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คมู่ ือแนะนําเบืองต้น
ระบบการให้บริการออกหนังสือสําคัญการส่งออก –
นําเข้าสินค้า ด้วยลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์

(Digital Signature)

สํานักบริการการค้ าต่ างประเทศ
มิถุนายน 2556

คูมือแนะนําเบื้องตนการใชงาน
ระบบการใหบริการออกหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขาสินคา
ดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature)
1. การกํากับการสงขอมูลดานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) คืออะไร
1.1 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) คือ
Digital Signature เปนสิ่งที่แสดงยืนยันตัวบุคคล (เจาของขอมูล) และ ขอมูล/ขอความที่สง
ในรูปอิเล็กทรอนิกสผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ถือไดวาถูกสงมาจากผูสงคนนั้นจริง และ
ขอความไมไดถูกเปลี่ยนแปลงและแกไขในการสงขอมูลผานเครือขายนั้น นอกจากนี้ขอมูลที่สงนั้นเปน
ความลับเฉพาะผูสงและผูรับโดยการใชเทคโนโลยีการเขารหัส
สําหรั บ การทํานิติก รรมสั ญญาโดยทั่ วไป ลายมือ ชื่อ จะเป นสิ่ง ที่ ใชในการระบุ ตัวบุ คคล
(Authentication) และยังแสดงถึงเจตนาในการยอมรับ รวมถึงความรับผิดชอบ (Non-Repudiation)
เนื้อหาในขอความ / สัญญานั้นๆ
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสนั้น มีรูปแบบตางๆ เชน สิ่งที่ระบุตัวบุคคลทางชีวภาพ
(ลายพิมพนิ้วมือ เสียง มานตา เปนตน) หรือ จะเปนสิ่งที่มอบใหแกบุคคลนั้นๆ ในรูปแบบของรหัส
ประจําตัว ตัวอยางที่สําคัญของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการยอมรับกันมากที่สุดอันหนึ่ง คือ
ลายมือชื่อดิจิทัล หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ซึ่งจะเปนองคประกอบหนึ่งใน
โครงสรางพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure, PKI)

1|Page

1.2 ระบบการทํางานของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ดังรูป
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2. การนํา Digital Signature มาใชกับการบริการออกหนังสือสําคัญการสงออก - นําเขาสินคา
เปนอยางไร
ปจ จุบั นการให บริ การออกหนังสื อ สําคัญ การสง ออก – นําเขาสิ นคาไดมีก ารพั ฒนาอยาง
ตอเนื่องถึงขั้นที่ผู ประกอบการที่จดทะเบียนและนําบั ตรประจํ าตัวผูประกอบการสงออก – นําเขา
สินคา กับกรมการคาตางประเทศแลว สามารถยื่นคําขอหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขาสินคาผาน
เว็บไซดของกรมการคาตางประเทศทางระบบอิเล็กทรอนิคส (EDI : Electronic Data Interchange)
โดยผูประกอบการจะตองนําเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของมาแสดงตอเจาหนาที่ผูใหบริการเพื่อ
ตรวจสอบ กอนจัดพิมพแบบหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขาสินคาพรอมทั้งลงชื่อเจาหนาที่ และ
ประทับตราสํานักงานผูออกหนังสือสําคัญฯ ใหครบถวน กอนสงใหผูประกอบการรับไปใชประโยชน
ตอไป
กรมการคาตางประเทศไดมุงมั่นที่จะพัฒนาระบบการใหบริการออกหนังสือสําคัญการสงออก
– นําเขาสิ นคาให มีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยในขณะนี้ไดมี การนําระบบการสง ขอ มูล ดวยลายมื อชื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ ซึ่งผูประกอบการสงออก
– นําเขาสินคาสามารถยื่นคําขอหนัง สือสํ าคัญ การสง ออก – นํ าเขาสิ นคา พร อมเอกสารหลัก ฐาน
ทั้งหมดในรูปไฟล PDF โดยกํากับขอมูลที่สงดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ผาน
เว็บไซดของกรมการคาตางประเทศ หรือโปรแกรม XML Web Service ที่กรมฯ พัฒนาขึ้น ซึ่งจะทํา
ใหเจาหนาที่ผูใหบริการสามารถตรวจสอบคําขอฯ และเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูประกอบการใน
ระบบคอมพิวเตอร ของกรมการคาตางประเทศ หากรายละเอี ยดในคําขอฯ และเอกสารหลั กฐาน
ครบถวน ผูประกอบการก็จะทราบสถานะของคําขอฯ และมาขอรับหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขาสินคา
ที่ยื่นคําขอฯ ไวไดทันที โดยไมตองนําเอกสารหลักฐานตางๆ มาแสดงตอเจาหนาที่ผูใหบริการอีก ซึ่ง
จะทําใหผูประกอบการไดรับความสะดวกมากขึ้น

3. ประโยชน ที่จ ะได รับ ในการใช Digital Signature กับ งานบริก ารออกหนั ง สือสํา คั ญ
การสงออก - นําเขาสินคา
ผูประกอบการที่ขอใชบริการออกหนังสือสําคัญการสง ออก – นําเขาสินคา โดยการกํากั บ
ขอมูลที่สงดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) จะไดรับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
ดังนี้
3.1 ผู ประกอบการไมตองนําเอกสารหลั กฐานประกอบตางๆ ที่ ใชประกอบคําขอหนังสื อ
สําคัญการสงออก – นําเขาสินคามาแสดงตอเจ าหนาที่ ผูมีหนาที่ ตรวจสอบและออกหนัง สือสําคัญ
การสงออก – นําเขาสินคา เพียงแสดงบัตรประจําตัวผูประกอบการสงออก – นําเขาสินคา หรือบัตร
ผูรับมอบอํานาจฯ ก็สามารถรับหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขาสินคาตามที่ไดยื่นคําขอฯ มาทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกสไว
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3.2 ผู ป ระกอบการสามารถทราบและตรวจสอบสถานะคํา ขอฯ ที่ ยื่น ไวกั บ กรมการค า
ตางประเทศไดผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส หากมีชุดคําขอฯ ที่ขอมูลไมครบถวน หรือตองแกไขก็
สามารถดําเนินการแกไขและสงเขาในระบบฯ ใหมไดทันที และเมื่อคําขอฯ ไดผานการพิจารณาแลวก็
สามารถเดินทางมารับหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขาสินคาไดทันที
3.3 การใช Digital Signature กับการงานบริการออกหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขา
สินคา เป นระบบงานที่เจาหนาที่ผูให บริการสามารถตรวจคําขอฯ และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใน
ระบบคอมพิวเตอรไดตลอดเวลา ทําใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง มีระยะเวลาการทํางาน
มากขึ้นสอดคลองกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และสามารถลดระยะเวลาในการใหบริการออกหนังสื อ
สําคัญ การสงออก – นําเขาสินคาลงไดร อยละ 50 จากเดิมใชเวลา 30 นาที /ฉบั บ ลดลงเหลื อ 15
นาที/ฉบับ

4. การพิจารณาเลือกรูปแบบ Digital Signature ที่เหมาะกับกิจการของผูประกอบการ
ผูประกอบการที่จะใช Digital Signature ในการขอหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขาสินคา
สามารถเลือกแบบที่เหมาะสมกับกิจการของผูประกอบการ ดังนี้
1. การใช Digital Signature ผานเว็บไซดกรมการคาตางประเทศ เปนแบบที่เหมาะกั บ
ผูประกอบการการสงออก – นําเขาสินคา ที่มีการยื่นคําขอหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขาสินคาที่
มีจํานวนรายการสินคาไมมาก ซึ่งผูประกอบการที่ใชบริการออกหนังสือสําคัญการสงออก - นําเขา
สินคาทางอิเล็กทรอนิกส (EDI) ผานทางเว็บไซดกับกรมการคาตางประเทศแลว จะมีความคุนเคย และ
สามารถใชไดโดยเพียงการเพิ่มเติมเฉพาะการ Upload ไฟลเอกสารหลักฐานตางๆ ที่ตองใชประเภท
PDF เขาสูระบบเทานั้น อยางไรก็ตามผูประกอบการจะตองเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบขอมูล
ในแบบคําขอหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขาสินคา และไฟลเอกสารหลักฐานตางๆ ใหถูกตอง กอน
สงขอมูลเขาสูระบบฯ ไปยังกรมการคาตางประเทศเพื่อตรวจสอบ มิฉะนั้น หากแบบคําขอหนังสือ
สําคัญนําเขา – สงออกสินคาที่สงไปแลวไมผานการตรวจของเจาหนาที่ ผูประกอบการจะตองสงแบบ
ขอมูลคําขอฯ พรอมไฟลเอกสารหลักฐานที่ถูกตองเขาสูระบบใหมอีกครั้ง
2. การใช Digital Signature ประเภท XML File ผานโปรแกรม XML Web Service เปน
แบบที่เหมาะกับผูประกอบการสงออก – นําเขาสินคาที่มีการยื่นคําขอหนังสือสําคัญการสงออก –
นําเขาสินคาที่มีรายการสินคาจํานวนมาก ซึ่งผูประกอบการจะตองมีเจาหนาที่คอมพิวเตอรที่สามารถ
สรางไฟลโครงสรางขอมูลประเภท XML ตามแบบที่กรมการคาตางประเทศกําหนด
ทั้งนี้ การเลือกรูปแบบการสงขอมูลดวยการใช Digital Signature ขึ้นอยูกับลักษณะของ
กิจการที่มีจํานวนรายการสินคาแตกตางกัน
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5. เตรียมตัวอยางไรในการขอใช Digital Signature เพื่อขอหนังสือสําคัญการสงออก –
นําเขาสินคา
ผูประกอบการที่มีความประสงคขอใช Digital Signature ในการขอหนังสือสําคัญการสงออก
– นําเขาสินคา ตองดําเนินการดังนี้
1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
1.1 มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ตอทั้งระบบปฏิบัติการ Window XP, Window 2003,
Window Vista Window 7 ที่สามารถเชื่อมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ตได (แนะนําใหใชอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง ประมาณ ADSL หรือดีกวา)
1.2 มีเครื่องสแกนเอกสาร (Scanner) ใชสําหรับสแกนเอกสารหลักฐานตาง ๆ และ
จัดเก็บในรูปไฟลประเภท PDF หรือแปลงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเปนไฟลเอกสารประเภท PDF
2. สมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Digital Certificate) ประเภทที่ออกใหนิติบุคคล ซึ่ง
หนวยงานที่ใหบริการ เชน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT CA) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) (CAT CA) โดยระบุขอมูลเลขที่ผูเสียภาษีในสวนขอมูล OU ใหใส TAX ID : ที่ตรงกับ
ที่ลงทะเบียนไวกับกรมการคาตางประเทศ โดยผูประกอบการสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการขอ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Digital Certificate) ไดจากเว็บไซด http ://www.ca.tot.co.th / (TOT
CA) และ http://www.thaijuki.com / (CAT CA)
ทั้ง นี้ ผู ประกอบการที่ มี Digital Certificate ประเภทนิติบุ คคลที่ใชงานภายใตโครงการ
Paperless ของกรมศุลกากรอยูแลว สามารถนํา Digital Certificate ดังกลาวมาใชงานกับกรมการคา
ตางประเทศได
3. ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Digital Certificate) ของบริษัทลงในเครื่องคอมพิวเตอร ที่
จะใชงานสําหรับการยื่นคําขอหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขาสินคา โดยการกํากับขอมูลที่สงดวย
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) และติดตั้งโปรแกรม Plug – in ลงในเครื่องคอมพิวเตอร
ที่จะใชงาน

6. มีขั้นตอนอะไรที่จะใช Digital Signature
1) ผูประกอบการสงออก - นําเขาสินคาตองลงทะเบียนขอ User name นิติบุคคล และมีบัตร
ประจําตัวผูสงออก – นําเขาสินคา และบัตรผูรับมอบอํานาจฯ (เฉพาะกรณีทางบริษัทฯ มีผูรับมอบ
อํานาจฯ) ที่ออกโดยกรมการคาตางประเทศใหเรียบรอยกอน (ถามีอยูแลวใหขามขั้นตอนนี้ไป หากยัง
ไม มี ให ล งทะเบี ยนผู ป ระกอบการและสมั ค รขอจั ด ทํ าบั ต รประจํ าตัว ฯ ได ที่ เ ว็บ ไซต http://regusers.dft.go.th
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2) เข า สู ร ะบบลงทะเบี ย นผู ป ระกอบการ (Registration Database) ได ที่ เ ว็ บ ไซต
http://reg-users.dft.go.th
3) คลิกลิงค Login เพื่อดําเนิ นการล็อกอินเข าระบบลงทะเบียนผู ประกอบการ ดวย User
Name กลาง นิติบุคคล
4) เมื่อเขาสูระบบฯ เรียบรอยแลว ใหนําเมาสไปชี้ที่เมนู บริการที่เกี่ยวของกับ User Name
กลาง แลวจะปรากฏเมนูยอยแสดงขึ้นมา
5) คลิกเมนู จดทะเบียนสงขอมูล โดย Digital Signature แลวระบบฯ จะปรากฏแบบคําขอ
จดทะเบี ย นเป น สมาชิ ก ระบบการให บ ริ ก ารผู ส ง ออก – นํ า เข า สิ น ค า ด ว ยระบบลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส (Digital Signature)
6) คลิกเลือกรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลที่ตองการใหลงนามในแบบ
คําขอชุดนี้
7) คลิกเลือกประเภทระบบงานการใหบริการออกหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขาสินคา ที่
บริ ษัท ผู ป ระกอบการมี ความประสงคใชง านควบคูกั บ ระบบลายมื อ ชื่อ อิ เ ล็ ก ทรอนิก ส (Digital
Signature)
8) คลิ ก เลื อ กรายชื่ อ ผู รั บ มอบอํ านาจฯ ที่ บ ริ ษัท ฯ ตอ งการให ส ามารถใชง านระบบการ
ใหบริการออกหนังสือสําคัญฯ ดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) วามีทานใดบาง
9) จากนั้นคลิกปุม พิมพคําขอจดทะเบียน ซึ่งระบบฯ จะปรากฏหนาแบบคําขอจดทะเบียนฯ
พรอมขอมูลที่ระบุไวขางตนในรูปของไฟลประเภท PDF จากนั้นจึงสั่งพิมพแบบคําขอฯ ดังกลาวตอไป
10) แลวนําแบบคําขอจดทะเบียนฯ ใหก รรมการที่อํานาจลงนามตามที่ระบุชื่อไว ลงนาม
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคลตามที่ไดจดทะเบียนไว (หากมี) ใหเรียบรอย
11) จากนั้นนําแบบคําขอจดทะเบียนฯ ดังกลาวขางตน มายื่นกับเจาหนาที่กลุมงานทะเบียน
และขอมูล สํานักบริการการคาตางประเทศ (ชั้น 4 อาคารกรมการคาตางประเทศ สนามบินน้ํา) กรณี
สวนภูมิภาค ให ยื่นแบบคําขอจดทะเบี ยนฯ กั บ เจาหนาที่ ณ สํานัก งานการคาตางประเทศ ส วน
ภูมิภาค (สคต.) ไดทั้ง 9 เขต
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12) เจ า หน า ที่ จ ะทํ า การตรวจสอบข อ มู ล ซึ่ ง ถ า ข อ มู ล ถู ก ต อ งครบถ ว น เจ า หน า ที่ จ ะ
ดําเนินการอนุมัติและเปดสิทธิ์แกผูใชงานตามที่ระบุในแบบคําขอฯ ใหสามารถใชงานระบบลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสได
13) จากนั้นผูใชงานสามารถยื่นแบบคําขอหนังสือสําคัญฯ และเอกสารแนบประกอบการ
พิจารณา พรอมกํากับขอมูลที่สงดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ผานระบบการ
ใหบริการฯ ไดทันที

7. Q / A
1. สําหรับบริษัทที่ใช Proxy Server แลวติดปญหาอัพโหลดไฟลเอกสารแนบประเภท PDF
ไมได
- กรณีผูป ระกอบการที่ ทําการอั พโหลดไฟลเ อกสารแนบ แล วเกิดป ญหาผิ ดพลาด ดัง
รูปภาพดานลางนี้

- สาเหตุ: เกิดจากระบบเครือขาย (Network) ภายในบริษัทของผูประกอบการ มีการ
กําหนดใหก ารเชื่อ มตอ อิ นเทอร เ น็ตตองผ าน Proxy Server ทุก ครั้ ง ซึ่ งตอ งมี ก ารกํ าหนดคา
Username และ Proxy Server สําหรับใชงานอินเทอรเน็ต ดวยเสมอ
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- การแกไข: ใหกําหนดคา Proxy Server ใหกับโปรแกรม Plug in สําหรับการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส และ upload ไฟลเอกสารแนบ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) เขาไปยังโฟลเดอรที่ติดตัง้ Plugin ไวซึ่งโดยปกติจะอยูในโฟลเดอร C:\Program
Files\SignNutCom\
2) ดับเบิล้ คลิกที่ไฟลโปรแกรม ProxyServer.exe
3) จะปรากฎหนาจอโปรแกรมใหใสคา Proxy สําหรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ต

4) ใหทําการกําหนดคาตางๆ อยางระมัดระวัง ใหถูกตอง ดังนี้
 Proxy Address คือ IP หรือ Domain (ไมตองใส http://) ของ Proxy Server
ที่ใชงาน (จะเหมือนกับที่กําหนดใน Proxy Server ของโปรแกรม Internet Explorer)
 Port คือ หมายเลข Port ของ Proxy Server ที่ใช (จะเหมือนกับที่กําหนดใน
Proxy Server ของโปรแกรม IE)
 User name คือ Username สาหรับใสตอนเขาใชงานอินเทอรเน็ต ซึ่งโดยปกติ
จะ popup ถามตอนเขาใชงานอินเทอรเน็ตในครั้งแรก เพื่อตรวจสอบสิทธิ์กับ Proxy Server
 Password คือ Password สําหรับใสตอนเขาใชงานอินเทอรเน็ต
5) คลิกปุม บันทึก เพื่อบันทึกการกําหนดคาไวสําหรับการใชงานทุกครั้ง
6) กรณีตองการยกเลิกการใชงาน Proxy Server ใหคลิกที่ปุม ยกเลิกการใช Proxy
Server (จะมีผลเฉพาะกับระบบการสงฟอรมผานทางเว็บ EDI เทานั้น) ซึ่งจะเปนการลบคาที่กําหนด
ไวออก
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2. ผูใชงานระบบฯ จะทราบไดอยางไร วาแบบคําขอฯที่เตรียมสง เปนการขอหนังสือสําคัญฯ
ดวยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature)
- เมื่อเขาสูหนาจอของแบบคําขอที่เตรียมสง ขอใหสังเกตแบบคําขอของแตละรายการวา
เปนการขอในรูปแบบใดบาง พิจารณาตามรูปตัวอยางที่แสดงขางลางนี้

- สัญลักษณตางๆ ที่ควรทราบ:

3. การเปลี่ยนสาขาสําหรับติดตอเจาหนาที่ เพื่อขอรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (เฉพาะ
กรณีสรางแบบคําขอฯ แตยังไมไดสงตรวจสอบ)
- กรณีที่ เลื อ กสถานที่ อ อกหนัง สื อ รับ รองฯ ในขั้นตอนก อ นการเลื อกประเภทหนัง สื อ
รับรองฯ ที่ตองการขอ แลวตองการเปลี่ยนสถานที่ออกหนังสือรับรองในภายหลัง สามารถกระทําได
ซึ่งแบบคําขอที่จะเปลี่ยนสถานที่ออกหนังสือรับรองได จะตองยังไมไดสงเขาสูระบบเพื่อตรวจสอบ
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ไปยังหนา เมนูหลัก
2) คลิกที่ปมุ แบบคําขอทีเ่ ตรียมสง
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3) คลิกทีร่ ูป ในแถวของแบบคําขอที่ตองการแกไข
4) เมื่อเขาสูหนาจอสําหรับแกไขขอมูลแบบคําขอตามรูปแบบฟอรม ใหไปยังสวนที่ 1. ผูขอ
5) ขอมูลในสวน สาขาที่รับงาน ใหเลือกสาขาที่ตองการเปลี่ยนเพื่อไปรับหนังสือรับรองฯ

6) คลิกที่ปุม บันทึกฟอรมคํารองและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ที่อยูดานลางสุดของ
หนาจอเพื่อบันทึกขอมูล
4. กรณีผูสงออก - นําเขาสินคามีการเปลี่ยนเลขประจําตัวผูเสียภาษีของนิติบุคคล จาก 10
หลัก เปน 13 หลัก จะตองทําการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Digital Certificate) ใหมตามขอมูล
เลขที่ภาษีที่เปลี่ยนแปลงใหมกับหนวยงานที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Digital Certificate)
5. บริษัทผู สงออก-นําเขาสินคาทําการ upload ไฟลเอกสารประเภท PDF ผิ ด โดยระบุ
ขอ มู ล ไม ตรงตามที่ ป รากฏในแบบคําขอหนัง สื อ สํ าคัญ ฯ หรื อ อั พ โหลดไฟล เ อกสารสํ า หรั บ การ
ตรวจสอบของเจาหนาที่ไมครบตามเงื่อนไข จะสงผลใหไมผานการตรวจสอบ แลวผูประกอบการจะ
เสียเวลาดําเนินการได ดังนั้น ขอแนะนําใหตรวจสอบขอมูลกอนสงเขาระบบฯ ทุกครั้ง
6. กรณีพบปญหาความลาชาในการ Upload ไฟลเอกสารแนบเขาสูระบบฯ ปญหาเกิดจาก
ไฟลเอกสารแนบของผูใชงานมีขนาดใหญ และความเร็วของอินเตอรเน็ตของบริษัทชา
7. หากความเร็วในการเชื่อมตอของบริษัทผูสงออกกับกรมฯ มีปริมาณนอย จะมีผลกับการใช
งานระบบฯ ทําใหเกิดความลาชาในการสงขอมูลดวย

10 | P a g e

8. ติดตอ / ขอสงสัย


สํานักบริการการคาตางประเทศ ณ จุดใหบริการ ดังนี้
1. อาคารกรมการคาตางประเทศ ชั้น 3 สนามบินน้ํา จ.นนทบุรี
1.1 ใหบริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการสงออก-นําเขาสินคาทั่วไป
โทร. 0-2547-4828
โทรสาร 0-2547-4757
1.2 ใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
โทร. 0-2547-4827
โทรสาร 0-2547-4890
2. อาคารตรวจสอบสินคาขาออก เขตปลอดอากร ตึกซีอ-ี 1 ชั้น 2 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
 ใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
โทร. 0-2134-0941-4
โทรสาร 0-2134-0946
3. อาคารกองตรวจสินคาขาออก กรมศุลกากร ทาเรือกรุงเทพฯ
 ใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
โทร. 0-2249-3978, 0-2249-2106
โทรสาร 0-2240-2232
4. ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมสงเสริมการสงออก ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
 ใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
โทร. 0-2512-0123 ตอ 819 และ 820
โทรสาร 0-2512-5748

สํานักงานการคาตางประเทศ ในสวนภูมิภาค (เฉพาะที่เปดใหบริการระบบ Digital Signature) ณ ปจจุบัน ดังนี้
 ใหบริการออกออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการสงออก - นําเขาสินคาทั่วไป
(ยกเวนสินคาที่มีการกําหนดโควตา และภายใตความตกลงทางการคาเขตเสรี FTA) และหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินคา
1. สํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม
โทร. 0-5327-4671-2
โทรสาร 0-5327-7901


2. สํานักงานการคาตางประเทศ เขต 3 จังหวัดชลบุรี
โทร. 0-3854-1177, 0-3821-3063
โทรสาร 0-3834-1173


หนวยงานใหคําปรึกษาแนะนํา / แกไขปญหา :
 วิธีการยื่นคําขอหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขาสินคา ทางอิเล็กทรอนิกส
กลุมงานสงเสริมและพัฒนา
สํานักบริการการคาตางประเทศ
โทร 0-2547-4830, 4838
โทรสาร 0-2547-4757


ระบบคอมพิ
วเตอรการยื่นคําหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขาสินคา ทางอิเล็กทรอนิกส
ระบบ
กลุมงานระบบโปรแกรมและฐานขอมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 0-2547-4810
โทรสาร 0-2547-4812
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