
ประกาศกรมประมง 
เรื่อง  ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  ค าขอรับใบแทนใบอนญุาต 

ให้น าเข้า  ส่งออก  หรอืน าผ่านสัตว์น  า 
พ.ศ.  2566 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  19  ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้น าเข้า  ส่งออก  น าผ่าน  เพาะเลี ยง  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตวน์  าบางชนดิ  พ.ศ.  2559  ลงวันที่  
12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559  อธิบดีกรมประมง  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ประกาศนี เรียกว่า  “ประกาศกรมประมง  เรื่อง  ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต  
ใบอนุญาต  ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตให้น าเข้า  ส่งออก  หรือน าผ่านสัตว์น  า  พ.ศ.  2566” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง  เรื่อง  ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตให้น าเข้า  ส่งออก
หรือน าผ่านสัตว์น  า  พ.ศ.  2563  ลงวันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.  2563   

ข้อ 3 แบบค าขอรับใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  และค าขอรับใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามแบบที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี    

ข้อ 4 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามประกาศกรมประมง  เรื่อง  ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต  
ใบอนุญาต  ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขออนุญาต 
ให้น าเข้า  ส่งออกหรือน าผ่านสัตว์น  า  พ.ศ.  2563  ลงวันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.  2563  ก่อนวันที่
ประกาศนี ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ นอายุหรือถูกเพิกถอน   

ข้อ 5 บรรดาค าขอรับใบอนุญาตและค าขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้แล้วก่อนวันที่
ประกาศนี มีผลใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นค าขอตามประกาศนี  

ในกรณีค าขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่งและเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอดังกล่าวแตกต่าง 
ไปจากที่ก าหนดในประกาศนี   ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกองตรวจสอบเรือประมง  สินค้าสัตว์น  า  และปัจจัย 
การผลิตมีอ านาจเรียกให้ผู้ยื่นค าขอจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไป
ตามประกาศนี  

ข้อ 6 ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  17  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕66 
เฉลิมชัย  สวุรรณรักษ ์

อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖
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ใบคำขออนุญาตให้นำเข้าสัตว์นำ้ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 
(Application form for Import Permit Aquatic Animal Under Section 65 of Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558) 

1. ยื่นคำขอต่อ (Submit to) 
 

2. ชื่อย่อ (Title) 
DOF 8 
3. เลขที่ (No.) 
 

4. ผู้นำเข้า (Importer)   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ลำดับสาขา (Tax No./Branch) 
 

5. ผู้ส่งออก (จากประเทศต้นทาง) (Exporter name and Address) 
 

 

6. วัตถุประสงค์ (Purpose)  
 

7. วันที่นำเข้า (Arrival Date) 
 

8. นำเข้าโดยทาง (Mean of Transport) 
 

9. ชื่อ/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight) 
 

10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.) 
 

11. ฟาร์ม/สถานที่รวบรวม/แหล่งจับ (Farm/Establishment/Packing house of Exporting country) 
 

12. ประเทศต้นทางบรรทุก   
(Consignment Country) 
 

13. เข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำ
(Fisheries Port (Discharge Port)) 
 

14. ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตว์น้ำ  
(Fisheries Port (Release Port)) 
 

15. นำเข้าทางด่านศุลกากร  
(Customs Port (Discharge Port)) 
 

16. ท่าเทียบเรือ 
(Intended port of call) 
 

17. สถานที่เก็บสินค้า (Quarantine Facility) 
  

18. รายละเอียดการอนุญาต  
--ตามบัญชีแนบท้าย-- 

(--Details--) 

19. เง่ือนไขในการอนุญาต (Conditions) 
1. ผู้ขออนญุาตต้องแสดงเอกสารแสดงความเห็นชอบให้นำเขา้ของคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภยัทางชีวภาพของกรมประมง กรณีสตัว์น้ำ 
   ที่ดัดแปลงพันธุกรรม หรอืสัตวน์้ำต่างถิน่ที่มิได้มีถิน่กำเนดิในประเทศไทยที่อยู่ในบัญชีรายชือ่แนบท้ายตามทีก่รมประมงกำหนด หรือสัตวน์้ำทีอ่าจกอ่ให้เกิดอันตราย 
   ต่อสตัว์น้ำพืน้เมืองและระบบนิเวศ 
2. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตและไดร้ับใบอนุญาตแล้วไม่สามารถขอคนืเงนิค่าธรรมเนียมได้ 

3. ผู้ขออนญุาตต้องปฏิบัติตามเงือ่นไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 2560 

20. วันที่เขียนคำขอ (Application Date) 
 

21. ผู้ทำการแทนผู้นำเข้า (Attorney)  
37«M_21ผู้ทำการแทนผู้นำเข้า_» 

22. วันที่ยื่นคำขอ (Submitted Date) 
 

24. ลายมือชื่อ (Signature) 
 
 
 
 

25. ตำแหน่งและตราประทับหน่วยงาน 
(Officer Position and Emblem of Office) 

 
23. วันที่ลงรับคำขอ (Accepted Date) 
 



1. ยื่นคำขอต่อ (Submit to ) 
 

2. ชื่อย่อ (Title) 
DOF 8DOF 8 

A 

 

3. เลขที่ (No.) 
 

 

20. วันที่เขียนคำขอ (Application Date) 

 

21. ผู้ทำการแทนผู้นำเข้า (Attorney)  

 

24. ลายมือชื่อ (Signature) 

 
 
 
 
 
 
 

25. ตำแหน่งและตราประทับหน่วยงาน 
(Officer Position and Emblem of Office) 

 
 22. วันที่ยื่นคำขอ (Submitted Date) 

 

23. วันที่ลงรับคำขอ (Accepted Date) 
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ที ่
(No) 

สินค้าประมง (Fisheries Commodity) 
จำนวน,ปริมาณ/

หน่วย 
(Quantity/Unit) 

น้ำหนักสุทธิ/
หน่วย 

(Net Weight/Unit) 

ขนาด/หน่วย 
(Size/Unit) 

มูลค่า (บาท) 
(Value (Baht)) 

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

พิกัดสินค้า /รายละเอียด 
(HS Code) 

ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า 
(Trade Name /Registration no.) 

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามัญ 
(Scientific Name/ 
Common Name) 

ประเทศต้นกำเนิด 
(Origin Country) 

          

          

          

          

 
รวม (Summary) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

120.000  
KGM «หน่วย2» 

47,365.000 

«รวมใบกำกับ» 
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ใบอนญุาตใหน้ำเขา้สตัวน์ำ้ ตามมาตรา 65 แหง่พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

(Import Permit for Aquatic Animal Under Section 65 of Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558) 

1. ใบอนญุาตนีอ้อกใหโ้ดย (Issued by) 
 

2. ชือ่ยอ่ (Title) 
DOF 9 
3. เลขที่ (No.) 
 

4. ผูน้ำเขา้ (Importer) 

   

เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี/ลำดับสาขา (Tax No./Branch) 
 
 

5. ผูส้ง่ออก (จากประเทศตน้ทาง) (Exporter name and Address) 
 

 

6. วตัถุประสงค ์(Purpose) 
 

7. วันที่นำเข้า (Arrival Date) 
 

8. นำเขา้โดยทาง (Mean of Transport) 
 

9. ชือ่/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ  
(Vessel name/Vehicle identity/Flight number) 

 

10. หมายเลขตูค้อนเทนเนอร์ (Container No.)  
 

11. ฟารม์/สถานทีร่วบรวม/แหลง่จบั (Farm/Establishment/Packing house of Exporting country) 
 

12. ประเทศต้นทางบรรทกุ   
(Consignment Country)    
 
 13. เขา้ทางดา่นตรวจสตัวน์้ำ  

(Fisheries Port (Discharge Port)) 
 

14. ตรวจปลอ่ยทางดา่นตรวจสตัวน์ำ้ 
(Fisheries Port (Release Port)) 
 

15. นำเขา้ทางดา่นศุลกากร  
(Customs Port (Discharge Port)) 
 

16. ทา่เทยีบเรอื 
(Intended port of call) 
 

17. สถานทีเ่กบ็สนิคา้ (Quarantine facility) 
 

18. รายละเอยีดการอนุญาต  
--ตามบัญชีแนบท้าย-- 

(--Details--) 
19. เอกสารอา้งองิ (Reference)  
 
 
20. เงือ่นไขในใบอนญุาต (Conditions) 
1. ผู้รับอนุญาตต้องนำสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น ใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้รับอนุญาตสามารถใช้นำสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักรได้เพียง 1 ครั้ง 
2. ก่อนนำสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำได้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เตรียมการตรวจสอบต่อไป 
3. สัตว์น้ำที่ผู้รับอนุญาตจะนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด ปริมาณและรายละเอียดถูกต้องตรงกับที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต หรือไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต  
4. ใบอนุญาตจะมีผลเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัตว์น้ำ และลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบสัตว์น้ำแล้ว 
5. ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และ หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0505.2/234  ลงวันที่  4 ธันวาคม 2560 

21. วันทีอ่อกเอกสาร (Issue Date) 
 

22. ผู้ทำการแทนผู้นำเข้า (Attorney)  
 

23. วันทีม่ผีลบงัคบัใช้ (Effective Date) 
 

25. ลายมอืชือ่ (Signature) 
 
 

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

 24. วันทีห่มดอายุ (Expire Date) 
 



1. ใบอนญุาตนีอ้อกใหโ้ดย (Issued by) 
 
 

2. ชือ่ยอ่ (Title) 
DOF 9 

A 

 

3. เลขที ่(No.) 
 

 

21. วันทีอ่อกเอกสาร (Issue Date) 

 

22. ผู้ทำการแทนผู้นำเข้า (Attorney)  

 

25. ลายมอืชือ่ (Signature) 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

23. วันทีม่ผีลบงัคบัใช้ (Effective Date) 

 

24. วันทีห่มดอายุ (Expire Date) 
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ที่ 
(No) 

สินค้าประมง (Fisheries Commodity) 
จำนวน,ปริมาณ/

หน่วย 
(Quantity/Unit) 

น้ำหนกัสุทธ/ิหนว่ย 
(Net Weight/Unit) 

ขนาด/หน่วย 
(Size/Unit) 

มูลค่า (บาท) 
(Value (Baht)) 

ใบกำกับสนิค้า 
/ลำดบั/แหลง่ที่มา  
(Invoice/No./Source) 

พิกัดสินค้า /รายละเอียด 
(HS Code) 

ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า 
(Trade Name /Registration no.) 

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชือ่สามัญ 
(Scientific Name/ 
Common Name) 

ประเทศต้นกำเนดิ 
(Origin Country) 

          

          

          

          

 
รวม (Summary) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

120.000 
KGM 

 

 
 

47,365.000 
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ใบคำขออนุญาตให้ส่งออกสัตว์นำ้ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 
(Application form for Export Permit Aquatic Animal Under Section 65 of Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558) 

1. ยื่นคำขอต่อ (Submit to) 
 

2. ชื่อย่อ (Title) 
DOF 10 
3. เลขที่ (No.) 
 

4. ผู้ส่งออก (Exporter)  
 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ลำดับสาขา (Tax No./Branch) 

 

5. ผู้นำเข้า (ประเทศปลายทาง) (Exporter name and Address) 
 

 

6. วัตถุประสงค์ (Purpose) 
 

7. วันที่ส่งออก (Departure Date) 
 

8. ส่งออกโดยทาง (Mean of Transport) 
 

9. ชื่อ/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight) 
 

10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.)  

 

11. ฟาร์ม/สถานที่รวบรวม/แหล่งจับ (Farm/Establishment/Packing house of Exporting country) 
 

12. ประเทศต้นทางบรรทุก   
(Consignment Country)    
 

13. ออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำ  
(Fisheries Port (Load Port)) 
 

14. ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตว์น้ำ 
(Fisheries Port (Release Port)) 
 

15. ออกทางด่านศุลกากร  
(Customs Port (Load Port)) 
 

16. ท่าเทียบเรือ 
(Intended port of call) 
 

17. สถานที่เก็บสินค้า (Quarantine Facility) 
 

18. ประเทศปลายทาง  
(Destination Country) 

 

19. รายละเอียดสินค้าประมง  
--ตามบัญชีแนบท้าย-- 

(--Details--) 
 

20. เง่ือนไขในการอนุญาต (Conditions) 
1. ผู้ขออนุญาตต้องแสดงหนังสือรับรองสัตว์น้ำชนิดท่ีใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติท่ีได้จากการเพาะเลี้ยง กรณีส่งออกสัตว์น้ำชนิดใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติ 

2. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและได้รับใบอนุญาตแล้วไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมได้ 
3. ผูข้ออนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงอกรมประมง ที่ กษ 0505.2/234  ลงวันที่  4 ธันวาคม 2560 

21. วันที่เขียนคำขอ (Application Date) 
 

22. ผู้ทำการแทนผู้ส่งออก (Attorney)  

 

23. วันที่ยื่นคำขอ (Submitted Date) 
 

25. ลายมือชื่อ (Signature) 
 
 
 
 

26. ตำแหน่งและตราประทับหน่วยงาน 
(Officer Position and Emblem of Office) 

 
24. วันที่ลงรับคำขอ (Accepted Date) 
 



 

1. ยื่นคำขอต่อ (Submit to )  
 

2. ชื่อย่อ (Title) 
DOF 10 

A 

 

3. เลขที่ (NO.) 
 

 

21. วันที่เขียนคำขอ (Application Date) 

 

22. ผู้ทำการแทนผู้ส่งออก (Attorney) 

 

25. ลายมือชื่อ (Signature) 
 
 
 
 
 

26. ตำแหน่งและตราประทับหน่วยงาน 
(Officer Position and Emblem of Office) 

 
23. วันที่ยื่นคำขอ (Submitted Date) 

 

24. วันที่ลงรับคำขอ (Accepted Date) 

 

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 13/02/2561DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558  หน้า 2 จาก 2 

ที ่
(No) 

สินค้าประมง (Fisheries Commodity) 
จำนวน,ปริมาณ/

หน่วย 
(Quantity/Unit) 

น้ำหนักสุทธิ/
หน่วย 

(Net Weight/Unit) 

ขนาด/หน่วย 
(Size/Unit) 

มูลค่า (บาท) 
(Value (Baht)) 

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

พิกัดสินค้า /รายละเอียด 
(HS Code) 

ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า 
(Trade Name /Registration no.) 

ชื่อสามัญ 
(Common Name) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Name) 

          

          

          

      
 

 

    

รวม (Summary) 
 
 

 

120.000  
KGM 

 

 
 
 
 
 
 
 

47,365.000 
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ใบอนญุาตใหส้ง่ออกสตัวน์ำ้ ตามมาตรา 65 แหง่พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

(Export Permit for Aquatic Animal Under Section 65 of Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558) 

1. ใบอนญุาตนีอ้อกใหโ้ดย (Issued by) 
 

2. ชือ่ยอ่ (Title) 
DOF 11 
3. เลขที่ (No.) 

 

4. ผูส้ง่ออก (Exporter)  เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี/ลำดับสาขา (Tax No./Branch) 
 

5. ผูน้ำเขา้ (ประเทศปลายทาง) (Importer of Destination country) 
 

 

6. วตัถุประสงค ์(Purpose) 
 

7. วันที่สง่ออก (Departure Date) 
 

8. สง่ออกโดยทาง (Mean of Transport) 
 

9. ชือ่/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight) 
 

10. หมายเลขตูค้อนเทนเนอร์ (Container No.)  
 
 

11. สถานทีผ่ลติ/แหลง่จับ (Warehouse/Cold Storage) 
 

12. ประเทศต้นทางบรรทกุ   
(Consignment Country)    
 

13. ออกทางด่านตรวจสัตว์นำ้  
(Fisheries Port (Load Port)) 
 

14. ตรวจปลอ่ยทางดา่นตรวจสตัวน์ำ้ 
(Fisheries Port (Release Port)) 
 

15. ออกทางด่านศลุกากร  
(Customs Port (Load Port)) 
 

16. ทา่เทยีบเรอื 
(Intended port of call) 
 

17. สถานทีเ่กบ็สนิคา้ (Production Facilities) 

 

18. ประเทศปลายทาง  
(Destination Country)  
 

19. รายละเอยีดสนิคา้ประมง  
--ตามบัญชีแนบท้าย-- 

(--Details--) 

20. เอกสารอา้งองิ (Reference) 

 

21. เงือ่นไขในใบอนญุาต (Conditions) 
1. ผู้รับอนุญาตต้องนำสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น ใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้อนุญาตสามารถใช้นำสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักรได้เพียง 1 ครั้ง 
2. ก่อนนำสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร ผู้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำได้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เตรียมการตรวจสอบต่อไป 
3. สัตว์น้ำที่ผู้รับอนุญาตจะนำออกนอกราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด และปริมาณถูกต้องตรงกับที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต หรือไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต  
4. ใบอนุญาตจะมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัตว์น้ำแล้ว 
5. ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และ หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0505.2/234  ลงวันที่  4 ธันวาคม 2560 
 
 22. วันทีอ่อกเอกสาร (Issue Date) 
 

23. ผู้ทำการแทนผู้สง่ออก (Attorney)  
 

24. วันทีม่ผีลบงัคบัใช้ (Effective Date) 
 

26. ลายมอืชือ่ (Signature) 
 
 
 

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

 25. วันทีห่มดอายุ (Expire Date) 
 



1. ใบอนญุาตนีอ้อกใหโ้ดย (Issued by) 
«M_1_ใบอนุญาตน้ีออกให้โดย_»  

2. ชือ่ยอ่ (Title) 
DOF 11 

A 

 

3. เลขที ่(NO.) 
 

 

22. วันทีอ่อกเอกสาร (Issue Date) 
 

 

 

23. ผู้ทำการแทนผู้สง่ออก (Attorney)  

 

26. ลายมอืชือ่ (Signature) 
 
 
 
 

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

 
Acting for Director General 

 
 

24. วันทีม่ผีลบงัคบัใช้ (Effective Date) 

 

25. วันทีห่มดอายุ (Expire Date) 

 

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 16/02/2561W_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558           หนา้ 2 จาก 2 
   

ที่ 
(No) 

สินค้าประมง (Fisheries Commodity) 
จำนวน,ปริมาณ/

หน่วย 
(Quantity/Unit) 

น้ำหนกัสุทธ/ิหนว่ย 
(Net Weight/Unit) 

ขนาด/หน่วย 
(Size/Unit) 

มูลค่า (บาท) 
(Value (Baht)) 

ใบกำกับสนิค้า 
/ลำดบั/แหลง่ที่มา  
(Invoice/No./Source) 

พิกัดสินค้า /รายละเอียด 
(HS Code) 

ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า 
(Trade Name /Registration no.) 

ชื่อสามัญ 
(Common Name) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Name) 

          

          

          

          

รวม (Summary)  

120.000  
KGM 

 
 
 
 
 

 
 

47,365.000 
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. 

ใบคำขออนุญาตให้นำผ่านสัตว์น้ำ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  
(Application form for Transit Permit Aquatic Animal Under Section 65 of Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558) 

1. ยื่นคำขอต่อ (Submit to) 
 

2. ชื่อย่อ (Title) 
DOF 12 
3. เลขที่ (No.) 

 

4. ผู้นำผ่าน  
(Transit Person ) 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ลำดับสาขา (Tax No./Branch) 
 

5. ผู้ส่งออก (จากประเทศต้นทาง) (Exporter name and Address) 
 

 

6. วัตถุประสงค์ (Purpose)  
 

7. วันที่นำเข้า (Arrival Date) 
 

8. นำผ่านโดยทาง (Mean of Transport) 
 

9. ชื่อ/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight) 
 

10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.)  

 

11. ฟาร์ม/สถานที่รวบรวม/แหล่งจับ  
(Farm/Establishment/Packing house of Exporting country) 
 

12. รายละเอียดสินค้าประมง  
 

--ตามบัญชีแนบท้าย-- 
(--Details--) 

13. ประเทศต้นทางบรรทุก   
(Consignment Country)    
J 

14. นำผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำ  
(Fisheries Port (Discharge Port)) 
 

15. นำผ่านเข้าทางด่านศุลกากร  
(Customs Port (Discharge Port)) 
 

16. ท่าเทียบเรือ 
(Intended port of call) 
 

17. นำผ่านออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำ 
(Fisheries Port (Load Port)) 
 

18. นำผ่านออกทางด่านศุลกากร 
(Customs Port (Load Port)) 
 

19. ประเทศปลายทาง 
(Destination Country) 
 

20. เง่ือนไขในการอนุญาต (Conditions) 
1. ผู้ขออนุญาตต้องแสดงใบรับรองแสดงหลักฐานว่าเป็นสัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรมที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ส่งออก หรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน 

   ที่รับผิดชอบ กรณีสัตว์น้ำที่ดัดแปลงพันธุกรรม 

2. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและได้รับใบอนุญาตแล้วไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมได้ 

3. ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงอกรมประมง ที่ กษ 0505.2/234  ลงวันที่  4 ธันวาคม 2560 

21. วันที่เขียนคำขอ (Application Date) 
 

22. ผู้ทำการแทนผู้นำผ่าน (Attorney)  
 

23. วันที่ยื่นคำขอ (Submitted Date) 
 

25. ลายมือชื่อ (Signature) 
 
 
 

(ขวัญ กะลาสี) 

26. ตำแหน่งและตราประทับหน่วยงาน 
(Officer Position and Emblem of Office) 

 
24. วันที่ลงรับคำขอ (Accepted Date) 
 



1. ยื่นคำขอต่อ (Submit to ) 
 

2. ชื่อย่อ (Title) 
DOF 12 

A 

 

3. เลขที่ (No.) 
 

 

21. วันที่เขียนคำขอ (Application Date) 

 

22. ผู้ทำการแทนผู้นำผ่าน (Attorney)  

S 

25. ลายมือชื่อ (Signature) 
 
 
 
 
 

26. ตำแหน่งและตราประทับหน่วยงาน 
(Officer Position and Emblem of Office) 

 
 23. วันที่ยื่นคำขอ (Submitted Date) 

 

24. วันที่ลงรับคำขอ (Accepted Date) 

 

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 16/02/25619FSW  หน้า 2 จาก 2 

ที ่
(No) 

สินค้าประมง (Fisheries Commodity) 
จำนวน,ปริมาณ/

หน่วย 
(Quantity/Unit) 

น้ำหนักสุทธิ/
หน่วย 

(Net Weight/Unit) 

ขนาด/หน่วย 
(Size/Unit) 

มูลค่า (บาท) 
(Value (Baht)) 

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

พิกัดสินค้า /รายละเอียด 
(HS Code) 

ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า 
(Trade Name /Registration no.) 

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามัญ 
(Scientific Name/ 
Common Name) 

ประเทศต้นกำเนิด 
(Origin Country) 

          

          

          

          

รวม (Summary) 
 

 
 
 
 
 

 

7,285.00 
กิโลกรัม 

 
 

 120.000  
KGM 

 
 
 

 

- 
 

47,365.000  
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ใบแจง้อนมุตัใิหน้ำผา่นสตัวน์ำ้ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  

 (Transit Inform for Aquatic Animal Under Section 65 of Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558) 

1. ใบแจง้อนมุัตนิีอ้อกใหโ้ดย (Issued by) 
  

2. ชือ่ยอ่ (Title) 
DOF 13 
3. เลขที่ (No.) 
 

4. ผูน้ำผ่าน  
(Transit Person )   

เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี/ลำดับสาขา (Tax No./Branch) 
 

5. ผูส้ง่ออก (จากประเทศตน้ทาง) (Exporter of Exporter Country) 
 
  

6. วตัถุประสงค ์(Purpose) 

 

7. วันที่นำเข้า (Arrival Date) 
0 

8. นำผา่นโดยทาง (Mean of Transport) 
 

9. ชือ่/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight) 
 

10. หมายเลขตูค้อนเทนเนอร์ (Container No.)  
 

11. ฟารม์/สถานทีร่วบรวม/แหลง่จบั  
(Farm/Establishment/Packing house of Exporting country) 
 

12. รายละเอยีดสนิคา้ประมง  
 

--ตามบัญชีแนบท้าย-- 
(--Details--) 

13. ประเทศต้นทางบรรทกุ   
(Consignment Country)    
 

14. นำผ่านเข้าทางดา่นตรวจสัตว์นำ้  
(Fisheries Port (Discharge Port)) 
 

15. นำผ่านเข้าทางดา่นศลุกากร  
(Customs Port (Discharge Port)) 
 

16. ทา่เทยีบเรอื 
(Intended port of call) 
 

17. นำผ่านออกทางดา่นตรวจสตัวน์ำ้ 
(Fisheries Port (Load Port)) 
 

18. นำผ่านออกทางดา่นศุลกากร 
(Customs Port (Load Port)) 
 

19. ประเทศปลายทาง 
(Destination Country) 
 

20. เอกสารอา้งองิ (Reference) ใบคำขออนุญาตให้นำผ่านสัตว์น้ำ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 11501000115814231 ลงรับคำ,  
 

21. เงือ่นไข (Conditions) 
1. ผู้แจ้งตอ้งนำสตัว์น้ำผ่านราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรทีก่ำหนดไว้ในใบแจ้งอนุมัตภิายในระยะเวลาทีก่ำหนดเท่านั้น ใบแจ้งอนุมัตทิี่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้แจ้งสามารถใชน้ำสตัว์น้ำ 
   ผ่านราชอาณาจกัรได้เพยีง 1 ครั้ง 
2. ก่อนนำสัตว์น้ำผา่นเข้ามาในราชอาณาจกัร ผูแ้จง้จะตอ้งแจง้ให้พนกังานเจา้หนา้ที่ประจำดา่นตรวจสัตว์นำ้ไดท้ราบลว่งหน้าเพือ่ให้พนกังานเจ้าหน้าที่นัน้ไดเ้ตรยีมการตรวจสอบตอ่ไป 
3. สัตว์น้ำที่ผู้แจ้งจะนำผ่านราชอาณาจกัรตอ้งมีชนิด ขนาด ปรมิาณและรายละเอยีดถกูต้องตรงกับทีก่ำหนดไว้ในใบแจ้งอนุมัต ิหรอืไม่เกนิกว่าที่กำหนดไว้ในใบแจ้งอนมุัต ิ
4. ผู้แจ้งตอ้งปฏิบัติตามเงือ่นไขทีก่ำหนดในกฎกระทรวง และ หนังสอืกรมประมง ที่ กษ 0505.2/234  ลงวันที่  4 ธันวาคม 2560 
 

22. วันทีอ่อกเอกสาร (Issue Date) 
 

23. ผู้ทำการแทนผู้นำผ่าน (Attorney)  
 

24. วันทีม่ผีลบงัคบัใช้ (Effective Date) 
 

26. ลายมอืชือ่ (Signature) 
 
 

 
 
 

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

 25. วันทีห่มดอายุ (Expire Date) 
 



1. ใบแจง้อนมุัตนิีอ้อกใหโ้ดย (Issued by) 
 

2. ชือ่ยอ่ (Title) 
DOF 13 

A 

 

3. เลขที ่(No.) 
 

 

22. วันทีอ่อกเอกสาร (Issue Date) 

 

23. ผู้ทำการแทนผู้นำผ่าน (Attorney)  

 

26. ลายมอืชือ่ (Signature) 
 
 
 
 
 

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

 
 24. วันทีม่ผีลบงัคบัใช้ (Effective Date) 

 

25. วันทีห่มดอายุ (Expire Date) 

 

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 16/02/25619FSW _FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558           หนา้ 2 จาก 2  

ที่ 
(No) 

สินค้าประมง (Fisheries Commodity) 
จำนวน,ปริมาณ/

หน่วย 
(Quantity/Unit) 

น้ำหนกัสุทธ/ิหนว่ย 
(Net Weight/Unit) 

ขนาด/หน่วย 
(Size/Unit) 

มูลค่า (บาท) 
(Value (Baht)) 

ใบกำกับสนิค้า 
/ลำดบั/แหลง่ที่มา  
(Invoice/No./Source) 

พิกัดสินค้า /รายละเอียด 
(HS Code) 

ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า 
(Trade Name /Registration no.) 

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชือ่สามัญ 
(Scientific Name/ 
Common Name) 

ประเทศต้นกำเนดิ 
(Origin Country) 

          

          

          

  
 
 
 
 
 
 

 

        

รวม (Summary) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

120.000 
KGM 

 
 
 
 
 
  

 
 

47,365.000 
  

 



FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 13/02/25619FSW OF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558 หนา้ 1 จาก 2 

 
ใบอนญุาตใหน้ำผา่นสตัวน์ำ้ ตามมาตรา 65 แหง่พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  

(Transit Permit for Aquatic Animal Under Section 65 of Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558) 

1. ใบอนญุาตนีอ้อกใหโ้ดย (Issued by) 
 

2. ชือ่ยอ่ (Title) 
DOF14 
3. เลขที่ (No.) 
 

4. ผูน้ำผ่าน  
(Transit Person )   

เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี/ลำดับสาขา (Tax No./Branch) 
 

5. ผูส้ง่ออก (จากประเทศตน้ทาง) (Exporter of Exporter Country) 
 

 

6. วตัถุประสงค ์(Purpose) 
 

7. วันที่นำเข้า (Arrival Date) 
 

8. นำผา่นโดยทาง (Mean of Transport) 
 

9. ชือ่/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight) 
 

10. หมายเลขตูค้อนเทนเนอร์ (Container No.)  
 

11. ฟารม์/สถานทีร่วบรวม/แหลง่จบั  
(Farm/Establishment/Packing house of Exporting country) 
 

12. รายละเอยีดสนิคา้ประมง  
--ตามบัญชีแนบท้าย-- 

(--Details--) 

13. ประเทศต้นทางบรรทกุ   
(Consignment Country)    
 

14. นำผ่านเข้าทางดา่นตรวจสัตว์นำ้  
(Fisheries Port (Discharge Port)) 
 

15. นำผ่านเข้าทางดา่นศลุกากร  
(Customs Port (Discharge Port)) 
 

16. ทา่เทยีบเรอื 
(Intended port of call) 
 

17. นำผ่านออกทางดา่นตรวจสตัวน์ำ้ 
(Fisheries Port (Load Port)) 
 

18. นำผ่านออกทางดา่นศุลกากร 
(Customs Port (Load Port)) 
 

19. ประเทศปลายทาง 
(Destination Country) 
 

20. เอกสารอา้งองิ (Reference)  

 

21. เงือ่นไขในใบอนญุาต (Conditions) 
1. ผู้รับอนุญาตต้องนำสัตว์น้ำผ่านราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ใบอนุมัติที่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้รับอนุญาตสามารถใช้นำสัตว์น้ำ 

ผ่านราชอาณาจักรได้เพียง 1 ครั้ง 
2. ก่อนนำสัตว์น้ำนำผ่านออกนอกราชอาณาจักร ผู้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้น 

ได้เตรียมการตรวจสอบต่อไป 
3. ไม่อนุญาตให้มีการเปิดหรือเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุสัตว์น้ำ เว้นแต่ได้รับคำส่ังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
4. ใบอนุญาตจะมีผลเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ และลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบแล้ว 
5. ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และ หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0505.2/234  ลงวันที่  4 ธันวาคม 2560 

22. วันทีอ่อกเอกสาร (Issue Date) 
 

23. ผู้ทำการแทนผู้นำผ่าน (Attorney)  
 

24. วันทีม่ผีลบงัคบัใช้ (Effective Date) 
 

26. ลายมอืชือ่ (Signature) 
 
 
 

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

 25. วันทีห่มดอายุ (Expire Date) 
 



1. ใบอนญุาตนีอ้อกใหโ้ดย (Issued by) 
 

2. ชือ่ยอ่ (Title) 
DOF14 

A 

 

3. เลขที ่(No.) 
 

 

22. วันทีอ่อกเอกสาร (Issue Date) 

 

23. ผู้ทำการแทนผู้นำผ่าน (Attorney)  

 

26. ลายมอืชือ่ (Signature) 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

24. วันทีม่ผีลบงัคบัใช้ (Effective Date) 

 

25. วันทีห่มดอายุ (Expire Date) 

 

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.1, 13/02/25619FSW _FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558           หนา้ 2 จาก 2  

ที่ 
(No) 

สินค้าประมง (Fisheries Commodity) 
จำนวน,ปริมาณ/

หน่วย 
(Quantity/Unit) 

น้ำหนกัสุทธ/ิหนว่ย 
(Net Weight/Unit) 

ขนาด/หน่วย 
(Size/Unit) 

มูลค่า (บาท) 
(Value (Baht)) 

ใบกำกับสนิค้า 
/ลำดบั/แหลง่ที่มา  
(Invoice/No./Source) 

พิกัดสินค้า /รายละเอียด 
(HS Code) 

ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า 
(Trade Name /Registration no.) 

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชือ่สามัญ 
(Scientific Name/ 
Common Name) 

ประเทศต้นกำเนดิ 
(Origin Country) 

          

          

          

  
 
 
 
 
 
 

 

        

รวม (Summary)  

120.000 
KGM  

47,365.000 

 




