
 
 

การยื่นขอใบรับรอง DS-2031  
(SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S DECLARATION) 

 ด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศห้ามน าเข้ากุ้งและสินค้ากุ้งที่ได้จากการจับจากทะเล จากประเทศ
ไทย เนื่องจากเครื่องมือประมงที่ใช้ในการจับกุ้งไม่ได้ติดเครื่องมือแยกเต่าทะเล (TED) ตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา ส่วนกุ้งท่ีได้จากการเลี้ยงสามารถน าเข้าได้ตามปกติ แต่ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่า
เป็นกุ้งท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงจริง ดังนั้นกรมประมงจึงได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการยื่นขอใบรับรองดังกล่าว ดังนี้ 
1.คุณสมบัติของผู้ย่ืนค าขอ 
 เป็นผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป หรือผู้ส่งออกสินค้ากุ้งที่ข้ึนทะเบียนกับกรมประมงแล้ว ซึ่งสามารถ 
ขึ้นทะเบียนได้ทีส่ านักงานประมงจังหวัด (ท่ีสถานประกอบการต้ังอยู่)  
 ในกรณีที่ผู้ส่งออกอยู่กรุงเทพฯ ให้ติดต่อขึ้นทะเบียนที่ ส่วนประมงกรุงเทพ (Bangkok Provincial 
Fisheries Office) ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง (สทป.)  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง 
เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ชั้น 1 โทร./โทรสาร 0 2 558 0197-8 , 0 2562 
0600-15 ต่อ 14130 
2. สถานที่ย่ืนค าขอ 
 2.1 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ ง  (Marine Shrimp Culture Research and 
Development Insitute) ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0 
2562 0600 ต่อ 4019 โทร/โทรสาร 0 2579 2738 ติดต่อ คุณสุชาดา, คุณศุภชัย 
 2 .2  ศู น ย์ วิ จั ย การ เพ าะเลี้ ย งสั ต ว์น้ าช ายฝั่ ง  เขต  6  สงขลา (National Institute of Coastal 
Aquaculture) 1/19 ถ.เก้าแสน ซอย 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 074 311 895, 074 442 
053 โทรสาร  
074 442 054 
 2.3 รายละเอียดการยื่นขอเอกสาร http://www.shrimpaqua.com   

3. เอกสารประกอบการขอ 
 3.1 ค าขอใบรับรองท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน (ตามแบบที่แนบ) พร้อมประทับตราบริษัท 
(ค าขอ 1 ใบ ต่อ DS-2031 1 ชุด) 
 3.2 แบบใบรับรอง DS-2031 (SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S DECLARATION) ที่กรอกข้อมูล
ตั้งแต่ข้อ 1 - 8 เรียบร้อย และเป็นความจริง ทั้งนี้ข้อ 8 ในส่วนของ NAME/AGENCY/TITLE ให้กรอกค าว่า 
“Department of Fisheries” และในส่วนของ ADDRESS/TEL/FAX ให้กรอกค าว่า “Paholyothin Rd., 
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand” 
 3.3 หนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า Aquatic Animal Movement Document (MD) ของวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิต (ต้นฉบับ) ซึ่งแสดงว่าเป็นกุ้งท่ีผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงในประเทศไทย 
4. ข้ันตอนการยื่นขอ 
 4.1 ผู้ประสงค์ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ณ สถานที่ที่ก าหนด (ตามข้อ 2) 
 4.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และปริมาณการใช้วัตถุดิบ 
 4.3 เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าค าขอและเอกสารถูกต้อง  ให้พนักงานเจ้าที่ออกใบรับรอง 
DS-2031 ให้แก่ผู้ขอ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันท าการ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ : ติดต่อซื้อแบบฟอร์ม DS-2031 ได้ที ่สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย โทร 0 2235 5622-4 และ 
สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป โทร 0 2261 2684-6  (**บริษัทต้องเป็นสมาชิกกับสมาคมเท่านั้น**) 

http://www.shrimpaqua.com/


 
 
 
 
 

 
 

 
 

ค าขอใบรับรอง DS-2031 
(SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S DECLARATION) 

 
               วันที่........................................ 

เรียน ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 
ข้าพเจ้าผู้ประกอบการชื่อ................................................................................................... .. 

Approval no. ……….... .(ถ้ามี) ทะเบียนผู้ประกอบการเลขท่ี.......................................ตอ้งการส่งออก 
สินคา้กุ้งไปสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ตามเอกสารแนบ  จึงประสงค์ขอใบ 
รับรองจากกรมประมงว่าวัตถุดิบกุ้งดังกล่าวเป็นกุ้งท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงโดยได้แนบเอกสารหลักฐาน 
ดังนี้ 
  1. หนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า (MD) ทุกฉบับที่ใช้กับ DS-2031 ชุดนี้ 
  2. แบบรับรอง DS-2031 ( SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S  

    DECLARATION) ที่ได้กรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 ชุด NO.TH…………………… 
 
           ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุทั้งหมดรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ยื่นต่อกรมประมงเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 

ลงชื่อ.....................................................                                                                           
(.............................................................) 

                                         ต าแหน่ง................................................................. 
    (พร้อมประทับตรา) 

 
 

หัวบริษัท/company 



 
รายละเอียดการใช้วัตถุดิบ 

DS-2031 ( SHRIMP EXPORT’S / IMPORTER’S DECLARATION) 
Reference  No. TH…………………… 

 
Invoice No. …………………………………………….Order No. ……………………………………………………………… 
Customer ……………………………………………….Destination.…………………………………………………………….. 
Date of Shipment ……………………………………… 

Product  Name 
ชื่อสินค้า 

Production 
Code 

รหัสการผลิต 

ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ MD Number 
( Ref. No.) Size 

ขนาด 
ตัว/LBS. 

หรือ 
ตัว/KG. 

 

Pack 
ขนาด
บรรจุ 

 

Quantity 
จ านวน 

(Carton) 

Net Weight 
น้ าหนักสุทธิ 

(Kg.) 
 

ชนิดกุ้ง Size 
ขนาด 

ตัว/KG. 

ปริมาณ 
(Kg.) 

ชื่อสินค้าไทย และ Eng          
          
          
          
          
          
          
    รวม รวม   รวม  

 
 ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง 

     ลงชื่อ...................................................... 
(พร้อมประทับตรา) 

 



 

แบบฟอรม์ใหม ่



หมายเหต ุ: ในกรณีทีส่นิคา้เป็นกะปิ  ใหร้ะบุใตข้อ้ 

7A(3) วา่  
shrimp paste made from Acetes sp. 





Attachment for SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S DECLARTION 
Reference No. TH          xxxxx   

Aquaculture Facility 

Name Address 
AMNAT WORAKIT 88 MOO 2 TAMBOL KAMPUANSUB AMPHUR SUKSAMRAN 

PRACHOP PROVINCE 

CHANYUT KOJIW 17 MOO 2 POOHAK BANGPAE RACHCHABURI 

  

(Name of Exporter) 

Exporter  Signature 

Department of Fisheries 

Signature 

ในกรณีทีใ่ช ้MD มากกว่า 1 ฉบบั ตอ้งแนบ Attached 

sheet (พรอ้มส าเนาอย่างนอ้ย 1 ใบ) ระบุช ือ่และทีอ่ยูข่อง

เกษตรกร ส่วนที ่1 ของ MD (ไม่ตอ้งระบุค าน าหนา้ชือ่) 

Attached 

sheet









แผนที่สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย 



แผนทีก่องวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 ชั้น 2 กรมประมง 
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