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การด าเนินการตามประกาศกรมประมง
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน การขออนุญาตและการอนุญาตน าเข้า
สัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยประกาศกรมประมง เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน การขอ
อนุญาตและการอนุญาตน าเข้าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เพ่ือให้การปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้เป็น
อย่างดี ด่านตรวจสัตว์น  าจึงขอก าหนดขั นตอนการด าเนินการให้ผู้รับบริการได้ทราบโดยทั่ว
กัน ดังนี 



ประกาศกรมประมง
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตน าเข้าสัตว์น  าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าพ.ศ. ๒๕๖๐

ขัน้ตอนการยื่นค าขออนุญาตน าเข้าสินค้าสัตว์น า้

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขออนุญาตน าเข้าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าก่อนการน าเข้า๑ วันท าการ

ผู้น าเข้ายื่นค าขออนุญาตน าเข้าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าผ่านระบบ (Fisheries Single Window : FSW) 
และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CA) ก่อนยื่นค าขอทุกครั ง

ผู้ยื่นค าขอ ต้องระบุชนิดสัตว์น  า จ านวน น  าหนัก มูลค่า เลขท่ีใบก ากับสินค้า(Invoice) วันท่ีออกใบก ากับ
สินค้า และล าดับท่ีใบก ากับสินค้า ในรายการสินค้า/บัญชีแนบท้าย (Tab ท่ี 2) ของระบบ Fisheries Single 
Window : FSW

ผู้ยื่นค าขอ ต้องระบุเลขท่ี และวันท่ีออกเอกสารอื่นใดท่ีแสดงได้ว่ามิใช่สัตว์น  าท่ีได้มาจากการท าการประมง
หรือได้มาจากการท าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ในรายการหลักฐานประกอบ (Tab ท่ี 3) พร้อมแนบ
ไฟล์ ในระบบ Fisheries Single Window : FSW ยกเว้น สินค้าท่ีถูกตีกลับ





ขั นตอนการยื่นค าขออนุญาตน าเข้าสินค้าสัตวน์  า(ต่อ)

เอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่ามิใชส่ตัว์น ้าที่ได้มาจากการท้าการประมงหรือ

ได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่

1. ใบรับรองการจับสัตว์น ้า(Catch Certificate)

2. แจ้งน้าสินค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance)

3. ใบขนสินค้าขาออกจากต้นทาง (Custom Declaration)

4. ใบอนุญาตให้ส่งออกสตัว์น ้าหรือผลติภณัฑ์สัตว์น ้า (Export permit)

ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

5. ใบรับรองให้ส่งออกสตัว์น ้าหรือผลติภัณฑ์สัตว์น ้า (Certificate for Export)

ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น ใบรับรองสุขภาพสตัว์น ้า (Health Certificate) 

ใบรับรองถิ่นก้าเนิด (Certificate of Origin) เป็นต้น



การยื่นค าขออนุญาตน าเข้าสินค้าสัตว์น  า
กรณียื่นค าขออนุญาตน าเข้าสัตว์น  าควบคุมพิเศษตามนโยบายกรมประมง ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการน าเข้าสัตว์น  าชนิดนั นๆ เช่น กุ้งขาว 
กุ้งกุลาด า ปลาฉลาม ปลาหิมะ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  า ตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบ หากไม่ถูกต้อง 
ไม่ครบถ้วน จะด าเนินการแจ้งแก้ไขข้อมูลผ่านระบบ Fisheries Single 
Window : FSW ผู้ยื่นค าขอต้องแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน และส่งข้อมูลกลับ
ผ่านระบบ Fisheries Single Window : FSW ภายใน 1 วัน
❖ หากไม่แก้ไขค าขอให้ถูกต้อง ภายใน 1 วัน ให้ถือว่าค าขอนั นเป็นอันยกเลิก นับตั งแต่วันท่ี

พ้นก าหนดดังกล่าว



กรณียื่นค าขออนุญาตน าเข้าสัตว์น  าควบคุมพิเศษตาม
นโยบายกรมประมง
ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี  

กรณีน าเข้ากุง้ทะเล (กุ้งขาว , กุ้งกุลาด า , กุ้งฟ้า)

1.ใบรับรองการปลอดโรค 5 โรค จากประเทศต้นก าเนิด ได้แก่ 
➢ โรคตัวแดงดวงขาว (WSSV)
➢ โรคแคระแกรน (IHHNV)
➢ โรคทอราซินโดรม (TSV)
➢ โรคหัวเหลือง (YHV)
➢ โรคกล้ามเนื อตาย (IMNV)



กรณียื่นค าขออนุญาตน าเข้าสัตว์น  าควบคุมพิเศษตาม
นโยบายกรมประมงต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี  (ต่อ)
กรณีน้าเข้าปลาทูน่าครีบเหลือง
➢ ใบรับรองการน้าเข้าปลาทูน่าครีบเหลืองจากกรมประมง
กรณีน้าเข้าปลาฉลาม/เปลือกหอย 
➢ หนังสือรับรองชนิดพันธุ์ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศต้นทาง
กรณีน้าเข้าปลาหิมะ ( ชนิด Dissostichus eleginoides )
➢ ใช้เอกสาร DED (Dissostichus export document)
กรณีสินค้าสัตว์น ้าที่ขึ นบัญชี CITES
➢ ใช้เอกสาร CITES (สป.5 น้าเข้า)และ CITES จากประเทศต้นทาง



ขั นตอนการด าเนินการตรวจปล่อยสินค้า
เอกสารประกอบการตรวจปล่อยสินค้า มีดังนี  
1. ใบอนุญาตให้น าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า (ตาม พรก.ประมง)

2. ใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.6 ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์)

3. ใบขนสินค้าขาเข้า

4. ใบตราส่งสินค้า (Bill of lading)

5. ใบก ากับสินค้า (Invoice)

6. ใบแสดงรายการสินค้า (Packing List)

7. เอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่ามิใช่สัตว์น  าที่ได้มาจากการท าการประมงหรือได้มาจากการท าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(ใบรับรองการจับสัตว์น  า (Catch Certificate) หรือส าเนาการแจ้งน าสินค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance) หรือ
ส าเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือ ใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่ออกโดย
หน่วยงานภาครัฐ เช่น Health Certificate, Certificate of Origin, From ต่างๆที่ใช้ในการลดหย่อนภาษี (เอกสารที่ใช้
แนบในขั นตอนการย่ืนค าขอใบอนุญาตผ่านระบบ FSW)

8. เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ก าหนด

9. หากเอกสารประกอบการตรวจปล่อยสินค้าไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าจะไม่อนุญาตให้น าเข้าสตัว์น  าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  านั น จนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง 



ขอบคุณครับ


