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ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า
สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๒ วรรคสี่ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สัตว์น้ํา” หมายความว่า สัตว์น้ําตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ยกเว้น
ชนิดพันธุ์สัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
“ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่มีส่วนผสมของสัตว์น้ําผสมอยู่เกินร้อยละยี่สิบ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูป
“สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูป” หมายความว่า สิ่งประดิษฐ์ที่ทําขึ้นจากสัตว์น้ําหรือมีชิ้นส่วนสัตว์น้ํา
เป็นส่วนประกอบและผ่านกรรมวิธีแปรสภาพ พร้อมใช้งานเพื่อการอุปโภค
“วันนําเข้า” หมายความว่า วันที่ยานพาหนะหรือสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร
ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่กรณีการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่เรือประมงไทย
จับได้จากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้ยื่นคําขออนุญาต
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา ให้แนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบ
(๒.๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๒.๒) สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจของนิติบุคคล
(๓) ในกรณีที่มอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่นคําขอแทน ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย
(๓.๑) หนังสือมอบอํานาจ
(๓.๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ
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(๔) เอกสารอื่น ใดที่ แ สดงได้ว่า มิใ ช่สัต ว์น้ํา ที่ไ ด้มาจากการทําการประมงหรื อได้ มาจากการ
ทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๕) กรณี ยื่ น ผ่ า นระบบเชื่ อ มโยงคํ า ขอกลางและระบบสนั บ สนุ น ใบอนุ ญ าตและใบรั บ รอง
ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ผู้ยื่นคําขอต้องเป็นผู้ผ่านการลงทะเบียน
เข้าใช้งานระบบ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเอกสารตาม (๔)
ข้อ ๖ การยื่นคําขออนุญาตให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ให้ ยื่ น ณ กองควบคุ ม การค้ า สั ต ว์ น้ํ า และปั จ จั ย การผลิ ต
กรมประมง หรือศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา หรือด่านตรวจสัตว์น้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) ในพื้นที่จังหวัดอื่น นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ
(ก) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา หรือด่านตรวจสัตว์น้ํา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(ข) สํานักงานประมงจังหวัดในกรณีที่ไม่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ํา
(๓) ยื่นผ่านระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต
ของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW)
(๔) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําได้มาจากการทําการประมง
โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แยกการนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําโดยระบุวัตถุประสงค์ในการนําเข้า
ซึ่งให้พิจารณาจากปริมาณที่นําเข้า หรือวัตถุประสงค์สําคัญ ดังนี้
(๑) นําเข้าเพื่อการค้า หมายความว่า การนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาเพื่อจําหน่าย
ภายในประเทศ
(๒) นําเข้าเพื่อการส่งออก หมายความว่า การนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาเพื่อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่มีการจําหน่ายภายในประเทศ แต่เป็นเพียงการนําเข้ามาเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ํา
หรือเปลี่ยนอากาศหรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุ
(๓) นําเข้าเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หมายความว่า การนําสัตว์น้ําเข้ามาเพื่อเลี้ยงดูเป็นสัตว์น้ําสวยงาม
ทั้งนี้ ในปริมาณที่พอสมควร
(๔) นําเข้าเพื่อการเพาะเลี้ยง หมายความว่า การนําเข้าสัตว์น้ําขนาดเล็กมาเพื่อการเลี้ยง
เพื่อเพิ่มขนาดน้ําหนัก รวมทั้งเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปด้วย
(๕) นําเข้าเพื่อทําพันธุ์ หมายความว่า การนําเข้าสัตว์น้ําขนาดพ่อแม่พันธุ์เข้ามาเพื่อใช้ในการ
เพาะพันธุ์
(๖) นําเข้ามาเลี้ยงเพื่อการส่งออก หมายความว่า การนําเข้ามาเลี้ยงในช่วงเวลาหนึ่งแล้ว
ส่งออกไปโดยไม่มีการจําหน่ายภายในประเทศ โดยมีหนังสือประทับตรารับรองการตรวจสอบการนําเข้า
และส่งออกที่ถูกต้อง
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(๗) นําเข้าเพื่อการบริโภค หมายความว่า การนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาเพื่อเป็นอาหาร
หรือใช้ประกอบเป็นอาหาร
(๘) นําเข้าเพื่อการศึกษาวิจัย หมายความว่า การนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํามาเพื่อ
ทําการศึกษาวิจัย โดยมีโครงการศึกษาวิจัยประกอบการขออนุญาต
(๙) นําเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก หมายความว่า การนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาเพื่อ
แปรรูปเพื่อการส่งออกทั้งหมดหรือบางส่วน
(๑๐) นํ า เข้ า เพื่ อ การอื่ น หมายความว่ า การนํ า สั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า เข้ า มาโดยมี
วัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน (๑) - (๙)
ข้อ ๘ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําก่อนการนําเข้า
๑ วันทําการ เว้นแต่การนําติดตัวเข้ามาให้ขออนุญาตในวันนําเข้าก็ได้
ข้อ ๙ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ
กรณีที่คําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้ง
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ถือว่าคําขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่
พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผ้ขู อรับใบอนุญาตทราบ
กรณี ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาเห็ น ควรอนุ ญ าต ให้ อ อกใบอนุ ญ าตให้ นํ า เข้ า สั ต ว์ น้ํ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๐ เมื่อสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํามาถึงศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําหรือด่าน
ตรวจสัตว์น้ําให้ผู้นําเข้าแสดงใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าดังต่อไปนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท่าเข้า
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้ถูกต้องตามใบอนุญาต
๑๐.๑ การนําเข้าโดยเรือประมง เรือขนถ่ายหรือเรือขนส่งสัตว์น้ําเป็นการเฉพาะ
ต้องแสดงสําเนาแบบรายงานผลการตรวจเรือ (Port inspection Report) หรือใบรับรองการจับสัตว์น้ํา
(Catch Certificate) และใบกํ ากั บการซื้ อขาย (Invoice) หรื อใบตราส่ งสิ นค้ าทางทะเล (Bill of lading)
(ถ้ามี)
๑๐.๒ การนําเข้าที่มิใช่การนําเข้าตาม ๑๐.๑ ต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ํา
(Catch Certificate) หรือสําเนาการแจ้งนําสินค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance) หรือสําเนา
ใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ที่ อ อกโดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ และใบกํ า กั บ การซื้ อ ขาย (Invoice) และใบตราส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศ
(Air waybill) หรือใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of lading) (ถ้ามี)
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ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับกับสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ดังต่อไปนี้
(๑) สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําติดตัวนําเข้าพอสมควร
(๒) สินค้าที่ถูกส่งกลับ
ข้อ ๑๑ กรณีตรวจสอบสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําแล้ว พบว่าถูกต้องครบถ้วน ซึ่งมีเอกสาร
แสดงได้ว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์นั้นได้มาจากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจปล่อยสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตที่ออกตามประกาศนี้จะมีผลเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ต่ อ เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ต รวจสอบสั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า มี ช นิ ด พั น ธุ์ ขนาด จํ า นวน
หรือปริมาณถูกต้องตามที่ระบุในใบอนุญาต
ข้อ ๑๓ ใบอนุญาตตามประกาศนี้มีอายุหกสิบวันนับแต่วันที่อนุญาต
ข้อ ๑๔ คําขอรับใบอนุญาตใดที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้เป็นคําขอที่ยื่นตามประกาศนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ ใบอนุญาตที่ได้ ออกให้ตามประกาศกรมประมง ลงวัน ที่ ๒๙ ธัน วาคม ๒๕๕๘
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นผล
ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

ใบคําขออนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(Application form for Aquatic Animal or Aquatic Animal Product Import Permit)
1. ยื่นคําขอต่อ (Submit to)
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารศูนย์บริการ S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร./โทรสาร
0 2134 0504

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 1
3. เลขที่ (No.)
11501000115814231
5. ผู้ส่งออก (จากประเทศต้นทาง) (Exporter of Exporter Country)
SHENZHEN SHUNCHENG IMPORT&PORT CO.,LTD 207 TWO
LAY PODIUM COMOREHENSIVE VILLAGE , SHENZHEN CHINA

4. ผู้นําเข้า (Importer) เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/ลําดับสาขา (Tax No./Branch)
0115537002361/00001
บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จํากัด
184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนน
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310, 02-298-0025, 02-2980025
6. วัตถุประสงค์ (Purpose)
7. วันที่นําเข้า (Arrival Date)
8. นําเข้าโดยทาง (Mean of Transport)
เพื่อการค้า/บริโภค (T)
25/12/2558
เครื่องบิน/อากาศ (Plane/Air)
9. ชื่อ/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight)
10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.) YMLU5301926 TCLU1322972
YMLU5358222
YMLU5300940 SZLU9884353 SZLU9890649 YMLU5317157 YMLU5369103
S LEELAWADEE / 4600-03923 / เรือบรรทุกสัตว์น้ํา /2,989.00 ตันกรอส
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
กว้าง 82.82 เมตร ยาว 14.50 เมตร ลึก 5.44 เมตร
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
11. สถานทีผ่ ลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage)
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้อง
2301 ซ.ศูนย์วจิ ัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

12. ประเทศต้นทางบรรทุก
(Consignment Country)
US สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES )

14. ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตว์น้ํา
(Fisheries Port (Release Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

15. นําเข้าทางด่านศุลกากร
(Customs Port (Discharge Port))
เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

16. ท่าเทียบเรือ
(Intended port of call)
ท่าเรือหมายเลข 21 A นานา
พรรณ เอ็นเตอร์ไพรซ์

17. สถานที่เก็บสินค้า (Production Facilities)
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วสิ (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72
อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจยั 12ถนนรัชดาภิเษก ห้วย
ขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

18.  ตีกลับ (Return Cargo)
เพราะ สินค้ามีสิ่งปลอมปน สินค้ามีสิ่ง
ปลอมปน สินค้ามีส่งิ ปลอมปน สินค้ามี
สิ่งปลอมปน สินค้ามีสงิ่ ปลอมปน

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

13. เข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ํา
(Fisheries Port (Discharge Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

20. เอกสารอ้างอิง (Reference)
1. สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําทีม่ าจากการทําการประมง ต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้ํา จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
2. สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําทีม่ าจากการเพาะเลี้ยง ต้องมีใบรับรองการได้มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรองจากรัฐบาล
3. เอกสารอื่นใดจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ที่แสดงว่าสัตว์นา้ํ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําได้มาจากการเพาะเลี้ยงหรือ
การทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายAREP No. NNNNNNNNNNNNNNNNN
ใบกํากับสินค้า TLR39276, 16/12/2558 , ใบตราส่งสินค้า TMIS-3809,16/12/2558
ใบรับรองการจับสัตว์น้ํา NNNNNNNNNNNNNNNNN
21. วันที่เขียนคําขอ (Application Date)
22. ผู้ทําการแทนผู้นําเข้า (Attorney)
25/12/2558
1830300001372 นางสาวชนกขวัญ กะลาสี
23. วันที่ยื่นคําขอ (Submitted Date)
25/12/2558
24. วันที่ลงรับคําขอ (Accepted Date)
25/12/2558

25. ลายมือชื่อ (Signature)

26. ตําแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Government Office)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.0, 01/04/2559 _TH_V1.5, 29/12/2558

หน้า 1 จาก 2

1. ยื่นคําขอต่อ (Submit to )

A

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 1
3. เลขที่ (No.)
สินค้าประมง (Fisheries Commodity)

ที่(N
o)
1

2

พิกัดสินค้า /รายละเอียด
(HS Code)
0303.89.19 000/KGM =
ปลากะพงแดง
(Lutjanus campechanus)
ทั้งตัว แช่แข็ง
0302.89.19 000/KGM =
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus
niphonius) ทั้งตัว แช่เย็น

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามัญ
ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า
(Scientific Name/
(Trade Name /Registration no.)
Common Name)
Lutjanus campechanus /
ปลากะพงแดง
(Lutjanus campechanus)
Snapper
ทั้งตัว แช่แข็ง
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus niphonius)
ทั้งตัว แช่เย็น

Scomberomorus
niphonius / Japanese
Spanish mackerel

จํานวน,ปริมาณ/
หน่วย
(Quantity/Unit)

น้ําหนักสุทธิ/
หน่วย
(Net Weight/Unit)

สหรัฐอเมริกา
(UNITED STATES
)

7,185.00
กิโลกรัม

7,185.00
กิโลกรัม

-

สหรัฐอเมริกา
(UNITED STATES
)

100.00
กิโลกรัม

100.00
กิโลกรัม

-

ประเทศต้นกําเนิด
(Origin Country)

ขนาด/หน่วย
(Size/Unit)

9,999,900,000.00 9,999,900,000.00

7,285.00
กิโลกรัม

รวม (Summary)
21. วันที่เขียนคําขอ (Application Date)

22. ผู้ทําการแทนผู้นําเข้า (Attorney)

23. วันที่ยื่นคําขอ (Submitted Date)

24. วันที่ลงรับคําขอ (Accepted Date)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.0, 01/04/2559 FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558

25. ลายมือชื่อ (Signature)

7,285.00
กิโลกรัม

-

มูลค่า (บาท)
(Value (Baht))

ใบกํากับสินค้า
/ลําดับ/แหล่งที่มา
(Invoice/No./Source)

139,230.93 3 SL/PNG/
MIS-03/15 ,
03/08/2558
(1)/(C)
20,000.00 3 SL/PNG/
MIS-03/15 ,
03/08/2558
(2)/(F)
9,999,900,000.00

159,230.93

26. ตําแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Government Office)

หน้า 2 จาก 2

ใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(Aquatic Animal or Aquatic Animal Product Import Permit)
1. ใบอนุญาตนี้ออกให้โดย (Issued by)
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารศูนย์บริการ S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร./โทรสาร 0
2134 0504
4. ผู้นําเข้า (Importer) เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/ลําดับสาขา (Tax No./Branch)
0115537002361/00001
บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จํากัด
184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310, 02-298-0025, 02-298-0025

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 2
3. เลขที่ (No.)
11501100115814231
5. ผู้ส่งออก (จากประเทศต้นทาง) (Exporter of Exporter Country)
SHENZHEN SHUNCHENG IMPORT&PORT CO.,LTD 207 TWO
LAY PODIUM COMOREHENSIVE VILLAGE , SHENZHEN CHINA

6. วัตถุประสงค์ (Purpose)
7. วันที่นําเข้า (Arrival Date)
8. นําเข้าโดยทาง (Mean of Transport)
เพื่อการค้า/บริโภค (T)
25/12/2558
เครื่องบิน/อากาศ (Plane/Air)
10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.) YMLU5301926 TCLU1322972
9. ชื่อ/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight)
S LEELAWADEE / 4600-03923 / เรือบรรทุกสัตว์น้ํา /2,989.00 ตันกรอส YMLU5358222 YMLU5300940 SZLU9884353 SZLU9890649 YMLU5317157 YMLU5369103
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
กว้าง 82.82 เมตร ยาว 14.50 เมตร ลึก 5.44 เมตร
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880

12. ประเทศต้นทางบรรทุก
11. สถานทีผ่ ลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage)
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้อง (Consignment Country)
US สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES )
2301 ซ.ศูนย์วจิ ัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
13. เข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ํา
(Fisheries Port (Discharge Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

14. ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตว์น้ํา
(Fisheries Port (Release Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

15. นําเข้าทางด่านศุลกากร
(Customs Port (Discharge Port))
เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

16. ท่าเทียบเรือ
(Intended port of call)
ท่าเรือหมายเลข 21 A นานา
พรรณ เอ็นเตอร์ไพรซ์
19. รายละเอียดการอนุญาต
--ตามบัญชีแนบท้าย-(--Details--)

18.  ตีกลับ (Return Cargo)
17. สถานที่เก็บสินค้า (Production Facilities)
เพราะ สินค้ามีสิ่งปลอมปน สินค้ามีสิ่ง
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วสิ (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72
ปลอมปน สินค้ามีส่งิ ปลอมปน สินค้ามี
อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจยั 12ถนนรัชดาภิเษก ห้วย
ขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สิ่งปลอมปน
20. เอกสารอ้างอิง (Reference) AREP No. NNNNNNNNNNNNNNNN ใบคําขออนุญาตให้นาํ เข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ํ 11501000115814231 ลงรับคํา
ขอวันที่ 25/12/2558 , ใบกํากับสินค้า TLR39276, 16/12/2558 , ใบตราส่งสินค้า TMIS-3809,16/12/2558
21. เงื่อนไขในใบอนุญาต (Conditions)
1. ผู้รับอนุญาตต้องนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น ใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้รับอนุญาตสามารถใช้นําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรได้เพียง 1 ครั้ง
2. ก่อนนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ําได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เตรียมการตรวจสอบต่อไป
3. ผู้รับอนุญาตจะต้องนําเอกสารที่แสดงว่าได้มาจากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายหรือการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ
4. สัตว์น้ําที่ผรู้ ับอนุญาตจะนําเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด และปริมาณถูกต้องตรงกับที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต หรือไม่เกินกว่าทีก่ ําหนดไว้ในใบอนุญาต
5. ใบอนุญาตจะมีผลเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจสอบสัตว์นา้ํ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ํ แล้ว
6. กรณีสัตว์น้ําทีเ่ ฝ้าระวังโรคระบาด ผู้รับอนุญาตจะต้องนําหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ําที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้ํา ซึ่งแสดงว่าสัตว์นา้ํ นั้นปราศจาก
โรคระบาดมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่กรณีที่เป็นซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์นา้ํ ซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจมีโรคระบาดได้
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1. ใบอนุญาตนี้ออกให้โดย (Issued by)

A

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 2
3. เลขที่ (No.)
สินค้าประมง (Fisheries Commodity)

ที่(N
o)
1

2

พิกัดสินค้า /รายละเอียด
(HS Code)
0303.89.19 000/KGM =
ปลากะพงแดง
(Lutjanus campechanus)
ทั้งตัว แช่แข็ง
0302.89.19 000/KGM =
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus
niphonius) ทั้งตัว แช่เย็น

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามัญ
ประเทศต้นกําเนิด
ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า
(Scientific Name/
(Origin Country)
(Trade Name /Registration no.)
Common Name)
Lutjanus campechanus สหรัฐอเมริกา
ปลากะพงแดง
/ Snapper
(Lutjanus campechanus)
(UNITED STATES )
ทั้งตัว แช่แข็ง
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus niphonius)
ทั้งตัว แช่เย็น

Scomberomorus
niphonius / Japanese
Spanish mackerel

จํานวน,ปริมาณ/
หน่วย
(Quantity/Unit)

น้ําหนักสุทธิ/
หน่วย
(Net Weight/Unit)

7,185.00
กิโลกรัม

7,185.00
กิโลกรัม

-

100.00
กิโลกรัม

100.00
กิโลกรัม

-

สหรัฐอเมริกา
(UNITED STATES )

9,999,900,000.00 9,999,900,000.00

ขนาด/หน่วย
(Size/Unit)

มูลค่า (บาท)
(Value (Baht))

ใบกํากับสินค้า
/ลําดับ/แหล่งที่มา
(Invoice/No./Source)

139,230.93 3 SL/PNG/
MIS-03/15 ,
03/08/2558
(1)/(C)
20,000.00 3 SL/PNG/
MIS-03/15 ,
03/08/2558
(2)/(F)
9,999,900,000.00
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