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การนาํสัตวน้าํออกนอกราชอาณาจักร 
 

การนาํสัตวน้ํามีชีวิต ซากสัตวน้าํออกนอกราชอาณาจักร ตองปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เกีย่วของ  

ดังนี ้

1.พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2499 

2.พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 

3.พระราชบัญญัติวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2522 

4.กฎหมายอืน่ที่เกีย่วของ 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
 
กอนการสงออก 

 1.ผูประสงคจะนําสตัวน้าํหรือซากสัตวน้าํออกนอกราชอาณาจกัร สามารถติดตอขอรับใบอนญุาตได 

ณ ดานตรวจสตัวน้าํ หรือสํานักงานประมงจังหวดัทีป่ฏิบัติหนาที่แทนดานตรวจสัตวน้าํ ณ ทาที่สงออก พรอม

เอกสารทีเ่กีย่วของดงัตอไปนี ้

- คําขอตามแบบ ร.1/1 

- คํารองขอรับหนังสอืรับรองสงกุงกลุาดํามีชวีิตเพื่อการบริโภค หรือ แบบ กท.1 (กรณเีปน

การสงออกกุงกุลาดํามชีีวิตเพื่อการบริโภค) 

- ใบอนญุาตสงออกสัตวปาตาม พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 กรณีเปน

สัตวน้าํชนิดที่เปนสัตวปา (ตดิตอขอรับลวงหนาไดที่สวนอนุญาตและจัดการประมง 

สํานกับริหารจดัการดานการประมง กรมประมง)  

- สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน (บุคคลธรรมดา) 

- สําเนาทะเบยีนบาน (บุคคลธรรมดา) 

- หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล (นติิบุคคล) 

- หนังสอืมอบอํานาจ สําเนาบตัรประชาชนผูมอบและผูรับมอบ (กรณีผูขออนุญาตไม 

สามารถมาดําเนนิการดวยตนเองได) 

- สําเนาใบอนุญาตทําการคาสตัวน้าํ (อ.6) 

2.ผูสงออกตองยืน่คาํขอลวงหนากอนการสงออกไมนอยกวา  3 วนั  

 3.เมื่อไดรับคําขอ เจาหนาที่จะลงทะเบยีนรับ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานที่เกีย่วของ 
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 4.หากตรวจสอบแลวเอกสารไมถูกตองครบถวน ใหคืนคาํขอและแจงใหผูยื่นคาํขอทราบเพือ่ทาํการ 

แกไขใหถูกตองตอไป 

 5.เจาหนาที่ผูรับคําขอเสนอผูมีอํานาจพิจารณาออกเอกสารดังตอไปนี ้ภายใน 3 วนัทาํการ 

- ใบอนญุาตใหนําสตัวออกนอกราชอาณาจกัร หรือ แบบ ร.9 (สัตวน้าํทกุชนิด) 

- หนังสอืรับรองสงกุงกลุาดํามชีีวิตออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการบริโภค หรือ หนงัสือ 

กท.2 (กรณีสงออกกุงกุลาดาํมีชีวิตเพื่อการบริโภค) 

6.กรณีผูมีอํานาจไดพิจารณาแลวไมอนุญาตตามคําขอ ใหแจงผูยืน่คาํขอทราบโดยเรว็ 

 7.เมื่อผูไดรับเอกสารตามขอ 5.แลว ใหผูสงออกแจงยนืยนักําหนดการสงออกเกีย่วกับวนั เวลา ที่

สงออก เทีย่วบนิ เทีย่วเรือ หรือยานพาหนะที่สงออกตอเจาหนาที ่กอนการสงออก 1 วนัทําการ 

วันทีส่งออก 

 1.ผูสงออกแสดงหลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวของตอเจาหนาที่ประจําดานตรวจสตัวน้ํา หรือเจาหนาที่

ประจาํสาํนกังานประมงจงัหวัดทีป่ฏิบัติหนาทีแ่ทนดานตรวจสัตวน้ํา ณ ทาที่สงออก ดงันี ้

- ใบอนญุาตนาํสัตวหรือซากสตัวออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) 

- หนังสอืรับรองใหสงกุงกลุาดาํมีชวีิตออกนอกราชอาณาจกัรเพื่อการบริโภค (กท.2) 

- ใบอนญุาตใหสงออกสัตวปาตามพระราชบญัญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 

(กรณีเปนสัตวปา ใบอนุญาตออกโดยสวนอนุญาตและจัดการประมง กรมประมง) 

- หนังสอืรับรองสุขภาพสัตวน้าํ หรือ หนงัสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว ฉบับจริง (ถามี) 

- ใบขนสนิคาขาออก (ถามี) 

- ใบรายการสนิคา หรือ Invoice (ถามี) 

- ใบตราสงสนิคา หรือ Air Waybill หรือ Bill of Lading (ถามี) 

- ใบแสดงรายละเอยีดสนิคา หรือ Packing List (ถามี) 

2.เจาหนาที่ตรวจสอบความถกูตองของเอกสารและสัตวน้าํ และพจิารณาดําเนนิการอนุญาต 

3.สัตวน้าํที่ผูรับอนุญาตจะออกนอกราชอาณาจกัรตองมชีนิด ขนาด ปริมาณ ถกูตองตรงตามที่กาํหนด

ไวในหนงัสืออนุญาต หรือไมเกนิกวาทีก่าํหนดไวในหนงัสอือนุญาต 

4.หนงัสอือนญุาต หรือ ใบอนุญาตที่ออกให 1 ฉบับ สามารถใชสงสัตวน้าํออกนอกราชอาณาจักรได 1 

คร้ัง 
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5.สัตวน้าํหรือซากสัตวน้าํที่อยูระหวางการตรวจสอบ ใหเจาของเปนผูควบคมุ ดูแล รับผิดชอบ และออก

คาใชจายเองทัง้สิน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากมีขอสงสัยประการใด กรุณาติดตอสวนตรวจการคาสตัวน้าํ สํานกับริหารจัดการดานการประมง กรมประมง 

โทร.0-2561-4690 โทรสาร 0-2579-9528 
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การนาํสัตวน้าํออกนอกราชอาณาจักร 
 
 
 
 

กอนการสงออก 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นคํารอง 

1.สัตวน้ําทุกชนิด –(แบบ ร.1/1) 

2.กุงกุลาดํามีชีวิตขนาดบริโภค – (คํารอง

ขอรับหนังสือรับรองสงกุงกุลาดํามีชีวิตฯ 

และ แบบ ร1/1)

ดานตรวจสัตวน้ํา 

สัตวน้ําทุกชนิด กุงกุลาดํามีชีวิต 

- หนังสือรับรองสงกุงกุลาดํามีชีวิต 

  ออกไปนอกราชอาณาจักร 

- ใบอนุญาต ร.9 

ใบอนุญาต ร.9 

ผูสงออก 

 
 
 

วันที่สงออก 

 
 
 
 

ดานตรวจสัตวน้ํา 

 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบใบอนุญาต 

- ตรวจสอบเอกสาร 

-ตรวจสอบสินคา 

 
 

อนุญาต 

 
 หมายเหตุ : การสงออกสัตวน้ําชนิดที่เปนสัตวปา ผูสงออกตองติดตอขอรับใบอนุญาตที่ สวนอนุญาตและจัดการประมง  

     กรมประมง กอนการดําเนินการตามขั้นตอนนี้ 
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Export of Aquatic Animals from Thailand 
 

 Export of live aquatic animals or their carcasses from Thailand should follow these regulations 
1. Fisheries Act, B.E. 2490 (1947) 
2. Animal Epidemic Act, B.E. 2499 (1956) 
3. Export and Import of Goods Act B.E. 2522 (1979) 
4.  Other related Acts. 
 

Procedures 
Pre-Export 

 1. Exporter of aquatic animals and their carcasses from Fish Inspection Office (FIO) or provincial 

fishery office (authorized as FIO) at the port of export with the following documents: 

  -application form (Form No 1/1) 

  -application form for permit to export live Penaeus monodon for food or Form กท. 1 (in case 

of Penaeus monodon export for food purpose) 

-In case of wild aquatic animals, export permit as stated in Wildlife Preservation and 

Protection Act B.E. 2535 is needed. (this can be obtained in advance from License and Fisheries Management 

Section,  Fisheries Administration and Management Bureau,  Department of Fisheries) 

  -Copy of identification card (for ordinary person) 

  -Copy of residential registration book (for ordinary person) 

  -Approved document of company registration (juristic person) 

  -Document of authorization, copy of identification card, official ID card of the assignor and 

assignee (in case of importer’s representative) 

  -Copy of permit for aquatic animal trading (อ.6) 

 2.  Exporter should submit the application and required documents at least 3 days prior to export  

 3.  FIO officer will register and inspect the submitted documents 

 4.  In case of any incomplete document, the exporter will be notified to resubmit the complete one 

 5.  Officer who accepts the documents will present the superior officer for the final consideration and 

will issue the following official documents within 3 working days: 

  -Export License or Form No 9 (for all aquatic animals) 

  -Export Permit of live Penaeus monodon for food or Document กท. 2 (in case of live Penaeus 

monodon export for food purpose) 

 6. If the application has been denied, the applicant will be notified as soon as possible 

 7. As the permit documents (in 5.) has been issued, the exporter should notify the official about the 

date, time, port of export, airplane flight, vessel number or other means of transportation for export by a day 

prior to the export 
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Date of export 

1.  Exporter must show all the required documents to FIO Officer or fishery officer from the provincial 

office authorized as FIO at the site of import. The documents are as follows: 

  -Aquatic animal Export License or Form No 9 

  -Export Permit of live Penaeus monodon for food (Document กท. 2) 

  -Export of wild aquatic animals as required by Wildlife Preservation and Protection Act B.E. 

2535 (1992) (for wild aquatic animals and issued by License and Fisheries Management Section,  Fisheries 

Administration and Management Bureau,  Department of Fisheries) 

  -Health quarantine document (Animal Health Certificate) or health certificate of carcass 

(original copy if available) 

  -Export transportation document (Customs Form)  (if available) 

  -Invoice (if available) 

  -Air Waybill or Bill of Lading (if available) 

  -Packing list (if available) 

 2.  Documents and the aquatic animals will be inspected by fishery officer before permit is issued 

 3. Species, size, quantity of the exported aquatic animals must be the same as stated in the export 

permit or not exceeding the permit 

 4.  Export permit can be used only once 

 5. During the withholding process of export aquatic animals, the exporter will be responsible for all 

the process (including maintenance and costs) 
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Export of Aquatic Animals from  Thailand 
 

    Pre-Export 
 

Exporter 
 

 
Submit the application 

1. All aquatic animals (Form No 1/1) 
2. Live Penaeus monodon at edible size 
(request for export document of live 
Penaeus monodon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Export License 
Form No 9 

All aquatic animals 

Fish Inspection Office

Live Penaeus monodon 

-Export permit document for 
live Penaeus monodon 
-Export License Form No 9 

 
Date of Export 

 

 
Fish Inspection Office

 

 

 
-Export Permit inspection 
-Inspection of other documents 
-Inspection of the exports 

 

 

 

 

 
Approved for Export  

 

 

 
Note: For export of wild animals, the exporter must obtain the permit from License and Fisheries 
Management Section,  Fisheries Administration and Management Bureau,  Department of Fisheries 


