
                    กรมส่งเสริมการสง่ออก                                                                             ปรับปรุงข้อมูล  2557 

แผนภูมิข้ันตอนการส่งออก 
 อาหารพ้ืนเมือง (ปลาร้า) 

 

ขอเอกสารการรับรองเพ่ิมเติม 
ตามที่ประเทศผู้นําเข้าต้องการ 

ผู้ส่งออก 

ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษศีุลกากร 
และขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 

สํานักบริการการค้าต่างประเทศ 
กรมการค้าต่่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

 

ผ่านพิธีการศุลกากร                      
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทาง

อิเล็กทรอนิกส ์(Paperless)                 
• ส่งข้อมูลเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

ส่งออก 

บริหารสิทธิประโยชน์ภาษีอากร               
ตามที่ผู้ส่งออกได้รับ                      

เช่น BOI, 19 ทวิ, FREE ZONE 

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากการ 
เป็นสมาชิกสมาคม / สถาบันท่ีเกี่ยวข้อง (ถา้มี) 

 



 

กฎหมาย /ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ปลาร้า 
 

 

สินค้า/พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขัน้ตอนการส่งออก เอกสาร /  ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 
ปลาร้า 

1604.19.90 
 

 
 

อัตราภาษี 
ยกเว ้นอากรขาออก 

 

1. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 
2. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาใน    

ราชอาณาจักรซึ่งสนิค้า พ.ศ. 2522 
3. พระราชบัญญัตสิงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

 1. ถ้าประเทศผ ู้น ําเข้าต้องการ
การร ับรองเก ี่ยวก ับเร ื่องใด 

    เป็นพ ิเศษ ผ ู้ส่งออกต้องขอ 
ใบร ับรองประเภทน ั้นก่อน 

 • ใบร ับรองค ุณภาพผล ิตภ ัณฑ์ 
   ตามข้อกําหนดของประเทศค ู่ค้า 

 • กรณีขอหนังสือรับรองผลการ 
   วิเคราะห จากศูนย์บริการ  
   เทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาต ิ
   - ใบนําส่งตัวอย่างอาหารวิเคราะห์ 
   - คําร้องขอรับหนังสือรับรอง

คุณภาพอาหารเพื่อการส่งออก 
 • กรณีขอหนังสือรับรองผลการ 
   วิเคราะห์จากกรมควบคุมโรค 
   - ใบนําส่งตัวอย่าง 
   - คําร้องขอรับหนังสือรับรอง 
     คุณภาพแหล่งผลิต, แหลง่  
     กําเนิดปลอดโรคอหิวาต ์ 
     (Certificate of Fruit, Foods,  
     Vegetable Quarantine) 

•  ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร ์
   แห่งชาติ องครกัษ์  นครนายก 
   โทรศัพท์ : 0-3739-2907 
               : 0-3739-2901-6 
                 ต่อ 1815 
   หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก 
   www.tint.or.th  
•  กรมประมงเกษตรกลาง จตุจกัร 
   กรุงเทพมหานคร 
   โทรศัพท์ : 0-2562-0600-15 
   โทรสาร  : 0-2562-0564 
   www.fisheries.go.th  
•  กองโรคตดิต่อทั่วไป  
   กรมควบคุมโรค 
   โทรศัพท์ : 0-2590-3000 
   สายด่วน 1422 
   www.pinkforms.com  
 



 

   กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ปลาร้า 
สินค้า/พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขัน้ตอนการส่งออก เอกสาร /  ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

 

ขอบเขตการควบคุม 
เป็นส ินค ้าท ี่ไม่ควบค ุมใน
การส ่งออกของกระทรวง
พาณิชย์ 
แต่ถ ้าประเทศผ ู ้น ําเข้า 
ต้องการการร ับรอง
เก ี่ยวก ับเร ื่องใด 
ผ ู้ส่งออกต้องไปขอ
ใบร ับรองก่อนการ 
ส่งออกด้วย 

 
สิทธิพิเศษ 

ทางภาษีศุลกากร 
  สามารถขอสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร ทั้งนี้สามารถ
ตรวจสอบการได้รับสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากร ได้
ที่ กรมการค้าต่างประเทศ 

4. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการออกหนังสอืรับ     
รองถิ่นกาํเนิดสินคา้ตามความตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ ลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

5. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบขอรับการ
ตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิดเพื่อขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
พ.ศ. 2548 

6. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจ
คุณสมบัติของสินค้าทางดา้นถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้สิทธิ
พเิศษทางดา้นภาษีศุลกากร ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 
2548 

7. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการตรวจ      
คุณสมบัติทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้สิทธิพเิศษ    
ทางด้านภาษีศุลกากร ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

8. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบขอรับ  การ
ตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด  เพื่อขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศลุกากร  

  (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
9. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์      

วิธีการ และเงือ่นไข การขอรับหนังสอืสําคัญการ     
ส่งออก-นําเข้าสินคา้ โดยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์      
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

10. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องมาตรการและ
แนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าตามกรอบความตกลง FTA ที่กําหนดไว้ใน
แตล่ะประเทศหรือในแต่ละกลุ่มประเทศได้ที่ 
www.dft.go.th 

 2. ยื่นขอมีบัตรประจําตัวผูส้่งออก-    
นําเข้าสินค้า เพื่อใช้ยื่นฟอร์ม
ต่างๆ เช่น GSP, GSTP, ATIGA, 
FTA ที่ประเทศไทยทํากับ
ประเทศต่างๆ กับสํานักบริการ
การค้าต่างประเทศ  กรมการค้า
ต่างประเทศ สนามบินน้ํา 
นนทบุรี โดยลงทะเบียนขอ 
username กลางได้ที่ 
www.dft.go.th  

 • บัตรผู้ส่งออก-นําเข้าสินค้า 
 
 
 
 

 • คําร้องขอมีบัตรประจําตัวผู้ส่งออก-
นําเข้าสินค้า 

 • สําเนาหนังสือรับรองการจด 
   ทะเบียนบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน 
 • สําเนาหนังสือรับรองการจด  
   ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • สําเนาบัตรประชาชนกรรมการ 
  หรืออื่น ๆ 
 
 

 1. สํานักบริการการค้าต่างประเทศ   
    กรมการค้าต่างประเทศ 
  สนามบินน้ํา นนทบุรี 
• กลุ่มงานหนังสอืสําคัญแหล่งกําเนิด- 
  สินค้า 
 สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 
  โทรศัพท์ :  0-2547-4753, 
                0-2547-4827-8 
  โทรสาร  :  0-2547-4890 

 2. สํานักงาน ณ อาคารตรวจสอบสินค้า 
     ขาออก ชั้น 2 ตึก CF-1 
   ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 
   โทรศัพท์ :  0-2134-0941-5 
   โทรสาร   : 0-2134-0946 
3. สํานักงาน ณ กองตรวจสินค้าขาออก 
  กรมศุลกากร  ท่าเรือกรุงเทพ 
  โทรศัพท ์:  0-2249-2106,  
                0-2249-3978 
  โทรสาร :   0-2240-2232 
4. ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ 

    ถนนรัชดาภิเษก จตุจกัร กทม 10900  
  โทรศัพท์ : 0-2512-0123 
                ต่อ 800 
  โทรสาร  : 0-2512-3055 
  http://onestopservice.ditp.go.th 

 3. ยื่นตรวจสอบสนิค้าส่งออกกับ 
    สํานักบริหารการนําเข้าว่าสินค้า 
    ผลิตถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่น

กําเนิดตามที่กําหนดไว้ในแต่ละ
ประเทศ โดยลงทะเบียนขอ 
username & Password 

    ได้ที่ www.dft.go.th 

 • ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้าน 
  ถิ่นกําเนิดของสินค้าที่กรมการค้า

ต่างประเทศได้รับรองผลแลว้ 
สําหรับสินค้าพกิัดอัตราศลุกากร
ตอนที่ 25 ถึง 97 

 

 • คํารับรองขอ้มูลการผลิตสินค้า 
   ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์ถิ่นกาํเนิด   
   สินค้า (พิมพจ์ากระบบ) 

 4. ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
สํานักบริการการค้าต่างประเทศ 
ตามข้อตกลงการคา้ระหว่าง
ประเทศในแต่ละกลุ่มประเทศ 

  

 • หนังสอืรับรองถิน่กําเนิดสินค้า 
- Form CO ทั่วไป 
- Form A 
- Form D (ATIGA) 

       - Form FTA ต่างๆ 

 • บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
 • B/L หรือ Air Waybill หรือใบรับ 
   ไปรษณีย์ หรือเอกสารแสดงการ 
   ขนส่งอื่นๆ เช่น Truck Receipt 
 • แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของ 
   สินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด (สินค้า   
   พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01 ถึง 24) 
 • ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่น 

กําเนิดของสินค้าที่กรมการค้าต่าง 
   ประเทศได้รับรองผลแล้วสําหรับ   
   สินค้าพกิัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 25  
   ถึง 97 



 

  กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ปลาร้า 
สินค้า/พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขัน้ตอนการส่งออก เอกสาร /  ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

 11. พระราชบัญญัติการบริหารองคก์รศาสนาอสิลาม   
พ .ศ .  2540 

12. ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหง่
ประเทศไทยว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
พ.ศ. 2541 (ฮ .ศ. 1419) 

13. ข้อบงัคับฝ่ายกจิการฮาลาล สํานักงานคณะกรรมการ    
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการใช้
เครื่องหมายรับรองฮาลาล พ.ศ. 2541 

14. ประกาศค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขอและ     
ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล 

15. ประกาศระเบียบปฏิบัติในการตรวจกิจการเพือ่     
รับรองฮาลาล 

5. ขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล    
(เฉพาะสง่ออกไปประเทศที่นับ
ถือศาสนาอิสลาม) 

 • ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายรับรอง 
   ฮาลาล (เฉพาะสง่ออกไปประเทศ 
   ที่นับถือศาสนาอิสลาม) 

 1. คู่มือฮาลาลเพือ่การขอรับรอง 
    (Halal Manual) 
 2. หนังสือเชิญตรวจรับรองฮาลาล 
 3. คําขอรับรอง 
 4. สัญญาคําขอใช้เครื่องหมายฮาลาล 
 5. คําขอแตง่ตัง้ที่ปรึกษาประจําสถาน 
     ประกอบการ 
 6. บัญชีรายชื่อผลติภัณฑ์ที่ขอใช้เครื่อง 

หมายรับรองและบัญชีรายชื่อที่     
ขอยกเลกิการใช้เครื่องหมาย
รับรอง (ถ้ามี) 

 7. ตารางแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ใน 
     การผลิต 
 8. สําเนาใบรับรองฮาลาลวัตถุที่ใช้ใน 
     กระบวนการผลิต 
 9. สําเนาเอกสารผลการวิเคราะห์

สินค้าสําเร็จรูปด้านความ
ปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอก
ที่ได้รับการยอมรับ 

 10. สําเนาเอกสารผลการวเิคราะห์
วัตถดุิบ และสินค้าสําเร็จรูปด้าน 
ฮาลาลจากหน่วยงานที่ได้รับการ
ยอมรับจาก สกอท. (ถ้ามี) 

 11. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และฉลาก
สินค้าที่ขอใช้เครื่องหมายรับรอง
ฮาลาล 

 12. แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงาน/สถานที่
ผลติพอสังเขป 

 13. หลักฐานการจัดตั้งบริษัทและ
การขออนุญาตผลติตามที่
กฎหมายกําหนด ดงัตอ่ไปนี้ 
13.1. สําเนาบัตรประชาชน

เจ้าของสถานประกอบการ 

 •  สํานักงานคณะกรรมการกลาง- 
    อิสลามแหง่ประเทศไทย 
    โทรศัพท์   : 0-2949-4114, 
                 : 0-2949-4146 
    โทรสาร    : 0-2949-4250 
    www.cicot.or.th  
 •  สํานักงานคณะกรรมการกลาง- 
    อิสลามแหง่ประเทศไทย ประจํา 
    ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ 
    ถนนรัชดาภิเษก จตุจกัร กทม 10900  
    โทรศัพท์  : 0-2512-0123  
                  ต่อ 813 
    โทรสาร  : 0-2512-0329 

    http://onestopservice.ditp.go.th 
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    13.2. สําเนาหนังสอืรับรองจด       
ทะเบียนนิติบุคคลหรือ
สําเนาจดทะเบียนพาณิชย์
หรือสําเนาจดทะเบียน
การค้า 

13.3. สําเนาใบอนุญาตจดัตัง้
โรงงาน แบบ รง.2 หรือ 

        รง.4 
13.4. สําเนาใบอนุญาตผลิต

อาหาร แบบ อ.2 หรือคํา
ขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าขา่ยโรงงาน 

13.5. สําเนาใบสําคัญการขอขึ้น     
        ทะเบียนตํารับอาหาร 

แบบ อ.17 และ อ.18 
13.6. สําเนาหนังสอืสําคัญแสดง

การจดทะเบียนเครือ่ง 
หมายการค้าจากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 

13.7. สําเนาใบสําคัญการใช้
ฉลากอาหาร แบบ ฉ.1 
หรือคําขออนุญาตใช้ฉลาก
อาหาร (สบ.3) 

13.8. ใบจดทะเบียนอาหาร/แจง้    
รายละเอียดอาหารแบบ      
(สบ.5) พร้อมแจง้สูตรส่วน   
ประกอบอาหาร 
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 16. คําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 873/2546  ลงวันที่ 10 
พฤศจกิายน 2546 

 6. ขออนุญาตนําสตัว์หรือซากสตัว์
ออกนอกราชอาณาจักร 

 •  ใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสตัว ์
    ออกนอกราชอาณาจักร 

  • แบบ ร.1/1 
  • ใบขนสินค้า 
  • B/L 
  • Invoice/Packing List 
  • หนังสืออนุญาต สป. 5 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ยืน่ 

• ด่านตรวจสตัว์น้ํา ท่าเรือกรุงเทพ  
  โทรศัพท์  : 0-2671-8794 
• ด่านตรวจสตัว์น้ํา ชลบุรี 
  โทรศัพท์  : 038-409348 
  โทรสาร   : 038-409356 
 • ด่านตรวจสตัว์น้ํา ท่าอากาศยาน- 
  สุวรรณภูมิ 

   โทรศัพท์  : 0-2134-0720 
   โทรสาร   : 0-2134-0720 

 17. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมอีก 16 ฉบับ 

18. ประกาศกรมศลุกากรที่ 116/2549 เรื่องการผ่านพิธี
การศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์  ลงวนัที่ 27 ธันวาคม 
2549 

19. ประกาศกรมศลุกากรที่ 39/2550 เรื่องระบบพิธกีาร
ศุลกากรส่งออกทางอเิลก็ทรอนิกส์ ลงวันที่ 2 
กรกฎาคม 2550 

 20. ประกาศกรมศุลกากรที่ 24/2556 เรื่องคู่มือการผ่าน
พิธกีารศลุกากรทางอเิลก็ทรอนิกส์ ว่าด้วยกระบวนการ
ทางศลุกากรสําหรบัการสง่ออก (e-Export) ลงวันที่  

  19 กุมภาพันธ์ 2556 

7. ผ่านพิธกีารส่งออก 
    ผ่านพิธีการทางศุลกากรด้วยระบบ 
    Paperless โดย 
    7.1 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพธิีการ   

ทางอิเลก็ทรอนิกส ์
   7.2 การสง่ข้อมูลเข้าระบบ 

คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

 • ใบขนสินค้าขาออกแบบใช้สิทธิ,์  
   ไม่ใช้สิทธิ์ 
 • ใบกํากับการขนย้ายสินค้า 

 • บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
 • บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ 
   (Packing List) 

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

 

สินค้า/พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร /  ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 


