องค์ความรู้
การส่งออกกุ้งกุลาดามีชีวิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผ่านด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต

โดย.....ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นาเขต 3 (สงขลา)
กองควบคุมการค้าสัตว์นาและปัจจัยการผลิต กรมประมง
ตัวชีวัดที่ : 4 ระดับความสาเร็จของการจัดทาองค์ความรู้ที่สาคัญของ
หน่วยงาน

ก

คำนำ
การจัดทาองค์ความรู้ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง กระบวนการส่งออกกุ้งกุลาดามี
ชีวิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เนื่องจากปัจจุบันประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัฒ น์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลก
ไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ทาให้การ
แข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจของกลุ่มต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศ
เศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่ งขันมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย ลาตินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงาน
ราคาถูกและมีมาตรการอื่นๆ ประกอบในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น
ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบัน ให้ต่อยอดไปสู่
ฐานการผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อสร้างและ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการสาหรับอนาคต ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคน และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจน
สร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) และนาแนวทางการพัฒ นาและ
บริห ารจัดการคลัส เตอร์ มาปรับใช้ ในการผลิตกุ้งกุลาดา เพื่อส่งออกไปจาหน่ายยังตลาดต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้ฉบับนี้ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายหรือผู้ที่สนใจนาไปพัฒนาในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะทางานจัดการองค์ความรู้
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บทที่ 1 ควำมสำคัญและที่มำ
กรมประมงเป็นหน่วยงานรัฐของไทยที่มีบทบาทสาคัญในการการควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแลสุขลักษณะ
ด้านความปลอดภัยต่อการบริโภคสินค้าสัตว์น้า ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการส่งออกไปจาหน่ายยัง
ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ซึ่งจะมีหน่วยงานย่อยตามภูมิภาคคอยกากับดูแลใน
การออกเอกสารใบอนุญาต และใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
เช่ น เดี ย วกั บ หน่ ว ยงาน Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C
(AQSIQ) ของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ที่คอยกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบการนาเข้าส่งออกสิ นค้าต่างๆของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคภายในประเทศ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยมีแนวโน้มการผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถรับมือ
และแก้ไขปัญหาของโรคตายด่วนหรืออีเอ็มเอสได้ดีกว่าประเทศอื่น และคาดว่าผลผลิตกุ้งไทยจะดีขึ้นตามลาดับใน
อนาคต ทาให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถทาการตลาด
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดงานการแสดงสินค้าทางการเกษตรกรของไทย เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรผู้
เลี้ยงกุ้งไทยพบปะกับผู้ประกอบการนาเข้าของจีนโดยตรง สาหรับสาเหตุที่ เลือกจีนเป็นตลาดหลักในการส่งออกกุ้ง
เพราะเศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวที่ดีแม้จะอยู่ในช่วงชะลอตัว อีกทั้งจีนยังเป็นตลาดการค้าขายที่ใหญ่ มีประชากร
จานวนมากและมีกาลังซื้อสูง ช่องทางในการการส่งออกกุ้งไปจีนทาได้สะดวกรวดเร็ว ทาให้กุ้งที่ส่งออกไปมีความ
สดคุณ ภาพดี จี น จึ งเป็ น ตลาดส่ งออกที่ ส ามารถส่ งเสริมให้ อุตสาหกรรมสั ตว์น้ าเติบ โตได้ในระยะเวลารวดเร็ว
ขณะเดียวกันจีนเองก็มองว่าไทยเป็นศูนย์กลางทางการเกษตร ทั้งพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี
กุ้งกุลาดาเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย และมีการส่งออกมาเป็นอันดับต้นผ่านด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังมีมูลค่าในตลาดสูง สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงให้ความสาคัญต่อคุณ ภาพของกุ้ง
กุลาดาเป็นอย่างมาก และได้มีข้อกาหนดในการนาเข้ากุ้งกุลาดามีชีวิตจากประเทศไทยโดยต้องแสดงใบรับรอง
สุขภาพสัตว์น้ามีชีวิตส่งออกเพื่อการบริโภค (Live Aquatic Animal Health Certificate) เพื่อรับรองว่ากุ้งกุลาดา
ที่ส่งออกไปนั้นไม่พบโรค Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) ด่านตรวจ
สัตว์น้าจังหวัดภูเก็ตจึงเห็นความจาเป็นในการจัดทาองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งออกกุ้งกุลาดามีชีวิตเพื่อการบริโภค
ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือบุคคลที่ส นใจด้านนี้จะได้นาองค์ความรู้นี้ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
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บทที่ 2 ชีววิทยำกุ้งกุลำดำ

กุ้งกุลำดำ (Giant Tiger Prawn, Black Tiger Shrimp)
ลักษณะทำงอนุกรมวิธำน
การจัดจาแนกทางอนุกรมวิธาน (William,1989) ดังนี้
Order Decapoda
Class Crustacea
Suborder Natantia
Family Penaeidae
Genus Penaeus
Species Monodon
กุ้งกุลาดา (อังกฤษ: tiger prawn; ชื่อวิทยาศาสตร์ : Penaeus monodon) เป็นกุ้งทะเล ขนาดประมาณ
18 - 25 เซนติเมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์ Penaeidae อาศัยอยู่ในเขตร้อน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน
หลายชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบ แต่ชื่อที่รู้จักกันทั่วไป คือ Penaeus monodon (Frabricius, 1798) และ
มีชื่อภาษาอังกฤษที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ใช้อยู่คือ Giant Tiger Prawn ชอบอาศัย
อยู่ในบริเวณน้าลึก ห่างออกจากฝั่งและชอบพื้นทะเลที่เป็นดินทราย สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทนอยู่ใน
น้าที่มีอุณหภูมิสูงและความเค็มต่า เช่น บริเวณป่าชายเลนได้ดี และหาอาหารจาพวก แพลงก์ตอน, หนอน, แมลงน้า
ลักษณะทั่วไป
กุ้งกุลาดามีหนวดลายจางมากไม่เด่นชัด แก้มอยู่ในแนวระนาบ และสันที่อยู่สองข้างโคนกรี ยาวเกือบถึงฟัน
กรีอันหลังสุด ซึ่งมีสันแนวข้างเฉียงชี้ไปทางนัยน์ตา นอกจากนี้มีลักษณะอื่นๆ ที่เด่นชัดคือ ลาตัวสีแดงอมน้าตาลถึง
น้าตาลเข้ม เป็นเปลือกเกลี้ยงไม่มีขน มีลายพาดขวางด้านหลังประมาณ 9 ลาย และสีออกน้าตาลเข้มข้างแถบสี
ขาว ด้ านบนของกรี มี ฟั น 6-8 ซี่ ด้ านล่ างมี 2-4 ซี่ ขอบปลายหางและขาว่ายน้ ามี ข นสี แ ดง และมี ขนาดตั ว
ประมาณ 18 - 25 เซนติเมตร สันกรียาวเกือบถึงคาราเปสมีสันตับ (Hepatic Crest) ยาวตรงขนานไปกับลาตัว
หนวดยาวสีดาไม่มีลายชัดเจน ขาเดินมีสีแดงปนดา ขาว่ายน้ามีสีน้าตาลปนน้าเงิน โคนสีขาว ขาเดินคู่ที่ห้าไม่มี
exopod
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มีลักษณะสาคัญในการจาแนกชนิด ดังนี้
1. ลาตัว มีแถบสีพาดขวาง แบ่งเป็นข้อปล้องชัดเจน สันที่ส่วนหลังของกรี (Postrostral Ridge) ไม่มีร่อง
กลาง สันที่เฮพพาติดยาวโค้ง
2. สี ขณะที่มีชีวิต กุ้งกุลาดาโตเต็มวัย ลาตัวสีเข้ม (น้าตาลเข้ม) ส่วนของเปลือกคลุมหัวและลาตัวด้านบน มี
แถบสีอ่อนพาดขวางสลับกับแถบสีน้าตาลเข้มเกือบดาตลอดตัว ส่วนที่เหลือสีน้าตาลอ่อนสลับกัน ในวัยรุ่นหรือยัง
ไม่โตเต็มที่อาจเป็นสีฟ้าอมน้าเงิน หรือมีลายขวางตลอดลาตัว
3. การแพร่กระจาย กุ้งกุลาดาพบแพร่กระจายทั่วไปในเขตอินโดแปซิฟิก (Indo-west Pacific) ตะวันออก
และตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถานถึงประเทศญี่ปุ่น หมู่เกาะมาเลเซีย
ประเทศอินโดนีเซีย นิวกีนีถึงตอนเหนือของออสเตรเลีย ออสเตรเลียถึงตอนเหนือของอ่าวมอริตัน ประเทศ ควีนสแลนด์
และประเทศไทย
4. ที่อยู่อาศัย (Habitat) กุ้งกุลาดาโตเต็มวัยชอบอาศัยพื้นดินโคลน โคลนปนทรายในทะเลลึก วัยอ่อนเป็น
แพลงก์ตอนว่ายน้าได้อย่างอิสระ วัยรุ่นเคลื่อนย้ายเข้าสู่ชายฝั่งเพื่อเลี้ยงตัว และเดินทางกลับสู่ทะเลเมื่อโตเต็มวัย
เพื่อผสมพันธุ์
5. ขนาด กุ้งกุลาดา เป็นกุ้งที่มีขนาดโตมากที่สุดยาวถึง 36.3 เซนติเมตร (363 มิลลิเมตร) จึงได้สมญา
นาม จัมโบ้ หรือ ไทเกอร์ ตามปรกติกุ้งเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้
ถิ่นอำศัย
กุ้งกุล าดาอาศั ยอยู่ ทั่ว ไปในทวีป เอเชีย ในประเทศไทยพบแพร่กระจายทั่วไปในอ่าวไทย แต่จะพบมาก
บริเวณเกาะช้าง บริเวณนอกฝั่งจังหวัดชุมพรถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชและทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย (ทะเลอันดา
มัน) บริเวณนอกฝั่งของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีพื้นดินเป็นทรายปนโคลน ส่วน
แหล่งกาเนิดดั้งเดิมอยู่ในทะเลแถบอินโดแปซิกฟิกตะวันตก อัฟริกาตะวั นออกและตะวันตกเฉียงใต้ และคาบสมุทร
อินเดีย ลักษณะของกุ้งกุลาดาวัยรุ่นอาศัยตามปากแม่น้า เมื่อเต็มวัยชอบอาศัยในทะเลที่มีพื้นโคลนปนทราย ระดับ
ความลึกไม่เกิน 110 เมตร กุ้งกุลาดาชอบฝังตัวในเวลากลางวันและหากินในเวลาคืน วางไข่ได้ตลอดทั้งปี แต่
วางไข่ชุกชุมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ในแถบน้ากร่อยกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์มีความแข็งแรง
และทนทาน

ภำพแสดงกำรแพร่กระจำยของกุ้งกุลำดำบริเวณพื้นที่สีแดง
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บทที่ 3 เงื่อนไขและข้อกำหนดของกำรส่งออกกุ้งกุลำดำมีชีวิตไปสำธำรณรัฐประชำชนจีน
สืบเนื่องจากสานักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ)
แจ้งการตรวจพบเชื้อ IHHNV ในกุ้งกุลาดามีชีวิตที่นาเข้าจากประเทศไทย ทาให้ AQSIQ ออกมาตรการเข้มงวด
ด้านสุขอนามัยในการกากับดูแลการนาเข้ากุ้งกุลาดามีชีวิตจากประเทศไทย ดังนี้
1. โรงงานและสถานบรรจุสัตว์น้าต้องผ่านการตรวจรับรองสุขลักษณะจากกรมประมง และอยู่ในบัญชี
รายชื่อโรงงาน/สถานบรรจุส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. กุ้งกุลาดาที่ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องมาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงที่อยู่ในบัญชีรายชื่อรับรองที่
กรมประมงแจ้งให้สาธารณรัฐประชาชนจีนทราบแล้ว
3. ในการส่งออก ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยประกอบการนาเข้าทุกครั้ง และต้องมีผลการตรวจโรค IHHNV
ระบุในใบรับรองดังกล่าวด้วย
เงื่อนไขในกำรยื่นขอใบรับรอง
1. โรงงาน/สถานบรรจุสัตว์น้าต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อโรงงานส่งออกสินค้าสัตว์น้าไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. กรณีส่งออกกุ้งกุลาดามีชีวิตจากการเพาะเลี้ยง ต้องมาจากฟาร์มที่กรมประมงขึ้นทะเบียน
3. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกกุ้งกุลาดาไปสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องแจ้งความประสงค์ขอใบรับรอง
สุขภาพสัตว์น้ามีชีวิตส่งออกเพื่อการบริโภคไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน Live Aquatic Animal Health
Certificate for the importation of live aquatic animal for food into the People’s Republic of
China พร้อมแนบใบ MD พร้อมแจ้งยอดการใช้สัตว์น้าและปริมาณคงเหลือประกอบการยื่นขอใบรับรองฯ
4. กรณีส่งออกกุ้งกุลาดามีชีวิต ระบุข้อความรับรองการปลอดเชื้อ IHHNV เพิ่มเติม ดังนี้
“shrimp/prawn originated from farm establishment that free from IHHNV.”
ขั้นตอนกำรตรวจรับรองฟำร์มเพำะเลี้ยง
๑. ฟาร์มแจ้งขึ้นทะเบียน ทบ. ๑ กับสานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ตั้งของฟาร์ม
๒. ฟาร์มแจ้งขอการรับรอง GAP จากกรมประมง
๓. ฟาร์มแจ้งขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพื่อการส่งออกจากกรมประมง
๔. เจ้าหน้าที่กรมประมง (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง) จะตรวจรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุ่มตัวอย่าง
ตรวจสอบสารตกค้างตามความถี่ที่กาหนด
๕. เจ้าหน้าที่กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งในพื้นที่ตั้งของฟาร์ม) จะสุ่มตัวอย่างเพื่อ
ตรวจสอบโรค IHHNV ตามความถี่ที่กาหนด
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กำรตรวจสอบรำยชื่อเกษตรกรที่ได้รับกำรรับรองจำกกรมประมง
ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของสามารถเข้าไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อที่ได้รับการรับรองจากกรมประมงได้ที่
www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/176/11686/503

ภำพตัวอย่ำงหน้ำเว็ปไซต์ที่ใช้ตรวจสอบรำยชื่อเกษตรกร
 รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดามีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภำพตัวอย่ำงรำยชื่อเกษตรกรที่ผ่ำนกำรตรวจรับรองจำกกรมประมง
 รายชื่อโรงงาน/สถานบรรจุภัณฑ์

ภำพตัวอย่ำงรำยชื่อโรงงำน/สถำนบรรจุภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรตรวจรับรองจำกกรมประมง
ทั้งนี้ ผู้ป ระกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองสถานบรรจุ ภัณ ฑ์ ตามที่กล่ าวในข้างต้น สามารถติดต่อยื่นขอ
ใบรับรองฯ ได้ที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า กรมประมง กรุงเทพฯ หรือ
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์ น้าสงขลา หรือสุราษฎร์ธานี และในกรณีการส่งออกกุ้งกุลาดามี
ชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถยื่นขอใบรับรองฯได้ที่ด่านตรวจสัตว์น้าในพื้นที่จังหวัดที่จะส่งออก
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บทที่ 4 องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรก ำกั บ ดู แ ลกำรตรวจสอบและกั ก กั น ของประ เทศไทย
และสำธำรณรัฐประชำชนจีน
 สำนักงำนควบคุมคุณภำพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน(AQSIQ)

หน้าที่และโครงสร้างองค์กร
บริหารคุณภาพทั่วไป กากับดูแลการตรวจสอบและกักกันของสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) เป็นการ
บริหารจัดการโดยตรง ภายใต้สภารัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการรับหน้าที่ที่มีคุณภาพระดับชาติ
ระบบการวัดและชั่งน้าหนัก การตรวจสอบสินค้าเข้ า-ออก การกักกันสุขภาพเข้า-ออกของสัตว์ และ กักกันพืช
ส่งออก-นาเข้าอาหารปลอดภัย ออกใบรับรอง และรับรองมาตรฐาน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายบริหารจัดการ
งานคุณภาพและเทคนิคการดูแลจะทาผ่าน 31 จังหวัด ระดับสานักงานของคุณภาพและเทคนิคการกากับ
ซึ่งเป็นหน่วยงานของจังหวัด รัฐบาลตามลาดับ (พื้นที่อิสระและเทศบาล) จานวนพนักงานที่ทางานร่วมกันในการ
กากับดูแลทางด้านเทคนิคอยู่ที่ 180,000 คน ทั่วประเทศ
AQSIQ ทาหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันบนหลักการพื้นฐานของ กฎหมายและกฎระเบียบ
ดังต่อไปนี้









กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการตรวจสอบสินค้านาเข้าและส่งออก
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนในกักกัน การนาเข้าส่งออกสัตว์ และพืช
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องพรมแดนและกักกันสุขภาพ
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน อาหารไฮยีน (hygiene)
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนในผลิตภัณฑ์คุณภาพ
กฎหมายเกี่ยวกับมาตรวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
กฎหมายมาตรฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระเบียบส าหรับ การดาเนินกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการนาเข้าและส่งออก
สินค้าตรวจสอบนั้น
 ระเบียบสาหรับการดาเนินกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการเข้าเมืองและออกจาก
สัตว์และพืช
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 กฎเกณฑ์ เฉพาะสาหรับการบังคับใช้ พรมแดนสุ ขภาพและกักกัน กฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
 ระเบียบของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการรับรองและการแต่งตั้ง
 ระเบียบในการกาเนิดของการนาเข้าและส่งออกสินค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 กฎเกณฑ์เฉพาะสาหรับการบังคับใช้กฎหมายในมาตรวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 ระเบียบสาหรับการดาเนินการมาตรฐานกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น
 กฎระเบียบในการกากับดูแลความปลอดภัยของอุปกรณ์พิเศษ
 กฎระเบียบในใบรับรองสาหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
 มาตรการตรวจสอบการเชื่อมโยงไปถึงในและนอกประเทศเดินทางส่งในพอร์ตของ PRC
นอกจากนี้ ก ฎระเบี ย บและการควบคุ มเอกสารอื่ นๆที่ ออกโดย AQSIQ เช่น กฏหมาย และประกาศของ
AQSIQ ยั งมี ผ ลผู ก พั น ตามกฎหมาย ถึ ง เดื อ นสิ ง หาคมปี 2005 มี ทั้ ง หมด 316 กฎ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งบั งคั บ ใช้
กฎหมาย เพื่อทาให้ระบบมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและกักกัน
นอกจากนี้ AQSIQ ยังร่วมในการกาหนดโครงการในการตรวจสอบสารตกค้าง ควบคุมสัตว์และอาหารสัตว์
ของ PR จีน และโปรแกรมในการตรวจสอบสารเคมีตกค้างและระบบควบคุมผ่านแหล่งกาเนิดของสัตว์ อาหารของ
PR จี น และ AQSIQ ร่วมกับ สัตวแพทย์ศาสตร์ ตรวจสอบสารเคมีตกค้างเกินและอาหาร แหล่งกาเนิดสัตว์ทั่ว
ประเทศ
AQSIQ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การตามข้ อ ตกลง TBT สั ญ ญาและ SPS ข้ อ ตกลงและประสานงาน
ภายในประเทศสาหรับการแจ้งประเทศและการสอบสวนข้อเท็จจริง WTO/TBT และ SPS จุดสอบสวนข้อเท็จจริง
ตามข้อกาหนดของการควบคุมคุณ ภาพการตรวจสอบและกักกัน AQSIQ ได้จัดตั้งเกือบ 700 รายการน าเข้า
ส่งออก ตรวจสอบและกักกัน ห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยอาหารสัตว์และพืชกักกันสุขภาพ อุตสาหกรรมการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ภาพแสดงสาขาต่างๆ ของหน่วยงาน AQSIQ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
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 หน่วยงำนกรมประมงที่กำกับดูแลตรวจสอบควบคุมคุณภำพสินค้ำสัตว์น้ำ และกักกันโรคของประเทศไทย
กองตรวจสอบคุณภำพสินค้ำประมง
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิจัย พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตสุขอนามัยแหล่งผลิต และผลิตภัณฑ์เพื่อกาหนด
มาตรฐานสุขลักษณะการผลิตระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้าให้ถูกสุขอนามัยและสุขลักษณะ
(ข) การควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแลสุขลักษณะด้านความปลอดภัยต่อการบริโภคสินค้าสัตว์น้า ตั้งแต่การ
ผลิตจนถึงการส่งออก ตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
(ค) ให้การรับรองคุณภาพสินค้าสัตว์น้าแหล่งเลี้ยง แหล่งจับ สะพานปลา เรือประมง สถานแปรรูปเบื้องต้น
โรงงานผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนด
(ง) วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพการ
ผลิตและระบบตรวจรับรองให้ได้มาตรฐานสากล
(จ) ดาเนินการรับรองห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ติดต่อ : กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรสาร : 02 55801336, 02 5580138 E-mail : fiqd@dof.mail.go.th
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ด่ำนตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนาเข้า นาออก นาผ่านสัตว์น้า และ
ปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.ดาเนินการให้บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการนาเข้า นาออก นาผ่านสัตว์น้าและปัจจัยการ
ผลิต และป้องกันการกระทาผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกาหนดการประมง
(ฉบับ2) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3.ควบคุม ตรวจสอบ และดาเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสั ตว์น้าและปัจจัย
การผลิต ตามความรับปิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ
4.ท าหน้ าที่ เป็ น จุ ดให้ บ ริ ก าร และให้ ค าปรึกษาแนะน าการใช้ระบบเชื่อ มโยงคาขอกลาง และระบบ
สนับสนุนใบอนุญาต และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้าในเขตรับผิดชอบ
5.ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้า (Health Certificate) ประกอยการส่งออกซากสัตว์น้า
ไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
6.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า และงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
7.ปฏิบัติการร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ติดต่อ : ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต
อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรสาร : 02 55801336, 02 5580138 E-mail : pktfishtradeins_2011@hotmail.com
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บทที่ 5 ขั้นตอนกำรขออนุญำตส่งออกกุ้งกุลำดำมีชีวิตไปสำธำรณรัฐประชำชนจีน
การนาสัตว์น้ามีชีวิต ซากสัตว์น้าออกนอกราชอาณาจักร ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558/พระราชกาหนดการประมง(ฉบับ 2) พ.ศ. 2560
2.พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
3.พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
4.พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2522
5.กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
ก่อนกำรส่งออก
1.ผู้ประสงค์จะนาสัตว์น้าหรือซากสัตว์น้าออกนอกราชอาณาจักร สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ ณ ด่าน
ตรวจสัตว์น้ า หรือส านักงานประมงจั งหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่แทนด่านตรวจสัตว์น้า ณ ท่าที่ส่งออก พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- ยื่นแบบคาขออนุญาตนาสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (แบบ ร.1/1)
- ยื่นใบคาขอแจ้งดาเนินการส่งออกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (แบบ DOF 3)
- ยื่นคาขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิต (Live Aquatic Animal Health Certificate)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (บุคคลธรรมดา)
- สาเนาทะเบียนบ้าน (บุคคลธรรมดา)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (นิติบุคคล)
- หนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่
สามารถมาดาเนินการด้วยตนเองได้)
2.ผู้ส่งออกต้องยื่นคาขอล่วงหน้าก่อนการส่งออกไม่น้อยกว่า 3 วัน
3.เมื่อได้รับคาขอ เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนรับ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
4.หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนคาขอและแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบเพื่อทาการ แก้ไขให้
ถูกต้องต่อไป
5.เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอเสนอผู้มีอานาจพิจารณาออกเอกสารดังต่อไปนี้
- ใบอนุญาตให้นาสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9)
- ใบแจ้งดาเนินการส่งออกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (แบบ DOF 4)
- หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิต (Live Aquatic Animal Health Certificate)
6.กรณีผู้มีอานาจได้พิจารณาแล้วไม่อนุญาตตามคาขอ ให้แจ้งผู้ยื่นคาขอทราบโดยเร็ว
7.เมื่อผู้ได้รับเอกสารตามข้อ 5.แล้ว ให้ผู้ส่งออกแจ้งยืนยันกาหนดการส่งออกเกี่ยวกับวัน เวลา ที่ส่งออก
เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือยานพาหนะที่ส่งออกต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนการส่งออก 1 วันทาการ
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วันที่ส่งออก
1.ผู้ส่งออกแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ประจาด่านตรวจสัตว์น้า ณ ท่าที่ส่งออก ดังนี้
- ใบอนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9)
- ใบแจ้งดาเนินการส่งออกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (แบบ DOF 4)
- หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้า (Live Aquatic Animal Health Certificate)
- หนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าในการส่งออก
- ใบขนสินค้าขาออก
- ใบรายการสินค้า หรือ Invoice (ถ้ามี)
- ใบตราส่งสินค้า หรือ Air Waybill หรือ Bill of Lading
- ใบแสดงรายละเอียดสินค้า หรือ Packing List
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสัตว์น้า และพิจารณาดาเนินการอนุญาต
3.สัตว์น้าที่ผู้รับอนุญาตจะออกนอกราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด ปริมาณ ถูกต้องตรงตามที่กาหนดไว้ใน
หนังสืออนุญาต หรือไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ในหนังสืออนุญาต
4.หนังสืออนุญาต หรือ ใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ สามารถใช้ส่งสัตว์น้าออกนอกราชอาณาจักรได้ 1 ครั้ง
5.สัตว์น้าหรือซากสัตว์น้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ให้เจ้าของเป็นผู้ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ และออก
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

12

บทที่ 6 เทคนิคกำรเตรียมและกำรบรรจุภัณฑ์กุ้งกุลำดำมีชีวิตก่อนกำรส่งออกไปสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ขั้นตอนกำรจับและลำเลียงกุ้งกุลำดำมำยังสถำนบรรจุภัณฑ์
1. ทาการจับกุ้งกุลาดาขึ้นจากบ่อเลี้ยง

2. ชั่งน้าหนัก คัดขนาด แยกตัวที่ตายออก

3. นากุ้งกุลาดาที่คัดแยกเรียบร้อย มาใส่ถังพลาสติกสีน้าเงินที่อยู่บนรถบรรทุกกุ้งมีชีวิตที่มีการติดตั้งระบบ
ออกซิเจนไว้แล้ว
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ขั้นตอนกำรเตรียมและบรรจุสัตว์น้ำ
1. ตรวจสอบคุณภาพน้าและอุณหภูมิในถังบรรจุกุ้ง โดยวัดจากปากถังลงมา 20 เซนติเมตร โดยอุณหภูมิอยู่ที่
20 องศาเซลเซียส

2. นากุ้งมาล้างทาความสะอาด ตรวจสอบคัดขนาด และชั่งน้าหนัก

3. หลังจากล้างทาความสะอาด ตรวจสอบคัดขนาด และชั่งน้าหนัก แล้วนากุ้งพักไว้ในบ่อ โดยอุณหภูมิน้าภายใน
บ่อ จะมีอุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียส และจะมีการหมุนเวียนน้าถ่ายของเสียออก เพื่อให้น้าสะอาด โดยน้าที่ใช้
เป็นน้าที่สูบขึ้นจากทะเลและผ่านการกรอง ซึ่งจะมีความเค็มอยู่ที่ 30 ppt
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4. เริ่มทาการน๊อคกุ้ง โดยลดอุณหภูมิทุก 1 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1 องศาเซลเซียส จนถึงอุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส
หรือตามความแข็งแรงของกุ้ง โดยจะดูว่ากุ้ง หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวที่อุณหภูมิเท่าไหร่ ยิ่งได้อุณ หภูมิที่ต่ามาก
เท่าไหร่อัตรารอดก็จะเพิ่มขึ้น
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5. บรรจุกุ้งลงกล่องโฟม โดยบรรจุกล่องละประมาณ 6-10 กิโลกรัม พร้อมอัดอากาศ และบรรจุน้าแข็งตรงกลาง
กล่องเพื่อควบคุมอุณหภูมิ และรอขนส่งไปยังสนามบินเพื่อส่งออกต่อไป
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บทที่ 7 กำรลำเลียงและกำรขนส่งจำกสถำนบรรจุภัณฑ์
กำรขนส่งสัตว์น้ำมีชีวิต
เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจกับความสดของสัตว์น้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้บริโภคจึงมักนิยมซื้อสัตว์น้าที่มี
ความสด การซื้อขายสัตว์น้าที่มีชีวิตจึงสามารถสนองกับความต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบันสัตว์น้ามีชีวิตเป็นที่นิยม
ของหลายประเทศ ในประเทศกลุ่มเอเชียจีนเป็นตลาดที่สาคัญที่สุดในการซื้อขายสัตว์น้ามีชีวิต กุ้งกุลาดาเป็นสัตว์
น้าที่มีการซื้อขายมากที่สุด รองลงมา กุ้งขาว ปู และหอย การขนส่งสัตว์น้าเป็นระยะทางไกล ก่อให้เกิดอาการ
เครียดกับสัตว์น้า ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจ นอกจากนี้การขนส่งควรใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด
โดยลดความล่าช้าต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการขนส่งสัตว์น้าที่ใช้ในการขนส่งควรมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรค มีกุ้ง
เพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถขนส่งในลักษณะมีชีวิต กุ้งที่ได้รับความนิยมในการขนส่ง แบบนี้คือกุ้งคูรูมา (Kuruma) โดย
กุ้งชนิดนี้สามารถมีชีวิตรอดโดยปราศจากน้าประมาณ 10 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีกุ้งกุลาดา (black tiger shrimp)
และกุ้ งแม่ น้ า (giant fresh water prawn) ส่ ว นใหญ่ กุ้ งกุ ล าด าและกุ้ งแม่ น้ านิ ย มขนส่ งใส่ ถุ งพลาสติ ก ที่ เติ ม
ออกซิเจนและปิดผนึกหรือการใช้ถังเปิดพร้อมการเติมอากาศ การขนส่งกุ้งในระยะทางใกล้มีน้าเป็นตัวกลางที่ดีที่สุด
กำรขนส่งทำงอำกำศ (air freighting)
การขนส่งทางอากาศ นิยมใช้เทคนิค hibernation (การอยู่ในสภาพนิ่ง) มักนิยมจับกุ้งในเวลากลางคืนเพื่อ
ลดความเครียดจากอุณหภูมิ และทาการถ่ายไปยังบ่อหรือถังที่มีการให้อากาศอย่างเพียงพอ โดยมากมักติดตั้งบ่อ
หรือถังในห้องปรับอากาศ แล้วทาการลดอุณหภูมิของน้าทะเล ก่อนการขนส่ง ต้องบรรจุสัตว์น้าอย่างเหมาะสม
เพื่ อป้ องกัน ความหนาแน่ น ของสั ตว์น้ าระหว่างการขนส่ ง โดยทั่วไปน้าหนักสุ ทธิของการบรรจุต้องไม่เกิน 20
กิโลกรัม ถุงที่บรรจุชั้นนอกและชั้นในชนิดพอลิทีน (polythene) ซึ่งมีความหนาอย่างน้อย 100 ไมโครเมตร มี
ความเหมาะสมในการบรรจุสัตว์น้า การบรรจุมักนิยมใช้กล่องโฟม เพื่อลดน้าหนักในการขนส่งทางอากาศ บริเวณ
ตรงกลางกล่องจะใส่น้าแข็ง เพื่อรักษาอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง และระหว่างการบรรจุกุ้ง ต้องควบคุมอุณหภู มิ
ของห้องให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงที่ใช้ในกระบวนการ hibernation การบรรจุปัจจุบันมี 2 รูปแบบ ดังรูปภาพ
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ขั้นตอนกำรลำเลียงและขนส่งกุ้งกุลำดำมีชีวิตมำยังคลังสินค้ำสนำมบิน
1. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการบรรจุกุ้ง ใส่กล่องโฟมเรียบร้อยแล้ว จะขนขึ้นรถกระบะ หรือรถบรรทุ กลาเลียง
มายังคลังสินค้าสนามบินเพื่อส่งออกจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

2. พนักงานขนสินค้าของบริษัทประจาคลังสินค้า ขนสินค้าลงจากรถลากไปชั่งน้าหนัก

3. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าทาการสุ่มตรวจสินค้ากุ้งกุลาดาพร้อมทั้งติดซีลที่กล่อง

18

4. นาไปผ่านเครื่องสแกนของสายการบินเพื่อตรวจสอบสิ่งผิดปกติภายในกล่องสินค้า

5. สินค้าที่ผ่านการสแกนแล้วจะถูกโหลดเข้าตู้สินค้า

6. เมื่อได้น้าหนักจริงผู้ประกอบการนามายื่นขอเอกสารหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้า (Health Certificate)

ในการขนส่งทางอากาศจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน จะใช้ระยะเวลา
ประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง ระยะเวลาจะต่างกัน ขึ้นอยู่กับเมืองที่จะไป เมืองที่นาเข้าสินค้ากุ้งกุลาดามีชีวิต ได้แก่ เซิน
เจิ้น เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง กวางโจว เฉิงตู เซี้ยเหมิน คุนหมิง เป็นต้ น เมื่อสินค้าไปถึงจะถูกกระจายไปยังตลาด ซึ่งมีผู้ค้า
รายย่อยรอรับและจะนากุ้งกุลาดามีชีวิตที่ได้ไปลงตู้กระจกใส เติมออกซิเจนให้กุ้งฟื้นเพื่อจาหน่ายลูกค้าต่อไป

19

20

บทที่ 8 กฏหมำย ระเบียบ และประกำศอื่นๆที่เกีย่ วข้อง
 ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าเพื่อการบริโภคไปนอกราชอาณาจักร
ยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ.๒๕๖๐
 พระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558/พระราชกาหนดการประมง (ฉบับ2) พ.ศ.2560
 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดชนิดสัตว์น้าที่ห้ามนาเข้า ส่งออก นาผ่าน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2559
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2522

ปัญหำและอุปสรรคในกำรส่งออกกุ้งกุลำดำมีชีวิตไปยังสำธำรณรัฐประชำชนจีน
1. ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่สาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีการส่งออกจานวนมาก ทาให้
พื้นที่ระวางบนเครื่องไม่เพียงพอต่อการขนส่ง สินค้าจึงถูกยกเลิกจากสายการบินทางผู้ประกอบการต้องนา
สินค้าที่บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วกลับไปยังบ่อพักอีกครั้ง ส่งผลให้สินค้ามีความเสียหาย และใบรับรองฯ ที่
ด่านตรวจสัตว์น้าฯ ออกให้ไปผู้ประกอบการต้องนามายกเลิก
2. ปริมาณการผลิตกุ้งกุลาดายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจีน
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ภำพกิจกรรมกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินกำรส่งออกกุ้งกุลำดำ
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ภำคผนวก
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กรำฟแสดงปริมำณกำรออกใบรับรองสุขภำพสัตว์น้ำ (Live Aquatic Animal Health Certificate)
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2560 ถึงเดือนมกรำคม 2561
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กรำฟเปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสัตว์น้ำที่มีกำรออกใบรับรองสุขภำพสัตว์น้ำ (Live Aquatic Animal
Health Certificate) ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2560 ถึงเดือนมกรำคม 2561
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กรำฟเปรียบเทียบปริมำณกำรส่งออกกุ้งกุลำดำมีชีวิตไปยังเมืองต่ำงๆของสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2560 ถึงเดือนมกรำคม 2561
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ตำรำงสำยกำรบินที่ส่งกุ้งกุลำดำไปยังสำธำรณรัฐประชำชนจีน
เที่ยวบิน
CZ 6054
CZ 6058
FM 882
FM 828
MU 574
TG 226/610
TG 226/664
3U 8256

เวลา
01.30 น.
23.30 น.
23.30 น.
23.30 น.
23.00 น.
05.00 น.
05.00 น.
01.30 น.
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ตัวอย่ำงใบรับรองสุขภำพสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกไปสำธำรณรัฐประชำชนจีนเพื่อกำรบริโภค
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