แผนภูมิขั้นตอนการส่งออก
นมและผลิตภัณฑ์
ผู้ส่งออก

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากการ
เป็นสมาชิกสมาคม / สถาบันที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
และขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
สํานักบริการการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ขอเอกสารการรับรองเพิ่มเติม
ตามที่ประเทศผู้นําเข้าต้องการ

ผ่านพิธีการศุลกากร
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Paperless)
• ส่งข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

ส่งออก

บริหารสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
ตามที่ผู้ส่งออกได้รับ
เช่น BOI, 19 ทวิ, FREE ZONE

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปรับปรุงข้อมูล กันยายน 2557

กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป : นมและผลิตภัณฑ์
สินค้า / พิกัด
1. นมและผลิตภัณฑ์นม
• ไขมันไม่เกินร้อยละ
1 (โดยน้ําหนัก)
0401.10.90
• ไขมันเกินร้อยละ 1
แต่ไม่เกินร้อยละ6
(โดยน้ําหนัก)
0401.20.90
• ไขมันเกินร้อยละ 6
แต่ไม่เกินร้อยละ 10
(โดยน้ําหนัก)
0401.40.90
2. นมและครีมเติม
น้ําตาล
0402.99.00
3. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนม
• บัตเตอร์มิลส์
0403.90.10
• โยเกิร์ต
0403.10.90
• หางนม
0401.10.00
• เนย
0405.10.00
อัตราภาษี
ยกเว้นอากรขาออก

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

ขั้นตอนการส่งออก

เอกสาร / ใบรับรอง

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ งการออกหนังสือรับ
1. ยื่นขอมีบัตรประจําตัวผู้ส่งออก-นําเข้า • บัตรผู้ส่งออก-นําเข้าสินค้า
รองถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่าง
สินค้า เพื่อใช้ยื่นฟอร์มต่างๆ เช่น GSP,
ประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ
GSTP, ATIGA, FTA ที่ประเทศไทยทํา
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
กับประเทศต่างๆ กับสํานักบริการ
2. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบขอรับการ
การค้าต่างประเทศ กรมการค้า
ตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิดเพื่อขอใช้
ต่างประเทศ สนามบินน้ํา นนทบุรี โดย
สิทธิพเิ ศษทางด้านภาษีศุลกากร ลงวันที่ 20 ตุลาคม
ลงทะเบียนขอ Username กลางได้ที่
พ.ศ. 2548
www.dft.go.th
3. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการตรวจ
คุณสมบัตขิ องสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้สิทธิ
2. ยื่นตรวจสอบสินค้าส่งออกกับสํานัก
• ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้าน
พิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ลงวันที่ 20 ตุลาคม
บริ
ห
ารการนํ
า
เข้
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า
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น
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า
ที
ผ
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ถิ่นกําเนิดของสินค้าที่กรมการ
พ.ศ. 2548
ตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดตามที่กําหนด
ค้าต่างประเทศได้รับรองผลแล้ว
4. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการตรวจ
ไว้ในแต่ละประเทศ โดยลงทะเบียนขอ
สําหรับสินค้าพิกดั อัตราศุลกากร
คุณสมบัติทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้สิทธิพเิ ศษ
Username & Password ได้ที่
ตอนที่ 25 ถึง 97
ทางด้านภาษีศุลกากร ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.
www.dft.go.th
2549
5. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบขอรับ
การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด
• หนังสือรับรองถิน่ กําเนิดสินค้า
เพื่อขอใช้สิทธิพเิ ศษทางด้านภาษีศุลกากร (ฉบับที่ 2) 3. ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า,
สํานักบริการการค้าต่างประเทศตาม
- Form CO ทั่วไป
ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศในแต่
- Form A
6. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์
ละกลุ่มประเทศ
- Form D (ATIGA)
วิธีการ และเงือ่ นไข การขอรับหนังสือสําคัญการ
- Form FTA ต่างๆ
ส่งออก-นําเข้าสินค้า โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
7. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องมาตรการและ
แนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าตามกรอบความตกลง FTA ที่กําหนดไว้
ในแต่ละประเทศหรือในแต่ละกลุ่มประเทศได้ที่
www.dft.go.th

หลักฐานที่ใช้ยื่น

หน่วยงานที่ติดต่อ

• 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

• คํารับรองข้อมูลการผลิตสินค้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถิ่นกําเนิด
สินค้า (พิมพ์จากระบบ)

• สํานักบริหารการนําเข้า
กรมการค้าต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0-2547-5090,
0-2547-4809
โทรสาร : 0-2547-4807

1. สํานักบริการการค้าต่างประเทศ
• บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
กรมการค้าต่างประเทศ
• B/L หรือ Air Waybill หรือใบรับ
สนามบินน้าํ นนทบุรี
ไปรษณีย์ หรือเอกสารแสดงการ
- กลุ่มงานหนังสือสําคัญถิ่นกําเนิดสินค้า
ขนส่งอื่นๆ เช่น Truck Receipt
• แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของ
สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385
สินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด (สินค้าพิกดั โทรศัพท์ : 0-2547-4753,
0-2547-4827-8,
อัตราศุลกากรตอนที่ 01 ถึง 24)
โทรสาร : 0-2547-4890
• ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่น
www.dft.go.th
กําเนิดของสินค้าที่กรมการค้าต่าง
ประเทศได้รับรองผลแล้วสําหรับ
2. สํานักงาน ณ อาคารตรวจสอบสินค้าสินค้าพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 25 ขาออกชั้ น 2 ตึก CF-1
ถึง 97
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ : 0-2134-0941-5
โทรสาร : 0-2134-0946

กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป : นมและผลิตภัณฑ์
สินค้า / พิกัด

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

ขั้นตอนการส่งออก

เอกสาร / ใบรับรอง

หลักฐานที่ใช้ยื่น

ขอบเขตการควบคุม

หน่วยงานที่ติดต่อ
3. สํานักงาน ณ กองตรวจสินค้าขาออก
กรมศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ
โทรศัพท์ : 0-2249-2106,
0-2249-3978
โทรสาร : 0-2240-2232
4. ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์ : 0-2512-0123
ต่อ 810
โทรสาร : 0-2512-3055
http://onestopservice.ditp.go.th

เป็นสินค้าที่ไม่ควบคุม
ในการส่งออกของ
กระทรวงพาณิชย์
แต่ถ้าประเทศผู้นําเข้า
ต้องการการรับรอง
เกี่ยวกับเรื่องใด
ผู้ส่งออกต้องไปขอ
ใบรับรองก่อนการ
ส่งออกด้วย
สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร
สามารถขอสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรได้
หากส่งออกไปยังกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ
การได้รับสิทธิพเิ ศษ
ทางภาษีศุลกากร ได้ที่
กรมการค้าต่างประเทศ

4. ถ้าประเทศผู้นําเข้าต้องการการรับรอง • หนังสือแจ้งผลวัดรังสี
เกี่ยวกับเรื่องใดเป็นพิเศษ ผู้สง่ ออกต้อง • ใบรับรองแหล่งผลิต,
แหล่งกําเนิดอาหารปลอดโรค
ขอใบรับรองประเภทนั้นก่อน
Certificate of Fruit, foods,
Vegetable Quarantine
ออกโดยกรมควบคุมโรค
• Health Certificate
ออกโดยกรมปศุสัตว์

• ตามข้อกําหนดของหน่วยงานที่ยื่น
• กรมควบคุมโรค
• ใบนําส่งตัวอย่าง
• คําร้องขอรับหนังสือรับรอง
คุณภาพแหล่งผลิต, แหล่งกําเนิด
อาหารปลอดโรคอหิวาต์

• ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ องครักษ์ นครนายก
โทรศัพท์ : 0-3739-2907
: 0-3739-2901-6
ต่อ 1815
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก
www.tint.or.th
• กองโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ : 0-2591-0378
: 0-2591-0457
โทรสาร : 0-2565-9013
สายด่วน 1422
www.pinkforms.com
• กรมปศุสัตว์ (พญาไท)
โทรศัพท์ : 0-2563-4444 ต่อ 3121

กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป : นมและผลิตภัณฑ์
สินค้า / พิกัด

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

ขั้นตอนการส่งออก

เอกสาร / ใบรับรอง

หลักฐานที่ใช้ยื่น

หน่วยงานที่ติดต่อ
• กรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์บริการส่งออกแบบ
เบ็ดเสร็จ ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร
กทม 10900
โทรศัพท์ : 0-2512-0123 ต่อ 809,
• สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-2949-4114,
: 0-2949-4146
โทรสาร : 0-2949-4250
www.cicot.or.th
• สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประจํา
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
ถนนรัชดาภิเษก จตุจกั ร กทม 10900
โทรศัพท์ : 0-2512-0123 ต่อ 813
โทรสาร : 0-2512-0329
http://onestopservice.ditp.go.th

8. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมอีก 16 ฉบับ
9. ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 เรื่องการผ่านพิธี
การศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27
ธันวาคม พ.ศ. 2549
10. ประกาศกรมศุลกากรที่ 39/2550 เรื่องระบบพิธีการ
ศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 2
กรกฎาคม พ.ศ. 2550
11. ประกาศกรมศุลกากรที่ 24/2556 เรื่องคู่มอื การผ่าน
พิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยกระบวน
การทางศุลกากรสําหรับการส่งออก (e-Export) ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

5. ผ่านพิธกี ารส่งออก
ผ่านพิธีการทางศุลกากรด้วยระบบ
Paperless โดย
5.1 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
5.2 การส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร

• ใบขนสินค้าขาออกแบบใช้สิทธิ,์ • บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
ไม่ใช้สิทธิ์
• บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ
• ใบกํากับการขนย้ายสินค้า
(Packing List)

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

