
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ                                                                                                              ปรับปรงุข้อมูล 2557 

แผนภูมิข้ันตอนการส่งออก  
 ปลามีชีวิตและพันธุ์ปลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ส่งออก 

ขออนุญาตและจดทะเบียนเป็นผู้มีอาชีพในการประมง 
การค้าสินค้าสตัว์นํ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า 

สํานักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง 

ขอใบรับรองสขุภาพสัตน้ํามีชีวิตเพ่ือการส่งออก 
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์นํ้าจืด กรมประมง 

ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
ตรวจสอบและรับรองต้นทุนการผลิต 

สํานักบริหารการนําเข้า กรมการค้าต่างประเทศ 

ขอหนังสือรับรองคุณภาพผลติภัณฑ์จากหนว่ยงานต่างๆ 
ตามข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

ผ่านพิธีการศุลกากร 
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) 
• ส่งข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

ส่งออก 

บริหารสิทธิประโยชน์ภาษีอากร 
ตามที่ผู้ส่งออกได้รับ เช่น BOI, 19 ทวิ, FREE ZONE 

ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
สํานักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 



 

  กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ปลามีชีวิตและพันธุ์ปลา 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดตอ่ 
• ปลามีชีวิตน้ําจดื 

0301.11.99 
 
 
 
 

 
อัตราภาษี 

ยกเว ้นอากรขาออก 
 
 

ขอบเขตการควบค ุม 

 ปลาเลี้ยงสวยงาม  
 ปลาเทราด์ ปลาไหล  
 ปลาคาร์ป พันธุ์ปลา  
 ปลาบู่ อื่นๆ 

 1. ระเบียบการประมง ว่าด้วยการยื่นคําขออนุญาต   
และจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้า
สินค้าสตัว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และ
อุตสาหกรรมสตัว์น้ํา พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ      
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

1. ขออนุญาตและจดทะเบียนเป็นผู้มี     
อาชีพในการประมง การค้าสินค้า     
สัตว์น้ํา ผลติภัณฑ์สัตว์น้ํา  และ
อุตสาหกรรมสตัว์น้ํา 

• ใบจดทะเบียนเป็นผู้มีอาชีพในการ  
  ประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ํา 
  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําและอุตสาหกรรม 
  สัตว์น้ํา 

 • คําขออนุญาตและจดทะเบียนประกอบ
อาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์
น้ํา ผลิตภัณฑ์สตัว์น้ํา หรืออุตสาหกรรม
สัตว์น้ํา (คําขอ อ. 6) 

 • กรณีเป็นนิติบุคคลตอ้งแนบสําเนา 
ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็น   
นิติบุคคลและหลกัฐาน แสดงว่ามี   
วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ   
ประมง 

 • ใบกํากับสินค้า 
 • กรณีผู้อื่นคําขอแทนนิติบุคคลหรือ   

บุคคลธรรมดาจะต้องมีใบมอบอํานาจ
นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดานั้นต้อง
พร้อมทั้งสําเนาบัตรประชาชนของผู้
มอบและผู้รับมอบ 

• กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร  
  กรุงเทพมหานคร 
  โทรศัพท์   :  0-2562-0600-15 
  โทรสาร    :  0-2562-0564 

     www.fisheries.go.th 

2 ขอใบรับรองสุขภาพสตัว์น้ํามีชีวิต    
เพื่อการสง่ออกกรณีที่ผู้ส่งออกต้อง
การขอให้ตรวจสุขภาพสตัว์น้ํามีชีวิต
เพื่อส่งสินค้าสัตว์น้ําออกไปนอก
ราชอาณาจกัรว่ามีสุขภาพตาม    
มาตรฐานที่กําหนด 

• ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ํามีชีวิตเพื่อ 
  การส่งออก 

 กรณีนิติบุคคล 
 • สําเนาบัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบ้าน 
   ของกรรมการ ผูจ้ัดการ หรือหุ้นสว่น 
   ผู้จดัการ 
 • สําเนาหนังสอืรับรองของนายทะเบียน 
   หุ้นส่วนบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ 
 • สําเนาเอกสารการดําเนินกิจการร่วมค้า  
   (ถ้ามี) 
 • สําเนาทะเบียนภาษีเงินได้ของนิติบุคคล  
   ภงด.51,50 พร้อมสําเนางบดลุ 
 • สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 
   (ถ้ามี) 
 • สําเนาใบอนุญาตค้าสินค้าสัตว์น้ํา 
   (อนุญาต 6) 

- สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืด 
  กรมประมง 
  โทรศัพท์ : 0-2579-6803 
              : 0-2579-4122 
  โทรสาร  : 0-2561-3993 
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สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดตอ่ 
สิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลกากร 

 สามารถขอสิทธพิิเศษ  
 ทางภาษีศุลกากรได้  
 หากส่งออกไปยังกลุ่ม 
 ประเทศที่พัฒนาแล้ว  
 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ  
 การได้รับสิทธิพเิศษ  
 ทางภาษีศุลกากรได้ที่ 
 กรมการค้าต่างประเทศ 

    กรณีบุคคลธรรมดา 
 • สําเนาทะเบียนบ้าน 
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
   บัตรประจําตัวขา้ราชการบัตรประจําตัว 
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบสําคัญ 
   ประจําตัวคนต่างด้าว 
 ในกรณีส่งออกสัตว์น้ําเพื่อการค้าให้ยื่น  
 เอกสารต่อไปนี้ด้วย 
 • สําเนาใบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคล 
   ธรรมดา ภงด.94 ภงด.90 พร้อมสําเนา 
 • สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 
   (ถ้ามี) 
 • สําเนาใบอนุญาตค้าสินค้าสัตว์น้ํา 
   (อนุญาต 6) 

 

 2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2499 
 3. พระราชบัญญัติการสง่ออกไปนอกและการ

นําเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 
 4. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า      

พ.ศ. 2535 

3. ขอหนังสอืรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์    
จากหน่วยงานต่างๆ ตามข้อกาํหนด    
ของประเทศคู่ค้า 

 • ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม 
ข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

 • ใบอนุญาตส่งออก (สป.5 หรือ 
  สป.6) ตามแต่ประเภทสัตว์ป่าที่
ส่งออก 

 

 • เอกสารตามที่หน่วยงานต้องการ • กองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
  คุณภาพสตัว์น้ําและผลิตภัณฑ์ 
  สัตว์น้ํา  กรมประมง 
  โทรศัพท์  : 0-2558-0150-5 
                 ต่อ 13408-13 
  โทรสาร : 0-2558-0140 
 www.fisheries.go.th/quality  
• กรมประมงเกษตรกลาง จตจุักร 
  กรุงเทพมหานคร 
   โทรศัพท์ : 0-2562-0600-15 
   โทรสาร  : 0-2562-0564 
   www.fisheries.go.th  
• กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
  โทรศัพท์ : 0-2591-0378 
              : 0-2591-0457 
  โทรสาร  : 0-2565-9013 
  สายด่วน 1422 
  www.pinkforms.com  
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 • ฝ่ายใบอนุญาตไซเตส 

 สํานักงานอนุสัญญา (CITES)  
 กรมอุทยานแห่งชาติสตัว์ป่าและ 
 พันธุ์พืช 
 โทรศัพท์ : 0-2561-4689-90 

 : 0-2561-4838 
  โทรสาร   : 0-2561-4838 

5. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่งการออกหนังสอื   
รับรองถิ่นกําเนิดสนิค้าตามความตกลงทางการ
ค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้า     
ระหว่างประเทศลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2548 

6. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรือ่งแบบ
ขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางดา้นถิ่น
กําเนิดเพื่อขอใช้สทิธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร   
ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548 

7. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรือ่งการตรวจ    
คุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้   
สิทธิพเิศษทางด้านภาษีศุลกากร ลงวนัที่ 20 
ตุลาคม พ.ศ. 2548 

8. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรือ่งการตรวจ    
คุณสมบัติทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้สิทธิพเิศษ   
ทางด้านภาษีศุลกากร ลงวันที่ 8 มิถุนายน     
พ.ศ. 2549 

9. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรือ่งแบบ
ขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางดา้นถิ่น
กําเนิดเพื่อขอใช้สทิธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร   
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

  
 

4. ยื่นขอมีบัตรประจําตัวผู้สง่ออก-นําเข้า 
สินค้า เพื่อใช้ยื่นฟอร์มต่างๆ เช่น 
GSP, GSTP, ATIGA, FTA ที่ประเทศ
ไทยทํากับประเทศต่างๆ กับสาํนัก
บริการการค้าต่างประเทศ กรมการ
ค้าต่างประเทศ สนามบินน้ํา นนทบุรี 
โดยลงทะเบียนขอ Username กลาง
ได้ที่ 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 

5. ยื่นตรวจสอบสนิค้าส่งออกกับสํานัก
บริหารการนําเข้าวา่สินค้าที่ผลติ
ถูกตอ้งตามกฎว่าดว้ยถิ่นกําเนิดตามที่
กําหนดไว้ในแตล่ะประเทศ โดย
ลงทะเบียนขอ Username & 
Password ได้ที่  www.dft.go.th 

 • ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่น 
   กําเนิดของสินค้าที่กรมการค้าต่าง 
   ประเทศได้รับรองผลแล้วสําหรับ 
   สินค้าพกิัดอัตราศุลกากร   
   ตอนที่ 25 ถึง 97 
 

 • คํารับรองขอ้มูลการผลิตสินค้า 
 ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์ถิ่นกําเนิด   
 สินค้า (พิมพจ์ากระบบ) 

• สํานักบริหารการนําเข้า 
    กรมการค้าต่างประเทศ 

 โทรศัพท์ : 0-2547-5090, 
             0-2547-4809 

 โทรสาร   : 0-2547-4807 



 

  กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :  ปลามีชีวิตและพันธุ์ปลา 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดตอ่ 
  10. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการขอรับหนังสือ
สําคัญการสง่ออก-นําเข้าสินค้า โดยวธิีการทาง  

     อิเล็กทรอนิกส ์ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
 11. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องมาตรการ    

และแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือ    
รับรองถิ่นกําเนิดสนิค้าตามกรอบความตกลง 
FTA ที่กําหนดไว้ในแต่ละประเทศหรือในแต่ละ
กลุ่ม ประเทศได้ที่   www.dft.go.th 

6. ขอหนังสอืรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า, 
สํานักบริการการคา้ต่างประเทศตาม
ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศในแต่
ละกลุ่มประเทศ 

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

 • บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
 • B/L หรือ Air Waybill หรือใบรับ 
   ไปรษณีย์ หรือเอกสารแสดงการขนส่ง 
   อื่นๆ เช่น Truck Receipt 
 • แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของ 
   สินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด (สินค้าพิกดั  
   อัตราศุลกากรตอนที่ 01 ถึง 24) 
 • ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่น 

กําเนิดของสินค้าที่กรมการค้าต่าง 
   ประเทศได้รับรองผลแล้วสําหรับสินค้า 
   พิกดัอตัราศลุกากร ตอนที่ 25 ถึง 97 

 

 1. สํานักบริการการค้าต่างประเทศ 
   กรมการค้าต่างประเทศ 
   สนามบินน้ํา  นนทบุรี 
 - กลุ่มงานหนังสอืสําคัญถิ่นกําเนิดสนิค้า 
   สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 

 โทรศัพท์  : 0-2547-4753, 
                0-2547-4827-8, 
 โทรสาร   :  0-2547-4890 

   www.dft.go.th 
 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. ศูนย์บริการส่งออกแบบเบด็เสร็จ   
  ถนนรัชดาภิเษก จตจุักร กทม 10900 
  โทรศัพท์  :  0-2512-0123 ต่อ 800 
  โทรสาร   :   0-2512-3055 

    http://onestopservice.ditp.go.th 

 



 

  กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป :   ปลามีชีวิตและพันธุ์ปลา 

สินค้า / พิกัด กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม ขั้นตอนการส่งออก เอกสาร / ใบรับรอง หลักฐานที่ใช้ยื่น หน่วยงานที่ติดตอ่ 
  12. คําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 725/2554   

      
7. ขออนุญาตนําสตัว์หรือซากสตัวอ์อก

นอกราชอาณาจักร 
 •  ใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสตัว ์
    ออกนอกราชอาณาจักร 

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

• 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 

 13. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมอกี 16 ฉบับ 

 14. ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 เรื่องการ    
ผ่านพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ ลงวันที่ 
27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

 15. ประกาศกรมศุลกากรที่ 39/2550 เรื่องระบบ    
พิธกีารศลุกากรสง่ออกทางอิเลก็ทรอนิกส์   

      ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
 16. ประกาศกรมศุลกากรที่ 24/2556 เรื่องคู่มอื      

การผ่านพิธกีารศลุกากรทางอเิลก็ทรอนิกส์ ว่า      
ด้วยกระบวนการทางศลุกากรสําหรับการสง่ออก 

     (e-Export) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

 8. ผ่านพิธกีารส่งออก 
    ผ่านพิธีการทางศุลกากรด้วยระบบ 
    Paperless โดย 
    8.1 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพธิีการ 
         ทางอิเลก็ทรอนิกส ์
   8.2 การสง่ข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์  
        ของกรมศุลกากร 

 • ใบขนสินค้าขาออกแบบใช้สิทธิ,์   
   ไม่ใช้สิทธิ์ 
 • ใบกํากับการขนย้ายสินค้า 

 • บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
 • บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ 
   (Packing List) 

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

 


