(ร่าง) ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดชนิดและประเภทเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ด้วยตามมาตรา 96 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 กําหนดห้ามมิให้พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ อ นุ ญ าตให้ นํ า เข้ า สั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า เว้ น แต่ เ จ้ า ของเรื อ หรื อ ผู้ ค วบคุ ม เรื อ
จะพิสูจน์ได้ว่าเรือประมงนั้นมีใบอนุญาตให้ทําการประมงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงซึ่งออกโดย
รัฐเจ้าของธงหรือรัฐชายฝั่ง มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามิได้มีการทํ าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือทําหนังสือรับรองว่ารัฐเจ้าของธงจะยืนยันในเวลาอันสมควรว่าสัตว์น้ํา
ที่จับได้นั้นเป็นไปตามข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ
เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกําหนดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 กรมประมงจึงประกาศกําหนด
ชนิด และประเภทเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ปรากฏตาม
บัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2559

(นายอดิศร พร้อมเทพ)
อธิบดีกรมประมง

ภาคผนวกที่ 1
ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดชนิดและประเภทเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา

1

เอกสารประกอบการแจ้งขอนําเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยเข้าเทียบท่า และการอนุญาตนําเข้าสินค้า
ประมงต่างประเทศ
I. ประเภทเรือขนถ่ายสินค้าประมงแบบเทกอง (Bulk)
ซึ่งมีการขนถ่ายสัตว์น้ําจากกลางทะเล หรือขนถ่ายสัตว์น้ํา ณ ท่าเทียบเรือที่ได้รับอนุญาต จากเรือจับสัตว์น้ําสู่
เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา) โดยสัตว์น้ําจะไม่ผ่านการขึ้นท่ามาก่อน (Landing) ซึ่งจะไม่มีการคัดแยกชนิด บรรจุหีบห่อหรือ
ชั่งน้ําหนัก ปัจจุบันมีการนําเข้าทาง ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าเรือกรุงเทพ ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าเรือสงขลา ด่านตรวจสัตว์น้ํา
จังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดชลบุรี
เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการแจ้งขอเข้าเทียบท่าของเรือขนถ่าย
1. สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือขนถ่ายจากรัฐเจ้าของธง (Flag State) ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐและมี
อายุการใช้งาน
2. สําเนาใบอนุญาตให้ทําการขนถ่ายสัตว์น้ําออกโดยหน่วยงานรัฐ จากรัฐชายฝั่ง (Coastal State) และ/หรือ
องค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) และ/หรือ องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทําการ
ขนถ่ายสัตว์น้ําขึ้นเรือ และมีอายุการใช้งาน
3. สําเนาเอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ํา (Transshipment declaration) ซึ่งระบุรายละเอียด ชื่อเรือ
ขนถ่ายสัตว์น้ํา (Carrier Vessel) ชื่อเรือจับสัตว์น้ําที่มากับเรือขนถ่าย พื้นที่ทําการขนถ่าย ชนิดและปริมาณ
สัตว์น้ํา ช่วงระยะเวลาทําการขนถ่าย ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กํากับ ควบคุมท่าเรือนั้น หรือผู้
สังเกตการณ์บนเรือให้การรับรองในกรณีที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํากลางทะเล
4. สําเนาผังการจัดเก็บสัตว์น้ําบนเรือ (Stowage plan) ซึ่งระบุชนิด ปริมาณสัตว์น้ํา ชื่อเรือจับสัตว์น้ําที่มากับ
เรือขนถ่าย และหมายเลขกํากับผังหรือระวางเรือ
5. สําเนาเอกสารการแจ้งนําเรือออกจากท่า (Port Clearance) ครั้งล่าสุด ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่กํากับ
ควบคุมท่าเรือนั้น โดยระบุชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือ และวันที่ออกจากท่าเรือนั้น
6. สําเนาบัตรประจําตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ (ID Card) และ/หรือ หนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือลําดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐเจ้าของธงที่รับผิดชอบ
7. สําเนาหนังสืออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําตามบัญชี CITES กรณี ที่มีการนําเข้าสัตว์น้ําที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี CITES
เอกสารเรือจับสัตว์น้ําที่ขนถ่ายสัตว์น้ํามากับเรือขนถ่าย
8. สําเนาเอกสารจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง (Flag State) ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐและมีอายุการใช้งาน
9. สําเนาใบอนุญาตทําการประมงจากรัฐเจ้าของธง (Flag state) และ/หรือรัฐชายฝั่ง (Coastal State) และ/
หรือองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) และ/หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมพื้นที่ทําการ
จับสัตว์น้ําและมีอายุการใช้งาน
เอกสารที่ต้องแสดงหรือยื่นเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ขึ้นตรวจเรือขนถ่าย
1. เอกสารรายการที่ 1 - 7 ฉบับจริง
2. สมุดปูมเรือขนถ่าย (Logbook) ซึ่งบันทึกกิจกรรม ตําแหน่ง และเส้นทางการเดินเรือของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
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3. บันทึกเส้นทางการเดินเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา (VMS / AIS record) ครอบคลุมช่วงระยะเวลาการได้มาของสินค้า
ประมงบนเรือ ซึ่งมีระยะเวลาการบันทึกอย่างน้อยทุกๆ 1 ชั่วโมง หรือตามข้อกําหนดของ Flag state /
Coastal state / RFMOs
4. แผนการขนถ่ายสัตว์น้ําขึ้นจากเรือทั้งหมด ซึ่งระบุรายละเอียด วันและเวลาขนถ่าย สถานที่ปลายทางหรือ
ผู้รับสินค้า ชนิดและปริมาณสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่าย ชื่อเรือจับสัตว์น้ําที่มากับเรือขนถ่าย และระวางเรือที่
จัดเก็บสัตว์น้ํานั้น
5. เอกสารประวัติการติดตั้ง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์แสดงตําแหน่งและบันทึกเส้นทางการเดินเรือ (VMS/ AIS) กรณี
สงสัยหรือตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้องหรือมีการแก้ไขดัดแปลง
6. เอกสารแสดงรายละเอียดการขนถ่ายสัตว์น้ํา ณ ท่าเรือก่อนหน้า กรณี มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณ
สัตว์น้ําที่ขนถ่ายมาจากท่าเรือต้นทางบรรทุก
เอกสารที่ผู้ควบคุมเรือขนถ่ายอาจถูกร้องขอจากเจ้าหน้าที่เพื่อสําแดงประกอบการแจ้งขอเข้าเทียบท่าหรือ
ขณะขึ้นตรวจเรือ
1. เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือขนถ่ายและเรือจับสัตว์น้ํา (Ship’s particular)
2. เส้นทางการเดินเรือของเรือจับสัตว์น้ําที่มากับเรือขนถ่ายครอบคลุมระยะเวลาการจับสัตว์น้ําในรูปแบบ Soft
copy หรื อ Hard copy เช่ น Navigation logbook หรื อ VMS record หรื อ Voyage data กรณี พบข้ อ
สงสัยที่มาของสัตว์น้ํา
3. เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเอกสารต้องระบุรายการ
เปลี่ยนแปลงตัวเรือ ชื่อและที่อยู่อู่เรือ ช่วงระยะเวลาดําเนินการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ
4. เอกสารสําแดงบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)
5. สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) ของเรือจับสัตว์น้ําที่มากับเรือขนถ่าย ซึ่งระบุรายละเอียด
ครอบคลุมช่วงเวลาทําการประมงและสัมพันธ์กับการได้มาของปริมาณสัตว์น้ําที่ขนถ่ายมากับเรือขนถ่าย
6. เอกสารการรั บ รองการทํ า การประมงปลาทู น่ า อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ โลมา ภายใต้ ก ฎเกณฑ์ ข อง NOAA
Fisheries ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ NOAA Form 370 (Fisheries Certificate of Origin) กรณี เรืออวน
ล้อมปลาทูน่าที่มีขนาดมากกว่า 362.8 ตัน ที่ทําการประมงในเขต Eastern Tropical Pacific Ocean (ETP)
เอกสารประกอบการขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ํา
1. สําเนาบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)
2. แผนการขนถ่ายสัตว์น้ําที่ขอนําเข้า ซึ่งระบุรายละเอียด วันและเวลาขนถ่าย สถานที่ปลายทางหรือผู้รับสินค้า
ชนิดและปริมาณสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่าย ชื่อเรือจับสัตว์น้ําที่มากับเรือขนถ่าย และระวางเรือที่จัดเก็บสัตว์น้ํา
นั้น
หมายเหตุ การพิจารณาคําขอและการออกใบอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําของเจ้าหน้าที่ จะดําเนินการเมื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
ได้รับอนุญาตเข้าเทียบท่าแล้วเท่านั้น
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II. ประเภทเรือจับสัตว์น้ํา (Fishing Vessel) ไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งมีการจับสัตว์น้ําจากรัฐเจ้าของธง (Flag state) หรือรัฐชายฝั่ง (Coastal State) ที่ได้รับอนุญาต หรือพื้นที่
ซึ่งองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) บริหารจัดการ และไม่ผ่านการขึ้นท่า (Landing) ประเทศใดมาก่อน
ปัจจุบันมีการนําเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดภูเก็ต
เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการแจ้งขอเข้าเทียบท่าของเรือจับสัตว์น้ํา
1. สําเนาเอกสารจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง (Flag State) ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐและมีอายุการใช้
งาน
2. สําเนาใบอนุญาตทําการประมงจากรัฐเจ้าของธง (Flag State) และ/หรือรัฐชายฝั่ง (Coastal State) และ/
หรือองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่ที่ทําการจับ
สัตว์น้ําทั้งหมด และมีอายุการใช้งาน
3. สําเนาผังการจัดเก็บสัตว์น้ําบนเรือ (Stowage plan) ซึ่งระบุชนิด ปริมาณสัตว์น้ํา และหมายเลขกํากับผัง
หรือระวางเรือ
4. สําเนาเอกสารการแจ้งนําเรือออกจากท่า (Port Clearance) ครั้งล่าสุดซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่กํากับ
ควบคุมท่าเรือนั้น โดยระบุชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือ และวันที่ออกจากท่าเรือนั้น
5. สําเนาบัตรประจําตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ (ID Card) และ/หรือ หนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือลําดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐเจ้าของธงที่รับผิดชอบ
6. สําเนาหนังสืออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําตามบัญชี CITES กรณี ที่มีการนําเข้าสัตว์น้ําที่มรี ายชื่ออยู่ในบัญชี CITES
เอกสารที่ต้องแสดงหรือยื่นเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ขึ้นตรวจเรือจับสัตว์น้ํา
1. เอกสารรายการที่ 1 - 6 ฉบับจริง
2. สมุดปูมเรือ (Logbook) ซึ่งบันทึกกิจกรรม ตําแหน่งและเส้นทางการเดินเรือ
3. สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) ซึ่งระบุรายละเอียดครอบคลุมช่วงเวลาทําการประมง
4. แผนการขนถ่ายสัตว์น้ําขึ้นท่า ซึ่งระบุรายละเอียด วันและเวลาขนถ่าย สถานที่ปลายทางหรือผู้รับสินค้า ชนิด
และปริมาณสัตว์น้ํา และระวางเรือที่จัดเก็บสัตว์น้ํานั้น
5. บันทึกเส้นทางการเดินเรือประมงครอบคลุมระยะเวลาการจับสัตว์น้ํา ในรูปแบบ Soft copy หรือ Hard
copy เช่น Navigation log book หรือ VMS record หรือ Voyage data ซึ่งมีระยะเวลาการบันทึกอย่าง
น้อยทุกๆ 1 ชั่วโมง หรือตามข้อกําหนดของ Flag state / Coastal state / RFMOs
6. เอกสารประวัติการติดตั้ง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์แสดงตําแหน่งและบันทึกเส้นทางการเดินเรือ (VMS/ AIS) กรณี
สงสัยหรือตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้องหรือมีการแก้ไขดัดแปลง
7. เอกสารแสดงรายละเอียดการขนถ่ายสัตว์น้ํากับเรือขนถ่ายหรือท่าเรือครั้งก่อนหน้า กรณี มีการลดลงของ
ปริมาณสัตว์น้ําที่นําขึ้นท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสัตว์น้ําที่จับได้
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เอกสารที่ผู้ควบคุมเรือประมงอาจถูกร้องขอจากเจ้าหน้าที่ เพื่อสําแดงประกอบการแจ้งขอเข้าเทียบท่า หรือ
ขณะขึ้นตรวจเรือ
1. เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือ (Ship’s particular)
2. เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ (กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง) โดยเอกสารต้องระบุรายการ
เปลี่ยนแปลงตัวเรือ ชื่อ และที่อยู่อู่เรือ ช่วงระยะเวลาดําเนินการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ
3. เอกสารสําแดงบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)
4. เอกสารการรั บ รองการทํ า การประมงปลาทู น่ า อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ โลมา ภายใต้ ก ฎเกณฑ์ ข อง NOAA
Fisheries ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ NOAA Form 370 (Fisheries Certificate of Origin) กรณี เรืออวน
ล้อมปลาทูน่าที่มีขนาดมากกว่า 362.8 ตัน ที่ทําการประมงในเขต Eastern Tropical Pacific Ocean (ETP)
เอกสารประกอบการขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ํา
1. สําเนาบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)
2. แผนการขนถ่ายสัตว์น้ําที่ขอนําเข้า ซึ่งระบุรายละเอียด วันและเวลาขนถ่าย สถานที่ปลายทางหรือผู้รับสินค้า
ชนิดและปริมาณสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่าย และระวางเรือที่จัดเก็บสัตว์น้ํานั้น
หมายเหตุ การพิจารณาคําขอและการออกใบอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําของเจ้าหน้าที่ จะดําเนินการเมื่อเรือประมงได้รับ
อนุญาตเข้าเทียบท่าแล้วเท่านั้น
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III. ประเภทเรือจับสัตว์นา้ํ หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําประเทศเพื่อนบ้าน (เรือจับสัตว์น้ําขนาดมากกว่า 10 ตันกรอส แต่
ไม่เกิน 250 ตันกรอส และเรือขนถ่ายสัตว์น้ําทุกขนาด)
ซึ่งสัตว์ น้ําอาจมีการจั บจากน่านน้ําของรัฐเจ้าของธงเรือ (Flag State) ทะเลหลวง (High seas) รั ฐชายฝั่ง
(Coastal State) อื่นที่ได้รับอนุญาต หรือพื้นที่ซึ่งองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) บริหารจัดการ ซึ่งอาจ
ผ่านการขึ้นท่า (Landing) ประเทศใดประเทศหนึ่งมาก่อน โดยสัตว์น้ําได้รับการคัดแยกชนิด บรรจุหีบห่อและชั่งน้ําหนัก
แล้ว จึงทราบปริมาณที่แน่นอน แต่มีการขนส่งสัตว์น้ํามากับเรือบรรทุกสัตว์น้ําในรูปแบบการแช่เย็น ซึ่งอาจบรรจุในถัง
พลาสติกหรือกล่องโฟมข้ามพรมแดนมายังประเทศไทย (ท่าเรือที่กําหนด) หรือ อาจไม่ผ่านการขึ้นท่า ณ ประเทศ
เจ้าของธงเรือมาก่อน โดยปัจจุบันมีการนําเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสตูล ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดระนอง ด่าน
ตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตราด และด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนราธิวาส
เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการแจ้งขอเข้าเทียบท่า
1. สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือจับสัตว์น้ําหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา (จากรัฐเจ้าของธง Flag State) ซึ่งออก
โดยหน่วยงานภาครัฐและมีอายุการใช้งาน
2. สําเนาเอกสารรับรองการจับสัตว์น้ํา (กรณีสัตว์น้ําผ่านการขึ้นท่า ณ ประเทศเจ้าของธงเรือแล้ว) โดยเอกสาร
ต้องระบุรายละเอียดดังนี้ ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา และ ชื่อ ทะเบียนเรือ ใบอนุญาตทําการประมง แหล่งที่จับ
ชนิด ปริมาณสัตว์น้ําของเรือจับสัตว์น้ําแต่ละลําที่มากับเรือขนถ่าย โดยมีหน่วยงานภาครัฐเจ้าของธงเรือ
(Flag State) ให้การรับรอง หรือ ในกรณีที่สัตว์น้ํายังไม่ผ่านการขึ้นท่า ณ ประเทศใดมาก่อน ต้องยื่นเอกสาร
ประกอบการแจ้งดังนี้
- กรณีที่เป็นเรือจับสัตว์น้ํา 1) สําเนาใบอนุญาตทําการประมงซึ่งระบุชื่อเรือ และเครื่องมือทําการ
ประมง ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
- กรณีเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 1) สําเนาใบอนุญาตขนถ่ายสัตว์น้ํา 2) สําเนาเอกสารการจด
ทะเบียนเรือจับสัตว์น้ําทุกลําที่ขนถ่ายมากับเรือขนถ่าย 3) สําเนาใบอนุญาตเรือจับสัตว์น้ําทุก
ลําที่มากับเรือขนถ่าย ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐและมีอายุการใช้งาน
3. สําเนาเอกสารการแจ้งนํ าเรือออกจากท่ า (Port Clearance) ครั้งล่าสุ ดซึ่งออกโดยหน่ วยงานรัฐ ที่กํากับ
ควบคุมท่าเรือนั้น โดยระบุชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือและวันที่ออกจากท่าเรือนั้น
4. สําเนาบัตรประจําตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ (ID Card) และ/หรือ หนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือลําดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐเจ้าของธงที่รับผิดชอบ
5. สําเนาผังการจัดเก็บสัตว์น้ําบนเรือ (Stowage plan) ซึ่งระบุชนิด ปริมาณสัตว์น้ํา ชื่อเรือจับสัตว์น้ําที่มากับ
เรือขนถ่าย และหมายเลขกํากับผังหรือระวางเรือ (กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา)
6. สําเนาหนังสืออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําตามบัญชี CITES กรณี ที่มีการนําเข้าสัตว์น้ําที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี CITES
เอกสารที่ต้องแสดงหรือยื่นเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ขึ้นตรวจเรือ
1. เอกสารข้อ 1-6 ฉบับจริง
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เอกสารที่ผู้ควบคุมเรือบรรทุกสัตว์น้ําอาจถูกร้องขอจากเจ้าหน้าที่ เพื่อสําแดงประกอบการแจ้งขอเข้าเทียบท่า
หรือขณะขึ้นตรวจเรือ
1. เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเอกสารต้องระบุรายการ
เปลี่ยนแปลงตัวเรือชื่อและที่อยู่อู่เรือ ช่วงระยะเวลาดําเนินการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ
2. ใบกํากับการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
เอกสารประกอบการขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ํา
1. สําเนาบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)
หมายเหตุ การพิจารณาคําขอและการออกใบอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําของเจ้าหน้าที่ จะดําเนินการเมื่อเรือจับสัตว์น้ําหรือ
เรือขนถ่ายสัตว์น้ําได้รับอนุญาตเข้าเทียบท่าแล้วเท่านั้น
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IV. ประเภทสินค้าสัตว์น้ําบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีการขนถ่ายทางเรือหรือรถบรรทุกสัตว์น้ําพรมแดนประเทศ
เพื่อนบ้าน หรือทางท่าอากาศยาน ซึ่งสินค้าสัตว์นา้ํ ผ่านการขึ้นท่า (Landing) ณ ประเทศต้นทางแล้ว
ซึ่งสัตว์ น้ําอาจมีการจั บจากน่านน้ําของรัฐเจ้าของธงเรือ (Flag State) ทะเลหลวง (High seas) รั ฐชายฝั่ง
(Coastal State) อื่นที่ได้รับอนุญาต หรือพื้นที่ซึ่งองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) บริหารจัดการ และผ่าน
การขึ้นท่า (Landing) ประเทศใดประเทศหนึ่งมาแล้ว ซึ่งสัตว์น้ําจะได้รับการคัดแยกชนิด บรรจุหีบห่อและชั่งน้ําหนัก
แล้ว จึงทราบปริมาณที่แน่นอน มีการขนส่งสัตว์น้ําทั้งในรูปสัตว์น้ําแช่แข็งบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ หรือมากับรถบรรทุก
สัตว์น้ําในรูปแบบการแช่เย็น ที่มีการบรรจุในถังพลาสติกหรือกล่องโฟมข้ามพรมแดนมายังประเทศไทย ซึ่งมีการนําเข้า
ทางด่านทุกประเภท ทั้งทางเรือ ทางรถ และทางท่าอากาศยาน
เอกสารประกอบการขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ํา
1. สําเนาใบขนสินค้าขาเข้า
2. สําเนาบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)
3. Bill of lading B/L (สําหรับทางเรือ) หรือ Air waybill AWB (สําหรับทางอากาศยาน) หรือ CMR Waybill
สําหรับทางบก
4. สําเนาหนังสืออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําตามบัญชี CITES กรณี ที่มีการนําเข้าสัตว์น้ําที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี CITES
5. สําเนาการแจ้งนําสินค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance) (กรณี นําเข้าทางเรือ) จากหน่วยงานรัฐที่
รับผิดชอบ ซึ่งระบุข้อมูลชื่อเรือบรรทุกสินค้า ท่าปลายทาง ชนิดและปริมาณสินค้าที่มาบนเรือ
เอกสารที่ผู้นําเข้าสัตว์น้ําอาจถูกร้องขอจากเจ้าหน้าที่ เพื่อสําแดงประกอบการตรวจสินค้าสัตว์น้ํานําเข้า
1. ใบกํากับการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
2. เอกสารการรั บ รองการทํ า การประมงปลาทู น่ า อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ โลมา ภายใต้ ก ฎเกณฑ์ ข อง NOAA
Fisheries ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ NOAA Form 370 (Fisheries Certificate of Origin) กรณี ปลาทูน่า
ที่มาจากเรืออวนล้อมปลาทูน่าที่มีขนาดมากกว่า 362.8 ตัน ที่ทําการประมงในเขต Eastern Tropical
Pacific Ocean (ETP)
3. เอกสารรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ํา เพื่อสําแดงว่าไม่เป็นชนิดที่ถูกคุ้มครอง หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีของปลาหิมะ ปลาฉลาม สัตว์ที่น้ําสงวน และสัตว์น้ําคุ้มครอง เป็นต้น

