แผนภูมิขั้นตอนการสงออก : ไกและเปดสด แชเย็น แชแข็ง
ผูสงออก

ขออนุญาตทําการคาซากสัตวสงตางประเทศ
(สํานักงานปศุสัตวทองที่ กรมปศุสัตว)

ขออนุญาตนําซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร
(ดานกักกันสัตว กรมปศุสัตว)

พิธีการศุลกากร
- ระบบ Manual
- ระบบ EDI
(กรมศุลกากร)

สงออก

กรมสงเสริมการการค้าระหว่างประเทศ

ปรับปรุงขอมูล กันยายน 2560

กฎหมาย / ระเบียบและขั้นตอนการสงออกโดยสรุป : ไกและเปดสด แชเย็น แชแข็ง
สินคา/พิกัด
ไก และเปด
1. ไกสดแชเย็น
0207110000
2. ไกสดแชแข็ง
0207120000
3. เปดสดแชแข็ง
0207330000

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

ขั้นตอนการสงออก

1. กฎกระทรวง วาดวยการนําเขา นําออก หรือนําผาน
ราชอาณาจักร ซึ่งสัตวหรือซากสัตว พ.ศ. 2544
ใหไว ณ วันที่ 5 เมษายน 2544

1. ขอใบอนุญาตทําการคาซากสัตวสงตางประเทศ
(แบบ ร. 10)

2. ระเบียบวาดวยการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
เนื้อสัตวปกเพื่อการสงออก พ.ศ. 2524

2. ขอใบอนุญาตนําสัตว หรือซากสัตวออกนอก
ราชอาณาจักร (ร. 9) และหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตว (Health Certificate)
(หนังสือรับรองสุขภาพสัตวขึ้นอยูกับความ
ตองการของประเทศปลายทาง ซึ่งผูสงออก
ผูสงออกจะตองนําเงื่อนไขการรับรองที่ประเทศ
ปลายทางตองการมาหารือกับสัตวแพทย กรม
ปศุสัตวเพื่อเจาหนาที่จะไดชวยเหลือในการ
ตรวจสอบโรคสัตว ฟารมเลี้ยงสัตว และอื่น ๆ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดใหถูกตอง

3.1. พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม
พ.ศ.2540
3.2 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แหงประเทศไทย วาดวย การใชเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล พ.ศ.2541 (ฮ.ศ.1419)

3. ขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล
(เฉพาะสงออกไปประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม)

อัตราภาษี
ยกเวนอากรขาออก
ขอบเขตการควบคุม
เปนสินคาที่ตองผาน
การตรวจโรค และ
อนุญาตจากกรม
ปศุสัตวกอน (ถา
สงออกไปจําหนาย
ยังประเทศที่นับถือ
ศาสนาอิสลามตอง
มีหนังสืออนุญาต
จากสํานักงานคณะ
อิสลามแหงประเทศ
ไทย)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เอกสารที่ใชประกอบ
1. ใบอนุญาตนําสัตวและซากสัตวออก
นอกราชอาณาจักร (แบบ ร. 9) และ
หนังสือรับรองสุขภาพสัตว
(Health Certificate)

3. ใบอนุญาตใชเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาล (เฉพาะสงออกประเทศที่
นับถือศาสนาอิสลาม) และหนังสือ
รับรองสินคาวาทําการเชือดโดยมุสลิม

หนวยงานที่ติดตอ
1. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือ
อําเภอ ในเขตที่ฟารมนั้น ๆ
ตั้งอยู
2. ดานกักกันสัตว ตามบริเวณ
ที่สงออก
- สวนควบคุมเคลื่อนยายและกักกัน
สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรค
สัตว, กรมปศุสัตว
โทรศัพท 0-2653-4444-50
ตอ 4173-5
โทรสาร : 0-2653-4929
: 0-2653-4865
- ดานกักกันสัตวกรุงเทพ ฯ
ทางอากาศ
โทรศัพท : 0-2535-1546
โทรสาร : 0-2535-1210
- ดานกักกันสัตวกรุงเทพ ฯ ทางน้ํา
โทรศัพท : 0-2249-1221
: 0-2249-4388
โทรสาร : 0-2249-1221
: 0-2249-4388
3.สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล
สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แหงประเทศไทย
โทรศัพท : 0-2949-4215
โทรสาร : 0-2949-4341
ปรับปรุงขอมูล กันยายน 2560

สินคา/พิกัด
สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร
สามารถขอสิทธิ
พิเศษทางภาษี
ศุลกากรได หาก
สงออกไปยังกลุม
ประเทศที่พัฒนาแลว
เชน สหภาพยุโรป
อเมริกา และ
แคนาดา เปนตน
ทั้งนี้สามารถ
ตรวจสอบการได
รับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร ไดที่
กรมการคา
ตางประเทศ

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม
3.3 ขอบังคับฝายกิจการฮาลาล สํานักงานคณะ
กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย วาดวย
การใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล พ.ศ. 2541
3.4 ประกาศคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขอ
และใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล
3.5 ประกาศระเบียบปฏิบัติในการตรวจกิจการเพื่อ
รับรองฮาลาล
4. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม 16 ฉบับ

ขั้นตอนการสงออก

4. พิธีการศุลกากร

เอกสารที่ใชประกอบ

4.1 ใบสงสินคาขาออก (กศก. 101)
4.2 บัญชีราคาสินคา (Invoice)
4.3 บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบหอ
(Packing List)
4.4 แบบธุรกิจตางประเทศ (แบบ ธต. 1)
สําหรับของสงออกที่มีมูลคามากกวา
500,000 บาท
4.5 คํารองขอทําการตรวจสินคาและ
บรรจุเขาตูคอนเทนเนอร

หนวยงานที่ติดตอ

4. สวนการสงออก
กรมศุลกากร
โทรศัพท : 0-2667-7242-43
โทรสาร : 0-2671-5331
สายดวนกรมศุลกากร 1164

กฎระเบียบทั่วไปที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499
2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
3. PROCESSED MEAT PRODUCTS REGULATIONS B.E. 2535 [1992]
4. MEAT INSPECTION REGULATIONS B.E.2535[1992]
5. POULTRY MEAT AND POULTRY PRODUCTS INSPECTION REGULATIONS B.E. 2535 [1992]
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2499) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2499) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499
10. ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการบังคับใชระบบการวิเคราะหอันตราย และ ควบคุมจุดวิกฤตที่ตองควบคุม(ระบบ HACCP) พ.ศ. 2543 ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปรับปรุงขอมูล กันยายน 2560

ขั้นตอนการสงออกโดยละเอียด : ไกและเปดสด แชเย็น แชแข็ง
ขั้นตอนการสงออก

หลักฐาน/เอกสาร ประกอบ

หนวยงาน
ที่ติดตอ

1. ขอใบอนุญาตทําการคาสัตว ซากสัตว
สงตางประเทศ (แบบ ร. 10)

1 แบบคําขอรับใบอนุญาต เปนผูคาสัตวหรือซาก
สัตว (แบบ ร. 2)
2. ใบทะเบียนการคา และหลักฐานบริษัท หรือ
สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบาน

- สํานักงานปศุสัตว จังหวัดนั้น ๆ
กรมปศุสัตว

2. ขอใบอนุญาตนําสัตว หรือซากสัตว
ออกนอกราชอาณาจักร (ร. 9)
และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว
(Health Certificate) (หนังสือ
รับรองสุขภาพสัตวขึ้นอยูกับความ
ตองการของประเทศปลายทาง ซึ่ง
ผูสงออกจะตองนําเงื่อนไขการรับ
รองที่ประเทศปลายทางตองการ
มาหารือกับสัตวแพทย กรมปศุสัตว
เพื่อเจาหนาที่จะไดชวยเหลือในการ
ตรวจสอบโรคสัตว ฟารมเลี้ยงสัตว
และอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดให
ถูกตอง)

1. สําเนาใบอนุญาตทําการคาสัตว/ซากสัตวสงตางประเทศ
(ร. 10)
2. หนังสืออนุญาตใหนําเขาจากประเทศผูรับซื้อ
(Import License)
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบาน
6. หลักฐานการซื้อขาย (L.C.)
7. ใบรับรองการตรวจเนื้อสงตางประเทศ จากกอง
สัตวแพทยสาธารณสุข
8. หนังสือรับรองวาเปนเนื้อสัตวที่ผานการฆาตามพิธี
การทางศาสนาอิสลาม
(ในกรณีที่เปนประเทศผูรับซื้อตองการ)

- ดานกักกันสัตวกรุงเทพ ทางอากาศ
โทรศัพท : 0-2535-1546
โทรสาร : 0-2535-1210
- ดานกักกันสัตวกรุงเทพ ทางน้ํา
โทรศัพท : 0-2249-1221
: 0-2249-4388
โทรสาร : 0-2249-1221
: 0-2249-4388
- สวนควบคุมเคลื่อนยายและกักกัน
สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว , กรมปศุสัตว
โทรศัพท 0-2653-4444-50
ตอ 4173-5
โทรสาร : 0-2653-4929
: 0-2653-4865

ศูนยสารสนเทศการคาระหวางประเทศ กรมสงเสริมการสงออก

คาใชจาย
- อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ทําการคาสัตว
ฉบับละ 2,000 บาท
- อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ทําการคาซากสัตว
ฉบับละ 400 บาท
- อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ใหนําซากสัตวออกนอกราช
อาณาจักร
กิโลกรัมละ 1 บาท

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
1 วัน

15 วัน

ปรับปรุงขอมูล กันยายน 2560

ขั้นตอนการสงออก
3. ขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล
(เฉพาะสงออกไปประเทศที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หลักฐาน/เอกสาร ประกอบ
-สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
-สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน แบบ รง.2 หรือ รง.4
-สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร แบบ อ.1
-สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหารแบบ อ.2
-สําเนาคําขอและใบสําคัญการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแบบ
อ.17 หรือแบบใบแจงรายละเอียดของอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภค
ทันที
-สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาจากกรม
ทรัพยสินทางปญญา
-สําเนาใบสําคัญการใชฉลากอาหาร แบบ สบ.3 พรอมตัวอยางลักษณะ
ของฉลาก
-หนังสือรับรองรายละเอียดกรรมวิธีการผลิต ขั้นตอนการผลิตวัตถุที่ใช
เปนสวนผสมในการผลิต และจุดประสงคที่ใชสารปรุงแตงตาง ๆ รับรอง
โดยผูรับใบอนุญาตผลิต
-สําเนาเอกสารสรุปผลการวิเคราะหจากสํานักอาหารและยา
-ผลิตภัณฑตัวอยางเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องตน
-บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑที่ขอใหรับรองเครื่องหมายรับรองฮาลาล
-แผนที่ที่แสดงที่ตั้งโรงงาน/สถานที่ผลิตพอสังเขป
-บัญชีรายชื่อคณะกรรมการฮาลาลของสถานประกอบการ
หมายเหตุ
เอกสารที่นํามายื่นตองจัดทําเปน 3 ชุด พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง

หนวยงาน
ที่ติดตอ
สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล
สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แหงประเทศไทย
โทรศัพท : 0-2949-4215
โทรสาร : 0-2949-4341

คาใชจาย
- คาใบรับรอง ฮล.1
500 บาทตอรายการ
- คาใบรับรอง ฮล.2
500 บาทตอรายการ
- คาใบรับรองฉบับภาษา
อังกฤษ 500 บาท
รวมทุกรายการตอใบ
- เงินหลักประกันในการ
ใชเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาล ผลิตภัณฑ
รายการ ละ 1000 บาท

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
60 วัน

ปรับปรุงขอมูล กันยายน 2560

ขั้นตอนการสงออก
4. ผานพิธีการศุลกากร
ระบบ Manual

ระบบ EDI
ผูสงออกตองจดทะเบียนเปนผูใช EDI โดย
ตรงกับกรมศุลกากร
เลือกใชบริการของบริษัทเอกชนผูใหบริการ
EDI (VAN)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หลักฐาน/เอกสาร ประกอบ
1) รับใบขนสินคา ตรวจสอบพิธีการลงทะเบียนและสินคาออก
เลขที่ใบขนสงสินคา
2) เจาหนาที่ประเมินตรวจสอบความครบถวนถูกตอง
ประเมินราคาสินคาตรวจสอบการของเอกสาร/ตรวจสอบพิกัด/ราคา
3) บันทึกขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร
4) รับชําระภาษีอากร เงินประกัน หนังสือธนาคารค้ําประกัน
5) ลงทะเบียนตรวจปลอยสินคา
6) กําหนดชื่อผูตรวจปลอยสินคาเครื่องคอมพิวเตอรตรวจสอบ
7) เจาหนาที่ตรวจของทุก shipment บันทึกผลการตรวจปลอย
เขาเครื่องคอมพิวเตอร
8) ควบคุมการบรรจุของเขาตูคอนเทนเนอร
9) นําของออกจากการทาเรือ ฯ ผานการตรวจสอบสินคา
ของศุลกากร
ขั้นที่ 1
1) บันทึกขอมูล Invoice และใบขนสินคา ผานโปรแกรมจัดทํา
ใบขนสินคา เขาเครื่องคอมพิวเตอรของผูสงออก
2) สงขอมูลผานสายสื่อสาร เขาเครื่องคอมพิวเตอรของ
กรมศุลกากร
3) เครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรรับขอมูลตรวจสอบความ
ถูกตอง ออกเลขที่ใบขนสินคากําหนดเงื่อนไขการตรวจของ
(Green line, Red line) แจงใหผูสงออกทราบผานสายสื่อสาร
ขั้นที่ 2
1) ผูสงออกพิมพใบขนสินคา
2) ชําระคาภาษีอากร ณ ที่ทําการศุลกากร (ถามี)
3) ใบขนสินคาและเอกสารประกอบ

หนวยงาน
ที่ติดตอ
สวนการสงออก
กรมศุลกากร
โทรศัพท : 0-2667-7242-43
โทรสาร : 0-2671-5331
สายดวนกรมศุลกากร 1164

สวนการสงออก
สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ
กรมศุลกากร
โทรศัพท : 0-2667-7242-43
โทรสาร : 0-2671-5331
สายดวนกรมศุลกากร 1164

คาใชจาย
-คาธรรมเนียม
ใบขนสินคา200 บาท
-คาบันทึกขอมูล
เขาระบบ70 บาท

-

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
20 นาที

ขึ้นอยูกับระบบ
ของซอฟแวร

ปรับปรุงขอมูล กันยายน 2560

