
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ                                                                                                                             ปรับปรุงข้อมูล 2557 

แผนภูมิขั้นตอนการส่งออก 
อาหารสัตว์ 

ขอเอกสารการรับรองเพ่ิมเติม 
ตามท่ีประเทศผู้นําเข้าต้องการ 

ผู้ส่งออก 

ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
และขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 

สํานักบริการการค้าต่างประเทศ 
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

 

ผ่านพิธีการศุลกากร                      
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless)               
• ส่งข้อมูลเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

ส่งออก 

บริหารสิทธิประโยชน์ภาษีอากร               
ตามท่ีผู้ส่งออกได้รับ                      

เช่น BOI, 19 ทวิ, FREE ZONE 

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากการ 
เป็นสมาชิกสมาคม / สถาบันที่เก่ียวข้อง (ถา้มี) 

 



กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  อาหารสัตว์ 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 
• อาหารสุนัข,แมว   
  (มีเนื้อสัตว์)  

2309.10.10 
• อาหารสุนัข,แมว 
  (ไม่มีเนื้อสัตว์) 

2309.10.90 
• อาหารนก 

2309.90.11 
• อาหารกุ้ง 

2309.90.13 
 
 
 

อัตราภาษี 
ยกเว้นอากรขาออก 
 
ขอบเขตการควบคุม 
เป็นสินค้าที่ไม่ควบคุม  
ในการส่งออกของ 
กระทรวงพาณิชย์ 
แต่ถ้าประเทศผู้นําเข้า 
ต้องการการรับรอง 
เกี่ยวกับเรื่องใด 
ผู้ส่งออกต้องไปขอ 
ใบรับรองก่อนการ 
ส่งออกด้วย 
 
 

 1. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
   พ.ศ. 2525 

 2. พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) 
   พ.ศ. 2542 

 1. ขอใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน 
     อาหารสัตว์ 

 • ใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน 
 อาหารสัตว์ 

 • แบบคําขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 
 • เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ 
 • สําเนาบัตรประชาชน 
 • สําเนาทะเบียนบ้าน 
 • สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
   วัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อ 
   แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออก 
   ให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติ 
   บุคคลขออนุญาต) 
 • สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 
   โรงงาน 
 • รายการเครื่องจักรเครื่องมือพร้อม 
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชนิด ขนาด 
   (แรงม้า) 
 • แบบรายงานผลการผลิตอาหารสัตว์ 
 • หลักฐานอื่นๆ ได้แก่ ทบ.6 
   (รายละเอียดแสดงที่ตั้งสถานที่ผลิต  
   และสถานที่ขายอาหาร) พิมพ์เขียว  
   ตําแหน่งเครื่องจักร, รายละเอียด 
   เครื่องจักรแผนภาพแสดงการผลิต  
   หนังสือมอบอํานาจ (หากมีการมอบ 
   อํานาจให้กระทําการแทน) 

• ฝ่ายทะเบียนอาหารสัตว์ 
  กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
  กรมปศุสัตว์ 
  โทรศัพท์ : 0-2159-0406-7 ต่อ 102 
  โทรสาร  : 0-2159-0406-7 ต่อ 105 



กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  อาหารสัตว์ 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 
สิทธิพิเศษทางภาษี 

ศุลกากร  
  สามารถขอสิทธิพิเศษ    
  ทางภาษีศุลกากรได้   
  หากส่งออกไปยังกลุ่ม 
  ประเทศที่พัฒนาแล้ว   
  ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ 
  การได้รับสิทธิพิเศษ 
  ทางภาษีศุลกากรได้ที่  
  กรมการค้าต่างประเทศ 

3. กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการออก   
   ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ พ.ศ. 2549 

2. ขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ • ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ • กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต 
- คําขออนุญาตขายอาหารสัตว์ 
- สําเนาหนังสือรับรองการจด 
  ทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มี 
  อํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ 
  อนุญาต (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) 
- หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดําเนิน 
  กิจการของนิติบุคคล (หนังสือมอบ 
  อํานาจแต่งตั้งผู้ดําเนินกิจการ)  
  พร้อมกับติดอากรแสตมป์  
  30 บาท และสําเนาทะเบียนบ้าน  
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
  ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  
  (รับรองสําเนาด้วย) 
- สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ ทบ.8 
  (รายละเอียดแสดงที่ตั้งสถานที่ขาย 
  อาหารสัตว์) หนังสือมอบอํานาจ  
  (กรณีมอบอํานาจให้กระทําแทน) 
 
• กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ 
  ขออนุญาต 
- คําขออนุญาตขายอาหารสัตว์ 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
- เอกสารหลักฐาน เอกสารหลักฐาน 
  อื่น ๆ ได้แก่ ทบ.8 (รายละเอียด 
  แสดงที่ตั้งสถานที่ขายอาหารสัตว์)  
  หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ 
  อํานาจให้กระทําแทน) รูปถ่าย 
  สถานที่ขายอาหารสัตว์ 

• ฝ่ายทะเบียนอาหารสัตว์ 
  กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
  กรมปศุสัตว์ 
  โทรศัพท์  : 0-2159-0406-7 ต่อ 102 
  โทรสาร   : 0-2159-0406-7 ต่อ 105 



กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  อาหารสัตว์ 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดต่อ 
  4. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการออก 

      หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลง 
      ทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทาง 
      การค้าระหว่าง ประเทศ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
      พ.ศ. 2548 
 5. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบขอรับ 
      การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด 
      เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร  
      ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
 6. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการตรวจ 

   คุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอ 
   ใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ลงวันที่ 20  
   ตุลาคม พ.ศ. 2548 

 7. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการตรวจ   
   คุณสมบัติทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้สิทธิ 
   พิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ลงวันที่ 8 มิถุนายน  
   พ.ศ. 2549 

 8. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบขอรับ 
     การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด 
     เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร  
     (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
 9. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์  
     วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับหนังสือสําคัญ 
     การส่งออก-นําเข้าสินค้าโดยวิธีการทางอิเล็ก- 
     ทรอนิกส์ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

 3. ยื่นขอมีบัตรประจําตัวผู้ส่งออก-  
    นําเข้าสินค้า เพื่อใช้ยื่นฟอร์มต่างๆ  
    เช่น GSP, GSTP, ATIGA, FTA ที่ 
    ประเทศไทยทํากับประเทศต่างๆ กับ 
    สํานักบริการการค้าต่างประเทศ, 
    กรมการค้าต่างประเทศ สนามบินน้ํา  
    นนทบุรี โดยลงทะเบียนขอ  
    username กลางได้ที่   
    www.dft.go.th  

• บัตรผู้ส่งออก-นําเข้าสินค้า • คําร้องขอมีบัตรประจําตัว 
  ผู้ส่งออก-นําเข้าสินค้า 
• สําเนาหนังสือรับรองการจด 
  ทะเบียนบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน 
• สําเนาหนังสือรับรองการจด  
  ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
• สําเนาบัตรประชาชนกรรมการ 

     หรืออื่น ๆ 

 • สํานักบริการการค้าต่างประเทศ 
 กรมการค้าต่างประเทศ 
 สนามบินน้ํา  นนทบุรี 
 สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 
 โทรศัพท์  :  0-2547-4829, 
                  0-2547-4837 
 โทรสาร   :  0-2547-4757 
 www.dft.go.th  

 4. ยื่นตรวจสอบสินค้าส่งออกกับสํานัก 
  บริหารการนําเข้าว่าสินค้าที่ผลิต 
  ถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิด 
  ตามที่กําหนดไว้ในแต่ละประเทศ   
  โดยลงทะเบียนขอ Username &  
  Password ได้ที่  www.dft.go.th 

 • ผลการตรวจคุณสมบัติทาง 
   ด้านถิ่นกําเนิดของสินค้าที่ 
   กรมการค้าต่างประเทศได้ 
   รับรอง ผลแล้ว สําหรับสินค้า 
   พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่  
   25 ถึง 97 

• คํารับรองข้อมูลการผลิตสินค้า 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถิ่นกําเนิด    
สินค้า (พิมพ์จากระบบ) 

• สํานักบริหารการนําเข้า 
  กรมการค้าต่างประเทศ 
  โทรศัพท์  : 0-2547-5090, 

           0-2547-4809 
  โทรสาร    : 0-2547-4807 

 5. ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า,  
     สํานักบริการการค้าต่างประเทศ  
     ตามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ 
     ในแต่ละกลุ่มประเทศ 

 • หนังสือรับรองถิ่นกําเนิด 
    สินค้า 

- 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 
• แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติ 
  ของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด   
  (สินค้าพิกัดอัตราศุลกากร 
   ตอนที่ 01 ถึง 24) 
• ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้าน 
  ถิ่นกําเนิดของสินค้าที่กรม 

   การค้าต่างประเทศได้รับรองผล 
   แล้วสําหรับสินค้าพิกัดอัตรา  
   ศุลกากร ตอนที่ 25 ถึง 97 

 1. สํานักบริการการค้าต่างประเทศ 
  กรมการค้าต่างประเทศ 
  สนามบินน้ํา  นนทบุรี 

 - กลุ่มงานหนังสือสําคัญถิ่นกําเนิดสินค้า 
  สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 
  โทรศัพท์ :  0-2547-4753, 
                 0-2547-4827-8, 
  โทรสาร  :  0-2547-4890 

 2. สํานักงาน ณ อาคารตรวจสอบสินค้า- 
    ขาออก  ชั้น 2 ตึก CF-1 

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  โทรศัพท์  :  0-2134-0941-5 
  โทรสาร   :  0-2134-0946 



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

  10. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องมาตรการ 
      และแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือ 
      รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามกรอบความตกลง  
      FTA ที่กําหนดไว้ในแต่ละประเทศหรือในแต่ละ 
      กลุ่มประเทศได้ที่  www.dft.go.th 

     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  

6. ถ้าประเทศผู้นําเข้าต้องการการ 
   รับรองเกี่ยวกับเรื่องใดเป็นพิเศษผู้ 
   ส่งออกต้องขอใบรับรองประเภทนั้น 
   ก่อน 

• ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ตามข้อกําหนดของประเทศ 
คู่ค้า 

• เอกสารตามที่หน่วยงานต้องการ • ฝ่ายรับรองระบบคุณภาพอาหารสัตว์ 
  กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
  กรมปศุสัตว์ 
  โทรศัพท์ : 0-2159-0406-7 ต่อ 108 
โทรสาร  : 0-2963-9213 

• กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
โทรศัพท์ : 0-2591-0378 
            : 0-2591-0457 
โทรสาร  : 0-2565-9013 
สายด่วน 1422 

  www.pinkforms.com 

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

 7. ผ่านพิธีการส่งออก 
  ผ่านพิธีการทางศุลกากรด้วยระบบ 
  Paperless โดย 

7.1 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการทาง 
     อิเล็กทรอนิกส์ 
7.2 การส่งข้อมูลเข้าระบบ 
     คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

• ใบขนสินค้าขาออกแบบ 
ใช้สิทธิ์,  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 
 

 


