ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการยืน่ คําขอและการออกหนังสื อรับรองเพื่อการส่ งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต
ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ อง การส่ งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549 กําหนดให้การส่ งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตบางชนิ ดออกไปนอก
ราชอาณาจักรจะต้องมีหนังสื อรับรองจากกรมประมงเพื่อแสคงประกอบพิธีการศุลกากร นั้น
เพื่อให้การยื่นขอและการออกหนังสื อรับรองตามประกาศดังกล่าวเป็ นไปด้วยความถูกต้องและมีประ
สิ ทธิ ภพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 39 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกกรอง พ.ศ. 2539 กรม
ประมงจึ งออกระเบี ยบกําหนดวิธีปฏิ บตั ิราชการในการยื่นขอและการออกหนังสื อรั บรองการส่ งปลาทะเล
สวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักรไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า "ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขอและการออกหนังสื อรับรองเพื่อการ
ส่ งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 "
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั กับเมื่อพ้นกําหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
(1) ปลาทะเลสวยงาม หมายความว่า ปลาทะเลสวยงามที่ มีชี วิตตามบัญชี ท ้ายประกาศกระทรวง
พาณิ ชย์ เรื่ อง การส่ งปลาทะเลที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ. ศ. 2549 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549
(2) การเพาะพันธุ์ หมายความว่า การขยายพันธุ์ปลาทะเลสวยงามในที่กกั ขังโดยวิธีผสมเทียม โดยวิธี
เลียนแบบธรรมชาติ หรื อโดยวิธีอื่นใด
(3) การนําเข้า หมายความว่า การนําปลาทะเลสวยงามเข้า มาในราชอาณาจัก ร โดยได้รับอนุ ญ าต
ถูกต้องตามกฎหมาย
(4) หนังสื อรับรอง หมายความว่า หนังสื อรับรองเพื่อการส่ งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอก
ราชอาณาจักร
(5) หนังสื อรับรองว่าเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ์ หมายความว่า หนังสื อรับรองซึ่ ง
กรมประมงออกให้แก่ผยู ้ นื่ คําขอเพื่อรับรองว่าปลาทะเลสวยงามที่ผยู ้ นื่ คําขอจะส่ งออกนั้นได้จากการเพาะพันธุ์

(6) หนังสื อรับรองว่าเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการนําเข้า หมายความว่า หนังสื อรับรองซึ่ งกรม
ประมงออกให้แก่ผยู ้ นื่ คําขอเพื่อรับรองว่า ปลาทะเลสวยงามที่ผยู ้ นื่ คําขอจะส่ งออกนั้นได้จากการนําเข้า
(7) หนังสื อรับรองว่าเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ส่งออกเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ หรื อกรณี อื่นที่ไม่ใช่เพื่อ
การค้า หมายความว่า หนังสื อรับรองซึ่งกรมประมงออกให้แก่ผยู ้ นื่ คําขอเพื่อรับรองว่าปลาทะเลสวยงามที่ผยู ้ ื่น
คําขอจะส่งออกนั้นเป็ นการส่ งออกเพื่อศึกษาวิเคราะห์ หรื อเป็ นการส่งออกเพื่อการอื่นที่มิใช่เพื่อการค้า
(8) ผูย้ ื่นคําขอ หมายความว่า ผูย้ ื่นคําขอหนังสื อรับรองเพื่อการส่ งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไป
นอกราชอาณาจักร
ข้อ 4 ให้อธิ บดีกรมประมงเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้ และให้สํานักบริ หารจัดการด้านการประมง
เป็ นหน่ วยงานกลางรั บผิดชอบบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามระเบี ยบนี้ กับให้สํานักวิจยั และพัฒนาประมง
ชายฝั่งกําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิจยั การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ชายฝั่งและสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ชายฝั่ง
เพื่อการดําเนินการตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่มีปัญหาอุปสรรคหรื อข้อขัดข้องในการดําเนินการตามระเบียบนี้ ให้อธิบดีกรมประมงเป็ นผู ้
มีอาํ นาจพิจารณาหรื อวินิจฉัยชี้ขาด และจะกําหนดให้ผ่อนผันการบังคับใช้ส่วนใด ๆ ของระเบียบนี้ สําหรับ
กรณี ใดตามความจําเป็ นและสมควรก็ได้
หมวด 1
บททัว่ ไป
ข้อ 5 หนังสื อรับรองตามระเบียบนี้มี 3 ประเภท คือ
(1) หนังสื อรับรองว่าเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ์
(2) หนังสื อรับรองว่าเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการนําเข้า
(3) หนังสื อรับรองว่าเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ส่งออกเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ หรื อกรณี อื่นที่มิใช่เพื่อ
การค้า
ข้อ 6 หนังสื อรั บรองตามระเบี ยบนี้ จะออกให้ได้เฉพาะแก่ ผูส้ ่ งออกปลาทะเลสวยงามที่ มีชีวิตตาม
หนังสื อรับรองนั้น
หมวด 2
การขอหนังสื อรับรองว่าเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ์
ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการดําเนิ นการออกหนังสื อรับรองตามหมวดนี้ ให้แยกการขอหนังสื อรับรอง
ว่าเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ออกเป็ น 3 กรณี คือ
(1) กรณี ผยู ้ นื่ คําขอเป็ นผูเ้ พาะพันธุ์ปลาทะเลสวยงามที่จะส่ งออกนั้นเอง
(2) กรณี ผยู ้ นื่ คําขอเป็ นผูร้ วบรวมปลาทะเลสวยงามที่จะส่ งออกนั้น

(3) กรณี ผยู ้ นื่ คําขอเป็ นทั้งผูเ้ พาะพันธุ์และผูร้ วบรวมปลาทะเลสวยงามที่จะส่ งออกนั้น
ส่วนที่ 1
การขอหนังสื อรับรองโดยผูเ้ พาะพันธ์ปลาทะเลสวยงาม
ข้อ 8 กรณี ผูย้ ื่นคําขอเป็ นผูเ้ พาะพันธุ์ปลาทะเลสวยงามที่จะส่ งออกนั้นเอง ให้ยื่นคําขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ ณ สถานที่ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี ที่ปลาทะเลสวยงามมาจากฟาร์ มเพาะพันธุ์ซ่ ึ งตั้งอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอ
ณ ส่ วนอนุญาตและจัดการประมง สํานักบริ หารจัดการด้านการประมง
(2) กรณี ที่ปลาทะเลสวยงามมาจากฟาร์ มเพาะพันธุ์ซ่ ึ งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่ น ให้ยื่นคําขอ ณ
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่ง หรื อสถานี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ชายฝั่ง ซึ่ งฟาร์ มเพาะพันธุ์น้ นั ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ข้อ 9 ให้ผยู ้ ื่นคําขอกรอกข้อความในคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานประกอบคํา
ขอด้วยดังต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นบุคคลธรรมดา ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนา
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) ในกรณี ที่เป็ นนิติบุคคล ให้แนบ
(2.1) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล
(2.2) สําเนาทะเบี ยนบ้า น และ สําเนาบัตรประจํา ตัวประชาชนหรื อสําเนาบัตรประจํา ตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐขอกรรมการผูจ้ ดั การ หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ หรื อผูแ้ ทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น
(3) ในกรณี ที่มอบอํานาจให้ผอู ้ ื่นมายืน่ คําขอแทน ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ดว้ ย
(3.1) หนังสื อมอบอํานาจ
(3.2) สํา เนาทะเบี ย นบ้า น และสํา เนาบัตรประจํา ตัวประชาชนหรื อสํา เนาบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐของผูร้ ับมอบอํานาจ
(4) สําเนาใบอนุ ญาตให้ประกอบอาชี พในการประมง การค้าสิ นค้าสัตว์น้ ํา ผลิ ตภัณฑ์สัตว์น้ าํ
หรื ออุตสาหกรรมสัตว์น้ าํ (อนุญาต 6) สําหรับกรณี ที่เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพดังกล่าว
(5) สําเนาใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่ งออก (ถ้ามี)
(6) สําเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ าํ กับกรมประมง
(7) เอกสารหรื อหลักฐานอื่ นตามที่ กรมประมงประกาศกําหนดเพื่อประโยชน์ในการอํานวยความ
สะดวกแก่ผยู ้ ื่นคําขอ เอกสารหลักฐานใดที่ผยู ้ ื่นคําขอเคยยืน่ ไว้ในการยืน่ คําขอคราวก่อน ๆ และยังสามารถใช้

ตรวจสอบหรื ออ้างอิงเป็ นเอกสารหรื อหลักฐานประกอบคําขอได้ต่อไป พนักงานเจ้าหน้าที่จะกําหนดให้ผูย้ ื่น
คําขอรายนั้นไม่ตอ้ งแนบเอกสารหลักฐานนั้นสําหรับประกอบคําขออีกก็ได้
ข้อ 10 เมื่ อได้รับคําขอแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนรั บคําขอและตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานนั้น แล้วดําเนินการต่อไปดังนี้
(1) กรณี ที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนคําขอกับเอกสารหลักฐาน และแจ้งให้ผยู ้ นื่
คําขอทราบภายใน 1 วันทําการ เพื่อทําการแก้ไขให้ถูกต้องและยืน่ ใหม่ต่อไป
(2) กรณี ที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้ออกใบนัดหมายแก่ผูอ้ ื่นคําขอให้มารับหนังสื อ
รั บรองภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ออกใบนัดหมาย แล้วดําเนิ นการตรวจสอบและพิจารณาในการออก
หนังสื อรับรองตามคําขอนั้นต่อไป
ข้อ 11 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาํ เนิ นการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริ งว่าปลาทะเลสวยงามตามคําขอ
นั้นเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์จริ งกรณี เป็ นคําขอที่ยนื่ ตามข้อ 8 (1) จะแจ้งให้สถาบันวิจยั
สัตว์น้ าํ สวยงามและพรรณไม้น้ าํ หรื อสํานักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่ งหรื อหน่วยงานอื่นตามที่เห็นสมควร
เป็ นผูด้ าํ เนินการตรวจสอบให้ดว้ ยก็ได้
ข้อ 12 เมื่อได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบเสร็ จแล้ว ให้เสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมประมงหรื อผูซ้ ่ ึงอธิ บดี
มอบหมาย เพื่อพิจารณาออกหนังสื อรับรองตามคําขอนั้นให้แก่ผอู ้ ื่นคําขอภายในเวลาที่กาํ หนดต่อไปในกรณี ที่
อธิ บดีกรมประมงหรื อผูซ้ ่ ึ งอธิ บดีมอบหมายพิจารณาแล้วมีคาํ สั่งไม่ออกหนังสื อรับรองให้ตามคําขอนั้นหรื อ
ออกหนังสื อรับรองให้เพียงบางส่ วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผูย้ นื่ คําขอภายในกําหนดเวลาดังกล่าวด้วย
ส่ วนที่ 2
การขอหนังสื อรับรองโดยผูเ้ พาะพันธุ์และผูร้ วบรวมปลาทะเลสวยงาม
ข้อ 13 กรณี ผูย้ ื่นคําขอเป็ นผูร้ วบรวมปลาทะเลสวยงามที่จะส่ งออกนั้น และกรณี ผูย้ ื่นคําขอเป็ นทั้งผู ้
เพาะพันธุ์และผูร้ วบรวมปลาทะเลสวยงามที่ จะส่ งออกนั้น ให้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ณ สถานที่
ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่ปลาทะเลสวยงามมาจากสถานที่รวบรวมซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอ ณ
ส่ วนอนุญาตและจัดการประมง สํานักบริ หารจัดการด้านการประมง
(2) กรณี ที่ ป ลาทะเลสวยงามมาจากสถานที่ ร วบรวมซึ่ ง ตั้ง อยู่ ใ นเขตจัง หวัด อื่ น ให้ ยื่ น คํา ขอ ณ
สํานักงานประมงจังหวัดท้องที่
ข้อ 14 คําขอตามข้อ 13 ให้ผูย้ ื่นคําขอกรอกข้อความในคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน และแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอด้วยดังต่อไปนี้
(1) เอกสารหลักฐานตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 9 (1) (2) (3) (4) และ (5)

(2) สํานาหลักฐานการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ าํ กับกรมประมง สําหรับกรณี ผยู ้ นื่ คําขอเป็ นผู ้
เพาะพันธุ์ปลาทะเลสวยงามตามคําขอนั้นเองด้วย
(3) หลักฐานบันทึกผลการตรวจสอบรับรองว่าปลาทะเลสวยงามตามคําขอนั้นได้มาจากการเพาะพันธุ์
ซึ่ งออกให้โดยศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่งหรื อสถานี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ชายฝั่งที่ฟาร์มเพาะพันธุ์น้ นั ตั้งอยู่
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(4) สําเนาหนังสื อกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ าํ (จสน.3 หรื อ จสน.3/1) หรื อสําเนาหนังสื อกํากับการ
จําหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ าํ (จสน.2 หรื อ จสน.2/1) (ถ้ามี)
(5) เอกสารหรื อหลักฐานอื่นตามที่กรมประมงประกาศกําหนดเพื่อประโยชน์แก่ผยู ้ ื่นคําขอตาม
ส่ วนนี้ ให้ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่งหรื อสถานี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ชายฝั่ งมีหน้าที่ตรวจสอบและออก
หลักฐานบันทึกผลการตรวจสอบรับรองปลาทะเลสวยงามที่กาํ หนดไว้ตาม (3) ให้แก่เจ้าของฟาร์ มเพาะพันธุ์
ปลาทะเลสวยงามซึ่งตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบตามที่เจ้าของฟาร์มเพาะพันธุ์น้ นั ร้องขอ
ข้อ 15 เมื่ อได้รับคําขอแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนรับคําขอและตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานนั้น แล้วดําเนินการต่อไปดังนี้
(1) กรณี ที่ตรวสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ยื่นคําขอกับเอกสารหลักฐานและแจ้งให้ผู ้
ยืน่ คําขอทราบภายใน 1 วันทําการ เพื่อทําการแก้ไขให้ถูกต้องและยืน่ ใหม่ต่อไป
(2) กรณี ที่ ต รวสอบแล้ว เห็ น ว่ า ถู ก ต้อ งครบถ้ว น ให้อ อกใบนัด หมายแก่ ผู ย้ ื่ น คํา ขอให้ ม ารั บ
หนังสื อรับรองภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ออกใบนัดหมาย แล้วดําเนิ นการตรวจสอบและพิจารณาในการ
ออกหนังสื อรับรองตามคําขอนั้นต่อไป
ข้อ 16 ให้นาํ ความในข้อ 9 วรรคสอง ข้อ 11 และข้อ 12 มาใช้บงั คับกับการดําเนิ นการในส่ วนนี้ ดว้ ย
โดยอนุโลม
หมวด 3
การขอหนังสื อรับรองว่าเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการนําเข้า
ข้อ 17 การยื่นขอหนังสื อรับรองว่าเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการนําเข้า ให้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ ณ สถานที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ส่ วนอนุญาตและจัดการประมง สํานักบริ หารจัดการด้านการประมง
(2) สํานักงานประมงจังหวัดท้องที่ สําหรับกรณี ที่จะส่ งออกทางด่านนศุลกากรซึ่ งตั้งอยู่ในเขตท้องที่
นั้น
ข้อ 18 ให้ผยู ้ นื่ คําขอกรอกข้อความในคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานประกอบคํา
ขอด้วยดังต่อไปนี้

(1) เอกสารหลักฐานตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 9 (1) (2) (3) และ (4)
(2) สํานาหนังสื ออนุญาตให้นาํ สัตว์น้ าํ บางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
สําหรับปลาทะเลสวยงามนั้น ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและประทับตรารับรองการนําเข้าโดยถูกต้อง
แล้ว
(3) สําเนาใบอนุ ญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.7) ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
สําหรับปลาทะเลสวยงามนั้น ซึ่งสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบการนําเข้าโดยถูกต้องแล้ว
(4) ใบแสดงรายการสิ นค้า (Invoice)
(5) ใบรายงานการนําสัตว์น้ าํ เข้ามาในราชอาณาจักรที่ได้จดั ทําขึ้นตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
ยืน่ คําขอและการอนุญาตนําสัตว์น้ าํ บางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547
(6) เอกสารหรื อหลักฐานอื่นตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
ข้อ 19 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาํ เนิ นการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริ งว่าปลาทะเลสวยงามตามคําขอ
นั้นเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ได้มาจากการนําเข้าจริ ง
ในการนี้ จะขอให้ด่านตรวจสัตว์น้ าํ หรื อหน่วยงานอื่นตามที่เห็นสมควรเป็ นผูด้ าํ เนิ นการตรวจสอบให้
ด้วยก็ได้
ข้อ 20 ให้นาํ ความในข้อ 9 วรรคสอง ข้อ 12 และข้อ 15 มาใช้บงั คับกับการดําเนิ นการในหมวดนี้ ดว้ ย
โดยอนุโลม
หมวด 4
การขอหนังสื อรับรองว่าเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ส่งออกเพื่อการศึกษาวิเคราะห์
หรื อกรณี อื่นที่มิใช่เพื่อการค้า
ข้อ 21 การยืน่ ขอหนังสื อรับรองว่าเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ส่งออกเพื่อการศึกษาวิเคราะห์หรื อกรณี อื่น
ที่มิใช่เพื่อการค้า ให้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ณ ส่ วนอนุญาตและจัดการประมงสํานักบริ หารจัดการ
ด้านการประมง
ข้อ 22 ให้ผยู ้ นื่ คําขอกรอกข้อความในคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานประกอบคํา
ขอด้วยดังต่อไปนี้
(1) เอกสารหลักฐานตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 9 (1) (2) (3) และ (4)
(2) รายละเอียดโครงการหรื อกิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์ สําหรับกรณี การส่ งออกเพื่อ
(3) หนังสื อแจ้งระบุวตั ถุประสงค์ของการส่ งออก สําหรับการส่ งออกในกรณี อื่นที่ไม่ใช่เพือ่ การค้า
(4) เอกสารหรื อหลักฐานอื่นตามที่กรมประมงประกาศกําหนด

ข้อ 23 เมื่ อได้รับคําขอแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนรั บคําขอและตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานนั้น แล้วดําเนินการต่อไปดังนี้
(1) กรณี ที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ยนื่ คําขอกับเอกสารหลักฐานและแจ้งให้ผู ้
ยืน่ คําขอทราบภายใน 1 วันทําการ เพื่อทําการแก้ไขให้ถูกต้องและยืน่ ใหม่ต่อไป
(2) กรณี ที่ ตรวจสอบแล้วเห็ นว่า ถู ก ต้องครบถ้วน ให้ออกใบนัดหมายแก่ ผูย้ ื่นคํา ขอให้ม ารั บ
หนังสื อรับรองภายใน 10 วันทําการนับ แต่วนั ออกใบนัดหมายแล้วดําเนิ นการตรวจสอบและพิจารณาในการ
ออกหนังสื อรับรองตามคําขอนั้นต่อไป
ข้อ 24 ให้พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ ด าํ เนิ นการตรวจสอบความถูก ต้องเหมาะสมตามหลัก วิช าการของ
โครงการหรื อกิ จกรรมการศึ กษาวิเคราะห์ที่เกี่ ยวกับปลาทะเลสวยงามตามคํา ขอนั้น หรื อตรวจสอบความ
ถูกต้องแท้จริ งของวัตถุประสงค์การส่ งออกตามคําขอนั้น แล้วแต่กรณี
ในกรณี น้ ี จะแจ้งให้สถาบันวิจยั สัตว์น้ าํ สวยงามและพรรณไม้น้ าํ หรื อสํานักวิจยั และพัฒนาประมง
ชายฝั่งหรื อหน่วยงานอื่นตามที่เห็นสมควรเป็ นผูด้ าํ เนินการตรวจสอบให้ดว้ ยก็ได้
ข้อ 25 ให้นาํ ความในข้อ 9 วรรคสอง และข้อ 12 มาใช้บงั คับกับการดําเนิ นการในหมวดนี้ ดว้ ยโดย
อนุโลม
หมวด 5
การพิจารณาออกหนังสื อรับรอง
ข้อ 26 กรมประมงจะพิจารณาออกหนังสื อรั บรองให้แก่ ผูย้ ื่นคําขอภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่ อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) การออกหนังสื อรับรองว่าเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ์ จะออกให้เฉพาะกรณี
ที่ เป็ นปลาทะเลสวยงามที่ ได้จากการเพาะพันธุ์จากฟาร์ มเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ ําซึ่ งขึ้นทะเบียนฟาร์ มไว้กับ กรม
ประมงแล้วเท่านั้น เว้นแต่อธิบดีกรมประมงจะกําหนดเป็ นอย่างอื่นเป็ นกรณี ๆ ไป
(2) การออกหนังสื อรับรองว่าเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการนําเข้า จะออกให้เฉพาะกรณี มี
หลักฐานปรากฎอย่างชัดแจ้งว่าเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการนําเข้าโดยแท้จริ ง
(3) การออกหนังสื อรับรองว่าเป็ นปลาทะเลสวยงามที่ส่งออกเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ หรื อกรณี
อื่นที่มิใช่เพื่อการค้า จะออกให้เฉพาะในปริ มาณตามที่จาํ เป็ นและเหมาะสมแก่การนั้น ๆ
หมวด 6
การใช้หนังสื อรับรอง
ข้อ 27 ให้ผูไ้ ด้รับหนังสื อรับรองที่จะดําเนิ นการส่ งปลาทะเลสวยงามตามหนังสื อรับรองนั้นออกไป
นอกราชอาณาจักร ถือปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้

(1) นําปลาทะเลสวยงามที่ ตอ้ งการ จะส่ งออกไปนอกราชอาณาจักรไปให้พนักงานเจ้าหน้า ที่
ประจําด่านตรวจสัตว์น้ าํ ที่จะส่ งออกนั้น ทําการตรวจสอบความถูกต้องของชนิ ด ขนาดและปริ มาณของปลา
ทะเลสวยงามที่ได้รับการรับรองเพื่อประทับตราและลงนามรับรองการตรวจสอบในหนังสื อรับรองนั้น
(2) นําหนังสื อรับรองที่ได้ลงนามแล้วนั้นไปแสดงประกอบพิธีการศุลกากรเพื่อทําการส่ ง ออก
ต่อไป
ข้อ 28 ในกรณี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ าํ ได้ทาํ การตรวจสอบตามข้อ 27
(1) แล้วปรากฎว่า ปลาทะเลสวยงามที่ตรวจสอบนั้นมีชนิ ด ขนาดและปริ มาณไม่ถูกต้องตรงกันกับที่
ระบุไว้ในหนังสื อรั บ รอง ห้ามมิ ให้พนักงานเจ้า หน้าที่ น้ ันลงนามรั บ รองการตรวจสอบในหนังสื อรั บ รอง
ดังกล่าว เว้นแต่กรณี เป็ นการไม่ถูกต้องตรงกันในเรื่ องของชนิ ดหรื อปริ มาณการส่ งออก ให้ลงนามรับรองใน
ชนิดหรื อปริ มาณตามความเป็ นจริ งได้แต่ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในหนังสื อรับรอง
ข้อ 29 หนังสื อรับรองตามระเบียบนี้ จะมีผลเป็ นการรับรองที่สมบูรณ์ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด่าน
ตรวจสัตว์น้ าํ ได้ประทับตราและลงนามรับรองการตรวจสอบในหนังสื อดังกล่าวแล้ว
หมวด 7
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 30 ให้หนังสื อรับรองตามระเบียบนี้ มีอายุ 30 วัน นับแต่วนั ที่อธิ บดีกรมประมงหรื อผูท้ ี่อธิ บดีกรม
ประมงมอบหมายได้ลงนามในหนังสื อรับรอง
ข้อ 31 ในการดําเนินการยืน่ คําขอ การออกหนังสื อรับรอง และการอื่น ๆ ให้ใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ดังนี้
(1) คําขอหนังสื อรับรองการส่ งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักรให้ใช้ตาม
แบบ ปท. 1
(2) หนังสื อรับรองการส่ งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักรให้ใช้ตามแบบ
ปท. 2
(3) หลักฐานบันทึกผลการตรวจสอบรับรองปลาทะเลสวยงามที่กาํ หนดไว้ตามข้อ 14 (3) ให้ใช้
ตามแบบ ปท. 3
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