ประกาศกรมประมง

เรื่ อง กําหนตหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า
กรณี การนําเข้าปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตูค้ อนเทนเนอร์ ที่มีการคัดแยกขนิดและปริ มาณไม่ชดั เจน
พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อเป็ นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า
ปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตูค้ อนเทนเนอร์ ที่มีการคัดแยกชนิดและปริ มาณไม่ชดั เจนซึ่งไม่สามารถตรวจสอบชนิ ด
และปริ มาณที่ชดั เจนได้ภายไว้วนั ที่นาํ เข้า ณ ศูนย์บริ หารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าํ หรื อด่านตรวจสัตว์น้ าํ โดยจะ
ทราบชนิดและปริ มาณที่ชดั เจนได้ภายหลังการคัดแยก ณ โรงงาน หรื อสถานประกอบการนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒ วรรคสี่ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
"ปลาทูน่าแช่แข็ง" หมายความว่า ปลาทูน่าและปลาโอแช่แข็งบรรจุตคู ้ อนเทนเนอร์ ที่มีการคัด
แยกชนิดและปริ มาณไม่ชดั เจน ในพิกดั อัตราศุลกากร o๓๐๓.๔๑.๐๐, ๐๓๐๓.๔๒.๐๐, ๐๓๐๓.๔๓.๐๐,
๐๓๐๓.๔๔.๐๐, ๐๓๐๓.๔๕.๐๐, ๐๓๐๓.๔๖.๐๐, ๐๓๐๓.๔๙.๐๐, ๐๓๐๓.๕๙.๙๐ และพิกดั ที่กรมประมง
ประกาศกําหนด
ข้อ ๒ ผูใ้ ดประสงค์จะขออนุญาตนําเข้าปลาทูน่าแช่แข็ง ให้ยนื่ คําขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ าํ หรื อ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบหรื อแสดงเอกสารหรื อหลักฐาน ดังนี้
(๑) กรณี เป็ นบุคคลธรรมดาให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง กรณี
นิติบุคคลให้แสดงหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และกรณี มอบอํานาจให้ผอู ้ ื่นมาดําเนินการแทน
บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ให้แนบหนังสื อมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจ
และให้ผรู ้ ับมอบอํานาจแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) แนบใบรับรองการจับสัตว์น้ าํ หรื อการแจ้งนําสิ นค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance)
หรื อใบขนสิ นค้าขาออก (Custom Declaration) หรื อใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ าํ หรื อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ ที่ออก
โดยหน่วยงานภาครัฐหรื อหน่วยงานที่ภาครัฐให้การรับรอง ฉบับจริ งหรื อสําเนา
(๓) กรณี ที่นาํ เข้าเพื่อผลิตเพื่อส่ งออกไปสหภาพยุโรป ให้แนบใบรับรองการจับสัตว์น้ าํ
(Catch Certificate) โดยหน่วยงานภาครัฐหรื อหน่วยงานที่ภาครัฐให้การรับรอง ฉบับจริ งหรื อสําเนา
(๔) แนบ Dolphin Safe
(๕) แนบ Captain Statement
(๖) แนบ Fisheries Certificate of Origin
(๗) แนบใบกํากับรายการสิ นค้า (Invoice)

(๘) แนบใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล (Bill of lading)
(๙) แนบแบบแจ้งยืนยันการนําเข้าปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตคู ้ อนเทนเนอร์ที่มีการคัดแยกชนิด
และปริ มาณไม่ชดั เจน (แบบ CT๐๑) ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
(๑๐) เอกสารอื่นใตตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
ข้อ ๓ การยืนคําขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ าํ หรื อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ ให้ยนื่ ณ สถานที่หรื อวิธี
ดังต่อไปนี้
(๑) ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ให้ยนื่ ณ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าํ และปัจจัยการผลิตการ
ประมง หรื อศูนย์บริ หารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าํ หรื อด่านตรวจสัตว์น้ าํ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) ในพื้นที่จงั หวัดอื่น นอกเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ยนื่ ณ
(ก) ศูนย์บริ หารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าํ หรื อด่านตรวจสัตว์น้ าํ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(ข) สํานักงานประมงจังหวัดในกรณี ที่ไม่อยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริ หารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์น้ าํ หรื อด่านตรวจสัตว์น้ าํ
(๒) ยืน่ ผ่านระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่าน
อินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window; FSW) โดยผูย้ นื่ คําขอต้องเป็ นผูผ้ า่ นการลงทะเบียนข้า
ใช้งานระบบ และในการยืนคําขออนุญาตผ่านระบบ FSW ไม่ตอ้ งแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒ (๑)
ข้อ ๔ ให้ผปู ้ ระสงค์จะนําเข้าปลาทูน่าแช่แข็งยืน่ คําขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ าํ หรื อผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าํ อย่างน้อย ๑ วันทําการ ก่อนการนําเข้า
ข้อ ๕ เมื่อได้รับคําขออนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
คําขออนุญาตและเอกสารหรื อหลักฐาน
กรณี ที่คาํ ขออนุญาต หรื อเอกสารหรื อหลักฐานที่ได้ยนื่ ไว้ ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนให้แจ้ง
ให้ผยู ้ นื่ คําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขออนุญาต หรื อจัดส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะ
เวลาที่กาํ หนด
กรณี ที่ผยู ้ นื่ คําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขออนุญาต หรื อไม่จดั ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ให้ถือว่าคําขออนุญาตนั้นเป็ นอันยกเลิกนับแต่วนั ที่พน้ กําหนดระยะ
เวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผขู ้ อรับหนังสื ออนุญาตทราบผ่านระบบ FSW
กรณี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นควรอนุญาต ให้ออกหนังสื ออนุญาตให้นาํ เข้าสัตว์น้ าํ
หรื อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ เมื่อปลาทูน่าแช่แข็งมาถึงศูนย์บริ หารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าํ หรื อด่านตรวจสัตว์น้ าํ ให้ผู ้
ได้รับอนุญาตแสดงหนังสื ออนุญาตและเอกสารและหลักฐานประกอบการนําเข้าตามข้อ ๒ และใบขนสิ นค้าขา
เข้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสื ออนุญาตและเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการนําเข้า

ข้อ ๗ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสื ออนุญาตและเอกสารและหลักฐานประกอบการ
นําเข้าแล้วถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งกรมศุลกากรและแจ้งผูไ้ ด้รับอนุญาตตามใบแจ้งตรวจ
สิ นค้า แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่ องหมาย หมายเลขตูค้ อนเทนเนอร์และทําการติดดวงตราประทับ
(SEAL) ตูค้ อนเทนเนอร์ เพื่อดําเนินการตรวจปล่อยปลาทูน่าแช่แข็งไปยังโรงงานหรื อสถานประกอบการ
เมื่อปลาทูน่าแช่แข็งดังกล่าวถึงโรงงานหรื อสถานประกอบการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของดวงตราประทับ (SEAL) แล้วตัดดวงตราประทับ (SEAL) เพื่อดําเนินการควบคุม
และตรวจสอบการคัดแยกชนิดและปริ มาณที่นาํ เข้า
ข้อ ๘ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดําเนินการคัดแยกชนิดและปริ มาณปลาทูน่าแช่แข็งที่นาํ เข้าแล้ว
บันทึกชนิดและปริ มาณการนําเข้าในระบบ Port State Measure (PSM) ให้แล้วเสร็ จภายในสิ บห้าวันนับจากวันที่
ออกใบแจ้งตรวจสิ นค้า
หากครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีเหตุผลความจําเป็ นที่ไม่
สามารถดําเนินการคัดแยกปลาทูน่าแช่แข็งให้แล้วเสร็ จ ผูร้ ับอนุญาตอาจขอขยายเวลาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ไม่เกินสองครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิ บห้าวัน หากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผูไ้ ด้รับอนุญาตไม่ดาํ เนิ นการ
คัดแยกให้แล้วเสร็ จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเพิกถอนหนังสื ออนุญาตให้นาํ เข้าสัตว์น้ าํ หรื อผลิตภัณฑ์สัตว์
นํ้าตังกล่าว โดยในการคัตแยกชนิดและปริ มาณ ณ โรงงานหรื อสถานประกอบการให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตอํานวย
ความสะดวกในการควบคุมตรวจสอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร
ข้อ ๙ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันทึกชนิ ดละปริ มาณการนําเข้าของผูไ้ ด้รับอนุญาต
ตามข้อ ๘ แล้วถูกต้องครบถ้วน โดยมีชนิดและปริ มาณไม่เกินที่ระบุไว้ในหนังสื ออนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจปล่อยปลาทูน่าแช่แข็ง และออกบันทึกการตรวจปล่อยสิ นค้าสัตว์น้ าํ โดยระบุชนิดและปริ มาณที่มีการ
นําเข้า และออกหนังสื อกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ าํ นําเข้า (Import Aquatic Animal Movement Document)
ข้อ ๑๐ หนังสื ออนุญาตตามประกาศนี้มีอายุหกสิ บวันนับแต่วนั ที่อนุญาต
ข้อ ๑๑ ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตรายใดได้รับหนังสื ออนุญาตให้นาํ เข้าสัตว์น้ าํ หรื อผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าํ แล้ว หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอนั ควรสงสัย และผูร้ ับอนุญาตไม่สามารถแสดงได้วา่ ปลาทูน่าแช่แข็ง
นั้นมาจากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเพิกถอนหนังสื ออนุญาตให้
นําเข้าสัตว์น้ าํ หรื อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ ดังกล่าว
ข้อ ๑๒ คําขออนุญาตนําเข้า ปลาทูน่าแช่แข็งที่ได้ยนื่ ไว้ตามประกาศกรมประมง เรื่ อง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ าํ หรื อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ พ.ศ.
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับและอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็ นคําขอที่ยนื่ ตามประกาศนี้โดยอนุโลม และให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามประกาศนี้
ข้อ ๑๓ หนังสื ออนุญาตให้นาํ เข้าที่ได้ออกให้ตามประกาศกรมประมง เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ าํ หรื อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ยงั คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้ นผล
ข้อ ๑๔ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดสามสิ บวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

ใบคําขออนุญาตให้นาํ เข้าสัตว์น้ าํ หรื อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ
(Application form for Aquatic Animal or Aquatic Animal Product import Permit)
1.ยื่นคําขอต่อ (Submit to)

2.ชื่อย่อ (Title)
3.เลขที่ (No.)

4.ผูน้ าํ เข้า (Importer)

เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี/ลําดับสาขา (Tax No./Branch)

6.วัตถุประสงค์ (Purpose1)

7.วันที่นาํ เข้า (Arrival Date)

9.ชื่อ/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight)

14.ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตว์น้ าํ
(Fisheries Port (Release Port))

17.สถานที่เก็บสิ นค้า (Production Facilities)

8.นําเข้าโดยทาง (Mean of Transport)

10.หมายเลขตูค้ อนเทนเนอร์ (Container No.)

11.สถานที่ผลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage)

13.เข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ าํ
(Fisheries Port (Discharge Port))

5.ผูส้ ่ งออก (จากประเทศต้นทาง) (Exporter of
Exporter Country)

12.ประเทศต้นทางบรรทุก (Consignment Country)

15.นําเข้าทางด่านศุลกากร
(Customer Port (Discharge Port))

16.ท่าเทียบเรื อ
(Intended port of call)

18.
เพราะ

19.รายละเอียดการอนุญาต
--ตามบัญชีแนบท้าย—
(--Details--)

ตีกลับ (Return Cargo)

20.เอกสารอ้างอิง (Reference)
1.สัตว์น้ าํ หรื อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ ที่มาจากการทําการประมง ต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้ าํ จากหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
จากรัฐบาล
2.สัตว์น้ าํ หรื อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ ที่มาจากการทําการเพาะเลี้ยง ต้องมีใบรับรองการได้มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ จากหน่วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
3.เอกสารอื่นใดจากหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ที่แสดงว่าสัตว์น้ าํ หรื อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ ได้มาจากการ
เพาะเลี้ยงหรื อการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย
21.วันที่เขียนคําขอ (Application Date) 22.ผูท้ าํ การแทนผูน้ าํ เข้า (Attorney)
23.วันที่ยื่นคําขอ (Submitted Date)
24.วันที่ลงรับคําขอ (Accepted Date)

25.ลายมือชื่อ (Signature)

26.ตําแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Office Position and Emblem of Office)

1.ยื่นคําขอต่อ (Submit to)

2.ชื่อย่อ (Title)
DOF 1
3.เลขที่ (No.)

ที่
(No.)

สิ นค้าประมง (Fisheries Commodity)
พิกดั สิ นค้า/รายละเอียด
(HS Code)

ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า
(Trade Name/Registration no.)

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามัญ
(Scientific Name/Common Name)

ประเทศต้นกําเนิด
(Origin Country)

จํานวน,ปริ มาณ/หน่วย
(Quantity/Unit)

นํ้าหนักสุ ทธิ/หน่วย
(Net Weight/Unit)

ขนาด/หน่วย
(Size/Unit)

มูลค่า(บาท)
(Value (Baht))

รวม (Summary)
21.วันที่เขียนคําขอ (Application Date)

22.ผูท้ าํ การแทนผูน้ าํ เข้า (Attorney)

23.วันที่ยื่นคําขอ (Submitted Date)

24.วันที่ลงรับคําขอ (Accepted Date)

25.ลายมือชื่อ (Signature)

26.ตําแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Office)

ใบกํากับสิ นค้า/ลําดับ/
แหล่งที่มา
(Invoice/No/Source)

แบบแจ้งยืนยันการนําเข้าปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตคู ้ อนเทนเนอร์ที่มีการคัดแยกชนิดและปริ มาณไม่ชดั เจน (แบบ CT๐๑)

แบบแจ้งยืนยันการนําเข้าปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตคู ้ อนเทนเนอร์ที่มีการคัดแยกชนิดและปริ มาณไม่ชดั เจน
วันที่.............เดือน...................พ.ศ.............
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการศูนย์บริ หารการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าํ /หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าํ
ด้วยข้าพเจ้า...............................................................เป็ นผูด้ าํ เนินการ ด้วยตนเอง ผูแ้ ทนของบริ ษทั
................................................................ขอแจ้งยืนยันการนําเข้าปลาทูน่าแบบคัดแยกชนิดและปริ มาณไม่ชดั เจน
โดยนําเข้าจากประเทศต้นทางบรรทุก..........................................................วันที่นาํ เข้า..........................................
มีรายละเอียดการนําเข้าดังนี้ :
ลําดับที่
หมายเลขตูค้ อนเทนเนอร์
นํ้าหนัก (กก.)
ใบกํากับสิ นค้า

ชื่อและที่อยูส่ ถานที่คดั แยก ตูค้ อนเทนเนอร์ลาํ ดับที่.........................................สถานที่คดั แยก..................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ตูค้ อนเทนเนอร์ลาํ ดับที่.........................................สถานที่คดั แยก..................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ตูค้ อนเทนเนอร์ลาํ ดับที่.........................................สถานที่คดั แยก..................................................
.........................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตรงกับความจริ ง หรื อเป็ นการประมาณการใกล้เคียงความจริ งที่สุด
(ลงชื่อ)

(............................................................................)
ผูย้ นื่ คําขออนุญาต

หนังสื ออนุญาตให้นาํ เข้าสัตว์น้ าํ หรื อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ
(Aquatic Animal or Aquatic Animal Product import Permit)
1.หนังสืออนุญาตนี้ ออกให้โดย (Issued by)

4.ผูน้ าํ เข้า (Importer)

2.ชื่อย่อ (Title)
DOF 2
3.เลขที่ (No.)
5.ผูส้ ่ งออก (จากประเทศต้นทาง) (Exporter of Exporter
Country)

เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี/ลําดับสาขา (Tax No./Branch)

6.วัตถุประสงค์ (Purpose1)

7.วันที่นาํ เข้า (Arrival Date)

9.ชื่อ/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight)

10.หมายเลขตูค้ อนเทนเนอร์ (Container No.)

11.สถานที่ผลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage)
13.เข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ าํ (Fisheries Port
(Discharge Port))

14.ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตว์น้ าํ
(Fisheries Port (Release Port))

17.สถานที่เก็บสินค้า (Production Facilities)

8.นําเข้าโดยทาง (Mean of Transport)

12.ประเทศต้นทางบรรทุก (Consignment Country)
15.นําเข้าทางด่านศุลกากร
(Customer Port (Discharge Port))

16.ท่าเทียบเรื อ
(Intended port of call)

18.
เพราะ

19.รายละเอียดการอนุญาต
--ตามบัญชีแนบท้าย—
(--Details--)

ตีกลับ (Return Cargo)

20.เอกสารอ้างอิง (Reference)
21.เงื่อนไขในหนังสื ออนุญาต (Conditions)
1.ผูร้ ับอนุญาตต้องนําสัตว์นาํ เข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่กาํ หนดไว้ในหนังสื ออนุญาตเท่านั้น หนังสื ออนุญาตทีอ่ อกให้ 1 ฉบับ ผูร้ ับอนุญาตสามารถใช้นาํ สัตว์น้ าํ เข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้เพียง 1 ครั้ง
2.ก่อนนําสัตว์น้ าํ เข้ามาในราชอาณาจักร ผูร้ ับอนุญาตจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ าํ ได้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทําการ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่น้ นั ได้เตรี ยมการ
ตรวจสอบต่อไป
3.ผูร้ ับอนุญาตจะต้องนําเอกสารที่แสดงว่าได้มาจากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายหรื อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ
4.สัตว์น้ าํ ที่ผูร้ ับอนุญาตจะนําเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีชนิ ด ชนาด และปริ มาณถูกต้องตรงกับที่กาํ หนดไว้ในหนังสื ออนุญาต หรื อไม่นอ้ ยกว่าที่กาํ หนดไว้ในหนังสื ออนุญาต
5.หนังสื ออนุญาตจะมีผลเป็ นการอนุโลมสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัตว์น้ าํ หรื อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ แล้ว
6.กรณีสัตว์น้ าํ ที่เฝ้าระวังโรคระบาด ผูร้ ับอนุญาตจะต้องนําหนังสื อรับรองสุขภาพสัตว์น้ าํ ที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศผูส้ ่งออกสัตว์น้ าํ ซึ่งแสดงว่าสัตว์น้ าํ นั้น
ปราศจากโรคระบาดมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการนําสัตว์น้ าํ เข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่กรณีที่เป็ นซาก หรื อส่วนหนึ่งส่ วนใดของสัตว์น้ าํ ซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจมีโรคระบาดได้

22.วันที่ออกเอกสาร (Issue Date)

23.ผูท้ าํ การแทนผูน้ าํ เข้า (Attorney)

24.วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date)

26.ลายมือชื่อ (Signature)

25.วันที่หมดอายุ (Expire Date)

27.ตําแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Office Position and Emblem of Office)

1.หนังสื ออนุญาตนี้ออกให้โดย (Issued by)

2.ชื่อย่อ (Title)
DOF 2
3.เลขที่ (No.)

ที่
(No.)

สิ นค้าประมง (Fisheries Commodity)
พิกดั สิ นค้า/รายละเอียด
(HS Code)

ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า
(Trade Name/Registration no.)

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามัญ
(Scientific Name/Common Name)

ประเทศต้นกําเนิด
(Origin Country)

จํานวน,ปริ มาณ/หน่วย
(Quantity/Unit)

นํ้าหนักสุ ทธิ/หน่วย
(Net Weight/Unit)

ขนาด/หน่วย
(Size/Unit)

มูลค่า(บาท)
(Value (Baht))

รวม (Summary)
22.วันที่ออกเอกสาร (Issue Date)

23.ผูท้ าํ การแทนผูน้ าํ เข้า (Attorney)

24.วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date)

25.วันที่หมดอายุ (Expire Date)

26.ลายมือชื่อ (Signature)

27.ตําแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Office)

ใบกํากับสิ นค้า/ลําดับ/
แหล่งที่มา
(Invoice/No/Source)

