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ระเบียบวาระการประชมุ 
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า และเพ่ิมทักษะในการใช้งาน 

ในระบบสารสนเทศ ให้แก่ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ และผู้รับมอบอ้านาจ 
ในการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 

วันอังคารที่ 11  กรกฎาคม  ๒๕๖1 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ ๖ ต้าบลคลองวาฬ อ้าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รายชื่อผูเ้ขา้รว่มประชุม 
 

1. นายคะเณ สุขเกื อ  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นายสุภาพ สังเกตกิจ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทันชิตแอนด์สุภาพ ชิ ปปิ้ง จ้ากัด 
3. นางสาวสาคร เกตุแก้ว  ตัวแทนออกของ (ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ณัฐวีร์ รุ่งเรืองพาณิชย์) 
4. นายเชาวลิต  สัตตบุตร  พนักงาน/ลูกจ้าง ตัวแทนจากนางชนินทร์พร พลซื่อ 
5. นางสาวพรพรรณ รอดภัย  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
6. นางดารณี เกตุลา   พนักงานธุรการ ส2 
7. นายฉัตรชัย ตุ้มอ่อน  นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 
8. นายกฤษฎา  ณัฐวุฒิ  นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 
9. นางสาวบุศรา จัตุรภักตร์  นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 

เริ่มประชมุ เวลา 13.00 น. 

วาระที ่๑  เรื่องเพื่อทราบ 

              1.1 หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไดก้ล่าวต้อนรับและขอขอบคุณในความร่วมมือที่
ไดเ้สียสละเวลา พร้อมได้ชี แจงบทบาทหน้าที่ของด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี  

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการน้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น ้า
และปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ด้าเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองน้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น ้าและปัจจัย   
การผลิต และป้องกันการกระท้าผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ควบคุม ตรวจสอบ และด้าเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น ้าและปัจจัย
การผลิต ตามความรับผิดชอบเพ่ือให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่ก้าหนดไว้ และตามมาตรฐ าน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศท้าหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้ค้าปรึกษาแนะน้าการใช้ระบบเชื่อมโยง

ให้บริการ.... 
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ค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น ้าในเขตพื นที่
รับผิดชอบ 

ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น ้า (Health Certificate) ประกอบการส่งออกซาก
สัตว์น ้าไปยังต่างประเทศตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด้าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและ
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ 

ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที ่๒  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏบิตัิ 
  

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ชี แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องที่
ใช้ในการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะเน้นในข้อกฎหมายส่วนที่เกี่ยวกับการ
น้าเข้าส่งออกบรเิวณชายแดนไทย-เมียนมา เป็นหลัก ดังนี  
2.1 การปฏิบัติตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  2.1.1 ค้าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 907/2559 เรื่อง แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม  
พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก) มีค้าสั่งแต่งตั งผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการด่าน
ตรวจสัตว์น ้า หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้า และนักวิชาการประมง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอ้านาจหน้าที่
ปฏิบัติตามมาตรา 92 
  2.1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ ตามมาตรา 102 ดังนี  (รายละเอียดได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบแล้วตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า ที่ได้จัดส่งให้แก่
ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ) 
  2.1.3 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ ตามมาตรา 105 ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใด
กระท้าความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดนี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการ 
ดังต่อไปนี  (รายละเอียดได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ) 
  2.1.4 พนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา 109 ในการปฏิบัติการตามพระราชก้าหนดนี  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือประโยชน์ในการจับกุมผู้กระท้าความผิดตาม   
พระราชก้าหนดนี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต้ารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
  2.1.5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ควบคุมตรวจสอบการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการควบคุมการน้าเข้า ดังนี  
  มาตรา 65 ที่มุ่งหวังเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น ้าที่หายากหรือป้องกันอันตราย    
มิให้เกิดแก่สัตว์น ้าและระบบนิเวศ ซึ่งการน้าเข้าต้องปฏิบัติตาม กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้น้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน เพาะเลี ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น ้าบางชนิด พ.ศ. 2559 (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ข ของคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า) 
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  มาตรา 92 มุ่งหวังในการควบคุมป้องกันการน้าเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่ไม่ได้มาจาก
การท้าการประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การน้าเข้าต้องปฏิบัติตาม ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนาเข้า สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า      
พ.ศ. 2556 (รายละเอียดตามภาคผนวก ค ของคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น ้าน้าเข้า) 
2.2 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  
       2.2.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 แต่งตั งข้าราชการกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต เป็นสัตวแพทย์ตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยให้มีอ้านาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของสัตว์หรือ   
ซากสัตว์ประเภทสัตว์น ้าและสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก ครัสเตเซียน จระเข้ ตะโขง ตะพาบน ้า เต่า ปลา 
ปลิงทะเล พะยูน โพลีคีท แมวน ้า โลมา วาฬ สิงโตทะเลหมึก หอย และแอลลิแกเตอร์ (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ง ของคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า) 
  2.2.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 แต่งตั งข้าราชการกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต          
เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยให้มีอ้านาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะใน
ส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก ครัสตาเซียน จระเข้ ตะโขง ตะพาบน ้า เต่า ปลา 
ปลิงทะเล พะยูน โพลีคีท แมวน้าโลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก หอย และแอลลิเกเตอร์ (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก จ ของคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า) 
  2.2.3 สัตวแพทย์มีอ้านาจ ตามมาตรา 40 ดังนี  (รายละเอียดได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว   
ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ประกอบการและ
ตัวแทนออกของ) 
  2.2.4 สารวัตรมีอ้านาจ ตามมาตรา 41 ดังนี  (รายละเอียดได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ตาม
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ประกอบการและ
ตัวแทนออกของ) 
  2.2.5 สัตวแพทย์และสารวัตร.ควบคุมตรวจสอบการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์    
สัตว์น ้า โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการควบคุม ดังนี  (รายละเอียดได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ตาม
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ประกอบการและ
ตัวแทนออกของ) 
2.3 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  
  2.3.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ .พ .ศ . 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ า            
พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ได้แต่งตั งข้าราชการกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการ
ผลิต ในต้าแหน่งผู้อ้านวยการศูนย์ นักวิชาการประมง และเจ้าพนักงานประมง มีอ้านาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า.พ.ศ. 2535.ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ.(รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ฌ ของคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า) 
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  2.3.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ ควบคุมตรวจสอบการน้าเข้าส่งออกสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น ้า โดยมี
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการควบคุม ดังนี  (รายละเอียดได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ) 

  2.4 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  
  2.4.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 385) พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั งพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้แต่งตั งข้าราชการกองควบคุมการค้า   
สัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต ในต้าแหน่งหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้า นักวิชาการประมง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
สัตว์น ้า สัตว์น ้าแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น ้า (รายละเอียดตามภาคผนวก ญ ของคู่มือการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า) 
  2.4.2 พนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา 43 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ ดังนี   
(รายละเอียดได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
น้าเข้า ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ) 
  2.4.3 การควบคุมตรวจสอบของพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ตาม .พรบ .อาหาร .พ .ศ ..2522               
มีวัตถุประสงค์ในการควบคุม ดังนี  (รายละเอียดได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ตามคู่มือการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ) 
  2.4.4 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการก้ากับดูแล
การน้าเข้า และส่งคืนสินค้าเกษตรจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2559 ซึ่งในการมอบหมายภารกิจมาให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั น  ในระยะแรกเป็นการมอบเฉพาะ
สินค้าหรือสัตว์น ้าที่เป็นวัตถุดิบในพิกัด 0302 0303 และ 0306 ยกเว้นหมึก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการกากับดูแลความปลอดภัยอาหารและความอ้านวยความสะดวกทางการค้า ตาม
ประกาศส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการน้าเข้าสินค้าอาหาร ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 

  2.5  ขั นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า กรณีไม่อายัดกักกัน 
  การแสดงใบอนุญาตและเอกสารประกอบ ณ วันที่สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดินทางมาถึง
ราชอาณาจักร และก่อนที่จะมีการน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าออกจากเขตอารักขาศุลกากร ผู้น้าเข้าหรือ
ตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น ้าหรือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเข้าราชอาณาจักร ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น ้า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาต และเอกสารประกอบการอนุญาต และตรวจสอบ    
สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า โดยแสดงเอกสาร ดังนี   
  (1) ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้า และผ่านราชอาณาจักร (ร.6) ตามพรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  
  (2) ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF2) ตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558  
  (3) ใบก้ากับการซื อขาย (Invoice)  
  (4) ใบขนสินค้าขาเข้า  
  (5 ) ใบ ต ร า ส่ ง สิ น ค้ า ท า งอ าก า ศ (Airway Bill) ห รื อ ใบ ต ร า ส่ ง สิ น ค้ า ท า งท ะ เล                      
(Bill of Lading) (ยกเว้น กรณีด่านตรวจสัตว์น ้าที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัด
ระนอง ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด เป็นต้น)  

(6) ใบรับรองการจับ... 
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  (6) ใบรับรองการจับสัตว์น ้า (Catch Certificate) หรือส้าเนาการแจ้งน้าสินค้าออกจาก
ประเทศต้นทาง (Custom Clearance) หรือส้าเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือใบรับรอง
ให้ส่งออกสัตว์น ้ า  หรือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ า  (Export Permit) หรือหนังสือรับรองถิ่นก้า เนิดของสินค้า 
(Certificate of Origin, Form D E A J เป็นต้น) หรือหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้า  (Health Certificate) 
หรือหนังสือรับรองว่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์ สัตว์น ้ามาจากการเพาะเลี ยง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่าสัตว์น ้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไม่ได้มาจากการทางการ ประมงที่ผิดกฎหมายจากประเทศต้นทางที่ออกโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ภาครัฐรับรอง  ส้าหรับกรณีเป็นการน้าเข้าทางเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยให้แสดง 
รายงานผลการตรวจเรือ (Port Inspection Report form: PIR) ยกเว้นกรณีการน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้าจืดไม่ต้องแสดง  
  (7) ใบอนุญาตน้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) หรือใบอนุญาตน้าหรือสั่งอาหาร
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.14) และใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) กรณีน้า เข้ามาเพ่ือผลิต 
ตามพรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 ในพิกัด 0302 0303 และ 0306 ยกเว้นหมึกตามประกาศส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตรวจสอบการน้าเข้าสินค้าอาหาร ลงวันที่ 29 เมษายน 2559  
  (8) หนังสือรับรองชนิดพันธุ์ กรณี ปลาฉลามมีชีวิตและซาก และเปลือกหอยเฉพาะที่ผ่าน
กรรมวิธีแปรสภาพแปรรูปที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐประเทศต้นทางหรือหน่วยงานที่รัฐมอบหมาย เว้นแต่เป็น
การน้าเข้าท่ีมาจากการทางการประมงในทะเลนอกน่านน ้าที่ไม่ผ่านการขึ นท่าของรัฐใด  
  (9) กรณีสัตว์ป่าคุ้มครอง ใบอนุญาตให้น้าเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า     
(สป.5) หรือออกให้แก่ชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่มิใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองและมิใช่สัตว์ป่า
บัญชีท้ายอนุสัญญา CITES (สป.6) (กรณีสัตว์น ้าที่เป็นสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535) (11) กรณีสัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES ใบอนุญาตให้น้าเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือ
ซากของสัตว์ป่า (สป.5) ฉบับจริง และส้าเนา CITES export permit จากประเทศต้นทางที่มี  Official 
endorsement  

    1.2.2 การตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าตรวจสอบ
ใบอนุญาตและเอกสารประกอบการอนุญาต โดยพิจารณาความครบถ้วน สอดคล้องและความถูกต้องในการ
อนุญาตกับเอกสารประกอบต่าง ๆ  

   (1) ตรวจสอบเอกสารที่ผู้น้าเข้าแสดงประกอบการตรวจสอบหรือตรวจปล่อยตาม             
ข้อ 1.2.1 ว่าครบถ้วน หรือไม่กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตน้าเข้า หรือยังไม่มี ร.6 
หรือ ใบอนุญาต DOF.2 แต่สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ายังอยู่ในอารักขาของศุลกากร ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น ้าสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าแจ้งให้ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนออกของติดต่อยื่น
ค้าขอรับใบอนุญาตก่อน ด้าเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อยโดยการยื่นค้าขอและการอนุญาตให้รับค้าขอ     
และอนุญาต ณ วันปัจจุบันกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีหรือขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.2.1 (3) - (11) 

ให้เจ้าหน้าที่ด่าน... 
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ให้เจ้าหน้าที่ด่าน ตรวจสัตว์น ้าแจ้งแก่ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนออกของให้ด้าเนินแก้ไข ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์
น ้าจะไม่ตรวจปล่อยสัตว์น ้าจนกว่าเอกสารครบถ้วน                  

   (2) ตรวจสอบชื่อผู้น ้ าเข้าใน DOF.2 และ ร.6 ว่าถูกต้องสอดคล้องกับเอกสาร
ประกอบอ่ืน ๆ หรือไม่กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารประกอบไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า แจ้ง       
แก่ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนออกของให้ด้าเนินแก้ไขเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจะไม่ตรวจปล่อยสัตว์น ้าจนกว่า
เอกสารถูกต้อง  

   (3) ตรวจสอบด่านตรวจสัตว์น ้ าที่น้าเข้าด่านตรวจสัตว์น ้ าที่ตรวจปล่อย และ                
ด่านศุลกากรที่น้าเข้าว่าเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตาม DOF.2 และ ร.6 หรือไม่กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าการ
น้าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น ้า น้าเข้า หรือด่านตรวจสัตว์น ้าที่ตรวจปล่อย หรือด่านศุลกากรไม่เป็นไปตาม
ใบอนุญาตและสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ายังอยู่ในอารักขาของศุลกากร ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า
สามารถควบคุมตรวจสอบได้  ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าแจ้งแก่ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนออกของยกเลิก
ใบอนุญาตฉบับเก่า และติดต่อยื่นค้าขอรับใบอนุญาตก่อนด้าเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อยโดยการยื่น             
ค้าขอและการอนุญาต ให้รับค้าขอและอนุญาต ณ วันปัจจุบัน 

   (4) ตรวจสอบวันน้าเข้าของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า โดยพิจารณา ร.6 และ 
DOF.2 ประกอบกับใบก้ากับการซื อขาย (Invoice) ใบขนสินค้าขาเข้า และใบตราส่งสินค้า  กรณีตรวจสอบ
แล้วพบว่า ร.6 หรือ DOF.2 หมดอายุก่อนวันที่น้าเข้าหรือวันที่สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเดินทางมาถึง            
เขตท่าซึ่งสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ายังอยู่ในอารักขาของศุลกากร ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าสามารถ
ควบคุมตรวจสอบได้ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าแจ้งให้ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนออกของยกเลิกใบอนุญาต              
ฉบับเก่า  และติดต่อยื่นค้าขอรับใบอนุญาตก่อนด้าเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อย โดยการยื่นค้าขอและการ
อนุญาตให้รับค้าขอและอนุญาต ณ วันปัจจุบัน 13 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ร.6 หรือ DOF.2 หมดอายุหลัง
วันที่เดินทางมาถึงเขตท่า ซึ่งสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ายังอยู่ในอารักขาของศุลกากรให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น ้าด้าเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อยตามขั นตอนต่อไป   

   (5) ตรวจสอบประเทศต้นทางบรรทุก และประเทศต้นก้าเนิดสินค้าที่ระบุใน ร.6 และ 
DOF.2 ประกอบกับเอกสารประกอบต่าง ๆ ว่าถูกต้องสอดคล้องกันหรือไม่ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไป              
ตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าแจ้งแก่ผู้น้าเข้าหรือ ตัวแทนออกของยกเลิกใบอนุญาต              
ฉบับเก่า และติดต่อยื่นค้าขอรับใบอนุญาตก่อนด้าเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อย โดยการยื่นค้าขอและ            
การอนุญาตให้รับค้าขอและอนุญาต ณ วันปัจจุบัน   

   (6) ตรวจสอบ เอกสารตามข้อ  1.2.1 (7) ใบรับ รองการจับสัตว์น ้ า  (Catch 
Certificate) หรือเอกสารอ่ืนใดว่ามีความถูกต้องหรือไม่ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าใบรับรองการจับสัตว์น ้า                       
(Catch Certificate)  หรือเอกสารอ่ืนใดปลอมหรือเป็นเท็จ  มีโทษตามมาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 
วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น ้าหรือเอกสารอ่ืนใดตาม มาตรา 92 วรรคสอง อันเป็นเท็จ                
ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น ้ า   โดยให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้ าแจ้งแก่ผู้น้าเข้าหรือ        

ตัวแทนออกของ... 
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ตัวแทนออกของและด้าเนินการตามขั นตอนการด้าเนินคดีต่อไป  กรณีตรวจสอบแล้วมีเหตุอันสงสัยว่าใบรับรอง               
การจับสัตว์น ้า (Catch Certificate)  หรือเอกสารอ่ืนใดปลอมหรือเป็นเท็จหรือไม่มั่นใจในความถูกต้องหรือ           
ไม่ชัดเจน  ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้ารวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้แก่กลุ่มควบคุมการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า
และปัจจัยการผลิตผ่านทางอีเมล์ fqid@fisheries.go.th เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงของเอกสารดังกล่าว            
กับหน่วยงานผู้ออก (verify) ต่อไป  

   (7) ตรวจสอบใบอนุญาตน้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) หรือ
ใบอนุญาตน้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.14) และใบอนุญาตผลิตอาหาร    
(อ.2) กรณนี้าเข้ามาเพ่ือผลิต ตาม พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 ในพิกัด 0302 0303 และ 0306 ยกเว้นหมึก
ว่ามีและหมดอายุหรือไม่  กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีหรือมีแต่หมดอายุห้ามมิให้เจ้าหน้าที่แจ้งแก่ผู้น้าเข้า
หรือตัวแทนออกของให้ด้าเนินการขอรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตกับกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือน้ามา
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจะไม่ตรวจปล่อยสัตว์น ้าจนกว่าเอกสาร
ครบถ้วน   

   (8) กรณี เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าไม่เปิดตรวจสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ า       
และ ไม่สุ่มตัวอย่างหลังจากตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสร็จสิ นเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ด้า เนินการบันทึกผล
การตรวจปล่อยและส่งลงนามในระบบ FSW  

 หมายเหตุ : กลุ่มควบคุมการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต จะด้าเนินการสุ่มเอกสาร
ประกอบการน้าเข้าตามมาตรา 92 วรรค 4 เอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นได้มาจาก
การทาการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงของเอกสารดังกล่าวกับหน่วยงาน             
ผู้ออก (verify) โดยก้าหนดความถี่ในการตรวจสอบยืนยันตามสัดส่วนของจ้านวนใบอนุญาตในปีที่ผ่านมา            
และด้าเนินการตรวจสอบยืนยันในทุก ๆ เดือน โดยในแต่ละเดือนให้ท้าการสุ่มแบบกระจายให้ครอบคลุม           
การน้าเข้าทั งเดือน 

  1.2.3 การพิจารณาเปิดตรวจสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบอนุญาตและเอกสารประกอบการอนุญาตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาเปิดตรวจสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ า โดยเป้าหมายในการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ในการควบคุมการน้า เข้าส่งออก                      
ตามกฎหมายโดยอาศัยหลักการบริหารความเสี่ยงมาก้าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ ดังนี    

  (1) ความเสี่ยง   
         การก้าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบหรือเปิดตรวจสินค้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
ตามความเสี่ยง  โดยค้านึงถึงเป้าหมายตามภารกิจหน้าที่ของด่านตรวจสัตว์น ้าและอ้านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น ้าได้รับ มอบอ้านาจตามกฎหมายเป็นส้าคัญโดยมีเป้าหมาย ดังนี    

   1. ความเสี่ยงการลักลอบน้าเข้าสัตว์น ้าที่เป็นสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครอง  

   2. ความเสี่ยงสัตว์น ้าที่มาจากการท้าการประมงท่ีผิดกฎหมาย   

   3. ความเสี่ยงด้านโรคระบาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่น้าเข้า   

4. ความเสี่ยง... 
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   4. ความเสี่ยงด้านคุณภาพมาตรฐานของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่น้าเข้า    

  (2) เกณฑ์การพิจารณาการเปิดตรวจสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  โดยก้าหนดเกณฑ์การเปิด
ตรวจสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าออกเป็น 3 ระดับความเสี่ยง ดังนี    

   ระดับ 3 ความเสี่ยงสูง  เปิดตรวจทุกครั งที่มีการน้าเข้า   

   ระดับ 2 ความเสี่ยงปานกลาง   เปิดตรวจไม่น้ อยกว่า 50 % ของการน้ า เข้ า  
   ระดับ 1 ความเสี่ยงน้อย    เปิดตรวจไม่น้อยกว่า 30 % ของการน้าเข้า   

  - การเปิดตรวจระดับ 3 ความเสี่ยงสูง เปิดตรวจทุกครั งที่มีการน้าเข้า    

  - การเปิดตรวจระดับ 2 ความเสี่ยงปานกลาง เปิดตรวจไม่น้อยกว่า 50 % ของการน้าเข้า 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าเปิดตรวจโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling)  
คือเปิดตรวจ 1 ครั ง เว้น 1 ครั ง   

  - การเปิดตรวจระดับ 1 ความเสี่ยงน้อยเปิดตรวจไม่น้อยกว่า 30 % ของการน้าเข้าเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น ้าเปิดตรวจโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) คือ               
เปิดตรวจ 1 ครั ง เว้น 2 ครั ง 

  1.2.4 การเปิดตรวจสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  ในการตรวจสอบหรือการเปิดตรวจสัตว์น ้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  โดยพิจารณาตามความสามารถในการตรวจสอบตามสภาพแวดล้อม  และตามสภาพ
การขนส่งในการน้าเข้าหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบถูกต้องเสร็จสิ นเรียบร้อย            
ส้าหรับกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วไม่ต้องเปิดตรวจ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาเปิดตรวจได้              
ณ ท่าตรวจสอบหรือ ณ ด่านตรวจสัตว์น ้าส้าหรับปริมาณให้พิจารณาตามความจ้าเป็นโดยอนุโลม 

  กรณีมีเหตุอันสงสัยว่ามีการลักลอบน้าเข้า หรือมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่าการน้าเข้าสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าในครั งนั นไม่เป็นไปตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า สามารถพิจารณาเปิดตรวจได้
ตามความเหมาะสมภายใต้อ้านาจหน้าที่ที่รับมอบหมายตามกฎหมายในแต่ละฉบับ กรณีมีเหตุอันสงสัยหรือ
น่าเชื่อถือได้ว่าสัตว์น ้านั นหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นอาจเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด ตามพรบ.             
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หรือมีเหตุอันสงสัยว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม หรืออาหารผิดมาตรฐาน
ตาม พรบ. อาหาร พ.ศ. 2552 ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าอายัดเพ่ือสุ่มเก็บตัวอย่างส่ง ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการของกรมประมง ทั งนี ในการอายัดให้อายัดไว้ ณ สถานประกอบการของผู้น้าเข้า จนกว่าจะถอน
อายัดหรือมีค้าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งการด้าเนินการให้ปฏิบัติตามกระบวนการอายัดกักกันสัตว์น ้า และการสุ่ม
ตัวอย่างในการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้าให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาชนิดและ 
ปริมาณสัตว์น ้าที่น้าเข้าว่าเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่  และพิจารณาในการตรวจปล่อยให้เป็นไป            
ตาม วัตถุประสงค์และตามอ้านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบในกฎหมายแต่ละฉบับ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีปริมาณ
สัตว์น ้าที่น้าเข้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตมากกว่าที่ได้รับอนุญาต ร้อยละ 5 และสามารถพิสูจน์ถึงแหล่งที่มาของ
สัตว์น ้าได้ว่าไม่ได้มาจากการท้าการประมงที่ผิดกฎหมายสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั น ไม่เป็นสัตว์สงวนหรือ

สัตว์คุ้มครองหรือ... 
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สัตว์คุ้มครองหรือสัตว์ป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
(CITES) สัตว์ที่เป็นชนิดพันธุ์รุกรานต่างถิ่น และไม่ใช่สัตว์น ้าที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคที่ต้องอายัด
กักกันให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าแจ้งแก่ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนออกของในการให้ ส่งกลับเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้
รับอนุญาตตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์ กรณีน้าเข้า
หรือน้าผ่านราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 หรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 32 หรือมาตรา 
33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าต้องควบคุมเพ่ือให้มั่นใจ
ได้ว่าสัตว์น ้านั นได้ถูกส่งกลับออกไป หรือในกรณีที่ผู้น้าเข้ามีความประสงค์ในการท้าลายก็ให้ด้าเนินการตาม
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการด้าเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของ
โรคระบาด  ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอ่ืน พ.ศ. 2558 กรณี
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีชนิดและปริมาณสัตว์น ้าที่น้าเข้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต และไม่สามารถพิสูจน์ถึง
แหล่งที่มาของสัตว์น ้าว่าไม่ได้มาจากการท้าการประมงที่ผิดกฎหมายได้ ซึ่งมีโทษตามมาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืน 
มาตรา 92 วรรคหนึ่งหรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น ้าหรือเอกสารอ่ืนใด  ตามมาตรา 92 วรรคสอง         
อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น ้า โดยให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าแจ้งแก่ผู้น้าเข้าหรือ
ตัวแทนออกของด้าเนินการตามขั นตอนการด้าเนินคดีตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดย
ด้าเนินการทั งหมดของการน้าเข้า  กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีชนิดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่น้าเข้าเกิน
กว่าที่ได้รับอนุญาต  และเป็นสัตว์สงวนหรือสัตว์คุ้มครองหรือสัตว์ป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่ งชนิดสัตว์และพืชป่าที่ ใกล้สูญพันธุ์  (CITES ) ซ่ึ งเป็นการกระท้าความผิดตามมาตรา 23 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษตามมาตรา 47  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง  ต้อง
ระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ  โดยให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า  
จัดท้าบันทึกตรวจยึดจับกุมและส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือร้องทุกข์กล่าวโทษ ตาม พระราชบัญญัติสงวนหรือ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ด้าเนินการตามขั นตอนการด้าเนินคดี ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง  
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535  กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีชนิดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่น้าเข้าเกินกว่าที่ได้รับ
อนุญาต และเป็นสัตว์น ้าที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคที่ต้องอายัดกักกัน ณ สถานกักกันหรือสถานที่พัก
ซากสัตว์น ้า  ซึ่งเป็นการกระท้าความผิดตามมาตรา 31 มีโทษ ตามมาตรา 47 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558  โดยให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจัดท้าบันทึกตรวจยึดจับกุมและส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือ
ร้องทุกข์กล่าวโทษตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ด้าเนินการตามขั นตอนการด้าเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่น้าเข้ามี
อาการของโรคระบาดหรือมีเหตุอันสงสัยหรือน่าเชื่อถือได้ว่าสัตว์น ้านั นหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นอาจเป็น     
โรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด ตามพรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้เจ้าหน้าที่สั่งเป็นหนังสือให้
เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ที่ที่เห็นสมควรตามความจ้าเป็นเพ่ือตรวจพิสูจน์โรคก่อน
ด้าเนินการอื่นใดต่อไป   

1.2.5 การสุ่มตัวอย่าง... 
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  1.2.5 การสุ่มตัวอย่างสัตว์น ้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ า เพ่ือการเฝ้ าระวัง (Monitoring)                     
การสุ่มตัวอย่างสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่น้าเข้าเพ่ือตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นการตรวจ
วิเคราะห์โรคสัตว์น ้า และตรวจสารปนเปื้อนสารตกค้างในสัตว์น ้า โดยการสุ่มตัวอย่างสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น ้าให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ โดยจ้านวนครั งในการสุ่ม
ตัวอย่างเฝ้าระวัง (Monitoring) ทางด่านฯ ก็จะเก็บตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปีของด่านฯ และการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างเพ่ือตรวจทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์ทางเคมี  โดยในการชักตัวอย่างแต่ละครั งจะมีการชัก
ตัวอย่างครั งละประมาณ 500 กรัม ถึง ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 
  ส้าหรับการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ทางด่านฯ จะน้าส่งตัวอย่างที่ได้ไปส่งตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 
เพ่ือตรวจหาสารโลหะหนักในสินค้าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ได้แก่ แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว ที่ศูนย์วิจัย
และตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจะส่งผลการตรวจให้ตัวแทนออก
ของทุกครั ง 
 ส่วนการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ เจ้าหน้าที่ของด่านฯ  จะท้าการตรวจดูเกี่ยวกับลักษณะ
ภายนอกของสินค้าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เช่น สี ความสด ความสมบูรณ์ของสัตว์น ้า และสิ่งปลอมปน 
อาทิเช่นสัตว์น ้าที่มีชีวิต ได้แก่ ปูทะเลมีชีวิต จะดูก้ามของปูว่ามีทุกส่วนครบตามลักษณะทั่วไปหรือไม่                 
มีการเน่าเสียบางส่วนหรือไม่  ผลตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของสามารถขอดูผล
การตรวจได้ท่ีด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกตัวอย่างที่มีการสุ่มเก็บตัวอย่าง 
 ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้าเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า จึงขอให้ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของศึกษารายละเอียดคู่มือ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้อง ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   วาระที ่๓  เรื่องอืน่ๆ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและตวัแทนออกของ เพื่อการพฒันางาน การปรับปรงุและการสรา้ง
มาตรฐานในการให้บรกิารใหด้ยีิ่งขึ น น้ามาซึง่ความพงึพอใจของผูร้บับริการ 

คุณเชาวลิต สัตตบุตร (พนักงาน/ลูกจ้าง ผู้มาประชุมแทนคุณคุณชนินทร์ พลซื่อ) 
   ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปัจจุบันนี ทางด่านฯ มีการท้างาน และบริการที่ดี 

รวดเร็ว และมีการแนะน้า ชี แจงเก่ียวกับระบบ ขั นตอนการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์   สัตว์น ้า อย่าง
เป็นกันเอง 

   คุณสาคร เกตุแก้ว (ตัวแทนออกของ) 
   ได้รับคู่มือต่าง ๆ ที่ทางด่านฯได้จัดส่งมาทางอีเมล์แล้ว โดบเฉพาะคู่มือการจ้าแนกชนิดสัตว์น ้า  

ซึ่งมีประโยชน์กับทางบริษัทมาก  เนื่องจากเวลาสื่อสารกันในส่วนของสินค้าสัตว์น ้าที่จะน้าเข้าบางทีเรียก         
ชื่อสัตว์น ้าต่างกัน พอมีคู่มือจ้าแนกเล่มนี ก็ได้ส่งให้ทางต้นทางดูได้เวลาจะน้าเข้าก็จะได้เข้าใจตรงกันในส่วนของ
ชนิดสัตว์น ้า ส่วนคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า ก็เป็นประโยชน์มาก
เช่นกันเพราะบางครั งผู้ประกอบการอยากทราบ วิธีการ ขั นตอนต่าง ๆ ในการน้าเข้า ก็จะได้ส่งคู่มือเล่มนี ให้กับ

ผู้ประกอบการ... 
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ผู้ประกอบการได้เลย และให้การชื่นชมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ให้บริการที่เป็น
กันเอง รวดเร็ว และเต็มไปด้วยรอยยิ ม  

  คุณสุภาพ สังเกตกิจ (กรรมการผู้จัดการ บริษัททันชิตแอนด์สุภาพ ชิ ปปิ้ง จ้ากัด) 
    ขอยืดเวลาในการยื่นขอใบอนุญาตล่วงหน้าจนถึง 19.00 น. เพราะว่าเอกสารที่ต้องใช้แนบใน

ระบบ จะได้มาจากต้นทางล่าช้า เนื่องจากการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการจากประเทศต้นทาง (เมียนมา) 
เป็นไปด้วยความยากล้าบาก และขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และอ้านวยความสะดวก
เสมอ  

 นายคะเณ สุขเกื อ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
    ได้กล่าวสรุปประเด็นการประชุมทั งหมด  และกล่าวค้าขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ             

ในทุก ๆ ด้าน และมีความตั งใจจริงในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้าส่งออกฯ 
และให้ความร่วมมือกับทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยดีเสมอมา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ปดิการประชุม เวลา  16.00 น. 

 

 

 

         (นางสาวพรพรรณ รอดภัย)                               (นายคะเณ  สุขเกื อ) 
       เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน                                นักวิชาการประมงช้านาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
           ผู้จดรายงานการประชุม          หวัหน้าด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาพการประชมุของดา่นตรวจสตัวน์ า้จังหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 
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