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ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําและที่พักซากสตัว์น้ํา 

เพื่อการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

เพื่อให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําและที่พักซากสัตว์น้ําที่มิใช่ของกรมปศุสัตว์
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และให้การควบคุมโรคระบาดจากการนําเข้าสัตว์น้ําหรือซากสัตว์น้ํา 
นําออกหรือนําผ่านราชอาณาจักรเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ (๓) ข้อ ๑๕ (๓) และข้อ ๑๘ แห่งกฎกระทรวงว่า

ด้วยการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกัน

สัตว์น้ําและที่พักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“สัตว์น้ํา” หมายความว่า สัตว์ประเภท กบ กุ้ง จระเข้ ตะพาบน้ํา เต่า ปลา ปู หอย 

และให้หมายความรวมถึงสัตว์น้ําประเภทอื่นที่จะได้มีการกําหนดให้เป็นสัตว์ชนิดอ่ืนตามกฎหมายว่า
ด้วยโรคระบาดสัตว์ 

“ซากสัตว์น้ํา” หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์น้ําที่ตายแล้ว และ
ยังไม่ได้แปรสภาพเป็นอาหารสุก หรือสิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูป 

“สถานกักกันสัตว์น้ํา” หมายความว่า สถานกักกันสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า นําออก 
หรือนําผ่านราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

“ที่พักซากสัตว์น้ํา” หมายความว่า ที่พักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า นําออก หรือนํา
ผ่านราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

“คําขอ” หมายความว่า คําขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา หรือคําขอรับ
การตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ํา 

“คณะผู้ตรวจประเมิน” หมายความว่า คณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ํา 
หรือคณะผู้ตรวจประเมินที่พักซากสัตว์น้ํา แล้วแต่กรณี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง/หน้า ๑/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
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“คณะทํางาน” หมายความว่า คณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์
น้ํา และที่พักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยโรค
ระบาดสัตว์ ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ กรม
ประมง 

“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ํา 
หรือเลขานุการคณะผู้ตรวจประเมินที่พักซากสัตว์น้ํา แล้วแต่กรณี 

“ประมงจังหวัด” หมายความรวมถึงส่วนประมงกรุงเทพมหานคร 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ หรือนักวิชาการประมง หรือนักวิชาการ

ผลิตภัณฑ์อาหาร กรมประมง ผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดําเนินการตามระเบียบ
นี้ 

“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา หรือหนังสือ
รับรองที่พักซากสัตว์น้ํา แล้วแต่กรณี 

“มาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํา” หมายความว่า มาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ําตามที่
อธิบดีกรมประมงประกาศกําหนด 

“มาตรฐานที่พักซากสัตว์น้ํา” หมายความว่า มาตรฐานสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก 
หรือมาตรฐานที่พักซากสัตว์น้ําอ่ืน ๆ ตามท่ีอธิบดีกรมประมงประกาศกําหนด 

 
ข้อ ๔  ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออก

ประกาศหรือคําสั่งใด ๆ เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดําเนินการตามระเบียบนี้ ให้อธิบดี

กรมประมงเป็นผู้มีอํานาจพิจารณา หรือวินิจฉัยช้ีขาด 
 

หมวด ๑ 
คณะผู้ตรวจประเมินและคณะทํางาน 

   
 

ข้อ ๕  ให้มีคณะผู้ตรวจประเมิน ทําหน้าที่ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ําตาม
ระเบียบนี้ดังนี้ 

(๑) กรณีเป็นสถานกักกันสัตว์น้ําสําหรับสัตว์น้ําจืด ให้คณะผู้ตรวจประเมิน
ประกอบด้วย นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษหรือนักวิชาการประมงชํานาญการ ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ซึ่งรับผิดชอบในจังหวัดท้องที่ที่ย่ืนคํา
ขอ เป็นประธานคณะผู้ตรวจประเมิน นักวิชาการประมงปฏิบัติการขึ้นไปประจําสํานักงานประมง
จังหวัด ซึ่งรับผิดชอบในจังหวัดท้องที่ที่ย่ืนคําขอ เป็นคณะผู้ตรวจประเมิน และนักวิชาการประมงหรือ
เจ้าพนักงานประมงประจําศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ซึ่งรับผิดชอบในจังหวัดท้องที่ที่ย่ืนคําขอ 
เป็นคณะผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ 

(๒) กรณีเป็นสถานกักกันสัตว์น้ําสําหรับสัตว์น้ําชายฝั่ง ให้คณะผู้ตรวจประเมิน
ประกอบด้วย นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษหรือนักวิชาการประมงชํานาญการ ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ซึ่งรับผิดชอบในจังหวัดท้องที่ที่ย่ืนคํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ขอ เป็นประธานคณะผู้ตรวจประเมิน นักวิชาการประมงปฏิบัติการขึ้นไปประจําสํานักงานประมง
จังหวัด ซึ่งรับผิดชอบในจังหวัดท้องที่ที่ย่ืนคําขอ เป็นคณะผู้ตรวจประเมิน และนักวิชาการประมงหรือ
เจ้าพนักงานประมงประจําศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ซึ่งรับผิดชอบในจังหวัดท้องที่ที่ย่ืนคําขอ 
เป็นคณะผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ 

หากคณะผู้ตรวจประเมินตาม (๑) และ (๒) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะ
ผู้ตรวจประเมินเท่าที่เหลืออยู่แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คน สามารถเข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ํานั้นได้ 

 
ข้อ ๖  ให้มีคณะผู้ตรวจประเมิน ทําหน้าที่ตรวจประเมินที่พักซากสัตว์น้ําตาม

ระเบียบนี้ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งแปรรูปสัตว์น้ําหรือหัวหน้าฝ่ายตรวจ
โรงงานหรือนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชํานาญการ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ํา
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ซึ่งรับผิดชอบในจังหวัดท้องที่ที่ย่ืนคําขอ เป็นประธานคณะผู้ตรวจประเมิน 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการข้ึนไป ประจําสํานักงานประมงจังหวัดในท้องที่ที่ย่ืนคําขอ เป็นคณะ
ผู้ตรวจประเมิน และนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร หรือนักวิชาการประมง กองตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา หรือนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร หรือนักวิชาการ
ประมง ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ซึ่งรับผิดชอบในจังหวัดท้องที่ที่
ย่ืนคําขอ เป็นคณะผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ 

หากคณะผู้ตรวจประเมินตามวรรคหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินเท่าที่เหลืออยู่แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คน สามารถเข้าตรวจประเมินสถานที่พักซากสัตว์น้ํานั้นได้ 

 
ข้อ ๗  ให้คณะทํางาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาผลการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินเสนออธิบดีกรมประมง

เพื่อออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา หรือหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ํา 
(๒) พิจารณาเสนออธิบดีกรมประมงสั่งระงับการออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์

น้ํา หรือหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ํา 
(๓) พิจารณาเสนออธิบดีกรมประมงสั่งพักใช้หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา หรือ

หนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ํา 
(๔) พิจารณาเสนออธิบดีกรมประมงสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา 

หรือหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ํา 
 

หมวด ๒ 
การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา 

   
 

ข้อ ๘  สถานกักกันสัตว์น้ําที่จะขอหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําได้ ต้องมี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํา 

 
ข้อ ๙  ผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์น้ําที่มีความประสงค์จะขอรับการตรวจรับรอง

สถานกักกันสัตว์น้ําให้ย่ืนคําขอตามแบบ ต.ร.น. 1 ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งหรือสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่ง หรือสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง หรือสํานักงานประมงจังหวัด ซึ่งสถานกักกันสัตว์
น้ํานั้นต้ังอยู่ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีบุคคลธรรมดา ให้แนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนา
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสําเนาทะเบียนบ้าน 

(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 
(ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือสําเนา

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอ่ืนใด 
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ
ของผู้แทนของนิติบุคคลอ่ืนใดนั้น 

(๓) ในกรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมายื่นคําขอแทน ให้แนบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ด้วย 
(ก) หนังสือมอบอํานาจ 
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอํานาจ 
(๔) รายละเอียดแผนผังสถานกักกันสัตว์น้ําและแผนที่แสดงที่ต้ังสถานกักกันสัตว์น้ํา 
(๕) หลักฐานแสดงการมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ที่ดินอันเป็นที่ต้ังสถาน

กักกันสัตว์น้ํา เช่น เอกสารสิทธิในที่ดิน หลักฐานการเช่า หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น 

 
ข้อ ๑๐  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอตามข้อ ๙ แล้ว ให้ดําเนินการตรวจสอบความ

ถูกต้องครบถ้วนของคําขอและเอกสารตามคําขอนั้น หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอ
ทราบภายใน ๑ วันทําการ นับแต่วันที่รับคําขอ 

หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เสนอต่อประธานคณะผู้ตรวจประเมินผ่านทาง
เลขานุการ เพื่อนัดหมายคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ย่ืนคําขอในการเข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์
น้ํานั้นภายใน ๑๐ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับคําขอถูกต้องครบถ้วน 

 
ข้อ ๑๑  ให้คณะผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ําตามหลักเกณฑ์

ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํา โดยให้ผู้ตรวจประเมินแต่ละคนตรวจประเมินตามแบบ ต.
ร.น. 2 แล้วให้เลขานุการนําผลการตรวจนั้นมารวบรวมสรุปผลการตรวจประเมิน พร้อมทั้งจัดทํา
รายงานผลการตรวจประเมินนั้นตามแบบ ต.ร.น. 3 

หากผลการตรวจประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํา ให้แจ้งผู้ย่ืนคํา
ขอทราบเพื่อทําการแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อดําเนินการแก้ไขถูกต้องแล้วให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้คณะ
ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ํานั้น ภายใน ๑๐ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 
ข้อ ๑๒  หากผลการตรวจประเมินเป็นไปตามมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํา ให้

เลขานุการดําเนินการจัดส่งคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ รวมท้ัง แบบ ต.ร.น. 2 และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แบบ ต.ร.น. 3 ให้คณะทํางานโดยผ่านทางเลขานุการคณะทํางานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผล
การตรวจประเมินนั้นต่อไป ภายใน ๗ วันทําการ 

เมื่อคณะทํางานได้พิจารณาแล้ว ให้จัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณาการตรวจ
รับรองสถานกักกันสัตว์น้ําตามแบบ ต.ร.น. 4 และจัดทําหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองสถานกักกัน
สัตว์น้ําตามแบบ ต.ร.น. 5/1 หรือแบบ ต.ร.น. 5/2 แล้วแต่กรณี สําหรับใช้ในการแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอ
ทราบ ภายใน ๓ วันทําการ 

 
ข้อ ๑๓  กรณีที่ผลการตรวจประเมินนั้นผ่านการตรวจรับรอง ให้ออกหนังสือรับรอง

สถานกักกันสัตว์น้ําตามแบบ ต.ร.น. 6 และจัดส่งพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองสถานกักกัน
สัตว์น้ําตามแบบ ต.ร.น. 5/1 ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอและแจ้งให้เลขานุการทราบผลการตรวจรับรองนั้นเพื่อ
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สําหรับกรณีที่ผลการตรวจประเมินนั้นไม่ผ่านการตรวจรับรอง ให้จัดส่งหนังสือแจ้ง
ผลการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําตามแบบ ต.ร.น. 5/2 ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบและแจ้งผลดังกล่าว
ให้เลขานุการทราบด้วย ในกรณีเช่นนี้หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์จะขอรับการตรวจรับรองใหม่ก็ให้
ดําเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องตามผลการพิจารณาของคณะทํางานให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงแจ้ง
ให้คณะผู้ตรวจประเมินทราบผ่านทางเลขานุการ เพื่อพิจารณาผลการแก้ไขข้อบกพร่องและนําเสนอ
ต่อคณะทํางานเพื่อพิจารณา 

หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําตามแบบ ต.ร.น. 6 ให้เสนออธิบดีกรมประมง หรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายเป็นผู้ลงนามในการออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําให้แก่ผู้ย่ืน
คําขอ 

 
ข้อ ๑๔  หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําตามข้อ ๑๓ ให้มีอายุการรับรอง ๑ ปี นับ

แต่วันออกหนังสือรับรอง 
 
ข้อ ๑๕  ผู้ได้รับหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําที่ประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง 

ให้ย่ืนคําขอพร้อมกับสําเนาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําฉบับเดิม ก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 
๓๐ วัน 

กรณีที่ไม่ต่ออายุการรับรองภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งจนสิ้นสุดระยะเวลาการ
รับรองตามข้อ ๑๔ ให้ผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์น้ําย่ืนคําขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์
น้ํานั้นใหม่ 

หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํารายใดที่ได้ย่ืนขอต่ออายุภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคแรกแล้ว ให้มีผลใช้ได้ต่อไปในระหว่างหมดอายุจนกว่าคณะทํางานแจ้งว่าไม่ต่ออายุให้ 

ให้นําความในข้อ ๙ ถึงข้อ ๑๔ มาใช้กับการดําเนินการขอต่ออายุหนังสือรับรอง
สถานกักกันสัตว์น้ําโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ํา 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๑๖  ที่พักซากสัตว์น้ําที่จะขอหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ําได้ ต้องมีลักษณะ

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานที่พักซากสัตว์น้ํา 
 
ข้อ ๑๗  ผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์น้ําที่มีความประสงค์จะขอรับการตรวจ

ประเมินที่พักซากสัตว์น้ํา ให้ย่ืนคําขอตามแบบ ต.ร.ซ.น 1 ได้ที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา หรือศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ํา ซึ่งที่พักซากสัตว์น้ํานั้นต้ังอยู่ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีบุคคลธรรมดา ให้แนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนา
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสําเนาทะเบียนบ้าน 

(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 
(ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือสําเนา

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอ่ืนใด 
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ
ของผู้แทนของนิติบุคคลอ่ืนใดนั้น 

(๓) ในกรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมายื่นคําขอแทน ให้แนบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ด้วย 
(ก) หนังสือมอบอํานาจ 
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอํานาจ 
(๔) รายละเอียดแผนผังที่พักซากสัตว์น้ําและแผนที่แสดงที่ต้ังที่พักซากสัตว์น้ํา 
 
ข้อ ๑๘  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้ดําเนินการตรวจสอบความ

ถูกต้องครบถ้วนของคําขอและเอกสารตามคําขอนั้น หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอ
ทราบภายใน ๑ วันทําการ นับแต่วันที่รับคําขอ 

หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เสนอประธานคณะผู้ตรวจประเมินผ่านทาง
เลขานุการเพื่อนัดหมายคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ย่ืนคําขอในการเข้าตรวจประเมินที่พักซากสัตว์น้ํา
นั้นภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอถูกต้องครบถ้วน 

 
ข้อ ๑๙  ให้คณะผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินที่พักซากสัตว์น้ําตามหลักเกณฑ์ที่

กําหนดไว้ในมาตรฐานที่พักซากสัตว์น้ํา โดยให้ผู้ตรวจประเมินแต่ละคนตรวจประเมินตามแบบ ต.
ร.ซ.น. 2 แล้วให้เลขานุการ นําผลการตรวจนั้นมารวบรวมสรุปผลการตรวจประเมิน พร้อมทั้งจัดทํา
รายงานผลการตรวจประเมินนั้นตามแบบ ต.ร.ซ.น. 3 

หากผลการตรวจประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่พักซากสัตว์น้ํา ให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอ
ทราบเพื่อทําการแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้คณะผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินที่
พักซากสัตว์น้ํานั้นภายใน ๑๐ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๒๐  หากผลการตรวจประเมินเป็นไปตามมาตรฐานที่ พักซากสัตว์น้ําให้
เลขานุการดําเนินการจัดส่งคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ รวมทั้งแบบ ต.ร.ซ.น. 2 และ
แบบ ต.ร.ซ.น. 3 ให้คณะทํางานโดยผ่านทางเลขานุการคณะทํางาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผล
การตรวจประเมินนั้นต่อไปภายใน ๗ วันทําการ 

เมื่อคณะทํางานได้พิจารณาแล้ว ให้จัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณาการตรวจ
รับรองที่พักซากสัตว์น้ําตามแบบ ต.ร.ซ.น. 4 และจัดทําหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์
น้ําตามแบบ ต.ร.ซ.น. 5/1 หรือแบบ ต.ร.ซ.น. 5/2 แล้วแต่กรณี สําหรับใช้ในการแจ้งผู้ย่ืนคําขอทราบ
ภายใน ๓ วันทําการ 

 
ข้อ ๒๑  กรณีที่ผลการตรวจประเมินนั้นผ่านการตรวจรับรอง ให้ออกหนังสือรับรอง

ที่พักซากสัตว์น้ําตามแบบ ต.ร.ซ.น. 6 และจัดส่งพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองตามแบบ ต.
ร.ซ.น. 5/1 ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอและแจ้งเลขานุการ เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สําหรับกรณีที่ผลการตรวจประเมินนั้นไม่ผ่านการตรวจรับรอง ให้จัดส่งหนังสือแจ้ง
ผลการตรวจรับรองตามแบบ ต.ร.ซ.น. 5/2 ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบและแจ้งผลดังกล่าวให้เลขานุการทราบ
ด้วย ในกรณีเช่นนี้ หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์จะขอรับการตรวจรับรองใหม่ก็ให้ดําเนินการปรับปรุง
ข้อบกพร่องตามผลการพิจารณาของคณะทํางานให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงแจ้งให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินทราบผ่านทางเลขานุการ เพื่อพิจารณาผลการแก้ไขข้อบกพร่องและนําเสนอต่อคณะทํางาน
เพื่อพิจารณา 

หนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ําตามแบบ ต.ร.ซ.น. 6 ให้เสนออธิบดีกรมประมง หรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายเป็นผู้ลงนามในการออกหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ําให้แก่ผู้ย่ืนคํา
ขอ 

 
ข้อ ๒๒  หนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ําตามข้อ ๒๑ ให้มีอายุการรับรอง ๑ ปี นับแต่

วันออกหนังสือรับรอง 
 
ข้อ ๒๓  ผู้ได้รับหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ําที่ประสงค์จะขอต่ออายุการรับรองให้

ย่ืนคําขอพร้อมกับสําเนาหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ําฉบับเดิม ก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
กรณีไม่ต่ออายุการรับรองภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งจนสิ้นสุดระยะเวลาการ

รับรองตามข้อ ๒๒ ให้ผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์น้ําย่ืนคําขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ํานั้น
ใหม่ 

หนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ํารายใดที่ได้ย่ืนขอต่ออายุภายในกําหนดเวลาตามวรรค
แรกแล้ว ให้มีผลใช้ได้ต่อไปในระหว่างหมดอายุจนกว่าคณะทํางานจะแจ้งว่าไม่ต่ออายุให้ 

ให้นําความในข้อ ๑๗ ถึง ข้อ ๒๒ มาใช้กับการดําเนินการขอต่ออายุหนังสือรับรองที่
พักซากสัตว์น้ําโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมมาตรฐาน 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๒๔  ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องจัดการให้สถานกักกันสัตว์น้ําหรือที่พักซากสัตว์

น้ํานั้นมีลักษณะถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํา หรือมาตรฐานที่พักซากสัตว์น้ํา 
แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๒๕  ให้เจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการใช้สถานกักกันสัตว์น้ําและที่

พักซากสัตว์น้ําดังนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานกักกันสัตว์น้ําและที่พักซากสัตว์น้ํา เพื่อติดตามตรวจสอบให้มี

ลักษณะถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํา หรือมาตรฐานที่พักซากสัตว์น้ํา 
(๒) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์น้ําหรือผู้ประกอบการที่

พักซากสัตว์น้ํา มิได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามระเบียบนี้ ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้นั้นให้ปรับปรุง แก้ไข
ให้ถูกต้อง โดยอาจกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 
หมวด ๕ 

การระงับการออก พักใช้ และเพิกถอนหนังสือรับรอง 
   

 
ข้อ ๒๖  ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อคณะทํางาน เพื่อพิจารณาเสนออธิบดีกรมประมงสั่ง

ระงับการออกหนังสือรับรองตามระเบียบนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ย่ืนคําขอหรือตัวแทนถูกดําเนินคดีในความผิดฐานปลอมเอกสาร ใช้เอกสาร

ปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ เว้นแต่คดี
ถึงที่สุดว่าผู้นั้นไม่มีความผิดตามคําฟ้องหรือข้อกล่าวหา 

(๒) ผู้ย่ืนคําขอหรือตัวแทนถูกตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร
ฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งอ้างว่าได้ออกให้ตามระเบียบนี้ โดยมีพฤติการณ์หรือมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้น
กระทําการปลอมเอกสารเกี่ยวกับการรับรองที่ออกให้ตามระเบียบนี้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็น
เป็นใจในการกระทําความผิดดังกล่าว 

(๓) ผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์น้ํา หรือผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์น้ําเคยถูก
เพิกถอนหนังสือรับรองตามข้อ ๒๘ เว้นแต่ 

(ก) กรณีถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามข้อ ๒๘ (๑) และยื่นคําขอเมื่อปรับปรุง
แก้ไข ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในระเบียบนี้ 

(ข) กรณีถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามข้อ ๒๘ (๒) และยื่นคําขอเมื่อพ้นกําหนด 
๑ ปี นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามคําฟ้องหรือข้อกล่าวหา 

ผู้ที่ถูกระงับการออกหนังสือรับรองตาม (๑) อาจย่ืนคําขอได้เมื่อพ้นกําหนด ๑ ปี นับ
แต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามคําฟ้องหรือข้อกล่าวหา 

 
ข้อ ๒๗  ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อคณะทํางานเพื่อพิจารณาเสนออธิบดีกรมประมงสั่ง

พักใช้หนังสือรับรองเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ในกรณีดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์น้ํา หรือผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์น้ํารายใด
ได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามข้อ ๒๕ (๒) แล้วไม่ทําการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กําหนด 

(๒) ผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์น้ํา หรือผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์น้ําตาม
ระเบียบนี้ ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําความผิดฐานปลอมเอกสารของทางราชการ หรือใช้เอกสารปลอม
ตามระเบียบนี้ 

(๓) ผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์น้ํา หรือผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์น้ําไม่ให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ข้อ ๒๘  ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อคณะทํางานเพื่อพิจารณาเสนออธิบดีกรมประมงสั่ง

เพิกถอนหนังสือรับรอง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เคยถูกพักใช้หนังสือรับรองมาแล้ว ๑ ครั้ง และยังตรวจพบว่ามิได้ปฏิบัติตาม

ข้อกําหนด ตามข้อ ๒๕ (๒) 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดฐานปลอมเอกสารของทางราชการ หรือใช้

เอกสารปลอมตามระเบียบนี้ 
 
ข้อ ๒๙  ให้ผู้ที่ถูกระงับการออก พักใช้ หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง มีสิทธิอุทธรณ์

ต่ออธิบดีกรมประมงภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับแจ้งคําสั่ง การอุทธรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ทั้งนี้ คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมประมงให้เป็นที่สุด 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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