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ประกาศกรมประมง
เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นความชอบด้วยกฎหมายของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ส่งออก
หรือนําผ่าน ให้เป็นไปตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อธิบดีกรมประมงออกประกาศเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
การส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกรมประมง เรื่ อ ง การส่ ง ออกสั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า เพื่ อ การบริ โ ภค
ไปสหภาพยุโรป พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) ประกาศกรมประมง เรื่ อ ง การส่ ง ออกสั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า เพื่ อ การบริ โ ภค
ไปนอกราชอาณาจักรยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ มี ส่ ว นผสมของสั ต ว์ น้ํ า ผสมอยู่ เ กิ น ร้ อ ยละยี่ สิ บ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า ที่ ต้ อ งมี ใ บรั บ รองสุ ข อนามั ย
แต่ไม่รวมถึงสิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูป
“สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูป” หมายความว่า สิ่งประดิษฐ์ที่ทําขึ้นจากสัตว์น้ําหรือมีชิ้นส่วนของสัตว์น้ํา
เป็นส่วนประกอบ และผ่านกรรมวิธีแปรสภาพ พร้อมใช้งานเพื่อการอุปโภค
“คําขอแจ้งดําเนินการ” หมายความว่า คําขอแจ้งดําเนินการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
“ใบแจ้งดําเนินการ” หมายความว่า ใบแจ้งดําเนินการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
รวมถึงใบแจ้งดําเนินการฯ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการส่งออก หรือนําผ่าน
ซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
“ตัวแทนออกของ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่รับทําหน้าที่แทนผู้ประกอบการ
ในการส่งออก หรือนําผ่าน ซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
“ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต
และใบรับรอง ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW)
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ข้อ ๓ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะส่ ง ออกสั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า ให้ ยื่ น คํ า ขอแจ้ ง ดํ า เนิ น การ
ผ่านระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง
(Fisheries Single Window : FSW) โดยลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถยื่ น คํ า ขอผ่ า นระบบได้ ให้ ยื่ น คํ า ขอแจ้ ง ดํ า เนิ น การในรู ป แบบเอกสาร
ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ กรณี ส่ ง ออกสั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า เพื่ อ การบริ โ ภคไปสหภาพยุ โ รปที่ อ ยู่ ใ น
พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ ๐๓ ตอนที่ ๑๖๐๔ และตอนที่ ๑๖๐๕ ยกเว้นสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ที่ได้มาจากหอยสองฝา ในการยื่นคําขอแจ้งดําเนินการตามข้อ ๓ ให้แนบสําเนาใบกํากับสินค้า (Invoice)
สําเนาคําขอใบรับรองสุขอนามัย และเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต่อเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา
เพื่อตรวจสอบประกอบการส่งออก
(๑) สําเนาคําขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ํา
(๒) สําเนาคําขอใบรับรองการจับสัตว์น้ํา
ข้อ ๕ กรณีส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเพื่อการบริโภคไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแสดงว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้น ได้มาจาก
การทํ าการประมงโดยชอบด้ วยกฎหมาย ในการยื่ นคํ าขอแจ้ง ดําเนิ นการตามข้ อ ๓ ให้ แนบสํ าเนา
ใบกํ า กั บ สิ น ค้ า (Invoice) สํ า เนาคํ า ขอใบรั บ รองสุ ข อนามั ย และหนั ง สื อ รั บ รองตนเองในการแจ้ ง
แหล่งที่มาของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ ต่อเจ้าหน้าที่ประจําด่าน
ตรวจสัตว์น้ํา เพื่อตรวจสอบประกอบการส่งออก
ข้อ ๖ กรณีส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําในอันดับ Siluriformes เพื่อการบริโภค
ไปสหรัฐอเมริกา ในการยื่นคําขอแจ้งดําเนินการตามข้อ ๓ ให้แนบสําเนาใบกํากับสินค้า (Invoice)
สําเนาคําขอใบรับรองสุขอนามัย และหนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ ต่อเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา เพื่อตรวจสอบประกอบการส่งออก
ข้อ ๗ กรณีส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานอกเหนือจากข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖
เพื่อแสดงว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นได้มาจากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ในการยื่นคําขอ
แจ้งดําเนินการตามข้อ ๓ ให้แนบสําเนาใบกํากับสินค้า (Invoice) หนังสือรับรองตนเองในการแจ้ง
แหล่งที่มาของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ ต่อเจ้าหน้าที่ประจําด่าน
ตรวจสัตว์น้ํา เพื่อตรวจสอบประกอบการส่งออก
ข้อ ๘ กรณีนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ในการยื่นคําขอแจ้งดําเนินการตามข้อ ๓
ให้แนบสําเนาใบกํากับสินค้า (Invoice) และเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต่อเจ้าหน้าที่ประจํา
ด่านตรวจสัตว์น้ํา เพื่อตรวจสอบประกอบการออกใบแจ้งดําเนินการ นําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(DOF 6)
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(๑) สําเนาใบรับรองการจับสัตว์น้ํา
(๒) สําเนาการแจ้งนําสินค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance)
(๓) สําเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration)
(๔) สําเนาใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น
สําเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ส่งออก (Export permit or Export Certificate)
ข้อ ๙ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแจ้งดําเนินการ ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอ
รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอต่าง ๆ
กรณีที่คําขอแจ้งดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เอกสารหรือหลั กฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้ว น
ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
กรณีที่ผู้ยื่นคําขอแจ้งดําเนินการไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอแจ้งดําเนินการ หรือไม่จัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐาน ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้เจ้าหน้าที่คืนคําขอแจ้งดําเนินการ
ให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย
กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าเอกสารหรือหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วนให้ออกใบแจ้ง
ดําเนินการตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ และกําหนดเลขที่ใบแจ้งดําเนินการ จํานวน ๑๗ หลัก
ให้แก่ผู้ยื่นคําขอ เพื่อดําเนินการตามพิธีการศุลกากรได้
ใบแจ้งดําเนินการส่งออก ตามระเบียบนี้ให้มีอายุสิบห้าวันนับจากวันที่ออก
ใบแจ้งดําเนินการนําผ่าน ตามระเบียบนี้ให้มีอายุหกสิบวันนับจากวันที่ออก
ข้อ ๑๐ การขอยกเลิ ก หรื อ การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ใบแจ้ ง ดํ า เนิ น การ ให้ ดํ า เนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของที่มีความประสงค์จะยกเลิกการใช้ใบแจ้งดําเนินการ
ที่ยังคงมีอายุการใช้งาน ให้ยื่นขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา
(๒) กรณีพบว่าข้อมูลใบแจ้งดําเนินการมีข้อ ผิดพลาด ผู้ประกอบการหรือ ตัวแทนออกของ
ต้ อ งดํ า เนิ น การยื่ น ขอแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ ง ก่ อ นวั น ดํ า เนิ น พิ ธี ก ารส่ ง ออกหรื อ นํ า ผ่ า น
หรือจัดทําใบขนสินค้า โดยระบุเหตุผลและรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น โดยกรมประมงจะยึดถือข้อมูลในคําขอใบแจ้งดําเนินการที่ปรากฏเป็นสําคัญ
(๓) กรณีพบข้อมูลในใบแจ้งดําเนินการเกิดข้อผิดพลาด ภายหลังการจัดทําใบขนสินค้าที่ได้รับ
การยกเว้นอากร ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้องทําการยกเลิกใบขนสินค้านั้นก่อน แล้วจึงดําเนินการ
ยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบแจ้งดําเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุเหตุผลและรายละเอียด
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพื่อประกอบการพิจารณาในการอนุมัติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
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เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาและลงนามอนุมัติการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว ผู้ประกอบการหรือ
ตัวแทนออกของจึงจะสามารถนําเลข ๑๗ หลัก ของใบแจ้งดําเนินการที่มีสถานะ “ปกติ” ไปดําเนินการ
ตามพิธีการศุลกากรได้
ข้อ ๑๑ เมื่อสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํามาถึงด่านตรวจสัตว์น้ํา ณ ท่าออก ผู้ประกอบการ
หรือตัวแทนออกของต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการส่งออก
(๑) ใบแจ้งดําเนินการส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(๒) หนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(๓) หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํา ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมีสําหรับสัตว์น้ํามีชีวิต
(๔) สําเนาคําขอหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) ในกรณีที่
กฎหมายกําหนดให้ต้องมี
(๕) สําเนาคําขอใบรับรองการจับสัตว์น้ํา หรือสําเนาคําขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์ ในกรณีที่
กฎหมายกําหนดให้ต้องมี
(๖) ใบขนสินค้าขาออก
(๗) ใบกํากับสินค้า (Invoice)
(๘) ใบตราส่งสินค้า (Air Waybill หรือ Bill of Lading) (ถ้ามี)
(๙) ใบแสดงรายละเอียดสินค้า (Packing List) (ถ้ามี)
(๑๐) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
เมื่อตรวจสอบสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ปล่อยสินค้านั้น
และให้ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ การตรวจสอบการนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํามาถึงด่านตรวจสัตว์น้ํา ณ ท่าเข้า ผู้ประกอบการหรือ
ตัวแทนออกของต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการนําผ่าน
(ก) ใบแจ้งดําเนินการนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(ข) หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํา ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมี สําหรับสัตว์น้ํามีชีวิต
(ค) สําเนาคําขอหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) ในกรณีที่
กฎหมายกําหนดให้ต้องมี
(ง) สําเนาคําขอใบรับรองการจับสัตว์น้ํา หรือสําเนาคําขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ํา
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมี
(จ) ใบขนสินค้านําผ่าน
(ฉ) ใบกํากับสินค้า (Invoice)
(ช) ใบตราส่งสินค้า (Air Waybill หรือ Bill of Lading) (ถ้ามี)
(ซ) ใบแสดงรายละเอียดสินค้า (Packing List) (ถ้ามี)

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หน้า ๕
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(ฌ) สําเนาใบรับรองการจับสัตว์น้ํา หรือ
(ญ) สําเนาการแจ้งนําสินค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance) หรือ
(ฎ) สําเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือ
(ฏ) สําเนาใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
เช่น สําเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ส่งออก (Export permit or Export Certificate)
(๒) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ห้ามมิให้ปล่อยสินค้านั้น
และให้ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ออกใบอนุมัติ
นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําผ่านราชอาณาจักรตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ให้แก่ผู้ประกอบการ
หรือตัวแทนออกของ โดยใบอนุมัตินําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําผ่านราชอาณาจักร ให้มีอายุสามสิบวัน
นับจากวันที่ออก
(๓) ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้องนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําผ่านราชอาณาจักร
ในช่องทางและระยะเวลาที่กําหนดในใบอนุมัตินําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําผ่านราชอาณาจักรเท่านั้น
(๔) เมื่อสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํามาถึงด่านตรวจสัตว์น้ํา ณ ท่าออก ให้ผู้ประกอบการ
หรื อ ตั ว แทนออกของแสดงใบอนุ มั ติ นํ า สั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า ผ่ า นราชอาณาจั ก รและเอกสาร
ประกอบการนํ า ผ่ า นต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของสั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า นั้ น
หากพบว่าถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ปล่อยสินค้า และควบคุมสินค้านั้นจนกว่าจะพ้นออกจากราชอาณาจักร
ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ลงนามและประทับตรารับรอง และให้ดําเนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
(๕) ไม่อนุญาตให้มีการเปิดหรือเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา เว้นแต่
มีเหตุสุด วิสั ย ซึ่ง ผู้ประกอบการหรือ ตัว แทนออกของจะต้อ งดําเนิ นการภายใต้คํา สั่งและการควบคุ ม
ของเจ้าหน้าที่ประจําท่าเข้าหรือท่าออกแล้วแต่กรณีอย่างใกล้ชิด และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้รายงาน
ต่อเจ้าหน้าที่ประจําท่าเข้าหรือท่าออกนั้นทราบ
ข้อ ๑๓ กรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบแล้ ว พบว่ า คํ า ขอแจ้ ง ดํ า เนิ น การหรื อ เอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบคําขอเป็นเท็จ หรือสามารถพิสูจน์ได้ว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นได้มาจากการทําการประมง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
ข้อ ๑๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

ใบคาขอแจ้งดาเนินการส่งออกสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
(Application form for Export Inform of Aquatic Animal or Aquatic Animal Product)
1. ยื่นคาขอต่อ (Submit to)
ด่านตรวจสัตว์นา้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารศูนย์บริการ S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร./โทรสาร
0 2134 0504

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 3
3. เลขที่ (No.)
11501010115814231
5. ผูน้ าเข้า (ประเทศปลายทาง) (Importer of Destination country)
SHENZHEN SHUNCHENG IMPORT&PORT CO.,LTD 207 TWO LAY
PODIUM COMOREHENSIVE VILLAGE , SHENZHEN CHINA

4. ผูส้ ่งออก (Exporter) 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, 02-2980025
6. วัตถุประสงค์ (Purpose)
7. วันทีส่ ่งออก (Departure Date)
8. ส่งออกโดยทาง (Mean of Transport)
เพื่อการค้า/บริโภค (T)
25/12/ 2558
เครื่องบิน/อากาศ (Plane/Air)
9. ชือ่ /หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight)
10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.) YMLU5301926 TCLU1322972
YMLU5358222 YMLU5300940 SZLU9884353 SZLU9890649 YMLU5317157 YMLU5369103 YMLU5368088
S LEELAWADEE / 4600-03923 / เรือบรรทุกสัตว์น้า /2,989.00 ตัน
YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
กรอส กว้าง 82.82 เมตร ยาว 14.50 เมตร ลึก 5.44 เมตร
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
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 ชัน 16 ห้อง
2301 ซ.ศูนย์วจิ ัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
13. ออกทางด่านตรวจสัตว์นา
(Fisheries Port (Load Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

14. ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตว์นา
(Fisheries Port (Release Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

15. ออกทางด่านศุลกากร
(Customs Port (Load Port))
เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

12. ประเทศต้นทางบรรทุก
(Consignment Country)
US สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES )
16. ท่าเทียบเรือ
(Intended port of call)
ท่าเรือหมายเลข 21 A นานาพรรณ
เอ็นเตอร์ไพรซ์

17. สถานที่เก็บสินค้า (Production Facilities)
18. ประเทศปลายทาง
19. รายละเอียดสินค้าประมง
--ตามบัญชีแนบท้าย-ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 (Destination Country)
(--Details--)
อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจยั 12ถนนรัชดาภิเษก ห้วย US สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES )
ขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
20. เอกสารอ้างอิง (Reference)
สัตว์นา้ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ ที่มาจากการท้าการประมง ต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้า หรือใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้า หรือเอกสารอืน่ ใดจากหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ที่แสดงว่าสัตว์นา้ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าได้มาจากการเพาะเลียงหรือการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย

21. วันทีเ่ ขียนคาขอ (Application Date)
25/12/2558

22. ผู้ทาการแทนผู้สง่ ออก (Attorney)
1830300001372 นางสาวชนกขวัญ กะลาสี

23. วันทีย่ ื่นคาขอ (Submitted Date)
25/12/ 2558

25. ลายมือชื่อ (Signature)

24. วันทีล่ งรับคาขอ (Accepted Date)
25/12/ 2558

26. ตาแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Office)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 15/02/2561FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558

หน้า 1 จาก 2

1. ยื่นคาขอต่อ (Submit to )

A

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

ที่(N
o)
1

2

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

ชือ่ ทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า
(Trade Name /Registration no.)

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ชื่อวิทยาศาสตร์
(Scientific Name)

ปลากะพงแดง
(Lutjanus campechanus)
ทังตัว แช่แข็ง

Snapper

Lutjanus campechanus

ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus niphonius)
ทังตัว แช่เย็น

Japanese Spanish
mackerel

Scomberomorus
niphonius

จานวน,ปริมาณ/
หน่วย
(Quantity/Unit)

นาหนักสุทธิ/
หน่วย
(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

ขนาด/หน่วย
(Size/Unit)

มูลค่า (บาท)
(Value (Baht))

ใบกากับสินค้า
/ลาดับ/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)
21. วันที่เขียนคาขอ (Application Date)

22. ผู้ทาการแทนผู้ส่งออก (Attorney)

23. วันที่ยื่นคาขอ (Submitted Date)

24. วันที่ลงรับคาขอ (Accepted Date)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 15/02/2561OF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558

25. ลายมือชื่อ (Signature)

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

หน้า 2 จาก 2

ใบคาขอแจ้งดาเนินการนาผ่านสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
(Application form for Transit Inform of Aquatic Animal or Aquatic Animal Product)
1. ยื่นคาขอต่อ (Submit to)
ด่านตรวจสัตว์นา้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารศูนย์บริการ S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร./โทรสาร
0 2134 0504

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 5
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. ผูน้ าผ่าน
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/ลาดับสาขา (Tax No./Branch)
(Transit Person )
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, 02-2980025
6. วัตถุประสงค์ (Purpose)
7. วันทีน่ าเข้า (Arrival Date)
8. นาผ่านโดยทาง (Mean of Transport)
เพื่อการค้า/บริโภค (T)
25/12/2558
เครื่องบิน/อากาศ (Plane/Air)
9. ชือ่ /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
11. สถานทีผ่ ลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage)
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 อาคาร
ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

12. รายละเอียดสินค้าประมง
--ตามบัญชีแนบท้าย-(--Details--)

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

14. นาผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์นา
(Fisheries Port (Discharge Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

15. นาผ่านเข้าทางด่านศุลกากร
(Customs Port (Discharge Port))
เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

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

17. นาผ่านออกทางด่านตรวจสัตว์นา
(Fisheries Port (Load Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

18. นาผ่านออกทางด่านศุลกากร
(Customs Port (Load Port))

19. ประเทศปลายทาง
(Destination Country)

20. เอกสารอ้างอิง (Reference)
สัตว์นา้ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ ที่มาจากการท้าการประมง ต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้า หรือใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้า หรือเอกสารอืน่ ใดจากหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ที่แสดงว่าสัตว์นา้ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าได้มาจากการเพาะเลียงหรือการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย

21. วันทีเ่ ขียนคาขอ (Application Date)
25/12/2558

22. ผู้ทาการแทนผูน้ าผ่าน (Attorney)
1830300001372 นางสาวชนกขวัญ กะลาสี

23. วันทีย่ ื่นคาขอ (Submitted Date)
25/12/2558

25. ลายมือชื่อ (Signature)

24. วันทีล่ งรับคาขอ (Accepted Date)
25/12/2558

26. ตาแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Office)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 15/02/25619FSW FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558

หน้า 1 จาก 2

1. ยื่นคาขอต่อ (Submit to )

A

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 5
3. เลขที่ (NO.)
สินค้าประมง (Fisheries Commodity)

ที่(N
o)
1

2

พิกัดสินค้า /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
ชือ่ ทางการค้า/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

7,285.00
กิโลกรัม

รวม (Summary)
21. วันที่เขียนคาขอ (Application Date)

22. ผู้ทาการแทนผูน้ าผ่าน (Attorney)

23. วันที่ยื่นคาขอ (Submitted Date)

24. วันที่ลงรับคาขอ (Accepted Date)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 15/02/25619FSW

25. ลายมือชื่อ (Signature)

7,285.00
กิโลกรัม

-

มูลค่า (บาท)
(Value (Baht))

ใบกากับสินค้า
/ลาดับ/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. ตาแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Government Office)

หน้า 2 จาก 2

ใบแจ้งดาเนินการส่งออกสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
(Export Inform of Aquatic Animal or Aquatic Animal Product)
1. ใบแจ้งดาเนินการนีออกให้โดย (Issued by)
ด่านตรวจสัตว์นา้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารศูนย์บริการ S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร./โทรสาร 0 2134 0504

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 4
3. เลขที่ (No.)
11501010115814231
4. ผูส้ ่งออก (Exporter) เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/ลาดับสาขา (Tax No./Branch) 5. ผูน้ าเข้า (ประเทศปลายทาง) (Importer of Destination country)
0115537002361/00001
SHENZHEN SHUNCHENG IMPORT&PORT CO.,LTD 207 TWO LAY
PODIUM COMOREHENSIVE VILLAGE , SHENZHEN CHINA
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. วันทีส่ ่งออก (Departure Date) 8. ส่งออกโดยทาง (Mean of Transport)
เพื่อการค้า/บริโภค (T)
25/12/2558
เครื่องบิน/อากาศ (Plane/Air)
9. ชือ่ /หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight)
10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.) YMLU5301926 TCLU1322972
S LEELAWADEE / 4600-03923 / เรือบรรทุกสัตว์น้า /2,989.00 ตันกรอส
กว้าง 82.82 เมตร ยาว 14.50 เมตร ลึก 5.44 เมตร

YMLU5358222 YMLU5300940 SZLU9884353 SZLU9890649 YMLU5317157 YMLU5369103
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 ชัน 16 ห้อง (Consignment Country)
US สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES )
2301 ซ.ศูนย์วจิ ัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
13. ออกทางด่านตรวจสัตว์นา
(Fisheries Port (Load Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

14. ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตว์นา
(Fisheries Port (Release Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

15. ออกทางด่านศุลกากร
(Customs Port (Load Port))
เขตปลอดอากรท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

16. ท่าเทียบเรือ
(Intended port of call)
ท่าเรือหมายเลข 21 A นานาพรรณ
เอ็นเตอร์ไพรซ์
19. รายละเอียดสินค้าประมง
--ตามบัญชีแนบท้าย-(--Details--)

17. สถานที่เก็บสินค้า (Production Facilities)
18. ประเทศปลายทาง
(Destination Country)
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72
US สหรัฐอเมริกา (UNITED
อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจยั 12ถนนรัชดาภิเษก ห้วย
STATES )
ขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
20. เอกสารอ้างอิง (Reference) ใบค้าขออนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ 11501000115814231 ลงรับค้าขอวันที่ 25/12/2558 , ใบก้ากับสินค้า
TLR39276, 16/12/2558 , ใบตราส่งสินค้า TMIS-3809,16/12/2558
21. เงื่อนไข (ถ้ามี) (Conditions)
1. ผู้แจ้งต้องน้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้งเท่านัน ใบแจ้งที่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้แจ้งสามารถใช้น้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
ออกนอกราชอาณาจักรได้เพียง 1 ครัง
2. ก่อนน้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าออกนอกราชอาณาจักร ผู้แจ้งจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น้าได้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นันได้เตรียมการตรวจสอบต่อไป
3. ผู้แจ้งจะต้องน้าเอกสารที่แสดงว่าได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายหรือการเพาะเลียงสัตว์น้า
4. สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ผู้แจ้งจะน้าออกนอกราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด และปริมาณถูกต้องตรงกับที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้ง หรือไม่เกินกว่าที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้ง
5. ใบแจ้งจะมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแล้ว

22. วันทีอ่ อกเอกสาร (Issue Date)
25/12/2558
24. วันทีม่ ีผลบังคับใช้ (Effective Date)
25/12/2558
25. วันทีห่ มดอายุ (Expire Date)
25/12/ 2558

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

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 15/02/25619FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558

หน้า 1 จาก 2

1. ใบแจ้งดาเนินการนีออกให้โดย (Issued by)

A

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 4
3. เลขที่ (NO.)
สินค้าประมง (Fisheries Commodity)

ที่(N
o)
1

2

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

ชือ่ ทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า
(Trade Name /Registration no.)

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ชื่อวิทยาศาสตร์
(Scientific Name)

ปลากะพงแดง
(Lutjanus campechanus)
ทังตัว แช่แข็ง

Snapper

Lutjanus campechanus

ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus niphonius)
ทังตัว แช่เย็น

Japanese Spanish
mackerel

Scomberomorus
niphonius

จานวน,ปริมาณ/
หน่วย
(Quantity/Unit)

นาหนักสุทธิ/
หน่วย
(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

ขนาด/หน่วย
(Size/Unit)

มูลค่า (บาท)
(Value (Baht))

ใบกากับสินค้า
/ลาดับ/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. วันทีอ่ อกเอกสาร (Issue Date)

23. ผู้ทาการแทนผู้ส่งออก (Attorney)

24. วันทีม่ ีผลบังคับใช้ (Effective Date)

25. วันทีห่ มดอายุ (Expire Date)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 15/02/2561_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558

26. ลายมือชื่อ (Signature)

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

หน้า 2 จาก 2

ใบแจ้งดาเนินการนาผ่านสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
(Transit Inform of Aquatic Animal or Aquatic Animal Product)
1. ใบแจ้งดาเนินการนีออกให้โดย (Issued by)
ด่านตรวจสัตว์นา้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารศูนย์บริการ S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร./โทรสาร 0
2134 0504
4. ผูน้ าผ่าน
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/ลาดับสาขา (Tax No./Branch)
(Transit Person )
0115537002361/00001
บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จ้ากัด
184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310, 02-298-0025, 02-298-0025

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 6
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

6. วัตถุประสงค์ (Purpose)
7. วันทีน่ าเข้า (Arrival Date)
8. นาผ่านโดยทาง (Mean of Transport)
เพื่อการค้า/บริโภค (T)
25/12/2558
เครื่องบิน/อากาศ (Plane/Air)
9. ชือ่ /หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight)
10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.) YMLU5301926 TCLU1322972
S LEELAWADEE / 4600-03923 / เรือบรรทุกสัตว์น้า /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

11. สถานทีผ่ ลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage)
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 อาคาร
ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

12. รายละเอียดสินค้าประมง
--ตามบัญชีแนบท้าย-(--Details--)

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

14. นาผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์นา
(Fisheries Port (Discharge Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

15. นาผ่านเข้าทางด่านศุลกากร
(Customs Port (Discharge Port))
เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

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

17. นาผ่านออกทางด่านตรวจสัตว์นา
(Fisheries Port (Load Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

18. นาผ่านออกทางด่านศุลกากร
(Customs Port (Load Port))

19. ประเทศปลายทาง
(Destination Country)

20. เอกสารอ้างอิง (Reference) AREP No. NNNNNNNNNNNNNNNN ใบค้าขออนุญาตให้นา้ เข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ 11501000115814231 ลงรับค้า
ขอวันที่ 25/12/2558 , ใบก้ากับสินค้า TLR39276, 16/12/2558 , ใบตราส่งสินค้า TMIS-3809,16/12/2558
21. เงื่อนไข (Conditions)
1. ผู้แจ้งต้องน้าสัตว์นา้ ผ่านราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้งภายในระยะเวลาที่ก้าหนดเท่านัน ใบแจ้งที่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้แจ้งสามารถใช้น้าสัตว์นา้ ผ่านราชอาณาจักรได้เพียง 1 ครัง
2. ก่อนน้าสัตว์น้าเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้แจ้งจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น้าได้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นันได้เตรียมการตรวจสอบต่อไป
3. ผู้แจ้งจะต้องน้าเอกสารที่แสดงว่าได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายหรือการเพาะเลียงสัตว์นา้
4. สัตว์น้าที่ผแู้ จ้งจะน้าผ่านราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด และปริมาณถูกต้องตรงกับที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้ง หรือไม่เกินกว่าที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้ง
5. ใบแจ้งจะมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมือ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัตว์นา้ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแล้ว
6. กรณีสัตว์น้าทีเ่ ฝ้าระวังโรคระบาด ผู้แจ้งจะต้องน้าหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้าที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้า ซึ่งแสดงว่าสัตว์น้านันปราศจาก
โรคระบาดมาแสดงต่อพนักงานเจ้ าหน้าที่ในการน้าสัตว์น้าผ่านราชอาณาจักร เว้นแต่กรณีที่เป็นซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์นา้ ซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจมีโรคระบาดได้

22. วันทีอ่ อกเอกสาร (Issue Date)
25/12/2558
24. วันทีม่ ผี ลบังคับใช้ (Effective Date)
25/12/2558

23. ผู้ทาการแทนผูน้ าผ่าน (Attorney)
1830300001372 นางสาวชนกขวัญ กะลาสี
26. ลายมือชื่อ (Signature)
27. ตาแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Government Office)

25. วันทีห่ มดอายุ (Expire Date)
25/12/2558
FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 08/08/25599FSW OF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558

หน้า 1 จาก 2

1. ใบแจ้งดาเนินการนีออกให้โดย (Issued by)

A

2. ชือ่ ย่อ (Title)
DOF 6
3. เลขที่ (NO.)
สินค้าประมง (Fisheries Commodity)

ที่(N
o)
1

2

พิกัดสินค้า /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
ประเทศต้นกาเนิด
ชือ่ ทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า
(Scientific Name/
(Origin Country)
(Trade Name /Registration no.)
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)

มูลค่า (บาท)
(Value (Baht))

ใบกากับสินค้า
/ลาดับ/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. วันทีอ่ อกเอกสาร (Issue Date)

23. ผู้ทาการแทนผู้นาผ่าน (Attorney)

24. วันทีม่ ีผลบังคับใช้ (Effective Date)

25. วันทีห่ มดอายุ (Expire Date)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 08/08/25599FSW _FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558

26. ลายมือชื่อ (Signature)

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

หน้า 2 จาก 2

ใบอนุมัติน้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าผ่านราชอาณาจักร
(?????????????????????????????????????)
1. ใบอนุมัตินีออกให้โดย (Issued by)
ตรวจสัตว์น้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
อำคำรศูนย์บริกำร S1 เขตปลอดอำกรท่ำอำกำศยำนสุวรรภูมิ ต.รำชเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540 โทร./โทรสำร 0
2134 0504
4. ผูน้ ้าผ่าน
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/ล้าดับสาขา (Tax No./Branch)
(Transit Person )
0115537002361/00001
บริษัท ไทยมำสเตอร์ ทรำนสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จ้ำกัด
184/69-72 อำคำร ฟอรั่ม พำวเวอร์ ชัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนนรัชดำภิเษก
ห้วยขวำง ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310, 02-298-0025, 02-298-0025

2. ชื่อย่อ (Title)
???DOF 7
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

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

11. สถานทีผ่ ลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage)
ไทยมำสเตอร์ ทรำนสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 อำคำร
ฟอรั่ม พำวเวอร์ ชัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง ห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310

12. รายละเอียดสินค้าประมง
--ตำมบัญชีแนบท้ำย-(--Details--)

13. ประเทศต้นทางบรรทุก
(Consignment Country)
US สหรัฐอเมริกำ (UNITED
STATES )

14. น้าผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้า
(Fisheries Port (Discharge Port))
ด่ำนตรวจสัตว์นำ้ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

15. น้าผ่านเข้าทางด่านศุลกากร
(Customs Port (Discharge Port))
เขตปลอดอำกรท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

16. ท่าเทียบเรือ
(Intended port of call)
ท่ำเรือหมำยเลข 21 A นำนำ
พรรณ เอ็นเตอร์ไพรซ์

17. น้าผ่านออกทางด่านตรวจสัตว์น้า
(Fisheries Port (Load Port))
ด่ำนตรวจสัตว์นำ้ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

18. น้าผ่านออกทางด่านศุลกากร
(Customs Port (Load Port))

19. ประเทศปลายทาง
(Destination Country)

20. เอกสารอ้างอิง (Reference) AREP No. NNNNNNNNNNNNNNNN ใบค้ำขออนุญำตให้นำ้ เข้ำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้ 11501000115814231 ลงรับค้ำ
ขอวันที่ 25/12/2558 , ใบก้ำกับสินค้ำ TLR39276, 16/12/2558 , ใบตรำส่งสินค้ำ TMIS-3809,16/12/2558
21. เงื่อนไข (Conditions)
1. ผู้รับอนุมัติต้องน้ำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผ่ำนรำชอำณำจักรทำงด่ำนศุลกำกรที่ก้ำหนดไว้ในใบอนุมัติภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดเท่ำนัน ใบอนุมัติที่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้รบั อนุมัติสำมำรถ
ใช้น้ำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผ่ำนรำชอำณำจักรได้เพียง 1 ครัง
2. ก่อนน้ำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำน้ำผ่ำนออกนอกรำชอำณำจักร ผู้รับอนุมัติจะต้องแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประจ้ำด่ำนตรวจสัตว์น้ำได้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่นัน
ได้เตรียมกำรตรวจสอบต่อไป
3. ไม่อนุญำตให้มีกำรเปิดหรือเปลี่ยนถ่ำยภำชนะบรรจุสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เว้นแต่ได้รับค้ำสั่งจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
4. ใบอนุมัติจะมีผลเป็นกำรอนุมัติโดยสมบูรณ์ตำมกฎหมำยต่อเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบ และลงลำยมือชื่อรับรองกำรตรวจสอบแล้ว

22. วันทีอ่ อกเอกสาร (Issue Date)
25/12/2558
24. วันทีม่ ีผลบังคับใช้ (Effective Date)
25/12/2558

23. ผู้ท้าการแทนผูน้ ้าผ่าน (Attorney)
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1. ใบอนุมัตินีออกให้โดย (Issued by)

A

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 7
3. เลขที่ (NO.)
สินค้าประมง (Fisheries Commodity)

ที่(N
o)

พิกัดสินค้า /รายละเอียด
(HS Code)

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามัญ
ชือ่ ทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า
(Scientific Name/
(Trade Name /Registration no.)
Common Name)

ประเทศต้นก้าเนิด
(Origin Country)

จ้านวน,ปริมาณ/
หน่วย
(Quantity/Unit)

น้าหนักสุทธิ/
หน่วย
(Net Weight/Unit)

ขนาด/หน่วย
(Size/Unit)

มูลค่า (บาท)
(Value (Baht))

ใบก้ากับสินค้า
/ล้าดับ/แหล่งที่มา
(Invoice/No./Source)

รวม (Summary)
22. วันทีอ่ อกเอกสาร (Issue Date)

23. ผู้ท้าการแทนผู้น้าผ่าน (Attorney)

24. วันทีม่ ีผลบังคับใช้ (Effective Date)

25. วันทีห่ มดอายุ (Expire Date)
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26. ลายมือชื่อ (Signature)

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

หน้า 2 จาก 2

หนังสือรับรอง
ในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ ในการส่งออก
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสินค้า: …………………………………………..………………………….......……………………………………………..………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………………….
น้าหนักผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก (กก.) : …………………………..…………….………………………………………………….……….….…………………………………..
ส่งออกประเทศ: …............................... ท่าที่ส่งออก: …..........................................................วันที่ส่งออก: ….......................................

มีแหล่งที่มาของสัตว์น้าน้าเข้าภายใต้การจับในใบรับรอง ดังนี :
เอกสาร/เลขที่

ชื่อสัตว์น้า
(ชื่อวิทยาศาสตร์)

น้าหนักสัตว์น้า
น้าหนัก
ที่โรงงานรับซือ วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ใน
(กก.)
การผลิต (กก.)

น้าหนักของ
ผลิตภัณฑ์
ที่ส่งออก (กก.)

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

เลขทีใ่ บก้ากับสินค้า (invoice no.) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ชื่อและที่อยู่สถานที่ผลิต:
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………..…...…
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..……………………………………………..…...…
หมายเลขรับรองสถานที่ผลิต: …………………………………………………………………..…..…….....…………………………………………………………………..…

ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งออก (กรณีที่ไม่ใช่ที่เดียวกันกับสถานที่ผลิต):
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…….…...….

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.................................................................

