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การนําสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักร
การนําสัตวน้ํามีชีวิตและซากสัตวนา้ํ เขามาในราชอาณาจักร ตองปฏิบตั ิตามขอกฎหมายที่เกีย่ วของ
ดังนี้
1.พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490
2.พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2499
3.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
4.พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535
5.กฎหมายอืน่ ที่เกีย่ วของ

ขั้นตอนการดําเนินการ
กอนการนําเขา
1.ผูประสงคจะนําสัตวนา้ํ หรือซากสัตวนา้ํ เขามาในราชอาณาจักร สามารถติดตอขอรับใบอนุญาต
นําเขาได ณ ดานตรวจสัตวนา้ํ หรือสํานักงานประมงจังหวัดที่ปฏิบัตหิ นาที่แทนดานตรวจสัตวนา้ํ ณ ทาที่
นําเขา พรอมเอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
- คําขอตามแบบ ร.1/1
- คําขออนุญาตนําสัตวนา้ํ บางชนิดเขามาในราชอาณาจักร
- ใบอนุญาตนําเขาสัตวปา ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 กรณีเปนสัตว
น้ําชนิดทีเ่ ปนสัตวปา (ติดตอขอรับลวงหนาไดที่สว นอนุญาตและจัดการประมง สํานัก
บริหารจัดการดานการประมง กรมประมง)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่ องรัฐ (บุคคล
ธรรมดา)
- สําเนาทะเบียนบาน (บุคคลธรรมดา)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (นิติบุคคล)
- หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐของผูมอบ และผูรบั มอบ (กรณีผูขออนุญาตไมสามารถมาดําเนินการดวยตนเอง
ได)
- สําเนาใบอนุญาตทําการคาสัตวนา้ํ (อ.6) สําหรับกรณีทเี่ ปนผูประกอบอาชีพดังกลาว

2

- สําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตวนา้ํ หรือหนังสือรับรองสุขศาสตรสัตวนา้ํ ซึง่ ออกโดย
หนวยงานทีม่ อี ํานาจของประเทศตนทาง (สําหรับกรณีทตี่ องมีและสามารถนํามาแสดง
ลวงหนาได)
- กรณีเปนการนําเขาเพื่อสงออก ใหผยู นื่ คําขอแจงรายการหรือขอความซึง่ ระบุสถานที่
เพาะเลีย้ งหรือเก็บสัตวนา้ํ ดวย
- เอกสารหรือหลักฐานอืน่ ตามทีก่ ําหนด
2.ผูน ําเขาตองยื่นคําขอกอนการนําเขาไมนอ ยกวา 7 วัน เวนแตเปนการนําติดตัวเขามาจะยืน่ คําขอ
ขณะนําเขามาก็ได (ยกเวนสัตวนา้ํ ซึง่ เปนสัตวปา )
3.หากผูน าํ เขาตองการจะนําสัตวนา้ํ ไปยังสถานกักกัน หรือที่พกั ซากสัตวนา้ํ ที่มิใชของกรมประมง
สถานกักกันสัตวนา้ํ หรือที่พกั ซากสัตวนา้ํ นัน้ จะตองไดรับการตรวจรับรองตามระเบียบ
4.เมื่อไดรับคําขอ เจาหนาที่จะลงทะเบียนรับ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วของ พรอมทัง้
พิจารณาวาสัตวนา้ํ นัน้ มิไดมาจากทองที่ทสี่ งสัยวามีโรคระบาด หรือกรณีสัตวนา้ํ มีชวี ติ ตองมิไดเปนชนิดพันธุ
ตางถิน่ (Alien Species)
5.หากตรวจสอบแลวเอกสารไมถูกตองครบถวน ใหคืนคําขอและแจงใหผูยื่นคําขอทราบเพือ่ ทําการ
แกไขใหถูกตองตอไป
6.เจาหนาที่ผูรบั คําขอเสนอผูม ีอํานาจพิจารณาออกเอกสารดังตอไปนี้ ภายใน 3 วันทําการ
- หนังสืออนุญาตใหนําสัตวน้ําบางชนิดเขามาในราชอาณาจักรไทย
- ใบแจงอนุมัตินาํ สัตวเขามาในราชอาณาจักร (ร.6)
- เงื่อนไขการนําเขา (Requirement) ตามที่กาํ หนด
7.กรณีผูมีอาํ นาจไดพิจารณาแลวไมอนุญาตตามคําขอ ใหแจงผูยนื่ คําขอทราบโดยเร็ว
8.เมื่อผูไดรับเอกสารตามขอ 6.แลว ใหแจงยืนยันการนําเขาเกีย่ วกับวัน เวลาทีน่ าํ เขา เที่ยวบิน เทีย่ ว
เรือ หรือยานพาหนะทีน่ าํ สัตวนา้ํ เขามาตอเจาหนาที่ กอนการนําเขา 1 วันทําการ
วันทีน่ ําเขา
1.ผูน ําเขาแสดงหลักฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วของตอเจาหนาทีป่ ระจําดานตรวจสัตวนา้ํ หรือเจาหนาที่
ประจําสํานักงานประมงจังหวัดทีป่ ฏิบัติหนาทีแ่ ทนดานตรวจสัตวน้ํา ณ ทาทีน่ ําเขา ดังนี้
- หนังสืออนุญาตใหนําสัตวน้ําบางชนิดเขามาในราชอาณาจักร
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- ใบแจงอนุมัตินาํ สัตวหรือซากสัตวเขามาในราชอาณาจักร (แบบ ร.6)
- คําขอนําเขาอาหาร (กรณีนาํ เขามาผลิตเปนอาหาร)
- ใบอนุญาตใหนําเขาสัตวปา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535
(กรณีเปนสัตวปา และออกโดยสวนอนุญาตและจัดการประมง กรมประมง)
- ใบอนุญาตใหสงออกสัตวปา ตามอนุสญ
ั ญา CITES (Export Permit) ฉบับจริง จาก
ประเทศผูสง ออก (กรณีเปนสัตวปา ซึ่งอยูในอนุสัญญา CITES)
- หนังสือรับรองการนําเขาปลาทูนา ครีบเหลืองจากกรมประมง (กรณีนําเขาปลาทูนาครีบ
เหลือง)
- หนังสือรับรองสุขภาพสัตวนา้ํ หรือ หนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว ทีแ่ สดงการปลอด
โรคทีก่ าํ หนด ฉบับจริง ซึง่ ออกโดยเจาหนาที่ผมู ีอํานาจของประเทศตนทาง (ถามี)
- ใบรับรองแสดงการปลอดสารปฏิชีวนะตกคาง (คลอแรมฟนิคอล , ไนโตรฟวแรนส) จาก
หนวยงานทีป่ ระเทศตนทางรับรอง กรณีเปนสินคากุง (ถามี)
- สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข กรณีเปนผูป ระกอบการผลิต
อาหาร (ยืน่ เฉพาะครัง้ แรก)
- สําเนาใบอนุญาตนําหรือสัง่ อาหารเขามาในราชอาณาจักร จากกระทรวงสาธารณสุข
สําหรับ กรณีเปนผูประกอบการผลิตอาหาร (ยืน่ เฉพาะครั้งแรก)
- สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (ถามี , ยืน่ เฉพาะ
ครั้งแรก)
- ใบขนสินคาขาเขา (ถามี)
- ใบรายการสินคา หรือ Invoice (ถามี)
- ใบตราสงสินคา หรือ Air Waybill หรือ Bill of Lading (ถามี)
- ใบแสดงรายละเอียดสินคา หรือ Packing List (ถามี)
- เอกสารหรือหลักฐานอืน่ ตามทีก่ ําหนด
2.เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและสัตวนา้ํ และพิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้
(1) พิจารณาสุม เก็บตัวอยางเพือ่ ตรวจโรค หรือ สารตกคาง และออกใบอนุญาตใหนาํ เขาได
หรือ
(2) พิจารณาสุม เก็บตัวอยาง และอายัด หรือ กักกันสัตวนา้ํ นัน้ เพื่อรอผลการตรวจวิเคราะห
หากผลการตรวจผานมาตรฐานจะออกใบอนุญาตใหนาํ เขาได หากผลการตรวจไมผา น
มาตรฐานจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายตอไป
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3.สัตวนา้ํ ที่ผูรับอนุญาตจะนําเขามาในราชอาณาจักรตองมีชนิด ขนาด ปริมาณ ถูกตองตรงตามที่
กําหนดไวในหนังสืออนุญาต หรือไมเกินกวาทีก่ าํ หนดไวในหนังสืออนุญาต
4.หนังสืออนุญาต หรือ ใบอนุญาตที่ออกให 1 ฉบับ สามารถใชนาํ สัตวนา้ํ เขามาในราชอาณาจักรได 1
ครั้ง
5.สัตวนา้ํ หรือซากสัตวนา้ํ ที่อยูระหวางการอายัดหรือกักกัน ใหเจาของเปนผูควบคุม ดูแล รับผิดชอบ
และออกคาใชจายเองทัง้ สิน้

หากมีขอสงสัยประการใด กรุณาติดตอสวนตรวจการคาสัตวนา้ํ สํานักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง
โทร.0-2561-4690
โทรสาร 0-2579-9528
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ขั้นตอนการนําสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักร
กอนการนําเขา
ยื่นคํารอง
1.แบบ ร.1/1 ,

ผูนําเขา

2.คําขออนุญาตนําสัตวน้ําเขามาใน
ดานตรวจสัตวน้ํา
พิจารณาออก

1.ใบอนุญาตใหนําสัตวน้ําบางชนิดเขามาในราชอาณาจักร
2.ใบแจงอนุมัตินาํ สัตวเขามาในราชอาณาจักร (ร.6)

วันที่นําเขา

ดานตรวจสัตวน้ํา
ตรวจสอบใบอนุญาต + เอกสารที่เกี่ยวของ

ตรวจสอบสินคา
สุมเก็บตัวอยาง ตรวจโรค + สารตกคาง
พิจารณา

อายัด หรือ กักกัน
เพื่อรอผลการตรวจสอบ
ไมผาน

ดําเนินการตาม
กฎหมายตอไป

อนุญาต
ผาน

- ออกใบอนุญาต ร.7
- ออก MD

อนุญาต

- ออกใบอนุญาต ร.7

หมายเหตุ : การนําเขาสัตวน้ําชนิดที่เปนสัตวปา ผูนําเขาตองติดตอขอรับใบอนุญาตที่ สวนอนุญาตและจัดการประมง
กรมประมง กอนการดําเนินการตามขั้นตอนนี้
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Importation of Aquatic Animals into Thailand
Importation of live, remains or product of aquatic animals into Thailand must follow these regulations
1. Fisheries Act, B.E. 2490 (1947)
2. Animal Epidemic Act, B.E. 2499 (1956)
3. Food Act, B.E. 2522 (1979)
4. Wildlife Preservation and Protection Act, B.E. 2535 (1992)
5. Other related Acts

Procedures
Pre-Import

1. Importer should receive the Import Permit (prior to an importation) from Fish Inspection Office (FIO)
or provincial fishery office (authorized as FIO) at the port of entry with the following documents
-Form No.1/1
-Request document for importing some aquatic species
-In case of wild aquatic animals, import permit as stated in Wildlife Preservation and
Protection Act B.E. 2535 is needed. (this can be obtained in advance from Fisheries permission and
Management Section, Fisheries Administration and Management Bureau)
-Copy of regular or official identification card
-Copy of residential registration book (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) in case of the importer is doing the trading
business of aquatic animals
-Copy of health quarantine or and health certificate issued by authorized agency from the
original country (this can be shown in advance)
-For shrimp, health certificate must be available issued by approved agency in the original
country. This document must indicate the residue-free of these substances
i.
chloramphenicol (detection limit of analysis method must not be higher
than 0.3 ppb)
ii.
Nitrofurans (analyzed by LC MS MS with detection limit not higher than 0.3
ppb)
-In case of importing for exporting purpose, site of culture or stocking purpose must be
stated
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-Other documents as required
2. The request form must be presented at least 7 days in advance unless the animals are brought
along with the importer in which the permit can be requested at site (wild aquatic animals are prohibited)
3. If the importer want to withhold the imported live or dead aquatic animals for health quarantine in
other places rather than the Department of Fishery facilities. Those places must be approved according to the
Department’s regulations.
4. As the request form is presented, the FIO officer will register and inspect all the required
documents. Aquatic animals will be carefully inspected to ensure that they are not infected with any kind of
diseases. Live aquatic animals must not be alien species.
5. Any missing document, the request form will be returned to the applicant to resubmit all the
required documents.
6. 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:
-Import Permit of some aquatic animals into Thailand (Fisheries Act B.E. 2490)
-Import Permit of animals into the kingdom or Form No 6 (Animal Epidemic Act B.E. 2499)
-Requirements of import by the authorized agency
7. If the request has been denied as considered by authorized officers, the applicant will be informed
as soon as possible.
8. After the request has been approved (as document in 6.), the importer must confirm the importing
information i.e. date, time, airline flight, vessel number or other transportation mode by one day before the
arrival of the aquatic animals.
Date of import
1. Importer must show all the required documents to the FIO Officer or fishery officer from the
provincial office at the site of import. The documents are as follows:
-Import permit of aquatic animals into the kingdom
-Approving document for importing live or dead animals into the kingdom (Form No 6)
-Request form for food import (in case of food products)
-Import permit of wild aquatic animals as required by Wildlife Preservation and Protection Act
B.E. 2535 (1992) (for wild aquatic animals and issued by Fisheries permission and Management Section,
Fisheries Administration and Management Bureau)
-Export Permit for wild aquatic animals as regulated by CITES (original copy is required) from
the exporting country (for wild animals under lists of CITES)
-Import Certificate for yellow-fin tuna from Department of Fisheries (in case of yellow-fin
tuna). The purpose is to protect the harmful to dolphins catch by using purse seine net in the eastern tropical
Pacific Ocean.
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-Health certificate or approved health document for aquatic animal carcass stating the
disease-free as stated in the list (original copy) issued from the authorized agency of the original country
-For shrimp import. There is a requirement for the original copy of health certificate from the
approved agency in the original country stating the residue-free of the following substances:
i.
Chloramphenicol (Analysis method with detection limit not higher than 0.3
ppb)
ii.
Nitrofurans (Analyzed by LC MS MS with detection limit not higher than 0.3
ppb)
-In case of food manufacturer, copy of Food Production Permit from the Ministry of Public
Health is required (only for the first application)
-In case of food manufacturer, copy of import permit or order permit of food into the kingdom
from the Ministry of Public Health is required (only for the first application)
-Copy of factory permit from the Ministry of Industry (if available, only for the first application)
-Transportation permit for imports (if available)
-Invoice (if available)
-Air Waybill or Bill of Lading (if available)
-Packing list (if available)
-Other documents as required
2. Officials inspect the completeness of the documents and aquatic animals and proceed as follows:
Live aquatic animals
(1) After the required documents have been completed and other requirements have been
fulfilled by the importer, officials will sample the aquatic animals for disease inspections before the import
permit is issued
(2) If the documents are not completed and other requirements have not been fulfilled by
the importer and there are some suspicions, officials will sample the aquatic animals for quarantine. Some
certain laboratorial analyses will be performed to ensure that the quality of the imports reach standard level
before the import permit is issued. If the quality does not meet the standard level, legal action will be implied
and the aquatic animals will be deported back to the exporting country or destroyed.
Dead aquaticanimals or raw products
(3) After the required documents have been completed and other requirements have been
fulfilled by the importer, officials will sample the imported aquatic animals or products for residual surveillance
before issuing the import permit
(4) If the documents are not completed and other requirements have not been fulfilled by
the importer and there are some suspicions, officials will sample and withhold the aquatic animals or aquatic
animal product for further inspection. Some certain laboratorial analyses will be performed to ensure that the
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quality of the imports reach standard level before the import permit is issued. If the quality does not meet the
standard level, legal action will be implied and the aquatic animals will be deported back to the exporting
country or destroyed.
3. Species, size and amount of imported animals must be the same as specified in the import permit
or not over or more than as permitted.
4. Import permit or permit document for each application can be used only once
5. Process and cost of withholding for quarantine or other required inspections of imported aquatic
animals or products will be the responsibility of the importer
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Procedures for the Import of Aquatic Animals into Thailand
Pre- Import
Importer

Fish Inspection Office

Application
1. Form No 1/1
2. Application for import
permit of aquatic
animals into the kingdom

Consideration for issuing the import permit
1. Import permit for some aquatic animals into Thailand
2. Import permit for animal into Thailand (Form No 6)

Date of Import
Fish Inspection Office

Inspection of the permit and other required documents

Import Inspection
Sampling for disease inspection and residue
Consideration

Seizure or Withholding
for further inspection
Not Passed

Issue the
Permit

Passed
-Issue the permit (Form No 7)
-Issue MD

Legal Action will be
implied

Permitted
-Issue the permit (Form No 7)
-Issue MD

Note: Importer of wild aquatic animals must apply for the permit at License and Fisheries Management Section,
Fisheries Administration and Management Bureau, Department of Fisheries before these procedures

