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ข้อปฏบิัตใินการส่งออกสินค้าสัตว์น้ําไปประเทศต่างๆ 

ปัจจุบันประเทศผู้นําเข้ามีความเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานําเข้ามากขึ้น 
โดยเฉพาะทางด้านความปลอดภัยอาหาร ทําให้ข้อกําหนดที่เ ก่ียวข้องมีความหลากหลายมากขึ้น
เช่นเดียวกัน กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา กรมประมง ซ่ึงมีหน้าที่
รับผิดชอบการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเพื่อการส่งออก จึงได้รวบรวมเง่ือนไข/ข้อปฏิบัติในการส่งออก
ดังกล่าวขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที่กรมประมงในการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และสําหรับ
เจ้าหน้าที่โรงงานในการดําเนินการส่งออก ในการตรวจสอบบัญชีรายชื่อโรงงานท่ีกองฯ ให้การรับรอง
ร วม ถึ ง บั ญชี ร า ย ชื่ อ ต า มค ว า มตกล ง เ ฉพ า ะ ไ ปป ร ะ เ ท ศ ต่ า ง ๆ  ส า ม า ร ถ ต ร ว จส อบ ไ ด้ ที่ 
www.fisheries.go.th/quality/ ภายใต้หัวข้อรายชื่อสถานประกอบการ  
 

อาร์เจนตินา 
(The National Animal Health and Agri-food Quality Service : SENASA) 

 กรมประมงยังไม่มีข้อตกลงร่วมเก่ียวกับการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้ากับ SENASA โดยโรงงานท่ี
ประสงค์จะส่งออกการส่งออกไปยังอาร์เจนติน่า ต้องดําเนินการดังน้ี 
1. โรงงานที่ประสงค์จะส่งออกไปอาร์เจนติน่า ต้องแจ้งสมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปเพ่ือประสานกับ  

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ติดต่อให้ SENASA เดินทางมาตรวจโรงงาน ซึ่งฝ่ายไทยเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางและการตรวจ โดยใช้งบประมาณของรัฐบาลจากกรมการค้า
ต่างประเทศและโรงงานผู้ประสงค์จะส่งออกต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของรัฐได้  

2. โรงงานส่งออกได้ ต้องผ่านการตรวจรับรองโรงงานโดยเจ้าหน้าที่ SENASA แล้วเท่าน้ัน ซึ่งโดยทั่วไป      
การรับรองมีอายุ 1-2 ปี ขึ้นกับผลการตรวจของแต่ละโรงงาน  

3. กรณีที่โรงงานผ่านการตรวจรับรองแล้ว และประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ต้องได้รับการตรวจใหม่       
ทุกคร้ังก่อนวันหมดอายุ  

4. ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) กํากับสินค้าประกอบการนําเข้าสินค้าทุกรุ่น 
5. website ของ SENASA ได้แก่  http://www.senasa.gov.ar/ 
 

ออสเตรเลยี 
(Australian Quarantine and Inspection Service : AQIS & Biosecurity Australia : BA) 

ข้อปฏิบัติสําหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าไปออสเตรเลีย มีดังน้ี 
I. การควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร 
1. โดยท่ัวไปโรงงานสามารถส่งออกสินค้าประมง (ยกเว้นสินค้ากุ้งและปลาแซลมอนซึ่งโรงงานจะต้องอยู่ใน

บัญชีรายช่ือที่กรมประมงให้การรับรองและดําเนินการตามความตกลงเฉพาะ) ไปยังประเทศออสเตรเลียได้ 
แม้จะไม่มีรายช่ือในบัญชีผู้ส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย โดยด่านนําเข้า (AQIS) จะกักสินค้าเพ่ือสุ่มตรวจ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ และผู้นําเข้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจ หากผลการตรวจสินค้าผ่าน จึงจะ
อนุญาตให้นําเข้าได้ 
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2. หากโรงงานมีรายช่ืออยู่ในบัญชีออสเตรเลีย และมีใบรับรองสุขอนามัย (health certificate) จาก          

กรมประมงประกอบการนําเข้าจะสามารถส่งสินค้าเข้าไปจําหน่ายได้ โดยถูกสุ่มตรวจประมาณ 5 % ของ
สินค้าทั้งหมด (สุ่ม 1 ใน 20 ตู้) 

3. กรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือผลการทดสอบไม่ผ่าน จะมีผลต่อการนําเข้าในครั้งต่อไป โดยสินค้าจะถูกสุ่ม 5 รุ่น
ติดต่อกัน (เฉพาะผลิตภัณฑ์) และผลผ่านทั้งหมดจึงจะกลับเข้าสู่ระบบสุ่มตัวอย่างตามปกติโดยอัตโนมัติ  

4. website ของ AQIS ได้แก่ http://www.daff.gov.au/aqis/import/food  
 
II. การควบคุมโรคสัตว์น้ํา 

ออสเตรเลียกําหนดมาตรการการควบคุมโรคสัตว์นํ้าที่อาจติดมากับผลิตภัณฑ์นําเข้า ดังน้ี  
การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งจากการเพาะเลี้ยง (เฉพาะผลิตภัณฑ์แช่เย็นและแช่แข็ง)  
1. กุ้งดิบ/กุ้งสด  
 ต้องมาจากประเทศหรือเขตที่ปลอดจากโรคสัตว์นํ้าดังน้ี 

• ตัวแดงดวงขาว (White spot disease virus : WSSV)  
• ไวรัสหัวเหลือง (Yellow-head virus : YHV)  
• ทอร่าซินโดรม (Taura syndrome virus : TSV)   

หรือ 
 ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นสูง (highly-processes) ที่เด็ดหัวและแกะเปลือกให้เหลือปล้องสุดท้าย
และหางแล้ว และ 

• ชุบแป้ง ขนมปัง (breaded or battered) หรือ 
• Marinated แบบเปียก โดยต้องมี marinate ไม่น้อยกว่า 12% ของน้ําหนักผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 
หรือ 

• Marinated แบบแห้ง โดยผลิตภัณฑ์ต้องชุบ marinate ทั้งหมดอย่างชัดเจน หรือ 
• Marinated และเสียบไม้ (skewer) โดยผลิตภัณฑ์ต้องชุบ marinate ทั้งหมดอย่างชัดเจน หรือ 
• ผลิตภัณฑ์ dumpling, spring roll, samosa, roll, ball, dimsum ฯลฯ 

หรือ 
 เด็ดหัวและแกะเปลือกให้เหลือปล้องสุดท้ายและหาง และสุ่มตรวจโรคที่ปลายทางทุกรุ่น (ถ้ามาจาก
ประเทศหรือเขตที่ออสเตรเลียรับทราบว่าปลอดโรค ก็ไม่ต้องสุ่มตรวจทุกรุ่น) 

 
กุ้งดิบ/สด ที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นสูง ต้องระบุที่ภาชนะบรรจุว่า “for human consumption 

only – not to be used as bait or feed for aquatic animals” 
ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยประกอบการนําเข้าทุกรุ่น ซึ่งต้องรับรองว่า 

• ผลิตภัณฑ์เหมาะต่อการบริโภค 
• ผลิตภัณฑ์ได้แปรรูป และตรวจสอบในโรงงานที่ผ่านการรับรองจากกรมประมง 
• ผลิตภัณฑ์ปลอดจากโรคติดต่อที่ตรวจพบได้ทางสายตา 
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2. กุ้งสุก  

ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยประกอบการนําเข้าทุกรุ่น ซึ่งต้องรับรองว่า 
• ผลิตภัณฑ์เหมาะต่อการบริโภค 
• ผลิตภัณฑ์ได้แปรรูป และตรวจสอบในโรงงานที่ผ่านการรับรองจากกรมประมง และผ่าน

กระบวนการทําให้สุก โดยมี holding time ที่อุณหภูมิใจกลางกุ้ง 70 oC  อย่างน้อย 11 
วินาที  

 
การส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอน (เฉพาะผลิตภัณฑ์แช่เย็นและแช่แข็ง)  
ตามข้อกําหนดการควบคุมโรคสัตว์นํ้า 
1. วัตถุดิบปลาแซลมอนต้องมาจากประเทศที่ออสเตรเลียให้การรับรองเท่าน้ัน (ปัจจุบันมี 7 ประเทศ ได้แก่ 

แคนาดา ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก (ไม่รวม Faroe Islands) นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร (United 
Kingdom) และสหรัฐอเมริกา ) และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยซึ่งออกโดยหน่วยงานรับผิดชอบของประเทศ
ต้นทางกํากับทุกรุ่น (โดยเน้ือหาของการรับรองต้องสอดคล้องตามท่ีออสเตรเลียกําหนด) 

2. โรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนต้องได้รับการรับรองจากกรมประมง ซึ่งแนวทางการควบคุม        
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งออกผลิตภัณฑ์แซลมอนไปยังออสเตรเลีย  

3. ในการนําเข้าประเทศออสเตรเลีย ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยของกรมประมงกํากับสินค้าทุกรุ่น 
4. รายละเอียดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งออกผลิตภัณฑ์แซลมอนไปยังออสเตรเลีย ฉบับปัจจุบัน  
5. สามารถตรวจสอบรายช่ือโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์แซลมอนไปยังออสเตรเลียได้จาก 

http://www.fisheries.go.th/quality/factory.html  
6. โดย website ของ BA ได้แก่  http://www.daff.gov.au/ba  
 
 

บราซิล 
(Animal Products Inspection Department: DIPOA, 

Ministry of Agriculture and Food : MAPA) 
กรมประมงยังไม่มีข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าไปประเทศบราซิล โดย

โรงงานที่ประสงค์จะส่งออกต้องดําเนินการ ดังน้ี 
1. โรงงานที่จะส่งสินค้าสัตว์นํ้าเข้าไปจําหน่ายยังบราซิลต้องผ่านการรับรองสุขลักษณะตามมาตรฐานกรม

ประมง และกรมประมงได้แจ้งรายช่ือให้บราซิลทราบ โดยมีสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติเป็นผู้ประสานงาน  

2. ทุกโรงงานท่ีอยู่ภายใต้การรับรองของกรมประมง สามารถส่งออกไปประเทศบราซิลได้ โดยกรมฯ จะ
ดําเนินการปรับปรุงรายช่ือโรงงานแจ้งไปยังหน่วยงาน DIPOA ทุก 6 เดือน โดยในการแจ้งรายช่ือโรงงาน
จะต้องระบุประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วย เช่น frozen fish, cephalopod ฯลฯ 

3. ก่อนการส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ทุกโรงงานต้องย่ืนเอกสารขอการรับรองฉลากซึ่งต้องแนบฉลากพร้อม
รายละเอียดตามแบบฟอร์ม Form for the exclusive use of the International Trade Control 
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Division-DCI/DIPOA โดยย่ืนเอกสารเพ่ือให้กรมประมงรับรองเอกสาร ก่อนนําเรื่องไปย่ืนตามขั้นตอน 
การนําเข้ากับปลายทางต่อไป  

4. ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) กํากับสินค้าประกอบการนําเข้าทุกรุ่น 
 

แคนาดา 
(Canadian Food Inspection Agency : CFIA) 

 โดยทั่วไป โรงงานสามารถส่งออกไปแคนาดาได้โดยไม่มีเง่ือนไขเฉพาะ ไม่ต้องอยู่ในบัญชีรายช่ือที่   
กรมประมงรับรอง และไม่ต้องใช้ใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ประกอบการนําเข้า อย่างไรก็ตาม 
กรมประมงและ CFIA แคนาดาได้จัดทําข้อตกลงความเท่าเทียมกัน (Mutual Recognition Agreement : 
MRA) ในระบบการตรวจรับรองสินค้าสัตว์นํ้า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2540 โดยมีข้อปฏิบัติ ดังน้ี 
1. โรงงานที่อยู่ในบัญชี MRA จะได้รับสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องย่ืนเอกสาร process control (เมื่อข้อตกลง   

ผ่านการยอมรับจากทั้ง 2 ฝ่าย) สําหรับผลิตภัณฑ์สุกรวมถึงอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดตํ่า
(LACF)ให้กับ CFIA โดยที่กรมประมงจะเป็นผู้ตรวจรับรองผลิตภัณฑ์น้ันแทน 

2. ปลายทางแคนาดาจะสุ่มตรวจสินค้า 5% ของสินค้าทั้งหมด (สุ่ม 1 ใน 20) 
3. กองฯ จะสุ่มตัวอย่างสินค้าที่ไปแคนาดาตามความถ่ีของโรงงานที่ได้รับสิทธิพิเศษในการออกใบรับรอง   

อย่างต่อเน่ือง 
4. โรงงาน MRA ต้องจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม ดังน้ี 

- master list ของสินค้าสัตว์นํ้าที่จะส่งออก 
- รายการสินค้าและจํานวน shipment ที่ส่งออกทุก 3 เดือน เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผน          

การสุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมและครอบคลุมทุกชนิดสินค้าที่มีการส่งออกไปยังแคนาดา 
- ผลการตรวจสอบ Fluoroquinolones ในผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่มาจากการเพาะเลี้ยง ทุก 3 เดือน 

5. website ของ CFIA ได้แก่ http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/fispoie.shtml 
 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(General Administration of Quality Supervision, 

Inspection and Quarantine of the People's Republic of China : AQSIQ) 
1. โรงงานหรือสถานบรรจุฯ ที่จะส่งสินค้าสัตว์นํ้าเข้าไปจําหน่ายยังสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องผ่าน         

การรับรองสุขลักษณะตามมาตรฐานกรมประมง และกรมประมงได้แจ้งรายช่ือให้สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทราบและต้องมีใบรับรองสุขอนามัยประกอบการส่งออกทุกรุ่น  

2. สําหรับการส่งออกเนื้อจระเข้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดในการตรวจสอบ
กักกันและสุขอนามัยสําหรับเน้ือจระเข้ส่งออก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 โดยมีข้อปฏิบัติดังน้ี  
2.1 การส่งออกเน้ือจระเข้จะสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแช่เย็น แช่แข็ง ตากแห้งผลิตภัณฑ์บรรจุใน

ภาชนะปิดสนิท ซึ่งไม่รวมถึงเคร่ืองในทุกช้ินส่วนในผลิตภัณฑ์แช่เย็นและแช่แข็ง 
2.2 จระเข้ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP จากกรมประมง และตามอนุสัญญา CITES  
2.3 มีการควบคุมวัตถุดิบ โดยครอบคลุมถึงแหล่งเลี้ยง ประวัติการเลี้ยงที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ เช่น อาหาร 

ยารักษาโรค ฮอร์โมน สารพิษ ประวัติการป่วยของจระเข้ในฟาร์มในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดย
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ต้องไม่มีโรค คลามัยดิโอซิส ทริคริเนลโลซิส ฝีดาษ พยาธิตัวตืด อหิวาตกโรค ไม่มีสารตกค้าง           
และไม่มีการปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรค 

2.4 ต้องจัดทําบัญชีรายช่ือฟาร์มจระเข้ที่นํามาแปรรูป และกําหนดเง่ือนไขการซื้อขายทางด้านคุณภาพ  
อย่างชัดเจน 

2.5 แยกบริเวณเจาะเลือด ลอกหนังและควักไส้ ออกจากบริเวณแยกช้ินส่วนและบรรจุอย่างชัดเจน 
2.6 แยกบริเวณผลิตและจัดเก็บสําหรับสินค้าส่งออกไปจีนโดยเฉพาะ 
2.7 ตรวจสภาพช่องท้อง เคร่ืองใน และเน้ือจระเข้ เพ่ือยืนยันว่าจระเข้ที่ทําการชําแหละทุกตัวมีสุขภาพดี

และไม่มีอาการโรคติดเช้ือและปรสิต 
2.8 ผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีรอยเลือดแข็งตัว ต่อมและท่อนํ้าเหลือง ไม่ใส่วัตถุปลอมปน สี สารปรุงแต่ง ที่ไม่

อนุญาต และต้องไม่มีการอาบและฉายรังสี 
2.9 โดยท้ังฟาร์มและโรงงานผู้ผลิตต้องผ่านมาตรฐานกรมประมงและอยู่ในบัญชีรายช่ือฟาร์ม โรงงาน และ

ผู้ส่งออกที่กรมประมงแจ้งสาธารณรัฐประชาชนจีนทราบแล้ว 
3. ตามมาตรา 65 ของ กฎหมายความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Law) ของจีน ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่

เดือน มิถุนายน 2552 กําหนดให้ผู้ส่งออก (Exporters) และตัวแทน (Agents) ผู้ส่งออกอาหารประเภท
เน้ือสัตว์ สินค้าประมง สัตว์ครึ่งบกครึ่งนํ้า และนํ้ามันพืชสําหรับบริโภคสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องลง
บันทึกข้อมูลเก่ียวกับ ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และประเภทสินค้าส่งออกต่อสํานักงาน
ควบคุมคุณภาพตรวจสอบกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Quality 
Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China :AQSIQ) โดย
สามารถศึกษาหลักเกณฑ์การนําเข้าเพ่ิมเติมได้จาก http://english.aqsiq.gov.cn/  

4. ผู้ผลิต แปรรูปและสํารองอาหาร (Establishment) ในต่างประเทศที่ส่งออกอาหารประเภทเน้ือสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ที่รวมถึงเน้ือสัตว์ปีก ปศุสัตว์ เน้ือสัตว์แปรรูป ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์สําหรับบริโภคและเครื่องในสัตว์
ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน จะต้องขึ้นทะเบียนกับสํานักงานบริหารการรับรองสินค้าและระบบคุณภาพแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (Certification and Accreditation Administration of the People’s 
Republic of China : CNCA) โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการข้ึนทะเบียนได้จาก 
http://www.cnca.gov.cn/rjwzcjgb/default.shtml  

 
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 

(General Authority for Export and Import Control : GOEIC) 
ข้อปฏิบัติสําหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีดังน้ี 

1. ใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ประกอบการส่งออกต้องระบุข้อความ สินค้ามาจากบริเวณ
เพาะเล้ียงที่ปลอดจากโรคระบาด การจับสัตว์นํ้าเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ นํ้ามันที่เป็น
ส่วนประกอบต้องมาจากเมล็ดพืชที่ไม่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม (GMO)  

2. เอกสารการรับรองถิ่นกําเนิด (Certificate of Origin) ใบรับรองสุขอนามัย จะต้องผ่านการรับรองจาก
สถานทูตอียิปต์ในประเทศไทย 

3. บรรจุภัณฑ์ต้องระบุ ชนิดสินค้า ประเทศแหล่งที่มา ปริมาณ วันผลิต วันหมดอายุ 
4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น ปลาทูน่ากระป๋อง สามารถศึกษาได้จาก http://www.eos.org.eg  
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5. ในการนําเข้า ผู้นําเข้าต้องขออนุญาตนําเข้าจาก Central Department of Veterinary Quarantine & 

Inspection (กระทรวงเกษตรสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์) 
6. เมื่อสินค้าไปถึงท่าเรืออียิปต์ ศุลกากรจะสุ่มตัวอย่างสินค้าจํานวน 3 หน่วย เพ่ือส่งตรวจสอบ 3 หน่วยงาน 

ได้แก่ สํานักบริหารควบคุมการนําเข้าและส่งออก (General Authority for Export and Import Control 
: GOEIC) ซึ่งประจําอยู่ที่ท่าเรือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตร 

7. หากสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องส่งออกนอกประเทศ โดยอาจส่งไปยังประเทศที่สามหรือส่งกลับประเทศ
ไทย 

 
สหภาพยุโรป 

(Europian Union : EU) 
ข้อปฏิบัติสําหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าไปประเทศสหภาพยุโรป มีดังน้ี 

1. โรงงานที่จะส่งออกสินค้าสัตว์นํ้าไปสหภาพยุโรปต้องอยู่ในบัญชีรายช่ือที่กรมประมงแจ้งสหภาพยุโรป    
โดยระบุประเภทของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตว่าจับจากธรรมชาติ (PP) หรือจากการเพาะเลี้ยง (Aq) หรือ          
ใช้วัตถุดิบสัตว์นํ้าทั้ง 2 ประเภท (PP and Aq) และปรากฏใน website ของสหภาพยุโรปแล้ว 
(http://eu.europa.eu/food/international/trade/third_en.htm) 

2. การส่งออกไปสหภาพยุโรป (รวมทั้งตัวอย่างที่นําส่งลูกค้าหรือเพ่ือใช้ในงานแสดงสินค้า) ต้องมีใบรับรอง
สุขอนามัย (Health certificate) กํากับทุกรุ่น 

3. ฉลากสินค้าอาหารที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปต้องเป็นไปตามกฎระเบียบในเรื่อง การติดฉลากสินค้าอาหาร
ตาม Directive 2000/13/EC เช่น ระบุช่ือผลิตภัณฑ์ ช่ือวิทยาศาสตร์ของสัตว์นํ้า ส่วนผสม วันที่หมดอายุ 
วิธีการเก็บรักษา ช่ือ-ที่อยู่ผู้ผลิต หรือผู้ส่งออก หรือผู้นําเข้า นํ้าหนักบรรจุ และหมายเลขโรงงาน 
(Thailand No.หรือ TH No.) ฯลฯ และระบุ Allergen ตาม DIRECTIVE 2003/89/EC นอกจากน้ี ฉลาก
ต้องระบุ แหล่งที่มาของสัตว์นํ้า ตามข้อกําหนด Commission Regulation (EC) No.2065/2001 ว่าจับ
จากธรรมชาติจากทะเลในเขตใด (ตามการแบ่งพ้ืนที่ของ FAO) หรือสัตว์นํ้าจืดจากธรรมชาติในประเทศใด 
หรือจากการเพาะเลี้ยงในประเทศใด  

4. หากมีการใช้สารเคมีใดๆในกระบวนการผลิตรวมถึงสารปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์ จะต้องระบุช่ือและ/หรือ
หมายเลข EC number ของสารเคมีและสารปรุงแต่งน้ันๆ ลงในฉลากสินค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง      
ตาม Article 6.6 ของ Directive No 2000/13/EC เช่น มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตที่ผู้ผลิตระบุ
ว่าเป็น Non-Phosphate แต่เมื่อตรวจสอบจากองค์ประกอบของสารเคมีแล้วพบว่าประกอบด้วย Sodium 
Bicarbonate (E500) Sodium Citrate (E331) Ascorbic Acid (E300) Sodium Tripolyphosphate 
(E339) ดังน้ัน ฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องระบุช่ือสารทุกชนิดพร้อมทั้งหมายเลข EC number ตามข้อกําหนด 
Directive No 2006/52/EC และ Directive No 95/2/EC 

5. การสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจ Histamine ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพ่ือนําผลไปใช้ในการทวนสอบระบบ 
HACCP ของโรงงาน จะต้องสุ่มตัวอย่างจํานวน 9 ตัวอย่างย่อยต่อรุ่น และวิเคราะห์แยกแต่ละตัวอย่างย่อย
ให้สอดคล้องตาม Chapter 1, part 1.25, Annex 1 ของข้อกําหนด Regulation (EC) No 2073          
อย่างไรก็ตามโรงงานสามารถลดการสุ่มตัวอย่างลงได้ ตามผลการประเมินความเสี่ยงของแต่ละโรงงาน เช่น 
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สุ่มตรวจ 9 ตัวอย่างต่อรุ่นอย่างน้อย 10% ของจํานวนรุ่นของการผลิต สําหรับอีก 90% ที่เหลือให้ตรวจ
วิเคราะห์ตามวิธีการของโรงงาน 

6. ผลิตภัณฑ์หอยสองฝา วัตถุดิบจะต้องมาจากแหล่งจับที่กรมประมงรับรอง (Approved Zone) โดย 
- มีใบกํากับการเคลื่อนย้ายหอยสองฝา (Live Bivalve Mollusc Movement Document : MD) 
ประกอบการเคล่ือนย้ายทุกรุ่นวัตถุดิบ 
- หอยสองฝาจะต้องผ่านการให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิใจกลางที่ไม่น้อยกว่า 90 oC เป็นเวลา 90 วินาที 
- จะต้องใช้วัตถุดิบที่แกะหรือต้มจากสถานแปรรูปเบ้ืองต้นที่กรมประมงรับรอง 
- โรงงานต้องสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบหอยสองฝาเพ่ือส่งตรวจ Biotoxin รวม 6 ชนิด ได้แก่ ASP, DSP, PSP, 
PTX, YTX, AZA ที่กรมประมง อย่างน้อย 20% ของ MD ที่รับเข้า (สุ่ม 1 ใน 5 MD) โดยสุ่มตัวอย่างหอย
รวมเปลือก 2 กิโลกรัม หรือเน้ือหอย 1 กิโลกรัม ส่งตรวจที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นํ้า
และผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า กรุงเทพฯ อาคารปรีดากรรณสูต หรือที่ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์นํ้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า สุราษฏร์ธานี  พร้อมสําเนา MD และใบนําส่งตัวอย่างที่ระบุชนิดและนํ้าหนักหอยที่ส่ง
ตรวจ Approved Zone และวันที่จับ  
- กรณีเป็นวัตถุดิบหอยสองฝานําเข้าจะต้องมาจากประเทศที่สหภาพยุโรปอนุญาตให้นําเข้าได้ วัตถุดิบต้อง
มาจาก Approved Zone  ผลิตจากโรงงานท่ีสหภาพยุโรปให้การรับรองและมีใบรับรองสุขอนามัยจาก
หน่วยงาน Competent Authority ของประเทศน้ันๆ ที่ระบุถึงการควบคุมคุณภาพตามข้อกําหนดของ
สหภาพยุโรป  
- โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล Approved Zone ที่สหภาพยุโรปประกาศอนุญาตให้นําเข้าจากแต่ละ
ประเทศได้จาก https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerActivity_en.htm# ภายใต้ 
Section VII : Live Bivalve Molluscs 

7. วัตถุดิบแช่แข็งและ/หรือวัตถุดิบที่ผ่านการแปรรูปเบ้ืองต้นแล้วที่นําเข้าจากต่างประเทศจะต้องเป็นวัตถุดิบ
จากประเทศที่สหภาพยุโรปอนุญาตให้นําเข้าได้ โดยวัตถุดิบแช่แข็งบนเรือจะต้องมาจากเรือที่ได้รับ        
การรับรองจากสหภาพยุโรปหรือได้รับการรับรองจากประเทศเจ้าของธง ส่วนวัตถุดิบที่แปรรูปแล้วจะต้อง
มาจากเรือหรือโรงงานที่อยู่ในบัญชีรายช่ือที่สหภาพยุโรปให้การรับรองแล้วและต้องมีใบรับรองสุขอนามัย
ป ร ะ ก อ บ ก า ร นํ า เ ข้ า  โ ด ย โ ร ง ง า น ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ บั ญ ชี ร า ย ช่ื อ ไ ด้ จ า ก 
http://ec.europa.eu/food/international/trade/third_en.htm 

8. สินค้าสัตว์นํ้าที่ใช้วัตถุดิบจากทะเลโดยจับจากธรรมชาติ จะสามารถนําเข้าไปสหภาพยุโรปได้เฉพาะกรณีที่มี
ใบรับรองการจับสัตว์นํ้า (Catch Certificate) เพ่ือยืนยันว่าสินค้ารุ่นดังกล่าวไม่ได้มาจากการทําประมงหรือ
เรือประมงที่ผิดกฎหมาย ตามข้อกําหนด Council Regulation (EC) No.1005/2008 ต้ังแต่ 1 มกราคม 
2553 

9. คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะส่งคณะผู้แทนจากหน่วยงาน Food and Veterinary Office (FVO)       
มาตรวจระบบการควบคุมของกรมประมงทุก 2-3 ปี 
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ญี่ปุ่น 

(Ministry of Health Labour and Welfare : MHLW) 
โดยท่ัวไปโรงงานสามารถส่งออกได้โดยไม่ต้องอยู่ในบัญชีรายช่ือที่กรมประมงรับรอง และไม่ต้องใช้

ใบรับรองสุขอนามัยประกอบการนําเข้า สําหรับสินค้ากุ้งจากการเพาะเลี้ยง กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ
สวัสดิการญี่ปุ่น (MHLW) จะสุ่มตรวจยาปฏิชีวนะและสารเคมีตกค้างในอัตราร้อยละ 30 ของกุ้งที่นําเข้าทั้งหมด 
และหากตรวจพบการตกค้างเกินมาตรฐาน จะดําเนินการกักกันและสุ่มตรวจทุกรุ่น โดย website ของ MHLW 
ได้แก่ http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/index.html   
 

สาธารณรัฐเกาหล ี
(Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries : MIFAFF) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ได้จัดทําข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและ  
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนําเข้าและส่งออก กับกระทรวงพาณิชย์นาวีและกิจการ
ประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 โดยมีข้อปฏิบัติ ดังน้ี 
1. ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมภายใต้ข้อตกลงนี้ ได้แก่  

1.1 ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าสด และสัตว์นํ้ามีชีวิต 
1.2 ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าที่มีการแปรรูปโดยการตัดแต่ง ใช้ความร้อน ปรุงสุก ทําให้แห้ง หมักเกลือหรือ        

แช่นํ้าเกลือ รมควัน แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง โดยไม่ใช้สารปรุงแต่งหรือวัตถุดิบอ่ืนยกเว้นเกลือ และ
ยังคงสภาพรูปร่างเดิมของสัตว์นํ้าน้ัน  
(สําหรับผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง นํ้าปลา สินค้าแช่แข็งแปรรูป เช่น กุ้งชุบแป้ง ไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงน้ี 
เ น่ืองจากเป็นสินค้าที่อ ยู่ภายใต้การกํากับดูแลและการตรวจสอบของ Korea Food&Drug 
Administration : KFDA โดย website ของ KFDA ได้แก่ http://eng.kfda.go.kr/index.php  ) 

2. สินค้าที่จะส่งออกต้องผลิตจากสถานประกอบการแปรรูป (สําหรับผลิตภัณฑ์แปรรูป) หรือสถานบรรจุ 
(สําหรับสัตว์นํ้าสดและมีชีวิต) ที่ผ่านการตรวจรับรองสุขลักษณะและอยู่ในบัญชีรายช่ือที่กรมประมงแจ้ง
เกาหลีทราบแล้ว 

3. กรณีกุ้งเพาะเลี้ยงสดแช่เย็น หรือมีชีวิต ต้องมาจากฟารม์ที่ได้รับการรับรอง GAP หรือ CoC เท่าน้ัน 
4. ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) ประกอบการนําเข้าสินค้าที่ระบุในข้อ 1 ทุกรุ่น 
5. บรรจุภัณฑ์ของสินค้าต้องระบุช่ือสินค้า ประเทศที่ผลิต วันที่ผลิต ช่ือโรงงานผู้ผลิตและหมายเลขรับรอง

โรงงาน 
6. รายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรองสินค้าสัตว์นํ้าส่งออกสาธารณรัฐเกาหลี ยกเว้น กุ้งสด

แช่เย็น และ หลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพกุ้งสดแช่เย็นส่งออกสาธารณรัฐเกาหลี ฉบับปัจจุบัน 
7. สาธารณรัฐเกาหลีจะระงับการนําเข้าผลิตภัณฑ์ทุกรายการของโรงงานหากตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้

มาตรฐาน และจะยกเลิกคําสั่งระงับการนําเข้า เมื่อได้รับผลการสืบหาสาเหตุและมาตรการป้องกันการเกิด
ปัญหาซ้ําที่มีประสิทธิภาพแล้ว 

8. website ของ MIFAFF ได้แก่ http://english.mifaff.go.kr/main.tdf  
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นิวซีแลนด์ 

(New Zealand Food Safety Authority : NZFSA) 
โดยท่ัวไปประเทศไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าไปนิวซีแลนด์ได้ โดยไม่มีเง่ือนไขเฉพาะและไม่

ต้องใช้ใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ประกอบการนําเข้า โดยนิวซีแลนด์ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
(Food Standard Code) เหมือนกับออสเตรเลียซึ่งร่วมกันกําหนดขึ้นภายใต้หน่วยงาน Food Standards 
Australia New Zealand ยกเว้นผลิตภัณฑที่นิวซีแลนด์มีข้อกําหนดเฉพาะ ดังน้ี 
 
I. หอยสองฝา 

หน่วยงาน Food Safety Authority (FSA) นิวซีแลนด์ ออกกฏระเบียบเก่ียวกับการนําเข้าหอยสองฝา
ใหม่ โดยจะห้ามนําเข้าสินค้าหอยสองฝาของประเทศที่ไม่ได้จัดส่งข้อมูลเก่ียวกับระบบการควบคุมตรวจสอบ
หอยสองฝาให้ FSA ประเมินภายในเดือนสิงหาคม 2551 ซึ่งกรมประมงได้จัดส่งข้อมูลให้ภายในระยะเวลาที่
กําหนดแล้ว การส่งออกสินค้าหอยสองฝาจึงสามารถดําเนินการได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ข้อกําหนดของ FSA 
แจ้งว่าอาจเดินทางมาตรวจสอบระบบเมื่อใดก็ได้  

เมื่อเดือนมีนาคม 2553 FSA มีหนังสือแจ้งเป็นทางการมายังกรมประมงว่า ได้รับรองระบบการควบคุม
ตรวจสอบหอยสองฝาของไทยในลักษณะ Pre-clearance Arrangement โดยมีระยะเวลาการรับรองระหว่าง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2554 และคาดว่า FSA น่าจะมีการประสานมายังกรมประมงอีกครั้ง
สําหรับการนัดหมายเดินทางมาตรวจสอบระบบการควบคุมหอยสองฝาของไทย 

โดยกําหนดให้การนําเข้าสินค้าหอยสองฝาจากประเทศไทย ต้องดําเนินการดังน้ี 
1. ครอบคลุมหอยสองฝาทั้งนํ้าจืดและทะเลที่ผ่านการทําให้สุก พร้อมบริโภค บรรจุกระป๋องหรือตากแห้ง โดย

ไม่รวมหอยมีชีวิต 
2. เป็นหอยสองฝาที่จับหรือเลี้ยงในประเทศไทยเท่าน้ัน โดยกระบวนการเล้ียง/จับและแปรรูปต้องเป็นไปตาม

ข้อกําหนดของสหภาพยุโรป 
3. เน้ือหอย Scallop ที่ไม่มีไข่ (Roe-off) จะไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและอาจนําเข้าได้โดยไม่ต้องผ่าน        

การรับรอง 
4. จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยประกอบการนําเข้าผลิตภัณฑ์หอยสองฝาทุกรุ่น 
5. website ของหน่วยงาน NZFSA ได้แก่ http://www.nzfsa.govt.nz/  
 
II. การส่งออกปลานิลไปนิวซีแลนด์ 

The New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) แจ้งว่าหน่วยงาน Biosecurity 
New Zealand ได้ประเมินความเสี่ยงการนําเข้าผลิตภัณฑ์ปลานิล (Oreochromis spp.) จากประเทศไทย 
เน่ืองจากมีโอกาสเกิดการปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและโรคสัตว์นํ้า โดยได้จัดทําข้อกําหนด Import 
Health Standards (HIS) สําหรับการนําเข้าดังกล่าว รายละเอียด ดังน้ี 
1. การส่งออกผลิตภัณฑ์ปลานิลไปนิวซีแลนด์ กรมประมงไทยต้องแจ้งระบบควบคุมฟาร์มและโรงงานแปรรูป

ให้นิวซีแลนด์พิจารณา ซึ่งต้องมีการข้ึนทะเบียนฟาร์มและรับรองโรงงานก่อนการส่งออก 
2. ปลานิลที่นําเข้าต้องอยู่ในรูป Frozen, skinless, boneless fillet เท่าน้ัน 
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3. ต้องมีใบรับรอง Zoosanitary Certificate รับรองว่าผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่กําหนด ผ่านการเก็บรักษาใน

สภาพแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -18 oC เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 168 ชม หรือ 7 วัน (รวมเวลาขนส่งได้) 
4. ปัจจุบันยังส่งออกไม่ได้ เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการพิจารณาระบบการควบคุมฟาร์มที่กรมประมงได้จัดส่ง

ข้อมูลระบบการควบคุมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลไปให้แล้ว 
 
III. การส่งออกแซลมอนไปนิวซีแลนด์ 

ปัจจุบันยังส่งออกไม่ได้ โดยนิวซีแลนด์ได้ขอให้ไทยจัดส่งเอกสารระบบการควบคุมของกรมประมง      
ที่ได้จัดส่งให้ออสเตรเลียพิจารณาให้นิวซีแลนด์พิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งรายช่ือโรงงานที่ผ่านการรับรองของ   
กรมประมงซึ่งจะต้องเป็นโรงงานที่อยู่ในบัญชีรายช่ือที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปได้  
 

เปร ู
(Institute of Fishery Technology: ITP) 

เปรูโดย Institute of Fishery Technology (ITP) ได้ออก Communication No. 041-2010-
IPT/SANIPE กําหนดระเบียบการนําเข้าสินค้าประมงฉบับใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2553 เป็นต้นไป ดังน้ี 
1. การนําเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ประมง รวมทั้งอาหารสัตว์นํ้า ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยประกอบการ

นําเข้าทุกคร้ัง 
2. กรณีผลิตภัณฑ์หอยสองฝา ต้องระบุในใบรับรองสุขอนามัยว่ามาจากแหล่งจับที่ได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานผู้กํากับดูแล (Competent Authority : CA) ของประเทศผู้ส่งออก โดยการย่ืนขอใบรับรอง
สุขอนามัยจากกรมประมง จะต้องแนบใบกํากับการจําหน่ายหอยสองฝาประกอบการพิจารณาทุกรุ่น 

3. ถ้าวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์น้ันนําเข้าเพ่ือไปแปรรูปและส่งออกสหภาพยุโรป ใบรับรองสุขนามัยต้องระบุว่า    
แหล่งแปรรูปน้ัน มีมาตรฐานตามที่สหภาพยุโรปกําหนดใน Regulation 852/2004, 853/2004 และ 
854/2004 

4. ผู้นําเข้าสินค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอนําเข้า (import request) ไปยังหน่วยงาน Servicio Nacional 
de Sanidad Pesquera : SANIPES หรือ Peruvian Fisheries Sanitary Authority ตามแบบฟอร์มที่
กําหนดใน ANNEX1 ของประกาศ Communication No. 041-2010-IPT/SANIPE ก่อนนําเข้า 

5. website ของหน่วยงาน ITP/SANIPES ได้แก่ http://www.itp.gob.pe/desarrollo-sanipes.php 
 

สหพนัธรัฐรัสเซีย 
(Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance :FSVPS ) 

โรงงานท่ีจะส่งสินค้าสัตว์นํ้าเข้าไปจําหน่ายยังสหพันธรัฐรัสเซียต้องได้รับการตรวจรับรองและขึ้น
ทะเบียนกับหน่วยงาน FSVPS และผู้ส่งออกของไทยต้องทําสัญญาซื้อขายกับบริษัทผู้นําเข้าที่จดทะเบียนอย่าง
ถูกต้องกับทางการรัสเซีย โดยสินค้าทุกรุ่นต้องมีใบรับรองสุขอนามัยตามแบบฟอร์มที่ FSVPS กําหนดกํากับ 
ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป รายละเอียดข้อปฏิบัติอ่ืนๆ มีดังน้ี 

 
 



กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา      หน้า 13 ของ 15 
กรมประมง            สิงหาคม 2554 

 

 
1. โรงงานต้องผ่านการรับรองสุขลักษณะและ HACCP ตามมาตรฐานกรมประมง 
2. กองฯ จะแจ้งช่ือ-ที่อยู่ และหมายเลขรับรองโรงงาน พร้อมข้อมูลชนิดสินค้าที่ประสงค์จะส่งออก ช่ือผู้นํา

เข้าฝ่ายรัสเซีย และกําลังการผลิตของโรงงานให้หน่วยงาน FSVPS ทราบ เพ่ือประกาศอนุญาตให้ส่งออก
สินค้าไปยังสหพันธรัฐรัสเซียได้ โดยกองฯ จะแจ้งรายช่ือโรงงานทุกต้นเดือน 

3. โรงงานต้องส่งข้อมูลรายละเอียดของสินค้าแต่ละรุ่นที่จะส่งออกต่อกองฯ เพ่ือแจ้งให้รัสเซียประกาศ
อนุญาตการนําเข้าสินค้ารุ่นน้ันๆ และแจ้งเวียนให้ด่านตรวจสินค้านําเข้าของสหพันธรัฐรัสเซียทราบก่อน
การส่งออก ซึ่งข้อมูลที่จัดส่งต้องประกอบด้วย ช่ือผู้ผลิต ชนิดสินค้า ปริมาณส่งออก ช่ือผู้นําเข้าฝ่ายรัสเซีย
และเลขที่ใบสัญญาคําสั่งซื้อสินค้ากับผู้นําเข้ารัสเซียที่ยังไม่หมดอายุการส่งมอบ โดยกองฯ จะแจ้งข้อมูล
ดังกล่าวทุกสัปดาห์ (สามารถตรวจสอบข้อมูลรายช่ือโรงงานท่ีส่งออกไปรัสเซียได้จาก 
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/tailand/enterprises.html?_language=en) 

4. เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงสินค้าในระหว่างการขนส่ง รัสเซียกําหนดให้โรงงานผู้ผลิตติดฉลากสินค้า
เพ่ิมเติมอีก 1 แผ่น สําหรับปิดทับบนฝาบนของบรรจุภัณฑ์ (master carton)  โดยฉลากสินค้าที่ติด
เพ่ิมเติมต้องมีขนาดที่เห็นได้อย่างชัดเจน ระบุช่ือโรงงานผู้ผลิต  หมายเลขรับรองโรงงาน และช่ือสินค้า ซึ่ง
หากมีการเปิดบรรจุภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้รับ จะต้องสังเกตเห็นการฉีกขาดของฉลากที่ปิดทับได้อย่างชัดเจน 

5. สามารถส่งออกสินค้าประมงได้ทุกชนิด ยกเว้นสัตว์นํ้ามีชีวิต 
6. รัสเซียจะระงับการนําเข้าผลิตภัณฑ์ทุกรายการของโรงงานหากตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน และ

จะยกเลิกคําสั่งระงับการนําเข้า เมื่อได้รับแผนการสืบหาสาเหตุและมาตรการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

7. website ของ FSVPS ได้แก่ http://www.fsvps.ru/fsvps/main.html?_language=en  
 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
(National Regulator for Compulsory Specifications : NRCS) 

การส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าไปยังสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ไม่มีข้อกําหนดให้แสดงใบรับรองสุขอนามัย 
(Health certificate) จากหน่วยงานรับผิดชอบของประเทศผู้ส่งออกประกอบการนําเข้า แต่ NRCS จะกัก
สินค้าและสุ่มตัวอย่างทุกรุ่นเพ่ือตรวจสอบคุณภาพก่อนอนุญาตให้นําเข้าสินค้า กรมประมงและ NRCS ได้
ร่วมกันจัดทําข้อตกลงเพ่ือลดการตรวจสอบสินค้า ณ ด่านนําเข้าและเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้าภายใต้ 
โครงการลดการตรวจสอบสินค้าสัตว์นํ้าส่งออกของไทยไปยังประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้  โดยมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2551 โครงการดังกล่าวมีข้อปฏิบัติ ดังน้ี 
1. ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมภายใต้ข้อตกลงนี้ ได้แก่สินค้าสัตว์นํ้าทุกชนิด ยกเว้น  

1.1 ปลาซาร์ดีน (Sardine) และปลาพิลชาร์ด (Pilchard) บรรจุกระป๋อง และ 
1.2 หอยสองฝามีชีวิต 

2. โรงงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ต้องส่งรายละเอียดความหมายรหัสผลิตภัณฑ์ (Product Code) ที่ใช้
กํากับผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกไปสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ให้กรมประมงทราบ โดยกรมฯ จะจัดส่งรายช่ือโรงงาน
พร้อมความหมายของรหัสผลิตภัณฑ์แจ้งให้ NRCS ทราบก่อนการส่งออกในคร้ังแรก  

3. สําหรับการส่งออก 5 รุ่นแรกหลังจากสมัครเข้าโครงการ ผู้ประกอบการต้องแจ้งกรมประมงก่อนการส่งออก
เพ่ือสุ่มตัวอย่างตรวจสอบทางกายภาพและประสาทสัมผัส  



กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา      หน้า 14 ของ 15 
กรมประมง            สิงหาคม 2554 

 

 
4. ในการส่งออก 5 รุ่นแรก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้จะสุ่มตรวจท่ีปลายทางทุกรุ่นเช่นกัน หากผลิตภัณฑ์ผ่าน

มาตรฐานจึงอนุญาตให้นําเข้าได้ 
5. หากผลการตรวจตัวอย่างของโรงงานผ่าน 5 รุ่นติดต่อกัน จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังน้ี 

- กรมประมงจะลดการสุ่มตรวจทางกายภาพและประสาทสัมผัสหลังจากน้ันเป็นเดือนละคร้ัง โดยโรงงาน
ต้องแจ้งแผนการส่งออกให้กรมฯ ทราบล่วงหน้า เพ่ือเลือกรุ่นที่จะสุ่มตรวจในแต่ละเดือน  

- NRCS จะลดการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ลง เป็นทุก 1 ใน 5 รุ่นที่นําเข้า(20%) โดยไม่กักกันสินค้ารุ่นที่สุ่ม
ตรวจ ณ ด่านนําเข้า 

6. ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าโครงการน้ี  จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) ที่ระบุหมายเลข
รับรองโรงงาน และรหัสผลิตภัณฑ์พร้อมระบุจํานวนที่ส่งออกในแต่ละรหัสผลิตภัณฑ์ ประกอบการนําเข้า 
ทุกคร้ัง ทั้งน้ี การออกใบรับรองฯ ใน 5 รุ่นแรก และรุ่นที่ถูกสุ่มตรวจทุกเดือน (ตรวจmonitor) จะ
ดําเนินการได้เมื่อผลการตรวจทางกายภาพและประสาทสัมผัสผ่านมาตรฐานเท่าน้ัน ส่วนการขอใบรับรองฯ
รุ่นอ่ืนๆ สามารถดําเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์ 

7. สําหรับการสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์เพ่ือทวนสอบ
ประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพของโรงงาน ให้เป็นไปตามความถี่ของโรงงานที่ได้รับสิทธิพิเศษในการ
ออกใบรับรองอย่างต่อเน่ือง  

8. รายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการลดการตรวจสอบสินค้าสัตว์นํ้าส่งออกของ
ไทยไปยังประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ฉบับปัจจุบัน 

9. website ของ NRCS ได้แก่ http://www.nrcs.org.za/ 
 

ตาฮิติ หรือ French Polynesia 
French Polynesia โดย Department of Food Quality and Veterinary Actions, Ministry of 

Rural Economy ได้ออก Order 317 CM / 12 March 2010 (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมจาก Order 651 CM / 7 
May 1998) กําหนดระเบียบการนําเข้ากุ้งจากการเพาะเลี้ยงใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 18 กันยายน 
2553 เป็นต้นไป ดังน้ี 
1. กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ต้องมาจากฟาร์มที่เป็น compartment เท่าน้ัน  
2. กรณีที่ไม่ใช่ compartment ต้องเป็นกุ้งสุก หรือกุ้งที่เป็นเม็ด dehydrate ผ่าน extruder หรือ กุ้งที่เด็ด

หัวและแกะเปลือก (ให้เหลือปล้องสุดท้ายที่เป็นแพนหางได้) และผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น breaded 
or marinated or prepared as dim sum, spring rolls, samosas or other types of finger food 
และบรรจุแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับขายปลีก (retail sale) เท่าน้ัน 

3. ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยกํากับว่ามาจากฟาร์มที่เป็น compartment ปลอดจากโรคตามที่องค์การโรค
ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ Office International 
des Epizooties; OIE) ระบุและไม่จับแบบฉุกเฉิน หรือรับรองการผลิตเป็นแบบ 2. ข้างต้น 

 
 
 
 



กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา      หน้า 15 ของ 15 
กรมประมง            สิงหาคม 2554 

 

 
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

(The National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department: NAFIQAD) 
เวียดนามโดย NAFIQAD ได้ออก Circular No. 25/2010 กําหนดระเบียบใหม่สําหรับการนําเข้าสินค้า

ที่มาจากเน้ือสัตว์ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 เป็นต้นไป ดังน้ี 
1. โรงงานแปรรูปสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกไปยังเวียดนามได้ ต้องอยู่ในบัญชีรับรองที่กรมประมง

รับรอง และปรากฏบน web ของ NAFIQAD แล้ว 
2. หน่วยงานผู้กํากับดูแล (Competent Authority : CA) ของประเทศผู้ส่งออก ต้องส่งรายละเอียด food 

safety control system and competencies of the CA (appendix 2)   
3. โรงงานต้องส่งรายละเอียดการผลิตของผลิตภัณฑ์ในแบบฟอร์ม appendix 3 ซึ่งรับรองโดย CA 
4. ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) กํากับสินค้าประกอบการนําเข้าสินค้าทุกรุ่น โดยไม่ได้

กําหนดรูปแบบเฉพาะ แต่ต้องมีรายละเอียด ช่ือโรงงาน หมายเลขรับรอง และคํารับรองว่าผลิตภัณฑ์เหมาะ
ต่อการบริโภคเป็นอย่างน้อย 

 
 
 
 


