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อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตวน์้ำ 

 

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
คำสั่งกระทรวงเกษตรที่ 907/2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชกำหนดการประมง 

พ.ศ.2558 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกรมประมง ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้  

(1) อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง ผู ้เชี ่ยวชาญ ผู ้ตรวจราชการกรม ผู ้อํานวยการกอง 
ผู้อํานวยการศูนย์เขต ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าหน่วย หัวหน้าด่านซึ่งสังกัดราชการบริหาร
ส่วนกลาง ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตลอดเขตท้องที่ทุกจังหวัด 

(๒) นักวิชาการประมง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการสถิติ นักวิชาการเผยแพร่  นักเดินเรือ 
นิติกร เศรษฐกร นายช่างกลเรือ เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานสื่อสาร 
เจ้าพนักงานเดินเรือ นายช่างเครื่องกล และลูกจ้างประจํากองตรวจการประมง  ผู้ดํารงตําแหน่งนายท้ายเรือ 
นายท้ายเรือกลชายทะเล ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องเรือ ซึ่งสังกัดราชการ บริหารส่วนกลาง กรมประมง ให้มี
อํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗ 
มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา 
๑๒๐ ตลอดเขตท้องที่ทุกจังหวัด 

อ ำนำจหน้ำที่ 
มาตรา 102 การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกผูรับอนุญาต กรรมการ ผูจัดการ บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการหรือพนักงานของ     
ผูรับอนุญาตที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการตามพระราชกําหนดนี้ 

(๒) เขาไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู รับอนุญาต หรือ
สถานที่ที ่เกี ่ยวกับการนําเขา สงออก นําผาน จําหนาย ผลิตหรือแปรรูปสัตวน้ ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ             
ในระหวางเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมใหการเปนไปตามพระราชกําหนดนี้ 

(๓) เขาไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตาม
มาตรา ๗๖ ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบและควบคุมใหการเปนไปตามพระราชกําหนดนี้ 
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(๔) ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดทําการประมงหรือการขนถายสัตวน้ำ หรือสั่งใหผูควบคุม
เรือประมงนําเรือประมงเขาเทียบทา หรือขึ้นไปบนเรือประมง หรือเขาไปในที่จับสัตวน้ําใดเพื่อตรวจสอบและ
ควบคุมใหการเปนไปตามพระราชกําหนดนี้ ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราช
กําหนดนี้ 

(๕) คนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือในระหวางเวลาทําการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ 

(๖) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้เพ่ือ
ประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(๗) เก็บตัวอยางสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ หรือวัตถุใดๆ เพื่อนําไปตรวจสอบ หรือตรวจวิเคราะห
เพ่ือตรวจสอบและควบคุมใหการเปนไปตามพระราชกําหนดนี้ 

(๘) ยึดหรืออายัดสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำที่มีเหตุอันควรสงสัยวาเปนสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ
ที่หามมิใหผูใดมีไวในครอบครองตามมาตรา ๖๔ หรือ มาตรา ๖๕ 

(๙) ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ หรือสารอันตรายอื่นใดที่มีเหตุอันควรสงสัยวาเปนยา เคมีภัณฑหรือสาร
อันตรายที่ใชหรือจะใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำโดยฝาฝนขอหามตามมาตรา ๗๘ (๔) ในกรณีที่สัตวน้ำหรือผลิต
ภัณฑสัตวน้ำ ยา เคมีภัณฑ หรือสารอันตรายอื่นใดที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไวตาม (๘) หรือ (๙)     
มีสภาพที่อาจเปนอันตรายตอรางกายของมนุษยหรือตอสัตวน้ำอ่ืน หรือสิ่งแวดลอมของสัตวน้ำหรือตอทรัพยสิน
ของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งทําลายหรือจัดการอยางอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

บทกำหนดโทษตามมาตรา 162 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ที ่ออก
ตาม มาตรา 102 (1) หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานฯตาม มาตรา 102(4) มาตรา 105(2) หรือไม่อำนวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 102 วรรคห้า หรือฝ่าฝืนคำสั่ง คณะกรรมการมาตรการ
ทางการปกครอง มาตรา 113(2)หรือ(5) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นบาท  

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงหนึ่งล้าน
บาท 

 ในกรณีการฝ่าฝืนคำสั่งตามมาตรา 105(2) หรือ มาตรา 113(2)หรือ(5)  เป็นกรณีที่ใช้เรือขนาด
ตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป ให้ปรับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสิบตันกรอสขึ้นไป ตันกรอสละหนึ่งหมื่น
บาท 

มาตรา 105 ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดกระทำความผิดหรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิดตามพระราชกำหนดนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้  

 (1) บันทึกข้อมูลการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ และจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับ การฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ และส่งมอบรายงานการตรวจสอบให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย    
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(2) สั่งยึดเครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีไว้หรือได้มาจากการทำการประมง
โดย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั่งกักเรือประมงไว้จนกว่าจะมีการพิจารณาและมีค ำสั่งตามหมวด 10 หรือ
หมวด 11   

ในการยึดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตาม (2) พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุม
เรือ ดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไว้ในเรือหรือในที่อ่ืนใดเพ่ือรักษาสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ำ ให้อยู่ในสภาพเดิมก็ได้ โดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่เจ้าของเรือหรือ 
ผู้ควบคุมเรือมีสิทธิร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นออกขายทอดตลาดได้ ใน
กรณี เช่นนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดโดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือจะซื้อหรือรับโอน
สัตว์น้ำหรือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นไม่ได้ และผู้ซื้อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนด 
เมื่อขายทอดตลาด แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดภายหลังหักค่าใช้จ่ายใน
การขายทอดตลาดแล้ว ไว้แทนสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ยึดไว้ 

มาตรา 108 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัว
ต่อผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

มาตรา 109 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือประโยชน์ในการ
จับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดนี้ ให้พนักงานฯเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

มาตราที่เกี่ยวข้อง 
มาตรา 65 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำหายาก หรือป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่สัตว์น้ำ

และระบบนิเวศ รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์น้ำบางชนิดได ้

ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้า ส่งออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  

บทกำหนดโทษตามมาตรา 144 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 64 หรือมาตรา 65 วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง 
นำสัตว์น้ำไปปล่อยในท่ีจับสัตว์น้ำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ 

มาตรา 90 เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นความชอบด้วยกฎหมายของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้
จากการประมง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รวบรวมและจัดทำหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
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(1) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ต้องจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง และส่งรายงานให้กรม
ประมงตามที่กำหนดในมาตรา 81 (2) 

(2) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต้องจัดทำหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ และส่ง
รายงานให้กรมประมงตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 88 (2) 

(3) เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา ต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์
น้ำให้แก่ผูซ้ื้อ ตามแบบและรายการที่อธิบดีประกาศกำหนด และต้องส่งสำเนาถึงกรมประมงตามที่
กำหนดไว้ในมาตรา 86 วรรคสาม 

(4) ผู้ซื้อสัตว์น้ำจากท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาตาม (3) ต้องกรอกข้อมูลใน
หนังสือกำกับการซื้อขายตาม(3) เมื่อขายหรือส่งมอบสัตว์น้ำนั้นให้บุคคลอื่น 

(5) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำ ต้องจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด 

(6) ผู้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้ำ หรือ
เอกสารอื ่นใดที ่แสดงว่าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำนั ้นได้มาจากการประมงโดยชอบด้วย
กฎหมายตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 92 

มาตรา ๙๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๖ ห้ามมิให้ผู้ใดนําเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  

ผู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ำ 
หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นได้มาจากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบก่อน 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อมีใบรับรองการจับสัตว์น้ำ หรือเอกสารอื่นใดที่
แสดงว่าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นได้มาจากการทำการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกำหนด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่เรือประมงไทยจับได้จากการ
ทำการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร โดยในกรณีเช่นนี้มิให้ถือว่าเป็นการนำเข้า 

บทกำหนดโทษตามมาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ำ
หรือเอกสารอื่นใดตามมาตรา 92 วรรคสอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า 
ส่งออก หรือนำผ่าน 
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มาตรา 94 ห้ามมิให้ผู้ใดนำเรือประมงที่ไม่ใช่เรือไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้า
มาในราชอาณาจักร  

ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบดว้ย
กฎหมายให้ทราบทั่วกัน โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่
ประกาศโดยรัฐต่างต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

บทกำหนดโทษตามมาตรา 159 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 94 วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 96   
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำ
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 

มาตรา ๙๕ เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำเข้ามาใน
ราชอาณาจักร จะต้องแจ้งล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด      
แต่รัฐมนตรีจะประกาศกำหนดให้แจ้งล่วงหน้าเกินเก้าสิบหกชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบ
เรือไม่ได ้โดยเรือประมงดังกล่าวต้องแจ้งข้อมูลและเข้าเทียบท่าตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลตามวรรคหนึ่งและแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือทราบภายในระยะเวลาที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนดซึ่งต้องไม่ช้ากว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งหรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามาใน
ราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 

เรือประมงประมงที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้วแต่มิได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองให้
ถือว่าได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่าได้ 

ในกรณีที่เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเรือประมงดังกล่าวได้ ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเกี ่ยวข้องกับการทํา           
การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการเข้าเทียบท่าหรือจะอนุญาตให้เข้าเทียบ
ท่าได้ เฉพาะในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของคนประจำเรือหรือตัวเรือประมง    
หรือเพื่อการตรวจสอบเรือและการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันและปราบปรามการทำการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการปฏิเสธการเข้าเทียบท่า 

ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้ใช้บังคับแก่เรือประมงที่มิได้นำสัตว์น้ำหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยโดยอนุโลม 

บทกำหนดโทษ : ไม่มีการกำหนดบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนตามมาตรานี้ 

มาตรา ๙๖ เมื่อเรือประมงได้รับอนุญาตให้เทียบท่าตามมาตรา ๙๕ และเทียบท่าแล้ว  ให้ยื่นคําขอ
อนุญาตนําเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงนําสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้น
จากเรือประมงได้ ใบอนุญาตดังกล่าวให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และ
กฎหมายอื่นใดท่ีกำหนดให้การนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต้องได้รับอนุญาต 
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ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่
เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือจะพิสูจน์ได้ว่า 

(๑) เรือประมงนั้นมีใบอนุญาตให้ทําการประมงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงซึ่งออกโดยรัฐ
เจ้าของธงหรือรัฐชายฝั่ง 

(๒) มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามิได้มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือทําหนังสือรับรองว่า รัฐเจ้าของธงจะยืนยันในเวลาอันสมควรว่า 

สัตว์น้ำที่จับได้นั้นเป็นไปตามข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ  

ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่อาจพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ เรือประมง
นั้นออกจากราชอาณาจักรได้ภายในเวลาที่กําหนด และแจ้งให้รัฐเจ้าของธง หรือประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
องค์การระหว่างประเทศเพ่ือทราบ ในกรณีที่เรือประมงนั้นไม่ออกนอกราชอาณาจักรภายในเวลาที่กําหนด หรือ
มีหลักฐานชัดแจ้งว่าเรือนั้นได้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีเป็นเรือไร้สัญชาติ ให้อธิบดี        
มีอํานาจสั่งให้ยึดเรือประมงและทรัพย์สินในเรือประมงนั้นออกขายทอดตลาดหรือทําลายได้ เงินที่ได้จากการ
ขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายอื่นแล้วให้กรมประมงยึดไว้จนกว่าเจ้าของเรือหรือ          
ผู้ควบคุมเรือสามารถพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ศาลจะ
มีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและสั่งให้เรือนั้นออกนอก
ราชอาณาจักร ถ้าเรือนั้นออกนอกราชอาณาจักรภายในเวลาที่กำหนด หรือในกรณีที่อธิบดีสั่งทำลายสัตว์น้ำ
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามวรรคสามหรือนำไปดำเนินการเพื่อแจกจ่ายตามวรรคห้า มิให้ถือว่าได้มีการนำหรือ
เคยนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

ในการขายทอดตลาดตามวรรคสาม มิให้นําสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำออกขายทอดตลาดด้วยโดย
ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ทําลายสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำดังกล่าว หรือนําไปดําเนินการเพื่อจ่ายแจกให้แก่     
ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดราคา 

เรือประมงที่ไม่อาจแสดงหลักฐานตามวรรคสองได้ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าได้ทําการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนเข้าเทียบท่า พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้รับบริการเติมเชื้อเพลิงและเสบียง
หรือซ่อมบํารุงตามความจําเป็นก็ได้ 

บทกำหนดโทษตามมาตรา 159 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 94 วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 96 วรรค
หนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 
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มาตรา 97 รัฐมนตรีจะประกาศกำหนดให้เรือประมงที่ทำการประมงพื้นบ้านซึ่งรัฐเจ้าของธงมีอาณา
เขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 95 และมาตรา 96 ทั้งหรือบางส่วนก็ได้ ในการนี้ 
รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดแนวปฏิบัติให้เรือดังกล่าวต้องปฏิบัติเพ่ือเป็นการป้องกันมิให้มีการทำการประมงโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายด้วยก็ได้ 

มาตรา 170 บรรดาความผิดตามพระราชกำหนดนี ้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอำนาจ
เปรียบเทียบได้ 

คระกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ และผู้แทนกรมประมงเป็นกรรมการและเลขานุการ 
โดยให้มีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตามที่รัฐมนตรีกำหนดตามความเหมาะสม 

หลักเกณฑ์และวิธ ีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามที่ ร ัฐมนตรีกำหนด             
โดยคำนึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระทำความผิด การกระทำความผิดซ้ำและการป้องกันมิให้ผู้กระทำ
ความผิดกระทำความผิดซ้ำอีก 

เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ
แล้ว และยกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกยึดไว้ให้แก่ทางราชการแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฏหมายวธิีพิจารณาความอาญา 

ให้นำบทบัญญัติในมาตรา 96 วรรคสี่ มาใช้บังคับกับสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผู้ต้องหายกไว้
ให้แก่ทางราชการตามวรรคสี่ด้วยโดยอนุโลม 
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ประกาศกระทรวง/ประกาศกรม/ระเบียบวิธีปฏิบัต ิ
1.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของ

เรือประมงท่ีมิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2560  

สาระสำคัญ 

1.1 ผู้ใดประสงค์จะนำเรือประมงที่ไม่ใช่เรือไทยเข้ามาในราชอาณาจักรต้องแจ้งข้อมูลตามแบบคำร้อง
ขอนำเรือประมงเข้าเทียบท่า และยื่นเอกสารประกอบแบบคำร้อง ก่อนที่เรือประมงจะเดินทางมาถึงท่าเทียบ
เรือ ทั้งนี้ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร รายละเอียดดังนี้  

   (1) เรือสัญชาติอินโดนีเซีย แจ้งก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 ชม. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
และแจ้งให้ผู้ควบคุมหรือตัวแทนสายเรือทราบภายใน 6 ชั่วโมง 

(2) เรือสัญชาติเมียนมา แจ้งก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 ชม. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ควบคุมหรือตัวแทนสายเรือทราบภายใน 3 ชั่วโมง 

(3) เรือสัญชาติมาเลเซียและกัมพูชา แจ้งก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ชม. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ควบคุมหรือตัวแทนสายเรือทราบภายใน 1 ชั่วโมง 

(4) เรือประมงที่ไม่ใช่ (1) (2) และ (3) ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 72 ชม. เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ผู้ควบคุมหรือตัวแทนสายเรือทราบภายใน 24 ชั่วโมง 

2. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการ
อนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 

สาระสำคัญ 

2.1 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ยื่นคำขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพร้อมด้วยเอกสารที่แสดงว่ามิใช่สัตว์น้ำที่ได้มาจากการทำการประมงที่ชอบด้วยกฎหมาย 
โดยบังคับใช้กับสัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ยกเว้นชนิดพันธุ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 

2.2 สถานที่ยื่นขออนุญาต 

(1) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ยื่น ณ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
หรือศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ หรือด่านตรวจสัตว์น้ำในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

(2) พื้นที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ยื่น ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ 
หรือด่านตรวจสัตว์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบ กรณีไม่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ำให้ยื ่นต่อ
สำนักงานประมงจังหวัด 

(3) ยื่นผ่านระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่าน
อินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) 
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(4) สถานที่และวิธีการอ่ืนตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2.3 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำก่อนการนำเข้า 1 วัน
ทำการ ยกเว้นการนำติดตัวเข้ามาให้ขออนุญาตในวันนำเข้าได้ 

2.4 เมื่อสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมาถึงศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำหรือด่านตรวจสัตว์น้ำ 
ผู้นำเข้าต้องแสดงใบอนุญาตและเอกสารการนำเข้าดังต่อไปนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท่าเข้าเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบให้ถูกต้องตามใบอนุญาต 

 (1) การนำเข้าโดยเรือประมง เรือขนถ่ายหรือเรือขนส่งสัตว์น้ำโดยเฉพาะต้องแสดงสำเนา
แบบรายงานผลการตรวจเรือ (Port Inspection Report) หรือใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) 
และใบกำกับการซื้อขาย (Invoice) หรือใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of lading) ถ้ามี 

 (2) กรณีท่ีไม่ใช่การนำเข้าตาม (1) ต้องแสดงใบรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) หรือ
สำเนาการแจ้งนำสินค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance) หรือสำเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom 
Declaration) หรือใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และใบกำกับ
การซื้อขาย (Invoice) และใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air waybill) หรือใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of 
lading) ถ้ามี 

 ทั้งนี้ไม่ให้บังคับกับสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ติดตัวนำเข้ามาพอสมควร และสินค้าที่ถูก
ส่งกลับ 

2.5 ใบอนุญาตที่ออกตามประกาศนี้จะมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายต่อเมื ่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ได้
ตรวจสอบสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีชนิดพันธุ์ ขนาด จำนวน หรือปริมาณถูกต้องตามท่ีระบุในใบอนุญาต 

 

3. ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปสหภาพ
ยุโรป พ.ศ. 2560 

สาระสำคัญ 

3.1 ผู้ใดประสงค์จะส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรปให้ยื่นคำขอ
แจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผ่านระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW)  

3.2 เพื่อแสดงว่าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้มาจากการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ส่งออก
ต้องแสดงเอกสารเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดังนี้ 

 (1) สำเนาใบคำขอใบรับรองสุขอนามัย 

 (2) สำเนาคำขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำ หรือสำเนาคำขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ กรณี
ได้มาจากการทำการประมงและพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 03 (ปลา สัตว์น้ำกลุ่มครัสเตเชี่ยน มอลลัส และ    
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สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น) ตอนที่ 16 (ของปรุงแต่งจากปลา หรือสัตว์น้ำกลุ่มครัสเตเชี่ยน มอลลัส หรือ
จากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น) ยกเว้นสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้มาจากหอยฝาเดียวและหอยสองฝา 

4. ประกาศกรมประมง เรื ่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปนอก
ราชอาณาจักรยกเว้นสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560 

สาระสำคัญ 

ผู้ใดประสงค์จะส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคให้ยื่นคำขอแจ้งดำเนินการส่งออก
สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผ่านระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่าน
อินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) พร้อมแสดงเอกสารเพื่อตรวจสอบดังนี้ 

4.1 ส่งออกไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 (1) สำเนาคำขอใบรับรองสุขอนามัย 

 (2) หนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

4.2 ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนอกเหนือจากประเทศตามข้อ 4.1  

 (1) หนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

5. ประกาศกรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื ่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือผ่าน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2559 

สาระสำคัญ 

ตามมาตรา 65 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำหายาก หรือป้องกันอันตรายมิให้เกิดสัตว์น้ำ
และระบบนิเวศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้เพื่อห้ามมิให้บุคคลใดนำเข้า 
ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์น้ำที่ระบุไว้ท้ายประกาศนี้ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี    
กรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย 

6. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการนำเข้ากุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2553 

สาระสำคัญ 

6.1 ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการนำกุ้งทะเลเข้าในราชอาณาจักร พ.ศ.2553 ตาม
ระเบียบนี้กุ้งทะเล ได้แก่ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว กุ้งฟ้า และกุ้งทะเลสวยงาม ตามข้อ 3(1) ซึ่งเป็นกุ้งอื ่นตามที่
ประกาศกำหนด ที่ต้องรับรองโรค 5 โรค โดยต้องเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้ำหรือที่พักซาก ดังนี้ 

(1) โรคจุดขาว (WSSV : White sport Syndrome Virus)  

(2) โรคหัวเหลือง (YHV : Yellow head Virus)   

(3) โรคทอร่า (TSV : Taura Syndrome Virus)  
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(4) โรคแคระแกรน (IHHNV : Infectious Hypodermal and Hemayopoietic Necrosis 
Virus)  

(5) โรคไอเอ็มเอ็น (Infectilious Myonecrosis)  

6.2) กุ้งทะเลที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อ่ืนกำหนด  

ได้แก่ กุ้งทะเล (กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ กุ้งฟ้า) ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศบราซิล 
ต้องเป็นกุ้งสุกหรือกุ้งที่ผ่านความร้อนไม่น้อยกว่า 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 นาที กรณีนำเข้า
พ่อแม่พันธุ์กุ้งจากประเทศดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกำหนด ตามประกาศกรมประมง 2557 

7. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำเพื่อการ
นำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร 

เป็นมาตรฐานสำหรับสถานกักกันสัตว์น้ำมีชีวิตจากการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร       
ที่ใช้กักกันสัตว์น้ำเพื่อ สังเกตอาการ และตรวจวิเคราะห์โรค เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคสัตว์น้ำชนิดที่ต้องควบคุม โดยเน้นในด้านการจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัยทางชีวภาพเป็ นหลัก 
ทั้งนี้สัตว์น้ำหมายถึง สัตว์น้ำประเภทกุ้ง กบ จระเข้ ตะพาบน้ำ เต่า ปลา ปู และหมายความรวมถึงสัตว์น้ำชนิด
อ่ืน ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

8. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์และโรคระบาดสัตว์น้ำที่นำเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้ำ
หรือที่พักซากสัตว์น้ำ 

8.1 กำหนดให้ชนิดโรคระบาดของกุ้งทะเลที่ต้องนำเข้าสถานกักกันสัตว์น้ำหรือที่พักซากซากสัตว์น้ำ 
ได้แก่ โรคไอเอ็มเอ็น (IMN : Infecious Myonecrosis) โรคตัวแดงดวงขาว (WSD : White Spot Disease) 
โรคหัวเหล ือง (YHD : Yellow Head Disease) โรคทีเอส (TS : Taura Syndrome) โรคไอเอชเอชเอ็น     
( IHHN : Infectious Hypodermai and Hemayopoietic Necrosis) โรคไอเอ ็ม เอ ็น ( IMN : Infectilious 
Myonecrosis) 

8.2 กำหนดให้ชนิดโรคระบาดของปลาคาร์พและปลาไน ที่ต้องนำเข้าสถานกักกันสัตว์น้ำหรือที่พัก
ซากซากสัตว์น้ำ ได้แก่ โรคเอชเอชวี (KHV : Koi Herpesvirus disease) 
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เพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1.ใบอนุญาตตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ว่าด้วยการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

- ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2) มีอายุ 60 วัน 

- ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4) มีอายุ 15 วัน 

- ใบแจ้งดำเนินการนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF6) มีอายุ 60 วัน 

- ใบอนุมัตินำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำผ่านราชอาณาจักร (DOF7) มีอายุ 15 วัน (ออกหลังตรวจปล่อย) 

2. กุ้งทะเลที่ห้ามนำเข้า ได้แก่  

3.1) กุ้งทะเล (กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ กุ้งฟ้า) ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินโดนีเซียและบราซิล 
ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 มี.ค. 2553 

3.2) กุ ้งทะเลมีชีว ิต ซากหรือผลิตภัณฑ์จากกุ ้ง (กุ ้งขาว กุ ้งกุลาดำ กุ ้งฟ้า กุ ้งน้ำตาล            
กุ้งแชบ๊วย) ที่มีถ่ินกำเนิดจากประเทศอินเดีย และ มาเลเซีย ตามประกาศกรมประมง พ.ศ.2560 

3. กรณีนำเข้าปลาฉลามทั้งที่มีชีวิตและซาก ต้องแนบหนังสือรับรองชนิดพันธุ์ที่ออกโดยหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศต้นทาง และต้องมิใช่ฉลามชนิดพันธุ์เดียวกับท่ีระบุไว้ในท้ายอนุสัญญาไซเตส (CITES) 

4. การนำเข้าเปลือกหอยเฉพาะที่ผ่านกรรมวิธีแปรสภาพ แปรรูป เข้ามาในราชอาณาจักร         
ต้องแนบหนังสือรับรองชนิดพันธุ์ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศต้นทาง 
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พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558 

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

2558  ลงวันที่ 4 เม.ย.2561 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 2558  

ผู้ได้รับการแต่งตั้ง 
1. สัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558, พ.ศ.2561 

ข้อ 4 แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ของกรมประมง เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญั ติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทกบ
และรวมถึงสัตว์จําพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กุ้งและรวมถึงสัตว์จําพวกครัสเตเชียน จระเข้และรวมถึงสัตว์ใน
วงศ์ครอกโคไดลิดี ตะโขงและรวมถึงสัตว์ในวงศ์แกเวียลิดี ตะพาบน้ำ เต่าปลา ปลิงทะเล พะยูน เพรียงทราย
และรวมถึงสัตว์จําพวกโพลิคีท แมวน้ำ โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก หอย อัลลิเกเตอร์และรวมถึงสัตว์ในวงศ์
แอลลิแกเตอริดี รวมถึงน้ำเชื้อสําหรับผสมพันธุ์ เอ็มบริโอ หรือไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้น 

(๑) อธิบดีกรมประมง 

(๒) รองอธิบดีกรมประมง 

(๓) ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง 

(๔) ผู้อํานวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 

(11) นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัย
การผลิต กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า
ประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 

(12) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองตรวจสอบคุณภา พ             
สินค้าประมง 

(13) ประมงจังหวัด 

(14) ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

(15) ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ 

(16) ประมงอําเภอ 

(17) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ 
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(18) นักว ิชาการประมง ระดับปฏิบัต ิการขึ ้นไป ในสังกัดสํานักงานประมงจ ังหวัด             
และสํานักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๕ ให้สัตวแพทย์ตามข้อ ๓ (๑) - (๘) และข้อ ๔ (๑) - (๑๒) มีอํานาจดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ ๖ ให้สัตวแพทย์ตามข้อ ๓ (๙) - (๑4) และข้อ ๔ (๑๓) - (๑๘) มีอํานาจดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และในกรณีที่มีคําสั่ง มอบหมายให้
เป็นชุดเฉพาะกิจให้มีอํานาจในพื้นที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วย 

2. สารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 

ข้อ ๖ แต่งตั้งให้อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง ผู้ตรวจราชการกรม และผู้เชี่ยวชาญในสังกัดกรม
ประมงเป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๗ แต่งตั้งให้ผู ้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานดังต่อไปนี้ของกรมประมง เป็นสารวัตรตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โดยให้มีอํานาจเฉพาะการกํากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทกบ และรวมถึงสัตว์จําพวกสัตว์
สะเทินนำ้สะเทินบก กุ้ง และรวมถึงสัตว์จําพวกครัสเตเชียน จระเข้ และรวมถึงสัตว์ในวงศ์ครอกโคไดลิดี ตะโขง 
และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แกเวียลิดี ตะพาบน้ำ เต่า ปลา ปลิงทะเล พะยูน เพรียงทราย และรวมถึงสัตว์จําพวก    
โพลิคีท แมวน้ำ โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก หอย อัลลิเกเตอร์ และรวมถึงสัตว์ ์ในวงศ์แอลลิแกเตอริดี 
   (๑๒) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 

(ก) ผู้อํานวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 

  (ข) นักวิชาการประมง 

  (ค) เจ้าพนักงานประมง 

 (๑๕) สํานักงานประมงจังหวัด 

  (ก) ประมงจังหวัด 

  (ข) นักวิชาการประมง 

(ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๖) สํานักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

  (ก) ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

  (ข) นักวิชาการประมง 

  (ค) เจ้าพนักงานประมง 
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(๑๗) สํานักงานประมงอําเภอ 

  (ก) ประมงอําเภอ 

  (ข) นักวิชาการประมง 

  (ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๘) ด่านตรวจสัตว์น้ำ 

  (ก) ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ 

  (ข) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ 

  (ค) นักวิชาการประมง 

  (ง) เจ้าพนักงานประมง 

ข้อ ๘ กรณีตําแหน่งตามข้อ ๗ หากเป็นพนักงานราชการจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ระดับปริญญาตรีและผ่านการฝึกอบรบตามหลักสูตรที่กรมประมงกําหนด ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากกรมปศุสัตว์ 

ข้อ ๙ ให้สารวัตรตามข้อ ๓ และข้อ ๖ มีอํานาจหน้าที ่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ         
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ ๑๐ ให้สารวัตรตามข้อ ๔ (๑) - (๖) และข้อ ๗ (๑) - (๑๔) มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ ๑๑ ให้สารวัตรตามข้อ ๔ (๗) - (๑๒) และข้อ ๗ (๑๕) - (๑๘) มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ภายในเขตพื้นที ่ที ่ร ับผิดชอบและในกรณีที ่มีคําสั่ง
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในรูปแบบชุดเฉพาะกิจในพ้ืนที่อ่ืน ให้มีอํานาจหน้าที่ในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย 

 3. คุณสมบัติของสัตวแพทย์และสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

  ข้อ 2 กำหนดให้สัตวแพทย์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นข้าราชการ และ 
(2) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

ข้อ ๓ กําหนดให้สารวัตรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นข้าราชการต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ 
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(๒) กรณีเป็นพนักงานราชการ 

ก. มีวุฒิการศึกษาไมต่่ำกว่าปริญญาตรี และ 

ข. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรของกรมปศุสัตว์หรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กรมปศุสัตว์ 

 

อำนาจหน้าที่สัตวแพทย์  
มาตรา ๔๐ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด เมื่อปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรค

ระบาด หรือพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอํานาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์แจ้งจํานวนสัตว์หรือซากสัตว์และถ้า
เห็นสมควรจะให้นําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาเพื่อให้สัตวแพทย์ทําการตรวจโรค เก็บตัวอย่างป้องกันโรคระบาด 
หรือทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ก็ได้ 

(๒) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ที่ที่เห็นสมควรตามความ
จําเป็นเพื่อตรวจโรค 

(๓) เรียกตรวจยานพาหนะ หรือเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อื่นใดเพื่อตรวจโรค เก็บตัวอย่างป้องกัน
โรคระบาด หรือทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ในการนี้ให้สัตวแพทย์มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือ  ให้เจ้าของ
ยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่อ่ืนใด ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดในที่
ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด ตามวิธีการที่กําหนด ทั้งนี้ การเข้าไปในอาคาร  หรือสถานที่
ดังกล่าว ให้กระทําได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น และหากยัง
ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ จะดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้ 

(๔) ตรวจสัตว ์หรือซากสัตว ์ หรือสิ ่งของใด ๆ ที ่ เป ็นของกลางและถูกย ึดหร ืออาย ัดไว ้ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาด หรือเป็นพาหะของ
โรคระบาด ให้มีอํานาจดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด ค่าใช้จ่า ยในการตรวจ
หรือการดําเนินการดังกล่าว ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ 

(๕) ทําลายสิ่งของใดๆ ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาดตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาสิ่งของแก่เจ้าของตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่กําหนด       
ในกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของได้จงใจกระทําความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการของสัตวแพทย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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อำนาจหน้าที่สารวัตร   

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรมีอํานาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕    
เพ่ือตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อ่ืนใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี ้ เพื ่อตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที ่เกี ่ยวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือจับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่
ต้องมีหมายค้น ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

  (ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากําลังกระทําในอาคารหรือสถานที่นั้น 

(ข) เมื่อบุคคลที่ได้กระทําความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้น   
ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น 

  (ค) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้นประกอบกับต้องมี
เหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สัตว์หรือซากสัตว์หรือพยานหลักฐานนั้นจะถูก
โยกย้าย ทําลาย หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

   (ง) เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับได้โดย
ไม่ต้องมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ 

(๓) สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือตรวจค้นยานพาหนะในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๔) จับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมีหมายจับ เมื่อปรากฏว่ามีการกระทํา
ความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุอื่นที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ เพื่อส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(๕) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม 

ในการนี้ให้สารวัตรมีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากเจ้าของอาคารหรือสถานที่ หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นได้ 
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การดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้กระทําได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือในเวลาทําการของ
สํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ หรือของอาคารหรือ
สถานที่นั้น ทั้งนี้ หากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ จะดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้ 

การดําเนินการตาม (๑) ให้ปฏิบัต ิตามระเบียบที ่อธิบดีก ําหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อย               
ต้องกําหนดถึงการแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปให้แก่เจ้าของสํานักงาน
หรือสถานประกอบการ และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา 

การค้นและการจับตามมาตรานี้ ให้สารวัตรปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การดําเนินการของสารวัตรตามมาตรานี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๔๒ ให้สารวัตรมีอํานาจยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร     
เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด  ในกรณีที่สัตว์
หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซาก
สัตว์นั้น หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งได้นําเข้า 
หรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ 
ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีท่ีสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดหรือมิได้เป็นพาหะของโรคระบาดให้สารวัตรมี
อํานาจสั่งให้เจ้าของ ผู้นําเข้าหรือนําผ่านส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปยังประเทศต้นทางทั้งนี้ การดําเนินการ
ส่งกลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๒) กรณีที่วิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระทําได้โดยง่ายหรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าสัตว์หรื อซาก
สัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้นหรือจัดการ
โดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือทําลาย ให้เจ้าของ ผู้นําเข้าหรือ      
นําผ่านสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ 

มาตราที่เกี่ยวข้อง 
มาตรา 31 เพื ่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดผู ้ใดนำเข้า ส ่ง ออก นำผ่าน 

ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ที ่อธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่นำเข้า 
ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร  

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 

บทกำหนดโทษตามมาตรา 68 ผู้ใดนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดย
ไม่ได้รับอนุญาตตาม มาตรา 31 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ 
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มาตรา 32 ผู้ได้รับใบอนุญาตตาม มาตรา 31 ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้  

(๑) ทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ก่อนการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือ      
ซากสัตว์ และให้นําความในมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) นําสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้ดําเนินการตาม (๑) เข้า ออกหรือผ่านท่าเข้าหรือท่าออกตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

บทกำหนดโทษตามมาตรา 69 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 32 หรือ  
ฝ่าฝืนประกาศของอธิบดีที่ออกตาม มาตรา 33 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 33 เมื่อปรากฏว่าท้องที่นอกราชอาณาจักรมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้อธิบดีมีอำนาจ
ประกาศเพ่ือชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรสัตว์หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน  

มาตรา ๔๒ ให้สารวัตรมีอํานาจยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรเมื่อ
สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาดในกรณีที่สัตว์หรือ
ซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น 
หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งได้นําเข้า หรือนํา
ผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓        
ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีท่ีสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดหรือมิได้เป็นพาหะของโรคระบาดให้สารวัตรมี
อํานาจสั่งให้เจ้าของ ผู้นําเข้าหรือนําผ่านส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปยังประเทศต้นทางทั้งนี้ การดําเนินการ
ส่งกลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๒) กรณีที่วิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระทําได้โดยง่ายหรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าสัตว์หรือซาก
สัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้นหรือจัดการ
โดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือทําลาย ให้เจ้าของ ผู้นําเข้าหรือนํา
ผ่านสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ 

มาตรา ๔๓ สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๑) ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ ผู้นําเข้าหรือนําผ่าน หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้นําเข้าหรือ  นําผ่าน
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศหาตัวบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ การออกประกาศให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๒) เจ้าของ ผู้นําเข้าหรือนําผ่านไม่ส่งกลับหรือไม่สามารถส่งกลับไปยังประเทศต้นทางภายในเวลาสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งให้ส่งกลับ 
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ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๑) เป็นของเสียง่ายหรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการ
เสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจาก
อธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดเสียก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้ ทั้งนี้ให้นําความในมาตรา ๔๖ 
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอํานาจจัดการขาย
ทอดตลาดสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์หรือสารวัตรตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้แสดงบัตร
ประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 ประกาศกระทรวง/ประกาศกรม/ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
1.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ชนิดอื่นตามพระราชบัญญัติโรคระบาด

สัตว์ พ.ศ.2558 

กำหนดให้สัตว์น้ำดังต่อไปนี ้เป็นสัตว์ชนิดอื่น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์      
พ.ศ. 2558  

(1) กบ และรวมถึงสัตว์จำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก 
(2) กุ้ง และรวมถึงสัตว์จำพวกครัสเตเชียน (Crustacean) 
(3) จระเข้ และรวมถึงสัตว์ในวงศ์ครอกโคไดลิดี (Family Crocodylidae) 
(4) ตะโขง และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แกเวียลิดี (Family Gavialidae) 
(5) ตะพาบน้ำ 
(6) เต่า 
(7) ปลา 
(8) ปลิงทะเล 
(9) พะยูน 

(10) เพรียงทราย และรวมถึงสัตว์จำพวกโพลีคีท (Polychaete) 
(11) แมวน้ำ 
(12) โลมา 
(13) วาฬ 
(14) สิงโตทะเล 
(15) หมึก 
(16) หอย 
(17) อัลลิเกเตอร์ และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แอลลิแกเตอริดี (Family Alligatoridae) 
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3.ระเบยีบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทําลายหรือจัดการโดยวิธีอ่ืนซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ 
กรณีนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สาระสำคัญ 

เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ ทั้งสัตว์ที่เป็นโรคระบาดและ
ซากสัตว์ที่มีมาจากแหล่งที่เกิดโรคระบาด โดยให้อำนาจสัตวแพทย์เป็นผู้ทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่สารวัตรเป็น
ผู้ยึดหรืออายัดไว้ ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) สัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือเป็นพาหนะของโรคระบาด 

(2) ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด 

(3) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้า หรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ หรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีที่วิธีการตรวจ
พิสูจน์ไม่อาจกระทําได้โดยง่าย หรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าสัตว์หรือซากสัตว์ ดังกล่าวเป็นโรคระบาด หรือ
เป็นพาหะของโรคระบาด 

กรณีที่ 1 การทำลายสัตว์ท่ีเป็นโรคระบาด 

(1) ใช้สารเคมีให้สัตว์กิน ฉีด หรือสูดดม 

(2) ทำลายสัตว์ด้วยวิธีอ่ืนตามที่สัตวแพทย์กำหนด 

กรณีที่ 2 การทำลายซากสัตว์ท่ีเป็นพาหะของโรคระบาด 

(1) ฝังใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร หากซากสัตว์มีจำนวนมากให้พูนดินกลับขอบหลุม
เหนือระดับผิวดินไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร และใช้สารเคมีที่สามารถทำลายเชื้อหรือจุลินทรีย์ราด
หรือโรยให้ทั่ว 

(2) ใช้ไฟเผาทำลายซากสัตว์นั้นจนหมดสิ้น 
(3) ทำลายซากสัตว์ด้วยวิธีอ่ืนตามที่สัตวแพทย์กำหนด 

4.ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งกลับสัตว์ซากสัตว์ กรณีนำเข้าหรือ
นำผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 31 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 มาตรา 33 
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 

สาระสำคัญ 

การนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสารวัตรได้ทำการยึดหรืออายัด
ไว้ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วศาลไม่มีคำสั่งริบและสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบแล้วไม่เป็นโรคระบาดหรือพาหะโรคระบาด 
ให้สารวัตรมีอำนาจสั่งให้ผู้นำเข้าหรือนำผ่านส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์กลับไปยังประเทศต้นทาง 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งกลับให้ผู้นำเข้าหรือนำผ่านเป็นรับผิดชอบ 
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เพิ่มเติมในส่วนม่ีเกี่ยวข้อง 

1.ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ที่ว่าด้วยการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน 
สัตว์หรือซากสัตว ์

- ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6) มีอายุ 60 วัน 

- ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) มีอายุ 15 วัน 

- ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6นำผ่าน) มีอายุ 60 วัน 

- ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร (ร.8) มีอายุ 15 วัน (ออกหลังตรวจปล่อย) 

 

2.โรคระบาดในสัตว์น้ำ 

2.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน 34 โรค ได้แก่ 

 (๑) โรคเครฟิชเพลก (crayfish plague) 

 (๒) โรคเคเอชวี (KHV disease หรือ koi herpesvirus disease) 

 (๓ )  โ รคไคทร ิ ดฟ ั งก ั ส  ( chytrid fungus disease หร ื อ  infection with Batrachochytrium 
dendrobatidis) 

 (๔) โรคไจโรแด็กทีโลซิส (gyrodactylosis หรือ infection with Gyrodactylus salaris) 

 (๕) โรคซีโนฮาลิโอทิส (xenohaliotis disease หรือ infection with Xenohaliotis californiensis) 

 (๖) โรคติดเชื้อซาลโมนิด แอลฟาไวรัส (infection with salmonid alphavirus) 

 (๗) โรคตัวแดงดวงขาว (white spot disease) 

 (๘) โรคทีเอส (TS หรือ Taura syndrome) 

 (๙) โรคเททระฮีดรัลแบคูโลไวรัส (tetrahedral baculovirosis) 

          (๑๐) โรคโบนาเมีย (bonamiosis) 

          (๑๑) โรคฝีดาษจระเข้ (poxvirus in crocodile) 

          (๑๒) โรคเพอร์คินซัส (perkinsosis) 

          (๑๓) โรคฟูรังคูโลซีส (furunculosis) 

          (๑๔) โรคเมกาโลไซติไวรัส (megalocytivirus disease) 
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 (๑๕) โรคมาร์ทีเลีย (infection with Marteilia refringens) 

 (๑๖) โรครานาไวรัส (infection with ranavirus) 

 (๑๗) โรควีเอชเอส (VHS หรือ viral haemorrhagic septicaemia) 

 (๑๘) โรควีเอ็นเอ็น (VNN หรือ viral nervous necrosis) 

 (๑๙) โรคหัวเหลือง (infection with yellow head virus) 

 (๒๐) โรคหางขาว (white tail disease) 

 (๒๑) โรคอาร์เอสไอวี (RSIV disease หรือ red sea bream iridoviral disease) 

 (๒๒) โรคอียูเอส (EUS หรือ epizootic ulcerative syndrome) 

 (๒๓) โรคอีเอชเอ็น (EHN หรือ epizootic haematopoietic necrosis) 

 (๒๔) โรคเอเอชพีเอ็นดี (AHPND หรือ acute hepatopancreatic necrosis disease) 

 (๒๕) โรคเอชพีวี (HPV disease หรือ hepatopancreatic parvovirus disease) 

 (๒๖) โรคเอสวีซี (SVC หรือ spring viraemia of carp) 

 (๒๗) โรคเอ็นเอชพี (NHP หรือ necrotising hepatopancreatitis) 

 (๒๘) โรคเอ็มบีวี (MBV disease หรือ spherical baculovirosis) 

 (๒๙) โรคแอบาโลนีเฮอร์พีสไวรัส (infection with abalone herpesvirus) 

 (๓๐) โรคไอพีเอ็น (IPN หรือ infectious pancreatic necrosis) 

 (๓๑) โรคไอเอชเอชเอ็น (IHHN หรือ infectious hypodermal and haematopoietic necrosis) 

 (๓๒) โรคไอเอชเอ็น (IHN หรือ infectious haematopoietic necrosis) 

 (๓๓) โรคไอเอ็มเอ็น (IMN หรือ infectious myonecrosis) 

 (๓๔) โรคไอเอสเอ (ISA หรือ infection with infectious salmon anaemia virus) 

2.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 29 มกราคา พ.ศ. 2563 

(๓๕) โรคติดเชื้อบาทราโคไคเทรียม ซาลาแมนไดรวอแรนส์ (infection with Batrachochytrium 

salamandrivorans) 

(๓๖) โรคเอนเทอริกเรดเมาท์(ERD หรือ enteric red mouth diseases) 

(๓๗) โรคโคเวร์ทมอร์ทาลิตี้ (CMD หรือ covert mortality diseases) 
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(๓๘) โรคทิลาเปียเลคไวรัส (tilapia lake virus) 

2.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562 

( ๓ ๙ )  โ ร ค อี เ อ ช พ ี  ( Hepatopancreatic microsporidioisis caused by Enterocytozoon 
hepatopenaei หรือ EHP) 

(๔๐) โรคเอสเอชไอวี (Shrimp hemocyte iridescent virus หรือ SHIV) 
 

3. สัตว์น้ำตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

กำหนดให้สัตว์น้ำดังต่อไปนี้เป็นสัตว์ชนิดอื่น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 
2558  

(1) กบ และรวมถึงสัตว์จำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก 
(2) กุ้ง และรวมถึงสัตว์จำพวกครัสเตเชียน (Crustacean) 
(3) จระเข้ และรวมถึงสัตว์ในวงศ์ครอกโคไดลิดี (Family Crocodylidae) 
(4) ตะโขง และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แกเวียลิดี (Family Gavialidae) 
(5) ตะพาบน้ำ 
(6) เต่า 
(7) ปลา 
(8) ปลิงทะเล 
(9) พะยูน 

(10) เพรียงทราย และรวมถึงสัตว์จำพวกโพลีคีท (Polychaete) 
(11) แมวน้ำ 
(12) โลมา 
(13) วาฬ 
(14) สิงโตทะเล 
(15) หมึก 
(16) หอย 
(17) อัลลิเกเตอร์ และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แอลลิแกเตอริดี (Family Alligatoridae) 
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พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่ 385) พ.ศ.2560 เรื ่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที ่ตาม 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ผู้ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ข้าราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำ สัตว์น้ำแปรรูป และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ได้แก่  

(1) อธิบดีกรมประมง 
(2) รองอธิบดีกรมประมง 
(3) ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง 
(4) ผู้อำนวยการกอง 
(5) ผู้อำนวยการสถาบัน 
(6) ผู้อำนวยการส่วน 
(7) ผู้อำนวยการศูนย์ 
(8) ประมงจังหวัด 
(9) ประมงอำเภอ 

(10)  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ 
(11)  นักวิชาการประมง 
(12)  นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 
(13)  นิติกร 
(14)  เจ้าหน้าที่ประมง 

อำนาจหน้าที่ 
มาตรา 43 ในการปฏิบัติหนา้ที่ ให้พนกงานเจา้หน้าที่มีอํานาจดังนี้ 

(1) เข้าไปในสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่เก็บอาหาร สถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานที่ทําการของ
ผู้ผลิต ผู้เก็บรักษา ผู้จำหน่าย รวมทั้งสถานที่ทําการของผู้นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งอาหาร             
ในระหว่างเวลาทำการเพ่ือตรวจสอบควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติ นิี้ 

(2) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามกีารกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ นิี้ 

อาจเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆเพื่อตรวจสอบอาหารและอาจยึดหรืออายดอาหารและ
เครือ่งมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุหรอืหีบห่อบรรจุอาหารและเอกสาร
ทีเ่กี่ยวกบัอาหารดังกล่าวได้ 

(3) นําอาหารในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ 



26 
 

  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้ำเขต 3 (สงขลา) 

(4) ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุที่สงสัยว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือผิดอนามัย
ของประชาชน เพ่ือตรวจพิสูจน ์ 

(5) ยึดหรืออายัดอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม หรืออาหารผิดมาตรฐาน หรือภาชนะบรรจุที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน  หรือที ่มีลกษณะไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือ
มาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6(6) 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รบัอนญุาตหรอืผู้ทีเ่กี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา 44 อาหารหรือภาชนะบรรจุทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่ได้ยดึหรืออายัดไว้หรือเก็บมาตาม 

มาตรา 43 เมื ่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ได้ทําการตรวจพิสูจน์เป็นที ่แน่นอนวาเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์       
ตามมาตรา 26 

เป็นอาหารปลอมตามมาตรา 27 หรือเป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 หรือเป็นอาหารที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 25(4) หรือเป็นภาชนะบรรจุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือผิด
อนามัยของประชาชน หรือมีลักษณะไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม
มาตรา 6(6) ถ้ามิได้มีการฟ้องคดีต่อศาล ผ้ ูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่ งทำลาย       
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีเห็นสมควรได้ 

มาตรา 45 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อผู้รับอนุญาต
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ 

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 6(6) 

บทกำหนดโทษตามมาตรา 52 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 13 ขัดขวาง
หรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 43 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ปรับไม่
เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำท้ังปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้ำเขต 3 (สงขลา) 

มาตราที่เกี่ยวข้อง 
มาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหน่าย เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต   

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดนําเข้าซ่ึงอาหารเพื่อจําหน่าย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต   

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

บทกำหนดโทษตามมาตรา 53 ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง หรือ 15 วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

มาตรา 18 ใบอนุญาตตามมาตรา 14 และ15 ให้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สามนับแต่ปีที่
ออกใบอนุญาต 

มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู ้ร ับอนุญาตตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ผลิตนําเข้าหรือเก็บอาหาร        
นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตย้ายสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า หรือสถานที่เก็บอาหาร เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากผู ้อนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื ่อนไข               
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 25 ห้ามผู้ใดผลิต นำเข้า เพื่อจำหน่ายอาหารดังต่อไปนี้ 

(1) อาหารไม่บรสิุทธิ์ 

(2) อาหารปลอม 

(3) อาหารผิดมาตรฐาน 

(4) อาหารอ่ืนตามทีร่ฐัมนตรีกำหนด 

บทกำหนดโทษตามมาตรา 58  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25(1) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ  

บทกำหนดโทษตามมาตรา 59  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25(2) ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี 
และปรับ ตั้งแต ่ห้าพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท  

บทกำหนดโทษตามมาตรา 60  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25(3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

บทกำหนดโทษตามมาตรา 61  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25(4) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

 

 



28 
 

  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้ำเขต 3 (สงขลา) 

มาตรา 26 อาหารดังต่อไปนี้คืออาหารไม่บริสุทธิ์ 

(1) อาหารที่มีสิ่งน่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(2) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปน 

(3) อาหารผลิต บรรจุ เก็บไม่ถูกสุขลักษณะ 

(4) อาหารผลิตจากสัตว์ที่เป็นโรคที่อาจติดต่อถึงคนได้ 

อาหารที่ภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

มาตรา 27 อาหารที่มีลักษณะปลอม 

(1) อาหารที่ใช้วัตถุอ่ืนแทนบางส่วน 

(2) อาหารที่ผลิตขึ้นเทียม 

(3) อาหารปรุงแต่งเพ่ือปกปิดความด้อยคุณภาพ 

(4) อาหารติดฉลากลวงเรื่องคุณภาพ ปริมาณ 

(5) อาหารที่ผลิตไม่ถูกต้องตามมาตราฐาน 

มาตรา 28 อาหารผิดมาตรฐาน คืออาหารที่ไม่ถูกต้องตามมาตราฐานที่ รมต.ประกาศตาม มาตรา 6 
(2),(3) 

มาตรา 29  อาหารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นอาหารตามมาตรา 25(4)   

 (1)  ไม่ปลอดภัยในการบริโภค หรือ   

(2)  มีสรรพคุณไม่เป็นที่เชื่อถือ หรือ  

 (3)  มีคุณค่าหรือคุณประโยชน์ต่อร่างกายในระดับที่ไม่เหมาะสม 

มาตรา 44 อาหารหรือภาชนะบรรจุที่พนักงานเจ้าที่ได้ยึดไว้หรือเก็บมาตามมาตรา 43 เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจพิสูจน์เป็นที่แน่นอนแล้วว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26 อาหารปลอมตาม
มาตรา 27 อาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 หรืออาหารที่ รมต.ประกาศตามมาตรา25(4) หรือมาตรา 
6(6) ถ้ามิได้มีการส่งฟ้องศาล ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่งทำลายหรือปฏิบัติอย่างใด
ตามเห็นสมควรได้ 

มาตรา 45  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผู้รับอนุญาต
หรือผู้เกี่ยวข้องร้องขอ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1. อาหารตามความหมายในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต 
ไดแก 

(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ แตไม
รวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแต
กรณ ี
(2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สีและ
เครื่องปรุงแตงกลิ่นรส 

 

2. ประเภทอาหารแบ่งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 

กลุ่มที่ 1 อาหารควบคุมเฉพาะ 

อาหารในกลุ่มนี้เป็นอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคมากที่สุด อาจเป็นอันตรายถึง
ชีวิตได้เนื่องจากเป็นอาหารสําหรับผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยง เช่น ทารก เป็นต้น หรือผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ต้องมี
การควบคุมอย่างเข้มงวด หรือเป็นอาหารที่มีการรับประทานกันอย่างแพร่หลาย จึงจําเป็นต้องควบคุมและ
กํากับดูแลอย่างเข้มงวดที่สุด มีการกําหนดด้านคุณภาพหรือมาตรฐาน รวมทั้งการแสดงฉลาก การอนุญาต
ผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มนี้จะพิจารณารายละเอียดของอาหาร เช่น สูตร กรรมวิธีการผลิต ฉลาก รวมทั้งต้องส่ง
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์มาประกอบการพิจารณา ซึ่งในปัจจุบันมี 14 ประเภท ได้แก่ 

1. นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

2. อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

3. อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

4. โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต 

5. วัตถุเจือปนอาหาร 

6. อาหารสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนัก 

7. สตีวิโอไซด์และอาหารที่มีส่วนผสมของสตีวโอไซด ิ ์ 

8. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

9. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

10. นมปรุงแต่ง 

11. นมเปรี้ยว 
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12. นมโค 

13. ผลิตภัณฑ์ของนม 

14. ไอศกรีม 

กลุ่มที่ 2 อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

คืออาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคแต่ไม่รุนแรงเท่ากับกลุ่มแรก โดยอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นมักเนื่องมาจากกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตอาหารนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิต มีการกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและฉลาก สําหรับอาหารแต่ละประเภทเหมือนกลุ ่มแรก           
แต่การขออนุญาตผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในข้อมูลอาหาร เช่น สูตร กรรมวิธีการผลิต 
ฉลาก ความ ปลอดภัยรวมทั้งคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยกเว้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องยื่นขอใช้
ฉลากอาหาร ในขณะนี้มี 32 ประเภท ได้แก่ 

(1) กาแฟ 
(2) เกลือบริโภค 
(3) ข้าวเติมวิตามิน 
(4) ไข่เยี่ยวม้า 
(5) ครีม 
(6) เครื่องดื่มเกลือแร่ 
(7) ช็อกโกแลต 
(8) ชา 
(9) ชาสมุนไพร 

(10)  ซอสบางชนิด 
(11)  น้ำแข็ง 
(12) น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
(13) น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
(14) น้ำปลา 
(15) น้ำผึ้ง ** 
(16) น้ำมันถั่วลิสง 
(17) น้ำมันเนย 
(18) น้ำมันปาล์ม 
(19) น้ำมันมะพร้าว 
(20) น้ำมันและไขมัน 
(21) น้ำแร่ธรรมชาติ 
(22) น้ำส้มสายชู 
(23) เนย 
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(24) เนยแข็ง 
(25) เนยเทียม 
(26) เนยใสหรือกี 
(27) ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีน ของถั่วเหลือง 
(28) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
(29) แยม เยลลีมาร์มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
(30) รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี 
(31) อาหารกึ่งสําเร็จรูป 
(32) น้ำเกลือปรุงอาหาร  

 
กลุ่มที่ 3 อาหารที่ต้องมีฉลาก 
เป็นอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคค่อนข้างต่ ำกว่า 2 กลุ่มแรก แต่มักประสบ

ปัญหาเกี่ยวกับการหลอกลวงผู้บริโภค จึงต้องมีการบังคับให้แสดงฉลาก ควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพ 
มาตรฐานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในข้อมูลอาหารด้านฉลาก เช่น       
สูตร กรรมวิธีการผลิต และความปลอดภัย ยกเว้นอาหารวัตถุประสงค์พิเศษต้องยื่นขอใช้ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่          
11 ประเภท ได้แก่ 

(1)  ขนมปัง 
(2)  ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
(3)  แป้งข้าวกล้อง 
(4)  ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 
(5)  วัตถุแต่งกลิ่นรส 
(6)  วุ้นสําเร็จรูปและขนมเยลลี 
(7)  หมากฝรั่งและลูกอม 
(8)  อาหารพร้อมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 
(9)  อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ 

(10) อาหารฉายรังสี 
(11) อาหารทั่วไปที่เป็นอาหารดัดแปรพันธุกรรม หรือพันธุวิศวกรรม 
 
กลุ่มที่ 4 อาหารทั่วไป 
ประกอบไปด้วยอาหารที่อยู่นอกเหนือจากอาหารใน 3 กลุ่มข้างต้น อาหารกลุ่มนี้จัดเป็นอาหารที่มี

ความเสี่ยงน้อยที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบ ที่ต้องนําไปผลิตต่อ เช่น แป้งสาลีเห็ดหอมแห้ ง น้ำตาล เนื้อสัตว์
สด กุ้งแห้ง กะปิเป็นต้น ซึ่งอาหารกลุ่มนี้ไม่ต้องขอรับเลขสารบบอาหาร ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาได้แบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือสะดวกในการสืบค้นออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้คือ 
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(1) สัตว์และผลิตภัณฑ์์ (เช่น เนื้อสัตว์สดสัตว์น้ำสดไข่สด) 
(2) พืชและผลิตภัณฑ์(เช่น พืชผักสด ผลไม้สด ถั่วและนัต) 
(3) สารสกัด/สารสังเคราะห์(เช่น สารสกัดจากพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบ) 
(4) สารอาหาร (เช่น กรดอะมิโนที่ใช้เป็นวัตถุดิบ) 
(5) แป้งและผลิตภัณฑ์ (เช่น แป้งมันสําปะหลัง วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว) 
(6) ผลิตภัณฑ์สําหรับทําอาหารชนิดต่างๆ ที่ยังไม่พร้อมบริโภค 
(7) เครื่องปรุงรส (เช่น ผงเครื่องปรุงรสในซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป) 
(8) น้ำตาล (เช่น น้ำตาลทราย แบะแซ) 
(9) เครื่องเทศ (เช่น มัสตาร์ด พริกไทย พริกป่น) 

 

3. ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ที่เกี่ยวข้อง 

- ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่อนุญาต 

- ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่อนุญาต 

- ใบขึ้นทะเบียนตำรับอาหารไม่มีวันหมดอายุ 

การนำเข้าสัตว์น้ำแช่แข็งที่ผ่านการตัดแต่ง (เช่น เนื้อปลาฟิลเล่) ซึ่งอุณหภูมิต่ ำกว่า ลบ 18 องศา
เซลเซียส ต้องมีใบรับรองสถานที่ผลิตอาหาร (GMP)ประกอบการนำเข้า 

4. การถ่ายโอนภารกิจในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหาร 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหาร โดยกรมประมงได้รับถ่ายโอนภารกิจ เมื่อวันที่ 
15 พ.ค. 2559 ระยะแรกเฉพาะ ได้แก่ 

(1) สินค้าสัตว์น้ำหรือวัตถุดิบในพิกัดศุลกากร 0302 0303 0306 ยกเว้นหมึก เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหาร 

(2) ถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบสินค้าอาหารที่ถูกส่งออกแล้วถูกส่งกลับคืนมาโดยไม่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการจำหน่ายภายประเทศ 

(3) สำหรับสินค้าอาหารอยู่ในพิกัดศุลกากรมีการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบการนำเข้าตามข้อ (1) 
ที่ส่งออกแล้วถูกส่งกลับคืนมา แม้จะมีวัตถุประสงค์เพื ่อจำหน่ายภายในประเทศ สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ถ่ายโอนภารกิจให้กรมประมงตรวจสอบ 
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รายการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับวัตถุดิบสัตว์น้ำนำเข้าโดย กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้    
กรมประมง 

 

ชนิดสัตว์น้ำ รายการตรวจวิเคราะห์ หมายเหตุ 
ปลาทะเล 1.ปรอท 2.แคดเมียม 3.ตะกั่ว เสี่ยงต่อการพบโลหะหนักจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 
กุ้งเพาะเลี้ยง/กุ้งทะเล 1.คลอแรมฟินิคอล 2.ไนโตรฟิวแรนส์ กตส.ไม่มีผลวิเคราะห์มาลาไคต์กรีน เพราะตรวจ

พบสารตกค้างในปริมาณน้อยม จึงไม่จำเป็นต้อง
เฝ้าระวัง 

ปลาเพาะเลี้ยง (รวมปลาแซลมอน) 1.ปรอท 2.แคดเมียม 3.ตะกั่ว 4.มาลาไคต์กรีน    
5.คลอแรมฟินิคอล 6.ไนโตรฟูแรนส์ 

มาลาไคต์ กรีนพบมากในปลาและตะพาบน้ำ 

ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน ปลาแมคคอเรล(กลุ่ม
ปลาทู ซาบะ อินทรีย์)  

1.ปรอท 2.ฮิสตามีน ปลาที่อยู่ในกลุ่มท่ีมี Histidine สูง 

หมึก แคดเมียม  
หอยสองฝา 1.ปรอท 2.แคดเมียม 3.ตะกั่ว 4.สารชีวพิษ 

(PSP,ASP,DSP,PTX,YTX,AZA) 
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  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้ำเขต 3 (สงขลา) 

สรุปมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข 

ชนิดสัตว์น้ำ รายการวิเคราะห์ MRPL หมายเหตุ 
กุ้งเพาะเลี้ยง 
ปลาเพาะเลี้ยง  
(รวมปลาแซลมอน) 

1.คลอแรมฟินิคอล   0.3 ppb ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข 
ฉบับที่ 299 พ.ศ.2549 หากพบว่า
เกินค่า MRPLไม่อนุญาตให้นำเข้า ถ้า
ทำลายในประเทศให้แจ้งคณะกรรมการ
อาหารและยา 

2.ไนโตรฟิวแรนส์ (AOZ,AMOZ) 0.3 ppb 
3.ไนโตรฟิวแรนส์ (AHD,SEM) 1.0 ppb 

ปลาเพาะเลี้ยง  
(รวมปลาแซลมอน) 

1.มาลาไคท์ กรีน  Sum 2.0 ppb ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข 
ฉบับที่ 299 พ.ศ.2549 2.Leuco Malachite green Sum 2.0 ppb 

กุ้งทะเล 1.คลอแรมฟินิคอล 0.3 ppb ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข 
ฉบับที่ 299 พ.ศ.2549 2.ไนโตรฟิวแรนส์ (AOZ,AMOZ) 0.3 ppb 

3.ไนโตรฟิวแรนส์ (AHD,SEM) 1.0 ppb 
ปลาทะเล 1.ปรอท 0.5 ppm ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน 

2.ตะกั่ว 1.0 ppm 
3.แคดเมียม 
 

1.0 ppm 

หมึก 1.แคดเมียม 2.0 ppm ตาม codex standard 193-1995 
amended 2010 

ปลาเพาะเลี้ยง (รวมปลาแซลมอน) 1.ปรอท 0.02 ppm  
2.ตะกั่ว 1.0 ppm 

ปลาทูน่า ซาร์ดีน ปลาแมคลอแรล 
(กลุ่มปลาทู ปลาอินทรีย์ ปลาซาบะ) 
และปลาในกลุ่มที่มี Histidine สูง 

1.ปรอท 0.50 ppm ตาม codex standard 193-1995 
amended 2010 2.ฮิสตามีน 100 ppm 
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  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้ำเขต 3 (สงขลา) 

หอยสองฝา 
 

1.ปรอท 0.50 ppm ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน 

2.ตะกั่ว 1.0 ppm 
3.แคดเมียม 2.0 ppm 
4.สารชีวพิษ 
-PSP 
-ASP 
-DSP&PTX 
-AZA 
-YTX 

0.8 ppm 
20 ppm 
0.16 ppm 
0.16 ppm 
3.75 ppm 

 

 

ปรอท (Mercury:Hg) แคดเมียม (Cadmium:Cd) ตะกัว่ (Laed:Pb) 

** MRPL (Minimum Required Performance Limit) ระดบัต ่ำสุดท่ีห้องปฏิบติักำรสำมำรถตรวจพบปริมำณสำรปนเป้ือน และตอ้งตรวจพบปริมำณสำรปนเป้ือนนอ้ยกว่ำปริมำณท่ีก ำหนดน้ี 

MRL (Maximum Residue Limit) ปริมำณสำรตกคำ้งสูงสุด นิยมใชใ้นกำรก ำหนดมำตรฐำนยำปฏิชีวนะ ยำสัตวต์กคำ้ง วตัถุอนัตรำยทำงกำรเกษตร 

ML (Maximum Limit) ปริมำณสูงสุด นิยมใชใ้นกำรก ำหนดมำตรฐำนสำรปนเป้ือน เช่น ปรอท ตะกัว่ แคดเมียม 
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  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้ำเขต 3 (สงขลา) 

พระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย พ.ศ.2535 
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื ่อง แต่งตั ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ.2535 ที่กรมประมงมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2535 

ผู้ได้รับการแต่งตั้ง 
ข้อ 4 ให้ข้าราชการในสังกัดกรมประมงผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

กรมประมง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา 52 มาตรา 52/1 และมาตรา 54 
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

(1) ประมงจังหวัด (2) ประมงอำเภอ (3) นักวิชาการประมง (4) เจ้าพนักงานประมง ทั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการ เจ้าพนักงานประมงระดับปฏิบัติงานและชำนาญงาน ไม่มีอำนาจ
ตามมาตรา 54 (4) 

อำนาจหน้าที่ 
มาตรา 54 ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(1) เข้าไปในสถานที่ประกอบการ สถานที่เก็บรักษา สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย หรือสงสัยว่าเป็น
สถานที่เช่นว่านั้นในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงตกหรือในเวลาทำการ เข้าไปในพาหนะที่สงสัยหรือบรรทุกวัตถุ
อันตราย เพ่ือตรวจสอบวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสาร 

(2) นำวัตถุอันตรายหรือต้องสงสัย ไปในปริมาณท่ีสมควรเพ่ือตรวจสอบ 

(3) ตรวจค้น ยึด กัก หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสาร ในกรณีที่ทีความสงสัย
ว่ากระทำความผิดตาม พรบ.นี้ 

(4) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

มาตรา 56 ในการปฏิบัติหน้า พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลที่เก่ียวข้อง 

บทกำหนดโทษตามมาตรา 86  ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 54 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
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  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้ำเขต 3 (สงขลา) 

มาตราที่เกี่ยวข้อง 
มาตรา 18 วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุม ดังนี้ 

(1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ใน
ครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 

(2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ใน
ครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดด้วย 

(3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต นำเข้า การส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองต้อง
ได้รับใบอนญุาต 

(4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมี
ไว้ในครอบครอง 

บทกำหนดโทษตามมาตรา 70/2 ผู้ใดนำผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 20/2 
วรรคหนึ่งหรือวรรคหก ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ วัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ วัตถุอันตราย
ชนิดที่ 3 ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 
ระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

มาตรา 21 ผู้ผลิต นำเข้า ส่งออกหรือผู้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศของรฐัมนตรีที่ออกตามมาตรา 20(1)(1/1)(2)(3) 

บทกำหนดโทษตามมาตรา 71 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 21 มาตรา 22 วรรคห้า มาตรา 41 หรือ 
มาตรา 43 วรรคสองต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

มาตรา 22 ภายใต้บังคับตามมาตรา 36 ห้ามผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 เว้นแต่จะได้แจ้งความประสงค์จะดำเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน เมื่อได้ได้มีการ
ประกาศว่าวัตถุอันตรายใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ให้ผู ้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือครอบครองแจ้งการ
ดำเนินการของตนที่ได้กระทำอยู่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศดังกล่าวผู้ผลิต 
นำเข้า ส่งออกหรือผู้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องปฏิบัติตามประกาศของ รมต.ที่ออกตามมาตรา 
20(1)(1/1)(2)(3) ใบรับแจ้งให้ใช้ได้ในระยะเวลาที่กำหนดในใบรับแจ้งทั้งนี้ต้องไม่เกินสามปี 

บทกำหนดโทษตามมาตรา 72 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 วรรคหนึ่งหรือ มาตรา 22 วรรคสอง มาตรา 
23 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 23 ภายใต้บังคับตามมาตรา 36 ห้ามผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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บทกำหนดโทษตามมาตรา 73 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี 
หรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 24  เมื่อได้ได้มีการประกาศว่าวัตถุอันตรายใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ให้ผู้ผลิต นำเข้า 
ส่งออก หรือครอบครองวัตถุอันตรายดังกล่าวยื่นขอรับใบอนุญาตตาม ม.23 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ระหว่างนั้นให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนจนกว่า เจ้าหน้าที่จะไม่สั่งอนุญาตตามคำขอนั้น 

มาตรา 26 ใบอนุญาตที่ออกตาม พรบ.นี้ให้ใช้ได้ตามเวลาที่กำหนดในใบอนุญาตแต่ไม่เกิน 3 ปี นับ
แต่วันที่ได้รับอนุญาต 

มาตรา 36 ให้ รมต.อุตสาหกรรมกำหนดรายชื่อวัตถุอันตราย การผลิต นำเข้า วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
หรือ 3 ที่อยู่นอกตามประกาศวรรคหนึ่ง ต้องขอขึ้นทะเบียนกับหนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อได้รับการขึ้น
ทะเบียนแล้วให้ผลิตหรือนำเข้าตาม มาตรา 22 หรือออกใบอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าตาม มาตรา 23 ได้ 
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมีอายุไม่เกิน 6 ปี 

มาตรา 43 ห้ามผู้ใดผลิต นำเข้า หรือมีในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เว้นแต่ได้รับหนังสือ
อนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะกรณี เพ่ือใช้เป็นสารมาตรฐานเพ่ือตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

บทกำหนดโทษตามมาตรา 74 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี 
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งของ ผู้นำเข้า ส่งออก หรือผู้ครอบครอง
เป็นการกระทำโดยประมาท ต้องระวางโทษปรับไม่เกินแปดแสนบาท 

มาตรา 45 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1,2,3 
ดังนี้ 

(1) วัตถุอันตรายปลอม 

(2) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 

(3) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ 

(4) วัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ 

(5) วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน 

บทกำหนดโทษตามมาตรา ๗๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๑) หรือมาตรา ๔๕ (๕) สําหรับกรณีเพิกถอน
ทะเบียนเพราะอาจเกิดอันตรายโดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันไดถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๓ ผูกระทํา   ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดปหรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออกหรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
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บทกำหนดโทษตามมาตรา ๗๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๒) หรือมาตรา ๔๕ (๕) สําหรับกรณีเพิกถอน
ทะเบียนเพราะไมมีประโยชนตามท่ีขึ้นทะเบียนไวถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุก   ไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออกหรือผูมีไวในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินสี่แสนบาท 

บทกำหนดโทษตามมาตรา ๗๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๓) ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินแปดหมื่น
บาท 

บทกำหนดโทษตามมาตรา ๗๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๔) ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามปหรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
 

มาตรา 52 เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไว      ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายผูใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับ
การกระทําที่ฝาฝน หรือแกไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองได ในการนี้หากเปนกรณีมีเหตุอันสมควร 
พนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูนั้นสงออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเพื่อคืนใหแกผูผลิตหรือผูจัดสงวัตถุอันตรายนั้น
มาใหหรือเพ่ือการอื่นตามความเหมาะสมก็ไดโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่
กําหนด 

บทกำหนดโทษตามมาตรา 85 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

มาตรา  ๕๒/๑  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไว ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตราย  ประกอบกิจการอันมีสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตราย  ความเสียหายหรือ ความเดือดรอนแก
บุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในสถานประกอบการหรือที่อยูใกลเคียงกับสถานประกอบการ ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจสั่งใหผูนั้นดําเนินการแกไขการกระทําดังกลาว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงาน
เจาหนาที่กําหนด 

บทกำหนดโทษตามมาตรา  ๘๕/๑  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๕๒/๑  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 
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ประกาศกระทรวง/ประกาศกรม/ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2538  แนบท้ายประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญชี ๒ ที่กรมประมงรับผิดชอบ 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (ต้องแจ้งข้อเท็จจริงและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด) 

(1) แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (calcium hypochlorite)  
(2) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)   
(3) โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite)  

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2  (ต้องขึ้นทะเบียน แจ้งข้อเท็จจริง แจ้งดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ก่อนประกอบ
กิจการและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนด) 

(1) ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal)   

(2) ผลิตภัณฑ์จุลชีพสำหรับปรับสภาพน้ำ หรือที่ทำขึ้นเพื่อป้องกัน กำจัด ทำลาย หรือควบคุมจุลชีพ 
ปรสิต พืช หรือสัตว์น้ำอ่ืนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ  

(3) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสําคัญที่ทําขึ้นเพ่ือป้องกัน กําจัด ทําลาย หรือ ควบคุมจุลชีพ ปรสิต 
พืช หรือสัตว์น้ําอื่นในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (ต้องขึ้นทะเบียน แจ้งข้อเท็จจริง และได้รับใบอนุญาต) 

(1) กรดอะซีติก (acetic acid)   
(2)  กรดเปอร์อะซีติก (peracetic acid)  
(3) กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) หรือ ไฮโดรเจนคลอไรด์ (hydrogen chloride) หรือ 

กรดเกลือ  
(4)  กลูตารัลดีไฮด์ (glutaraldehyde)  
(5)  ไตรคลอร์ฟอน (trichlorfon)  
(6)  ไตรฟลูราลิน (trifluralin)  
(7)  เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ (benzalkonium chloride)  
(8)  เฟนตินอะซีเตต (fentin acetate) 
(9)  มาลาไคต์ กรีน ออกซาเลต (Malachite green oxalate) เฉพาะในผลิตภัณฑ์ที ่ใช้ ในการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงาม  
          (10) มาลาไคต์ กรีน ไฮโดรคลอไรด์ (malachite green hydrochloride) เฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงาม  

  (11) โรติโนน (rotenone)  
  (12) ฉคลอรีนและสารที่ให้คลอรีน (chlorine and chlorine releasing substances 
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วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (ห้ามผลิต ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง) 

(1) มาลาไค กรีน ออกซาเลต (Malachite green oxalate) ยกเว้นในผลิตภัณฑ์ที่เพาะเลี ้ยงปลา
สวยงาม 

(2) มาลาไคต์กรีน ไฮโดรคลอไลด์ (Malachite green hydrochloride) ยกเว ้นในผลิตภัณฑ์ที่
เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  

(3) กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก และเกลือของกรดดังกล่าว( trichloroisocyanuric acid and its 
salts)ยกเว้นในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่ือประโยชน์ในการกำจัดปรสิต โรค กำจัด
เชื้อจุลินทรีย์ 

การจำแนกวัตถุอันตรายตามการควบคุม 

 
 

ชนิด 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

วิธีการที่กำหนด 
แจ้งข้อเท็จจริงใน
การผลิต นำเข้า 

ส่งออก 

ขึ้นทะเบียน แจ้งดำเนินการ
ต่อเจ้าหน้าที่ 

ขออนุญาต
ดำเนินการ 

1 ✓ ✓    
2  ✓ ✓ ✓  
3  ✓ ✓  ✓ 
4 ห้ามมิให้มีการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง 

 

เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1. เอกสารการขึ้นทะเบียน ใบแจ้งข้อเท็จริง ใบแจ้งดำเนินการ 
(1) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหมีอายุใชไดจนครบหกป  นับแตวันที่ออกใบสําคัญ 
(2) ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย จะต้องขอทุกครั้งที่มีการนำเข้าหรือส่งออก 
(3) ใบแจ้งดำเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 แจ้งดำเนินการปีต่อปี โดยมีอายุ 1 ปี 

2. วัตถุอันตรายตามมาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 
(1) วัตถุอันตรายปลอม ได้แก่ สิ่งที่ทำเทียมวัตถุอันตรายทั้งหมดหรือบางส่วน แสดงชื่อว่าเป็นวัตถุอันตราย

ชนิดอื่น แสดงเวลาหมดอายุเกินความจริง แสดงเครื่องหมายผู้ผลิตหรือสถานที่ตั้งสถานที่ผลิตที่ไม่ใช่
ความจริง แสดงว่าเป็นวัตถุอันตรายที่ข้ึนทะเบียนไว้ซึ่งไม่ใช่ความจริง 

(2) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน ได้แก่ วัตถุอันตรายที่ผลิตโดยมีสารสำคัญน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่า
คลาดเคลื่อน มีความบริสุทธิ์สิ่งเจือปนผิดจากเกณฑ์ที่กำหนดหรือท่ีขึ้นทะเบียนไว้ 

(3) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ ได้แก่ หมดอายุการใช้ตามฉลาก แปรสภาพจนมีลักษณะเดียวกับวัตถุ
อันตรายปลอม 
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3.อำนาจในการเก็บตัวอย่าง หมายถึง การนำวัตถุอันตรายหรือสงสัยว่าจะเป็นวัตถุอันตรายไป
ตรวจสอบ หรือส่งตรวจวิเคราะห์ เพื่อพิสูจน์ทราบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใด หรือตรวจวิเคราะห์คุณภามาตราเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่  

โดยเก็บตัวอย่างไปในปริมาณที่พอสมควรเท่าที่จำเป็นที่จะตรวจสอบ หรือตรวจวิเคราะห์ (วัตถุ
อันตราย ปริมาณ 500 กรัม) 

3. การยึด หมายถึง การนำเอาวัตถุ เอกสาร หลักฐานหรือของกลางเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบในการ
ดำเนินการตามกฎหมาย โดยนำมาเก็บรักษาท่ีกรมประมง หรือสถานีตำรวจในท้องที ่

4. การอายัด หมายถึง การเก็บรักษาพยานวัตถุ ของกลาง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา
ตามกฎหมาย โดยของกลางนั้นอยู่ในสภาพเดิม ห้ามเคลื่อนย้าย จ่ายแจก และทำลาย 

 

ประเภทวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ  

1. ผลิตภัณฑ์จุลชีพปรับสภาพน้ำ 
2. ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูสัตว์น้ำ 
3. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ 
4. ผลิตภัณฑ์กำจัดปรสิตภายนอก 
5. สารเคมีปรับสภาพน้ำ 
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พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่ 385) พ.ศ.2560 เรื ่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที ่เพ่ือ
ปฏิบัติการตาม พรบ.ยา 2510 พ.ศ.2561 

ผู้ได้รับการแต่งตั้ง 
 ให้บุคคลในกรมประมงซึ ่งดำรงตำแหน่งหน้าที ่ต ่อไปนี ้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่ปฏิ บัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้  แต่งตั้งอธิบดี รองอธิบดี...นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง สังกัดกองควบคุมการค้า
สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 

อำนาจหน้าที่ 
อำนาจหน้าที่ตาม มาตรา 91 (1)(2)(3) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยา เภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัช

เคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ใช้กับสัตว์  

มาตรา 91 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังนี้ 

(1) เข้าไปในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่สั่งหรือนำยาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่
เก็บยาในระหว่างเวลาทำการ เพ่ือตรวจสอบควบคุมให้เป็นไปตามพรบ.นี้ 

(2) นำยาไปในปริมาณที่สมควรเพื่อเป็นตัวอย่างตรวจสอบหรือวิเคราะห์ 

(3) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตาม พรบ.นี้อาจเข้าไปในสถานที่ใดๆเพ่ือ
ตรวจสอบยาหรืออาจยึดหรืออายัดยา และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี ่ยวข้องกับการกระทำความผิดตลอดจน
ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา และเอกสารที่เกี่ยวยาดังกล่าวได้  

มาตรา 92 ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัว เมื่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องร้องขอ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 94 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา 
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มาตราที่เกี่ยวข้อง 
มาตรา 12 หามมิใหผูใดผลติ ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบัน เวน แตจะ

ไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กำหนดใน กฎกระทรวง 

มาตรา 27 ทวิ ยาแผนปัจจุบันที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องผ่านการตรวจสอบของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านนำเข้า การตรวจสอบเป็นไปตามกฎกระทรวง 

มาตรา 72 ห้ามผู้ใดผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาต่อไปนี้ 

(1) ยาปลอม  

(2) ยาผิดมาตรฐาน  

(3) ยาเสื่อมคุณภาพ  

(4) ยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา  

(5) ยาที่ทะเบียนตำรับยาที่ถูกยกเลิก สำหรับผู้รับอนุญาตผลิตยา และผู้รับอนุญาตให้นำหรือสั่งยาเข้า
มาในราชอาณาจักร หรือยาที่ทะเบียนตำรับยาถูกยกเลิกเกินหกเดือน สำหรับผู้รับอนุญาตขายยา  

(6) ยาที่ รมต.สั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยา 

บทกำหนดโทษตามมาตรา 117  ผูใดผลิตยาปลอมอันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (1) ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสามป ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท *การผลิตยาปลอมที่มีลักษณะตาม
มาตรา 73 (2) (3) หรือ (4) อันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (1) ถาผูผลิตสามารถพิสูจนได้ว่ายานั้นไมถึงกับ     
เปนอันตรายแกผูใชยา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกนิ สองหมื่นบาท 

มาตรา 73 ยาหรือวัตถุต่อไปนี้เป็นยาปลอม 

(1) ยาหรือวัตถุที่ทำเทียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนว่าเป็นยาแท้ 

(2) ยาที่แสดงชื่อว่าเป็นยาอื่น หรือแสดงเดือน ปีที่สิ้นอายุที่ไม่ใช่ความจริง 

(3) ยาที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือสถานที่ผลิตยาซึ่งไม่ใช่ความจริง 

(4) ยาที่แสดงว่าเป็นตำรับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งไม่ใช่ความจริง 

(5) ยาที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถึงขนาดที่ปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ ขาดหรือ
เกินกว่าร้อยละ 20 จากเกณฑ์ต่ำสุดหรือสูงสุดที่กำหนดไว้ในตำรับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ตาม มาตรา 79 
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มาตรา 74 ยาต่อไปนี้เป็นยาผิดมาตรฐาน 

(1) ยาที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยปริมาณหรือความแรงของสารที่ออกฤทธิ์ขาดหรือเกินจาก
เกณฑ์ที่ต่ำสุดหรือสูงสุดที่กำหนดไว้ในตำรับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ตาม มาตรา 79 แต่ไม่ถึงขนาดที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 73 (5) 

(2) ยาที่ผลิตขึ้นโดยความบริสุทธิ์หรืออย่างอื่นซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพของยาผิดไปจากเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ตามมาตรา 79 หรือตำรับยาที่ รมต. สั่งแก้ไขตรับยาตามมาตรา 86 ทวิ 

มาตรา 75 ยาต่อไปนี้เป็นยาเสื่อมคุณภาพ 

(1) ยาที่สิ้นอายุตามท่ีแสดงไว้ในฉลาก 

(2) ยาที่แปรสภาพจนมีลักษณะอย่างยาปลอม ตามมาตรา 73 (5) หรือยาผิดมาตรฐานตามมาตรา 74 

 

บทกำหนดโทษ 

มาตรา 119 ผู้ใดขายหรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 72 
(1) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองพันถึงหนึ่งหมื่นบาท 

ถ้าผู้กระทำตามวรรคหนึ่งกระทำโดยไม่รู้ว่าเป็นยาปลอม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันถึงห้าพันบาท 

มาตรา 120 ผู้ใดขายหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาผิดมาตรฐานหรือยาที่ รมต.สั่งเพิก
ถอนทะเบียนตำรับยาอันเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 72(2)(6) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินห้า
พันบาท 

        ผู้ใดขายหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาที่ทะเบียนตำรับยาถูกยกเลิกอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 
72 (5) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

        ถ้าผู้กระทำตามวรรคหนึ่งและวรรคสองกระทำโดยไม่รู ้ว่าเป็นยาผิดมาตรฐานยาที่ รมต.สั่งเพิกถอน
ทะเบียนตำรับยา หรือยาที่ทะเบียนตำรับยาถูกยกเลิก ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา 121 ผู้ใดผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา 
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 72 (4) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่ เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ 
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ประกาศกระทรวง/ประกาศกรม/ระเบียบปฏิบัติ 
 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื ่อง การนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัช
เคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2545 

 

เพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1.วัตถุอันตรายทางการประมง ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

หมายถึง สารเคมีและผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในภาค การประมงและการเพาะเลี้ย งสัตว์น้ำ เพื่อการป้องกัน 
กำจัด ท้าลาย หรือควบคุมจุลชีพ ปรสิตพืช หรือสาร อื่นๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสารเคมี ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปรับ 
สภาพน้ำในบ่อเลี้ยง 

2.ยาสัตว์ทางการประมงท่ีใช้ในเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

หมายถึง สารประกอบเคมีที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ ที่ให้แก่สัตว์น้ำให้ผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารแก่มนุษย์ เพื ่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉั ย บำบัด รักษาโรคหรือเพื ่อป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์น้ำที่นำมาใช้ต้องได้รับการข้ึนทะเบียนตามกฎหมาย 

3.ยาที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณะ
สุข (ฉบับท่ี 299) พ.ศ.2549  

(1)  คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol) 

(2) ไนโทรฟิวราโซน (Nitrofurazone) 

(3) ไนโทรฟิวแรนโทอิน (Nitrofurantoin) 

(4) ฟิวราโซลิโดน (Furazolidone) 

(5) ฟิวแรลทาโดน (Furaltadone) 

(6) มาลาไคท์ กรีน (Malachite Green) 

 

4. ยาต้านจุลชีพท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้สำหรับสัตว์น้ำ  

(1) Amoxicillin 

(2) Enrofloxacin  (เฉพาะปลาเท่านั้น) 

(3) Oxytetracycline (สำหรับในปลาและกุ้ง) 

(4) Sarafloxacin  
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(5) Oxolinic acid 

(6) Toltrazuril  (สำหรับในปลาและกุ้ง) 

(7) Sulfamonomethoxine Sodium 

(8) Sulfadiazine + trimethoprim 

(9) Sulfadimethoxine sodium + trimethoprim 

(10) Sulfadimethoxine sodium + ormethoprim 

(11) Sulfamonomethoxine + trimethoprim  

(12) Sulfadimidine + trimethoprim 

(13) Tetracycline (สำหรับในปลาและกุ้ง) 

(14) Ormetroprim 

(15) Flumequine (เฉพาะปลาแซลมอน) 

(16) Deltrametrin (เฉพาะปลาเทราท์) 

 

5. แนวทางปฏิบัติการนำเข้ายามาในราชอาณาจักร 

(1) ใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบัน (ผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 15 ) 
ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่ออกใบอนุญาต โดยไม่ขึ ้นว่าออกใบอนุญาตให้ในวันใดของปีนั้น          
ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(2) ยาที่จะนำเข้ามาได้ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยาก่อน และในกรณีท่ีใบอนุญาตหมดอายุโดยขาดการต่อ
จะมีผลให้ใบทะเบียนตำรับยาถูกยกเลิกด้วย 

(3) ยาแผนปัจจุบันสำเร็จรูป 

 1) ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ น.ย.2) 

 2) ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ท.ย.4) จะบอกลักษณะของยา 

 3) ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (ต้องมีผลสอดคล้องกับใบทะเบียนตำรับยา ท.ย.4) 

 4) ฉลากพร้อมตัวอย่างสินค้า  

4.1) แสดงชื่อยา  

4.2) ปริมาณหรือความแรงสารออกฤทธิ์อันเป็นส่วนประกอบสำคัญของยา 
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4.3) เลขที่แสดงครั้งท่ีผลิตหรือวิเคราะห์ยา  

4.4) วันที่หมดอายุ  

4.5) ชื่อผู้ผลิต เมืองประเทศท่ีผลิต 

 5) เอกสารกำกับยา 

 6) แบบ นยด. (หากไม่มีให้เขียนคำร้อง ณ ด่านที่ทำการนำเข้าได้) 

 7) ใบอนุญาตให้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ข.2) ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ 
(กรณียาสำเร็จรูป เข้าข่ายอยู่ใน 16 กลุ่มตามประกาศกระทรวงพาณิชย์) 

 8) ท่าที่นำเข้าตรงตามที่ระบุใน ข.2 กรณียาสำเร็จรูป 16 กลุ่มตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ 

(4) เภสัชเคมีภัณฑ์ที่จัดเป็นยาแผนปัจจุบัน 

 1) ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ น.ย.2) 

 2) หลักฐานแสดงการจดแจ้ง (DRM) กรณีจำเป็น (ใบจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์) 

 3) ใบรับรองผลการวิเคราะห์  

3.1) แสดงชื่อยา ลักษณะยา  

3.2) รุ่นหรือครั้งที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิตและสิ้นอายุ  

3.3) วิธีวิเคราะห์ ข้อกำหนดมาตรฐาน ผลวิเคราะห์  

3.4) ชื่อและท่ีอยู่ผู้ผลิตยา 

3.5) ชื่อและท่ีอยู่ของห้องปฏิบัติการที่วิเคราะห์ยา 

 4) ฉลากพร้อมตัวอย่างสินค้า 

 5) แบบ นยด. (หากไม่มีให้เขียนคำร้อง ณ ด่านที่ทำการนำเข้าได้) 

 6) หากเป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ที ่เป็นสารออกฤทธิ ์ นำเข้าได้เฉพาะด่านฯ ที ่ รมต.ประกาศ 
ปัจจุบันมี 13 ด่าน 

 7) ใบอนุญาตให้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 7.1) กรณีเป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ 16 กลุ่ม 
7.2) กรณีเป็นสาร Clanbuterol, Albuterol,Salbutamol,Caffeine  

 8) ท่าที่นำเข้าตรงตามที่ระบุใน แบบ ข.2 กรณีเป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ท่ีเข้าข่ายตาม 7.1) และ 7.2) 
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พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ พ.ศ.2558 
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

ผู้ได้รับการแต่งตั้ง 
 ให้อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง และผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้แก่ 
(1) ผู้อำนวยการกอง (2) นักวิชาการประมง (3) เจ้าพนักงานประมงหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ (3) นักวิชาการ
ประมง ด่านตรวจสัตว์น้ำ (4) เจ้าพนักงานประมง ด่านตรวจสัตว์น้ำ มีอำนาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ในส่วนที ่เกี ่ยวกับอาหารสัตว์น ้ำ ในเขตพื ้นที ่ กทม.และทั่ว
ราชอาณาจักร(1) ในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของด่านนั้นๆ (2)(3)(4)  โดยแต่งตั้งข้าราชการและ
พนักงานราชการ 

อำนาจหน้าที่ 
มาตรา 65 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ 

(1) เข้าไปในสถานที่ผลิต นำเข้า ขายหรือเก็บอาหารสัตว์ในเวลาทำการ หรือระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง
ตก หรือเข้าไปในยานพาหนะท่ีบรรทุกอาหารสัตว์ที่สงสัยว่ามีการกระทำความผิด 

(2) ตรวจสอบอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ 

(3) นำอาหารสัตว์ติดตัวไปพอสมควรเพ่ือตรวจสอบ 

(4) ค้น ยึด หรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์ 

(5) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดๆมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นเพื่อประกอบ การ
พิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ 

 มาตรา 66 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัวต่อผู้รับใบอนุญาต 

มาตรา 67 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๗๐ เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ 
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน 
หรือแก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ 
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มาตราที่เกี่ยวข้อง 
มาตรา 4  อาหารสัตว์ หมายความว่า (๑) วัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้หรือใช้เลี้ยงสัตว์  โดยการให้กิน  ดื่ม  

เลีย  หรือนําเข้าสู่ร่างกายสัตว์  โดยวิธีการใด ๆ  หรือ (๒) วัตถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
อาหารสัตว์  

“อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า  อาหารสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม  หรือ
อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์  หรือส่งผลต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์โดยรวม  ซึ่งการผลิตเพื่อขายหรือการนําเข้า เพื่อขาย
ต้องขึ้นทะเบียน  ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ 
 

มาตรา 6 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ 
คณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย นำเข้าเพ่ือขาย หรือขายอาหารสัตว์ 
ควบคุมเฉพาะนั้น 

มาตรา 15 ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพ่ือขาย หรือนำเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ตามมาตรา 6 (1) ให้ยื่นคำขออนุญาตและเม่ือผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะผลิตเพ่ือขาย 
หรือนำเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย  
หรือนําเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  (๑)  ด้วย 

 บทกำหนดโทษตามมาตรา ๗๔ ผู้ผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  
๑๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ผู้ผลิตหรือ
นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามมาตรา 6 (1) ให้ยื่นคำขออนุญาต 
และเม่ือผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้ 

 บทกำหนดโทษตามมาตรา ๗๕ ผู้ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ วรรค
หนึ่ง หรือ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๙ เมื่อได้รับคำขอตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ให้ผู้อนุญาตตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสี่
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ 
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มาตรา ๒๑ บทบัญญัติตามมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๘  ไม่ใช้ บังคับแก่  

(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรอืรัฐวิสาหกิจ ที่ผลิตเพ่ือขาย นําเข้าเพ่ือขาย  หรือขายอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะเพ่ือใช้ประโยชน์ของทางราชการ  

(๒) การผลิตเพื่อขาย การนําเข้าเพื่อขาย  หรือการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อเป็นตัวอย่าง 
ในทางวิชาการ  เพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน  หรือเพ่ือพิจารณาในการสั่งซื้อ  

(๓) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย ซึ่งผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เพื่อใช้เลี้ยง
สัตว์ของสมาชิกของตน  หรือของเกษตรกรในกลุ่มเดียวกัน  

ผู้ได้รับการยกเว้นตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

บทกำหนดโทษตามมาตรา ๗๖ ผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา  ๒๑  (๒)  หรือ  (๓)  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๑  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา 22 ประเภทของใบอนุญาต มีดังตอไปนี้   

(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ   

(2) ใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  

(3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  

ใหผูรับใบอนุญาตตาม (1) เปนผูรับใบอนุญาตตาม (3) สําหรับอาหารสัตว ควบคุมเฉพาะที่ตนผลิต
และผรูับใบอนุญาตตาม (2) เปนผูรับใบอนุญาตตาม (3) สําหรับอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่ตนนําเขาดวย 

มาตรา ๕๖ ห้ามผู้ใดผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพ่ือขาย หรือขายอาหารสัตว์ดังต่อไปนี้  

(๑) อาหารสัตว์ปลอมปน  

(๒) อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ  

(๓) อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน  

(๔) อาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ 

(๕) อาหารสัตว์ที่อธิบดีสั่งเพิกถอนทะเบียน (๖) อาหารสัตว์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  (๓)  

มาตรา ๕๗ อาหารสัตว์ปลอมปน ได้แก่ (๑) อาหารสัตว์ตามมาตรา ๖ (๑) ที่ใช้วัตถุอ่ืนเป็นส่วนผสมไม่
ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้  ยกเว้นวัตถุซึ่งอาจมีได้โดยธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือ (๒) อาหาร
สัตว์ตามมาตรา ๖ (๒) ที่เพ่ิม  สับเปลี่ยน  ใช้วัตถุอ่ืนปน  หรือลดปริมาณวัตถุที่มีคุณค่า  
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บทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๓ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  
อันเป็น การฝ่าฝืนมาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๕๖  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท  หรือทั้งจําท้ังปรับ ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๓)  ต้องระวาง
โทษจําคุก ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

บทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๖ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ปลอมปนตามมาตรา  
๕๗  (๑)  หรืออาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๑)  หรือ  
(๔)  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๑)  หรือ  (๔)  แล้วแต่
กรณี  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ  

บทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๗ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ปลอมปนตามมาตรา  
๕๗  (๒)  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นบาท ถึงหกหมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  
(๑)  ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ  

บทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๘ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพซึ่งเป็น
อาหารสัตว์ ตามมาตรา  ๖  (๑)  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสาม
ปี   หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  อันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ  

บทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๙ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพซึ่งเป็น
อาหารสัตว์ ตามมาตรา  ๖  (๒)  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือ
ปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  
(๒)  ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ  

บทกำหนดโทษตามมาตรา ๙๐ ผู้ใดผลิตเพ่ือขาย  หรือนําเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ผิดมาตรฐานซึ่งเป็น
อาหารสัตว์ ตามมาตรา  ๖  (๒)  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือ
ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําท้ังปรับ ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  
(๓)  ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ  

บทกำหนดโทษตามมาตรา ๙๑ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพ่ือขาย  หรือขายอาหารสัตว์ที่อธิบดีสั่งเพิก
ถอนทะเบียน หรืออาหารสัตว์อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  (๓)  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  
(๕)  หรือ  (๖)  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหก
หมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๕๘ อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ ได้แก่ อาหารสัตว์ตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒)  ที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ (๑) ล่วงอายุไปจากที่แสดงไว้ในฉลาก (๒) มีสิ่งใด ๆ ที่อาจเป็นพิษอันเกิดจากการแปรสภาพของ
อาหารสัตว์นั้นอันอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ ตามลักษณะ ชนิด หรือปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด (๓) 
บรรจุในภาชนะบรรจุที่ต้องห้ามตามมาตรา  ๖  (๕)  

มาตรา ๕๙ อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน ได้แก่ อาหารสัตว์ตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ที่มีคุณภาพหรือ
มาตรฐานไม่ถูกต้องตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  

มาตรา ๖๐ ผู้ผลิต  ผู้นําเข้าหรือผู้ขายจะปฏิเสธความรับผิดโดยอ้างว่าไม่รู้ว่าอาหารสัตว์ ตามมาตรา  
๖  (๑)  หรือ  (๒)  เป็นอาหารสัตว์ปลอมปนหรืออาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพไม่ได้  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าอาหารสัตว์นั้นไม่เป็นอาหารสัตว์ปลอมปนหรืออาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ 

 

ประกาศกระทรวง/ประกาศกรม/ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุม

เฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. 2558 

โดยกำหนดให้อาหารสัตว์ ตามประเภทดังต่อไปนี้ เป็นควบคุมเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 

1.ประเภทวัตถุดิบ ได้แก่ (1) ปลาป่น ชั้นคุณภาพท่ี 1,2,3 (2) ปลาและกระดูกปลาป่น 

2. ผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ 

3. ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ได้แก่ (1) หัวอาหารสัตว์ (2) อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป  (3) สารผสม
ล่วงหน้า(พรีมิกส์) 

4. ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ได้แก่ (1) อาหารเสริมโปรตีน (2) อาหารเสริมแร่ธาตุ (3) อาหาร
เสริมวิตามิน (4) อาหารเสริมไขมัน 

5. ประเภทและชนิดของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะสำหรับสัตว์น้ำ 8 ชนิดที่กรมประมงรับผิดชอบ 
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้วตามข้อ 3 และ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ตามข้อ 4 ซึ่งเป็นอาหารสัตว์ที ่ใช้
สําหรับเลี้ยง กบ  ตะพาบน้ำ  กุ้งทะเล  กุ้งน้ำจืด  ปลาดุก  ปลาน้ำจืดกินพืช  ปลาน้ำจืดกินเนื้อ  และปลาทะเล
กินเนื้อ  ตามประเภทและชนิดดังต่อไปนี้  เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ.2558 

โดยกำหนดคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ ดังนี้ 

1. ปลาป่นคุณภาพชั้นที่ 1 หมายความว่า ปลาที่มาจากปลาเป็ด เศษปลาเล็กปลาน้อย  หรือหัวปลา  
ก้างปลาที่เหลือจากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ นํามาผ่านกระบวนการอบแห้ง  แล้วนํามาบดป่น จน
เป็นผง  โดยมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  

2. ปลาป่น  ชั้นคุณภาพที่  ๒ หมายความว่า  ปลาที่มาจากปลาเป็ด  เศษปลาเล็กปลาน้อย  หรือหัว
ปลา  ก้างปลาที่เหลือจากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ นํามาผ่านกระบวนการอบแห้ง  แล้วนํามาบดป่น 
จนเป็นผง โดยมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๕ 

3. ปลาป่น  ชั้นคุณภาพที่  ๓ หมายความว่า  ปลาที่มาจากปลาเป็ด  เศษปลาเล็กปลาน้อย  หรือหัว
ปลา ก้างปลา ที่เหลือจากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ นํามาผ่านกระบวนการอบแห้ง  แล้วนํามาบดป่น 
จนเป็นผง  โดยมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ 

4. ปลาและกระดูกปลาป่น  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเศษปลาเล็กปลาน้อย  หรือหัวปลา  
ก้างปลา  ที่เหลือจากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ นํามาผ่านกระบวนการอบแห้ง  แล้วนํามาบดป่นจน
เป็นผง  โดยมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐ 

 

เพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

1.ห้ามใช้  ยา  เภสัชเคมีภัณฑ์  เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์  เภสัชเคมีภัณฑ์กึ ่งสําเร็จรูป และ
เคมีภัณฑ์  เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์  ดังนี้  

(๑) กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์  (β-agonist)    

(๒) กลุ่มไนโตรฟูแรนส์  (Nitrofurans)    

(๓) กลุ่มไนโตรอิมิดาโซล  (Nitroimidazoles)    

(๔) คลอแรมเฟนิคอล  (Chloramphenicol)   

(๕) อะโวพาร์ซิน  (Avoparcin)    

(๖) คาร์บาดอกซ์  (Carbadox)    

(๗) โอลาควินดอกซ์  (Olaquindox)    

(๘) ไดเอทิลสติลเบสโทรล  (Diethylstilbestrol  (DES)) 

(๙) เมลามีนหรือสารในกลุ่มเมลามีน  (Melamine  or  melamine  group)  เช่น  กรดซัยยานูริก  
(Cyanuric  acid)  แอมมีไลด์  (Ammelide)  แอมมีลีน  (Ammeline) 
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2. อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพตามมาตรา  ๕๘  (๒)  ได้แก่   

อาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือ  (๒)  ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ (๑) มีเชื้อซัลโมเนลลา  (Salmonella  
spp.)   (๒) มีเชื้อแบคทีเรียปริมาณมากกว่า  ๘ x ๑๐6  โคโลนีต่อหนึ่งกรัมของน้ำหนักอาหารสัตว์  ยกเว้น  
อาหารสัตว์ที่มีสารเสริมชีวนะผสมอยู่ (๓) มีเชื้อราปริมาณมากกว่า  ๑ x ๑๐๕  โคโลนีต่อหนึ่งกรัมของน้ำหนัก
อาหารสัตว์ มีปริมาณอะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์ประเภท  ดังต่อไปนี้  ปลาป่น  มากกว่า ๔๐ ไมโครกรัมต่อ
หนึ่งกิโลกรมั 

3. อายุใบอนุญาตตาม มาตรา 22 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้สามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  

2) ใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  

3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต 

4. ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว 

  1) อาหารผสมสำเร็จรูป ลักษณะสำคัญ (อาหารเม็ด/แผ่น/เกล็ด/ผง) 

   - มีส่วนผสมหลายชนิด 

   - มีคุณค่าทางอาหารเหมาะสมกับความต้องการสัตว์น้ำ (โปรตีน/ไขมัน/กาก/
ความชื้น) 

   - ผ่านกรรมวิธีในการผลิต 

   - พร้อมที่จะใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ 

   1.1) อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป 

    1.1.1) วัยอ่อน  

- ผง (powder) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 ไมครอน 

- แผ่น (flake) 

- เกล็ด (crumble) มากกว่า 500 ไมครอน 

1.1.2) โตเต็มวัย 

- เม็ดจม (sinking pellet) 

- เม็ดลอย (เม็ดลอย) 
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2) หัวอาหาร 

   2.1) มีส่วนผสมที่มีคุณค่าทางอาหารสูง 

   2.2) ลักษณะเป็นผง 

   2.3) ผสมกับวัตถุดิบอื่นตามคำแนะนำบนฉลากก่อนนำไปเลี้ยงสัตว์น้ำ  

  3) ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกส์) 

   3.1) วัตถุท่ีเติมในอาหาร เช่น กรดอะมิโน วิตามิน แร่ธาตุ เติมด้วยสื่อผสม 

 5. อาหารเสริม  

ได้แก่ (1) อาหารเสริมโปรตีน (2) อาหารเสริมแร่ธาตุ (3) อาหารเสริมวิตามิน (4) อาหารเสริมไขมัน  
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พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ 2504 และ พรบ.
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2547 

ผู้ได้รับการแต่งตั้ง  
อธิบดี รองอธิบดี..ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง 

อำนาจหน้าที่ 
 อำนาจหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และมีอำนาจหน้าที่จับกุมการ
กระทำความผิดตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ในเขตท้องที่ท่ีรับผิดชอบ 

 มาตราที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู ้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน  สัตว์ป่าคุ้มครอง  หรือซากสัตว์ป่า 
ดังกล่าว  เว้นแต่  

(๑) เป็นการครอบครองโดยผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ 

(๒) เป็นการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ของผู้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการ 

บทกำหนดโทษตามมาตรา ๙๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่
เกินห้าแสนบาท  หรือท้ังจำทั้งปรับ 

มาตรา ๑๘ ผู้ใดจะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา  ๘   ที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว  ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

บทกำหนดโทษตามมาตรา ๙๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน  ซากสัตว์ป่าสงวน  หรือผลิตภัณฑ์ จาก
ซากสัตว์ป่าสงวน  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี  

 การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นการกระทำเพื่อกิจการสวนสัตว์ของผู้รับ
ใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ 

บทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒  วรรคหนึ่ง  ถ้ากระทำต่อสัตว์ป่าสงวน  ซาก
สัตว์ป่าสงวน  หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้ าปี หรือ ปรับตั้ง
แต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท  หรือท้ังจำทั้งปรับ 
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มาตรา ๒๓ ผู้ใดจะนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง  สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้  สัตว์ป่า
ควบคุม  ซากสัตว์ป่าดังกล่าว  หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว  ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี  

 การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง  หรือซากสัตว์ป่าคุ้มครอง  จะกระทำ ได้ 
เฉพาะกรณีท่ีเป็นกิจการสวนสัตว์ของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ ตามมาตรา  ๓๓  หรือ
สวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ 

มิให้ใช้บังคับแก่การนำเข้าหรือส่งออกซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครอง  ซากสัตว์ป่า ควบคุม และผลิตภัณฑ์จาก
ซากสัตว์ป่าดังกล่าว  เพื่อใช้สอยส่วนตัวตามชนิด  ประเภท  และจำนวน ที่อธิบดีประกาศกำหนด 

บทกำหนดโทษตามมาตรา ๙๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๒  วรรคสาม  มาตรา  ๒๓  วรรคสี่ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือท้ังจำทั้งปรับ 

บทกำหนดโทษตามมาตรา ๙๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๓๒  วรรค
สอง  หรือ ฝ่าฝืนมาตรา  ๓๒  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่การส่งออกซ่ึงสัตว์ป่า  ซากสัตว์ป่า  หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า ที่มิใช่สัตว์ป่า
สงวน  สัตว์ป่าคุ้มครอง  และสัตว์ป่าควบคุม  จะต้องมีใบรับรองการส่งออกตามความต้องการ ของประเทศ
ปลายทาง  หรือผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกผู้ใดประสงค์จะได้ใบรับรองการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า  ซากสัตว์ป่า  
หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว  อาจยื่นคำขอรับใบรับรองการนำเข้าหรือส่งออกต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่
ได ้

มาตรา ๒๕ ผู้ใดจะนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน  สัตว์ป่าคุ้มครอง  สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้  สัตว์ป่า
ควบคุม  ซากสัตว์ป่าดังกล่าว  หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว  ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำ
ด่านตรวจสัตว์ป่า 

บทกำหนดโทษตามมาตรา ๙๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๓๐  วรรค
หนึ่ง   ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือท้ังจำทั้งปรับ 
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ประกาศกระทรวง/ประกาศกรม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  กําหนดชนิดสัตว์ป่า  ซากของสัตว์ป่า  

และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า ที่ห้ามนําเข้าหรือส่งออก พ.ศ.2560 

2.กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546  

สัตว์น้ำที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฎกระทรวง กําหนดใหสัตวปาบางชนิดเปนสัตวปาคุมครอง 
พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
 1) โลมากระโดด (Stenella longirostris)     
 2) โลมาแถบ  (Stenella coeruleoalba) 
 3) โลมาธรรมดา  (Delphinus delphis) 
 4) โลมาปากขวด  (Tursiops aduncus) 
 5) โลมาฟราเซอร์  (Lagenodelphis hosei)  
 6) โลมาฟันห่าง  (Steno bredanensis) 
 7) โลมาลายจุด  (Stenella attenuate) 
 8) โลมาหลังโหนก  (Sousa chinensis) 
 9) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ  (Neophocaena phocaenoides) 
10) โลมาอิรวดี  (Orcaella brevirostris) 
11) วาฬคูเวียร์  (Ziphius cavirostris) 
12) วาฬนำร่องครีบสั้น  (Globicephala macrorhynchus)  
13) วาฬบรูด้า  (Balaenoptera edeni)   ; ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ.2562 
14) วาฬเพชฌฆาต  (Orcinus orca) 
15) วาฬเพชฌฆาตดำ  (Pseudorca crassidens) 
16) วาฬเพชฌฆาตเล็ก  (Feresa attenuate) 
17) วาฬฟันสองซี่  (Mesoplodon ginkgodens) 
18) วาฬฟิน  (Balaenoptera physaius) 
19) วาฬหัวแตงโม  (Peponocephala electra) 
20) วาฬหัวทุย  (Physeter macrocepalus) 
21) วาฬสเปอร์มแคระ  (Kogia simus) 
22) วาฬหัวทุยเล็ก  (Kogia breviceps) 
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http://www.wildlifefund.or.th/06_Marinewildlife/dolphin/marine_dolphin01.html
http://www.thaicoralreef.com/topic/dolphin/aduncus.html
http://www.thaicoralreef.com/topic/dolphin/aduncus.html
http://www.thaicoralreef.com/topic/dolphin/aduncus.html
http://www.marinewave95.com/library/loma.html
http://www.marinewave95.com/library/loma.html
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  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้ำเขต 3 (สงขลา) 

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

1) กบเกาะช้าง  (Rana kohchangae) 
2) กบดอยช้าง  (Rana aenea) 
3) กบท่าสาร  (Ingerana tasanae) 
4) กบทูดหรือเขียดแลว  (Rana blythi)i  
5) กบอกหนาม  (Rana fasciculispina)  
6) กะทั่งหรือกะท่างหรือจักก้ิมน้ำ  (Tylototriton verrucosus) 
7) คางคกขายาว  (Leptophryne borbonica) 
8) คางคกต้นไม้  (Pedostibes hosi)i 
9) คางคกเล็กหรือคางคกแคระ  (Bufo parvus) 
10) คางคกห้วยมลายู  (Ansonia malayana) 
11) คางคกหัวเรียบ  (Bufo macrotis) 
12) จงโคร่ง  (Bufo asper) 

 

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน 

1) จระเข้น้ำเค็ม  (Crocodylus porous) 
 2) จระเข้น้ำจืด  (Crocodylus siamensis) 
 3) ตะโขง  (Tomistoma schleglii) 
 4) ตะพาบหรือปลาฝา  (Amyda cartilaginea) 
 5) ตะพาบหัวกบหรือกราวเขียดหรือกริวดาว  (Pelochelys bibroni) 
 6) ตะพาบแก้มแดงหรือ ปลาฝาดำ  (Dogania subplana) 
 7) ตะพาบข้าวตอกหรือตะพาบดาว  (Amyda cartilaginea nakornsritamaratensis) 
 8) ตะพาบพม่า  (Nilssonia formosa) 
 9) ตะพาบม่านลายหรือกราวลายหรือกริวลาย  (Chitra chitra) 
10) เต่ากระ  (Eretmochelys imbricata) 
11) เต่ากระอาน  (Batagur baska) 
12) เต่าตนุ  (Chelonia mydas) 
13) เต่าทะเลลอกเกอร์เฮดหรือเต่าหัวฆ้อนหรือเต่าหัวโต  (Caretta caretta) 
14) เต่ามะเฟือง  (Dermochelys coriacea)  ; ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ.2562 
15) เต่าหกหรือเต่าหกเหลือง  (Manouria emys) 
16) เต่าหญ้าตาแดงหรือเต่าสังกะสีหรือเต่าทะเลริดเลย์  (Lepidochelys olivacea) 
17) เต่านา  (Malayemys subtrijuga) 
18) เต่าลายตีนเป็ดหรือเต่าหัวแดง  (Callagur boneoensis) 
19) เต่าจาน  (Batagur baska ranongensis) 

https://www.fisheries.go.th/management/crocodile.htm
https://www.fisheries.go.th/management/crocodile.htm
http://www.wildlifefund.or.th/06_Marinewildlife/turtle/marine_turtle00.html
http://www.wildlifefund.or.th/06_Marinewildlife/turtle/marine_turtle00.html
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  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้ำเขต 3 (สงขลา) 

สัตว์ป่าจำพวกปลา 

1) ปลาจาดถ้ำ (Poropuntius speleops) 

๒) ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus)    ; ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ.2562 

3) ปลาพลวงถ้ำ (Neolissochilus  subterraneus )   

๔) ปลาผีเสื้อถ้ำ (Cryptotorachilus  subterraneus )   

๕) ปลาคอถ้ำ (Nemacheilus  tromicola )   

๖) ปลาคอตาบอด (Schistura  jaruthanini )   

๗) ปลาคอจารุธานินธร (Schistura  jaruthanini )   

๘) ปลาคอถ้ำพระวังแดง (Schistura  spiesi )   

๙) ปลาคอถ้ำพระไทรงาม (Schistura  deansmarti )   

๑๐) ปลาชะโอนถ้ำ (Pterocryptis  buccata )   

๑๑) ปลาตะพัด หรือ ปลาอโรวานา (Scleropages  formosus )   

๑๒) ปลาติดหิน หรือ ปลาคางคาว (Oreoglantis  siamensis )   

๑๓) ปลาเสือตอ หรือ ปลาเสือ หรือ ปลาลาด (Datnioides  microlepis )   

๑๔) ปลาหมูอารีย (Botia  sidthimunkii )  

   

3. กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 (ลำดับที่15-26 
ของสัตว์ป่าจำพวกปลา ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ท้ายกฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่า
คุ้มครอง  พ.ศ.  2546 

สัตว์น้ำที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวง กําหนดใหสัตวปาบางชนิดเปนสัตวปาคุมครอง 
พ.ศ.  ๒๕61 

15) ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง  (Mobula  thurstoni)    

16) ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น  (Mobula  kuhlii)    

17) ปลากระเบนปีศาจแคระ  (Mobula  eregoodootenkee)    

18) ปลากระเบนปีศาจหางหนาม  (Mobula  japanica)   

 19) ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง  (Manta  alfredi)    
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  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้ำเขต 3 (สงขลา) 

20) ปลากระเบนแมนต้ายักษ์  (Manta  birostris)   

21) ปลากระเบนราหูน้ำจืด  หรือปลากระเบนเจ้าพระยา  (Himantura  chaophraya)    

22) ปลาโรนินหรือปลากระเบนท้องน้ำ  (Rhina  ancylostoma) 

23) ปลาฉนากเขียว  (Pristis  zijsron)    

24) ปลาฉนากปากแหลม  (Anoxypristis  cuspidata)   

25) ปลาฉนากฟันเล็ก  (Pristis  pectinata)    

26) ปลาฉนากยักษ์  (Pristis  pristis) 

 

สัตว์น้ำที่เป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 

1) พะยูนหรือหมูน้ำ (Dugong dugon) 
2) วาฬบรูด้า  (Balaenoptera edeni)   
3) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai)  
4) เต่ามะเฟือง  (Dermochelys coriacea) 
5) ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus)   

เพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1.แบบสป.4 คําขอรับใบอนุญาตใหนําเขา ใหสงออก หรือใหนําผาน ตามมาตรา 23 หรือมาตรา 24 
แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

2.แบบสป.5 ได้แก่ 

1) ใบอนุญาตให้นำเข้าหรือส่งออก สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์  

2) ใบอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดพันธุ์เดียวกับอนุสัญญาไซเตส 

 3) กรณีสัตว์ป่าสงวน คุ้มครอง สัตว์ป่าชนิดอื่นตามประกาศในกฎกระทรวงทรัพยากรฯ ในกลุ่ม ที่ 1 

3.แบบสป.6 ได้แก่ 

1) ใบอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่มิใช่สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่า
คุ้มครอง สัตว์ป่าท้ายอนุสัญญาไซเตส  

2) กรณีสัตว์ป่า ซาก หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ป่า ที่ประกาศในกฎกระทรวงทรัพยากรฯ ในกลุ่มท่ี 2 

4.สัตว์ป่าคุ้มครองที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้ ตามกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้ำเขต 3 (สงขลา) 

จำพวกปลา 

1) ปลาตะพัด หรือ ปลาอะโรวาน่า (Scleropages formosus) 
2) ปลาเสือตอ หรือ ปลาเสือ หรือปลาลาด (Datnioides pulcher) 
3) ปลาหมูอารีย์ (Botia Sidthimunkii) 
4) ปลากระเบนราหูน้ำจืด (Himantura chaophraya) 

 

จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน 

1) จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus) 
2) จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) 

 

จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน 

1) ตะพาบหรือปลาฝา (Amydy cartilaginea) 
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  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้ำเขต 3 (สงขลา) 

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 
 

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ไม่มี เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการตามกฎหมายนี้ 

มาตราที่ควรทราบ 
มาตรา 242 ผู้ใดนำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสิ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร 

หรือเคลื่อนย้ายของออกไปจากยานพาหนะ คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้าที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต หรือ
เขตปลอดอาหาร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับเป็นเงิน
สี่เท่าเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ริบของนั้นไม่ว่าจะมีผู ้ถูก
ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 

ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน  

มาตรา 243 ผู้ใดนำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งของ
ดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากร โดยเจตนาฉ้ออากรที่ต้อง
เสียสำหรับของนั้นๆ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับเป็นเงินตั้งแต่ครึ่งเท่าแต่ไม่เกินสี่เท่าของค่าอากร
ที่ต้องเสียเพิ่ม หรือทั้งจำท้ังปรับ หรือศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่  

ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

มาตรา 244 ผู้ใดนำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร 
หรือส่งของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนำของเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำโดยหลีกเลี่ยง
ข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 

ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 
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  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้ำเขต 3 (สงขลา) 

เพ่ิมเติมส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1.การนำเข้าสินคา้  

 1.1 การนำเข้าทางเรือ ให้ถือว่ามีการนำเข้ากระทำสำเร็จเมื่อเรือได้เดินทางเข้ามาในเขตท่าท่ี
เรือจะขนถ่ายสินค้า หรือท่าเรือที่มีชื่อในใบตราส่งสินค้า 

 1.2 การนำเข้าทางบก ให้ถือว่ากระทำสำเร็จเมื่อยานพาหนะเดินทางมาถึงเขตด่านพรหม
แดนทางบก 

 1.3 การนำเข้าทางอากาศ ให้ถือว่ากระทำสำเร็จเมื่ออากาศยานได้เดินทางมาถึงสนามบินที่
เป็นด่านศุลกากร 

 1.4 การนำเข้าทางไปรษณีย์ ให้ถือว่ากระทำสำเร็จเมื่อแกะหีบห่อไปรษณีย์ 

 

2. การส่งออกสินค้า 

2.1 การส่งออกทางทะเล ให้ถือว่าส่งออกสำเร็จเมื่อเรือได้ออกจากท่าสุดท้ายเพ่ือเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร 

2.2 การส่งออกทางบก ให้ถือว่าส่งออกสำเร็จเมื่อยานพาหนะออกจากเขตด่านพรหมแดน เพ่ือออกไป
นอกราชอาณาจักร โดยรวมถึงการใช้ยานพาหนะใดๆในบริเวณด่านชายแดนแม่น้ำโขง 

2.3 การส่งออกทางอากาศ ให้ถือว่าสำเร็จเมื่ออากาศยานได้ออกจากสนามบินสุดท้ายเพ่ือออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

2.4 การส่งออกทางไปรษณีย์ ให้ถือว่ากระทำสำเร็จเมื่อปิดหีบห่อไปรษณีย์ 

3. การนำของออกไปจากเขตอารักขาของศุลกากร 

1.ก่อนนำสินค้าออกจากเขตอารักขาของศุลกากร ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้องปฏิบัติพิธี
การทางศุลกากรให้เสร็จสิ้นและปฏิบัติตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
4. การสำแดงเท็จ หมายถึง การแสดงรายการใดๆที่เก่ียวกับการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน

ราชอาณาจักรไม่ตรงตามเอกสารหลักฐานที่แจ้ง ผู้กระทำมีความผิดตามมาตรา 202 ระวางโทษปรับไม่เกินห้า
แสนบาท 

5. การลักลอบ หมายถึง การนำเข้า ส่งออก ของโดยไม่ได้ดำเนินการผ่านพิธีการทางศุลกากร หรือนำ
ของออกจากเขตท่าศุลกากรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ จำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
หรือทั้งจำท้ังปรับ 

6. การเปรียบเทียบปรับ อำนาจการเปรียบเทียบปรับและงดการฟ้องของอธิบดีกรมศุลกากรตาม
มาตรา 256 ถ้าผู้กระทำการฝ่าฝืนยินดีชดใช้ค่าปรับ หรือทำความตกลง หรือทำทัณฑ์บน อธิบดีมีอำนาจงด
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การฟ้องร้องได้ ทั้งนี้ให้ถือว่าคดีเลิกกัน โดยมีอำนาจเปรียบเทียบได้ทุกฐานความผิดตามกฎหมายศุลกากร ที่มี
ค่าอากรไม่เกินสี่แสนบาท กรณีท่ีอากรมากกว่าสี่แสนบาทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ 

7. การระงับคดีของศุลกากร ตามกฎหมายจะดูที่อัตราโทษปรับที่สูงกว่า กรณีท่ีมีโทษปรับตาม
กฎหมายอื่นเท่ากันให้ดูโทษจำคุก 

8.การเก็บค่าอากรปากระวาง กรณีสินค้ามีมูลค่าไม่เกินห้าหมื่นบาท และไม่เป็นของต้องกำกัดให้
ดำเนินการได้โดยไม่ต้องทำใบขนสินค้า 

9. ประเภทสินค้าที่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด  

ของต้องห้าม หมายถึง ของที่มีกฎหมายกำหนดห้ามนำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดย
เด็ดขาด รวมถึงการนำผ่านในบางกรณี ผู้ใดนำสินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจึงเป็น
การกระทำท่ีมิชอบด้วยกฎหมายมีความผิดตามมาตรา 244 และ 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร สินค้า
ต้องห้ามในการนำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร มีดังนี้ 

- วัตถุลามก การนำเข้าและส่งออกวัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ 
ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือ
วัตถุลามกอ่ืน ๆ 

- สินค้าท่ีมีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ 
- ยาเสพติดให้โทษ 
- เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลง เหรียญกษาปณ์ที่ทำ

ให้น้ำหนักลดลงโดยทุจริต ดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอย
ตราของทางราชการอันเป็นของปลอม 

- สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (คอมแพคดิสก์) แถบ
บันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอ่ืนใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงาน
อันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 

- สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า 
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ของต้องกำกัด หมายถึงส ินค้าที ่ม ีกฎหมายกำหนดว่าหากจะมีการนำเข้า -ส ่งออกหรือผ ่าน
ราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ เช่น ต้องมี
ใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์ หรือ
เอกสารกำกับยา เป็นต้น ผู้ใดนำของต้องกำกัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็น
ความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ด้วย ตัวอย่างสินค้าท่ีมี
มาตรการนำเข้า,สินค้าท่ีมีมาตรการส่งออก,สินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้า ดังนี้ 

- เงินตราไทยและเงินตราต่างประเทส 
- พันธุ์ยางและยางธรรมชาติ 
- ยาสูบรวมถึงต้นยาสูบและใบยาเส้น 
- สัตว์และซากสัตว์รวมถึงสัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 
- เครื่องวิทยุคมนาคม และส่วนแห่งวิทยุคมนาคม 
- อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน อาวุธปืนและเครื่อง

กระสุนปืน 
- วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
- ยา เชื้อโรค และพาจากสัตว์ 
- สุรา 
- สินค้าประเภทอาหารที่มีความหวานเจือปน 
- เครื่องชั่ง ตวง วัด 

 

 

 


