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บริ การแก้ไขข้อมูลส่งออกที่สทบ.หลังคืนตู้ไม่เกิ น 10 วัน
แก้ไขเมือ่ 27ธันวาคม 2550

ตามทีส่ มาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการแก่สมาชิกทีม่ คี วามจําเป็ นต้อง
แก้ไขข้อมูลในใบขนส่งออกทีแ่ หลมฉบัง หลังจากคืนตูแ้ ล้ว(แต่ไม่เกิน 10 วัน) เพือ่ อํานวยความ
สะดวก ลดการเสียเวลา และลดค่าใช้จา่ ยให้ถูกกว่าการเดินทางไปยืน่ เรือ่ งขอแก้ไขทีแ่ หลมฉบัง
ด้วยตนเอง โดยจะให้บริการเฉพาะการแก้ไขทีก่ ระทําภายใน 10 วันหลังจากคืนตูเ้ ท่านัน้
เนื่องจากการแก้ไขหลังคืนตูเ้ กินกว่า 10 วันไปแล้ว กรมฯจะพิจารณาความผิด ซึง่ สมาคมฯยังไม่
พร้อมให้บริการในเรือ่ งงานคดี ซึง่ ได้ทดลองให้บริการมาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2550 เป็ นเวลา 3 เดือน
ปรากฏว่า มีสมาชิกมาใช้บริการไม่มากนัก เนื่องจากยังไม่ทราบว่าสมาคมมีบริการ
ดังกล่าว และสมาชิกมีทางเลือกได้วา่ จะใช้บริการของสมาคม หรือจะไปยืน่ แก้ไขทีส่ ทบ.ด้วย
ตนเอง
สมาคมฯจึงได้ขยายเวลาในการให้บริการออกไปอีก 3 เดือน ตัง้ แต่ 1 มกราคม ถึง 31
มีนาคม 2551 สมาชิกทีเ่ คยใช้บริการสามารถใช้บริการได้ต่อไป ส่วนสมาชิกทีไ่ ม่เคยใช้บริการ
สมาคมฯขอเชิญชวนให้ทดลองใช้บริการ และติชมหรือเสนอแนะมาทีส่ มาคมได้

ระบบการให้บริการ
งานทีใ่ ห้บริการ มี 2 ประเภท คือ
1. ติ ดตามแก้ไขใบขนขาออกที่ยงั ไม่ได้สถานะ 04 มักจะเป็ นใบขนขาออก19 ทวิ ,
ใบสุทธินํากลับทีถ่ ูกสุม่ ตรวจทีแหลมฉบัง (ส่วนใหญ่ ประเภทนี้ตอ้ งตามใบกํากับตูต้ วั จริงเพือ่ ไปพบ
นายตรวจผูร้ บั ผิดชอบงานนัน้ ซึง่ ถือเอาเวลาทีร่ ถผ่านSub gate เป็นหลัก และถ้าตูเ้ ข้าเกินเวลาราชการหรือ
วันหยุด ต้องเสียค่าล่วงเวลาด้วย มิฉะนัน้ status จะยังคงเป็น 03 ไม่เปลีย่ นเป็น 04)

เอกสารทีต่ อ้ งใช้
1) สําเนาใบกํากับตู้ ( ใบแนบท้ายหมายเลข 5 ตามประกาศกรมฯที่ 116/2549)
ไม่ตอ้ งประทับตราเซ็นชือ่
2) สําเนาใบขน
ประทับตราเซ็นชือ่
3) INVOICE
ประทับตราเซ็นชือ่
4) PACKING LIST ประทับตราเซ็นชือ่
5) B/L
ประทับตราเซ็นชือ่
่ ้ หรือ ใบ EIR(Equipment Interchange Receipt) ขอเป็ น
6) สําเนาใบชังตู
แฟกซ์จากบริษทั รถ ประทับตราเซ็นชือ่
หมายเหตุ หากพบว่าต้องเสียค่าล่วงเวลา สมาคมฯจะแจ้งให้สมาชิกทราบเพือ่ โอนค่าล่วงเวลาเข้ามาที ่
บัญชี ”สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย”บัญชีออมทรัพย์เลขที ่ 012-1-44089-3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) สาขาคลองเตย กรุณาส่งแฟกซ์ใบเข้าบัญชีไปยังสมาคม ที ่ หมายเลข 02-2495732 ด้วย
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2. แก้ไขข้อมูลการส่งออก: เช่น ชื่อเรือผิด เทีย่ วเรือผิด ข้อมูลในใบขนผิด ข้อมูลใน
Invoice ผิด
เอกสารทีต่ อ้ งใช้
1) คําร้องขอแก้ไขเปลีย่ นชื่อเรือ / เทีย่ วเรือ (ตามประกาศกรมฯที่ 116/2549)
หรือ
2) คําร้องขอแก้ไขในกรณีอ่นื ๆ
3) สําเนาใบกํากับตู้ ประทับตราเซ็นชือ่
4) สําเนาใบขน
ประทับตราเซ็นชือ่
5) INVOICE
ประทับตราเซ็นชือ่
6) PACKING LIST ประทับตราเซ็นชือ่
7) B/L
ประทับตราเซ็นชือ่
8) สําเนาใบชังตู
่ ้ หรือ ใบ EIR(Equipment Interchange Receipt) ขอเป็ น
แฟกซ์จากบริษทั รถ ประทับตราเซ็นชือ่

ขัน้ ตอนในการใช้บริการ
1. สมาชิกรวบรวมเอกสารส่งออกทัง้ หมดทีต่ อ้ งการแก้ไข
2. จัดเตรียมเอกสารประกอบทีต่ อ้ งใช้ในการยืน่ เรือ่ งขอแก้ไข
3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการส่งงานให้ครบถ้วน รวมทัง้ วันทีค่ รบกําหนด
10 วันหลังคืนตูข้ องแต่ละงานให้ชดั เจน
4. บรรจุเอกสารตามข้อ 1 และ 2 ลงในซองเอกสารของบริษทั (สมาชิก) ปิ ดผนึก
โดยมีแบบฟอร์มการส่งงานปิดอยูบ่ นหน้าซองเอกสาร (ขอให้สมาชิกเก็บสําเนา
แบบฟอร์มการส่งงานไว้ดว้ ย)
5. ส่งซองเอกสารมายังสมาคมชิปปิ้ งแห่งประเทศไทย เลขที่ 137-141 ถนนสุนทร
โกษา(ตรงข้ามสนามฟุตบอลสโมสรการท่าเรือฯ คลองเตย โทร. 02-2491995,
02-3502845, 02-6719662
6. เจ้าหน้าทีส่ มาคมฯจะลงทะเบียนตามรายละเอียดของงานตามทีป่ รากฏใน
แบบฟอร์มการส่งงานหน้าซองเอกสาร(โดยไม่เปิ ดซอง) และออกใบรับงานให้
เป็ นหลักฐาน
7. ซองเอกสารจะถูกส่งไปยังกรรมการสมาคมทีป่ ระจําอยูท่ แ่ี หลมฉบังเป็ น
ผูด้ าํ เนินการแก้ไขให้ตามลําดับคิวก่อนหลัง
8. เมือ่ ดําเนินการเสร็จแล้ว จะใส่ซองเอกสารเดิม ส่งกลับคืนยังสมาคมฯ
9. เจ้าหน้าทีส่ มาคมตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย และแจ้งให้สมาชิกทราบ
10. การรับงานกลับคืน สมาชิกต้องนําใบรับงานมาพร้อมชําระค่าบริการเป็ นเงินสด
ภายใน 7วัน หลังจากได้รบั แจ้ง
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เงื่อนไขในการให้บริการ
 ขอให้สมาชิกส่งเอกสารทีต่ อ้ งการแก้ ให้ถงึ สมาคมฯ ก่อนวันครบกําหนด 10 วัน
อย่างน้ อย 3 วันทําการ และขอให้สง่ ถึงสมาคมฯภายในเวลา 12.00 น. งานจะดําเนินการใน
วันรุง่ ขึน้ ถ้าส่งถึงหลัง12.00 น จะถือเป็ นงานวันถัดไป เช่น ครบกําหนด 10 วันในวันที่ 10 ต้อง
ส่งถึงสมาคม อย่างช้า ก่อน12.00 น ของวันที่ 7
 การดําเนินการแก้ไข จะใช้เวลาประมาณ 3 วันทําการ (ไม่นับวันส่งถึงสมาคมฯ)
 เอกสารทีด่ าํ เนินการเสร็จแล้ว จะส่งกลับคืนยังสมาคมฯ ภายใน 2 วันทําการ ในซอง
เอกสารเดิม
 สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้า หรือแจ้งเปลีย่ นแปลงได้ ผ่านทาง
สมาคมฯ โดยอ้างอิงทะเบียนรับเอกสารเลขที่ และวันทีร่ บั งาน
 หากส่งงานแล้ว สมาชิกขอยกเลิกงาน สมาคมฯจะคิดค่าใช้จา่ ยเท่าทีไ่ ด้ดาํ เนินการไป
แล้ว
 สมาคมฯจะเก็บเอกสารของสมาชิ กเป็ นความลับ
ค่าบริการ ค่าใช้จา่ ยแก้ไขทีส่ บศ.
ค่าบริการ
ค่าจัดส่งเอกสารไป-กลับแหลมฉบัง

100.00 บาท ต่อ ตู้
200.00 บาท ต่อ ใบขน
100.00 บาท ต่อ 1 ครัง้ (1 ซองเอกสาร)

สนใจใช้บริการ สอบถามได้ท่ี คุณศิ ริรกั ษ์ แพทย์พิทกั ษ์ กรรมการสมาคม โทร. 081-9830501
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แบบฟอร์มการส่งงานแก้ไขข้อมูลส่งออกที่สทบ.
วันส่งงาน........................................
เวลา.................. น
ชื่อสมาชิก.................................................................................รหัสสมาชิก.................................................
ทีอ่ ยู.่ ...................................................................................................โทร.........................แฟกซ์................
ผูส้ ง่ งาน.................................................................โทร.................................มือถือ......................................

จํานวนงาน รวม ................ ชุด
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ลักษณะงานทีต่ อ้ งการแก้ไข

ใบขนขาออกเลขที่

วันทีค่ นื ตู้

วันทีค่ รบ 10 วัน

หมายเหตุ …………………………………………………………………………………………………………...
ทะเบียนรับเอกสาร เลขที่...........................

วันที่รบั งาน............................ เวลา................... น

(ถ้าส่งถึงสมาคม หลัง 12.00 น ถือเป็นงานวันถัดไป)
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ใบรับงาน : บริ การแก้ไขข้อมูลส่งออกที่สทบ.
ทะเบียนรับเอกสาร เลขที่...........................
วันที่รบั งาน............................ เวลา................... น
(ถ้าส่งถึงสมาคม หลัง 12.00 น ถือเป็นงานวันถัดไป)
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั เอกสาร

ค่าบริการ........................ชุด ๆละ 300 บาท
ค่าจัดส่งเอกสารไป-กลับ ครัง้ ละ 100 บาท
รวมทัง้ สิน้

เป็ นเงิน ...............................บาท
เป็ นเงิน ...............................บาท
เป็ นเงิน ...............................บาท

*** กรุณาชําระเป็ นเงิ นสด ***
ใบเสร็จรับเงิน เลขที.่ .......................

ลงชื่อ.................................................
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั เงิน
วันที.่ ..................................................

หมายเหตุ
...............................................................................................................................................

ได้รบั เอกสารกลับคืนครบถ้วน ลงชื่อ.................................................. ผูร้ บั (เขียนตัวบรรจง)
วันที.่ ...................................................
สมาคมชิ ปปิ้ งแห่งประเทศไทย
โทร.02-2491995 , 02-3502845 , 02-6719662

โทรสาร 02-2495732

