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ภาคผนวก 3 

ระเบียบการน าเข้าสัตว์น  าฉบับใหม่ของประเทศเกาหลี  
มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2561 

 

ระเบียบการน้าเข้าสัตว์น ้าฉบับใหม่ของประเทศเกาหลีก้าหนดให้สินค้าสัตว์น ้าที่แสดงในตารางที่ 1 ที่จะน้าเข้าประเทศเกาหลี
ต้องมีการรับรองการปลอดเชื อที่ก้าหนด 

 

ตารางที่ 1 สินค้าสัตว์น  าที่ต้องมีการรับรองการปลอดเชื อก่อนน าเข้าสาธารณรัฐเกาหลี 
ประเภทของ
สินค้าสัตว์น  า 

ชนิดสัตว์น  า โรคที่ต้องให้การรับรอง 

สัตว์น ้ามีชีวิต 
(Live aquatic 
animals) 

ปลา (Finfish) Epizootic haematopoietic necrosis (EHN) 

Spring viraemia of carp (SVC) 

Viral haemorrhagic septicaemia (VHS) 

Infectious salmon anaemia (ISA) 
Red sea bream iridoviral disease (RSIVD) 
Koi herpesvirus (KHV) 

Epizootic ulcerative syndrome (EUS) 

Gyrodactylosis 

  หอย (Molluscs) Infection with Bonamia ostreae 

Infection with Bonamia exitiosa 

Infection with Marteilia refringens 
Infection with Perkinsus marinus 
Infection with Xenohaliotos californensis 

Infection with abalone herpesvirus 

White spot disease (WSD, as a vector) 

 ครัสเตเช่ียน
(Crustacean) 

Crayfish plague, Infectious hypodermal and haematopoietic 
necrosis virus (IHHN) 
Infection with yellow head virus genotype-1 

White spot disease (WSD) 

Taura syndrome (TSV) 

Infectious myonecrosis (IMN) 

White tail disease (WTD) – กุ้งก้ามกราม 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ประเภทของ
สินค้าสัตว์น  า 

ชนิดสัตว์น  า โรคที่ต้องให้การรับรอง 

Frozen and 
chilled 
products of 
aquatic animal 
origin 

Shrimp (except for 
heated/peeled and 
beheaded/ heat 
sterilized/ cooked 
products/pasteurized 
products) 

Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHN) 
Infection with yellow head virus genotype-1 

White spot disease (WSD) 

Taura syndrome (TSV) 

Infectious myonecrosis (IMN)  
 Oyster (except for 

heat sterilized/ 
frozen/cooked 
products/pasteurized 
products) 

Infection with Marteilia refringens 
Infection with Bonamia ostreae 

Infection with Bonamia exitiosa 

Infection with Perkinsus marinus  
White spot disease 

 Abalone (except for 
heat sterilized/ 
mechanically dried/ 
heat sterilized) 

Infection with abalone herpesvirus 
Infection with Xenohaliotos californensi 

 
สินค้ากุ้งทะเล ให้รับรองสถานะปลอดโรค WSD, IHHN, YHD, TS และ IMN ได้แก่ กุ้งมีชีวิต และกุ้งดิบแช่เย็นแช่แข็งที่มีเปลือก หรือมหีัว 
หรือมีทั งเปลือกและหัว   
 

สินค้า แหล่งที่มา การรับรอง 
กุ้งมีชีวิต จากธรรมชาติ ตรวจแบบ Pre-export testing ตรวจเชื อไวรัส 4 ชนิด (WSSV, IHHNV, YHV, 

TSV) โดยห้องปฏิบัติการภายนอกทีก่รมประมงยอมรับ 
 จากการเพาะเลี ยง 1. ฟาร์มที่ได้รับการรับรองสถานประกอบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าเพ่ือการส่งออก  

(สอ 3) สามารถส่งออกได้โดยไม่ต้องมีผลตรวจโรค 
  2. ฟาร์มเพาะเลี ยงที่ไม่ได้การรับรอง สอ 3  ส่งออก โดยการตรวจแบบ Pre-
export testing ตรวจเชื อไวรัส 4 ชนิด (WSSV, IHHNV, YHV, TSV) โดย
ห้องปฏิบัติการภายนอกทีก่รมประมงยอมรับ 

กุ้งแช่เย็น จากธรรมชาติ ไม่มี 
 จากการเพาะเลี ยง 1.ใช้วัตถุดิบจากฟาร์มที่อยู่ในระบบเฝ้าระวังโรคของกรมประมง ส่งออกได้โดยไม่ต้อง

ตรวจโรค  หรือ 
2. ใช้วัตถุดิบจากฟาร์มที่ไม่อยู่ในระบบเฝ้าระวังโรค ต้องตรวจโรคสัตว์น ้าในบ่อก่อน
จับ ตรวจเชื อไวรัส 4 ชนิด (WSSV, IHHNV, YHV, TSV)  โดยห้องปฏิบัติการ
ภายนอกทีก่รมประมงยอมรับ 

กุ้งแช่แข็ง จากธรรมชาติ ตรวจแบบ Pre-export testing ตรวจเชื อไวรัส 4 ชนิด (WSSV, IHHNV, YHV, 
TSV)  โดยห้องปฏิบัติการ ภายนอกทีก่รมประมงยอมรับ  

 จากการเพาะเลี ยง 1.ใช้วัตถุดิบจากฟาร์มที่อยู่ในระบบเฝ้าระวังโรคของกรมประมง ต้องตรวจโรคแบบ 
Pre-export testing ตรวจเชื อไวรัส 4 ชนิด (WSSV, IHHNV, YHV, TSV) โดย
ห้องปฏิบัติการกรมประมงในพื นที่ หรือ 
2. ใช้วัตถุดิบจากฟาร์มที่ไม่อยู่ในระบบเฝ้าระวังโรค ต้องตรวจโรคแบบ Pre-export 
testing ตรวจเชื อไวรัส 4 ชนิด (WSSV, IHHNV, YHV, TSV) โดยห้องปฏิบัติการ
ภายนอกทีก่รมประมงยอมรับ 


