เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประกาศกรมประมง
เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรป
พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้ผู้ส่งออกสัตว์น้ํา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ําหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํานั้นได้มาจากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
เพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรป พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“สั ต ว์ น้ํ า ” หมายความว่ า สั ต ว์ น้ํ า ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประมง ยกเว้ น ชนิ ด สั ต ว์ น้ํ า
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖๕ แห่งกฎหมายว่าด้วยการประมง
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรป
ให้ยื่นคําขอแจ้งดําเนินการส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําผ่านระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW)
โดยลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นคําขอผ่านระบบได้ ให้ยื่นคําขอตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ เพื่อแสดงว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นได้มาจากการทําการประมงโดยชอบ
ด้ ว ยกฎหมายให้ ผู้ ส่ ง ออกสั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า ต้ อ งแสดงสํ า เนาคํ า ขอใบรั บ รองสุ ข อนามั ย
และสําเนาคําขอใบรับรองการจับสัตว์น้ํา หรือสําเนาคําขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ํา กรณีสัตว์น้ํา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ได้มาจากการทําการประมงและอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ ๐๓ และตอนที่ ๑๖
ยกเว้นสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ได้มาจากหอยฝาเดียวและหอยสองฝา เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบประกอบพิธีการส่งออก
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

ใบคําขอแจ้งดําเนินการส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(Application form for Export Inform of Aquatic Animal or Aquatic Animal Product)
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 3
3. เลขที่ (No.)
11501010115814231
5. ผู้นําเข้า (ประเทศปลายทาง) (Importer of Destination country)
SHENZHEN SHUNCHENG IMPORT&PORT CO.,LTD 207 TWO LAY
PODIUM COMOREHENSIVE VILLAGE , SHENZHEN CHINA

4. ผู้ส่งออก (Exporter) 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. วันที่ส่งออก (Departure Date)
8. ส่งออกโดยทาง (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)
YMLU5358222
YMLU5300940 SZLU9884353 SZLU9890649 YMLU5317157 YMLU5369103 YMLU5368088
S LEELAWADEE / 4600-03923 / เรือบรรทุกสัตว์น้ํา /2,989.00 ตัน
YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
กรอส กว้าง 82.82 เมตร ยาว 14.50 เมตร ลึก 5.44 เมตร
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
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.ศูนย์วิจัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
13. ออกทางด่านตรวจสัตว์น้ํา
(Fisheries Port (Load Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

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

15. ออกทางด่านศุลกากร
(Customs Port (Load Port))
เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

12. ประเทศต้นทางบรรทุก
(Consignment Country)
US สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES )
16. ท่าเทียบเรือ
(Intended port of call)
ท่าเรือหมายเลข 21 A นานาพรรณ
เอ็นเตอร์ไพรซ์

19. รายละเอียดสินค้าประมง
18. ประเทศปลายทาง
17. สถานที่เก็บสินค้า (Production Facilities)
--ตามบัญชีแนบท้าย-ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วสิ (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 (Destination Country)
(--Details--)
อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12ถนนรัชดาภิเษก ห้วย US สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES )
ขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
20. เอกสารอ้างอิง (Reference)
สัตว์นา้ํ หรือผลิตภัณฑ์สตั ว์นา้ํ ที่มาจากการทําการประมง ต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้ํา หรือใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ํา หรือเอกสารอืน่ ใดจากหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ที่แสดงว่าสัตว์นา้ํ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําได้มาจากการเพาะเลี้ยงหรือการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย

21. วันที่เขียนคําขอ (Application Date)
25/12/2558

22. ผู้ทําการแทนผู้ส่งออก (Attorney)
1830300001372 นางสาวชนกขวัญ กะลาสี

23. วันที่ยื่นคําขอ (Submitted Date)
25/12/ 2558

25. ลายมือชื่อ (Signature)

24. วันที่ลงรับคําขอ (Accepted Date)
25/12/ 2558

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

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 08/08/2559FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558

หน้า 1 จาก 2

1. ยื่นคําขอต่อ (Submit to )

A

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

ที่
(No)
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

ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า
(Trade Name /Registration no.)

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ชื่อวิทยาศาสตร์
(Scientific Name)

ปลากะพงแดง
(Lutjanus campechanus)
ทั้งตัว แช่แข็ง

Snapper

Lutjanus campechanus

ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus niphonius)
ทั้งตัว แช่เย็น

Japanese Spanish
mackerel

Scomberomorus
niphonius

จํานวน,ปริมาณ/
หน่วย
(Quantity/Unit)

น้ําหนักสุทธิ/
หน่วย
(Net Weight/Unit)

7,185.00
กิโลกรัม

7,185.00
กิโลกรัม

-

100.00
กิโลกรัม

100.00
กิโลกรัม

-

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

รวม (Summary)
21. วันที่เขียนคําขอ (Application Date)

22. ผู้ทําการแทนผู้ส่งออก (Attorney)

23. วันที่ยื่นคําขอ (Submitted Date)

24. วันที่ลงรับคําขอ (Accepted Date)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 08/08/2559DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558

25. ลายมือชื่อ (Signature)

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

หน้า 2 จาก 2

