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ค าน า 
จากธุรกิจการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยได้ท ารายได้ให้แก่ประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท หากย้อน

มอง กลับไปในอดีต  (ประมาณ 30 กว่าปี)   ที่ผ่านมาเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงกุ้งทะเลมาเป็นแบบ
พัฒนาซึ่งในสมัยนั้นมีการขยายพื้นที่เลี้ยงกุ้งอย่างกว้างขวาง และท าให้บางส่วนมีการบริหารจัดการฟาร์มโดย
มิได้ค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมา โดยเฉพาะเรื่องโรคระบาดท าให้ระยะหลังธุรกิจการเลี้ยงกุ้งไม่ประสบผล  
ส าเร็จเท่าที่ควร   แต่เพ่ือให้ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งสามารถท่ีจะด าเนินการต่อได้  ผู้ประกอบการและภาครัฐจึงได้
พยายามหาแนวทางต่างๆที่จะมาแก้ไขปัญหาโดยในระยะแรก  ได้น ากุ้งขาวแวนนาไมมาเลี้ยงแทนกุ้งกุลาด า  
ซึ่งได้ผลดีในระดับหนึ่ง แต่ต้องมาประสบกับโรคระบาดอีกท าให้ทุกฝ่ายต้องหาสาเหตุและการป้องกันโรคที่   
จะเกิดขึ้นอีกการน ากุ้งมีชีวิตจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากทวีปอเมริกา  เช่นประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศ
เม็กซิโกมาเป็นพ่อแม่พันธุ์  น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้  ซึ่งมีผู้ประกอบการเพาะเลี้ยง  
สัตว์น้ าหลายรายได้น ากุ้งเข้ามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ 

แต่การด าเนินการน ากุ้งมีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักรมีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องโดย            
เฉพาะการกักกันสัตว์น้ าการจัดท าองค์ความรู้ในครั้งนี้คงเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่จะใช้เป็นแนวทาง  
ในการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 
 

                                                                                  ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
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แนวทางวิธีการปฏิบัติการกักกันสัตว์น ้า 

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นกองที่มีภารกิจหลักในการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยด้านการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต  ที่ใช้ในการประมง
รวมถึงการออกใบอนุญาตหนังสืออนุญาตใบรับรอง  หรือหนังสือรับรองเก่ียวกับการน าเข้า  ส่งออก น าผ่านซึ่ง
สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต  ที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการควบคุมป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์น้ าให้เป็นไปตาม
กฎหมายรวมถึงกระบวนงานต่อเนื่องจากกระบวนการน าเข้า และส่งออกสัตว์น้ า เช่นการกักกันสัตว์น้ าเป็นต้น 
 แนวทางวิธีการปฏิบัติการกักกันสัตว์น้ า  มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันโรคท่ีติดมากับสัตว์น้ าที่น าเข้ามา
จากต่างประเทศไม่ให้มีการระบาดในประเทศซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ. ๒๕5๘ กรมประมงซึ่งได้รับการมอบอ านาจจากกรมปศุสัตว์  ให้น าเนินการการกักกันสัตว์น้ าตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวส าหรับสัตว์น้ ามีชีวิตที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรมีไม่ก่ีชนิดที่ส าคัญ  คือกุ้งทะเลกุ้งขาว  
กุ้งกุลาด า ปลาสวยงาม  ปลาตระกูลปลาคาร์ฟ เป็นต้น ในที่นี้จะขอน าข้อมูล  แนวทางวิธีการปฏิบัติการกักกัน
สัตว์น้ ากุ้งทะเล  ซ่ึงด่านตรวจสตัวน้์ าท่าอากาศยานหาดใหญ่  ได้รับการขออนุเคราะห์  ในการด าเนินการจาก  
ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ  การด าเนินการตามมาตรการการกักกันสัตว์น้ า  จะขอแยกเป็น 2 
ส่วน  
 
ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการขออนุญาตสถานกักกัน 
 2. การด าเนินการการขออนุญาตน าเข้าและการควบคุม 
 
ขั นตอนการขออนุญาตสถานที่กักกัน 
 

 ผู้ประสงค์ขอรับรองสถานกักกันสัตว์น้ าต้องยื่นค าขอตามแบบค าขอรับการตรวจรับรองสถานที่กักกัน
สัตว์น้ า (แบบ ต.ร.น 1) ณ สถานที่ของกรมประมงดังนี้ 
  1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดทุกศูนย์ทั่วประเทศ 
 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งทุกศูนย์ทั่วประเทศ 
 3.  ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ 
เอกสารประกอบค้าขอ ประกอบด้วย 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
     1.1 กรณีบุคคลธรรมดา ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
              1.2 กรณีนิติบุคคล ส าเนาของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัท จ านวน 1 ฉบับ 
              1.3 กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการ ต้องใช้ส าเนาของผู้มอบอ านาจ 1 ฉบับส าเนา   ของ
ผู้รับมอบอ านาจ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาโดยผู้มอบอ านาจส าเนาทุกฉบับต้องรับรองส าเนาด้วยเจ้าของบัตร  
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
     2.1. กรณีบุคคลธรรมดา ส าเนาของผู้ยื่นค าขอ จ านวน 1 ฉบับ 
              2.2.  กรณีนิติบุคคล ส าเนาของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล จ านวน 1 ฉบับ 
              2.3.  กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการ ส าเนาของผู้มอบอ านาจ 1 ฉบับ ส าเนาของผู้รับ
มอบอ านาจ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาโดยผู้มอบอ านาจส าเนาทุกฉบับต้องรับรองส าเนาด้วยเจ้าของบัตร  
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3. หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจ านวน 1 ฉบับ 
 4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการ)  จ านวน 1 ฉบับ 
 5. .แผนผังสถานกักกันสัตว์น้ า ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดของบ่อและกิจกรรมต่างๆที่จะต้อง
ด าเนินการในสถานกักกันสัตว์น้ า (ฉบับจริง ) 
 6. แผนที่เส้นทางไปสถานที่กักกันโดยสังเขป จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง) 
 7. หลักฐานแสดงการมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ที่ดินเช่นโฉนดที่ดินหลักฐานการเช่าโดยจะ
ใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ 30 วัน 
ประกอบด้วย 
 1. การตรวจสอบเอกสารเมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอ (ต.ร.น. 1) พร้อมเอกสารหลักฐานเจ้าหน้าที่จะ
ท าการตรวจสอบแบบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายใน 1 วันท าการระยะเวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 
 2. การพิจารณา (ระยะเวลาด าเนินการ 10 วันท าการ) 
               2.1 เจ้าหน้าที่ตามข้อ 1 ส่งเรื่องให้คณะผู้ตรวจประเมิน 
               2.2 คณะผู้ตรวจประเมินนัดหมายวันที่เข้าตรวจประเมิน 
               2.3 คณะผู้ตรวจประเมินเตรียมเอกสารส าหรับการตรวจประเมินสถานที่จริง 
 3. การพิจารณา (ระยะเวลา 1 วันท าการ) 
     3.1 คณะผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ า 
              3.2 คณะผู้ตรวจประเมินจัดท าแบบประเมินสถานกักกันสัตว์น้ า (ต.ร.น 2) 
 4. การพิจารณา (ระยะเวลา 2 วันท าการ) 
     4.1 คณะผู้ตรวจประเมินสรุปผลการประเมิน 
              4.2 ผู้ตรวจประเมินแต่ละท่านลงแบบรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่กักกันสัตว์น้ า(ต.ร.น. 3) 
              4.3 คณะผู้ตรวจประเมินจัดส่งเอกสารหลักฐานและผลการตรวจประเมินให้คณะท างาน  
 
* หากผลการตรวจประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ าจะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบว่าไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานในข้อใดภายใน 7 วันท าการ 
 
 5. การพิจารณา (ระยะเวลา 10 วันท าการ) 
     5.1 คณะท างานจัดการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการตรวจประเมิน 
              5.2 คณะท างานสรุปผลการพิจารณาผลการตรวจประเมิน 
              5.3 คณะท างานจัดท าแบบสรุปผลการพิจารณาตรวจรับรองสถานที่กักกันสัตว์น้ า (ต.ร.น.4 ) และ
หนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ า(ต.ร.น. 5/1 หรือ ต.ร.น.5/2)  เพ่ือเสนอประธานคณะ 
ท างานลงนาม 
 
*หากผลการพิจารณาของคณะท างานมีผลว่าไม่ผ่านการรับรองจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงข้อบกพร่อง
ภายใน 7 วันท าการ 
 

 -  กรณีผ่าน  คณะท างานจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่าผ่านการตรวจรับรอง (ต.ร.น.  5/1) 
 -  กรณไีม่ผ่าน คณะท างานจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่าไม่ผ่านการตรวจรับรอง (ต.ร.น. 5/2) 
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6. ประธานคณะท างานลงนามในแบบ ต.ร.น.4 และ ต.ร.น.5 (ระยะเวลา 1 วันท าการ) 
7. คณะท างานจัดท าหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ า (ต.ร.น.6) และเสนอผู้มีอ านาจลงนามระยะเวลา 4 วัน
ท าการ 
8. ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ า (ต.ร.น.6) ระยะเวลา 1 วันท าการ 
 

แผนผังการการขออนุญาตการรับรองสถานกักกันสัตว์น ้า 
 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอตามแบบ (ต.ร.น 1)  

↓ 
 

สถานกักกันสัตว์น้ า 

 ↓ 
 

สถานที่ย่ืนค้าขอ  
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดทุกศูนย์ทั่วประเทศ 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งทุกศูนย์ทั่วประเทศ 
3. ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ 
เอกสารหลักฐาน 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและ                
.   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ส าเนาหนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
3. หนังสือมอบอ านาจกรณีมอบอ านาจ 
4. รายละเอียดแผนผังสถานกักกันสัตว์น้ าและแผนที่แสดงที่ตั้งสถานกักกันสัตว์น้ า  
5. หลักฐานแสดงการมีสิทธิ์โดยชอบในการใช้พื้นที่อันเป็นที่ตั้งของสถานกักกันสัตว์น้ า  

↓ 
 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและตรวจสอบความถูกต้อง  ไมถู่กต้อง  → ยื่นค าขอภายใน 1 วันท าการ 

                                              ถูกต้อง         ↓ 
 

คณะผู้ตรวจประเมินฯ (ผ่านเลขานุการคณะผู้ตรวจ) 

                                                                ↓ 
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นัดหมายเข้าตรวจประเมินแบบ ( ต.ร.น. 2) ภายใน 10 วันนับแต่ได้รับค าขอถูกต้อง  

                                             ผ่าน               ↓                                         ไม่ผ่าน                                                      
                                ↓                                                                                  ↓  

เลขาคณะผู้ตรวจฯจะท าค าขอเอกสารประกอบค าขอ (แบบต.ร.น. 2 และต.ร.น. 3)   แก้ไข/ยื่นใหม่  

                                                                  ↓ 
 

คณะท้างานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น ้า 
1.จัดท ารายงานสรุปผลการพิจารณาฯตาม (แบบ ต.ร.น. 4 ) 
2.จัดท าหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองฯตาม(แบบ ต.ร.น  5/1 หรือ ต.ร.น. 5/2 ) 

                                                                  ↓ 
 

อธิบดีกรมประมงลงนามตาม (แบบ ต.ร.น. 6)  

 

แผนผังการท้างานของคณะผู้ตรวจประเมินและคณะท้างานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น ้า 
 เพื่อการน้าเข้า ส่งออกหรือน้าผ่านราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

 

คณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ า 

                                                      ↓ 

สถานกักกันสัตว์น้ าน้ าจืดชายฝั่ง 

                                                      ↓ 

คณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น ้า 
 1 นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษหรือนักวิชาการประมงช านาญการซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชายฝั่งซึ่งรับผิดชอบในจังหวัดท้องที่ท่ียื่นค าขอเป็นประธาน
คณะผู้ตรวจประเมิน 
2นักวิชาการประมงปฏิบัติการขึ้นไปประจ าส านักงานประมงจังหวัดซึ่งรับผิดชอบในจังหวัดท้องที่ท่ียื่นค า
ขอเป็นคณะผู้ตรวจประเมิน 
3นักวิชาการประมงหรือเจ้าพนักงานประมงประจ าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชายฝั่งซึ่งรับผิดชอบ
ในจังหวัดท้องที่ท่ียื่นค าขอเป็นคณะผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ 
หมายเหตุคณะผู้ตรวจไม่น้อยกว่า 2 คน 

                                                      ↓ 
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                ↓                                                                       ↓ 

คณะท างานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ า 
 

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการพิจารณา
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ 

                                                  ↓ 

 1 พิจารณาผลการตรวจประเมินเพ่ือเสนออธิบดีกรม
ประมงออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ า 
 2 พิจารณาเสนออธิบดีกรมประมงสั่งระงับการออก
หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ า 
 3 พิจารณาเสนออธิบดีกรมประมงสั่งพักใช้หนังสือรับรอง
สถานกักกันสัตว์น้ า 
 4 พิจารณาเสนออธิบดีกรมประมงสั่งเพิกถอนหนังสือ
รับรองสถานกักกันสัตว์น้ า  

 
เอกสารประกอบตามภาคผนวก ก. 
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ขั นตอนการขออนุญาตน้าเข้าและการควบคุม 

 

 การขออนุญาตน าเข้าสัตว์น้ าเพื่อการเพาะพันธุ์ต้องมีการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเ ลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการ
น าเข้ามาเพาะพันธุ์ตามระเบียบกรมประมง พ.ศ. 2557 และต้องมีสถานที่กักกันซึ่งได้รับการรับรองจากกรม
ประมงตามประกาศกรมประมงเรื่องก าหนดมาตรการสถานกักกันสัตว์น้ าและพักซากสัตว์น้ าฉบับลงวันที่ 11 
เมษายน 2540 โดยผู้ขออนุญาตน าเข้าต้องปฏิบัติดังนี้ 
 1. การขออนุญาตน าเข้าผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสารในการขออนุญาตดังนี้  
     1.1 กรณีบุคคลธรรมดา 
 1.1.1 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
 1.1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
 1.1.3 ทบ.2 
     1.2 กรณีนิติบุคคล 
   1.2.1 หนังสือรับรองตรายาง ของบริษัท 
   1.2.2 หนังสือรับรอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
   1.2.3 ภ.พ.20 
   1.2.4 ทบ.2 
   1.2.5 ส าเนาบัตรประชาชน (เจ้าของบริษัท) 1 ฉบับ 
   1.2.6 ส าเนาบัตรประชาชน (ผู้ท าการแทน) 1 ฉบับ 
 1.2.7 ส าเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของบริษัท) 1 ฉบับ 
  1.2.8 ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ท าการแทน) 1 ฉบบั 

ก่อนการน้าเข้า 
  1.ผู้ประสงค์จะน าสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ าเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศ

ยานหาดใหญ่ สามารถติดต่อขอรับหนังสืออนุญาตน าสัตว์น้ าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ใบค าขออนุญาตให้
น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF1) ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF2) ได้ ณ 
ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานหาดใหญ ่ อาคารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา หรือผ่านระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต
กรมประมง โดยแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บุคคลธรรมดา) 
-ส าเนาทะเบียนบ้าน (บุคคลธรรมดา) 
-หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (นิติบุคคล) 
-หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ของผู้น าเข้าและตัวแทนผู้รับมอบ (กรณีผู้น าเข้าไม่สามารถมาด าเนินการด้วยตนเองได้) 
-ส าเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ าหรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์สัตว์น้ าซึ่งออกโดยหน่วยงาน

ที่มีอ านาจของประเทศต้นทาง (ส าหรับกรณีที่ต้องมีและสามารถน ามาแสดงล่วงหน้าได้) 
- แบบค าขออนุญาตน าสัตว/์ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (น าเข้า) แบบ ร.1/1 

(ติดต่อขอรับได้ที่ด่านตรวจสัตว์น้ าฯ หรือผ่านระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบ 
รับรองผ่านอินเตอร์เน็ตกรมประมง) 

- หนังสือรับรองยืนยันการน าเข้าสัตว์น้ าส าหรับท าพันธุ์ จากกรมประมง 
- เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนด 
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2.ผู้ประสงค์จะน าเข้ายื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ1ต่อเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์น้ าฯ ณ 

อาคารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาหรือผ่านระบบเชื่อมโยงค าขอ
กลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตกรมประมง 

  3.เมื่อได้รับเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 โดยเจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องและพิจารณาดังนี้  

  4.หากตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ลายเซ็นต์ไม่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารและแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอน าเข้าทราบ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 1 วัน 

 

  5.เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอด าเนินการเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาออกหนังสืออนุญาตฯและใบอนุญาต
ฯ ร.6   ดังต่อไปนี้  

5.1 ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ DOF2 ร.6  ได้ภายใน 1 วันท าการ 
6.เมื่อผู้ยื่นค าขอได้รับใบอนุญาตฯ DOF2 ร.6 แล้วให้แจ้งยืนยันการน าเข้าเก่ียวกับวันเวลาที่

น าเข้าเที่ยวบินหรือยานพาหนะที่น าสัตว์น้ าเข้ามาต่อเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
อาคารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

วันที่น้าเข้า 

  1.ผู้น าเข้าแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งน าสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ าที่น าเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตรวจสอบอบความถูกต้อง ณ อาคาร
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 

  -  ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า DOF2 
- ใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร ร.6 
- ใบขนสินค้าขาเข้า  
- ใบรายการสินค้า หรือ Invoice  
- ใบตราส่งสินค้า หรือ Air Waybill  
- ใบแสดงรายละเอียดสินค้า หรือ Packing List  
- เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนด 

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชนิดและปริมาณสัตว์น้ าและพิจารณา
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารชนิดและปริมาณสัตว์น้ าแล้วถูกต้องตรงตามท่ี
ก าหนดในหนงัสืออนุญาตฯ หรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาตฯ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจะลงนามใน
หนังสืออนุญาตฯ และอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ชนิดนั้นแล้วจึงด าเนินการผ่านพิธี
การศุลกากรต่อไปได ้
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2.2กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารชนิดและปริมาณสัตว์น้ าแล้วไม่ถูกต้องตรง

ตามท่ีก าหนดในหนังสืออนุญาตฯ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบลงนามในหนังสืออนุญาตน าสัตว์น้ าบางชนิดเข้า
มาในราชอาณาจักร  

3.หนังสืออนุญาตฯที่ออกให้ 1 ฉบับสามารถใช้น าสัตว์น้ าเข้ามาในราชอาณาจักรได้ 1 ครั้ง และ
มีก าหนดอายุภายใน 60 วันนับแต่วันที่ออกหนังสืออนุญาตฯ  

 

วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบสัตว์น ้าน้าเข้า 

1. การตรวจเอกสาร 

 1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ DOF2 ร.6 และใบรับรอง เอกสารอื่นใดท่ีออกโดยกรมประมง เอกสาร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

1.2 ตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกันของเอกสารที่ผู้รับบริการน ามายื่นเพื่อประกอบการน าเข้า
สัตว์น้ า 

1.3 หากตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่มีความสอดคล้อง ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
รับรองปล่อยผ่าน ต้องแจ้งให้ผู้รับบริการด าเนินการให้ถูกต้อง 

1.4 หากตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วนสอดคล้อง ใหเ้จ้าหน้าที่บันทึกเวลาในการตรวจสอบ 
เอกสารและตรวจรับรองปล่อยผ่าน เพื่อด าเนินพิธีการศุลกากรต่อไป 

2. การตรวจสินค้าสัตว์น้ า 

2.1 ให้ผู้รับบริการน าสินค้าสัตว์น้ าไปให้เจ้าหน้าที่ประมงตรวจสอบ ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

2.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชนิดและปริมาณสัตว์น้ าที่น าเข้าต้องถูกต้องตรงตาม DOF2 ร.6 หรือปริมาณ
สัตว์น้ าน าเข้าต้องไม่เกินจ านวนที่ขอไว้ในหนังสืออนุญาตฯ และใบอนุญาตฯ ร.6 โดยให้เจ้าหน้าที่ประมงสุ่มตรวจ
สินค้า  

2.3 เมื่อสุ่มตรวจสัตว์น้ าแล้วให้เจ้าหน้าที่ประมงเซ็นชื่อก ากับว่าได้ตรวจสัตว์น้ าแล้วถูกต้อง เขียนจ านวน
กล่องที่เปิดตรวจ หมายเลขกล่อง(ถ้ามี) และเวลาที่เปิดตรวจสัตว์น้ า ในส าเนาหนังสืออนุญาตฯ ด้วย 

2.4 หากสินค้าที่น าเข้าถูกต้องต้องตามหลักฐานเอกสาร ชนิด ปริมาณ น้ าหนัก ไม่เกินที่ก าหนดในหนังสือ
อนุญาตฯ และใบอนุญาต ให้ตรวจรับรองปล่อยผ่านไปได้ หากสินค้าที่น าเข้าไม่ถูกต้องตามท่ีส าแดงไว้ในเอกสาร 
หรือหนังสืออนุญาต ใบอนุญาต หรือเอกสารอื่นที่ใช้ประกอบการเดินพิธีการศุลกากร ห้ามมิให้ตรวจปล่อยสินค้าที่
ไม่ถูกต้องดังกล่าว แล้วให้รายงานหัวหน้างานตรวจสัตว์น้ าน าเข้าหรือหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าโดยตรงทุกกรณี 

2.5 กรณีน าเข้าสัตว์น้ าที่ชนิดของสัตว์น้ าในกล่องไม่ตรงกับรายชื่อสัตว์น้ าใน invoiceหรือpacking list ที่
แจ้งมาแต่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้ายหนังสืออนุญาตฯ (ดูชื่อวิทยาศาสตร์เป็นหลัก) ห้ามมิให้อนุญาตน าสัตว์น้ า
ชนิดดังกล่าวเข้ามาในภายในราชอาณาจักร 

2.6 หากมีผู้รับบริการน าหลักฐานการขออนุญาตต่างๆมาให้ลงลายมือชื่อ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ
หลังจากได้น าสินค้าชุดนั้นๆเข้ามาแล้ว 
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 3. การตรวจสอบและควบคุมขณะน าสัตว์น้ าเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อสัตว์น้ าที่ขออนุญาตถึง ณ สถานที่
ช่องทางน าเข้าเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจะด าเนินการตรวจสอบสัตว์น้ าและบันทึกการเปิดตรวจพร้อมผนึก 
ซีล เพ่ือควบคุมการลักลอบการกระท าที่นอกเหนือที่กฎหมายก าหนดและติดตามการขนส่งสัตว์น้ าถึงสถานที่
กักกัน 
4. เจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าหรือหน่วยงานในพื้นท่ีอ่ืนที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบโรค
สัตว์น้ าเข้าด าเนินการเก็บตัวอย่างเพ่ือสุ่มตรวจโรคโดยจะต้องด าเนินการตรวจโรคจ านวนอย่างน้อย 5 ชนิด 
  3.1 โรคจุดขาว MSSV White Spot Syndrome Virus 
  3.2 โรคหัวเหลือง YHV Yellow Head Virus 
  3.3 โรคทอร่า TSV Taura Syndrome Virus 
  3.4 โรคแคระแกรน IHHNV Infectious Hypodermol and Herma topoietic Neroris Virus 
  3.5 โรคไอเอ็นเอ็น  IMN  Infectious Myonecrosis 
 5. ระยะเวลาการกักกันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการน าเข้าน าออกหรือน าผ่านสัตว์น้ าหรือซากสัตว์พ .ศ 2544 
ก าหนดให้มีการกักกันไม่เกิน 60 วันหรือขึ้นอยู่กับผลการตรวจโรคโดยปกติสัตว์น้ าประเภทกุ้งมีการกักกันไม่
เกิน 15 วัน 
 6. การถอนกักกันเมื่อผลการตรวจโรคไม่พบเชื้อโรคที่ต้องติดมากับสัตว์น้ าทางหน่วยงานตรวจโรคจะแจ้งผล
การตรวจมาให้ด่านฯเพื่อด าเนินการถอนกักกันหากพบเชื้อก็จะด าเนินการแจ้งท าลาย  
 
เอกสารประกอบตามภาคผนวก ข. 
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แผนภูมิภาพที1่ แสดงขั้นตอนการขออนุญาตน าเข้า ส่งออก น าผ่าน ผ่านระบบ Fisheries Single Window 
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แผนภูมิภาพที2่ แสดงขั้นตอนการขออนุญาตที่ต้องช าระค่าธรรมเนียม ผ่านระบบ Fisheries Single Window 
 

 
แผนภูมิภาพที3่ แสดงรูปแบบการช าระค่าธรรมเนียม Bill Payment ของระบบ FSW ผ่านธนาคารอ่ืนๆ 
(Croos Bank) 

 


