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ประกาศกรมประมง
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนาเข้า
กรณีการนาเข้าปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีการคัดแยกชนิดและปริมาณไม่ชัดเจน
พ.ศ. 2563
เพื่อเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนาเข้า
ปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีการคัดแยกชนิดและปริมาณไม่ชัดเจนซึ่งไม่สามารถตรวจสอบ
ชนิดและปริมาณที่ชัดเจนได้ภายในวันที่นาเข้า ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นาหรือด่านตรวจสัตว์นา
โดยจะทราบชนิดและปริมาณที่ชัดเจนได้ภายหลังการคัดแยก ณ โรงงานหรือสถานประกอบการนัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙2 วรรคสี่ แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ให้ ย กเลิ ก ประกาศกรมประมง เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ในการขออนุญาตและการอนุญาตนาเข้ากรณีการนาเข้าปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีการคัดแยก
ชนิดและปริมาณไม่ชัดเจน พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖2
ข้อ 2 ในประกาศนี
“ปลาทูน่าแช่แข็ง” หมายความว่า ปลาทูน่าและปลาโอแช่แข็งบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีการคัดแยก
ชนิดและปริมาณไม่ชัดเจน ในพิกัดอัตราศุลกากร 0303.41.00, 0303.42.00, 0303.43.00,
0303.44.00, 0303.45.00, 0303.46.00, 0303.49.00, 0303.59.90 และพิกัดที่กรมประมง
ประกาศกาหนด
ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตนาเข้าปลาทูน่าแช่แข็ง ให้ยื่นคาขออนุญาตนาเข้าสัตว์นา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา ตามแบบแนบท้ายประกาศนี พร้อมแนบหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง กรณีนิติบุคคล
ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และกรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นมาดาเนินการแทนบุคคลธรรมดา
หรื อ นิ ติ บุ ค คล ให้ แ นบหนั ง สื อ มอบอ านาจและส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนของผู้ ม อบอ านาจ
และให้ผู้รับมอบอานาจแสดงบัตรประจาตัวประชาชน
(2) แนบใบรับรองการจับสัตว์นาหรือการแจ้งนาสินค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance)
หรือใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือใบรับรองให้ส่งออกสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่ภาครัฐให้การรับรอง ฉบับจริงหรือสาเนา
(3) กรณีที่นาเข้าเพื่อผลิตเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรป ให้แนบใบรับรองการจับสัตว์นา (Catch
Certificate) โดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่ภาครัฐให้การรับรอง ฉบับจริงหรือสาเนา
(4) แนบ Dolphin Safe
(5) แนบ Captain Statement
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(6) แนบ Fisheries Certificate of Origin
(7) แนบใบกากับรายการสินค้า (Invoice)
(8) แนบใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of lading)
(9) แนบแบบแจ้งยืนยันการนาเข้าปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการคัดแยกชนิด
และปริมาณไม่ชัดเจน (แบบ CT01) ตามแบบแนบท้ายประกาศนี
(10) เอกสารอื่นใดตามที่กรมประมงประกาศกาหนด
ข้อ 4 การยื่นคาขออนุญาตนาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา ให้ยื่น ณ สถานที่หรือวิธี
ดังต่อไปนี
(๑) ในพื นที่ ก รุ ง เทพมหานคร ให้ ยื่ น ณ กองตรวจสอบเรื อ ประมง สิ น ค้ า สั ต ว์ น า
และปัจจัยการผลิต กรมประมง หรือศูนย์บริหารจัด การด่านตรวจสัต ว์นา หรือด่านตรวจสัตว์นา
ในเขตพืนที่ที่รับผิดชอบ
(๒) ในพืนที่จังหวัดอื่น นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ
(ก) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นา หรือด่านตรวจสัตว์นา ในเขตพืนที่รับผิดชอบ
(ข) สานักงานประมงจังหวัดในกรณีที่ไม่อยู่ในเขตพืนที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์นา หรือด่านตรวจสัตว์นา
(3) ยื่ น ผ่ า นระบบเชื่ อ มโยงค าขอกลางและระบบสนั บ สนุ น ใบอนุ ญ าตและใบรั บ รอง
ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ของกรมประมง (Fisheries Single Window; FSW) โดยผู้ ยื่ น ค าขอต้ อ งเป็ น
ผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ และในการยื่นคาขออนุญาตผ่านระบบ FSW ไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ 2 (1)
ข้อ 5 ให้ผู้ประสงค์จะนาเข้าปลาทูน่าแช่แข็งยื่นคาขออนุญาตนาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
อย่างน้อย ๑ วันทาการ ก่อนการนาเข้า
ข้อ 6 เมื่อได้รับคาขออนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของคาขออนุญาตและเอกสารหรือหลักฐาน
กรณีที่คาขออนุญาต หรือเอกสารหรือหลักฐานที่ได้ยื่นไว้ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้ง
ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม คาขออนุ ญ าต หรื อ จั ด ส่ ง เอกสารหรือ หลั ก ฐานให้ถู กต้ องและครบถ้ว น
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไ ขเพิ่มเติมคาขออนุญาต หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าคาขออนุญาตนันเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้นกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับหนังสืออนุญาตทราบผ่านระบบ FSW
กรณี ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาเห็ น ควรอนุ ญ าต ให้ แ จ้ ง ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กาหนด หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิ
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การเป็ น ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต เมื่ อ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต ได้ ช าร ะค่ า ธ รร มเนี ย มใบอนุ ญ าตแล้ ว
ให้ออกใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา ตามแบบแนบท้ายประกาศนี
ข้อ 7 เมื่อปลาทูน่าแช่แข็งมาถึงศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นาหรือด่านตรวจสัตว์นา
ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐานประกอบการนาเข้าตามข้อ 2 และใบขนสินค้าขาเข้า
ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ และให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบใบอนุ ญ าตและเอกสารและหลั ก ฐาน
ประกอบการนาเข้า
ข้อ 8 เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบใบอนุ ญ าตและเอกสารและหลั ก ฐานประกอบ
การนาเข้าแล้วถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งกรมศุลกากรและแจ้งผู้ได้รับอนุญาต ตามใบแจ้ง
ตรวจสินค้า แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องหมาย หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ และทาการ
ติดดวงตราประทับ (SEAL) ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อดาเนินการตรวจปล่อยปลาทูน่าแช่แข็งไปยังโรงงาน
หรือสถานประกอบการ
เมื่อปลาทูน่าแช่แข็งดังกล่าวถึงโรงงานหรือสถานประกอบการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของดวงตราประทับ (SEAL) แล้วตัดดวงตราประทับ (SEAL) เพื่อดาเนินการควบคุม
และตรวจสอบการคัดแยกชนิดและปริมาณที่นาเข้า
ข้อ 9 ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งด าเนิ นการคั ด แยกชนิ ด และปริ ม าณปลาทู น่ า แช่ แ ข็ งที่ น าเข้า
แล้ ว บั น ทึ ก ชนิ ด และปริ ม าณการน าเข้ า ในระบบ Port State Measure (PSM) ให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ออกใบแจ้งตรวจสินค้า
หากครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตมีเหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถ
ดาเนินการคัดแยกปลาทูน่าแช่แข็งให้แล้วเสร็จ ผู้รับอนุญาตอาจขอขยายเวลาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ไม่เกินสองครัง ทังนี ต้องไม่เกินสิบห้าวัน หากครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ได้รับอนุญาต
ไม่ดาเนินการคัดแยกให้แล้วเสร็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาดังกล่าว โดยในการคัดแยกชนิดและปริมาณ ณ โรงงานหรือสถานประกอบการ
ให้ผู้ได้รับอนุญาตอานวยความสะดวกในการควบคุมตรวจสอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร
ข้อ 10 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันทึกชนิดและปริมาณการนาเข้าของผู้ได้รับอนุญาต
ตามข้อ 8 แล้ว ถูกต้องครบถ้วน โดยมีชนิดและปริมาณไม่เกินที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ให้พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจปล่ อ ยปลาทู น่ า แช่ แ ข็ ง และออกบั นทึ กการตรวจปล่ อ ยสิน ค้า สั ต ว์ นาโดยระบุชนิ ด
และปริมาณที่มีการนาเข้า และออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์นานาเข้า (Import Aquatic Animal
Movement Document)
ข้อ 11 ใบอนุญาตตามประกาศนีมีอายุหกสิบวันนับแต่วันที่อนุญาต
ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตรายใดได้รับใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาแล้ว
หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัย และผู้รับอนุญาตไม่สามารถแสดงได้ว่าปลาทูน่าแช่แข็งนัน
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มาจากการทาการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาดังกล่าว
ข้อ 13 คาขออนุญาตนาเข้าที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนาเข้ากรณีการนาเข้าปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุ
ตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีการคัดแยกชนิดและปริมาณไม่ชัดเจน พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖2
ก่อนวันที่ประกาศนีมีผลใช้บังคับและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นคาขอ
ที่ยื่นตามประกาศนีโดยอนุโลม และให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามประกาศนี
ข้อ 14 หนังสืออนุญาตให้นาเข้าที่ได้ออกให้ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนาเข้ากรณีการนาเข้าปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุ
ตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีการคัดแยกชนิดและปริมาณไม่ชัดเจน พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖2
ให้เป็นใบอนุญาตที่ออกตามประกาศนีและให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสินผล
ข้อ 15 ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3
มีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

ใบคําขออนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(Application form for Aquatic Animal or Aquatic Animal Product Import Permit)
1. ยื่นคําขอต่อ (Submit to)
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารศูนย์บริการ S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร./โทรสาร
0 2134 0504

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 1
3. เลขที่ (No.)
11501000115814231
5. ผู้ส่งออก (จากประเทศต้นทาง) (Exporter of Exporter Country)
SHENZHEN SHUNCHENG IMPORT&PORT CO.,LTD 207 TWO
LAY PODIUM COMOREHENSIVE VILLAGE , SHENZHEN CHINA

4. ผู้นําเข้า (Importer) เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/ลําดับสาขา (Tax No./Branch)
0115537002361/00001
บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จํากัด
184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนน
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310, 02-298-0025, 02-2980025
6. วัตถุประสงค์ (Purpose)
7. วันที่นําเข้า (Arrival Date)
8. นําเข้าโดยทาง (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 / เรือบรรทุกสัตว์น้ํา /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
11. สถานทีผ่ ลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage)
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้อง
2301 ซ.ศูนย์วจิ ัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

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

14. ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตว์น้ํา
(Fisheries Port (Release Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

15. นําเข้าทางด่านศุลกากร
(Customs Port (Discharge Port))
เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

16. ท่าเทียบเรือ
(Intended port of call)
ท่าเรือหมายเลข 21 A นานา
พรรณ เอ็นเตอร์ไพรซ์

17. สถานที่เก็บสินค้า (Production Facilities)
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วสิ (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72
อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจยั 12ถนนรัชดาภิเษก ห้วย
ขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

18.  ตีกลับ (Return Cargo)
เพราะ สินค้ามีสิ่งปลอมปน สินค้ามีสิ่ง
ปลอมปน สินค้ามีส่งิ ปลอมปน สินค้ามี
สิ่งปลอมปน สินค้ามีสงิ่ ปลอมปน

19. รายละเอียดการ

13. เข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ํา
(Fisheries Port (Discharge Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

--ตามบัญชีแนบท้าย-(--Details--)

20. เอกสารอ้างอิง (Reference)
1. สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําทีม่ าจากการทําการประมง ต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้ํา จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
2. สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําทีม่ าจากการเพาะเลี้ยง ต้องมีใบรับรองการได้มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรองจากรัฐบาล
3. เอกสารอื่นใดจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ที่แสดงว่าสัตว์นา้ํ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําได้มาจากการเพาะเลี้ยงหรือ
การทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายAREP No. NNNNNNNNNNNNNNNNN
ใบกํากับสินค้า TLR39276, 16/12/2558 , ใบตราส่งสินค้า TMIS-3809,16/12/2558
ใบรับรองการจับสัตว์น้ํา NNNNNNNNNNNNNNNNN
21. วันที่เขียนคําขอ (Application Date)
22. ผู้ทําการแทนผู้นําเข้า (Attorney)
25/12/2558
1830300001372 นางสาวชนกขวัญ กะลาสี
23. วันที่ยื่นคําขอ (Submitted Date)
25/12/2558
24. วันที่ลงรับคําขอ (Accepted Date)
25/12/2558

25. ลายมือชื่อ (Signature)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)

26. ตําแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Office)

1. ยื่นคําขอต่อ (Submit to)
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารศูนย์บริการ S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร./โทรสาร 0 2134 0504
สินค้าประมง (Fisheries Commodity)
ที่
(No)
1

2

พิกัดสินค้า /รายละเอียด
(HS Code)
0303.89.19 000/KGM =
ปลากะพงแดง
(Lutjanus campechanus)
ทั้งตัว แช่แข็ง
0302.89.19 000/KGM =
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus
niphonius) ทั้งตัว แช่เย็น

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

Scomberomorus
niphonius / Japanese
Spanish mackerel

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 1
3. เลขที่ (No.)
11501000115814231

จํานวน,ปริมาณ/
หน่วย
(Quantity/Unit)

น้ําหนักสุทธิ/
หน่วย
(Net Weight/Unit)

สหรัฐอเมริกา
(UNITED STATES
)

7,185.00
กิโลกรัม

7,185.00
กิโลกรัม

-

สหรัฐอเมริกา
(UNITED STATES
)

100.00
กิโลกรัม

100.00
กิโลกรัม

-

ประเทศต้นกําเนิด
(Origin Country)

ขนาด/หน่วย
(Size/Unit)

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

รวม (Summary)
21. วันที่เขียนคําขอ (Application Date)

22. ผู้ทําการแทนผู้นําเข้า (Attorney)

23. วันที่ยื่นคําขอ (Submitted Date)

24. วันที่ลงรับคําขอ (Accepted Date)

7,285.00
กิโลกรัม
25. ลายมือชื่อ (Signature)

7,285.00
กิโลกรัม

-

มูลค่า (บาท)
(Value (Baht))

ใบกํากับสินค้า
/ลําดับ/แหล่งที่มา
(Invoice/No./Source)

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

159,230.93

26. ตําแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Office)

แบบแจ้งยืนยันการนําเข้าปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการคัดแยกชนิดและปริมาณไม่ชัดเจน (แบบ CT01)

แบบแจ้งยืนยันการนําเข้าปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตคู้ อนเทนเนอร์ที่มกี ารคัดแยกชนิดและปริมาณไม่ชัดเจน
วันที่............เดือน.........................พ.ศ................
เรียน ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา/หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา
ด้วยข้าพเจ้า ..................................................................... เป็นผู้ดําเนินการ  ด้วยตนเอง  ผู้แทนของบริษัท
........................................................................ ขอแจ้งยืนยันการนําเข้าปลาทูน่าแบบคัดแยกชนิดและปริมาณไม่ชัดเจน
โดยนําเข้าจากประเทศต้นทางบรรทุก .......................................................... วันที่นําเข้า ....................................................
มีรายละเอียดการนําเข้าดังนี้ :
ลําดับที่

หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์

น้ําหนัก (กก.)

ใบกํากับสินค้า

ชื่อและที่อยูส่ ถานที่คัดแยก ตู้คอนเทนเนอร์ลําดับที่...........................สถานที่คัดแยก.................................................
...........................................................................................................................................................................................
ตู้คอนเทนเนอร์ลําดับที่...........................สถานที่คัดแยก.................................................
...........................................................................................................................................................................................
ตู้คอนเทนเนอร์ลําดับที่...........................สถานที่คัดแยก.................................................
...........................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตรงกับความจริง หรือเป็นการประมาณการใกล้เคียงความจริงที่สุด
(ลงชื่อ)
(........................................................................)
ผู้ยื่นคําขออนุญาต

ใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(Aquatic Animal or Aquatic Animal Product Import Permit)
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

1. ใบอนุญาตนี้ออกให้โดย (Issued by)
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารศูนย์บริการ S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร./โทรสาร 0
2134 0504
4. ผู้นําเข้า (Importer) เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/ลําดับสาขา (Tax No./Branch)
0115537002361/00001
บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จํากัด
184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310, 02-298-0025, 02-298-0025

6. วัตถุประสงค์ (Purpose)
7. วันที่นําเข้า (Arrival Date)
8. นําเข้าโดยทาง (Mean of Transport)
เพื่อการค้า/บริโภค (T)
25/12/2558
เครื่องบิน/อากาศ (Plane/Air)
10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.) YMLU5301926 TCLU1322972
9. ชื่อ/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight)
S LEELAWADEE / 4600-03923 / เรือบรรทุกสัตว์น้ํา /2,989.00 ตันกรอส YMLU5358222 YMLU5300940 SZLU9884353 SZLU9890649 YMLU5317157 YMLU5369103
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
กว้าง 82.82 เมตร ยาว 14.50 เมตร ลึก 5.44 เมตร
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880

12. ประเทศต้นทางบรรทุก
11. สถานทีผ่ ลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage)
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้อง (Consignment Country)
US สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES )
2301 ซ.ศูนย์วจิ ัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
13. เข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ํา
(Fisheries Port (Discharge Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

14. ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตว์น้ํา
(Fisheries Port (Release Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

15. นําเข้าทางด่านศุลกากร
(Customs Port (Discharge Port))
เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

16. ท่าเทียบเรือ
(Intended port of call)
ท่าเรือหมายเลข 21 A นานา
พรรณ เอ็นเตอร์ไพรซ์
19. รายละเอียดการอนุญาต
--ตามบัญชีแนบท้าย-(--Details--)

18.  ตีกลับ (Return Cargo)
17. สถานที่เก็บสินค้า (Production Facilities)
เพราะ
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วสิ (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72
อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจยั 12ถนนรัชดาภิเษก ห้วย
ประสงค์
ขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
20. เอกสารอ้างอิง (Reference) AREP No. NNNNNNNNNNNNNNNN ใบคําขออนุญาตให้นาํ เข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ํ 11501000115814231 ลงรับคํา
ขอวันที่ 25/12/2558 , ใบกํากับสินค้า TLR39276, 16/12/2558 , ใบตราส่งสินค้า TMIS-3809,16/12/2558
21. เงื่อนไขในใบอนุญาต (Conditions)
1. ผู้รับอนุญาตต้องนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น ใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้รับอนุญาตสามารถใช้นําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรได้เพียง 1 ครั้ง
2. ก่อนนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ําได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เตรียมการตรวจสอบต่อไป
3. ผู้รับอนุญาตจะต้องนําเอกสารที่แสดงว่าได้มาจากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายหรือการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ
4. สัตว์น้ําที่ผรู้ ับอนุญาตจะนําเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด และปริมาณถูกต้องตรงกับที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต หรือไม่เกินกว่าทีก่ ําหนดไว้ในใบอนุญาต
5. ใบอนุญาตจะมีผลเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจสอบสัตว์นา้ํ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ํ แล้ว
6. กรณีสัตว์น้ําทีเ่ ฝ้าระวังโรคระบาด ผู้รับอนุญาตจะต้องนําหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ําที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้ํา ซึ่งแสดงว่าสัตว์นา้ํ นั้นปราศจาก
โรคระบาดมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่กรณีที่เป็นซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์นา้ํ ซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจมีโรคระบาดได้

22. วันที่ออกเอกสาร (Issue Date)
25/12/2558
24. วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date)
25/12/2558
25. วันที่หมดอายุ (Expire Date)
25/12/2558

23. ผู้ทําการแทนผู้นําเข้า (Attorney)
1830300001372 นางสาวชนกขวัญ กะลาสี
27. ตําแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
26. ลายมือชื่อ (Signature)
(Officer Position and Emblem of Government Office)

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 2
3. เลขที่ (No.)
11501100115814231

1ใบอนุญาตนี้ออกให้โดย (Issued by)
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารศูนย์บริการ S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร./โทรสาร 0 2134 0504
สินค้าประมง (Fisheries Commodity)
ที่
(No)
1

2

พิกัดสินค้า /รายละเอียด
(HS Code)
0303.89.19 000/KGM =
ปลากะพงแดง
(Lutjanus campechanus)
ทั้งตัว แช่แข็ง
0302.89.19 000/KGM =
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus
niphonius) ทั้งตัว แช่เย็น

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามัญ
ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียน
ประเทศต้นกําเนิด
(Scientific Name/
การค้า
(Origin Country)
Common Name)
(Trade Name /Registration no.)
Lutjanus campechanus สหรัฐอเมริกา
ปลากะพงแดง
/ Snapper
(Lutjanus campechanus)
(UNITED STATES )
ทั้งตัว แช่แข็ง
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus niphonius)
ทั้งตัว แช่เย็น

Scomberomorus
niphonius / Japanese
Spanish mackerel

จํานวน,ปริมาณ/
หน่วย
(Quantity/Unit)

สหรัฐอเมริกา
(UNITED STATES )

น้ําหนักสุทธิ/
ขนาด/หน่วย
หน่วย
(Size/Unit)
(Net Weight/Unit)

7,185.00
กิโลกรัม

7,185.00
กิโลกรัม

-

100.00
กิโลกรัม

100.00
กิโลกรัม

-

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

มูลค่า (บาท)
(Value (Baht))

ใบกํากับสินค้า
/ลําดับ/แหล่งที่มา
(Invoice/No./Source)

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

รวม (Summary)
22. วันที่ออกเอกสาร (Issue Date)

23. ผู้ทําการแทนผู้นําเข้า (Attorney)

24. วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date)

25. วันที่หมดอายุ (Expire Date)

26. ลายมือชื่อ (Signature)

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

