เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๕๒ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า
สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๒ วรรคสี่ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ให้ยื่นคําขออนุญาต
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง
หรือด่านตรวจสัตว์น้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) ในพื้นที่จังหวัดอื่น นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ
(ก) ด่านตรวจสัตว์น้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(ข) สํานักงานประมงจังหวัด ในกรณีไม่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ํา
(๓) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒ ในการพิจารณาอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ไ ม่ มี เ อกสารหรื อ หลั ก ฐานตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นแบบคํ า ขออนุ ญ าต ห้ า มมิ ใ ห้
พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(๒) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในแบบคําขออนุญาต
แล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขออนุญาตดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ก่อนดําเนินการออกใบอนุญาต
(๓) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในแบบคําขอ
อนุญาตแล้วเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้ดําเนินการออกใบอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วิมล จันทรโรทัย
อธิบดีกรมประมง

1. ยื่นคาขอต่อ (Summit to )

A

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 1
3. เลขที่ (NO.)
สินค้าประมง (Fisheries Commodity)

ที่
(No)
1

2

พิกดั สินค้า /รายละเอียด
(HS Code)
0303.89.19 000/KGM =
ปลากะพงแดง
(Lutjanus campechanus)
ทังตัว แช่แข็ง
0302.89.19 000/KGM =
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus
niphonius) ทังตัว แช่เย็น

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามัญ
ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า
(Scientific Name/
(Trade Name /Registration no.)
Common Name)
ปลากะพงแดง
Lutjanus campechanus /
(Lutjanus campechanus)
Snapper
ทังตัว แช่แข็ง
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus niphonius)
ทังตัว แช่เย็น

Scomberomorus
niphonius / Japanese
Spanish mackerel

จานวน,ปริมาณ/
หน่วย
(Quantity/Unit)

นาหนักสุทธิ/
หน่วย
(Net Weight/Unit)

สหรัฐอเมริกา
(UNITED STATES
)

7,185.00
กิโลกรัม

7,185.00
กิโลกรัม

-

สหรัฐอเมริกา
(UNITED STATES
)

100.00
กิโลกรัม

100.00
กิโลกรัม

-

ประเทศต้นกาเนิด
(Origin Country)

ขนาด/หน่วย
(Size/Unit)

9,999,900,000.00 9,999,900,000.00

รวม (Summary)
22. วันที่เขียนคาขอ (Application Date)

23. ผู้ทาการแทนผู้นาเข้า (Attorney)

24. วันที่ยื่นคาขอ (Summited Date)

25. วันที่ลงรับคาขอ (Accepted Date)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558

7,285.00
กิโลกรัม

26. ลายมือชื่อ (Signature)

7,285.00
กิโลกรัม

มูลค่า (บาท)
(Value (Baht))

ใบกากับสินค้า
/ลาดับ
(Invoice/No.)

139,230.93 3 SL/PNG/
MIS-03/15 ,
03/08/2558 (1)
20,000.00 3 SL/PNG/
MIS-03/15 ,
03/08/2558 (2)
9,999,900,000.00

-

159,230.93

27. ตาแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Government Office)

หน้า 2 จาก 2

ใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
(Aquatic Animal or Aquatic Animal Product Import Permit)
1. ใบอนุญาตนีออกให้โดย (Issued by)
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารศูนย์บริการ S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร./
โทรสาร 0 2134 0504
4. ผู้นาเข้า (Importer)

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 2
3. เลขที่ (No.)
11501100115814231
5. ผู้ส่งออก (จากประเทศต้นทาง) (Exporter of Exporter Country)
SHENZHEN SHUNCHENG IMPORT&PORT CO.,LTD 207 TWO LAY
PODIUM COMOREHENSIVE VILLAGE , SHENZHEN CHINA

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/ลาดับสาขา (Tax
No./Branch)
0115537002361/00001
บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จ้ากัด
184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนน
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310, 02-298-0025, 02298-0025
6. วัตถุประสงค์ (Purpose)
7. วันทีน่ าเข้า (Arrival Date)
8. นาเข้าโดยทาง (Mean of Transport)
เพื่อการค้า/บริโภค (T)
25/12/2558
เครื่องบิน/อากาศ (Plane/Air)
9. ชื่อ/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight)
10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.) YMLU5301926 TCLU1322972
YMLU5358222 YMLU5300940 SZLU9884353 SZLU9890649 YMLU5317157 YMLU5369103
S LEELAWADEE / 4600-03923 / เรือบรรทุกสัตว์น้า /2,989.00 ตันกรอส
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
กว้าง 82.82 เมตร ยาว 14.50 เมตร ลึก 5.44 เมตร
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
12. สถานที่ผลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage)
13. ประเทศต้นทางบรรทุก
11. แหล่งที่มา (Source)
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 อาคาร
(Consignment Country)
การเพาะเลียง
ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง US สหรัฐอเมริกา (UNITED
กรุงเทพมหานคร 10310
STATES )
14. เข้าทางด่านตรวจสัตว์นา
15. ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตว์นา 16. นาเข้าทางด่านศุลกากร
17. ท่าเทียบเรือ
(Fisheries Port (Discharge Port)) (Fisheries Port (Release Port))
(Customs Port (Discharge Port)) (Intended port of call)
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยาน
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานสุวรรณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณ ท่าเรือหมายเลข 21 A นานาพรรณ
สุวรรณภูมิ
ภูมิ
ภูมิ
เอ็นเตอร์ไพรซ์
20. รายละเอียดการอนุญาต
18. สถานที่เก็บสินค้า (Production Facilities)
19.  ตีกลับ (Return Cargo)
--ตามบัญชีแนบท้าย-ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.)
เพราะ สินค้ามีสิ่งปลอมปน สินค้ามีสิ่ง
(--Details--)
184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12
ปลอมปน สินค้ามีสิ่งปลอมปน สินค้ามีสิ่ง
ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ปลอมปน
21. เอกสารอ้างอิง (Reference) AREP No. NNNNNNNNNNNNNNNN ใบค้าขออนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า 11501000115814231 ลง
รับค้าขอวันที่ 25/12/2558 , ใบก้ากับสินค้า TLR39276, 16/12/2558 , ใบตราส่งสินค้า TMIS-3809,16/12/2558
22. เงื่อนไขในใบอนุญาต (Conditions)
1. ผู้รับอนุญาตต้องน้าสัตว์น้าเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านัน
2. ก่อนน้าสัตว์น้าเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น้าได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท้าการ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นันได้เตรียมการตรวจสอบต่อไป
3. ผู้รับอนุญาตจะต้องน้าเอกสารที่แสดงว่าได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายหรือการเพาะเลียงสัตว์น้า
4. สัตว์น้าที่ผู้รับอนุญาตจะน้าเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด และปริมาณถูกต้องตรงกับที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือไม่เกินกว่าที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาต
5. ใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้รับอนุญาตสามารถใช้น้าสัตว์น้าเข้ามาในราชอาณาจักรได้เพียง 1 ครัง
6. กรณีสัตว์น้าที่เฝ้าระวังโรคระบาด ผู้รับอนุญาตจะต้องน้าหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้าที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้า ซึ่งแสดงว่าสัตว์น้านัน
ปราศจากโรคระบาดมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการน้าสัตว์ น้าเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่กรณีที่เป็นซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้าซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจมีโรคระบาดได้

23. วันที่ออกเอกสาร (Issue Date)
25/12/2558
25. วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date)
25/12/2558
26. วันที่หมดอายุ (Expire Date)
25/12/2558
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24. ผู้ทาการแทนผู้นาเข้า (Attorney)
1830300001372 นางสาวชนกขวัญ กะลาสี
27. ลายมือชื่อ (Signature) 28. ตาแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Government Office)

หน้า 1 จาก 2

1. ใบอนุญาตนีออกให้โดย (Issued by)

A

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

ที่
(No)
1

2

พิกดั สินค้า /รายละเอียด
(HS Code)
0303.89.19 000/KGM =
ปลากะพงแดง
(Lutjanus campechanus)
ทังตัว แช่แข็ง
0302.89.19 000/KGM =
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus
niphonius) ทังตัว แช่เย็น

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามัญ
ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า
ประเทศต้นกาเนิด
(Scientific Name/
(Trade Name /Registration no.)
(Origin Country)
Common Name)
ปลากะพงแดง
Lutjanus campechanus สหรัฐอเมริกา
(Lutjanus campechanus)
/ Snapper
(UNITED STATES )
ทังตัว แช่แข็ง
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus niphonius)
ทังตัว แช่เย็น

Scomberomorus
niphonius / Japanese
Spanish mackerel

จานวน,ปริมาณ/
หน่วย
(Quantity/Unit)

นาหนักสุทธิ/
หน่วย
(Net Weight/Unit)

7,185.00
กิโลกรัม

7,185.00
กิโลกรัม

-

100.00
กิโลกรัม

100.00
กิโลกรัม

-

สหรัฐอเมริกา
(UNITED STATES )

9,999,900,000.00 9,999,900,000.00

ขนาด/หน่วย
(Size/Unit)

ใบกากับสินค้า
/ลาดับ
(Invoice/No.)

มูลค่า (บาท)
(Value (Baht))

139,230.93 3 SL/PNG/
MIS-03/15 ,
03/08/2558 (1)
20,000.00 3 SL/PNG/
MIS-03/15 ,
03/08/2558 (2)
9,999,900,000.00

รวม (Summary)
23. วันที่ออกเอกสาร (Issue Date)

24. ผู้ทาการแทนผู้นาเข้า (Attorney)

25. วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date)

26. วันทีห่ มดอายุ (Expire Date)

27. ลายมือชื่อ (Signature)

28. ตาแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Government Office)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558
หน้า 2 จาก 2

