
                       ข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น ้าไปประเทศต่างๆ 

 
ปัจจุบันประเทศผู้น้ำเข้ำมีควำมเข้มงวดในกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ำน้ำเข้ำมำกขึ้น เพ่ือควำมปลอดภัยของ
ผู้บริโภคโดยเฉพำะทำงด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร ท้ำให้ข้อก้ำหนดที่เกี่ยวข้องมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น โดยมีกอง
ตรวจสอบรับรองมำตรฐำนคุณภำพสัตว์น้้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ำ กรมประมง รับผิดชอบกำรตรวจรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ำ
เพ่ือกำรส่งออกให้เป็นไปตำมเงื่อนไขและข้อปฏิบัติของประเทศผู้น้ำเข้ำ ผู้ส่งออกสำมำรถศึกษำเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.fisheries.go.th /quality  

 

ขั นตอนการขอรับรองโรงงานเป็นผู้ผลิตและสง่ออกสินค้าประมงในขั นแรก  

 
1. โรงงำนจะต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสุขลักษณะ (GMP) และระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุม (HACCP) 
2. ยื่นค้ำร้องขอรับกำรตรวจรับรองโรงงำนได้ ณ หน่วยงำนของกตส. พร้อมเอกสำร ดังนี้ 
- ส้ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคลจำกกระทรวงพำณิชย์ 
- ส้ำเนำใบส้ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนบริษัท 
- ส้ำเนำใบอนุญำตผลิตอำหำรจำกกระทรวงสำธำรณสุข 
- ส้ำเนำใบอนุญำตตั้งโรงงำนและประกอบกิจกำรโรงงำนจำกกระทรวงอุตสำหกรรม (ถ้ำมี) 
- ส้ำเนำใบอนุญำตให้ประกอบอำชีพกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์ น้้ำ หรืออุตสำหกรรมสัตว์น้้ำ (อ.6) 
และส้ำเนำทะเบียนผู้ประกอบกำร 
อำชีพในกำร ประมง (ทบ.2) 
- คู่มือกำรจัดระบบวิเครำะห์อันตรำยและควบคุมจุดวิกฤต  
- หนังสือมอบอ้ำนำจในกำรติดต่อและเซ็นรับเอกสำรใบรับรอง 
3. เจ้ำหน้ำที่กตส. ตรวจรับรองตำมข้อก้ำหนดสุขลักษณะในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ประมงและกำรจัดระบบ HACCP  
4. โรงงำนที่ผ่ำนกำรตรวจรับรองจะได้รับกำรจัดระดับโรงงำนและข้ึนทะเบียนรำยชื่อ พร้อมทั้งแจ้งรำยชื่อไปยังประเทศผู้
น้ำเข้ำที่มีข้อตกลงร่วมกัน 
 
ที่มา : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า กรมประมง 
 

 

 



เกณฑ์การตรวจประเมนิเพ่ือติดตามคุณภาพการผลิต  

 
1. โรงงำนจะถูกตรวจประเมินสุขลักษณะเป็นประจ้ำอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือต่ออำยุหรือระงับกำรออกใบรับรอง
สุขอนำมัยหำกพบว่ำผลกำรตรวจสอบ 
ไม่ผ่ำนมำตรฐำน GMP และ HACCP รวมทั้งผลวิเครำะห์ทำงห้องปฎิบัติกำรตำมเกณฑ์ท่ีก้ำหนด 
2. กำรจัดระดับโรงงำน 
- ระดับ 1 และ 2 จะถูกสุ่มตัวอย่ำงทุก 3 เดือนและ 2 เดือนตำมล้ำดับ  
- ระดับ 3 และ 4 จะถูกสุ่มตัวอย่ำงแบบทุกรุ่น (lot by lot)  
3. โรงงำนจะถูกระงับสิทธิในกำรขอใบรับรองในกรณีท่ีกรมประมงตรวจพบข้อบกพร่องในกลุ่มอันตรำยเดียวกันติดต่อกัน 
2 ครั้งในรอบปี หรืออันตรำยต่ำง 
กลุ่มกัน 3 ครัง้ในรอบปี 
 
ที่มา : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า กรมประมง  
 

การขอใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate)  
 
• โรงงำนยื่นค้ำขอสุ่มตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ำ พร้อมส้ำเนำ 2 ฉบับ  
• กรมประมงด้ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงตำมแผนกำรสุ่มตัวอย่ำง และรำยงำนผลตรวจวิเครำะห์คุณภำพตำมข้อก้ำหนด 
ภำยใน 12 วันท้ำกำรนับจำกวันที่ 
สุ่มตัวอย่ำง  
• ยื่นค้ำร้องขอใบรับรองสุขอนำมัยที่กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภำพสัตว์น้้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ำ หรือศูนย์วิจัยและ
ตรวจสอบคุณภำพสัตว์น้้ำ 
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ำ สงขลำ พร้อมรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ที่ผ่ำนมำตรฐำนตำมเกณฑ์ของประเทศผู้น้ำเข้ำ และใบ
แจ้งรำยละเอียดสินค้ำ  
• กตส. ออกใบรับรองสุขอนำมัยภำยใน 3 วันท้ำกำรนับจำกวันที่ได้รับค้ำขอใบรับรอง และเอกสำรครบถ้วน โดยใบรับรอง
สุขอนำมัยมีอำยุ 30 วัน นับจำกวันที่ออก  
 
ที่มา : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า กรมประมง  

 

 
 



ขั นตอนการน้าสัตว์น ้าออกนอกราชอาณาจักรและหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตส่งออก ณ ด่าน
ประมง ดังนี   
 
1. ก่อนการส่งออก 
1.1 ผู้ส่งออกยื่นค้ำร้อง ณ ด่ำนตรวจสัตว์น้้ำ หรือส้ำนักงำนประมงจังหวัด ณ ท่ำ ที่ส่งออก หรือ ส้ำนักบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรประมง กรมประมง พร้อมเอกสำร ดังนี้  
- ค้ำขอตำมแบบ ร.1/1 
- หนังสือมอบอ้ำนำจ ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชน หรือส้ำเนำบัตร ประจ้ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐของผู้มอบ และผู้รับมอบ 
(กรณีผู้ขออนุญำตไม่สำมำรถ 
มำด้ำเนินกำรด้วยตนเองได้) 
- ส้ำเนำใบอนุญำตท้ำกำรค้ำสัตว์น้้ำ (อ.6)  
1.2 ผู้ส่งออกต้องยื่นค้ำขอล่วงหน้ำก่อนกำรส่งออกไม่น้อยกว่ำ 3 วันท้ำกำร 
1.3 ด่ำนฯ จะออกใบอนุญำตให้น้ำสัตว์น้้ำออกนอกรำชอำณำจักร (แบบ ร.9) ให้ผู้ส่งออกแจ้งยืนยันก้ำหนดกำรส่งออกต่อ
เจ้ำหน้ำที่ ก่อนกำรส่งออก 1 วันท้ำกำร 
2. วันที่ส่งออก 
2.1 ผู้ส่งออกแสดงหลักฐำนและเอกสำรต่อเจ้ำหน้ำที่ประจ้ำด่ำนตรวจสัตว์น้้ำ ดังนี้  
- ใบอนุญำตน้ำสัตว์หรือซำกสัตว์ออกนอกรำชอำณำจักร (แบบ ร.9) 
- หนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น้้ำ หรือ หนังสือรับรองสุขอนำมัย ฉบับจริง (แล้วแต่กรณี ถ้ำมี) 
- ใบขนสินค้ำขำออก (ถ้ำมี) 
- ใบรำยกำรสินค้ำ หรือ Invoice (ถ้ำมี) 
- ใบตรำส่งสินค้ำ หรือ Air Waybill หรือ Bill of Lading (ถ้ำมี) 
- ใบแสดงรำยละเอียดสินค้ำ หรือ Packing (ถ้ำมี) 
2.2 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรควำมถูกต้องตรงตำมที่ระบุไว้ในใบอนุญำต โดยใบอนุญำตที่ออกให้ 1 ฉบับ สำมำรถใช้ส่ง
สัตว์น้้ำออกนอก รำชอำณำจักร 
ได้ 1 ครั้ง  
 
ที่มา : ส่วนตรวจการค้าสัตว์น ้า กรมประมง  
 
 

 

 



                                           แผนภูมิขั นตอนการส่งออก 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูล สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย 
 



ระเบียบการส่งออกผลติภัณฑ์สตัว์น ้าไปต่างประเทศ 

 
สหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration : FDA) 
1. โรงงำนสำมำรถส่งออกได้ โดยไม่ต้องมีรำยชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อที่กรมประมงรับรอง 
2. ไม่ต้องใช้ใบรับรองสุขอนำมัย (Health certificate) ประกอบกำรน้ำเข้ำ  
3. กรณีส่งออกกุ้งจำกกำรเพำะเลี้ยงจะต้องใช้ใบรับรอง DS-2031 
4. โรงงำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบดังนี้ 
- Food Safety Modernization Act, Federal Register 21 CFR Parts 123 
- Fish & Fishery Products Hazards & control Guidance  
- กำรติดฉลำกตำมกฎระเบียบ 21 CFR Parts 101 
ที่มา : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า กรมประมง 
 
สหภาพยุโรป (Europian Union : EU) 
1. โรงงำนจะต้องมีรำยชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อของสหภำพยุโรป 
2. ต้องมีใบรับรองสุขอนำมัย (Health certificate) ก้ำกับทุกรุ่นกำรส่งออกไปสหภำพยุโรป (รวมทั้งตัวอย่ำงที่น้ำส่งลูกค้ำ
หรือเพ่ือใช้ในงำนแสดงสินค้ำ) 
3. วัตถุดิบต้องสำมำรถระบุแหล่งที่มำตำมข้อก้ำหนด Commission Regulation (EC) No.2065/2001 และกรณีท่ีใช้
วัตถุดิบจับจำกธรรมชำติ 
จะต้องมีใบรับรองกำรจับสัตว์น้้ำ “Catch Certificate” ตำมข้อก้ำหนด Council Regulation (EC) No.1005/2008  
4. โรงงำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบดังนี้ 
- EU Food Law 2002, Directive 92/59/EEC และ Directive 91/493/EEC 
- กำรติดฉลำกตำม Directive 2000/13/EC และ DIRECTIVE 2003/89/EC  
- กำรใช้สำรปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์ ตำม Directive No 2000/13/EC 2006/52/EC และ Directive No 95/2/EC 
5. กรณีน้ำเข้ำวัตถุดิบแช่แข็งและ/หรือวัตถุดิบที่ผ่ำนกำรแปรรูปเบื้องต้น จะต้องมีใบรับรองสุขอนำมัยประกอบกำรน้ำเข้ำ 
และต้องเป็นประเทศที่อยู่ 
ในบัญชีรำยชื่อที่สหภำพยุโรปให้กำรรับรอง 
6. กรณีผลิตภัณฑ์หอยสองฝำ  
- ต้องใช้วัตถุดิบจำกแหล่งจับที่กรมประมงรับรอง และมีใบก้ำกับกำรเคลื่อนย้ำยหอยสองฝำ (Live Bivalve Mollusc 
Movement Document : MD)  
- หำกน้ำเข้ำวัตถุดิบหอยสองฝำ จะต้องมำจำกประเทศท่ีสหภำพยุโรปอนุญำตให้น้ำเข้ำและมีใบรับรองสุขอนำมัยจำก
หน่วยงำน CA ของประเทศนั้นๆ  
ที่มา : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า กรมประมง 



 
ญี่ปุ่น (Ministry of Health Labour and Welfare : MHLW)  
1. โรงงำนสำมำรถส่งออกได้ โดยไม่ต้องมีรำยชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อที่กรมประมงรับรอง 
2. ไม่ต้องใช้ใบรับรองสุขอนำมัย (Health certificate) ประกอบกำรน้ำเข้ำ 
3. โรงงำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบดังนี้ 
- Food Sanitation Law, Agricultural and Fishery Products Import Regulations 2009, 
- กำรติดฉลำกตำม Goods Quality Labeling Act 1999 
- กำรใช้สำรปรุง Specifications and Standards for Foods, Food Additives, etc. Under the Food Sanitation 
Act 2010 
4. กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรแปรรูปขั้นสูง สำมำรถขอรับรองก่อนส่งออก (Pre-certification)  
 
ที่มา : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า กรมประมง 
 
ออสเตรเลีย (Australian Quarantine and Inspection Service : AQIS, BA)  
1. โรงงำนสำมำรถส่งออกได้ โดยไม่ต้องมีรำยชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อที่กรมประมงรับรอง และไม่ต้องใช้ใบรับรองสุขอนำมัย 
(Health certificate) ประกอบกำรน้ำเข้ำ 
2. กรณีท่ีโรงงำนอยู่ในบัญชีรำยชื่อและมีใบรับรองสุขอนำมัย (health certificate) จะถูกออสเตรเลียสุ่มตรวจสินค้ำ
ประมำณ 5 % ของสินค้ำท้ังหมด (สุ่ม 1 ใน 20 ตู้) 
3. ส้ำหรับสินค้ำกุ้งและปลำแซลมอน แช่เย็นแช่แข็ง  
- โรงงำนจะต้องมีรำยชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อของออสเตรเลียและต้องมีใบรับรองสุขอนำมัย (Health certificate) ก้ำกับทุก
รุ่นกำรส่งออก 
- วัตถุดิบปลำแซลมอนต้องมำจำกประเทศที่ออสเตรเลียให้กำรรับรองเท่ำนั้น ได้แก่ แคนำดำ ไอร์แลนด์ เดนมำร์ก (ไม่รวม 
Faroe Islands) นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ สหรำชอำณำจักร และสหรัฐอเมริกำ  
4. โรงงำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบดังนี้ 
- Food Standards Australia New Zealand Act 1991,  
- Food Standard Code Fish and Fish Products 
 
ที่มา : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า กรมประมง 
 

 

 



สาธารณรัฐเกาหลี ( Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries : MIFAFF)  
1. โรงงำนจะต้องมีรำยชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อที่กรมประมงรับรองส่งออกไปเกำหลี 
2. ต้องมีใบรับรองสุขอนำมัย (Health certificate) ก้ำกับทุกรุ่นกำรส่งออกไปเกำหลี 
3. ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฎิบัติตำมข้อ 1 และ 2 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ำสด และสัตว์น้้ำมีชีวิต ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ำที่มีกำรแปรรูป
โดยกำรตัดแต่ง ใช้ควำมร้อน ปรุงสุก ท้ำให้แห้ง หมักเกลือ หรือ แช่น้้ำเกลือ รมควัน แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง โดยไม่ใช้สำร
ปรุงแต่ง หรือ วัตถุดิบอ่ืนยกเว้นเกลือ และยังคงสภำพ 
รูปร่ำงเดิมของสัตว์น้้ำนั้น (ไม่รวมสินค้ำแช่แข็งแปรรูป) 
4. กรณีสินค้ำกุ้งเพำะเลี้ยงสดแช่เย็น หรือ มีชีวิต ต้องมำจำกฟำร์มที่ได้รับกำรรับรอง GAP หรือ CoC เท่ำนั้น 
5. โรงงำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบดังนี้ 
- Food Standards Act ; Marine Product  
- Food Additive Code 
 
ที่มา : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า กรมประมง 
 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine 
of the People’s Republic of China : AQSIQ)  
1. โรงงำนจะต้องมีรำยชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อที่กรมประมงรับรองส่งออกไปจีน 
2. ต้องมีใบรับรองสุขอนำมัย (Health certificate) ก้ำกับทุกรุ่นกำรส่งออกไปจีน 
3. โรงงำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบดังนี้ 
- Food Safety Law 
- Commodity Inspection, Animal and Plant Quarantine  
 
ที่มา : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า กรมประมง 

http://www.thai-frozen.or.th/news_21.php 


