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หลักเกณฑการรับรองเนือ้จระเขสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

กระทรวงควบคุมและตรวจสอบกักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) และกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ ไดลงนามรวมกันในพิธีสารวาดวย “ ขอกําหนดในการตรวจสอบกักกันและสุขอนามัย
สําหรับเนื้อจระเขสงออก”    โดยมีผลบังคับใชต้ังแตเดือนมีนาคม 2553  เปนตนไป 
 

รายละเอียดพิธีสารฯ 
พิธีสารวาดวย “ ขอกําหนดในการตรวจสอบกักกันและสุขอนามัยสําหรับเนื้อจระเขสงออก”    

มีรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับผูประกอบการใน  4  ประเด็นหลัก  ดังนี้ 
1. จระเขท่ีนํามาแปรรูปตองเพาะเล้ียงในฟารมท่ีข้ึนทะเบียนกับหนวยงาน CITES  และ

ไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมจากกรมประมง    
2. โรงงานแปรรูปเนื้อจระเขตองผานการรับรองมาตรฐานโรงงานจากกรมประมง    
3. ผลิตภัณฑเนื้อจระเขสงออกตองมีใบรับรองสุขอนามัยกํากับทุกรุน      
4. กรมประมงตองจัดทําบัญชีรายช่ือฟารมเพาะเล้ียงจระเข  โรงงานแปรรูปเนื้อจระเข  

และผูสงออกผลิตภัณฑเนื้อจระเขสงให AQSIQ  ประกาศใหฟารม   โรงงานและผูสงออก (Exporter)   อยูใน
บัญชีรายช่ือท่ี AQSIQ  อนุญาตใหสงออกเน้ือจระเขไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนกอนการสงสินคาไป
จําหนาย 
 

วิธีการดําเนินการ 
เพื่อใหการสงออกเน้ือจระเขไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนถูกตองตามขอกําหนดในพิธีสารฯ   

กรมประมงจึงกําหนดข้ันตอนในการตรวจรับรองเน้ือจระเขสงออกสาธารณรัฐประชาชนจีน    ดังนี้ 
 

1. การตรวจรับรองฟารมเพื่อข้ึนทะเบียนกับหนวยงาน CITES      มีข้ันตอนการ 
ดําเนินงานดังนี้ 

1.1 ผูประสงคจะเพาะเล้ียงจระเขเพื่อการสงออกตองยื่นความจํานงคขอข้ึนทะเบียน 
CITES   ท่ีสวนอนุญาตและจัดการประมง   สํานักบริหารจัดการดานการประมง    

1.2 เจาหนาท่ีกรมประมงดําเนินการตรวจรับรองฟารมตามหลักเกณฑของ CITES  
และมาตรฐานสุขลักษณะเบ้ืองตนในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา   หากผลการตรวจเปนไปตามมาตรฐานจะ
ดําเนินการข้ึนทะเบียนฟารมและสงรายช่ือให  CITES  ประกาศรับรอง    เพื่อควบคุมใหฟารมฯ ดําเนินการ
ตามมาตรฐาน  CITES  เจาหนาท่ีกรมประมงจะตรวจติดตาม (monitoring) มาตรฐานฟารมจํานวน  2 คร้ัง/ป     
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และฟารมตองจัดทําเอกสารแสดงจํานวนจระเขท่ีมีในฟารมและจํานวนท่ีจําหนายสงใหสํานักงานประมง
จังหวัดตรวจสอบเปนระยะๆ 
 

2. การตรวจรับรองมาตรฐานของฟารมเพื่อข้ึนทะเบียนกับหนวยงาน  AQSIQ      
มีข้ันตอนการดํานินงานดังนี้ 

2.1   ผูเพาะเล้ียงจระเขท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน CITES  แลวหากมีความประสงคจะ
สงออกจระเขไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนตองยื่นความจํานงคขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP  ท่ีศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืดและสถานีประมงน้ําจืด  สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 

2.2 เจาหนาท่ีกรมประมงจะดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในการตรวจสอบกักกันและสุขอนามัยสําหรับเนื้อจระเขสงออก พ.ศ. 2548  และคูมือ
การควบคุมคุณภาพเนื้อจระเขสงออก พ.ศ. 2549       

2.3 หากผลการตรวจฟารมเปนไปตามมาตรฐานกรมประมงจะดําเนินการข้ึน
ทะเบียนฟารมและสงรายช่ือให  AQSIQ   ประกาศอนุญาตใหฟารมอยูในบัญชีรายช่ือฟารมเพาะเล้ียงจระเข 
ท่ีไดรับอนุญาตใหเพาะเล้ียงจระเขเพื่อสงไปจําหนายยังสาธารณรับประชาชนจีน 

2.4     เพื่อใหการควบคุมโรคสัตวน้ําสอดคลองกับพิธีสารฯ และคูมือการควบคุม
คุณภาพเนื้อจระเขฯ   กรมประมงจะดําเนินการสุมตัวอยางจระเขเพื่อตรวจโรค  Chlamydiosis  และโรค 
Crocodile poxvirus  ในระหวางการตรวจรับรองฟารม 

 

3. การตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานแปรรูปเพื่อข้ึนทะเบียนกับหนวยงาน AQSIQ                
มีข้ันตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

3.1 โรงงานแปรรูปเนื้อจระเขตองยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP  ท่ีกอง
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา   หรือศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพ         
สัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําจังหวัดสมุทรสาคร   สุราษฎรธานี  และสงขลา 

3.2 เจาหนาท่ีกรมประมงดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานตามขอกําหนดใน
การตรวจสอบกักกันและสุขอนามัยสําหรับเนื้อจระเขสงออก พ.ศ. 2548  และคูมือการควบคุมคุณภาพเนื้อ
จระเขสงออก พ.ศ. 2549      พรอมท้ังตรวจสอบหลักฐานและเอกสารท่ีแสดงใหเห็นวาวัตถุดิบท่ีนํามา            
แปรรูปมาจากฟารมท่ีข้ึนทะเบียน CITES  และไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP 

3.3 หากผลการตรวจโรงงานเปนไปตามมาตรฐานกรมประมงจะดําเนินการข้ึน
ทะเบียนโรงงานและสงรายช่ือให  AQSIQ   ประกาศอนุญาตใหโรงงานอยูในบัญชีรายช่ือโรงงานแปรรูป
เนื้อจระเขท่ีไดรับอนุญาตใหแปรรูปเนื้อจระเขเพื่อสงไปจําหนายยังสาธารณรับประชาชนจีน 
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3.4 เพื่อใหการควบคุมโรคสัตวน้ําสอดคลองกับพิธีสารฯ และคูมือการควบคุม
คุณภาพเนื้อจระเขฯ   กรมประมงจะดําเนินการสุมตัวอยางจระเขเพื่อตรวจ  Trichimellosis  และ Tape worm 
ขณะตรวจโรงงาน 
 

4. การตรวจสอบเอกสารเพื่อข้ึนทะเบียนผูสงออก(Exporter) กับหนวยงาน AQSIQ              
มีข้ันตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

4.1 ผูประสงคจะเปนผูสงออกเน้ือจระเข  (Exporter) ไปจําหนายยังสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนสามารถแจงความประสงคขอข้ึนทะเบียนเปนผูสงออกเน้ือจระเขไดท่ีกองตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา   โดยยื่นเอกสารประกอบคําขอดังนี้  

4.1.1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกใหไมเกิน 6 เดือน
กอนวนัยืน่)  

4.1.2. สําเนาหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฉบับท่ีไดยืน่ตอ
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทรวมท้ังฉบับท่ีไดแกไขเปล่ียนแปลง  

4.1.3. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภพ.20 หรือ ภค.21  
4.1.4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   สําเนาทะเบียนบานของกรรมการ

ผูจัดการหรือหุนสวนผูจดัการหรือเจาของรานแลวแตกรณ ี 
4.1.5. สําเนาใบอนุญาตใหประกอบอาชีพในการประมง การคาสินคาสัตวน้ํา 

ผลิตภัณฑสัตวน้ํา หรืออุตสาหกรรมสัตวน้ํา (อ.6) 
4.2 หากผลการตรวจเอกสารพบวาเอกสารสมบูรณและถูกตองกรมประมงจะ 

ดําเนินการข้ึนทะเบียนผูสงออกและสงรายช่ือให  AQSIQ   ประกาศอนุญาตใหผูสงออกอยูในบัญชีรายช่ือ
ไดรับอนุญาตใหสงออกเน้ือจระเขเพื่อสงไปจําหนายยังสาธารณรับประชาชนจีน 
 

5. การขอใบรับรองสุขอนามัยเนื้อจระเขเพื่อการสงออก        ผูประสงคจะสงออกฯ 
สามารถยื่นคํารองขอใบรับรองฯ ( Health Certificate for crocodile meat originating in Thailand and 
intended for export to the People’s Republic of China)  ไดท่ีกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ํา
และผลิตภัณฑสัตวน้ํา  อาคารปรีดา กรรณสูต  กรุงเทพฯ  หรือศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา  สงขลา   เอกสารท่ีใชในการยื่นขอใบรับรองฯ ประกอบดวยหนังสือคํารองขอใบรับรองฯ 
และใบรับรองสุขอนามัยเนื้อจระเขสงออกประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ  ท่ีจัดพิมพเรียบรอยแลว   
รูปแบบของใบรับรองสุขอนามัยฯ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ     
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 อนึ่ง   เนื่องจากทางการจีนไดประกาศใชกฎหมายความปลอดภัยอาหาร ( Food   Safety 
Law ) ซ่ึงมีผลบังคับต้ังแตเดือนมิถุนายน 2552   โดยมีขอกําหนดที่ระบุใหผูสงออกหรือตัวแทนผูสงออก 
และผูผลิตอาหารสงออกไปประเทศจีนตองข้ึนทะเบียนกับหนวยงานตรวจสอบและกักกันโรคเพื่อการ
สงออกและนําเขาของประเทศจีน    ซ่ึงกฏหมายดังกลาวครอบคลุมถึงผลิตภัณฑเนื้อจระเขดวยดังนั้นโรงงาน
แปรรูปเนื้อจระเข   และผูสงออก (Exporter) ตองดําเนินการข้ึนทะเบียนโดยตรงกับหนวยงานรับผิดชอบของ
ทางการจีนกอนการสงออกสินคา   ดังนี้ 
 1.  โรงงานแปรรูปเนื้อจระเข    ข้ึนทะเบียนกับสํานักบริหารการรับรองสินคาและ
ระบบคุณภาพ (CNCA)  ผานเวปไซดของหนวยงาน CNCA      ท้ังนี้สามารถศึกษาข้ันตอนการข้ึนทะเบียน

ไดจากเวปไซด   www.cnca.gov.cn/rjwzcjgb/default.shtml 
 2. ผูสงออกเนื้อจระเข (Exporter)  ข้ึนทะเบียนกับโดยตรงกับหนวยงาน AQSIQ             
ผานเวปไซดของหนวยงาน AQSIQ      ท้ังนี้สามารถศึกษาขั้นตอนการข้ึนทะเบียนไดจากเวปไซด   

www.cnca.gov.cn/rjwzcjgb/default.shtml 


