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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้กรมประมง มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของกิจกรรม กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการ
บริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

2. เพ่ือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ส าหรับการพัฒนาและการ
เรียนรู้ของผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนใช้ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

3. เพ่ือใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ ได้รับรู้ เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงาน
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพ่ือขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการอย่างโปร่งใส 

4. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการกระบวนการตรวจสอบสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า การอายัดกักกันการสุ่มตัวอย่างและ
กระบวนการการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดที่ชัดเจน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าน าเข้าสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายตามอ านาจหน้าที่ เกิดความโปร่งใส และสามารถอ านวยความสะดวกตาม
ความต้องการของประชาชน ผู้น าเข้า โดยด าเนินการตามกฎหมาย ดังนี้ 
 1. พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  
 3. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
 4. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 คู่มือฉบับนี้จะประกอบด้วยกระบวนการ 4 กระบวนการหลัก คือ 
 1. กระบวนการตรวจสอบสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า กรณีไม่อายัดกักกัน  
 2. กระบวนการตรวจสอบสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า กรณีท่ีอายัดกักกัน  
 3. กระบวนการการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
 4. กระบวนการการบันทึกผลการตรวจสอบเอกสารและผลการตรวจสอบสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
การลงนามอนุมัติการตรวจปล่อย จัดท าใบอนุญาต ร.7 และหนังสือ IMD ในระบบ FSW 
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ค้าจ้ากัดความ 
 ด่านตรวจสัตว์น้ า หมายถึง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต และด่านตรวจสัตว์น้ าในสังกัดกอง
ควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 สัตว์น้ าอายัดกักกัน หมายถึง สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่กรมประมงก าหนดให้การน าเข้าต้องอายัดกักกัน
เพ่ือตรวจพิสูจน์โรคระบาด และคุณภาพมาตรฐานตามที่กรมประมงก าหนด อาทิ กุ้งขาว (Penaeus vannamei) กุ้งกุลาด า 
(Penaeus monodon) กุ้งฟ้า (Penaeus stylirostris) และ ปลาคาร์พหรือปลาไน (Cyprinus carpio) เป็นต้น 
 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า หมายถึง ข้าราชการ และ พนักงานราชการในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่าน
ตรวจสัตว์น้ าเขต และด่านตรวจสัตว์น้ า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบอ านาจในการควบคุมตรวจสอบการ
น าเข้าตามกฎหมาย 
 ตรวจปล่อย หมายถึง การด าเนินการสุดท้ายหลังจากการที่ได้ตรวจสอบ อายัดกักกัน และสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ า
หรือผลิตภณฑ์สัตว์น้ าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการน าเข้านั้นเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตาม
อ านาจหน้าที่ของด่านตรวจสัตว์น้ า ผลผลิตที่ได้คือ บันทึกการตรวจปล่อย IMD และ ร. 7 
 
อ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 การด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าน าเข้า การอายัดกักกัน
การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าน าเข้า และการด าเนินคดี เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ ามีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

 1. การปฏิบัติตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 1.1 ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 907/2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนด 
การประมง พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก) มีค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า หัวหน้าด่านตรวจ
สัตว์น้ า และนักวิชาการประมง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา 92  
 1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ตามมาตรา 102 ดังนี้  
 (1) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการหรือพนักงาน  
ของผู้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบ การพิจารณา
ด าเนินการตามพระราชก าหนดนี้ 
 (2) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้รับอนุญาตหรือ
สถานที่ที่เกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน จ าหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  ในระหว่าง
เวลาท าการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้ 
 (3) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ท่ีเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุม
ตามมาตรา 76 ในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้ 
 (4) ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดท าการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้ า หรือสั่งให้ผู้ควบคุม
เรือประมงน าเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ้นไปบนเรือประมง หรือเข้าไปในที่จับสัตว์น้ าใดเพ่ือตรวจสอบและควบคุม 
ให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้ ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ 
 (5) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในระหว่างเวลาท าการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ 
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 (6) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
 (7) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า หรือวัตถุใด ๆ เพื่อน าไปตรวจสอบ หรือตรวจวิเคราะห์ 
เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้ 
 (8) ยึดหรืออายัดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสตัว์น้ าหรือผลิตภณัฑ์สัตว์น้ า 
ที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 64 หรือมาตรา 65 
 1.3 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ มาตรา 105 ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดกระท าความผิดหรือ
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) บันทึกข้อมูลการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ และจัดเก็บหลักฐานที่เก่ียวข้องกับ
การฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ และส่งมอบรายงานการตรวจสอบให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  
 (2) สั่งยึดเครื่องมือท าการประมง สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่มีไว้หรือได้มาจากการท าการประมงโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั่งกักเรือประมงไว้จนกว่าจะมีการพิจารณาและมีค าสั่งตามหมวด 10 หรือหมวด 11 
 ในการยึดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าตาม (2) พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
ดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าไว้ในเรือหรือในที่อ่ืนใดเพ่ือรักษาสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
ให้อยู่ในสภาพเดิมก็ได้ โดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่เจ้าของเรือหรือ  
ผู้ควบคุมเรือมีสิทธิร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นออกขายทอดตลาดได้ ในกรณี
เช่นนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการขายทอดตลาดโดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือจะซื้อหรือรับโอนสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นไม่ได้ และผู้ซื้อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศก าหนด เมื่อขายทอดตลาด
แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดแล้ว
ไว้แทนสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ยึดไว้” 
 1.4 พนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา 109 ในการปฏิบัติการตามพระราชก าหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือประโยชน์ในการจับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 1.5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ควบคุมตรวจสอบการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า โดยมี
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการควบคุมการน าเข้า ดังนี้ 
 มาตรา 65 ที่มุ่งหวังเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ าที่หายาก หรือป้องกันอันตราย มิให้เกิด
แก่สัตว์น้ าและระบบนิเวศ ซึ่งการน าเข้าต้องปฏิบัติตาม กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้น าเข้า ส่งออก 
น าผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ าบางชนิด พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)  
 มาตรา 92 มุ่งหวังในการควบคุมป้องกันการน าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ไม่ได้มาจากการท า
การประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การน าเข้าต้องปฏิบัติตาม ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตน าเข้า สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ค) 
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 2. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  
 2.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
แต่งตั้งข้าราชการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 โดยให้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทสัตว์น้ าและสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก ครัสเตเชียน จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้ า เต่า ปลา ปลิงทะเล พะยูน โพลีคีท แมวน้ า โลมา วาฬ สิงโตทะเล 
หมึก หอย และแอลลิแกเตอร์ (ภาคผนวก ง) ในต าแหน่งดังนี้ 
 นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป มีอ านาจด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ทั่วราชอาณาจักร มีอ านาจด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ทั่วราชอาณาจักร 
 2.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 แต่งตั้งข้าราชการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต เป็นเป็นสัตวแพทย์ตาม
พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยให้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์
ประเภทสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ครัสตาเชียน จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้ า เต่า ปลา ปลิงทะเล พะยูน โพลีคีท แมวน้ า 
โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก หอย และแอลลิเกเตอร์ (ภาคผนวก จ) ในต าแหน่งดังนี้ 
 ผู้อ านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต นักวิชาการประมง และเจ้าพนักงานประมง  
มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้ทั่วราชอาณาจักร 
 2.3 สัตวแพทย์มีอ านาจ ตามมาตรา 40 ดังนี้ 
  (1) ออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์แจ้งจ านวนสัตว์หรือซากสัตว์  
และถ้าเห็นสมควรจะให้น าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาเพ่ือให้สัตวแพทย์ท าการตรวจโรค เก็บตัวอย่างป้องกันโรค
ระบาด หรือท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ก็ได้ 
  (2) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ที่ที่เห็นสมควรตามความ
จ าเป็นเพื่อตรวจโรค 
  (3) เรียกตรวจยานพาหนะ หรือเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อ่ืนใดเพ่ือตรวจโรค เก็บตัวอย่าง
ป้องกันโรคระบาด หรือท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ ในการนี้ให้สัตวแพทย์มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของ
ยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่อ่ืนใด ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดในที่ที่มี
เชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด ตามวิธีการที่ก าหนด ทั้งนี้ การเข้าไปในอาคาร  หรือสถานที่ดังกล่าว 
ให้กระท าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือในเวลาท าการของอาคารหรือสถานที่นั้น และหากยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จ จะด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้  
  (4) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ หรือสิ่งของใด  ๆที่เป็นของกลางและถูกยึดหรืออายัดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาด หรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้มีอ านาจ
ด าเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือการด าเนินการดังกล่าว 
ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ 
  (5) ท าลายสิ่งของใด ๆ ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาดตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาสิ่งของแก่เจ้าของตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของได้จงใจกระท าความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  
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 การด าเนินการของสัตวแพทย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 2.4 สารวัตรมีอ านาจ ตามมาตรา 41 ดังนี้ 
  (1) เข้าไปในส านักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 
เพ่ือตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (2) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อ่ืนใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือจับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าในอาคารหรือสถานที่นั้น 
  (ข) เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอันแน่น
แฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น 
   (ค) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้นประกอบกับต้อง 
มีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สัตว์หรือซากสัตว์หรือพยานหลักฐานนั้นจะถูก
โยกย้าย ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม  
  (ง) เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับได้ 
โดยไม่ต้องมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ 
  (3) สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด เพ่ือตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือตรวจค้นยานพาหนะในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  (4) จับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมีหมายจับ เมื่อปรากฏว่ามีการ
กระท าความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุอ่ืนที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ เพ่ือส่งพนักงานสอบสวน
ด าเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  (5) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (6) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องกับ 
การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา 42 วรรคสาม 
  ในการนี้ให้สารวัตรมีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องจากเจ้าของอาคารหรือสถานที่ หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นได ้
  การด าเนินการตาม (1) หรือ (2) ให้กระท าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือในเวลาท าการ 
ของส านักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 หรือของอาคาร หรือ
สถานที่นั้น ทั้งนี้ หากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จะด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้ 
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  การด าเนินการตาม (1) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
ก าหนดถึงการแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปให้แก่เจ้าของส านักงานหรือ
สถานประกอบการ และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา 
  การค้นและการจับตามมาตรานี้ ให้สารวัตรปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  การด าเนินการของสารวัตรตามมาตรานี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 2.5 สัตวแพทย์และสารวัตร ควบคุมตรวจสอบการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า โดยมีเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ในการควบคุม ดังนี้ 
 มาตรา 31 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ใดน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน ราชอาณาจักร 
ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่น าเข้า ส่งออกหรือน าผ่าน
ราชอาณาจักร 
 การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และวิธีการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านราชอาณาจักรให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
  โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตน าเข้า ตามประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภาคผนวก ฉ) 
 มาตรา 32 ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (1) ท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ก่อนการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ 
หรือซากสัตว์ และให้น าความในมาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (2) น าสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้ด าเนินการตาม (1) เข้า ออกหรือผ่านท่าเข้าหรือท่าออกตาม 
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  โดยการน าเข้าสัตว์ต้องน าเข้าผ่านท่าเข้าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดท่าเข้าและท่าออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ช) และในการน าเข้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
วาดวยการน าเข้า น าออก หรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544 (ภาคผนวก ซ) 

3. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
 3.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
ได้แต่งตั้งข้าราชการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ นักวิชาการประมง 
และเจาพนักงานประมง มีอ านาจหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ภายใน
เขตท้องทีร่ับผิดชอบ (ภาคผนวก ฌ) 
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 3.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ ควบคุมตรวจสอบการน าเข้าส่งออกสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ า โดยมีเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ในการควบคุม ดังนี้ 
 มาตรา 23 ภายใต้บังคับมาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิด 
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือน าผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
 การน าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวจะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็น
การน าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18 (1) หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์และโดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 24 การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองให้น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน ตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า 
ต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี 
 การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

4. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 4.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 385) พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้แต่งตั้งข้าราชการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ในต าแหน่ง
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า นักวิชาการประมง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์น้ า สัตว์น้ าแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า 
(ภาคผนวก ญ)  
 4.2 พนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา 43 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอ านาจ ดังนี้ 
  (1) เขาไปในสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่เก็บอาหาร สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่ท าการ
ของผู้ผลิต ผู้เก็บรักษา ผู้จ าหน่ายรวมทั้งสถานที่ท าการของผู้น าหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งอาหาร ในระหว่าง
เวลาท าการเพ่ือตรวจสอบควบคุมใหการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (2) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อาจเขาไปในสถานที่
หรือยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจสอบอาหาร และอาจยึดหรืออายัดอาหารและเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุอาหารและเอกสารที่เกี่ยวกับอาหารดังกล่าวได้ 
  (3) น าอาหารในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ 
  (4) ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุที่สงสัยวาอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิด
อนามัยของประชาชน เพ่ือตรวจพิสูจน์ 
  (5) ยึดหรืออายัดอาหารไม่บริสุทธิ์อาหารปลอม หรืออาหารผิดมาตรฐาน หรือ ภาชนะบรรจุที่อาจ 
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน หรือที่มีลักษณะไม่ถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 6 
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  (6) ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผู้รับอนุญาตหรือผู้ทีเ่กี่ยวของอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 
 4.3 การควบคุมตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์ในการ
ควบคุม ดังนี้    
 มาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเขาเพ่ือจ าหน่าย หรือจ าหนายซึ่งอาหารดังตอไปนี้ 

 (1) อาหารไม่บริสุทธิ์ 
 (2) อาหารปลอม 
 (3) อาหารผิดมาตรฐาน 
 (4) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีก าหนด 

 มาตรา 26 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ให้ถือว่าเป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ 
 (1) อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยู่ด้วย 

  (2) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ในอัตราที่อาจเป็นเหตุใหคุณภาพของอาหารนั้นลดลง 
เว้นแต่การเจือปนเป็นการจ าเป็นต่อกรรมวิธีผลิต การผลิต และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว 

 (3) อาหารที่ได้ผลิต บรรจุหรือเก็บรักษาไวโดยไม่ถูกสุขลักษณะ 
 (4) อาหารที่ผลิตจากสัตวที่เป็นโรคอันอาจติดตอถึงคนได้ 
 (5) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุวัตถุที่นาจะเป็นอันตรายแกสุขภาพ 
มาตรา 27 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเป็นอาหารปลอม 

   (1) อาหารที่ได้สับเปลี่ยนใชวัตถุอ่ืนแทนบางสวน หรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณคาออกเสียทั้งหมดหรือ
บางส่วน และจ าหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนั้นนั้น หรือใชชื่ออาหารแท้นั้น 

 (2) วัตถุหรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอย่างหนึ่งอย่างใด และจ าหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนั้น 
  (3) อาหารที่ได้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธีใด ๆ โดยประสงคจะปกปิดซ่อนเร้นความ ช ารุดบกพรอง
หรือความด้อยคุณภาพของอาหารนั้น 
   (4) อาหารที่มีฉลากเพ่ือลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อใหเขาใจผิดในเรื่องคุณภาพปริมาณ ประโยชน
หรือลักษณะพิเศษอย่างอ่ืน หรือในเรื่องสถานที่และประเทศท่ีผลิต 
  (5) อาหารที่ผลิตขึ้นไม่ถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ ก าหนดตามมาตรา 
6 (2) หรือ (3) ถึงขนาดจากผลวิเคราะห์ปรากฏวา สวนประกอบที่เป็นคุณคาทางอาหารขาดหรือเกินร้อยละสามสิบ
จากเกณฑต่ าสุดหรือสูงสุด หรือแตกตางจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไวจนท าใหเกิดโทษหรืออันตราย 
 มาตรา 28 อาหารผิดมาตรฐาน ได้แกอาหารที่ไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดตามมาตรา 6 (2) หรือ (3) แต่ไม่ถึงขนาดดังที่ก าหนดไวในมาตรา 27 (5)  

มาตรา 29 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือว่าเป็นอาหารตามมาตรา 25 (4) 
 (1) ไม่ปลอดภัยในการบริโภค หรือ 
 (2) มีสรรพคุณไม่เป็นที่เชื่อถือ หรือ 
 (3) มีคุณคาหรือคุณประโยชนต่อร่างกายในระดับที่ไม่เหมาะสม 
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 4.4 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการก ากับดูแลการน าเข้า และ
ส่งคืนสินค้าเกษตรจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ซึ่งในการมอบหมาย
ภารกิจมาให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ในระยะแรกเป็นการมอบเฉพาะสินค้าหรือสัตว์น้ าที่เป็นวัตถุ ดิบใน
พิกัด 0302 0303 และ 0306 ยกเว้นหมึก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยอาหารและความอ านวยความสะดวกทางการค้า ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่องการถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการน าเข้าสินค้าอาหาร  
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559  
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 1.2 รายละเอียดของขั นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า กรณีไม่
อายัดกักกัน 

 1.2.1 การแสดงใบอนุญาตและเอกสารประกอบ 
 ณ วันที่สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเดินทางมาถึงราชอาณาจักร และก่อนที่จะมีการน าสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าออกจากเขตอารักขาศุลกากร ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเข้าราชอาณาจักร ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาต
และเอกสารประกอบการอนุญาต และตรวจสอบสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า โดยแสดงเอกสาร ดังนี้ 
 (1) ใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้า และผ่าน ราชอาณาจักร (ร.6) ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
 (2) ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF.2) ตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558 
 (3) ใบก ากับการซื้อขาย (Invoice) 
 (4) ใบขนสินค้าขาเข้า 
 (5) ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Airway Bill) หรือ ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading) (ยกเว้น
กรณีด่านตรวจสัตว์น้ าที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดระนอง ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดตราด 
เป็นต้น) 
 (6) ใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch Certificate) หรือส าเนาการแจ้งน าสินค้าออกจากประเทศต้นทาง 
(Custom Clearance) หรือส าเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (Export Permit) หรือหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดของสินค้า (Certificate of Origin, Form D E A 
J เป็นต้น) หรือหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ า (Health Certificate) หรือหนังสือรับรองว่าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ ามาจากการเพาะเลี้ยง หรือเอกสารอ่ืนใดที่แสดงได้ว่าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าไม่ได้มาจากการท าการ
ประมงที่ผิดกฎหมายจากประเทศต้นทางที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ภาครัฐรับรอง  
 ส าหรับกรณีเป็นการน าเข้าทางเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยให้แสดง รายงานผลการตรวจเรือ 
(Port Inspection Report form: PIR) 
 ยกเว้นกรณีการน าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าจืดไม่ต้องแสดง 
 (7) ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) หรือ ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.14) และใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) กรณีน าเข้ามาเพ่ือผลิต ตามพรบ. 
อาหาร พ.ศ. 2522 ในพิกัด 0302 0303 และ 0306 ยกเว้นหมึกตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่องการถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการน าเข้าสินค้าอาหาร  
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559  
 (8) หนังสือรับรองชนิดพันธุ์ กรณี ปลาฉลามมีชีวิตและซาก และเปลือกหอยเฉพาะที่ผ่านกรรมวิธี
แปรสภาพ แปรรูปที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐประเทศต้นทางหรือหน่วยงานที่รัฐมอบหมาย เว้นแต่เป็นการน าเข้า
ทีม่าจากการท าการประมงในทะเลนอกน่านน้ าที่ไม่ผ่านการขึ้นท่าของรัฐใด 
 (9) กรณีน าเข้าปลาทูน่า กรมประมงขอความร่วมมือต้องแสดง Captain statement , Fisheries 
Certificate of Origin และ Dolphin Safe ยกเว้นการน าเข้าในปริมาณเล็กน้อยไม่เกิน 50 กิโลกรัม 
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 (10) กรณีสัตว์ป่าคุ้มครอง ใบอนุญาตให้น าเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า (สป. 5) 
หรือ ออกให้แก่ชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่มิใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองและมิใช่สัตว์ป่าบัญชีท้าย
อนุสัญญา CITES (สป. 6) (กรณีสัตว์น้ าที่เป็นสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535) 
 (11) กรณีสัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES ใบอนุญาตให้น าเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซาก
ของสัตว์ป่า (สป. 5) ฉบับจริง และส าเนา CITES export permit จากประเทศต้นทาง ที่มี Official endorsement 
 

 1.2.2 การตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบ 
 ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบการอนุญาต โดยพิจารณาความ
ครบถ้วน สอดคล้องและความถูกต้องในการอนุญาตกับเอกสารประกอบต่าง ๆ  
 (1) ตรวจสอบเอกสารที่ผู้น าเข้าแสดงประกอบการตรวจสอบหรือตรวจปล่อยตาม ข้อ 1.2.1 ว่าครบถ้วน
หรือไม ่
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตน าเข้า หรือยังไม่มี  ร.6 หรือ ใบอนุญาต DOF.2 
แต่สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ายังอยู่ในอารักขาของศุลกากร ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าสามารถควบคุมรว
จสอบได้ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของติดต่อยื่นค าขอรับใบอนุญาตก่อน
ด าเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อย โดยการยื่นค าขอและการอนุญาตให้รับค าขอและอนุญาต ณ วันปัจจุบัน 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีหรือขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.2.1 (3) –  (11) ให้เจ้าหน้าที่ด่าน
ตรวจสัตว์น้ าแจ้งแก่ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของให้ด าเนินแก้ไข ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจะไม่ตรวจปล่อย
สัตว์น้ าจนกว่าเอกสารครบถ้วน 
 (2) ตรวจสอบชื่อผู้น าเข้าใน DOF.2 และ ร.6 ว่าถูกต้องสอดคล้องกับเอกสารประกอบอื่น ๆ หรือไม่  
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารประกอบไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งแก่ผู้น าเข้าหรือ
ตัวแทนออกของให้ด าเนินแก้ไข เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจะไม่ตรวจปล่อยสัตว์น้ าจนกว่าเอกสารถูกต้อง 
 (3) ตรวจสอบด่านตรวจสัตว์น้ าที่น าเข้า ด่านตรวจสัตว์น้ าที่ตรวจปล่อย และด่านศุลกากรที่น าเข้าว่า
เป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาตตาม DOF.2 และ ร.6 หรือไม ่
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าการน าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ าน าเข้า หรือด่านตรวจสัตว์น้ าที่ตรวจปล่อย หรือ
ด่านศุลกากรไม่เป็นไปตามใบอนุญาต และสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ายังอยู่ในอารักขาของศุลกากร ซึ่งเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้ าสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งแก่ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของ
ยกเลิกใบอนุญาตฉบับเก่า และติดต่อยื่นค าขอรับใบอนุญาตก่อนด าเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อย  โดยการยื่น
ค าขอและการอนุญาต ให้รับค าขอและอนุญาต ณ วันปัจจุบัน 
 (4) ตรวจสอบวันน าเข้าของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  โดยพิจารณา ร.6 และ DOF.2 ประกอบกับ 
ใบก ากับการซื้อขาย (Invoice) ใบขนสินค้าขาเข้า และใบตราส่งสินค้า  
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ร.6 หรือ DOF.2 หมดอายุก่อนวันที่น าเข้าหรือวันที่สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
เดินทางมาถึงเขตท่า ซึ่งสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ายังอยู่ในอารักขาของศุลกากร ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
สามารถควบคุมตรวจสอบได้ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของยกเลิกใบอนุญาต
ฉบับเก่า และติดต่อยื่นค าขอรับใบอนุญาตก่อนด าเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อย  โดยการยื่นค าขอและการ
อนุญาต ให้รับค าขอและอนุญาต ณ วันปัจจุบัน 
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 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ร.6 หรือ DOF.2 หมดอายุหลังวันที่เดินทางมาถึงเขตท่า ซึ่งสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ ายังอยู่ในอารักขาของศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าด าเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อยตามขั้นตอนต่อไป 
 (5) ตรวจสอบประเทศต้นทางบรรทุก และประเทศต้นก าเนิดสินค้าที่ระบุใน ร.6 และ DOF.2 ประกอบกับ
เอกสารประกอบต่าง ๆ ว่าถูกต้องสอดคล้องกันหรือไม่ 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งแก่ผู้น าเข้าหรือ
ตัวแทนออกของยกเลิกใบอนุญาตฉบับเก่า และติดต่อยื่นค าขอรับใบอนุญาตก่อนด าเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อย 
โดยการยื่นค าขอและการอนุญาต ให้รับค าขอและอนุญาต ณ วันปัจจุบัน 
 (6) ตรวจสอบเอกสารตามข้อ 1.2.1 (7) ใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch Certificate) หรือเอกสารอ่ืนใด
ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch Certificate) หรือเอกสารอ่ืนใดปลอมหรือเป็นเท็จ 
มีโทษตามมาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ า หรือเอกสารอ่ืนใดตาม
มาตรา 92 วรรคสอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ า โดยให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
แจ้งแก่ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของและด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินคดตี่อไป 
 กรณีตรวจสอบแล้วมีเหตุอันสงสัยว่าใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch Certificate) หรือเอกสารอื่นใดปลอม
หรือเป็นเท็จ หรือไม่มั่นใจในความถูกต้องหรือไม่ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ ารวบรวมเอกสารหลักฐานส่ง
ให้แก่กลุ่มควบคุมการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ผ่านทางอีเมล์ fqid@fisheries.go.th เพ่ือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของเอกสารดังกล่าวกับหน่วยงานผู้ออก (verify) ต่อไป 
 (7) ตรวจสอบใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) หรือ ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหาร
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.14) และใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) กรณีน าเข้ามาเพ่ือผลิต ตาม
พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 ในพิกัด 0302 0303 และ 0306 ยกเว้นหมึก ว่ามีและหมดอายุหรือไม่ 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีหรือมีแต่หมดอายุห้ามมิให้เจ้าหน้าที่แจ้งแก่ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของ 
ให้ด าเนินการขอรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่  
ด่านตรวจสัตว์น้ า ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจะไม่ตรวจปล่อยสัตว์น้ าจนกว่าเอกสารครบถ้วน 
 (8) กรณีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าไม่เปิดตรวจสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และไม่สุ่มตัวอย่างหลังจาก
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการบันทึกผลการตรวจปล่อยและส่งลงนาม  
ในระบบ FSW 
 หมายเหตุ : กลุ่มควบคุมการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต จะด าเนินการสุ่มเอกสาร
ประกอบการน าเข้าตามมาตรา 92 วรรค 4 เอกสารอ่ืนใดที่แสดงว่าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นได้มาจากการ
ท าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงของเอกสารดังกล่าวกับหน่วยงานผู้ออก 
(verify) โดยก าหนดความถี่ในการตรวจสอบยืนยันตามสัดส่วนของจ านวนใบอนุญาตในปีที่ผ่านมา และด าเนินการ
ตรวจสอบยืนยันในทุก ๆ เดือน โดยในแต่ละเดือนให้ท าการสุ่มแบบกระจายให้ครอบคลุมการน าเข้าทั้งเดือน ดังตาราง
ที่ 1 โดยจะแจ้งให้ด่านตรวจสัตว์น้ าจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กลุ่มควบคุมการน าเข้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
ส าหรับข้อมูลหรือผลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเอกสารดังกล่าวกับหน่วยงานผู้ออก ให้กลุ่มควบคุมการน าเข้า
ส่งออกสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตรายงานให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้ า
และปัจจัยการผลิตทราบทุกวันที่ 7 ของเดือนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (ตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 แสดงการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเอกสารดังกล่าวกับหน่วยงานผู้ออก (verify) 
 

จ านวนใบอนุญาตทั้งปี (ฉบับ) จ านวนใบอนุญาตที่ต้อง verify /เดือน (ฉบับ) 

1 - 100 ไม่น้อยกว่า 5 
100 – 1,000 ไม่น้อยกว่า 10 
1,001 – 5,000 ไม่น้อยกว่า 15 
5,001 – 10,000 ไม่น้อยกว่า 20 
มากว่า 10,000 ไม่น้อยกว่า 25 

 

  1.2.3 การพิจารณาเปิดตรวจสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
  เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตและเอกสารประกอบการอนุญาตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่  
ด่านตรวจสัตว์น้ าพิจารณาเปิดตรวจสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าโดยเป้าหมายในการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์
ในการควบคุมการน าเข้าส่งออกตามกฎหมาย โดยอาศัยหลักการบริหารความเสี่ยงมาก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบ ดังนี้ 
 (1) ความเสี่ยง 
 การก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบหรือเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ตามความเสี่ยง
โดยค านึงถึงเป้าหมายตามภารกิจหน้าที่ของด่านตรวจสัตว์น้ าและอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าได้รับ
มอบอ านาจตามกฎหมายเป็นส าคัญโดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงการลักลอบน าเข้าสัตว์น้ าที่เป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง 
 2. ความเสี่ยงสัตว์น้ าที่มาจากการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย 
 3. ความเสี่ยงด้านโรคระบาดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่น าเข้า 
 4. ความเสี่ยงด้านคุณภาพมาตรฐานของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่น าเข้า  
 (2) เกณฑ์การพิจารณาการเปิดตรวจสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  
 โดยก าหนดเกณฑ์การเปิดตรวจสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าออกเป็น 3 ระดับความเสี่ยง ดังนี้ 
 ระดับ 3 ความเสี่ยงสูง   เปิดตรวจทุกครั้งที่มีการน าเข้า 
 ระดับ 2 ความเสี่ยงปานกลาง  เปิดตรวจไม่น้อยกว่า 50 % ของการน าเข้า 
 ระดับ 1 ความเสี่ยงน้อย  เปิดตรวจไม่น้อยกว่า 30 % ของการน าเข้า 
 - การเปิดตรวจระดับ 3 ความเสี่ยงสูง เปิดตรวจทุกครั้งที่มีการน าเข้า  
 - การเปิดตรวจระดับ 2 ความเสี่ยงปานกลาง เปิดตรวจไม่น้อยกว่า 50 % ของการน าเข้า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้ าเปิดตรวจโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling)  คือเปิดตรวจ 1 ครั้ง เว้น 1 ครั้ง 
 - การเปิดตรวจระดับ 1 ความเสี่ยงน้อย เปิดตรวจไม่น้อยกว่า 30 % ของการน าเข้า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
เปิดตรวจโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) คือเปิดตรวจ 1 ครั้ง เว้น 2 ครั้ง 
 การจ าแนกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่น าเข้าตามระดับความเสี่ยงที่ ซึ่งในการก าหนดระดับความเสี่ยง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  



15 
 (1) เงื่อนไขความเสี่ยงที่กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตก าหนด (Central Profile) เพ่ือ
ใช้เป็นเงื่อนไขร่วมกันของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าและด่านตรวจสัตว์น้ า  
 (2) เงือ่นไขความเสี่ยงที่ก าหนดเพ่ิมเติมโดยศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าหรือด่านตรวจสัตว์น้ า
ตามความเหมาะสม ตามสภาพความเสี่ยงในแต่ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน (local Profile) เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไข
ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าหรือด่านตรวจสัตว์น้ านั้น 
 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจหน้าที่ของด่านตรวจสัตว์น้ าที่กล่าวมาข้างต้น กองควบคุมการค้า
สัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตได้วิเคราะห์และก าหนด (Central Profile) โดยจะมีการแก้ไขทบทวนเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ  
6 เดือน โดยจะปรับปรุงในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสั ตว์น้ าสามารถ 
ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็ปไซน์ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต  
 

 1.2.4 การเปิดตรวจสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
 ก าหนดวิธีการในการตรวจสอบหรือการเปิดตรวจสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  โดยพิจารณาตาม
ความสามารถในการตรวจสอบตามสภาพแวดล้อมของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าหรือด่านตรวจสัตว์น้ า 
และตามสภาพการขนส่งในการน าเข้า ดังนี้ 
 (1) การน าเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์  
 หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบถูกต้องเสร็จสินเรียบร้อยแล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของ เพ่ือด าเนินการตรวจปล่อยสินค้าชั่วคราว และ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าด าเนินการท าการติด Seal ตู้คอนเทนเนอร์ เพ่ือป้องกันการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ าก่อนการ
ควบคุมตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ (ภาพผนวกที่ 1) เมื่อสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเดินทางถึงสถาน
ประกอบการให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า ตรวจความเรียบร้อยของ Seal แล้วตัด Seal และควบคุมตรวจสอบชนิด
และปริมาณที่น าเข้า  
 การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการแต่ละครั้งต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าอย่างน้อย 2 คน 
โดยหัวหน้าชุดต้องเป็นผู้ด ารงค์ต าแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการหรือเจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงานขึ้นไป และใน
การตรวจสอบต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการหรือผู้น าเข้าทราบให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน หากไม่แล้ว
เสร็จให้ผู้น าเข้าหรือผู้ประกอบการขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 10 วัน ทั้งนี้การขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 
 กรณีผู้ประกอบการหรือผู้น าเข้า ไม่ด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าตรวจสอบได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าตรวจปล่อยและออกใบอนุญาต ร.7 พร้อมทั้งจัดท า
รายงานกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตต่อไป 
 กรณีสถานประกอบการอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ าอ่ืน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้ าที่น าเข้า จัดท าหนังสือแจ้งด่านตรวจสัตว์น้ าปลายทาง พร้อมแนบใบอนุญาตและเอกสารประกอบการ
อนุญาต เพ่ือให้ด่านตรวจสัตว์น้ าปลายทางตรวจความเรียบร้อย และตัด Seal และควบคุมตรวจสอบ ณ สถาน
ประกอบการ หลังจากควบคุมตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าปลายทางแจ้งผลการควบคุม
ตรวจสอบให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าที่น าเข้าทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการในการตรวจปล่อย หรือด าเนินการ
อ่ืนใดต่อไป ส าหรับการรายงานผลให้ด่านตรวจสัตว์น้ าปลายทางรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กองควบคุมการค้า
สัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตก าหนด 
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 ส าหรับกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วไม่ต้องเปิดตรวจ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าพิจาณาเปิด
ตรวจได้ ณ ท่าตรวจสอบหรือ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ า ส าหรับปริมาณให้พิจารณาตามความจ าเป็นโดยอนุโลม 
 (2) การน าเข้าทางอากาศยาน และทางรถบรรทุก  
 หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบถูกต้องเสร็จสินเรียบร้อยแล้ว   
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า พิจารณาว่าสามารถตรวจสอบหรือเปิดตรวจ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ าได้หรือไม่  
 กรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบที่ด่านตรวจสัตว์น้ าได้  ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งผู้น าเข้าหรือ
ตัวแทนออกของ เพ่ือด าเนินการตรวจปล่อยสินค้าชั่วคราว และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าด าเนินการท าการ 
ติด Seal ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเพ่ือป้องกันการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ าก่อนการควบคุมตรวจสอบ ณ สถาน
ประกอบการ และตรวจความเรียบร้อย และตัด Seal ณ สถานประกอบการ 
 กรณีสถานประกอบการอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ าอ่ืน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้ าที่น าเข้า จัดท าหนังสือแจ้งด่านตรวจสัตว์น้ าปลายทาง พร้อมแนบใบอนุญาตและเอกสารประกอบการ
อนุญาต เพ่ือให้ด่านตรวจสัตว์น้ าปลายทางตรวจความเรียบร้อย และตัด Seal และควบคุมตรวจสอบ ณ สถาน
ประกอบการ หลังจากควบคุมตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าปลายทางแจ้งผลการควบคุม
ตรวจสอบให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าที่น าเข้าทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการในการตรวจปล่อย หรือด าเนินการ
อ่ืนใดต่อไป ส าหรับการรายงานผลให้ด่านตรวจสัตว์น้ าปลายทางรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กองควบคุมการค้า
สัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตก าหนด 
 ส าหรับกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วไม่ต้องเปิดตรวจ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าพิจาณาเปิด
ตรวจได้ ณ ท่าตรวจสอบหรือ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ า ส าหรับปริมาณให้พิจารณาตามความจ าเป็นโดยอนุโลม 
 ปริมาณการเปิดตรวจให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าพิจารณาการเปิดตรวจ ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 การตรวจสอบ/เปิดตรวจ 
   

บัญชีบรรจุภาชนะ 
หีบห่อ หรือถัง 
(Packing List) 

การตรวจสอบ/เปิดตรวจ 

มี ตรวจสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหีบห่อ หรือภาชนะบรรจุทั้งหมด โดยการนับ
และชั่งน้ าหนักตามภาชนะบรรจุ เพ่ือค านวณหาปริมาณการน าเข้าที่แท้จริงให้ครอบคลุม
ทุกชนิด ทุก Batch หรือทุก Lot การผลิต 
- กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าชนิดและปริมาณเป็นไปตามที่แสดงในบัญชีบรรจุภาชนะ 
(Packing List) ซึ่งแสดงว่าชนิดและปริมาณที่น าเข้ามีความน่าเชื่อที่เป็นไปตามที่ได้รับ
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
- กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ตรงตาม (Packing List) ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าเปิด
ตรวจทั้งหมด  
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  
 

บัญชีบรรจุภาชนะ 
หีบห่อ หรือถัง 
(Packing List) 

การตรวจสอบ/เปิดตรวจ 

ไม่มี - ตรวจสอบทั้งหมด โดยการนับและชั่งน้ าหนักตามภาชนะบรรจุ เพ่ือค านวณหาปริมาณ
การน าเข้าท่ีแท้จริงให้ครอบคลุมทุกชนิด ทุก Batch หรือทุก Lot การผลิต 
- ของที่น าเข้าขนส่งโดยบรรทุกในยานพาหนะที่ไม่มีลักษณะที่เป็นภาชนะบรรจุ หรือหีบ
ห่อ หรือถัง ให้เปิดผ้าใบหรือตาข่ายคลุมเพ่ือตรวจสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าในทุก
ยานพาหนะ โดยการนับและชั่งน้ าหนัก 

 
 การตรวจสอบหรือเปิดตรวจภาชนะบรรจุสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
แจ้งต่อผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของเป็นผู้เปิดภาชะบรรจุ หรือ หีบ ห่อท่ีบรรจุ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าติดสติ๊กเกอร์ของกรมประมงลงบนภาชนะ
บรรจุที่ได้เปิดตรวจ เฉพาะกรณีที่เปิดตรวจ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ า (ภาพผนวกที่ 2) และให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
จัดท าบันทึกการเปิดตรวจในระบบ FSW และแจ้งให้ผู้น าเข้าทราบและลงลายมือชื่อในบันทึกการเปิดตรวจพร้อม
จัดเก็บส าเนาหนังสือดังกล่าวไว้ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ า (ภาพผนวกท่ี 3 ) 
 กรณีมีเหตุอันสงสัยว่ามีการลักลอบน าเข้า หรือมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่าการน าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าในครั้งนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าสามารถพิจารณาเปิดตรวจได้ตามความ
เหมาะสมภายใต้อ านาจหน้าที่ที่รับมอบหมายตามกฎหมายในแต่ละฉบับ  

 กรณีมีเหตุอันสงสัยหรือน่าเชื่อถือได้ว่าสัตว์น้ านั้นหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นอาจเป็นโรคระบาดหรือพาหะ
ของโรคระบาดตามพรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หรือมีเหตุอันสงสัยว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม 
หรืออาหารผิดมาตรฐานตาม พรบ. อาหาร พ.ศ. 2552 ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าอายัดเพ่ือสุ่มเก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของกรมประมง ทั้งนี้ในการอายัดให้อายัดไว้ ณ สถานประกอบการของผู้น าเข้า 
จนกว่าจะถอนอายัดหรือมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งการด าเนินการให้ปฏิบัติตามกระบวนการอายัดกักกันสัตว์น้ า และ
การสุ่มตัวอย่าง  

 ในการตรวจสอบสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าน าเข้า ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าพิจารณาชนิดและ
ปริมาณสัตว์น้ าที่น าเข้าว่าเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต หรือไม่ และพิจารณาในการตรวจปล่อยให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบในกฎหมายแต่ละฉบับ  
  กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีปริมาณสัตว์น้ าที่น าเข้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตมากกว่าที่ได้รับอนุญาต ร้อยละ 5 
และสามารถพิสูจน์ถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้ าได้ว่าไม่ได้มาจากการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย สัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นไม่เป็นสัตว์สงวนหรือสัตว์คุ้มครองหรือสัตว์ป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหวางประเทศ  
ซึ่งชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) สัตว์ที่เป็นชนิดพันธุ์รุกรานต่างถิ่น และไม่ใช่สัตว์น้ าที่มีความเสี่ยงต่อ
การระบาดของโรคที่ต้องอายัดกักกัน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งแก่ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของในการให้
ส่งกลับเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งกลับสัตว์
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หรือซากสัตว์ กรณีน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 32 หรือมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฎ) และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้ าต้องควบคุมเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสัตว์น้ านั้นได้ถูกส่งกลับออกไป หรือในกรณีที่ผู้น าเข้ามีความประสงค์ในการ
ท าลายก็ให้ด าเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการด าเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็น 
โรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอ่ืน 
พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฏ) 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีชนิดและปริมาณสัตว์น้ าที่น าเข้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต และไม่สามารถพิสูจน์
ถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้ าว่าไม่ได้มาจากการท าการประมงที่ผิดกฎหมายได้ ซึ่งมีโทษตามมาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา 92 วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ า หรือเอกสารอ่ืนใดตามมาตรา 92 วรรคสอง อันเป็นเท็จ 
ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ า โดยให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งแก่ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของ
ด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยด าเนินการทั้งหมดของการน าเข้า 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีชนิดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่น าเข้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต และเป็นสัตว์
สงวนหรือสัตว์คุ้มครองหรือสัตว์ป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
(CITES ) ซ่ึงเป็นการกระท าความผิดตามมาตรา 23 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษตามมาตรา 47  
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยให้
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจัดท าบันทึกตรวจยึดจับกุมและส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือร้องทุกข์กล่าวโทษตาม
พระราชบัญญัติสงวนหรือคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีชนิดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่น าเข้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต และเป็นสัตว์น้ า 
ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคที่ต้องอายัดกักกัน ณ สถานกักกัน หรือสถานที่พักซากสัตว์น้ า ซึ่งเป็นการกระท า
ความผิดตามมาตรา 31 มีโทษตามมาตรา 47 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
จัดท าบันทึกตรวจยึดจับกุมและส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือร้องทุกข์กล่าวโทษตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 ด าเนินการตามข้ันตอนการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่น าเข้า มีอาการของโรคระบาด หรือมีเหตุอันสงสัยหรือ
น่าเชื่อถือได้ว่าสัตว์น้ านั้นหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นอาจเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดตาม พรบ. โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 ให้เจ้าหน้าที่สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ที่ที่เห็นสมควร 
ตามความจ าเป็นเพื่อตรวจพิสูจนโ์รค ก่อนด าเนินการอื่นใดต่อไป 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่น าเข้า เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์อาหารปลอม หรืออาหาร
ผิดมาตรฐาน หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 ให้เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้ ายึดหรืออายัดอาหาร และน าอาหารในปริมาณตามที่แสดงในตารางที่ 3 ไปเป็นตัวอย่างเพ่ือ
ตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
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 1.2.5 การสุ่มตัวอย่างสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเพื่อการเฝ้าระวัง (Monitoring) 
 การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่น าเข้าเพ่ือตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการตรวจ
วิเคราะห์โรคสัตว์น้ า และตรวจสารปนเปื้อนสารตกค้างในสัตว์น้ า โดยการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ โดยจ านวนครั้งในการสุ่มตัวอย่างเฝ้า
ระวัง (Monitoring) ให้พิจารณาตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของด่านตรวจสัตว์น้ า  
 (1) การพิจารณาสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
 กรณีสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจพิสูจน์โรคทางห้องปฏิบัติการ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าพิจารณาว่าสัตว์น้ า
ชนิดนั้นและลักษณะของสินค้ามีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาดตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดโรคระบาดสัตว์เพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ภาคผนวก ฐ) และพิจารณาจากผลการสุ่มตัวอย่างในอดีตของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต สามารถ 
ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
 กรณีสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจพิสูจน์สารปนเปื้อนสารตกค้าง ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าพิจารณาว่าสัตว์น้ า
ชนิดนั้นและลักษณะของสินค้ามีความเสี่ยงด้านคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคหรือไม่ โดย
พิจารณาจากผลการสุ่มตัวอย่างในอดีตของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต สามารถดูรายละเอียดได้
ที่เว็บไซต์กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
 

 (2) อุปกรณ์การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
       (2.1) ถุงพลาสติกส าหรับใส่ตัวอย่าง 
     (2.2) ถุงมือยางปลอดเชื้อ 
      (2.3) หนังยางส าหรับรัดถุง 
      (2.4) กล่องพลาสติกปิดสนิท ส าหรับใส่อุปกรณ์ในการสุ่มเก็บตัวอย่าง 
     2.(5) ภาชนะท่ีสามารถรักษาความเย็นของตัวอย่างที่อุณหภูมิ 12-15 องศาเซลเซียส เช่น กล่องโฟม 
 (3) วิธีการ 
 (3.1) การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
 การเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์น้ า  
  (3.1.1) สัตว์น้ ามีชีวิตสุ่มตัวอย่างตรวจโรค จ านวนตัวอย่างก าหนดตามความชุกของโรค 5 % และ
ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยสามารถค านวณหาจ านวนตัวอย่างที่ต้องเก็บตามความชุกโรคโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ในการค านวณหาจ านวนตัวอย่าง  
  (3.1.2) สัตว์น้ าแช่เย็นแช่แข็งสุ่มตัวอย่างตรวจโรค จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
สามารถดูรายละเอียดการเก็บตัวอย่างเพ่ือโรคสัตว์น้ าแช่เย็นแช่แข็งได้ที่เว็ป ไซต์กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและ
ปัจจัยการผลิต 
 การเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพสัตว์น้ าน าเข้าเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค  
 ให้เก็บตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม (Random sampling) ตามจ านวนหน่วย หรือปริมาณตามที่ต้องการ
สุ่มเก็บตัวอย่างที่ผลิตให้ครอบคลุมทุกชนิด ทุก Batch หรือทุก Lot การผลิต ดังตารางที่ 3 และตัวอย่างในการส่ง
ตรวจวิเคราะห์ต่อตัวอย่างต้องมีน้ าหนักเนื้อไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม  
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 กรณีการสุ่มและเก็บรักษาตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าต้องพึง
ระวังการปนเปื้อนของโลหะหนักจากอุปกรณ์ที่ใช้สัมผัสกับตัวอย่าง  
 
ตารางท่ี 3 จ านวนตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม (Random sampling) ตามจ านวนหน่วย หรือปริมาณ 
 (1) น้ าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 5 กิโลกรัม 

Lot Size จ านวนตัวอย่างที่สุ่มตรวจ 
25 หน่วยหรือน้อยกว่า 2 

26-250 หน่วย 3 
151-1,200 หน่วย 5 
1,201 หน่วยขึ้นไป 8 

 

 (2) น้ าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม 
Lot Size จ านวนตัวอย่างที่สุ่มตรวจ 

150 หน่วยหรือน้อยกว่า 3 
150-1,200 หน่วย 5 

1,201-35,000 หน่วย 8 
35,001 หน่วยขึ้นไป 13 

 
 (3) น้ าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 

Lot Size จ านวนตัวอย่างที่สุ่มตรวจ 
150 หน่วยหรือน้อยกว่า 3 

150-1,200 หน่วย 5 
1,201-35,000 หน่วย 8 
35,001 หน่วยขึ้นไป 13 

 
 (4) น้ าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 
 

Lot Size จ านวนตัวอย่างที่สุ่มตรวจ 
500 หน่วยหรือน้อยกว่า 8 

501-3,200 หน่วย 13 
3,201-35,000 หน่วย 20 

35,001-500,000 หน่วย 32 
500,001 หน่วยขึ้นไป 50 
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 (3.2) วิธีเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าในระหว่างการน าส่งวิเคราะห์ 
 เมื่อสุ่มตัวอย่างเรียบร้อยควรท าการบรรจุตัวอย่างต้องแยกตัวอย่างแต่ละตัวอย่างไม่ให้สัมผัสกันเพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคซึ่งจะมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค ใส่ในถุงพลาสติกท่ีสะอาด รัดปากถุงให้
เรียบร้อยแล้วแช่ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการได้ในทันทีให้แช่ตัวอย่างใน 
ตู้แช่ที่สามารถรักษาอุณหภูมิไว้ได้ที่ประมาณ -20   C  
 กรณีส่งตรวจเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์น้ า ให้ส่งห้องปฏิบัติการภายใน 3 วัน นับจากวันที่เก็บตัวอย่าง 
 กรณีส่งตรวจการเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพสัตว์น้ าน าเข้าเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค  
ให้ส่งห้องปฏิบัติการภายใน 14 วัน นับจากวันเก็บตัวอย่าง 
 (3.3) การน าส่งตัวอย่างเพ่ือขนส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างที่น าส่งถึงห้องปฏิบัติการต้อง
อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามลักษณะของผลิตภัณฑ์เพ่ือป้องกันการเสื่อมสภาพของตัวอย่าง โดยการบรรจุตัวอย่าง
สินค้าลงในกล่องโฟมและปิดฝากล่องให้มิดชิด หรือภาชนะบรรจุอ่ืนใดที่ปิดมิดชิดและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 
และต้องมีการควบคุมอุณหภูมิตามสภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง ปิดภาชนะบรรจุด้วยเทปกาวพร้อมทั้ง 
ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ก ากับบนเทปกาวเพ่ือป้องกันการสับเปลี่ยนตัวอย่าง แล้วน าส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด 
 (3.4) เจ้าหน้าทีด่่านตรวจสัตว์น้ าจัดท าบันทึกการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าในระบบ FSW และแจ้งให้ผู้น าเข้า
ทราบและลงลายมือชื่อในบันทึกการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าพร้อมจัดเก็บส าเนาหนังสือดังกล่าวไว้ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ า 
(ภาพผนวกที ่4 ) แล้วจึงจัดท าหนังสือน าส่งตัวอย่างให้แก่ห้องปฏิบัติการต่อไป พร้อมส่งข้อมูลการส่งตัวอย่างให้แก่
หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์ในระบบ FSW  
 (3.5) หอ้งปฏิบัติการในการน าส่งตัวอย่าง โดยส่งตัวอย่างตามท่ีกรมประมงก าหนดดังนี้ 
  (3.5.1) ตรวจพิสูจน์โรค ณ ห้องปฏิบัติการของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า และกองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
  - ด่านตรวจสัตว์น้ าภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 และด่านตรวจสัตว์น้ า
ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (ยกเว้นด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่งห้องปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า กรุงเทพ 
 - ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสมทุรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) หรือที่ใกล้เคียง 
 - ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดระนอง ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
  - ด่านตรวจสัตว์น้ าภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 และด่านตรวจสัตว์น้ า
ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (ยกเว้นด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่งห้องปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า กรุงเทพ 
 (3.5.2) ตรวจสารปนเปื้อนสารตกค้าง ณ ห้องปฏิบัติการของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
  - ด่านตรวจสัตว์น้ าภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 และด่านตรวจสัตว์น้ าภายใต้
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (ยกเว้นด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่งห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรุงเทพ 
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  - ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสมทุรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สมุทรสาคร 
  - ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดระนอง ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย
และตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สุราษฎร์ธานี 
  - ด่านตรวจสัตว์น้ าภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 และด่านตรวจสัตว์น้ าภายใต้
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (ยกเว้นด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สงขลา  
 6. เมื่อได้รับผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
พิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์ และด าเนินการ ดังนี้ 
 กรณีไม่พบโรคระบาดหรือไม่พบสารปนเปื้อนสารตกค้างเกินมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัต์น้ า
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ในระบบ FSW และแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ผู้น าเข้าทราบโดยแจ้งเป็นหนังสือ 
 กรณีพบสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่น าเข้าเป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดตาม พรบ. โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 ให้เจ้าหน้าทีด่่านตรวจสัตว์น้ ารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ในระบบ FSW และแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์
ให้ผู้น าเข้าทราบโดยแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมหนังสือสั่งให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ที่ที่
เห็นสมควรตามความจ าเป็นเพ่ือรอการท าลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการด าเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์
ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
หรือตามกฎหมายอ่ืน พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฏ) หากสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นสามารถน าไปแปรรูปเป็นสินค้า
ปลอดภัยจากเชื้อโรค (Safe commodity) โดยการต้มสุกในสถานที่ที่ก าหนดภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้ าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถด าเนินการได้ และให้รายงานผลการด าเนินการให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้ า
และปัจจัยการผลิตทราบต่อไป  
 กรณีตรวจพบสารปนเปื้อนสารตกค้างเกินมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ ารายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ในระบบ FSW และประสานด่านอาหารและยาในพ้ืนที่ เพ่ือให้ด่านอาหารและยาด าเนินการในการควบคุม
ติดตามภายในประเทศต่อไป โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ใบอนุญาต และเอกสารประกอบต่าง ๆ   
พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ผู้น าเข้าทราบและให้รายงานผลการด าเนินการให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้ า
และปัจจัยการผลิตทราบต่อไป  
 หมายเหตุ : ผลของการของการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัย
การผลิต จะน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังโรคระบาดและสาร
ปนเปื้อนสารตกค้าง ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดความเสี่ยงต่อไป 
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2. กระบวนการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า กรณีอายัดกักกัน 
 

2.1 แผนภูมิการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า กรณีอายัดกักกัน 
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2.2 รายละเอียดของขั นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า กรณีอายัด
กักกัน 
  สัตว์น้ าที่น าเข้าที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค และที่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่การน าเข้าต้องอายัดกักกันเพ่ือตรวจพิสูจน์โรคและคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งในปัจจุบันในการควบคุมการ
น าเข้าสัตว์น้ าที่มีความเสี่ยงด้านโรคระบาดและสารปนเปื้อนสารตกค้าง ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 สัตว์น้ าที่มีความเสี่ยงด้านโรคระบาดและสารปนเปื้อนสารตกค้าง 
 

ล าดับที่ โรคระบาด สารปนเปื้อนสารตกค้าง 
1 กุ้งขาว (Penaeus vannamei) มีชีวิต แช่เย็น แช่แข็ง 
2 กุ้งกุลาด า (Penaeus monodon) มีชีวิต แช่เย็น แช่แข็ง 
3 กุ้งฟ้า (Penaeus stylirostris) มีชีวิต แช่เย็น แช่แข็ง 
4 ปลาคาร์ฟหรือปลาไน (Cyprinus carpio) มีชีวิต  

หมายเหตุ : 1. ปัจจุบันสัตว์น้ าน าเข้าทีต่้องอายัดกักกัน มีจ านวน 4 ชนิด 
      2.. งดออกหนังสืออนุญาตน าเข้ากุ้งทะเล 5 ชนิด แช่เย็น แช่แข็ง จากประเทศอินเดีย และมาเลเซีย ได้แก่ 
กุ้งขาว (Penaeus vannamei) กุง้กุลาด า (Penaeus monodon) กุ้งฟ้า (Penaeus stylirostris)  กุ้งแชบ๊วย 
(Fenneropenaeus merguiensis) กุ้งน้ าตาล (Penaeus esculentus)  

 2.2.1 การแสดงใบอนุญาตและเอกสารประกอบ 
 ณ วันที่สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเดินทางมาถึงราชอาณาจักร หรือก่อนที่จะมีการน าสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าออกจากเขตอารักขาศุลกากร ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเข้าราชอาณาจักร ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาต
และเอกสารประกอบการอนุญาต และตรวจสอบสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า โดยแสดงเอกสาร ดังนี้ 
 (1) ใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้า และผ่าน ราชอาณาจักร (ร.6) ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
 (2) ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF.2) ตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558 
 (3) ใบก ากับการซื้อขาย (Invoice) 
 (4) ใบขนสินค้าขาเข้า 
 (5) ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Way Bill) หรือ ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading) (กรณีท่ีมี) 
 (6) หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ า หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์  
 กรณีการน าเข้ากุ้งทะเล มีชีวิต แช่เย็น แช่แข็ง ต้องมีหนังสือรับสุขภาพสัตว์น้ าฉบับจริง และ
รายละเอียดในการรับรองตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการน าเข้ากุ้งทะเลมาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 
(ภาคผนวก ฑ) 
 กรณีการน าเข้าปลาคาร์พ มีชีวิตต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ าฉบับจริง และรายละเอียดในการ
รับรองตามประกาศกรมประมง เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตให้น าเข้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาใน
ราชอาณาจักรภายใต้ระบบกักกันโรค ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ฒ) 
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 (7) ใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch Certificate) หรือส าเนาการแจ้งน าสินค้าออกจากประเทศต้นทาง 
(Custom Clearance) หรือส าเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า, Fisheries Certificate of Origin, Certificate of Origin, Form D จากประเทศต้นทางที่ออก
โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ภาครัฐรับรอง  
 ส าหรับกรณีเป็นการน าเข้าทางเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยให้แสดงรายงานผลการตรวจเรือ 
(Port Inspection Report form: PIR) 
 (8) ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) หรือ ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.14) กรณีการน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือน าเข้ามาเพ่ือผลิตจ าหน่าย หรือเพ่ือ
จ าหน่ายตาม พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 ในพิกัด 0302 0303 และ 0306 ยกเว้นหมึก   
 (9) หนังสือรับรองสถานกักกัน กรณีน าเข้าปลาคาร์พมีชีวิต และกุ้งทะเลมีชีวิต 

 (10) หนังสือรับรองสถานที่พักซากสัตว์น้ า กรณีน าเข้ากุ้งดิบแช่เย็น แช่แข็ง 

 2.2.2 การตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบ 
 ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบการอนุญาต โดยพิจารณาความ
ครบถ้วน สอดคล้องและความถูกต้องในการอนุญาตกับเอกสารประกอบต่าง ๆ  
 (1) ตรวจสอบเอกสารที่ผู้น าเข้าแสดงประกอบการตรวจสอบหรือตรวจปล่อยตาม ข้อ 2.2.1 ว่าครบถ้วน
หรือไม ่
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตน าเข้า หรือยังไม่มี  ร.6 ซึ่งเป็นสัตว์น้ าที่มีความ
เสี่ยงต่อการระบาดของโรค ที่ต้องอายัดกักกัน โดยเป็นการกระท าความผิดตามมาตรา 31 มีโทษตามมาตรา 47 ผู้ใด
ฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี  หรือปรั บไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ งปรับ  
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจัดท าบันทึกตรวจยึดจับกุมและส่ง
พนักงานสอบสวนเพ่ือร้องทุกข์กล่าวโทษตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการการ
ด าเนินคด ี
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีหรือขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 2.2.1 (3) – (10) ให้เจ้าหน้าที่ด่าน
ตรวจสัตว์น้ าแจ้งแก่ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของให้ด าเนินการแก้ไขหรือให้ครบถ้วน ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า 
จะไม่ตรวจปล่อยสัตว์น้ าจนกว่าเอกสารครบถ้วน 
 (2) ตรวจสอบชื่อผู้น าเข้าใน DOF.2 และ ร.6 ว่าถูกต้องสอดคล้องกับเอกสารประกอบอื่น ๆ หรือไม่ 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งแก่ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของให้
ด าเนินการแก้ไข เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจะไม่ตรวจปล่อยสัตว์น้ าจนกว่าเอกสารถูกต้อง 
 (3) ตรวจสอบด่านตรวจสัตว์น้ าที่น าเข้า ด่านตรวจสัตว์น้ าที่ตรวจปล่อย และด่านศุลกากรที่น าเข้า 
ว่าเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตาม DOF.2 และ ร.6 หรือไม่ 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าการน าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ าน าเข้า หรือด่านตรวจสัตว์น้ าที่ตรวจปล่อย หรือ
ด่านศุลกากรไม่เป็นไปตามใบอนุญาต แต่สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ายังอยู่ในอารักขาของศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งแก่ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของยกเลิกใบอนุญาตฉบับเก่า และติดต่อยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ก่อนด าเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อย 
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 (4) ตรวจสอบวันน าเข้าของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  โดยพิจารณา ร.6 และ DOF.2 ประกอบกับ 
ใบก ากับการซื้อขาย (Invoice) ใบขนสินค้าขาเข้า และใบตราส่งสินค้า  
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ร.6 หรือ DOF.2 หมดอายุ ก่อนวันที่น าเข้าหรือวันที่สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
เดินทางมาถึงเขตท่า ซึ่งสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ายังอยู่ในอารักขาของศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
แจ้งให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของยกเลิกใบอนุญาตฉบับเก่า และติดต่อยื่นค าขอรับใบอนุญาตก่อนด าเนินการ
ตรวจสอบและตรวจปล่อย 
 (5) ตรวจสอบประเทศต้นทางบรรทุก และประเทศต้นก าเนิดสินค้าที่ระบุใน ร.6 และ DOF.2 ประกอบกับ
เอกสารประกอบต่าง ๆ ว่าถูกต้องสอดคล้องกันหรือไม่ 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งแก่ผู้น าเข้าหรือ
ตัวแทนออกของยกเลิกใบอนุญาตฉบับเก่า และติดต่อยื่นค าขอรับใบอนุญาตก่อนด าเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อย 
 (6) ตรวจสอบเอกสารตามข้อ 1.6 ใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch Certificate) หรือเอกสารอ่ืนใด 
ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch Certificate) หรือเอกสารอ่ืนใดปลอมหรือเป็นเท็จ 
มีโทษตามมาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ า หรือเอกสารอ่ืนใดตาม
มาตรา 92 วรรคสอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ า โดยให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
แจ้งแก่ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กรณีตรวจสอบแล้วมีเหตุอันสงสัยว่าใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch Certificate) หรือเอกสารอื่นใดปลอม
หรือเป็นเท็จ หรือไม่มั่นใจในความถูกต้องหรือไม่ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ ารวบรวมเอกสารหลักฐาน 
ส่งให้แก่กลุ่มควบคุมการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต เพ่ือแสดงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเอกสาร
ดังกล่าวกับหน่วยงานผู้ออก (verify) ต่อไป 
 (7) ตรวจสอบใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) (กรณีการน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือ
น าเข้ามาเพ่ือผลิตจ าหน่าย หรือเพ่ือจ าหน่าย ตาม พรบ. อาหาร 2522 ในพิกัด 0302 0303 และ 0306) ว่ามีและ
หมดอายุหรือไม ่
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีหรือมีแต่หมดอายุห้ามมิให้เจ้าหน้าที่แจ้งแก่ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของให้
ด าเนินการขอรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้ า ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจะไม่ตรวจปล่อยสัตว์น้ าจนกว่าเอกสารครบถ้วน 
 (8) ตรวจสอบหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ า หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่
มีอ านาจของประเทศต้นทาง ว่ามีการรับรองเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม ่
 กรณีกุ้งทะเลมีชีวิต ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการน าเข้ากุ้งทะเลมาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 
(ภาคผนวก ฑ)  
 กรณปีลาคารพ์มีชีวิต (Cyprinus carpio) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้น าเข้าปลาคาร์พเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือการเพาะเลี้ยง แนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตให้น าเข้าปลา
ตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ระบบกักกันโรค ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ฒ)  
 กรณีตรวจสอบแล้วมีเหตุอันสงสัยว่าหน่วยงานที่ออกหนังสือเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศต้นทาง
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หรือไม่ หรือมีเหตุอันสงสัยในการรับรอง ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ ายึดหรืออายัดสัตว์น้ าไว้ โดยท าเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้น าเข้าทราบ และให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าประสานกลุ่มควบคุมการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงการรับรองดังกล่าวกับหน่วยงานผู้ออก (verify) หรือประสานกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
สัตว์น้ าเพ่ือตรวจสอบต่อไป 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ า ไม่ได้ออกโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศต้นทาง 
หรือการรับรองไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าผู้มีอ านาจสั่งให้เจ้าของผู้น าเข้า ส่งกลับซึ่งสัตว์น้ านั้น
ไปยังประเทศต้นทาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่งสัตว์หรือซากสัตว์กลับประเทศต้นทาง  ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์ กรณีน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา 31 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 หรือมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฎ) 
 (9) ตรวจสอบหนังสือรับรองสถานกักกัน กรณีปลาคาร์พมีชีวิต และกุ้งทะเลมีชีวิต  หรือ หนังสือรับรอง
สถานที่พักซากสัตว์น้ า กรณีกุ้งดิบแช่เย็น แช่แข็ง โดยตรวจสอบเอกสารดังกล่าวกับฐานข้อมูลการรับรองสถาน
กักกัน หรือสถานที่พักซากสัตว์น้ า (เว็ปไซต์กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต) 
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าการรับรองหมดอายุ หรือมีเหตุอันสงสัยในการรับรองให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
ไม่ตรวจปล่อยสัตว์น้ า และให้ประสานกลุ่มสารวัตรและกักกัน เพ่ือตรวจสอบสอบข้อเท็จจริงก่อนด าเนินการ 
ขั้นต่อไป 
 

2.2.3 การอายัดกักกันและการเปิดตรวจสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  
ปลาคาร์พ หรือ กุ้งทะเลมีชีวิต 

 (1) หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบถูกต้องเสร็จสินเรียบร้อยแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของ เพ่ือด าเนินการตรวจปล่อยสินค้ าชั่วคราว และ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าด าเนินการท าการติด Seal พาหนะที่ใช้ในการขนส่งดังแสดงภาพที่ 1 เพ่ือควบคุม
ตรวจสอบ ณ สถานกักกนั และจัดท าบันทึกการกักกัน เป็นเวลา 60 วัน (ภาพผนวกท่ี 5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การติด Seal พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 
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 (2) เมื่อปลาคาร์พ และกุ้งทะเลมีชีวิตเดินทางถึงสถานกักกันให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของ Seal แล้วตัด Seal และควบคุมตรวจสอบชนิดและปริมาณที่น าเข้า ส าหรับปริมาณการเปิดตรวจ 
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าเปิดตรวจร้อยละ 100 โดยการนับจ านวนการน าเข้าท่ีแท้จริง   

 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีปริมาณปลาคาร์พ หรือกุ้งทะเลมีชีวิตที่น าเข้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตร้อยละ 5  
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งแก่ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของในการให้ส่งกลับเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต
ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์ กรณีน าเข้าหรือน าผ่าน
ราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 หรือมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฎ) และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าต้องควบคุมเพ่ือให้มั่นใจ
ได้ว่าสัตว์น้ านั้นได้ถูกส่งกลับออกไป หรือในกรณีที่ผู้น าเข้ามีความประสงค์ในการท าลายก็ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการด าเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของ 
โรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอ่ืน พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฏ) 
 หากพบว่าปลาคาร์พ และกุ้งทะเลมีชีวิตที่น าเข้ามีการแสดงอาการของโรคให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
แจ้งให้เจ้าหน้าทีก่องวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าทราบโดยด่วน เพ่ือด าเนินการตรวจพิสูจน์โรค 
 (3) หลังจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าได้ด าเนินการตรวจตัด Seal และเปิดตรวจ ณ สถานกักกัน
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และชนิดและปริมาณที่น าเข้าเป็นไปตามที่ได้แจ้งอนุมัติและอนุญาต  ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้ าควบคุมปลาคาร์พ หรือกุ้งทะเลมีชีวิตเข้าสู่สถานกักกันที่ผู้น าเข้าได้แจ้งไว้ พร้อมถ่ายรูป และติดป้ายอายัด
กักกัน ซึ่งในการกักกันจะต้องกักกันให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกันกับสัตว์น้ าอื่น  
 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าต้องแจ้งให้ผู้น าเข้าทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติในระหว่างการกักกัน โดยระหว่าง
การกักกันต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือน าสัตว์น้ าไปใช้ประโยชน์ นอกจากมีเหตุผลความจ าเป็นและได้แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ ารับทราบและควบคุมในการด าเนินการเสียก่อน ซึ่งการด าเนินการต้องอยู่ภายในสถาน
กักกันเท่านั้น และหากผู้น าเข้าพบว่าสัตว์น้ าที่กักกันป่วยและมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าทราบ
ทันที สําหรับสัตว์น ําที่ตายในขณะกักกันต้องเก็บรักษาในภาชนะที่เก็บมิดชิด และแช่เย็นหรือแช่แข็ง เพ่ือเจ้าหน้าที่
จะได้ทําการตรวจสอบ และตรวจนับจํานวนต่อไป 
 (4) หลังจากด าเนินการตรวจสอบและกักกัน ปลาคาร์พ หรือ กุ้งทะเลมีชีวิตที่น าเข้า ณ สถานกักกัน
เรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ า ให้รับทราบชนิด
และจ านวนสัตว์น้ าที่น าเข้าจริง เพ่ือให้หน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ าวางแผนเข้าสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการต่อไป 
 (5) ในระหว่างการกักกันเพ่ือรอผลตรวจพิสูจน์โรคทางห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า 
มีหน้าที่ที่จะต้องสุ่มเข้าไปยังสถานกักกันเพ่ือควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ าที่กักกันว่าไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือน าไปใช้
ประโยชน์ หรือควบคุมดูแลให้ผู้น าเข้าปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการน าเข้า พร้อมทั้งสังเกตตรวจสอบเบื้องต้น
เกี่ยวกับมาตรฐานของสถานกักกันและการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในสถานกักกันว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือ
ข้อก าหนดตามประกาศกรมประมง เรื่องก าหนดมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ าและที่พักซากสัตว์น้ า (ภาคผนวก ด) 
หรือไม ่
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 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า มีการเคลื่อนย้ายหรือน าไปใช้ประโยชน์ หรือผู้น าเข้าไม่ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของการน าเข้า ซึ่งกระทบต่อการกักกันและมีความเสี่ยงในการควบคุมการระบาดของโรค ซึ่งเป็นการ
กระท าฝ่าฝืนมาตรา 32 กฎกระทรวง ว่าด้วยการน าเข้า น าออก หรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ 
พ.ศ. 2544 ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า ด าเนินการตามกระบวนการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  
 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าในระหว่างการกักกัน ผู้ปฏิบัติงานในสถานกักกันไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
หรือ สถานกักกันไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก าหนดตามประกาศกรมประมง เรื่องก าหนดมาตรฐานสถาน
กักกันสัตว์น้ าและที่พักซากสัตว์น้ า ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต
เพ่ือตรวจสอบต่อไป 
 (6) เมื่อได้รับผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
พิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์และด าเนินการ ดังนี้ 
 กรณีตรวจไม่พบโรค ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจัดท าบันทึกถอนกักกันและแจ้งผลการตรวจ
วิเคราะห์ให้ผู้น าเข้าทราบ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบ FSW ต่อไป  
 กรณีตรวจพบโรค ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าด าเนินการดังนี้ 
  1. จัดท าบันทึกแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ผู้น าเข้าทราบและยังไม่ถอนกักกัน  
  2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายปลาคาร์พ หรือ กุ้งทะเลมีชีวิต โดยคณะกรรมการ 
ที่เสนอแตง่ตั้งควรประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่
ด่านกักกันสัตว์   
  3. เมื่อได้รับค าสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าก าหนดการในการ
ท าลายและแจ้งผู้น าเข้าทราบโดยจัดท าบันทึกสั่งท าลายสัตว์และซากสัตว์ (ภาพผนวกที ่6) และแจ้งคณะกรรมการทราบ 
  4. คณะกรรมการ ควบคุมสัตว์น้ าไปท าลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการท าลายหรือ
จัดการโดยวิธีอ่ืนซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกยึดหรืออายัดไว้กรณีน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559  
(ภาคผนวก ฏ) (ภาพที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 คณะกรรมการควบคุมการท าลาย 
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 5. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจัดท ารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และการด าเนินการในการท าลาย
ให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตทราบต่อไป 

 

กุ้งทะเลแช่เย็น แช่แข็ง 
 (1) หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบถูกต้องเสร็จสินเรียบร้อยแล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของ เพ่ือด าเนินการตรวจปล่อยสินค้าชั่วคราว และ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าด าเนินการท าการติด Seal พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง เพ่ือควบคุมตรวจสอบ ณ สถานที่พัก
ซาก และจัดท าหนังสือบันทึกการอายัดอาหาร (ภาพผนวกที่ 7) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน และโรคระบาด
ในกุ้งทะเลแช่เย็น แช่แข็ง ซึ่งเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  และพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  
 (2) เมื่อกุ้งทะเลแช่เย็น แช่แข็งเดินทางถึงสถานที่พักซากให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของ Seal แล้วตัด Seal และควบคุมตรวจสอบชนิดและปริมาณที่น าเข้า ส าหรับปริมาณการเปิด
ตรวจ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าเปิดตรวจ ดังตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5 การตรวจสอบเปิดตรวจ 
 

บัญชีบรรจุภาชนะ หรือถัง 
(Packing List) 

การตรวจสอบ/เปิดตรวจ 

มี เปิดตรวจร้อยละ 20 ของจ านวนหีบห่อ หรือภาชนะบรรจุทั้งหมดแต่ไม่เกินร้อย
ละ 50 โดยการนับและชั่งน้ าหนักตามภาชนะบรรจุ เพ่ือค านวณหาปริมาณการ
น าเข้าที่แท้จริงให้ครอบคลุมทุกชนิด ทุก Batch หรือทุก Lot การผลิต 
- กรณีเปิดตรวจแล้วพบว่าชนิดและปริมาณเป็นไปตามที่แสดงในบัญชีบรรจุ
ภาชนะ (Packing List) ซึ่งแสดงว่าชนิดและปริมาณที่น าเข้ามีความน่าเชื่อที่
เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป 
- กรณีเปิดตรวจแล้วพบว่าไม่ตรงตาม (Packing List) ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
เปิดตรวจทั้งหมด 

ไม่มี - เปิดตรวจทั้งหมด โดยการนับและชั่งน้ าหนักตามภาชนะบรรจุ เพ่ือค านวณหา
ปริมาณการน าเข้าที่แท้จริงให้ครอบคลุมทุกชนิด ทุก Batch หรือทุก Lot การ
ผลิต 
- ของที่น าเข้าขนส่งโดยบรรทุกในยานพาหนะที่ไม่มีลักษณะที่เป็นภาชนะบรรจุ 
หรือหีบห่อ หรือถัง ให้เปิดผ้าใบหรือตาข่ายคลุมเพ่ือตรวจสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าในทุกยานพาหนะ โดยการนับและชั่งน้ าหนัก 
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 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีปริมาณที่น าเข้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตร้อยละ 5 ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์
น้ าแจ้งแก่ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของในการให้ส่งกลับเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
ต้องควบคุมเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสัตว์น้ านั้นได้ถูกส่งกลับออกไป หรือในกรณีที่ผู้น าเข้ามีความประสงค์ในการท าลายก็
ให้ด าเนินการตามระเบียบ 
 หากพบว่าะกุ้งทะเลที่น าเข้ามีการแสดงอาการของโรคให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งให้เจ้าหน้าที่ 
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าทราบโดยด่วน เพ่ือด าเนินการตรวจพิสูจน์โรค 
 (3) หลังจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าได้ด าเนินการตรวจตัด Seal และเปิดตรวจ ณ สถานที่พักซาก
สัตว์น้ าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และชนิดและปริมาณที่น าเข้าเป็นไปตามที่ได้แจ้งอนุมัติและอนุญาต  ให้เจ้าหนาที่
ด่านตรวจสัตว์น้ าควบคุมกุ้งทะเลสู่สถานที่พักซากที่ผู้น าเข้าได้แจ้งไว้ พร้อมถ่ายรูป และติดป้ายอายัดกักกัน ซึ่งใน
การอายัดกักกันจะต้องกักกันให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกันกับสัตว์น้ าอื่น ดังภาพที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  3 การอายัดกักกัน 
 

 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าต้องแจ้งให้ผู้น าเข้าทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติในระหว่างการอายัดกักกัน 
โดยในระหว่างการอายัดกักกันต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือน าสัตว์น้ าไปใช้ประโยชน์ นอกจากมีเหตุผลความจ าเป็น
และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ ารับทราบและควบคุมในการด าเนินการเสียก่อน ซึ่งการด าเนินการต้องอยู่
ภายในสถานที่พักซากเท่านั้น  
 (4) การสุ่มตัวอย่าง หลังจากด าเนินการตรวจสอบและอายัด ณ สถานที่พักซากสัตว์น้ าเรียบร้อยแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจัดท าบันทึกการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าให้แก่ผู้น าเข้า (ภาพผนวกที่ 4) และด าเนินการ
สุ่มตัวอย่าเพ่ือตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ า และตรวจสารปนเปื้อนสาร
ตกค้างในสัตว์น้ า  
 อุปกรณ์การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
        (1) ถุงพลาสติกส าหรับใส่ตัวอย่าง 
      (2) ถุงมือยางปลอดเชื้อ 
       (3) หนังยางส าหรับรัดถุง 
       (4) กล่องพลาสติกปิดสนิท ส าหรับใส่อุปกรณ์ในการสุ่มเก็บตัวอย่าง 
      (5) ภาชนะท่ีสามารถรักษาความเย็นของตัวอย่างที่อุณหภูมิ 12-15 องศาเซลเซียส เช่น กล่องโฟม 
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 การเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์น้ า  การเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพสัตว์น้ า  
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าด าเนินการตามเงื่อนไขวิธีการเก็บตัวอย่างแบบเข้มข้นตามเว็ปไซต์ของกองควบคุม
การค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต   
 (5) วิธีเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าในระหว่างการน าส่งวิเคราะห์ 
 เมื่อสุ่มตัวอย่างเรียบร้อยควรท าการบรรจุตัวอย่างต้องแยกตัวอย่างแต่ละตัวอย่างไม่ให้สัมผัสกันเพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคซึ่งจะมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค ใส่ในถุงพลาสติกท่ีสะอาด รัดปากถุงให้
เรียบร้อยแล้วแช่ในกรณีที่ไม่สารถส่งตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการได้ในวันที่เก็บตัวอย่าง ให้แช่
ตัวอย่างในตู้แช่ที่สามารถรักษาอุณหภูมิไว้ได้ที่ประมาณ 4   C 
 (6). การน าส่งตัวอย่างเพ่ือขนส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างที่น าส่งถึงห้องปฏิบัติการต้อง
อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามลักษณะของผลิตภัณฑ์เพ่ือป้องกันการเสื่อมสภาพของตัวอย่าง โดยการบรรจุตัวอย่าง
สินค้าลงในกล่องโฟมและปิดฝากล่องให้มิดชิด หรือภาชนะบรรจุอ่ืนใดที่ปิดมิดชิดและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 
และต้องมีการควบคุมอุณหภูมิตามสภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง ปิดภาชนะบรรจุด้วยเทปกาวพร้อมทั้งเซ็นชื่อ
เจ้าหน้าที่ก ากับบนเทปกาวเพ่ือป้องกันการสับเปลี่ยนตัวอย่าง แล้วน าส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด 
 (7) เจ้าหน้าทีด่่านตรวจสัตว์น้ าจัดท าหนังสือการเก็บตัวอย่างในระบบ FSW และแจ้งให้ผู้น าเข้าทราบ
และลงลายมือชื่อในหนังสือสุ่มเก็บตัวอย่างพร้อมจัดเก็บส าเนาหนังสือดังกล่าวไว้ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ า แล้วจึงจัดท า
หนังสือน าส่งตัวอย่างให้แก่ห้องปฏิบัติการต่อไป พร้อมส่งข้อมูลการส่งตัวอย่างให้แก่หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์  
ในระบบ FSW  
 (8) ห้องปฏิบัติการในการน าส่งตัวอย่าง  
 (8.1) ตรวจพิสูจน์โรค ณ ห้องปฏิบัติการของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า และกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 - ด่านตรวจสัตว์น้ าภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 และด่านตรวจสัตว์น้ าภายใต้
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (ยกเว้นด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่งห้องปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า กรุงเทพ 
 - ด่ านตรวจสัตว์น้ าจั งหวัดสมุทรสาคร และด่ านตรวจสัตว์น้ าจั งหวัดประจวบคี รีขันธ์   
ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) หรือที่ใกล้เคียง 
 - ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดระนอง ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 - ด่านตรวจสัตว์น้ าภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 และด่านตรวจสัตว์น้ าภายใต้
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (ยกเว้นด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่งห้องปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า กรุงเทพ และศูนย์วิจัยและพัมนาสัตว์น้ า
ชายฝั่งฉะเชิงเทรา 
 (8.2) ตรวจสารปนเปื้อนสารตกค้าง ณ ห้องปฏิบัติการของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
 - ด่านตรวจสัตว์น้ าภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 และด่านตรวจสัตว์น้ าภายใต้
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (ยกเว้นด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่งห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรุงเทพ  
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 - ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสมทุรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สมุทรสาคร 
 - ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดระนอง ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สุราษฎร์ธานี 
 - ด่านตรวจสัตว์น้ าภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 และด่านตรวจสัตว์น้ าภายใต้
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (ยกเว้นด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สงขลา  
 (9) เมื่อได้รับผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
พิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์และด าเนินการ ดังนี้ 
 กรณีตรวจไม่พบโรค ไม่พบสารปนเปื้อนสารตกค้างเกินมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
จัดท าบันทึกถอนกักกันและแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ผู้น าเข้าทราบ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้กอง
ควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตทราบต่อไป  
 กรณีตรวจพบโรค ไม่พบสารปนเปื้อนสารตกค้างเกินมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
พิจารณาว่าตรวจพบโรคไวรัส MINV หรือไม่  
 หากไม่พบผู้น าเข้าสามารถน าไปแปรรูปเป็นสินค้าปลอดภัยจากเชื้อโรค (Safe commodity) โดย
การต้มสุกในสถานที่ที่ก าหนดภายใต้การควบคุมของด่านตรวจสัตว์น้ าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อปฏิบัติใน
การแปรรูปกุ้งที่ตรวจพบเชื้อเป็นผลิตภัณฑ์กุ้งต้มสุก (ภาคผนวก ต) และรายงานผลการด าเนการให้กองควบคุม
การค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตทราบต่อไป 
 หากตรวจพบโรคไวรัส MINV ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าด าเนินการ ดังนี้ 
  1. จัดท าบันทึกแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ผู้น าเข้าทราบและยังไม่ถอนกักกัน  
  2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท าลาย โดยคณะกรรมการที่เสนอแต่ตั้งควรประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์  
  3. เมื่อได้รับค าสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าก าหนดการในการ
ท าลายและแจ้งผู้น าเข้าทราบโดยจัดท าบันทึกสั่งท าลายสัตว์และซากสัตว์ และแจ้งคณะกรรมการทราบ 
  4. คณะกรรมการ ควบคุมสัตว์น้ าไปท าลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการท าลายหรือ
จัดการโดยวิธีอ่ืนซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกยึดหรืออายัดไว้กรณีน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ภาคผนวก ฏ)  
  5. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจัดท ารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และการด าเนินการในการ
ท าลายให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตทราบต่อไป 
 กรณีตรวจพบสารปนเปื้อนสารตกค้างเกินมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจัดท าหนังสือผ่าน
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต แจ้งคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือพิจารณาท าลายหรือด าเนินการ
อ่ืนใดตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
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 3. การด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิด  
 3.1 หลักกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 หลักกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องการเข้าตรวจสอบยานพาหนะหรือสถานที่ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
หรือผู้ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายจะต้องทราบหลักกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือ ต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้แก่ การค้น การจับ ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  
  3.1.1 การค้นบุคคลในที่สาธารณสถาน (ป.วิ.อาญา มาตรา 93)   
 สาธารณสถาน หมายความว่า สถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ (ป.อาญา มาตรา 1(3))  
 (1) โดยหลัก ห้ามค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน  
 (2) ข้อยกเว้นที่สามารถค้นบุคคลในที่สาธารณสถาน ประกอบด้วยหลัก 2 ประการ คือ  
 - ต้องเป็นกรณีเจ้าพนักงานปกครอง/ต ารวจ เป็นผู้ค้น (ราษฎรค้นไม่ได้) 
 - ต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในครอบครองเพ่ือจะใช้ในการกระท าผิด หรือ ได้มาโดย
การกระท าผิด หรือมีไว้เป็นความผิด   
 3.1.2 การค้นในที่รโหฐาน 
 ที่รโหฐาน หมายความว่า ที่ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่สาธารณสถาน ดั่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา (ป.วิ.
อาญามาตรา 2 (13)) ดังนั้น ที่รโหฐาน จึงหมายถึง สถานที่ที่ประชาชนไม่มีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ เช่น 
บ้านพักอาศัย, สถานที่ส่วนบุคคล, สถานประกอบการ เป็นต้น  
 หลักในการค้นที่รโหฐาน 
 (1) ต้องเป็นการค้นโดย พนักงานฝ่ายปกครอง/ต ารวจ 
 (2) ต้องมีหมายค้น/ค าสั่งศาล มิฉะนั้นจะกระท ามิได้ 
 เหตุในการขอออกหมายค้น     
 (1) เพ่ือพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือ
พิจารณา   
 (2) เพ่ือพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้
ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระท าความผิด    
 (3) เพ่ือพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย     
 (4) เพ่ือพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ     
 (5) เพ่ือพบและยึดสิ่งของตามค าพิพากษาหรือตามค าสั่งศาล 
 ข้อยกเว้นการค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้น (ป.วิ อาญา ม.๙๒)     
 (1) กรณีความผิดซึ่งหน้า      
 - ปรากฏความผิดซึ่งหน้าในที่รโหฐานนั้น      
 - ผู้กระท าความผิดซึ่งหน้า ขณะถูกไล่จับกุมหนีเข้าไป/ มีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าเข้าไปซุกซ่อนตัว 
 (2) กรณีไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าแต่มีพฤติการณ์ว่ามีเหตุร้ายโดยมีเสียงร้องให้ช่วย หรือมีเสียง หรือ
พฤติการณ์แสดงว่ามีเหตุร้ายในที่รโหฐานนั้น 
 (3) กรณีมีสิ่งของผิดกฎหมาย/ของกลาง 
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 - มีสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด/ได้มาจากการกระท าความผิด/ได้ใช้กระท าความผิด หรือ มีไว้เพ่ือใช้
กระท าความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดซุกซ่อนอยู่ 
 - ประกอบกับมีเหตุอันควรสงสัยว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะขอหมายค้นได้ สิ่งของนั้นจะถูก
โยกย้าย/ท าลายเสียก่อน 
 (4) กรณีผู้ถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78 
 เจ้าบ้าน ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 92 (5) หมายความถึง ผู้เป็นหัวหน้าของบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในบ้าน
หลังนั้นและรวมตลอดถึงคู่สมรสของผู้เป็นหัวหน้าเท่านั้น เพราะบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการครอบครอง
บ้านและปกครองผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น แต่ไม่รวมถึงผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นทุกคน 
 (5) กรณีได้รับความยินยอม 
 ตามรัฐธรรมนูญนั้น บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในเคหสถานและจะเข้าไปโดยปราศจากความยินยอม
ของผู้ครอบครองจะกระท ามิได้ ในทางตรงข้ามหากผู้ครอบครองให้ความยินยอมก็สามารถกระท าได ้
 ขั้นตอนการตรวจค้น   
 (1) พนักงานผู้ค้นต้องแสดงหมาย และความบริสุทธิ์ก่อนลงมือท าการตรวจค้น  
 (2) การค้นต้องกระท าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก เว้นแต่ เมื่อลงมือค้นตั้งแต่กลางวันและ ยังท า
การค้นไม่เสร็จ    
 (3) เมื่อตรวจค้นเสร็จต้องบันทึกรายละเอียดของการตรวจค้น และสิ่งของที่ค้นได้ต้องท าบัญชี 
รายละเอียดไว้   
 (4) อ่านบันทึกการตรวจค้นและบัญชีสิ่งของให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือผู้ต้องหาลงชื่อรับรอง 
 3.1.3 การจับ 
 หลักในการจับกุม 
 (1) จะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือค าสั่งศาลมิได้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตาม ป.วิอาญา มาตรา 78 
 (2) การจับบุคคลใดในที่รโหฐานนอกจากมีหมายจับแล้ว จะต้องมีการค้นโดยชอบ  (ป.วิ.อาญา 
มาตรา 81, 92) 
 เหตุแห่งการออกหมายจับ (ป.วิ.อาญา มาตรา 66)     
 ต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลน่าจะกระท าความผิดอาญา   
 (1) กรณีเป็นความผิดอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกิน ๓ ปี     
 เจ้าพนักงานสามารถยื่นค าร้องต่อศาลได้โดยไม่ต้องดูพฤติการณ์อ่ืนใด  
 (2) กรณีเป็นความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี     
 ต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้กระท าความผิดมีพฤติการณ์พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ดังตอ่ไปนี้      
 - มีพฤติการณ์จะหลบหนี/ มีข้อสันนิษฐานว่าจะหลบหนี ดังนี้        
  1) ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง        
  2) ไม่มาตามหมายเรียก/ตามนัด โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร       
 - มีพฤติการณ์จะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน       
 - มีพฤติการณ์ที่จะก่อเหตุอันตรายประการอ่ืน 
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 ข้อยกเว้นการจับโดยไม่ต้องมีหมายจับ (ป.วิ.อาญา มาตรา 78)  
 (1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้า     
 ความผิดซึ่งหน้า ได้แก่ ความผิดซึ่งเห็นขณะก าลังกระท าหรือพบในอาการใด ซึ่งแทบ จะไม่มีความ
สงสัยเลยว่าเขาได้กระท าผิดมาแล้วสด ๆ (ป.วิ.อาญา มาตรา 80 ว.1) ในกรณีไม่เป็นความผิดซึ่งหน้าแต่กฎหมายให้
ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า มีองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการคือ 
  ก. ต้องดูพฤติการณ์ของบุคคลผู้กระท าความผิด     
  1) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดั่งผู้กระท าผิดโดยมีเสียงร้องเอะอะ     
  2) เมื่อพบบุคคลแทบจะทันทีทันใดหลังจากกระท าผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ และมี
สิ่งของที่ได้มาจากการกระท าผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธ/วัตถุ อย่างอ่ืน อันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระท าผิด 
หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวผู้นั้น 
  ข. ต้องเป็นความผิดที่ระบุไว้ในบัญชีท้าย ป.วิ.อาญา 
 (2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอ่ืน อันสามารถอาจใช้ในการกระท าความผิด 
 (3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้น แต่มีความจ า เป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออก       
หมายจับบุคคลนั้นได ้
 (4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หนี/จะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราว 
  
 3.2 การด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
 เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้กล่าวตอนต้น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบพบการกระท าความผิด ซึ่งการกระท าความผิดดังกล่าว เป็นความผิดซึ่งหน้าในที่รโหฐาน หมายถึง 
ความผิดซึ่งเห็นขณะก าลังกระท าหรือพบในอาการใด ซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระท าผิดมาแล้วสด ๆ  
(ป.วิ.อาญา ม.80 ว.1) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
2558 มีอ านาจตามมาตรา มาตรา 102 มาตรา 105 และมาตรา 109 โดยฐานในการกระท าความผิดซึ่งเป็นการ
กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออก ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังตารางที ่6 
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ตารางที่ 6 ฐานในการกระท าความผิดซึ่งเป็นการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออก ตามพระราช
 ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ฐานความผิด มาตรา บทก าหนดโทษ 
1. น า เ ข้ า  ส่ ง อ อ ก  น า ผ่ า น  ห รื อ
ครอบครอง สัตว์น้ าที่หายาก หรือสัตว์
น้ าที่อันตรายต่อระบบนิเวศน์ โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ ที่ อธิบดี
มอบหมาย 

มาตรา 65 วรรคสอง 
พรก.การประมง พ.ศ. 
2558 แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข
เพ่ิมเติม 

มาตรา 144 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 64 หรือ
มาตรา 65 วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จ าคุก ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่ง
ล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2. น าเข้าสัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
โ ดย ไม่ ได้ รั บอนุญาตจากพนั ก ง าน
เจ้าหน้าที ่

มาตรา 92 วรรคหนึ่ง 
พรก.การประมง พ.ศ. 
2 5 5 8  แ ล ะที่ แ ก้ ไ ข
เพ่ิมเติม 

มาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 วรรค
หนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ า 
หรือเอกสารอ่ืนใดตามมาตรา 92 วรรค
สอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้า
เท่าของมูลค่าสัตว์น้ า 

3. แสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ า 
หรือเอกสารอ่ืนใดประกอบการน าเข้า 
ปลอม หรือเป็นเท็จ 

มาตรา 92 วรรคหนึ่ง 
พรก.การประมง พ.ศ. 
2 5 5 8  แ ล ะที่ แ ก้ ไ ข
เพ่ิมเติม 

มาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 วรรค
หนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ า 
หรือเอกสารอ่ืนใดตามมาตรา 92 วรรค
สอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้า
เท่าของมูลค่าสัตว์น้ า 

 
 ในการแจ้งข้อกล่าวหาทุกครั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ครบทุกข้อกล่าวหา หากแจ้งไม่ครบทุกข้อกล่าวหา
ทุกมาตราและทุกข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการส่งพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนไม่ได้สอบสวนถึง 
ข้อกล่าวหาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้ง เนื่องจากไม่ทราบได้นั้น พนักงานอัยการไม่สามารถฟ้องผู้ต้องหาได้  
ในข้อหาที่ไม่ได้แจ้ง  
 ในการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับพระราชก าหนดการประมง และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรมประมงได้ก าหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การด าเนินคดีและมาตรการทางปกครองตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ถ) และค าสั่ง คสช.ที่ 22/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 (ภาคผนวก ท) 
 ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าด าเนินการ และจัดเตรียมเอกสารและพยานหลักฐานในการด าเนินการร้อง
ทุกข์กล่าวโทษ โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าต้องพิจารณาฐานในการกระท าความผิดตามที่กล่าวมาข้างต้น และ
ด าเนินการตามขัน้ตอน (ภาพที่ 4) ดังนี้ 
 1. ยึดหรืออายัดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยจัดท าบันทึก
ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตามแบบแนบท้ายระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับ
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การด าเนินคดีและมาตรการทางปกครองตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 โดยของกลางที่เป็นการกระท าความผิดหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งยึดไว้ตามอ านาจในมาตรา 105 (2) โดยในการยึดให้เจ้าของเป็น
ผู้ดูแลรักษาสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้อยู่ในสภาพเดิม และรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น แต่หากในกรณี
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าสามารถจัดเก็บและดูแลรักษาสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้อยู่ในสภาพเดิมได้  
ก็สามารถยึดมาดูและรักษา ณ ด่านตรวจสัตว์น้ าได้ กรณีที่ผู้น าเข้าหรือผู้ประกอบการ และด่านตรวจสัตว์น้ าไม่มี
ความสามารถในการดูแลรักษาและผู้น าเข้าร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้น 
ออกขายทอดตลาดได้ ในกรณีขายทอดตลาดผู้น าเข้าจะซื้อหรือรับโอนสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นไม่ได้ ตาม
ความในมาตรา 105 วรรคสอง โดยในการขายทอดตลาดให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการ 
ขายทอดตลาดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ธ) 

  ค าสั่งในการยึดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้ท า 3 ฉบับ โดยมอบแก่ผู้รับค าสั่ง 1 ฉบับ ติดไว้ที่ของกลาง 
1 ฉบับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บไว้ 1 ฉบับ 
 2. จัดท าบันทึกการจับกุม และบัญชีของกลาง 
 โดยในการบันทึกจับกุมต้องระบุ ผู้กระท าความผิด วันเวลา สถานที่ที่พบการกระท าความผิด ข้อกล่าวหา 
พฤติการณ์ในการกระท า และจัดท าบัญชีของกลาง ให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบด้วย 
(ภาคผนวก น) 
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบันทึกการจับกุม 
 ป.วิ.อาญา มาตรา 2(20) บัญญัติว่า “ บันทึก หมายความถึง หนังสือที่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจจดไว้เป็นหลักฐานในการสอบสวนความผิดอาญา รวมทั้งบันทึกค าร้องทุกข์และค ากล่าวโทษด้วย” 
 หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บันทึกที่เจ้าพนักงานท าขึ้นต้องมีสาระส าคัญ
และหลักเกณฑ์ดังนี ้
 (1) สถานที่ท าบันทึก  
 (2) วัน เดือน ปี ที่ท าบันทึก  
 (3) ชื่อ และต าแหน่งเจ้าพนักงานผู้ท าบันทึก  
 (4) ลายมือชื่อเจ้าพนักงานผู้ท าบันทึก  
 (5) ต้องเขียนด้วยหมึก หรือพิมพ์ดีด หรือพิมพ์  
 (6) ถ้ามีผิดที่ใด ห้ามมิให้ขูดลบ แต่ให้ขีดฆ่าค าผิดนั้นแล้วเขียนใหม่ แล้วให้เจ้าพนักงาน ผู้แก้ไขนั้นลงนาม
ย่อรับรองไว้ที่ข้างกระดาษ 
 (7) ถ้ามีถ้อยค าตกเติม เมื่อเติมข้อความแล้วเจ้าพนักงานผู้เติมข้อความต้องลงนามย่อ ก ากับไว้ 
 (8) บันทึกท่ีท าต้องใช้ภาษาไทย  
 (9) บันทึกที่ท าขึ้น เจ้าพนักงานต้องอ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟัง ถ้ามีข้อความแก้ไข ทักท้วง หรือเพ่ิมเติม ให้แก้
ให้ถูกต้อง หรือมิฉะนั้นก็ให้บันทึกไว้ และให้ผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อ รับรองว่าถูกต้องแล้ว ถ้าบุคคลที่ต้องลง
ลายมือชื่อในบันทึกไม่สามารถหรือไม่ยอมลง ให้บันทึกหรือรายงานเหตุนั้นไว้ 
 สาระส าคัญที่ต้องระบุในบันทึกการจับกุม 
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 (1) สถานที่ท าบันทึกการจับกุม  
 การท าการบันทึกการจับกุมนั้น จะใช้วิธีเขียนด้วยหมึก หรือพิมพ์ดีด หรือพิมพ์ก็ได้ แต่ จะใช้วิธีเขียนด้วย
ดินสอไม่ได้ (ป.วิอาญา มาตรา 12) ซึ่งในการท าบันทึกการจับกุม จะต้อง ระบุสถานที่ท าบันทึกการจับกุมให้ชัดเจน 
โดยระบุเลขที่หรือสถานที่ ถนน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
 (2) วัน เดือน ปี ที่ 
 การท าบันทึกการจับกุม จะต้องระบุวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่ท าบันทึกการจับกุมให้ชัดเจน เช่น  วันที่ 2 
เมษายน พ.ศ. 2561 ไม่ควรใช้เดือน ปี ย่อ เช่น 2 เม.ย. หรือ 2/4/61 
 (3) ชื่อ และต าแหน่งเจ้าพนักงานผู้จับกุม  
 ต้องระบุชื่อ นามสกุล และต าแหน่งของเจ้าพนักงานผู้จับทุกคนให้ ชัดเจน เช่น นายต้อง รักดี นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ  
 (4) ชื่อ อายุ สัญชาติ และภูมิล าเนาของผู้จับกุม  
 บันทึกการจับกุม ต้องระบุ ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ และภูมิล าเนาของผู้ถูกจับ ทุกคนให้ชัดเจน โดย
ภูมิล าเนาจะต้องระบุ เลขที่ หมู่ที่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ให้ถูกต้อง 
 (5) แจ้งว่าเขาต้องถูกจับ แจ้งข้อกล่าวหา และแจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกจับ  
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ในการจับ โดยให้
เจ้าพนักงานผู้จับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับว่าเขาต้องถูกจับ แล้วให้เจ้าพนักงาน ผู้จับต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับ
ทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้ง ด้วยว่าผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และ
ถ้อยค าของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็น พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้  และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึ กษา
ทนายความหรือ ผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง การจับกุม
ที่สามารถด าเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับ หรือการควบคุม ผู้ถูกจับ หรือท าให้เกิดความ  
ไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เจ้าพนักงานผู้จับอนุญาตให้ ผู้ถูกจับด าเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี 
 (6) การกระท าทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ถูกจับได้กระท าความผิด  
 การกระท าทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ถูกจับได้กระท าความผิด ก็คือ การกระท าที่ครบองค์ ประกอบความผิด
ตามท่ีกฎหมายได้บัญญัติไว้ 
 (7) วัน เดือน ปี และเวลา  ตลอดจนสถานที่ซึ่งเกิดการกระท าความผิดและจับกุม  
 บันทึกการจับกุมต้องระบุ  วัน เดือน ปี  และเวลา ตลอดจนสถานที่ที่เกิดการกระท าให้ชัดเจน ในเรื่อง
เวลานั้น หากทราบว่าเป็นเวลากี่นาฬิกา ก็ให้ระบุลงไป เช่น 10.30 น. หากไม่ทราบ เวลาแน่ชัด ก็อาจระบุช่วงเวลา 
เช่นเวลา 10.00-11.00 น. แต่ถ้าช่วงเวลาก็ไม่ทราบ ก็อาจระบุ กว้างๆ เช่น เวลากลางวัน เวลากลางคืนก่อนเที่ยง 
เวลากลางคืนหลังเที่ยงส่วนสถานที่กระท าความผิดก็ต้องระบุให้ชัดเจน ส าหรับวันเดือนปี เวลา และสถานที่ท าการ
จับกุม หากต่างกับวันเดือนปี เวลา และสถานที่กระท าความผิด ก็ต้องระบุให้ชัดเจนในท านองเดียวกัน 
 (8) ของกลาง  
 บันทึกการจับกุม จะต้องระบุของกลางในการกระท าความผิดให้ชัดเจน โดยระบุ ชนิด จ านวน ขนาด และ
รายละเอียดเกี่ยวกับของกลาง 
 (9) ถ้อยค าของผู้ถูกจับ  
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 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 84 วรรคสี่ บัญญัติว่า "ถ้อยค าใด ๆ ที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อ
เจ้าพนักงานผู้จับ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ ต ารวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับ ถ้าถ้อยค านั้นเป็นค า
รับสารภาพของผู้ถูกจับว่า ตนได้กระท าความผิด ห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่ถ้าเป็นถ้อยค าอ่ืน จะรับฟัง
เป็น พยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา 83 
วรรคสอง แก่ผู้ถูกจับ แล้วแต่กรณี" ดังนั้น แม้ว่าผู้ถูกจับจะให้ถ้อยค ารับสารภาพว่าตนได้กระท าความผิดตามที่เจ้า
พนักงาน ผู้จับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหา ก็ไม่ควรระบุค ารับสารภาพว่าได้กระท าความผิดของผู้ถู กจับในบันทึก การ
จับกุม เนื่องจาก มาตรา 84 วรรคสี่ดังกล่าว ห้ามมิให้รับฟังค ารับสารภาพของผู้ถูกจับ ว่า ตนได้กระท าความผิด  
แต่ถ้าเป็นถ้อยค าอ่ืน จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ ความผิด ของผู้ถูกจับได้ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิ  
ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา 83 วรรค สอง แก่ผู้ถูกจับแล้วแต่กรณี ฉะนั้นเมื่อเจ้าพนักงานผู้จับ 
ได้มีการแจ้งสิทธิตามมาตรา 83 วรรค สองแก่ผู้ถูกจับแล้ว หากผู้ถูกจับให้ถ้อยค าอ่ืนที่ไม่ใช่ค ารับสารภาพว่าตน  
ได้กระท า ความผิด จึงเป็นถ้อยค าที่รับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้ 
 (10) พยานหลักฐาน  
 พยานหลักฐาน  แบ่งออกได้  3 ประเภท คือ  
 - พยานบุคคล  
 - พยานเอกสาร  
 - พยานวัตถุ  
 พยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคลที่พบเห็นการกระท าผิด บุคคลที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ ให้ระบุชื่อ นามสกุล 
อายุ ภูมิล าเนา และถ้อยค าเป็นพยานลงในบันทึกการจับกุม หากถ้อยค าของพยานที่ให้การนั้นยาวมาก ไม่สะดวก
ในการระบุไว้ในบันทึกการจับกุม ก็ให้ บันทึกถ้อยค าพยานไว้อีกแผ่นหนึ่งก็ได้  
 พยานเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น แผนที่ เอกสารราชการต่าง ๆ ให้แนบรวมไว้กับบันทึกการจับกุม  
 พยานวัตถุ ได้แก่ ของกลาง และบรรดาสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท า ความผิด ให้ระบุไว้ใน
บันทึกการจับกุมให้ครบถ้วนชัดเจน เช่น สัตว์น้ าที่ยังมิได้แปรรูป ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และยานพาหนะ ฯลฯ 
 (11) ข้อเท็จจริง และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด และการจับกุม ให้ ระบุ ในบันทึก
การจับกุม เช่น รถยนต์ได้คลุมผ้าใบมิดชิด เจ้าพนักงานผู้จับได้ส่งสัญญาณมือ ให้รถยนต์ที่ถูกจับขับขี่มาหยุด แต่ผู้
ถูกจับไม่ยอมหยุดกลับเร่งความเร็ว เป็นต้น 
 (12) ลายมือชื่อผู้ถูกจับ  
 ให้ผู้ถูกจับลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุมทุกคน โดยวงเล็บชื่อ นามสกุล ของผู้ถูกจับ ไว้ด้านล่างของ
ลายมือชื่อผู้ถูกจับ หากผู้ถูกจับไม่ยอมลงลายมือชื่อ  ก็ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่สามารถ 
ลงลายมือชื่อได้ เช่น เขียนหนังสือไม่ได้เช่นนี้ ก็ให้ผู้ถูก จับพิมพ์ลายนิ้วมือโดยใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายหรือขวาก็ได้ แทน
การลงลายมือชื่อ แล้วบันทึกไว้ด้านล่าง ลายพิมพ์นิ้วมือดังกล่าวว่า ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย/ขวา ของ (นาย นาง 
นางสาว) ผู้ถูกจับ 
 (13) ลายมือชื่อเจ้าพนักงานผู้จับ   
 ผู้บันทึก ผู้อ่าน และพยาน เจ้าพนักงานผู้จับกุม ผู้บันทึก ผู้อ่าน และพยาน ต้องลงลายมือชื่อในบันทึกการ
จับกุม 
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 (13) การเขียนแผนที่เกิดเหตุ  
 แผนที่เกิดเหตุนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกการจับกุม ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึง สถานที่ หรือต าแหน่ง
ของการกระท าความผิด (ที่เกิดเหตุ) และสถานที่หรือต าแหน่งที่จับกุม ดังนั้นการเขียนแผนที่ เกิดเหตุจึงต้องเขียน
ให้ชัดเจน และต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะทราบ ได้ว่า สถานที่ หรือต าแหน่งของการกระท าความผิดหรือจับกุม
อยู่ที่ใด 
 3. จัดเตรียมส าเนากฎหมายตามฐานความผิดที่พบการกระท าความผิดพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือแสดงต่อพนักงานสอบสวน ดังนี้ 
  3.1 บทมาตราที่กระท าความผิด  
  3.2 บทมาตราทีก่ าหนดโทษ 
 4. จัดเตรียมประกาศที่แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และอ านาจหน้าที่ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 - ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ี 907/2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 
 5. ในระหว่างการตรวจสอบและการยึดอายัด และการปฏิบัติงานขณะจับกุมให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
ถ่ายภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในการร้องทุกข์กล่าวโทษ 
 6. หลังจากได้ด าเนินการและจัดเตรียมจัดเตรียมเอกสารและพยานหลักฐานเพ่ือร้องทุกข์กล่าวโทษ เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าควบคุมผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของ ไปพบพนักงานสอบสวนในท้องที่
ที่ความผิดเกิดเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย  
 7. ในการพบพนักงานสอบสวน ณ สถานีต ารวจท้องที่ความผิดเกิด ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งแก่
พนักงานสอบสวน ในส่วนของอ านาจในการเปรียบเทียบปรับ ตามมาตร 107 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส าหรับคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์วิธีการในการเปรียบเทียบปรับให้ด าเนินการตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก บ) ประกอบค าสั่ง คสช.ที่ 22/2560 ลงวันที่ 4 
เมษายน 2560 ที่ก าหนดให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการเปรียบเทียบ และเปรียบเทียบให้แล้ว
เสร็จภายใน 3 วัน 
 8. หลังจากร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
ด าเนินการ ดังนี้ 
 - ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยส าเนาบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับ
คดีส่งไปยังกองกฎหมายหรือส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตาม
ข้อ 15 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินคดีและมาตรการทางปกครองตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
เพ่ือด าเนินการเปรียบเทียบต่อไป 
 - เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยส าเนาบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับคดี
ส่งไปยังกองกฎหมาย เพ่ือรายงานการกระท าความผิดตาม พรก. การประมง ตามข้อ 19 ค าสั่ง คสช.ที่ 10/2558 
ภายใน 48 ชั่วโมง 



42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 การเตรียมเอกสารหรือพยานหลักฐานและข้ันตอนการร้องทุกข์กล่าวโทษตามพระราชก าหนดการ
 ประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. จัดท ารายงานการด าเนินคดี  

การร้องทุกข์กล่าวโทษ 

2. แนะน าตนเอง  โดยแจ้งให้พนักงาน
สอบสวนทราบถึงกรณีความผิดที่เกิดขึ้น 

 

การเตรียมเอกสารหรือพยานหลักฐาน 

1. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมน าตัวผู้กระท า
ความผิดพร้อมของกลาง ไปยังสถานี
ต ารวจท้องที่ความผิดเกิด 

 

3. ให้การต่อพนักงานสอบสวนตาม
ความเป็นจริง  
- โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุก
ขั้นตอน พร้อมทั้งระบุความผิดของ
ผู้ต้องหา  
- มอบเอกสารหรือพยานหลักฐาน 
ให้แก่พนักงานสอบสวน 

 

4. พนักงานสอบสวนด าเนินการ
สอบสวน บันทึกค าให้การ จัดท าบัญชี
ของกลาง และลงบันทึกประจ าวัน 
ที่ที่ความผิดเกิด 

5. เจ้าหน้าทีด่่านตรวจสัตว์น้ าผู้
กล่าวโทษ ยื่นความจ านงขอถ่ายส าเนา 
บันทึกประจ าวันเกี่ยวกับคดีดังกล่าว 

 

   เอกสารหรือพยานหลักฐานที่ใช้ในการ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย มีดังนี้ 
1. บันทึกการจับกุม  
2. บัญชีของกลางคดีอาญาและของกลางที่
ตรวจยึด  
3. พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ กฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง   
- บทมาตราก าหนดความผิด     
- บทมาตราก าหนดโทษ 
4. ค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และอ านาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
- ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 
907/2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
- มาตรา 102 105 และ 109 พระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
5. ภาพการปฏิบัติงาน 
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 3.3 การด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบการกระท าความผิด ซึ่งการกระท าความผิดดังกล่าว เป็นความผิด 
ซึ่งหน้าในที่รโหฐาน หมายถึง ความผิดซึ่งเห็นขณะก าลังกระท าหรือพบในอาการใด ซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่า
เขาได้กระท าผิดมาแล้วสด ๆ (ป.วิ.อาญา ม.80 ว.1) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าซึ่งเป็นสัตวแพทย์และสารวัตรตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีอ านาจตามตามมาตรา 40 และมาตรา 41 โดยฐานในการกระท า
ความผิดซึ่งเป็นการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออก ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 
2558 ดังตารางที ่7 
 
ตารางท่ี 7 ฐานในการกระท าความผิดซึ่งเป็นการกระท าความผิดที่เก่ียวข้องกับการน าเข้าส่งออก  
    ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
 

ฐานความผิด มาตรา บทก าหนดโทษ 
1. น าเข้าสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต จากอธิบดีหรื อผู้ ซึ่ งอธิบดี
มอบหมาย 

31 พรบ. โรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558 

มาตรา 68 ผู้ใดน าเข้า ส่งออกหรือน า
ผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2. ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วย
ก า ร น า เ ข้ า  น า อ อก  ห รื อ น า ผ่ า น
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 
2544 

32 พรบ. โรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558 

มาตรา 69 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 
31 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 หรือฝ่า
ฝืนประกาศ ของอธิบดีที่ออกตามมาตรา 
33 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

 
 ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าด าเนินการ และจัดเตรียมเอกสารและพยานหลักฐานในการด าเนินการ 
ร้องทุกข์กล่าวโทษ โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าต้องพิจารณาฐานในการกระท าความผิดตามที่กล่าวมาข้างต้น 
และด าเนินการตามขั้นตอน (ภาพที ่5) ดังนี้ 
 1. ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยจัดท าบันทึกยึดหรือ
อายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามแบบฟอร์ม (ภาคผนวก ป) 
  2. จัดท าบันทึกการจับกุม และบัญชีของกลาง 
 โดยในการบันทึกจับกุมต้องระบุ ผู้กระท าความผิด วันเวลา สถานที่ที่พบการกระท าความผิด ข้อกล่าวหา 
พฤติการณ์ในการกระท า และจัดท าบัญชีของกลาง ให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบด้วย 
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(ภาคผนวก น) ส าหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบันทึกการจับกุมดู ข้อ 2 การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3. จัดเตรียมส าเนากฎหมายตามฐานความผิดที่พบการกระท าความผิดพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 เพ่ือแสดงต่อพนักงานสอบสวน ดังนี้ 
  3.1 บทมาตราที่กระท าความผิด  
  3.2 บทมาตราทีก่ าหนดโทษ 
 4. จัดเตรียมประกาศที่แต่งตั้งสารวัตรและสัตวแพทย์ และอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558 
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 
2558 พ.ศ. 2560  
 - และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 
 -  มาตรา 40 และ 41  
 5. ในระหว่างการตรวจสอบและการยึดอายัด และการปฏิบัติงานขณะจับกุมให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
ถ่ายภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในการร้องทุกข์กล่าวโทษ 
 6. หลังจากได้ด าเนินการและจัดเตรียมเอกสารและพยานหลักฐานเพ่ือร้องทุกข์กล่าวโทษ เสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้วให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าควบคุมผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของไปพบพนักงานสอบสวน ในท้องที่ท่ีความผิด
เกิดเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย  
 7. กรณีที่เป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษตามมาตรา 32 ในการพบพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวน  
ณ สถานีต ารวจท้องที่ความผิดเกิด ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งแก่พนักงานสอบสวน ในส่วนของอ านาจ 
ในการเปรียบเทียบปรับ ตามมาตรา 77 “ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวน 
ที่ เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญา” ส าหรับการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคผนวก ผ) 
 8. หลังจากร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
จัดท ารายงานการด าเนินคดี เสนอผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะตามข้ันตอน จนกว่าการด าเนินคดีนั้นสิ้นสุด 
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ภาพที ่5 การเตรียมเอกสารหรือพยานหลักฐานและข้ันตอนการร้องทุกข์กล่าวโทษตามพระราชบัญญัติ 
  โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
 

6. จัดท ารายงานการด าเนินคดี เสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 

การร้องทุกข์กล่าวโทษ 

2. แนะน าตนเอง  โดยแจ้งให้พนักงาน
สอบสวนทราบถึงกรณีความผิดที่เกิดขึ้น 

 

การเตรียมเอกสารหรือพยานหลักฐาน 

1. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมน าตัวผู้กระท า
ความผิดพร้อมของกลาง ไปยังสถานี
ต ารวจท้องที่ความผิดเกิด 

 

3. ให้การต่อพนักงานสอบสวนตาม
ความเป็นจริง  
- โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุก
ขั้นตอน พร้อมทั้งระบุความผิดของ
ผู้ต้องหา  
- มอบเอกสารหรือพยานหลักฐาน 
ให้แก่พนักงานสอบสวน 

 

4. พนักงานสอบสวนด าเนินการ
สอบสวน บันทึกค าให้การ จัดท าบัญชี
ของกลาง และลงบันทึกประจ าวัน 
ที่ที่ความผิดเกิด 

5. เจ้าหน้าทีด่่านตรวจสัตว์น้ าผู้
กล่าวโทษ ยื่นความจ านงขอถ่ายส าเนา 
บันทึกประจ าวันเกี่ยวกับคดีดังกล่าว 

 

   เอกสารหรือพยานหลักฐานที่ใช้ในการ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย มีดังนี้ 
1. บันทึกการจับกุม  
2. บัญชีของกลางคดีอาญาและของกลางที่
ตรวจยึด  
3. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2535 
และ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
- บทมาตราก าหนดความผิด     
- บทมาตราก าหนดโทษ 
4. ค าสั่งแต่งตั้งสารวัตรและสัตวแพทย์ และ
อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 
แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560  
- และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
-  มาตรา 40 และ 41  
5.  ภาพการปฏิบัติงาน 
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 3.4 การด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบการกระท าความผิด ซึ่งการกระท าความผิดดังกล่าว เป็นความผิด 
ซึ่งหน้าในที่รโหฐาน หมายถึง ความผิดซึ่งเห็นขณะก าลังกระท าหรือพบในอาการใด ซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่า
เขาได้กระท าผิดมาแล้วสด ๆ (ป.วิ.อาญา ม.80 ว.1) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยฐานในการกระท าความผิดซึ่งเป็นการกระท าความผิด 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออก ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ดังตารางที่ 8 
 

ตารางท่ี 8  ฐานในการกระท าความผิดซึ่งเป็นการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออก  
     ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535   
 

ฐานความผิด มาตรา บทก าหนดโทษ 
1. น าเขาสัตว์น้ าที่เป็นสัตวปา หรือ 
ซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด หรือน าผานซึ่งสัตวปาสงวน สัตว
ป่ าคุ้ มครอง  หรือ  ซากของสัตว ป่ า
ดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

23 วรรคหนึ่ ง  พรบ . 
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 

มาตรา 47 ผู้ใดฝาฝนมาตรา 23 
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สี่ปหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

2. การลักลอบน า เข าสัตว ป าสงวน  
สัตวป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตวป่า
ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

23 วรรคสอง  พรบ . 
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 

มาตรา 48 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรค
สอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ต อง
ระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสามปหรือปรับไม่
เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

3. มีไวครอบครองซึ่งสัตวปาสงวน สัตว
ป่าคุ้มครอง ซากของสัตวปาสงวน หรือ
ซากของสัตวป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี 

19 พรบ.  สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2535 

มาตรา 47 ผู้ใดฝาฝืนมาตรา 19 
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สี่ปหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

 
 ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าด าเนินการ และจัดเตรียมเอกสารและพยานหลักฐานในการด าเนินการร้อง
ทุกข์กล่าวโทษ โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าต้องพิจารณาฐานในการกระท าความผิดตามที่กล่าวมาข้างต้น และ
ด าเนินการตามขั้นตอน (ภาพที่ 6) ดังนี้ 
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 1. ยึดหรืออายัดสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่า เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 โดยจัดท าบันทึกยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ตามแบบฟอร์ม (ภาคผนวก ป) 
 2. จัดท าบันทึกการจับกุม และบัญชีของกลาง 
 โดยในการบันทึกจับกุมต้องระบุ ผู้กระท าความผิด วันเวลา สถานที่ที่พบการกระท าความผิด ข้อกล่าวหา 
พฤติการณ์ในการกระท า และจัดท าบัญชีของกลาง ให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบด้วย 
(ภาคผนวก น) ส าหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบันทึกการจับกุมดู ข้อ 2 การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3. จัดเตรียมส าเนากฎหมายตามฐานความผิดที่พบการกระท าความผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535  เพ่ือแสดงต่อพนักงานสอบสวน ดังนี้ 
  3.1 บทมาตราที่กระท าความผิด  
  3.2 บทมาตราทีก่ าหนดโทษ 
 4. จัดเตรียมประกาศที่แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
 5. ในระหว่างการตรวจสอบและการยึดอายัด และการปฏิบัติงานขณะจับกุมให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
ถ่ายภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในการร้องทุกข์กล่าวโทษ 
 6. หลังจากได้ด าเนินการและจัดเตรียมเอกสารและพยานหลักฐานเพ่ือร้องทุกข์กล่าวโทษ เสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้วให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าควบคุมผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของ ไปพบพนักงานสอบสวน ในท้องที่ 
ที่ความผิดเกิดเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย  
 7. หลังจากร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
จัดท ารายงานการด าเนินคดี เสนอผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะตามข้ันตอน จนกว่าการด าเนินคดีนั้นสิ้นสุด 
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ภาพที ่6 การเตรียมเอกสารหรือพยานหลักฐานและข้ันตอนการร้องทุกข์กล่าวโทษตามพระราชบัญญัติสงวนและ
  คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535   

6. จัดท ารายงานการด าเนินคดี เสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 

การร้องทุกข์กล่าวโทษ 

2. แนะน าตนเอง  โดยแจ้งให้พนักงาน
สอบสวนทราบถึงกรณีความผิดที่เกิดขึ้น 

 

การเตรียมเอกสารหรือพยานหลักฐาน 

1. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมน าตัวผู้กระท า
ความผิดพร้อมของกลาง ไปยังสถานี
ต ารวจท้องที่ความผิดเกิด 

 

3. ให้การต่อพนักงานสอบสวนตาม
ความเป็นจริง  
- โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุก
ขั้นตอน พร้อมทั้งระบุความผิดของ
ผู้ต้องหา  
- มอบเอกสารหรือพยานหลักฐาน 
ให้แก่พนักงานสอบสวน 

 

4. พนักงานสอบสวนด าเนินการ
สอบสวน บันทึกค าให้การ จัดท าบัญชี
ของกลาง และลงบันทึกประจ าวัน 
ที่ที่ความผิดเกิด 

5. เจ้าหน้าทีด่่านตรวจสัตว์น้ าผู้
กล่าวโทษ ยื่นความจ านงขอถ่ายส าเนา 
บันทึกประจ าวันเกี่ยวกับคดีดังกล่าว 

 

   เอกสารหรือพยานหลักฐานที่ใช้ในการ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย มีดังนี้ 
1. บันทึกการจับกุม  
2. บัญชีของกลางคดีอาญาและของกลางที่
ตรวจยึด  
3. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535  และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
- บทมาตราก าหนดความผิด     
- บทมาตราก าหนดโทษ 
4. ค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535  
5. ภาพการปฏิบัติงาน 
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 4. การบันทึกผลการตรวจสอบเอกสารและผลการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า การลงนาม
อนุมัติการตรวจปล่อย จัดท้าใบอนุญาต ร.7 และหนังสือ IMD ในระบบ FSW 
 หลังจากท่ีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าได้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าเป็นที่เรียบร้อยและเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจะต้องบันทึกผล
การตรวจสอบเอกสารและการตรวจสอบสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  การลงนามอนุมัติการตรวจปล่อย จัดท า
ใบอนุญาต ร.7 และหนังสือ IMD ในระบบ FSW โดยบันทึกตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. เข้าสู่เมนูด้านซ้ายหัวข้อระบบการตรวจปล่อยสินค้าโดยเลือกหัวข้อย่อยตรวจปล่อยสินค้า 
   1.1 เลือกด่านตรวจสัตว์น้ าและวันที่อนุมัติและกดสัญลักษณ์ส่องกล้อง  
  1.2 ระบบจะขึ้นข้อมูลใบอนุญาตที่จะตรวจปล่อย ให้เลือกสัญลักษณ์กระดาษสีม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2. หัวข้อการตรวจสอบเอกสาร 

• ผ่าน 

• ไม่ผ่าน ให้ระบุเหตุผล 

• หัวข้อการเปิดตรวจสินค้า 
 - ไม่เปิดตรวจสินค้า 
 - เปิดตรวจสินค้า จะข้ึนช่องให้ระบุข้อมูล ดังนี้  
  น้ าหนัก/หน่วย: ให้ระบุน้ าหนักเป็นกิโลกรัมตามที่น าเข้าจริงทั้งหมด  
  จ านวน/หน่วย: ให้ระบุจ านวนตามที่น าเข้าจริงทั้งหมด 
  สุ่มตรวจจ านวน/หน่วย: ให้ระบุจ านวนตามที่สุ่มจริงทั้งหมด 
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 หลักการกรอกข้อมูลหน่วยนับช่องจ านวน/หน่วย:  
 1. กรณีสินค้าประมงน าเข้ามาในรูปแบบเป็นบรรจุหีบห่อให้ระบุข้อมูลหน่วยนับเป็นตรงตามเอกสารแสดง
รายการบรรจุหีบห่อ (packing list) เช่น กล่อง ถัง กระสอบ เป็นต้น 
 2. กรณีสินค้าประมงน าเข้ามาในรูปแบบเทกองให้ระบุข้อมูลหน่วยนับ ดังนี้ 
    2.1 ทางเรือ ระบุหน่วยนับเป็น ล า  
  2.2 ทางรถยนต์/รถบรรทุก ระบุหน่วยนับเป็น คัน 
 หลักการกรอกข้อมูลหน่วยนับชอ่งสุ่มตรวจจ านวน/หนว่ย: ใหร้ะบุหน่วยนับตามรูปแบบจริงทีท่ าการสุ่มตัวอย่าง
สินค้าประมง เช่น กล่อง ถัง กระสอบ กิโลกรัม ตัว เป็นต้น เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนให้ท าการกดบันทึกข้อมูล  
 3. แท็บของเอกสารอ้างอิงให้ใส่ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า และออก ร.7 
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  4. หลังจากกดบันทึกข้อมูล   จะเข้าสู่หน้าจอให้บันทึกจ านวน/ปริมาณสินค้าจริง ดังนี้ 

• จ านวน(จริง) 

• น้ าหนัก(จริง) 

• มูลค่า(จริง) 
เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนให้ท าการกดบันทึก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนให้กดบันทึกข้อมูล  ผลการตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้ า หากมี

ข้อมูลไม่ถูกต้องและต้องการแก้ไขให้กดแก้ไข  หากต้องการแก้ไขข้อมูลจ านวน/ปริมาณสินค้าจริงใหม่ให้กด
บันทึก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. ให้เลือกการด าเนินการ ดังนี้ 

• ผ่าน (ต้องด าเนินการต่อ) โดยด าเนินการออก IMD 
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• ผ่าน (จบสิ้นกระบวนการตรวจปล่อย) 

• ไม่ผ่าน (แจ้งแก้ไข) 

• ไม่ผ่าน (ให้ค าแนะน า) 

• ไม่ผ่าน (ด าเนินคดี) 

• ไม่ผ่าน (ส่งกลับ/ท าลาย) 

• ไม่ผ่าน (อ่ืนๆ) 
  เมื่อเลือกการด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. หลังจากนั้นให้เข้าสัญลักษณ์  เพ่ือท าการบันทึกข้อมูล ดังนี้ 

• เก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง  

• เก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ/ตรวจเบื้องต้น  

• เก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์โรค  
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8. เข้าสัญลักษณ์ การเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 
  ให้กดเครื่องหมาย       เพ่ือสร้างการเก็บตัวอย่าง โดยใส่ข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย  ดังนี้ 

• ประเภทการตรวจ 
- โรค 
- สารตกค้าง 
- ชนิดสาร 
- เคมี 

จ านวน/หน่วย(ตัวอย่าง) : ให้ระบุตามจ านวนและหน่วยนับที่สุ่มตัวอย่าง เช่น 5 ถุง 

• จ านวนรวม/หน่วย: 

• ขนาดบรรจุ/หน่วย: 

• ขอรับตัวอย่าง: ขอรับตัวอย่างคืนไม่ขอรับตัวอย่างคืน 

• เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง 

• หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์ 

• เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนให้ท าการกดบันทึก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ไปที่แถบด้านซ้ายมือของหน้าจอเลือกหัวข้อระบบตรวจปล่อยและเลือกออกใบแจ้งการตรวจ/ใบ
น าส่งตัวอย่าง  
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• เมื่อคลิกเลือกออกใบแจ้งการตรวจ/ใบน าส่งตัวอย่าง ให้เลือกชื่อด่านฯ และวัน/เดือน/ปี วันที่ท า
วันนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• เข้าสัญลักษณ์         

• เลือกประเภทเอกสาร ใบน าส่งตัวอย่าง 

• ตัวอย่าง โดยใส่ข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย  ดังนี้ 
▪ ระเบียบข้อบังคับ 

- น าเข้า 
- ส่งออก 
- น าผ่าน 
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▪ หน่วยงานที่น าส่ง เลือกด่านฯของท่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪ เลขที่ใบน าส่งตัวอย่าง  วัน/เดือน/ปี จะจัดเรียงล าดับให้อัตโนมัติ ส่วน วัน/เดือน/ปี จะ
ขึ้นวันที่กรอกระบบ 

▪ ผู้น าส่ง ชื่อเจ้าหน้าที่ 
▪ หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ เลือกหน่วยงานที่ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ 
▪ หน่วยงานที่บันทึกผลตรวจวิเคราะห์ เลือกหน่วยงานที่น าส่งตัวอย่าง 
▪ ผู้ประกอบการ เลือกชื่อของผู้ประกอบการที่จะส่งตัวอย่าง 
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▪ กลุ่มสินค้าประมง 
- วัตถุอันตราย 
- สัตว์น้ า 
- อาหารสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ให้กดเครื่องหมาย      ด้านล่างซ้ายมือ  
- ใส่เลขใบอนุญาต กด  
- จะข้ึนรายการตัวอย่างที่จะส่ง 
- กด           2 ครั้ง 
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• คลิกเข้าไปในรายการสินค้าตรงเลขที่ในน าส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กด            และสั่งพิมพ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมี 

• คลิก เมนู บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือเข้าสู่หน้าจอรายการบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                1111                               04/05/2561                  นายอดิศรณ์ ปราบแทน                                  นายกร มาสุข                                         
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• บันทึกรับเรื่องที่จะบันทึกผลการวิเคราะห์ 

• เลือกด่านฯ และกด  

• กดสัญลักษณ์          รับเรื่อง  และกด OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• คลิกสัญลักษณ์ บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือเข้าหน้าจอบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• บันทึกผลการวิเคราะห์ กรอกข้อมูล และกด     บันทึก 
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• คลิกสัญลักษณ์      บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ ท้ายแต่ละรายการสินค้า เพื่อเข้าหน้าจอบันทึก
ผลการตรวจแต่ละรายการสินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กด       บันทึกผลการวิเคราะห์ 

•  ส่งผลตรวจการวิเคราะห์ไปลงนาม  
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 9. เข้าสัญลักษณ ์   การเก็บตัวอย่างตรวจกายภาพ/ตรวจเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ใส่จ านวนตัวอย่าง และหน่วยจ านวนตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กด           บันทึก         
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• กด     บันทึกผลการตรวจปล่อย 

 
 
 กด            บันทึก และออก IMD ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• กด         เพ่ือส่งลงนาม 
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• คลิกเข้าไปตรงเลขที่เอกสาร เพ่ือสั่งพิมพ์ใบเก็บตัวอย่างตรวจกายภาพ/ตรวจเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• หลังจากคลิกเข้าไปในเลขที่เอกสาร ให้เลือกไปตรงที่สินค้าสัตว์น้ าที่ท่านเลือกเก็บตัวอย่างตรวจ
กายภาพ/ตรวจเบื้องต้น เข้าสัญลักษณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เข้าสัญลักษณ์      และกด          
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 10. เข้าสัญลักษณ์    การเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์โรค  

• การตรวจสอบเอกสาร :  ผ่าน/ไม่ผ่าน 

• การเปิดตรวจสินค้า : เปิดตรวจสินค้า/ไม่เปิดตรวจสินค้า    

• จึงได้ด าเนินการ : เก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์โรค 

• เจ้าหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้า : ชื่อเจ้าหน้าที่ด่านฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เลือก  ✓  ปกติ/ไม่ปกติ 
- ลักษณะบรรจุภัณฑ์ เลือก เช่น ถุง ถัง และหีบห่อ เป็นต้น  
- สภาพบรรจุภัณฑ์ 
- ส ี
- สภาพทั่วไป 
- กลิ่น 
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• กรณีสินค้ามีชีวิต  เลือก ✓  (เลือกตามลักษณะสภาพสินค้าที่เห็นภายนอก)  

• กดบันทึก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ขั้นตอนการออก IMD กดเข้าไปในสัญลักษณ ์     เพ่ือออก IMD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• คลิ๊ก      เพ่ือเพ่ิมรายการสินค้า   

• เลือก ✓ หน้ารายการสินค้าทั้งหมด  

• กด       บันทึก 

• กด        เพื่อส่งลงนาม 
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• เมื่อลงนามเสร็จแล้วทั้ง ร.7 และ IMD  

• ให้กดเข้าไปใน ร.7 และ IMD  
 

 
 
 
 
 
 

• กด          เพ่ือสั่งพิมพ์ ร.7 และ IMD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร I
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• ตัวอย่าง ร.7 
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• ตัวอย่าง IMD 
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 กรณีสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่น าเข้ามาจากประเทศใบแดงขอสหภาพยุโรป เช่นประเทศกัมพูชา 
ให้ด่านตรวจสัตว์น้ าประทับตรา ไม่สามารถส่งออกไปสหภาพยุโรป (EU)  

11. การอายัดสินค้าสัตว์น้ า 

• ไปแถบด้านซ้ายมือของหน้าจอ 

• เลือกผลการตรวจปล่อยสินค้า 

• เลือกด่านฯ ของท่าน 

• กรอกเลขใบอนุญาตที่จะตรวจปล่อย 5 ตัวท้ายของเลขใบอนุญาต เช่น 00004 

• วันที่ตรวจปล่อย เลือกวันที่อนุมัติในใบอนุญาต 

• กด        เพื่อค้นหาใบอนุญาตที่เราต้องการ 
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• เข้า สัญลักษณ ์   เพ่ืออายัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ชื่อด่านฯ จะขึ้นเองอัตโนมัติ 

• เลขใบอายัดสินค้าจะขึ้นเองอัตโนมัติ 

• การตรวจสอบเอกสาร  
- ผ่าน/ไม่ผ่าน 

• การเปิดตรวจสินค้า 

- น้ าหนัก/หน่วย   
- จ านวน/หน่วย  
- สุ่มตรวจจ านวน/หน่วย 
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• ผลการเปิดตรวจ 

     - ถูกต้องตามท่ีส าแดงไว้  
     - ไม่ถูกต้อง ดังนี้ ชนิดสัตว์น้ าไม่ตรงตามท่ีขออนุญาต ปริมาณ/น้ าหนักไม่ตรงตามท่ีขออนุญาต
และ อ่ืนๆ 

• เจ้าหน้าที่อายัด (เจ้าหน้าที่ของด่านฯ นั้นๆ) 

• จึงได้ด าเนินการ (เลอืกตามที่เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ) 
 - เก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจทางกายภาพ 

 - เก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 

 - อ่ืน ๆ 

• สถานที่อายัด  
• ที่อยู่สถานที่อายัด 

• ห้ามเคลื่อนย้าย/จ าหน่าย/จ่ายแจก เป็นระยะเวลากี่วัน 

• รูปแบบการตรวจ  : ตรวจทุกรายการ/ตรวจบางรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เอกสารอ้างอิง  
• กรอกใบขนสินค้า  

• ใบตราสินค้า 

• ใบแจ้งอนุมัติ ร.6 
• เมื่อกรอกเสร็จให้ กด         บันทึก  
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• เลือก ✓ หน้ารายการสินค้า 

• กด            บันทึกอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วจะได้หน้าต่างดังข้างล่าง 
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• บันทึกการตรวจสินค้าเบื้องต้น 

• เข้าสัญลักษณ์        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• หน่วยงานตรวจสอบสินค้าเบื้องต้น เลือกด่านฯ ของท่าน 

• เลขที่บันทึกการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นกับวันที่จะขึ้นเองอัตโนมัติ 

• ผลการตรวจสินค้าเบื้องต้น    
    - ผ่าน/ไม่ผ่าน 

• ผู้ตรวจสินค้าเบื้องต้น ชื่อเจ้าหน้าที่ด่านฯ 

• ความเห็นเจ้าหน้าที่ (ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ด่านฯ นั้นๆ) 
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• ถ้ามีเครื่องหมาย      ต้องเติมให้หมดทุกช่องเป็นช่องว่างไม่ได้  

• เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้ กด     บันทึก และกด         เพ่ือส่งลงนาม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

 

 
 

คําส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ที่  ๙๐๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  ในมาตรา  ๕  แห่งพระราชกําหนด 
การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกคําสั่งไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  ๑๑๙๔/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐  ธันวาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  เร่ือง  แต่งตั้งพนกังานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัดกรมประมงผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้   
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๑) อธิบดีกรมประมง  รองอธิบดีกรมประมง  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ตรวจราชการกรม  ผู้อํานวยการกอง  
ผู้อํานวยการศูนย์เขต  ผู้อํานวยการศูนย์  หัวหน้าศูนย์  หัวหน้าหน่วย  หัวหน้าด่านซึ่งสังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตลอดเขตท้องที่ทุกจังหวัด   

(๒) นักวิชาการประมง  นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร  นักวิชาการสถิติ  นักวิชาการเผยแพร่  
นักเดินเรือ  นิติกร  เศรษฐกร  นายช่างกลเรือ  เจ้าพนักงานประมง  เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานสถิติ  
เจ้าพนักงานสื่อสาร  เจ้าพนักงานเดินเรือ  นายช่างเคร่ืองกล  และลูกจ้างประจํากองตรวจการประมง   
ผู้ดํารงตําแหน่งนายท้ายเรือ  นายท้ายเรือกลชายทะเล  ช่างเคร่ืองยนต์  ช่างเคร่ืองเรือ  ซึ่งสังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง  กรมประมง  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๖๔  
มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๗  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๕  มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๙  
มาตรา  ๑๐๒  มาตรา  ๑๐๓  มาตรา  ๑๐๔  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๒๐  ตลอดเขตท้องที่ทุกจังหวัด 

(๓) ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  หัวหน้ากลุ่ม  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้าประมงเขตพื้นที่  
นักวิชาการประมง  เจ้าพนักงานประมง  ซึ่งสังกัดสํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ให้มีอํานาจ
หน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๕  
มาตรา  ๘๗  มาตรา  ๙๕  มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๙  มาตรา  ๑๐๒  มาตรา  ๑๐๓  มาตรา  ๑๐๕  
มาตรา  ๑๒๐  ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

(๔) ประมงจังหวัด  หัวหน้ากลุ่ม  ประมงอําเภอ  นักวิชาการประมง  เจ้าพนักงานประมง 
ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค  กรมประมง  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  
มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๗  มาตรา  ๙๕  มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๙  
มาตรา  ๑๐๒  มาตรา  ๑๐๓  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๒๐  ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

(๕) หัวหน้าฝ่าย  นักจัดการงานทั่วไป  เจ้าพนักงานธุรการ  และลูกจ้างประจําผู้ดํารงตําแหน่ง
นายท้ายเรือ  นายท้ายเรือกลชายทะเล  ช่างเคร่ืองเรือ  ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค  กรมประมง  
ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๗  
มาตรา  ๙๕  มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๙  มาตรา  ๑๐๒  มาตรา  ๑๐๓  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๒๐  
ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 
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ข้อ ๓ ให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  
มาตรา  ๑๐๒  มาตรา  ๑๐๓  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๒๐  ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

(๒) นายอําเภอ  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๗๙  
มาตรา  ๑๐๒  มาตรา  ๑๐๓  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๒๐  ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๔ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กฎกระทรวง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้นําเข้า  ส่งออก  นําผ่าน   
เพาะเลี้ยง  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําบางชนิด 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชกําหนด 
การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ํา  ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ํา  ใบอนุญาต

ให้นําผ่านสัตว์น้ํา  ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  หรือใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ําไว้ในครอบครอง  
แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑ 
การขออนุญาตและการอนุญาต 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การนําเข้าสัตว์น้ํา  การส่งออกสัตว์น้ํา  หรือการนําผ่านสัตว์น้ํา 

 
 

ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านซึ่งสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ห้ามการนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านตามมาตรา  ๖๕  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ให้ยื่น  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  กองบริหารจัดการด้านการประมง  กรมประมง   
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ด่านตรวจสัตว์น้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  หรือสํานักงานประมงจังหวัด  

ในกรณีไม่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ํา   
(๓) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
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ข้อ ๓ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตให้นําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านสัตว์น้ําแล้ว  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอรับใบอนุญาต  และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ   

กรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด   

กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าคําขอรับใบอนุญาตน้ันเป็นอันยกเลิกนับแต่
วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๕ การพิจารณาอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห้ามการนําเข้า
ตามมาตรา  ๖๕  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จํานวนสัตว์น้ําที่มีอยู่ในประเทศ  เพื่อตรวจสอบการแพร่พันธุ์ภายในประเทศ  วิธีการสืบพันธุ์  
ความปลอดภัยของสัตว์น้ําที่หายาก  อันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับสัตว์น้ําภายในประเทศ  รวมทั้งสภาพของ
สถานที่เพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ํา  หรือผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ   

(๒) กรณีนําเข้าปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง  ต้องมีหนังสือรับรองการนําปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง
เข้ามาในราชอาณาจักรจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด 

(๓) ห้ามอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําที่ก่อให้เกิดโรคระบาด  ในกรณีไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า
สัตว์น้ํานั้นเป็นโรคระบาด  ผู้นําเข้าสัตว์น้ําต้องย่ืนหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรอง 
สุขศาสตร์ซากสัตว์ซึ่งมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกหรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในวันที่
นําเข้าสัตว์น้ําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา   

ข้อ ๖ การพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห้ามการส่งออก
ตามมาตรา  ๖๕  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชนิดพันธุ์และจํานวนสัตว์น้ําที่มีอยู่ในประเทศ  เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ของพันธุ์สัตว์น้ําที่หายาก  รวมท้ังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ําอื่นและความสมดุลของ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ   

(๒) กรณีการส่งออกปลาทะเลสวยงามต้องได้รับหนังสือรับรองการเพาะพันธุ์จากกรมประมง  
หรือต้องมีเอกสารรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามจากการนําเข้า  หรือเป็นการส่งออกเพื่อการศึกษา  
วิเคราะห์  วิจัย  หรือกรณีอื่นที่มิใช่เพื่อการค้า  แล้วแต่กรณี 

(๓) กรณีการส่งออกผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสําเร็จรูปต้องมีหนังสือรับรองชนิดพันธุ์เปลือกหอย
สําเร็จรูปจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด 
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(๔) กรณีการส่งออกสัตว์น้ําชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นสัตว์น้ํา
ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด 

(๕) กรณีเป็นการส่งออกสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาดต้องได้รับหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์จากกรมประมง  และก่อนการอนุญาตสัตว์น้ํานั้น 
ต้องผ่านการกักกันและกําจัดโรคก่อนการส่งออกตามระยะเวลาและวิธีการที่ประเทศปลายทางกําหนด   

ข้อ ๗ การพิจารณาอนุญาตให้นําผ่านสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห้ามการนําผ่าน
ตามมาตรา  ๖๕  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชนิดพันธุ์และจํานวนสัตว์น้ําต้องตรงกับที่ขออนุญาต  ความปลอดภัยของสัตว์น้ําในประเทศ
และอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์น้ํานั้น 

(๒) กรณีเป็นการนําผ่านสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาดต้องมีหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ซึ่งมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งลงนามรับรอง 
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกหรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับ 
การรับรองจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในวันที่นําผ่านสัตว์น้ําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา   

ข้อ ๘ ในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให้นําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านสัตว์น้ํา  อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน   

ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้นําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่าน
สัตว์น้ํา  ให้แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบด้วย 

ใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ํา  ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ํา  หรือใบอนุญาตให้นําผ่านสัตว์น้ํา   
ให้มีอายุไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตนั้น 

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านสัตว์น้ําต้องแสดงใบอนุญาตต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ําและนําเคลื่อนที่สัตว์น้ําผ่านด่านตรวจสัตว์น้ําตามที่อธิบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนดไว้ในใบอนุญาต  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นหรือโดยสภาพข้อเท็จจริงที่ไม่อาจนํา
สัตว์น้ํานั้นเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ํานั้น  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านสัตว์น้ํา
แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํานั้น  พร้อมทั้งยื่นสําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์
หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  (๓) 

ข้อ ๑๐ การนําเข้าหรือนําผ่านสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาด  ผู้ได้รับใบอนุญาต
ต้องไม่เปิดหรือเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุสัตว์น้ํานั้น  ยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและจําเป็นต้องมีการเปิด
ภาชนะบรรจุสัตว์น้ํา  ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องดําเนินการภายใต้คําสั่งและการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจําด่านตรวจสัตว์น้ําอย่างใกล้ชิด 
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ส่วนที่  ๒ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  หรือการมีสัตว์น้ําไว้ในครอบครอง 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะทําการเพาะเล้ียง  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดห้ามการเพาะเลี้ยง  หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา  ๖๕  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบคําขอ  โดยต้องแจ้ง
ที่มาของสัตว์น้ําที่จะขออนุญาตให้ชัดเจน 

การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ให้ยื่น  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร   
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  สํานักงานประมงจังหวัด 
(๓) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๑๒ การพิจารณาอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยง  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดห้ามการเพาะเลี้ยง  หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา  ๖๕  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จํานวนสัตว์น้ําที่มีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ  เพื่อตรวจสอบการแพร่พันธุ์ภายในประเทศ  
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  วิธีการสืบพันธุ์  ความปลอดภัยของพันธุ์สัตว์น้ําที่หายาก  อันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
กับสัตว์น้ําภายในประเทศ  รวมทั้งสภาพของสถานที่เพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ํา  หรือผลกระทบต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

(๒) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต้องมีการจัดระบบการดูแลสัตว์น้ํา  ความปลอดภัยของพันธุ์สัตว์น้ํา  
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์น้ําภายในประเทศ  รวมทั้งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

(๓) กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาดต้องมีหนังสือรับรองว่า
สัตว์น้ํานั้นไม่มีโรคระบาดจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด  และต้องไม่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
ในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

ข้อ ๑๓ ให้นําความในข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๘  มาใช้บังคับแก่การออกใบอนุญาต 
ให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  หรือใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ําไว้ในครอบครองด้วย 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  ให้ถือว่าได้รับ
ใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ําไว้ในครอบครองด้วย 

ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  หรือใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ําไว้ในครอบครอง  ให้มีอายุสองปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตหรือถือว่าได้รับใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือมีสัตว์น้ําไว้ในครอบครองต้องจัดทํา
บันทึกการเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ําที่เพาะเลี้ยงหรือครอบครองในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวน   
และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ   
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ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือมีสัตว์น้ําไว้ในครอบครองที่ไม่ประสงค์
จะทําการเพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ําแล้ว  ให้นําสัตว์น้ํานั้นส่งมอบให้แก่กรมประมงเพื่อดูแลหรือทําลาย
ตามที่เห็นสมควร   

หมวด  ๒ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๑๖ เม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดแล้ว   
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  ทั้งนี้  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายอาจกําหนดเง่ือนไขที่จําเป็นไว้ท้ายใบอนุญาต  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วย
การประมงไว้ในใบอนุญาตเพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๗ นอกจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ 
ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ท้ายใบอนุญาตด้วย   

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ   
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ณ  สถานที่ 
ตามข้อ  ๒  หรือข้อ  ๑๑  แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว  พบว่าผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต 
และใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญจริง  ให้เสนอความเห็นประกอบ 
การพิจารณาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นคําขอ 

การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม  และระบุคําว่า  “ใบแทน”  หรือ 
ใช้ข้อความอื่นใดทํานองเดียวกันไว้ที่ก่ึงกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต   

ให้นําความในข้อ  ๘  วรรคหน่ึง  มาใช้บังคับกับการออกใบแทนใบอนุญาตโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๙ คําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงน้ี  

ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๒๐ บรรดาคําขอรับใบอนุญาตท่ีได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่า 
เป็นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงน้ีโดยอนุโลม   

ในกรณีที่คําขอตามวรรคหน่ึงมีข้อแตกต่างไปจากคําขอตามกฎกระทรวงน้ี  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอและส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
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ข้อ ๒๑ ผู้ใดทําการเพาะเลี้ยง  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ห้ามการเพาะเลี้ยง  หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา  ๖๕  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
ให้มาย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงน้ีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   
และในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต  ต้องส่งมอบสัตว์น้ํานั้นให้กรมประมง
เพื่อดูแลหรือทําลายตามที่เห็นสมควร   

ข้อ ๒๒ กรณีที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห้ามนําเข้า  ส่งออก  นําผ่าน  เพาะเล้ียง  หรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําตามมาตรา  ๖๕  เพิ่มเติม  ให้ผู้ที่ทําการเพาะเลี้ยง  หรือมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งสัตว์น้ํานั้นมาย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดดังกล่าว  และในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต  ต้องส่งมอบ 
สัตว์น้ํานั้นให้กรมประมงเพื่อดูแลหรือทําลายตามที่เห็นสมควร 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า 

สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๒  วรรคสี่  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เร่ือง  กําหนดเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“สัตว์น้ํา”  หมายความว่า  สัตว์น้ําตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ยกเว้น 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

ที่มีส่วนผสมของสัตว์น้ําผสมอยู่เกินร้อยละย่ีสิบ  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงสิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูป   
“สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูป”  หมายความว่า  สิ่งประดิษฐ์ที่ทําขึ้นจากสัตว์น้ําหรือมีชิ้นส่วนสัตว์น้ํา

เป็นส่วนประกอบและผ่านกรรมวิธีแปรสภาพ  พร้อมใช้งานเพื่อการอุปโภค 
“วันนําเข้า”  หมายความว่า  วันที่ยานพาหนะหรือสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเดินทางเข้ามา

ในราชอาณาจักร   
ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่กรณีการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่เรือประมงไทย

จับได้จากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร 
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้ยื่นคําขออนุญาต  

ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา  ให้แนบสําเนาบัตรประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล  ให้แนบ 
 (๒.๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 (๒.๒) สําเนาบัตรประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจของนิติบุคคล 
(๓) ในกรณีที่มอบอํานาจให้ผู้อื่นมาย่ืนคําขอแทน  ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย 
 (๓.๑) หนังสือมอบอํานาจ 
 (๓.๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 
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(๔) เอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่ามิใช่สัตว์น้ําที่ได้มาจากการทําการประมงหรือได้มาจากการ 
ทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย   

(๕) กรณียื่นผ่านระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง 
ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  (Fisheries  Single  Window : FSW)  ผู้ยื่นคําขอต้องเป็นผู้ผ่านการลงทะเบียน
เข้าใช้งานระบบ  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเอกสารตาม  (๔) 

ข้อ ๖ การย่ืนคําขออนุญาตให้ยื่น  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต   

กรมประมง  หรือศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา  หรือด่านตรวจสัตว์น้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
(๒) ในพื้นที่จังหวัดอื่น  นอกเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ   
 (ก) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา  หรือด่านตรวจสัตว์น้ํา  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ      
 (ข) สํานักงานประมงจังหวัดในกรณีที่ไม่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ํา 
(๓) ยื่นผ่านระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต

ของกรมประมง  (Fisheries  Single  Window : FSW)   
(๔) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําได้มาจากการทําการประมง

โดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้แยกการนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําโดยระบุวัตถุประสงค์ในการนําเข้า  
ซึ่งให้พิจารณาจากปริมาณที่นําเข้า  หรือวัตถุประสงค์สําคัญ  ดังนี้ 

(๑) นําเข้าเพื่อการค้า  หมายความว่า  การนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาเพื่อจําหน่าย
ภายในประเทศ 

(๒) นําเข้าเพื่อการส่งออก  หมายความว่า  การนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาเพื่อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  โดยไม่มีการจําหน่ายภายในประเทศ  แต่เป็นเพียงการนําเข้ามาเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ํา
หรือเปลี่ยนอากาศหรือเปล่ียนภาชนะบรรจุ 

(๓) นําเข้าเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ  หมายความว่า  การนําสัตว์น้ําเข้ามาเพื่อเลี้ยงดูเป็นสัตว์น้ําสวยงาม  
ทั้งนี้  ในปริมาณที่พอสมควร 

(๔) นําเข้าเพื่อการเพาะเลี้ยง  หมายความว่า  การนําเข้าสัตว์น้ําขนาดเล็กมาเพื่อการเลี้ยง 
เพื่อเพิ่มขนาดนํ้าหนัก  รวมทั้งเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปด้วย 

(๕) นําเข้าเพื่อทําพันธุ์  หมายความว่า  การนําเข้าสัตว์น้ําขนาดพ่อแม่พันธุ์เข้ามาเพื่อใช้ในการ
เพาะพันธุ์ 

(๖) นําเข้ามาเลี้ยงเพื่อการส่งออก  หมายความว่า  การนําเข้ามาเลี้ยงในช่วงเวลาหนึ่งแล้ว
ส่งออกไปโดยไม่มีการจําหน่ายภายในประเทศ  โดยมีหนังสือประทับตรารับรองการตรวจสอบการนําเข้า
และส่งออกที่ถูกต้อง 

user04
Typewritten Text
83



 
 

 
 

(๗) นําเข้าเพื่อการบริโภค  หมายความว่า  การนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาเพื่อเป็นอาหาร  
หรือใช้ประกอบเป็นอาหาร 

(๘) นําเข้าเพื่อการศึกษาวิจัย  หมายความว่า  การนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํามาเพื่อ
ทําการศึกษาวิจัย  โดยมีโครงการศึกษาวิจัยประกอบการขออนุญาต 

(๙) นําเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก  หมายความว่า  การนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาเพื่อ
แปรรูปเพื่อการส่งออกทั้งหมดหรือบางส่วน 

(๑๐) นําเข้าเพื่อการอื่น  หมายความว่า  การนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาโดยมี
วัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน  (๑) - (๙) 

ข้อ ๘ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําก่อนการนําเข้า  
๑  วันทําการ  เว้นแต่การนําติดตัวเข้ามาให้ขออนุญาตในวันนําเข้าก็ได้ 

ข้อ ๙ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ 

กรณีที่คําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้ง
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ถือว่าคําขอรับใบอนุญาตน้ันเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่
พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นควรอนุญาต  ให้ออกใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ํา   
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๐ เม่ือสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํามาถึงศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําหรือด่าน
ตรวจสัตว์น้ําให้ผู้นําเข้าแสดงใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าดังต่อไปนี้  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ท่าเข้า
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้ถูกต้องตามใบอนุญาต   

  ๑๐.๑ การนําเข้าโดยเรือประมง  เรือขนถ่ายหรือเรือขนส่งสัตว์น้ําเป็นการเฉพาะ  
ต้องแสดงสําเนาแบบรายงานผลการตรวจเรือ  (Port  inspection  Report)  หรือใบรับรองการจับสัตว์น้ํา  
(Catch  Certificate)  และใบกํากับการซื้อขาย  (Invoice)  หรือใบตราส่งสินค้าทางทะเล  (Bill  of  lading)   
(ถ้ามี)   

  ๑๐.๒ การนําเข้าที่มิใช่การนําเข้าตาม  ๑๐.๑  ต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ํา  
(Catch  Certificate)  หรือสําเนาการแจ้งนําสินค้าออกจากต้นทาง  (Custom  Clearance)  หรือสําเนา
ใบขนสินค้าขาออก  (Custom  Declaration)  หรือใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  และใบกํากับการซื้อขาย  (Invoice)  และใบตราส่งสินค้าทางอากาศ   
(Air  waybill)  หรือใบตราส่งสินค้าทางทะเล  (Bill  of  lading)  (ถ้ามี)   
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   ความในวรรคหน่ึงไม่ให้ใช้บังคับกับสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําติดตัวนําเข้าพอสมควร   
   (๒) สินค้าที่ถูกส่งกลับ 
ข้อ ๑๑ กรณีตรวจสอบสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําแล้ว  พบว่าถูกต้องครบถ้วน  ซึ่งมีเอกสาร

แสดงได้ว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์นั้นได้มาจากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจปล่อยสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา   

ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตท่ีออกตามประกาศน้ีจะมีผลเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ต่อเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํามีชนิดพันธุ์  ขนาด  จํานวน   
หรือปริมาณถูกต้องตามที่ระบุในใบอนุญาต 

ข้อ ๑๓ ใบอนุญาตตามประกาศน้ีมีอายุหกสิบวันนับแต่วันที่อนุญาต 
ข้อ ๑๔ คําขอรับใบอนุญาตใดที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศกรมประมง  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘  

เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ให้เป็นคําขอท่ียื่นตามประกาศน้ีโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๕ ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามประกาศกรมประมง  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘   
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น้ํา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นผล   

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 
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ใบคําขออนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 

(Application form for Aquatic Animal or Aquatic Animal Product Import Permit) 
1. ยื่นคําขอต่อ (Submit to) 
ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
อาคารศูนย์บรกิาร S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร./โทรสาร 
0 2134 0504 

2. ชื่อย่อ (Title) 
DOF 1 
3. เลขที่ (No.) 
11501000115814231  

4. ผู้นําเข้า (Importer)   เลขประจําตัวผู้เสยีภาษี/ลําดับสาขา (Tax No./Branch) 
0115537002361/00001 

5. ผู้ส่งออก (จากประเทศต้นทาง) (Exporter of Exporter Country) 
SHENZHEN SHUNCHENG IMPORT&PORT CO.,LTD 207 TWO 
LAY PODIUM COMOREHENSIVE VILLAGE , SHENZHEN CHINA 
 

บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จํากัด
184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร ์ช้ัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนน
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310, 02-298-0025, 02-298-
0025 
6. วัตถุประสงค์ (Purpose)  
เพ่ือการค้า/บริโภค (T) 

7. วันที่นําเข้า (Arrival Date) 
25/12/2558 

8. นําเข้าโดยทาง (Mean of Transport) 
เครื่องบิน/อากาศ (Plane/Air) 

9. ชื่อ/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight) 
S LEELAWADEE / 4600-03923 / เรือบรรทุกสัตว์นํ้า /2,989.00 ตันกรอส 
กว้าง  82.82  เมตร  ยาว  14.50 เมตร  ลึก 5.44  เมตร 

10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.)  YMLU5301926 TCLU1322972 
YMLU5358222 YMLU5300940 SZLU9884353 SZLU9890649 YMLU5317157 YMLU5369103 
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880 
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880 
 

11. สถานทีผ่ลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage) 
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ช้ัน 16 ห้อง 
2301 ซ.ศูนย์วจิัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 

12. ประเทศต้นทางบรรทุก   
(Consignment Country)    
US สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES ) 
 

13. เข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ํา
(Fisheries Port (Discharge Port)) 
ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ

14. ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตว์น้ํา  
(Fisheries Port (Release Port)) 
ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ 

15. นําเข้าทางด่านศุลกากร  
(Customs Port (Discharge Port)) 
เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสวุรรณ
ภูม ิ  

16. ท่าเทียบเรือ 
(Intended port of call) 
ท่าเรือหมายเลข 21 A นานา
พรรณ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 

17. สถานที่เก็บสนิค้า (Production Facilities) 
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนช่ันแนลเซอร์วสิ (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 
อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ช้ัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจยั 12ถนนรัชดาภิเษก หว้ย
ขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 

18.  ตีกลบั (Return Cargo) 
เพราะ สินค้ามสีิ่งปลอมปน สินค้ามสีิ่ง
ปลอมปน สินค้ามสีิ่งปลอมปน สินค้ามี
สิ่งปลอมปน สินค้ามีสิง่ปลอมปน  

19. รายละเอียดการอนุญาต  
--ตามบัญชีแนบท้าย-- 

(--Details--) 

20. เอกสารอ้างอิง (Reference) 
1. สัตว์นํ้าหรือผลติภัณฑ์สัตว์นํ้าท่ีมาจากการทําการประมง ต้องมีใบรับรองการจบัสัตว์นํ้า จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจากรัฐบาล 
2. สัตว์นํ้าหรือผลติภัณฑ์สัตว์นํ้าท่ีมาจากการเพาะเลี้ยง ต้องมีใบรับรองการได้มาจากการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีได้รับการ 
   รับรองจากรัฐบาล 
3. เอกสารอื่นใดจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจากรัฐบาล ท่ีแสดงว่าสัตว์นํ้าหรือผลติภัณฑ์สัตว์นํ้าได้มาจากการเพาะเลี้ยงหรือ 
   การทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายAREP No. NNNNNNNNNNNNNNNNN 
ใบกาํกับสินค้า TLR39276, 16/12/2558 , ใบตราส่งสินค้า TMIS-3809,16/12/2558 
ใบรับรองการจับสตัว์นํ้า  NNNNNNNNNNNNNNNNN 
21. วันที่เขียนคําขอ (Application Date) 
25/12/2558 

22. ผู้ทําการแทนผู้นําเข้า (Attorney)  
1830300001372  นางสาวชนกขวญั กะลาส ี

23. วันที่ยื่นคําขอ (Submitted Date) 
25/12/2558 

25. ลายมือช่ือ (Signature) 
 

 
(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

26. ตําแหน่งและตราประทบัหน่วยงาน 
(Officer Position and Emblem of Government Office) 

 24. วันที่ลงรับคําขอ (Accepted Date) 
25/12/2558 
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1. ยื่นคําขอต่อ (Submit to ) 
 

2. ชื่อย่อ (Title) 
DOF 1 

A 
 

3. เลขที่ (No.) 
 

 

21. วันที่เขียนคําขอ (Application Date) 
 

22. ผู้ทําการแทนผู้นําเข้า (Attorney)  
 

25. ลายมือชื่อ (Signature) 
 
 
 

26. ตําแหน่งและตราประทบัหน่วยงาน 
(Officer Position and Emblem of Government Office) 

 
23. วันที่ยื่นคําขอ (Submitted Date) 

 
24. วันที่ลงรับคําขอ (Accepted Date) 

 

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.0, 01/04/2559 FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558  หน้า 2 จาก 2 

ที่(N
o) 

สินค้าประมง (Fisheries Commodity) 
จํานวน,ปริมาณ/

หน่วย 
(Quantity/Unit) 

น้ําหนกัสุทธ/ิ
หน่วย 

(Net Weight/Unit) 

ขนาด/หน่วย 
(Size/Unit) 

มูลค่า (บาท) 
(Value (Baht)) 

ใบกาํกบัสินค้า 
/ลาํดบั/แหลง่ที่มา  
(Invoice/No./Source) 

พิกัดสินค้า /รายละเอียด 
(HS Code) 

ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า 
(Trade Name /Registration no.) 

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามัญ 
(Scientific Name/ 
Common Name) 

ประเทศต้นกําเนิด 
(Origin Country) 

1 0303.89.19 000/KGM =
ปลากะพงแดง 
(Lutjanus campechanus) 
ทั้งตัว แช่แข็ง  

ปลากะพงแดง 
(Lutjanus campechanus) 
ทั้งตัว แช่แข็ง 

Lutjanus campechanus / 
Snapper   

สหรัฐอเมริกา 
(UNITED STATES 
) 

7,185.00 
กิโลกรัม 

7,185.00 
กิโลกรัม 

- 139,230.93 3 SL/PNG/ 
MIS-03/15 , 
03/08/2558 
(1)/(C)  

2 
 
 
 

0302.89.19 000/KGM =
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus 
niphonius) ทั้งตัว แช่เย็น

ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus niphonius) 
ทั้งตัว แช่เย็น 

Scomberomorus 
niphonius / Japanese 
Spanish mackerel 

สหรัฐอเมริกา 
(UNITED STATES 
) 

100.00 
กิโลกรัม 

 

100.00 
กิโลกรัม 

 

- 
 
 

20,000.00 
 
 

3 SL/PNG/ 
MIS-03/15 , 

03/08/2558 
(2)/(F) 

  
 
 
 

 
 
 

  9,999,900,000.00 
 

9,999,900,000.00 
 
 

 
 
 

9,999,900,000.00 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

รวม (Summary) 

7,285.00 
กิโลกรัม 

 
 

7,285.00 
กิโลกรัม 

- 
 

159,230.93  
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ใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 

(Aquatic Animal or Aquatic Animal Product Import Permit) 
1. ใบอนุญาตนี้ออกให้โดย (Issued by) 
ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
อาคารศูนย์บรกิาร S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร./โทรสาร 0 
2134 0504 

2. ชื่อย่อ (Title) 
DOF 2 
3. เลขที่ (No.) 
11501100115814231  

4. ผู้นําเข้า (Importer)   เลขประจําตัวผู้เสยีภาษี/ลําดับสาขา (Tax No./Branch) 
0115537002361/00001 

5. ผู้ส่งออก (จากประเทศต้นทาง) (Exporter of Exporter Country) 
SHENZHEN SHUNCHENG IMPORT&PORT CO.,LTD 207 TWO 
LAY PODIUM COMOREHENSIVE VILLAGE , SHENZHEN CHINA 
 
 

บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จํากัด  
184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร ์ช้ัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนนรัชดาภิเษก 
ห้วยขวาง ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310, 02-298-0025, 02-298-0025 
 
6. วัตถุประสงค์ (Purpose) 
เพ่ือการค้า/บริโภค (T) 

7. วันที่นําเข้า (Arrival Date) 
25/12/2558 

8. นําเข้าโดยทาง (Mean of Transport) 
เครื่องบิน/อากาศ (Plane/Air) 

9. ชื่อ/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight) 
S LEELAWADEE / 4600-03923 / เรือบรรทุกสัตว์นํ้า /2,989.00 ตันกรอส 
กว้าง  82.82  เมตร  ยาว  14.50 เมตร  ลึก 5.44  เมตร 
 

10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.) YMLU5301926 TCLU1322972 
YMLU5358222 YMLU5300940 SZLU9884353 SZLU9890649 YMLU5317157 YMLU5369103 
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880 
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880 
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880 

11. สถานทีผ่ลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage) 
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ช้ัน 16 ห้อง 
2301 ซ.ศูนย์วจิัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 

12. ประเทศต้นทางบรรทุก   
(Consignment Country)    
US สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES ) 
 

13. เข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ํา  
(Fisheries Port (Discharge Port)) 
ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ 

14. ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตว์น้ํา 
(Fisheries Port (Release Port)) 
ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ 

15. นําเข้าทางด่านศุลกากร  
(Customs Port (Discharge Port)) 
เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสวุรรณ
ภูม ิ  

16. ท่าเทียบเรือ 
(Intended port of call) 
ท่าเรือหมายเลข 21 A นานา
พรรณ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 

17. สถานที่เก็บสนิค้า (Production Facilities) 
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนช่ันแนลเซอร์วสิ (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 
อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ช้ัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจยั 12ถนนรัชดาภิเษก หว้ย
ขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 

18.  ตีกลบั (Return Cargo) 
เพราะ สินค้ามสีิ่งปลอมปน สินค้ามสีิ่ง
ปลอมปน สินค้ามสีิ่งปลอมปน สินค้ามี
สิ่งปลอมปน  

19. รายละเอียดการอนุญาต  
--ตามบัญชีแนบท้าย-- 

(--Details--) 

20. เอกสารอ้างอิง (Reference) AREP No. NNNNNNNNNNNNNNNN  ใบคําขออนุญาตให้นําเขา้สัตวนํ้์าหรือผลติภัณฑส์ัตว์นํ้า 11501000115814231 ลงรับคํา
ขอวันท่ี 25/12/2558 , ใบกาํกับสินค้า TLR39276, 16/12/2558 , ใบตราส่งสินค้า TMIS-3809,16/12/2558 
 
21. เง่ือนไขในใบอนุญาต (Conditions) 
1. ผู้รับอนุญาตต้องนําสตัว์นํ้าเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตเท่าน้ัน ใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้รับอนุญาตสามารถใช้นําสัตวนํ้์าเข้ามาในราชอาณาจักรได้เพียง 1 ครั้ง 
2. ก่อนนําสัตว์นํ้าเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์นํ้าได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่น้ันได้เตรียมการตรวจสอบต่อไป 
3. ผู้รับอนุญาตจะต้องนําเอกสารที่แสดงว่าได้มาจากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายหรือการเพาะเลีย้งสัตว์นํ้า 
4. สัตว์นํ้าที่ผูร้ับอนุญาตจะนําเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด และปริมาณถูกต้องตรงกับที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต หรือไม่เกินกว่าทีกํ่าหนดไว้ในใบอนุญาต  
5. ใบอนุญาตจะมีผลเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้ตรวจสอบสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าแลว้ 
6. กรณีสัตว์นํ้าทีเ่ฝ้าระวังโรคระบาด ผู้รับอนุญาตจะต้องนําหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นํ้าที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศผู้ส่งออกสัตว์นํ้า ซ่ึงแสดงว่าสัตว์นํ้าน้ันปราศจาก 
   โรคระบาดมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการนําสัตว์นํ้าเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่กรณีที่เป็นซากหรอืส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์นํ้าซ่ึงโดยสภาพแลว้ไมอ่าจมีโรคระบาดได้  
22. วันที่ออกเอกสาร (Issue Date) 
25/12/2558 

23. ผู้ทําการแทนผู้นําเข้า (Attorney)  
1830300001372  นางสาวชนกขวญั กะลาส ี

24. วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date) 
25/12/2558 

26. ลายมือชื่อ (Signature) 
 
 

27. ตําแหน่งและตราประทบัหน่วยงาน 
(Officer Position and Emblem of Government Office) 

 25. วันที่หมดอายุ (Expire Date) 
25/12/2558 
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1. ใบอนุญาตนี้ออกให้โดย (Issued by) 2. ชื่อย่อ (Title) 
DOF 2 

A 
 

3. เลขที่ (No.) 
 

 

22. วันที่ออกเอกสาร (Issue Date) 
 

23. ผู้ทําการแทนผู้นําเข้า (Attorney)  
 

26. ลายมือชื่อ (Signature) 
 
 
 

27. ตําแหน่งและตราประทบัหน่วยงาน 
(Officer Position and Emblem of Government Office) 

 
 
 
 

24. วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date) 
 

25. วันที่หมดอายุ (Expire Date) 
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ที่(N
o) 

สินค้าประมง (Fisheries Commodity) 
จํานวน,ปริมาณ/

หน่วย 
(Quantity/Unit) 

น้ําหนกัสุทธ/ิ
หน่วย 

(Net Weight/Unit) 

ขนาด/หน่วย 
(Size/Unit) 

มูลค่า (บาท) 
(Value (Baht)) 

ใบกาํกบัสินค้า 
/ลาํดบั/แหลง่ที่มา  
(Invoice/No./Source) 

พิกัดสินค้า /รายละเอียด 
(HS Code) 

ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า 
(Trade Name /Registration no.) 

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามัญ 
(Scientific Name/ 
Common Name) 

ประเทศต้นกําเนิด 
(Origin Country) 

1 0303.89.19 000/KGM =
ปลากะพงแดง 
(Lutjanus campechanus) 
ทั้งตัว แช่แข็ง  

ปลากะพงแดง 
(Lutjanus campechanus) 
ทั้งตัว แช่แข็ง 

Lutjanus campechanus 
/ Snapper   

สหรัฐอเมริกา 
(UNITED STATES ) 

7,185.00 
กิโลกรัม 

7,185.00 
กิโลกรัม 

- 139,230.93 3 SL/PNG/ 
MIS-03/15 , 
03/08/2558 
(1)/(C) 

2 
 
 
 

0302.89.19 000/KGM =
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus 
niphonius) ทั้งตัว แช่เย็น

ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus niphonius) 
ทั้งตัว แช่เย็น 

Scomberomorus 
niphonius / Japanese 
Spanish mackerel 

สหรัฐอเมริกา 
(UNITED STATES ) 
 

100.00 
กิโลกรัม 

 

100.00 
กิโลกรัม 

 

- 
 
 

20,000.00 
 
 

3 SL/PNG/ 
MIS-03/15 , 
03/08/2558 
(2)/(F) 

  
 
 
 

 
 
 

  9,999,900,000.00 
 

9,999,900,000.00 
 
 

 
 
 

9,999,900,000.00 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

รวม (Summary) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า  “สัตวแพทย์”  ตามมาตรา  ๔  (2)  ประกอบมาตรา  ๕  
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
(2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560  ลงวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2560 
ข้อ ๓ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ของกรมปศุสัตว์  เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
(๑) อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(๒) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ 
(๔) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์ 
(๕) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
(๖) ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
(๗) ผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
(๘) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน 
(๙) ปศุสัตว์เขต 

(๑๐) ปศุสัตว์จังหวัด 
(๑๑) ปศุสัตว์อําเภอ 
(๑๒) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 
(๑๓) ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(14) ปศุสัตว์พื้นที่  1 - 14 
ข้อ ๔ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปน้ีของกรมประมง  เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์  
ประเภทกบและรวมถึงสัตว์จําพวกสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก  กุ้งและรวมถึงสัตว์จําพวกครัสเตเชียน  
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จระเข้และรวมถึงสัตว์ในวงศ์ครอกโคไดลิดี  ตะโขงและรวมถึงสัตว์ในวงศ์แกเวียลิดี  ตะพาบนํ้า  เต่า  
ปลา  ปลิงทะเล  พะยูน  เพรียงทรายและรวมถึงสัตว์จําพวกโพลิคีท  แมวน้ํา  โลมา  วาฬ  สิงโตทะเล  
หมึก  หอย  อัลลิเกเตอร์และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แอลลิแกเตอริดี  รวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  เอ็มบริโอ  
หรือไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้น 

(๑) อธิบดีกรมประมง 
(๒) รองอธิบดีกรมประมง 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง 
(๔) ผู้อํานวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
(๕) ผู้อํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง   
(๖) ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
(๗) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
(๘) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
(๙) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 

(๑0) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 
(11) นักวิชาการประมง  ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ในสังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต  

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  กองวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา  กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา  กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 

(12) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร  ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  ในสังกัดกองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง   

(13) ประมงจังหวัด 
(14) ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(15) ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา 
(16) ประมงอําเภอ 
(17) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 
(18) นักวิชาการประมง  ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ในสังกัดสํานักงานประมงจังหวัด  และ

สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร   
ข้อ ๕ ให้สัตวแพทย์ตามข้อ  ๓  (๑) - (๘)  และข้อ  ๔  (๑) - (๑๒)  มีอํานาจดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ทั่วราชอาณาจักร 
ข้อ ๖ ให้สัตวแพทย์ตามข้อ  ๓  (๙) - (๑4)  และข้อ  ๔  (๑๓) - (๑๘)  มีอํานาจดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  และในกรณีที่มีคําสั่ง
มอบหมายให้เป็นชุดเฉพาะกิจให้มีอํานาจในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย 
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ข้อ 7 แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนายสัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  
เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะ 
ในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์  ประเภทสัตว์ป่า 

ข้อ 8 ให้สัตวแพทย์ตามข้อ  7  มีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  2558  ทั่วราชอาณาจักร 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ลักษณ์  วจนานวัช 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

user04
Typewritten Text

user04
Typewritten Text
92



 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในคํานิยามคําว่า  “สารวัตร”  ตามมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๕   
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เ ร่ือง   แต่ งตั้ งสารวัตร 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๓ แต่งตั้ งให้อธิบดีกรมปศุสัตว์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ผู้ เชี่ยวชาญในสังกัด 

สํานักควบคุม  ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์  ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดกองสารวัตรและกักกัน  และผู้เชี่ยวชาญ
ในสังกัดกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานดังต่อไปนี้ของกรมปศุสัตว์  เป็นสารวัตร   
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๑) สํานักควบคุม  ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
(๒) สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) นิติกร 
(๓) สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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(๔) สํานักกฎหมาย   
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย 
 (ข) นิติกร 
(๕) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์   
 (ก) ผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 (ฉ) นิติกร 
(๖) กองสารวัตรและกักกัน 
 (ก) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 (ฉ) นิติกร 
(๗) ด่านกักกันสัตว์ 
 (ก) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิทยาศาสตร์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
(๘) สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร   
 (ก) ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
(๙) สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่  ๑ - ๑๔   
 (ก) ปศุสัตว์อําเภอ   
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 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 

(๑๐) สํานักงานปศุสัตว์เขต 
 (ก) ปศุสัตว์เขต 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 (ฉ) นิติกร 

(๑๑) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 (ก) ปศุสัตว์จังหวัด 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 

(๑๒) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
 (ก) ปศุสัตว์อําเภอ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ข้อ ๕ กรณีตําแหน่งตามข้อ  ๔  หากเป็นพนักงานราชการจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า

ปริญญาตรี  และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรของกรมปศุสัตว์  หรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
จากกรมปศุสัตว์ 

ข้อ ๖ แต่งตั้งให้อธิบดีกรมประมง  รองอธิบดีกรมประมง  ผู้ตรวจราชการกรม  และผู้เชี่ยวชาญ
ในสังกัดกรมประมง  เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยให้มีอํานาจเฉพาะ  
การกํากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก  ครัสเตเชียน  จระเข้  ตะโขง  
ตะพาบน้ํา  เต่า  ปลา  ปลิงทะเล  พะยูน  โพลีคีท  แมวน้ํา  โลมา  วาฬ  สิงโตทะเล  หมึก  หอย  
และอัลลิเกเตอร์ 
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ข้อ ๗ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานดังต่อไปนี้ของกรมประมง  เป็นสารวัตร   
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยให้มีอํานาจเฉพาะการกํากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์
ประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก  ครัสเตเชียน  จระเข้  ตะโขง  ตะพาบน้ํา  เต่า  ปลา  ปลิงทะเล  
พะยูน  โพลีคีท  แมวน้ํา  โลมา  วาฬ  สิงโตทะเล  หมึก  หอย  และอัลลิเกเตอร์ 

(๑) กองตรวจการประมง 
 (ก) ผู้อํานวยการกองตรวจการประมง 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๒) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด   
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๓) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง   
(๔) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๕) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๖) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๗) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   
 (ง) เจ้าพนักงานประมง 
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(๘) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
 (ก) ผู้อํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 (ง) เจ้าพนักงานประมง 
(๙) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
 (ก) ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๐) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด   
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๑) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๒) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 (ก) ผู้อํานวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๓) กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
 (ก) ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๔) กองกฎหมาย 
 (ก) ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
 (ข) นิติกร 

(๑๕) สํานักงานประมงจังหวัด 
 (ก) ประมงจังหวัด 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
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(๑๖) สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 (ก) ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 (ข) นักวิชาการประมง   
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๗) สํานักงานประมงอําเภอ 
 (ก) ประมงอําเภอ 
 (ข) นักวิชาการประมง   
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๘) ด่านตรวจสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา   
 (ข) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 
 (ค) นักวิชาการประมง   
 (ง) เจ้าพนักงานประมง 
ข้อ ๘ กรณีตําแหน่งตามข้อ  ๗  หากเป็นพนักงานราชการจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า

ระดับปริญญาตรี  และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมประมงกําหนด  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว 
ได้รับความเห็นชอบจากกรมปศุสัตว์ 

ข้อ ๙ ให้สารวัตรตามข้อ  ๓  และข้อ  ๖  มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ  
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้ทั่วราชอาณาจักร   

ข้อ ๑๐ ให้สารวัตรตามข้อ  ๔  (๑) - (๖)  และข้อ  ๗  (๑) - (๑๔)  มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้ทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ ๑๑ ให้สารวัตรตามข้อ  ๔  (๗) - (๑๒)  และข้อ  ๗  (๑๕) - (๑๘)  มีอํานาจหน้าที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ .ศ .  ๒๕๕๘  ได้ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
และในกรณีที่มีคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานในรูปแบบชุดเฉพาะกิจในพื้นที่อื่น  ให้มีอํานาจหน้าที่ 
ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายน้ันด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เร่ือง  การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  วิธีการนําเข้า  ส่งออก   

หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป   

ข้อ ๒ การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  รวมทั้งวิธีการนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ให้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ 

หมวด  ๑ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์   

เข้ามาในราชอาณาจักร 
 

 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร  ให้ยื่นคําขอพร้อมเอกสาร
ประกอบคําขอต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้านั้น  ผ่านทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  
โดยให้ยื่นคําขอก่อนที่จะนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ  ทั้งนี้   
ให้เอกสารประกอบคําขอ  ประกอบด้วย 

  ก. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต 
  ข. กรณีไม่ได้ยื่นคําขอด้วยตนเองให้ส่งหนังสือมอบอํานาจและปิดอากรแสตมป์  

ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด  โดยให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจมาด้วย 

  ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผู้ขออนุญาต  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

  ง. สําเนาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์เอกชนภายหลัง 
การนําเข้า  ซึ่งผ่านการตรวจรับรองตามระเบียบของกรมปศุสัตว์  (กรณีผู้ขออนุญาตประสงค์จะนําสัตว์
หรือซากสัตว์ที่นําเข้าไปกักสังเกตอาการของโรคระบาดหรือตรวจโรคระบาด  ณ  สถานกักกันสัตว์ 
หรือที่พักซากสัตว์ที่มิใช่ของกรมปศุสัตว์) 
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  จ. กรณีเป็นการขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า  
ต้องแนบสําเนาใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์  หรือสําเนาใบอนุญาตทําการค้า  
หรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์  ประเภทเพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักร  หรือประเภท   
เพื่อการนําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร  แล้วแต่กรณี 

  ฉ. หลักฐานประกอบอื่นที่จําเป็นแล้วแต่กรณี 
การย่ืนคําขอและเอกสารประกอบคําขอตามวรรคแรก  ไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่เป็นสัตว์หรือซากสัตว์

ที่นําติดตัวเข้ามา  (Hand  Carry)  โดยอยู่ในดุลพินิจของสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า  ซึ่งอนุโลมให้เจ้าของสัตว์
หรือซากสัตว์สามารถย่ืนใบขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรขณะที่นําสัตว์หรือซากสัตว์  
เข้ามาในราชอาณาจักรก็ได้  แต่ผู้ขออนุญาตต้องแสดงเอกสารประกอบคําขอตามที่สัตวแพทย์ประจําท่า
เข้ากําหนดครบถ้วน 

ข้อ ๔ กรณีที่เป็นการขออนุญาตนําเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการค้า  ผู้ขออนุญาตนําเข้าต้องจัดให้มีการเชิญเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เพื่อเดินทางไป
ตรวจรับรองแหล่งผลิตสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าว  ณ  ประเทศแหล่งกําเนิดสัตว์หรือซากสัตว์นั้น   
โดยกําหนดให้มีอายุการรับรองแหล่งผลิตสัตว์หรือซากสัตว์คราวละ  ๓  ปี  นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์ 
มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรอง  เม่ือพ้นกําหนดอายุการรับรอง  หากผู้ขออนุญาตยังคงมีความประสงค์
จะนําสัตว์หรือซากสัตว์จากแหล่งกําเนิดดังกล่าวเข้าในราชอาณาจักรต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
แหล่งผลิตสัตว์หรือซากสัตว์ดังกลา่วอีกคร้ังหนึ่ง 

ทั้งนี้  ในกรณีที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นควรผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  อธิบดีกรมปศุสัตว์
มีอํานาจสั่งผ่อนผันการปฏิบัติได้ตามสมควร   

ข้อ ๕ หากสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าตรวจสอบพบว่าคําขอและเอกสารประกอบคําขอ 
ตามข้อ  ๓  ไม่ถูกต้องครบถ้วน  จําเป็นต้องเรียกเอกสารประกอบคําขอเพิ่มเติม  หรือจําเป็นต้องหารือ
และได้รับการวินิจฉัยจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุ
ดังกล่าวผ่านทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์หรือโดยวิธีอื่นโดยไม่ชักช้า 

หากสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ  ๓  
ถูกต้องแล้ว  ให้พิจารณาว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นต้องไม่ได้นํามาจากท้องที่ที่ มีการประกาศชะลอ 
หรือประกาศห้ามการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรตามมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  จากน้ันจึงจัดทําเอกสารใบแจ้งอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรเสนอต่อ
อธิบดีกรมปศุสัตว์  หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบแจ้งอนุมัติให้นําสัตว์ 
หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร  (Import  Permit)  พร้อมเงื่อนไขการนําเข้า  (Requirement)   

ใบแจ้งอนุมัติให้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรมีอายุหกสิบวัน  นับแต่วันที่ออก   
และให้ผู้รับอนุมัติจ่ายค่าธรรมเนียมใบคําขอ  ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดให้แก่สัตวแพทย์ประจําท่าเข้า  
แล้วรับใบแจ้งอนุมัติให้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรพร้อมเง่ือนไขการนําเข้าส่งไปให้
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หน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ของประเทศที่จะนํา 
สัตว์หรือซากสัตว์นั้นมา  ในการนี้ให้ผู้รับอนุมัติลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับเอกสารจากสัตวแพทย์
ประจําท่าเข้าแล้วด้วย 

ข้อ ๖ เม่ือใกล้วันที่สัตว์หรือซากสัตว์จะถูกลําเลียงมาถึงท่าเข้าให้ผู้รับอนุมัติแจ้งยืนยัน
รายละเอียดการนําเข้าต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเก่ียวกับ 

(๑) วัน  เวลา  ที่นําเข้า  และ 
(๒) เที่ยวบิน  เที่ยวเรือ  หรือเที่ยวขบวนรถไฟ  หรือทะเบียนยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสัตว์  

หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร 
ข้อ ๗ ในการนําสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรโดยการขนส่ง 

ทางอากาศยานหรือทางเรือ  เจ้าของหรือผู้ควบคุมอากาศยานหรือเรือมีหน้าที่จะต้องแจ้งรายการสินค้า
ประเภทสัตว์หรือซากสัตว์  ที่บรรทุกมากับอากาศยานหรือเรือนั้นให้กับสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าทราบ
ก่อนที่อากาศยานหรือเรือนั้นจะเดินทางมาถึงท่าเข้า 

ข้อ ๘ เม่ือสัตว์หรือซากสัตว์เดินทางมาถึงท่าเข้าให้ผู้รับอนุมัติแสดงใบแจ้งอนุมัติให้นําสัตว์  
หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร  และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์  
(Health  Certificate)  ฉบับต้นฉบับ  มีข้อความรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ของประเทศที่นําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมา  
เพื่อใช้แสดงต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า   

กรณีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษ  ให้ผู้รับอนุมัติดําเนินการให้มีการแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยผู้แปล  
ลงลายมือชื่อรับรองข้อความท่ีแปลพร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แปล  แล้วนํามาแสดง  
ต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า 

ข้อ ๙ ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าดําเนินการตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ที่มีการนําเข้ามา  
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา  ๓๒  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เม่ือได้ปฏิบัติตามความในวรรคแรกโดยครบถ้วนถูกต้อง  และตรวจไม่พบว่าสัตว์หรือซากสัตว์
เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดแล้ว  ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ 
หรือผู้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร 
หรือใบอนุญาตนําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อมอบให้แก่ผู้นําเข้า  พร้อมทั้งเก็บค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตดังกล่าว 

ใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร   
มีอายุเจ็ดวันนับแต่วันที่ออก 
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ข้อ ๑๐ สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรโดยปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามความ 
ในหมวดนี้  อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายจะผ่อนผันอนุญาตให้นําเข้า 
ตามเง่ือนไขที่กําหนดให้ก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้นําเข้ารายใดได้รับใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาต 
นําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว  หากสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเห็นว่าในขณะนั้นกําลังมีโรคระบาด  
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดในท้องที่ที่จะมีการนําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเข้ามา  ให้สัตวแพทย์
ประจําท่าเข้าเสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งระงับ 
การนําเข้าดังกล่าว  ในการนี้ผู้นําเข้ามีสิทธิรับคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว 

หมวด  ๒ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์   

ออกนอกราชอาณาจักร 
 

 

ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะส่งสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ยื่นคําขอและเอกสารประกอบคําขอต่อสัตวแพทย์ประจําท่าออกผ่านทางระบบ   

ออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  โดยให้เอกสารประกอบคําขอ  ประกอบด้วย 
 ก. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต 
 ข. กรณีไม่ได้ยื่นคําขอด้วยตนเองให้แสดงหนังสือมอบอํานาจและปิดอากรแสตมป์  

ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด  โดยให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
มาด้วย 

 ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล   
ผู้ขออนุญาต  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

 ง. สําเนาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์เอกชนก่อนการส่งออก   
ซึ่งผ่านการตรวจรับรองตามระเบียบของกรมปศุสัตว์  (กรณีผู้ขออนุญาตแจ้งว่าจะนําสัตว์หรือซากสัตว์ 
ที่นําเข้าไปกักสังเกตอาการของโรคระบาดหรือตรวจโรคระบาด  ณ  สถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ 
ที่มิใช่ของกรมปศุสัตว์) 

 จ. กรณีเป็นการขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการค้า  
ต้องแนบสําเนาใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์  หรือสําเนาใบอนุญาต 
ทําการค้า  หรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์  ประเภทเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร   
หรือประเภท  เพื่อการนําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร  แล้วแต่กรณี  หรือใบอนุญาตขาย  
จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปล่ียน  หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ําเชื้อ  สําหรับผสมพันธุ์  เอ็มบริโอ  ประเภท 
เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร 
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 ฉ. ถ้าเป็นสัตว์ที่ต้องมีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมาย  ต้องมีตั๋วรูปพรรณแสดงกรรมสิทธิ์  
แนบคําขอสําหรับสัตว์ที่ส่งออกนั้นด้วย 

 ช. เอกสารอื่น  เช่น  หนังสืออนุญาตให้ส่งสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศไทยไปยัง
ประเทศปลายทาง  และเง่ือนไขการนําเข้าสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศปลายทาง  เป็นต้น 

ข้อ ๑๓ ให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกดําเนินการตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะส่งออก  
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา  ๓๒  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับเง่ือนไขการนําเข้าของประเทศปลายทาง   

เม่ือได้ปฏิบัติตามความในวรรคแรกโดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว  ให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกเสนอ
ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตนําสัตว์ 
ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรและหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ 
หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์เพื่อมอบให้แก่ผู้ส่งออกสําหรับนําไปแสดงต่อหน่วยงานของรัฐบาล 
ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ของประเทศปลายทางที่จะนําสัตว์ 
หรือซากสัตว์นั้นไป  และให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวจากผู้ส่งออก 

ใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร   
มีอายุเก้าวันนับแต่วันที่ออก   

ข้อ ๑๔ สัตว์หรือซากสัตว์ที่ผู้ส่งออกได้รับใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร   
หรือใบอนุญาตนําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรแล้ว  ในกรณีที่สัตวแพทย์ประจําท่าออกสั่งระงับ   
การส่งออก  หรือไม่อาจส่งออกได้ด้วยเหตุใด  ๆ ก็ดี  ให้ผู้ส่งออกมีสิทธิรับคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว 

ข้อ ๑๕ สัตว์หรือซากสัตว์ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามความ 
ในหมวดนี้  อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายจะผ่อนผันอนุญาตให้ส่งออก 
ตามเง่ือนไขที่กําหนดให้ก็ได้ 

หมวด  ๓ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําสัตว์ผ่านราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์ 

ผ่านราชอาณาจักร 
 

 

ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ให้ยื่นคําขอและเอกสารประกอบคําขอต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า  ผ่านทางระบบ   

ออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  ก่อนกําหนดวันที่สัตว์หรือซากสัตว์จะมาถึงยังท่าเข้า 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ  โดยให้เอกสารประกอบคําขอประกอบด้วย 

 ก. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต 
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 ข. กรณีไม่ได้ยื่นคําขอด้วยตนเองให้แสดงหนังสือมอบอํานาจและปิดอากรแสตมป์  
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด  โดยให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
มาด้วย 

 ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้ มีอํานาจลงชื่อแทน 
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

 ง. สําเนาหนังสือสั่งซื้อสินค้าของประเทศปลายทาง  (Invoice)  ฉบับภาษาอังกฤษ 
 จ. สําเนาหนังสืออนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในประเทศ  (Import  Permit)  

ฉบับภาษาอังกฤษ  ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลประเทศปลายทาง 
 ฉ. กรณีเป็นการขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรเพื่อการค้า   

ต้องแนบสําเนาใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์  หรือสําเนาใบอนุญาต 
ทําการค้า  หรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์  ประเภทเพื่อการนําเข้าใน  หรือประเภท 
เพื่อการนําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร   

ข้อ ๑๗ การตรวจสอบและออกใบอนุญาตนําสัตว์ผ่านราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนํา  
ซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าปฏิบัติตามความในหมวด  ๑  โดยอนุโลม 

เ ม่ือสัตว์หรือซากสัตว์ เคลื่อนย้ายจากท่าเข้าไปถึงยังท่าออกให้สัตวแพทย์ประจําท่า 
ออกตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบอนุญาตนําสัตว์ผ่านราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์
ผ่านราชอาณาจักร  ว่ามีความถูกต้องตรงกับที่ตรวจพบ  แล้วควบคุมสัตว์หรือซากสัตว์นั้นจนพ้น 
เขตราชอาณาจักร  จากนั้นให้ลงลายมือชื่อสัตวแพทย์ประจําท่าออกลงในส่วนท้ายใบอนุญาต 
พร้อมบันทึกการปฏิบัติลงในระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์เป็นหลักฐาน 

ไม่อนุญาตให้มีการเปิดหรือเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักร  ยกเว้น
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยบางประการทําให้ต้องมีการเปิดภาชนะบรรจุซากสัตว์  ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ดําเนินการภายใต้คําสั่งและการควบคุมของสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจําท่าออกแล้วแต่กรณี
อย่างใกล้ชิด  และเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจําท่าออก
รายงานให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นควรผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  ให้อธิบดี 
กรมปศุสัตว์มีอํานาจสั่งผ่อนผันวิธีปฏิบัติบางประการได้ 

หมวด  ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๑๙ คําขอ  ใบแจ้งอนุมัติ  ใบอนุญาต  หนังสือมอบอํานาจ  ให้เป็นไปตามแบบที่ 
กรมปศุสัตว์กําหนด 
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ข้อ ๒๐ การที่จะขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขประกอบการนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร  
(Requirement)  ผู้นําเ ข้าต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์จากหน่วยงานของรัฐบาลที่ มีหน้าที่ 
ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ของประเทศที่จะนําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาแสดงต่อ
สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเพื่อเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณา   

ข้อ ๒๑ หากผู้รับอนุญาตทําใบอนุญาตสูญหายให้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่ 
ซึ่งตนได้ทําเอกสารสูญหาย  และให้นําใบรับแจ้งความเอกสารสูญหายมาแสดงต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า
หรือท่าออกแล้วแต่กรณี  เพื่อขอให้ออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายไปนั้น 

ในกรณีที่ข้อความในใบอนุญาตเลอะเลือนในจุดที่สําคัญให้ผู้รับอนุญาตนําใบอนุญาต   
ฉบับดังกล่าวมาแสดงต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือท่าออกแล้วแต่กรณี  เพื่อขอให้ออกใบแทนใบอนุญาต   
ที่มีข้อความเลอะเลือนนั้น 

ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือท่าออกแล้วแต่กรณี  ประทับคําว่า  “ใบแทน”  สีแดงไว้บนมุมขวา
ด้านบนของใบแทนใบอนุญาตนั้น 

ข้อ ๒๒ กรณีที่ผู้รับอนุญาตนําสัตว์เข้ามาพักในสถานกักกันสัตว์หรือนําซากสัตว์เข้าพัก   
ในที่พักซากสัตว์ของกรมปศุสัตว์  เพื่อรับการตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคระบาดจากสัตวแพทย์หลังการนําเข้า
หรือก่อนการส่งออก  ผู้รับอนุญาตต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาหรือส่งออก  
ไปนอกราชอาณาจักรให้แก่สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือท่าออกแล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดท่าเข้าและท่าออก 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์  ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ 
หรือซากสัตว์ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  ประกอบมาตรา  ๓๒  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เ ป็นข้อ  ๓  ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เร่ือง  กําหนดท่าเข้าและท่าออก  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่   
๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ข้อ  ๓  กําหนดให้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขตและด่านตรวจสัตว์น้ํา  สังกัด   
กรมประมงที่มีชื่อและอาณาเขตดังต่อไปน้ี  เป็นท่าเข้าและท่าออกสําหรับนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก  ครัสเตเชียน  จระเข้  ตะโขง  
ตะพาบน้ํา  เต่า  ปลา  ปลิงทะเล  พะยูน  โพลีคีท  แมวนํ้า  โลมา  วาฬ  สิงโตทะเล  หมึก  หอย  และ
แอลลิแกเตอร์  ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดอื่นตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ที่กรมประมงรับผิดชอบ 

(1) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต  1  (เชียงราย)  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง  และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอ 
แม่ฟ้าหลวงอําเภอแม่สาย  อําเภอเชียงแสน  อําเภอเชียงของ  และอําเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 

(2) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดเชียงใหม่  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่  และ 
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอแม่อาย  อําเภอฝาง  
อําเภอไชยปราการ  อําเภอเชียงดาว  และอําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 

(3) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตาก  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าสองยาง  อําเภอแม่ระมาด  อําเภอแม่สอด  อําเภอพบพระ  และ
อําเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 

(4) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอพนมดงรัก  อําเภอกาบเชิง  อําเภอสังขะ  และอําเภอบัวเชด   
จังหวัดสุรินทร์ 
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(5) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดอุบลราชธานี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอน้ํายืน  อําเภอนาจะหลวย  อําเภอบุณฑริก  อําเภอสิรินธร  
อําเภอโขงเจียม  อําเภอศรีเมืองใหม่  อําเภอโพธิ์ไทร  อําเภอนาตาล  และอําเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 

(6) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดมุกดาหาร  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอหว้านใหญ่  อําเภอเมืองมุกดาหาร  และอําเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร 

(7) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนครพนม  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอบ้านแพง  อําเภอท่าอุเทน  อําเภอเมืองนครพนม  และอําเภอ
ธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

(8) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดหนองคาย  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟหนองคาย  และ 
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสังคม  อําเภอศรีเชียงใหม่  
อําเภอท่าบ่อ  อําเภอเมืองหนองคาย  อําเภอโพนพิสัย  และอําเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย 

(9) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต  2  (กรุงเทพมหานคร)  มีอาณาเขตตามเขต
ท่าเรือกรุงเทพ  เขตคลองเตย  และเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร  และอําเภอเมืองสมุทรปราการ  
อําเภอพระประแดง  และอําเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 

(10) ด่านตรวจสัตว์น้ําลาดกระบัง  มีอาณาเขตตามเขตสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง  
เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  และอําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

(11) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
และอําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

(12) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานดอนเมือง  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานดอนเมือง  
และเขตดอนเมือง  และเขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 

(13) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสมุทรสาคร  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
(14) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดชลบุรี  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือแหลมฉบัง  และอําเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี 
(15) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสระแก้ว  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟอรัญประเทศ  และ 

ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตาพระยา  อําเภอโคกสูง  
อําเภออรัญประเทศ  และอําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

(16) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดจันทบุรี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสอยดาว  และอําเภอโป่งน้ําร้อน  จังหวัดจันทบุรี 

(17) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตราด  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองตราด  อําเภอบ่อไร่  และอําเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด 
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(18) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดกาญจนบุรี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี  อําเภอไทรโยค  อําเภอทองผาภูมิ  และ
อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

(๑9) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกบางสะพาน  
และตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอหัวหิน  อําเภอปราณบุรี  
อําเภอสามร้อยยอด  อําเภอกุยบุรี  อําเภอเมือง  อําเภอทับสะแก  อําเภอบางสะพาน  และอําเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(๒0) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต  3  (สงขลา)  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกสงขลา  
และอําเภอเมืองสงขลา  และอําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

(๒1) ด่านตรวจสัตว์น้ําสะเดา  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสะเดา  ยกเว้นตําบลทุ่งหมอ  ตําบลท่าโพธิ์  และตําบลปาดังเบซาร์  
อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  และเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่
อําเภอนาทวี  และอําเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา 

(๒2) ด่านตรวจสัตว์น้ําปาดังเบซาร์  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟปาดังเบซาร์  และเขตตําบล
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่ตําบลทุ่งหมอ  ตําบลท่าโพธ์ิ  และตําบลปาดังเบซาร์  
อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 

(๒3) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานหาดใหญ่  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 

(24) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดระนอง  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกระนอง  และตามเขต
ตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอกระบุรี  อําเภอละอุ่น  และ
อําเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง 

(๒5) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดภูเก็ต  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานภูเก็ต  ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต  
และอําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

(๒6) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสตูล  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอควนโดน  และอําเภอเมืองสตูล  และอําเภอละงู  จังหวัดสตูล 

(๒7) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนราธิวาส  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟสุไหงโก - ลก  และ 
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตากใบ  อําเภอสุไหงโก - ลก  
และอําเภอแว้ง  และอําเภอเมืองนราธวิาส  จังหวัดนราธิวาส” 

ข้อ 3 ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เ ป็นข้อ  ๔  ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เร่ือง  กําหนดท่าเข้าและท่าออก  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
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“ข้อ  ๔  กําหนดให้สํานักงานประมงจังหวัดในท้องที่ที่ไม่มีด่านตรวจสัตว์น้ําที่มีชื่อและอาณาเขต  
ดังต่อไปน้ี  เป็นท่าเข้าและท่าออกสําหรับนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
ประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก  ครัสเตเชียน  จระเข้  ตะโขง  ตะพาบน้ํา  เต่า  ปลา  ปลิงทะเล  
พะยูน  โพลีคีท  แมวน้ํา  โลมา  วาฬ  สิงโตทะเล  หมึก  หอย  และแอลลิแกเตอร์  ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดอื่น
ตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ที่กรมประมงรับผิดชอบ 

(1) สํานักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอปาย  อําเภอปางมะผ้า  อําเภอเมือง  อําเภอขุนยวม   
อําเภอแม่ลาน้อย  อําเภอแม่สะเรียง  และอําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(2) สํานักงานประมงจังหวัดน่าน  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสองแคว  อําเภอทุ่งช้าง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอบ่อเกลือ  
อําเภอแม่จริม  อําเภอเวียงสา  และอําเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน 

(3) สํานักงานประมงจังหวัดเลย  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอนาแห้ว  อําเภอด่านซ้าย  อําเภอภูเรือ  อําเภอท่าลี่  อําเภอเชียงคาน  
และอําเภอปากชม  จังหวัดเลย 

(4) สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

(5) สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 

(6) สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอบ้านโคก  อําเภอฟากท่า  และอําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

(7) สํานักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอภูสิงห์  อําเภอขุนหาญ  และอําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

(8) สํานักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองบึงกาฬ  อําเภอปากคาด  อําเภอบุ่งคล้า  และอําเภอบึงโขงหลง  
จังหวัดบึงกาฬ 

(9) สํานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอละหานทราย  และอําเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

(10) สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอชานุมาน  จังหวัดอํานาจเจริญ 

(11) สํานักงานประมงจังหวัดระยอง  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  
และเขตท่าเรือมาบตาพุด  จังหวัดระยอง 
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(12) สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอบางปะกง  และอําเภอบ้านโพธิ์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(13) สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

(14) สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

(15) สํานักงานประมงจังหวัดยะลา  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

(16) สํานักงานประมงจังหวัดกระบ่ี  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติกระบ่ี   
และเขตท่าเรือน้ําลึกกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี 

(17) สํานักงานประมงจังหวัดตรัง  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือกันตัง  จังหวัดตรัง 
(18) สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติ   

สุราษฎร์ธานี  เขตท่าอากาศยานนานาชาติสมุย  และอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(19) สํานักงานประมงจังหวัดปัตตานี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ลักษณ์  วจนานวัช 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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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 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการนาํเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสตัว 

พ.ศ. ๒๕๔๔๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา 
๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 
ขอ ๒  การนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตวให

ปฏิบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี ้
 

หมวด ๑ 
การนําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักร 

   
 
ขอ ๓  ผูใดประสงคจะนําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักร ใหปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหยื่นคําขอตอสัตวแพทยประจําทาเขานั้น เวนแตจะนําเขาทางอื่นซึ่งมิใชทา

เขา ใหยื่นคําขอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
(๒) การยื่นคําขอ ใหยื่นกอนนําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักรไมนอยกวา

เจ็ดวัน แตถาเปนสัตวหรือซากสัตวที่นําติดตัวเขามา จะยื่นคําขอขณะนําสัตวหรือซากสัตวนั้นเขา
มาก็ได 

(๓) หากผูขอนําเขาประสงคจะนําสัตวหรือซากสัตวไปยังสถานกักกันสัตวหรือที่
พักซากสัตวที่มิใชของกรมปศุสัตว สถานกักกันสัตวหรือที่พักซากสัตวนั้นจะตองไดรับการตรวจ
รับรองตามระเบียบของกรมปศุสัตว 

 
ขอ ๔  เม่ือสัตวแพทยประจําทาเขารับคําขอและตรวจเอกสารหรือหลักฐาน

ประกอบการนําเขาตามขอ ๓ ถูกตองแลว ใหพิจารณาวาสัตวหรือซากสัตวนั้นตองไมไดมาจาก
ทองท่ีที่มีหรือสงสัยวามีโรคระบาด แลวจึงเสนอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณา
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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 
 

ออกใบแจงอนุมัตินํ า สัตวห รือซากสัตว เข าในราชอาณาจักรพรอมเงื่อนไขการนํ า เข า 
(Requirement) ตามที่กรมปศุสัตวกําหนด 

 
ขอ ๕  ใหผูนําเขาที่ไดรับใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักร 

แจงยืนยันรายละเอียดการนําเขาตอสัตวแพทยประจําทาเขาเก่ียวกับ 
(๑) วัน เวลา ที่นําเขา และ 
(๒) เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือเท่ียวขบวนรถไฟ หรือทะเบียนยานพาหนะที่ใช

บรรทุกสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักร 
 
ขอ ๖  ในการนําสินคาประเภทสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักรโดยการ

ขนสงทางอากาศยานหรือทางเรือ เจาของอากาศยานหรือเจาของเรือจะตองแจงรายการสินคา
ประเภทสัตวหรือซากสัตวที่บรรทุกมากับอากาศยานหรือเรือนั้น ใหกับสัตวแพทยประจําทาเขา
ทราบกอนที่อากาศยานหรือเรือนั้นจะเดินทางมาถึงทาเขา 

 
ขอ ๗  ในกรณีที่นําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักรโดยยานพาหนะใด ๆ 

จะนําสัตวหรือซากสัตวนั้นลงจากยานพาหนะไดตอเมื่อสัตวแพทยประจําทาเขานั้นไดตรวจและ
อนุญาตแลว 

 
ขอ ๘  ใหผูนําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักรแสดงหนังสือรับรองสุขภาพ

สัตวหรือหนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว ซึ่งออกโดยสัตวแพทยผูมีอํานาจหนาที่ของประเทศที่
นําสัตวหรือซากสัตวนั้นมายื่นตอสัตวแพทยประจําทาเขา 

 
ขอ ๙  เมื่อนําสัตวหรือซากสัตวลงจากยานพาหนะแลว ใหผูนําเขานําสัตวหรือ

ซากสัตวนั้นไปยังสถานกักกันสัตวหรือที่พักซากสัตวของทาเขา หรือสถานกักกันสัตวหรือท่ีพักซาก
สัตวเพ่ือการนําเขาที่กรมปศุสัตวรับรอง หรือสถานกักกันสัตวหรือที่พักซากสัตวที่สัตวแพทย
ประจําทาเขากําหนดเพื่อใหสัตวแพทยประจําทาเขาตรวจโรค และทําลายเชื้อโรคตามระเบียบของ
กรมปศุสัตว 

 
ขอ ๑๐  ในกรณีที่สัตวแพทยประจําทาเขามีความสงสัยโดยมีเหตุอันสมควรวา

สัตวหรือซากสัตวที่นําเขารายใดมีเช้ือโรคระบาด หรือมาจากฝูงสัตวที่เปนโรคระบาด หรือไมมี
หนังสือรับรองสุขภาพสัตวหรือหนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว กํากับมาพรอมกับสัตวหรือซาก
สัตวที่นําเขา หรือมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตวหรือหนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตวแตการรับรอง
นั้นไมครบถวน หรือไมตรงตามเงื่อนไขการนําเขา (Requirement) ตามที่กรมปศุสัตวกําหนด ให
สัตวแพทยประจําทาเขากักสัตวนั้นไวเพ่ือพิสูจนไดเปนเวลาไมเกินหกสิบวัน หรือกักซากสัตวนั้นไว
เพ่ือพิสูจนไดเปนเวลาไมเกินสิบวัน 

 
ขอ ๑๑  เมื่อสัตวแพทยประจําทาเขาไดตรวจหนังสือรับรองสุขภาพสัตวหรือ

user04
Typewritten Text
112



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 
 

หนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว ถูกตองตามขอ ๘ และไดดําเนินการตามขอ ๙ หรือขอ ๑๐ แลว 
ใหเสนอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตใหนําสัตวหรือซากสัตว
เขาในราชอาณาจักร เวนแตในกรณีที่สัตวหรือซากสัตวนั้นเปนโรคระบาดหรือพาหะของโรค
ระบาดใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการนั้น 

 
ขอ ๑๒  สัตวหรือซากสัตวที่นําเขาโดยปฏิบัติไมครบถวนตามความในหมวดนี้ 

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะผอนผันอนุญาตใหนําเขาตามเงื่อนไขที่กําหนดใหก็ได 
 
ขอ ๑๓  สัตวหรือซากสัตวที่อยูในระหวางการกักตรวจตามขอ ๑๐ ใหเจาของเปน

ผูควบคุมดูแลรับผิดชอบและออกคาใชจายเองทั้งส้ิน 
 
ขอ ๑๔  ในกรณีที่ผูนําเขารายใดไดรับใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาใน

ราชอาณาจักรแลว หากสัตวแพทยประจําทาเขาเห็นวาในขณะนั้นกําลังมีโรคระบาดหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยวามีโรคระบาดในทองที่ที่จะมีการนําสัตวหรือซากสัตวนั้นเขามา ใหสัตวแพทยประจําทา
เขาเสนอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งระงับการนําเขานั้น 

 
หมวด ๒ 

การนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร 
   

 
ขอ ๑๕  ผูใดประสงคจะนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักรใหปฏิบัติ

ดังตอไปนี ้
(๑) ใหยื่นคําขอตอสัตวแพทยประจําทาออก 
(๒) ถาเปนสัตวที่ตองมีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายตองมีตั๋วรูปพรรณแสดง

กรรมสิทธิ์แนบคําขอสําหรับสัตวที่ขอนําออกนั้นทุกตัว 
(๓) ใหนําสัตวหรือซากสัตวไปยังสถานกักกันสัตวหรือที่พักซากสัตวของทาออก 

หรือสถานกักกันสัตวหรือท่ีพักซากสัตวเพ่ือการสงออกท่ีกรมปศุสัตวรับรอง หรือสถานกักกันสัตว
หรือที่พักซากสัตวที่สัตวแพทยประจําทาออกกําหนด เพ่ือใหสัตวแพทยประจําทาออกตรวจโรค
และทําลายเชื้อโรคหรือจัดการอยางอ่ืนใดตามระเบียบของกรมปศุสัตว เวนแตในกรณีของซาก
สัตวซึ่งมีหลักฐานแสดงวาไดจัดการทําลายเชื้อโรคแลว 

(๔) สัตวหรือซากสัตวที่อยูในระหวางการจัดการตาม (๓) ใหเจาของเปนผู
ควบคุมดูแลรับผิดชอบและออกคาใชจายเองทั้งส้ิน 

 
ขอ ๑๖  เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๕ แลว ใหสัตวแพทยประจําทาออกที่รับคํา

ขอนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักรเสนอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อ
พิจารณาออกใบอนุญาตใหนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักรและออกหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตวหรือหนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว 
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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 ๑๗  สัตวหรือซากสัตวที่เจาของไดรับอนุญาตใหนําออกนอกราชอาณาจักรได

แลว ในกรณีที่สัตวแพทยประจําทาออกส่ังระงับการนําออก หรือไมอาจนําออกไดดวยเหตุใด ๆ ก็
ดี ใหเจาของรับคืนเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหนําออกได 

 
หมวด ๓ 

การนําสัตวหรือซากสัตวผานราชอาณาจักร 
   

 
ขอ ๑๘  การนําสัตวหรือซากสัตวผานราชอาณาจักร ใหปฏิบัติตามความในหมวด 

๑ และหมวด ๒ โดยอนุโลม 
ในกรณีที่อธิบดีเห็นควรผอนผันเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย ใหอธิบดีมีอํานาจสั่ง

ผอนผันวิธีปฏิบัติการบางอยางได 
 

หมวด ๔ 
คําขอและใบอนุญาต 

   
 
ขอ ๑๙  คําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ใหทําตามแบบของกรมปศุสัตว 

สวนใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาในหรือผานราชอาณาจักร หนังสือรับรองสุขภาพสัตว
หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร ซากสัตว สําหรับสัตวหรือซากสัตวที่นําออกนอกราชอาณาจักรและ
ใบอนุญาตใหนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร ใหใชแบบพิมพของกรมปศุสัตว 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ชูชีพ  หาญสวสัดิ ์

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

user04
Typewritten Text

user04
Typewritten Text

user04
Typewritten Text
114



 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัต ิ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรแตงตั้งเจาหนาที่หนวยงานอื่นที่มิไดสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  บรรดาประกาศ ขอบงัคับ และคําส่ังอ่ืนใด ในสวนท่ีกําหนดไวแลวใน

ประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน 
 
ขอ ๒  แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

๒.๑ กระทรวงมหาดไทย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด 
(๒) นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
(๓) กํานัน ผูใหญบาน 
(๔) นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
(๕) นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
๒.๒ กองทัพบก 
(๑) แมทัพภาค 
(๒) ผูบัญชาการกองพล 
(๓) ผูบัญชาการมณฑล 
(๔) ผูบังคับการจังหวัดทหารบก 
(๕) ผูอํานวยการกองยุทธการ กองทัพภาค 
(๖) ผูอํานวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาค 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) ผูบังคับการกรม 
(๘) ผูบังคับกองพัน 
(๙) ผูบังคับกองรอย 
(๑๐) ผูบังคับการกรมทหารพราน 
(๑๑) ผูบังคับกองรอยทหารพราน 
(๑๒) ผูบังคับชุดปฏิบัติการ 
๒.๓ กองทัพเรือ 
(๑) ผูบังคับการเรือ 
(๒) ผูควบคุมเรือ 
(๓) ผูบังคับหนวยทหารเรือ 
๒.๔ กรมประมง 
(๑) อธิบดี รองอธิบด ีผูตรวจราชการกรม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและ

แผน (งานประมง) 
(๒) ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการดานการประมง ผูอํานวยการสํานักวิจัยและ

พัฒนาประมงน้ําจืด ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง ผูอํานวยการสํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเล ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง ผูอํานวยการกอง
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา ผูอํานวยการกองพัฒนา
อุตสาหกรรมสัตวนํ้า ผูอํานวยการกองประมงตางประเทศ ผูอํานวยการกองแผนงาน ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา เลขานุการกรม 

(๓) ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสวน ผูอํานวยการศูนย นักวิชาการประมง 
นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร เจาหนาที่บริหารงานประมง เจาพนักงานประมง เจาหนาที่ประมง นิติ
กร และขาราชการสังกัดสํานักบริหารจัดการดานการประมงในตําแหนง นักเดินเรือ นายทายเรือ 
นายชางกลเรือ ชางเครื่องมือ เจาหนาที่บริหารงานสื่อสาร เจาพนักงานสื่อสาร เจาหนาที่ธุรการ ท่ี
สังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมประมง 

(๔) ประมงจังหวัด เจาหนาที่บริหารงานประมง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการประมง เจาพนักงานประมง เจาหนาที่ประมง เจาหนาที่บริหารงานธุรการ เจาหนาที่
ธุรการ เจาหนาที่สถิติ ที่สังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาคประจําจังหวัด หรืออําเภอ หรือกิ่งอําเภอ 

 
ขอ ๓  แตงตั้งใหขาราชการกรุงเทพมหานครผูดํารงตําแหนงตอไปนี ้เปน

พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๑) ผูอํานวยการสํานักเทศกิจ 
(๒) รองผูอํานวยการสํานักเทศกิจ 
(๓) ผูอํานวยการกองตรวจการเทศกิจ ผูอํานวยการกองบังคับการเทศกิจใน

สังกัดสํานักเทศกิจ 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) หัวหนาฝายในกองตรวจการเทศกิจ หัวหนาฝายในกองบังคับการเทศกิจใน
สังกัดสํานักเทศกิจ 

(๕) นิติกร เจาพนักงานปกครอง พนักงานปกครอง เจาหนาที่ปกครองระดับ ๓ 
ขึ้นไป ในกองตรวจการเทศกิจและกองบังคับการเทศกิจ ในสังกัดสํานักเทศกิจ 

(๖) ผูอํานวยการเขต 
(๗) ผูชวยผูอํานวยการเขต 
(๘) หัวหนาฝายเทศกิจในสํานักงานเขต 
(๙) เจาพนักงานปกครอง พนักงานปกครอง และเจาหนาท่ีปกครอง ระดับ ๓ 

ขึ้นไป ในฝายเทศกิจ ในสังกัดสํานักงานเขต 
 
ขอ ๔  ใหพนักงานเจาหนาท่ีตามขอ ๒ และขอ ๓ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
๔.๑ พนักงานเจาหนาท่ีตามขอ ๒.๑ ขอ ๒.๒ และขอ ๒.๓ มีอํานาจหนาท่ีในการ

จับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายในเขตทองที่รับผิดชอบ 

๔.๒ พนักงานเจาหนาท่ีตามขอ ๒.๔ มีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีอํานาจหนาท่ีในการจับกุม
ปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ภายในเขตทองท่ี
รับผิดชอบ 

๔.๓ พนักงานเจาหนาท่ีตามขอ ๓ มีอํานาจหนาท่ีในการจับกุมปราบปราม
ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายในเขตทองที่
รับผิดชอบ 

 
ขอ ๕๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 
 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๑๑ง/๑/๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่  ๓๘๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๓๐๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เร่ือง  แต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ลงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ข้อ ๒ ให้ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปน้ี  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์ 
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งดํารงตําแหน่ง

ดังต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในอาหารทุกชนิด
ตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ 

ด้านสาธารณสุข 
(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร 
(๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร 
(๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 
(๘) ผู้อํานวยการสํานักอาหาร 
(๙) ผู้อํานวยการสํานักด่านอาหารและยา 
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(๑๐) ผู้อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ 
(๑๑) ผู้อํานวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ

ท้องถิ่น 
(๑๒) นักวิชาการอาหารและยา   
(๑๓) เภสัชกร   
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้   

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในอาหารทุกชนิด 
ตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค 
(๒) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป 
(๔) หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ  สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
(๕) หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา  สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
(๖) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  

๒  ปีขึ้นไป  สํานักโรคติดต่อทั่วไป   
(๗) ผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ติดต่อ 
(๘) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  

๒  ปีขึ้นไป  สํานักโรคไม่ติดต่อ 
(๙) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   

(๑๐) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  
๒  ปีขึ้นไป  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

(๑๑) ผู้อํานวยการสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ   
(๑๒) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  

๒  ปีขึ้นไป  สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 
(๑๓) ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒ 
(๑๔) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  

๒  ปีขึ้นไป  และเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับชํานาญการขึ้นไป  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒ 
(๑๕) ผู้อํานวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง   
(๑๖) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  

๒  ปีขึ้นไป  สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
(๑๗) นิติกร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปีขึ้นไป  สังกัด 

กรมควบคุมโรค 
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ข้อ ๕ ให้ข้าราชการกรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข   ซึ่ งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้   
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในอาหารทุกชนิด 
ตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) อธิบดีกรมอนามัย 
(๒) รองอธิบดีกรมอนามัย 
(๓) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  (ด้านสุขาภิบาล) 
(๔) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
(๕) ผู้อํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(๖) ผู้อํานวยการสํานักโภชนาการ 
(๗) ผู้อํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า 
(๘) นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า 
(๙) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพ 

(๑๐) นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ประจํากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  
สํานักส่งเสริมสุขภาพ 

(๑๑) ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่  ๑ - ๑๒  เฉพาะในเขตจังหวัดที่ตนมีอํานาจดูแลและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ 

(๑๒) นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ศูนย์อนามัยที่  ๑ - ๑๒  ที่ผู้อํานวยการ
ศูนย์อนามัยที่  ๑ - ๑๒  มอบหมายเฉพาะในเขตจังหวัดที่ตนมีอํานาจดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๖ ให้ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งดํารงตําแหน่ง
ต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในอาหารทุกชนิด
ตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
(๔) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๕) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   ตั้ งแต่ระดับชํานาญการข้ึนไป   สํานักคุณภาพและ 

ความปลอดภัยอาหาร 
(๖) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ตั้งแต่ระดับชํานาญการข้ึนไป  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๗) เภสัชกร  ตั้งแต่ระดับชํานาญการข้ึนไป  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติราชการในจังหวัด  

ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตาม
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พระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เฉพาะในเขตจังหวัดที่ตนมีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการ  ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(๒) นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๓) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๔) เภสัชกร  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๕) เภสัชกร  โรงพยาบาลของรัฐ 
(๖) นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๗) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน

หรืออาวุโส  ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๘) สาธารณสุขอําเภอ 
(๙) นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ

สถานีอนามัย 
(๑๐) นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  แพทย์แผนไทย  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  
(ประเภทวิชาการ)  หรือตั้งแต่ระดับปฎิบัติงานหรือชํานาญงานหรืออาวุโส  (ประเภทท่ัวไป)  ที่ปฏิบัติงาน
ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัย 

ข้อ ๘ ให้ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  กระทรวงยุติธรรม  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปน้ี   
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในอาหารทุกชนิด 
ตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(๒) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษประจําสํานักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
(๔) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ  สํานักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม 
(๕) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ  สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
(๖) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ  สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
(๗) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ  สํานักคดีทรัพย์สินทางปัญญา   
ขอ้ ๙ ให้ข้าราชการกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง  ซึ่ งดํารงตําแหน่งดังต่อไปน้ี   

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เฉพาะในกรณีการนําหรือ
สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 

(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
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(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 
(๕) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(๖) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(๗) ผู้อํานวยการสํานักสืบสวนและปราบปราม 
(๘) นายด่านศุลกากรทุกแห่ง 
(๙) ผู้อํานวยการส่วน  ผู้อํานวยการศูนย์  หัวหน้าฝ่ายนักวิชาการศุลกากร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ

ขึ้นไป  และนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  ที่สังกัดสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  สํานักงาน
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง  
สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สํานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  สํานักสืบสวนและปราบปราม  ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองและด่านศุลกากร
ทุกแห่ง  ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  หรือการสั่งการตรวจอาหารที่นําหรือสั่งเข้ามา
ในราชอาณาจักร  หรือการควบคุมตรวจปล่อยสินค้าประเภทอาหารที่นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร  
หรือการสืบสวนและปราบปราม 

ข้อ ๑๐ ให้ข้ าราชการและพนักงานราชการกรมปศุสัตว์   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับสัตว์  สัตว์แปรรูป  และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

(๑) อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(๒) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(๓) ผู้อํานวยการสํานัก 
(๔) ผู้อํานวยการกอง 
(๕) ผู้อํานวยการสถาบัน 
(๖) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์   
(๗) ปศุสัตว์เขต   
(๘) ปศุสัตว์จังหวัด 
(๙) ปศุสัตว์อําเภอ   

(๑๐) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 
(๑๑) นายสัตวแพทย์   
(๑๒) นักวิชาการสัตวบาล 
(๑๓) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   
(๑๔) นักวิทยาศาสตร์ 
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(๑๕) นักจัดการงานท่ัวไป 
(๑๖) นิติกร   
(๑๗) สัตวแพทย์   
(๑๘) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ข้อ ๑๑ ให้ข้าราชการกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปน้ี   

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับ 
สัตว์น้ํา  สัตว์น้ําแปรรูป  และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา 

(๑) อธิบดีกรมประมง 
(๒) รองอธิบดีกรมประมง 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง 
(๔) ผู้อํานวยการกอง 
(๕) ผู้อํานวยการสถาบัน 
(๖) ผู้อํานวยการส่วน 
(๗) ผู้อํานวยการศูนย์ 
(๘) ประมงจังหวัด 
(๙) ประมงอําเภอ   

(๑๐) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 
(๑๑) นักวิชาการประมง   
(๑๒) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   
(๑๓) นิติกร   
(๑๔) เจ้าหน้าที่ประมง   
ข้อ ๑๒ ให้ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งดํารงตําแหน่ง

ต่อไปน้ี  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เฉพาะในส่วนที่
เก่ียวกับพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 

(๑) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
(๒) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมการนําเข้าส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต 
(๔) ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(๕) ผู้อํานวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
(๖) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
(๗) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
(๘) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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(๙) ผู้อํานวยการพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
(๑๐) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
(๑๑) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน 
(๑๒) เลขานุการกรม 
(๑๓) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 
(๑๔) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
(๑๕) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัย 
(๑๖) นักวิชาการเกษตร   
(๑๗) นักวิทยาศาสตร์   
(๑๘) นิติกร   
ข้อ ๑๓ ให้ข้าราชการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับสัตว์  สัตว์น้ํา  พืช  สัตว์แปรรูป  สัตว์น้ําแปรรูป  ผลิตภัณฑ์จากสัตว์  
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา  และผลิตภัณฑ์จากพืช 

(๑) เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(๒) รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร   
(๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยพืช   
(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์   
(๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช   
(๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานรับรองมาตรฐาน   
(๘) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบรับรองมาตรฐาน 
(๙) ผู้อํานวยการกองรับรองมาตรฐาน 

(๑๐) ผู้อํานวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
(๑๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
(๑๒) ผู้อํานวยการกองควบคุมมาตรฐาน 
(๑๓) ผู้อํานวยการสํานักกําหนดมาตรฐาน 
(๑๔) เลขานุการกรม 
(๑๕) นักวิชาการมาตรฐานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป   
(๑๖) นายสัตวแพทย์ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป 
(๑๗) นิติกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป   
(๑๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป 
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ข้อ ๑๔ ให้ข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับสัตว์  สัตว์น้ํา  พืช  สัตว์แปรรูป  สัตว์น้ําแปรรูป  ผลิตภัณฑ์จากสัตว์  
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา  และผลิตภัณฑ์จากพืช 

(๑) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด   
(๒) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  สํานักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัด 
ข้อ ๑๕ ให้ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  สํานักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งดํารง

ตําแหน่งต่อไปน้ี  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(๓) ผู้อํานวยการกองกฎหมายและคดี 
(๔) ผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 
(๕) ผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 
(๖) ผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
(๗) นิติกร   
(๘) นักสืบสวนสอบสวน 
ข้อ ๑๖ ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ในอาหารทุกชนิด 
ตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู้อํานวยการสํานักอนามัย 
(๓) รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย 
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม  สํานักอนามัย 
(๕) ผู้อํานวยการกองสุขาภิบาลอาหาร  สํานักอนามัย 
(๖) ผู้อํานวยการสํานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข  สํานักอนามัย 
(๗) ผู้อํานวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ  สาํนักอนามัย 
(๘) ผู้อํานวยการสํานักงานชันสูตรสาธารณสุข  สํานักอนามัย 
(๙) ผู้อํานวยการกองเภสัชกรรม  สํานักอนามัย 

(๑๐) นักวิชาการสุขาภิบาล  สํานักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม  สํานักอนามัย 
(๑๑) นักวิชาการสุขาภิบาล  กองสุขาภิบาลอาหาร  สํานักอนามัย 
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(๑๒) นายสัตวแพทย์  สํานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข  สํานักอนามัย 
(๑๓) นักโภชนาการ  กองสร้างเสริมสุขภาพ  สํานักอนามัย 
(๑๔) นักเทคนิคการแพทย์  สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข  สํานักอนามัย 
(๑๕) เภสัชกร  สํานักอนามัย 
(๑๖) ผู้อํานวยการเขต 
(๑๗) ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต  ที่ผู้อํานวยการเขตมอบหมายให้ช่วยสั่งราชการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ

สุขาภิบาล 
(๑๘) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต 
(๑๙) นักวิชาการสุขาภิบาล  สํานักงานเขต 
(๒๐) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  สํานักงานเขต 
ข้อ ๑๗ ให้พนักงานเมืองพัทยา  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในเขตเมืองพัทยา  ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม  
“อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) ปลัดเมืองพัทยา 
(๒) รองปลัดเมืองพัทยา 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุข 
(๔) ผู้อํานวยการส่วนสุขาภิบาลอนามัย   
(๕) หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(๖) หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
(๗) เภสัชกร  นักวิชาการสุขาภิบาล  นักวิทยาศาสตร์  นายสัตวแพทย์ 
(๘) เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชํานาญงาน   
(๙) ผู้อํานวยการสํานักงานเมืองพัทยา  สาขาเกาะล้าน 

(๑๐) หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สํานักงานเมืองพัทยา  สาขาเกาะล้าน 
(๑๑) เภสัชกร  นักวิชาการสุขาภิบาล  นักวิทยาศาสตร์  สํานักงานเมืองพัทยา  สาขาเกาะล้าน 
(๑๒) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน  สํานักงานเมืองพัทยา  สาขาเกาะล้าน 
(๑๓) พนักงานเมืองพัทยาอื่น  ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดเมืองพัทยาให้รับผิดชอบด้านอาหาร  

สุขอนามัย  หรือสาธารณสุข  ในศาลาว่าการเมืองพัทยา   
ข้อ ๑๘ ให้พนักงานเทศบาลนคร  พนักงานเทศบาลเมือง  พนักงานเทศบาลตําบล  ยกเว้น

กรุงเทพมหานคร  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
อาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในเขตเทศบาลนคร  เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตําบล  เฉพาะสถานที่จําหน่าย
อาหาร  สถานที่สะสมอาหาร  ตลาด  ที่หรือทางสาธารณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร  เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตําบลน้ัน ๆ  แต่ไม่รวมถึงสถานที่ผลิต  
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นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร  หรือใบสําคัญการใช้ฉลากอาหารซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดูแลรับผิดชอบ 

(๑) ปลัดเทศบาล 
(๒) รองปลัดเทศบาล 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๔) ผู้อํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๕) หัวหน้ากองสาธารณสุข 
(๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(๗) หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(๘) หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย 
(๙) นักบริหารงานสาธารณสุข 

(๑๐) เภสัชกร 
(๑๑) นักวิชาการสาธารณสุข 
(๑๒) นักวิชาการสุขาภิบาล 
(๑๓) พยาบาลวิชาชีพ 
(๑๔) พยาบาลเทคนิค 
(๑๕) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล   
(๑๖) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   
(๑๗) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   
ข้อ ๑๙ ให้ข้าราชการสังกัดกรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปน้ี   

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับสุรา 
(๑) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์สินค้า 
(๒) นักวิทยาศาสตร์  สังกัดกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  ๑ 
(๔) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต  สังกัดสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษี  ๑ 
(๕) นักวิชาการสรรพสามิต  และเจ้าพนักงานสรรพสามิต  สังกัดส่วนมาตรฐานและพัฒนา 

การจัดเก็บภาษี  ๑  สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  ๑ 
(๖) ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปราม 
(๗) นักวิชาการสรรพสามิต  นักตรวจสอบภาษี  และเจ้าพนักงานสรรพสามิต  สังกัด 

สํานักตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปราม 
(๘) ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค 
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(๙) นักวิชาการสรรพสามิต  นักตรวจสอบภาษี  และเจ้าพนักงานสรรพสามิต  สังกัด 
ส่วนตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปราม  สํานักงานสรรพสามิตภาค 

(๑๐) สรรพสามิตพื้นที่ 
(๑๑) นักวิชาการสรรพสามิต  นักตรวจสอบภาษี  และเจ้าพนักงานสรรพสามิต  สังกัดสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ 
(๑๒) นักวิชาการสรรพสามิต  และเจ้าพนักงานสรรพสามิต  สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
ข้อ ๒๐ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์  กรณีนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร 

โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓   
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์จากการนําเข้าในราชอาณาจักร  หรือการนําผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  
หรือมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๒  วรรคสาม  (๑)  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ซากสัตว์”  หมายความว่า 
(๑) ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว 
(๒) สิ่งใด ๆ  ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว 
(๓) อาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากสัตว์  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๔) สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตว์  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
ข้อ ๓ ให้ผู้อํานวยสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์เป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี 
ข้อ ๔ การนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต  

ตามมาตรา  ๓๑  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งสารวัตรได้ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ไว้  ตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือเม่ือคดีถึงที่สุดโดยศาลสั่งไม่ริบสัตว์หรือซากสัตว์  และสัตวแพทย์
ตรวจแล้วสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวไม่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด  ให้สารวัตรมีอํานาจสั่งให้เจ้าของ  
ผู้นําเข้า  หรือนําผ่านส่งกลับซึ่งสัตว์  หรือซากสัตว์นั้นไปยังประเทศต้นทาง 

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสัตว์หรือซากสัตว์กลับประเทศต้นทาง  ให้ดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๓๑  วรรคสอง  และกฎกระทรวง 
ที่ออกตามมาตรา  ๓๒  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การส่งออกสัตว์หรือซากสัตว์โดยอนุโลม 
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ข้อ ๖ กรณีคดีถึงที่สุดโดยศาลสั่งริบสัตว์หรือซากสัตว์และสิ่งที่ศาลส่ังริบดังกล่าวตกเป็น  
ของกรมปศุสัตว์  ให้ดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์  ให้เจ้าของ  ผู้นําเข้า  หรือนําผ่าน  
เป็นผู้รับผิดชอบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด   

ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้การดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นของกลางและถูกยึดหรืออายัดไว้  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น  ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาด  หรือเป็นพาหะ
ของโรคระบาด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายออกไป 
ของโรคระบาดได้ 

อาศัยอํานาจตามความในกฎหมายมาตรา  ๔๐  (๔)  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ  
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์  
ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด  ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย 
โรคระบาดสัตว์  หรือตามกฎหมายอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ซากสัตว์”  หมายความว่า  ซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตว์ที่ เป็นโรคระบาด”  หมายความว่า  สัตว์ที่ได้รับเชื้อโรคระบาดทั้งที่แสดงอาการ   

และไม่แสดงอาการ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  สัตว์ซึ่งไม่ปรากฏอาการของโรคระบาด 

แต่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้รับเชื้อโรคระบาดซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อื่นได้   
“ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า   
(๑) ซากสัตว์ที่มาจากสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  

หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  หรือ 
(๒) ซากสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  เช่น  ซากสัตว์มาจากแหล่งที่มีโรคระบาด  

หรือสงสัยว่ามีโรคระบาด  หรือไม่ทราบแหล่งที่มา  หรือไม่มีเอกสารรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ 
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ  หรือไม่มีหีบห่อที่ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้  เป็นต้น 
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“ยึด”  หมายความว่า  การนําสัตว์หรือซากสัตว์  มาอยู่ในความควบคุม  ดูแล  หรือครอบครอง  
ของผู้ดําเนินการยึดเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

“อายัด”  หมายความว่า  ห้ามจําหน่าย  จ่าย  โอนหรือเคลื่อนย้าย 
“ของกลาง”  หมายความว่า  สัตว์หรือซากสัตว์หรือสิ่งของใด ๆ  ที่สารวัตรหรือเจ้าพนักงาน  

ตามกฎหมายอื่น  ทําการยึดหรืออายัดไว้เพื่อพิสูจน์ในทางคดีหรือเพื่อจัดการอย่างอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การดําเนินการเกี่ยวกับสัตว์ของกลาง 

 
 

ข้อ ๕ สัตว์ของกลางซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  หรือตาม
กฎหมายอื่น  เม่ือสัตวแพทย์ตรวจแล้ว  ปรากฏว่าสัตว์เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด   
ให้สัตวแพทย์มีอํานาจทําลายสัตว์ดังกล่าวตามหลักการการุณยฆาต  โดยใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้สารเคมีให้สัตว์กิน  ฉีด  หรือสูดดมเข้าร่างกายสัตว์เพื่อให้สัตว์นั้นตายโดยไม่ทรมาน 
(๒) ทําลายสัตว์ด้วยปืนชนิดยิงสัตว์โดยเฉพาะ  ยิงสัตว์นั้นให้ตาย 
(๓) ทําลายสัตว์ด้วยอาวุธปืนตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(๔) กรณี  นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  ใช้วิธีการดึงคอให้สัตว์ตาย 
(๕) ทําลายสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามท่ีสัตวแพทย์กําหนด 
ซากสัตว์ซึ่งได้จากการทําลายตามวรรคหนึ่ง  ให้สัตวแพทย์ผู้ทําลายดําเนินการทําลายซากสัตว์นั้น

ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ  ๘   

ข้อ ๖ สัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  ในกรณีเป็นโรคระบาด   

ที่สัตวแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถรักษาให้หายได้  ให้สัตวแพทย์ดําเนินการรักษาและดูแลให้สัตว์  

หายจากโรคระบาดโดยโรคระบาดดังกล่าวต้องไม่เป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ส่งผลให้มีการแพร่ระบาด 

เป็นวงกว้าง  หรือไม่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจปศุสัตว์  หรือไม่เป็นโรคร้ายแรงติดต่อคนได้  และเป็นไป

ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ด้วย 

ข้อ ๗ สัตว์ตามข้อ  ๖  ที่สัตวแพทย์ได้ดําเนินการรักษาจนหายจากโรคระบาดหรือไม่เป็นพาหะ

ของโรคระบาดแล้ว  ให้ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
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หมวด  ๒ 
การดําเนินการเกี่ยวกับซากสัตว์ของกลาง 

 
 

ข้อ ๘ ซากสัตว์ของกลางซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
หรือตามกฎหมายอื่น  เม่ือสัตวแพทย์ตรวจแล้ว  ปรากฏว่าซากสัตว์เป็นพาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์  
มีอํานาจทําลายซากสัตว์ดังกล่าว  โดยวิธีการ  ดังนี้ 

  (ก) ฝังซากสัตว์โดยให้ส่วนบนสุดของซากสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า   
๕๐  เซนติเมตร  และสําหรับซากสัตว์ใหญ่ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  
อีกด้วย  และใช้สารเคมีที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่าง ๆ  โดยการแช่  ราด  หรือโรย   
ที่ส่วนต่าง ๆ  ของซากสัตว์นั้นจนทั่ว  รวมถึงบริเวณปากหลุมที่ฝังซากสัตว์นั้นด้วย  หรือ 

  (ข) ใช้ไฟเผาทําลายซากสัตว์นั้นให้ไหม้จนสิ้น  หรือ 
  (ค) ใช้วิธีการทําลายซากสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามท่ีสัตวแพทย์กําหนด 
ข้อ ๙  ซากสัตว์ซึ่งถูกยึดหรืออายัดที่เป็นพาหะของโรคระบาด  เม่ือสัตวแพทย์พิจารณาแล้ว

เห็นว่าซากสัตว์ดังกล่าวสามารถนําไปบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้  ให้สัตวแพทย์มีอํานาจในการทําลาย  
เชื้อโรคระบาดจนปราศจากเชื้อโรคระบาดตามวิธีที่กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด   
และให้ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

หมวด  ๓ 
ค่าใช้จ่าย 

 
 

ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสัตว์หรือซากสัตว์  หรือการดําเนินการทําลายสัตว์หรือซากสัตว์  
หรือการทําลายเชื้อโรคระบาด  หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาและดูแลสัตว์หรือเก็บรักษาซากสัตว์ 
หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการใด ๆ  กับสัตว์หรือซากสัตว์ที่เก่ียวข้องกับระเบียบนี้  ให้เจ้าของสัตว์ 
หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ   

หมวด  ๔ 
การรายงาน 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้สัตวแพทย์ผู้ดําเนินการตามหมวด  ๑  และหมวด  ๒  รายงานผลการดําเนินการ  
ให้สารวัตร  หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่นที่ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์  และผู้บังคับบัญชาทราบทันที  
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ  เพื่อจะได้ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

ข้อ ๑๒ แบบรายงานผลการดําเนินการตามข้อ  ๑๑  ให้เป็นไปตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม   
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในคํานิยามคําว่า  “โรคระบาด”  ตามมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๕  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้เพิ่มโรคดังต่อไปนี้เป็นโรคระบาดตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  

พ.ศ.  ๒๕๕๘   
  ก. โรคระบาดในสัตว์ปีก 
   (๑) โรคอหิวาต์สัตว์ปีก  (fowl  cholera) 
   (๒) โรคหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก  (avian  infectious  bronchitis) 
   (๓) โรคกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก  (avian  infectious  

laryngotracheitis) 
   (๔) โรคไวรัสตับอักเสบในเป็ด  (duck  viral  hepatitis)   
   (๕) โรคกัมโบโร  (Gumboro  disease  หรือ  infectious  bursal  disease) 
   (๖) โรคโพรงจมูกหลอดลมอักเสบในไก่งวง  (turkey  rhinotracheitis) 
   (๗) โรคมาเรก  (Marek’s  disease) 
   (๘) กลุ่มอาการไข่ลด  (egg  drop  syndrome) 
   (๙) โรคโลหิตจางติดต่อในไก่  (chicken  infectious  anaemia) 
   (๑๐) โรคพาร์โวไวรัสในห่านและเป็ดเทศ  (infection  with  parvovirus  in  

goose  and  Muscovy  duck) 
  ข. โรคระบาดในสัตว์เค้ียวเอื้อง 
   (๑) โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบติดต่อในโคและกระบือ  (contagious  bovine  

pleuropneumonia)   
   (๒) โรคบีวีดี  (bovine  viral  diarrhoea)  หรือโรคเอ็มดี  (mucosal  disease) 
   (๓) โรคทริโคโมแนส  (trichomonosis) 
   (๔) โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค  (enzootic  bovine  leukosis)   
   (๕) โรคลัมปี  สกิน  (lumpy  skin  disease) 
   (๖) โรคไข้สามวัน  (bovine  ephemeral  fever) 
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   (๗) โรคไข้มาลิกแนนต์แคทาร์รัลในโค  (bovine  malignant  catarrhal  fever)   
   (๘) โรคโพรงจมูกและหลอดลมอักเสบติดเชื้อในโค  (infectious  bovine  

rhinotracheitis) 
   (๙) โรคปอดและเย่ือหุ้มปอดอักเสบติดต่อในแพะ  (contagious  caprine  

pleuropneumonia)   
   (๑๐) โรคสมองฟ่ามในแกะ  หรือโรคสเครพี  (Scrapie  หรือ  transmissible  

spongiform  encephalopathies) 
   (๑๑) โรคไข้เห็บ  (bovine  babesiosis)   
   (๑๒) โรคแอนาพลาสมา  (bovine  anaplasmosis) 
   (๑๓) โรคไทเลเรีย  (theileriasis  หรือ  theileriosis) 
   (๑๔) โรคชมัลเลนแบร์ก  (Schmallenberg) 
   (๑๕) โรคอะคะบะเนะ  (Akabane  disease)   
   (๑๖) โรคแบล็กเลก  หรือโรคไข้ขาดํา  (blackleg) 
   (๑๗) โรคข้อและสมองอักเสบในแพะ  (ซีเออี)  [caprine  arthritis  encephalitis  

(CAE)] 
   (๑๘) โรคปากอักเสบพุพอง  (contagious  ecthyma  หรือ  orf) 
   (๑๙) โรคเมดิ - วิสนา  (Maedi-visna) 
   (๒๐) กาฬโรคสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก  (พีพีอาร์)  [peste  des  petits  

ruminants  (PPR)] 
   (๒๑) โรคไข้คิว  (Q  fever) 
   (๒๒) วัณโรคเทียม  (pseudotuberculosis)   
   (๒๓) โรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ต่อมในแกะ  (ovine  pulmonary  adenocarcinoma)  

หรือโรคจากซิกเต  (jaagsiekte)   
   (๒๔) โรคบีอาร์เอสวี  (infection  with  bovine  respiratory  syncytial  virus)   
   (๒๕) โรคพีไอ - ๓  (infection  with  parainfluenza-3  virus) 
  ค. โรคระบาดในสัตว์กระเพาะเดี่ยว 
   (๑) กลุ่มอาการระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกร  (พีอาร์อาร์เอส)  

[porcine  reproductive  and  respiratory  syndrome  (PRRS)]   
   (๒) กาฬโรคแอฟริกาในม้า  (African  horse  plague  หรือ  African  

horse  sickness)   
   (๓) โรคไข้เห็บม้า  (equine  piroplasmosis) 
   (๔) โรคมดลูกอักเสบติดต่อในม้า  (contagious  equine  metritis) 
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   (๕) โรคเร้ือนม้า  (horse  mange) 
   (๖) โรคหลอดเลือดแดงอักเสบในม้า  (อีวีเอ)  [equine  viral  arteritis  (EVA)] 
   (๗) โรคสมองและไขสันหลังอักเสบในม้า  (equine  encephalomyelitis) 
   (๘) โรคสมองและไขสันหลังอักเสบเวเนซูเอลาในม้า  (Venezuelan  

equine  encephalomyelitis) 
   (๙) โรคดูรีน  (dourine) 
   (๑๐) โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (African  swine  fever) 
   (๑๑) โรคกระเพาะลําไส้อักเสบติดต่อ  (transmissible  gastroenteritis) 
   (๑๒) โรคสมองไขสันหลังอักเสบเหตุเอนเทอโรไวรัส  (enterovirus  

encephalomyelitis)  หรือ  โรคเทสเชน  (Teschen  disease) 
   (๑๓) โรคท้องร่วงระบาดในสุกร  (porcine  epidemic  diarrhoea)   
   (๑๔) โรคโพรงจมูกและปอดอักเสบในม้า  (equine  rhinopneumonitis)   
   (๑๕) โรคหลอดนํ้าเหลืองอักเสบระบาด  (epizootic  lymphangitis) 
   (๑๖) โรคมงคล่อพิษ  (glanders) 
   (๑๗) โรคพยาธิเม็ดสาคู  (cysticercosis) 
   (๑๘) โรคเซอร์โคไวรัสในสุกร  (พีซีวีดี)  [porcine  circovirus  disease  

(PCVD)]   
  ง. โรคระบาดในผึ้ง 
   (๑) โรคอเมริกันฟาล์วบรูด  (American  foul  brood  disease  หรือ  

American  foulbrood  disease) 
   (๒) โรคยูโรเปียนฟาล์วบรูด  (European  foul  brood  disease  หรือ  

European  foulbrood  disease) 
   (๓) โรคอัมพาตของผึ้ง  (black  disease)   
   (๔) โรคอะคาริน  (acarapisosis  หรือ  acarine  disease)   
   (๕) โรควาร์รัว  (varroosis) 
   (๖) โรคโทรพิลีแลปส์  (Tropilaelaps  disease) 
   (๗) โรคโนซีมา  (nosemosis) 
   (๘) โรคชอล์กบรูด  (chalkbrood  disease) 
   (๙) โรคแซกบรูด  (sacbrood  disease) 
   (๑๐) โรคเบราลา  (braula  disease) 
   (๑๑) การติดโรคปรสิตด้วงรังผึ้ง  (infestation  of  Aethina  tumida) 
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  จ. โรคระบาดในสัตว์หลายชนิด 
   (๑) โรคไวรัสอีโบลา  (Ebola  virus  disease) 
   (๒) โรคไมโคพลาสมา  (mycoplasmosis)   
   (๓) โรคฝีดาษ  (pox) 
   (๔) โรคคลามิเดีย  (chlamydiosis) 
   (๕) โรคเมลิออยด์  หรือโรคมงคล่อเทียม  (melioidosis) 
   (๖) โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ  (influenza  virus  type  A)   
   (๗) โรคบาดทะยัก  (tetanus)   
   (๘) โรคทริพาโนโซมา  (trypanosomiasis) 
   (๙) โรคทอกโซพลาสมา  (toxoplasmosis) 
   (๑๐) โรคสเตรปโทค็อกคัส  (streptococcosis) 
   (๑๑) โรคแคมพิโลแบกเตอร์  (campylobacteriosis) 
   (๑๒) โรคบลูทังก์  (bluetongue) 
   (๑๓) โรคพิษสุนัขบ้าเทียม  (pseudorabies  หรือ  Aujeszky's  disease) 
   (๑๔) โรคสมองอักเสบญี่ปุ่น  (Japanese  encephalitis) 
   (๑๕) โรคท้องเสียเร้ือรัง  (paratuberculosis) 
   (๑๖) โรคไข้ริฟต์แวลลีย์  (Rift  valley  fever) 
   (๑๗) โรคปากอักเสบพุพอง  (vesicular  stomatitis)   
   (๑๘) โรคเวสต์ไนล์  (west  Nile  fever)   
   (๑๙) โรคเฮนดรา  (infection  with  Hendra  virus  infectious  disease)   
   (๒๐) กลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง  (เมอร์ส - โควี)  [Middle  East  

respiratory  syndrome  (MERS - CoV)] 
   (๒๑) โรคเฮอร์พีส์  (herpes  virus  infectious  disease)   
  ฉ. โรคระบาดในสัตว์น้ํา 
   (๑) โรคเครฟิชเพลก  (crayfish  plague) 
   (๒) โรคเคเอชวี  (KHV  disease  หรือ  koi  herpesvirus  disease) 
   (๓) โรคไคทริดฟังกัส  (chytrid  fungus  disease  หรือ  infection  with  

Batrachochytrium  dendrobatidis) 
   (๔) โรคไจโรแด็กทีโลซิส  (gyrodactylosis  หรือ  infection  with  

Gyrodactylus  salaris) 
   (๕) โรคซีโนฮาลิโอทิส  (xenohaliotis  disease  หรือ  infection  with  

Xenohaliotis  californiensis) 
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   (๖) โรคติดเชื้อซาลโมนิด  แอลฟาไวรัส  (infection  with  salmonid  
alphavirus) 

   (๗) โรคตัวแดงดวงขาว  (white  spot  disease) 
   (๘) โรคทีเอส  (TS  หรือ  Taura  syndrome) 
   (๙) โรคเททระฮีดรัลแบคูโลไวรัส  (tetrahedral  baculovirosis) 
   (๑๐) โรคโบนาเมีย  (bonamiosis) 
   (๑๑) โรคฝีดาษจระเข้  (poxvirus  in  crocodile) 
   (๑๒) โรคเพอร์คินซัส  (perkinsosis) 
   (๑๓) โรคฟูรังคูโลซีส  (furunculosis) 
   (๑๔) โรคเมกาโลไซติไวรัส  (megalocytivirus  disease) 
   (๑๕) โรคมาร์ทีเลีย  (infection  with  Marteilia  refringens) 
   (๑๖) โรครานาไวรัส  (infection  with  ranavirus) 
   (๑๗) โรควีเอชเอส  (VHS  หรือ  viral  haemorrhagic  septicaemia) 
   (๑๘) โรควีเอ็นเอ็น  (VNN  หรือ  viral  nervous  necrosis) 
   (๑๙) โรคหัวเหลือง  (infection  with  yellow  head  virus) 
   (๒๐) โรคหางขาว  (white  tail  disease) 
   (๒๑) โรคอาร์เอสไอวี  (RSIV  disease  หรือ  red  sea  bream  iridoviral  

disease) 
   (๒๒) โรคอียูเอส  (EUS  หรือ  epizootic  ulcerative  syndrome) 
   (๒๓) โรคอีเอชเอ็น  (EHN  หรือ  epizootic  haematopoietic  necrosis) 
   (๒๔) โรคเอเอชพีเอ็นดี  (AHPND  หรือ  acute  hepatopancreatic  

necrosis  disease) 
   (๒๕) โรคเอชพีวี  (HPV  disease  หรือ  hepatopancreatic  parvovirus  

disease) 
   (๒๖) โรคเอสวีซี  (SVC  หรือ  spring  viraemia  of  carp) 
   (๒๗) โรคเอ็นเอชพี  (NHP  หรือ  necrotising  hepatopancreatitis) 
   (๒๘) โรคเอ็มบีวี  (MBV  disease  หรือ  spherical  baculovirosis) 
   (๒๙) โรคแอบาโลนีเฮอร์พีสไวรัส  (infection  with  abalone  herpesvirus) 
   (๓๐) โรคไอพีเอ็น  (IPN  หรือ  infectious  pancreatic  necrosis) 
   (๓๑) โรคไอเอชเอชเอ็น  (IHHN  หรือ  infectious  hypodermal  and  

haematopoietic  necrosis) 
   (๓๒) โรคไอเอชเอ็น  (IHN  หรือ  infectious  haematopoietic  necrosis) 
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   (๓๓) โรคไอเอ็มเอ็น  (IMN  หรือ  infectious  myonecrosis) 
   (๓๔) โรคไอเอสเอ  (ISA  หรือ  infection  with  infectious  salmon  

anaemia  virus) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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~m.Jv1nil.l'll~"'(;n1~Bam~Lue.~um:w'llrJ"'IPl1i1~1CJmim11il-ru~a~?lrn'i..!nnn'I..!"'IPl1J1LL~~v1-wn 
'711fl~IP11J1L~Bfl1~\.f1Li1 oJ1BeJfl'Vf~m.l1c.hui1'lieJ1t\J1~fli 'V'L!il. l!:>ctct~ LL~~L~m:W'lh~:U~(jhL\h.tfl1i'th~fl1fil 
:W1\Pli~1U?It:n'L.!tlfltl'LJ~(;l1J1LLG'l~.yioWfl'711fl~(;l-)J~L~BL~f11ifUie:J~?It:n'L.!nfln'i..!~(;l1J1LL~~~Wfl'711fl"'IPl1J1 

"" 
vim "liou e:J~n~:wtlrJ~(;l1 L tl'i..! 1 tJ(;l1:W:w1(;1~~1'i..!v1 rhvruV~ L ~e:J 1 Vfmifl1\Jfl:W t ifli~\J1V~I\!1nm~'l11~off1K V11J1vr~e:J 
"if:1fl~(;llJ1 'li1BBfl 'Vt~B'li1~:l'i..!i1'lieJ1t\.11~m L tJi.!h.Je:J~1~ljtJi~~'VIfifi1Yl Ji.! 

G1 11d J1LL~~~~ fl"'11fla (;l1J1L ~ Bfl1i'li1L i1 'li1Bt:lflvt~m11e.i1'U~1'lie:J1tu1~ m Yl. Pl. k>ctct~ e:JfiU~fli:WUi ::~N 
~~Bantl~~ri1Pin1vr'i..!V~i1CJf'l::L5CJV~:w1(;li~1i.!nii(;l~11\1-ru~B~?Imi.!nntti.!«(;l1J1vr~av1-wn'711n"'IPl'hJ1L~ami 

"" 

(l.nr~1l.l'fl ~t.nn 1 i'ia) 

~iU~fl'l"lJ'lh~l.f~ 
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"!.1 e.J 'U •th f) 
l.Jl(;l~~l'UG'lm'Wnnn'U~(;l1thi btl'Ul.J1(;1~~1'U~lvt~u"'m'Wnnn'W!K(;l1thiHlil'l';;J1nm~,_hL-ih tlle:Je:Jn 

~ ~ 

vt~m.h~1'W~l'tfe:Jlrul-:5'm vtlinnn'W~(;l1J1L ~m1u-:~n'W ~-:~Ln(;le:Jlm~ LLG1::(;1~1~iLA~l::vt'1 ~A L~mh::lCJ"!Ju 
1 'W nl~A1'U A1lf11~LL w ~~~Ul(?)'lle:J-:~ L ;ffe:J 1 'Hl"liii (?)~Iii' e:J.:JA1'U Al.l 1(?) m U'W m ~-:5' (?) m~l'1l'W G'l'll e:J'WllJ CJLLI:'I~ A11l.l 

' ' ' 
UG'l e:J (?)Jl CJ 'VIl~ ~1.fl l'r'lb U'U'VI~ f1 

tJI:I11J 

c;r(;l-r,Jl V!l.JlCJii-:~ ~(;1-ru~::LJl'VInu n-:~ ~~::L.ff l'l::'\"11'UJ1 bl'h u1:11 u 'VIe:JCJ bLG1::11Xvt1lltlf1111J~'"J1J ' ~ 

ii~~ (;11J1 U)~LJl'V15'Wvl~~ 1~iim~nTH'W (?) 1 ~L U'W~(;l1 'tfil(?) 5'Uml.ln.Qvt1llEJ11tib ~:~ 1 im~'Ul(?)~l111 
" " . Q./ Q.1 IV ~0 ~ tAl Q.l IV ro 4 o II o d o t QJ 

!;'ltn'Wnnn'WG'll1l1'Ul vtl.llt!m G'ltn'Wflflfl'UG'f(;l1'UlL'r'le:Jfl1)'U1L'll1 'U1Be:Jfl vt~B'U1e.J1'U11'tfmru1\lm 

(;111Jfl.Q'VIl.llCJ1l~'"JCJ L ~A~::'U1(?) ~\Pi{ 

"' 0 "!.1 e.J fl1 'VI'I.J (?) 

@. R11~.ntJ'Wi~a-nJ"l.le.J~amunnnua~1J1 
. Q./CVU .. ::I.I cJ 3 IVf"~l .::!l I IV 

!;'! tl'i'U fl fl fl'UG'l (;11'\.J 1 (;! e:J-:1 LLCJ fl~ 1 fiG'! fl 1'\.J 'VI L 'r'l1 ~ LI:'\1:1-:!G'l 1111'U1!;'!1 'Ue:J'U e:J 1:11~"!1 (?) b 'OJ'U 

"' " QJQJ """"'""~0 
~.~'W~fl'W~auatl1'Unnnua~1u1 

!;'!tn'Unnn'W~ (;11J11ii'e:J~ii~u~vi"'ll.J1~(luu.:~n'Wm~m::L~'U m ~~1~11 LLG'l:: n111 V!G'l'lJ e:1~J11. tJ ?i:'Uvl 
~ 

'Ue:Jfl'U~L1ru'!Xe.J~nnnu LLI:'I~G'l1:U1".mUe:J-:Jn'UiKI111c;i1-:~'l L~'U G'!U'lJ LLl.l1 'Ufl '\J iG'li 1111'1X~l'WL'li'l-€JBfl1~ ' ~ 

GTI. 1::'\.J'UUB~ tl'UL ;i'B L 1R~B1"\l ~ ~:U1 tl'U'UR R&'I~~1'UL -b'1-eJBflatl1'Utl fltl'Ui~1J1 • 
Q1.(9) G'lm'Unnnw;1(;11J1ii'V11~L'li'1-Be:Jn'V11.:~L~CJ1L~e.Jue:J~n'U~(;l1c;i1.:~ i LLfl~~ffillLMmie:J-:~ 

L'li'lmm~:~t'WG'Imunnn'W 

bTl.~ u~nru'VI1-:JL -tll-Be:Jn iiei1-:~a1-:~ne:Jsa-:~nvle:Jc;~€J 1 '1Jci-:~tie:J~1L ;ffe:J 1 'UJ1~~ LL~::iiei1~J1b .Yh~il 
'VI1~ L~'U~1'Utl1 CJ1~1L ~m)e:J'UL oV1-€J€J fl'OJ1 n~t:11'Utlfl n'U ~~ L U'Ueh~~1lla1l.l1~(l LA~ el'UEJ1 CJ 1~ ii'll'U1(Pl fl11l.l 

flll.:!'lle:J.:!'lle:J'Uv11'W1'U h.i~1 fl'J1 C9l Ll.ll11~ LLfl~ilf111l.l tl11LG'ICJ'lle.J'U'IJ1~11leJelfl1 'IJ~-:J~e:J~'li'1~ L ~el1Je.J~tl'Ufl11fl1'"J 
. ~ 

'li'11JL(?)CJ1~~1'UJ1CJ1~1L;ffeJ ~1'VI~'UG'I11Lflii~1L;ffeJhfl~LL'U~oJ11moff 1~LLrl 1BbeJ~'U (Iodine ~~eJ lodophors) 

~oo nf~'lleJ-:IG'll'JeJe.Jm)'VI~c;l·mll C9l ~'U vt~mL~~L~mJ1e:r1'1JA~vbr1" lvoo n-rlJ'lJB-:!?111€1Bfl'J'VI~I'lmf1 @) ~'\...! 
LLG'l~"\1 ::t>i'€1-:JL 'IJ~ CJ'UJ1LLG'l~L&il.IG'l11Lflii~1 L ;ffe:J 1 vtlJVJn1 'U 

' 
bTl.m ii~B-:!L ~1U'VI!:n~~hi~1'VI~Botl1~(?) 1 vtL 'IJ~ CJ'U LLfl~f11'Uf1l.l 1m im'r'l1t 1 'WG'lm'Unnnu 

~ ' ' " " CLI (' 0 I ILl 

G'f(;l1'U1 L 'VIl'U'U 

CS:. 1::'\.JUEShL~BL'UJl~.:t 
cs::.C9) 'J~'U'U~1L ;ffe.J 1 'Utl1~~'1JB-:JG'lmunnn'U~I111,J1 t>i'e:J~LLCJn'OJ1m~'Uum~L~t:J.:~ai111J1?i1'U5u 

'V11-:!'J~'U1 ~:~J1\11fl'J~'U'llnnn'U~1~'U'U~1L ~e.J1 uth~'.:~ti~e.J~~1ll1'Hl'\Je.J~n'Ufl11U1.Jb ~e.JtJ'lJB~b ~e.J1 'Jfl~'J~U'Ufl11 
~ ~ 

Li CJ-:!5'1111 J1~1'U5'ULbfl ~~.:~Ln(?)~ e.Jl.l 1(?)t:JUe.J~1b ~e.J 1 uJ~~~ 1Xe.J~~A111l'OJ~~'VIl.l(?) 1llue.JtJn'h cro b tlel"h~'U ~ 
' 
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'lle:l-:lfl111J"il'lleWJe:Jnfln\u.~~~~eJ\l~ U'UDBvlmi1 'U~.fl1Ylvl?f1111~fl1 oll\11'\.J hi'~ nn1''iUe:J\ln'U1111 1XL :ffe:J 1 'iflele:Jfl1 tl , v 

tl'U L ~e:J'U'UB m:;uu 

n 'i ruvln 1 ~ u u n ~f) -:!1 'Uu eJ n n ti 'U '\rj ~e:J 'i~uu ~ 'U 111 1"ll1 CJ ~1 L :ffe:J 1 'UJ 1 n e:l'U~\ltl~l.J 11'\ 'i'llel \1 

ue:J~1L~e:l~eJ\lnfl11lJ-:v1llumJfl11 l!Jcr Ltle:J~L~'U~ 'lle:J-:lfl11l.J"il'lle:J-:~ue:Jnnn'U ' , 
c£.1!:> J1'~'-:~ "il1fl ?ffi1'Utl fln'U ~ e:J-:ln fl 1'i~1 ~ :ffe:J rle:J'Utl~ e:JCJG'f~ .fl1'W L~ 11'\~ Bl.J1 'U'll ru~vlEJ\1 

v 

hJ Vl'i1'\J CH'l fl1'i(;l 11 "ill~ fl ll~ ~ ~el-:l'i~~ Ill 'i :::l\1'\rl~BU el-:ltl'U fl1 'i~\1?11 'ilfln~1 L:ffe:J vln fl11l.J L ollll off'U~ \1 

G'f?t.fl1'WLL1!11~ B:l.l ~1B~1-:!l5fl1'i~1L:ffB1 'UUeJ~1L:ffmJ1~\l L~~lrl fl1'i1 ollfl~e:l~'Ut:.J\1 '\rl~EJLLflm~CJlJ 1~1 tlfi~B hVi v . . 

(Calcium hypochlorite) r;no n-rl.l 'lleJ\l?f1'iBeJfl~Vl~~BJ1 m r;l'U ~'ll-Je:J~1·:ni'BCJ r;n i1L1J\l ~~~1~~1JlSZf~~CJ1J 
1n1Bstl'mvl(;l c:ict n-r111PiBJ1 m r;l'U L~mlhmCJ~Vl~'lleJ-:lfi~B~'U '\rl~B~-:~ H"ii'Ufll1fi~B~'U"il~~~1c.r1tl~eJ\l 

QJ o.ID-'-'6"':: 

~.q'llan~w~'lleJ~a~1'Unnn'Ua~1'U1 

et.m. nn1'~UB\ltl'Ufl1'i'\rl~lll'ie:ll'l'lleJ.:l~(;l1J1Be:lfl~.fl1CJ'UBfl~fi1'Utlflf1'U L'li'U n~1"ll1CJfl~lJUeJ 
, v ' 

L~e:l1.JB\ltl'Ufl1~m~LI'll'le:JBO'lle:l-:!~(;11J1 lJ(;l:::LLfi1..:!~'UVl1\l'i~'U1ml1Be:lfl 'VI~B1stl'i:::'U'UJ1'\r11J'UL1CJ'ULL'U'Utll'l 
' 1 ru ~II cto -=1 V o Q.l t'~ .J '4.1 tV 

et.l!J 'Ue:lflflfl'U(;le:l\!1J"ii1'U1'ULL~~'ll'U11'\L'WCJ\l'Welfl'U"il1'U1'UL~~~"!J'U11'\'lle:l\l?fm'UTI'I"il~flfln'U 

L~~:::iim1'vhvtl.J1 e~ L~"l.ltl'i:::~T\m~-tl~'~ L ':il'UlL~~~,11Vln'tiB 1~'~ e~ 
' 

et.\!).m um1nnutl~1fl1{Ylvln'i~'U'Ufl'ieJ\l~~L~~~11XeJ1fl1f'l?f1l'U'itU ?f1111~fiU~BCJ 
v 

tl~1LliLfl'UeJ~11~flTVt'UIIl~.:J.ff 

A1111m1tJm C 'l!l.l.) "il1tnutl~1?f.:J~I'l (~1/m.J.ll.) 

s: mo boo 

> mo-C9Jet \!)cfo 

> met -\!Jet mcto 

> \!)cf -r;net cro 

> r;ncf -CS::et l!Jo 

> cs::cr-cret (9)\!) 

A1111CJ11tl~1 ('lilt) ,J1'U1'Utl~1~-:!~~'~ (~1/G=tt.J.ll.) 

> crcr-t>ct ~ 

> bct-llllct ~ 

>·filet r;n 
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" V!'U1 bT1 ':il1fl cf 

ct.lv.l!l tie:Jnflfi''W'\Jmi'le:J~~:rh~uu me:J~~~LL!;l~ 1 ~en fl1Ple:J~1~~:wu1ru ~1:W11() 
"U 

U~e:JtJU!;'I1 hJd'i'U eJ(;111~nTVf'UI1l~~lf 
fl'l1:WCJ11'\Jm ('IJ:w.) ~1'U1'-!'\Jm~~'l111 (~1/(;1') .:w.) 

(9)-bn ctoo 

> bn-cf bT100 

> ct-rrl (i)cfO 

> fri-~ @)00 

> ~-@)@) cfo 

> @)@)-(i)ct bT10 

> @let I!Jo 

ct.l!l.bn tie:J nnn'Wtl!;l1 n~-r~~ih~uu mm~~ LLm~ 1 ~mmPl?l:WU':iru ?l11!1')()U~ 'EJCJ 
"U 

i.Jm1lJLi1tJei'm1~n1vt'UI11 ~~11 

> 1!:>-ct bT100 

.. > .cf-(9)0 (9)00 

cto 

cr. 1!:>.~ tie:Jnn ntJn~~ih~'U'Ufl')e:J~~~ LL!;l~1 ~81 n1Pl?l:w'lnru ?l1:W1'Hltl~eHJ 
' • "U 

'I'JmL~~tJ~~~1'WB(;)'nhiLii'W (9)0 l'i''"J~Bm':i1~L:W(;)':i 

cr. b.cr 'liBnnn'UvtflCJ 1. thieJ~ih~uun1:5' 11l"llfl~ ~.~ CJ~ii'\J')~?iVJ5.n1Yl?l11!11nn nn'U 

Vte:JCJ1tJB(;)'n'WLii'U @) n1!;ln-r:w~Bm':i1~L:wm 

ct. bT1 :'U~fi1CJ 1tJ?lCl1'Ufl fl fl'U~(;)'Jlh>l f)-:Jih~'U'U':i~'U1 m.h 'Vl~flfl1'):5'111 fl11tlTvl~ LL!;l~JI~'U 
1 ~!;l'I~Ue:J~hL ~81tJth~''I~~'V!1ll11 

"U 

ct.~ ~fi1'1"Lfl1CJ1 'W?lm'Wnnn'W :'Ui'l1'1L~'U i'l1~':i~'U1CJ.J1 tieJnn~(;11J1 ':i~'Uu1 ~mm PI 

iim1-rm~1fl11:W?l~ m111 :5' 11l~'U~ L tl'U~I11~'1'U 1 ~?l1:W11n1 oti~1'U 1~B ~1~iJ'\J 1~~VJ6.n1Yl LL!;l ~nm1u11~ -rm~n 
' 

cr.cr ~tln':irul'i1'1 1 ffii"t'U~mtJnnntJ~~1J1 1.-tl'U ?11'1 ?l1CJCJ1'1 ~1i'l':i1CJ i!;'ii ~fl~iln11 
vl1fl'11:W?!~fl111l'Vl~~fl1) 1oU'I1'U iim1:5'111Lfl'UL U'U':i~L um.J LL!;'i~ ll-i"l111 '\J1otl'~1:Wfl'Ufl':ilfl'))1J~'U I 'Ue:JflL Vttier;;n n 
Cit. OJ Q.l Q..l " ~ 
fl':ilfl':i':i:Wfl11flflfl'U~~1'U1 

cr. b "lJCJ~'Vl~fl~'lm1i!Ke:J-:~m':i 1 'U?lmtJnn ntJ«(;)'hh~,e:J~:l:im':in1:5'11l~nn!Ke:J-:~ ~. .uu 
'IJ 
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" 
b. 1~uut.h Lotlbbli'l~1~uu1-HenmA 

b.m ?lrnunnnt.~~m~ua~ml1~?11ln1mnunnJ1~1'Vl-ru1m'I.J1~'Vl'J\:~nnnt.~1~B~1~ 
L YiCJ~vreJ LlilCJ?Imt.~nnnt.~tJm'VlB~/tlmrnfw/n-:~'Vl::: L~ lii'a~~tla~mf1tl~111~1v~1-:~iJmJ \!Jet L tJafL~tJ vi''1leN 

' 
tl~:W1(;11UBnnnt.~ rrmw)nnt.~tl~1n::-r-:~fPi'a-:~iitJaoW'nJ1tl~:w1~1B~1-:J'LJvCJ mo Ltlvfb~'I.J~'1lv-:Jtl~mmuv 
nnnt.~ bb"::?lrnt.~nnnt.l'VleJCJ~B..:J~tJa-nm.lTt.J~:w1m hi'LJBCJ fll1 1!J LYh'1lmtl~:W1(;11UBtlf1nt.l 
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ข้อปฏิบัติในการก าจัดเชื้อในกุ้งดิบแช่เย็น แช่แข็ง โดยวิธีการต้มสุก 

 

  กรณีกุ้งที่สุ่มจากสถานที่พักซากสัตว์น ้ามีการตรวจพบเชื อ Acute hepatopancreatic necrosis disease หรือ 
Taura syndrome virus หรือ Yellow head virus หรือ Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis 
virus หรือ White spot syndrome virus หรือ Hepatobacter penaei (necrotising hepatopancreatitis) จะต้อง
ด้าเนินการก้าจัดเชื อโรคดังกล่าว โดยสามารถน้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากเชื อก่อโรค (Safe 
commodity) เช่น โดยวิธีต้มสุก ซึ่งต้องด้าเนินการโดยผู้ประกอบการภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น ้า โดยมีข้อพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เชื อโรคมีการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมรวมทั งผลิตภัณฑ์กุ้งชุดอ่ืนๆ ดังนี  

1. สถานที่ส้าหรับเตรียมและท้าลายเชื อในกุ้งด้วยความร้อนต้องแยกจากบริเวณอ่ืนๆ อย่างเป็นสัดส่วน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายของเชื อโรคในขั นตอนต่างๆ เช่น การล้างกุ้ง การแยกชิ นส่วน การท้าความสะอาด
ภาชนะ เป็นต้น สถานที่ดังกล่าวต้องวางระบบท่อแยกอย่างชัดเจน น ้าทิ งและน ้าล้นต้องระบายลงสู่ระบบท่อที่ไหล
ลงบ่อฆ่าเชื อในน ้าทิ งโดยตรง 

2. เคลื่อนย้ายกุ้งจากสถานที่พักซากสัตว์น ้ามายังสถานที่ที่จะท้าลายเชื อในกุ้งด้วยความระมัดระวังไม่ให้มี
ตัวกุ้ง เศษชิ นส่วนกุ้ง บรรจุภัณฑ์ และน ้าที่ละลายออกมาจากกุ้งที่แช่แข็งออกมานอกภาชนะหรือพาหนะ 

3. ไมอ่นุญาตให้บุคคลทีไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณท่ีด้าเนินการต้มท้าลายเชื อในกุ้ง 

4. กระบวนการต้ม ต้องมีอุณหภูมิใจกลางตัวกุ้งอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 11 
วินาที 

5. การฆ่าเชื อโรคที่อาจปนเปื้อนกับสิ่งต่างๆ ได้แก่ 

5.1 เศษซากกุ้ง ให้ฆ่าเชื อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาไม่ต่้ากว่า 3 
นาที หรือเผาท้าลาย หรือแช่ในสารประกอบคลอรีน เข้มข้น 200 ppm นาน 24 ชั่วโมง หรือวิธีอ่ืน ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื อ ก่อนน้าไปทิ ง 

5.2 บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มสินค้ากุ้งที่เป็นพลาสติก ให้ฆ่าเชื อโดยแช่ในสารประกอบคลอรีนเข้มข้น 200 
ppm นาน 24 ชั่วโมง หรือวิธีอ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื อ  ก่อนน้าไปทิ ง 

5.3 บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มสินค้ากุ้งที่เป็นกระดาษ ให้ท้าลายเชื อโรคโดยการเผา หรือให้ความร้อนในระดับ
ที่สามารถท้าลายเชื อโรคได้ 

5.4 ภาชนะต่างๆ เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องล้างท้าความสะอาดสิ่งสกปรกออกให้หมด แล้วแช่ ใน 
สารประกอบคลอรีนเข้มข้น 200 ppm นาน 24 ชั่วโมง แล้วล้างให้สะอาด ตากให้แห้ง หรือล้างท้าความสะอาดสิ่ง
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สกปรกออกให้หมด แล้วฉีดพ่นพื นผิวทั งภายนอกและภายในด้วยสารประกอบคลอรีนเข้มข้น 1,600 ppm ทิ งไว้
อย่างน้อย 3 ชั่วโมง แล้วล้างให้สะอาด ตากให้แห้ง หรือล้างท้าความสะอาดสิ่งสกปรกออกให้หมด แล้วแช่ใน 
Glutaraldehyde เข้มข้น 2% ขึ นไป นาน 15-30 นาที แล้วล้างให้สะอาด ตากให้แห้ง 

5.5 โต๊ะ และพื น ให้ท้าการฆ่าเชื อโดยล้างท้าความสะอาดสิ่งสกปรกออกให้หมด แล้วฉีดพ่นด้วย 
สารประกอบคลอรีน เข้มข้น 1,600 ppm ทิ งไว้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง แล้วล้างให้สะอาด หรือใช้วิธี อ่ืน ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื อ 

5.6 รถที่ใช้เคลื่อนย้ายกุ้งจากสถานที่พักซากมายังสถานที่ที่ต้มกุ้ง ให้ฉีดน ้าล้างสิ่งสกปรกออก แล้วฉีด
พ่นด้วยน ้ายาฆ่าเชื อควอเทอนารีแอมโมเนียมคอมเพานด์ผสมแอลกอฮอล์ หรือควอทแอลกอฮอล์ (Quat-alcohol) 
ให้ทั่ว ปล่อยให้แห้ง หรือใช้วิธีอ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื อ 

5.7 น ้าทิ ง ต้องฆ่าเชื อด้วยสารประกอบคลอรีน เข้มข้น 200 ppm นาน 24 ชั่วโมง แล้วทิ งไว้จนกว่า
สารคลอรีนสลายตัว 

5.8 บุคลากรเมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วต้องล้างมือด้วยน ้ายาฆ่าเชื อ แช่รองเท้าในอ่างน ้ายาฆ่าเชื อ และ
เปลี่ยนผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก หมวกคลุมผม ก่อนจะไปท้างานในสายการผลิตอ่ืนๆ ต่อไป 

5.9 ในสถานที่พักซาก เมื่อน้ากุ้งตู้ที่ตรวจพบการติดเชื อออกมาแล้ว ให้ท้าการฆ่าเชื อบริเวณพื น 
รวมทั งโต๊ะหรือชั นวางต่างๆ โดยล้างท้าความสะอาดสิ่งสกปรกออกให้หมด แล้วฉีดพ่นด้วยสารประกอบคลอรีน  
เขม้ข้น 1,600 ppm ทิ งไว้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง แล้วล้างให้สะอาด หรือใช้วิธีอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื อ 

6. มีการบันทึกการปฏิบัติงานก้าจัดเชื อโรคในขั นตอนต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน 
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คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๒๒/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม 
เพิ่มเติมคร้ังที่  ๔ 

 
 

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ได้ออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๘  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมง 
ผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  
กําหนดให้นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยสําหรับการประมง
หรือเรืออื่นตามที่  ศปมผ.  ประกาศกําหนด  ในกรณีที่เรือไทยได้จดทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือ  
หรือใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุเป็นเวลาต่อเนื่องกันตั้งแต่สามปีขึ้นไป  รวมทั้งได้ออกคําสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๕๓/๒๕๕๙  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  เพิ่มเติมคร้ังที่  ๓  ลงวันที่  ๙  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  
กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประมงพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงที่ไม่มีใบทะเบียนเรือ
หรือมีทะเบียนเรือแต่ไม่มีใบอนุญาตทําการประมงต้องแจ้งจุดจอดเรือและห้ามเคลื่อนย้ายเรือประมง 
ออกจากจุดที่แจ้งจอดเรือนั้น   

โดยที่ยังมีผู้ลักลอบกระทําผิดกฎหมายท้ังในและนอกประเทศโดยอาศัยช่องว่างในทางกฎหมาย
หลายฉบับที่ปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการแก้ไข  จึงจําเป็นต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการเรือที่ใช้ 
ทําการประมง  ขนถ่ายสัตว์น้ํา  เก็บรักษาสัตว์น้ํา  ตลอดจนเรือที่ใช้ในการสนับสนุนเรือประมง  และ 
เร่งปรับปรุงมาตรการในการควบคุมและเฝ้าระวังมิให้เรือดังกล่าวไปทําการประมงขนถ่ายสัตว์น้ํา   
หรือสนับสนุนการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เพื่อให้การบริหารจัดการกองเรือของประเทศไทย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้โดยรวดเร็วและทันท่วงทียิ่งขึ้น   
เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของนานาประเทศและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในคําสั่งนี้ 
“เจ้าของเรือ”  หมายความว่า  ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเรือ 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยหรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมาย 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากําหนด 
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“คณะทํางานตรวจเรือ”  หมายความว่า  ผู้แทนกรมเจ้าท่า  ผู้แทนกรมประมง  และผู้แทน
กองทัพเรือ  ซึ่ง  ผบ.  ศปมผ.  แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย  กฎหมายว่าด้วยเรือไทย  และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๘  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อ  ๗  ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๘  

เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๘   

ข้อ ๓ ให้นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือและจําหน่ายทะเบียนเรือขนาดต้ังแต่ 
สิบตันกรอสที่ใช้ทําการประมง  เรือที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมง  เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น   
เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น  เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง  เรือบรรทุกน้ําจืด  หรือเรือสนับสนุน 
การประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ออกจากสมุดทะเบียนเรือ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้วก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับและไม่ได้ยื่นคําร้องขอ 
ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  โดยให้เพิกถอนเมื่อครบสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ 

(๒) เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุในวันหรือหลังจากวันที่คําสั่งนี้มีผลบังคับ  และไม่ได้ยื่น 
คําร้องขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  โดยให้เพิกถอนเมื่อครบ
สามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ 

(๓) เรือที่ไม่มีใบอนุญาตทําการประมงหรือถูกเพิกถอนหรือยกเลิกใบอนุญาตทําการประมง  
หรือถูกเพิกถอนหรือยกเลิกทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  และเจ้าของเรือ 
ไม่ดําเนินการแจ้งของดใช้เรือหรือขอเปลี่ยนประเภทเรือต่อกรมเจ้าท่าตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ 
ในน่านนํ้าไทยภายในสามสิบวันตามที่กรมประมงกําหนด  โดยให้นายทะเบียนเพิกถอนเมื่อครบสามสิบวัน
ตามที่กรมประมงกําหนด  เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมประมงได้เพิกถอนหรือยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่คําสั่งนี้
มีผลใช้บังคับ  ให้เพิกถอนเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ 

เม่ือมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือ  ให้นายทะเบียนมีคําสั่งให้เจ้าของเรือนําเรือพร้อมทั้ง 
ใบทะเบียนเรือมาคืน  ณ  สถานที่และเวลาที่กําหนด  และให้คณะทํางานตรวจเรือหรือผู้อํานวยการสั่งให้
นําเรือไปจอดและล็อกเรือ  และดําเนินการตรวจสอบพร้อมทําเคร่ืองหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือต่อไป   
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เจ้าของเรือผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งนายทะเบียน  คณะทํางานตรวจเรือ  หรือผู้อํานวยการตามวรรคสอง  
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทสําหรับเรือที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส  และปรับเพิ่มตามขนาด
ของเรือตันกรอสละสองพันบาท 

ในกรณีที่เจ้าของเรือแจ้งว่าไม่มีเรือ  ให้ผู้อํานวยการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  หากปรากฏว่า
เจ้าของเรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  ให้กรมเจ้าท่าแจ้งให้กรมประมงทราบ  และห้ามมิให้กรมประมงออก
ใบอนุญาตทําการประมงให้แก่บุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี 

ข้อ ๔ เจ้าของเรือที่ใช้ทําการประมง  เรือที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมง  เรือบรรทุกสินค้าประมง
ห้องเย็น  เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น  เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง  เรือบรรทุกน้ําจืด  หรือ 
เรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ที่ได้รับใบทะเบียนเรือ  ใบอนุญาตใช้เรือ  หรือ
ใบอนุญาตทําการประมงก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเห็นว่ารายการในใบทะเบียนเรือ  ใบอนุญาตใช้เรือ  
หรือใบอนุญาตทําการประมงไม่ตรงกับสภาพเรือตามความเป็นจริง  ต้องร้องขอต่อกรมเจ้าท่าเพื่อทําการตรวจสอบ
และทําเคร่ืองหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ  สําหรับเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสต้องนํามาให้คณะทํางาน
ตรวจเรือตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ส่วนเรือที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส
ให้นําเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบตามระยะเวลาที่กรมเจ้าท่ากําหนด 

ข้อ ๕ ให้เจ้าของเรือขนาดต้ังแต่สิบตันกรอสที่ใช้ทําการประมง  เรือที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมง  
เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น  เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น  เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง   
เรือบรรทุกน้ําจืด  หรือเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและเรือที่ถูกเพิกถอนทะเบียน
หลังจากวันที่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๘  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทํา
การประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘   
มีผลใช้บังคับ  นําเรือมาให้คณะทํางานตรวจเรือตรวจสอบและทําเคร่ืองหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ 
ภายในกําหนดเวลาและสถานที่ที่กรมเจ้าท่าประกาศกําหนด   

ในกรณีที่เรือลําใดมีใบอนุญาตที่ต้องมีตามกฎหมายถูกต้องและมีข้อมูลรายละเอียดตรงกับ 
ที่ระบุไว้ในทะเบียนเรือและใบอนุญาตตามกฎหมาย  ให้คณะทํางานตรวจเรือสั่งทําเครื่องหมายที่แสดง 
อัตลักษณ์เรือและให้นําเรือออกไปใช้ได้ 

ในกรณีที่เรือลําใดมีใบอนุญาตท่ีต้องมีตามกฎหมายถูกต้องแต่มีข้อมูลรายละเอียดอื่นไม่ตรงกับ
ทะเบียนเรือหรือใบอนุญาตตามกฎหมาย  ให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  ต่อไป 

ในกรณีที่พบว่าเรือลําใดเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓  ให้นายทะเบียนดําเนินการ 
เพิกถอนและจําหน่ายทะเบียนเรือออกจากสมุดทะเบียนเรือพร้อมทั้งดําเนินการเรียกคืนใบทะเบียนเรือ 
และให้ผู้อํานวยการสั่งล็อกเรือ  และทําเคร่ืองหมายบนเรือ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าเรือลําใดที่จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าเป็นเรือที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมง   
เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น  เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น  เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง   
เรือบรรทุกน้ําจืด  หรือเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอส  
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และไม่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํากับกรมประมง  ให้ผู้อํานวยการสั่งล็อกเรือไว้จนกว่าเจ้าของเรือ 
ที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมงหรือเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นได้ดําเนินการจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่าย
สัตว์น้ํากับกรมประมง  หรือเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น  เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง   
เรือบรรทุกน้ําจืด  หรือเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๐   
หรือเจ้าของเรือได้เปลี่ยนประเภทเรือเป็นประเภทอื่น 

ในกรณีเจ้าของเรือตามวรรคห้าย่ืนคําขอเปลี่ยนประเภทเรือ  ให้กรมเจ้าท่าและกรมประมง
ร่วมกันตรวจสอบสภาพเรือก่อนที่กรมเจ้าท่าจะจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเรือเป็นเรือประเภทอื่น 

ในการตรวจสอบเรือตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจควบคุมเรือ  
หรือสั่งให้ผู้ควบคุมเรือนําเรือเข้าเทียบท่า 

การล็อกเรือ  การทําเคร่ืองหมายท่ีแสดงอัตลักษณ์เรือ  และการทําเคร่ืองหมายบนเรือ   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมเจ้าท่ากําหนด 

เจ้าของเรือผู้ใดไม่นําเรือมาให้ตรวจสอบหรือไม่มาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรือภายในระยะเวลา
ตามที่กําหนดตามวรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหม่ืนบาทสําหรับเรือที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส
และปรับเพิ่มตามขนาดของเรือตันกรอสละสองพันบาท  และในกรณีที่เรือมีใบอนุญาตทําการประมงหรือ
จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํากับกรมประมงให้อธิบดีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือเพิกถอน 
การจดทะเบียน  และให้นายทะเบียนดําเนินการตามข้อ  ๓  (๓)   

ในกรณีที่เจ้าของเรือแจ้งว่าไม่มีเรือ  ให้ผู้อํานวยการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  หากปรากฏว่า
เจ้าของเรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  ให้กรมเจ้าท่าแจ้งกรมประมงทราบ  และห้ามมิให้กรมประมงออก
ใบอนุญาตทําการประมงให้แก่บุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี 

ข้อ ๖ ในการตรวจสอบเรือตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  กรณีที่พบว่าเรือลําใดมีลักษณะแตกต่าง
จากทะเบียนเรือ  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เรือมีลักษณะแตกต่างจากทะเบียนเรือ  ให้กรมเจ้าท่าแก้ไขรายการในใบทะเบียนเรือและ
ใบอนุญาตใช้เรือให้ถูกต้อง   

(๒)  เรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทําการประมง  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

ในการดําเนินการตาม  (๒)  ให้อธิบดีกรมประมงมีอํานาจเปลี่ยนแปลงปริมาณสัตว์น้ําที่อนุญาต
ให้ทําการประมงหรือห้วงเวลาที่กําหนดให้ทําการประมงให้สอดคล้องกับรายการที่เปลี่ยนแปลงหรือ 
ออกใบอนุญาตให้ใหม่แทนใบอนุญาตเดิม  และเม่ือได้ออกใบอนุญาตให้ใหม่แล้วให้ใบอนุญาตเดิมเป็นอัน
ใช้ไม่ได้ 

ข้อ ๗ เจ้าของเรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสที่ใช้ทําการประมง  เรือที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมง  
เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น  เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น  เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง   
เรือบรรทุกน้ําจืด  หรือเรือสนับสนุนการประมงท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  ผู้ใดใช้เรือทําการประมงหรือ
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ขนถ่ายสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  โดยเรือนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามทะเบียนเรือหรือ
ใบอนุญาตที่ต้องมีตามกฎหมาย  ต้องระวางโทษปรับวันละห้าหม่ืนบาทตลอดเวลาทําการประมงหรือ 
ขนถ่ายสัตว์น้ํา  และในกรณีเรือลําใดมีใบอนุญาตทําการประมงหรือจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํากับ
กรมประมง  ให้อธิบดีกรมประมงเพิกถอนใบอนุญาตทําการประมงหรือเพิกถอนทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  
และห้ามมิให้กรมเจ้าท่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เรือลําดังกล่าว 

ข้อ ๘ ใบอนุญาตทําการประมงให้โอนกันได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   
(๑) ผู้ขอรับโอนต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตทําการประมง 
(๒) กรณีเรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตเคยถูกใช้ในการกระทําความผิดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประมง  ผู้รับโอนต้องมีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของเรือ  ผู้ควบคุมเรือ  หรือผู้ได้รับใบอนุญาต 
ทําการประมงในเรือที่ใช้ในการกระทําความผิดไม่มีผลประโยชน์ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือไม่มี
อํานาจควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกต่อไป 

(๓) เรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดี 
(๔) ผู้ขอรับโอนมีหลักฐานแสดงว่ามีกรรมสิทธิ์ในเรือที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทําการประมง 

มาแสดง 
ในการโอนใบอนุญาต  ให้อธิบดีกรมประมงออกใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิมภายในสิบวัน

นับแต่วันที่ได้รับคําขอ  ใบอนุญาตที่ออกให้ใหม่ดังกล่าวให้กําหนดเง่ือนไขเช่นเดียวกับใบอนุญาตเดิม  
และเม่ือได้ออกใบอนุญาตให้ใหม่แล้ว  ให้ใบอนุญาตเดิมเป็นอันใช้ไม่ได้  ทั้งนี้  อธิบดีกรมประมงจะออก
ใบอนุญาตให้แก่บุคคลใดเกินจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไม่ได้ 

การย่ืนคําขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา  ๗  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๙ เม่ือกรมประมงมีคําสั่งเพิกถอนหรือยกเลิกใบอนุญาตทําการประมงหรือเพิกถอนหรือ
ยกเลิกทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  ให้แจ้งเจ้าของเรือและกรมเจ้าท่า
ทราบภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับแต่วันที่มีคําสั่ง  และให้กรมเจ้าท่าหรือกรมประมงดําเนินการล็อกเรือทันที 
ที่พบเรือและให้ดําเนินการตามข้อ  ๓  (๓) 

ข้อ ๑๐ เจ้าของเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น  เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อ 
การประมง  เรือบรรทุกน้ําจืด  หรือเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดที่มีขนาดตั้งแต่ 
สามสิบตันกรอส  ต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ติดระบบติดตามเรือตามประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้ง
ระบบติดตามเรือประมง  และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ 
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(๒) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกคร้ัง  ณ  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตาม
ประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของ
เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม   

เจ้าของเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาทสําหรับเรือ
ขนาดสามสิบตันกรอส  และปรับเพิ่มข้ึนตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสามสิบตันกรอสข้ึนไป  ตันกรอสละ
หนึ่งหม่ืนบาท  และให้กรมเจ้าท่าดําเนินการล็อกเรือไว้จนกว่าเจ้าของเรือจะดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือ
เป็นเรือประเภทอื่น   

ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดทําลายหรือทําให้เสียหายซึ่งเคร่ืองมือล็อกเรือหรือเคลื่อนย้ายเรือออก
จากจุดที่จอดเรือ  เว้นแต่ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายเรือที่ถูกล็อกออกจากจุดที่จอดเรือเพื่อนําเรือ
ไปเปลี่ยนประเภทหรือนําเรือไปทดสอบ  ให้เจ้าของเรือย่ืนคําขอและวางหลักประกันต่อผู้อํานวยการตาม
ระเบียบที่กรมเจ้าท่ากําหนด  และเม่ือได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการแล้วให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการปลด
เคร่ืองมือล็อกเรือได้ 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับในกรณีมีเหตุฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อเรืออันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
โดยเจ้าของเรือต้องแจ้งให้ผู้อํานวยการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่มี 
การเคลื่อนย้ายเรือ  พร้อมทั้งแจ้งจุดจอดเรือใหม่  และให้ผู้อํานวยการดําเนินการตรวจสอบเรือ   
พร้อมทั้งล็อกเรือใหม่ภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของเรือ 

ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคสองต้องระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาทสําหรับเรือ
ขนาดสามสิบตันกรอส  และปรับเพิ่มข้ึนตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสามสิบตันกรอสข้ึนไป  ตันกรอสละ
หนึ่งหม่ืนบาท   

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือประมงแจ้งรายชื่อ
เจ้าของเรือที่ตนเป็นผู้ให้บริการต่อกรมประมงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ   

ในกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมงของกรมประมง  
ไม่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงลําใดติดต่อกันเกินสองชั่วโมง  ให้อธิบดีกรมประมงมีอํานาจ
สั่งให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือลําดังกล่าวชี้แจงสาเหตุและจัดส่ง
หลักฐานการรับส่งข้อมูลระบบติดตามเรือประมงระหว่างคอมพิวเตอร์สําหรับจัดเก็บข้อมูลการจราจร  
(Computer  Log  File)  หรือแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  และในกรณีที่กรมประมงเห็นว่า
เป็นความบกพร่องของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  ให้แจ้งสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไป 

ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือประมงแก้ไขข้อมูลจาก
ระบบอุปกรณ์ติดตามเรือประมง 

user04
Typewritten Text
177



 
 

 
 

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  หรือ
วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทและปรับวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาทตลอดระยะเวลา 
ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดต่อ  ดัดแปลง  เปลี่ยนประเภท  หรือทําลายเรือประมงตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประมง  เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากกรมเจ้าท่า  โดยกรมเจ้าท่าจะต้องแจ้งให้ผู้ประสงค์ 
จะดําเนินการดังกล่าวทราบภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอหนังสือรับรอง   

ก่อนออกหนังสือรับรองตามวรรคหน่ึง  ให้กรมเจ้าท่าสอบถามกรมประมงว่าสามารถให้ผู้ยื่นคําขอ
ดําเนินการตามวรรคหน่ึงได้หรือไม่  และให้กรมประมงแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบภายในสามวันทําการ 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือสอบถามจากกรมเจ้าท่า 

ในกรณีที่กรมเจ้าท่าออกหนังสือรับรองให้ดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้กรมเจ้าท่าและ 
กรมประมงร่วมกันดําเนินการตรวจสอบก่อนการอนุญาต  ขณะดําเนินการ  และหลังดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เสร็จสิ้น  และให้หมายเหตุชื่อเจ้าหน้าที่ที่ทาํการตรวจสอบไว้ในทะเบียนเรือหรือใบอนุญาตใช้เรือ 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับการดําเนินการของกรมเจ้าท่าและกรมประมง 
ข้อ ๑๔ ห้ามมิให้กรมเจ้าท่ารับจดทะเบียนเรือประมง  ออกหรือต่อใบอนุญาตใช้เรือ  หรือ

โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  หากไม่มีหนังสือรับรองจากกรมประมงว่าผู้ยื่น
คําขอหรือเรือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  และ  (๓)  โดยให้กรมประมงแจ้งให้กรมเจ้าท่า
ทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือสอบถามจากกรมเจ้าท่า 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่เจ้าของเรือประสงค์จะขอเพิกถอนทะเบียนเรือเพื่อนําเรือไปจดทะเบียน 
เป็นเรือสัญชาติอื่น  หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้คนสัญชาติอื่นและเรือดังกล่าวอยู่ในประเทศไทย  ให้นายทะเบียน 
มีคําสั่งล็อกเรือไว้จนกว่าเจ้าของเรือจะนําเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนเรือสัญชาติอื่นมาแสดงต่อ 
กรมเจ้าท่าเพื่อทําการตรวจสอบก่อนการปลดล็อกเรือ  และออกใบอนุญาตให้นําเรือออกนอกน่านน้ําไทย
ต่อไป  โดยห้ามมิให้นายทะเบียนเพิกถอนทะเบียนเรือกรณีที่เรืออยู่ในระหว่างการดําเนินคดี 

ในกรณีเรือไม่อยู่ในประเทศไทย  นายทะเบียนจะดําเนินการเพิกถอนทะเบียนเรือหรืออนุญาต
ให้โอนกรรมสิทธิ์เรือได้เม่ือเจ้าของเรือย่ืนเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนเรือสัญชาติอื่นหรือมีหนังสือ
สัญญาจะซื้อจะขายเรือ  พร้อมทั้งหลักฐานการแจ้งเรือออกจากท่าประเทศไทยและหลักฐานการแจ้ง 
เรือเข้าเมืองท่าปัจจุบัน 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้บังคับกับการขอเพิกถอนทะเบียนเรือหรือโอนกรรมสิทธิ์เรือ
ที่ถูกล็อกไว้ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับด้วย 
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เจ้าของเรือผู้ใดไม่นําเอกสารหรือหลักฐานมาแสดงต่อกรมเจ้าท่าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
ให้กรมเจ้าท่าแจ้งรายชื่อให้กรมประมงทราบ  และห้ามมิให้กรมประมงออกใบอนุญาตทําการประมงให้แก่
บุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี 

ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับวรรคสอง  ใบอนุญาตใช้เรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ 
ในน่านนํ้าไทยให้มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออก  โดยเจ้าของเรือต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  และกรมเจ้าท่าต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จและมีคําสั่ง
ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ   

ในกรณีที่ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุก่อนใบอนุญาตทําการประมง  การต่ออายุใบอนุญาตต้อง
กําหนดให้สิ้นอายุพร้อมกับใบอนุญาตทําการประมง  ในกรณีที่เจ้าของเรือมายื่นขอใบอนุญาตใช้เรือพร้อม
กับใบอนุญาตทําการประมง  ให้กรมเจ้าท่าและกรมประมงร่วมกันดําเนินการให้สามารถยื่นที่ใดที่หนึ่ง
และให้กรมเจ้าท่าและกรมประมงร่วมกันตรวจสอบและออกใบอนุญาต 

ในกรณีที่เจ้าของเรือย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุน้อยกว่าสิบห้าวัน  
ให้กรมเจ้าท่าสั่งให้จอดเรือไว้ที่ท่าจนกว่าจะได้รับการต่ออายุใบอนุญาต  หากเจ้าของเรือฝ่าฝืน  ให้กรมเจ้าท่า
สั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

เจ้าหน้าที่ผู้ใดซึ่งมีหน้าที่ในการต่อใบอนุญาตใช้เรือตามวรรคหน่ึง  พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนดไว้ตามวรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับตามขนาดของเรือตันกรอสละหน่ึงพันบาท 

ข้อ ๑๗ ห้ามมิให้กรมประมงออกใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทยและห้ามมิให้
อนุญาตให้เรือที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทยออกไปทําการประมงเว้นแต่กรมประมงจะ
ได้ตรวจสอบและมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่า  ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับใบอนุญาตอยู่ในสถานะ
ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  หลักเกณฑ์  และมาตรการของรัฐชายฝั่งหรือองค์การจัดการประมงระดับ
ภูมิภาคระหว่างประเทศที่ประสงค์จะไปทําการประมง   

ข้อ ๑๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง  ประกอบด้วย  อธิบดีกรมประมง   
เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกรมการจัดหางาน  ผู้แทนกรมเจ้าท่า  ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ  ผู้แทนศูนย์ประสานการปฏิบัติ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   
เป็นกรรมการ  และผู้อํานวยการกองกฎหมาย  กรมประมง  เป็นกรรมการและเลขานุการ   

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจพิจารณาและออกคําสั่งแทนอธิบดีกรมประมงหรือ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๑๓  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยให้ถือว่าคําสั่งของคณะกรรมการเป็นที่สุด   
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ในการออกคําสั่งปิดโรงงานตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
คณะกรรมการไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม   

การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียง  เป็นเสียงชี้ขาด   

ค่าใช้จ่ายสําหรับเบ้ียประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการที่จําเป็นต่อ 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  ให้เป็นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการหรือ 
ตามระเบียบราชการ  แล้วแต่กรณี  โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมประมง 

ให้คณะกรรมการพิจารณาและออกคําสั่งให้แล้วเสร็จภายในสามวันทําการนับแต่วันที่เลขานุการ
เสนอเรื่องให้พิจารณา 

ข้อ ๑๙ เม่ือมีการตรวจพบการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมงหรือกฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิการทําการประมงในเขตต์การประมงไทย  และการกระทําความผิดตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๘  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  
และไร้การควบคุม  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด  และแจ้งดําเนินคดี
ผู้กระทําความผิดต่อพนักงานสอบสวน  พร้อมทั้งจัดทําเป็นรายงานส่งให้กองกฎหมาย  กรมประมง  
ภายในส่ีสิบแปดชั่วโมงนับแต่เม่ือมีการตรวจพบการกระทําความผิด   

ในกรณีที่พบการกระทําความผิดในทะเล  ระยะเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงให้นับแต่เวลาที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่กลับถึงท่าเทียบเรือ   

ให้กองกฎหมาย  กรมประมง  เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการมาตรการทางปกครองเพื่อพิจารณา
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่กองกฎหมาย  กรมประมง  ได้รับรายงาน 

ข้อ ๒๐ การกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมงที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผล 
ใช้บังคับ  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นผู้ตรวจพบการกระทําความผิดให้คณะกรรมการ
มาตรการทางปกครองมีคําสั่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   

การกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมงท่ีเกิดขึ้นก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ   
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นเป็นผู้ตรวจพบการกระทําความผิด  ให้หน่วยงานต้นสังกัดของ
พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นดําเนินการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคดี  แล้วจัดทําเป็นหนังสือแจ้งไปยัง
กรมประมงภายในวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐  และให้กองกฎหมาย  กรมประมง  เสนอต่อ
คณะกรรมการมาตรการทางปกครองเพื่อให้พิจารณาและมีคําสั่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐   
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ข้อ ๒๑ เม่ือได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การประมง  หรือกฎหมายว่าด้วยสิทธิการทําการประมงในเขตต์การประมงไทย  ให้พนักงานสอบสวน 
ผู้มีอํานาจสอบสวนคดีส่งเร่ืองไปยังคณะกรรมการเปรียบเทียบ  และให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
พิจารณาและกําหนดการเปรียบเทียบ  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งจํานวนเงินค่าปรับตามที่กําหนดไปยัง
ผู้ต้องหา  ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองจากพนักงานสอบสวน  หากผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้
เปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีหนังสือแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีผู้กระทํา
ความผิดต่อไป  ภายในสามวันทําการนับแต่วนัที่ผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ 

ข้อ ๒๒ ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรือประมงลําใดเก่ียวข้องกับการกระทําความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  หรือกฎหมายว่าด้วยสิทธิการทําการประมงในเขตต์การประมงไทย  
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
กฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว  หรือกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองไม่ว่าเรือประมงดังกล่าวจะ
เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทําความผิดหรือไม่ก็ตาม  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวซึ่งพบ
การกระทําความผิดสั่งกักเรือไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด  และแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบภายในย่ีสิบส่ีชั่วโมง 
นับจากออกคําสั่งกักเรือ  เพื่อกําหนดจุดจอดเรือและให้ผู้อํานวยการดําเนินการล็อกเรือให้เสร็จสิ้นภายใน
สามวันทําการนับแต่วันที่กรมเจ้าท่าได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่  และหากปรากฏว่าเรือลําดังกล่าว
เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทําความผิดโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  
ให้ศาลส่ังริบเสียทั้งสิ้น 

ข้อ ๒๓ การออกคําสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคําสั่งนี้  ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ข้อ ๒๔ การส่งเอกสารหรือหนังสือตามคําสั่ งนี้ ให้สามารถส่งทางเคร่ืองมือสื่อสาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบและนํากลับมาใช้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงได้ 

ข้อ ๒๕ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทําไปตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  
และตามที่กําหนดไว้ในคําสั่งนี้  ได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านการเงินและ 
ด้านอื่นที่เก่ียวข้องจากรัฐในกรณีที่ถูกดําเนินคดีตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทําการโดยทุจริตหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กําหนดไว้ตามคําสั่งนี้  ให้สันนิษฐานว่ากระทําความผิดทางวินัย 
อย่างร้ายแรง  และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรีบพิจารณาดําเนินการ
ทางวินัย  ทางแพ่ง  และทางอาญา  ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด   

กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ  ปล่อยปละละเลย 
ไม่ดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา  แล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๒๗ บรรดาความผิดตามคําสั่งนี้  ให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบได้  และ 
ในกรณีที่เป็นความผิดเก่ียวกับการกระทําการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  ให้คณะกรรมการมาตรการ 
ทางปกครองมีอํานาจออกคําสั่งตามกฎหมายว่าด้วยการประมง   

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบตามวรรคหน่ึงภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่เห็นสมควร  นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้   

ข้อ ๒๙ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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ระเบียบกรมประมง 
ว่าด้วยการขายทอดตลาดสตัว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ 

พ.ศ.  256๑ 
 

 

เนื่องจากสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งยึดไว้  โดยอาศัยอํานาจ 
ตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  105  (2)  นั้น  มีลักษณะ
เป็นทรัพย์สินที่เป็นของเสียง่าย  หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจนเกินส่วน
ของทรัพ ย์สิ น   ตามมาตรา   1๓27   วรรคสอง   แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์   
ซึ่งตามมาตรา  1327  วรรคสอง  กําหนดให้สามารถขายทอดตลาดและเก็บเงินไว้แทนตัวทรัพย์สิน   
เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่ง
ยึดไว้ออกขายทอดตลาด  กรมประมงจึงวางแนวทางปฏิบัติไว้  ดังนี้   

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้  พ.ศ.  256๑” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกรณีการขายทอดตลาดสัตว์น้ํา  หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา   

อันเนื่องมาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทําการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทําความผิดในทะเลตามพระราชกําหนด  
การประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกําหนด  

การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
“ผู้สั่งให้ขายทอดตลาด”  หมายความว่า  ประมงจังหวัด  หรือผู้อํานวยการกองกฎหมาย  

แล้วแต่กรณี 
“ขายทอดตลาด”  หมายความว่า  การขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ตามมาตรา  105  

วรรคสอง  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการขายทอดตลาด 
ข้อ ๕ กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อํานาจตามความในมาตรา  105  (2)  แห่งพระราชกําหนด  

การประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในการสั่งยึดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่มีไว้หรือได้มา
จากการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือ  
หรือในที่อื่นใดเพื่อรักษาสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้อยู่ในสภาพเดิมและให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว  หากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําดังกล่าวออกขายทอดตลาด  ให้ยื่นคําร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ที่สั่งยึดสัตว์น้ํา  หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นไว้  ตามแบบ  ขส.  ๑  ท้ายระเบียบนี้ 
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ข้อ ๖ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําร้องขอตามข้อ  ๕  แล้ว  ให้รายงานไปยังสํานักงาน
ประมงจังหวัดท้องที่เกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 

กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตํารวจนครบาล  ให้รายงานไปยังกองกฎหมาย  
กรมประมง  หรือสํานักงานประมงจังหวัดในเขตท้องที่ที่สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นถูกยึดไว้  ทั้งนี้  
ให้พิจารณาถึงความสะดวกและประสิทธิภาพในการขายทอดตลาดเป็นสําคัญ 

เม่ือสํานักงานประมงจังหวัดหรือกองกฎหมาย  กรมประมง  แล้วแต่กรณี  ได้รับเรื่องแล้ว   
ให้ดําเนินการขายทอดตลาดโดยไม่ชักช้า   

ข้อ ๗ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีอํานาจสั่งขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งยึดไว้ออกขายทอดตลาด 

(๑) ประมงจังหวัด  ในกรณีการกระทําความผิดมีการร้องทุกข์ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
(๒) ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  กรมประมง  ในกรณีการกระทําความผิดมีการร้องทุกข์ภายใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๘ ในการดําเนินการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งยึดไว้

ออกขายทอดตลาด  ให้กระทําผ่านคณะกรรมการ  ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการประเภทวิชาการ 
ไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการ  หรือประเภทท่ัวไปไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงาน  เป็นประธานกรรมการ   
และข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป  หรือประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานข้ึนไป  
เป็นกรรมการอีกไม่น้อยกว่าสองคน  ทั้งนี้  คณะกรรมการมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน 

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้แบบ  ขส.  ๒  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๙ วิธีการขายทอดตลาด  ให้สํานักงานประมงจังหวัดหรือกองกฎหมาย  กรมประมง  

แล้วแต่กรณี  ประกาศการขายทอดตลาด  โดยระบุประเภท  ชนิด  ลักษณะ  ขนาด  จํานวนหรือปริมาณ  
สภาพแสดงรายละเอียดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่จะขาย  สถานที่ เก็บรักษา  และสถานที่ 
ที่จะดําเนินการขายทอดตลาด  รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ  ซึ่งเป็นสาระสําคัญเก่ียวกับสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํานั้น  ตลอดจนเง่ือนไขเก่ียวกับการขายทอดตลาด  โดยประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  วัน  
และดําเนินการขายให้เสร็จสิ้น  ภายใน  10  วันทําการ  หรือภายในระยะเวลาตามที่ เห็นสมควร   
ตามสภาพของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้น 

ประกาศการขายทอดตลาดตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้แบบ  ขส.  3  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๐ ให้ปิดประกาศการขายทอดตลาดไว้โดยเปิดเผย  ณ   สถานที่ที่ จะดําเนินการ   

ขายทอดตลาด  หรือประกาศการขายทอดตลาดในเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
ข้อ ๑๑ การขายทอดตลาด  ให้คณะกรรมการกําหนดราคาเริ่มต้นของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์  

สัตว์น้ําที่จะขายทอดตลาด  โดยคํานึงถึงสภาพและราคาในขณะที่จะดําเนินการขายทอดตลาด 
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การกําหนดราคาเริ่มต้นตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการสืบราคาปัจจุบันจากสํานักงานสะพานปลา
หรือสํานักงานท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง  หากไม่มีหน่วยงาน
หรือมีหน่วยงานแต่ไม่มีข้อมูลให้สอบถามจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัด  ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้
ให้สืบราคาจากท้องตลาด   

ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้คณะกรรมการ  และเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นออกขายทอดตลาดเป็นผู้เข้าสู้ราคา  หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคา   
ในการขายทอดตลาด   

ข้อ ๑๓ การเสนอสู้ราคาในการขายทอดตลาดให้เป็นไปตามอัตราเพิ่มราคาตามที่คณะกรรมการกําหนด  
และให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้สู้ราคาทราบก่อนขายทอดตลาด   

ข้อ ๑๔ การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์  เม่ือคณะกรรมการแสดงความตกลงด้วยวิธีเคาะไม้ 
หรือแสดงกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด  แล้วให้ทําสัญญาขายทอดตลาด  
ถ้าผู้ซื้อไม่จ่ายเงินหรือไม่วางมัดจํา  หรือวางเงินมัดจําไว้แล้วแต่ไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือภายในกําหนดเวลา  
ให้คณะกรรมการริบเงินมัดจํา  (ถ้ามี)  แล้วนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นออกขายทอดตลาดใหม่  
โดยแจ้งให้ผู้ซื้อเดิมทราบกําหนดวันและเวลาขายด้วย  เม่ือขายได้เงินเท่าใดให้หักค่าใช้จ่าย  ถ้าเหลือเงินสุทธิ  
ไม่คุ้มราคาขายทอดตลาด  คร้ังก่อนให้เรียกชําระเงินส่วนที่ยังขาดจากผู้ซื้อเดิมนั้น 

สัญญาขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบ  ขส.  4  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 1๕ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีผู้ เข้าสู้ราคา  หรือมีผู้ เสนอราคาต่ํากว่าราคา   

ที่กําหนดตามข้อ  11  หรือการสู้ราคาอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้หรือประกาศ
การขายทอดตลาด  ให้คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการขายทอดตลาด  หรือเลื่อนการขายทอดตลาด
ออกไปก่อน  แล้วรายงานให้ผู้สั่งให้ขายทอดตลาดทราบ  เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 1๖ การชําระเงิน 
(๑) เม่ือตกลงขายผู้ซื้อจะต้องชําระเงินทันที  หรือวางเงินมัดจําไม่น้อยกว่าร้อยละ  25   

ของราคาสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ต้องซื้อ  และชําระเงินส่วนที่เหลือภายใน  15  วัน  นับแต่วันทําสัญญา  
เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นให้ขออนุญาตผู้สั่งให้ขายทอดตลาดเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปตามที่เห็นสมควร  
แต่ไม่เกิน  30  วัน 

(๒) กรณีผู้ซื้อวางเงินมัดจําไว้แล้วไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือภายในกําหนดตามสัญญา  ให้ริบเงินมัดจํา 
ที่ผู้ซื้อวางไว้แล้ว  และให้ถือว่าเงินมัดจํานั้นเป็นส่วนหน่ึงจากการขายทอดตลาดสิ่งของของผู้ต้องชดใช้เงิน  
ให้นําไปชําระค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและหนี้ที่ผู้ตอ้งชดใช้เงินต้องชําระ 

(๓) การชําระราคาสิ่งของที่ขายทอดตลาดต้องชําระเป็นเงินสด  หรือชําระด้วยเช็คธนาคาร 
แห่งประเทศไทยหรือเช็คที่มีธนาคารคํ้าประกันหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย 
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ข้อ 17 การรับเงินจากการขายทอดตลาด  ให้ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบของทางราชการ  
และเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมบัญชีรายละเอียดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้น 

ข้อ 18 การโอนและการส่งมอบสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ให้คณะกรรมการส่งมอบ   
เม่ือผู้ซื้อชําระเงินครบถ้วน 

กรณีผู้ซื้อต้องการรับมอบสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําไปก่อนมีการชําระราคาครบถ้วน  
เนื่องจากสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําอาจมีการเน่าเสีย  ให้มีการวางประกันไว้เต็มมูลค่าของสัตว์น้ํา   
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ประมูลได้นั้น 

ข้อ 19 ให้คณะกรรมการบันทึกเหตุการณ์ขายทอดตลาด  และรายงานผลการขายทอดตลาด
ต่อผู้สั่งให้ขายทอดตลาดให้รับทราบภายใน  7  วันทําการ  นับแต่วันขายทอดตลาดแล้วเสร็จ 

รายงานผลการขายทอดตลาดตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้แบบ  ขส.  5  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 20 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ให้หักค่าใช้จ่ายในการ 

ขายทอดตลาด  และเก็บรักษาเงินนั้นไว้ตามระเบียบของทางราชการ 
ข้อ 21 ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียอาจคัดค้านการขายทอดตลาด   โดยย่ืน คําร้องต่อผู้ สั่ งให้   

ขายทอดตลาดภายในเวลา  15  วัน  นับแต่การขายทอดตลาดเสร็จสิ้น  เม่ือได้รับคําร้องแล้วให้ผู้สั่งให้  
ขายทอดตลาดพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร  และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําร้องทราบต่อไป 

ข้อ 22 ในกรณีที่สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นมีสภาพเน่าเสีย  และคณะกรรมการพิจารณา
เห็นว่าไม่อาจขายได้ราคาหรือได้ราคาแต่ไม่คุ้มค่าต่อการขายทอดตลาด  ให้มีหนังสือสอบถามไปยังเจ้าของเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือผู้ยื่นคําร้องขอให้นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นออกขายทอดตลาดว่าจะให้
ดําเนินการอย่างไร  หากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประสงค์จะยกสัตว์น้ํา  หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้ราชการ  
ให้รายงานเสนอต่อผู้สั่งให้ขายทอดตลาดเพื่อพิจารณาสั่งการให้นําไปมอบให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลใด  
หรือนําไปทําลาย  หรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ข้อ 23 ในกรณีที่อยู่ระหว่างการดําเนินการขายทอดตลาด  และคณะกรรมการเปรียบเทียบ   
ได้ดําเนินการเปรียบเทียบตามมาตรา  170  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  โดยผู้ต้องหา
ยินยอมยกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้แก่ทางราชการแล้ว  ผู้สั่งให้ขายทอดตลาดอาจพิจารณา 
สั่งให้งดการขายทอดตลาดที่ยังไม่บริบูรณ์ได้ 

ข้อ 24 ในกรณีที่ขายทอดตลาดแล้วเสร็จ  และต่อมาคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ดําเนินการ
เปรียบเทียบตามมาตรา  170  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  โดยผู้ต้องหายินยอม 
ยกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้แก่ทางราชการ  หรือกรณีที่ มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ริบสัตว์น้ํา 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําของกลาง  ให้สํานักงานประมงจังหวัดหรือกองกฎหมาย  กรมประมง  แล้วแต่กรณี  
นําเงินที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ  20  ส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบของทางราชการ   
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ในกรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง  หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําของกลาง  
ให้สํานักงานประมงจังหวัดหรือกองกฎหมาย  กรมประมง  แล้วแต่กรณี  นําเงินที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ  20  
ส่งคืนให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ยื่น คําร้องขอให้นําสัตว์น้ํ าห รือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํ านั้น   
ออกขายทอดตลาด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 
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แบบ ขส. ๑ 

              
       

            
 
  

                            

ค ำร้องขอใหด้ ำเนนิกำรขำยทอดตลำด 
 

                เขียนที่............................................... 
วันที…่………………เดือน………………………พ.ศ………………… 

 

  ข้าพเจ้า (เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ)…………………………………………………………………………… 
อายุ……………อยู่บ้านเลขที่………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
มีความประสงค์ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ได้มีค้าสั่งยึดไว้ โดยอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) แห่งพระราชก้าหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือ (หรือค้าสั่ง) เลขที่.......................................................................
ลงวันที่........................................................ตามรายการดังต่อไปนี  
  ๑. ………………………………………………………………..น ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม 
โดยให้ดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือประมง ชื่อ............................................หมายเลขทะเบียน……………………………………… 
  ๒. ………………………………………………………………..น ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม 
โดยให้ดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือประมง ชื่อ............................................หมายเลขทะเบียน……………………………………… 
  ๓. ………………………………………………………………..น ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม 
โดยให้ดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือประมง ชื่อ............................................หมายเลขทะเบียน……………………………………… 
  ๔. ………………………………………………………………..น ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม 
โดยให้ดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือประมง ชื่อ............................................หมายเลขทะเบียน……………………………………… 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้าเนินการให้กับข้าพเจ้าด้วย 
 
 
       
     ลงชื่อ……………………………………………………………………ผู้ยื่นค้าร้องขอ 
           (...........……………………………………………………………) 
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แบบ ขส. ๒ 

 
 

 
 
 

ค ำสั่ง ............................................................................. 
ที่ ........../............... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขำยทอดตลำด 
_____________________________ 

 

  อำศัยอ ำนำจตำมข้อ ๗ และข้อ ๘ ของระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขำยทอดตลำดสัตว์น้ ำ
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. 256๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรขำยทอดตลำดไว้ดังนี้
  ๑. ……………………………………………..…ต ำแหน่ง................................ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ………………………………………………..ต ำแหน่ง................................ กรรมกำร 
  ๓. …………………………………..…………...ต ำแหน่ง................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

  โดยให้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขำยทอดตลำดสัตว์น้ ำหรือ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. 256๑ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ...........เดือน ............................. พ.ศ. ............... 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
      (...................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ คณะกรรมกำรขำยทอดตลำด จะต้องประกอบด้วยข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำระดับ 
            ช ำนำญกำร หรือประเภททั่วไปไม่ต่ ำกว่ำระดับช ำนำญงำน เป็นประธำนกรรมกำร และข้ำรำชกำร 
            ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป หรือประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนขึ้นไป  
            เป็นกรรมกำรอีกไม่น้อยกว่ำสองคน ทั้งนี้ คณะกรรมกำรมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน 
 

user04
Typewritten Text

user04
Typewritten Text

user04
Typewritten Text
189



  

 

 

 

             ประกาศ…………………. 
              ที…่………./…………….. 
  เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ 

_______________________________ 
 

  ด้วย ….…..…(ส้านักงานประมงจังหวัด  /  กองกฎหมาย กรมประมง)…….……มีความประสงค์ 
จะขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ โดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา 105 (2) 
แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ้านวน…………..…….รายการ ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศ  
  ก้าหนดท้าการประมูลขายทอดตลาด ในวันที่…………………ณ…………………………..………………… 
  - เวลา………….………… ดูสภาพสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่จะขายทอดตลาด 
  - เวลา…………….……… ลงทะเบียน 
  - เวลา…………….……... เริ่มการประมูล 
  ผู้ประสงค์จะสู้ราคา แต่ไม่ได้ดูสภาพสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ให้ถือว่าทราบรายละเอียด
และสภาพต่าง ๆ ของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่จะขายทอดตลาดครั งนี ดีแล้ว 
  เงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี  
  ๑. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลเสนอราคา ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเสนอราคาเท่านั น
โดยยื่นเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ดังนี  
     (๑) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
จ้านวน ๑ ชุด 
     (๒) นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองนิติบุคล พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน ๑ ชุด 
     (๓) กรณีให้บุคคลอ่ืนเข้าประมูลแทน ให้ยื่นหนังสือมอบอ้านาจและส้าเนาเอกสารตาม (๑) 
หรือ (๒) แล้วแต่กรณี 
  ๒. ห้ามมิให้คณะกรรมการ และเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
น้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นออกขายทอดตลาดเป็นผู้เข้าสู้ราคา หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขาย
ทอดตลาด  
  ๓. การเสนอราคา ให้ผู้สู้ราคาเสนอราคาด้วยวาจา และจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว 
  ๔. หากคณะกรรมการขายทอดตลาด เห็นว่าผู้เข้าเสนอราคาหรือบุคคลที่อยู่  ณ สถานที่ 
ขายทอดตลาดรายใดมีพฤติกรรมที่อาจท้าให้การขายทอดตลาดไม่เป็นไปอย่างถูกต้องยุติธรรม หรือรบกวน 
การด้าเนินการหรือการขายทอดตลาด คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอ้านาจสั่งให้ผู้นั นออกจากสถานที่ 
ขายทอดตลาดและปฏิเสธการเสนอราคาของผู้นั น 
  ๕. กระบวนการขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดแสดงความตกลง 
ด้วยวิธีการขานราคา พร้อมทั งแสดงความตกลงให้กับผู้ เสนอราคาสูงสุด  โดยจะต้องไม่ต่้ากว่าราคาที่ 
คณะกรรมการขายทอดตลาดก้าหนดไว้ 

แบบ ขส. 3 
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  ๖. หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าไม่มีผู้เข้าสู้ราคา หรือราคาที่มีผู้เสนอสูงสุดนั น 
ไม่เป็นไปตามที่ก้าหนดราคาต่้ากว่าราคา หรือการสู้ราคาอาจไม่เป็นไปโดยสุจริต คณะกรรมการขายทอดตลาด
มีอ้านาจเพิกถอนการขายทอดตลาด หรือเลื่อนการขายทอดตลาดออกไปก่อน 
  ๗. ผู้สู้ราคาสูงสุดและได้รับการพิจารณาให้ชนะประมูลจะต้องช้าระเงินทันที หรือวางเงินมัดจ้า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่ต้องซื อ และช้าระเงินส่วนที่เหลือภายใน 15 วัน 
นับแต่วันท้าสัญญา เว้นแต่กรณีมีเหตุจ้าเป็นให้ขออนุญาตผู้สั่งให้ขายทอดตลาดเพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาออกไป
ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 30 วัน 

๘. กรณีผู้ซื อวางเงินมัดจ้าไว้แล้วไม่ช้าระเงินส่วนที่เหลือภายในก้าหนดตามสัญญา ให้ริบเงินมัดจ้า 
ที่ผู้ซื อวางไว้แล้ว และให้ถือว่าเงินมัดจ้านั นเป็นส่วนหนึ่งจากการขายทอดตลาดสิ่งของของผู้ต้องชดใช้เงิน 
โดยให้น้าไปช้าระค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและหนี ที่ผู้ต้องชดใช้เงินต้องช้าระ 

 ๙. การช้าระราคาสิ่งของที่ขายทอดตลาดต้องช้าระเป็นเงินสด หรือช้าระด้วยเช็คธนาคาร 
แห่งประเทศไทยหรือเช็คที่มีธนาคารค ้าประกันหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย 

 ๑๐. เมื่อครบก้าหนดระยะเวลาตาม ข้อ ๗ แล้ว ผู้สู้ราคาสูงสุดยังมิได้น้าเงินมาช้าระให้ถูกต้อง
ครบถ้วน คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอ้านาจริบเงินมัดจ้า (ถ้ามี) แล้วน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นออก
ขายทอดตลาดใหม่โดยแจ้งให้ผู้สู้ ราคาสูงสุดทราบก้าหนดวันและเวลาขายด้วย เมื่อขายได้เงินเท่าใด 
ให้หักค่าใช้จ่าย ถ้าเหลือเงินสุทธิไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดครั งก่อน คณะกรรมการขายทอดตลาดชอบที่จะเรียก
ให้ช้าระเงินส่วนที่ยังขาดจากผู้สู้ราคาสูงสุดเดมิได้ 
  ๑๑. เมื่อผู้สู้ราคาสูงสุดน้าเงินมาช้าระให้ถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการขายทอดตลาดส่งมอบ
สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าให้แก่ผู้ชนะประมูล โดยผู้ชนะประมูลจะต้องขนย้ายสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
ดังกล่าวออกไปจากสถานที่เก็บรักษาภายใน ๕ วันท้าการ นับตั งแต่วันที่ช้าระเงินถูกต้องครบถ้วน หากพ้นก้าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการขายทอดตลาดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น ้านั น 
       ส้าหรับกรณีผู้สู้ราคาสูงสุดต้องการรับมอบสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไปก่อนมีการ
ช้าระราคาครบถ้วน เนื่องจากสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าอาจมีการเน่าเสีย ให้มีการวางประกันไว้เต็มมูลค่า
ของสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ประมูลได้นั น 
  ๑๒. ข้อความดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้ประมูลราคาได้รับทราบข้อความทั งหมดและเข้าใจดี 
ตลอดจนยินดีปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดทุกประการ จึงได้สมัครใจเสนอราคาในครั งนี  และถ้าหากมีปัญหาอย่างใด 
อย่างหนึ่งขอให้ทักท้วงก่อนวันประมูลครั งนี ด้วย 
 
     ประกาศ ณ วันที่ …………………………………………… 
   
 
 
       (……………………………………………) 
          ประมงจังหวัด / ผู้อ้านวยการกองกฎหมาย กรมประมง 
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บัญชีรายช่ือสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ 
จ้านวน………………….รายการ 

 
ล้าดับ รายการ จ้านวน/ปริมาณ สถานที่เก็บรักษา 
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  แบบ ขส. 4 

สัญญาขายทอดตลาด 
 

ท ำท่ี………..…………………………….. 
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. .............. 

 

  ส ำนักงำนประมงจังหวัด.../  กองกฎหมำย  กรมประมง  ได้ท ำกำรขำยทอดตลำดสัตว์น  ำ 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่ งยึดไว้ โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๐๕ (๒) 
แห่ งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ .ศ .  2558 และที่ แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  ตำมประกำศขำยทอดตลำด 
ที…่….......…./…..........…..ลงวันที่………......เดือน………………………….พ.ศ…………….  
  โดยที่………………………………………………………………..เป็นผู้ประมูลซื อได้จำกกำรขำยทอดตลำด 
จึงได้ท ำสัญญำนี ขึ นมำระหว่ำง ส ำนักงำนประมงจังหวัด... / กองกฎหมำย กรมประมง โดย…………………………… 
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี เรียกว่ำ ผู้ขำย ฝ่ำยหนึ่งกับ  
 กรณีบุคคลธรรมดำ นำย/นำง/นำงสำว ……………………………………………………….…………………. 
ถือบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่……………….…………………….............................. อำศัยอยู่บ้ำนเลขที่……………
ถนน…………………………ตรอก/ซอย………………………ต ำบล/แขวง………………….……อ ำเภอ/เขต………………………. 
จังหวัด…………………… 
  กรณีนิติบุคคล ชื่อ………………………………………………………………………………………………………… 
โดยมี นำย/นำง/นำงสำว……….………………..…………………………………………………………………………………………….. 
ถือบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่……………….……….............................. อำศัยอยู่บ้ำนเลขที่………………….…
ถนน…………………………ตรอก/ซอย………………………ต ำบล/แขวง………………….……อ ำเภอ/เขต………………………. 
จังหวัด……………………….. ในฐำนะเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล 
  ซึ่งต่อไปในสัญญำนี เรียกว่ำ ผู้ซื อ อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั งสองฝ่ำยได้ตกลงกัน ดังมีข้อควำมต่อไปนี  
  ข้อ 1. ผู้ซื อเป็นผู้เสนอรำคำสูงสุดในกำรขำยทอดตลำด ซึ่งเป็นผู้ประมูลได้สัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น  ำล ำดับที่………………………………………………………………………… ของบัญชีรำยชื่อสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ 
ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดไว้ ตำมประกำศ…………………………………..ที่…………./………….. เรื่อง ขำยทอดตลำดสัตว์น  ำ 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดไว้ ลงวันที่……….…....เดือน……………………..……..พ.ศ……………. 
รวมเป็นจ ำนวนเงินสุทธิ……………...................................บำท (……………………………………) ซึ่งผู้ขำยได้ตกลงขำยสัตว์น  ำ 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำตำมจ ำนวนเงินดังกล่ำว 
  ข้อ 2. ผู้ซื อได้วำงเงินมัดจ ำ 25 เปอร์เซ็นต์ ของของรำคำสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำตำม
ข้อ 1 เป็นจ ำนวนเงิน……….……………….………………บำท (……………………..………………………………..) ให้กับผู้ขำย 
ซึ่งผู้ขำยได้รับเงินจ ำนวนดังกล่ำวในวันนี แล้ว โดยผู้ซื อได้ช ำระเป็น 
     เงินสด  
     เช็ค จ ำนวน……………...ฉบับ 
     ๑. เช็คธนำคำร…………………...........เลขที่….………..…………..ลงวันที่………………………………
จ ำนวนเงิน……………………….บำท (………………………………………………) 
     ๒. เช็คธนำคำร…………………...........เลขที่….………..…………..ลงวันที่………………………………
จ ำนวนเงิน……………………….บำท (………………………………………………) 
     ๓. เช็คธนำคำร…………………...........เลขที่….………..…………..ลงวันที่………………………………
จ ำนวนเงิน……………………….บำท (………………………………………………) 
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  ข้อ 3. ผู้ซื อตกลงจะช ำระรำคำส่วนที่ยังค้ำงอยู่ เป็นจ ำนวนเงิน…………………………………บำท 
(……………………………………………) ให้กับผู้ขำยจนครบ และรับมอบทรัพย์ไปภำยในก ำหนด…………………… วัน
นับแต่วันท ำสัญญำนี  
  ข้อ 4. ถ้ำผู้ซื อผิดสัญญำ ไม่ช ำระเงินส่วนที่ยังค้ำงอยู่ ผู้ซื อยินยอมให้กับผู้ขำยริบเงินมัดจ ำ 
และท ำกำรขำยทอดตลำดได้ใหม ่
  ข้อ 5. ผู้ซื อจะต้องเป็นผู้เสียค่ำธรรมเนียมในกำรโอน และต้องเสียภำษีจำกกำรขำยทรัพย์ดังกล่ำว 
  ข้อ 6. ผู้ขำยสงวนสิทธิที่จะไม่รับรองและรับผิดชอบในควำมเสียหำยของสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น  ำที่ตกลงซื อขำยกันตำมสัญญำนี  
  สัญญำนี ได้ท ำขึ นเป็นสองฉบับ ทุกฉบับมีข้อควำมตรงกันทุกประกำร คู่สัญญำได้อ่ำน 
และเข้ำใจข้อควำมแห่งสัญญำนี ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เพ่ือเป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำนเป็นส ำคัญ 
 
 
 
  ลงชื่อ……………………………………ผู้ขำย      ลงชื่อ……………………………………ผู้ซื อ 
       (...........................................)                                              (..............................................) 
 
  ลงชื่อ……………………………………พยำน      ลงชื่อ……………………………………พยำน 
       (...........................................)                                               (.............................................) 
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ภาคผนวก น 

บันทึกการจับกุม 

 

คดีด าที่................./......................                                            ปจว.ข้อ.....................................เวลา.............................. 
คดีแดงที่............../......................                                             คดีอาญาที่...................................................................... 

                                                           บัญชีของกลางล าดับท่ี.................................................... 
 

สถานท่ีบันทึก............................................................................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปี ท่ีบันทึก วันท่ี....................เดือน..........................................พ.ศ. ............................................................................ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีบันทึก วันท่ี....................เดือน..........................................พ.ศ. .................เวลาประมาณ..................................น. 

สถานท่ีจับกุม ท่ี............................................................................................................................................................................ 

นามเจ้าพนักงานท่ีร่วมจับกมุ......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา คือ  

1. ..................................................................................................................................................................ผู้ต้องหาท่ี 1 

2. ..................................................................................................................................................................ผู้ต้องหาที่ 2 

3. ..................................................................................................................................................................ผู้ต้องหาที่ 3 

พร้อมด้วยของกลาง มี................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

 ต าแหน่งที่พบของกลาง.................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

 โดยกลา่วว่า.................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

 พฤติกรรมแห่งคดี โดยย่อ.............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
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 ขณะกระท าการจับกมุ เจ้าพนักงานท่ีจับกุมได้แจ้งใหผู้้ถูกจับกุมทราบด้วยว่า ผู้ถูกจับกุมมีสิทธิที่จะใหก้าร หรือไม่ให้

การ และถ้อยค าของผู้ถูกจับกุมนัน้อาจใช้พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และมีสิทธิที่จะพบ และปรึกษาทนายความ และ

มีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่วางใจทราบถึงการถูกจับกุม ผู้ถูกจับกุมรับทราบ ข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ถูกจับกุม ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  

 ในช้ันการจับกุม ผู้ต้องหาให้การ................................................................................................................................... 

ที่เกิดเหตุ ..................................................................................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดเหตุ .................................................................................................เวลาประมาณ..................................... น. 

 อนึ่ง ในการจับกุมผู้ต้องหาในครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 หรือผู้ท าการ

จับกุม ไม่ได้บังคับขู่เข็ญ หลอกลวง หรือให้สัญญา มิได้เอาทรัพย์สินหรือเรียกร้องเอาทรัพย์สินของผู้ต้องหาผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็น

ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกแต่อย่างใด อีกทั้งมิได้ท าให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่าแต่ประการใด และมิได้ท าให้

ผู้ถูกจับกุมได้รับอันตรายต่อกายหรือจิตใจแต่อย่างใด ได้อ่านบันทึกการจับกุมนี้ ให้ผู้ถูกจับกุมฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้องจึงให้ลง

ลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

 ลงช่ือ)……….…..……………………...........ผู้ต้องหาที่ ๑        (ลงช่ือ)……….…..…….…………………....... ผู้ต้องหาที่ ๒         

        (...................................................)              (........................................................) 

 

 

 (ลงช่ือ)……….…..………………………....... พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ผู้จับกุม              

      (.....................................................) 

 

 (ลงช่ือ)……….…..………………………........ ผู้ร่วมจับกุม      (ลงช่ือ)……….…..……………………........... ผู้ร่วมจับกุม        

        (...................................................)                           (...................................................)         

  

 (ลงช่ือ)……….…..………………................ ผู้ร่วมจับกุม       (ลงช่ือ)……….…..……………………........... ผู้ร่วมจับกุม        

        (...................................................)                          (.....................................................) 

 

   ลงช่ือ).................................................... ผูร้่วมจับกุม / บันทึก / อ่าน             

        (...........................................................) 



 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ  และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 

ของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๐  วรรคสองและวรรคสาม  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เ ร่ือง  กําหนด
คณะกรรมการเปรียบเทียบ  และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ   
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“ความผิด”  หมายความว่า  ความผิดตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“ผู้ต้องหา”  หมายความว่า  บุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทําความผิดตามพระราชกําหนดการประมง  

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกําหนด 

การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“คณะกรรมการเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๗๐  

แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
 

 

ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครหน่ึงคณะ  และในส่วน
ภูมิภาคอีกจังหวัดละหนึ่งคณะ 

ข้อ ๕ ในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  กรมประมง  เป็นกรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  และให้กองกฎหมาย  กรมประมง  เป็นหน่วยงาน 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ   

ในส่วนภูมิภาคให้ประมงจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  
และให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  สํานักงานประมงจังหวัด  เป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ 
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ให้ฝ่ายเลขานุการมีหน้าที่ในการรับเร่ืองราวจากพนักงานเจ้าหน้าที่และจัดส่งให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ  ติดตามและแจ้งผลการพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการเปรียบเทียบแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดต่อไป 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

 
 

ข้อ ๖ บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด  หรืออ้าง  หรือเชื ่อว่าได้เกิดในกรุงเทพมหานคร 
หรือนอกราชอาณาจักรไทย  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครทําการเปรียบเทียบ 
ที่กรมประมง  และให้ผู้ต้องหาชําระค่าปรับที่กรมประมง   

บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด  หรืออ้าง  หรือเชื่อว่าได้เกิดในส่วนภูมิภาค  ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคทําการเปรียบเทียบที่สํานักงานประมงจังหวัดท้องที่เกิดเหตุ  และให้ผู้ต้องหา
ชําระค่าปรับที่สํานักงานประมงจังหวัดนั้น   

ในกรณีบรรดาความผิดกระทําในท้องที่ใดในหลายท้องที่หรือความผิดส่วนหนึ่งกระทําท้องที่หนึ่ง  
แต่อีกส่วนหนึ่งกระทําในอีกท้องที่หนึ่ง  หรือเป็นความผิดต่อเนื่อง  และกระทําต่อเนื่องกันในหลายท้องที่  
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เก่ียวข้องมีอํานาจทําการเปรียบเทียบ   

ในกรณีมีปัญหาไม่แน่ว่าจะทําการเปรียบเทียบที่ใด  ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้มีอํานาจชี้ขาด
โดยคําชี้ขาดของอธิบดีกรมประมงให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๗ เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเร่ืองขอให้พิจารณาเปรียบเทียบจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว  ให้พิจารณาเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๘ การพิจารณาเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาจากพยานหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๒) บันทึกการจับ  (ถ้ามี) 
(๓) บันทึกคําให้การของผู้ต้องหา 
(๔) พยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๙ ภายใต้บังคับแห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มาตรา  ๑๖๒  วรรคสาม  

และมาตรา  ๑๖๗  หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดค่าปรับ 
ที่ผู้ต้องหาจะพึงชําระ  ดังนี้ 

(๑) การกระทําความผิดที่มิได้กําหนดโทษตามขนาดของเรือ  และไม่มีการกําหนดอัตรา 
โทษขั้นต่ําไว้  หากเป็นการกระทําความผิดคร้ังแรก  ให้ปรับในอัตราหนึ่งในส่ีของอัตราโทษที่กําหนดไว้  
หากเป็นการกระทําความผิดคร้ังที่สอง  ให้ปรับในอัตราโทษก่ึงหนึ่งของอัตราโทษที่กําหนดไว้  หากเป็น
การกระทําความผิดครั้งที่สาม  ให้ปรับในอัตราโทษสามในสี่ของอัตราโทษที่กําหนดไว้  และหากเป็นการกระทํา
ความผิดคร้ังที่สี่ขึ้นไป  ให้ปรับในอัตราโทษสูงสุดของอัตราโทษที่กําหนดไว้   
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(๒) การกระทําความผิดที่มิได้กําหนดโทษตามขนาดของเรือ  และมีการกําหนดอัตราโทษข้ันต่ําไว้  
หากเป็นการกระทําความผิดในคร้ังแรก  ให้ปรับในอัตราโทษขั้นต่ําสุด  หรือปรับในอัตราจํานวนเท่าของ
มูลค่าของสัตว์น้ําที่กําหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ  แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า  หากเป็นการกระทําความผิดซ้ํา  
ให้ปรับในอัตราโทษข้ันสูงสุด  หรือปรับในอัตราจํานวนเท่าของมูลค่าของสัตว์น้ําที่กําหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ  
แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

(๓) การกระทําความผิดที่มีการกําหนดโทษตามขนาดของเรือ  หากเป็นการกระทําความผิด  
ให้ปรับในอัตราโทษที่กําหนดไว้  โดยพิจารณาจากขนาดของเรือ  หรือปรับในอัตราจํานวนเท่าของมูลค่า
ของสัตว์น้ําที่กําหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ  แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

(๔) การกระทําความผิดที่มีการกําหนดโทษปรับโดยให้คิดจากมูลค่าสัตว์น้ํา  ให้ปรับในอัตรา
จํานวนเท่าของมูลค่าของสัตว์น้ําที่กําหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ   

(๕) การกระทําความผิดที่มีการกําหนดโทษปรับอัตราเดียว  ให้ปรับในอัตราโทษที่กําหนดไว้
ในมาตรานั้น ๆ 

ข้อ ๑๐ มูลค่าราคาสัตว์น้ําตามข้อ  ๙  ให้คิดในวันที่พบการกระทําความผิด  โดยให้เป็นไป
ตามราคาที่องค์การสะพานปลาประกาศกําหนด  หรือราคาซื้อขายที่พาณิชย์จังหวัดประกาศสําหรับ 
สัตว์น้ําจืด  ในกรณีสัตว์น้ําประเภทใดไม่มีการประกาศราคาการซื้อขาย  ให้เป็นไปตามราคาที่อธิบดี 
กรมประมงประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงราคาตลาด 

ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจแสวงหา
ข้อเท็จจริง  เรียกพยานบุคคลหรือพยานเอกสารจากบุคคลใด  ๆ  เท่าที่จําเป็นมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ เม่ือพิจารณาเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบแจ้งจํานวนค่าปรับที่จะพึงชําระ 
ให้ผู้ต้องหาทราบ  หากผู้ต้องหายินยอมชําระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดและยินยอม
ยกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ถูกยึดไว้ให้แก่ทางราชการ  ให้แจ้งให้ผู้ต้องหานําเงินค่าปรับมาชําระ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ   

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับและยกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ถูกยึดไว้ให้แก่ทางราชการ
ตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่ เปรียบเทียบ  หรือไม่ยินยอมยกสัตว์น้ํ า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ถูกยึดไว้ให้แก่ทางราชการ  หรือไม่ชําระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด   
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบส่งเร่ืองให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 
เพื่อดําเนินคดีต่อไป 

ข้อ ๑๔ ในการเปรียบเทียบตามข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบจัดทํา
บันทึกการเปรียบเทียบไว้เป็นหลักฐาน   
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ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบบันทึกข้อมูลประวัติผู้ต้องหาแนบสํานวนคดี  และให้
เก็บสํานวนคดีที่ได้ทําการเปรียบเทียบไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 

ข้อ ๑๖ เอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๘  ข้อ  ๑๔  หรือเอกสารและหลักฐานอื่นใด 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการตามประกาศนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมประมงกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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                                                   ภาคผนวก ป 
 

 

 

บันทึกยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิด          

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

                                                                                                                                                                         

เขียนท่ี.................................................. 
วันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ. ................ 

 อาศัยอ านวจตามความในมาตรา 41 (6) หรือมาตรา 42 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

วันน้ี เวลา.............................................................................................................. น. สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสตัว์  

ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..……… 
ได้เข้าไปตรวจสอบส านักงานหรือสถานท่ีประกอบการชื่อ....................................................................................................................... 

ตั้งอยู่เลขท่ี..................... หมู่ที่...................ซอย..................................ถนน...........................................ต าบล/แขวง.............................. 

อ าเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...........................................เบอร์โทรศัพท์........................................................ 

เข้าตรวจยานพาหนะหมายเลขทะเบียน.............................................................สถานท่ีเกดิเหตุ............................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................... 

แล้วได้ท าการ                     ยึด................................................................................................................................................................................. 

     อายัด............................................................................................................................................................................. 

ไว้เพื่อส่งน านักงานสอบสวนเพ่ือเป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีบัญชียึดหรืออายัดตามรายการดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
    
    
    

 อน่ึงในการยึดหรืออายัดในครั้งนี้ สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ผู้ท าการยึดหรืออายัด มิได้ท าให้ทรัพย์สินที่มี
อยู่ในสถานที่นี้สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด ผู้ด าเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่านให้ฟัง
แล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือรับรองไว้ต่อสารวัตรกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ท้ายบันทึก 

ลงช่ือ......................................ผู้ยินยอมให้ยึดหรืออายัด   ลงช่ือ.......................................สารวัตรกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
   (..........................................................)                        (...................................................................)    ผู้ยึดหรืออายัด 
               ต าแหน่ง................................................................. 
 
ลงช่ือ..............................................พยาน                   ลงช่ือ...............................................................พยาน 
     (........................................................)                         (.................................................................) 
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บัญชีแนบท้ายการอายัด 

เขียนที่.............................................................. 

วันท่ี........... เดือน.....................พ.ศ. ............................ 

  ตามบันทึกการอายดั...................................................................................................................................................... 

ลงวันท่ี...........................................ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ................ปี เชือ่ชาติ............. 

สัญชาติ.................................อยู่บา้นเลขท่ี......................................หมู่ที่.................ซอย.................ถนน...................................... 

ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต.........................................................จังหวัด....................................... 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.......................................................... เบอร์โทรศัพท์............................................................... 

จะเป็นผูเ้ก็บรักษาทรัพย์สินท่ีอายดัดังกล่าว จ านวน...................................................ให้อยู่ในสภาพเดมิไม่ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อน
เร่น เอาไปเสยี หรือท าให้สญูหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ หรือถอน ท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้ไร้
ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันได้ประทับหรือหมายไว้ท่ีสิ่งใด ๆ ในการปฏิบัตติามหนา้ที่เพื่อเป็นหลักฐานในการอายดั ทั้งนี้
จนกว่าจะได้รับค าสั่งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

  โดยเก็บทรัพย์สินท่ีถูกอายดัไว้ท่ีสถานท่ี...........................................................เลขท่ี............................หมู่ที่.................. 

ซอย.................................ถนน.................................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................................. 

จังหวัด............................................เบอร์โทรศัพท์ส านักงาน/สถานประกอบการ.....................................มือถือ........................... 

 

ลงช่ือ......................................ผู้เกบ็รักษาทรัพย์สิน       ลงช่ือ................................สารวตัรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว ์

     (........................................................)                        (..................................................................)                ผู้อายัด 

 

ลงช่ือ...................................................พยาน               ลงช่ือ.................................................................พยาน 

    (........................................................)                         (..................................................................)   

แผนผังที่เก็บทรพัย์สินที่ถูกอายัด 
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ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  กําหนดให้อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่ง
อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจําคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงกําหนดวางระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ความผิด”  หมายความว่า  ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี   

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
“ผู้กระทําความผิด”  หมายความว่า  ผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดตามระเบียบนี้ 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดส่วนกลาง  

คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับเขต  คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับจังหวัด  
คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับอําเภอ  คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับด่านกักกันสัตว์
แล้วแต่กรณี 

“คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดส่วนกลาง”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ความผิดผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่ได้เกิด  หรืออ้าง  หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

“คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับเขต”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ความผิดผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่ได้เกิด  หรืออ้าง  หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในพื้นที่เขตปศุสัตว์ 
ที่รับผิดชอบ 

“คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับจังหวัด”  หมายความว่า  คณะกรรมการ
เปรียบเทียบความผิดผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่ได้เกิด  หรืออ้าง  หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในพื้นที่
จังหวัดที่รับผิดชอบ 
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“คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับอําเภอ”  หมายความว่า  คณะกรรมการ
เปรียบเทียบความผิดผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่ได้เกิด  หรืออ้าง  หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในพื้นที่
อําเภอที่รับผิดชอบ 

“คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับด่านกักกันสัตว์”  หมายความว่า  คณะกรรมการ
เปรียบเทียบความผิดผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่ได้เกิด  หรืออ้าง  หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในพื้นที่  
ด่านกักกันสัตว์ที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดส่วนกลาง  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  หรือผู้ซึ่งผู้อํานวยการ 

สํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  มอบหมาย 
(๒) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน  หรือผู้ซึ่งผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน  

มอบหมาย 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  หรือผู้ซึ่งผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  มอบหมาย 
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับเขต  ประกอบด้วย 
(๑) ปศุสัตว์เขตหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์เขตมอบหมาย 
(๒) ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์ 
(๓) ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับจังหวัด  ประกอบด้วย 
ก. กรณีกรุงเทพมหานคร 
 (๑) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานครหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์กรุงเทพมหานครมอบหมาย 
 (๒) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 (๓) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   
ข. กรณีจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร 
 (๑) ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย 
 (๒) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 (๓) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับอําเภอ  ประกอบด้วย 
(๑) ปศุสัตว์อําเภอหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์อําเภอมอบหมาย 
(๒) สัตวแพทย์ 
(๓) นักวิชาการสัตวบาล 
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับด่านกักกันสัตว์  ประกอบด้วย 
(๑) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์หรือผู้ซึ่งหัวหน้าด่านกักกันสัตว์มอบหมาย 
(๒) สารวัตร  จํานวน  ๒  คน 
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ข้อ ๙ เม่ือปรากฏหลักฐานจากสัตวแพทย์หรือสารวัตรว่ามีการกระทําความผิดเกิดข้ึน   
ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดมีหนังสือเรียกผู้กระทําความผิดมาเปรียบเทียบตามแบบ  ปศ.๑   
ท้ายระเบียบนี้  และให้แจ้งข้อหาในการกระทําความผิด  วัน  เวลา  และสถานที่เกิดเหตุ  และชี้แจง 
ให้ผู้กระทําความผิดเข้าใจถึงความผิดที่เกิดข้ึนว่าเป็นคดีที่ทําการเปรียบเทียบได้  ถ้ายอมรับสารภาพ 
และยินยอมให้เปรียบเทียบ  และเม่ือเปรียบเทียบแล้วคดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามมาตรา  ๓๗   
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ผู้กระทําความผิดที่ยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้บันทึกคําให้การของผู้กระทําความผิดไว้   
ตามแบบ  ปศ.  ๒  ท้ายระเบียบนี้ 

ผู้กระทําความผิดที่ ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้บันทึกคําให้การไว้ตามแบบ  ปศ .๓   
ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ ในการเปรียบเทียบให้กําหนดค่าปรับที่ผู้กระทําความผิดพึงชําระตามอัตราในบัญชี
ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดบันทึกการเปรียบเทียบผู้ต้องหาที่ชําระค่าปรับ  
แล้วลงในแบบ  ปศ.๔  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๒ คดีที่ไม่อาจเปรียบเทียบได้หรือไม่สมควรเปรียบเทียบ  ได้แก่  คดีที่ผู้กระทํา
ความผิดไม่มาให้เปรียบเทียบภายในเวลาที่กําหนด  หรือมาให้เปรียบเทียบแต่ไม่ยินยอมชําระค่าปรับ
ตามที่ เปรียบเทียบ  ให้ส่งเ ร่ืองและตัวผู้ต้องหาไปให้พนักงานสอบสวนผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 
เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๓ การรับเงิน  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบส่งคลัง 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดออกใบสั่งชําระเงินค่าปรับ   

ให้ผู้กระทําความผิดไปชําระเงินที่กองคลัง  กรมปศุสัตว์  หรือสํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  
และให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กระทําความผิด  ใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความแสดงว่า
เป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คดีที่เท่าใด  
และบันทึกการเก็บเงินในท้ายแบบ  ปศ.๔  ท้ายระเบียบนี้  เงินค่าปรับให้ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  การจ่ายเงินสินบนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

(๒) จังหวัดอื่น ๆ  ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดออกใบสั่งชําระเงินค่าปรับให้ผู้กระทําความผิด  
และให้ผู้กระทําความผิดไปชําระเงินที่เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยเบิกจ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบที่ได้ดําเนินการเปรียบเทียบ  และให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินให้แก่
ผู้กระทําความผิด  ใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความแสดงว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ  
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และบันทึกการเก็บเงินในท้ายแบบ  ปศ.๔  ท้ายระเบียบนี้  เงินค่าปรับ 
ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  การจ่ายเงินสินบนและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
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ข้อ ๑๔ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดดําเนินการเปรียบเทียบความผิดภายในกําหนด
อายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  ๙๕  โดยไม่ชักช้า  และให้รับผิดชอบเก็บสํานวนคดีที่ได้ 
ทําการเปรียบเทียบแล้วเสร็จ  โดยใช้แบบ  ปศ.๕  ปิดหน้าสํานวนคดีทุกสํานวน 

ข้อ ๑๕ เม่ือทําการเปรียบเทียบความผิดเสร็จแล้ว  ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบรายงานผล  
การเปรียบเทียบ  ภายในวันที่  ๑๕  ของเดือนถัดไป  ตามแบบ  ปศ.๖  ท้ายระเบียบนี้  ให้อธิบดี 
กรมปศุสัตว์ทราบ 

ข้อ ๑๖ การเปรียบเทียบความผิดใดมีปัญหา  ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดหารือ   
กรมปศุสัตว์ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภัย  สุทธิสังข์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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แบบ ปศ. ๑ 
 
 
 
 

ที่            /  
 

 
 
 

(สํานักงานของผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบ) 

วันที่ .. เดือน ..... พ.ศ. .... 
เรื่อง  แจ้งให้ไปชําระค่าปรับเพ่ือเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เรียน  .................................. 

ตามที่ สัตวแพทย์/สารวัตร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบ
พบว่า.............................เป็นผู้กระทําความผิดตามมาตรา.... แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซึ่งเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเปรียบเทียบ
ความผิด จึงให้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ไปชําระค่าปรับที่กองคลัง กรมปศุสัตว์ หรือ หน่วยเบิกจ่ายที่อ ยู่                 
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ (แล้วแต่กรณี) ในวันและเวลาราชการภายในระยะเวลา ๑๕ วัน
นับแต่ได้รับหนังสือฉบับน้ี เพ่ือดําเนินการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมาย หากไม่ไปพบภายในระยะเวลาที่
กําหนด คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด......... จะส่งเร่ืองให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามข้ันตอนต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร. 
โทรสาร  
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แบบ ปศ. ๒ 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

 

บันทึกคําให้การผู้กระทําความผิด 
(กรณียินยอมเปรียบเทียบความผิด) 

คดีที่......../............ 
ทําที่.......................................... 
วันที่.... เดือน............ พ.ศ. .... 

 
ข้าพเจ้า........................................ อายุ.........ปี สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่.......... หมู่ที่

....ตรอก/ซอย..................... ถนน................................. แขวง/ตําบล.............................. เขต/อําเภอ

........................ จังหวัด.............................. โทร.......................... 
คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ได้แจ้งข้าพเจ้าว่าเป็นผู้กระทําความผิดตาม

มาตรา... แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโทษตามมาตรา... แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุก......หรือปรับเป็นเงิน.............บาท หรือทั้งจําทั้งปรับรวมโทษจําคุก.....              
และปรับเป็นเงิน...........บาท ซึ่งความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้ ข้าพเจ้ารับทราบแล้ว ขอให้การรับ
สารภาพว่าได้กระทําความผิดจริงและคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด..............ได้พิจารณาแล้ว กําหนด
เปรียบเทียบความผิดเป็นเงิน จํานวน .............. บาท น้ัน  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
(๑) ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด.......... เปรียบเทียบความผิด 

จํานวน.......... บาท ทั้งน้ี ข้าพเจ้าจะนําเงินค่าปรับมาชําระภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไป
ชําระค่าปรับเพ่ือเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๒) หากข้าพเจ้าไม่นําเงินตาม (๑) ไปชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าว ให้ดําเนินคดี
ตามข้ันตอนต่อไป 

บันทึกน้ี คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้ว 
ข้าพเจ้ารับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

ลงช่ือ...................................ผู้กระทําความผิด 
ลงช่ือ...................................ประธานคณะกรรมการเปรียบเทียบ

 ความผิด…………… 
ลงช่ือ...................................พนักงานเจ้าหน้าที่/สารวัตร/สัตวแพทย์ 
ลงช่ือ...................................พยาน 

 ลงช่ือ...................................พยาน 
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แบบ ปศ. ๓ 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 

บันทึกคําให้การผู้กระทําความผิด 
(กรณีไม่ยินยอมเปรียบเทียบความผิด) 

คดีที่......../............ 
ทําที่.......................................... 
วันที่.... เดือน............ พ.ศ. .... 

 
ข้าพเจ้า........................................ อายุ.........ปี สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่.......... หมู่ที่

....ตรอก/ซอย..................... ถนน................................. แขวง/ตําบล.............................. เขต/อําเภอ

........................ จังหวัด.............................. โทร.......................... 
คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ได้แจ้งข้าพเจ้าว่าเป็นผู้กระทําความผิด              

ตามมาตรา... แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโทษตามมาตรา... แห่งพระราชบัญญัติ                 
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ต้องระวางโทษจําคุก......หรือปรับเป็นเงิน.............บาท หรือทั้งจําทั้งปรับรวมโทษ
จําคุก..... และปรับเป็นเงิน...........บาท ซึ่งความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้ ข้าพเจ้ารับทราบแล้ว ขอให้
การรับสารภาพว่าได้กระทําความผิดจริงและคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด....... ได้พิจารณาแล้ว กําหนด
เปรียบเทียบความผิดเป็นเงิน จํานวน .............. บาท น้ัน  

ข้าพเจ้าไม่ยินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด..... เปรียบเทียบความผิด โดยมี
เหตุผลเน่ืองมาจาก 

(   ) ข้าพเจ้าไม่ได้กระทําความผิด 
(   ) จํานวนค่าปรับสูง 
(   ) เหตุอ่ืนๆ (ให้ระบุ) .............................................................................................................. 
บันทึกน้ี คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้ว 

ข้าพเจ้ารับรองว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
ลงช่ือ...................................ผู้กระทําความผิด 
ลงช่ือ...................................ประธานคณะกรรมการเปรียบเทียบ

 ความผิด...... 
ลงช่ือ...................................พนักงานเจ้าหน้าที่/สารวัตร/สัตวแพทย์ 
ลงช่ือ...................................พยาน 

 ลงช่ือ...................................พยาน 
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แบบ ปศ. ๔ 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 

แบบเปรียบเทียบความผิดกําหนดค่าปรับ 
คดีเปรียบเทียบที่......../............ 

ทําที่.......................................... 
วันที่.... เดือน............ พ.ศ. .... 

 
คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ผู้กล่าวหา....................................................... 
ช่ือผู้กระทําความผิด ๑. ............................................................................................................. 
 ๒. ............................................................................................................. 
เหตุเกิดเมื่อวันที่ ...... เดือน ........................พ.ศ. .... เวลา .................................นาฬิกา 
คดีน้ี ผู้กระทําความผิดได้กระทําความผิดตามมาตรา..... แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อหา ๑. .......................................................................................................................... 
  ๒. ........................................................................................................................... 

มีบทลงโทษตามมาตรา.......... ต้องระวางโทษจําคุก......หรือปรับเป็นเงิน.............บาท หรือทั้งจําทั้งปรับรวมโทษ
จําคุก.....และปรับเป็นเงิน...........บาท ซึ่งความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้ และผู้กระทําความผิดยินยอม
ให้เปรียบเทียบความผิด จึงเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดเป็นเงิน....................บาท ผู้กระทําความผิดชําระ
ค่าปรับเมื่อวันที่..... เดือน .............. พ.ศ. .... 

บันทึกน้ี คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้ว 
ข้าพเจ้ารับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

 
 

ลงช่ือ...................................ผู้กระทําความผิด 
ลงช่ือ...................................ประธานคณะกรรมการเปรียบเทียบ

 ความผิด........ 
ลงช่ือ...................................พนักงานเจ้าหน้าที่/สารวัตร/สัตวแพทย์ 
ลงช่ือ...................................พยาน 

 ลงช่ือ...................................พยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการชําระเงิน 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี............... เลขท่ี .............. 
วันท่ี... เดือน..................... พ.ศ. ........... 
จํานวนเงิน........................................บาท 
ลงชื่อ.................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับเงิน
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แบบ ปศ. ๕ 
 

ประวัติผู้กระทาํความผิด 
 

๑. ผู้กระทําความผิด ช่ือ……………......................... ช่ือสกุล ............................................ อายุ.................ปี 
สัญชาติ.............................. อยู่บ้านเลขท่ี .................................................................... 
ผู้รับอนุญาต....................................................................... เลขที่ ..............................

๒ .  วั น  เ ว ล า  แ ล ะ
สถานที่เกิดเหตุ 

เหตุเกิดเมื่อวันที่...... เดือน................................ พ.ศ. ......... เวลา.................... นาฬิกา
สถานที่เกิดเหตุ..............................................................................................................

๓. ข้อหา ฐาน............................................................................................................................... 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. ผลคดี กระทําความผิดตามมาตรา........แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ฐาน................................................................. ผู้กระทําความผิดยินยอมให้
เปรียบเทียบและชําระค่าปรับ จํานวน.......................บาท วันที่ชําระค่าปรับ วันที่..... 
เดือน.................. พ.ศ. ...... หลักฐานการส่งเปรียบเทียบความผิดตามหนังสือหรือ
บันทึกท่ี.............../...........................วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ..........

๕. งานคลังรับเงิน วันที่….. เดือน............ พ.ศ. ...... จํานวน.....................บาท ตามใบเสร็จเล่มที่..............
 
 

 ลงช่ือ..................................ผู้บันทึกประวัติ 
 (.......................................) 

 ตําแหน่ง....................................... 
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แบบ ปศ. ๖ 
 

รายงานการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประจําเดือน..................... พ.ศ. .... 

 
ลําดับที่ วัน เดือน ปี เหตุเกิดที่ 

เลขท่ี,ถนน,ตําบล/แขวง
,อําเภอ/เขต,จังหวัด

เป็นความผิด 
ตามมาตรา/พรบ./

ข้อหา

ผลคดีปรับเป็น
เงิน 

หมายเหตุ 

   
   
   
   

 

 
 

user04
Typewritten Text

user04
Typewritten Text
213



ลําดับ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 

ที่ 1 2 3

1 7 เจ้าของสัตว์ไม่ปฏิบัติตามระบบการป้องกัน 55 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
และควบคุมโรคระบาด หรือปรับไม่เกิน

๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
หรือทั้งจําทั้งปรับ

และปรับเป็นรายวัน
อีกวันละไม่เกิน

๑,๐๐๐ บาท จนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

2 8 เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ปฏิบัติ 56 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข หรือปรับไม่เกิน
ที่อธิบดีประกาศกําหนด ๑๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
3 9 เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ทํา 57 ปรับไม่เกิน 2,500 5,000 7,500

วรรค เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ๑๐,๐๐๐ บาท
สาม หรือดําเนินการก่อนหรือหลัง

การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์
ตามประกาศที่อธิบดีกําหนด

4 10 (๑) ทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ปลอม 58 จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000
หรือแปลง หรือแก้ไขเครื่องหมายประจําตัว หรือปรับไม่เกิน
ที่แท้จริง เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมาย- ๒๐,๐๐๐ บาท
ประจําตัวสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๒) ใช้เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ปลอม
หรือเครื่องหมายประจําตัวสัตว์
ที่มีการแปลงหรือแก้ไข
(๓) ทําลายเครื่องหมายประจําตัวสัตว์
ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในการจําแนก หรือตรวจสอบสัตว์
หรือซากสัตว์

20,000

10,000

10,000

10,000

ที่กฎหมายกําหนดให้)

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ(บาท)

(อัตราสูงสุด-

ข้อหาความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ฐานความผิด มาตรา

ข้อหาความผิด ระวางโทษ

ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป

อัตราโทษ
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ลําดับ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 

ที่ 1 2 3

ที่กฎหมายกําหนดให้)

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ(บาท)

(อัตราสูงสุด-

ข้อหาความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ฐานความผิด มาตรา

ข้อหาความผิด ระวางโทษ

ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป

อัตราโทษ

5 11 เจ้าของสัตว์ไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 59 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
วรรค สารวัตรหรือสัตวแพทย์ ภายใน ๑๒ ช่ัวโมง หรือปรับไม่เกิน
หนึ่ง นับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย ๑๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
6 11 เจ้าของสัตว์ไม่แจ้งและดําเนินการ 59 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500

วรรค กับสัตว์ป่วยหรือตาย ตามที่อธิบดีประกาศ หรือปรับไม่เกิน
สอง กําหนด  ๑๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
7 11 เจ้าของสัตว์ไม่ได้ดําเนินการกับสัตว์ป่วย 59 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500

วรรค หรือตายตามที่อธิบดีประกาศกําหนด หรือปรับไม่เกิน
สาม ๑๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
8 11 เจ้าของสัตว์ไม่ควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมด 60 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500

วรรค ไว้ภายในบริเวณที่สัตว์อยู่ เคล่ือนย้ายสัตว์ป่วย หรือปรับไม่เกิน
สาม เคล่ือนย้าย ชําแหละ หรือกระทําการอื่นใด ๑๐,๐๐๐ บาท

แก่ซากสัตว์ที่ป่วยตาย หรือทั้งจําทั้งปรับ
9 14 เจ้าของที่ดินไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ 60 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500

วรรค วรรคสอง กรณีที่มีสัตว์ไม่ปรากฎ หรือปรับไม่เกิน
สอง เจ้าของป่วย หรือตายในที่ดินของตน ๑๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
10 15 ทําการเคล่ือนย้าย ชําแหละ 60 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500

วรรค หรือกระทําการอื่นใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ หรือปรับไม่เกิน
สอง ที่ป่วยหรือตายในที่ดินที่ไม่ปรากฎเจ้าของ ๑๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
11 12 เจ้าของสัตว์ไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของ 61 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือสารวัตร หรือปรับไม่เกิน
ตามมาตรา ๑๒  ๑๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
12 13 เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ปฏิบัติ 62 จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000

ตามคําส่ังของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๑๓ หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ

10,000

10,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000
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ลําดับ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 

ที่ 1 2 3

ที่กฎหมายกําหนดให้)

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ(บาท)

(อัตราสูงสุด-

ข้อหาความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ฐานความผิด มาตรา

ข้อหาความผิด ระวางโทษ

ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป

อัตราโทษ

13 ๔๐(๑) เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ปฏิบัติ 62 จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000
ตามคําส่ังของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๔๐(๑) หรือปรับไม่เกิน

๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

14 ๔๐(๒) เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ปฏิบัติ 62 จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000
ตามคําส่ังของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๔๐(๒) หรือปรับไม่เกิน

๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

15 14 เจ้าของที่ดินไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ 63 ปรับไม่เกิน 2,500 5,000 7,500
วรรค วรรคหนึ่ง  ๑๐,๐๐๐ บาท
หนึ่ง

16 16 ผู้ใดขุดซากสัตว์ที่ฝังไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต 64 จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000
เป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือปรับไม่เกิน

๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

17 24 ผู้ใดทําการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ 66 จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000
วรรค หรือหากําไรในลักษณะคนกลาง หรือปรับไม่เกิน
หนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ๒๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
18 25 ผู้ใดขาย จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปล่ียน 66 จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000

วรรค หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ําเช้ือสําหรับผสมพันธ์ุ หรือปรับไม่เกิน
หนึ่ง หรือเอ็มบริโอของช้าง ม้า โค กระบือ แพะ ๒๐,๐๐๐ บาท

แกะ กวาง สุกร หมูป่า หรือสัตว์ชนิดอื่น หรือทั้งจําทั้งปรับ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
หรือมีพ่อพันธ์ุของสัตว์ดังกล่าว เพื่อให้
บริการผสมพันธ์ุแก่สัตว์ของบุคคลอื่น
โดยวิธีธรรมชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากนายทะเบียน

19 24 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ 66 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
วรรค  ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วรรค หรือปรับไม่เกิน
สอง วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด สอง  ๑๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ลําดับ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 

ที่ 1 2 3

ที่กฎหมายกําหนดให้)

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ(บาท)

(อัตราสูงสุด-

ข้อหาความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ฐานความผิด มาตรา

ข้อหาความผิด ระวางโทษ

ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป

อัตราโทษ

20 25 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 66 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
วรรค ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วรรค หรือปรับไม่เกิน
สอง วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ สอง  ๑๐,๐๐๐ บาท

กําหนด หรือทั้งจําทั้งปรับ
21 29 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ 67 ปรับไม่เกิน 2,500 5,000 7,500

วรรค หรือมาตรา ๒๕ ไม่แจ้งต่อนายทะเบียน ๑๐,๐๐๐ บาท
หนึ่ง และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้ทราบการสูญหาย ชํารุดหรือทําลาย

22 30 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา 67 ปรับไม่เกิน 2,500 5,000 7,500
๒๕ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ๑๐,๐๐๐ บาท
ในการแก้ไขรายการในใบอนุญาต
ตามเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

23 32 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ 69 จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000
ไม่ปฏิบัติ ดังนี้ หรือปรับไม่เกิน
(๑) ทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ๒๐,๐๐๐ บาท
ก่อนการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน หรือทั้งจําทั้งปรับ
ราชอาณาจักร
(๒) นําสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้ทํา
เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ เข้า ออก
หรือผ่านท่าเข้าหรือท่าออก
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

24 33 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ ฝ่าฝืน 69 จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000
ประกาศของอธิบดี เรื่องการชะลอ หรือปรับไม่เกิน
การนําเข้า หรือนําผ่านราชอาณาจักร ๒๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ หรือทั้งจําทั้งปรับ

25 34 นําสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๓๔ 71 จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000
วรรค ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น โดยไม่มีใบอนุญาต หรือปรับไม่เกิน
หนึ่ง จากสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง ๒๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ลําดับ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 

ที่ 1 2 3

ที่กฎหมายกําหนดให้)

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ(บาท)

(อัตราสูงสุด-

ข้อหาความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ฐานความผิด มาตรา

ข้อหาความผิด ระวางโทษ

ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป

อัตราโทษ

26 34 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ฝ่าฝืน 71 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
วรรค ไม่ปฏิบัติตามในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ วรรค หรือปรับไม่เกิน
สาม วรรคสาม สอง ๑๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
27 35 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ไม่ปฏิบัติ 72 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข หรือปรับไม่เกิน
ในการนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่าน ๑๐,๐๐๐ บาท
ด่านกักกันสัตว์ หรือทั้งจําทั้งปรับ

28 38 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ 73 จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000
วรรค หรือมาตรา ๒๕ ซึ่งถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต หรือปรับไม่เกิน
สาม ฝ่าฝืนประกอบกิจการตามใบอนุญาต ๒๐,๐๐๐ บาท

ที่ถูกส่ังพักใช้ หรือทั้งจําทั้งปรับ
29 ๔๐(๓) เจ้าของยานพาหนะ อาคาร หรือสถานท่ี 74 จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000

ไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของสัตวแพทย์ หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
30 ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ 75 จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือปรับไม่เกิน
หรือสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้  ๒๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
31 40 ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามสมควร 75 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500

วรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ วรรค หรือปรับไม่เกิน 
สอง ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง สอง ๑๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
32 41 ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามสมควร 75 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500

วรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตร วรรค หรือปรับไม่เกิน
หก ตามมาตรา ๔๑ วรรคหก สอง  ๑๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
33 41 ผู้ใดไม่ให้ถ้อยคํา ไม่ส่งเอกสาร 75 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500

วรรค หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง วรรค หรือปรับไม่เกิน
สอง สอง  ๑๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ภาพผนวกที่ 1 การติด Seal ตู้คอนเทนเนอร์ เพ่ือตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ 

 

ภาพผนวกที่ 2 การติดสติ๊กเกอร์ของกรมประมงลงบนภาชนะบรรจุที่ได้เปดิตรวจ 
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ภาพผนวกที่ 3 บันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น ้า 
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ภาพผนวกที่ 4 บันทึกการเก็บตัวอย่างสัตว์น ้า 
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ภาพผนวกที่ 5 บันทึกการกักกัน 
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ภาพผนวกที่ 6 บันทึกสั่งท้าลายสัตว์และซากสัตว ์
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ภาพผนวกที่ 7 บันทึกการอายัดอาหาร 

 




