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แผนภูมิขั้นตอนการส่งออก 
อาหารทะเลกระป๋อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ผู้ส่งออก 

ขออนุญาตและจดทะเบียนเป็นผู้มีอาชีพในการประมง 
การค้าสินค้าสตัว์นํ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า และอุตสาหกรรมสตัว์นํ้า 

สํานักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง 

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมผูผ้ลติอาหารสําเร็จรูป 
สมาคมผูผ้ลิตอาหารสําเร็จรูป 

ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
ตรวจสอบและรับรองต้นทุนการผลิต 

สํานักบริหารการนําเข้า กรมการค้าต่างประเทศ 

ขอหนังสือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ 
ตามข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

ผ่านพิธีการศุลกากร 
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) 
• ส่งข้อมลูเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

ส่งออก 

บริหารสิทธิประโยชน์ภาษีอากร 
ตามท่ีผู้ส่งออกได้รับ เช่น BOI, 19 ทวิ, FREE ZONE 

ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
สํานักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการคา้ต่างประเทศ 



กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  อาหารทะเลกระป๋อง 
สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

• ซาร์ดีนกระป๋อง 
1604.13.11 

• ปลากระป๋องอื่น ๆ 
1604.20.91 

• ปูกระป๋อง 
1605.10.10 

• กุ้งกระป๋อง 
1605.21.90 

• หอยลาย 
1605.56.00 

• ปลาหมึก 
1605.54.00 

 
 

อัตราภาษี 
ยกเว้นอากรขาออก 

 
ขอบเขตการควบคุม 

อาหารทะเลบรรจุ 
กระป๋องทุกชนิดตาม 
พิกัด 1604 และ 1605 
ยกเว้นปลาทูน่ากระป๋อง 
 
 
 

1. ระเบียบการประมง ว่าด้วยการยื่นคําขอ 
   อนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการ
ประมง  
   การค้าสินค้าสัตว์น้ําผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําและ 
   อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ  
   วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

1. ขออนุญาตและจดทะเบียนเป็นผู้มี 
   อาชีพในการประมง การค้าสินค้า 
   สัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และ 
   อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 

• ใบจดทะเบียนเป็นผู้มีอาชีพใน 
  การประมง การค้าสินค้าสัตว์ 
  น้ําผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําและ 
  อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 

• คําขออนุญาตและจดทะเบียน   
  ประกอบอาชีพในการประมง การค้า 
  สินค้าสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือ 
  อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา (คําขอ อ.6) 
• กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบสําเนา 
  ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็น 
  นิติบุคคลและหลักฐาน แสดงว่ามี 
  วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ 
  ประมง 
• ใบกํากับสินค้า 
• กรณีผู้อื่นคําขอแทนนิติบุคคลหรือ 
  บุคคลธรรมดาจะต้องมีใบมอบ 
  อํานาจนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา 
  นั้นต้องพร้อมทั้งสําเนาบัตร 
  ประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 

• ส่วนอนุญาตและจัดการประมง  
  สํานักบริหารจัดการด้านการประมง 
  กรมประมง 
  โทรศัพท์ :  0-2940-6130-45 
  ต่อ 2200, 2204, 2205, 4011 
www.fisheries.go.th/management  
 E-mail : managment@dof.in.th  

2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการกําหนด 
   มาตรการจัดระเบียบในการส่งสินค้าออกไป

นอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2528 

2. สมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิต 
   อาหารสําเร็จรูป 

• หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก 
  สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป 

• สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
  (ภพ.20) 
• สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน 
  ห้างหุ้นส่วนจํากัด/บริษัท 
• สําเนาหนังสือรับรองพร้อม 
  วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจํากัด/ 
  บริษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์  
  ไม่เกิน 6 เดือน 
• สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  โรงงาน (รง.4) (เฉพาะโรงงาน) 
• สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อย.) 
• สําเนาใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ์ 
  อุตสาหกรรม (มอก.) 
 
หมายเหตุ  สําเนาทุกใบเซ็นรับรอง
ถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอํานาจผูกพัน
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด และ
ประทับตราสําคัญของกิจการ 

• สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป 
  โทรศัพท์  :  0-2261-2684-6 
                 0-2261-2995 
  โทรสาร :0-2261-2996 
  www.thaifood.org  



กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  อาหารทะเลกระป๋อง 
สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร 

สามารถขอสิทธิพิเศษ 
ทางภาษีศุลกากรได้ทั้งนี้ 
สามารถตรวจสอบการ 
ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี 
ศุลกากร ได้ที่กรมการค้า 
ต่างประเทศ 
 

3. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอใบรับรอง 
   สุขลักษณะโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําบรรจุ 
   กระป๋องและแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก 
   พ.ศ. 2538 
4. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอใบรับรอง 
   สุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเพื่อการส่งออก  
   พ.ศ. 2544 
5. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการรับรอง 
   สุขาภิบาลโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเพื่อการ 
   ส่งออก พ.ศ. 2544 
6. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการตรวจรับ 
   สุขลักษณะโรงงาน ระบบการวิเคราะห์ 
   อันตราย จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในโรงงานผลิต 
   ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และขอใบรับรองสุขอนามัย 
   ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเพื่อการส่งออกนอก 
   ราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 

3. ขอหนังสือรับรองคุณภาพจาก 
  หน่วยงานต่างๆตามข้อกําหนดของ 
  ประเทศคู่ค้า 

• ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  
  ตามข้อกําหนดของประเทศ 
  คู่ค้าเช่น ใบรับรองแหล่งผลิต,  
  แหล่งกําเนิดปลอดโรค 
  (Certificate of Fruit, Foods, 
  Vegetable Quarantine) 
  จากกรมควบคุมโรค 

กรณีที่ขอหนังสือรับรองจากกรม
ประมง 
• สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติ 
  บุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ 
• สําเนาทะเบียนการค้า 
• สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
บริษัท 

• สําเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน และ 
  ประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือสําเนาอนุญาต
ประกอบอาหารจากกระทรวง
สาธารณสุข (ถ้ามี) 

• สําเนาบัตรขึ้นทะเบียน 
  ผู้ประกอบการ หรือสําเนาใบรับ 
  แบบแจ้งคําขอขึ้นทะเบียนผู้ 
  ประกอบการของกรมประมง 
• หนังสือมอบอํานาจในการติดต่อ 
  และเซ็นรับเอกสารใบรับรอง 
• หลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคม 
  อาหารแช่เยือกแข็งไทยหรือสมาคม 
  กุ้งไทยสําหรับโรงงานผลิต 
  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําแช่เยือกแข็ง หรือ 
  หลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคม 
  ผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป สําหรับ 
  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
  สําเร็จรูป บรรจุกระป๋อง/Pouch  
  อาหารแห้ง อาหารหมักดอง  
  อาหารพื้นเมืองหรือหลักฐานการเป็น
สมาชิกสมาคมอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ที่
เกี่ยวข้องในการผลิตสัตว์น้ําเพื่อการ
ส่งออกซึ่งได้รับการรับรองจากกรม
ประมงแล้ว 

• แผนที่โรงงาน 
 

• กองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
  คุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ 
  สัตว์น้ํา กรมประมง 
  โทรศัพท์  :  0-2558-0150-5 
                 ต่อ 13408-13 
  โทรสาร   :  0-2558-0140 
  www.fisheries.go.th/quality 
• ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
  แห่งชาติ องครักษ์ นครนายก 
  โทรศัพท์   :  0-3739-2907 
                :  0-3739-2901-6 
                  ต่อ 1815 
  หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก 
  www.tint.or.th  
• กรมควบคุมโรค 
  โทรศัพท์ : 0-2590-3000 (กลาง) 
  ขอ Health Certificate ปลอดโรค 
  โทรศัพท์  : 0-2951-0378, 
                 0-2951-0457, 
                 0-2965-9602 
  www.pinkforms.com  
• สํานักงานคณะกรรมการกลาง- 
  อิสลามแห่งประเทศไทย 
  โทรศัพท์  :  0-2949-4114, 
               :  0-2949-4146 
  โทรสาร   : 0-2949-4250 
  www.cicot.or.th  



กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  อาหารทะเลกระป๋อง 
สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

      กรณีขอหนังสือรับรองผลการ  
  วิเคราะห์ จากกรมควบคุมโรคติดต่อ
• ใบนําส่งตัวอย่าง 
• คําร้องขอรับหนังสือรับรองคุณภาพ 
  สถานประกอบการปลอดโรคอหิวาต์ 
  (Certificate of Fruit Foods  
  Vegetable Quarantine) 
 
 กรณีขอหนังสือรับรองผลการ  
 วิเคราะห์ จากศูนย์บริการเทคโนโลยี 
  นิวเคลียร์ แห่งชาติ 
• ใบนําส่งตัวอย่าง 
• คําร้องขอรับหนังสือรับรองคุณภาพ 
  อาหารเพื่อการส่งออก 
  (Radioactivity Measurement  
  Certificate) 

• สํานักงานคณะกรรมการกลาง-   
  อิสลามแห่งประเทศไทย ประจํา   
  ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ 
  ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กทม    
  10900  
  โทรศัพท์ : 0-2512-0123 ต่อ 813   
  โทรสาร : 0-2512-0329 

7. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออก   
    หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลง   
    ทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทาง  
    การค้าระหว่างประเทศ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2548 
8. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบ 
   ขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทาง 
   ด้านถิ่นกําเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้าน  
   ภาษีศุลกากร ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548 

4. ยื่นขอมีบัตรประจําตัวผู้ส่งออก- 
  นําเข้าสินค้า เพื่อใช้ยื่นฟอร์มต่างๆ 
  เช่น GSP, GSTP, ATIGA, FTA  
  ที่ประเทศไทยทํากับประเทศต่างๆ  
  กับสํานักบริการการค้าต่างประเทศ,    
  กรมการค้าต่างประเทศ,   
  สนามบินน้ํา นนทบุรี โดยลงทะเบียน  
  ขอ username กลางได้ที่  
  www.dft.go.th  

• บัตรผู้นําเข้า–ส่งออกสินค้า • คําร้องขอมีบัตรประจําตัว 
  ผู้ส่งออก-นําเข้าสินค้า 
• สําเนาหนังสือรับรองการจด 
  ทะเบียนบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน 
• สําเนาหนังสือรับรองการจด  
  ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
• สําเนาบัตรประชาชนกรรมการ 
  หรืออื่น ๆ 

• สํานักบริการการค้าต่างประเทศ 
  กรมการค้าต่างประเทศ 
  สนามบินน้ํา  นนทบุรี 
• กลุ่มงานหนังสือสําคัญแหล่ง 
  กําเนิดสินค้า 

 สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ1385 
  โทรศัพท์   :   0-2547-4753 
                   0-2547-4827-8 
  โทรสาร  : 0-2547-4890 
  www.dft.go.th  



กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  อาหารทะเลกระป๋อง 
สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

   9. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการ  
     ตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด 
     ที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร  
     ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
 10. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการ 
     ตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้ 
     สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร  
     ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
 11. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบ 
     ขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้าน 
     ถิ่นกําเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี 
     ศุลกากร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 มิถุนายน  
     พ.ศ. 2549 
 12. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง  
     หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับ 
     หนังสือสําคัญการ ส่งออก-นําเข้าสินค้า  
     โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
     ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
 13. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง 
     มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก 
     หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามกรอบความ 
     ตกลง FTA ที่กําหนดไว้ในแต่ละประเทศหรือ 
     ในแต่ละกลุ่มประเทศได้ที่ www.dft.go.th  

 5. ยื่นตรวจสอบสินค้าส่งออกกับ 
   สํานักบริหารการนําเข้าว่าสินค้า 
   ผลิตถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่น 
   กําเนิดตามที่กําหนดไว้ในแต่ละ 
   ประเทศ (การยื่นต้นทุนการผลิต) 
   โดยลงทะเบียนขอ username& 
   Password ได้ที่ www.dft.go.th  

• ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้าน  
  ถิ่นกําเนิดของสินค้าที่กรมการ 
  ค้าต่างประเทศได้รับรองผลแล้ว   
  สําหรับสินค้าพิกัดอัตราศุลกากร  
  ตอนที่ 25 ถึง 97 

• คํารับรองข้อมูลการผลิตสินค้า 
  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถิ่นกําเนิด   
  สินค้า (พิมพ์จากระบบ) 

• สํานักบริหารการนําเข้า 
  กรมการค้าต่างประเทศ 
  โทรศัพท์  :  0-2547-5090, 
                 0-2547-4808 
  โทรสาร   : 0-2547-4807 

6. ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า,  
   สํานักบริการการค้าต่าง 
   ประเทศตามข้อตกลงการค้า 
   ระหว่างประเทศในแต่ละกลุ่ม 
   ประเทศ 

• หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
- 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   
  สินค้าพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 25    
  ถึง 97 

1. สํานักบริการการค้าต่างประเทศ 
   กรมการค้าต่างประเทศ 
   สนามบินน้ํา  นนทบุรี 

• กลุ่มงานหนังสือสําคัญแหล่ง 
  กําเนิดสินค้า 
สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 
  โทรศัพท์   :   0-2547-4753, 
                   0-2547-4827-8 
  โทรสาร    :   0-2547-4890 

2. สํานักงาน ณ อาคารตรวจสอบ- 
  สินค้าขาออก ชั้น 2 ตึก CF-1 
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  โทรศัพท์   :  0-2134-0941-5 
  โทรสาร   : 0-2134-0946 

 3. สํานักงาน ณ กองตรวจสินค้าขาออก 
  กรมศุลกากร  ท่าเรือกรุงเทพ 
  โทรศัพท์   : 0-2249-2106, 
                  0-2249-3978 
  โทรสาร    :  0-2240-2232 

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



กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  อาหารทะเลกระป๋อง 
สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 

 14. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และ 
     ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอีก 16 ฉบับ 
15. ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 เรื่องการ 
     ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 
16. ประกาศกรมศุลกากรที่ 39/2550 เรื่องระบบ 
     พิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2550 
17. ประกาศกรมศุลกากรที่ 24/2556 เรื่องคู่มือ 
     การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์  
     ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรับการ 
     ส่งออก (e-Export) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์   
     พ.ศ. 2556 

7. ผ่านพิธีการส่งออก 
   ผ่านพิธีการทางศุลกากรด้วยระบบ 
   Paperless โดย 
   7.1 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 
        ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   7.2 การส่งข้อมูลเข้าระบบ 
        คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

• ใบขนสินค้าขาออกแบบใช้สิทธิ์, 
  ไม่ใช้สิทธิ์ 
• ใบกํากับการขนย้ายสินค้า 
 

• บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
• บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ 
  (Packing List) 

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

 


