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ค้าน้า 

 คู่มือองค์ความรู้ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาอนุมัติใบแจ้งด าเนินการ
ส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดชลบุรี  กรณีตู้คอนเทนเนอร์ ท่ีแสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และเป็นการสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ และเพื่อเป็น
หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อใช้ส าหรับการพัฒนาและเรียนรู้ของผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนใช้ประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือองค์ความรู้ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ และผู้ประกอบการ ในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนงานและขั้นตอนปฏิบัติในการขออนุญาตส่งออกสินค้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดชลบุรี เพื่อให้การควบคุมการส่งออกสินค้าสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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การพิจารณาอนมุัติใบแจง้ด้าเนนิการสง่ออกสัตวน์ ้าหรือผลติภณัฑ์สัตวน์ ้า 

ทางด่านตรวจสัตวน์ ้าจังหวัดชลบรุี 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้ า ด่านตรวจสัตว์น้ า รอบการประเมินท่ี 2/2563  

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด่านตรวจสัตว์น้ าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
รูปธรรมชัดเจน  

3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และเพิ่มทักษะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด่านตรวจสัตว์น้ า 

4. เพื่อใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนงาน
และขั้นตอนปฏิบัติงาน ในการรับบริการจากด่านตรวจสัตว์น้ า ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และตรงตาม
ความต้องการ 

ขอบเขต 

 องค์ความรู้ในการพิจารณาอนุมัติใบแจ้งด าเนินการส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าท่ีด่านฯ ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดย
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน จะอยู่ภายใต้อ านาจหน้าท่ี และกฎหมาย ท่ีสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 

1. พระราชก าหนดการประมง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 
2. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

องค์ความรู้นี้จะประกอบไปด้วย 2  กระบวนการหลัก ท่ีเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตส่งออก คือ 

1. กระบวนการลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและ
ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต Fishery Single Window (FSW) 

2. กระบวนการขออนญุาตส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าผ่านระบบ Fisheries Single Window 
(FSW) 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากขอบเขต คือ 

 

องค์ความรู้ที่จ้าเปน็ 

การจัดการความรู้ในองคก์ร 

 การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน
ตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยความรู้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 1. ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล
ในการท าความเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดได้หรือลายลักษณ์อักษรได้
โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

 2.ความรู้ท่ีชัดแจ้ง เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

 

การขนส่งสนิค้าโดยตูค้อนเทนเนอร์ 

การขนส่งทางทะเล จัดเป็นการขนส่งท่ีมีความส าคัญท่ีสุดและใช้มากท่ีสุด เมื่อเทียบกับรูปแบบการขนส่ง
อื่น ๆ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งท่ีต่ าและสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ โดยรูปแบบการขนส่งทางทะเล
ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box) โดยสินค้าท่ีจะขนส่งจะต้องมีการ
น ามาบรรจุตู้ (Stuffing) และมีการขนย้ายตู้ขึ้นไว้บนเรือ Container Ship ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษ ส าหรับใช้ใน
การขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งท่าเรือท่ีจะมารองรับเรือประเภทนี้ จะต้องมีการออกแบบ ท่ีเรียกว่า 
Terminal Design เพื่อให้มีความเหมาะสมท้ังในเชิงวิศวกรรมและส่ิงแวดล้อม โดยจะต้องประกอบด้วย ท่าเทียบ
เรือ เขื่อนกั้นคล่ืน รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
ขอบเขต KM 

(KM Focus Areas) 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากขอบเขต KM ท่ีมีต่อ 

เจ้าหน้าท่ีด่าน ส่วนราชการ 
1. การพิจารณาอนุมัติใบแจ้ง
ด าเนินการส่งออกสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ผ่านระบบ 
Fisheries Single Window 
(FSW) 
 

1. มีความเข้าใจในหลักการ
พิจารณาออกใบอนุญาต/
ใบรับรอง 
2. มีความเข้าใจในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบอนุญาต/
ใบรับรอง 
3. มีความเข้าใจในการใช้ระบบ 
FSW 

1.บุคลากรมีความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
2.ป้องกันสัตว์น้ าท่ีได้จากการท า
การประมง ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU 
Fishing) ออกนอกประเทศ 
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การขนส่งสินค้าด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ ได้รับการยอมรับเป็นรูปแบบการขนส่งมาตรฐาน โดยคิดเป็น 
สัดส่วนประมาณถึง 95% ของการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยผู้ประกอบการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ จะมี
เพียงไม่มากราย เมื่อเทียบกับปริมาณของการขนส่ง โดยผู้ให้บริการสายการเดินเรือ ซึ่งเรียกว่า Carrier จะมีการ
รวมตัวกันเป็นชมรม (Conference) ซึ่งจะมีบทบาทต่อการก าหนดค่าขนส่งสินค้า และค่าบริการในอัตราท่ี
บางครั้งมีลักษณะกึ่งผูกขาด โดยชมรมสายการเดินเรือท่ีส าคัญของโลกอาจประกอบด้วย 

1) Far Eastern Freight Conference (FEFC) ซึ่งจะเป็นบริการรับขนสินค้าจากเอเซียไปยุโรป โดย
เน้นท่ีสินค้าท่ีไปทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งจัดว่าเป็นอาณาบริเวณซึ่งมีการขยายตัวประมาณ 24% และสินค้า
ท่ีไปทางรัสเซียด้านตะวันออก St.Petersburg 

2) Asia / West Coast South America จะเป็นการเดินเรือในด้านตะวันตกของเอซีย จนไปถึงทวปี
อเมริกาใต้ 

3) Informal Rate Agreement (IRA) ชมรมนี้จะครอบคลุมธุรกิจจากเอเชียไกล ไปถึงเอเชียภาค
ตะวันออกกลาง ครอบคลุมไปถึงเกาหลี , จีน , ฮ่องกง , ใต้หวัน , เวียดนาม , ไทย , ฟิลิปปินส์ , มาเลเซีย , 
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

4) Trans Pacific ครอบคลุมอาณาบริเวณริมมาหสมุทรแปซิฟิก ออสเตรเลีย , นิวซีแลนด์ ,อเมริกา 
West Coast 

-คุณลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box) 

ตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นตู้ขนาดมาตรฐาน อาจท าด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม มีขนาดมาตรฐาน 20 ฟุต และ 
40 ฟุต โดยมีโครงสร้างภายนอกท่ีแข็งแรง สามารถวางเรียงซ้อนกันได้ไม่น้อยกว่า 10 ช้ัน โดยจะมียึด หรือ 
Slot เพื่อให้แต่ละตู้จะมีการยึดติดกัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีประตู 2 บาน ซึ่งจะมีรายละเอียด ระบุหมายเลขตู้ 
(Container Number) น้ าหนักของสินค้าบรรจุสูงสุด ฯลฯ เมื่อปิดตู้แล้วจะมีท่ีล็อกตู้ ซึ่งใช้ในการคล้องซีล 
(Seal) ซึ่งเดิมนั้นเป็นตะกั่ว แต่ปัจจุบันจะเป็น Plastic มีหมายเลขก ากับ ส าหรับใช้ในการบ่งช้ีสถานะภาพ ซึ่งได้



ห น้ า  | ๔ 

 

 
 

มีการพัฒนาไปถึง Electronic Seal ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tracking) หา
ต าแหน่งของการเคล่ือนย้ายตู้สินค้า ภายในตู้จะมีพื้นท่ีส าหรับใช้ในการวางและบรรจุสินค้า 

ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ อาจแบ่งได้เป็น 

1) Dry Cargoes เป็นตู้ท่ีใส่สินค้าท่ัวไป ท่ีมีการบรรจุหีบห่อหรือภาชนะ ต้องเป็นสินค้าท่ีไม่ต้องการ
รักษาอุณหภูมิ โดยสินค้าท่ีเข้าตู้แล้ว จะต้องมีการจัดท าท่ีกั้นไม่ให้มีสินค้าเล่ือนหรือขยับ ซึ่งอาจจะใช้ถุงกระดาษ
ท่ีมีการเป่าลม ท่ีเรียกว่า Balloon Bags มาวางอัดไว้ในช่องว่างของสินค้ากับตัวตู้ หรืออาจใช้ไม้มาปิดกั้นเป็น
ผนังหน้าตู้ ท่ีเรียกว่า Wooden Partition หากใช้เป็นเชือกไนลอนรัดหน้าตู้ ก็จะเรียกว่า Lashing 

2) Refrigerator Cargoes เป็นตู้สินค้าประเภทท่ีมีเครื่องปรับอากาศ มีการปรับอุณหภูมิในตู้ ซึ่งท าตาม
มาตรฐานต้องสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย –18 องศาเซลเซียส โดยเครื่องท าความเย็นนี้อาจจะติดอยู่กับ
ตัวตู้หรือมีปล๊ักใช้กระแสไฟฟ้าเสียบจากนอกตู้ โดยจะต้องมีท่ีวัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นสถานะของอุณหภูมิของตู้
สินค้า 

3) Garment Container เป็นตู้สินค้าท่ีออกแบบส าหรับใช้ในการบรรจุสินค้าท่ีเป็นเส้ือผ้า โดยมีราว
ส าหรับแขวนเส้ือ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้กับสินค้าท่ีเป็น Fashion ซึ่งไม่ต้องการท่ีจะมีการพับหรือบรรจุใน Packing 
ซึ่งจะมีผลท าให้เส้ือผ้ามีการยับหรือไม่สวยงาม 

4) Open Top เป็นตู้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น 40 ฟุต โดยจะออกแบบมาไม่ให้มีหลังคา ส าหรับใช้ใน
การวางสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร ซึ่งไม่สามารถขนย้ายผ่านประตูตู้ได้ จึงต้องขนย้ายโดยการยกส่วนบน
ของตู้แทน 

5) Flat-rack เป็นพื้นราบมีขนาดกว้างและยาว ตาม Size ของ Container มาตรฐาน โดยจะเป็นตู้
คล้ายกับ Container ท่ีมีแต่พื้น Platform ส าหรับใส่สินค้าท่ีมีลักษณะเป็นพิเศษ เช่น เครื่องจักร , แท่งหิน , 
ประติมากรรม , รถแทรกเตอร์ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ อาจจะขนส่งด้วยเรือท่ีเป็น Conventional Ship แต่หากเมื่อ
ขนส่งด้วยเรือระบบ Container แล้วก็จะต้องมาวางใน Flat rack เพื่อให้สามารถจัดเรียงกองในรูปแบบท่ีเป็น 
Slot ซึ่งเป็นลักษณะของเรือท่ีเป็น Container 

การขนส่งสินค้าด้วย Container Vessel นั้น สินค้าจะต้องบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ หากผู้ขายเป็นผู้
บรรจุ ก็จะเรียกว่า Term CY คือ Consignee Load and Count หากบริษัทเรือเป็นผู้บรรจุตู้สินค้าในท่าเรือ
หรือใน ICD (Inland Container Depot) ซึ่งตัวแทนบริษัทเรือเป็นเจ้าของสถานท่ี ก็จะเรียกลักษณะการขนส่ง
แบบนี้ว่า CFS (Container Freight Station) โดยสินค้าท่ีจะเป็น Term CY ได้นั้น จะต้องเป็นสินค้าประเภท
เต็มตู้ท่ีเรียกว่า FCL (Full Container Load) ส่วนใน Term CFS ก็สามารถเป็นได้ท้ังท่ีเป็น FCL และ การบรรจุ
แบบรวมตู้ (Consolidated) คือ สินค้าน้อยกว่า 1 ตู้ ซึ่งเรียกว่า LCL (Less Container Load) โดย 
Containers ท่ีใช้ในการบรรจุนี้ส่วนใหญ่ จะมีขนาดดังนี้ 

1) ขนาด 20 ฟุต เป็นตู้ท่ีมี Outside Dimension คือ ยาว 19.10 ฟุต และกว้าง 8.0 ฟุต สูง 8.6 
ฟุต โดยมีน้ าหนักบรรจุตู้ได้สูงสุดประมาณ 32-33.5 CUM (คิวบิกเมตร) และน้ าหนักบรรจุตู้ได้ไม่เกิน 21.7 
ตัน 



ห น้ า  | ๕ 

 

 
 

2) ตู้ขนาด 40 ฟุต จะมีความยาว 40 ฟุต กว้าง 8 ฟุต สูง 9.6 ฟุต (Hicute) โดยสามารถบรรจุ สินค้า
ได้ 76.40 – 76.88 CUM และบรรจุสินค้าน้ าหนักสูงสุดได้ 27.4 M/T ซึ่งจะเป็นน้ าหนักส าหรับสินค้า
ประเภท Dry Cargoes 
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-เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (Container Vessel) 

 

เป็นเรือท่ีออกแบบมา ส าหรับใช้ในการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะ เรือสินค้าแต่ละล า จะมีท่ียกตู้ท่ีเรียกว่า 
Quay Cranes ประมาณ 1-4 ตัว โดย Crane แต่ละตัวจะล าเลียงตู้ ซึ่งวางอยู่ตามความลึกของเรือ ซึ่งจะมีการ
เรียงกันเป็น Column โดยปัจจุบันเรือจะบรรทุกโดยเฉล่ียจะเป็นประมาณ 2,700 TEU แต่เรือท่ีมีขนาดใหญ่ท่ี
อยู่ในช้ันท่ีเรียกว่า SX Class หรือท่ีเรียกว่า Super Post Panamaxx ซึ่งจะมีความยาวโดยเฉล่ีย 320x330 
เมตร กินน้ าลึกประมาณ 13-14 เมตร มีความกว้างวางคอนเทนเนอร์ได้ 20-22 แถว ซึ่งสามารถบรรทุกตู้
สินค้าได้สูงสุดถึง 8,000 TEU ซึ่งในอนาคตนี้ก าลังมีการต่อเรือท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นไปซึ่งอยู่ในช้ัน Malaccamax 
ซึ่งสามารถขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ได้ 18,000 TEU ซึ่งขนาดเรือท่ีใหญ่ขึ้นมากนี้ จะมีผลท าให้ต้นทุนโดยรวม
ลดลง เนื่องจากต้นทุนแปรผันท่ีเรียกว่า Variable Cost ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ ามันหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับแรงงาน  

-ท่าเรือ  

ท่าเรือ หรือ Port ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการ Logistics โดยท่าเรือ ท าหน้าท่ีให้การบริการใน
การขนถ่ายสินค้า โดยท่าเทียบเรือ จะต้องมีลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน Basic Infrastructure 
รวมถึงความลึก ความกว้างของช่องทางเดินเรือ ความยาวหน้าท่า Quay Length เข่ือนกั้นคล่ืน ช่องทางส าหรับ
ให้รถบรรทุกเข้า-ออก รวมท้ังทางรถไฟ ส าหรับรองรับการขนส่งด้วยทางรถไฟ ซึง่จะท าให้ท่าเรือสามารถเช่ือมต่อ
การคมนาคมท่ีเป็นแบบ Multi-Modal Transport คือ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

ประเภทของท่าเรือ สามารถแบ่งออกตามลักษณะ ได้เป็น 

1) Transhipment Port เป็นท่าเรือแบบถ่ายล า เป็นศูนย์รวมในการเก็บและกระจายตู้คอนเทนเนอร์ 
คือ ท าหน้าท่ีเป็น Consolidation Port คือ เป็นท่าท่ีใช้ในการรวมตู้สินค้าจากบริเวณใกล้เคียง โดยตู้สินค้าจะมี
การน ามาบรรทุกเรือประเภทท่ีเรียกว่า Feeder Vessel เพื่อรอการขนถ่ายไปยงัเรือ ท่ีเรียกว่า Direct Vessel 
หรือ Master Vessel เพื่อจะได้น าสินค้าไปส่งมอบตามจุดหมายปลายทาง ซึ่งท่าเรือประเภทนี้อาจ ได้แก่ ท่าเรือ
สิงคโปร์ ท่าเรือกรัง ท่าเรือรอทเทอดัมส์ เป็นต้น ซึ่งท่าเรือประเภทนี้จะต้องมีการบริหารจัดการในการลดเวลาใน
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ท่าเรือท่ีเรียกว่า Time In port หรือ Waiting Time คือ เวลาท่ีเรือคอยท่าน้อยท่ีสุด จึงจ าเป็นต้องมีพื้นท่ีใน
ท่าเรือ (Terminal Area) ให้สามารถจัดเรียงกองคอนเทนเนอร์ได้เป็นจ านวนมากและต้องอาศัยเทคโนโลยี 
รวมถึงจะต้องมีคลังน้ ามัน อู่ซ่อมเรือ และส่ิงอ านวยความสะดวกอื่น ๆ นอกจากนี้ท่าเรือประเภทนี้ยังมีการ
แข่งขันกันเองด้วย ซึ่งปัจจัยในการแข่งขัน ได้แก ่

1.1 throughput Capacity เป็นความสามารถท่ีเหนือกว่าในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของพื้นท่ี
อัตราการใช้ท่า เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการท างานและความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ 

1.2 Time In Port จะมีระยะเวลาท่ีใช้ในการขนถ่ายตู้ ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันในการจับเวลาว่าแต่ละตู้
จะใช้เวลาในการขนถ่ายกี่นาที ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สายการเดินเรือน าเรือเข้ามาเทียบท่า เนื่องจากจะมี
ผลต่อต้นทุนของเรือโดยตรง 

2) Original Destination Port หรืออาจเรียกว่า ท่าเรือต้นทาง ปลายทาง หรือท่าเรือต้นแบบ เป็น
ท่าเรือท่ีใช้ในการรับสินค้าหรือขนถ่ายสินค้าโดยตรง โดยท่าเรือประเภทนี้ประกอบไปด้วย ศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้า Distribute Center และจะต้องเช่ือมต่อไปยังศูนย์ สินค้าต่อเนื่องไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งใน
เงื่อนไขของ Incoterms ในหลาย ๆ เงื่อนไขก็ได้ครอบคลุมหรือการขนส่งสินค้าจนถึง Original Port เช่น ท่า
นิวยอร์กท่าเรือโตเกียว หรือท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย เป็นต้น ท่าเรือเหล่านี้ จะเป็นท่าทีเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการขนส่ง เพื่อขนถ่ายสินค้าเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ Interland ส าหรับ Transit Port จะเป็นท่าเรือ
ท่ีตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าจะมาวางพักเพื่อรอเปล่ียนเรือล าใหม่ เพื่อท่ีจะขนส่งไป Original Port เช่น ท่าเรือ 
Singapore ท่าเรือฮ่องกง เป็นต้น 

3) Inland Container Depot (ICD) ลานวางตู้หรือท่าเรือในแผ่นดิน (ไม่ติดน้ า) เป็นสถานีในการเป็น
ศูนย์ (HUB) ในการรับตู้สินค้าเพื่อขนส่งไปท่าเรือ (Port) หรือรับตู้สินค้าจากท่าเรือเข้ามาเก็บก่อนท่ีจะส่งต่อไปให้
สถานท่ีรับมอบ สินค้า (Origin Point) ซึ่งปัจจุบันสถานะของ ICD จึงท าหน้าท่ีคล้ายกับท่าเรือในแผ่นดิน และมี
บทบาทอย่างมากต่อกิจกรรมลอจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

-วิธีการขนย้ายคอนเทนเนอร์ในท่าเรือ 

การขนย้ายสินค้าในท่าเรือ จัดเป็นเทคโนโลยีท่ีต้องการการบริหารจัดการ เนื่องจากแต่ละท่าจะแข่งขัน
กันเป็นนาที ในการยกสินค้าขึ้นและลง ซึ่งในปัจจุบันระบบการจัดการท่าเรือท่ีเรียกว่า Port Automation จะท า
หน้าท่ีในการจัดการท่าเรือในระบบท่ีใช้ Computer และหุ่นยนต์ในการ ขนย้ายคอนเทนเนอร์หน้าท่า มี
กระบวนการดังต่อไปนี ้

1) Stacking Lanes เป็นการจัดย้ายสินค้าไปวางเรียงกอง ซึง่จะมีการวางเป็นช้ันท่ีเรียกว่า Stack ซึ่ง
โดยปกติจะมีการวางเรียงคอนเทนเนอร์ไว้ 4-5 ช้ัน โดยมีความกว้างของช่องทางท่ีเรียกว่า Gantry Crane เป็น
เครื่องมือในการขนย้าย ซึ่งปัจจุบันในหลายท่าได้น าระบบ Computer Right เข้ามาก าหนด Location ในการ
วางตู้ โดยมีหอ Control Room ใช้ในการควบคุมการท างาน 

2) การเคล่ือนย้ายคอนเทนเนอร์ไปไว้หน้าท่า ซึ่งอาจจะใช้ตัว Gantry Crane หรืออาจอาศัยรถยกท่ี
เรียกว่า Top ท าหน้าท่ีในการเคล่ือนย้าย 

3) การ Slot Stacking เป็นการยกตู้สินค้าท่ีวางอยู่บริเวณหน้าท่า Quay ขึ้นไปวางไว้บนเรือ โดยมี 
Quay Crane คือ Crane ท่ีอยู่หน้าท่าท าหน้าท่ีในการขนย้าย 
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ส าหรับประเทศไทยจะมีท่าเรือหลักท่ีส าคัญ คือ ท่าเรือกรุงเทพฯ ซึ่งจะมีตู้เข้า-ออกประมาณเกือบ 1 
ล้านตู้ต่อปี และท่าเรือแหลมฉบัง จะมีตู้เข้าและออกประมาณ 2.9-3.0 ล้าน TEU นอกจากนี้ ยังมีท่าเรือมาบตา
พุด ท่าเรือน้ าลึกสงขลา ท่าเรือสตูล  

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ จะต้องมีผู้ท่ีเกี่ยวข้องและรับผิดชอบท่ี
ส าคัญ คือ ผู้รับจัดการขนส่ง (Freight Forwarder) ซึ่งเป็นผู้ท่ีให้บริการจัดการขนส่งให้แทนผู้ขาย โดย
รับผิดชอบในการติดต่อพาหนะในการขนส่ง ดูแลเรื่องการบรรทุก เอกสาร ในการขนส่ง ตลอดจนดูแลความ
ปลอดภัยต่าง ๆ ท้ังหมด โดยท่ัวไป จะแบ่งประเภทของผู้รับจัดการขนส่งออกเป้น 2 ประเภท คือ ผู้รับจัดการ
ขนส่งภายในประเทศ และผู้รับจัดการขนส่งระหวา่งประเทศ  ถึงแม้จะเลือกใช้บริการของผู้จัดการขนส่งแล้ว 
ความรับผิดชอบในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าท้ังหมด ผู้ขายยังคงต้องรับผิดชอบอยู่ดี ไม่สามารถผลักภาระไปให้
ผู้รับจัดการขนส่งได้ 

 ผู้รับจัดการขนส่ง มีบทบาทส าคัญในการขนส่งสินค้ามาก เพราะจะเป็นผู้ท่ีเช่ียวชาญการใช้บริการขนส่ง
ท่ีมีขอบข่ายครอบคลุมหลายประเทศ (โดยอาศัยการติดต่อกับผู้รับจัดการขนส่งในประเทศต่าง ๆ) มีความรู้เรื้อง
ระเบียบข้อบังคับทางการค้าและพิธีการศุลกากร การประกันภัย การบรรจุหีบห่อสินค้า จึงสามารถแบ่งเบาภาระ
ผู้ส่งสินค้าได้มาก 

 

 

ท่าเรือแหลมฉบัง 

 ท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้ าลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้ังอยู่ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา และ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ภายใต้การดูแลของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย ในเรื่องการบริหารท่าเรือโดยรวม และมีเอกชนรับผิดชอบในเรื่องปฏิบัติการ เปิดด าเนินการท่า
เทียบเรือ B1 เป็นท่าแรก เมื่อวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2534 โดยท่าเรือแหลมฉบังได้รับการสนับสนุนส่งเสริม
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จากรัฐบาล ในการเป็นท่าเรือหลักของประเทศแทนท่าเรือกรุงเทพฯ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 ในปี พ.ศ. 2551 มี
ปริมาณขนถ่ายสินค้าท้ังส้ิน 4,629,244.70 เมตริกตัน มีปริมาณเรือเทียบท่ากว่า 8,118 ล า บริเวณโดยรอบ
ท่าเรือแหลมฉบังได้รับการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจแหลมฉบัง ซึ่งมีการพัฒนาท่ีพักอาศัย สาธารณูปโภค การ
คมนาคมขนส่ง นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนศูนย์ราชการ เพื่อการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจท่ีส าคัญในอนาคต 

ท่าเรือแหลมฉบังยังเป็นท่าเรือท่ีน านักท่องเท่ียวไทยเดินทางโดยเรือส าราญไปต่างประเทศ เส้นทาง
เดินเรือส าราญ เช่น 

ท่าเรือแหลมฉบังไปประเทศกัมพูชา แวะเกาะฟู้โกว๊ก เข้าเกาะสมุย ส้ินสุดท่ีท่าเรือแหลมฉบัง  

ท่าเรือแหลมฉบังแวะเกาะสมุย ส้ินสุดท่ีประเทศสิงคโปร์  

ท่าเรือแหลมฉบัง ไปยัง ท่าเรือฟูมาย เมือง นครโฮจิมินห์ ไปยัง เมืองดานัง เมืองเซินเจ้ิน ส้ินสุดท่ีฮ่องกง  

 
ท่าเรือแหลมฉบัง มีท่าเรือท้ังหมด ดังนี้ 

1) ท่าเทียบเรือ A 
- ท่าเทียบเรือ A0 ด าเนินงานโดย บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จ ากัด – เป็นท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ 
- ท่าเทียบเรือ A1 ด าเนินงานโดย บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด –

เป็นท่าเทียบเรือโดยสารและท่าเทียบเรือรถยนต์ 
- ท่าเทียบเรือ A2 ด าเนินงานโดย บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จ ากัด – เป็นท่าเทียบ

เรือเอนกประสงค์ 
- ท่าเทียบเรือ A3 ด าเนินงานโดย บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จ ากัด – เป็นท่าเทียบ

เรืออเนกประสงค์ 
- ท่าเทียบเรือ A4 ด าเนินงานโดย บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จ ากัด - เป็นท่าเทียบเรือสินค้าท่ัวไป 

ประเภทเทกอง 
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- ท่าเทียบเรือ A5 ด าเนินงานโดย บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากัด - เป็นท่าเทียบเรือ Ro/Ro 
2) ท่าเทียบเรือ B 

- ท่าเทียบเรือ B1 ด าเนินงานโดย บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จ ากัด – เป็นท่า
เทียบเรือตู้สินค้า 

- ท่าเทียบเรือ B2 ด าเนินงานโดย บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) 
จ ากัด – เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า 

- ท่าเทียบเรือ B3 ด าเนินงานโดย บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จ ากัด – เป็นท่าเทียบ
เรือตู้สินค้า 

- ท่าเทียบเรือ B4 ด าเนินงานโดย บริษัท ที ไอ พี เอส จ ากัด – เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า 
- ท่าเทียบเรือ B5 ด าเนินงานโดย บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนช่ันแนล เทอร์มินัล จ ากัด - เป็น

ท่าเทียบเรือตู้สินค้า 
3) ท่าเทียบเรือ C 

- ท่าเทียบเรือ C0 ด าเนินงานโดย บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนช่ันแนล โร-โร เทอร์มินัล จ ากัด - 
เป็นท่าเทียบเรือ Ro/Ro, เรือสินค้าท่ัวไปและเรือสินค้าท่ัวไปท่ีมีตู้สินค้าบรรทุกมาเท่ียวละไม่
เกิน 50 TEU 

- ท่าเทียบเรือ C1 ด าเนินงานโดย บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จ ากัด – เป็นท่าเทียบ
เรือตู้สินค้า 

- ท่าเทียบเรือ C2 ด าเนินงานโดย บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จ ากัด – เป็นท่าเทียบ
เรือตู้สินค้า 

- ท่าเทียบเรือ C3 ด าเนินงานโดย บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนช่ันแนล เทอร์มินัล จ ากัด - เป็น
ท่าเทียบเรือตู้สินค้า 

4) ท่าเทียบเรือ D 
- ท่าเทียบเรือ D1 ด าเนินงานโดย บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จ ากัด – เป็นท่าเทียบ

เรือตู้สินค้า 
- ท่าเทียบเรือ D2 ด าเนินงานโดย บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จ ากัด – เป็นท่าเทียบ

เรือตู้สินค้า 
- ท่าเทียบเรือ D3 ด าเนินงานโดย บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จ ากัด – เป็นท่าเทียบ

เรือตู้สินค้า 
 

ค้าจ้ากดัความ 

“สัตว์น้ า” หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ าเป็นปกติ สัตว์จ าพวกสะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์ที่อาศัยอยู่
ในบริเวณน้ าท่วมถึง สัตว์ท่ีมีการด ารงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ ารวมท้ังไข่และน้ าเช้ือของสัตว์น้ า และสาหร่ายทะเล 
ซากหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์น้ าเหล่านั้น และให้หมายรวมถึงพันธุ์ไม้น้ าตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดและ
ซากหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพันธุ์ไม้น้ านั้นด้วย 
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 “ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ท่ีมี
ส่วนผสมของสัตว์น้ าผสมอยู่เกินร้อยละยี่สิบ ท้ังนี้ ไม่รวมถึงส่ิงประดิษฐ์ส าเร็จรูป 

“ส่ิงประดิษฐ์ส าเร็จรูป” หมายความว่า ส่ิงประดิษฐ์ท่ีท าขึ้นจากสัตว์น้ าหรือมีช้ินส่วนสัตว์น้ าเป็น
ส่วนประกอบและผ่านกรรมวิธีแปรสภาพ พร้อมใช้งานเพื่อการอุปโภค 

 “การแปรรูปสัตว์น้ า” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการเปล่ียนสภาพสัตว์น้ าส าหรับใช้เพื่อการ
อุปโภคหรือบริโภค แต่ไม่รวมถึงการบรรจุหีบห่อสัตว์น้ า โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงสัตว์น้ าหรือการเปล่ียนแปลง
สภาพของสัตว์น้ าหรือการเปล่ียนสภาพสัตว์น้ าเพื่อบริการให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง 

 “ค าขอแจ้งด าเนินการ” หมายความว่า ค าขอแจ้งด าเนินการส่งออกหรือน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ า 

 “ใบแจ้งด าเนินการ” หมายความว่า ใบแจ้งด าเนินการส่งออกหรือน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
รวมถึงใบแจ้งด าเนินการฯ ซึ่งอยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 “ผู้ประกอบการ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการส่งออก หรือน าผ่านซึ่ง
สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

 “ตัวแทนออกของ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่ีรับหน้าท่ีแทนผู้ประกอบการในการ
ส่งออก หรือน าผ่าน ซึ่งสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

 “ท่าเทียบเรือประมง” หมายความว่า สถานท่ีท่ีจัดขึ้นส าหรับใช้จอดหรือเทียบเรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ า
หรือใช้ในการน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นจากเรือประมง ท้ังนี้ ไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือในน้ า 

“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับแต่งต้ังให้มีหน้าท่ีปฏิบัติการและบังคับการให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 “DOF3” หมายความว่า ใบค าขอแจ้งด าเนินการส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

 “DOF 4” หมายความว่า ใบแจ้งด าเนินการส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

“Fishery Single Window (FSW)” หมายความว่า ระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง 

หมายเหตุ: แบบฟอร์ม DOF3 และ DOF4 ให้เป็นไปตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออก หรือ
น าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า พ.ศ.2561 ดูประกาศเพ่ิมเติมได้ที่ ภาคผนวก 
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กระบวนการส่งออกสัตวน์ ้าหรือผลติภณัฑ์สัตวน์ ้า 
 

การลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบเช่ือมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและ
ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต Fishery Single Window (FSW) 

 
-ขั นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ  FSW 
1) ผู้ประกอบการหรือตัวแทนกรอกข้อมูลในเอกสารค าขอลงทะเบียนตามประเภทผู้ลงทะเบียนให้

ถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบค าขอได้ท่ี www4.fisheries.go.th/fishquarantine 
2) น าเอกสารลงทะเบียนพร้อมหลักฐานประกอบการลงทะเบียนตามท่ีกรมประมงก าหนดยื่น

ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าท่ีกรมประมง ณ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต หรือศูนย์บริหารจัดการด่าน
ตรวจสัตว์น้ า หรือด่านตรวจสัตว์น้ า  

3) กรณีท่ีไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอ านาจและติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
4) เจ้าหน้าท่ีกรมประมงตรวจสอบเอกสารค าขอลงทะเบียน พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบการ

ลงทะเบียน 
ไม่ถูกต้อง >> แจ้งแก้ไข คืนเอกสาร 
ถูกต้อง    >> รับเรื่อง 

5)เจ้าหน้าท่ีกรมประมงน าเสนอค าขอลงทะเบียนพร้อมหลักฐานประกอบให้อธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีกรมประมงมอบหมายพิจารณาอนุมัติภายใน 3 วันท าการ 

6)เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าท่ีประมงท าการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ช่ือผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสลับ จะ
ถูกส่งไปยังอีเมล์ท่ีระบุในค าขอลงทะเบียน 
 

-หลักฐานประกอบการลงทะเบียน 

 ผู้ประกอบการ 

เอกสารค าขอลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 
FSW 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

ผู้ประกอบการนิติบุคคล 

(แบบค าขอหมายเลข 1) 

ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา 

(แบบค าขอหมายเลข 2) 

ผู้ประกอบการ ส าเนารับรองการเป็นหุ้นส่วน
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง (เฉพาะบุคคล
ต่างประเทศ) หรือใบส าคัญคน
ต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากรหรือใบทะเบียนผู้
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 
หรือแบบแจ้งการเปล่ียนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.
09) 
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*ตรวจสอบถึงวัตถุประสงค์
การจดทะเบียนบริษัท 

ส าเนาหนังสือรับรองตรา
ส าคัญของบริษัท (บอจ.3)
หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2) 

ส่วนผู้ด าเนินกิจการ ส าเนาบัตรประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคล
ต่างประเทศ) หรือใบส าคัญ
คนต่างด้าวของผู้ด าเนิน
กิจการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรอง ท่ียังไม่
หมดอายุ 

- 

ส่วนพนักงาน/ลูกจ้าง ส าเนาบัตรประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคล
ต่างประเทศ)หรือใบส าคัญคน
ต่างด้าวของพนักงาน/ลูกจ้าง
ทุกคนท่ียังไม่หมดอายุ 

ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง (เฉพาะบุคคล
ต่างประเทศ)หรือใบส าคัญคนต่าง
ด้าวของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนท่ี
ยังไม่หมดอายุ 

 

ส่วนตัวแทนออกของ ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากรหรือใบทะเบียนผู้
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 
หรือแบบแจ้งการเปล่ียนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.
09) 

ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี
อากรหรือใบทะเบียนผู้เสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ
แบบแจ้งการเปล่ียนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
ของบริษัทผู้ประกอบการท่ียังไม่
หมดอายุ 

ส่วนการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจ
สาธารณะ (Public Key) ท่ี
ตรงกับหมายเลขสมาชิก CA 

แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจ
สาธารณะ (Public Key) ท่ีตรง
กับหมายเลขสมาชิก CA 

หมายเหตุ: เอกสารทุกแผ่นต้องรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการและประทับตราส าคัญบริษัท (ถ้ามี) 
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ตัวแทนออกของ 

เอกสารค าขอลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 
FSW 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

ผู้ประกอบการนิติบุคคล 

(แบบค าขอหมายเลข 3) 

ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา 

(แบบค าขอหมายเลข 4) 

ตัวแทนออกของ ส าเนารับรองการเป็นหุ้นส่วน
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง (เฉพาะบุคคล
ต่างประเทศ)หรือใบส าคัญคน
ต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากรหรือใบทะเบียนผู้
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 
หรือแบบแจ้งการ
เปล่ียนแปลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) 

ส าเนาหนังสือรับรองตรา
ส าคัญของบริษัท (บอจ.3)
หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2) 

ส่วนผู้ด าเนินกิจการ ส าเนาบัตรประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง(เฉพาะบุคคล
ต่างประเทศ)หรือใบส าคัญคน
ต่างด้าวของผู้ด าเนินกิจการท่ี
มีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรอง ท่ียังไม่หมดอายุ 

- 

ส่วนพนักงาน/ลูกจ้าง ส าเนาบัตรประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง (เฉพาะ
บุคคลต่างประเทศ) หรือ
ใบส าคัญคนต่างด้าวของ
พนักงาน/ลูกจ้างทุกคนท่ียัง
ไม่หมดอายุ 

ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง (เฉพาะบุคคล
ต่างประเทศ) หรือใบส าคัญคน
ต่างด้าวของพนักงาน/ลูกจ้างทุก
คนท่ียังไม่หมดอายุ 

ส่วนตัวแทนออกของ ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากรหรือใบทะเบียนผู้
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 
หรือแบบแจ้งการ

ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี
อากรหรือใบทะเบียนผู้เสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ
แบบแจ้งการเปล่ียนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.
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เปล่ียนแปลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) 

09)ของบริษัทผู้ประกอบการท่ี
ยังไม่หมดอายุ 

ส่วนการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล
กุญแจสาธารณะ (Public 
Key) ท่ีตรงกับหมายเลข
สมาชิก CA 

แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจ
สาธารณะ (Public Key) ท่ีตรง
กับหมายเลขสมาชิก CA 

หมายเหตุ: เอกสารทุกแผ่นต้องรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการและประทับตราส าคัญบริษัท (ถ้ามี) 

การขออนุญาตส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) 

 การขออนุญาตส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เมื่อผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ ลงทะเบียนเข้า
ใช้งานในระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต  Fishery 
Single Window (FSW) สามารถยื่นค าขอแจ้งด าเนินการส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF3) โดย
กระบวนการขออนุญาตส่งออกให้เป็นไปตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรื
อน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า พ.ศ.2561 ต่อเจ้าหน้าท่ีด่านตรวจสัตว์น้ า เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนของค าขอ  เอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ตามประกาศกรมประมงก าหนด โดยจะมีขั้นตอนการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ รวมถึงหลักการบริหารความเส่ียง และต้องยื่นค าขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หาก 

- ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีรับค าขอและจัดท าใบอนุญาต/ใบรับรอง โดยจะอนุมัติเป็น ใบแจ้งด าเนินการส่งออก
สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF4) 

- ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต/ใบรับรอง แก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานให้
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากผู้ขอรับใบอนุญาต/ใบรับรอง ไม่แก้ไขค าขอเพิ่มเติม หรือไม่จัดส่ง
เอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใบค าขอนั้นจะถูกยกเลิกนับแต่วันท่ีพ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว และให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาต/ใบรับรอง ทราบ 

กระบวนการออกใบอนญุาต/ใบรับรองเพื่อการส่งออกสัตว์น้ าผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) : ใบ
แจ้งด าเนินการส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF4) 
 

ล าดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  

 เขียน/ยื่นค าขอ 

 

 กรอกข้อมูลค าขอและยื่น
ใบอนุญาตผ่านระบบ 
FSW 

ผู้ประกอบการ/
ตัวแทนออกของ 

2.  

 

 ตรวจสอบข้อมูลใบค าขอ
ในระบบ FSW 

เจ้าหน้าท่ีด่าน
ตรวจสัตว์น้ า 

 

ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบ ค าขอ
และเอกสาร
ประกอบ 
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ล าดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

10 นาที รับค าขอและออกเลขท่ี
ค าขอ ในระบบ FSW  

เจ้าหน้าท่ีด่าน
ตรวจสัตว์น้ า 

 

4.  

 

 

 

 

10 นาที จัดท าใบอนุญาต/
ใบรับรอง ในระบบ FSW 

เจ้าหน้าท่ีด่าน
ตรวจสัตว์น้ า 

5.  

 

 

 

 

20 นาที การอนุมัติใบอนุญาต/
ใบรับรอง ในระบบ FSW   

1. มี CA              
/แนบลายเซนต์ 

2. ไม่มี CA 
        /ไม่แนบลายเซนต์ 

หัวหน้าด่านตรวจ
สัตว์น้ า 

6.  

 

 

 

5 นาที ออกเลขท่ีใบอนุญาต/
ใบรับรอง ในระบบ FSW 

เจ้าหน้าท่ีด่าน
ตรวจสัตว์น้ า 

 

 

  

             ส้ินสุดกระบวนงาน 

   

 

 

 

จัดท ำใบอนุญำต 

เสนอผู้มีอ ำนำจ 

ลงนำม 

อนุมัติ 

 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

ออกเลขที่ค ำขอ 

ออกเลขที่ใบอนุญำต 
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เอกสารประกอบการส่งออก 

เอกสารท่ีผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ ต้องยื่นผ่านระบบ FSW เมื่อมีความประสงค์จะส่งออกสัตว์น้ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ส าหรับประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีด่านฯ ในการตรวจรับใบอนุญาต/ใบรับรอง มี
ดังนี ้

1) ใบก ากับสินค้า (Invoice) 
2) ใบแสดงรายละเอียดสินค้า (Packing list) (ถ้ามี) 
3) ส าเนาใบค าขอรับรองสุขอนามัย (กรณีส่งออกไปยังสหภาพยุโรป สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย) 
4) ส าเนาใบค าขอรับรองสุขอนามัย (กรณีส่งออกสัตว์น้ าอันดับ siluriformes ไปสหรัฐอเมริกา) 
5) ส าเนาใบค าขอรับรองการแปรรูปสัตว์น้ า (ถ้ามี กรณีส่งออกไปยังสหภาพยุโรป) 
6) ส าเนาใบค าขอรับรองการจับสัตว์น้ า (ถ้ามี กรณีส่งออกไปยังสหภาพยุโรป) 
7) หนังสือรับรองตนเอง (Self certificate) 
8) หนังสือรับรองชนิดพันธุ์จากกรมประมงหรือผู้ซึง่กรมประมงประกาศก าหนด (กรณีส่งออก

ผลิตภัณฑ์เปลือกหอยส าเร็จรูป) 
9) ใบอนุญาตส่งออกสัตว์ป่า (สัตว์น้ า) ระหว่างประเทศ (CITES) ; สป.5, สป.6 (กรณีต้องมี) 
10)  เอกสารอื่น ๆ (เจ้าหน้าท่ีด่านฯ เรียกให้ยื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการอนุญาตส่งออก เช่น 

ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี เป็นต้น) 
 

หมายเหตุ: ข้อ 3 4 5 6 และ 7 ให้เป็นไปตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือน าผ่านสัตว์
น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า พ.ศ.2561 ดูประกาศเพ่ิมเติมได้ที่ ภาคผนวก 

 

หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมตัิใบ DOF4 

 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ท่ีได้จากการท าการประมงแบบผิดกฎหมาย
ออกนอกประเทศ ป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับสัตว์น้ าสงวนและคุ้มครอง หรือสัตว์น้ าท่ีติดบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา 
CITES  เจ้าหน้าท่ีด่านฯ จะตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการขออนุญาตอย่างเข้มงวด ตามความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น
ได้ จากการขออนุญาตส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

-ความเสี่ยงสัตว์น ้าที่เป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าที่ได้รับการคุ้มครองการค้าระหว่าง
ประเทศ (CITES) 

1) การส่งออกจระเข้น้ าจืด (Crocodylus siamensis): สัตว์น้ าตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES  
จระเข้น้ าจืด เป็นสัตว์น้ าตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES บัญชี 1 ท่ีใกล้สูญพันธุ์ ห้ามค้าในเชิงพาณิชย์ 

การส่งออกจะต้องได้รับความยินยอมจากประเทศท่ีจะน าเข้า จึงท าการส่งออกได้ โดยผู้ส่งออก/ตัวแทน ต้องไป
ยื่นขอใบอนุญาตให้ส่งออก (สป.5) จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเสียก่อนในทุกครั้งท่ีต้องการส่งออก เพื่อคุ้มครอง
ความอยู่รอดของชนิดพันธุ์ 
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-ความเสี่ยงสัตว์น ้าที่มาจากการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย 

      1) การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของสัตว์น้ าในหนังสือรับรองตนเอง (Self certificate) 

   - กรณีส่งออกสัตว์น้ าท่ีมาจากการท าประมงในประเทศ เจ้าหน้าท่ีด่านฯ จะท าการตรวจสอบจาก
เอกสารหนังสือก ากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ า (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) 

      - กรณีส่งออกสัตว์น้ าท่ีมาจากการเพาะเล้ียงในประเทศ เจ้าหน้าท่ีด่านฯ จะท าการตรวจสอบจาก
เอกสารหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า (Movement Document : MD) 

 - กรณีส่งออกสัตว์น้ าท่ีมาจากการน าเข้า เจ้าหน้าท่ีด่านฯ จะท าการตรวจสอบจากเอกสารหนังสือ
ก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า (Imported Aquatic Animal Movement Document : IMD) 

 - กรณีส่งออกผลิตภัณฑ์ท่ีผลิดเพื่อจ าหน่ายในประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีซื้อจากร้านขายปลีก ขายส่ง 
ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เจ้าหน้าท่ีด่านฯ จะท าการตรวจสอบจากเอกสารท่ีระบุการซื้อขายสัตว์น้ า เช่น ใบก ากับ
ภาษี ใบเสร็จ ใบส่ังซื้อ เป็นต้น 

หมายเหตุ: แบบฟอร์มหนังสือรับรองในการแจง้แหล่งที่มาของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ให้เป็นไปตามประกาศกรมประมง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า พ.ศ.2561 ดูประกาศเพ่ิมเติมได้ที่ 
ภาคผนวก 

         2) การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของสัตว์น้ าตามมาตรการ Marine Mammal Protection Act : MMPA) 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศระงับการน าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าท่ีมีต้นก าเนิดจากสหรัฐ
เม็กซิโก ได้แก่ กุ้งทะเลทุกชนิด (All shrimp) กลุ่มปลาอินทรี (Sierra), กลุ่มปลากะตัก (Anchovy), กลุ่มปลา
หลังเขียว (Herrings, Sardines และ Pilchard), กลุ่มปลาแมคเคอเรล (mackerels) และกลุ่มปลาจวด (Chano, 
Croaker และ Curvina ท่ีมาจากการท าประมงอวนติดตา (Gill net) ในบริเวณอ่าวแคลิฟอร์เนียตอนบน ท่ีเป็น
แหล่งอาศัยของโลมาวากีต้า  (vaquita’s rang) ภายใต้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ทะเลท่ีเล้ียงลูกด้วยนม (Marine 
Mammal Protection Act : MMPA) โดยกรมประมงได้ก าหนดแนวทางการควบคุมตามมาตรการดังกล่าวตาม 
Federal register notice, 85 FR 13626 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563  ก าหนดให้ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออก
ของ ท่ีประสงค์จะส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าไปสหรัฐอเมริกา ต้องมีหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งท่ีมา
ของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าในการส่งออก (Self certificate) ดังนี้ 

     - สินค้าท่ีส่งออก อยู่ใน 10 กลุ่มสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ท่ีน าเข้าจากทุกประเทศ มาผลิตหรือ
แปรรูปส่งออกไปสหรัฐอเมริกา เรียกเอกสาร Self Certificate โรงงานผลิต/แปรรูปท่ีออกผ่านระบบ PSE หรือ 
Self Certificate Manual ท่ีผ่านการตรวจสอบจากกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  

หมายเหตุ ถ้าเอกสาร IMD ระบุวันที่ออกเอกสาร ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อนุโลมให้ใช้ Self Certificate ผู้ส่งออก 
(วัตถุดิบจากการน าเข้า) 

     - สินค้าท่ีส่งออก อยู่นอกเหนือ 10 กลุ่มสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า น าเข้าจากทุกประเทศ มา
เพื่อผลิตหรือแปรรูปส่งออกไปสหรัฐอเมริกา เรียกเอกสาร Self Certificate ผู้ส่งออก (วัตถุดิบจากการน าเข้า) 
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     - สินค้าท่ีส่งออก ทุกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าผลผลิตในประเทศ มาเพื่อผลิตหรือแปรรูปส่งออก
ไปสหรัฐอเมริกา เรียกเอกสาร Self Certificate ผู้ส่งออก (วัตถุดิบจากในประเทศ 

และเมื่อผู้ส่งออกยื่นเอกสารเพื่อประกอบการขออนุญาตส่งออกผ่านระบบ FSW เจ้าหน้าท่ีด่านฯ จะ
ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งท่ีมาของสัตว์น้ า ท่ีระบุในหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งท่ีมาของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าในการส่งออก (Self certificate) หากพบว่า มีการใช้วัตถุดิบสัตว์น้ าท่ีไม่สามารถน ามาผลิตเพื่อส่งออกไป
สหรัฐอเมริกาได้ตามมาตรการ MMPA สินค้านั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออก 
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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นความชอบด้วยกฎหมายของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ส่งออก  
หรือนําผ่าน  ให้เป็นไปตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ 
การส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกรมประมง  เร่ือง  การส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเพื่อการบริโภค 

ไปสหภาพยุโรป  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๒) ประกาศกรมประมง  เร่ือง  การส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเพื่อการบริโภค 

ไปนอกราชอาณาจักรยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

ที่มีส่วนผสมของสัตว์น้ําผสมอยู่เกินร้อยละย่ีสิบ  หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย   
แต่ไม่รวมถึงสิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูป   

“สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูป”  หมายความว่า  สิ่งประดิษฐ์ที่ทําขึ้นจากสัตว์น้ําหรือมีชิ้นส่วนของสัตว์น้ํา
เป็นส่วนประกอบ  และผ่านกรรมวิธีแปรสภาพ  พร้อมใช้งานเพื่อการอุปโภค   

“คําขอแจ้งดําเนินการ”  หมายความว่า  คําขอแจ้งดําเนินการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 

“ใบแจ้งดําเนินการ”  หมายความว่า  ใบแจ้งดําเนินการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  
รวมถึงใบแจ้งดําเนินการฯ  ซึ่งอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

“ผู้ประกอบการ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการส่งออก  หรือนําผ่าน  
ซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 

“ตัวแทนออกของ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ที่รับทําหน้าที่แทนผู้ประกอบการ
ในการส่งออก  หรือนําผ่าน  ซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 

“ระบบอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต 
และใบรับรอง  ผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมประมง  (Fisheries  Single  Window  :  FSW) 
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ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ให้ย่ืนคําขอแจ้งดําเนินการ   
ผ่านระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมประมง  
(Fisheries  Single  Window  :  FSW)  โดยลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 

ในกรณีที่ไม่สามารถย่ืนคําขอผ่านระบบได้  ให้ย่ืนคําขอแจ้งดําเนินการในรูปแบบเอกสาร   
ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้    

ข้อ ๔ กรณีส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรปที่อยู่ใน 
พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่  ๐๓  ตอนที่  ๑๖๐๔  และตอนที่  ๑๖๐๕  ยกเว้นสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ที่ได้มาจากหอยสองฝา  ในการย่ืนคําขอแจ้งดําเนินการตามข้อ  ๓  ให้แนบสําเนาใบกํากับสินค้า  (Invoice)  
สําเนาคําขอใบรับรองสุขอนามัย  และเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต่อเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา  
เพื่อตรวจสอบประกอบการส่งออก 

(๑) สําเนาคําขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ํา 
(๒) สําเนาคําขอใบรับรองการจับสัตว์น้ํา 
ข้อ ๕ กรณีส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเพื่อการบริโภคไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

สหพันธรัฐรัสเซีย  และสาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อแสดงว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้น  ได้มาจาก
การทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย  ในการยื่นคําขอแจ้งดําเนินการตามข้อ  ๓  ให้แนบสําเนา 
ใบกํากับสินค้า  (Invoice)  สําเนาคําขอใบรับรองสุขอนามัย  และหนังสือรับรองตนเองในการแจ้ง
แหล่งที่มาของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  ต่อเจ้าหน้าที่ประจําด่าน
ตรวจสัตว์น้ํา  เพื่อตรวจสอบประกอบการส่งออก 

ข้อ ๖ กรณีส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําในอันดับ  Siluriformes  เพื่อการบริโภค   
ไปสหรัฐอเมริกา  ในการยื่นคําขอแจ้งดําเนินการตามข้อ  ๓  ให้แนบสําเนาใบกํากับสินค้า  (Invoice)  
สําเนาคําขอใบรับรองสุขอนามัย  และหนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  
ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  ต่อเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา  เพื่อตรวจสอบประกอบการส่งออก 

ข้อ ๗ กรณีส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานอกเหนือจากข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  
เพื่อแสดงว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นได้มาจากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย  ในการย่ืนคําขอ
แจ้งดําเนินการตามข้อ  ๓  ให้แนบสําเนาใบกํากับสินค้า  (Invoice)  หนังสือรับรองตนเองในการแจ้ง
แหล่งที่มาของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  ต่อเจ้าหน้าที่ประจําด่าน
ตรวจสัตว์น้ํา  เพื่อตรวจสอบประกอบการส่งออก 

ข้อ ๘ กรณีนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ในการย่ืนคําขอแจ้งดําเนินการตามข้อ  ๓  
ให้แนบสําเนาใบกํากับสินค้า  (Invoice)  และเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต่อเจ้าหน้าที่ประจํา  
ด่านตรวจสัตว์น้ํา  เพื่อตรวจสอบประกอบการออกใบแจ้งดําเนินการ  นําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  
(DOF  6) 
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(๑) สําเนาใบรับรองการจับสัตว์น้ํา   
(๒) สําเนาการแจ้งนําสินค้าออกจากต้นทาง  (Custom  Clearance)   
(๓) สําเนาใบขนสินค้าขาออก  (Custom  Declaration)   
(๔) สําเนาใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  

สําเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ส่งออก  (Export  permit  or  Export  Certificate) 
ข้อ ๙ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแจ้งดําเนินการ  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอ  

รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอต่าง ๆ 
กรณีที่คําขอแจ้งดําเนินการตามวรรคหน่ึง  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน   

ให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

กรณีที่ผู้ย่ืนคําขอแจ้งดําเนินการไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอแจ้งดําเนินการ  หรือไม่จัดส่งเอกสาร 
หรือหลักฐาน  ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้เจ้าหน้าที่คืนคําขอแจ้งดําเนินการ
ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย 

กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว  พบว่าเอกสารหรือหลักฐานถูกต้อง  ครบถ้วนให้ออกใบแจ้ง
ดําเนินการตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  และกําหนดเลขที่ใบแจ้งดําเนินการ  จํานวน  ๑๗  หลัก  
ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ  เพื่อดําเนินการตามพิธีการศุลกากรได้   

ใบแจ้งดําเนินการส่งออก  ตามระเบียบนี้ให้มีอายุสิบห้าวันนับจากวันที่ออก 
ใบแจ้งดําเนินการนําผ่าน  ตามระเบียบนี้ให้มีอายุหกสิบวันนับจากวันที่ออก 
ข้อ ๑๐ การขอยกเลิกหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบแจ้งดําเนินการ  ให้ดําเนินการ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของท่ีมีความประสงค์จะยกเลิกการใช้ใบแจ้งดําเนินการ 

ที่ยังคงมีอายุการใช้งาน  ให้ย่ืนขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือย่ืนโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา   
(๒) กรณีพบว่าข้อมูลใบแจ้งดําเนินการมีข้อผิดพลาด  ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ 

ต้องดําเนินการย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง  ก่อนวันดําเนินพิธีการส่งออกหรือนําผ่าน   
หรือจัดทําใบขนสินค้า  โดยระบุเหตุผลและรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น  โดยกรมประมงจะยึดถือข้อมูลในคําขอใบแจ้งดําเนินการที่ปรากฏเป็นสําคัญ 

(๓) กรณีพบข้อมูลในใบแจ้งดําเนินการเกิดข้อผิดพลาด  ภายหลังการจัดทําใบขนสินค้าที่ได้รับ
การยกเว้นอากร  ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้องทําการยกเลิกใบขนสินค้านั้นก่อน  แล้วจึงดําเนินการ 
ย่ืนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบแจ้งดําเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยระบุเหตุผลและรายละเอียด
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพื่อประกอบการพิจารณาในการอนุมัติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล   
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เม่ือเจ้าหน้าที่พิจารณาและลงนามอนุมัติการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว  ผู้ประกอบการหรือ
ตัวแทนออกของจึงจะสามารถนําเลข  ๑๗  หลัก  ของใบแจ้งดําเนินการที่มีสถานะ  “ปกติ”  ไปดําเนินการ   
ตามพิธีการศุลกากรได้ 

ข้อ ๑๑ เม่ือสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํามาถึงด่านตรวจสัตว์น้ํา  ณ  ท่าออก  ผู้ประกอบการ
หรือตัวแทนออกของต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้  ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการส่งออก 

(๑) ใบแจ้งดําเนินการส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
(๒) หนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
(๓) หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํา  ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมีสําหรับสัตว์น้ํามีชีวิต 
(๔) สําเนาคําขอหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์  (Health  Certificate)  ในกรณีที่

กฎหมายกําหนดให้ต้องมี 
(๕) สําเนาคําขอใบรับรองการจับสัตว์น้ํา  หรือสําเนาคําขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์  ในกรณีที่

กฎหมายกําหนดให้ต้องมี 
(๖) ใบขนสินค้าขาออก 
(๗) ใบกํากับสินค้า  (Invoice) 
(๘) ใบตราส่งสินค้า  (Air  Waybill  หรือ  Bill  of  Lading)  (ถ้ามี) 
(๙) ใบแสดงรายละเอียดสินค้า  (Packing  List)  (ถ้ามี) 

(๑๐) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
เม่ือตรวจสอบสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ปล่อยสินค้านั้น  

และให้ดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
ข้อ ๑๒ การตรวจสอบการนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) เม่ือสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํามาถึงด่านตรวจสัตว์น้ํา  ณ  ท่าเข้า  ผู้ประกอบการหรือ

ตัวแทนออกของต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้  ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการนําผ่าน 
 (ก) ใบแจ้งดําเนินการนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
 (ข) หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํา  ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมี  สําหรับสัตว์น้ํามีชีวิต 
 (ค) สําเนาคําขอหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์  (Health  Certificate)  ในกรณีที่

กฎหมายกําหนดให้ต้องมี 
 (ง) สําเนาคําขอใบรับรองการจับสัตว์น้ํา  หรือสําเนาคําขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ํา   

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมี 
 (จ) ใบขนสินค้านําผ่าน 
 (ฉ) ใบกํากับสินค้า  (Invoice) 
 (ช) ใบตราส่งสินค้า  (Air  Waybill  หรือ  Bill  of  Lading)  (ถ้ามี) 
 (ซ) ใบแสดงรายละเอียดสินค้า  (Packing  List)  (ถ้ามี) 
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 (ฌ) สําเนาใบรับรองการจับสัตว์น้ํา  หรือ   
 (ญ) สําเนาการแจ้งนําสินค้าออกจากต้นทาง  (Custom  Clearance)  หรือ 
 (ฎ) สําเนาใบขนสินค้าขาออก  (Custom  Declaration)  หรือ 
 (ฏ) สําเนาใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  

เช่น  สําเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ส่งออก  (Export  permit  or  Export  Certificate)   
(๒) เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง  ห้ามมิให้ปล่อยสินค้านั้น  

และให้ดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้อง  ให้เจ้าหน้าที่ออกใบอนุมัติ
นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําผ่านราชอาณาจักรตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศน้ีให้แก่ผู้ประกอบการ
หรือตัวแทนออกของ  โดยใบอนุมัตินําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําผ่านราชอาณาจักร  ให้มีอายุสามสิบวัน
นับจากวันที่ออก 

(๓) ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้องนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําผ่านราชอาณาจักร 
ในช่องทางและระยะเวลาที่กําหนดในใบอนุมัตินําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําผ่านราชอาณาจักรเท่านั้น 

(๔) เม่ือสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํามาถึงด่านตรวจสัตว์น้ํา  ณ  ท่าออก  ให้ผู้ประกอบการ
หรือตัวแทนออกของแสดงใบอนุมัตินําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําผ่านราชอาณาจักรและเอกสาร
ประกอบการนําผ่านต่อเจ้าหน้าที่  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้น   
หากพบว่าถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ปล่อยสินค้า  และควบคุมสินค้านั้นจนกว่าจะพ้นออกจากราชอาณาจักร   
ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ลงนามและประทับตรารับรอง  และให้ดําเนินการ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

(๕) ไม่อนุญาตให้มีการเปิดหรือเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  เว้นแต่ 
มีเหตุสุดวิสัย  ซึ่งผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของจะต้องดําเนินการภายใต้คําสั่งและการควบคุม   
ของเจ้าหน้าที่ประจําท่าเข้าหรือท่าออกแล้วแต่กรณีอย่างใกล้ชิด  และเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้รายงาน  
ต่อเจ้าหน้าที่ประจําท่าเข้าหรือท่าออกนั้นทราบ 

ข้อ ๑๓ กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าคําขอแจ้งดําเนินการหรือเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอเป็นเท็จ  หรือสามารถพิสูจน์ได้ว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นได้มาจากการทําการประมง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  เจ้าหน้าที่จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ข้อ ๑๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 
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ใบค าขอแจ้งด าเนินการส่งออกสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า 

(Application form for Export Inform of Aquatic Animal or Aquatic Animal Product) 
1. ยื่นค าขอต่อ (Submit to) 
ด่านตรวจสัตว์น า้ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
อาคารศูนย์บรกิาร S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภมูิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร./โทรสาร 
0 2134 0504 

2. ชื่อย่อ (Title) 
DOF 3 

3. เลขที่ (No.) 
11501010115814231 

4. ผูส้่งออก (Exporter)  
 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ีล าดับสาขา (Tax No./Branch) 
0115537002361/00001 

5. ผูน้ าเข้า (ประเทศปลายทาง) (Importer of Destination country) 
SHENZHEN SHUNCHENG IMPORT&PORT CO.,LTD 207 TWO LAY 
PODIUM COMOREHENSIVE VILLAGE , SHENZHEN CHINA 
 
 

บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จ้ากัด 
184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร ์ชั น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนน
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310, 02-298-0025, 02-298-
0025 

6. วัตถุประสงค ์(Purpose) 
เพื่อการคา้/บริโภค (T) 

7. วันทีส่่งออก (Departure Date) 
25/12/ 2558 

8. ส่งออกโดยทาง (Mean of Transport) 
เครื่องบิน/อากาศ (Plane/Air) 

9. ช่ือ/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight) 
S LEELAWADEE / 4600-03923 / เรือบรรทุกสัตว์น ้า /2,989.00 ตัน
กรอส กว้าง  82.82  เมตร  ยาว  14.50 เมตร  ลึก 5.44  เมตร 

10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.) YMLU5301926 TCLU1322972 
YMLU5358222 YMLU5300940 SZLU9884353 SZLU9890649 YMLU5317157 YMLU5369103 YMLU5368088 
YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880 
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880 
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880 
 

11. สถานทีผ่ลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage) 
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอรว์ิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั น 16 ห้อง 
2301 ซ.ศูนย์วจิัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 

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

13. ออกทางด่านตรวจสัตว์น  า  
(Fisheries Port (Load Port)) 
ด่านตรวจสัตว์น า้ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ

14. ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตวน์  า 
(Fisheries Port (Release Port)) 
ด่านตรวจสัตว์น า้ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูม ิ

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

16. ท่าเทียบเรือ 
(Intended port of call) 
ท่าเรือหมายเลข 21 A นานาพรรณ 
เอ็นเตอร์ไพรซ ์

17. สถานที่เก็บสนิค้า (Production Facilities) 
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 
อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจยั 12ถนนรัชดาภิเษก หว้ย
ขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 

18. ประเทศปลายทาง  
(Destination Country) 
US สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES ) 

19. รายละเอียดสินค้าประมง  
--ตามบัญชีแนบทา้ย-- 

(--Details--) 
 

20. เอกสารอ้างอิง (Reference) 
         สตัว์น า้หรอืผลิตภณัฑ์สัตว์น า้ที่มาจากการท้าการประมง ต้องมีใบรับรองการจับสตัว์น ้า หรือใบรบัรองการแปรรูปสตัว์น ้า หรือเอกสารอืน่ใดจากหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับการรบัรองจากรัฐบาล ที่แสดงว่าสตัว์น า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไดม้าจากการเพาะเลี ยงหรือการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 

21. วันทีเ่ขียนค าขอ (Application Date) 
25/12/2558 

22. ผู้ท าการแทนผู้สง่ออก (Attorney)  
1830300001372  นางสาวชนกขวญั กะลาส ี

23. วันทีย่ื่นค าขอ (Submitted Date) 
25/12/ 2558 

25. ลายมือชื่อ (Signature) 
 
 

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 
 

26. ต าแหน่งและตราประทบัหน่วยงาน 
(Officer Position and Emblem of Office) 

 

24. วันทีล่งรับค าขอ (Accepted Date) 
25/12/ 2558 
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1. ยื่นค าขอต่อ (Submit to ) 
 

2. ชื่อย่อ (Title) 
DOF 3 

A 

 
3. เลขที่ (NO.) 
 

ท่ี(N
o) 

สินค้าประมง (Fisheries Commodity) 
จ านวน,ปริมาณ/

หน่วย 
(Quantity/Unit) 

น  าหนกัสุทธ/ิ
หน่วย 

(Net Weight/Unit) 

ขนาด/หน่วย 
(Size/Unit) 

มูลค่า (บาท) 
(Value (Baht)) 

ใบก ากบัสินค้า 
/ล าดบั/แหลง่ที่มา  
(Invoice/No./Source) 

พิกัดสินค้า /รายละเอียด 
(HS Code) 

ช่ือทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า 
(Trade Name /Registration no.) 

ชื่อสามญั 
(Common Name) 

ชื่อวิทยาศาสตร ์
(Scientific Name) 

1 0303.89.19 000/KGM =
ปลากะพงแดง 
(Lutjanus campechanus) 
ทั งตวั แช่แขง็ 

ปลากะพงแดง 
(Lutjanus campechanus) 
ทั งตวั แช่แขง็ 

Snapper  Lutjanus campechanus 7,185.00 
กิโลกรมั 

7,185.00 
กิโลกรมั 

- 139,230.93 3 SL/PNG/ 
MIS-03/15 , 
03/08/2558 
(1)/(C) 

2 
 
 
 

0302.89.19 000/KGM =
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus 
niphonius) ทั งตวั แช่เย็น 
 
 
 

ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus niphonius) 
ทั งตวั แช่เย็น 
 
 
 

Japanese Spanish 
mackerel 
 
 
 

Scomberomorus 
niphonius 
 
 
 

100.00  
กิโลกรมั 

 
 
 

100.00  
กิโลกรมั 

 
 
 
 

- 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 

3 SL/PNG/ 
MIS-03/15 , 
03/08/2558 
(2)/(F) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

9,999,900,000.00 
 

9,999,900,000.00 
 
 
 
 

 
 
 
 

9,999,900,000.00 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รวม (Summary) 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

21. วันที่เขียนค าขอ (Application Date) 
 

22. ผู้ท าการแทนผู้ส่งออก (Attorney)  
 

25. ลายมือชื่อ (Signature) 
 
 
 

26. ต าแหน่งและตราประทบัหน่วยงาน 
(Officer Position and Emblem of Government Office) 

 

23. วันที่ยื่นค าขอ (Submitted Date) 
 

 

 

24. วันที่ลงรับค าขอ (Accepted Date) 
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ใบแจ้งด าเนินการส่งออกสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า 

(Export Inform of Aquatic Animal or Aquatic Animal Product) 
1. ใบแจ้งด าเนินการนี ออกให้โดย (Issued by) 
ด่านตรวจสัตว์น า้ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
อาคารศูนย์บรกิาร S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภมูิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร./โทรสาร 0 2134 0504 

2. ชื่อย่อ (Title) 
DOF 4 

3. เลขที่ (No.) 
11501010115814231 

4. ผูส้่งออก (Exporter)  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ีล าดับสาขา (Tax No./Branch) 
0115537002361/00001 

5. ผูน้ าเข้า (ประเทศปลายทาง) (Importer of Destination country) 
SHENZHEN SHUNCHENG IMPORT&PORT CO.,LTD 207 TWO LAY 
PODIUM COMOREHENSIVE VILLAGE , SHENZHEN CHINA 
 

บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จ้ากัด 
184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร ์ชั น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนน
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310, 02-298-0025, 02-
298-0025 
6. วัตถุประสงค ์(Purpose) 
เพื่อการคา้/บริโภค (T) 

7. วันทีส่่งออก (Departure Date) 
25/12/2558 

8. ส่งออกโดยทาง (Mean of Transport) 
เครื่องบิน/อากาศ (Plane/Air) 

9. ช่ือ/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight) 
S LEELAWADEE / 4600-03923 / เรือบรรทุกสัตว์น ้า /2,989.00 ตันกรอส 
กว้าง  82.82  เมตร  ยาว  14.50 เมตร  ลึก 5.44  เมตร 
 
 
 

10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.) YMLU5301926 TCLU1322972 
YMLU5358222 YMLU5300940 SZLU9884353 SZLU9890649 YMLU5317157 YMLU5369103 
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880 
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880 
 
 11. สถานทีผ่ลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage) 

ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอรว์ิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั น 16 ห้อง 
2301 ซ.ศูนย์วจิัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 

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

13. ออกทางด่านตรวจสัตว์น  า  
(Fisheries Port (Load Port)) 
ด่านตรวจสัตว์น า้ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูม ิ

14. ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตวน์  า 
(Fisheries Port (Release Port)) 
ด่านตรวจสัตว์น า้ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูม ิ

15. ออกทางด่านศุลกากร  
(Customs Port (Load Port)) 
เขตปลอดอากรท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

16. ท่าเทียบเรือ 
(Intended port of call) 
ท่าเรือหมายเลข 21 A นานาพรรณ 
เอ็นเตอร์ไพรซ ์

17. สถานที่เก็บสนิค้า (Production Facilities) 
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 
อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจยั 12ถนนรัชดาภิเษก หว้ย
ขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 

18. ประเทศปลายทาง  
(Destination Country)  
US สหรัฐอเมริกา (UNITED 
STATES ) 

19. รายละเอียดสินค้าประมง  
--ตามบัญชีแนบทา้ย-- 

(--Details--) 

20. เอกสารอ้างอิง (Reference) ใบค้าขออนญุาตใหส้่งออกสัตว์น ้าหรอืผลิตภณัฑ์สัตว์น า้ 11501000115814231 ลงรับค้าขอวันที่ 25/12/2558 , ใบกา้กับสินค้า 
TLR39276, 16/12/2558 , ใบตราส่งสินคา้ TMIS-3809,16/12/2558 

21. เงื่อนไข (ถ้ามี) (Conditions) 
1. ผู้แจ้งต้องน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้งเท่านั น ใบแจ้งที่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้แจ้งสามารถใช้น้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
   ออกนอกราชอาณาจักรได้เพียง 1 ครั ง 
2. ก่อนน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าออกนอกราชอาณาจักร ผู้แจ้งจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น ้าได้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั นได้เตรียมการตรวจสอบต่อไป 
3. ผู้แจ้งจะต้องน้าเอกสารที่แสดงว่าได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายหรอืการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 
4. สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่ผู้แจ้งจะน้าออกนอกราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด และปริมาณถูกต้องตรงกับที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้ง หรือไม่เกินกว่าท่ีก้าหนดไว้ในใบแจ้ง  
5. ใบแจ้งจะมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อพนกังานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าแล้ว 
 

22. วันทีอ่อกเอกสาร (Issue Date) 
25/12/2558 

23. ผู้ท าการแทนผู้ส่งออก (Attorney)  
1830300001372  นางสาวชนกขวญั กะลาส ี

24. วันทีม่ีผลบังคับใช ้(Effective Date) 
25/12/2558 

26. ลายมือชื่อ (Signature) 
 
 
 

27. ต าแหน่งและตราประทบัหน่วยงาน 
(Officer Position and Emblem of Government Office) 

 25. วันทีห่มดอายุ (Expire Date) 
25/12/ 2558 



1. ใบแจ้งด าเนินการนี ออกให้โดย (Issued by) 2. ชื่อย่อ (Title) 
DOF 4 

A 

 
3. เลขที่ (NO.) 
 

 

22. วันทีอ่อกเอกสาร (Issue Date) 
 
 

23. ผู้ท าการแทนผู้ส่งออก (Attorney)  
 

26. ลายมือชื่อ (Signature) 
 
 
 

27. ต าแหน่งและตราประทบัหน่วยงาน 
(Officer Position and Emblem of Government Office) 

 
 
 
 

24. วันทีม่ีผลบังคับใช ้(Effective Date) 
 

25. วันทีห่มดอายุ (Expire Date) 
 

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 15/02/2561_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558           หน้า 2 จาก 2 
   

ท่ี(N
o) 

สินค้าประมง (Fisheries Commodity) 
จ านวน,ปริมาณ/

หน่วย 
(Quantity/Unit) 

น  าหนกัสุทธ/ิ
หน่วย 

(Net Weight/Unit) 

ขนาด/หน่วย 
(Size/Unit) 

มูลค่า (บาท) 
(Value (Baht)) 

ใบก ากบัสินค้า 
/ล าดบั/แหลง่ที่มา  
(Invoice/No./Source) 

พิกัดสินค้า /รายละเอียด 
(HS Code) 

ช่ือทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า 
(Trade Name /Registration no.) 

ชื่อสามญั 
(Common Name) 

ชื่อวิทยาศาสตร ์
(Scientific Name) 

1 0303.89.19 000/KGM =
ปลากะพงแดง 
(Lutjanus campechanus) 
ทั งตวั แช่แขง็ 

ปลากะพงแดง 
(Lutjanus campechanus) 
ทั งตวั แช่แขง็ 

Snapper  Lutjanus campechanus 7,185.00 
กิโลกรมั 

7,185.00 
กิโลกรมั 

- 139,230.93 3 SL/PNG/ 
MIS-03/15 , 
03/08/2558 
(1)/(C) 

2 
 
 
 

0302.89.19 000/KGM =
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus 
niphonius) ทั งตวั แช่เย็น 
 
 
 

ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus niphonius) 
ทั งตวั แช่เย็น 
 
 
 

Japanese Spanish 
mackerel 
 
 
 

Scomberomorus 
niphonius 
 
 
 

100.00  
กิโลกรมั 

 
 
 

100.00  
กิโลกรมั 

 
 
 
 

- 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 

3 SL/PNG/ 
MIS-03/15 , 
03/08/2558 
(2)/(F) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

9,999,900,000.00 
 

9,999,900,000.00 
 
 
 
 

 
 
 
 

9,999,900,000.00 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รวม (Summary) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



       
หนังสือรับรอง 

ในการแจ้งแหล่งที่มาของสตัว์น ้าหรือผลติภัณฑ์สัตว์น า้ในการส่งออก 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสินค้า: …………………………………………..………………………….......……………………………………………..…………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………. 
น ้าหนักผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก (กก.) : …………………………..…………….………………………………………………….……….….…………………………………..
ส่งออกประเทศ:  …............................... ท่าที่ส่งออก: …..........................................................วันที่ส่งออก: …....................................... 
มีแหล่งที่มาของสัตว์น ้าน้าเข้าภายใตก้ารจับในใบรับรอง ดงันี  : 

 

 
เอกสาร/เลขที่ 

ชื่อสัตว์น ้า 
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

น ้าหนักสัตว์น ้า
ที่โรงงานรับซื อ 

(กก.) 

น ้าหนัก
วัตถุดิบท่ีใช้ใน
การผลิต (กก.) 

น ้าหนักของ
ผลิตภัณฑ ์

ที่ส่งออก (กก.) 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

      

      

      

 
เลขทีใ่บก้ากับสินค้า (invoice no.) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ชื่อและที่อยู่สถานที่ผลิต:  
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………..…...… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..……………………………………………..…...… 
หมายเลขรับรองสถานที่ผลิต: …………………………………………………………………..…..…….....…………………………………………………………………..… 
ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งออก (กรณทีี่ไม่ใช่ที่เดียวกันกับสถานที่ผลิต): 
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…….…...…. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

 
 

      ลงชื่อ................................................................. 
 
































