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สํ าหรั บเอกสารดังต่ อไปนี้ท่านสามารถ DOWNLOAD จากทาง WEB-SITE ที่
www.opensea.co.th
1)
2)
3)
4)

แบบฟอร์ม INV. & PACKING LIST
ตัวอย่างหนังสือรับรองกรมส่งเสริ มฯ
SHIPPING MARKS
แผนที่ VN. PACKING

**ขั้นตอนในการ download แบบฟอร์ มและเอกสารต่ างๆ**
เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถ DOWNLOAD เอกสารต่างๆที่ WWW.OPENSEA.CO.TH
 เลือกชื่องานที่เข้าร่ วมสาหรับการ DOWNLOAD แบบฟอร์ม INVOICE & PACKING LIST และ
SHIPPING MARKS ของงานนั้นๆ
 เลือก DOWNLOAD GENERAL FILES สาหรับการ DOWNLOAD ตัวอย่ างจดหมายของกรม
ส่ งเสริมฯและแผนที่โกดังทิมโก้ และแผนทีO
่ PENSEA

บริ ษทั โอเพ่นซี คาร์ โก้ เซอร์ วิส จากัด เป็ นบริ ษทั INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER และ CUSTOMS
BROKER โดยมีผถู้ ือหุ้นเป็ นคนไทย 100% ได้เปิ ดให้บริ การกับลูกค้าผูส้ ่งออกและนาเข้ามาเป็ นเวลานานมากกว่าสิ บปี โดย
ให้บริ การด้านการขนส่งระหว่างประเทศและบริ การต่างๆแก่ผสู้ ่งออกและนาเข้าด้วยมาตราฐานและความรวดเร็วดังต่อไปนี้
 จัดส่งสิ นค้าทางเรื อ ทางบกและทางอากาศสาหรับสิ นค้าทุกประเภทด้วยราคาพิเศษ
 เดินพิธีการศุลกากรขาเข้าและออก ตรวจปล่อยสิ นค้ารวดเร็วทันใจราคาเป็ นกันเองด้วยระบบ PAPERLESS
 จัดทาเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการส่งออกและนาเข้า
 ขอชดเชยมุมน้ าเงินและ19ทวิ และอื่นๆ
 บริ การจัดส่งสิ นค้าสาหรับงานแสดงทั้งในและนอกประเทศ
 ให้บริ การ FULL LOGISTICS แบบ ONE STOP SERVICE
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1. ข้ อแนะนําในการเตรี ยมและบรรจุสินค้า
1.1) ขอให้ผเู้ ข้าร่ วมงานบรรจุหีบห่อสิ นค้าตัวอย่างโดยคานึงถึงความปลอดภัยของสิ นค้าเป็ นสาคัญ ควรใช้กล่องกระดาษชนิด
หนาและมีความแข็งแรง ปิ ดกล่ องด้ วยเทปกาวหรือมัดด้ วยสลิงไนล่อน หากสิ นค้ามีน้ าหนักมากและเสี ยหายได้ง่าย ควรตี
ลังไม้
1.2) ควรบรรจุสินค้าประเภทเดียวกันให้อยูใ่ นกล่องเดียวกัน เพื่อความสะดวกของท่านในการทาเอกสารและเพื่ออานวยความ
สะดวกในการเดินพิธีการทั้งต้นทางและปลายทาง
1.3) สิ นค้าที่นาไปร่ วมแสดงนั้น ต้องสํ าแดงราคาสิ นค้าทุกชิ้นทุกชนิดไม่ มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็ นสิ นค้าที่นาไปเพื่อขายหรื อ
แจกฟรี หากไม่สาแดงจะถือเป็ นการลักลอบนาเข้าสินค้าเข้าประเทศนั้น ๆ ได้และจะก่อให้เกิดปัญหาแก่ผรู้ ่ วมงานท่านอื่น
1.4) กรุ ณาอย่ าบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ ส่วนตัวลงในกล่องสิ นค้าเป็ นอันขาดเพราะจะทาให้เกิดปัญหาในการเดินพิธี
การปลายทาง สํ าหรับผ้าปิ ดคูหาหรือที่ใช้ สําหรับวัตถุประสงค์อื่นๆไม่แนะนาให้ใส่รวมไปกับสิ นค้าเพราะขั้นตอนยุง่ ยาก
1.5) กรุ ณาติด SHIPPING MARKS ด้ านข้ างของกล่ องสิ นค้าทั้ง 4 ด้ าน โดยใช้แบบฟอร์ ม SHIPPING MARKS ที่ทางบริ ษทั
จัดทาไว้ให้ นาไปถ่ายเอกสารและติดลงบนสิ นค้าทุกกล่องให้ชดั เจนโดยกรุณาใส่ ชื่อบริษัท, หมายเลขคูหา (ที่จบั ฉลากได้ )
และ ไล่ จาํ นวนกล่ องของสินค้า โดยเรี ยงหมายเลขตามจานวนกล่องของท่าน เช่น มี 3 กล่อง ก็พิมพ์กล่องที่ 1 คือ C/NO.
1 OF 3 , กล่องที่ 2 คือ C/NO. 2 OF 3 ไปจนครบ
1.6) ในกรณี ที่ตอ้ งตีลงั ไม้ ไม้ ที่ใช้ ตลี ังไม้ ต้องได้ รับการรับรองจาก ISPM มิเช่นนั้นจะไม่สามารถนาเข้าได้

Shipping Marks:-

Shipping Marks:*ทั้ง4ด้านข้าง*

*ทั้ง4ด้านข้าง*
(ด้าน

**มัดด้ วยเชือกสลิงไนล่อน**

หมายเหตุ :
บริ ษทั โอเพ่นซี ฯ จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายของสิ นค้า อันเนื่องมาจากการบรรจุสินค้าที่ไม่แข็งแรง
ในกรณี ที่สินค้าเกิดความเสี ยหายจากการขนส่ง กรุ ณาถ่ายรู ปและขอใบยืนยันจากผูส้ ่งสิ นค้าปลายทาง และจัดส่ง
มายังโอเพ่นซี ภายใน 7 วันหลังจากงานสิ้ นสุด มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น
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2. ข้ อแนะนําในการเตรี ยมเอกสาร
**** กรุณา DOWNLOAD แบบฟอร์ ม INVOICE ที่ www.opensea.co.th ****
2.1) กรอกรายละเอียดใน INVOICE & PACKING LIST ให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง
2.2) แสดงราคาสิ นค้าให้เหมาะสมกับความเป็ นจริ งและขอให้ สําแดงเป็ นราคา F.O.B. VALUE สกุลเงินเป็ น USD.
2.3) สาแดงรายการสิ นค้าตัวอย่างในแต่ละกล่องให้ครบถ้วน และแจงรายละเอียดของสิ นค้าตามวัสดุที่ใช้ ว่าสิ นค้าตัวอย่ างทํา
จากวัสดุประเภทใด เช่น ไม้, พลาสติก, ผ้า, เหล็ก, ทองเหลือง, เซรามิค, อลูมิเนียม, หนังแท้, หนังเทียม ฯลฯ อย่าสาแดง
รายการปะปนกัน เพื่อผลประโยชน์ในการจัดหมวดสิ นค้าและคานวณภาษีตามพิกดั ศุลกากรได้ถูกต้อง
2.4) ใส่ พกิ ัดอัตราศุลกากรลงในช่ อง H.S. CODE ของสินค้าทุกรายการ
2.5) หากสิ นค้าของท่ านทําจากวัสดุที่ต้องขออนุญาตส่ งออก ท่ านต้องเตรียมใบอนุญาตส่ งออกให้ กับบริษัทด้ วย เช่น หนัง
จระเข้, ไม้สกั ไม้มะค่า ไม้พยุง ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้มะเกลือ ฯลฯ เป็ นต้น
2.6) เอกสารที่จะต้องจัดส่ งในวันที่ส่งสิ นค้าตัวอย่ าง :1. INVOICE & PACKING LIST
2 ต้นฉบับ
2. หนังสื อรับรองการส่งสิ นค้าของกรมส่งเสริ มการส่งออก
2 ต้นฉบับ
3. เอกสารใบอนุญาต (ถ้ามี)
1 ต้นฉบับ

หมายเหตุ :- สิ นค้าบางอย่างที่ท่านต้องการจะนาติดตัวไปตอนเดินทางควรทาเอกสาร COMMERCIAL INVOICE และ
PACKING LIST ติดตัวไปด้วย ในกรณี ที่มีการเรี ยกตรวจ
- หากท่านไม่มีตวั อย่างสิ นค้าส่งผ่านทางบริ ษทั โอเพ่นซี ฯ กรุ ณาทาหนังสื อแจ้งแก่ทางบริ ษทั ฯ ภายในกาหนดวันรับเอกสาร
INVOICE ของงานด้วย เพื่อแจ้งให้กรมฯทราบเป็ นข้อมูล

3. กําหนดการส่ งเอกสารและสิ นค้า
ส่งเอกสารเฉพาะ INVOICE & PACKING LIST ทาง EMAIL โดยระบุ
“ชื่อบริษัทของท่าน, AAPEX 2017” ใน SUBJECT ของ EMAIL
ส่งสิ นค้าพร้อมเอกสารตัวจริ ง
ตั้งแต่เวลา 9:00-12:00น. และ 13:00-16:00น.
สถานที่จดั ส่งสิ นค้า

ภายในวันที่ 10 สิ งหาคม 2560
ภายในวันที่ 10 สิ งหาคม 2560
โกดังกิ่งแก้วซอย 3

ท่านสามารถ DOWNLOAD แบบ FORM ต่างๆได้ที่ Web-Site ของ OPENSEA ที่

**** www.opensea.co.th ****
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4. ค่าใช้ จ่ายส่ วนเกิน
4.1) ทางกรมฯ จะออกค่าใช้ จ่ายในการขนส่ งให้ ท่านเพียงเที่ยวเดียวขาไปเท่ านั้นไม่ รวมการนํากลับ หากท่านต้องการนาสิ นค้า
กลับ ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯทราบล่วงหน้าก่อนจัดส่งสิ นค้า การส่งสิ นค้ากลับนั้น
อาจจะต้องใช้เวลาและเสี ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หากไม่จาเป็ นขอแนะนาให้ท่านส่งสิ นค้าไปเที่ยวเดียวตามที่กรมฯกาหนด
หรื อหิ้ วกลับมาเอง
4.2) หากท่านส่งสิ นค้าตัวอย่างมากกว่าพิกดั ที่กรมฯกาหนด
ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่ วนที่เกินให้กบั ทาง
บริ ษทั โอเพ่นซี ดงั ต่อไปนี้:การขนส่ ง
ทางเรื อ

พิกัดที่กรมฯได้ กําหนด
1.5 ลูกบาตรเมตร
น้ าหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม

ค่าใช้ จ่ายส่ วนเกิน
28,500-34,500 บาท ต่อ ลูกบาตรเมตร
5,000 บาท ต่อทุกๆ 45 กิโลกรัม

หมายเหตุ:
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนเกินจะขึน้ อยู่กับจํานวนปริมาตรของสินค้าที่จดั ส่ งในแต่ละ SHIPMENT
 ในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบสิ นค้าของหน่ วยงานต่างๆ ณ ประเทศปลายทาง เจ้าของสิ นค้านั้นๆต้องเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายนั้นเอง
 การคานวนหา VOLUME (ทางเรื อ) = กว้าง x สูง x ยาว (หน่วยเป็ นเซนติเมตร) = จะได้ค่าปริ มาตรลูกบาตรเมตร
1,000,000
4.3) ผูร้ ่ วมงานทุกท่านต้องชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนเกินและค่าภาษีนําเข้ า (ถ้ ามี) ก่ อนเดินทาง ท่านสามารถชาระเช็คขีดคร่ อมสัง่
จ่าย: บริษัทโอเพ่นซี คาร์ โก้ เซอร์ วสิ จํากัด หรื อชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (สาขา พระราม4, อาคารสิ รินรัตน์) เลขที่บญั ชี : 096-3-00601-4
 ธนาคารกรุ งเทพ (สาขา ลุมพินี)
เลขที่บญั ชี : 124-3-08456-1
 ธนาคารกรุ งไทย (สาขา พระราม 4)
เลขที่บญั ชี : 192-6-00229-6
 ธนาคารกสิ กร
(สาขา กล้วยน้ าไท)
เลขที่บญั ชี : 712-1-03440-3

5. ภาษีนําเข้ า ณ ประเทศปลายทาง

ท่านสามารถเช็คข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราภาษีนาเข้าได้ที่: http://hts.usitc.gov/
 สิ นค้าที่เข้ มงวดในการนําเข้ าที่อาจจะต้องผ่านการตรวจสอบของหน่ วยงานต่างๆ : อาหารและเครื่ องดื่ม, ยา,
ยาสูบ, พืชและเมล็ดพืช, สิ นค้าที่เป็ นหนังหรื อชิ้นส่วนของสัตว์, เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, เครื่ องมือสื่อสาร, ของเล่น,
เคมีภณั ฑ์, เครื่ องมือแพทย์, อาวุธ, รถยนต์และอะไหล่ และอื่นๆ
 สิ นค้าประเภทผ้าหรือเครื่องนุ่งห่ มจะต้องกรอกฟอร์ ม TEXTILE DECLARATION สํ าหรับใช้ ในการเดิน
พิธีการ
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