
 

 

 



 

 

  

 

 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในกุ้งทะเลมีชีวิต มิให้มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยนั้น 
ในการนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิตจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ.2558 กำหนดให้ผู้ใดจะนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร ทั้งนี้ จะต้อง
แสดงหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ กรณีสัตว์น้ำมีชีวิต และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (Health Certificate) 
จะต้องออกโดยหน่วยงานรัฐบาลที่มีอำนาจของประเทศต้นทาง ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำท่าเข้า 
เพื่อยืนยันว่ากุ้งทะเลที่นำเข้ามานั้นไม่เป็นโรคระบาดตามประกาศขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ 
(OIE : World Organisation for Animal Health or Office International des Epizooties) โดยเคร่งครัด 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ หากตรวจพบโรคดังกล่าว ในสัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ำนำเข้า
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึด ทำลาย หรือส่งกลับสัตว์น้ำหรือซากสัตว์นั้นได้ โดยไม่มีค่าชดใช้ อีกทั้งผู้นำเข้า
หรือผู้ลักลอบนำเข้าอาจจะมีความผิดตามกฎหมาย 

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลติ ได้มีนโยบายบังคับใช้กฎหมายที่ด่านตรวจสตัว์นำ้
รับผิดชอบอย่างเข้มงวดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในส่วนของการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการนำเข้า และ
การกักกันกุ้งทะเลมีชีวิต ซึ่งอาศัยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื ่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทราบข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และระมัดระวังในการตรวจสอบ 
ตรวจค้นรวมถึงต้องเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับตามอำนาจที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่
จะต้องกระทำโดยความสุจริตใจ ปราศจากอคติ โปร่งใส เปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ 

 ในส่วนของการดำเนินคดีหรือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้กระทำความผิดน้ัน พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะต้อง 
มีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ข้ันตอนการดำเนินการตามกฎหมายและมีความละเอียดรอบคอบในการรวบรวม
พยานหลักฐาน มีปฏิภาณไหวพริบในการสืบหาข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมทำการขยายผล เพื่อติดตาม
ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดให้ครบถ้วนถูกต้อง ชัดเจน จึงเป็นการยากที่ผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นความ

คำนำ 



 

  

 

 

 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
บังคับใช้กฎหมายในส่วนของการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการนำเข้า และกักกันกุ้งทะเลมีชีวิต ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง และ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 

 

 

       ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
              สิงหาคม 2563 
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กุ้งทะเล หมายถึง กุ้งขาว กุ้งฟ้า กุ้งกุลาดำ และกุ้งทะเลอื่นตามที่กรมประมงประกาศกำหนด  

นำเข้า หมายถึง นำหรอืสง่เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 

นำเข้าเพื่อการเพาะเลี้ยง หมายถึง การนำเข้าสัตว์น้ำขนาดเล็ก เพื่อการเลี้ยงเพื่อเพิ่มขนาด น้ำหนกั รวมทั้ง

เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุต่อไปด้วย 

นำเข้าเพื่อทำพันธ์ุ หมายถึง การนำเข้าสัตว์น้ำที่มุ่งหมายจะใช้เป็นพ่อพันธ์ุหรอืแม่พันธ์ุในการเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำนั้น 

ระบบกักกันโรค หมายถึง กระบวนการ หรือข้ันตอนที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสัตว์น้ำที่ต้องผ่านกระบวนการ

ในการกักกันโรคก่อนที่จะอนุญาตให้นำเข้า 

สถานกักกันสัตว์น้ำ หมายถึง สถานกักกันสัตว์เพื่อการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

มูลค่า หมายถึง มลูค่าการซื้อขายกุ้งทะเลซึง่ไม่รวมถงึค่าระวางในการขนสง่ และค่าภาษี 

 

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นช่องทางหลักของประเทศในการนำเข้ากุ้งทะเลมีชวิีต 
และเนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์น้ำหลายชนิด ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการกำหนดชนิดสัตว์น้ำและโรคระบาดสัตว์น้ำที่ต้อง
นำเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้ำหรือที่พักซากสัตว์น้ำ กุ้งทะเล ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งฟ้า กุ้งกุลาดำ และกุ้งทะเลอื่นตามที่
กรมประมงประกาศกำหนด ถูกกำหนดให้เป็นสัตว์น้ำที่จะต้องนำเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้ำหรือที่พักซากสัตว์น้ำ
เพื่อกักกันโรค ซึ่งกุ้งทะเลมีชีวิตที่นำเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม 
และกุ้งกุลาดำ  

 กุ ้งขาวแวนนาไมหรือกุ ้งขาวแปซิฟิค (Vannamei Shrimp, Pacific white shrimp) ที ่ม ีชื ่อทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Litopenaeus vannamei เป็นกุ ้งพื้นเมืองทวีปอเมริกาใต้ พบบริเวณชายฝั ่งมหาสมุทร
แปซิฟิกตะวันออก เป็นสายพันธุ ์กุ ้งทะเลที ่มีการเพาะเลี ้ยงกันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก กัวเตมาลา นิคารากัว คอสตาริกา ปานามา โคลัมเบีย อิควาดอร์ เปรู บราซิล กุ้งสายพันธ์ุนี้
เป็นสัตว์ที ่มีความแข็งแรงและทนทานจึงมีการขยายพันธุ ์ตามธรรมชาติได้กว้างไกล ในแถบแนวชายฝั่ง
ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งแต่เม็กซิโกถึงเปรู เนื่องจากภูมิภาคในแถบนี้ที่ระดับความลึกจากเส้นแนว
ชายฝั่งลงไป มีพื้นท้องทะเลเป็นเหมือนโคลนที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโต และเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ท่ีมาและความสำคัญ 
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          กุ้งกุลาดำเป็นกุ้งทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูล Penaeidae มีชื่อทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน
หลายช่ือตามนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบ แต่ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป คือ Penaeus Monodon  Frabricius และ
มีชื่อภาษาอังกฤษที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ใช้อยู่คือ Giant Tiger Prawn ส่วน
แหล่งกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในทะเลแถบอินโดแปซิกฟิกตะวันตก แอฟริกาตะวันออกและตะวันตกเฉียงใต้ และ
คาบสมุทรอินเดีย กุ้งกุลาดำโตเต็มวัยชอบอาศัยอยู่บริเวณพื้นดินโคลน โคลนปนทราย ในทะเลลึก วัยอ่อนเป็น
แพลงก์ตอนว่ายน้ำได้อย่างอิสระ วัยรุ่นเคลื่อนย้ายเข้าสู่ชายฝั่งเพื่อเลี้ยงตัว และเดินทางกลับสู่ทะเลเมื่อโตเต็มวัย
เพื่อผสมพันธ์ุ มีความทนทานสูง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี อยู่ได้ทั้งน้ำที่อุณหภูมิสูง ความเค็มสูง 
และสามารถนำมาปรับให้เลี้ยงในน้ำที่มีความเค็มต่ำได้ โตเร็ว จึงเป็นกุ้งที่นิมยมนำมาเลี้ยง มีราคาแพง 

 การเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันเกษตรกรจะมีความกังวลในเรื่องของโรคต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในช่วงการเลี้ยง หรือ
การแพร่ระบาดของโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย และปรสิต โดยเฉพาะโรคที่เกิดจาก
เช้ือไวรัสที่ยังไม่มีทางรักษา และสามารถแพร่กระจายไปยังบ่อเลี้ยงอื่นหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้ สามารถแบ่ง
ลักษณะความรุนแรงของโรคได้เป็น 2 กลุ่มคือ 

 1. โรคติดเช้ือที่ทำให้ผลผลิตกุ้งเสียหายอย่างรุนแรง สามารถแยกได้ดังนี้ คือ โรคที่เกิดจากการติดเช้ือไวรัส 
และโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โรคกุ้งที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่สำคัญ คือ โรคไวรัสดวงขาวและ
โรคหัวเหลือง โรคที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ได้แก่ โรคแบคทีเรียเรืองแสง และโรคตายเดือน เป็นต้น 

 2. โรคที่ทำความเสียหายไม่รุนแรง ได้แก่ โรคที่เกิดจากโปรโตซัวต่าง ๆ โรคที่สร้างความเสียหายและ
พบมากที่สุด ได้แก่ โรคที่มีสาเหตุจากซูโอแทมเนี่ยมเกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาเหงือกสกปรก ตัวสกปรก นอกจากนี้
ยังพบปัญหาการเลี้ยงกุ้งไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการและกุ้งในบ่อเดียวกันมีขนาดแตกต่างกันมาก 

 กรมประมงจึงไดก้ำหนดชนิดโรคระบาดสัตว์น้ำสำหรับกุ้งทะเลที่ต้องนำเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้ำหรือ
ที่พักซากสัตว์น้ำ ได้แก่  

 1. โรคจุดขาว (WSSV หรือ White Spot Syndrome Virus) 

 โรคจุดขาวเป็นโรคที่สำคัญที่สุดในกุ้งทะเล การระบาดของโรคจุดขาวมีรายงานเป็นครั้งแรกเมื่อปี 
พ.ศ. 2536 ในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง P. japonicas แห่งหนึ่ง ที่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นโรคได้แพร่ระบาดไป
ยังประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น รวมทั้งประเทศในทวีปอเมริกา 
โดยเรียกช่ือไวรัสนี้แตกต่างกันไป สำหรับประเทศไทยมีรายงานการพบโรคจุดขาวครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2537 
ที่ จ.ตรัง และเรียกไวรัสนี้ว่า systemic rctodermal and mesodermal baculovirus โรคนี้ทำให้เกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจมากถึงหนึ่งหมื่นล้านดอลล่าสหรัฐฯ ทั่วโลก และพบได้ทุกภูมิภาคในหลายประเทศ 
(Wang et al., 1999; 2000) รวมถึงประเทศไทยก็พบโรคนี้เช่นกัน โรคนี้เป็นโรคที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

การเลี้ยงกุ้ง รวมถึงการค้าระหว่างประเทศอย่างมาก 
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 นอกจากนี้ยังพบว่าเช้ือไวรัสจุดขาวก่อโรคในสัตว์หลายชนิดมากกว่า 50 สปีชีส์ เช่น ปู กุ้งน้ำจืด กุ้งมังกร 
และยังพบสัตว์พาหะนำโรคหลายชนิด เช่น อาร์ทีเมีย เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2538 สำหรับในทวีปอเมริกาพบโรคจุดขาว
ครั้งแรกที่รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา จากกุ้ง Penaeus stylirostris หลังจากนั้นก็มีการแพร่ระบาดและ
ทำความเสียหายมากทั้งในกุ ้ง P. stylirostris และกุ ้งขาว L. vannamei ในหลายประเทศ เช่น เม็กซิโก 
บราซิล นอกจากนี้ยังพบไวรัสจากกุ้งที่จับได้จากธรรมชาติ รวมทั้งเคยพบในสัตว์จำพวกกุ้งน้ำจืด crayfish จาก
สวนสัตว์อีกด้วย และที่น่าเป็นห่วงมากน่าจะเปน็การตรวจพบเช้ือ WSSV จากกุ้งแช่แข็งนำเข้าที่มีต้นกำเนิดมาจาก
หลายประเทศ สำหรับกุ้งสดและกุ้งระยะพี หรือกุ้งพ่อแม่พันธ์ุก็อาจพบเช้ือได้เช่นกัน (Durand et al., 2003)  

 2. โรคหัวเหลือง (YHD หรือ Yellow head disease) 

 โรคหัวเหลืองเป็นโรคสำคัญของกุ้งทะเลในประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบได้ในหลายประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก อินโดแปซิฟิก และออสเตรเลีย และยังเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อการค้ากุ้ง
และการขนย้ายกุ้งระหว่างประเทศ โรคหัวเหลืองทำให้เกิดการตายในกุ้งรุนแรงและเฉียบพลัน โดยประมาณกันว่า
ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากถึง 500 ล้านดอลล่าสหรัฐฯ  

 มีรายงานการระบาดครั้งแรกในฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus momodon) ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2533 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ (ชะลอ, 2534) แต่ไม่มี
รายงานว่ามีสาเหตุมาจากไวรัสจนกระทั่งปี พ.ศ. 2535 (Boonyaratpalin et al., 1993) และต่อมาโรคดังกล่าว

ทำความเสียหายอย่างรุนแรงในจงัหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด และบางจังหวัดทางภาคใต้ จนกระทัง่
ปี พ.ศ. 2536 ทุกจังหวัดที่มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำมีรายงานการเกิดโรคไวรัสหัวเหลอืง และต่อมาได้มีการระบาด
ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งในทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ศรีลังกา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินเดีย (Mohan et al., 

1998; Walker et al., 2001) นอกจากนี้ยังมีรายงานการระบาดในกุ้งที่เลี้ยงในแถบทวีปแอเมริกา (Lon et al., 1998) 

 3. โรคทอรา่ (TSV หรือ Taura Syndrome Virus) 

 โรคทอร่าเป็นโรคสำคัญโรคหนึ่งของกุ้งทะเล และเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อการค้าและการขนส่งกุ้ง
ระหว่างประเทศ โรคทอร่าก่อใหเ้กดิความสูญเสยีทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งและการค้ากุ้งมากถึง 
1 ถึง 2 พันล้านดอลล่าสหรัฐฯ (Lightner et al., 1995; Overstreet et al., 1997) พบได้ทั่วโลกรวมทั้งใน

ประเทศไทย และยังพบการระบาดประปรายในประเทศต่าง ๆ  

 มีรายงานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 ในกุ้งขาวที่ประเทศเอควาดอร์ ต่อมาโรคได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
ในฟาร์มกุ้งในทวีปอเมริกา ตลอดชายฝั่งแปซิฟิกตั้งแต่ประเทศเปรูถึงเม็กซิโก หมู่เกาะฮาวาย พื้นที่ชายฝั่ง
แอตแลนติก ทะเลคาริบเบยีน และอ่าวเม็กซิโก ในปี พ.ศ. 2545 โรคทอร่าได้ลุกลามมาสูท่วีปเอเชีย โดยติดมาจาก
กุ้งขาวที่นำเข้าจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ และในปี พ.ศ. 2546 ได้พบการระบาดของโรคนี้เป็นครั้งแรก
ในกุ้งขาวที่เลี้ยงในภาคกลางของประเทศไทย ต่อมาในต้นปี พ.ศ. 2547 มีการตรวจพบโรคนี้ในกุ้งกลุาดำ 
นอกจากนี้มีรายงานการตรวจพบเช้ือนี้ในกุ้งชนิดอื่นได้ด้วย เช่น Penaeus stylirostris, P. setiferus, P. schmitti, 
P. merguiensis (กุ้งแชบ๊วย), P. monodon (กุ้งกุลาดำ) ด้วยเหตุที่โรคทอร่าซินมีความร้ายแรงและแพร่ระบาด
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อย่างรวดเร็ว องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ จึงกำหนดให้โรคนี้อยู่ในบัญชีโรคสัตว์น้ำ และประเทศไทย
ได้กำหนดให้โรคนี ้อยู ่ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื ่อง กำหนดโรคระบาดสัตว์เพิ ่มเติม ตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

 4. โรคแคระแกรน (IHHN หรือ Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis) 

 โรคแคระแกร็นเป็นโรคสำคัญของกุ้งทะเล และมีผลกระทบต่อการค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งระหว่าง
ประเทศ โรคนี้พบครั้งแรกที่เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2524 ในกุ้ง Penaeus stylirostris 
โดยการระบาดครั้งนั้นทำให้กุ้งตายมากกว่า 90 เปอร์เซนต์ (Bell and Ligthner, 1984) ปัจจุบันพบโรคนี้

ทั้งซีกโลกตะวันตก คือ ทวีปอเมริกาใต้ อเมริกากลาง เม็กซิโก และซีกโลกตะวันออก คือ เอเชียตะวันออก และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณกันว่าทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลีย้งกุ้งมากถึง
หนึ่งพันล้านดอลล่าสหรัฐฯ  

 กุ้งที่ไวต่อการติดเช้ือ IHHNV คือ กุ้งกลุ่มพีเนียด ได้แก่ กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) กุ้งกุลาดำ 
(Penaeus monodon) และกุ้งฟ้า (P. stylirostris) โดยการติดเช้ือ IHHNV สามารถพบได้ในกุ้งทุกวัยต้ังแต่ไข่ 
กุ้งวัยอ่อน กุ้งหลังวัยอ่อน กุ้งวัยรุ่น และกุ้งตัวเต็มวัย นอกจากนี้ยังอาจพบเช้ือในกุ้งที่จับได้จากธรรมชาติอีกด้วย 
ระยะหลัง ๆ ไม่พบกลุ่มประชากรกุ้งที่ไวต่อการติดเช้ืออย่างมากอีกแล้ว สันนิษฐานว่ามีการพัฒนาการต้านเช้ือ
ในกุ้ง P. stylirostris ซึ่งอาจเกิดจากการคัดสรรตามธรรมชาติ  

 5. โรคไอเอ็มเอ็น (IMN หรือ Infectious myonecrosis)  

 โรคกล้ามเนื้อขาวหรือกล้ามเนื้อตาย ที่มีช่ือว่า Infectious myonecrosis (IMN) เรียกตามลักษณะที่
มองเห็นจากภายนอก โรค IMN สร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวในประเทศบราซิล 
โดยถึงช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2548 อาจสูงถึง 440 ล้านดอลล่าสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2545 มีรายงานการเกิดโรคใน
กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่เลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล  

 ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 มีรายงานการตายของกุ้งขาวที่เลี้ยงในประเทศอินโดนเีซียที่มีลักษณะคล้าย
กับกุ ้งที ่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื ้อตายที่พบในประเทศบราซิล ไวรัสชนิดนี ้มีการระบาดรุนแรงในประเทศ
อินโดนีเซีย สร้างความเสียหายแก่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างมาก (Senapin et al., 

2007) ในขณะที่ประเทศไทยมีพื้นที่ทางทะเลติดต่อกันและมีเรือประมงของไทยเข้าไปทำการประมงในน่านน้ำ

ของประเทศอินโดนีเซยีอยู่บอ่ยครั้ง ทำใหม้ีความเป็นไปได้ที่เช้ือ IMN ที่พบในประเทศอนิโดนีเซียจะแพร่ระบาด
เข้าสู่ประเทศไทย อาการโรคนี้เป็นโรคที่ค่อย ๆ  แสดงอาการทีละน้อย มีอัตราการตายต่ำ แต่อัตราการตาย
สะสมเมื่อจับกุ้งอาจสงูถึง 70 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองพบว่า กุ้งเริ่มแสดงอาการหลังติดเช้ือประมาณ 7 วัน
และอาการจะคงอยู่ตลอดช่วงการเลี้ยง  
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 จะเห็นได้ว่ากุ้งทะเลเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในหลายประเทศ จาก
ความสำคัญดังกล่าว การศึกษาการนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิตภายใต้ระบบกักกันโรคทางด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จึงเป็นเรื่องที่ควรดำเนินการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปริมาณการนำเข้า ข้ันตอนการนำเข้า ผลการตรวจ
วิเคราะห์โรคกุ ้งทะเล รวมถึงระบบการกักกันโรคกุ ้งทะเลมีชีวิต และกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที ่เป็น
เครื่องมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโรคให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันย่ิงข้ึน 
ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี ้ สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื ้นฐานที่จำเป็นในการกำหนดมาตรการ หรือ
แนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ และเหมาะสมต่อสถานการณ์ของโรคระบาด 
และนำมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในการควบคุมการนำเข้าสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ  ที่อาจส่งผล
กระทบหรือมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค การกำหนดมาตรการควบคุม หรือกำหนดเงื่อนไขในการนำเข้า 
ตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ 

 

1. ข้อมลูทางดา้นชีววิทยาของกุ้งขาวแวนนาไม 

 อนุกรมวิธานของกุง้ขาวจัดจำแนกโดย Perez Farfante และ Kensley (1997) 

Phylum  Arthropoda 
    Class  Crustacea 
        Subclass  Malacostraca 
            Superorder  Eucarid Ecarida 
                Order  Decapoda 
                     Suborder  Natantia 
                          Section  Penacidea 
                              Family  Penaeidea 
                                  Genus  Penaeus Litopenaeus 
                    Species  vannamei (Boone, 1931) 

 ลักษณะท่ัวไป 

 กุ้งขาวแวนนาไม มีลำตัวขาวใส อกใหญ่ การเคลื่อนไหวเร็ว ขามีสีขาว หางสีแดง โดยเฉพาะบริเวณ
ปลายหางจะมีสีแดงเข้ม ลำตัวมี 8 ปล้อง และมีสีขาว หน้าอกใหญ่การเคลื่อนไหวเร็ว ส่วนหัวมี 1 ปล้อง มีกรี
อยู่ในระดับยาวประมาณ 0.8 เท่าของความยาวเปลือก หัวสันกรีสูง ปลายกรีแคบ กรีจะมีแนวตรงปลายงุ้มลง
เล็กน้อย ส่วนของกรีมีลักษณะเปน็สามเหลีย่มมีสีแดงอมน้ำตาล กรีด้านบนมี 8 ฟัน กรีด้านล่างมี 2 ฟัน ร่องบนกรี
มองเห็นได้ชัด ความยาวของกรี จะยาวกว่าลูกตาไม่มาก เปลือกหัวสีขาวอมชมพูถึงแดง ขาเดินมีสีขาวเป็น
ลักษณะที่โดดเด่น หนวดแดง 2 เส้นยาว ตาแดงเข้ม ส่วนตัวมี 6 ปล้อง เปลือกตัวสีขาวอมชมพูถึงแดง เปลือกบาง 

อนุกรมวิธาน 
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ขาว่ายน้ำ 5 คู่ มีสีขาวข้างใน ที่ปลายมีสีแดง ส่วนหางมี 1 ปล้อง ปลายหางมีสีแดงเข้ม แพนหางมี 4 ใบ และ 
1 กรีหาง ที่สังเกตเห็นเด่นชัดที่สุดคือลำไส้ของกุ้งชนิดนี้จะโตเห็นได้ชัด และตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้ ขนาดตัวที่
โตสมบูรณ์เต็มที่ของกุ้งสายพันธ์ุนี้จะมีขนาดที่เล็กกว่ากุ้งกุลาดำ หากินทุกระดับความลึกของน้ำ ชอบว่ายล่องน้ำแก่ง 
ลอกคราบเร็วทุก ๆ สัปดาห์ ไม่หมกตัว 

 ถิ่นท่ีอยู่อาศัยและการแพร่กระจาย 

 กุ้งขาวแวนนาไมกระจายอยู่ในทะเลของประเทศกลุม่แปซฟิิก จากนอกชายฝั่งทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ถึงชายฝั่งของทวีปอเมริกาเหนือถึงทวีปอเมริกาใต้ โดยปกติแล้วจะพบมากในแถบประเทศปานามา และพบ
การกระจายทั่วไปตามชายฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก จากเม็กซิโกไปถึงตอนเหนือของประเทศเปรู 
มรีายงานว่าพ่อแม่พันธ์ุที่นำมาเพาะเลี้ยงพบได้ต้ังแต่ไหล่ทวีปจนถึงความลึก 72 เมตร  

 การสืบพันธุ์ 

 ในธรรมชาติของกุ้งสายพันธ์ุจะมีอายุขัยประมาณเกอืบ 36 เดือน โดยจะวางไข่ที่ระดับน้ำลึกประมาณ 
30-60 มิลล ิเมตรใกล้พื ้นทรายปกติ  แล ้วแม่ก ุ ้งขนาด 60-120 กรัม จะวางไข่ประมาณ 150,000 ถึง 
250,000 ฟอง ส่วนแม่กุ้งขนาด 30-45 กรัม จะวางไข่ประมาณไม่เกิน 100,000 ฟอง โดยจะวางไข่ใน
ตอนกลางคืนบนพื้น แม่กุ้งจะว่ายน้ำอย่างรวดเร็วอยู่ประมาณ 45-60 วินาที แล้วจึงเริ่มออกไข่ขณะที่
ลดความเร็วลงอย่างช้า ๆ  เนื่องจากลักษณะอวัยวะสืบพันธ์ุเพศเมียของกุ้งขาวนี้จะมีลักษณะเป็นแบบเปิด (opened 
thelycum) แตกต่างจากลักษณะอวัยวะสืบพันธ์ุเพศเมียของกุ้งกุลาดำและกุ้งแชบ๊วย ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปิด 
(closed thelycum) ดังนั้นรูปแบบของการสืบพันธุ์และพฤติกรรมในการผสมพันธุ์จึงเป็นไปคนละลักษณะ
กับกุ้งกุลาดำและกุ้งแชบ๊วย 

 ระบบสืบพันธุ์และการผสมพันธุ ์ ในการผสมพันธุ์ ปกติแล้วกุ ้งขาวแวนนาไมจะผสมพันธุ ์ในเวลา
กลางคืน หลังจากมีการลอกคราบของตัวเมียจะมีการเกี้ยวพาราสี และผสมพันธ์ุกันที่ความลึก 10-15 เมตรถึง 
30-50 เมตร ในธรรมชาติ แม่กุ้งที่มีไข่แก่พร้อมที่จะวางไข่นั้น จะสังเกตได้จากจะเหน็รังไข่ เป็นลำทึบมีสีเขียว
เกือบดำอยู่บนแถบหลังของลำตัว ตั้งแต่บริเวณหลัง ไปจรดหางและตรงบริเวณด้านข้างของลำตัว ตรงปล้องที่ 
1-2 จะเห็นรังไข่แผ่ออกไปเป็นหยัก ๆ  โค้งลงมาทางด้านข้างของลำตัวทั้งสองข้าง โดยมีพฤติกรรมในการผสมพันธ์ุ
แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง ตัวเมียจะว่ายน้ำขนานไปกับตัวผู้ ตัวเมียจะว่ายน้ำสูงกว่าประมาณ 30-40 
เซนติเมตร แล้วว่ายน้ำวกกลับมาสลับกลับการหยุดพักทีพ่ื้นเป็นระยะ ๆ  มักจะมีตัวผู้ว่ายไล่ตามหลายตัว แต่จะ
มีเพียงตัวเดียวที่สามารถว่ายน้ำเข้ามาขนานซ้อนอยู่ด้านล่างของตัวเมียพอดีแล้วตัวเมียจะค่อยๆ ใช้ขาเดินโอบรัด
ที่ส่วนหัว (carapace) ของตัวผู้ ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ถ้าตัวผู้สามารถจัดตำแหน่งได้เหมาะสม ถ้ายัง
จัดตำแหน่งไม่เหมาะสมหรือมีการหยุดพักนาน อาจใช้เวลานานมากกว่าหนึ่งช่ัวโมง ระยะที่สองตัวผู้จะพลิกตัว
ค่อย ๆ หงายข้ึนมาติดตัวเมีย พอทั้งคู่ประกบกันได้ตัวผู้จะแนบส่วนต่อของอกกับท้องเข้ากับส่วนนอกด้านล่าง
ของตัวเมีย ซึ่งจะทำใหต้ัวผู้ตัวอื่น ๆ  หมดโอกาสในการเข้าทำการผสมพันธ์ุกับตัวเมยีในจงัหวะนี้ แต่ถ้าในระยะนี้
ตัวผู้ยังเข้าทำได้ไม่สำเร็จ ตัวผู้จะกลับมาอยู่ในท่าคว่ำ แล้วจะพยายามว่ายน้ำขนานกับตัวเมียเพื่อสร้างโอกาสใหม่
อีกครั้ง และระยะที่สามตัวผู้จะทำตัวเกอืบตั้งฉากกับตัวเมยี หลังจากจงัหวะทีป่ระกบตัวได้แล้ว ตัวผู้จะใช้ขาเดิน
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คู่ที่ 5 เข่ียอวัยวะสืบพันธ์ุ (เพศผู้) petasma ซึ่งเห็นง่าย อยู่ด้านข้างเป็นคู่ มีลักษณะคล้ายตะขอ อยู่ที่ขาว่ายน้ำ 
คู่ที่ 1 ซึ่งเป็นอวัยวะที่ช่วยในการปล่อยน้ำเช้ือแล้วจบั petasma ยัดเข้าไปที่ thelycum ของตัวเมียซึ่งลักษณะ
เป็นแผ่นรูปคล้ายผีเสื้อกางปีก มีรูเปิดอยู่ตรงกลางยาวลงไปเป็นร่องเหมือนรังกระดุมเสื้อเชิ้ต อยู่ตรงกลาง
ระหว่างขาว่ายน้ำคู่ที่ 1 กับขาเดินคู่ที่ 5 ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีไว้สำหรบัเก็บน้ำเช้ือของกุ้งตัวผู้ ภายหลังการเกาะติด
แน่นมากเหมือนทากาวแล้ว ตัวผู้จะโค้งรอบตัวเมีย แล้วกระตุกหัวและหางเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่องเพื่อบีบให้
น้ำเช้ือออกมา ตัวเมียจะเก็บน้ำเช้ือเข้าไปแล้วปล่อยไข่เลยซึ่งในกุ้งขาวลิโทพีเนียสแวนนาไมนี้ไข่ของตัวเมียจะ
อยู่ข้างใน ส่วนของน้ำเชื้อที่เข้าไปจะอยู่ด้านนอก ซึ่งปากรูของ thelycum ต้องเปิดก่อนถึงจะเก็บน้ำเชื้อที่
ได้รับมา ทำให้ปริมาณของเช้ือตัวผู้ที่เข้าปฏิสนธิกับไข่เป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์ จึงทำให้โอกาสในการได้ไข่ที่ได้รบั
การผสมแล้วเจริญต่อไปเป็นตัวอ่อนน้อยกว่ากรณีของกุ้งกุลาดำและกุ้งแชบ๊วย หลังจากนั้นจึงค่อยแยกตัวออกจากกัน
แล้วว่ายน้ำออกไปในเวลา 2-3 วินาที ซึ่งรวมเวลาทั้งสิ้นในการผสมพันธ์ุทั้งหมดประมาณ 1-3 ช่ัวโมง แล้วแม่กุ้ง
ทำการปล่อยไข่ขณะที่ลดความเร็วการว่ายน้ำลงอย่างช้า ๆ ออกทางช่องเปิดบริเวณโคนขาเดินคู่ที่ 3 ประมาณ 
45-60 วินาที การวางไข่นี้จะใช้เวลา 3-5 นาที ถ้ากุ้งวางไข่ จะสามารถสังเกตเห็นคราบไขมันลอยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง (หรือติดกับขอบบ่อที่ทำการเพาะฟัก) 

2. ข้อมลูทางดา้นชีววิทยาของกุ้งกุลาดำ 

 อนุกรมวิธานของกุง้กลุาดำจัดจำแนกโดย Farfanateและ Kensley (1997) 
Phylum  Arthropoda 
     Class  Crustacia 
         Subclass  Malacostraca 
             Order  Decapoda 
                 Suborder  Dendrobranchiae 
                     Superfamily  Penaeoidea 
                         Family  Penaeidae 
                   Genus  Penaeus  
              Species  Penaeus monodon  fabricius, 1798    

 ลักษณะท่ัวไป 

          เป็นกุ้งทะเล ลำตัวสีแดงอมน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้ม มีลายพาดขวางที่หลังประมาณ 9 ลายและสีออก
น้ำตาลเข้ม ข้างแถบสีขาว ด้านบนของกรีมีฟัน 7 ถึง 8 ซี่ ด้านล่างมี 3 ซี่  สันกรียาวเกือบถึงคาราเปสมีสนัตับ
(Hepatic Crest) ยาวตรงขนานไปกับลำตัว หนวดยาวไม่มีลายชัดเจน ขาเดินมีสีแดงปนดำ ขาว่ายน้ำมีสี
น้ำตาลปนน้ำเงิน โคนสีขาว ขาเดินคู่ที่ห้าไม่มี exopod ขนาดความยาวประมาณ 18 ถึง 25 เซนติเมตร ลำตัว 
มีแถบสีพาดขวาง แบ่งเป็นข้อปล้องชัดเจน สันที่ส่วนหลังของกรี (Postrostral Ridge) ไม่มีร่องกลาง สันที่
เฮพพาติดยาว โค้ง ขณะที่มีชีวิต กุ้งกุลาดำโตเต็มวัย ลำตัวสีเข้ม (น้ำตาลเข้ม) ส่วนของเปลือกคลุมหัวและ
ลำตัวด้านบน มีแถบสีอ่อนพาดขวางสลับกับแถบสีน้ำตาลเข้มเกือบดำตลอดตัว ส่วนที่เหลือสีน้ำตาลอ่อน
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สลับกัน ในวัยรุ่นหรือยังไม่โตเต็มที่อาจเป็นสีฟ้าอมน้ำเงิน หรือมีลายขวางตลอดลำตัว กุ้งกุลาดำ เป็นกุ้งที่มี
ขนาดโตมากที่สุดยาวถึง 36.3 เซนติเมตร (363 มิลลิเมตร) จึงได้สมญานาม จัมโบ้ หรือ ไทเกอร์ ตามปกติ
กุ้งเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ 

 ถิ่นท่ีอยู่อาศัยและการแพร่กระจาย 

 กุ้งกุลาดำโตเต็มวัยชอบอาศัยพื้นดินโคลน โคลนปนทรายในทะเลลึก วัยอ่อนเป็นแพลงก์ตอนว่ายน้ำ
ได้อย่างอิสระ วัยรุ่นเคลื่อนย้ายเข้าสู่ชายฝั่งเพื่อเลี้ยงตัว และเดินทางกลับสู่ทะเลเมื่อโตเต็มวัย เพื่อผสมพันธ์ุ
การแพร่กระจาย กุ้งกุลาดำพบแพร่กระจายทั่วไปในเขต Indo-west Pacific ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
ของทวีปแอฟริกา ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถานถึงประเทศญี่ปุ่น หมู่เกาะมาเลเซีย ประเทศอินโดนเีซีย 
นิวกีนีถึงตอนเหนือของออสเตรเลีย ออสเตรเลียถึงตอนเหนือของอ่าวมอริตัน ประเทศควีนสแลนด์ และ
ประเทศไทย  

 การสืบพันธุ์           

 กุ้งมีอวัยวะเพศภายนอกมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถใช้ลักษณะความแตกต่างของอวัยวะเพศ
ในการจำแนกชนิดได้ อวัยวะเพศผู ้เรียก พีแตสม่า (Ptasma) เกิดจากการเปลีย่นแขนงอันในของขาว่ายน้ำคู่แรก 
ทั้ง 2 ข้างเชื่อมติดกัน เพื่อทำหน้าที่เป็นอวัยวะเพศผู้ อวัยวะเพศเมียเรียกทีไลคัม (Phelycum) เกิดจากการ
เปลี่ยนผนังด้านท้อง (Sternal Plate) ของระยางค์ส่วนอกปล้องที่ 7 และ 8 หรือตรงกับขาเดินคู่ที่ 4 ถึง 5 
พัฒนาเป็นถุงสำหรับรับน้ำเชื้อ วัยเจริญพันธุ์ (Maturation) หมายถึง รังไข่หรืออวัยวะที่ใช้ในการผสมพันธ์ุ
พัฒนาเต็มที่ในการผลิตไข่ (Egg) หรือน้ำเชื้อ (Sperm) พร้อมที่จะผสมพันธุ์ โดยใช้อวัยวะภายนอกในพวก 
"Penaeids" เพศผู้ (Petasma) และเพศเมีย (Thelycum) เมื่อลอกคราบเพื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุอวัยวะเพศทั้ง 
2 เพศ เจริญดีแล้วการผสมพันธ์ุจะเกิดข้ึนภายหลังจากตัวเมียลอกคราบใหม่ 
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1. โรคจุดขาว (WSSV หรือ White Spot Syndrome Virus) 

 สาเหตุเกิดจาก โรคจุดขาวหรือเรียกว่าโรคตัวแดงดวงขาว เป็นโรคระบาดที่อยู่ในบัญชีสัตว์น้ำของ
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ และอยู่ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดโรคระบาดสัตว์
เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โรคนี้เกิดจากกุ้งติดเชื้อไวรัส ที่เรียกว่า White Spot 
Syndrome Virus หรือ WSSV (Tang and Lightner, 2000) ซึ่งมีขนาด 80 nm ถึง 120 nm x 250 nm 

ถึง 380 nm (ขนาดใหญ่ที ่ส ุดในบรรดาไวร ัสกุ ้ง) ม ีผนังห ุ ้ม (envelope) ร ูปไข่ ม ีหางตรงปลายยอด 
nucleocapsid เป็นรูปแท่ง ซึ่งมีสารพันธุกรรมเป็น DNA สายคู่ (dsDNA) สายดีเอ็นเอเป็นวง ขดเป็นเกลียว 
ขนาดประมาณ 305 Kbp  อยู ่ในวงศ์ Nimaviridea สกุล Whispovirus มีรายงานการตรวจพบโรคนี้ในกุ้ง 
Penaeus monodon (กุ้งกุลาดำ), P. vannamei (กุ้งขาวแวนนาไม), P. japonicas, P. chinensis, P. indicus, 
P.merguiensis, P. setiferus และ P. stylirostris นอกจากนี้ยังพบได้ในปูหลายชนิด ไวรัสนี้จะถูกทำลายได้
ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 120 นาทีหรือ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 นาที  
เชื้อมีชีวิตอยู่ได้ในน้ำทะเลเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันและอยู่ในบ่อเลี้ยงกุ ้งได้ 3 ถึง 4 วัน (Nunan and 

Lightner, 1997; Poulos et al., 2001) 

 เมื่อกุ้งติดเชื้อ WSSV เชื้อจะทำลายเนื้อเยื่อที่มีต้นกำเนิดจากเอ็กโทเดิร์ม เช่น เยื่อบุผิวชั้นใต้เปลือก 
(cuticular epithelium) เยือ่บุทางเดินอาหาร เหงือก หัวใจ เนื้อเยื่อประสาท กล้ามเนื้อ และอวัยวะสร้างเม็ดเลือด 
ทำให้นิวเคลียสใหญ่ (hypertrophied nuclei) จนเต็มหรือเกือบเต็มเซลล์ ที่เรียกว่า Cowdry type A inclusion 
กุ้งสามารถติดโรคจุดขาวได้โดยตรงจากกุ้งแม่พันธ์ุโดยถ่ายทอดเช้ือผ่านทางไข่ นอกจากนี้กุ้งยังสามารถติดเช้ือ 
WSSV ที่แพร่มากับน้ำในบ่อเลี ้ยง หรือกุ ้งที่แข็งแรงกินกุ้งที ่ติดเชื้อ (cannibalism) เข้าไป โรคนี ้ติดต่อ
ทางอ้อมได้โดยผา่นสัตว์พวกกุง้ กั้ง ปู (crustacean) มากกว่า 40 ชนิด พบว่ากุ้งปกติสามารถติดเช้ือจากกุ้งปว่ย
ที่อยู่ร่วมกันได้ ภายใน 36 ช่ัวโมง ถึง 48 ช่ัวโมง และจากสื่อนำโรคเชิงกล (mechanical vector) ที่นำเช้ือได ้

 อาการที่สำคัญ คือ อัตราการตายสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลาเพียง 3 วันหลังติดเชื้อ ส่วน
อาการอื่น ๆ ได้แก่ การกินอาหารลดลงฉับพลัน ตัวกุ้งมีชมพูถึงแดง ซึ่งพบได้ในกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม 
ว่ายน้ำเชื่องช้า มักอยู่ใกล้ผิวน้ำหรือเกาะที่ขอบบ่อ และเปลือกกุ้งอ่อน ลอกหลุดง่าย และมีจุดหรือดวงขาว 
ขนาดต้ังแต่ 0.5 ถึง 2 มิลลิเมตร บริเวณใต้เปลือกช้ันคิวติเคิล (ในกุ้งที่มีถ่ินกำเนิดจากซีกโลกตะวันตก ไม่ค่อย
พบอาการดวงขาว) รอยโรคที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า คืออาการตัวแดงดวงขาว ดังได้กล่าวมาแล้ว สำหรับรอยโรค
ทางจุลพยาธิวิทยา เมื่อตรวจด้วยวิธี wet mount พบนิวเคลียสของเซลล์ขยายใหญ ่(hypertrophied nuclei) 
จากเนื้อเยื่อบดของเหงือกหรือจากเซลล์เยื่อบุคิวติเคิลต่าง ๆ ซึ่งมองเห็นได้ทั้งจากตัวอย่างที่ย้อมและไม่ย้อมสี 
สำหรับตัวอย่างดองแล้วย้อมสี พบรอยโรคสำคัญทางจุลพยาธิวิทยา คือ pathognomonic intranuclear 
inclusion bodies ในอวัยวะเป้าหมายหลายอวัยวะ โดยเฉพาะที่เยื่อบุคิวติเคิล (cuticular epithelium) และ

สาเหตุของการเกิดโรคและอาการของโรคระบาดของกุ้งทะเลมีชีวิต 
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เนื้อเยื่อเกี่ยวพันใต้คิวติเคิล (subcuticular connective tissues) เช่น เนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร เนื้อเยื่อ 
ฮีมาโตปอยอีติก(hematopoietic tissue) เหงือก ต่อมแอนเทนนัล อวัยวะลิมฟอยด์ (lymphoid organ) และ
เซลล์ใต้ carapace ทั่วไป เช่น ที่แพนหาง (uropod)  

 การควบคุมและป้องกัน โรคนี้ไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผล หากพบว่ากุ้งป่วยเป็นโรคนี้ ต้องคัดทิ้งทั้งบ่อ 
สำหรับมาตรการการจัดการโรคดวงขาวนั้น อาจปฏิบัติได้ดังนี้  
 1) การเพิ่มความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์ม ได้แก่ การบำบัดน้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้ง เพื่อกำจดัหรือ
ทำลายพาหะตามธรรมชาติ การลดความหนาแน่นในการเลี้ยงลง  
 2) การเลี้ยงกุ้งปลอดเช้ือ (WSSV-free)  
 3) การเพิ่มอุณหภูมิน้ำให้สูงข้ึน มีรายงานว่า อุณหภูมิน้ำเป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งที่มีผลทำให้
เช้ือไวรัสดวงขาวลดการเพิ่มจำนวนได้ โดยมีการแนะนำให้เกษตรกรในหลายประเทศในทวีปอเมริกาลดการทำ
ฟาร์มกุ้งลงในช่วงฤดูหนาว รวมทั้งมีการใช้เรือนกระจก (greenhouse) หรือโรงเลี้ยงแบบปิด 

2. โรคหัวเหลือง (YHV, Yellowhead Virus) 

 สาเหตุเกิดจาก การติดเชื้อไวรัสโรคหัวเหลืองที่เรียกว่า Yellow Head Virus (YHV) ซึ่งมีการเพิ่ม
จำนวนในไซโตปลาสซึมของเซลล์ เชื้อไวรัสมี envelope รูปร่างแท่งไม่แน่นอน ขนาดไวริออนเท่ากับ 
70 x 150-180 นาโนเมตร ขนาดของนิวคลีโอแคปซิดประมาณ 15 นาโนเมตร สายพันธุกรรมเป็น RNA สายเดี่ยว 
ยาวประมาณ 26,235 นิวคลีโอไทด์ (Nunan et al., 1998b) มีรายงานการพบไวรัสอีกชนิดหนึ่งในกุ้งกุลาดำ 
Penaeus monodon เรียกว่า Gill-Associated Virus (GAV) (Cowley et al., 2000; 2002) โดยพบว่ามี
ลักษณะคล้ายกับไวรัส YHV ซึ่งทำให้เกิดโรคระบาดคล้าย ๆ กับโรคหัวเหลือง และก่อนหน้านั้นก็พบไวรัส
อีกชนิดหนึ่งเรียกว่า Lymphoid Organ Virus (LOV) ในกุ้งกุลาดำที่แข็งแรง อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
ภายหลังเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ไวรัสทั้งสองชนิดนี้ก็คือ YHV นั่นเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคติดเช้ือรุนแรงเฉียบพลัน 
หรือทำให้เกิดโรคเรื้อรังหรือการติดเช้ือชนิดไม่แสดงอาการ การติดเช้ือ GAV ชนิดเรื้อรังนั้นพบในกุ้งกุลาดำที่
จับได้จากธรรมชาติจากบางพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียตะวันออก และเช้ือสามารถผ่านไข่กุ้งไปสู่กุ้งรุ่นต่อไปได้ 
แต่มีรายงานว่าอาการและอวัยวะเป้าหมายของเช้ือนั้นแตกต่างจากไวรัสโรคหัวเหลือง แต่อย่างไรก็ตามเช่ือว่า 
YHV และ GAV เป็นจีโนไทป์ที่มีความคล้ายคลึงกัน  

 อาการท่ีสำคัญ คือ หัวเหลืองและสีตัวกุ้งค่อนข้างซีด เนื่องจากเหงือก ตับ และตับอ่อนมีสีซีดเหลือง 
และทำให้กุ ้งตายอย่างรวดเร็ว รอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา ได้แก่ การตายอย่างมากของเนื ้อเยื ่อต่าง  ๆ 
(extensive multifocal และ diffuse necrosis ของเนื้อเยื่อ ectodernal และ mesodermal) เช่น เหงือก 
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อฮีมาโตปอยอีติก (hematopoietic tissue) อวัยวะลิมฟอยด์ (lymphoid organ) เป็นต้น 
รอยโรคเกิดจากการตายของเซลล์ที ่ติดเชื ้อ ซึ่งมีนิวเคลียสขยายใหญ่หรือหดตัวลง (hypertrophied หรือ 
pyknotic nuclei) บางครั ้งพบนิวเคลียสแตกตัว karyorrhectic nuclei และภายในเซลล์ติดเชื ้อมักพบ 
perinuclear eosinophilic ถึง basophilic inclusions อย่างไรก็ตามอาการ รวมทั้งรอยโรคทางจลุพยาธิวิทยา
ไม่สามารถนำมาเป็นบรรทดัฐานของโรคได้เสมอไป จึงแนะนำให้ใช้วิธีการชันสูตรทางโมเลกุลเพื่อยืนยันโรคด้วย 
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การติดต่อของโรคยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าเกิดจากการสัมผัสกับกุ้งที่มีเชื้อโดยตรง กุ้งและสัตว์จำพวก  
ครัสเตเชียนหลายชนิดก็สามารถติดเชื ้อไวรัส YHV ได้เช่นกัน ไวรัสโรคหัวเหลืองสามารถก่อโรคได้ในกุ้ง 
postlarva ระยะท้าย ๆ เป็นต้นไป แต่มักสังเกตพบการตายมากในกุ้งวัยรุ่น (juveniles) ในบ่อเพาะเลี้ยง 
อาการและการตายจะปรากฏภายใน 2 - 4 วันหลังติดเช้ืออัตราการตายอาจสงูถึง 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้
มักพบอาการที่เด่น ได้แก่ หัวกุ้งที่ป่วยมีสีเหลือง ซึ่งเกิดจากเหงือกและเปลอืกกุ้งทีม่ีสีเหลือง (รายงานบางฉบับ
เช่ือว่าอาการหัวเหลืองเกิดจากเฮปปาโตแพนเครียส ที่มีสีเหลืองที่อยู่ข้างใต้)  

 การควบคุมและป้องกัน โรคหัวเหลืองไม่มีวิธีรักษา หากกุ้งเป็นโรคนี้ต้องคัดทิ้ง การป้องกันโรคเข้าฟาร์ม
อาจทำได้หลายวิธี เช่น การเลี้ยงกุ้งที่ปลอดเช้ือ เป็นต้น 

3. โรคทอรา่ (TSV หรือ Taura Syndrome Virus) 

 สาเหตุเกิดจาก การติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่า Taura Syndrome Virus (TSV) (Hasson et al., 1995) 

ซึ่งจัดอยู่ใน Family Picornaviridae มีสารพันธุกรรมเป็น RNA สายเดี่ยว (ssRNA) ซึ่งเจริญอยู่ในไซโตพลาสซึม
ของโฮสต์เซลล์ ไวรัสนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 32 นาโนเมตร ไม่มีผนังหุ้ม (non-enveloped) 
รูปร่างเป็นแบบ icosahedrons ความหนาแน่น 1.338 g/ml มีความยาวประมาณ 10,205 นิวคลีโอไทด์ 
(Bonami et al., 1997; Mari et al., 1998; 2002; Nunan et al., 1998a; 2004) ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2550 

ถูกจัดอยู ่ในวงศ์ใหม่ชื ่อ Dicistroviridae (Mayo, 2005) ติดต่อจากกุ ้งสู ่กุ้งได้โดยการกินเนื ้อกุ ้งที่มีเช้ือ 
นอกจากนี้ยังคาดว่าเชื้อไวรัสแพร่ได้ผ่านน้ำ กุ้งระยะที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่ได้แก่กุ้งพี (ระยะ postlarva) 
กุ้งวัยรุ่น (juveniles) และกุ้งโตเต็มวัย (Tang et al., 2004; Tu et al., 1999)  

 เช้ือ TSV มีอย่างน้อย 3 จีโนไทป์ เช่น จีโนไทป์อเมริกัน เอเชีย และเบลิซ (Belize) สำหรับจีโนไทป์ที่
มีความรุนแรงที่สุด คือ เบลิซ ซึ่งทำให้อัตราการตายสูงถึง 100 เปอร์เซนต์ (Erickson et al., 2002; 2005; 

Tang and Lightner, 2005) ในขณะที่จีโนไทป์อื่นทำให้เกดิอัตราการตายน้อยกว่า เช่น จีโนไทป์อเมริกนั ทำให้เกิด

อัตราการตาย 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะต้องนำข้อเท็จจริงของการที่มีหลายจีโนไทป์เช่นนี้มาร่วมพิจารณา 
ในกรณีที่จะพัฒนาชุดทดสอบเช้ือหรือการออกแบบการทดลองเช้ือในกุ้งมชีีวิต ส่วนอาการอื่น ๆ  ที่อาจสังเกตได้ 
ได้แก่ การตายของเซลล์เยื่อบุคิวติเคิล (ซึ่งอาจสังเกตได้ที่ครีบหาง) และจุดดำตามตัวกุ้งรอยโรคที่มองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า คือ จุดดำตามตัวกุ้ง (ซึ ่งเกิดจาก melanization) สำหรับรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา ได้แก่ 
characteristic multifocal severe necrosis ซึ ่งก็คือการตายของเซลล์เยื ่อบุคิวติเคิล ระยางค์ เหงือก 
กระเพาะอาหาร ทำให้เกิดรอยโรคจำเพาะที่เรยีกว่า “peppered” หรือ “buckshot riddled” appearance 
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการหดตัวและแตกตัวของนิวเคลียส (darkly pyknotic และ karyorhectic nuclei) ของ
เซลล์ที ่ต ิดเชื ้อ และกลุ ่มก้อนของเชื ้อในไซโตปลาสซึม (eosinophilic cytoplasmic masses of TSV) 
นอกจากนี้ยังอาจพบกลุ่มของแบคทีเรีย (bacterial colonization) ที่ผนังกระเพาะอาหารด้านใน ซึ่งเกิดจาก
การติดเช้ือแทรกซ้อน (มักเกิดจากเช้ือวิบริโอ) ส่วนในระยะเรื้อรัง มักไม่พบรอยโรคตามที่กล่าวมาข้างต้น 
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แต่พบ lymphoid organ spheroids ที่อวัยวะลิมฟอยด์ อย่างไรก็ตาม รอยโรคนี้อาจพบได้ในโรคหรือ
กลุ่มอาการอื่น ๆ ด้วย เช่น โรคกล้ามเนื้อตายติดต่อ เป็นต้น 

 เชื้อ TSV เมื่อเข้าสู่ร่างกายกุ้ง จะเข้าสู่เซลล์เยื่อบุผิวใต้เปลือก (subcuticular epithelium) ทั้งที่
ลำตัว รยางค์ เหงือก หลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร ทำให้เซลล์ตาย และเกิดเป็นหย่อมเนื้อตาย ในบางครั้ง
พบได้ที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันใต้เปลือกและกล้ามเนื้อลายที่ติดกับเยื่อบุผิว แต่แทบจะไม่พบที่ เยื่อบุผิวท่อของตอ่ม
แอนเทนนอล ไม่พบการแทรกเข้ามาของเม็ดเลือด ซึ ่งเป็นปฏิกิริยาการอักเสบของร่างกายกุ ้ง (host-
inflammatory response) กุ้งที่ติดเชื้อ TSV อาจแสดงอาการป่วยหรือไม่แสดงอาการป่วยก็ได้ อย่างไรก็ดี
มักพบการตายของกุ้งในระยะวัยอ่อนและระยะวัยรุน่ กุ้งขาวที่ติดเช้ือ TSV ในระยะ PL จนถึงระยะใกล้โตเตม็วัย 
(subadult) จะมีอัตราการตายอยู่ระหว่าง 40 เปอร์เซ็นต์ ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ 

 อาการท่ีสำคัญ แบง่ออกเป็น 3 ระยะ คือ  
 1) ระยะต้นหรือระยะเฉียบพลนั (acute phase) พบสีแดงเข้มที่เปลอืกกุง้ โดยเฉพาะบริเวณแพนหาง
และรยางค์อื่น ๆ ได้แก่ ขาว่ายน้ำ บริเวณหางกุ้งมีสีแดงเข้มกว่าปกติ แต่ขอบสีของแพนหางมีสีซีด เมื่อนำ
รยางค์มาส่องดูส่วนปลายด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงสว่าง จะพบบริเวณเนื้อเยื่อบุผิวตายเป็นหย่อม ๆ  นอกจากนี้
ถ้าเป็นกุ้งในระยะลอกคราบจะมีอัตราการตายสูง เปลือกนิ่ม  
 2) ระยะฟื้นตัว (transitional phase) ปรากฏรอยสีดำ (melanisation) มีรูปแบบไม่แน่นอนที่เปลอืก 
กุ้งที่พบในระยะนี้อาจไม่มจีุดส ี(chromatophore) กระจาย เปลือกไม่นิ่ม มีการกินอาหารและพฤติกรรมปกติ 
 3) ระยะปลายหรือระยะเรื้อรัง (chronic phase) กุ้งเข้าสู่ระยะนี้หลังลอกคราบได้สำเร็จ และไม่พบ
รอยสีดำที่เปลือก ในระยะเรื้อรังนี้เช้ือ TSV จะอยู่ที่ lymphoid organ spheroids (LOS) ทำให้กุ้งกลายเป็น
พาหนะนำโรคไปสู่กุ้งตัวอื่น ๆ ได้ 

 การควบคุมและป้องกัน ทั้งที่เป็นเทคนิคเก่าและใหม่ เช่น  
 1) ใช้กุ้งขาว L. vannamei ที่ปลอดเชื้อหรือที่ต้านทานเชื้อ ซึ่งสามารถเพิ่มอัตราการอยู่รอดเมื่อจับ
กุ้งได้ 20 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์  
 2) ใช้กุ้ง L. vannamei ที่ปลอดเช้ือในพื้นที่ที่กำจัดเช้ือไวรัส TSV แล้ว ซึ่งวิธีนี้ถูกนำมาปฏิบัติแล้ว
ในหลายประเทศ เช่น เบลิซ ซึ่งกำจัดเช้ือได้ในปี พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540  
 3) เลี้ยงกุ้ง P. stylirostris สายพันธ์ุที่ต้านทาน เช้ือซึ่งมีหลายบริษัทผลิตข้ึน  
 4) การเลี้ยงกุ้งร่วมกับปลานิลหรอืปลาทับทิม โดยการปล่อยทั้งลูกกุ้งและลูกปลาพร้อม ๆ กัน ปลาจะ
ช่วยกินซากกุ้งที่เป็นโรคตาย ช่วยป้องกันการติดเช้ือจากกุ้งสู่กุ้งโดยการกินกันเอง วิธีนี้จะได้ผลผลิตทั้งกุ้งและปลา  
 5) การใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือโปรไบโอติก ในทวีปอเมริกาพบว่าใช้กันมากขึ้น แต่ควรปรึกษา
ผู้เช่ียวชาญก่อน เพื่อศึกษาความเสี่ยงและความคุ้มค่า 
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4. โรคแคระแกรน (IHHN หรือ Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis) 

 สาเหตุเกิดจาก การติดเชื้อพาร์โวไวรัสที่เรียกว่า Infectious Hypodermal and Hematopoietic 
Necrosis Virus หรือไอเอชเอชเอ็นวี (IHHNV) หรือมีช่ือพ้องว่า PstDNV (Penaeus stylirostris densovirus) 
เป็น Parvovirus ที่จัดอยู่ในสกุล Brevidensovirus และวงศ์ Parvoviridae เชื้อ IHHNV เป็นไวรัสที่มี DNA 
สายเดี่ยว (single-stranded DNA) รูปร่าง icosahedral ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นาโนเมตร (Lu et al., 

1989; Mari et al., 1993) เป็นไวรัสที่มีขนาดเล็กที่สุดที่พบว่าก่อให้เกิดโรคในกุ้งกลุ่มพีเนียด (Penaied) 

มีรายงานของเช้ือ IHHNV ที่ก่อให้เกิดโรค ได้แก่ จีโนไทป์ 1 และจีโนไทป์ 2 ส่วนจีโนไทป์ 3A และจีโนไทป์ 3B 
เป็น DNA บางส่วนของไวรัสที่พบแทรกอยู่ใน DNA (endogenous viral element; EVE) ของกุ้งกุลาดำและ
ไม่ก่อให้เกิดโรค เช้ือ IHHNV จีโนไทป์ 1 พบได้ในสหรัฐอเมริกา เอเชียตะวันออก และพบในประเทศฟิลิปปินส์
เป็นส่วนใหญ่ เชื้อ IHHNV จีโนไทป์ 2 พบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื้อ IHHNV จีโนไทป์ 3A พบได้ใน
แอฟริกาตะวันออก อินเดีย และออสเตรเลีย และเช้ือ IHHNV จีโนไทป์ 3B พบได้ในเขตอินโดแปซิฟิกตะวันตก 
(the western Indo-Pacific) ได้แก่ มาดากัสการ์ มอริเชียส และแทนซาเนีย 

 เช้ือไวรัสเพิ่มจำนวนในนิวเคลียส การติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสกับกุ้งที่มีเช้ือ การแพร่เช้ือมี 
2 แบบ ค ือ การแพร ่ เช ื ้อแนบระนาบ (horizontal transmission) ส ่วนใหญ่เก ิดจากก ุ ้ งก ินก ันเอง 
(cannibalism) หรือรับเช้ือผ่านทางน้ำที่ปนเปื้อนเช้ือ (contaminated water) และการแพร่เช้ือแบบแนวดิ่ง 
(vertical transmission) พบว่าเชื้อ IHHNV สามารถผ่านจากพ่อแม่กุ้งไปสู่ลูกกุ้งรุ่นต่อไปได้ (Motte et al., 

2003) โดยทั่วไปไข่จากแม่พันธุ์กุ้งที่ติดเชื้อปริมาณสูง (high virus load) จะไม่สามารถพัฒนาและฟักได้ 

แต่ในกรณีที่มีการเจริญและฟักจะพบความชุกของการติดเช้ือ IHHNV ในลูกกุ้งสูง การติดเช้ือ IHHNV มักทำให้
เกิดการตายเฉียบพลันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในกุ้ง P. stylirostris 

 อาการท่ีสำคัญ คือ มักพบในกุ้งระยะ P35 จนถึงระยะก่อนวัยเจริญพันธ์ุ ซึ่งทำให้เกิดการตายรุนแรง

เฉียบพลันมากถึง 80 - 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอาการอื่น ๆ เช่น ตัวกุ้งมีสีน้ำเงิน ซึม เบื่ออาหาร เปลือกเป็นลาย
คล้ายหินอ่อน ในขณะที่กุ้งโตเต็มวัยที่เป็นโรค RDS (Runt Deformity Syndrome)  มักติดเช้ือเรื้อรัง สามารถ
พบรอยโรคอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน ดังต่อไปนี้ แสดงอาการแคระแกร็น การเจริญเติบโตลดลง 
มีความผิดปกติของเปลือกทำให้ตัวคดงอหรือสั้น และความผิดรูปของคิวติเคิล ได้แก่ กรีโค้งงอหรือบิด (bent 
rostrum) หนวดกุ้งเปราะ หงิกงอ (brittle, wrinkled antenna) หัวกุ้งโป่งพอง (bubble head) หรือ
มีการผิดรูปที่ปล้องท้องที่ 6 เป็นโรคติดเช้ือเรื้อรังที่เกิดจากเช้ือ IHHNV ในกุ้งขาววานนาไม (L. vannamei), 
กุ้งฟ้า (P. stylirostris), กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) และกุ้งอื่นๆ (Tang et al., 2003) อัตราการตายนอ้ย 

แต่กุ้งจะมีขนาดแตกต่างกันมาก (ขนาดแตกต่างสะสม 30 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์) รอยโรคจำเพาะทางจุลพยาธิวิทยา
คือ pathognomonic inclusion bodies ภายในนิวเคลียสของเซลล์ในอวัยวะเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ เหงือก 
เยื่อบุคิวติเคิล ต่อมแอนเทนนัล เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน อัณฑะ วาสเดฟเฟอเรนส์ (vas deferens) รังไข่ ปมประสาท 
ไข ประสาท เนื้อเยื่อฮีมาโตปอยอีติก (hematopoietic tissue) เป็นต้น  
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 การควบคุมและป้องกัน ไม่มีการรักษา ต้องคัดทิ้ง และอาจเพาะเลี้ยงกุ้งสายพันธ์ุที่มี ความต้านทานโรค 
สำหรับเทคนิคการจัดการโรคที่ปฏิบัติกัน มีดังนี้  
 1) การเลี้ยงกุ้งขาว L. vannamei เพียงอย่างเดียว หรือเลี้ยงในอัตรา 5 ต่อ 1 ร่วมกับ P. stylirostris  
 2) การใช้ลูกกุ ้งที ่เพาะเลี้ยง ( lab seed) และหลีกเลี ่ยงการใช้ลูกกุ ้งจากธรรมชาติ (wild seed) 
เนื่องจากลูกกุ้งที่ได้จากห้องทดลองมีความชุกโรคของโรคต่ำกว่า จึงปลอดภัยที่จะนำมาเลี้ยงมากกว่า  
 3) หลีกเลี่ยงการเลี้ยงที่ความหนาแน่นสูง โดยเฉพาะในบ่ออนุบาลลูกกุ้ง  
 4) การใช้กุ้งขาว L. vannamei ที่ปลอดเช้ือ (Specific-Pathogen Free, SPF) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่
มีการระบาดของโรคเป็นประจำ  
 5) การใช้กุ้ง P. stylirostris ที่ปลอดเช้ือ หรือกุ้งที่ต้านทานเช้ือ ซึ่งบางสายพันธ์ุต้านทานทั้งเช้ือไวรัส 
IHHNV และ TSV (Tang et al., 2000; and Tang and Lightner, 2001; 2002; 2006) 

5. โรคไอเอ็มเอ็น (IMN หรือ Infectious myonecrosis) 

 สาเหตุเกิดจาก การติดเช้ือไวรัสที่มีช่ือว่า Infectious myonecrosis virus (IMNV) เป็น non-eveloped 
ไวรัส มีรูปร่างแบบ icosahedral เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 นาโนเมตร จัดเป็น double-stranded RNA มีขนาด
โมเลกุล 7560 bp (Lightner et al., 2004; Poulos et al., 2006) ไวรัสนี้ถูกจัดอยู่ในวงศ์ Totiviridae 

การติดต่อยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการทดลองคาดว่าเช้ือไวรัสติดจากกุ้งสู่กุ้งจากการที่กุ้งกินซากกุ้งที่ปนเปื้อน
เช้ือโฮสท์ของไวรัสนี้ในธรรมชาติ แต่จากการทดลองพบว่าเช้ือไวรัสนี้สามารถก่อโรคได้ในกุ้งสปีชีส์อื่น ๆ ได้แก่ 
P. stylirostris, Penaeus monodon และ Farfantepenaeus subtilis (Tang et al., 2005) 

 อาการที่สำคัญ คือ กล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่บริเวณส่วนท้องและหางมีสีขาว ซึ่งลักษณะการตายของ
กล้ามเนื้อส่วนใหญ่จะเริ่มจากส่วนท้อง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อปล้องสุดท้ายและลามข้ึนมา กระจายทั่วลำตัว 
ซึ่งภายหลังอาจเปลี่ยนเป็นสีสม้คล้ายกุ้งต้มสุก รอยโรคที่สำคัญที่มองเหน็ได้ด้วยตาเปล่า คือ กล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่
ส่วนท้องและหางมีสีขาวขุ่น (white และ opaque appearance) เมื่อตรวจทางจุลพยาธิวิทยา พบว่าเกิดจาก
การตายของกล้ามเนื้อลาย (focal ถึง extensive coagulative hyaline myonecrosis) ร่วมกับการติดสีแดง
มากขึ้น (increased eosinophilia) และการแตกหักของเส้นใยกล้ามเนื้อ (fragmentation of muscle fibers) 
และการบวมน้ำ (edema) นอกจากนี้ที่อวัยวะลิมฟอยด์ยังพบ lymphoid organ spheriod และลิมฟอยด์
ออร์แกน (lymphoid organ) ขยายใหญ่กว่ากุ้งปกติ 3 - 4 เท่า กุ้งที่แสดงอาการป่วยไม่ตายทันที ยังคงว่ายน้ำได้ 
ลำไส้กุ้งอาจมีรูปร่างผิดปกติ การตายของกุ้งเป็นการตายแบบสะสม ทยอยตายไปเรื่อย ๆ จนถึงช่วงการจับกุ้ง
อาจพบการตายสะสมสูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ค่า FCR สูงตามไปด้วย  
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 การควบคุมและป้องกัน โรคนี้ไม่มีวิธีรักษา แต่อาจป้องกันได้โดยการตรวจกุ้งก่อนที่จะนำมาเพาะเลี้ยง 
 1. ไม่นำเข้าพ่อแม่พันธ์ุและลูกพันธ์ุของกุ้งหรือปู จากแหล่งที่พบมีรายงานการเกิดโรคกล้ามเนื้อตาย
จากการติดเช้ือ IMNV 
 2. ตรวจสอบการติดเช้ือ IMNV ทุกครั้งที่นำเข้าพ่อแม่พันธ์ุและลูกพันธ์ุกุ้งหรือปูด้วยเนคนิค RT-PCR 
หรือ Real-time RT-PCR รวมทั้งสุมตรวจพ่อพันธ์ุกุ้งที่พื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุกุ้งที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเพาะฟักกุ้ง 
(ระยะนอเพลียส) 
 3. ตรวจเช็คการติดเชื้อ IMNV ด้วยเทคนิค RT-PCR หรือ Real-time RT-PCR  ในลูกกุ้งทุกครั้ง 
ก่อนปล่อยกุ้งลงเลี้ยง 
 4. ทำการป้องกันการติดเชื ้อไวรัสและการระบาดของเชื ้อไวรัส ในบ่อเลี ้ยงและโรงเพาะฟัก
เช่นเดียวกับการป้องกันการติดเชื้อ WSSV YHV YSV IHHNV เช่น บ่อเลี้ยงมีเชือกป้องกันนก มีคันป้องกนัปู 
และพาหะไวรัสอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเข้ามาในบ่อ 
 6. กำจัดพาหะในบ่อเลี้ยงกุ้งและปรับปรุงคุณภาพดีทุกครั้งก่อนการลงกุ้ง  
 8. การจัดการเลี้ยงที่ดี ไม่ลงกุ้งหนาแน่นมากเกินไป ความพร้อมของคน บ่อคุณภาพดิน น้ำและอุปกรณ์
ในการเลี้ยงที่สมบูรณ์และเพียงพอในการรองรับปริมาณกุ้งที่เลี้ยง ณ ขณะนั้นทำให้กุ้งมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วยได้ง่าย 
เมื่อสัมผัสเช้ือไวรัสก่อโรคที่ปนเปื้อนเข้ามา 
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สถิติการนำเข้ากุ้งทะเลมชีีวิต ผา่นดา่นตรวจสตัว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

1. ตารางการนำเขา้พ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลมีชีวิต 

 
เดือน 

ปี 2561 ปี 2562 

นำเข้า 
(คร้ัง) 

จำนวน 
(ตัว) 

มูลค่า (บาท) นำเข้า 
(คร้ัง) 

จำนวน 
(ตัว) 

มูลค่า (บาท) 

มกราคม 3 594 1,971,489.11 2 850 756,456.28 
กุมภาพันธ ์ 1 660 921,696.66 0 0 0 
มีนาคม 1 770 1,004,953.13 0 0 0 
เมษายน 1 616 798,742.80 1 1,050 2,090,860.59 

พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0 
มิถุนายน 0 0 0 0 0 0 
กรกฎาคม 0 0 0 1 840 1,644,821.36 
สิงหาคม 2 1,119 2,631,979.95 0 0 0 
กันยายน 1 660 902,763.58 0 0 0 
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 

พฤศจิกายน 1 630 2,120,380.71 2 945 2,135,658.42 
ธันวาคม 2 1,280 2,342,234.92 0 0 0 

รวม 12 6,329 12,694,240.86 6 3,685 6,627,823.65 

2. ตารางการนำเขา้ลูกพันธุก์ุ้งทะเลมีชีวิต 

 
เดือน 

ปี 2561 ปี 2562 

นำเข้า 
(คร้ัง) 

จำนวน 
(ตัว) 

มูลค่า (บาท) นำเข้า 
(คร้ัง) 

จำนวน 
(ตัว) 

มูลค่า (บาท) 

มกราคม 0 0 0 1 5,720 231,587.19 
กุมภาพันธ ์ 1 5,720 1,805,275.24 1 5,720 229,389.56 
มีนาคม 0 0 0 1 5,720 225,019.30 
เมษายน 1 5,720 1,666,370.36 0 0 0 

พฤษภาคม 1 6,000 103,808.01 0 0 0 
มิถุนายน 1 5,720 1,688,282.90 1 5,720 1,673,335.96 
กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 
สิงหาคม 1 5,720 642,108.02 0 0 0 
กันยายน 0 0 0 1 5,720 827,161.30 
ตุลาคม 0 0 0 1 3,000 1,217,411.57 

พฤศจิกายน 0 0 0 1 20,000 57,329.60 
ธันวาคม 1 5,720 219,906.02 0 0 0 

รวม 6 34,600 6,125,750.55 7 51,600 4,461,234.48 
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รูปที่ 1 กราฟเส้นเปรียบเทียบ จำนวนครั้งในการนำเข้าพ่อแม่พันธ์ุกุ้งทะเลมีชีวิต ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยาน 

           สุวรรณภูมิ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2562 

 

 

รูปที่ 2 กราฟเส้นเปรียบเทียบ จำนวนครั้งในการนำเข้าลูกพันธ์ุกุ้งทะเลมีชีวิต ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยาน 

              สุวรรณภูมิ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2562 
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มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ปี 2561 จ านวนครั้งน าเข้า (ครั้ง) ปี 2562 จ านวนครั้งน าเข้า (ครั้ง)
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ปี 2561 จ านวนครั้งน าเข้า (ครั้ง) ปี 2562 จ านวนครั้งน าเข้า (ครั้ง)
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รูปที่ 3 กราฟเส้นเปรียบเทียบ จำนวน(ตัว) พอ่แมพ่ันธ์ุกุ้งทะเลมีชีวิตนำเข้า ผา่นด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยาน 
            สุวรรณภูมิ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2562 

 

 

รูปที่ 4 กราฟเสน้เปรยีบเทียบ จำนวน(ตัว) ลกูพนัธ์ุกุ้งทะเลมชีีวิตนำเข้า ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำทา่อากาศยาน 

         สุวรรณภูมิ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2562 
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รูปที่ 5 กราฟเส้นเปรียบเทียบ มูลค่าพ่อแม่พันธ์ุกุ้งทะเลมีชีวิตนำเข้า ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
         ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2562 

 

รูปที่ 6 กราฟเส้นเปรียบเทียบ มูลค่าลกูพันธ์ุกุ้งทะเลมีชีวิตนำเข้า ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
         ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2562 

 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ปี 2561 มูลค่า(บาท) 1,971,489.11 921,696.66 10,004,953.1 798,742.80 0 0 0 2,631,979.95 902,763.58 0 2,120,380.71 2,342,234.92

ปี 2562 มูลค่า(บาท) 756,456.28 0 0 2,090,860.59 0 0 1,644,821.36 0 0 0 2,135,658.42 0
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ปี 2561 มูลค่า(บาท) 0 1,805,275.24 0 1,666,370.36 103,808.01 1,688,282.02 0 642,108.02 0 0 0 219,906.02

ปี 2562 มูลค่า(บาท) 231,587.19 229,389.56 225,019.30 0 0 1,673,335.96 0 0 827,161.30 1,217,411.57 57,329.60 0
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2 
บทที่ 

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต 
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1. พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

 มาตรา 65 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธ์ุสตัว์น้ำที่หายาก หรือป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่สัตว์นำ้
และระบบนิเวศ รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดห้ามการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์น้ำบางชนิดได้ 
 ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้า ส่งออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

2. พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบหลักและรักษาการตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งการน้ำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต จะอยู่ใน มาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 

 มาตรา 4 (3) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และให้หมายความรวมถึงน้ำเชื้อสำหรับ
ผสมพันธ์ุ เอ็มบริโอ และไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุของสัตว์ชนิดนั้นด้วย 

 “เอ็มบริโอ” หมายความว่า ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มีอวัยวะ และยังไมฝ่ังตวัที่
ผนังมดลูกของสัตว์นั้น 

 “ซากสัตว์”  หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว สิ่งใด ๆ ที่ได้จากสัตว์ทีม่ีชีวิต
หรือสัตว์ที่ตายแล้ว และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกทีท่ำ ประกอบ หรอืปรุงจากซากสัตว์ หรอืสิง่ประดิษฐ์
สำเร็จรูปทีท่ำจากซากสัตว์ตามที่รฐัมนตรปีระกาศกำหนด 

 “โรคระบาด” หมายความว่า กาฬโรคเป็ด โรคไข้หวัดนก โรคแซลโมเนลลา โรคทริคิเนลลา โรคนิวคาสเซิล 
โรคบรูเซลลา โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพิษสุนัขบ้า โรครินเดอร์เปสต์ โรคเลปโทสไปรา โรคโลหิตจางติดเช้ือในม้า 
โรควัวบ้า โรคสมองอักเสบนิปาห์ โรคอหิวาต์สุกร โรคแอนแทรกซ์ โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย วัณโรค และ
โรคอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

 “พาหะของโรคระบาด” หมายความว่า 

 (1) สัตว์ซึ่งไม่ปรากฏอาการของโรคระบาดแต่มีเช้ือโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้รับเช้ือโรคระบาด 
ซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อื่นได้ 

 (2) ซากสัตว์ของสัตว์ทีเ่ป็นโรคระบาดหรือของสัตว์ตาม (1) 

 (3) ซากสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเช้ือโรคระบาด 

กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้องในการนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต 
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 “เขตควบคุมโรคระบาด” หมายความว่า ท้องที่ที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมมิให้มีโรคระบาด หรือ
เช้ือโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด เพื่อกำหนดเป็นเขตปลอดโรคระบาด 

 “เขตปลอดโรคระบาด” หมายความว่า เขตควบคุมโรคระบาดที่สามารถควบคุมมิให้มีโรคระบาด หรือ
เช้ือโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดในสัตว์หรือซากสัตว์ 

 “เขตกันชนโรคระบาด” หมายความว่า ท้องที่ที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมมิให้โรคระบาด หรือ
เช้ือโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดแพร่กระจายเข้าเขตปลอดโรคระบาดหรือเข้าในราชอาณาจักร 

 “เครื่องหมายประจำตัวสัตว์” หมายความว่า เครื่องหมายซึง่พนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ทำ
หรือสั่งให้เจ้าของทำไว้ที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์ หรือยานพาหนะ อาคารสถานที่ ภาชนะ  สิ่งห่อหุ้มหรือกักขัง 
เพื่อประโยชน์ในการจำแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ 

 “เจ้าของ” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธ์ิและผู้ครอบครอง ในกรณีของสัตว์หากไม่ปรากฏเจ้าของ 
หรือไม่สามารถหาเจ้าของได้ ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสัตว์ด้วย 

 “ด่านกักกันสัตว์” หมายความว่า ที่สำหรับกักสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาดตามที่อธิบดี
ประกาศกำหนด 

 “อายัด” หมายความว่า ห้ามจำหน่าย จ่าย โอนหรือเคลื่อนย้าย 

 “สัตวแพทย์” หมายความว่า 
 (1) นายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ 

 (2) ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสัตวแพทย์เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และต้องมี คุณสมบัติ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

 “สารวัตร” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
และต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

 “นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

 มาตรา 7 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์ ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติตาม
ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

 (1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมปู่า 
 (2) สุนัข แมว 
 (3) นก ไก่ เป็ด ห่าน 
 (4) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รฐัมนตรปีระกาศกำหนด 
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 ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกล่าวให้คำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพของสัตว์ และ
วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด 

 มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ ดังต่อไปนี้ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดจำนวนสัตว์หรือซากสัตว์ ลักษณะของ
ยานพาหนะและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 

 (1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า 

 (2) นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุ 

 (3) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (๑) หรือ (๒) 
 (4) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

 มาตรา 11 ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ ภายในเวลาสิบสองช่ัวโมง
นับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย เมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด 
 (2) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ 
 (3) ในหมู่บ้านเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกัน มีสัตว์ป่วยหรื อตายมีอาการคล้ายคลึงกัน ใน
ระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน 

 การแจ้งและการดำเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามวรรคหนึ่ง และการกำหนดชนิด จำนวน และ
ลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์ตาม (2) และ (3) ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด 

 เมื่อมีสัตว์ตามวรรคหนึ่งป่วย ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมดไว้ภายในบริเวณที่สัตว์อยู่ และ
ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้น เมื่อมีสัตว์ตามวรรคหนึ่งตาย 
ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมซากสัตว์นั้นให้คงอยู่ ณ ที่ที่สัตว์นั้นตายและห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื ่นใด
เคลื่อนย้าย ชำแหละ หรือกระทำการอื่นใดแก่ซากสัตว์นั้น เว้นแต่มีการดำเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตาย ตามที่
อธิบดีประกาศกำหนดตามวรรคสอง หรือสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตาย โดยโรคระบาด 
หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น 

 มาตรา 12 เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา 11 หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วยหรือตาย โดยโรคระบาด 
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์จัดการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กำหนด 
 (2) ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้น ณ ที่ที่กำหนด ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจทำได้ให้ทำลายโดยวิธีอื่น  ตามที่
เห็นสมควร 
 (3) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือตาย 
ไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กำหนด 
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 มาตรา 13 เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา 11 หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วย หรือ
ตายโดยโรคระบาด นอกจากสัตวแพทย์มีอำนาจตามมาตรา ๔๐ แล้ว ให้มีอำนาจตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ 
รวมทั้งออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์จัดการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กำหนด หรือให้ได้รับการรักษา
ตามที่เห็นสมควร 
 (2) ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ณ ที่ที่กำหนด ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจทำได้ 
ให้ทำลายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร 
 (3) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือตาย  
ไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กำหนด หรือให้ได้รับการป้องกันโรคระบาดตามที่เห็นสมควร 
 (4) ทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็น
พาหะของโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์
หรือซากสัตว์ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของราคาสัตว์หรือซากสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีที่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ได้  จงใจกระทำ
ความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี 
 (5) กำจัดเช้ือโรคที่อาหารสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดตามวิธีการที่กำหนด 
 (6) ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคระบาดในที่ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 
ตามวิธีการที่กำหนด 

 มาตรา 14 เมื่อมีสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจา้ของป่วยหรือตายในที่ดินของบคุคลใดโดยรูว่้าเป็นโรคระบาดหรอื
โดยไม่รู้สาเหตุ ให้เจ้าของที่ดินนั้นมีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ ภายในเวลา
สิบสองช่ัวโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย และให้นำความในมาตรา 11 วรรคสอง มาใช้บังคับกับ
เจ้าของที่ดินด้วยโดยอนุโลม 

 ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย ชำแหละ หรือกระทำการอื่นใดแก่สัตว์หรือซากสตัว์ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่
มกีารดำเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามที่อธิบดีประกาศกำหนดตามมาตรา 11 วรรคสอง หรือสัตวแพทย์
ไดต้รวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น 

 ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด 
ให้สัตวแพทย์ทำลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และสัตว์หรือซากสัตว์อื่นที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการโดยวิธีอื่น
ตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป 

 เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง ให้กรมปศุสัตว์หรือเจ้าของที่ดินมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
เท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด 
 มาตรา 16 ห้ามมิให้บุคคลใดขุดซากสัตว์ที่ฝังไว้แล้วตามบทบัญญตัิแห่งพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือเป็นการดำเนินการโดยสัตวแพทย์ 
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 มาตรา 24 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ 
ผู้ใดทำการค้าหรอืหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
 (1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมปู่า สุนัข แมว 
 (2) นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่สำหรบัใช้ทำพันธ์ุ 
 (3) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (๑) หรือ (๒) 
 (4) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามทีร่ัฐมนตรีประกาศกำหนด 

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 

 มาตรา 31 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ใดนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่นำเข้า 
ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร 

 การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และวิธีการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 

 มาตรา 33 เมื่อปรากฏว่าท้องที่ใดภายนอกราชอาณาจักรมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้อธิบดีมีอำนาจ
ประกาศเพื่อชะลอการนำเข้าหรอืนำผา่นราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรอืซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้ครั้งละไม่เกินเก้าสบิวัน 
หากรัฐมนตรีเห็นสมควรอาจประกาศกำหนดห้ามการนำเข้า หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
จากท้องที่นั้นได้ 

3. กฎกระทรวง การนำเขา้ ส่งออก หรือนำผา่นราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2563 

 ข้อ 4 ให้ผู้รับใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสตัว์ หรือซากสัตว์ จัดการต่อสัตว์
หรือซากสัตว์อย่างเหมาะสมในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด และปฏิบัติตามที่สัตวแพทย์ประจำท่าเข้า
หรือสัตวแพทย์ประจำท่าออกกำหนดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

 ข้อ 7 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาด หรือเป็นพาหะของโรคระบาด 
ให้สัตวแพทย์ประจำท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจำท่าออกสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต นำเข้า  ส่งออก หรือนำผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ นำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ของกรมปศุสัตว์ 
หรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรอง หรือสถานที่ ที่สัตวแพทย์ประจำท่าเข้าหรือ
สัตวแพทย์ประจำท่าออกเห็นสมควร เพื่อสังเกตอาการของโรคระบาด 

 การนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร 

 ข้อ 9 ให้ผู้ประสงค์จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ยื่นคำขออนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์
เข้ามาในราชอาณาจักรต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกำหนดตามมาตรา 31 
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 ข้อ 11 ห้ามผู้ใดนำสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรออกจากยานพาหนะ เว้นแต่สัตวแพทย์
ประจำท่าเข้าน้ันได้ตรวจและอนุญาตแล้ว 

4. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการนำเขา้กุ้งทะเลเขา้มาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 

 ข้อ 4 นอกจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี ้ ให้ผู ้ที ่ประสงค์จะนำกุ ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) การนำเข้ากุ้งกุลาดำให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขออนุญาตนำสัตว์น้ำบางชนิด
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547  

 (2) การนำเข้ากุ้งขาวให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการนำเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์ม
เพาะเลี้ยงกุ้งขาว เพื่อการเพาะพันธ์ุและปรับปรุงสายพันธ์ุ พ.ศ. 2547 
 (3) การนำเข้ากุ้งฟ้าให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการนำเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์ม
เพาะเลี้ยงกุ้งขาว เพื่อการเพาะพันธ์ุและปรับปรุงสายพันธ์ุ พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม 

 ทั้งนี้ ในการยื่นคำขออนุญาตนำเข้ากุ้งฟ้า  กรมประมงจะพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะ เพื่อ
การศึกษาวิจัย โดยมีโครงการศึกษาวิจัยประกอบการขออนุญาต 

 ข้อ 5 การขอนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิตให้ผู้ยื่นคำขอแนบหนังสือรับรอง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
 (1) สำเนาหนังสือรับรองการปลอดเช้ือ SPF (Specific Pathogenic Free) จากหน่วยงานของรัฐที่มี
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายของ
ประเทศที่ส่งออกซึ่งแสดงว่า กุ้งทะเลที่นำเข้าปลอดเชื้อ โดยผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์และเลี้ยงในฟาร์มที่มี
ระบบ Biosecure ซึ่งได้มีการเฝ้าระวังโรคเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยไม่พบว่ามีการตายที่ผิดปกติ
ในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนส่งออกและรับรองการปลอดเชื้อ SPF (Specific Pathogenic Free) โดยใช้
การตรวจด้วยเทคนิค PCR หรือตรวจตามวิธีที่ OIE กำหนด โดยมีรายช่ือโรค ดังต่อไปนี้ 
 1. โรคจุดขาว (WSSV, White Spot Syndrome Virus) 
 2. โรคหัวเหลือง (YHV, Yellowhead Virus) 
 3. โรคทอร่า (TSV, Taura Syndrome Virus) 
 4. โรคแคระแกรน (IHHN, Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis) 
 5. โรคไอเอ็มเอ็น (IMN, Infectious myonecrosis) 
 6. โรคอื่นตามที่กรมประมงประกาศกำหนด 
 (2) สำเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำซึ่งมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออก หรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
โดยมีรายช่ือโรค ดังต่อไปนี้ 
 1. โรคจุดขาว (WSSV, White Spot Syndrome Virus) 
 2. โรคหัวเหลือง (YHV, Yellowhead Virus) 
 3. โรคทอร่า (TSV, Taura Syndrome Virus) 
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 4. โรคแคระแกรน (IHHN, Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis) 
 5. โรคไอเอ็มเอ็น (IMN, Infectious myonecrosis) 
 6. โรคอื่นตามที่กรมประมงประกาศกำหนด 
 ในกรณีนี้ให้เจ้าหน้าที่พิจารณากักกันเพื่อพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ 6 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคำขออนุญาตนำเข้ากุ ้งทะเลมีชีวิต หากผู้ยื่นคำขอไม่อาจนำ
หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมาประกอบคำขออนุญาตได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้  
 (1) ในการยื่นคำขออนุญาตนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิตที่ได้มาจากธรรมชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กักกัน
เพื่อพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 (2) ในการยื่นคำขออนุญาตนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิตที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง ห้ามมิให้พนักงานเจา้หน้าที่
ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอ 

 ข้อ 9 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคระบาด ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำ
มีเหตุอันควรสงสัยว่ากุ้งทะเลที่ขออนุญาตนำเข้าอาจมีเชื้อโรคระบาดหรือมาจากแหล่งที่มีเชื้อโรคระบาด 
แม้ว่าผู้ยื่นคำขอหนังสืออนุญาตจะนำหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมาแนบประกอบคำขออนุญาตแล้วกต็าม 
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำอาจกำเนินการสุ่มตัวอย่างกุ้งทะเลที่ขออนุญาตนำเข้า ตามวิธีการที่
กำหนดไว้ในระเบียบกรมประมงว่าด้วยการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประมง พ.ศ. 2553 เพื่อตรวจสอบได้ 

5. ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ พ.ศ. 2557 

หมวด 2 
การขออนุญาตนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจกัร 

 ข้อ 11 กรมประมงจะพิจารณาอนุญาตให้นำเข้ากุ้งทะเลที่ปลอดเช้ือเฉพาะเพื่อการเพาะพันธ์ุและกุ้ง
ทะเลนั้นต้องมาจากแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีแผนการดำเนินงานปรับปรุงพันธุ์กุ้ง
ทะเลซึ่งกรมประมงได้ประกาศรับรองแล้วเท่านั้น ยกเว้นกุ้งกุลาดำมีชีวิตที่ได้มาจากธรรมชาติ 

 ข้อ 12 ผู้ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธ์ุ  
ตามระเบียบนี้ หากประสงค์จะขอหนังสืออนุญาตนำกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการนำเข้ามาเพาะพนัธ์ุ 
ให้ดำเนินการยื่นคำขอตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตนำสัตว์น้ำบางชนิด
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ณ ส่วนอนุญาตและกำหนดมาตรการประมง  
สำนักบริหารจัดการด้านการประมง โดยให้ผู้ยื่นคำขอแนบเอกสารดังนี้  

 (1) สำเนาหนังสือแสดงการข้ึนทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธ์ุตามแบบ 
สพช./กท. 3 ท้ายระเบียบนี้ และบัญชีรายละเอียดการนำเข้าพ่อแม่พันธ์ุกุ้งทะเลเพื่อการเพาะพันธ์ุ ตามแบบ 
สพช./กท. 3-1 ท้ายระเบียบนี้         
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 (2) สำเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก  
โดยรับรองว่าไม่เป็นโรคตามรายช่ือโรคตามที่กรมประมงประกาศกำหนด 

 ข้อ 13 ให้ผู ้ยื ่นคำขอแจ้งความประสงค์ให้ชัดแจ้งว่าจะนำกุ ้งทะเลนั ้นเข้ามาในราชอาณาจักร  
โดยผ่านทางด่านศุลกากรใด ทั้งนี้ กรมประมงจะอนุญาตให้นำกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผ่านทาง 
ด่านศุลกากรดังต่อไปนี้เท่านั้น 
  (1) ด่านศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 
  (2) ด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
  (3) ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ ่
  (4) ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 
  (๕) ด่านศุลกากรอื่นตามทีก่รมประมงประกาศกำหนด 

  ข้อ 14 เมื่อได้รับหนังสืออนุญาต ผู้ขอจึงจะสามารถนำกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักรได้ 
และหากผู้รับอนุญาตประสงค์จะได้รับการยกเว้นเงินอากรนำเข้าในการนำเข้ากุ ้งทะเล ก็ให้ดำเนินการ  
ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นคำขอหนังสือรับรองยืนยันการนำเข้าสัตว์น้ำสำหรับทำพันธ์ุ 
พ.ศ. 25๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยื่นคำขอ ณ ส่วนอนุญาตและกำหนดมาตรการประมง สำนักบริหาร
จัดการด้านการประมง 

 ข้อ 15 เมื่อได้นำกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตต้องนำกุ้งทะเลที่นำเข้าไปกักกันโรค 
ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ เพื่อใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตรวจโรคตามตารางการสุม่เกบ็ตัวอย่างกุง้ทะเล
ที่นำเข้าท้ายระเบียบนี้   

 ข้อ 16 ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำประจำด่านศุลกากรที่นำเข้า ดำเนินการกักกันตามกฎหมาย  
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ โดยให้ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตรายงานผลการกักกันไปยัง 
ส่วนอนุญาตและกำหนดมาตรการประมง สำนักบริหารจัดการด้านการประมง และสถาบันวิจัยและพัฒนา  
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ภายหลังวันสิ้นสุดการกักกันโดยเร็ว 
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1. อำนาจของพนักงานเจ้าหนา้ท่ี ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

พนักงานเจ้าหนา้ท่ี  

 มาตรา 101 บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการการประมงมีความครบถ้วนและถูกต้อง 

 มาตรา 102 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ 
 (1) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือพนักงานของ
ผู้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา เพื่อประกอบการพิจารณา
ดำเนินการตามพระราชกำหนดนี้ 
 (2) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต หรือ
สถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตว์น้ำหรอืผลิตภัณฑ์สตัว์น้ำในระหว่าง
เวลาทำการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกำหนดนี้ 
 (3) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุม
ตามมาตรา ๗๖ ในระหว่างเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกำหนดนี้  
 (5) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึน ถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในระหว่างเวลาทำการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดนี้ 
 (6) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระ  ราชกำหนดนี้
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี 
 (7) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือวัตถุใด ๆ เพื่อนำไปตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์
เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกำหนดนี ้
 (8) ยึดหรืออายัดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
ที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 64 หรือมาตรา 65 
 (9) ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ์หรือสารอันตรายอื่นใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นยาเคมีภัณฑ์หรือ
สารอันตรายที่ใช้หรือจะใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 78 (4)  

 ในกรณีที่สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยดึ
หรืออายัดไว้ตาม (8) หรือ (9) มีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ำอื่นหรือ
สิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำ หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งทำลายหรือจัดการ
อยา่งอื่นตามที่เห็นสมควร 
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 เมื่อได้เข้าไปและทำการตรวจสอบตาม (2) หรือ (3) หรือค้นตาม (5) แล้ว ถ้ายัง ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
จะกระทำต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทำการของสถานที่นั้นก็ได้ 

 ให้อธิบดีมีอำนาจวางระเบียบในการปฏิบัติการตาม (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

 มาตรา 105 ในกรณีมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าผู้ใดกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
ตามพระราชกำหนดนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) บันทึกข้อมูลการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ และจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้และส่งมอบรายงานการตรวจสอบให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
 (2) สั่งยึดเครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีไว้หรือได้มาจากการทำการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั่งกักเรอืประมงไว้จนกว่าจะมีการพิจารณาและมีคำสัง่ตามหมวด 10 หรือหมวด 11 

 มาตรา 106 ให้อธิบดีมีอำนาจแต่งตั้งสมาชิกขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้ขึ้นทะเบียนตาม
มาตรา 25 (2) เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้ 

 ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดนี้
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอหรือกำหนด 

 หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และบัตรประจำตัวของบุคคลซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกครั้ง 

 มาตรา 107 ให้ เป็นหน้าที่ของอธิบดีต้องจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการตาม
พระราชกำหนดนี้ได้ตลอดเวลา แต่ในกรณีมีผู้ขอรับบริการนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทำการ ผู้ขอรับบริการ
ต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการพิเศษตามอัตราที่อธิบดีประกาศกำหนด 

 มาตรา 108 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อ
ผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 

 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบทีร่ัฐมนตรีประกาศกำหนด 

 มาตรา 109 ในการปฏิบัติการตามพระราชกำหนดนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่เป็นเจ้าพนั กงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 เพื ่อประโยชน์ในการจับกุมผู ้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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2. อำนาจของพนักงานเจ้าหนา้ท่ี ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

 อำนาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และสารวัตร 

 มาตรา 40 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด เมื่อปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่ามีเช้ือโรคระบาด 
หรือพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์แจ้งจำนวนสัตว์หรือซากสัตว์และ
ถ้าเห็นสมควรจะให้นำสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาเพื่อให้สัตวแพทย์ทำการตรวจโรค เก็บตัวอย่างป้องกันโรคระบาด 
หรือทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ก็ได้ 
 (2) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสตัว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ที่ที่เห็นสมควรตามความจำเป็น
เพื่อตรวจโรค 
 (3) เรียกตรวจยานพาหนะ หรือเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อื่นใดเพื่อตรวจโรค เก็บตัวอย่างป้องกัน
โรคระบาด หรือทำเครื ่องหมายประจำตัวสัตว์ ในการนี้ให้สัตวแพทย์มีอำนาจสั ่งเป็นหนังสือ ให้เ จ้าของ
ยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่อื่นใด ทำความสะอาดและทำลายเช้ือโรคระบาดหรือพาหะของ โรคระบาด
ในที่ที่มีเช้ือโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเช้ือโรคระบาด ตามวิธีการที่กำหนด ทั้งนี้ การเข้าไปในอาคารหรือสถานที่
ดังกล่าว ให้กระทำได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือในเวลาทำการของอาคารหรือสถานที่นั้นและ
หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้ 
 (4) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ หรือสิ่งของใด ๆ ที่เป็นของกลางและถูกยึดหรืออายัดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาด หรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้มีอำนาจ
ดำเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือการดำเนินการดังกล่าว 
ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ 
 (5) ทำลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาดตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาสิ่งของแก่เจ้าของตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง เว้นแต่กรณีที่เจ้าของได้จงใจกระทำความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี 

 การดำเนินการของสัตวแพทย์ตามวรรคหนึง่ ให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้สัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 41 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้สารวัตรมีอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เข้าไปในสำนักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 
เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืน หรื อไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือจับกุมผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยไม่ต้องมีหมายค้น ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 



หน้า | 34  
 

   (ก) เมือ่ปรากฏความผิดซึง่หน้ากำลังกระทำในอาคารหรือสถานที่นั้น 
  (ข) เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้น 
ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น 
   (ค) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น ประกอบกับ
ต้องมีเหตุอันควรเช่ือว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สัตว์หรือซากสัตว์ หรือพยานหลักฐานน้ัน
จะถูกโยกย้าย ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 
   (ง) เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับได้ 
โดยไม่ต้องมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ 
 (3) สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเพื่อตรวจค้นยานพาหนะในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 (4) จับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมีหมายจับ เมื่อปรากฏว่ามีการกระทำ
ความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุอื่นที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ เพื่อส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 (5) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
 (6) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา 42 วรรคสาม 

 ในการนี้ให้สารวัตรมีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
จากเจ้าของอาคารหรือสถานที่ หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นได้ 

 การดำเนินการตาม (1) หรือ (2) ให้กระทำได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือในเวลาทำการของ
สำนักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ หรือของอาคาร หรือ
สถานที่นั้น ทั้งนี้ หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้ 

 การดำเนินการตาม (1) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อย ต้องกำหนด
ถึงการแสดงความบริสุทธ์ิก่อนการเข้าไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปให้แก่เจ้าของสำนักงาน หรื อ
สถานประกอบการ และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา 

 การค้นและการจับตามมาตราน้ี ใหส้ารวัตรปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 การดำเนินการของสารวัตรตามมาตราน้ี ใหผู้้ทีเ่กี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร 

 มาตรา 42 ให้สารวัตรมีอำนาจยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร 
เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด  
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 ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์
ทำลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด 

 ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งได้นำเข้า หรือนำผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา 31 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 หรือมาตรา 33 ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) กรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดหรือมิได้เป็นพาหะของโรคระบาด ให้สารวัตร
มีอำนาจสั่งให้เจ้าของ ผู้นำเข้าหรือนำผ่านส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปยังประเทศต้นทาง ทั้งนี้ การดำเนินการ
ส่งกลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด 
 (2) กรณีที่วิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระทำได้โดยง่ายหรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าสัตว์หรือซากสัตว์
ดังกล่าวเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ทำลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้นหรือจัดการโดย
วิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือทำลาย ให้เจ้าของ ผู้นำเข้าหรือนำผ่านสัตว์หรือซากสัตว์เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

 มาตรา 43 สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา 42 วรรคสาม (1) ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่ปรากฏเจ้าของ ผู้นำเข้าหรือนำผ่าน หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้นำเข้าหรือนำผ่าน
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศหาตัวบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ การออกประกาศให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด 
 (2) เจ้าของ ผู้นำเข้าหรือนำผ่านไม่ส่งกลับหรือไม่สามารถส่งกลับไปยังประเทศต้นทางภายในเวลา
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งให้ส่งกลับ 

 ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา 42 วรรคสาม (1) เป็นของเสียง่ายหรือถ้าเก็บไว้ จะเป็นการเสี่ยง
ต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี
จะจัดการขายทอดตลาดเสียก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา 46 วรรคสอง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอำนาจจัดการ
ขายทอดตลาดสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา 47 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้สารวัตรเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติหน้าที ่ของสัตวแพทย์หรือสารวัตรตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้แสดงบัตร
ประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 บัตรประจำตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด 
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3. อำนาจของพนักงานเจ้าหนา้ท่ี ตามกฎกระทรวง การนำเขา้ ส่งออก หรือนำผา่นราชอาณาจักรซึ่งสัตว์
หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2563 

 การนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร 

 ข้อ 10 เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรมาถึงท่าเข้า ให้สัตวแพทย์ประจำท่าเข้า
ตรวจสอบหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรอืหนังสอืรบัรองสขุศาสตร์ซากสัตว์ฉบับภาษาองักฤษ ซึ่งออกโดยสัตวแพทย์
ผู้มีหน้าที่และอำนาจของประเทศที่นำสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมา และเอกสารหรือหลักฐานประกอบการนำสัตว์
หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรจากผู้นำเข้า ตรวจสอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ชนิด และจำนวนของสัตว์
หรือซากสัตว์ อาการทางกายภาพของสัตว์ สภาพของซากสัตว์ ความปกติเรียบร้อยของภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือ
กักขังว่าเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคระบาด หรือเหมาะสมในการรักษาคุณภาพซากสัตว์  
แล้วให้บันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน 

 ข้อ 13 สัตวแพทย์ประจำท่าเข้ามีหน้าที่และอำนาจตรวจโรค หรือเก็บตัวอย่างจากสัตว์หรือซากสัตว์
ที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือจากภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือกักขังเพื่อทดสอบโรค ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรอืเป็นพาหะของโรคระบาด 
 (2) มาจากฝูงสัตว์ที่เป็นโรคระบาด 
 (3) ไม่มีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์กำกับมาพร้อมกับสัตว์ หรือ
ซากสัตว์ที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์
แต่การรับรองนั้นไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขการนำสัตว์ หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรที่อธิบดีกำหนด 
 (4) เหตุอื่นใดตามที่สัตวแพทย์ประจำท่าเข้าเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

 ข้อ 14 ในกรณีที ่ส ัตวแพทย์ประจำท่าเข้าเก ็บตัวอย่างจากสัตว์หรือซากสัตว์ที ่จะนำเข้าใน
ราชอาณาจักร หรือจากภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือกักขังเพื่อทดสอบโรคตามข้อ 13 เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ประจำท่าเข้าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับ ใบอนุญาตกักสัตว์ไว้
สังเกตอาการภายในระยะเวลาไม่เกินหกสบิวัน หรือกักซากสัตว์ไว้ภายในระยะเวลาไม่เกนิสิบห้าวัน ณ สถานกักกันสัตว์
หรือที่พักซากสัตว์ของกรมปศุสัตว์ หรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรอง หรือสถานที่ที่
สัตวแพทย์ประจำท่าเข้าเห็นสมควร ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว อาจขยายเวลากักสัตว์ออกไปได้อีกครั้งละไมเ่กนิสามสบิวัน หรือกักซากสัตว์ไว้ได้อีกครั้งละไม่เกินสบิหา้วัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

 ในกรณีที่มีสัตว์ป่วยหรือตายระหว่างการกักสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้สัตวแพทย์
ประจำท่าเข้าทราบเพื่อพิจารณาสั่งการใด ๆ เพื่อการควบคุมโรคระบาด 
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 เมื่อครบกำหนดเวลาที่สั่งกักสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งแล้ว หรือเมื่อผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการไม่ปรากฏว่าสัตว์หรือซากสัตว์เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ประจำท่าเข้า
สั่งยกเลิกการกักสัตว์หรือซากสัตว์ 

 ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลควบคุมสัตว์หรือซากสัตว์ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
ตามวรรคหนึ่งและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว 

 ข้อ 15 ในกรณีที่สัตวแพทย์ประจำท่าเข้าตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร  
ทางกายภาพตามข้อ 10 แล้วเห็นว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด หรือในกรณีที่
ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามข้อ 14 ปรากฏว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาดหรือ
เป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ประจำท่าเข้าดำเนินการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น หรือจัดการโดยวิธีอื่น
ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด 

 ให้สัตวแพทย์ประจำท่าเข้าดำเนินการเองหรือสั่งใหผู้้รบัใบอนุญาตดำเนินการทำลายภาชนะ สิ่งห่อหุ้ม
หรือกักขังสัตว์หรือซากสตัว์ หรือทำลายเช้ือโรคที่ยานพาหนะหรือภาชนะสิ่งห่อหุ้ม หรือกักขังดังกล่าวก่อนทีจ่ะ
อนุญาตให้นำออกไปนอกพื้นที่ท่าเข้าโดยวิธีการตามที่เห็นสมควร โดยให้ ดำเนินการภายในพื้นที่ท่าเขา้ หรือ 
ณ สถานที่ที่สัตวแพทย์ประจำท่าเข้ากำหนด 

4. อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายหรือจัดการโดยวิธีอ่ืนซึ่งสัตว์
หรือซากสัตว์ท่ีนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 การทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร 

 ข้อ 7 ในกรณีที่ตรวจพบว่าสัตว์เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ทำลายสัตว์
ที่เป็นโรคระบาด หรือเป็นพาหะของโรคระบาด ดังนี้ 
 (1) ใช้สารเคมีใหส้ัตว์กิน ฉีด แช่ หรือสูดดมเข้าร่างกายสัตว์เพื่อให้สัตว์นั้นตายโดยไม่ทรมาน 
 (2) ทำลายสัตว์ด้วยปืนชนิดยิงสัตว์โดยเฉพาะ ยิงสัตว์นั้นใหต้าย 
 (3) ทำลายด้วยอาวุธปืนตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปนื และสิง่เทียมอาวุธปืน 
 (4) กรณี นก ไก่ เป็ด ห่าน ให้ดำเนินการตาม (1) หรอืใช้วิธีการดึงคอให้สัตว์ตาย 
 (5) ทำลายสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามที่สัตวแพทย์กำหนด 

 ซากสัตว์ซึ่งได้จากการทำลายตามวรรคหนึ่ง ให้สัตวแพทย์ผู้ทำลายดำเนินการทำลายซากสัตว์นั้น 
ตามวิธีการที่กำหนดไว้ข้อ 8 

 ข้อ 8 ในกรณีที่ตรวจพบว่าซากสัตว์เป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ทำลายซากสัตว์ที่เป็น
พาหะของโรคระบาด ดังนี้ 
  (1) ฝังซากสัตว์โดยให้ส่วนบนสุดของซากสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และถ้าเป็น
ซากสัตว์ใหญ่ เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ หรือซากสัตว์ที่มีจำนวนมาก ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดิน
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ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และใช้สารเคมีที่สามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่าง ๆ  โดยการแช่ ราด 
หรือโรยที่ส่วนต่าง ๆ ของซากสัตว์นั้นจนทั่ว รวมถึงบริเวณปากหลุมที่ฝังซากสัตว์นั้นด้วยหรือ 
 (2) ใช้ไฟเผาทำลายซากสัตว์นั้นให้ไหม้จนสิ้น หรอื 
 (3) ใช้วิธีการทำลายซากสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามที่สัตวแพทย์กำหนด 

 การจัดการโดยวิธีอื่น 

 ข้อ 9 ซากสัตว์ที่นำเข้าโดยได้รับอนุญาตตามมาตรา 31 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 หากตรวจพบ
เชื้อโรคระบาดตามบัญชีเชื้อโรคระบาดที่สามารถส่งกลับซากสัตว์ไปยังประเทศต้นทางได้แนบท้ายระเบียบนี้ 
ให้สามารถส่งกลับซากสัตว์ดังกล่าวไปยังประเทศต้นทางได้ 

 ข้อ 11 กรณีที่สัตวแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า ซากสัตว์ที่ได้จากการทำลายสัตว์ตามข้อ 7 หรือซากสัตว์
ที่จะต้องทำลายตามข้อ 8 นั้น ซากสัตว์ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนยังมีคุณค่าสามารถนำซากสัตว์ดังกล่าว
ไปบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้โดยปลอดภัย ให้แจ้งเจ้าของหรือผู้นำเข้าหรอืนำผ่านสัตว์หรือซากสัตว์ทราบ และ
ให้ดำเนินการตามวิธีการที่กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งการนำซากสัตว์นั้นไปเป็น
อาหารเลี้ยงสัตว์ สำหรับซากสัตว์ส่วนที่ไม่ต้องการให้ทำลายเสียให้สิ้น ตามวิธีการในข้อ 8 

 ข้อ 12 ให้สัตวแพทย์จัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคที่อุปกรณ์ เครื่องมือ บริเวณที่ปฏิบัติการ
ทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ หรือการจัดการโดยวิธีอื่น ตามความในหมวด 1 และหมวด 2 เพื่อเป็นการกำจัดเช้ือโรค
ในสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการตรวจโรค การรักษาและดูแลสัตว์ การเก็บรักษาซากสัตว์หรือค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการยึด การอายัด การทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ ตามระเบียบนี้ ให้เจ้าของ
ผู้นำเข้าหรือนำผ่านสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น 
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 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในกุ้งทะเลมีชีวิต มิให้มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย 
ในการนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิตจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต ซึ่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กำหนดให้ผู้ที่
จะนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซ้ึ่งอธิบดี
มอบหมายทุกครั้งที่นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร กรณีสัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ำให้ขออนุญาตที่
ด่านตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเข้า-ท่าออกสัตว์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้  ตามระเบียบการนำเข้ากุ ้งทะเลเข้ามาใน
ราชอาณาจักรของกรมประมง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการปลอดเชื้อ SPF (Specific Pathogenic Free) 
และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (Health Certificate) ซึ่งมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรอง
กรณีสัตว์น้ำมีชีวิต ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายของประเทศที่ส่งออก  ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำทา่เข้า 
เพื่อยืนยันว่ากุ้งทะเลมีชีวิตที่นำเข้ามาน้ัน เป็นกุ้งทะเลที่ปลอดเช้ือ โดยผ่านการคัดเลือกสายพันธ์ุและเลี้ยงใน
ฟาร์มที่มีระบบ Biosecure ซึ่งได้มีการเฝ้าระวังโรคเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่พบว่ามีการตาย
ที่ผิดปกติในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนส่งออกและรับรองการปลอดเช้ือ SPF (Specific Pathogenic Free) โดย
ใช้การตรวจด้วยเทคนิค PCR หรือตรวจตามวิธีที ่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE : World 
Organisation for Animal Health or Office International des Epizooties) กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคระบาดสัตว์ หากตรวจพบโรคดังกล่าวในสัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ำนำเข้าพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึด 
ทำลาย หรือส่งกลับสัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ำนั้นได้ โดยไม่มีค่าชดใช้ อีกทั้งผู้นำเข้าหรือผู้ลักลอบนำเข้าอาจจะมี
ความผิดตามกฎหมาย 

 ดังนั้นในการนำเข้ากุง้ทะเลมีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจกัรนั้น จึงมีระยะเวลาในการดำเนินการ แบ่งออกเปน็ 
3 ระยะ ดังนี้ 
 1. ระยะก่อนวันนำเข้า 
 2. วันนำเข้า 
 3. ระยะหลังวันนำเข้า 

 ซึ่งแต่ละข้ันตอนน้ันจะมรีายละเอียด การดำเนินงานและเอกสารประกอบต่าง ๆ รายละเอียดดงันี้ 
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 1.1 การเตรียมเอกสารหลักฐานก่อนวันนำเข้าสำหรบัผู้ขออนุญาตนำเข้า 

 ในขั้นตอนก่อนวันนำเข้านั้นจะเป็นช่วงระยะเวลาก่อนวันนำเข้า ซึ่งผู้ประกอบการนำเข้า/เจ้าของ
สถานกักกันสัตว์น้ำกุ้งทะเลมีชีวิต/ตัวแทนออกของ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
 1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือตัวแทนออกของบคุคลธรรมดา ตัวแทนออกของนิติบุคคล 
 2. ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ใช้งานในระบบ Fisheries Single Window (FSW) เรียบร้อยแล้ว 
 3. สถานกักกันสัตว์น้ำกุ้งทะเลมีชีวิตที่จะนำเข้า ผ่านการรับรองจากกรมประมง เรียบร้อยแล้ว และ
ยังไม่หมดอายุ 

 เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต 
 1. ใบกำกับสินค้า (Invoice) 
 2. ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) 
 3. สำเนาหนังสือรับรองการปลอดเช้ือ SPF (Specific Pathogenic Free) และสำเนาหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตว์น้ำ (Health Certificate) จากหน่วยงานของร ัฐที ่ม ีอำนาจหน้าที ่ตามกฎหมาย หรือจาก
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายของประเทศที่ส่งออก 
 4. สำเนาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำกุ้งทะเลมีชีวิตที่จะนำเข้า ผ่านการรับรองจากกรมประมง 
เรียบร้อยแล้ว และยังไม่หมดอายุ 
 5. สำเนาหนังสือรับรองยืนยันการนำเข้าสัตว์น้ำสำหรับทำพันธ์ุ 
 6. สำเนาหนังสือแสดงการข้ึนทะเบียนฟาร์มเพาะพันธ์ุกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธ์ุ (สพช./กท.3) 
 7. Packing list (ถ้ามี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนวัน
นำเข้า 
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ตัวอย่างเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตนำเขา้กุ้งทะเลมีชีวิต 

1. ใบกำกับสินค้า (Invoice) 

 

รูปที่ 7 ตัวอย่างใบกำกับสินค้า (Invoice) 
 



หน้า | 43  
 

2. ใบตราสง่สินค้าทางอากาศ (Air Waybill) 

 

 

รูปที่ 8 ตัวอย่างใบตราสง่สินค้าทางอากาศ (Air Waybill) 
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3. ตัวอย่างหนังสือรับรองการปลอดเช้ือ SPF (Specific Pathogenic Free) และหนังสือรับรองสขุภาพสัตว์นำ้ 
(Health Certificate) จากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายของประเทศที่ส่งออก 

 สำเนาหนังสือรับรองการปลอดเชื ้อ SPF (Specific Pathogenic Free) และสำเนาหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตว์น้ำ (Health Certificate) จากหน่วยงานของร ัฐที ่ม ีอำนาจหน้าที ่ตามกฎหมาย หรือจาก
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายของประเทศที่ส่งออก ต้องถูกต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขการอนุญาตให้นำกุ้งทะเลมีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการนำเข้ากุ้งทะเล
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 ดังตัวอย่างรูปด้านล่าง 

 
รูปที่ 9 ตัวอย่างหนังสือรบัรองการปลอดเช้ือ SPF (Specific Pathogenic Free) และหนงัสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ                                       
 (Health Certificate) 
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รูปที่ 10 ตัวอย่างหนังสือรับรองการปลอดเช้ือ SPF (Specific Pathogenic Free) และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ  
 (Health Certificate) 
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4. หนังสอืรบัรองสถานกกักันสัตว์น้ำกุ้งทะเลมีชีวิตที่จะนำเข้า  

 สำเนาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำกุ้งทะเลมีชีวิตที่จะนำเข้า และผ่านการรับรองจากกรมประมงนั้น
ต้องสามารถตรวจสอบได้ และสถานะยังไม่ขาดอายุ ณ วันที่ขอนำเข้า ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง 

 

รูปที่ 11 ตัวอย่างหนงัสอืรบัรองสถานกกักันสัตว์น้ำกุ้งทะเลมีชีวิตที่จะนำเข้า 
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5. หนังสอืรบัรองยืนยันการนำเข้าสัตว์น้ำสำหรบัทำพันธ์ุ 

 ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื ่นคำขอและการออกหนังสือรับรองยืนยันการนำเข้าสัตว์น้ำ
สำหรับทำพันธุ์ พ.ศ. 2547 ผู้นำเข้าจะต้องใช้หนังสือรับรองตามระเบียบนี้ประกอบในการยื่นขอรับหนงัสือ
อนุญาตนำเข้าด้วย ซึ่งหนังสือรับรองยืนยันการนำเข้าสัตว์น้ำสำหรับทำพันธ์ุ 1 ฉบับ จะใช้ประกอบในการยื่น
ขอรับหนังสืออนุญาตนำเข้าได้เพียง 1 ครั้ง ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง 

 

รูปที่ 12 ตัวอย่างหนงัสอืรบัรองยืนยันการนำเข้าสัตว์น้ำสำหรบัทำพันธ์ุ 
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6. หนังสอืแสดงการข้ึนทะเบียนฟารม์เพาะพันธ์ุกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธ์ุ (สพช./กท.3) 

 ตามระเบียบกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพนัธ์ุ 
พ.ศ. 2557 ผู ้ที ่จะยื ่นหนังสือขออนุญาตนำเข้า จะต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงการขึ ้นทะเบียนฟาร์ม
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธ์ุด้วย ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง 

 

 

รูปที่ 13 ตัวอย่างหนังสือแสดงการข้ึนทะเบียนฟาร์มเพาะพันธ์ุกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธ์ุ (สพช./กท.3) 
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7. Packing list  

 

 

รูปที่ 14 ตัวอย่าง Packing list  
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 1.2 ขั้นตอนปฏิบัตสิำหรบัเจ้าหนา้ท่ีก่อนวันนำเข้า 

 ผู้ประกอบการนำเข้า/เจ้าของสถานกักกันสัตว์น้ำกุ้งทะเลมีชีวิต/ตัวแทนออกของ ต้องยื่นคำขอ 
ใบคำขออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (ชื่อย่อ DOF 1) อ้างอิงในระบบ Fisheries Single 
Window (FSW) DOF0102001 และแบบคำขออนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์เข้า ออก ผ่านราชอาณาจักรไทย (นำเข้า) 
(ร.1/1) อ้างอิงในระบบ FSW DOF0102003 โดยจะต้องขออนุญาตก่อนวันนำเข้าอย่างน้อย 2 วันทำการ 
พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารประกอบการขออนุญาตนำเข้าด้วย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร และมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าไปทำการกักกันสัตว์น้ำ ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ หรือติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำพื้นที่อื่น ในกรณีที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ไม่สามารถไปกักกันสัตว์น้ำได้ด้วยตนเองโดยง่าย อย่างไรก็ตามเที่ยวบินขนส่งกุ้งทะเลมีชีวิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาสยานสุวรรณภูมิจะประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโดยตรง เพื่อแจ้ง
รายละเอียดการนำเข้าให้ทราบโดยเร็วที่สุด 

 พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาความตรวจสอบความถูกต้องของคำขออนุญาตนำเข้าและเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตนำเข้า กรณีคำขออนุญาตนำเข้าและเอกสารประกอบการขออนุญาตนำเข้าถูกต้อง 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับคำขออนุญาตนำเข้า และกรณีคำขออนุญาตนำเข้าหรือเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตนำเข้าไม่ถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งคำขออนุญาตนำเข้าและเอกสารประกอบการขออนุญาตนำเข้า
คืนให้ผู ้ยื ่นคำขออนุญาตนำเข้า และให้ผู ้ยื ่นคำขออนุญาตนำเข้าแก้ไขคำขออนุญาตนำเข้าหรือเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตนำเข้าให้ถูกต้อง และยื่นคำขออนุญาตนำเข้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ความถูกต้องใหม่อีกครั้ง ตามกระบวนงาน ดังนี้ 
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รูปที่ 15 กระบวนการดำเนินการก่อนวันนำเข้า 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ผู้ประกอบการนำเข้า/เจ้าของสถานกักกันสัตว์น้ำ/ตัวแทน
ออกของ ยื่นคำขออนุญาตนำเข้า ผ่านระบบ FSW ก่อนวัน

นำเข้าอย่างน้อย 2 วันทำการ 

พนักงานเจา้หน้าที่พจิารณาความถูกต้องของเอกสาร 

ผู้ประกอบการนำเข้า/เจ้าของสถานกักกันสัตว์น้ำ/
ตัวแทนออกของ แก้ไขคำขออนุญาต 

พนักงานเจา้หน้าที่รับเร่ือง/จัดทำใบอนุญาตนำเข้า
เสนอ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ พจิารณา ลงนาม 

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ ลงนาม 

พนักงานเจา้หน้าที่ ออกเลขใบอนุญาตนำเข้า 

ผู้ประกอบการนำเข้า/เจ้าของสถานกักกันสัตว์น้ำ/ตัวแทนออกของ ได้รับ 
1. ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้ (DOF 2) 
2. ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (นำเข้า) (ร.6) 
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ตัวอย่าง หนังสอืขอความอนุเคราะห์ควบคุมและตรวจสอบการกักกันการกุ้งทะเลมีชีวิต 

รูปที่ 16 ตัวอย่างหนงัสอืขอความอนุเคราะห์ควบคุมและตรวจสอบการกักกันการกุ้งทะเลมีชีวิต 
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รูปที่ 17 ตัวอย่างหนงัสอืขอความอนุเคราะห์ควบคุมและตรวจสอบการกักกันการกุ้งทะเลมีชีวิต 
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 2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหนา้ท่ี 

 ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันนำเข้านั้นจะเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่เที่ยวบินที่
แจ้งนำเข้าลงจอด ซึ่งผู้ประกอบการนำเข้า/เจ้าของสถานกักกันสัตว์น้ำกุ้งทะเลมีชีวิต/ตัวแทนออกของ จะต้อง
ดำเนินการจัดทำคำขอแจ้งตรวจสินค้า เพื่อแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า
ที่นำเข้า เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำเอกสารประกอบการนำเข้ามาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  

 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกครั้ง พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการกักกันและบนัทึก
การเปิดตรวจสอบสัตว์น้ำ และเมื่อจัดทำบันทึกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการปิดผนึกซีลที่
ประตูของรถยนต์หรือยานพาหนะที่ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายกุ ้งทะเลมีชีวิตไปยังสถานกักกันสัตว์น้ำ หรือติด
สติ๊กเกอร์ที่กล่องหรือภาชนะบรรจุกุ้งทะเลมีชีวิต ในกรณีที่ขนย้ายกุ้งทะเลมีชีวิตทางอากาศ โดยเที่ยวบิน
ภายในประเทศ พร้อมทั้งติดต่อประสานงานด่านตรวจสัตว์น้ำในพื้นที่ที่สถานกักกันสัตว์น้ำกุ้งทะเลมีชีวิตนั้นตั้งอยู่ 

 เอกสารประกอบการนำเขา้ ณ วันท่ีนำเขา้กุ้งทะเลมีชีวิต 
1. ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF 2) 
2. ใบแจ้งอนมุัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (นำเข้า) (ร.6) 
3. ใบแจ้งตรวจสินค้า 
4. ใบกำกับสินค้า (Invoices)  
5. หนังสอืรบัรองการปลอดเช้ือ SPF (Specific Pathogenic Free) และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ 
(Health Certificate) จากหน่วยงานของรัฐทีม่ีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือจากหอ้งปฏิบัติการที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานของรฐั ตามกฎหมายของประเทศที่สง่ออก 
6. สำเนาหนงัสอืรบัรองยืนยันการนำเข้าสัตว์น้ำสำหรบัทำพนัธ์ุ 
7. สำเนาหนงัสอืแสดงการข้ึนทะเบียนฟาร์มเพาะพันธ์ุกุง้ทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธ์ุ (สพช./กท.3) 
8. สำเนาหนงัสอืรบัรองสถานกกักันสัตว์น้ำกุ้งทะเลมีชีวิตที่จะนำเข้า ผ่านการรบัรองจากกรมประมง เรียบรอ้ย
แล้ว และยังไม่หมดอายุ (ตรน.6) 
9. ใบตราสง่สินค้าทางอากาศ (Air Waybill) 
10. Packing list (ถ้ามี) 
11. ใบขนสินค้าขาออก จากประเทศต้นทางบรรทุก (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติวันนำเข้า 
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รูปที่ 18 กระบวนการดำเนินงาน ณ วันนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต 

 

ผู้ประกอบการนำเข้า/เจ้าของสถานกักกันปลาสัตว์น้ำ/ตัวแทนออกของ ดำเนินการพิธีการศุลกากร 

ผู้ประกอบการนำเข้า/เจ้าของสถานกักกันสัตว์น้ำ/ตัวแทนออกของ 

ดำเนินการจัดทำคำขอแจ้งตรวจสินค้า เพ่ือแจง้วัน-เวลา ที่ต้องการให้

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสินค้าท่ีนำเข้า 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีดำเนินการตรวจสอบคำขอแจ้งตรวจสินค้า 

และจัดทำใบแจ้งตรวจสินค้า 

ผู้ประกอบการนำเข้า/เจ้าของ 

สถานกักกนัสัตว์น้ำ/ตัวแทนออกของ 

แก้ไขคำขอแจ้งตรวจสินค้า 

ผู้ประกอบการนำเข้า/เจ้าของสถานกักกันสัตว์น้ำ/ตัวแทนออกของ 

นำเอกสารมาแจ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีด่านตรวจสัตว์น้ำ เพ่ือตรวจสอบ

เอกสารและกุ้งทะเลท่ีนำเข้า 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี  

- จัดทำบันทึกการกักกันและบันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้ำ ในระบบ FSW (พิมพ์ 2 แผ่น ให้ผู้นำเข้าและ

เจ้าหน้าท่ีลงนาม และให้สถานกักกันสัตว์น้ำเก็บไว้ 1 ชุด ด่านตรวจสัตว์น้ำเก็บไว้ 1 ชุด) 

- ปิดผนึกซีลยานพาหนะท่ีขนย้ายสัตว์น้ำ  

พนักงานเจ้าหน้าท่ี  

- เข้ากักกันสัตว์น้ำ ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ  

- ตัดซีล  

- ตรวจนับจำนวนกล่อง/จำนวนสัตว์น้ำ พรอ้มบันทึกภาพ

การควบคมุการปล่อยกุ้งทะเลลงบอ่ 

- บันทึกแบบฟอรม์รายงานการตรวจสอบการกักกันสัตว์น้ำฯ 

กรณีท่ีสถานกักกันสัตว์นำ้กุ้งทะเลอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีด่านตรวจสัตว์น้ำ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมริับผิดชอบ 

กรณีท่ีสถานกักกันสัตว์น้ำกุ้งทะเลไม่ไดอ้ยู่ในพ้ืนท่ีท่ีด่านตรวจสัตว์น้ำ  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมริับผิดชอบ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี  

- ติดต่อประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีด่านตรวจสัตว์น้ำ

พ้ืนท่ีอื่น เพ่ือขอความอนุเคราะห์เข้าควบคมุการกักกันกุ้ง

ทะเลมีชีวิต(แจ้งรายละเอียดการนำเข้า/เท่ียวบิน

ภายในประเทศท่ีขนส่งกุ้งทะเลมีชีวิต)  

 

- จัดทำใบแจ้งการตรวจ/ใบนำส่งตัวอย่าง ในระบบ FSW 

- ส่งหนังสือขอแจ้งข้อมูลการนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิตจากต่างประเทศให้หน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรค เพ่ือเข้า

สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์โรค 

(ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝ่ังพังงา, ฉะเชิงเทรา) 
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ตัวอย่างเอกสารประกอบการนำเข้า ณ วันนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต 

1. ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF 2) 

 

รูปที่ 19 ใบอนญุาตให้นำเข้าสัตว์นำหรอืผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF 2) หน้า 1 
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รูปที่ 20 ใบอนญุาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรอืผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF 2) หน้า 2 
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2. ใบแจ้งอนมุัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (นำเข้า) (ร.6) 

 

รูปที่ 21 ใบแจง้อนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (น้ำเข้า) (ร.6) หน้า 1 
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รูปที่ 22 ใบแจง้อนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (นำเข้า) (ร.6) หน้า 2 
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3. ใบแจ้งตรวจสินค้า 

 

รูปที่ 23 ใบแจง้ตรวจสินค้า (FGIN) หน้า 1 
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รูปที่ 24 ใบแจง้ตรวจสินค้า (FGIN) หน้า 2 

 



หน้า | 62  
 

4. ใบขนสินค้าขาเข้า 

 

รูปที่ 25 ใบขนสินค้าขาเข้า 
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 2.2 การบันทึกข้อมูลและเอกสารบันทึกการกักกันและเอกสารบันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้ำใน
ระบบ Fisheries Single Window (FSW)  

 ในขั้นตอนวันนำเข้านั้น หลังจากที่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการนำเข้า
ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย และได้อนุญาตให้นำกุ้งทะเลมีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้ำจะต้องดำเนินการออกเอกสารกักกันกุ้งทะเลมีชีวิตนำเข้าในระบบ  FSW ก่อนที่จะนำกุ้งทะเลมีชีวิต
ไปกักกันไว้ที่สถานกักกันสัตว์น้ำ โดยเอกสารที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ตรวจสอบกุ้งทะเลมีชีวิตนำเข้าและให้ผู้นำเข้า
ลงนามรับทราบ ประกอบด้วย 
 1. บันทึกการกักกัน 
    2. บันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้ำ 
 3. รายงานการตรวจสอบการกกักันสัตว์น้ำมีชีวิตและซากสตัว์น้ำ 

 บันทึกการกักกันและบันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้ำนั้นเป็นเอกสารที่ ต้องจัดทำในระบบ FSW 
มีข้ันตอนในการดำเนินการพอสังเขปดังนี้ 

 1. เลือกระบบการตรวจปล่อยสินค้า และเลือกตรวจปล่อยสนิค้า 

 2. เลือกด่านตรวจสัตว์น้ำที่นำเข้า > กรอกเลขใบอนุญาต > ช่ือผู้นำเข้า > เลือกวันที่นำเข้า > กดค้นหา 

    3. หลังจากที่กดค้นหาแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรปูด้านล่าง จากนั้นเลอืกไอคอนกักกัน  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

3 

1 

2 

3 
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 4. ระบบจะปรากฏหน้าจอสำหรับการจัดทำบันทึกการกักกัน หน่วยงานที่กักกัน > เลขที่ใบกักกัน
สินค้า > วันที่จัดทำบันทึกกักกัน > วันที่นำเข้า  

 จากนั้นให้เจ้าหน้าที่กดเลือกการตรวจสอบเอกสาร ผ่าน > ระบุหมายเลขซีลที่จะใช้ล็อคประตูตู้
ยานพาหนะ/หมายเลขสติ๊กเกอร์ทีต่ิดบนกลอ่งบรรจุกุง้ทะเลมชีีวิต ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิที่นำเข้าสนิค้า 
ให้แก้ไขเที่ยวบินที่ช่อง ช่ือ/หมายเลขยานพาหนะ ให้ถูกต้องตรงกับใบขนสินค้าขาเข้า > และเลือกเปิดตรวงสินค้า 

 5. ระบุจำนวนน้ำหนักตามใบขนสินค้าขาเข้า (หน่วยนับเป็น KGM=กิโลกรัม) > จำนวนกล่องสินค้าที่นำเข้า 
ตามใบขนสินค้าขาเข้า (หน่วยนับเป็น BX = กล่อง) > ระบุจำนวนกล่องที่สุม่ตรวจ (หน่วยนับเป็น BX = กล่อง) > ระบุ
หมายเลขกล่องที่ตรวจสอบ 

 6. ระบผุลการเปิดตรวจ เลือกถูกต้องตามทีส่ำแดงไว้ 

 7. จึงได้ดำเนินการ เลอืกหวัข้อ อื่นๆ > ระบุ (ช่ือและที่อยู่ของสถานกกักันสตัว์น้ำ) > นำไปกักกันดูอาการ 
ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ/ห้องกักกันหมายเลข/ต้ังอยู่เลขที่ (ตามหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำ ; ตรน.6) 

 8. เลือกเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบการกักกัน 

 9. ช่องสถานที่กักกันใหร้ะบุช่ือสถานที่กักกันสัตว์น้ำ ถ้ามีหมายเลขห้องกักกันสัตว์น้ำ ให้ระบุด้วย > 
ช่องที่อยู่สถานที่กักกัน ใหร้ะบุที่อยู่ตามหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำ (ตรน.6) 

 10. ระยะเวลาห้ามเคลื่อนย้าย 60 วัน > การเก็บตัวอย่าง เลือกแจ้งตรวจ > รูปแบบการตรวจ เลือก
ตรวจทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

11. เลือกแถบ เอกสารอ้างอิง 
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 11. ระบุเลขที่เอกสารและวันที่ออกเอกสารของใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (Health certificate) จาก
ประเทศที่ส่งออก สำหรับใบขนสินค้า/ใบตราส่งสินค้า/ใบแจ้งอนุมัติ ร.6 เลขที่เอกสารและวันที่ออกเอกสาร 
ระบบจะดึงข้อมูลจากใบแจ้งตรวจสินค้าให้อัตโนมัติ 

 12. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้กดบันทึก (   ) ด้านบนมุมซ้าย 

 

 หลงัจากกดบันทกึ (  ) ด้านบนมุมซ้าย จะไดห้น้าจอดงัรปูด้านล่าง 

 13. ตรวจสอบจำนวนตัวกุ้งทะเล น้ำหนักของสินค้า และมูลค่า ถ้าจำนวน(ตัว) น้ำหนัก และมูลค่าที่ 
ขออนุญาตก่อนวันนำเข้า ไม่ตรงกับรายละเอียดในใบขนสินค้าขาเข้า ให้ดำเนินการแก้ไขให้ตรงตามใบขนสินค้าขาเข้า 
ทั้งนี้ จำนวน(ตัว) และน้ำหนัก จะเกินกว่าที่ขออนญุาตก่อนวันนำเข้าไม่ได้ 

 

 14. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้กดบันทึก ( ) ด้านบนมุมซ้ายหลงัจากกดบันทกึ  

  

 

 

11 

14 13 
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 15. เมื่อปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่างแล้ว ให้กดส่งข้อมูลให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำลงนาม โดย 

กดที่ไอคอน   

 

 2.3 การพิมพ์เอกสารบนัทึกการกักกันและเอกสารบันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้ำ 

 เมื่อหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำได้ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามในเอกสารกักกันสัตว์น้ำนำเข้ า
เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจะดำเนินการพิมพ์เอกสารบันทึกการกักกันและเอกสาร
บันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้ำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำที่จะควบคุมการกักกันกุ้งทะเลมีชีวิต
นำไปใช้ตรวจสอบกุ้งทะเลมีชีวิตที่นำเข้าจริง และให้ผู้นำเข้าหรือผู้ดูแลสถานกักกันสัตว์น้ำกุ้งทะเลมีชีวิต 
ลงนามรับทราบในเอกสาร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 

 1. เลือกโมดลู ระบบการตรวจปลอ่ยสินค้า 

 2. เลือกถอนอายัด/กักกันสินค้า เมื่อเรียบรอ้ยแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่าง  

 3. เลือกหน่วยงานที่อายัด/กักกัน > ระบุเลขที่ใบอายัด/กักกัน> ระบุวันที่จัดทำบันทึกการกักกนั > 
กดค้นหา > เลือกแถบข้อมูลสัตว์น้ำ (มีชีวิต) 

 4. เลือกเลขที่ใบกักกันที่ต้องการพิมพ์เอกสารบันทึกการกักกัน และเอกสารบันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้ำ 

 

1 3 
2 

4 

15 
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 5. เมื่อเลือกเลขที่ใบกักกันเข้ามาแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่าง สั่งพิมพ์เอกสารบันทึกการกักกัน 
และเอกสารบันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้ำ โดยเลือกที่ไอคอน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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1. เอกสารบันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้ำ 

 

 

รูปที่ 26 ตัวอย่างเอกสารบันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้ำ 
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2. เอกสารบันทึกการกกักัน 

 

รูปที่ 27 ตัวอย่างเอกสารบันทึกการกักกัน 
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 2.4 ใบแจ้งการตรวจ/ใบนำส่งตัวอย่าง 

 การจัดทำและบันทึกใบแจ้งการตรวจ/ใบนำส่งตัวอย่าง ในการนำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตที่ต้องมีการกักกัน
และสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรคสัตว์น้ำนั้น จะต้องมีการจัดทำใบแจ้งการตรวจ และใบนำส่งตัวอย่างในระบบ 
Fisheries Single Window (FSW) หรือบันทึกข้อความถึงหน่วยงานที่ต้องเข้าไปสุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์
โรคสัตว์น้ำ โดยมีขั้นตอนการจัดทำใบแจ้งการตรวจ/ใบนำส่งตัวอย่างในระบบ FSW ดังนี ้

 1. เลือกโมดลู ระบบการตรวจปลอ่ยสินค้า 

 2. เลือกใบแจง้การตรวจ/ใบนำส่งตัวอย่าง 

 3. จะปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่าง > เลือกด่านตรวจสัตว์นำ้ที่นำเข้า > เลอืกสร้าง ที่ไอคอน  

 4. เมื่อเลือกไอคอนสร้าง เสรจ็แล้ว จะปรากฏหน้าจอดงัรปูด้านล่าง ดำเนินการต่อ ดังนี ้
 1. ประเภทเอกสาร > ใบแจ้งการตรวจ 
 2. ระเบียบข้อบังคับ >นำเข้า 
 3. หน่วยงานท่ีแจ้งตรวจ > ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
 4. เลือกวันท่ี > วันที่นำเข้า 
 5. ผู้แจ้งตรวจ > เลือกช่ือเจ้าหน้าที ่
 6. หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ > กองวิจัยและพฒันาสุขภาพสัตว์น้ำ/กองวิจัยและพฒันาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
 7. หน่วยงานท่ีบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ > เลือกหน่วยงานที่นำสง่ตัวอย่าง 
 8. ผูป้ระกอบการ > ช่ือผูป้ระกอบการที่นำกุ้งทะเลมีชีวิตเข้า 
 9. สถานท่ีตรวจ > ช่ือ/หมายเลขห้องกักกัน/ทีอ่ยู่สถานกกักันสัตว์น้ำ 
 10. กลุ่มสินคา้ประมง > สัตว์น้ำ 

1 

2 

3 
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 5. เพิ่มรายการสัตว์น้ำ โดยกด เครื่องหมายเพิ่มข้อมูล  เมื่อเพิ่มรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กดเลือก
เครื่องหมายถูกที่หน้ารายการสินค้าที่ต้องการบันทึก 

 6. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกข้อมลู โดยเลือก  ที่มุมบนด้านซ้าย 

 

 7. เมื่อจัดทำและบันทึกใบแจ้งการตรวจ/ใบนำส่งตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องส่งให้หัวหน้าด่าน
ตรวจสัตว์น้ำลงนาม จึงจะถือว่าเสร็จสิ้น  

 8. เมื่อส่งข้อมูลใบแจ้งการตรวจ/ใบนำส่งตัวอย่าง ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำตรวจสอบ และลงนาม
เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจะพิมพ์ใบแจ้งการตรวจ/ใบนำส่งตัวอย่าง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
และนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ โดยสามารถสั่งพิมพ์ใบแจ้งการตรวจ/ใบนำส่งตัวอย่าง จากระบบ 
Fisheries Single Window (FSW) ดังนี ้
 

 

 

 

4 

5 

6 
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 9.  โมดูล ระบบการตรวจปล่อยสินค้า > เลือกใบแจ้งการตรวจ/ใบนำส่งตัวอย่าง > ปรากฏหน้าสืบค้น
ข้อมูล 
 10. เลือกด่านตรวจสัตว์น้ำที่นำเข้า > ระบุเลขที่ใบแจ้งการตรวจ/ใบนำส่งตัวอย่าง > เลือกผู้แจ้ง
ตรวจ/ผู้นำส่ง > เลือกผู้ประกอบการที่นำเข้า > เลือกวันที่นำเข้า และกดสืบค้นข้อมูล 

 

 11. กดเลือกใบแจ้งการตรวจ/ใบนำส่งตัวอย่าง ที่ต้องการพิมพ์ และเลือกไอคอน  ด้านบน
มุมซ้าย แสดงภาพก่อนพิมพ์/แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มที่ออกแบบ เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการตรวจ/ใบนำส่งตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

9 

10 

11 

11 
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ตัวอย่าง ใบแจ้งการตรวจ

 

 

รูปที่ 28 ตัวอย่างใบแจ้งการตรวจ 
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 2.5 การควบคุมการขนยา้ยกุ้งทะเลมีชีวิตไปยังสถานกักกันสัตว์น้ำ 

รถยนตท์ี่ใช้สำหรับขนย้ายกุ้งทะเลมีชีวิตไปยังสถานกักกันสัตว์น้ำ ควรเป็นรถยนต์ที่ติดตั้งตู้ทึบ และ
มีความแข็งแรงแน่นหนา ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจะปิดผนึกซีลของกรมประมง ที่ประตูตู้ทึบของรถยนต์
ที่ใช้สำหรับขนย้ายสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันการสลับสับเปลี่ยนกุ้งทะเลมีชีวิตระหว่างการขนย้าย  

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำผู้ควบคุมการขนย้ายกุ้งทะเลมีชีวิตไปยังสถานกักกันสตัว์น้ำ อาจจะเดินทาง
พร้อมรถยนต์ขนย้ายกุ้งทะเลมีชีวิต หรือไปถึงสถานกักกันสัตว์น้ำกุ้งทะเลมีชีวิต ก่อนรถยนต์ขนย้ายกุ้งทะเลมีชีวิต
จะไปถึงสถานกักกันสัตว์น้ำ 

รูปที่ 29 การปิดผนกึซลีของกรมประมงโดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ 

 2.6 ขั้นตอนการควบคุมการปล่อยกุ้งทะเลมชีีวิตในสถานกักกันสัตว์น้ำสำหรับเจา้หน้าท่ี 

1. เมื่อรถยนต์ขนย้ายกุ้งทะเลมีชีวิตไปถึงสถานกักกันสัตว์น้ำเรียบร้อยแลว้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ 
จะดำเนินการตรวจสอบสภาพของซีลที่ปิดผนึกไว้ที่ประตูรถยนต์ มีการถูกตัดหรือดึงออกหรือไม่ จากนั้น
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจะเป็นผู้ตัดซีลเก็บไว้ และอนุญาตให้ดำเนินการขนย้ายกุ้งทะเลมีชีวิตเข้าสู่
สถานกักกันสัตว์น้ำ  

 

รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำตรวจสอบและตัดซลี ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ 
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              รูปที่  31  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำตรวจสอบปละตัดซลี ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ  

2. การตรวจสอบจำนวนการนำเข้าของสัตว์น้ำ จะตรวจสอบด้วยวิธีการนับกล่องที่บรรจุสัตว์น้ำ และ
จำนวนตัวของกุ้งทะเลมีชีวิต โดยตรวจเทียบกับจำนวนกุ้งทะเลมีชีวิตที่ขออนุญาตนำเข้า ตามใบอนุญาตให้นำเข้า
สัตว์น้ำ ฯ (DOF 2) ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) และใบขนสินค้าขาเข้า เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะควบคุมการปล่อยกุ้งทะเลมีชีวิตลงบ่อจนหมด พร้อมกับบันทึกภาพการดำเนินการต่าง ๆ ภายใน
สถานกักกันสัตว์น้ำ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน  

 

  

 



หน้า | 76  
 

 

 

  

 

รูปที่ 32          รูปที่ 33 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 34                     รูปที่ 35 
 

 

 

 

 

รูปที่ 36                      รปูที่ 37 

รูปที่  32-37  การตรวจสอบและควบคุมขนย้ายกุ้งทะเลมีชีวิตเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้ำ โดยเจ้าหน้าที่ 
                  ด่านตรวจสัตว์น้ำฯ 
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 3. เมื่อปล่อยกุ้งทะเลมีชีวิตลงบ่อเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำบันทึกข้อมูลลงในรายงาน
การตรวจสอบการกักกันสัตว์น้ำมีชีวิตและซากสัตว์น้ำ และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจะให้ผู้มีอำนาจลงนาม
ของสถานกักกันสัตว์ ลงนามในเอกสารเปิดตรวจตอบสัตว์น้ำ เอกสารบันทึกการกักกัน และรายงานการตรวจสอบ
การกักกันสัตว์น้ำมีชีวิตและซากสัตว์น้ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจะเก็บเอกสารดังกล่าวไว้หนึ่งชุด และ
สถานกักกันสัตว์น้ำเก็บไว้หนึ่งชุด 

 

   

 

 

รูปที่ 38              รูปที่ 39    

   

 

 

 

รูปที่ 40              รูปที่ 41 

 

 

 

 

                   รูปที่ 42 

รูปที่ 38-42  การปล่อยกุง้ทะเลมีชีวิตลงสู่บ่อกักกันสัตว์น้ำ 

 



หน้า | 78  
 

1. รายงานการตรวจสอบการกกักันสัตว์น้ำมีชีวิตและซากสตัว์น้ำ 

 

รูปที่ 43 ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการกกักันสัตว์น้ำมีชีวิตและซากสัตว์น้ำ 
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2. การบันทกึข้อมลูลงในรายงานการตรวจสอบการกักกันสตัว์น้ำมีชีวิตและซากสัตว์น้ำ 

 

รูปที่ 44 ตัวอย่างการบันทกึข้อมลูลงในรายงานการตรวจสอบการกักกันสัตว์น้ำมีชีวิตและซากสัตว์น้ำ 
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 3.1 การแจ้งหน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรค 

 เมื่อมีการนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิตเข้ามาราชอาณาจักร ด่านตรวจสัตว์น้ำจะแจ้งหน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรค
ของกรมประมงให้ทราบ เพื่อเข้าสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำตรวจวิเคราะห์โรค ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง กำหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ต่อไป โดยจะแจ้งเป็น
หนังสือบันทึกข้อความ ถึงหน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคของกรมประมง (กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ/
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) ซึ่งด่านตรวจสัตว์น้ำจะแจ้งวันที่นำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต 
ช่ือสถานกักกันสัตว์น้ำกุ้งทะเลมีชีวิต และรายละเอียดประกอบการนำเข้าอื่น ๆ ให้หน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรค
ของกรมประมงทราบล่วงหน้า เพื่อให้หน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคใช้วางแผนกำหนดเข้าสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์นำ้ 
เพื ่อตรวจวิเคราะห์โรค  และในวันที่นำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต ด่านตรวจสัตว์น้ำจะแจ้งกำหนดการเที ่ยวบิน
ภายในประเทศ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการนำเข้าเพิ่มเติม ให้หน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคของกรมประมง
ทราบโดยตรง ภายในวันที่นำเข้า หลังจากออกเอกสารบันทึกการกักกันในระบบ FSW เรียบร้อยแล้ว  

 หลังจากที่หน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลการนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิตแล้ว จะจัดเตรียม
เจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนกำหนดเข้าสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำตรวจวิเคราะห์โรค 

 ในข้ันตอนหลังวันนำเข้านั้น จะเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำควบคุมการขนย้าย
กุ้งทะเลมีชีวิตนำไปกักกัน ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ ซึ่งมีระยะเวลาในการกักกันไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่นำเข้า 
จากนั้นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคของกรมประมง จะดำเนินเข้าสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งทะเลมีชีวิต 
พร้อมทั้งตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำเบื้องต้น ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากวันนำเข้า เมื่อดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง
เรียบร้อยแล้ว และทราบผลตรวจวิเคราะห์แล้ว หน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคของกรมประมงจะส่งผล
การตรวจวิเคราะห์โรคในตัวอย่างสัตว์น้ำนำเข้า (กุ้งทะเลมีชีวิต) ให้ด่านตรวจสัตว์น้ำทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้ำแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์โรค และดำเนินการถอนกักกันให้กับผู้ประกอบการนำเข้า/เจ้าของ
สถานกักกันสัตว์น้ำ/ตัวแทนออกของ ทราบต่อไป ซึ่งมีแผนภาพข้ันตอนกระบวนงานหลังวันนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต 
ดังนี ้

 

 

  

 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติหลังวันนำเข้า 
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รูปที่ 45 กระบวนงานหลงัวันนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต 

ด่านตรวจสัตว์น้ำฯ แจ้งกุ้งทะเลมชีีวิตนำเขา้ 

หน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคของกรมประมงแจ้งผลตรวจวิเคราะห์โรค 

ด่านตรวจสัตว์น้ำฯ แจ้งผู้ประกอบการนำเข้า/ตัวแทน 

ผลตรวจวิเคราะห์โรค 

ผลตรวจวิเคราะห์ พบโรค ผลตรวจวิเคราะห์ ไม่พบโรค 

- ถอนกักกันเพ่ือทำลายในระบบ FSW พร้อมทั้ง

จัดทำหนังสือแจ้งถอนกักกันเพ่ือนทำลาย 

- แจ้งผู้ประกอบการทำลายกุ้งทะเลมชีีวิตท่ีพบโรค 

และทำความสะอาดสถานกักกันสัตว์นำ้ 

***ห้ามนำสัตว์นำ้ออกจากสถานกักกันสัตว์นำ้ 

- ถอนกักกัน ในระบบ FSW และจัดทำหนังสือแจ้ง

ถอนกักกัน 

- แจ้งผู้ประกอบการ 

- นำกุ้งทะเลมชีีวิตออกจากสถานกักกันสัตว์น้ำได ้

ผู้ประกอบการ ทำลายกุ้งทะเลมีชีวิตท่ีพบโรค ตาม

ประกาศกรมปศสุัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และ

วิธีการทำลายสัตว์ท่ีเป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอัน

ควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ท่ี

เป็นพาหนะของโรคระบาด พ.ศ. 2558 
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ตัวอย่าง หนังสอืบันทกึข้อความของกรมประมง แจ้งข้อมูลการนำเข้ากุง้ทะเลมีชีวิต  

 

รูปที่ 46 ตัวอย่างหนงัสอืบันทกึข้อความของกรมประมง แจง้ข้อมูลการนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต 
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 3.2 การตรวจติดตามเฝา้ระวังป้องกันโรคสัตว์น้ำ ณ สถานกักกัน 

 ในวันที ่นำกุ ้งทะเลมีชีว ิตเข้าสถานกักกันสัตว์น้ำนั ้นจะมีการบันทึกข้อมูลในเอกสาร 3 ฉบับ 
ประกอบด้วย 
 1. บันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้ำ 
 2. บันทึกการกักกัน 
 3. รายงานการตรวจสอบการกกักันสัตว์น้ำมีชีวิตและซากสตัว์น้ำ 

 เมื่อจากนำกุ้งทะเลมีชีวิตเข้าสู่สถานกักกันเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจะนำเอกสารให้
ผู้ดูแลสถานกักกันหรอืผู้นำเข้าลงนามรบัทราบ และเก็บไว้เปน็หลกัฐาน ในระหว่างทีร่อผลการตรวจวิเคราะหโ์รค
จากหน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคของกรมประมง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจะมีการตรวจติดตาม การเฝ้าระวัง 
การเคลื่อนย้ายกุ้งทะเลมีชีวิตที่นำเข้าที่อยู่ในสถานะกักกันในสถานกักกันสัตว์น้ำ ว่ายังอยู่ครบหรือไม่ ผู้นำเข้า
หรือผู้ดูแลสถานกักกันสัตว์น้ำจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจะสุ่มตรวจสถานกักกันสัตว์น้ำที่มีการนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต โดยใช้เอกสารรายงาน
การตรวจสอบการกักกันสัตว์น้ำมีชีวิตและซากสัตว์น้ำ ในการตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์น้ ำ ณ 
สถานกักกันสัตว์น้ำ โดยเฉพาะสถานกักกันสัตว์น้ำที่มีประวัติการนำกุ้งทะเลมีชีวิตออกจากสถานกักกันก่อน
ได้รับการถอนกักกัน และสถานกักกันสัตว์น้ำกลุ ่มเสี ่ยงที ่เคยมีประวัติการพบโรค ด่านตรวจสัตว์น้ำจะ
ตรวจสอบ จำนวนที่ได้มีการบันทึกไว้ในวันที่นำเข้า รวมทั้งตรวจสอบเอกสารบันทึกของสถานกักกันสัตว์น้ำ 
ประวัติการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำภายในสถานกักกันสัตว์น้ำ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 หากตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้อง เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลสถานกักกันสัตว์น้ำ ลงนามรับทราบ พร้อมทั้ง
เก็บไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละหนึ่งฉบับ  

 หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง จำนวนกุ้งทะเลมีชีวิตไม่ครบตามที่แจ้ง เกินกว่าที่แจ้ง หรือสูญหาย
ระหว่างที่อยู่ในสถานกักกันสัตว์น้ำ ในช่วงระยะเวลาที่ทำการกักกัน เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลสถานกักกันสัตว์น้ำ 
ลงนามรับทราบ พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละหนึ่งฉบับ และด่านตรวจสัตว์น้ำจะดำเนินคดีกับผู้นำเข้า 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 32 (2) และมาตรา 40 (2) โดยมีบทกำหนดโทษ
ตาม มาตรา 62 และมาตรา 69 
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 3.3 การถอนกักกัน 

 เมื่อหน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคของกรมประมงได้เข้าสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งทะเลมีชีวิตนำเข้า เพื่อ
ตรวจวิเคราะห์โรคเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคของกรมประมงจะส่งผลการตรวจวิเคราะห์โรค
ให้ด่านตรวจสัตว์น้ำทราบ เพื่อให้ด่านตรวจสัตว์น้ำแจ้งผลตรวจวิเคราะห์ให้ผู้ปร ะกอบการนำเข้า/เจ้าของ
สถานกักกันสัตว์น้ำ/ตัวแทนออกของทราบ และดำเนินการถอนกักกันสัตว์น้ำ ซึ ่งด่านตรวจสัตว์น้ำจะ
ดำเนินการตามผลการตรวจโรควิเคราะห์โรคแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 1. กรณีผลการตรวจวิเคราะห์ ไม่พบโรค  
 2. กรณีผลการตรวจวิเคราะห์ พบโรค  

1. กรณีผลการตรวจวิเคราะห์ ไม่พบโรค  

 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำดำเนินการจัดทำหนังสือถอนกักกันสัตว์น้ำ และดำเนินการถอนกักกันสัตว์น้ำ
ในระบบ Fisheries Single Window (FSW) เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแลว้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจะแจง้ผล
การตรวจวิเคราะห์โรคและจัดส่งหนังสือถอนกักกันสตัว์น้ำให้ผู้ประกอบการนำเข้า/เจ้าของสถานกักกันสัตว์น้ำ/
ตัวแทนออกของ 

 ขั้นตอนการถอนกักกันสัตว์นำ้ในระบบ FSW 

 1. เลือกโมดลู ระบบการตรวจปลอ่ยสินค้า  

 2. ถอนอายัด/กักกันสินค้า  

 3. เลือกหน่วยงานที่อายัด/กักกัน > ระบุเลขที่ใบอายัด/กักกัน> ระบุวันที่จัดทำ นทึการกักกัน > กดค้นหา  

 4. เลือกแถบข้อมูลสัตว์น้ำ (มีชีวิต) > เลือกเลขที่ใบกักกันที่ต้องการถอนกักกัน เมื่อเรียบร้อยแล้ว
จะปรากฏหน้าจอดงัรปูด้านล่าง 

 5. เลือกไอคอนเครื่องหมายถูกสเีขียว ( ) เพื่อกดถอนกักกัน  

 

1 
2 

3 

4 5 
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 เมื่อกดถอนกักกันแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่าง และระบบจะแสดงรายละเอียดของบันทกึการ
กักกันที่ต้องการถอนกักกัน  

 

 6. ระบบจะแสดงเลขที่ใบถอนกักกันสินค้าและวันที่ถอนกักกัน อัตโนมัติ  

 7. ผลการตรวจปลอ่ย เลือก ผ่าน(ต้องดำเนินการต่อ) > ให้ดำเนินการ เลือก ออก ร.7 และ ออก IMD 

 

 8. แนบไฟล์ > ให้แนบไฟล์หนังสือแจ้งถอนกักกันของด่านตรวจสัตว์น้ำ และไฟล์ผลตรวจวิเคราะห์

ของหน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคของกรมประมง > เมื่อดำเนินการเสร็จสิน้แล้ว ให้บันทึกข้อมูล โดยเลือก  
ที่มุมบนด้านซ้าย 

 

6 

7 

8 
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 9. เมือ่จัดทำบนัทกึถอนกกักนัเรยีบรอ้ยแล้ว จะต้องสง่ใหห้ัวหน้าดา่นตรวจสัตว์น้ำลงนาม จงึจะถือว่า
เสรจ็สิ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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1. หนังสอืแจ้งถอนกักกันไมพ่บโรค 

 

รูปที่ 47 ตัวอย่างหนงัสอืแจ้งถอนกักกันไมพ่บโรค 
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รูปที่ 48 ตัวอย่างหนงัสอืแจ้งถอนกักกันไมพ่บโรค 
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รูปที่ 49 ตัวอย่างหนงัสอืแจ้งถอนกักกันไมพ่บโรค 
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รูปที่ 50 ตัวอย่างหนงัสอืแจ้งถอนกักกันไมพ่บโรค 
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รูปที่ 51 ตัวอย่างหนงัสอืแจ้งถอนกักกันไมพ่บโรค 
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รูปที่ 52 ตัวอย่างหนงัสอืแจ้งถอนกักกันไมพ่บโรค 
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2. บันทึกถอนกกักันไม่พบโรค จากระบบ Fisheries Single Window 

รูปที่ 53 ตัวอย่างบันทึกถอนกักกันไม่พบโรค จากระบบ Fisheries Single Window 
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 2. กรณีผลการตรวจวิเคราะห์ พบโรค  

 เมื่อหน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคของกรมประมงส่งผลการตรวจวิเคราะห์โรคให้ด่านตรวจสตัว์น้ำทราบ 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจะดำเนินการจะจัดทำหนังสือแจ้งถอนกักกันเพื่อทำลายสัตว์น้ำ และดำเนินการ
ถอนกักกันสัตว์น้ำในระบบ Fisheries Single Window (FSW) เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้ำจะแจ้งผลตรวจวิเคราะห์โรคและจัดส่งหนังสือแจง้ถอนกักกันเพื่อทำลาย ให้ผู้ประกอบการนำเข้า
และเจ้าของสถานกักกันสัตว์น้ำทราบพร้อมทั้งแจ้งห้ามเคลื่อนย้ายกุ้งทะเลออกจากสถานกักกันสัตว์น้ำ และติดป้าย
ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ ทั้งนี้ ด่านตรวจสัตว์น้ำจะนัดวันและเวลาที่จะเข้าสถานกักกันสัตว์น้ำ 
เพื่อทำลายกุ้งทะเลที่พบโรค โดยผู้ประกอบการนำเข้าหรือเจ้าของสถานกักกันสตัว์น้ำ จะต้องจัดเตรียมสถานที่ 
อุปกรณ์สำหรับทำลายกุ้งทะเล และสารเคมีสำหรับทำความสะอาดสถานกักกันสัตว์น้ำ เช่น คลอรีน เป็นต้น 

 การทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ในกรณีที่ตรวจพบว่าสัตว์เป็นโรคระบาด
หรือเป็นพาหนะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือเป็นพาหนะของโรคระบาด ตามระเบียบ
กรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายหรือจัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2563 และประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือ
มเีหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด พ.ศ. 2562  

 กุ้งทะเลมีชีวิตนำเข้าที่พบโรค สัตวแพทย์จะสั่งทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย
การทำลายหรือจัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรอืซากสตัว์ที่นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 ข้อ 7 (5) 
ทำลายสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามที่สัตวแพทย์กำหนด โดยสั่งทำลายด้วยวิธีการผ่านความร้อนที่ไม่ต่ำกว่า 100 
องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 นาที เพื่อฆ่าเช้ือก่อโรคที่อาจจะแฝงอยู่ในกุ้งทะเล พร้อมทำความสะอาด
และทำลายเช้ือโรคระบาดในที่ที่มีเช้ือโรคระบาด หรือสงสัยว่ามีเช้ือโรคระบาด 

 ขั้นตอนการถอนกักกันสัตว์นำ้ในระบบ Fisheries Single Window กรณีพบโรค 

 1. เลือกโมดูล ระบบการตรวจปล่อยสินค้า  

 2. ถอนอายัด/กักกันสินค้า  

 3. เลือกหน่วยงานที่อายัด/กกักัน > ระบุเลขที่ใบอายัด/กักกัน> ระบุวันที่อายัด/กักกันสินค้า > กดค้นหา  

 4. เลือกแถบ สัตว์น้ำ (มีชีวิต) > เลือกเลขที่ใบกักกนัที่ต้องการถอนกักกัน เมื่อเรียบร้อยแล้วจะปรากฏ
หน้าจอดังรูปด้านล่าง  

 5. เลือกไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว  เพื่อกดถอนกักกัน 
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 เมื่อกดถอนกักกันแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่าง และระบบจะแสดงรายละเอียดของบันทกึการ

กักกันที่ต้องการถอนกักกัน  

 

 6.ระบบจะแสดงเลขที่ใบถอนกกักันสินค้าและวันที่ถอนกกักนั อัตโนมัติ  

 7. ผลการตรวจปล่อย เลอืก ไม่ผ่าน (ส่งกลับ/ทำลาย) > ระบุ สาเหตุ ที่ไม่ผ่าน  

 8. ให้ดำเนินการออก เลือก ออก ร.7 และ ออก IMD > เงื่อนไข (ไม่ผ่าน เพราะ) เลือก โรค > เงื่อนไข 
เลือก ทำลาย และระบุวันที่ทำลาย  

3 1 
2 

4 
5 
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 9. แนบไฟล์ > ให้แนบไฟล์หนังสือแจ้งถอนกักกันเพื่อทำลายของด่านตรวจสัตว์น้ำ และไฟล์ผลตรวจ
วิเคราะห์ของหน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคของกรมประมง > เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูล โดย

เลือก ( ) ที่มุมบนด้านซ้าย 

 เมื่อจัดทำบันทึกถอนกักกันเรียบร้อยแล้ว จะตอ้งส่งใหห้ัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำลงนาม จึงจะถือว่า
เสร็จสิ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

7 

8 
9 



หน้า | 97  
 

1. หนังสอืแจ้งถอนกักกันเพื่อทำลาย กรณีพบโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัส

 

รูปที่ 54 ตัวอย่างหนงัสอืแจ้งถอนกักกันเพื่อทำลาย กรณีพบโรคทีเ่กิดจากเช้ือไวรสั 
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รูปที่ 55 ตัวอย่างหนงัสอืแจ้งถอนกักกันเพื่อทำลาย กรณีพบโรคทีเ่กิดจากเช้ือไวรสั 
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3. หนังสือแจง้ถอนกักกันเพื่อทำลาย กรณีพบโรคทีเ่กิดจากเช้ือแบคทีเรีย 

 

รูปที่ 56 ตัวอย่างหนงัสอืแจ้งถอนกักกันเพื่อทำลาย กรณีพบโรคทีเ่กิดจากเช้ือแบคทีเรีย 
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รูปที่ 57 ตัวอย่างหนงัสอืแจ้งถอนกักกันเพื่อทำลาย กรณีพบโรคทีเ่กิดจากเช้ือแบคทีเรีย 
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รูปที่ 58 ตัวอย่างหนงัสอืแจ้งถอนกักกันเพื่อทำลาย กรณีพบโรคทีเ่กิดจากเช้ือแบคทีเรีย 
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รูปที่ 59 ตัวอย่างหนงัสอืแจ้งถอนกักกันเพื่อทำลาย กรณีพบโรคทีเ่กิดจากเช้ือแบคทีเรีย 
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รูปที่ 60 ตัวอย่างหนงัสอืแจ้งถอนกักกันเพื่อทำลาย กรณีพบโรคทีเ่กิดจากเช้ือแบคทีเรีย 



หน้า | 104  
 

4. หนังสือแจ้งถอนกักกันเพื่อทำลาย จากระบบ Fisheries Single Window 

 

รูปที่ 61 ตัวอย่างหนงัสอืแจ้งถอนกักกันเพื่อทำลาย จากระบบ Fisheries Single Window 
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5. หนังสือยินยอมทำลายกุ้งทะเลนำเข้าระหว่างกกักันที่ติดโรคระบาด 

 
รูปที่ 62 ตัวอย่างหนงัสอืยินยอมทำลายกุง้ทะเลนำเข้าระหว่างกักกันที่ติดโรคระบาด 
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6. บันทึกสั่งทำลายสัตว์และซากสัตว์ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

รูปที่ 63 ตัวอย่างบันทึกสั่งทำลายสัตว์และซากสัตว์ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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ภาพกิจกรรมการทำลายกุ้งทะเลมชีีวิตนำเข้าท่ีตรวจพบเชื้อไวรัส 

 

 

 

 

 

รูปที่ 64                    รปูที่ 65 

 

 

 

 

รูปที่ 66           รปูที่ 67 

 

 

 

 

รูปที่ 68           รปูที่ 69 

 

 

รูปที่ 64-69 การทำลายกุง้ทะเลมีชีวิตนำเข้าที่ตรวจพบเช้ือไวรัส 
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ภาพกิจกรรมการทำลายกุ้งทะเลมชีีวิตนำเข้าท่ีตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 70 การทำลายกุ้งทะเลมีชีวิตนำเข้าที่ตรวจพบเช้ือแบคทีเรีย 
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ขั้นตอนการนำกุ้งทะเลมีชีวิตเข้ามาใน

ราชอาณาจักร 

ผู้นำเข้า/ตัวแทน 

ด่านตรวจสัตว์น้ำ รับเรื่องในระบบ FSW 

เฝ้าระวัง 

ตรวจติดตาม 

จนกวา่จะ

ได้รับการ  

ถอนกักกนั    

มีระยะเวลา   

ไม่เกิน ๖๐ วัน 

 

 

 

   

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

        

    

    

 

 

 

 

 

ผู้นำเข้า/ตวัแทน ต้องขออนุญาต 

นำเข้ากุ้งทะเลมีชีวติ ผ่านระบบ FSW 

ก่อนวันนำเข้าอย่างน้อย 2 วันทำการ 

 

เอกสารประกอบ 

1. Invoice      2. Health Certificate/หนังสอืรับรองการปลอดเช้ือ SPF 
3. Airwaybill   4. หนังสอืรับรองยืนยันการนำเข้าสัตว์น้ำสำหรับทำพันธ์ุ 
5. หนังสอืรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำ 6. หนังสอื สพช./กท.3  

 

ด่านตรวจสัตว์น้ำ แจ้งหน่วยงาน

ตรวจวิเคราะห์โรคของกรมประมง 

และด่านตรวจสัตว์น้ำพื้นทีอ่ื่น  

ด่านตรวจสัตว์น้ำ ออกเอกสารใบอนุญาตนำเข้า 

1. ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF 2) 
2. ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6) 

ดำเนินพิธีการศุลกากร 

ผู้นำเข้า/ตัวแทน จัดทำใบแจ้งตรวจสินค้า ในระบบ FSW 

ด่านตรวจสัตว์น้ำ รับเรื่องในระบบ FSW 

และออกเอกสารใบแจ้งตรวจสินค้า 

ด่านตรวจสัตว์น้ำ สถานกักกันสัตว์น้ำ 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 

ด่านตรวจสัตว์น้ำ 

สถานกักกันสัตว์น้ำ 

ผลการตรวจ พบโรค 

1. จัดทำหนังสือถอนกักกันเพื่อทำลาย 
และถอนกักกันในระบบ FSW 

2. ดำเนินการตามระเบียบถอนกักกันเพื่อ
ทำลาย 

ผลการตรวจ ไม่พบโรค 

1. จัดทำหนังสือถอนกักกัน และถอนกักกันในระบบ 
FSW 
2. ออกใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน
ราชอาณาจักร (ร.7) 
3. ออกหนังสือกำกับการจำหน่าย (IMD) 

ก่อนวันนำเข้า 

วันนำเข้า 

ช่วงหลังวันนำเข้า 

ถอนกักกัน 

หน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรค แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ด่านฯ ทราบ 

หน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคเข้าสุ่มเก็บตัวอย่าง 

ติดตามกุ้งทะเลมีชีวติไปสถานกักกันสัตว์น้ำ 

ด่านฯ แจ้งหน่วยงานตรวจโรค 
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บทที่ 

5 
การดำเนินการตามระเบียบ/ดำเนินคดี 
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 กรณีนำกุ้งทะเลออกจากสถานกักกันสัตว์น้ำ ก่อนได้รับการถอนกักกัน 

การนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิตนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ดังนี ้

1. พระราชกำหนดการประมง พ .ศ.2558 
2. พระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
3. กฎกระทรวง การนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2563 
4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
5. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื ่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน

ราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
6. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการนำเข้ากุง้ทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 
7. ระเบียบกรมประมง เรื่อง การข้ึนทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธ์ุ พ.ศ. 2557 
8. ประกาศกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตนำเข้าลูกกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
9. ประกาศกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตนำเข้าลูกกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 5 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 
10. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดของโรคที่ต้องมีหนังสือรับรองการปลอดเช้ือ SPF เพิ่มเติม 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 
11. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำและโรคระบาดสัตว์น้ำที่นำเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้ำหรือ

ที่พักซากสัตว์น้ำ ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 
12. ประกาศกรมประมง เรื่อง การพิจารณาประกาศรับรองแหลง่หรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวทีจ่ะ

นำเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
13. ประกาศกรมประมง เรื่อง งดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 
14. ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภทกุ้งทะเล 

ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 
15. ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภทกุ้งทะเล 

(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 
16. ประกาศกรมประมง เรื่อง การนำเข้าสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภทกุ้งทะเล พ.ศ. 2557 

ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
17.  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ ลงวันที่ 

11 เมษายน พ.ศ. 2556 

การดำเนินการตามระเบียบ/ดำเนินคดี 
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 ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด สัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
มีอำนาจสั่งกักกันกุ้งทะเลมีชีวิตนำเข้าได้ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งในระหว่างที่กักกันกุ้งทะเลมีชีวิตในสถานกักกันสัตว์น้ำ 
ผู้ประกอบการนำเข้าหรือเจ้าของสถานกักกันสัตว์น้ำจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำออกจากสถานกักกันสัตว์น้ำได้ 
จนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งถอนกักกันจากพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ 

 หากผู้ประกอบการนำเข้าหรือเจ้าของสถานกักกันสัตว์น้ำ นำกุ้งทะเลมีชีวิตออกจากสถานกักกันสัตว์น้ำ
ก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งถอนกักกันจากพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ จะต้องถูกดำเนินคดี เนื่องจาก
การกักกันกุ ้งทะเลมีชีว ิตนำเข้านั ้นถูกปฏิบ ัต ิภายใต้อำนาจหน้าที ่ของสัตวแพทย์และสารวัตร ตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ .ศ.2558 มาตรา 40 โดยมีบทกำหนดโทษ (2) ตาม มาตรา 62 มาตรา 76 
และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

การร้องทุกข์ กล่าวโทษ 

 เมื่อมีการกระทำความผิดโดยการเคลื่อนย้ายกุ้งทะเลออกจากสถานกักกันสัตว์น้ำในขณะที่มีชวิีตอยู่
ระหว่างกักกันนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดดังกล่าวจะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ
ผู้กระทำความผิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุหรือทอ้งที่ที่สถานกักกันสัตว์น้ำนั้นตั้งอยู่ ภายใต้
อำนาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และสารวัตร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ .ศ.2558 มาตรา 40 โดยมี
บทกำหนดโทษ (2) ตาม มาตรา 62 มาตรา 76 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ซึ่งหากผู้ประกอบการนำเข้าหรือเจ้าของสถานกักกันสัตว์น้ำ ต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบ
ข้อกล่าวหาและไปเสียค่าปรับตาม ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2560 กับคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดส่วนกลาง ของปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ที่
สถานกักกันสัตว์น้ำตั้งอยู่  
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ภาคผนวก ก 

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง การนำเข้า และกักกันกุ้งทะเลมีชีวิต 

 พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

กฎกระทรวง 

1. กฎกระทรวง ว่าด้วยการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรอืซากสัตว์ พ.ศ. 2544 

2. กฎกระทรวง การนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจกัรซึง่สัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2563 

3. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
การขออนุญาต พ.ศ. 2559 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง กำหนดท่าเข้าและท่าออก ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558  

2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท่าเข้าและท่าออก ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของสัตวแพทย์และสารวัตร ตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 

5. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
พ.ศ. 2561 

6. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ชนิดอื่นตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

7. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญตัิโรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2561 

ระเบียบ 

1. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการนำกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 

2. ระเบียบกรมประมง เรื่อง การข้ึนทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธ์ุ พ.ศ. 2557 

3. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายหรือจัดการโดยวิธีอื ่นซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที ่นำเข้าหรือนำผ่าน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 

4. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2560 
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ประกาศ 

1. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน
ราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคราะบาด พ.ศ. 2558 

3. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดด่านกักกันสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  

4. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์ กรณีนำเข้าหรือ
นำผ่านราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 หรือไม่ปฏิบัติตามาตรา 32 หรือ
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  

5. ประกาศกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตนำเข้าลูกกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2551 

6. ประกาศกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตนำเข้าลูกกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

7. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดของโรคที่ต้องมีหนังสือรับรองการปลอดเช้ือ SPF เพิ่มเติม 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

8. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำและโรคระบาดสัตว์น้ำที่นำเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้ำหรือ
ที่พักซากสัตว์น้ำ ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 

9. ประกาศกรมประมง เรื่อง การพิจารณาประกาศรับรองแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่จะ
นำเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

10. ประกาศกรมประมง เรื่อง งดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 
(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 

11. ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภทกุ้งทะเล 
ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 

12. ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภทกุ้งทะเล 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 

13. ประกาศกรมประมง เรื่อง การนำเข้าสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภทกุ้งทะเล พ.ศ. 2557 
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

14. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ ลงวันที่ 
11 เมษายน พ.ศ. 2556 
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15. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดของโรคที่ต้องมีหนังสือรับรองการปลอดเช้ือ SPF เพิ่มเติม 

คำสั่ง 

1. คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง มอบหมายให้พิจารราออกใบอนุญาตและกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตให้
นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  

 

 

 
 


