บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการปฏิ บ ตั ิ งานสหกิ จศึ ก ษาในส่ วนงานของแผนก logistic และ Marketing ได้ศึ ก ษา
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเอกสารการส่ งออก โดยมีข้ นั ตอนและรายละเอียดของเอกสารส่ งออกดังนี้
4.1 ขั้นตอนและรายละเอียดในการทาเอกสารส่ งออก
วิธีทาเอกสาร Invoice Packing List Shipping Particular
ขั้นตอนที่ 1 รับ Proforma Invoice จากฝ่ ายขายต่ างประเทศและ Booking จากสายเรื อ
การรับใบเสนอราคาซื้ อขายของสิ นค้า( Proforma Invoice ) จากฝ่ ายขายต่างประเทศและ
ใบจองเรื อ ( Booking ) จากสายเรื อ โดย Proforma Invoice จะมี ขอ้ มู ล เกี่ ยวกับ รายละเอี ย ดสิ นค้า
จานวนสิ นค้า จานวนเงิ นของสิ นค้า ในส่ วนของ Booking จะมี รายละเอียดของเรื อที่ จะนาสิ นค้า
ส่ งออก เช่ น วัน เรื อ ออก( ETD DATE ) ชื่ อเรื อ ( VESSEL NAME ) วัน เรื อถึ ง ท่ า( ETA DATE )
เป็ นต้น ซึ่ งจะน าข้อมู ล เหล่ านี้ ม าสร้ างเอกสารก ากับ สิ น ค้า( Invoice ) ใบก ากับ การบรรจุ หี บ ห่ อ
( Packing list ) ใบจองเรื อ ( Shipping Particular ) เพื่อนาไปใช้ในพิธีการศุลกากร โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Dynamics AX 2009
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ขั้นตอนที่ 2 วิธีใช้ โปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2009

รู ปที่ 4.1 โปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2009
(1) เปิ ดโปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2009 ขึ้นมา (ตามรู ป 4.1)

รู ปที่ 4.2 ขั้นตอนที่ 2
(2) เข้าไปที่ Sales Quotation Details (ต่างประเทศ) (ตามรู ป 4.2)
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รู ปที่ 4.3 ขั้นตอนที่ 3
(3) นาเลข QT จากในเอกสาร Proforma Invoice มาใส่ ในช่อง Quotation แล้วกด Enter (ตามรู ป 4.3)

รู ปที่ 4.4 ขั้นตอนที่ 4-5
(4) เลือก Updates (ตามรู ป 4.4)
(5) เลือก Confirmation (กรณี QT นี้ยงั ไม่เคย โหลดสิ นค้า) (ตามรู ป 4.4)
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รู ปที่ 4.5 ขั้นตอนที่ 6
(6) เมื่อทาการคลิกปุ่ ม Confirmation ให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วคลิกปุ่ ม OK (ตามรู ป 4.5)

รู ปที่ 4.6 ขั้นตอนที่ 7
(7) หลังจากคลิกปุ่ ม OK แล้วให้สังเกตที่ช่อง Sales order จะมีเลข SO. ปรากฏขึ้นมา(ดาวสี เหลือง)
ให้จดบันทึกเลข SO. ไว้และปิ ดหน้าต่าง (ตามรู ป 4.6)
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รู ป 4.7 ขั้นตอนที่ 8
(8) เมื่อปิ ดหน้าต่างจะพบหน้าต่างหลักของโปรแกรม ให้คลิกไปที่ Sales Order Details
(ต่างประเทศ) (ตามรู ป 4.7)

รู ปที่ 4.8 ขั้นตอนที่ 9
(9) ใส่ เลข SO. ที่จดไว้ขา้ งต้นในช่อง Sales order แล้วกด Enter (ตามรู ป4.8)
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รู ปที่ 4.9 ขั้นตอนที่ 10-13
(10) ในหัวข้อ Sale Type คลิกลูกศรสี ดา

แล้วเปลี่ยนเป็ น Blanket Order

(11) ใส่ จานวนแผ่นไม้ที่จะ load ในช่อง Deliver now (กรอบสี ฟ้า)
(12) เลือก Functions (b)
(13) เลือก create release order (ตามรู ป 4.9)

รู ปที่ 4.10 ขั้นตอนที่ 14
(กรอบสี ฟ้า)
- ช่อง Requested receipt date และ Requested ship date ใส่ วนั ที่ load สิ นค้าใน Booking
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- ช่อง Mode of Delivery ใส่ 20 (คือการขนส่ งทางเรื อ)
- ช่อง Site ใส่ SN (โรงงานไทรน้อย)
- ช่อง Warehouse ใส่ PB-FGO (ค่าตายตัวของบริ ษทั )
- ช่อง Customer Requisition ใส่ เลขที่ Invoice เช่น IV-PB1606/005
(14) คลิก Alt Address (ตามรู ป 4.10)

รู ปที่ 4.11 ขั้นตอนที่ 15-16
(15) คลิก Yes to all
(16) คลิก OK
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รู ปที่ 4.12 ขั้นตอนที่ 17-18
(17) เราจะได้เลขที่ Invoice ให้ดูที่ช่อง Customer Requisition
(18) เลือก Quantity และใส่ จานวนไม้ที่จะ load ในช่อง Deliver now

รู ปที่ 4.13 ขั้นตอนที่ 19-20
(19) เลือก Lines 2
(20) (กรอบสี ฟ้า)
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- ช่อง M3 (เติมเอง) ให้ นา M3 ใน Proforma Invoice มาใส่ (เฉพาะจานวนที่ตอ้ งการ Load)
- ช่อง Ctnr ให้ใส่ จานวนตู ้ Container ที่จะ load
- ช่อง Unit price ให้ใส่ ราคาไม้ต่อหน่วย เช่น ไม้จานวน 10,000 แผ่น ราคา 100,000 บาท
วิธีคิด ราคา / จานวนไม้ = 100,000 / 10,000 จะได้ 10 บาทต่อแผ่น
วิธีสังเกตคาตอบ เมื่อใส่ คาตอบในช่อง Unit price ค่าในช่อง Amount และ Net amount จะเท่ากัน

รู ปที่ 4.14 ขั้นตอนที่ 21
(21) เลือก Setup (ตามรู ป 4.14)
(กรอบสี ฟ้า)
- ช่อง Size ใส่ SN
- ช่อง Warehouse ใส่ PB-FGO
- ช่อง Number sequence group ใส่ AR-NN
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รู ปที่ 4.15 ขั้นตอนที่ 22
(22) เลือก Address ตรวจสอบความถูกต้องชื่อและที่อยูข่ องลูกค้า (กรอบสี ฟ้า)

รู ปที่ 4.16 ขั้นตอนที่ 23
(23) เลือก Delivery ใส่ วนั ที่ load สิ นค้าทั้ง 4 ช่อง (กรอบสี ฟ้า)
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รู ปที่ 4.17 ขั้นตอนที่ 24
(24) เลือก Price/Discount ในช่อง Negotiate Date ( วันที่ขายตัว๋ ให้กบั Bank )
- ถ้าเป็ นการขายแบบ Letter of credit (L/C) ให้ใส่ วนั ถัดไปของวัน ETD (วันเรื อออกใน Booking)
เช่น เรื อออกวันที่ 20/8/2016 ให้ใส่ 21/8/2016 แต่ถา้ เรื อออกตรงกับวันศุกร์ ให้ใส่ วนั ที่เป็ นวันจันทร์
- ถ้าเป็ นการขายแบบ Telegraphic Transfer (T/T) ไม่ตอ้ งใส่ วนั ที่ใดๆ

รู ปที่ 4.18 ขั้นตอนที่ 25
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(25) เลือก References ตรวจความถูกต้องของเลข Invoice ในช่อง Customer requisition
(ตามรู ป 4.18)

รู ปที่ 4.19 ขั้นตอนที่ 26
(26) เลือก Notes
(กรอบสี ฟ้า)
- ช่อง L/C Request ใส่ AK LC (ค่าตายตัวของทางบริ ษทั )
- ช่อง DATE SHIPPED ใส่ วนั ETD
- ช่อง ETD DATE ใส่ วนั ETD
- ช่อง ETA DATE ใส่ วนั ETA
- ช่อง Name ใส่ ชื่อลูกค้าโดยคลิกลูกศร

เพื่อเลือกชื่อลูกค้า ( ถ้าเป็ น L/C ให้ดูชื่อและที่อยูล่ ูกค้า

ในใบ L/C หัวข้อ Applicant ถ้าเป็ น T/T ให้ดูจาก B/L Instruction)

27

- ช่อง Address เมื่อเลือกชื่อลูกค้าในช่อง Name เสร็ จแล้วให้คลิกหนึ่งครั้งในช่อง Address จะขึ้นที่
อยูข่ องลูกค้าอัตโนมัติ และตรวจสอบความถูกต้องของที่อยูล่ ูกค้าในใบ L/C หัวข้อ Applicant อีก
หนึ่งครั้ง (ตามรู ป 4.19)

รู ปที่ 4.20 ขั้นตอนที่ 27

(27) เลือก Other
- ช่อง Port ให้ตรวจสอบท่าเรื อปลายทางให้ถูกต้อง (กรอบสี ฟ้า)
( ดูจาก L/C กรณี เป็ นตัว๋ L/C ดูจาก P/I กรณี เป็ น T/T )

28

รู ปที่ 4.21 ขั้นตอนที่ 28
(28) เลือก INV + Packing List
(กรอบสี ฟ้า)
- ช่อง L/C NO. ใส่ เลขที่ L/C ดูได้จากใบ L/C หัวข้อ Documentary Credit Number เมื่อใส่ เลขที่ L/C
เสร็ จเรี ยบร้อย ให้ใส่ วนั ที่ออก L/C ตามหลังดูได้จากใบ L/C หัวข้อ Date of issue
ตัวอย่างเช่น M000009999 DATE 160527 เป็ นต้น
- ช่อง LESS FREIGHT ใส่ ค่า Freight ดูค่า Freight ได้จาก Booking
- ช่อง LESS INSURANCE หากมีบริ การประกันภัย ให้ใส่ ค่า INSURANCE
วิธีคิดค่า INSURANCE = จานวนเงิน x 110 / 100 x 0.05 / 100 = ค่า INSURANCE
- ช่อง Shipped per (1st) ใส่ ชื่อและลาดับของเรื อ ดูได้จาก Booking
- ช่อง REQUEST FORM ใส่ แบบฟอร์ มต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ เช่น Form D Form AK Form AI
C/O ( Country of Origin ) PHYTO ( Phytosanitary Certificate )
- ช่อง Container Total จะมีจานวนตูป้ รากฏขึ้นอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
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- ช่อง Container/Truck ใส่ Size ตูท้ ี่จะ Load 01 02 = รถบรรทุก 06 ตู ้ 40 HQ 08 ตู ้ 20 HQ
- ช่อง Comment Inv. ใส่ ขอ้ ความในใบ L/C หัวข้อ Descriptn of Goods &/or Services
- ช่อง INVOICE DATE ใส่ วนั Load สิ นค้า (ตามรู ป 4.21)

รู ปที่ 4.22 ขั้นตอนที่ 29
(29) เลือก Proforma Invoice
(กรอบสี ฟ้า)
- ช่อง From ใส่ ท่าเรื อต้นทาง
- ช่อง To Port ใส่ ท่าเรื อปลายทาง
- ช่อง Port Name In Document ให้คลิกหนึ่งครั้ง เมืองและประเทศจะขึ้นอัตโนมัติหลังจากใส่ ท่าเรื อ
ปลายทางแล้ว ( ถ้าเป็ น L/C ให้เช็ค Wording ให้ตรงกับ L/C )
-ช่อง Shipping Mark ตรวจสอบให้ถูกต้อง ตามแบบ Proforma Invoice ในช่อง Shipping Mark
(ข้อสังเกต Shipping Mark คือ จะเป็ น ตัวย่อชื่ อลูกค้า / ประเทศปลายทาง)
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รู ปที่ 4.23 ขั้นตอนที่ 30-31

(30) เลือก Dimension
(กรอบสี ฟ้า)
- ช่อง Department ใส่ ตวั เลข 2303002 (รหัสฝ่ ายขายต่างประเทศ)
- ช่อง Cost center ใส่ PB (เป็ นค่าตายตัวของทางบริ ษทั )
(31) คลิก Posting และเลือก Confirmation (กรอบสี ฟ้า)
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รู ปที่ 4.24 ขั้นตอนที่ 32-33
(32) เมื่อเจอหน้าต่างแบบนี้ให้เลือก Setup ช่อง Date of confirmation ใส่ วนั ที่ Load ช่อง
Document Date ใส่ วนั ที่ Load (กรอบสี ฟ้า)
(33) คลิก OK

รู ปที่ 4.25 ขั้นตอนที่ 34
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(34) คลิก Posting และเลือก picking list (ตามรู ป 4.25)

รู ปที่ 4.26 ขั้นตอนที่ 35-36

(35) เมื่อเจอหน้าต่างแบบนี้ให้เลือก Setup ช่อง Date of confirmation ใส่ วนั ที่ Load ช่อง Document
Date ใส่ วนั ที่ Load (กรอบสี ฟ้า)
(36) คลิก OK
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รู ปที่ 4.27 ขั้นตอนที่ 37
(37) คลิก Posting และเลือก Picking list registration

รู ปที่ 4.28 ขั้นตอนที่ 38
เมื่อเจอหน้าต่างนี้ (38)
(กรอบสี ฟ้า)
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- ช่อง จน. (เติมเอง) ใส่ จานวนไม้ต่อตู ้
- ช่อง Crate/Ctnr ใส่ จานวนลังลองไม้ต่อตู ้
- ช่อง Pick quantity (เติมเอง) ใส่ จานวน M3 ต่อตู ้
(จานวนไม้ จานวนลังลองไม้ M3 ดูขอ้ มูลได้จาก Proforma Invoice )
- ช่อง Net Weigth ใส่ น้ าหนักของสิ นค้าที่ยงั ไม่รวมน้ าหนักตู ้
-ช่อง Gross weigth ใส่ น้ าหนักของสิ นค้าที่รวมน้ าหนักตูแ้ ล้ว (ตามรู ป 4.28)
(Net weigth และ Gross weigth ดูขอ้ มูลได้จาก Standard Packing เป็ นเอกสารน้ าหนักมาตรฐานของ
ทางบริ ษทั )

รู ปที่ 4.29 ขั้นตอนที่ 39
การ Split ตู ้ หรื อการแยกตู ้ เช่น ต้องการ Load สิ นค้าทั้งหมด 5 ตู ้ ต้องทาการ Split ให้ครบ 5 ตู ้
ตามที่กาหนด (39) คลิก Functions และเลือก Split
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รู ปที่ 4.30 ขั้นตอนที่ 40
(40) ใส่ จานวน M3 ต่อตูล้ งใน ช่อง Split quantity และคลิก OK จานวนตูจ้ ะเพิ่มขึ้นครั้งละหนึ่ง
ครั้งในการทา

รู ปที่ 4.31 ขั้นตอนที่ 41
เมื่อทาการ Split จนครบตามต้องการ (41) เลือก Shipping Particular แทบอยูท่ างด้านบนโปรแกรม
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(กรอบสี ฟ้า)
- ช่อง Company name และ ช่อง Address ให้ตรวจสอบ ชื่อและที่อยูข่ องทางบริ ษทั เราให้ถูกต้อง
- ช่อง TELให้ใส่ หมายเลยโทรศัพท์ของทางบริ ษทั 02-9680800
- ช่อง ATTN ให้ใส่ E-Mail : logistics@metroply.com
- ช่อง Freight Term คลิกลูกศร

เลือก FREIGHT PREPAID

- ช่อง Booking No ใส่ หมายเลข Booking No. ดูได้จาก Booking
- ช่อง On Board Date ใส่ วนั ETD
- ช่อง Code Paper Less ใส่ รหัส4 ตัวใน Booking หัวข้อ Code Paper Less
- ช่อง Agent คลิกลูกศร

เลือก สายเรื อที่รับผิดชอบ ดูได้จากหัวกระดาษ Booking จะมีชื่อบริ ษทั

สายเรื ออยู่
- ช่อง Telephone คลิกในช่องหนึ่งครั้ง จะมีเบอร์ โทรศัพท์และเบอร์ FAX ขึ้นอัตโนมัติ
(ตามรู ป 4.31)
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รู ปที่ 4.32 ขั้นตอนที่ 41.1
(41) เมื่อบันทึกข้อมูลด้านบนเสร็ จเลื่อนแทบลงมาบันทึกข้อมูลต่อด้านล่างในหน้า Shipping
Particular
(กรอบสี ฟ้า)
- ช่อง Consignee คลิกลูกศร และเลือกชื่อลูกค้า โดยดู L/C ประกอบในหัวข้อ Document
Required
สังเกต L/C จะแสดงคาว่า TO THE ORDER …………… ให้เลือกชื่อลูกค้าโดย สัมพันธ์กบั คาสั่ง
TO THE ORDER…………………………
- ช่อง 1 st Carrier ตรวจสอบชื่อเรื อว่าถูกต้องหรื อไม่
- ช่อง Place of Receipt เลือกท่าเรื อต้นทาง
- ช่อง Port of Loading เลือกท่าเรื อต้นทาง
- ช่อง Place of Delivery เลือกท่าเรื อปลายทาง
- ช่อง Final Destination เลือกท่าเรื อปลายทาง
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รู ปที่ 4.33 ขั้นตอนที่ 42
(42) เลือก Notify Address ที่แทบบน
(กรอบสี ฟ้า)
- ช่อง Notify คลิกลูกศร เพื่อเลือกชื่อลูกค้าโดยดู L/C ประกอบในหัวข้อ Document Required
สังเกต L/C จะระบุวา่ Notify คือ Applicant ให้เลือกชื่ อลูกค้าโดยสัมพันธ์กบั Applicant ใน L/C
หรื อตามที่ L/C ระบุ
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รู ปที่ 4.34 ขั้นตอนที่ 43
(43) คลิก Print/Preview และเลือก Packing List PB แล้วคลิก OK จะได้ Packing List

รู ปที่ 4.35 ขั้นตอนที่ 44
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(44) คลิก Print/Preview และเลือก Shipping Particular แล้วคลิก OK จะได้ Shipping Particular
เมื่อเสร็ จขั้นตอนที่ 44 ให้ปิดหน้าต่างล่าสุ ดลง (ตามรู ป 4.35)

รู ปที่ 4.36 ขั้นตอนที่ 45

(45) เมื่อปิ ดหน้าต่างล่าสุ ดจะพบหน้าต่างหลัก ให้คลิก Inquiries และเลือก Confrimation
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รู ปที่ 4.37 ขั้นตอนที่ 46
(46) เมื่อพบหน้าต่างนี้ ให้คลิก Invoice Custom และเลือก INVOICE-PB FOR (M3) และคลิก OK
จะได้ INVOICE CUSTOM

เมื่อเสร็ จทุกขั้นตอนดังกล่าวจะได้เอกสาร 3 อย่าง คือ Invoice Packing List Shipping
Particular ให้นา Invoice + Packing List ที่ได้แนบกับเอกสาร Booking ส่ งให้ทาง Shipping เพื่อทา
การเดินพิธีการทางศุลกากรต่อไป
ส่ วน Shipping Particular ให้นาส่ งให้ทางสายเรื อ เพื่อให้สายเรื อจัดทา Bill of Lading
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เอกสารที่นาส่ ง Shipping

รู ปที่ 4.38 Invoice

43

รู ปที่ 4.39 Packing List

44

รู ปที่ 4.40 Booking
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เอกสารส่ งสายเรื อ

รู ปที่ 4.41 Shipping Particular
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4.2 วิธีการทาใบขนสิ นค้ าขาออกและใบกากับการขนย้ายสิ นค้ า
ขั้นตอนที่ 1 นา Invoice Packing List Booking ส่ งให้ Shipping เพื่อทาใบขนสิ นค้ าขาออก และ
ใบกากับการขนย้ายสิ นค้ าเพื่อทาการเดินพิธีการศุลกากร
นา Invoice และ Packing List ที่ได้จากการทาในโปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2009 แนบกับ
Booking ของสายเรื อ ส่ งให้ทาง Shipping เพื่อทาใบขนสิ นค้าขาออกและใบกากับการขนย้ายสิ นค้า
หลังจากนั้น Shipping จะนาใบขนสิ นค้าขาออกและใบกากับการขนย้ายสิ นค้าส่ งทางกรมศุลกากร

รู ปที่ 4.42 ตัวอย่างใบขนสิ นค้าส่ งออกและใบกากับการขนย้ายสิ นค้า
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4.3 วิธีการรับ Bill of Lading (B/L)
ขั้นตอนที่ 1 ส่ ง Shipping Particular ให้ ทางสายเรื อ
เมื่อส่ ง Shipping Particular ให้ทางสายเรื อเสร็ จเรี ยบร้อย ทางสายเรื อจะส่ ง Draft B/L
กลับมาให้ทางเราตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้ องของ Draft B/L
ทาการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ใน Draft B/L ให้ถูกต้อง เช่น ชื่อ ที่อยู่ จานวนสิ นค้า จานวนตู ้
น้ าหนักสิ นค้าทั้งรวมน้ าหนักตูแ้ ละไม่รวมน้ าหนักตู ้ ท่าเรื อต้นทาง ท่าเรื อปลายทาง ชื่อเรื อ
เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 3 ส่ ง Confirm Draft B/L
เมื่อทาการตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างจนถูกต้องแล้ว ให้ทาการส่ ง Confirm Draft B/L
กลับไปทางสายเรื ออีกที
ขั้นตอนที่ 4 รับ Bill of Lading (B/L)
เมื่อส่ ง Confirm Draft B/L กลับไปสายเรื อแล้ว ทางสายเรื อจะส่ งเอกสาร Bill of Lading ตัว
จิงกลับมาให้ทางบริ ษทั โดยมีอากรแสตมป์ ติดมาใน B/L ด้วย
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เอกสาร Bill of Lading

รู ปที่ 4.43 Bill of Lading
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4.4 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรู พืช ( Phytosanitary certificate : PC )
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารเพื่อไปยื่นขอใบรับรองปลอดศัตรู พืช
1.1 หนังสื อมอบอานาจ พร้อมหลักฐานการมอบอานาจ (กรณี ส่งออกในนามนิ ติบุคคลหรื อ
ผูส้ ่ งออกไม่ได้มายืน่ ด้วยตนเอง) หนังสื อมอบอานาจมีอายุ 1 ปี
1.2 เอกสารประกอบอื่น (ถ้ามี) เช่น Invoice Packing List Letter of Credit
ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการ
2.1 ผูส้ ่ งออกหรื อตัวแทน ยืน่ คาขอ พ.ก.9 พร้อมเอกสารประกอบ และแจ้งสถานที่ที่จะให้
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสิ นค้าต่อเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์บริ การออกแบบ
(ศสบ.)
2.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ พ.ก.9 และเอกสารประกอบและแจ้งชื่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ให้ผสู ้ ่ งออกทราบเพื่อนัดหมาย
วัน-เวลา กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะไปปฏิบตั ิงานโดยตรง
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการเพื่อตรวจสอบหรื อควบคุมการจากัดศัตรู พืช
3.1 เจ้าหน้าที่จดั ส่ งคาขอ พ.ก.9 ทางโทรสารให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิงาน ทาการตรวจสอบหรื อควบคุมการจากัดศัตรู พืช
3.2 ผูส้ ่ งออกแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หรื อด้วยตนเอง เพื่อนัดเวลาให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรื อควบคุมการจากัดศัตรู พืช
3.3 พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ไปปฏิบตั ิงานและจัดทารายงานการปฏิบตั ิงานส่ งให้ เจ้าหน้าที่
กรมวิชาการเกษตร ทางโทรสารในวันรุ่ งขึ้น สาหรับเอกสารต้นฉบับให้รวบรวมจัดส่ ง
ให้กลุ่มบริ การส่ งออกสิ นค้าเกษตรทุกวันจันทร์
3.4 ผูส้ ่ งออกมาขอรับใบรับรองปลอดศัตรู พืชได้ที่ ศสบ. โดยนาสาเนา พ.ก.9 และ Bill of
Lading มาประกอบการขอรับใบรับรองปลอดศัตรู พืช
3.5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง จัดพิมพ์ใบรับรองปลอดศัตรู พืช และมอบให้ผู ้
ส่ งออกตรวจสอบความถูกต้องและคืนให้กบั เจ้าหน้าที่
3.6 ชาระค่าธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท
3.7 รับใบรับรองปลอดศัตรู พืช
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ใบรับรองปลอดศัตรู พืช ( Phytosanitary certificate )

รู ปที่ 4.44 ใบรับรองปลอดศัตรู พืช ( Phytosanitary certificate )
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4.5 วิธีขอใบรับรองถิ่นกาเนิด
ใบรับรองถิ่นกาเนิดมีท้ งั หมด 4 แบบ (ได้อา้ งถึงในบทที่ 2) ได้แก้
1. Certificate of Origin (C/O)
2. Form D
3. Form AI
4. Form AK
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร
1. เตรี ยมเอกสาร Invoice Packing List Bill of Lading สาหรับทาการขอ Certificate of
Origin (C/O)
2.เตรี ยมเอกสาร Invoice Bill of Lading สาหรับขอ Form D Form AI Form AK (สาหรับ
C/O Invoice ไม่ตอ้ งแสดงน้ าหนัก เนื่ องจากมีเอกสาร Pack List ประกอบอยูใ่ นชุด แต่ถา้
เป็ นฟอร์ มต่างๆ Invoice ต้องแสดงน้ าหนัก ไม่ตอ้ งใช้ Packing List)
ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการ
1. นาเอกสารที่เตรี ยมไว้ขา้ งต้นส่ งเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิ ชย์
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 รับใบรับรองถิ่นกาเนิด
1. หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเสร็ จแล้วจะออกใบรับรองถิ่นกาเนิ ดให้ โดย
ออกเป็ น Draft ให้เราทาการตรวจสอบก่อน เมื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องเสร็ จให้ส่ง
Confirm กลับไปทางเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองถิ่นกาเนิดฉบับจริ ง
2.รับใบรับรองถิ่นกาเนิดฉบับจริ ง
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เอกสาร Certificate of Origin (C/O)

รู ปที่ 4.45 Certificate of Origin (C/O)
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เอกสาร FORM D

รู ปที่ 4.46 FORM D
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เอกสาร FORM AI

รู ปที่ 4.47 FORM AI
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เอกสาร FORM AK

รู ปที่ 4.48 FORM AK

