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ข้ันตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ท่ีมาและความส้าคัญ 

  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 1 (เชียงราย) เป็นหน่วยงานในสังกัดกองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น ้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง มีหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบการน้าเข้า ส่งออก น้า ผ่าน   
สัตว์น ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า และปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ด้าเนินการออกใบอนุญาต
ประกอบการน้าเข้า ส่งออก น้าผ่านสัตว์น ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า และปัจจัยการผลิต และป้องกันการกระท้าผิดตาม
พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก้าหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
พื นท่ีความรับผิดชอบภายในจังหวัดเชียงรายของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 1 (เชียงราย)           
แบ่งออกเป็น 3 ด่านพรมแดน และ 1 สนามบิน ได้แก่ ด่านพรมแดนอ้าเภอเชียงแสน ด่านพรมแดนอ้าเภอแม่สาย 
ด่านพรมแดนอ้าเภอเชียงของ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ซึ่งแต่ละด่านพรมแดน ประกอบด้วย       
จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนอีกจ้านวนมาก ดังนี   
  1. ด่านพรมแดนอ้าเภอเชียงแสน ประกอบด้วยจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรน ดังนี  
   1.1 จุดผ่านแดนถาวรหน้าท่ีว่าการอ้าเภอเชียงแสน  
   1.2 จุดผ่านแดนถาวรสามเหล่ียมทองค้า  
   1.3 ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน  
   1.4 จุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก  
   1.5 ท่าเรือห้าเชียง บ้านสบรวก  
  2. ด่านพรมแดนอ้าเภอแม่สาย ประกอบด้วยจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรน ดังนี  
   2.1 จุดผ่านแดนสะพานข้ามแม่น ้าสาย แห่งท่ี 1  
   2.2 จุดผ่านแดนสะพานข้ามแม่น ้าสาย แห่งท่ี 2  
   2.3 จุดผ่อนปรนบ้านท่าดินด้า  
   2.4 จุดผ่อนปรนบ้านปางห้า   
   2.5 จุดผ่อนปรนบ้านหัวฝาย  
  3. ด่านพรมแดนอ้าเภอเชียงของ ประกอบด้วยจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรน ดังนี  
   3.1 ท่าด่านตรวจคนเข้าเมือง (ท่าเรือบั๊ค)  
   3.2 ท่าเรือน ้าลึกเชียงของ  
   3.3 ท่าเรือวัดหลวงไชยสถาน (ท่าผาถ่าน)  
   3.4 สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งท่ี 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) 
   3.5 จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย  
   3.6 จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง  
   3.7 จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก  
  4. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย  
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 จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดท่ีมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีส้าคัญ 2 ประเทศ ได้แก่ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมทั งยังเป็นเส้นทางส้าคัญในการ
ส่งออกสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ โดยผ่านประเทศเพื่อนบ้านทั งสองประเทศ ตามเส้นทางท่ีส้าคัญ 
ดังนี  
  1. เส้นทางบก R3A เริ่มต้นจากอ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ข้ามทางสะพานมิตรภาพไทย - 
ลาว แห่งท่ี 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) ไปเช่ือมกับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ผ่านเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน ้าทา ต่อไปยังเมืองเชียงรุ่ง (จ่ิงหง) เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา และเข้าสู่
เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมระยะทางประมาณ 1,087 กิโลเมตร 
 
  2. เส้นทางน้้า ใช้แม่น ้าโขงเปน็เส้นทางขนส่งสินค้า เริ่มต้นจากท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อ้าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย ไปท่าเรือกวนเหล่ย ต่อไปยังเมืองเชียงรุ่ง (จ่ิงหง) เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา และเข้าสู่เมือง
คุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมระยะทางประมาณ 934 กิโลเมตร 
 
  จากขอ้มูลการส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 1  
(เชียงราย) ปี พ.ศ. 2563 (ตั งแต่ มกราคม 2563 – 27 สิงหาคม 2563) พบว่ามีปริมาณการส่งออกทั งสิ น 1,828.25 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 125,679,207.51 บาท โดยเป็นการส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไปยังสาธารณรัฐประชาชน
จีน ปริมาณ 783.18  ตัน มูลค่า 54,693,765.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.83 ของปริมาณการส่งออกทั งหมด และ
คิดเป็นร้อยละ 43.52 ของมูลค่าการส่งออกทั งหมด ซึ่งสินค้าสัตว์น ้าท่ีส้าคัญ ได้แก่ ปลากะตักตากแห้ง ปลาซาร์ดีน
บรรจุกระป๋อง และน ้าปลา เป็นต้น   
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ปริมาณและมูลค่า การส่งออกปลากะตักตากแห้ง ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทางศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 1 (เชียงราย)  ปี พ.ศ. 2563 
( ตั งแต่ มกราคม 2563 – 27 สิงหาคม 2563 ) 

 
เดือน ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

มกราคม 27,300.00 2,074,800.00 
กุมภาพันธ์ 54,600.00 4,149,600.00 
มีนาคม 136,500.00 9,218,702.22 
เมษายน 81,900.00 6,224,400.00 
พฤษภาคม 109,200.00 8,299,200.00 
มิถุนายน 54,600.00 4,149,600.00 
กรกฎาคม 131,250.00 9,975,000.00 
สิงหาคม 105,000.00 7,980,000.00 

รวม 700,350.00 52,071,302.22 
 

 

 

เปรียบเทียบปริมาณ และมูลค่า การส่งออกปลากะตักตากแห้ง ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ทางศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 1 (เชียงราย) ปี พ.ศ. 2563 จ้าแนกเป็นรายเดือน 
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ปริมาณและมูลค่า การส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทางศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 1 (เชียงราย)  ปี พ.ศ. 2563 
( ตั งแต่ มกราคม 2563 – 27 สิงหาคม 2563 ) 

 
เดือน ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

มกราคม 27,030.00 748,522.17 
กุมภาพันธ์ - - 
มีนาคม - - 
เมษายน - - 
พฤษภาคม 27,000.00 822,241.29 
มิถุนายน 1,804.56 282,450.00 
กรกฎาคม 27,000.00 769,249.98 
สิงหาคม - - 

รวม 82,834.56 2,622,463.44 
 

 

เปรียบเทียบปริมาณ และมูลค่า การส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน                       
ทางศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 1 (เชียงราย) ปี พ.ศ. 2563 จ้าแนกเป็นรายเดือน 
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ค้านิยาม 

พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก้าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 สัตว์น้้า หมายความว่า สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในน ้าเป็นปกติ สัตว์จ้าพวกสะเทินน ้าสะเทินบก สัตว์ท่ีอาศัยอยู่     
ในบริเวณท่ีน ้าท่วมถึง สัตว์ท่ีมีการด้ารงชีวิตส่วนหนึ่ งในน ้า สัตว์ท่ีมีวงจรชีวิตช่วงหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ในน ้าเฉพาะ      
ช่วงชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในน ้า รวมทั งไข่และน ้าเชื อของสัตว์น ้า และสาหร่ายทะเล ซาก หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น ้า
เหล่านั น และให้หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้น ้าตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด และซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ 
พันธุ์ไม้น ้านั นด้วย 
 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า หมายความว่า ผลิตผลท่ีได้จากการแปรรูปสัตว์น ้าหรือใช้สัตว์น ้าเป็นวัตถุดิบ  
 ส่งออก หมายความว่า น้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งให้ปฏิบัติการตามพระราชก้าหนดนี    

### ค้าส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ี 907/2559 เรื่อง แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราช
ก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีค้าส่ังแต่งตั งผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า หัวหน้าด่านตรวจ
สัตว์น ้า และนักวิชาการประมง เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้อ้านาจหน้าท่ีปฏิบัติตามมาตรา 92 ### 

 
 ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร. 9)  
 เป็นเอกสารท่ีกรมประมงออกให้ประกอบการส่งออกสัตว์ ซากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 ในส่วนของสัตว์น ้าท่ีกรมประมงได้รับมอบอ้านาจ โดยมี ด่านตรวจสัตว์น ้า ศูนย์บริหา รจัดการ        
ด่านตรวจสัตว์น ้า และกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น ้า และปัจจัยการผลิต เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
 ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF 4) 
 เป็นเอกสารท่ีกรมประมงออกให้ประกอบการส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าตามก้าหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และพระราชก้าหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) โดยมีด่านตรวจสัตว์น ้า          
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า และกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น ้า และปัจจัยการผลิต                 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
 หนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์ (Health Certificate)  
 ส้าหรับการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยท่ีออกโดยกรมประมง
ประกอบการทุกรุ่น แบบใบรับรองท่ีใช้ คือ Health Certificate for fishery products intended for export 
from The Kingdom of Thailand to the People’s Republic of China หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการออก
เอกสารดังกล่าว คือ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  
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กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  

 มาตรา 92 ภายใต้บังคับมาตรา 96 ห้ามมิให้ผู้ใดน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เว้นแต่       
จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 ผู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือน้าผ่านสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น ้า หรือ
เอกสารอื่นใดท่ีแสดงว่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั น ได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจสอบก่อน 
 ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้กระท้าได้เฉพาะเมื่อมีใบรับรองการจับสัตว์น ้า หรือเอกสารอื่นใดท่ีแสดง
ว่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดี
ประกาศก้าหนด 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าท่ีเรือประมงไทยจับได้จากการท้าการ
ประมงโดยชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร โดยในกรณีเช่นนั นมิให้ถือว่าเป็นการน้าเข้า  
 
 มาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น ้า หรือเอกสารอื่นใด
ตามมาตรา 92 วรรคสอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น ้าท่ีน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่าน 
 
 มาตรา 65  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น ้าท่ีหายาก หรือป้องกันอันตราย มิให้เกิดแก่       
สัตว์น ้าและระบบนิเวศ รัฐมนตรีมีอ้านาจประกาศก้าหนดห้ามการน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน เพาะเลี ยง หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์น ้าบางชนิดได้ 
 ห้ามมิให้ผู้ใดน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน เพาะเลี ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น ้าตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่    
จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
 
 มาตรา 144 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 64 หรือมาตรา 65 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
 ในกรณีท่ีผู้กระท้าความผิดตามวรรคหนึ่ง น้าสัตว์น ้าไปปล่อยในท่ีจับสัตว์น ้า ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
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 มาตรา 102  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชก้าหนดนี  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี มีอ้านาจดังต่อไปนี  
 (1) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอ้านาจในการจัดการหรือพนักงานของผู้รับ
อนุญาตท่ีเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค้า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้าเนินการ
ตามพระราชก้าหนดนี  
 (2) เข้าไปในสถานท่ีประกอบกิจการหรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต หรือ
สถานท่ีท่ีเกี่ยวกับการน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน จ้าหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าในระหว่าง
เวลาท้าการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามพระราชก้าหนดนี  
 (3) เข้าไปในสถานท่ีประกอบกิจการหรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีต้องมีการควบคุมตาม
มาตรา 76 ในระหว่างเวลาท้าการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก้าหนดนี  
 (4) ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดท้าการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น ้า หรือส่ังให้ผู้ควบคุม
เรือประมงน้าเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ นไปบนเรือประมง หรือเข้าไปในท่ีจับสัตว์น ้าใด เพื่อตรวจสอบและ
ควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก้าหนดนี  ทั งนี  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท้าความผิดตามพระราช
ก้าหนดนี  
 (5) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตาหรือ
ในระหว่างเวลาท้าการ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดนี  
 (6) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดนี เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด้าเนินคดี 
 (7) เก็บตัวอย่างสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า หรือวัตถุใด ๆ เพื่อน้าไปตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ เพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก้าหนดนี  
 (8) ยึดหรอือายัดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์ท่ีห้าม
มิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 64 หรือมาตรา 65 
 (9) ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นยา เคมีภัณฑ์ หรือ     
สารอันตรายท่ีใช้หรือจะใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 78 (4) 
 ในกรณีท่ีสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ยึด
หรืออายัดไว้ตาม (8) หรือ (9) มีสภาพท่ีอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ หรือต่อสัตว์น ้าอื่นหรือส่ิงแวดล้อม
ของสัตว์น ้า หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ ให้อธิบดีมีอ้านาจส่ังท้าลายหรือจัดการอย่างอื่นตามท่ี
เห็นสมควร 
 เมื่อได้เข้าไปและท้าการตรวจสอบตาม (2) หรือ (3) หรือค้นตาม (5) แล้ว ถ้ายังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ   
จะกระท้าต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท้าการของสถานท่ีนั นก็ได้ 
 ให้อธิบดีมีอ้านาจวางระเบียบในการปฏิบัติการตาม (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติ 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
อ้านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามสมควร 
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ประกาศกรมประมง เร่ือง การส่งออกสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเพื่อการบริโภคไปนอกราชอาณาจักร 
ยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560 

  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2560 
 
  ตามมาตรา 92 วรรคสอง แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ก้าหนดให้ผู้ส่งออกสัตว์น ้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น ้า หรือเอกสารอื่นใด ท่ีแสดงว่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์      
สัตว์น ้านั นได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย  
  ข้อ 2  ในประกาศนี   
  “สัตว์น ้า” หมายความว่า สัตว์น ้าตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ยกเว้นชนิดสัตว์น ้าท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก้าหนดตามมาตรา 65 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประมง 
  ข้อ 3  ผู้ใดประสงค์จะส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเพื่อการบริโภค ให้ยื่นค้าขอแจ้ง
ด้าเนินการส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ผ่านระบบเช่ือมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและ
ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) โดยลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 
  ในกรณีท่ีไม่สามารถย่ืนค้าขอผ่านระบบได้ ให้ยื่นค้าขอตามแบบท้ายประกาศนี  
  ข้อ 4  กรณีส่งออก ไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อแสดงว่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย      
ให้ผู้ส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ต้องแสดงส้าเนาค้าขอใบรับรองสุขอนามัย และหนังสือรับรองตนเอง    
ในการแจ้งแหล่งท่ีมาของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าในการส่งออก ตามแบบแนบท้ายประกาศนี  เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบประกอบพิธีการส่งออก 
  ข้อ 5 กรณีส่งออกไปนอกราชอาณาจักร นอกเหนือจากข้อ 4 เพื่อแสดงว่าสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั น ได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้ส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์ สัตว์น ้า 
ต้องแสดงหนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งท่ีมาของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ในการส่งออก ตามแบบแนบ
ท้ายประกาศนี  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบประกอบพิธีการส่งออก 
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ประกาศกรมประมง เร่ือง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือน าผ่านสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า 
พ.ศ. 2561 

ประกาศ ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 
  
  เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นความชอบด้วยกฎหมายของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าท่ีส่งออก  
หรือน้าผ่าน ให้เป็นไปตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอ้านาจตามความใน
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมง
ออกประกาศเพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบการส่งออกหรือน้าผ่าน
สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  
  ข้อ 2 ในประกาศนี   
  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558  
ท่ีมีส่วนผสมของสัตว์น ้าผสมอยู่เกินร้อยละยี่สิบ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าท่ีต้องมีใบรับรองสุขอนามัย แต่ไม่รวมถึง
ส่ิงประดิษฐ์ส้าเร็จรูป 
  สิ่งประดิษฐ์ส้าเร็จรูป หมายความว่า ส่ิงประดิษฐ์ท่ีท้าขึ นจากสัตว์น ้าหรือมีชิ นส่วนของสัตว์น ้า
เป็นส่วนประกอบ และผ่านกรรมวิธีแปรสภาพ พร้อมใช้งานเพื่อการอุปโภค 
  ค้าขอแจ้งด้าเนินการ หมายความว่า ค้าขอแจ้งด้าเนินการส่งออกหรือน้าผ่านสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  
  ใบแจ้งด้าเนินการ หมายความว่า ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกหรือน้าผ่านสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้า รวมถึงใบแจ้งด้าเนินการฯ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
  ผู้ประกอบการ หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการส่งออก หรือน้าผ่าน 
ซึ่งสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
  ตัวแทนออกของ หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่ีรับท้าหน้าท่ีแทนผู้ประกอบการ
ในการส่งออก หรือน้าผ่าน ซึ่งสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ระบบเช่ือมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต
และใบรับรอง ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) 
   
  ข้อ 3  ผู้ใดประสงค์จะส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ให้ยื่นค้าขอแจ้งด้าเนินการผ่าน
ระบบเช่ือมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง 
(Fisheries Single Window : FSW) โดยลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 
  ในกรณี ท่ีไม่สามารถยื่นค้าขอผ่านระบบได้ ให้ยื่นค้าขอแจ้งด้าเนินการในรูปแบบเอกสารตาม
แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี  
 
  ข้อ 5 กรณีส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเพื่อการบริโภคไปสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแสดงว่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั น ได้มาจาก
การท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ในการยื่นค้าขอแจ้งด้าเนินการตามข้อ 3 ให้แนบส้าเนาใบก้ากับสินค้า 
(Invoice) ส้าเนาค้าขอใบรับรองสุขอนามัย และหนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งท่ีมาของสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี  ต่อเจ้าหน้าท่ีประจ้าด่านตรวจสัตว์น ้า เพื่อตรวจสอบ
ประกอบการส่งออก 
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  ข้อ 9  เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับค้าขอแจ้งด้าเนินการ ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค้าขอ 
รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานประกอบค้าขอต่าง ๆ 
  กรณีท่ีค้าขอแจ้งด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้ง
ผู้ยื่นค้าขอแก้ไขเพิ่มเติมค้าขอ หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีก้าหนด 
  กรณีท่ีผู้ยื่นค้าขอแจ้งด้าเนินการไม่แก้ไขเพิ่มเติมค้าขอแจ้งด้าเนินการ หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐาน ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีก้าหนด ให้เจ้าหน้าท่ีคืนค้าขอแจ้งด้าเนินการให้แก่ผู้ยื่นค้าขอ 
พร้อมทั งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย 
  กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแล้ว พบว่าเอกสารหรือหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วนให้ออกใบแจ้ง
ด้าเนินการตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี  และก้าหนดเลขท่ีใบแจ้งด้าเนินการ จ้านวน 17 หลัก ให้แก่ผู้ยื่น     
ค้าขอเพื่อด้าเนินการตามพิธีการศุลกากรได้ 
  ใบแจ้งด้าเนินการส่งออก ตามระเบียบนี้ ให้มีอายุสิบห้าวันนับจากวันที่ออก (DOF 4) 
  ใบแจ้งด้าเนินการน้าผ่าน ตามระเบียบนี้ ให้มีอายุหกสิบวันนับจากวันที่ออก (DOF 6) 
 
  ข้อ 10 การขอยกเลิก หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบแจ้งด้าเนินการ ให้ด้าเนินการดังนี  
  (1)  ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของท่ีมีความประสงค์จะยกเลิกการใช้ใบแจ้งด้าเนินการ     
ท่ียังคงมีอายุการใช้งาน ให้ยื่นขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าท่ีประจ้าด่านตรวจสัตว์น ้า 
  (2)  กรณีพบว่า ข้อมูลใบแจ้งด้าเนินการมีข้อผิดพลาด ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้อง
ด้าเนินการยื่นขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนวันด้าเนินพิธีการส่งออกหรือน้าผ่าน หรือจัดท้าใบขน
สินค้า โดยระบุเหตุผลและรายละเอียดการแก้ไขเปล่ียนแปลงเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติค้าขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงข้อมูลนั น โดยกรมประมงจะยึดถือข้อมูลในค้าขอใบแจ้งด้าเนินการท่ีปรากฏเป็นส้าคัญ 
  (3)  กรณีพบข้อมูลในใบแจ้งด้าเนินการเกิดข้อผิดพลาด ภายหลังการจัดท้าใบขนสินค้าท่ีได้รับ
การยกเว้นอากร ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้องท้าการยกเลิกใบขนสินค้านั นก่อน แล้วจึงด้าเนินการยื่น
ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลใบแจ้งด้าเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุเหตุผลและรายละเอียดการแก้ไข
เปล่ียนแปลง เพื่อประกอบการพิจารณาในการอนุมัติขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูล 
  เมื่อเจ้าหน้าท่ีพิจารณาและลงนามอนุมัติการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงแล้ว ผู้ประกอบการหรือ
ตัวแทนออกของ จึงจะสามารถน้าเลข 17 หลัก ของใบแจ้งด้าเนินการท่ีมีสถานะ ปกติ ไปด้าเนินการตามพิธีการ
ศุลกากรได้  
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  ข้อ 11  เม่ือสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ามาถึงด่านตรวจสัตว์น้้า ณ ท่าออก ผู้ประกอบการ
หรือตัวแทนออกของ ต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี  ต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการส่งออก 
  (1)  ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF 4)  
  (2)  หนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งท่ีมาของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
  (3)  หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้า ในกรณีท่ีกฎหมายก้าหนดให้ต้องมีส้าหรับสัตว์น ้ามีชีวิต 
  (4)  ส้าเนาค้าขอหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) ในกรณีท่ี
กฎหมายก้าหนดให้ต้องมี 
  (5)  ส้าเนาค้าขอใบรับรองการจับสัตว์น ้า หรือส้าเนาค้าขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์ ในกรณีท่ี
กฎหมายก้าหนดให้ต้องมี 
  (6)  ใบขนสินค้าขาออก 
  (7)  ใบก้ากับสินค้า (Invoice) 
  (8)  ใบตราส่งสินค้า (Air Waybill หรือ Bill of Landing)  (ถ้ามี) 
  (9)  ใบแสดงรายละเอียดสินค้า (Packing List)  (ถ้ามี) 
  (10) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด 
  เมื่อตรวจสอบสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าแล้ว พบว่าไม่ถูกต้อง ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีปล่อยสินค้า
นั น และให้ด้าเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 
  ข้อ 13 กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแล้ว พบว่าค้าขอแจ้งด้าเนินการหรือเอกสารหลักฐาน
ประกอบค้าขอ เป็นเท็จ หรือสามารถพิสูจน์ได้ว่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นได้มาจากการท้าการประมงโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีจะด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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ประกาศกรมประมง เร่ือง งดการใช้ประกาศกรมประมง เร่ือง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือ     
น าผ่านสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 

ประกาศ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2561 
 
  ตามท่ีกรมประมงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือน้าผ่าน     
สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 นั น 
  เนื่องจากผู้ประกอบการจ้านวนมากไม่สามารถด้าเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติดังกล่าว
ได้ เห็นควรให้เจ้าหน้าท่ีท้าความเข้าใจกับผู้ประกอบการระยะหนึ่งก่อนมีการบังคับใช้ อาศัยอ้านาจตามความใน
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมง
จึงออกประกาศไว้ ดังนี  
 
  ข้อ 1  ให้งดการใช้ ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือ     
น้าผ่านสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 จนกว่ากรมประมงจะมีประกาศ
เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 
 
  ข้อ 2 ในระหว่างระยะเวลาตามข้อ 1 ให้ผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าท่ีมี
ส่วนผสมของสัตว์น ้าผสมอยู่เกินร้อยละยี่ สิบ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าท่ีต้องมีใบรับรองสุขอนามัย ถือปฏิบัติตาม
ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560    
ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 และประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเพื่อการบริโภค
ไปนอกราชอาณาจักร ยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 
 
  ข้อ 3 ส้าหรับ กรณีการส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมตาม
พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้ด้าเนินการตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
ในการส่งออกหรือ น้าผ่านสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป 
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พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
  
  มาตรา 4   ในพระราชบัญญัตินี  
  สัตว์ หมายความว่า  

(1) ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี และให้
หมายความรวมถึงน ้าเชื อส้าหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี ด้วย 

(2) สัตว์ปีกจ้าพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และหมายความรวมถึงน ้าเชื อส้าหรับผสมพันธุ์และไข่ส้าหรับ
ใช้ท้าพันธุ์ด้วย 

(3) สัตว์ชนิดอื่นตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด และให้หมายความรวมถึงน ้าเชื อส้าหรับผสมพันธุ์
เอ็มบริโอ และไข่ส้าหรับใช้ท้าพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั นด้วย 

### ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดสัตว์ชนิดอื่นตามพระราชบัญญัติ     
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2558  ### 

ซึ่งมีสัตว์ทีก่รมประมงรับผิดชอบ ได้แก่  
(1)   กบ  และรวมถึงสัตว์จ้าพวกสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก  
(9)   กุ้ง  และรวมถึงสัตว์จ้าพวกครัสเตเชียน (Crustacean) 
(15)  จระเข้  และรวมถึงสัตว์ในวงศ์ครอกโคไดลิดี (Family  Croccodylidae) 
(19)  ตะโขง  และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แกเวียลิดี (Family  Gavialidae) 
(20)  ตะพาบน ้า 
(22)  เต่า 
(26)  ปลา 
(27)  ปลิงทะเล 
(29)  พะยูน 
(30)  เพรียงทราย และรวมถึงสัตว์จ้าพวกโพลิคีท (Polychaete) 
(35)  แมวน ้า 
(41)  โลมา 
(43)  วาฬ 
(48)  สิงโตทะเล 
(52)  หมึก 
(54)  หอย 
(58)  อัลลิเกเตอร์ และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แอลลิแกเตอริดี (Family  Alligatoridae) 

 *หมายเลขล้าดับด้านหน้า เป็นหมายเลขตามล้าดับในประกาศฯ ซึ่งรวมสัตว์ชนิดอื่นด้วย 
   
ซากสัตว์ หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ท่ีตายแล้ว ส่ิงใด ๆ ท่ีได้จากสัตว์ท่ีมี

ชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกท่ีท้า ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ หรือส่ิงประดิษฐ์
ส้าเร็จรูปท่ีท้าจากซากสัตว์ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
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สัตวแพทย์ หมายความว่า 
(1)  นายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ 
(2)  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งให้เป็นสัตวแพทย์เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  และต้องมีคุณสมบัติ

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
### ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ       

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ### 
แต่งตั งข้าราชการกองควบคุมการค้าสัตว์น ้ าและปัจจัยการผลิต เป็น สัตว แพทย์ตาม

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยให้มีอ้านาจหน้าท่ีปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของสัตว์ หรือซากสัตว์ 
ประเภทสัตว์น ้าท่ีกรมประมงรับผิดชอบ ได้แก่  

นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการขึ นไป ในสังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 
ผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้า ให้เป็นสัตวแพทย์ มีอ้านาจด้าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ภายในเขตพื นท่ีรับผิดชอบ และในกรณีท่ีมีค้าส่ังมอบหมายให้เป็น
ชุดเฉพาะกิจให้มีอ้านาจในพื นท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วย 
 

สารวัตร หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งให้เป็นสารวัตรเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
และต้องมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
  ### ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ### 

  แต่งตั ง นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง พนักงานราชการสังกัดกรม
ประมง ท่ีมีวุฒิการศึกษาไม่ต้่ากว่าระดับปริญญาตรี และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมประมงก้าหนด      
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากกรมปศุสัตว์ โดยให้มีอ้านาจเฉพาะการก้ากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์
ประเภทสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก ครัสเตเชียน จระเข้ ตะโขง ตะพาบน ้า เต่า ปลา ปลิงทะเล พะยูน โพลีคีท 
แมวน ้า โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก หอย และแอลลิเกเตอร์ มีอ้านาจด้าเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558 ภายในเขตพื นท่ีรับผิดชอบ และในกรณีท่ีมีค้าส่ังมอบหมายให้เป็นชุดเฉพาะกิจให้มีอ้านาจในพื นท่ี
ท่ีได้รับมอบหมายด้วย 
 
 
  มาตรา 31   เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ใดน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่าน 
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั งท่ีน้าเข้า ส่งออก 
หรือน้าผ่านราชอาณาจักร 
  การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และวิธีการน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่านราชอาณาจักร         
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด 
 
  มาตรา 32   ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 ปฏิบัติดังต่อไปนี  
  (1)  ท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ก่อนการน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ หรือ
ซากสัตว์ และให้น้าความในมาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  (2)  น้าสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้ด้าเนินการตาม (1) เข้า ออก หรือน้าผ่าน ท่าเข้าหรือท่าออกตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศก้าหนด และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
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  มาตรา 68    ผู้ใดน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต 
ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ  
ทั งจ้าทั งปรับ 
  มาตรา 69   ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 หรือฝ่าฝืนประกาศของ
อธิบดีท่ีออกตามมาตรา 33 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
 
  มาตรา 40   เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด เมื่อปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่ามี
เชื อโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอ้านาจ  ดังต่อไปนี  
  (1)  ออกประกาศหรือส่ังเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ แจ้งจ้านวนสัตว์ หรือซากสัตว์ 
และถ้าเห็นสมควรจะให้น้าสัตว์หรือซากสัตว์นั น มาเพื่อให้สัตวแพทย์ท้าการตรวจโรค เก็บตัวอย่างป้องกันโรค
ระบาด หรือท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ ก็ได้ 
  (2)  ส่ังเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ท่ีท่ีเห็นสมควรตามความ
จ้าเป็นเพื่อตรวจโรค 
  (3)  เรียกตรวจยานพาหนะ หรือเข้าไปในอาคาร หรือสถานท่ีอื่นใด เพื่อตรวจโรค เก็บตัวอย่าง
ป้องกันโรคระบาด หรือท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ ในการนี  ให้สัตวแพทย์มีอ้านาจส่ังเป็นหนังสือให้เจ้าของ
ยานพาหนะ อาคารหรือสถานท่ีอื่นใด ท้าความสะอาดและท้าลายเชื อโรคระบาดหรือพาหะโรคระบาด ในท่ีท่ีมีเชื อ
โรคระบาด หรือสงสัยว่ามีเชื อโรคระบาด ตามวิธีการท่ีก้าหนด ทั งนี  การเข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีท่ีดังกล่าว     
ให้กระท้าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ นหรือตก หรือในเวลาท้าการของอาคารหรือสถานท่ีนั น และหากยังด้าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จ จะด้าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้ 
  (4)  ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ หรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีเป็นของกลาง และถูกยึดหรืออายัดไว้ตามพระราชบัญญัติ
นี หรือตามกฎหมายอื่น ในกรณีท่ีสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาด หรือเป็นพาหะของ    โรคระบาด ให้มี
อ้านาจด้าเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์นั นตามระเบียบท่ีอธิบดีก้าหนด ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือการด้าเนินการ
ดังกล่าว ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ 
  (5)  ท้าลายส่ิงของใด ๆ ท่ีมีเชื อโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื อโรคระบาดตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด ทั งนี  ให้ชดใช้ราคาส่ิงของแก่เ จ้าของตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก้าหนดใน
กฎกระทรวง เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของได้จงใจกระท้าความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี  
  การด้าเนินการของสัตวแพทย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกตามสมควร 
  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  ให้สัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 
 
  มาตรา 41   ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  ให้สารวัตรมีอ้านาจ ดังต่อไปนี  
  (1)  เข้าไปในส้านักงาน หรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 
เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี  
  (2)  เข้าไปในอาคาร หรือสถานท่ีอื่นใด ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี  เพื่อตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ท่ีเกี่ยวกับการกระท้าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี  หรือพยานหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือจับกุมผู้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  โดยไม่ต้อง
มีหมายค้น ในกรณี ดังต่อไปนี  
   (ก)  เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก้าลังกระท้าในอาคารหรือสถานท่ีนั น 
   (ข)  เมื่อบุคคลท่ีได้กระท้าความผิดซึ่งหน้า ขณะท่ีถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุ        
อันแน่นแฟ้น ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานท่ีนั น 
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   (ค)  เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่า สัตว์หรือซากสัตว์ท่ีเกี่ยวกับการกระท้าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี  หรือพยานหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานท่ีนั น ประกอบกับต้อง
มีเหตุอันควรเช่ือว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สัตว์หรือซากสัตว์ หรือพยานหลักฐานนั นจะถูก
โยกย้าย ท้าลาย หรือท้าให้เปล่ียนสภาพไปจากเดิม 
   (ง)  เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานท่ี และการจับนั นมีหมายจับหรือ   
จับได้ โดยไม่ต้องมีหมายตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ 
  (3)  ส่ังเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี  หรือเพื่อตรวจค้นยานพาหนะในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือ  ไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี  
  (4)  จับกุมผู้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี โดยไม่ต้องมีหมายจับ เมื่อปรากฏว่ามีการกระท้า
ความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุอื่นท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ เพื่อส่งพนักงานสอบสวน
ด้าเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  (5)  ตรวจสัตว์ หรือซากสัตว์ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพื่ อให้การเป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี  หรือในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  
  (6)  ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  ทั งนี  ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา 42 วรรคสาม 
  ในการนี   สารวัตรมีอ้านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกเอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง จากเจ้าของอาคารหรือสถานท่ี หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั นได้ 
  การด้าเนินการตาม (1) หรือ (2) ให้กระท้าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ นหรือตก หรือในเวลาท้าการ
ของส้านักงาน หรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 หรือของอาคารหรือ
สถานท่ีนั น ทั งนี  หากยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ จะด้าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้ 
  การด้าเนินการตาม (1) ให้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดีก้าหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
ก้าหนดถึงการแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปให้แก่เจ้าของส้านักงาน หรือ
สถานประกอบการ และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อผู้บังคับบัญชา 
  การค้นและการจับตามมาตรานี  ให้สารวัตรปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  การด้าเนินการของสารวัตรตามมาตรานี  ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกตามสมควร 
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ข้ันตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 ผู้ใดประสงค์จะส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ยื่นค้าขอแจ้ ง
ด้าเนินการผ่านระบบเช่ือมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของ     
กรมประมง (Fisheries Single Window : FSW)  
 

 
 
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ 
 1. เปิดบราวน์เซอร์ (Browser) เช่น Fire Fox หรือ Google Chrome 
 2. ท่ีช่อง Address พิมพ์ URL : http://fsw.fisheries.go.th กด Enter 
 3. ระบบจะแสดงหน้ากลางของสารสนเทศของกรมประมงทั งหมด 
 4. คลิกท่ีไอคอนของแต่ละระบบเพื่อเข้าใช้งานระบบท่ีต้องการ (ในท่ีนี คลิก FSW) 
 5. ระบุช่ือผู้ใช้ รหัสผ่าน และรหัสลับ 
  ช่ือผู้ใช้ 
  รหัสผ่าน    
  รหัสลับ   
 6. คลิกปุม่ ตกลง เพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งาน 
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ก่อนวันส่งออก 
 1. ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ ยื่นแบบค้าขออนุญาตน้าสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน 
ราชอาณาจักรไทย (แบบ ร.1/1) และแบบค้าขอแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (แบบ DOF 3) 
เอกสารประกอบการยื่นค้าขอ ดังนี  
  1.1 ใบก้ากับสินค้า (Invoice) 
  1.2 หนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งท่ีมาของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าในการส่งออก 
(Self-Certificate) 
  1.3 หนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น ้า (MD, IMD, MCPD) 
  1.4 ส้าเนาค้าขอหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) 
 
 2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค้าขอ และหลักฐานประกอบ 
  2.1 ตรวจสอบค ำขอ 
   2.1.1 กรณีค้าขอไม่ถูกต้อง เช่น เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน รายการสินค้าไม่ถูกต้อง 
ปริมาณ และมูลค่าไม่ถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องกับหลักฐานประกอบต่างๆ ท่ีแนบเข้ามา จะด้าเนินการแจ้งแก้ไข
ข้อมูลผ่านระบบ (Fisheries Single Window : FSW) ผู้ยื่นค้าขอจะต้องแก้ไขค้าขอให้ถูกต้อง ครบถ้วน และส่ง
ข้อมูลกลับผ่านระบบ (Fisheries Single Window : FSW)  
   2.1.2 กรณีค้าขอถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ รับค้าขอ และจัดท้าใบอนุญาต 
  2.2 ตรวจสอบใบก ำกับสินค้ำ (Invoice) 
      ตรวจสอบข้อมูลท่ีระบุในใบก้ากับสินค้า (Invoice) ว่ามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เช่น 
เลขท่ีใบก้ากับสินค้า วันท่ีออกใบก้ากับสินค้า ชนิดรายการสินค้า ปริมาณ มูลค่า ตรงกับใบค้าขอหรือไม่ ต้องมีการ
เซ็นช่ือก้ากับทุกครั ง และถ้าเป็นนิติบุคคลต้องมีการประทับตราบริษัทมาด้วยทุกครั ง 
  2.3 หนังสือรับรองตนเองในกำรแจ้งแหล่งท่ีมำของสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำในกำรส่งออก 
       ตรวจสอบข้อมูลท่ีระบุในหนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งท่ีมาของสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (Self-Certificate) ว่ามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เช่น การระบุชนิดสัตว์น ้า ท่าท่ีส่งออก 
วันท่ีส่งออก ช่ือวิทยาศาสตร์ ปริมาณท่ีส่งออก ช่ือและท่ีอยู่สถานท่ีผลิต เป็นต้น 
  2.4 ตรวจสอบส ำเนำค ำขอหนังสือรับรองสุขอนำมัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) กับ
ข้อมูลในระบบ Google Sheet  
   2.4.1 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ เข้าไปท่ี G-Mail แล้วใส่ช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน 
   2.4.2 ช่ือผู้ใช้ : hcexportpermit@gmail.com 
            รหัสผ่าน : XXXXXXXX 
   2.4.3 เลือกรายการจากกล่องข้อความ Inbox ช่ือว่า “แจ้งด่าน รายการค้าขอ Health 
Certificate”  
   2.4.4 จากนั นเลือก Sheet ท่ีมีช่ือว่า “ข้อมูล กตส.” 
   2.4.5 จากนั นให้ตรวจสอบว่ามีข้อมูลรายการค้าขอใบ Health Certificate ท่ีผ่านด่าน
ตรวจสัตว์น ้าท่ีขออนุญาตหรือไม่ ถ้ามี ข้อมูลท่ีปรากฏถูกต้อง ตรงตามส้าเนาค้าขอฯ ท่ีผู้ประกอบการแจ้งเข้ามาใน
ระบบหรือไม่  
   2.4.6 กรณีเอกสารถูกต้อง คือ มีเลขท่ีของส้าเนาค้าขอหนังสือรับรองสุขอนามัย
ผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) ปรากฏในระบบ Google Sheet เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ รับค้าขอ จัดท้าใบอนุญาต 
   2.4.7 กรณีท่ีส้าเนาค้าขอหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) 
ไม่มี ในระบบ Google Sheet ให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ ด้าเนินการ ดังนี  
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   2.4.8 แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ 
   2.4.9 โทรประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น ้า 
และปัจจัยการผลิต คุณเดชาธร  เทพสุทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 089 432 6359 ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้ช่วย
ด้าเนินการตรวจสอบข้อมูลกับกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง   
   2.4.10 ถ้าเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น ้า และปัจจัยการ
ผลิต ตรวจสอบแล้วยังไม่มีเลขส้าเนาค้าขอหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) ในระบบ 
Google Sheet เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น ้า และปัจจัยการผลิต จะติดต่อ
ประสานงานไปยังกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ให้ช่วยตรวจสอบ 
   กรณีตรวจสอบไม่พบข้อมูลใบรับรองกำรแปรรูปสัตว์น  ำ ใบรับรองกำรจับสัตว์น  ำ หรือ
ใบรับรองกำรแปรรูปสัตว์น  ำใน Google Sheet ให้ประสำน คุณบุณฑริกำ  ฉำยชูวงษ์ เบอร์ติดต่อ 0 2562 0600 
ต่อ 13404 โดยกองตรวจสอบคุณภำพสินค้ำประมงจะอัพเดตข้อมูลใน Google Sheet เวลำ 10.00 น. ของทุกวัน 
   2.4.11 ถ้าเจ้าหน้าท่ีกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีข้อมูล
ของการขอหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) ในระบบ Google Sheet  
   2.4.12 เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น ้า และปัจจัยการผลิต
จะแจ้งข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ว่าไม่พบข้อมูล เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ จะไม่ด้าเนินการ
จัดท้าใบอนุญาตฯ และใบแจ้งด้าเนินการฯ และจะต้องเฝ้าระวังการลักลอบส่งออกสินค้าสัตว์น ้า รวมทั งขึ นบัญชี
ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของรายดังกล่าว เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสาร 
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  2.5 เอกสำรประกอบอื่นๆ 
       มีการระบุข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ เช่น เลขท่ีของเอกสาร วันท่ีออกเอกสาร รายการ
สินค้าชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ  รูปแบบของเอกสารว่ามีการปลอมแปลงเอกสารหรือไม่ 
 
 3. ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ ยื่นค้าขอแจ้งตรวจสินค้า โดยมีเงื่อนไขการใช้งานระบบแจ้งตรวจ
สินค้า ดังนี  
  3.1 ส้าหรับการขอแจ้งตรวจสินค้าสัตว์น ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า วัตถุอันตราย ท่ีน้าเข้า ส่งออก     
น้าผ่านทุกช่องทาง ยกเว้น กรณีดังต่อไปนี  
   3.1.1 สินค้าสัตว์น ้า ท่ีน้าเข้า ทางเรือประมงต่างประเทศ และเรือขนถ่ายสัตว์น ้า 
   3.1.2 สินค้าส่งคืน 
  3.2 ก่อนด้าเนินการขอแจ้งตรวจสินค้าให้ผู้ประกอบการตรวจสอบใบอนุญาตให้ถูกต้อง หากมี
ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ด้าเนินการขอเปล่ียนแปลงใบอนุญาตให้เสร็จสิ น 
   3.3 ก่อนด้าเนินการขอแจ้งตรวจสินค้าให้ผู้ประกอบการด้าเนินการจัดท้าใบขนสินค้าให้เสร็จสิ น 
  3.4 ต้องด้าเนินการแจ้งตรวจสินค้าในระบบ ก่อนวันและเวลาท่ีจะน้าสินค้ามาให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ช่ัวโมง 
  กรณีค้าขอแจ้งตรวจสินค้าไม่ถูกต้อง เช่น มีการระบุเลขท่ีใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง ไม่แนบใบขน
สินค้า จะด้าเนินการแจ้งแก้ไขข้อมูลผ่านระบบ (Fisheries Single Window : FSW) ผู้ยื่นค้าขอจะต้องแก้ไข     
ค้าขอให้ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งข้อมูลกลับผ่านระบบ (Fisheries Single Window : FSW)  
  กรณีค้าขอแจ้งตรวจสินค้าถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีจะรับค้าขอแจ้งตรวจสินค้า และจัดท้าใบแจ้งตรวจ
สินค้าให้ 
 

 
 
การขอยกเลิกหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบแจ้งด้าเนินการ ให้ด้าเนินการดังต่อไปนี  
 1. ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของท่ีมีความประสงค์จะยกเลิกการใช้ใบแจ้งด้าเนินการท่ียังคงมีอายุ
การใช้งาน ให้ยื่นขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าท่ีประจ้าด่านตรวจสัตว์น ้าหรือศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์น ้า 
 2. กรณีพบว่าข้อมูลในใบแจ้งด้าเนินการมีข้อผิดพลาด ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้องด้าเนินการ
ยื่นขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนวันด้าเนินพิธีการส่งออก หรือจัดท้าใบขนสินค้า โดยระบุเหตุผลและ
รายละเอียดการแก้ไขเปล่ียนแปลง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติค้าขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลนั น โดย     
กรมประมงจะยึดถือข้อมูลในค้าขอใบแจ้งด้าเนินการท่ีปรากฏเป็นส้าคัญ 
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 3. กรณีพบข้อมูลในใบแจ้งด้าเนินการเกิดข้อผิดพลาด ภายหลังการจัดท้าใบขนสินค้าท่ีได้รับการยกเว้น
อากร ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้องท้าการยกเลิกใบขนสินค้านั นก่อน แล้วจึงด้าเนินการยื่นขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงข้อมูลใบแจ้งด้าเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุเหตุผลและรายละเอียดการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
เพื่อประกอบการพิจารณาในการอนุมัติขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูล  
 เมื่อเจ้าหน้าท่ีพิจารณา และลงนามอนุมัติการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงแล้ว ผู้ประกอบการหรือตัวแทน     
ออกของ จึงจะสามารถน้าเลข 17 หลักของใบแจ้งด้าเนินการ ท่ีมีสถานะ “ปกติ” ไปด้าเนินการตามพิธีการ
ศุลกากรได้ 
 
การยกเลิกหรือแก้ไขใบแจ้งตรวจสินค้า 
 หลังจากเจ้าหน้าท่ีออกใบแจ้งตรวจสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการประสงค์จะด้าเนินการยกเลิก หรือ
แก้ไขใบแจ้งตรวจสินค้า ให้ด้าเนินการดังนี  
 1. ให้ผู้ประกอบการแจ้งยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงข้อมูล ตามแบบฟอร์ม “แบบค้าขอเปล่ียนแปลง หรือ
ยกเลิกข้อมูลการแจ้งตรวจสินค้าประมง” ไปยังหน่วยงานท่ีออกใบแจ้งตรวจสินค้า หรือสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ท่ี http://wow.in.th/yd4G 
 2. เจ้าหน้าท่ีพิจารณาค้าขอยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง หากพิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถด้าเนินการยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลได้ และมีเหตุผลประกอบอันสมควร ให้ด้าเนินการยกเลิกหรือแก้ไขใบแจ้งตรวจสินค้าใน
ระบบ Fisheries Single Window (FSW) 
 3. กรณียกเลิกใบแจ้งตรวจสินค้า จะต้องด้าเนินการขอแจ้งตรวจใหม่อีกครั ง ซึ่งสินค้าดังกล่าวจะต้องมีการ
เปิดตรวจสินค้าเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
 
การน้าใบแจ้งตรวจสินค้าไปใช้เพือ่ด้าเนินพิธีการศุลกากร 
 1. กรณีไม่เปิดตรวจสินค้ำ 
    ผู้ประกอบการสามารถน้าใบแจ้งตรวจสินค้า ท่ีระบ ุ“ไม่เปิดตรวจ” ไปแสดงเพื่อด้าเนินพิธีการศุลกากร
ได้ทันที 
 2. กรณีเปิดตรวจสินค้ำ ผู้ประกอบการต้องด้าเนินการ ดังนี  
  2.1 น้าสินค้ามาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ ตามสถานท่ี วันและเวลา ท่ีระบุในใบแจ้งตรวจสินค้า 
  2.2 เจ้าหน้าท่ีจะด้าเนินการตรวจสอบสินค้าว่าถูกต้องตามใบอนุญาต และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือไม่ 
  หากถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีจะประทับตรา และลงนามในใบแจ้งตรวจสินค้า เพื่อแสดงว่าผ่านการตรวจสอบ
จากเจ้าหน้าท่ีกรมประมงแล้ว ซึ่งสามารถน้าใบแจ้งตรวจไปแสดงเพื่อด้าเนินพิธีการศุลกากรได้ 
 หากไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีจะด้าเนินการตามกฎหมาย 
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การตรวจปล่อยสินค้า ณ วันส่งออก 
 เมื่อสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ามาถึงด่านตรวจสัตว์น ้า ณ ท่าออก ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ
ต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี  ต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการส่งออก 
  - ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) 
  - ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (แบบ DOF 4) 
  - หนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งท่ีมาของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
  - หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้า (ฉบับจริง) ส้าหรับสัตว์น ้ามีชีวิต ในกรณีท่ีกฎหมายก้าหนด      
ให้ต้องมี  
  - หนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) (ฉบับจริง) ในกรณีท่ีกฎหมาย
ก้าหนดให้ต้องมี 
  - ส้าเนาค้าขอใบรับรองการจับสัตว์น ้า หรือส้าเนาค้าขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์ ในกรณีท่ี
กฎหมายก้าหนดให้ต้องมี 
  - ใบขนสินค้าขาออก 
  - ใบก้ากับสินค้า (Invoice) 
  - ใบตราส่งสินค้า (Air Waybill หรือ Bill of Lading) (ถ้ามี) 
  - ใบแสดงรายละเอียดสินค้า (Packing List) (ถ้ามี) 
  - เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด 
 เมื่อตรวจสอบสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าแล้ว พบว่า ไม่ถูกต้อง ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีปล่อยสินค้านั น และ
ให้ด้าเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
ผลการพิจารณา ใบแจ้งตรวจสินค้า เปิดตรวจ 
เจ้าหน้าท่ีจะด้าเนินการตรวจสอบ ดังนี  
 1. หมายเลขยานพาหนะ  
 2. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ และหมายเลขซีลท่ีติดมากับตู้คอนเทนเนอร์ ว่าถูกต้องตรงตามหนังสือรับรอง
สุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) หรือไม่ 
 3. ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) 
 4. ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (แบบ DOF 4) 
 5. ใบขนสินค้าขาออก และใบก้ากับการขนย้ายสินค้า 
 6. ใบก้ากับสินค้า (Invoice) 
 7. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด  
 เมื่อเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลความสอดคล้องของเอกสารประกอบการส่งออก กับตู้สินค้าท่ีอยู่หน้าท่า
ส่งออก ว่ามีความถูกต้องตรงกันแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะ ตัดซีล ท่ีติดมากับตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อตรวจสอบสินค้าท่ีอยู่
ภายใน โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจสินค้าตามเกณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้องของชนิดสัตว์น ้าและปริมาณ เมื่อตรวจสินค้า
เสร็จแล้ว เจ้าหน้าท่ีก็จะ ปิดผนึกซีล ตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ โดยใช้ซีลของกรมประมงแทน ท้าการถ่ายภาพ และ
บันทึกข้อมูลไว้ในสมุดคุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
 หากตรวจสอบสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าแล้ว พบว่า ไม่ถูกต้อง ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีปล่อยสินค้านั นและ
ให้ด้าเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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จ้านวนตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม (Random sampling) ตามจ้านวนหน่วย หรือปริมาณ 
 
(1) น ้าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 5 กิโลกรัม 

Lot Size จ้านวนตัวอย่างท่ีสุ่มตรวจ 
25 หน่วยหรือน้อยกว่า 2 

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

 
 (2) น ้าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม 

Lot Size จ้านวนตัวอย่างท่ีสุ่มตรวจ 
150 หน่วยหรือน้อยกว่า 3 

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

 
(3) น ้าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 

Lot Size จ้านวนตัวอย่างท่ีสุ่มตรวจ 
150 หน่วยหรือน้อยกว่า 3 

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

 
 (4) น ้าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 

Lot Size จ้านวนตัวอย่างท่ีสุ่มตรวจ 
500 หน่วยหรือน้อยกว่า 8 

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

35,001-500,000 หน่วย 32 
500,001 หน่วยขึ นไป 50 
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ผลการพิจารณา ใบแจ้งตรวจสินค้า ไม่เปิดตรวจ 
เจ้าหน้าท่ีจะด้าเนินการตรวจสอบ ดังนี  
 1. หมายเลขยานพาหนะ  
 2. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ และหมายเลขซีลท่ีติดมากับตู้คอนเทนเนอร์ ว่าถูกต้องกับหนังสือรับรอง
สุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate)  
 3. ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) 
 4. ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (แบบ DOF 4) 
 5. ใบขนสินค้าขาออก และใบก้ากับการขนย้ายสินค้า 
 6. ใบก้ากับสินค้า (Invoice) 
 7. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด  
 โดยเจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบหมายเลขยานพาหนะ หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ และหมายเลขซีลท่ีติดมากับ   
ตู้คอนเทนเนอร์ ว่าถูกต้องกับใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ใบขนสินค้า หนังสือรับรอง
สุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) และเอกสารหรือหลักฐานอื่นตามท่ีอธิบดีประกาศก้าหนดหรือไม่ 
ถ้าถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจปล่อยสินค้าต่อไปได้ แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ 
และหมายเลขซีลไม่ตรงตามหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ี
ปล่อยสินค้านั น และให้ด้าเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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การตรวจปล่อยสินค้าในระบบ (Fisheries Single Window : FSW) 
 เลือกผู้ประกอบการ และเลขท่ีใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ท่ีจะตรวจปล่อย
จากนั นให้เลือกท่ีสัญลักษณ์ “ตรวจปล่อย” เมื่อเข้าสู่หน้าตรวจปล่อยสินค้าแล้ว ด้าเนินการ ดังนี  
 

 
 
 1. กรอกเลขท่ีใบก้ากับสินค้า และวันท่ีออกใบก้ากับสินค้า 
 2. เลือกช่อง  Health Certificate แล้วกรอกเลขท่ีใบ Health Certificate และวันท่ีออกใบ Health 
Certificate 
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 3. ใส่ช่ือเจ้าหน้าท่ีตรวจปล่อยสินค้า สามารถใส่ได้มากกว่า 1 คน โดยกดท่ีเครื่องหมาย “+” สีเขียว 
 

 
  
 4. กรณีท่ีมีการ เปิดตรวจ สินค้า ให้กรอกข้อมูลการเปิดตรวจสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน และในส่วนของ
ช่องหมายเลข Seal ให้ใส่ข้อความ เช่น “ตัด seal หมำยเลข 114836 ท่ีติดมำกับตู้สินค้ำ เพื่อเปิดตรวจสินค้ำ 
และผนึก seal หมำยเลข TH-FQIS 138504 แทน” 
 

 
 
 5. กรณีท่ี ไม่มีการเปิดตรวจ สินค้า ให้จัดท้าขั นตอนต่อไปได้เลย 
 6. การตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก “ผ่าน” เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้วก็กดสัญลักษณ์ “บันทึก” 
 7. หน้าบันทึกจ้านวน/ปริมาณจริง (ส่งออก) ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจปล่อย กรอกข้อมูลจ้านวน (จริง)   
น ้าหนัก (จริง) และมูลค่า (จริง) โดยอ้างอิงจากใบขนสินค้าขาออก เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว            
กดสัญลักษณ์ “บันทึก” 
 



28 

 

 
 
 8. กดเลือกสัญลักษณ์ “ตรวจปล่อย” อีกครั ง เพื่อเข้ามาบันทึกผลการตรวจปล่อย ถ้ามีข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง 
สามารถกดท่ีสัญลักษณ์ “แก้ไข”เพื่อแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว กดท่ีสัญลักษณ์ “บันทึกผลการ
ตรวจปล่อย” ต่อจากนั น กดเลือก “ผ่าน (จบสิ นกระบวนการตรวจปล่อย)” และกดท่ีสัญลักษณ์ “บันทึก” 
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 9. กดเลือกสัญลักษณ์ “ส่งเอกสารลงนาม” เลือก “ช่ือบุคคลท่ีมีสิทธิลงนาม” จากนั น กดสัญลักษณ์ 
“บันทึก” ผู้มีสิทธิลงนามอนุมัติเอกสาร เป็นอันเสร็จสิ นกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าในระบบ (Fisheries Single 
Window : FSW) 
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การกรอกข้อมูลเข้าในระบบ Google Sheet 
 1. เข้าไปท่ี G-Mail แล้วใส่ช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน 
   ช่ือผู้ใช้ : hcexportpermit@gmail.com 
  รหัสผ่าน : XXXXXXX 
 2. เลือกรายการจากกล่องข้อความ Inbox ช่ือว่า “แจ้งด่าน รายการค้าขอ Health Certificate”  
 3. เลือก Sheet ท่ีมีช่ือว่า “ข้อมูล กตส.” 
 4. เลือกข้อมูล จากช่องสินค้าท่ีส่งออกผ่านด่านท่ีต้องการ แล้วกรอกข้อมูล ดังนี  
  4.1 เลขท่ีใบขนสินค้า 
  4.2 เลขท่ีใบแจ้ง DOF 4 
  4.3 สถานะค้าขอ DOF 3 
  4.4 เลขท่ีค้าขอ DOF 3 
 5. เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว เป็นอันเสร็จสิ นกระบวนการกรอกข้อมูลเข้าในระบบ Google 
Sheet สามารถกดออกได้เลย โดยไม่ต้องกด “บันทึก” 
 

mailto:hcexportpermit@gmail.com
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ขั้นตอนออกใบอนุญาตและใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 

ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้า/ 

ด่านตรวจสัตว์น้้า 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ย่ืนค้าขอ ผ่านระบบ FSW 
   1.1 ค้าขออนุญาตน้าสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน 
ราชอาณาจักรไทย (แบบ ร.1/1) 
  1.2 ค้าขอแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น ้าหรือ     
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (แบบ DOF 3) 
  1.3 เอกสารและหลักฐานประกอบ*** 
 

 

 

 

 

2. เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ / ด่านฯ พิจารณาค้าขอ 
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ  

 

 

 

 
3. แจ้งแก้ไขข้อมูล ผ่านระบบ FSW 

 

 

 

 

4. เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ / ด่านฯ จัดท้า 
    4.1 ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอก   
ราชอาณาจักกร (ร.9) 
   4.2 ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (แบบ DOF 4) 
 

 

 5. ส่งให้ผู้มีอ้านาจอนุมัติลงนาม 
ผ่านระบบ FSW 

 
 

 

 

 

6. เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ / ด่านฯ 
ออกเลขที่ใบอนุญาต และใบแจ้งด้าเนินการ 

 

 

 

 
7. สิ นสุดกระบวนการออกใบอนุญาตฯ  

ผ่านระบบ FSW 
 

 

 

 

***เอกสารและหลักฐานประกอบ ได้แก่ 
     1. ใบก้ากับสินค้า (Invoice) 
     2. หนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มา 
สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าในการส่งออก  
(Self-Certificate) 
     3. หนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น ้า  
(MD , IMD , MCPD) 
    4. ส้าเนาค้าขอหนังสือรับรองสุขอนามัย
ผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) 
 

 

 

 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 



33 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบส้าเนาค้าขอหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์ (Health Certificate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ / ด่านฯ ตรวจสอบ 
ส้าเนาค้าขอหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์ 

(Health Certificate) 
ที่ผู้ประกอบการย่ืนผ่านระบบ FSW 

 

 

 
2. เข้าระบบ Google sheet 

ผ่านทาง G mail 
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 

 
 
 

3. เจ้าหน้าท่ีกองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง (กตส.) จะอัพเดตข้อมูลใน 

ระบบ Google sheet 
เวลา 10.00 น. ของทุกวัน 

 

 

 

4. เลือกข้อมูลจากกล่องข้อความ Inbox 
ชื่อว่า “แจ้งด่าน รายการค้าขอ  

Health Certificate” 
ชื่อ sheet : ข้อมูล กตส. 

 
 
 
 5. ตรวจสอบแล้ว : มีข้อมูลถูกต้อง  

ตรงตามส้าเนาค้าขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ 
(Health Certificate) ท่ีผู้ประกอบย่ืน 

 
 
 

6. ตรวจสอบแล้ว : ไม่มีข้อมูล 
ส้าเนาค้าขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ 
(Health Certificate) ท่ีผู้ประกอบย่ืน 

 
 
 
 7. เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ /ด่านฯ 

จัดท้าใบอนุญาตฯ / ใบแจ้งด้าเนินการฯ 
ได้ตามขั นตอนปกติ 

 
 
 

8. เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ /ด่านฯ ด้าเนินการ ดังนี  
8.1 แจ้งผู้บังคบับัญชาทราบ 
8.2 ติดต่อ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ของ กรป. 
เพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูลไปยัง กตส.  
 
 
 9. เจ้าหน้าท่ี กรป. / กตส. แจ้งข้อมูลกลับ 

มายังศูนย์ฯ /ด่านฯ 
 
 

10.1 กรณีพบข้อมูล และถูกต้องตรงกัน 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ / ด่านฯ จัดท้าใบอนุญาต 

ได้ตามขั นตอนปกติ 
 
 
 

10.2 กรณี ไม่พบข้อมูล : 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ /ด่านฯ ไม่จัดท้าใบอนุญาต 

และ เฝ้าระวังการลักลอบส่งออก 
ขึ นบัญชีเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบ 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ พบว่า ข้อมูลค้าขอหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ 
(Health Certificate) ในระบบ Google Sheet ท่ีกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเป็นผู้บันทึกข้อมูล         
ให้เจ้าหน้าท่ีด่านฯ เข้าไปตรวจสอบนั น สามารถเปล่ียนแปลงและแก้ไขได้ ท้าให้ไม่สามารถมั่นใจในระบบการ
ตรวจสอบเอกสารท่ีเป็นมาตรฐาน ควรมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบเอกสาร Health Certificate ท่ีมีความ
น่าเช่ือถือมากยิ่งขึ น เช่น QR Code ติดมากับใบรับรอง 
 2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ เข้าไปตรวจสอบหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate)   
ในระบบ Google Sheet แล้ว ควรมีส้าเนาหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate)        
ให้เจ้าหน้าท่ีดูด้วย เพื่อเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบจะได้รู้ว่าใครเซ็นรับรองในหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ 
(Health Certificate) เพื่อยืนยันความถูกต้องเมื่อผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ เอาหนังสือรับรองสุขอนามัย
ผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) ฉบับจริงมายื่นประกอบการส่งออกกับเจ้าหน้าท่ีปลายทาง 
 3. ควรมีระบบท่ีเจ้าหน้าท่ีเอาเลขท่ีหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) กรอก
เข้าสู่ระบบ แล้วมีตัวอย่างของหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) ฉบับนั นขึ นมาทันที 
เพื่อง่ายต่อการค้นหา 
 4. การตรวจสอบการออกหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) ในระบบ 
Google Sheet ในปัจจุบันค่อนข้างใช้เวลานาน และตรวจสอบยาก เพราะมีข้อมูลของทุกด่านท่ัวประเทศ และมี
ข้อมูลใหมเ่ข้ามาทุกวัน 
 5. เมื่อเจ้าหน้าท่ีด่านเข้าไปตรวจสอบหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate)     
ในระบบ Google Sheet แล้วพบข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีด่านต้องรอการตรวจสอบ และแก้ไขจากส่วนกลาง
ซึ่งใช้เวลานาน 
 6. ควรมีการน้า Application บนมือถือมาใช้ เพื่ออ้านวยความสะดวกในการตรวจสอบหนังสือรับรอง
สุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) โดยการสแกน QR CODE หรือกรอกเลขค้าขอหนังสือรับรอง
สุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) แล้วมีการแสดงแบบฟอร์มของหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์
สัตว์ (Health Certificate) มาให้เจ้าหน้าท่ีด่านปลายทางดูเพื่อเปรียบเทียบกับหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์
สัตว์ (Health Certificate) ฉบับจริงท่ีผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของน้ามาแสดงกับเจ้าหน้าท่ีด่าน 
 7. ควรมีแนวทางการด้าเนินการทางกฎหมาย กรณีผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ ปลอมแปลง
เอกสารราชการ หรือใช้เอกสารเท็จ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถ
ด้าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท้าผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งออก 



หนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) ฉบับจริง 



 

หนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) ฉบับจริง 



การกรอกข้อมูลเข้าในระบบ Google Sheet 

 

 

 

 




