ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการยืน่ คําขอและการอนุญาตนําสัตว์น้ าํ บางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2547
………………………………………
โดยที่ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 มาตรา 54 ได้กาํ หนดห้ามนําสัตว์น้ ําชนิ ดหนึ่ งชนิ ดใด
ตามที่ได้ระบุชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดย
ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการยื่นคําขอและการอนุญาตในการดังกล่าวไว้ในระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขอและการอนุ ญาตนําสัตว์น้ าํ ที่มีชีวิตบางชนิ ดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2537
ซึ่งกรมประมงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุ งให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.
2545 อธิ บดีกรมประมงจึงออกระเบียบกําหนดวิธีปฏิบตั ิราชการสําหรับการยื่นคําขอและการอนุญาตนําสัตว์
นํ้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า "ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขอและการอนุ ญาตนําสัตว์น้ าํ บางชนิ ด
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ 2547"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั กับเมื่อพ้นกําหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขออนุ ญาตนําสัตว์น้ าํ ที่มีชีวิตบางชนิ ดเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2537
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
(1) สัตว์น้ าํ หมายความว่า สัตว์น้ ําชนิ ดที่ระบุชื่ อไว้ใ นพระราชกฤษฎี กาซึ่ ง ออกตามความใน
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490
(2) หนังสื ออนุญาต หมายความว่า หนังสื ออนุญาตให้นาํ สัตว์น้ าํ บางชนิ ดเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้เพื่ออนุญาตให้ผรู ้ ับอนุญาตนําสัตว์น้ าํ นั้นเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามมาตรา 54
แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490
(3) ผู ้ย่ื น คํา ขอ หมายความว่ า ผู ้ย่ื น คํา ขอหนัง สื อ อนุ ญ าตให้ นํา สั ต ว์น้ ําบางชนิ ด เข้า มาใน
ราชอาณาจักร
(4) ผู ้รั บ อนุ ญ าต หมายความว่ า ผู ้ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ นํ า สั ต ว์น้ ําบางชนิ ด เข้า มาใน
ราชอาณาจักร

(5) พนักงานเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจ หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจอนุ ญาตให้นาํ สัตว์
นํ้าบางชนิ ดเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 54 แห่ งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ซึ่ งเป็ นไปตาม
คําสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(6) การนําเข้า หมายความว่า การนําเข้าเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 5
ข้อ 5 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาดํา เนิ น การตามระเบี ย บนี้ ให้ แ ยกการนํา เข้า สั ต ว์ น้ ําตาม
วัตถุประสงค์ที่นาํ เข้า ดังนี้
(1) นําเข้าเพื่อการค้า หมายความว่า การนําสัตว์น้ าํ เข้ามาเพื่อจําหน่ายภายในประเทศ
(2) นําเข้าเพื่อการส่ งออก หมายความว่า การนําสัตว์น้ าํ เข้ามาเพื่อส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่
มีการจําหน่ายภายในประเทศ แต่เป็ นเพียงการนําเข้ามาเพื่อเปลี่ยนถ่ายนํ้าหรื อเปลี่ยนอากาศ
(3) นําเข้าเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หมายความว่า การนําสัตว์น้ าํ เข้ามาเพื่อเลี้ยงดูเป็ นสัตว์น้ าํ สวยงาม ทั้งนี้
ในปริ มาณที่พอสมควร
(4) นําเข้าเพื่อการเพาะเลี้ยง หมายความว่า การนําเข้าสัตว์น้ าํ ขนาดเล็กมาเพื่อการเลี้ยงเพื่อเพิ่มขนาด
นํ้าหนัก รวมทั้งเพื่อใช้เป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ต่อไปด้วย
(5) นําเข้าเพื่อทําพันธุ์ หมายความว่า การนําเข้าสัตว์น้ าํ ขนาดพ่อแม่พนั ธุเ์ ข้ามาเพือ่ ใช้ในการเพาะพันธุ์
(6) นําเข้ามาลี้ยงเพื่อการส่ งออก หมายความว่า การนําเข้ามาเลี้ยงในช่วงเวลาหนึ่งแล้วส่ งออกไป
โดยไม่มีการจําหน่ายภายในประเทศ โดยมีหนังสื อประทับตรารับรองการตรวจสอบการนําเข้าและ ส่ งออกที่
ถูกต้อง
(7) นําเข้าเพื่อการบริ โภค หมายความว่า การนําสัตว์น้ าํ เข้ามาเพื่อเป็ นอาหาร หรื อใช้ประกอบเป็ น
อาหาร
(8) นําเข้าเพื่อการศึกษาวิจยั หมายความว่า การนําเข้ามาเพื่อทําการศึกษาวิจยั โดยมีโครงการ
ศึกษาวิจยั ประกอบการขออนุญาต
(9) นําเข้าเพื่อการอื่น หมายความว่า การนําเข้ามาโดยมีวตั ถุประสงค์ที่นอกเหนื อจากที่กาํ หนดไว้
ใน (1) - (8)
ข้อ 6 ผูท้ ี่ประสงค์จะขอหนังสื ออนุญาตเพื่อนําสัตว์น้ าํ เข้ามาในราชอาณาจักร ให้ยนื่ คําขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ส่ วนอนุญาตและจัดการประมง สํานักบริ หารจัดการด้านการประมง กรมประมง หรื อ
(2) สํ า นั ก งานประมงจัง หวัด ในท้อ งที่ ในกรณี ผู ้ยื่ น คํา ขอประสงค์ จ ะนํา สั ต ว์น้ ํา เข้า มาใน
ราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรในจังหวัดนั้น หรื อ
(3) ด่านตรวจสัตว์น้ าํ ในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคําขอประสงค์จะนําสัตว์น้ าํ เข้ามาในราชอาณาจักรผ่านด่าน
ศุลกากรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ าํ นั้น
ข้อ 7 ให้ผูย้ ื่นคําขอกรอกข้อความในคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐาน
ประกอบคําขอดังต่อไปนี้ดว้ ย

(1) กรณี เป็ นบุคคลธรรมดา ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อ
สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) ในกรณี ที่เป็ นนิติบุคคล ให้แนบ
(2.1) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล
(2.2) สํา เนาทะเบี ย นบ้า นและสํา เนาบัต รประจํา ตัวประชาชนหรื อสํา เนาบัต รประจํา ตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐของกรรมการผูจ้ ดั การ หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ หรื อผูแ้ ทนอื่นใดของนิติบุคคล
(3) ในกรณี ที่มอบอํานาจให้ผอู ้ ื่นมายืน่ คําขอแทน ให้แนบหลักฐาน ต่อไปนี้ดว้ ย
(3.1) หนังสื อมอบอํานาจ
(3.2) สํา เนาทะเบี ย นบ้า นและสํา เนาบัต รประจํา ตัวประชาชนหรื อสํา เนาบัต รประจํา ตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐของผูร้ ับมอบอํานาจ
(4) สําเนาใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพในการประมง การค้าสิ นค้าสัตว์น้ าํ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ หรื อ
อุตสาหกรรมสัตว์น้ าํ (อนุญาต 6) สําหรับกรณี ที่เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพดังกล่าว
(5) สําเนาหนังสื อรับรองสุ ขภาพสัตว์น้ าํ ที่ออกให้โดยหน่ วยงานที่มีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของประเทศผูส้ ่ งออกสัตว์น้ าํ ซึ่งแสดงว่า สัตว์น้ าํ นั้นปราศจากโรคระบาด (สําหรับกรณี ที่ตอ้ งมีและสามารถ
นํามาแสดงล่วงหน้าได้)
(6) สําเนาหนังสื ออนุญาตครั้งที่ผา่ นมา ที่ได้ประทับตรารับรองการตรวจสอบถูกต้องแล้ว เว้นแต่
เป็ นการยืน่ คําขอครั้งแรก
(7) สําเนารายงานปริ มาณการนําเข้า -ส่ งออกสัตว์น้ าํ ตามข้อ 15 (2) สําหรับกรณี ที่เป็ นการนําเข้า
มาเลี้ยงเพื่อการส่ งออกตามข้อ 5 (6)
(8) รายละเอียดโครงการศึกษาวิจยั สําหรับกรณี ที่เป็ นการนําเข้าเพื่อการศึกษาวิจยั ตามข้อ 5 (8)
(9) เอกสารหรื อหลักฐานอื่นตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
ในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคําขอได้เคยยื่นคําขอไว้ในครั้งก่อน ๆ และมีเอกสารหลักฐานอย่างใดที่ได้ยื่นไว้น้ นั ยัง
ใช้อา้ งอิงเป็ นเอกสารหรื อหลักฐานประกอบคําขอได้ต่อไป พนักงานเจ้าหน้าที่จะผ่อนผันให้ไม่ตอ้ งแนเอกสาร
หลักฐานนั้นประกอบคําขออีกก็ได้
ข้อ 8 ในกรณี ที่เป็ นการขออนุญาตนําเข้าเพื่อการส่ งออก ให้ผยู ้ นื่ คําขอแจ้งรายการหรื อข้อความซึ่งระบุ
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ และอื่น ๆ ตามแบบที่กรมประมงกําหนดด้วย
ข้อ 9 เมื่ อได้รับคํา ขอแล้ว ให้พนักงานเจ้า หน้าที่ ล งทะเบี ย นรั บ คํา ขอและตรวจสอบความถู ก ต้อง
ครบถ้วนของคําขอและเอกสารหรื อหลักฐานประกอบคําขอนั้นหากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน
ก็ให้คืนคําขอและแจ้งให้ผยู ้ นื่ คําขอทราบภายใน 1 วันทําการ เพื่อทําการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ก็ให้ดาํ เนิ นการเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจเพื่อพิจารณา
ออกหนังสื ออนุ ญาตให้แก่ผูย้ ื่นคําขอนั้นภายในกําหนดเวลา 3 วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้ตรวจสอบในกรณี ที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจได้พิจารณาแล้วไม่อนุญาตตามคําขอ ก็ให้แจ้งผูย้ นื่ คําขอทราบโดยเร็ ว

ข้อ 10 ในการพิจารณาอนุญาตหรื อไม่อนุญาตตามคําขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจให้พิจารณา
โดยคํา นึ ง ถึ ง เจตนารมณ์ ค วามมุ่ ง หมายของพระราชบัญญัติก ารประมง พ.ศ.2490ในกรณี ที่ ก รมประมงมี
นโยบายใหม่ซ่ ึ งได้ประกาศกําหนดโดยชัดแจ้งเพื่อประโยชน์สาธารณะและเป็ นไปตามเจตนารมณ์ความมุ่ง
หมายของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ว่าไม่สมควรที่จะให้มีการนําสัตว์น้ าํ ชนิดหนึ่ งชนิ ดใดในกรณี
ใดเข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจถือปฏิบตั ิตามนโยบายนั้นอย่างเคร่ งครัด
ข้อ 11 หนังสื ออนุ ญาตที่ออกให้ตามระเบี ยบนี้ จะมี ผลเป็ นการอนุ ญาตโดยสมบู รณ์ ตามกฎหมาย
ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ลงนามและประทับตรารับรองไว้ในหนังสื ออนุญาตนั้นตามข้อ 13 แล้ว
ข้อ 12 ในการนําสัตว์น้ าํ ตามหนังสื ออนุ ญาตเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ผูร้ ับอนุ ญาตถื อปฏิบ ัติหรื อ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจได้กาํ หนดไว้ในหนังสื ออนุญาตนั้น ดังนี้
(1) ผูร้ ับอนุ ญาตต้องนําสัตว์น้ าํ เข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อ
อนุญาตเท่านั้น
(2) ก่อนนําสัตว์น้ าํ เข้ามาในราชอาณาจักร ผูร้ ับอนุญาตจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจํา
ด่านตรวจสัตว์น้ าํ หรื อสํานักงานประมงจังหวัดท้องที่ แล้วแต่กรณี ได้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทําการ
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่น้ นั ได้เตรี ยมการตรวจสอบต่อไป
(3) สัตว์น้ าํ ที่ผรู ้ ับอนุญาตจะนําเข้ามาในราชอาณาจักรต้องปราศจากโรคระบาด
(4) ผูร้ ับอนุญาตจะต้องนําหนังสื อรับรองสุ ขภาพสัตว์น้ าํ ที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของประเทศผูส้ ่ ง ออกสั ตว์น้ ํา ซึ่ ง แสดงว่า สัตว์น้ ํา นั้นปราศจากโรคระบาดมาแสดงต่ อพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ในการนําสัตว์น้ าํ นั้นเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่กรณี ที่เป็ นซากหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดขอสัตว์น้ าํ
ซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจมีโรคระบาดได้
(5) สัตว์น้ าํ ที่ผรู ้ ับอนุญาตจะนําเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีชนิ ด ขนาดและปริ มาณถูกต้องตรงกับที่
กําหนดไว้ในหนังสื ออนุญาต หรื อไม่เกินกว่าที่กาํ หนคไว้ในหนังสื ออนุญาต
(6) หนังสื ออนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ ผูร้ ับอนุญาตสามารถใช้นาํ สัตว์น้ าํ เข้ามาในราชอาณาจักรได้เพียง
1 ครั้ง
(7) เงื่อนไขอื่น ๆตามความเหมาะสม
ข้อ 13 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ าํ หรื อสํานักงานประมงจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท าํ หน้า ที่ ท่ี ด่า นตรวจสั ตว์น้ ํา แล้วแต่ ก รณี ทํา การตรวจสอบความถู ก ต้องของการนํา สัตว์น้ ํา เข้า มาใน
ราชอาณาจักรของผูร้ ั บอนุ ญาตหากการนํา เข้านั้นถูกต้องตามเงื่ อนไขที่ กาํ หนดไว้ในหนังสื ออนุ ญาต ก็ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบลงนามและประทับตรารับรองไว้ในหนังสื ออนุญาตนั้น แต่ในกรณีที่การนําเข้า
นั้นไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาํ หนคไว้ในหนังสื ออนุญาตห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผูต้ รวจสอบลงนามและ
ประทับตรารับรองดังกล่าว
ข้อ 14 กรณี ที่การนําสัตว์น้ าํ เข้ามาในราชอาณาจักรของผูร้ ับอนุ ญาตรายใดมีความจําเป็ นไม่อาจถื อ
ปฏิบตั ิหรื อดําเนิ นการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนคไว้ในข้อ 12 โดยถูกต้องพนักงานเจ้าหน้าที่ผูม้ ีอาํ นาจ

พิจารณาผ่อนผันให้ไม่ตอ้ งถือปฏิบตั ิหรื อดําเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้น
กรณี เงื่อนไขตามข้อ 12 (1) (5) และ (6) ทั้งนี้ให้ถือปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่ งครัด
ข้อ 15 เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามระเบียบนี้
(1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จดั ทําและรั บรองสํานาหนังสื ออนุ ญาตที่ ได้ประทับตรารั บรองแล้ว
มอบให้แก่ผรู ้ ับอนุญาตสําหรับใช้ประกอบการยืน่ คําขออนุญาตครั้งต่อไปด้วย
(2) กรณี ที่มีการออกหนังสื ออนุญาตสําหรับการอนุญาตนําเข้ามาเลี้ยงเพื่อการส่ งออกให้แก่ผูร้ ับ
อนุ ญาตรายใด ให้ผูร้ ับอนุ ญาตนั้นจัดทํารายงานปริ มาณการนําเข้า - ส่ งออกสัตว์น้ าํ ที่ได้นําเข้าตามหนังสื อ
อนุญาตนั้นจากหลักฐานการนําข้า - ส่ งออกที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานราชการได้ตรวจรับรองถูกต้อง
แล้ว และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจได้ทราบตามแบบที่กรมประมงกําหนดด้วย
ข้อ 16 การยืน่ คําขอ การออกหนังสื ออนุญาต และการประทับตรารับรองตามระเบียบนี้ให้ใช้ตามแบบ
ที่กรมประมงกําหนดหนังสื ออนุญาตตามระเบียบนี้ให้มีอายุ 60 วัน นับแต่วนั ที่อนุญาต
ข้อ 17 ให้ถือว่าคําขอที่ได้ยื่นไว้ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยืน่ คําขออนุญาตนําสัตว์น้ าํ ที่มีชีวิต
บางชนิ ดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2537 ก่อนวันที่ระเบียบนี้ มีผลใช้บงั คับและอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็ นคําขอที่ยื่นตามระเบียบนี้ โดยอนุ โลมให้หนังสื ออนุ ญาตที่ได้ออกให้ตามระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขออนุ ญาตนําสัตว์น้ าํ ที่มีชีวิตบางชนิ ดเข้ามาในราชอาณาจักร พ ศ.2537 ยังคง
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้ นผลโดยให้นาํ ข้อกําหนดของระเบียบดังกล่าวมาใช้บงั คับกับหนังสื ออนุ ญาตนั้นได้
เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ 18ให้อธิ บดีกรมประมงรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอาํ นาจพิจารณาหรื อวินิจฉัยชี้ขาดปั ญหา
อุปสรรคหรื อข้อขัดข้องในการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้คาํ วินิจฉัยของอธิบดีกรมประมงให้เป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2547
(นายสิ ทธิ บุณยรัตผลิน)
อธิบดีกรมประมง

