ : 02-547-4829 
                02-547-4837 
   โทรสาร   : 02-547-4757 
   สายด่วน : 1385 
   www.dft.go.th 
 
 
 
 
 
 
• ติดต่อสอบถามได้ที่  
  เคาน์เตอร์เซอร์วิส ชั้น 3  
  กลุ่มตรวจสอบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
  กองบริหารการนําเข้าและรับรองถิ่น- 
  กําเนิดสินค้า 
  กรมการค้าต่างประเทศ 
  โทรศัพท์ : 02-547-5090 

          02-547-4809 
  โทรสาร  : 02-547-4807 

 
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส ชั้น 3  
  กลุ่มตรวจสอบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
  กองบริหารการนําเข้าและรับรองถิ่น-  
  กําเนิดสินค้า 
  กรมการค้าต่างประเทศ 
  โทรศัพท์ : 02-547-5090 

          02-547-4809 
  โทรสาร  : 02-547-4807 
   

 



 

   กฎหมาย / ระเบยีบ และขั้นตอนการสง่ออกโดยสรุป :  ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

 

ขอบเขตการควบค ุม 

ผักและผลไม้สดทุก
ชนิด ผู้้ส่งออกสามารถ
ขอรับการตรวจ 
วิเคราะห์จากสํานักวิจัย
พัฒนาปัจจัยการผลิต 
ทางการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 
ได้ตามความต้องการ 
ของผู้้ส่งออก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากกรมศุลกากร 

 
 

การขอเงินชดเชยค่าภาษีอากร (มุมน้ําเงิน) 
•  พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้า

ส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524  
• ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557 เรื่องการลง 

ทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือ
ดําเนินการทางศุลกากร ลงวันที่ 19 มีนาคม 
พ.ศ. 2557 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. ตรวจสอบและขอรับสิทธิประโยชน์ทาง 
   ภาษีอากรจากกรมศุลกากร 
 
กรณีขอเงินชดเชยค่าภาษีอากร (มุมน้ําเงิน) 
• ลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินชดเชย 
 ค่าภาษีอากร (มุมน้ําเงิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีรับบริการตรวจสอบคุณสมบัติ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าผ่านระบบ 
Internet 
• ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้าน 
  ถิ่นกําเนิดสินค้า 
 
    ค่าธรรมเนียม :  ไม่มี 
    ระยะเวลาดําเนินการ  30 นาที 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• ใบตอบรับลงทะเบียนการผ่าน 
  พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  (Paperless)  

 
  ค่าธรรมเนียม :  ไม่มี 
  ระยะเวลาดําเนินการ   1  วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• แบบคําขอ/ คํารับรองข้อมูลการ 
ผลิตสินค้าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

  ถิ่นกําเนิดสินค้า  
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
• สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน (รง. 4) 
• สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ภพ.20) 
• หนังสือมอบอํานาจ 
 
 

 
 
 
 
 

• แบบคําขอลงทะเบียน 
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 

• สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ภพ.20) 

• สําเนาหนังสือรับรองตราสําคัญของ
บริษัท (บอจ.3) 

• สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภท 
  ออมทรัพย์หรือประเภทกระแส- 
  รายวัน  
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ 
  สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ 
  ผู้มีอํานาจลงนามนิติบุคคล 
 

 

• กลุ่มตรวจสอบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
  กองบริหารการนําเข้าและรับรอง- 
  ถิ่นกําเนิดสินค้า 
  กรมการค้าต่างประเทศ 

โทรศัพท์ : 02-547-5090 
           02-547-4809 

โทรสาร  : 02-547-4807 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

• ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ  
 สํานักมาตรฐานและราคาศุลกากร หรือ 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานศุลกากร 
 หรือ  ด่านศุลกากร 
 โทรศัพท์ : 02-667 7000 ต่อ 5121 
              02-667 7802,  
              02-667 6488 
  สายด่วน : 1164 
  www.customs.go.th 
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   การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
• พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 
• ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2551 เรื่องการคืน

อากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 สําหรับ
การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ไร้เอกสาร  ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551        

• ประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2556 เรื่องคู่มือการ
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย
กระบวนการทางศุลกากรสําหรับการใช้สิทธิ-
ประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 
 
 
 

คลังสินค้าทัณฑ์บน 
• พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 8  
• ประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2556 เรื่องคู่มือการ

ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย
กระบวนการทางศุลกากรสําหรับการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

 

  กรณีขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ  
• ยื่นขออนุมัติหลักการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ยื่นสูตรการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีใช้สิทธิ์คลังสินค้าทัณฑ์บน  
• ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก เข้าสู่ระบบ
การผ่านพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการทาง
ศุลกากรสําหรับการใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) 

 

  
  • หนังสืออนุมัติให้ใช้สิทธิการขอคืน 

 อากรตามมาตรา 19 ทวิ 
  
   ค่าธรรมเนียม  :  ไม่มี 
   ระยะเวลาดําเนินการ   1   วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
• หนังสืออนุมัติสูตรการผลิต 
 
   ค่าธรรมเนียม  :  ไม่มี 
   ระยะเวลาดําเนินการ   15  วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • ใบขนสินค้าขาออก 
  (โอนย้ายภายในประเทศ) 

 
   ค่าธรรมเนียม  :   ไม่มี 
   ระยะเวลาดําเนินการ   2  ชม. 

 
 
 
 

 
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  นิติบุคคล  (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
• สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
  (ภพ.20)  
• สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  โรงงาน  (รง. 4) 
• สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 
• แผนที่ตั้งสถานประกอบการ พร้อม 
  แผนที่โรงงาน  
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ 
  สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ 
  ผู้มีอํานาจลงนามนิติบุคคล 
  
• แบบ กศก.96 
• หนังสืออนุมัติหลักการ 

• ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์และตัวอย่าง 
  ผลิตภัณฑ์ 

• เอกสารคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
• เอกสารกระบวนการผลิต 
• รายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
• สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกข้อมูล 
  ตามรูปแบบที่กรมศุลกากรกําหนด 
 
 
 
• ใบกํากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินค้า  
  (Invoice) 
• บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ 
  (Packing List) 
• แบบฟอร์มการโอนย้ายภายใน  
  ประเทศ 
 

 
• ส่วนคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
 สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
 ชั้น 3, 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
 7 รอบพระชนมพรรษา 
 กรมศุลกากร  กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์ : 02-667-7034 
              02-667-6563 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ฝ่ายจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน 
  ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิ- 
  ประโยชน์ 

    สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
    ชั้น 3, 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

  7 รอบ พระชนมพรรษา 
     กรมศุลกากร  กรุงเทพฯ 10110 
     โทรศัพท์ : 02-667-7034 

             02-667-6563 
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เขตปลอดอากร (Free Zone)  
• พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 
• ประกาศกรมศุลกากรที่ 87/2546 เรื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ การ
อนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร การขอประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากร และการยกเว้นอากร
ขาเข้า สําหรับของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อนําเข้าไปในเขตอากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 

• ประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2556 เรื่องคู่มือการ
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย
กระบวนการทางศุลกากรสําหรับการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives)  

  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
 
 

   สิทธปิระโยชน์ทางภาษีอากรจากสํานักงาน 
   คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 

• พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
• พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติส่งเสริมการ 
ลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534  พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 และ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2560 

• พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการ 
 แข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
 พ.ศ. 2560 
 

 กรณีใช้สิทธิ์เขตปลอดอากร (Free Zone) 
• ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก เข้าสู่ระบบ 
การผ่านพิธีการศุลกากรทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทาง 
ศุลกากรสําหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากร (e-Tax Incentives) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีใช้สิทธิ์ BOI 
• ขออนุมัติโครงการโดยยื่นขอรับบัตร
ส่งเสริมการลงทุน  

 
 
 
 
 
 
 
 
• ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบ 
  พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ 
  ไร้เอกสาร (Paperless) กรมศุลกากร 
• ทําการตัดบัญชีวัตถุดิบ ตามเงื่อนไขของ
บัตรส่งเสริมการลงทุน 

 
 

 
• ใบขนสินค้าขาออก 
 (โอนย้ายภายในประเทศ) 
 
   ระยะเวลาดําเนินการ  2  ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• บัตรส่งเสริมการลงทุน 

 
   
 
 
 
 

 
 
 
• ใบขนสินค้าขาออก  

 
     ระยะเวลาดําเนินการ  2  ชม. 

 

   
  • ใบกํากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินค้า 
    (Invoice) 
  • บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ 

 (Packing List) 
• แบบฟอร์มการโอนย้ายภายใน 
  ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• แบบคําขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
  ทั่วไป (แบบ กกท. 01)  
• แบบคําขอรับการส่งเสริมการลงทุน  
  สําหรับกิจการบริการ  
  (แบบ กกท. 01/บริการ)  
• แบบคําขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
 สําหรับกิจการซอฟต์แวร์และกิจการ 
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
  (แบบ กกท. 01/ ซอฟต์แวร์) 
 
• ใบกํากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินค้า 
   (Invoice) 
• บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ 
  (Packing List) 
 

   
  • สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
 พระชนมพรรษา 
 กรมศุลกากร  กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์ : 02-667-7000  ต่อ 5961 
              02-667-7399 
              02-667-4571 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม- 
    การลงทุน 
    555 ถนนวิภาวดีรังสิต 
    เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
    โทรศัพท์ : 02-553-8111 
    โทรสาร  : 02-553-8222 
    www.boi.go.th 
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สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการนิคมอุตสาห-
กรรมแห่งประเทศไทยในเขตประกอบการเสรี 
(IEAT-Free Zone) 
• พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
  ประเทศไทย พ.ศ. 2522 
• พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
  ประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 
• พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
  ประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
• ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ที่ 63/2551 เรื่อง แบบคําขอ แบบใบรับรอง 
แบบรายงาน และหนังสือรับรองการขอรับสิทธิ
ประโยชน์ 

• ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  ที่ 96/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
  เงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตาม 
  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต สําหรับของ
เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า หรือเพื่อพาณิชยกรรมใน
เขตประกอบการเสรี 

• ประกาศกรมศุลกากรที่ 43/2551 เรื่องหลักเกณฑ์
และพิธีการสําหรับเขตประกอบการเสรีตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม 

 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 

• ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 เรื่อง กําหนดพื้นที่ 

  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 
• ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 เรื่อง กําหนดพื้นที่ 

  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 
  ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 

กรณีใช้สิทธิ์เขตประกอบการเสรี  
(IEAT-Free Zone) 
• ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก เข้าสู่ระบบ
การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอ-
นิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากร
สําหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากร (e-Tax Incentives) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

 
 
• ใบขนสินค้าขาออก  
 (โอนย้ายภายในประเทศ) 
 
   ระยะเวลาดําเนินการ  2  ชม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

--- 
 

 
 
• ใบกํากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินค้า 
   (Invoice) 
• บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ 
  (Packing List) 
• แบบฟอร์มการโอนย้ายภายใน 

ประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

 
 
  • กองสิทธิประโยชน์ 

 ฝ่ายบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน 
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์ : 02-253-0561  
              ต่อ 4421, 4450 
 โทรสาร  : 02-650-0210 
 อีเมล : privilege.1@ieat.go.th 
 www.ieat.go.th  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ  
  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  962 ถนนกรุงเกษม  
  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 
  โทรศัพท์ : 02-280-4085 (40 คู่สาย) 
  โทรสาร  : 02-281-3938 
  อีเมล : webmaster@nesdb.go.th 
  www.nesdb.go.th 
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•  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 103/2553 เรื่องการ 
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรระบบศุลกากร  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) สําหรับการ  
แลกเปลี่ยนข้อมูล ใบอนุญาต / ใบรับรองของ
หน่วยงานนําร่อง 

 
• พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
• พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
• ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้า 
  ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ.2542 
  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
• ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์  
  วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก 
  ผักและผลไม้ พ.ศ. 2553 
• ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์ 
  วิธีการ และเงื่อนไขการควบคุม กํากับ ดูแล 
  ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร 
  ด้านพืช พ.ศ. 2554   
• ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์  
  วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออก 
  ใบรับรองสุขอนามัยพืช พ.ศ.2552   
• ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 
  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2556 
 
 
 
 

 

3. ตรวจสอบกฎระเบียบของประเทศผู้ 
   นําเข้าและขอใบอนุญาต/ ใบรับรองจาก 
   หน่วยงานที่ควบคุมหรือที่เกี่ยวข้องกับ 
   สินค้า ตามที่ประเทศผู้นําเข้าต้องการ   
    
  
3.1 จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร 
   ไปนอกราชอาณาจักร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม   
  ข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 
 
 
 
 
• หนังสือจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก 
  สินค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจักร 
 
    ค่าธรรมเนียม  :  ไม่มี 
    ระยะเวลาดําเนินการ  :  5 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• เอกสารตามที่หน่วยงานต้องการ 
 
 
 
 
 

  • แบบคําขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก 
   สินค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจักร 

 กรณีนิติบุคคล  
  • สําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ  
    ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  
    (กรณีบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน 
    จํากัด) หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ 
    (กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) แล้วแต่ 
    กรณี 
  • สําเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุ- 
    ประสงค์ของสํานักงานทะเบียน 
    หุ้นส่วนบริษัทซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 
    6 เดือน 
  • หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผู้มีอํานาจ 
    ลงนามให้ผู้อื่นยื่นคําขอจดทะเบียน 
    แทน) พร้อมติดอากรแสตมป์มูลค่า 
    30 บาทต่อพืช 1 ชนิด 
  • สําเนาบัตรประชาชน/สําเนา 
    ทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอจด 
    ทะเบียน (กรณีผู้มีอํานาจลงนาม 
    ให้ผู้อื่นยื่นคําขอจดทะเบียนแทน) 
 กรณีบุคคลธรรมดา 
  • สําเนาบัตรประชาชน/ สําเนา 

 ทะเบียนบ้าน 
  • สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุ 
    ชนิดแห่งพาณิชยกิจว่าเป็น 
    ผู้ประกอบการค้าส่งออกผลไม้สด 
    หรือสินค้าเกษตรกรรม 

• หน่วยงานที่ติดต่อตามที่ประเทศคู่ค้า 
  ต้องการ 
 
 
 
 

 • กลุ่มประสานการตรวจรับรองมาตรฐาน 
 กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 
 สินค้าพืช   
 กรมวิชาการเกษตร 
 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
 โทรศัพท์ :  02-579-6133 
 โทรสาร  :  02-579-6134 
 www.doa.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

   กฎหมาย / ระเบยีบ และขั้นตอนการสง่ออกโดยสรุป :  ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 
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      3.2 ขอใบรับรองสุขอนามัย (Health  

     Certificate) ผักและผลไม้สด 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 • ใบรับรองสุขอนามัย (Health  
   Certificate) ผักและผลไม้สด 
  
     ค่าธรรมเนียม  :  50 บาท/ฉบับ 
     ระยะเวลาดําเนินการ  :  4 วัน   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 • แบบคําขอใบรับรองสุขอนามัย 
   (แบบ พ.ก.11) 
 • ใบแนบแนบท้ายแบบคําขอใบรับรอง 
   สุขอนามัย (แบบ พ.ก 11.1) 
 • ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ 
   คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
   สําหรับพืช (GAP) จากกรมวิชาการ 
   เกษตร หรือมาตรฐานที่กรมวิชาการ 
   เกษตรยอมรับตรงตามชนิดพืชที่ขอ 
   ใบรับรอง 
 • ใบรับรองโรงคัดบรรจุสินค้าตามหลัก 
   ปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) จากกรม 
   วิชาการเกษตร หรือมาตรฐานที่กรม 
   วิชาการเกษตรยอมรับ 
 • ใบรับรอง HACCP หรือประยุกต์ใช้ 
   หลักการ HACCP (กรณีส่งผักและ 
   ผลไม้ไปสหภาพยุโรป) 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ 
   สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอ 
   ใบรับรอง 
 • สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 • หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผู้มีอํานาจ 
   ลงนามมอบอํานาจให้ผู้อื่นดําเนินการ 
   แทน)  

 • กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง 
   กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 
   สินค้าพืช   
   กรมวิชาการเกษตร    
   50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
   โทรศัพท์ :  02-579-6133 
   โทรสาร  :  02-579-6134 
   www.doa.go.th 
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   • พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 

    พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (มีผลบังคับใช้วันที่ 
   14 พฤศจิกายน 2560 แทนพระราชบัญญัติศุลกากร 
   พ.ศ. 2469) 
  • ประกาศกรมศุลกากร ที่ 116/2549 เรื่องการ   
    ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
  • ประกาศกรมศุลกากร ที่ 39/2550 เรื่องระบบ     
    พิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
  • ประกาศกรมศุลกากร ที่ 24/2556 เรื่องคู่มือ 

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

  4. ผ่านพิธีการศุลกากร (e-Customs) โดย 
    4.1 ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4.2 ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

  ของกรมศุลกากร (e-Export) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5. ส่งออกทางบก หรือทางน้ํา หรือทาง  
    อากาศ ผ่านตัวแทนเรือ หรือ 
    ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 • ใบตอบรับลงทะเบียนการผ่าน 
   พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    (Paperless)  
 

    ค่าธรรมเนียม :  ไม่มี 
    ระยะเวลาดําเนินการ   1  วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  • ใบขนสินค้าขาออก (แบบใช้สิทธิ์  

  หรือแบบไม่ใช้สิทธิ์) 
  • ใบกํากับการขนย้ายสินค้า 
  
    ระยะเวลาดําเนินการภายใน 1 ชม. 
 
 
 
 
 
  • Booking Confirmation 
  • Shipment Advice 
 
 
 
 

 

 • แบบคําขอลงทะเบียน 
 • สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
   นิติบุคคล  (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
 • สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
   (ภพ.20) 
 • สําเนาหนังสือรับรองตราสําคัญของ 
   บริษัท (บอจ.3) 
 • สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภท 
   ออมทรัพย์ หรือประเภทกระแส- 
   รายวัน  
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ 
   สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ 
   ผู้มีอํานาจลงนามนิติบุคคล 
 
  • ใบกํากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินค้า 
    (Invoice) 
  • บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ 

 (Packing List) 
 
 
 
 
 
 
 • ใบจองรถขนส่งสินค้า  หรือ 
   ใบจองระวางเรือ  หรือ  
   ใบจองระวางเครื่องบิน  
   (Shipping Particulars) 
 
 
 
 
 
 
 

  
 • ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ  

   สํานักมาตรฐานและราคาศุลกากร   

   หรือ 

   ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักงานศุลกากร 

   หรือ  ด่านศุลกากร 

   โทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 5121 

                02-667-7802 

                02-667-6488 

   สายด่วน : 1164 

   www.customs.go.th 

 

 

 • งานพิธีการส่งออก 
   ส่วนบริการศุลกากร 2    
   กรมศุลกากร  กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศัพท์ : 02-667-7000 (กลาง) 
                02-667-7241-43 
   โทรสาร  : 02-671-7013 
   สายด่วน : 1164 
    
 

 

 • บริษัทรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
 • ตัวแทนเรือ หรือสายการบิน 
   (ตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย) 
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   • ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับหนังสือสําคัญการ
ส่งออก-นําเข้าสินค้า โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2554 

• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง 
   มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามกรอบความ
ตกลง FTA ที่กําหนดไว้ในแต่ละประเทศหรือใน
แต่ละกลุ่มประเทศ  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.dft.go.th) 

 
 

 

 

6. ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจาก 
  กรมการค้าต่างประเทศทางอินเตอร์เน็ต  
  เช่น Form A, Form D, Form E, Form  
  FTA, Form JTEPA, Form C/O ทั่วไป  
  ฯลฯ   
  
 

 

 

• หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า เช่น  

  Form A, Form D, Form E,  
  Form FTA, Form JTEPA, Form 
  C/O ทั่วไป ฯลฯ 
 

     ค่าธรรมเนียม :  30 บาท/ฉบับ 
     ระยะเวลาดําเนินการ  30 นาที 

 
 
 
 

 

 

• ใบกํากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินค้า 
 (Invoice)  
• ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading  
 หรือ Air Waybill) หรือใบรับ 
  ไปรษณีย์ หรือเอกสารแสดงการ  
  ขนส่งอื่นๆ เช่น Truck Receipt 
• แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของ  
  สินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด สําหรับ 
  สินค้าพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่  
  01 ถึง 24 (สินค้าเกษตรและเกษตร 
  แปรรูป) 
• ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่น   
กําเนิดของสินค้าที่กรมการค้าต่าง 
ประเทศได้รับรองผลแล้ว สําหรับ   
สินค้าพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่   

  25 ถึง 97 (สินค้าอุตสาหกรรม) 
 

 

 

• กรมการค้าต่างประเทศ 
1. สํานักบริการการค้าต่างประเทศ 
   กรมการค้าต่างประเทศ 
   สนามบินน้ํา  นนทบุรี 
- กลุ่มงานหนังสือสําคัญถิ่นกําเนิดสินค้า 
   โทรศัพท์ : 02-547-4753 
                02-547-4827-8 
   โทรสาร  : 02-547-4890 
   สายด่วน : 1385 
   www.dft.go.th 
2. สํานักบริการการค้าต่างประเทศ   
   สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
   อาคารตรวจสอบสินค้าขาออก  
   เขตปลอดอากร ตึก CE-1 ชั้น 2  
   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
   โทรศัพท์ : 02-134-0941-5 
   โทรสาร  : 02-134-0946 
3. สํานักบริการการค้าต่างประเทศ 
   สาขาท่าเรือกรุงเทพ 
   อาคารกองตรวจสินค้าขาออก 
   กรมศุลกากร  ท่าเรือกรุงเทพ 

โทรศัพท์ : 02-249-2106 
              02-249-3978 
โทรสาร  : 02-240-2232 

4. สํานักบริการการค้าต่างประเทศ 
  ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ   

ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02-512-0123 ต่อ 800 
โทรสาร  : 02-512-3055 

  http://onestopservice.ditp.go.th 
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 กรณี Form C/O 
 • ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
   Form C/O จากหอการค้าไทย   
   หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ส่งเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ 
   (Shipping Documents) ที่เกี่ยวข้อง 
   ไปยังผู้นําเข้าในต่างประเทศ 

 

 
• หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
   Form C/O 
 
หอการค้าไทย 
• ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร C/O 

    สมาชิก          190 บาท/ชุด 
    ไม่ใช่สมาชิก    240 บาท/ชุด 
    ค่ารับรองเอกสารเร่งด่วน 
      เพิ่ม           200 บาท/ชุด 

• ระยะเวลาดําเนินการ  30 นาที 
 
 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร C/O 
       สมาชิก          100 บาท/ชุด 
       ไม่ใช่สมาชิก    150 บาท/ชุด 
• ค่าแบบฟอร์มชุดละ  50 บาท 
• ระยะเวลาดําเนินการ  15  นาที 

 
 
 
 
 
 
 

• ใบ Booking Number,   
  Reference Number 

 

 
 
 
 
 
• ใบกํากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินค้า 
   (Invoice) 
• ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading  
  หรือ Air Waybill) หรือใบรับ 
  ไปรษณีย์  หรือเอกสารแสดงการ 
  ขนส่งอื่น ๆ เช่น Truck Receipt 
 
 
 
• ใบกํากับสินค้า หรือบัญชีราคาสินค้า 
  (Invoice) 
• ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading  
  หรือ Air Waybill) หรือใบรับ 
  ไปรษณีย์ หรือเอกสารแสดงการ 
  ขนส่งอื่น ๆ เช่น Truck Receipt 
 
 
 
 
 
 
• ใบ Booking Number หรือ  

Reference Number หรือ Air  
  Waybill Number 

 

 
 
 
 
 
• ฝ่ายรับรองเอกสารเพื่อการส่งออก 
  หอการค้าไทย  
  150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ 
  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
  โทรศัพท์ : 02-018-6888  
  อีเมล: co_online@thaichamber.org 
  www.thaichamber.org 
 
 
• ศูนย์บริการออกใบรับรองแหล่งกําเนิด 

สินค้า 
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
  โซน ซี ชั้น 3   
  60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 
  คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท์ : 02-345-1010 
  อีเมล : yuwaleep@off.fti.or.th 
  www.fti.or.th 

 
 
• บริษัทบริการจัดส่งพัสดุ 
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  8. บริหารสิทธิประโยชน์ภาษีอากรตามที่ 
    ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ (จากข้อ 2)  
    เช่น ขอเงินชดเชยค่าภาษีอากร ขอคืน- 
    อากรตามมาตรา 19ทวิ คลังสินค้า- 
    ทัณฑ์บน เขตปลอดอากร การตัดบัญชี 
    วัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ BOI   
    เขตประกอบการค้าเสรี ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 

  • บัตรภาษี (กระทรวงการคลัง) 
 

.  • ใบขนสินค้าขาออก (Status 0409) 
• ใบกํากับสินค้าหรือบัญชีราคาสินค้า 
  (Invoice) 
• ใบกํากับการบรรจุสินค้า 
  (Packing List) 
• ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, 
  Air Waybill, Truck Receipt) 
• สําเนาใบเข้าบัญชี หรือหลักฐาน 
  แสดงการรับชําระเงินค่าสินค้า  
  (Credit Note หรือ Credit Advice) 
 

  

 

  


