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1

คู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าน้าเข้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กรมประมง มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของกิจกรรม กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการ
บริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
2. เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการทางานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม สาหรับการพัฒนาและการ
เรียนรู้ของผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนใช้ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
3. เพื่อใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ ได้รับรู้ เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงาน
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการอย่างโปร่งใส
4. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตให้มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการกระบวนการตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า การอายัดกักกันการสุ่มตัวอย่างและ
กระบวนการการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดที่ชัดเจน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้านาเข้าสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายตามอานาจหน้าที่ เกิดความโปร่งใส และสามารถอานวยความสะดวกตาม
ความต้องการของประชาชน ผู้นาเข้า โดยดาเนินการตามกฎหมาย ดังนี้
1. พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
3. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
4. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
คู่มือฉบับนี้จะประกอบด้วยกระบวนการ 4 กระบวนการหลัก คือ
1. กระบวนการตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า กรณีไม่อายัดกักกัน
2. กระบวนการตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า กรณีที่อายัดกักกัน
3. กระบวนการการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด
4. กระบวนการการบันทึกผลการตรวจสอบเอกสารและผลการตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
การลงนามอนุมัติการตรวจปล่อย จัดทาใบอนุญาต ร.7 และหนังสือ IMD ในระบบ FSW

2
ค้าจ้ากัดความ
ด่านตรวจสัตว์น้า หมายถึง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสั ตว์น้าเขต และด่านตรวจสัตว์น้าในสังกัดกอง
ควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง
สัตว์น้าอายัดกักกัน หมายถึง สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่กรมประมงกาหนดให้การนาเข้าต้องอายัดกักกัน
เพื่อตรวจพิสูจน์โรคระบาด และคุณภาพมาตรฐานตามที่กรมประมงกาหนด อาทิ กุ้งขาว (Penaeus vannamei) กุ้งกุลาดา
(Penaeus monodon) กุ้งฟ้า (Penaeus stylirostris) และ ปลาคาร์พหรือปลาไน (Cyprinus carpio) เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า หมายถึง ข้าราชการ และ พนักงานราชการในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่าน
ตรวจสัตว์น้าเขต และด่านตรวจสัตว์ น้า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ งหรือได้รับมอบอานาจในการควบคุมตรวจสอบการ
นาเข้าตามกฎหมาย
ตรวจปล่อย หมายถึง การดาเนินการสุดท้ายหลังจากการที่ได้ตรวจสอบ อายัดกักกัน และสุ่มตัวอย่างสัตว์น้า
หรือผลิตภณฑ์สัตว์น้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการนาเข้านั้นเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตาม
อานาจหน้าที่ของด่านตรวจสัตว์น้า ผลผลิตที่ได้คือ บันทึกการตรวจปล่อย IMD และ ร. 7
อ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
การดาเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้านาเข้า การอายัดกักกัน
การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า และการดาเนินคดี เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ามีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การปฏิบัติตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.1 คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 907/2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามพระราชกาหนด
การประมง พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก) มีคาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้า หัวหน้าด่านตรวจ
สัตว์น้า และนักวิชาการประมง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอานาจหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา 92
1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ ตามมาตรา 102 ดังนี้
(1) มีหนังสือเรียกผู้รั บ อนุ ญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอานาจในการจัดการหรือพนัก งาน
ของผู้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบ การพิจารณา
ดาเนินการตามพระราชกาหนดนี้
(2) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้รับอนุญาตหรือ
สถานที่ที่เกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออก นาผ่าน จาหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ในระหว่าง
เวลาทาการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกาหนดนี้
(3) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุม
ตามมาตรา 76 ในระหว่างเวลาทาการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกาหนดนี้
(4) ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดทาการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้า หรือสั่งให้ผู้ควบคุม
เรือประมงนาเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ้นไปบนเรือประมง หรือเข้าไปในที่จับสัตว์น้าใดเพื่อตรวจสอบและควบคุม
ให้การเป็นไปตามพระราชกาหนดนี้ ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี้
(5) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในระหว่างเวลาทาการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี้
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(6) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี้
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดาเนินคดี
(7) เก็บตัวอย่างสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า หรือวัตถุใด ๆ เพื่อนาไปตรวจสอบ หรือตรวจวิเคราะห์
เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกาหนดนี้
(8) ยึดหรืออายัดสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
ที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 64 หรือมาตรา 65
1.3 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ มาตรา 105 ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดกระทาความผิดหรือ
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) บันทึกข้อมูลการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ และจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ และส่งมอบรายงานการตรวจสอบให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
(2) สั่งยึดเครื่องมือทาการประมง สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่มีไว้หรือได้มาจากการทาการประมงโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั่งกักเรือประมงไว้จนกว่าจะมีการพิจารณาและมีคาสั่งตามหมวด 10 หรือหมวด 11
ในการยึดสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าตาม (2) พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
ดูแลและเก็บรักษาสัตว์ น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์ น้าไว้ในเรือหรือในที่อื่นใดเพื่อรักษาสัตว์ น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์ น้า
ให้อยู่ในสภาพเดิมก็ได้ โดยเจ้าของเรื อหรือผู้ ควบคุมเรือต้องรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่เจ้าของเรื อหรื อ
ผู้ควบคุมเรือมีสิทธิร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ นาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้านั้นออกขายทอดตลาดได้ ในกรณี
เช่นนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการขายทอดตลาดโดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือจะซื้อหรือรับโอนสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้านั้นไม่ได้ และผู้ซื้อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกาหนด เมื่อขายทอดตลาด
แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดแล้ว
ไว้แทนสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ยึดไว้”
1.4 พนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา 109 ในการปฏิบัติการตามพระราชกาหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1.5 ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ า ที่ ควบคุมตรวจสอบการนาเข้าส่ ง ออกสั ตว์น้ าหรื อผลิ ตภั ณฑ์ สั ตว์ น้า โดยมี
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการควบคุมการนาเข้า ดังนี้
มาตรา 65 ที่มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้าที่หายาก หรือป้องกันอันตราย มิให้เกิด
แก่สัตว์น้าและระบบนิเวศ ซึ่งการนาเข้าต้องปฏิบัติตาม กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้นาเข้า ส่งออก
นาผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้าบางชนิด พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)
มาตรา 92 มุ่งหวังในการควบคุมป้องกันการนาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ไม่ได้มาจากการทา
การประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การนาเข้าต้องปฏิบัติตาม ประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนาเข้า สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ค)
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2. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
2.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
แต่งตั้งข้าราชการกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2558 โดยให้มีอานาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทสัตว์น้าและสัตว์สะเทินน้า
สะเทินบก ครัสเตเชียน จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้า เต่า ปลา ปลิงทะเล พะยูน โพลีคีท แมวน้า โลมา วาฬ สิงโตทะเล
หมึก หอย และแอลลิแกเตอร์ (ภาคผนวก ง) ในตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป มีอานาจดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
ทั่วราชอาณาจักร มีอานาจดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ทั่วราชอาณาจักร
2.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 แต่งตั้งข้าราชการกองควบคุมการค้าสั ตว์ น้าและปัจจัยการผลิ ต เป็นเป็นสั ตวแพทย์ตาม
พระราชบัญญัติ โรคระบาดสั ตว์ พ.ศ. 2558 โดยให้มีอานาจหน้ าที่ปฏิบัติการเฉพาะในส่ วนของสั ตว์หรื อซากสั ตว์
ประเภทสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก ครัสตาเชียน จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้า เต่า ปลา ปลิงทะเล พะยูน โพลีคีท แมวน้า
โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก หอย และแอลลิเกเตอร์ (ภาคผนวก จ) ในตาแหน่งดังนี้
ผู้อานวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต นักวิชาการประมง และเจ้าพนักงานประมง
มีอานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้ทั่วราชอาณาจักร
2.3 สัตวแพทย์มีอานาจ ตามมาตรา 40 ดังนี้
(1) ออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์แจ้งจานวนสัตว์หรือซากสัตว์
และถ้าเห็นสมควรจะให้นาสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาเพื่อให้สัตวแพทย์ทาการตรวจโรค เก็บตัวอย่างป้องกันโรค
ระบาด หรือทาเครื่องหมายประจาตัวสัตว์ก็ได้
(2) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ที่ที่เห็นสมควรตามความ
จาเป็นเพื่อตรวจโรค
(3) เรียกตรวจยานพาหนะ หรือเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อื่นใดเพื่อตรวจโรค เก็บตัวอย่าง
ป้องกันโรคระบาด หรือ ทาเครื่องหมายประจาตัวสัตว์ ในการนี้ให้สัตวแพทย์มีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของ
ยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่อื่นใด ทาความสะอาดและทาลายเชื้อโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดในที่ที่มี
เชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด ตามวิธีการที่กาหนด ทั้งนี้ การเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ดังกล่าว
ให้กระทาได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือในเวลาทาการของอาคารหรือสถานที่นั้น และหากยังดาเนินการไม่
แล้วเสร็จ จะดาเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้
(4) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ หรือสิ่งของใด ๆ ที่เป็นของกลางและถูกยึดหรืออายัดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาด หรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้มีอานาจ
ดาเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือการดาเนินการดังกล่าว
ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ
(5) ทาลายสิ่งของใด ๆ ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาดตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาสิ่งของแก่เจ้าของตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง เว้นแต่กรณีที่เจ้าของได้จงใจกระทาความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
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การดาเนินการของสัตวแพทย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
2.4 สารวัตรมีอานาจ ตามมาตรา 41 ดังนี้
(1) เข้าไปในสานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25
เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือจับกุมผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากาลังกระทาในอาคารหรือสถานที่นั้น
(ข) เมื่อบุคคลที่ได้กระทาความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอันแน่น
แฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น
(ค) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้นประกอบกับต้อง
มีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สัตว์หรือซากสัตว์หรือพยานหลักฐานนั้นจะถูก
โยกย้าย ทาลาย หรือทาให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(ง) เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ และการจับนั้ นมีหมายจับหรือจับได้
โดยไม่ต้องมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้
(3) สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อตรวจค้นยานพาหนะในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(4) จั บ กุมผู้ กระทาความผิ ดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมีห มายจับ เมื่อปรากฏว่ามีการ
กระทาความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุอื่นที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ เพื่อส่งพนักงานสอบสวน
ดาเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(5) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(6) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา 42 วรรคสาม
ในการนี้ ใ ห้ ส ารวั ต รมี อ านาจสอบถามข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ เรี ย กเอกสารหรื อ พยานหลั ก ฐานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของอาคารหรือสถานที่ หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นได้
การดาเนินการตาม (1) หรือ (2) ให้กระทาได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือในเวลาทาการ
ของสานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 หรือของอาคาร หรือ
สถานที่นั้น ทั้งนี้ หากยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ จะดาเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้
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การดาเนินการตาม (1) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
กาหนดถึงการแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปให้แก่เจ้าของสานักงานหรือ
สถานประกอบการ และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา
การค้นและการจับตามมาตรานี้ ให้สารวัตรปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การดาเนินการของสารวัตรตามมาตรานี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
2.5 สัตวแพทย์และสารวัตร ควบคุมตรวจสอบการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า โดยมีเป้ าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ในการควบคุม ดังนี้
มาตรา 31 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ใดนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่าน ราชอาณาจักร
ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่นาเข้า ส่งออกหรือนาผ่าน
ราชอาณาจักร
การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และวิธีการนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านราชอาณาจักรให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตนาเข้า ตามประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภาคผนวก ฉ)
มาตรา 32 ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ทาเครื่องหมายประจาตัวสัตว์ก่อนการนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์
หรือซากสัตว์ และให้นาความในมาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(2) น าสั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ที่ ไ ด้ด าเนิน การตาม (1) เข้ า ออกหรื อ ผ่ า นท่ า เข้ า หรื อ ท่ า ออกตาม
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
โดยการนาเข้าสัตว์ต้องนาเข้าผ่านท่าเข้าที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง กาหนดท่าเข้าและท่าออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(ภาคผนวก ช) และในการน าเข้ า ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในกฎกระทรวง
วาดวยการนาเข้า นาออก หรือนาผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544 (ภาคผนวก ซ)
3. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
3.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ได้แต่งตั้งข้าราชการกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง
และเจาพนักงานประมง มีอานาจหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ภายใน
เขตท้องทีร่ ับผิดชอบ (ภาคผนวก ฌ)
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3.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ ควบคุมตรวจสอบการนาเข้าส่งออกสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้า โดยมีเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ในการควบคุม ดังนี้
มาตรา 23 ภายใต้บังคับมาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ใดนาเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสั ตว์ป่าชนิด
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด หรือนาผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
การนาเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวจะกระทามิได้ เว้นแต่เป็น
การนาเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18 (1) หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์และโดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 24 การนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรื อ
ใบรับรองให้นาเข้า ส่งออก หรือนาผ่าน ตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า
ต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
4. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
4.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 385) พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้แต่งตั้งข้าราชการกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในตาแหน่ง
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้า นักวิชาการประมง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์น้า สัตว์น้าแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า
(ภาคผนวก ญ)
4.2 พนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา 43 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอานาจ ดังนี้
(1) เขาไปในสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่เก็บอาหาร สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่ทาการ
ของผู้ ผลิต ผู้ เก็บรักษา ผู้ จาหน่ายรวมทั้งสถานที่ทาการของผู้นาหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งอาหาร ในระหว่าง
เวลาทาการเพื่อตรวจสอบควบคุมใหการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อาจเขาไปในสถานที่
หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจสอบอาหาร และอาจยึดหรืออายัดอาหารและเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทาความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุอาหารและเอกสารที่เกี่ยวกับอาหารดังกล่าวได้
(3) นาอาหารในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์
(4) ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุที่สงสัยวาอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิด
อนามัยของประชาชน เพื่อตรวจพิสูจน์
(5) ยึดหรืออายัดอาหารไม่บริสุทธิ์อาหารปลอม หรืออาหารผิดมาตรฐาน หรือ ภาชนะบรรจุที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน หรือที่มีลักษณะไม่ ถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา 6
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(6) ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผู้รับอนุญาตหรือผู้ทเี่ กี่ยวของอานวยความสะดวกตาม
สมควร
4.3 การควบคุมตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์ในการ
ควบคุม ดังนี้
มาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นาเขาเพื่อจาหน่าย หรือจาหนายซึ่งอาหารดังตอไปนี้
(1) อาหารไม่บริสุทธิ์
(2) อาหารปลอม
(3) อาหารผิดมาตรฐาน
(4) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา 26 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ให้ถือว่าเป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์
(1) อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยู่ด้วย
(2) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ในอัตราที่อาจเป็นเหตุใหคุณภาพของอาหารนั้นลดลง
เว้นแต่การเจือปนเป็นการจาเป็นต่อกรรมวิธีผลิต การผลิต และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว
(3) อาหารที่ได้ผลิต บรรจุหรือเก็บรักษาไวโดยไม่ถูกสุขลักษณะ
(4) อาหารที่ผลิตจากสัตวที่เป็นโรคอันอาจติดตอถึงคนได้
(5) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุวัตถุที่นาจะเป็นอันตรายแกสุขภาพ
มาตรา 27 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเป็นอาหารปลอม
(1) อาหารที่ได้สับเปลี่ยนใชวัตถุอื่นแทนบางสวน หรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณคาออกเสียทั้งหมดหรือ
บางส่วน และจาหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนั้นนั้น หรือใชชื่ออาหารแท้นั้น
(2) วัตถุหรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอย่างหนึ่งอย่างใด และจาหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนั้น
(3) อาหารที่ได้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธีใด ๆ โดยประสงคจะปกปิดซ่อนเร้นความ ชารุดบกพรอง
หรือความด้อยคุณภาพของอาหารนั้น
(4) อาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อใหเขาใจผิดในเรื่องคุณภาพปริมาณ ประโยชน
หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต
(5) อาหารที่ผลิตขึ้นไม่ ถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ กาหนดตามมาตรา
6 (2) หรือ (3) ถึงขนาดจากผลวิเคราะห์ปรากฏวา สวนประกอบที่เป็นคุณคาทางอาหารขาดหรือเกินร้อยละสามสิบ
จากเกณฑต่าสุดหรือสูงสุด หรือแตกตางจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไวจนทาใหเกิดโทษหรืออันตราย
มาตรา 28 อาหารผิดมาตรฐาน ได้แกอาหารที่ไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดตามมาตรา 6 (2) หรือ (3) แต่ไม่ถึงขนาดดังที่กาหนดไวในมาตรา 27 (5)
มาตรา 29 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือว่าเป็นอาหารตามมาตรา 25 (4)
(1) ไม่ปลอดภัยในการบริโภค หรือ
(2) มีสรรพคุณไม่เป็นที่เชื่อถือ หรือ
(3) มีคุณคาหรือคุณประโยชนต่อร่างกายในระดับที่ไม่เหมาะสม
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4.4 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการกากับดูแลการนาเข้า และ
ส่งคืนสินค้าเกษตรจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ซึ่งในการมอบหมาย
ภารกิจมาให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ในระยะแรกเป็นการมอบเฉพาะสินค้าหรือสัตว์น้าที่เป็นวัตถุ ดิบใน
พิกัด 0302 0303 และ 0306 ยกเว้นหมึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกากับดูแลความ
ปลอดภัยอาหารและความอานวยความสะดวกทางการค้า ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่องการถ่ายโอนภารกิจ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการนาเข้าสินค้าอาหาร
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
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1.2 รายละเอียดของขันตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าน้าเข้า กรณีไม่
อายัดกักกัน
1.2.1 การแสดงใบอนุญาตและเอกสารประกอบ
ณ วันที่สัตว์น้าหรือผลิ ตภัณฑ์สั ตว์น้าเดินทางมาถึงราชอาณาจักร และก่อนที่จะมีการนาสั ตว์น้ าหรื อ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าออกจากเขตอารั กขาศุลกากร ผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตให้นาเข้าสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าเข้าราชอาณาจักร ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาต
และเอกสารประกอบการอนุญาต และตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า โดยแสดงเอกสาร ดังนี้
(1) ใบแจ้งอนุมัตินาสัตว์หรือซากสัตว์เข้า และผ่าน ราชอาณาจักร (ร.6) ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
(2) ใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (DOF.2) ตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558
(3) ใบกากับการซื้อขาย (Invoice)
(4) ใบขนสินค้าขาเข้า
(5) ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Airway Bill) หรือ ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading) (ยกเว้น
กรณีด่านตรวจสัตว์น้าที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดระนอง ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตราด
เป็นต้น)
(6) ใบรับรองการจับสัตว์น้า (Catch Certificate) หรือสาเนาการแจ้งนาสินค้าออกจากประเทศต้นทาง
(Custom Clearance) หรือสาเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (Export Permit) หรือหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดของสินค้า (Certificate of Origin, Form D E A
J เป็นต้น) หรือหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้า (Health Certificate) หรือหนังสือรับรองว่าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ามาจากการเพาะเลี้ยง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าไม่ได้มาจากการทาการ
ประมงที่ผิดกฎหมายจากประเทศต้นทางที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ภาครัฐรับรอง
สาหรับกรณีเป็นการนาเข้าทางเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยให้แสดง รายงานผลการตรวจเรือ
(Port Inspection Report form: PIR)
ยกเว้นกรณีการนาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าจืดไม่ต้องแสดง
(7) ใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) หรือ ใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.14) และใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) กรณีนาเข้ามาเพื่อผลิต ตามพรบ.
อาหาร พ.ศ. 2522 ในพิกัด 0302 0303 และ 0306 ยกเว้นหมึกตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่องการถ่ายโอนภารกิจ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการนาเข้าสินค้าอาหาร
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
(8) หนังสือรับรองชนิดพันธุ์ กรณี ปลาฉลามมีชีวิตและซาก และเปลือกหอยเฉพาะที่ผ่านกรรมวิธี
แปรสภาพ แปรรูปที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐประเทศต้นทางหรือหน่วยงานที่รัฐมอบหมาย เว้นแต่เป็นการนาเข้า
ทีม่ าจากการทาการประมงในทะเลนอกน่านน้าที่ไม่ผ่านการขึ้นท่าของรัฐใด
(9) กรณีนาเข้าปลาทูน่า กรมประมงขอความร่วมมือต้องแสดง Captain statement , Fisheries
Certificate of Origin และ Dolphin Safe ยกเว้นการนาเข้าในปริมาณเล็กน้อยไม่เกิน 50 กิโลกรัม

12
(10) กรณีสัตว์ป่าคุ้มครอง ใบอนุญาตให้นาเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า (สป. 5)
หรือ ออกให้แก่ชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่มิใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองและมิใช่สัตว์ป่าบัญชีท้าย
อนุสัญญา CITES (สป. 6) (กรณีสัตว์น้าที่เป็นสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535)
(11) กรณีสัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES ใบอนุญาตให้นาเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซาก
ของสัตว์ป่า (สป. 5) ฉบับจริง และสาเนา CITES export permit จากประเทศต้นทาง ที่มี Official endorsement
1.2.2 การตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบ
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบการอนุญาต โดยพิจารณาความ
ครบถ้วน สอดคล้องและความถูกต้องในการอนุญาตกับเอกสารประกอบต่าง ๆ
(1) ตรวจสอบเอกสารที่ผู้นาเข้าแสดงประกอบการตรวจสอบหรือตรวจปล่อยตาม ข้อ 1.2.1 ว่าครบถ้วน
หรือไม่
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตนาเข้า หรือยังไม่มี ร.6 หรือ ใบอนุญาต DOF.2
แต่สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ายังอยู่ในอารักขาของศุลกากร ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าสามารถควบคุมรว
จสอบได้ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งให้ ผู้นาเข้าหรือตัว แทนออกของติดต่อยื่นคาขอรับใบอนุญาตก่ อน
ดาเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อย โดยการยื่นคาขอและการอนุญาตให้รับคาขอและอนุญาต ณ วันปัจจุบัน
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีหรือขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.2.1 (3) – (11) ให้เจ้าหน้าที่ด่าน
ตรวจสัตว์น้าแจ้งแก่ผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของให้ดาเนินแก้ไข ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจะไม่ตรวจปล่อย
สัตว์น้าจนกว่าเอกสารครบถ้วน
(2) ตรวจสอบชื่อผู้นาเข้าใน DOF.2 และ ร.6 ว่าถูกต้องสอดคล้องกับเอกสารประกอบอื่น ๆ หรือไม่
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า เอกสารประกอบไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งแก่ผู้นาเข้าหรือ
ตัวแทนออกของให้ดาเนินแก้ไข เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจะไม่ตรวจปล่อยสัตว์น้าจนกว่าเอกสารถูกต้อง
(3) ตรวจสอบด่านตรวจสัตว์น้าที่นาเข้า ด่านตรวจสัตว์น้าที่ตรวจปล่อย และด่านศุลกากรที่นาเข้าว่า
เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตาม DOF.2 และ ร.6 หรือไม่
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าการนาเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้านาเข้า หรือด่านตรวจสัตว์น้าที่ตรวจปล่อย หรือ
ด่านศุลกากรไม่เป็นไปตามใบอนุญาต และสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ายังอยู่ในอารักขาของศุลกากร ซึ่งเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้าสามารถควบคุม ตรวจสอบได้ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งแก่ ผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของ
ยกเลิกใบอนุญาตฉบับเก่า และติดต่อยื่นคาขอรับใบอนุญาตก่อนดาเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อย โดยการยื่น
คาขอและการอนุญาต ให้รับคาขอและอนุญาต ณ วันปัจจุบัน
(4) ตรวจสอบวันนาเข้าของสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า โดยพิจารณา ร.6 และ DOF.2 ประกอบกับ
ใบกากับการซื้อขาย (Invoice) ใบขนสินค้าขาเข้า และใบตราส่งสินค้า
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ร.6 หรือ DOF.2 หมดอายุก่อนวันที่นาเข้าหรือวันที่สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
เดินทางมาถึงเขตท่า ซึ่งสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ายังอยู่ ในอารักขาของศุลกากร ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
สามารถควบคุมตรวจสอบได้ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งให้ ผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของยกเลิกใบอนุญาต
ฉบับเก่า และติดต่อยื่นคาขอรับใบอนุญาตก่อนดาเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อย โดยการยื่นคาขอและการ
อนุญาต ให้รับคาขอและอนุญาต ณ วันปัจจุบัน
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กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ร.6 หรือ DOF.2 หมดอายุหลังวันที่เดินทางมาถึงเขตท่า ซึ่งสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ายังอยู่ในอารักขาของศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าดาเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อยตามขั้นตอนต่อไป
(5) ตรวจสอบประเทศต้นทางบรรทุก และประเทศต้นกาเนิดสินค้าที่ระบุใน ร.6 และ DOF.2 ประกอบกับ
เอกสารประกอบต่าง ๆ ว่าถูกต้องสอดคล้องกันหรือไม่
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งแก่ ผู้นาเข้าหรือ
ตัวแทนออกของยกเลิกใบอนุญาตฉบับเก่า และติดต่อยื่นคาขอรับใบอนุญาตก่อนดาเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อย
โดยการยื่นคาขอและการอนุญาต ให้รับคาขอและอนุญาต ณ วันปัจจุบัน
(6) ตรวจสอบเอกสารตามข้อ 1.2.1 (7) ใบรับรองการจับสัตว์น้า (Catch Certificate) หรือเอกสารอื่นใด
ว่ามีความถูกต้องหรือไม่
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าใบรับรองการจับสัตว์น้า (Catch Certificate) หรือเอกสารอื่นใดปลอมหรือเป็นเท็จ
มีโทษตามมาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้า หรือเอกสารอื่นใดตาม
มาตรา 92 วรรคสอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์ น้า โดยให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
แจ้งแก่ผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของและดาเนินการตามขั้นตอนการดาเนินคดีต่อไป
กรณีตรวจสอบแล้วมีเหตุอันสงสัยว่าใบรับรองการจับสัตว์น้า (Catch Certificate) หรือเอกสารอื่นใดปลอม
หรือเป็นเท็จ หรือไม่มั่นใจในความถูกต้องหรือไม่ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ารวบรวมเอกสารหลักฐานส่ง
ให้แก่กลุ่มควบคุมการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ผ่านทางอีเมล์ fqid@fisheries.go.th เพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของเอกสารดังกล่าวกับหน่วยงานผู้ออก (verify) ต่อไป
(7) ตรวจสอบใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) หรือ ใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหาร
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.14) และใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) กรณีนาเข้ามาเพื่อผลิต ตาม
พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 ในพิกัด 0302 0303 และ 0306 ยกเว้นหมึก ว่ามีและหมดอายุหรือไม่
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีหรื อมีแต่หมดอายุห้ ามมิให้เจ้ าหน้ าที่ แจ้งแก่ผู้นาเข้า หรือตัว แทนออกของ
ให้ ดาเนิ น การขอรั บ ใบอนุ ญาตหรื อต่ อ อายุใ บอนุ ญาตกับกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อนามาแสดงต่อเจ้า หน้ า ที่
ด่านตรวจสัตว์น้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจะไม่ตรวจปล่อยสัตว์น้าจนกว่าเอกสารครบถ้วน
(8) กรณีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าไม่เปิดตรวจสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า และไม่สุ่มตัวอย่างหลังจาก
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการบันทึกผลการตรวจปล่อยและส่งลงนาม
ในระบบ FSW
หมายเหตุ : กลุ่ ม ควบคุ ม การน าเข้ า ส่ ง ออกสั ต ว์ น้ าและปั จ จั ย การผลิ ต จะด าเนิ น การสุ่ ม เอกสาร
ประกอบการนาเข้าตามมาตรา 92 วรรค 4 เอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์ น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้านั้นได้มาจากการ
ทาการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงของเอกสารดังกล่าวกับหน่วยงานผู้ ออก
(verify) โดยกาหนดความถี่ในการตรวจสอบยืนยันตามสัดส่วนของจานวนใบอนุญาตในปีที่ผ่านมา และดาเนินการ
ตรวจสอบยืนยันในทุก ๆ เดือน โดยในแต่ละเดือนให้ทาการสุ่มแบบกระจายให้ครอบคลุมการนาเข้าทั้งเดือน ดังตาราง
ที่ 1 โดยจะแจ้งให้ด่านตรวจสัตว์น้าจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กลุ่มควบคุมการนาเข้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
สาหรับข้อมูลหรือผลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเอกสารดังกล่าวกับหน่วยงานผู้ออก ให้ กลุ่มควบคุมการนาเข้า
ส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตรายงานให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้า
และปัจจัยการผลิตทราบทุกวันที่ 7 ของเดือนตามแบบฟอร์มที่กาหนด (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 แสดงการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเอกสารดังกล่าวกับหน่วยงานผู้ออก (verify)
จานวนใบอนุญาตทั้งปี (ฉบับ)
1 - 100
100 – 1,000
1,001 – 5,000
5,001 – 10,000
มากว่า 10,000

จานวนใบอนุญาตที่ต้อง verify /เดือน (ฉบับ)
ไม่น้อยกว่า 5
ไม่น้อยกว่า 10
ไม่น้อยกว่า 15
ไม่น้อยกว่า 20
ไม่น้อยกว่า 25

1.2.3 การพิจารณาเปิดตรวจสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตและเอกสารประกอบการอนุญาตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้าพิจารณาเปิดตรวจสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าโดยเป้าหมายในการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์
ในการควบคุมการนาเข้าส่งออกตามกฎหมาย โดยอาศัยหลักการบริหารความเสี่ยงมากาหนดหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบ ดังนี้
(1) ความเสี่ยง
การกาหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบหรือเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ตามความเสี่ยง
โดยคานึงถึงเป้าหมายตามภารกิจหน้าที่ของด่านตรวจสัตว์น้าและอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าได้รับ
มอบอานาจตามกฎหมายเป็นสาคัญโดยมีเป้าหมาย ดังนี้
1. ความเสี่ยงการลักลอบนาเข้าสัตว์น้าที่เป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง
2. ความเสี่ยงสัตว์น้าที่มาจากการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย
3. ความเสี่ยงด้านโรคระบาดสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่นาเข้า
4. ความเสี่ยงด้านคุณภาพมาตรฐานของสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่นาเข้า
(2) เกณฑ์การพิจารณาการเปิดตรวจสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
โดยกาหนดเกณฑ์การเปิดตรวจสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าออกเป็น 3 ระดับความเสี่ยง ดังนี้
ระดับ 3 ความเสี่ยงสูง
เปิดตรวจทุกครั้งที่มีการนาเข้า
ระดับ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
เปิดตรวจไม่น้อยกว่า 50 % ของการนาเข้า
ระดับ 1 ความเสี่ยงน้อย
เปิดตรวจไม่น้อยกว่า 30 % ของการนาเข้า
- การเปิดตรวจระดับ 3 ความเสี่ยงสูง เปิดตรวจทุกครั้งที่มีการนาเข้า
- การเปิดตรวจระดับ 2 ความเสี่ยงปานกลาง เปิดตรวจไม่น้อยกว่า 50 % ของการนาเข้า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้าเปิดตรวจโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) คือเปิดตรวจ 1 ครั้ง เว้น 1 ครั้ง
- การเปิดตรวจระดับ 1 ความเสี่ยงน้อย เปิดตรวจไม่น้อยกว่า 30 % ของการนาเข้า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
เปิดตรวจโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) คือเปิดตรวจ 1 ครั้ง เว้น 2 ครั้ง
การจาแนกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่นาเข้าตามระดับความเสี่ยงที่ ซึ่งในการกาหนดระดับความเสี่ยง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
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(1) เงื่อนไขความเสี่ยงที่กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตกาหนด (Central Profile) เพื่อ
ใช้เป็นเงื่อนไขร่วมกันของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าและด่านตรวจสัตว์น้า
(2) เงือ่ นไขความเสี่ยงที่กาหนดเพิ่มเติมโดยศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าหรือด่านตรวจสัตว์น้า
ตามความเหมาะสม ตามสภาพความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน (local Profile) เพื่อใช้เป็นเงื่อนไข
ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าหรือด่านตรวจสัตว์น้านั้น
จากการวิเคราะห์ความเสี่ ยงตามภารกิจหน้าที่ของด่านตรวจสัตว์น้าที่กล่าวมาข้างต้น กองควบคุมการค้า
สัตว์น้าและปัจจัยการผลิตได้วิเคราะห์และกาหนด (Central Profile) โดยจะมีการแก้ไขทบทวนเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ
6 เดือน โดยจะปรั บ ปรุ งในเดือนมิถุ น ายน และเดือนธันวาคมของทุก ปี เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสั ตว์น้าสามารถ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซน์ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
1.2.4 การเปิดตรวจสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
ก าหนดวิ ธี ก ารในการตรวจสอบหรื อ การเปิ ด ตรวจสั ต ว์ น้ าหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ สั ต ว์ น้ า โดยพิ จ ารณาตาม
ความสามารถในการตรวจสอบตามสภาพแวดล้อมของศู นย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าหรือด่านตรวจสัตว์น้า
และตามสภาพการขนส่งในการนาเข้า ดังนี้
(1) การนาเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์
หลั ง จากเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบใบอนุ ญ าตและเอกสารประกอบถู ก ต้ อ งเสร็ จ สิ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของ เพื่อดาเนินการตรวจปล่อยสินค้าชั่วคราว และ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าดาเนินการทาการติด Seal ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายสัตว์น้าก่อนการ
ควบคุมตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ (ภาพผนวกที่ 1) เมื่อสั ตว์น้าหรือผลิ ตภัณฑ์สั ตว์น้าเดินทางถึ งสถาน
ประกอบการให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า ตรวจความเรียบร้อยของ Seal แล้วตัด Seal และควบคุมตรวจสอบชนิด
และปริมาณที่นาเข้า
การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการแต่ละครั้งต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าอย่างน้อย 2 คน
โดยหัวหน้าชุดต้องเป็นผู้ดารงค์ตาแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการหรือเจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงานขึ้นไป และใน
การตรวจสอบต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการหรือผู้นาเข้าทราบให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน หากไม่แล้ว
เสร็จให้ผู้นาเข้าหรือผู้ประกอบการขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 10 วัน ทั้งนี้การขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
กรณีผู้ประกอบการหรือผู้นาเข้า ไม่ดาเนินการให้เจ้าหน้าที่ด่า นตรวจสัตว์น้าตรวจสอบได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าตรวจปล่อยและออกใบอนุญาต ร.7 พร้อมทั้งจัดทา
รายงานกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตต่อไป
กรณีสถานประกอบการอยู่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้าอื่น ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้าที่นาเข้า จัดทาหนังสือแจ้งด่านตรวจสัตว์น้าปลายทาง พร้อมแนบใบอนุญาตและเอกสารประกอบการ
อนุ ญาต เพื่ อให้ ด่ านตรวจสั ตว์ น้ าปลายทางตรวจความเรี ยบร้ อย และตั ด Seal และควบคุ มตรวจสอบ ณ สถาน
ประกอบการ หลังจากควบคุมตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าปลายทางแจ้งผลการควบคุม
ตรวจสอบให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าที่นาเข้าทราบโดยเร็ว เพื่อดาเนินการในการตรวจปล่อย หรือดาเนินการ
อื่นใดต่อไป สาหรับการรายงานผลให้ด่านตรวจสัตว์น้าปลายทางรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กองควบคุมการค้า
สัตว์น้าและปัจจัยการผลิตกาหนด
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สาหรับกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วไม่ต้องเปิดตรวจ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าพิจาณาเปิด
ตรวจได้ ณ ท่าตรวจสอบหรือ ณ ด่านตรวจสัตว์น้า สาหรับปริมาณให้พิจารณาตามความจาเป็นโดยอนุโลม
(2) การนาเข้าทางอากาศยาน และทางรถบรรทุก
หลั ง จากเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบใบอนุ ญ าตและเอกสารประกอบถู ก ต้ อ งเสร็ จ สิ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า พิจารณาว่าสามารถตรวจสอบหรือเปิดตรวจ ณ ด่านตรวจสัตว์น้าได้หรือไม่
กรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบที่ด่านตรวจสั ตว์น้าได้ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งผู้นาเข้ าหรือ
ตัวแทนออกของ เพื่อดาเนินการตรวจปล่อยสินค้าชั่วคราว และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าดาเนินการทาการ
ติด Seal ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายสัตว์น้าก่อนการควบคุมตรวจสอบ ณ สถาน
ประกอบการ และตรวจความเรียบร้อย และตัด Seal ณ สถานประกอบการ
กรณีสถานประกอบการอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้าอื่น ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้าที่นาเข้า จัดทาหนังสือแจ้งด่านตรวจสัตว์น้าปลายทาง พร้อมแนบใบอนุญาตและเอกสารประกอบการ
อนุ ญาต เพื่ อให้ ด่ านตรวจสั ตว์ น้ าปลายทางตรวจความเรี ยบร้ อย และตั ด Seal และควบคุ มตรวจสอบ ณ สถาน
ประกอบการ หลังจากควบคุมตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าปลายทางแจ้งผลการควบคุม
ตรวจสอบให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าที่นาเข้าทราบโดยเร็ว เพื่อดาเนินการในการตรวจปล่อย หรือดาเนินการ
อื่นใดต่อไป สาหรับการรายงานผลให้ด่านตรวจสัตว์น้าปลายทางรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กองควบคุมการค้า
สัตว์น้าและปัจจัยการผลิตกาหนด
สาหรับกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วไม่ต้องเปิดตรวจ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าพิจาณาเปิด
ตรวจได้ ณ ท่าตรวจสอบหรือ ณ ด่านตรวจสัตว์น้า สาหรับปริมาณให้พิจารณาตามความจาเป็นโดยอนุโลม
ปริมาณการเปิดตรวจให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าพิจารณาการเปิดตรวจ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การตรวจสอบ/เปิดตรวจ
บัญชีบรรจุภาชนะ
การตรวจสอบ/เปิดตรวจ
หีบห่อ หรือถัง
(Packing List)
มี
ตรวจสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนหีบห่อ หรือภาชนะบรรจุทั้งหมด โดยการนับ
และชั่งน้าหนักตามภาชนะบรรจุ เพื่อคานวณหาปริมาณการนาเข้าที่แท้จริงให้ครอบคลุม
ทุกชนิด ทุก Batch หรือทุก Lot การผลิต
- กรณี ตรวจสอบแล้ ว พบว่า ชนิดและปริมาณเป็นไปตามที่แสดงในบัญชีบรรจุภาชนะ
(Packing List) ซึ่งแสดงว่าชนิดและปริมาณที่นาเข้ามีความน่าเชื่อที่เป็นไปตามที่ได้รับ
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ตรงตาม (Packing List) ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าเปิด
ตรวจทั้งหมด
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
บัญชีบรรจุภาชนะ
การตรวจสอบ/เปิดตรวจ
หีบห่อ หรือถัง
(Packing List)
ไม่มี
- ตรวจสอบทั้งหมด โดยการนับและชั่งน้าหนักตามภาชนะบรรจุ เพื่อคานวณหาปริมาณ
การนาเข้าที่แท้จริงให้ครอบคลุมทุกชนิด ทุก Batch หรือทุก Lot การผลิต
- ของที่นาเข้าขนส่งโดยบรรทุกในยานพาหนะที่ไม่มีลักษณะที่เป็นภาชนะบรรจุ หรือหีบ
ห่อ หรือถัง ให้เปิดผ้าใบหรือตาข่ายคลุมเพื่อตรวจสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าในทุก
ยานพาหนะ โดยการนับและชั่งน้าหนัก
การตรวจสอบหรือเปิดตรวจภาชนะบรรจุสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
แจ้งต่อผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของเป็นผู้เปิดภาชะบรรจุ หรือ หีบ ห่อที่บรรจุ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าติดสติ๊กเกอร์ ของกรมประมงลงบนภาชนะ
บรรจุที่ได้เปิดตรวจ เฉพาะกรณีที่เปิดตรวจ ณ ด่านตรวจสัตว์น้า (ภาพผนวกที่ 2) และให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
จัดทาบันทึกการเปิดตรวจในระบบ FSW และแจ้งให้ผู้นาเข้าทราบและลงลายมือชื่อในบันทึกการเปิดตรวจพร้อม
จัดเก็บสาเนาหนังสือดังกล่าวไว้ ณ ด่านตรวจสัตว์น้า (ภาพผนวกที่ 3 )
กรณีมีเหตุอันสงสัยว่ามีการลักลอบนาเข้า หรือมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ว่าการนาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าในครั้งนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าสามารถพิจารณาเปิดตรวจได้ตามความ
เหมาะสมภายใต้อานาจหน้าที่ที่รับมอบหมายตามกฎหมายในแต่ละฉบับ
กรณีมีเหตุอันสงสัยหรือน่าเชื่อถือได้ว่าสัตว์น้านั้นหรือผลิตภัณฑ์ สัตว์น้านั้นอาจเป็นโรคระบาดหรือพาหะ
ของโรคระบาดตามพรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หรือมีเหตุอันสงสัยว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม
หรืออาหารผิดมาตรฐานตาม พรบ. อาหาร พ.ศ. 2552 ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าอายัดเพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของกรมประมง ทั้งนี้ในการอายัดให้อายัดไว้ ณ สถานประกอบการของผู้นาเข้า
จนกว่าจะถอนอายัดหรือมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งการดาเนินการให้ปฏิบัติตามกระบวนการอายัดกักกันสัตว์น้า และ
การสุ่มตัวอย่าง
ในการตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิต ภัณฑ์สัตว์น้านาเข้า ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าพิจารณาชนิดและ
ปริ มาณสั ตว์น้ าที่ น าเข้า ว่าเป็ น ไปตามที่ได้รับอนุ ญาต หรือไม่ และพิจารณาในการตรวจปล่ อยให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และตามอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบในกฎหมายแต่ละฉบับ
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีปริมาณสัตว์น้าที่นาเข้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตมากกว่าที่ได้รับอนุญาต ร้อยละ 5
และสามารถพิ สู จ น์ ถึ งแหล่ ง ที่ ม าของสั ต ว์น้ าได้ ว่ าไม่ ไ ด้ ม าจากการท าการประมงที่ ผิ ด กฎหมาย สั ต ว์ น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้านั้นไม่เป็นสัตว์สงวนหรือสัตว์คุ้มครองหรือสัตว์ป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหวางประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) สัตว์ที่เป็นชนิดพันธุ์รุกรานต่างถิ่น และไม่ใช่สัตว์น้าที่มีความเสี่ยงต่อ
การระบาดของโรคที่ต้องอายัดกักกัน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งแก่ผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของในการให้
ส่งกลับเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งกลับสัตว์
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หรือซากสัตว์ กรณี นาเข้าหรือนาผ่านราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 32 หรือมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฎ) และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้าต้องควบคุมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสัตว์น้านั้นได้ถูกส่งกลับออกไป หรือในกรณีที่ผู้นาเข้ามีความประสงค์ในการ
ทาลายก็ให้ ดาเนิ น การตามระเบี ย บกรมปศุสั ตว์ ว่าด้ว ยการดาเนิ น การกั บสั ตว์ห รื อ ซากสั ตว์ ข องกลางที่ เ ป็ น
โรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น
พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฏ)
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีชนิดและปริมาณสัตว์น้าที่นาเข้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต และไม่สามารถพิสูจน์
ถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้าว่าไม่ได้มาจากการทาการประมงที่ผิดกฎหมายได้ ซึ่งมีโทษตามมาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา 92 วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้า หรือเอกสารอื่นใดตามมาตรา 92 วรรคสอง อันเป็นเท็จ
ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้า โดยให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งแก่ผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของ
ดาเนินการตามขั้นตอนการดาเนินคดีตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยดาเนินการทั้งหมดของการนาเข้า
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีชนิดสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่นาเข้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต และเป็นสัตว์
สงวนหรือสัตว์คุ้มครองหรือสัตว์ป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
(CITES ) ซึ่งเป็นการกระทาความผิดตามมาตรา 23 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษตามมาตรา 47
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ โดยให้
เจ้ าหน้ าที่ด่านตรวจสั ตว์น้ าจั ดทาบั น ทึกตรวจยึดจับกุมและส่ งพนักงานสอบสวนเพื่ อร้องทุก ข์กล่ าวโทษตาม
พระราชบัญญัติสงวนหรือคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ดาเนินการตามขั้นตอนการดาเนินคดี ตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีชนิดสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่นาเข้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต และเป็นสัตว์น้า
ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคที่ต้องอายัดกักกัน ณ สถานกักกัน หรือสถานที่พักซากสัตว์น้า ซึ่งเป็นการกระทา
ความผิดตามมาตรา 31 มีโทษตามมาตรา 47 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
จัดทาบันทึกตรวจยึดจับกุมและส่งพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2558 ดาเนินการตามขั้นตอนการดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่นาเข้า มีอาการของโรคระบาด หรือมีเหตุอันสงสัยหรือ
น่าเชื่อถือได้ว่าสัตว์น้านั้นหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้านั้นอาจเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดตาม พรบ. โรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2558 ให้ เจ้ าหน้าที่ สั่ งเป็ น หนั งสื อให้ เจ้าของสั ตว์ห รือซากสั ตว์กักสั ตว์ห รือซากสั ตว์ไว้ ณ ที่ที่เห็ นสมควร
ตามความจาเป็นเพื่อตรวจพิสูจน์โรค ก่อนดาเนินการอื่นใดต่อไป
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่นาเข้า เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์อาหารปลอม หรืออาหาร
ผิดมาตรฐาน หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 ให้เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้ายึดหรืออายั ดอาหาร และนาอาหารในปริมาณตามที่แสดงในตารางที่ 3 ไปเป็นตัวอย่างเพื่ อ
ตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
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1.2.5 การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าเพื่อการเฝ้าระวัง (Monitoring)
การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่นาเข้า เพื่อตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการตรวจ
วิเคราะห์โรคสัตว์น้า และตรวจสารปนเปื้อนสารตกค้างในสัตว์น้า โดยการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ โดยจานวนครั้งในการสุ่มตัวอย่างเฝ้า
ระวัง (Monitoring) ให้พิจารณาตามแผนปฏิบัติงานประจาปีของด่านตรวจสัตว์น้า
(1) การพิจารณาสุ่มตัวอย่างสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
กรณีสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์โรคทางห้องปฏิบัติการ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าพิจารณาว่ าสัตว์น้า
ชนิ ดนั้ น และลั กษณะของสิ น ค้ามีความเสี่ ยงในการเกิดโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาดตาม ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ภาคผนวก ฐ) และพิจารณาจากผลการสุ่มตัวอย่างในอดีตของกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต สามารถ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กรณีสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์สารปนเปื้อนสารตกค้าง ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าพิจารณาว่าสัตว์น้า
ชนิ ดนั้ น และลั กษณะของสิ น ค้ามีความเสี่ยงด้านคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคหรือไม่ โดย
พิจารณาจากผลการสุ่มตัวอย่างในอดีตของกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต สามารถดูรายละเอียดได้
ที่เว็บไซต์กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
(2) อุปกรณ์การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
(2.1) ถุงพลาสติกสาหรับใส่ตัวอย่าง
(2.2) ถุงมือยางปลอดเชื้อ
(2.3) หนังยางสาหรับรัดถุง
(2.4) กล่องพลาสติกปิดสนิท สาหรับใส่อุปกรณ์ในการสุ่มเก็บตัวอย่าง
2.(5) ภาชนะที่สามารถรักษาความเย็นของตัวอย่างที่อุณหภูมิ 12-15 องศาเซลเซียส เช่น กล่องโฟม
(3) วิธีการ
(3.1) การเก็บตัวอย่างสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
การเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์น้า
(3.1.1) สัตว์น้ามีชีวิตสุ่มตัวอย่างตรวจโรค จานวนตัวอย่างกาหนดตามความชุกของโรค 5 % และ
ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยสามารถคานวณหาจานวนตัวอย่างที่ต้องเก็บตามความชุกโรคโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในการคานวณหาจานวนตัวอย่าง
(3.1.2) สัตว์น้าแช่เย็นแช่แข็ง สุ่มตัวอย่างตรวจโรค จานวนตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
สามารถดูรายละเอียดการเก็บตัวอย่างเพื่อโรคสัตว์น้าแช่เย็นแช่แข็งได้ที่เว็ป ไซต์กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและ
ปัจจัยการผลิต
การเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพสัตว์น้านาเข้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ให้เก็บตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม (Random sampling) ตามจานวนหน่วย หรือปริมาณตามที่ต้องการ
สุ่มเก็บตัวอย่างที่ผลิตให้ครอบคลุมทุกชนิด ทุก Batch หรือทุก Lot การผลิต ดังตารางที่ 3 และตัวอย่างในการส่ง
ตรวจวิเคราะห์ต่อตัวอย่างต้องมีน้าหนักเนื้อไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม
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กรณีการสุ่มและเก็บรักษาตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าต้องพึง
ระวังการปนเปื้อนของโลหะหนักจากอุปกรณ์ที่ใช้สัมผัสกับตัวอย่าง
ตารางที่ 3 จานวนตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม (Random sampling) ตามจานวนหน่วย หรือปริมาณ
(1) น้าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 5 กิโลกรัม
Lot Size
จานวนตัวอย่างที่สุ่มตรวจ
25 หน่วยหรือน้อยกว่า
2
26-250 หน่วย
3
151-1,200 หน่วย
5
1,201 หน่วยขึ้นไป
8
(2) น้าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
Lot Size
จานวนตัวอย่างที่สุ่มตรวจ
150 หน่วยหรือน้อยกว่า
3
150-1,200 หน่วย
5
1,201-35,000 หน่วย
8
35,001 หน่วยขึ้นไป
13
(3) น้าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
Lot Size
จานวนตัวอย่างที่สุ่มตรวจ
150 หน่วยหรือน้อยกว่า
3
150-1,200 หน่วย
5
1,201-35,000 หน่วย
8
35,001 หน่วยขึ้นไป
13
(4) น้าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
Lot Size
500 หน่วยหรือน้อยกว่า
501-3,200 หน่วย
3,201-35,000 หน่วย
35,001-500,000 หน่วย
500,001 หน่วยขึ้นไป

จานวนตัวอย่างที่สุ่มตรวจ
8
13
20
32
50
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(3.2) วิธีเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าในระหว่างการนาส่งวิเคราะห์
เมื่อสุ่มตัวอย่างเรียบร้อยควรทาการบรรจุตัวอย่างต้องแยกตัวอย่างแต่ละตัวอย่างไม่ให้สัมผัสกันเพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคซึ่งจะมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค ใส่ในถุงพลาสติกที่สะอาด รัดปากถุงให้
เรียบร้อยแล้วแช่ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการได้ในทันทีให้แช่ตัวอย่างใน
ตู้แช่ที่สามารถรักษาอุณหภูมิไว้ได้ที่ประมาณ -20 C
กรณีส่งตรวจเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์น้า ให้ส่งห้องปฏิบัติการภายใน 3 วัน นับจากวันที่เก็บตัวอย่าง
กรณีส่งตรวจการเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพสัตว์น้านาเข้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ให้ส่งห้องปฏิบัติการภายใน 14 วัน นับจากวันเก็บตัวอย่าง
(3.3) การนาส่งตัวอย่างเพื่อขนส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างที่นาส่งถึงห้องปฏิบัติการต้อง
อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามลักษณะของผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของตัวอย่าง โดยการบรรจุตัวอย่าง
สินค้าลงในกล่องโฟมและปิดฝากล่องให้มิดชิด หรือภาชนะบรรจุอื่นใดที่ปิดมิดชิดและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
และต้องมีการควบคุมอุณหภูมิตามสภาพผลิ ตภัณฑ์ ระหว่างการขนส่ ง ปิดภาชนะบรรจุด้ว ยเทปกาวพร้ อ มทั้ง
ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กากับบนเทปกาวเพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนตัวอย่าง แล้วนาส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด
(3.4) เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจสัตว์น้าจัดทาบันทึกการเก็บตัวอย่างสัตว์น้าในระบบ FSW และแจ้งให้ผู้นาเข้า
ทราบและลงลายมือชื่อในบันทึกการเก็บตัวอย่างสัตว์น้าพร้อมจัดเก็บสาเนาหนังสือดังกล่าวไว้ ณ ด่านตรวจสัตว์น้า
(ภาพผนวกที่ 4 ) แล้วจึงจัดทาหนังสือนาส่งตัวอย่างให้แก่ห้องปฏิบัติการต่อไป พร้อมส่งข้อมูลการส่งตัวอย่างให้แก่
หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์ในระบบ FSW
(3.5) ห้องปฏิบัติการในการนาส่งตัวอย่าง โดยส่งตัวอย่างตามที่กรมประมงกาหนดดังนี้
(3.5.1) ตรวจพิสูจน์โรค ณ ห้องปฏิบัติการของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า และกองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
- ด่านตรวจสัตว์น้าภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 1 และด่านตรวจสัตว์น้า
ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 2 (ยกเว้นด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์ น้า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่งห้องปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า กรุงเทพ
- ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) หรือที่ใกล้เคียง
- ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดระนอง ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ในพื้นที่ใกล้เคียง
- ด่านตรวจสัตว์น้าภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 1 และด่านตรวจสัตว์น้า
ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 2 (ยกเว้นด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่งห้องปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า กรุงเทพ
(3.5.2) ตรวจสารปนเปื้อนสารตกค้าง ณ ห้องปฏิบัติการของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
- ด่านตรวจสัตว์น้าภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 1 และด่านตรวจสัตว์น้าภายใต้
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 2 (ยกเว้นด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่งห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรุงเทพ
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- ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สมุทรสาคร
- ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด ระนอง ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย
และตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สุราษฎร์ธานี
- ด่านตรวจสัตว์น้าภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 1 และด่านตรวจสัตว์น้าภายใต้
ศูนย์บริหารจัดการด่า นตรวจสัตว์น้าเขต 2 (ยกเว้นด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สงขลา
6. เมื่อได้รั บ ผลการตรวจสอบจากห้ องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ แล้ ว ให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสั ตว์น้า
พิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์ และดาเนินการ ดังนี้
กรณีไม่พบโรคระบาดหรื อไม่พบสารปนเปื้อนสารตกค้างเกินมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสั ต์ น้า
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ในระบบ FSW และแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ผู้นาเข้าทราบโดยแจ้งเป็นหนังสือ
กรณีพบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่นาเข้าเป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดตาม พรบ. โรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2558 ให้เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจสัตว์น้ารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ในระบบ FSW และแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์
ให้ผู้นาเข้าทราบโดยแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมหนังสือสั่งให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสั ตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ที่ที่
เห็นสมควรตามความจาเป็นเพื่อรอการทาลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดาเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์
ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
หรือตามกฎหมายอื่น พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฏ) หากสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้านั้นสามารถนาไปแปรรูปเป็นสินค้า
ปลอดภัยจากเชื้อโรค (Safe commodity) โดยการต้มสุกในสถานที่ที่กาหนดภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถดาเนินการได้ และให้รายงานผลการดาเนินการให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้า
และปัจจัยการผลิตทราบต่อไป
กรณีตรวจพบสารปนเปื้อนสารตกค้างเกินมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ารายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ในระบบ FSW และประสานด่านอาหารและยาในพื้นที่ เพื่อให้ด่านอาหารและยาดาเนินการในการควบคุม
ติดตามภายในประเทศต่อไป โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ใบอนุญาต และเอกสารประกอบต่าง ๆ
พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ผู้นาเข้าทราบและให้รายงานผลการดาเนินการให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้า
และปัจจัยการผลิตทราบต่อไป
หมายเหตุ : ผลของการของการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติก าร กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัย
การผลิต จะนามาเป็นข้อมูล พื้นฐานในการวิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรการในการเฝ้าระวังโรคระบาดและสาร
ปนเปื้อนสารตกค้าง ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดความเสี่ยงต่อไป
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2. กระบวนการตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าน้าเข้า กรณีอายัดกักกัน
2.1 แผนภูมิการตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าน้าเข้า กรณีอายัดกักกัน
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2.2 รายละเอียดของขันตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าน้าเข้า กรณีอายัด
กักกัน
สั ตว์น้ าที่น าเข้าที่มีความเสี่ย งต่อการระบาดของโรค และที่มีความเสี่ ยงด้านคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่การนาเข้าต้องอายัดกักกันเพื่อตรวจพิสูจน์โรคและคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งในปัจจุบันในการควบคุมการ
นาเข้าสัตว์น้าที่มีความเสี่ยงด้านโรคระบาดและสารปนเปื้อนสารตกค้าง ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สัตว์น้าที่มีความเสี่ยงด้านโรคระบาดและสารปนเปื้อนสารตกค้าง
ลาดับที่
1
2
3
4

โรคระบาด
กุ้งขาว (Penaeus vannamei) มีชีวิต แช่เย็น แช่แข็ง
กุ้งกุลาดา (Penaeus monodon) มีชีวิต แช่เย็น แช่แข็ง
กุ้งฟ้า (Penaeus stylirostris) มีชีวิต แช่เย็น แช่แข็ง
ปลาคาร์ฟหรือปลาไน (Cyprinus carpio) มีชีวิต

สารปนเปื้อนสารตกค้าง

หมายเหตุ : 1. ปัจจุบันสัตว์น้านาเข้าทีต่ ้องอายัดกักกัน มีจานวน 4 ชนิด
2.. งดออกหนังสืออนุญาตนาเข้ากุ้งทะเล 5 ชนิด แช่เย็น แช่แข็ง จากประเทศอินเดีย และมาเลเซีย ได้แก่
กุ้งขาว (Penaeus vannamei) กุง้ กุลาดา (Penaeus monodon) กุ้งฟ้า (Penaeus stylirostris) กุ้งแชบ๊วย
(Fenneropenaeus merguiensis) กุ้งน้าตาล (Penaeus esculentus)
2.2.1 การแสดงใบอนุญาตและเอกสารประกอบ
ณ วันที่สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สั ตว์น้าเดินทางมาถึงราชอาณาจักร หรือก่อนที่จะมีการนาสั ต ว์น้ าหรื อ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าออกจากเขตอารั กขาศุลกากร ผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตให้นาเข้าสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าเข้าราชอาณาจักร ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาต
และเอกสารประกอบการอนุญาต และตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า โดยแสดงเอกสาร ดังนี้
(1) ใบแจ้งอนุมัตินาสัตว์หรือซากสัตว์เข้า และผ่าน ราชอาณาจักร (ร.6) ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
(2) ใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (DOF.2) ตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558
(3) ใบกากับการซื้อขาย (Invoice)
(4) ใบขนสินค้าขาเข้า
(5) ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Way Bill) หรือ ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading) (กรณีที่มี)
(6) หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้า หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์
กรณี ก ารน าเข้ า กุ้ ง ทะเล มี ชี วิ ต แช่ เ ย็ น แช่ แ ข็ ง ต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ สุ ข ภาพสั ต ว์ น้ าฉบั บ จริ ง และ
รายละเอียดในการรับ รองตามระเบีย บกรมประมงว่าด้วยการนาเข้ากุ้งทะเลมาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553
(ภาคผนวก ฑ)
กรณีการนาเข้าปลาคาร์พ มีชีวิตต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้าฉบับจริง และรายละเอียดในการ
รั บ รองตามประกาศกรมประมง เรื่ อ ง ปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขการอนุ ญ าตให้ น าเข้ า ปลาตระกู ล คาร์ พ เข้ า มาใน
ราชอาณาจักรภายใต้ระบบกักกันโรค ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ฒ)
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(7) ใบรับรองการจับสัตว์น้า (Catch Certificate) หรือสาเนาการแจ้งนาสินค้าออกจากประเทศต้นทาง
(Custom Clearance) หรือสาเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า, Fisheries Certificate of Origin, Certificate of Origin, Form D จากประเทศต้นทางที่ออก
โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ภาครัฐรับรอง
สาหรับกรณีเป็นการนาเข้าทางเรือประมงที่มิใ ช่เรือประมงไทยให้ แสดงรายงานผลการตรวจเรือ
(Port Inspection Report form: PIR)
(8) ใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) หรือ ใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.14) กรณีการนาเข้าเพื่อจาหน่าย หรือนาเข้ามาเพื่อผลิตจาหน่าย หรือเพื่อ
จาหน่ายตาม พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 ในพิกัด 0302 0303 และ 0306 ยกเว้นหมึก
(9) หนังสือรับรองสถานกักกัน กรณีนาเข้าปลาคาร์พมีชีวิต และกุ้งทะเลมีชีวิต
(10) หนังสือรับรองสถานที่พักซากสัตว์น้า กรณีนาเข้ากุ้งดิบแช่เย็น แช่แข็ง
2.2.2 การตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบ
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบการอนุญาต โดยพิจารณาความ
ครบถ้วน สอดคล้องและความถูกต้องในการอนุญาตกับเอกสารประกอบต่าง ๆ
(1) ตรวจสอบเอกสารที่ผู้นาเข้าแสดงประกอบการตรวจสอบหรือตรวจปล่อยตาม ข้อ 2.2.1 ว่าครบถ้วน
หรือไม่
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตนาเข้า หรือยังไม่มี ร.6 ซึ่งเป็นสัตว์น้าที่มีความ
เสี่ยงต่อการระบาดของโรค ที่ต้องอายัดกักกัน โดยเป็นการกระทาความผิดตามมาตรา 31 มีโทษตามมาตรา 47 ผู้ใด
ฝ่ า ฝื น มาตรา 23 วรรคหนึ่ ง ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น สี่ ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เกิ นสี่ ห มื่ นบาท หรื อทั้ งจ าทั้ ง ปรั บ
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจัดทาบันทึกตรวจยึดจับกุมและส่ ง
พนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการการ
ดาเนินคดี
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีหรือขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 2.2.1 (3) – (10) ให้เจ้าหน้าที่ด่าน
ตรวจสัตว์น้าแจ้งแก่ผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของให้ดาเนินการแก้ไขหรือให้ครบถ้วน ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
จะไม่ตรวจปล่อยสัตว์น้าจนกว่าเอกสารครบถ้วน
(2) ตรวจสอบชื่อผู้นาเข้าใน DOF.2 และ ร.6 ว่าถูกต้องสอดคล้องกับเอกสารประกอบอื่น ๆ หรือไม่
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งแก่ผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของให้
ดาเนินการแก้ไข เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจะไม่ตรวจปล่อยสัตว์น้าจนกว่าเอกสารถูกต้อง
(3) ตรวจสอบด่านตรวจสัตว์น้าที่นาเข้า ด่านตรวจสัตว์น้าที่ตรวจปล่อย และด่านศุลกากรที่นาเข้า
ว่าเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตาม DOF.2 และ ร.6 หรือไม่
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าการนาเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้านาเข้า หรือด่านตรวจสัตว์น้าที่ตรวจปล่อย หรือ
ด่านศุลกากรไม่เป็นไปตามใบอนุญาต แต่ สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ายังอยู่ในอารักขาของศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งแก่ผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของยกเลิกใบอนุญาตฉบับเก่า และติดต่อยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ก่อนดาเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อย
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(4) ตรวจสอบวันนาเข้าของสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า โดยพิจารณา ร.6 และ DOF.2 ประกอบกับ
ใบกากับการซื้อขาย (Invoice) ใบขนสินค้าขาเข้า และใบตราส่งสินค้า
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ร.6 หรือ DOF.2 หมดอายุ ก่อนวันที่นาเข้าหรือวันที่สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
เดินทางมาถึงเขตท่า ซึ่งสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ายังอยู่ในอารักขาของศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
แจ้งให้ผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของยกเลิกใบอนุญาตฉบับเก่า และติดต่อยื่นคาขอรับใบอนุญาตก่อนดาเนินการ
ตรวจสอบและตรวจปล่อย
(5) ตรวจสอบประเทศต้นทางบรรทุก และประเทศต้นกาเนิดสินค้าที่ระบุใน ร.6 และ DOF.2 ประกอบกับ
เอกสารประกอบต่าง ๆ ว่าถูกต้องสอดคล้องกันหรือไม่
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งแก่ ผู้นาเข้าหรือ
ตัวแทนออกของยกเลิกใบอนุญาตฉบับเก่า และติดต่อยื่นคาขอรับใบอนุญาตก่อนดาเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อย
(6) ตรวจสอบเอกสารตามข้อ 1.6 ใบรับรองการจับสัตว์น้า (Catch Certificate) หรือเอกสารอื่นใด
ว่ามีความถูกต้องหรือไม่
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าใบรับรองการจับสัตว์น้า (Catch Certificate) หรือเอกสารอื่นใดปลอมหรือเป็นเท็จ
มีโทษตามมาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้า หรือเอกสารอื่นใดตาม
มาตรา 92 วรรคสอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์ น้า โดยให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
แจ้งแก่ผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของดาเนินการตามขั้นตอนการดาเนินคดี ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.
2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กรณีตรวจสอบแล้วมีเหตุอันสงสัยว่าใบรับรองการจับสัตว์น้า (Catch Certificate) หรือเอกสารอื่นใดปลอม
หรือเป็นเท็จ หรือไม่มั่นใจในความถูกต้องหรือไม่ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ารวบรวมเอกสารหลักฐาน
ส่งให้แก่กลุ่มควบคุมการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต เพื่อแสดงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเอกสาร
ดังกล่าวกับหน่วยงานผู้ออก (verify) ต่อไป
(7) ตรวจสอบใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) (กรณีการนาเข้าเพื่อจาหน่าย หรือ
นาเข้ามาเพื่อผลิตจาหน่าย หรือเพื่อจาหน่าย ตาม พรบ. อาหาร 2522 ในพิกัด 0302 0303 และ 0306) ว่ามีและ
หมดอายุหรือไม่
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีหรือมีแต่หมดอายุห้ามมิให้เจ้าหน้าที่แจ้งแก่ผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของให้
ดาเนินการขอรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจะไม่ตรวจปล่อยสัตว์น้าจนกว่าเอกสารครบถ้วน
(8) ตรวจสอบหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้า หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่
มีอานาจของประเทศต้นทาง ว่ามีการรับรองเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่
กรณี กุ้ ง ทะเลมี ชี วิ ต ระเบี ย บกรมประมงว่ า ด้ ว ยการน าเข้ า กุ้ ง ทะเลมาในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. 2553
(ภาคผนวก ฑ)
กรณีปลาคาร์พมีชีวิต (Cyprinus carpio) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้นาเข้าปลาคาร์พเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อการเพาะเลี้ยง แนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตให้นาเข้าปลา
ตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ระบบกักกันโรค ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ฒ)
กรณีตรวจสอบแล้วมีเหตุอันสงสัยว่าหน่วยงานที่ออกหนังสือเป็นหน่วยงานที่ มีอานาจของประเทศต้นทาง
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หรือไม่ หรือมีเหตุอันสงสัยในการรับรอง ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ายึดหรืออายัดสัตว์น้าไว้ โดยทาเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้นาเข้าทราบ และให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าประสานกลุ่มควบคุมการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการรับรองดังกล่าวกับหน่วยงานผู้ออก (verify) หรือประสานกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
สัตว์น้าเพือ่ ตรวจสอบต่อไป
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้า ไม่ได้ออกโดยหน่วยงานที่มีอานาจของประเทศต้นทาง
หรือการรับรองไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าผู้มีอานาจสั่งให้เจ้าของผู้นาเข้า ส่งกลับซึ่งสัตว์น้านั้น
ไปยังประเทศต้นทาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่งสัตว์หรือซากสัตว์กลับประเทศต้นทาง ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์ กรณีนาเข้าหรือนาผ่านราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา 31 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 หรือมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฎ)
(9) ตรวจสอบหนังสือรับรองสถานกักกัน กรณีปลาคาร์พมีชีวิต และกุ้งทะเลมีชีวิต หรือ หนังสือรับรอง
สถานที่พักซากสัตว์น้า กรณีกุ้งดิบแช่เย็น แช่แข็ง โดยตรวจสอบเอกสารดังกล่ าวกับฐานข้อมูลการรับรองสถาน
กักกัน หรือสถานที่พักซากสัตว์น้า (เว็ปไซต์กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต)
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าการรับรองหมดอายุ หรือมีเหตุอันสงสัยในการรับรองให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
ไม่ตรวจปล่อยสัตว์น้า และให้ประสานกลุ่มสารวัตรและกักกัน เพื่อตรวจสอบสอบข้อเท็จจริง ก่อนดาเนิน การ
ขั้นต่อไป
2.2.3 การอายัดกักกันและการเปิดตรวจสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
ปลาคาร์พ หรือ กุ้งทะเลมีชีวิต
(1) หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบถูกต้องเสร็จสินเรียบร้อยแล้ว ให้
เจ้ าหน้ าที่ด่านตรวจสั ตว์น้ าแจ้ งผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของ เพื่อดาเนินการตรวจปล่ อยสินค้ าชั่วคราว และ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าดาเนินการทาการติด Seal พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ดังแสดงภาพที่ 1 เพื่อควบคุม
ตรวจสอบ ณ สถานกักกัน และจัดทาบันทึกการกักกัน เป็นเวลา 60 วัน (ภาพผนวกที่ 5)

ภาพที่ 1 การติด Seal พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
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(2) เมื่อปลาคาร์พ และกุ้งทะเลมีชีวิตเดินทางถึงสถานกักกันให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของ Seal แล้วตัด Seal และควบคุมตรวจสอบชนิดและปริมาณที่นาเข้า สาหรับปริมาณการเปิดตรวจ
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าเปิดตรวจร้อยละ 100 โดยการนับจานวนการนาเข้าที่แท้จริง
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีปริมาณปลาคาร์พ หรือกุ้งทะเลมีชีวิตที่นาเข้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตร้อยละ 5
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งแก่ผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของในการให้ส่งกลับเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต
ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์ กรณี นาเข้าหรือนาผ่าน
ราชอาณาจั ก ร โดยไม่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา 31 หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา 32 หรื อ มาตรา 33 แห่ ง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฎ) และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าต้องควบคุมเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าสั ต ว์น้านั้ นได้ถูกส่งกลั บออกไป หรื อในกรณีที่ผู้ นาเข้ามีความประสงค์ในการทาลายก็ให้ ดาเนินการตาม
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดาเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของ
โรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฏ)
หากพบว่าปลาคาร์พ และกุ้งทะเลมีชีวิตที่นาเข้ามีการแสดงอาการของโรคให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
แจ้งให้เจ้าหน้าทีก่ องวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้าทราบโดยด่วน เพื่อดาเนินการตรวจพิสูจน์โรค
(3) หลังจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าได้ดาเนินการตรวจตัด Seal และเปิดตรวจ ณ สถานกักกัน
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และชนิดและปริมาณที่นาเข้าเป็นไปตามที่ได้แจ้งอนุมัติและอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้าควบคุมปลาคาร์พ หรือกุ้งทะเลมีชีวิตเข้าสู่สถานกักกันที่ผู้นาเข้าได้แจ้งไว้ พร้อมถ่ายรูป และติดป้ายอายัด
กักกัน ซึ่งในการกักกันจะต้องกักกันให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกันกับสัตว์น้าอื่น
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าต้องแจ้งให้ผู้นาเข้าทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติในระหว่างการกักกัน โดยระหว่าง
การกักกันต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายหรื อน าสัตว์น้าไปใช้ประโยชน์ นอกจากมีเหตุผลความจาเป็นและได้แจ้ งให้
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ารับทราบและควบคุมในการดาเนินการเสียก่อน ซึ่งการดาเนินการต้องอยู่ภายในสถาน
กักกันเท่านั้น และหากผู้นาเข้าพบว่าสัตว์น้าที่กักกันป่วยและมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าทราบ
ทันที สําหรับสัตว์นําที่ตายในขณะกักกันต้องเก็บรักษาในภาชนะที่เก็บมิดชิด และแช่เย็นหรือแช่แข็ง เพื่อเจ้าหน้าที่
จะได้ทําการตรวจสอบ และตรวจนับจํานวนต่อไป
(4) หลังจากดาเนินการตรวจสอบและกักกัน ปลาคาร์พ หรือ กุ้งทะเลมีชีวิตที่นาเข้า ณ สถานกักกัน
เรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจัดทาหนังสือแจ้งหน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้า ให้รับทราบชนิด
และจานวนสัตว์น้าที่น าเข้าจริ ง เพื่อให้หน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรคสั ตว์น้าวางแผนเข้าสุ่ มตัว อย่างเพื่อ ตรวจ
วิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการต่อไป
(5) ในระหว่างการกักกัน เพื่อรอผลตรวจพิสูจน์โรคทางห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
มีหน้าที่ที่จะต้องสุ่มเข้าไปยังสถานกักกันเพื่อควบคุมตรวจสอบสัตว์น้าที่กักกันว่าไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือนาไปใช้
ประโยชน์ หรือควบคุมดูแลให้ ผู้นาเข้าปฏิบัติเป็นไปตามเงื่ อนไขการนาเข้า พร้อมทั้งสังเกตตรวจสอบเบื้องต้น
เกี่ยวกับมาตรฐานของสถานกักกันและการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในสถานกักกันว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือ
ข้อกาหนดตามประกาศกรมประมง เรื่องกาหนดมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้าและที่พักซากสัตว์น้า (ภาคผนวก ด)
หรือไม่
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กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า มีการเคลื่อนย้ายหรือนาไปใช้ประโยชน์ หรือผู้นาเข้ าไม่ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของการนาเข้า ซึ่งกระทบต่อการกักกันและมีความเสี่ยงในการควบคุมการระบาดของโรค ซึ่งเป็นการ
กระทาฝ่าฝืนมาตรา 32 กฎกระทรวง ว่าด้วยการนาเข้า นาออก หรือนาผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
พ.ศ. 2544 ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า ดาเนินการตามกระบวนการกระทาความผิด ตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าในระหว่างการกักกัน ผู้ปฏิบัติงานในสถานกักกัน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือ สถานกักกันไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกาหนดตามประกาศกรมประมง เรื่องกาหนดมาตรฐานสถาน
กักกันสัตว์น้าและที่พักซากสัตว์น้า ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
เพื่อตรวจสอบต่อไป
(6) เมื่อได้รับผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
พิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์และดาเนินการ ดังนี้
กรณีตรวจไม่พบโรค ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจัดทาบันทึกถอนกักกันและแจ้งผลการตรวจ
วิเคราะห์ให้ผู้นาเข้าทราบ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบ FSW ต่อไป
กรณีตรวจพบโรค ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าดาเนินการดังนี้
1. จัดทาบันทึกแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ผู้นาเข้าทราบและยังไม่ถอนกักกัน
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายปลาคาร์พ หรือ กุ้งทะเลมีชีวิต โดยคณะกรรมการ
ที่เสนอแต่งตั้งควรประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่
ด่านกักกันสัตว์
3. เมื่อได้รับคาสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้เจ้าหน้ าที่ด่านตรวจสัตว์ น้ากาหนดการในการ
ทาลายและแจ้งผู้นาเข้าทราบโดยจัดทาบันทึกสั่งทาลายสัตว์และซากสัตว์ (ภาพผนวกที่ 6) และแจ้งคณะกรรมการทราบ
4. คณะกรรมการ ควบคุม สั ตว์น้าไปทาลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้ว ยการทาลายหรือ
จั ดการโดยวิธีอื่น ซึ่งสั ตว์ห รื อซากสั ตว์ที่ถูกยึดหรืออายัดไว้กรณีนาเข้าหรือนาผ่ านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ฏ) (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 คณะกรรมการควบคุมการทาลาย
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5. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจัดทารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และการดาเนินการในการทาลาย
ให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตทราบต่อไป
กุ้งทะเลแช่เย็น แช่แข็ง
(1) หลั งจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบถู กต้ องเสร็จสิ นเรียบร้ อ ยแล้ ว
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของ เพื่อดาเนินการตรวจปล่อยสินค้า ชั่วคราว และ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าดาเนินการทาการติด Seal พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง เพื่อควบคุมตรวจสอบ ณ สถานที่พัก
ซาก และจัดทาหนังสือบันทึกการอายัดอาหาร (ภาพผนวกที่ 7) เพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน และโรคระบาด
ในกุ้งทะเลแช่เย็น แช่แข็ง ซึ่งเป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
(2) เมื่อกุ้งทะเลแช่เย็น แช่แข็งเดินทางถึงสถานที่พักซากให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของ Seal แล้วตัด Seal และควบคุมตรวจสอบชนิดและปริมาณที่นาเข้า สาหรับปริมาณการเปิด
ตรวจ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าเปิดตรวจ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การตรวจสอบเปิดตรวจ
บัญชีบรรจุภาชนะ หรือถัง
การตรวจสอบ/เปิดตรวจ
(Packing List)
มี
เปิดตรวจร้อยละ 20 ของจานวนหีบห่อ หรือภาชนะบรรจุทั้งหมดแต่ไม่เกินร้อย
ละ 50 โดยการนับและชั่งน้าหนักตามภาชนะบรรจุ เพื่อคานวณหาปริมาณการ
นาเข้าที่แท้จริงให้ครอบคลุมทุกชนิด ทุก Batch หรือทุก Lot การผลิต
- กรณีเปิ ดตรวจแล้ ว พบว่าชนิดและปริมาณเป็นไปตามที่แสดงในบัญชีบรรจุ
ภาชนะ (Packing List) ซึ่งแสดงว่าชนิดและปริมาณที่นาเข้ามีความน่าเชื่ อ ที่
เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าหน้ าที่ด่านตรวจสัตว์น้าดาเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป
- กรณีเปิดตรวจแล้วพบว่าไม่ตรงตาม (Packing List) ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
เปิดตรวจทั้งหมด
ไม่มี
- เปิดตรวจทั้งหมด โดยการนับและชั่งน้าหนักตามภาชนะบรรจุ เพื่อคานวณหา
ปริมาณการนาเข้าที่แท้จริงให้ครอบคลุมทุกชนิด ทุก Batch หรือทุก Lot การ
ผลิต
- ของที่นาเข้าขนส่งโดยบรรทุกในยานพาหนะที่ไม่มีลักษณะที่เป็นภาชนะบรรจุ
หรือหีบห่อ หรือถัง ให้เปิดผ้าใบหรือตาข่ายคลุมเพื่อตรวจสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าในทุกยานพาหนะ โดยการนับและชั่งน้าหนัก
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กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีปริมาณที่นาเข้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตร้อยละ 5 ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์
น้าแจ้งแก่ผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของในการให้ส่งกลับเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
ต้องควบคุมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสัตว์น้านั้นได้ถูกส่งกลับออกไป หรือในกรณีที่ผู้นาเข้ามีความประสงค์ในการทาลายก็
ให้ดาเนินการตามระเบียบ
หากพบว่าะกุ้งทะเลที่นาเข้ามีการแสดงอาการของโรคให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งให้เจ้าหน้าที่
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้าทราบโดยด่วน เพื่อดาเนินการตรวจพิสูจน์โรค
(3) หลังจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าได้ดาเนินการตรวจตัด Seal และเปิดตรวจ ณ สถานที่พักซาก
สัตว์น้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และชนิดและปริมาณที่นาเข้าเป็นไปตามที่ได้แจ้งอนุมัติและอนุญาต ให้เจ้าหนาที่
ด่านตรวจสัตว์น้าควบคุมกุ้งทะเลสู่สถานที่พักซากที่ผู้นาเข้าได้แจ้งไว้ พร้อมถ่ายรูป และติดป้ายอายัดกักกัน ซึ่งใน
การอายัดกักกันจะต้องกักกันให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกันกับสัตว์น้าอื่น ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การอายัดกักกัน
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าต้องแจ้งให้ผู้นาเข้าทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติในระหว่างการอายัดกักกัน
โดยในระหว่างการอายัดกักกันต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือนาสัตว์น้าไปใช้ประโยชน์ นอกจากมีเหตุผลความจาเป็น
และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ารับทราบและควบคุมในการดาเนินการเสียก่อน ซึ่งการดาเนินการต้องอยู่
ภายในสถานที่พักซากเท่านั้น
(4) การสุ่มตัวอย่าง หลังจากดาเนินการตรวจสอบและอายัด ณ สถานที่พักซากสัตว์น้าเรียบร้อยแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจัดทาบันทึกการเก็บตัวอย่างสัตว์น้าให้แก่ผู้นาเข้า (ภาพผนวกที่ 4) และดาเนินการ
สุ่มตัวอย่าเพื่อตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้า และตรวจสารปนเปื้อนสาร
ตกค้างในสัตว์น้า
อุปกรณ์การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
(1) ถุงพลาสติกสาหรับใส่ตัวอย่าง
(2) ถุงมือยางปลอดเชื้อ
(3) หนังยางสาหรับรัดถุง
(4) กล่องพลาสติกปิดสนิท สาหรับใส่อุปกรณ์ในการสุ่มเก็บตัวอย่าง
(5) ภาชนะที่สามารถรักษาความเย็นของตัวอย่างที่อุณหภูมิ 12-15 องศาเซลเซียส เช่น กล่องโฟม
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การเก็บ ตัว อย่ างเพื่ อเฝ้ าระวังโรคระบาดสั ตว์น้า การเก็บตัว อย่างเพื่ อ เฝ้ าระวัง คุณภาพสั ต ว์ น้ า
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าดาเนินการตามเงื่อนไขวิธีการเก็บตัวอย่างแบบเข้มข้นตามเว็ปไซต์ของกองควบคุ ม
การค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
(5) วิธีเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าในระหว่างการนาส่งวิเคราะห์
เมื่อสุ่มตัวอย่างเรียบร้อยควรทาการบรรจุตัวอย่างต้องแยกตัวอย่างแต่ละตัวอย่างไม่ให้สัมผัสกันเพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคซึ่งจะมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค ใส่ในถุงพลาสติกที่สะอาด รัดปากถุงให้
เรียบร้อยแล้วแช่ในกรณีที่ไม่สารถส่งตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการได้ในวันที่เก็บตัวอย่างให้แช่
ตัวอย่างในตู้แช่ที่สามารถรักษาอุณหภูมิไว้ได้ที่ประมาณ 4 C
(6). การนาส่งตัวอย่างเพื่อขนส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างที่นาส่งถึงห้องปฏิบัติการต้อง
อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามลักษณะของผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของตัวอย่าง โดยการบรรจุตัวอย่าง
สินค้าลงในกล่องโฟมและปิดฝากล่องให้มิดชิด หรือภาชนะบรรจุอื่นใดที่ปิดมิดชิดและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
และต้องมีการควบคุมอุณหภูมิตามสภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง ปิดภาชนะบรรจุด้วยเทปกาวพร้อมทั้งเซ็นชื่อ
เจ้าหน้าที่กากับบนเทปกาวเพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนตัวอย่าง แล้วนาส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด
(7) เจ้าหน้าทีด่ า่ นตรวจสัตว์น้าจัดทาหนังสือการเก็บตัวอย่างในระบบ FSW และแจ้งให้ผู้นาเข้าทราบ
และลงลายมือชื่อในหนังสือสุ่มเก็บตัวอย่างพร้อมจัดเก็บสาเนาหนังสือดังกล่าวไว้ ณ ด่านตรวจสัตว์น้า แล้วจึงจัดทา
หนังสือนาส่งตัวอย่างให้แก่ห้องปฏิบัติการต่อไป พร้อมส่งข้อมูลการส่งตัวอย่างให้แก่หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์
ในระบบ FSW
(8) ห้องปฏิบัติการในการนาส่งตัวอย่าง
(8.1) ตรวจพิสูจน์โรค ณ ห้องปฏิบัติการของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า และกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
- ด่านตรวจสัตว์น้าภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 1 และด่านตรวจสัตว์น้าภายใต้
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 2 (ยกเว้นด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่งห้องปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า กรุงเทพ
- ด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ าจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร และด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ าจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) หรือที่ใกล้เคียง
- ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดระนอง ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ในพื้นที่ใกล้เคียง
- ด่านตรวจสัตว์น้าภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 1 และด่านตรวจสัตว์น้าภายใต้
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 2 (ยกเว้นด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่งห้องปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า กรุงเทพ และศูนย์วิจัยและพัมนาสัตว์น้า
ชายฝั่งฉะเชิงเทรา
(8.2) ตรวจสารปนเปื้อนสารตกค้าง ณ ห้องปฏิบัติการของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
- ด่านตรวจสัตว์น้าภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 1 และด่านตรวจสัตว์น้าภายใต้
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 2 (ยกเว้นด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่งห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรุงเทพ
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- ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สมุทรสาคร
- ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดระนอง ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สุราษฎร์ธานี
- ด่านตรวจสัตว์น้าภายใต้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 1 และด่านตรวจสัตว์น้าภายใต้
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 2 (ยกเว้นด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สงขลา
(9) เมื่อได้รับผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
พิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์และดาเนินการ ดังนี้
กรณีตรวจไม่พบโรค ไม่พบสารปนเปื้อนสารตกค้างเกินมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
จัดทาบันทึกถอนกักกันและแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ผู้นาเข้าทราบ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้กอง
ควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตทราบต่อไป
กรณีตรวจพบโรค ไม่พบสารปนเปื้อ นสารตกค้ างเกิ นมาตรฐาน ให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสั ต ว์ น้ า
พิจารณาว่าตรวจพบโรคไวรัส MINV หรือไม่
หากไม่พบผู้นาเข้าสามารถนาไปแปรรูปเป็นสินค้าปลอดภัยจากเชื้อโรค (Safe commodity) โดย
การต้มสุกในสถานที่ที่กาหนดภายใต้การควบคุมของด่านตรวจสัตว์น้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อปฏิบัติใน
การแปรรูปกุ้งที่ตรวจพบเชื้อเป็นผลิตภัณฑ์กุ้ง ต้มสุก (ภาคผนวก ต) และรายงานผลการดาเนการให้กองควบคุม
การค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตทราบต่อไป
หากตรวจพบโรคไวรัส MINV ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาบันทึกแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ผู้นาเข้าทราบและยังไม่ถอนกักกัน
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทาลาย โดยคณะกรรมการที่เสนอแต่ตั้งควรประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์
3. เมื่อได้รับคาสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้เจ้าหน้ าที่ด่านตรวจสัตว์ น้ากาหนดการในการ
ทาลายและแจ้งผู้นาเข้าทราบโดยจัดทาบันทึกสั่งทาลายสัตว์และซากสัตว์ และแจ้งคณะกรรมการทราบ
4. คณะกรรมการ ควบคุม สั ตว์น้าไปทาลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่ าด้ว ยการทาลายหรือ
จัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกยึดหรืออายัดไว้กรณีนาเข้าหรือนาผ่ านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙
(ภาคผนวก ฏ)
5. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจัดทารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และการดาเนินการในการ
ทาลายให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตทราบต่อไป
กรณีตรวจพบสารปนเปื้อนสารตกค้างเกินมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจัดทาหนังสือผ่าน
กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต แจ้งคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อพิจารณาทาลายหรือดาเนินการ
อื่นใดตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
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3. การด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิด
3.1 หลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการเข้าตรวจสอบยานพาหนะหรือสถานที่ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
หรือผู้ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายจะต้องทราบหลักกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือ ตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้แก่ การค้น การจับ ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
3.1.1 การค้นบุคคลในที่สาธารณสถาน (ป.วิ.อาญา มาตรา 93)
สาธารณสถาน หมายความว่า สถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ (ป.อาญา มาตรา 1(3))
(1) โดยหลัก ห้ามค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน
(2) ข้อยกเว้นที่สามารถค้นบุคคลในที่สาธารณสถาน ประกอบด้วยหลัก 2 ประการ คือ
- ต้องเป็นกรณีเจ้าพนักงานปกครอง/ตารวจ เป็นผู้ค้น (ราษฎรค้นไม่ได้)
- ต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทาผิด หรือ ได้มาโดย
การกระทาผิด หรือมีไว้เป็นความผิด
3.1.2 การค้นในที่รโหฐาน
ที่รโหฐาน หมายความว่า ที่ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่สาธารณสถาน ดั่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา (ป.วิ.
อาญามาตรา 2 (13)) ดังนั้น ที่รโหฐาน จึงหมายถึง สถานที่ที่ประชาชนไม่มีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ เช่น
บ้านพักอาศัย, สถานที่ส่วนบุคคล, สถานประกอบการ เป็นต้น
หลักในการค้นที่รโหฐาน
(1) ต้องเป็นการค้นโดย พนักงานฝ่ายปกครอง/ตารวจ
(2) ต้องมีหมายค้น/คาสั่งศาล มิฉะนั้นจะกระทามิได้
เหตุในการขอออกหมายค้น
(1) เพื่ อ พบและยึ ด สิ่ ง ของซึ่ ง จะเป็ น พยานหลั ก ฐานประกอบการสอบสวน ไต่ ส วนมู ล ฟ้ อ งหรื อ
พิจารณา
(2) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้
ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทาความผิด
(3) เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(4) เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ
(5) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคาพิพากษาหรือตามคาสั่งศาล
ข้อยกเว้นการค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้น (ป.วิ อาญา ม.๙๒)
(1) กรณีความผิดซึ่งหน้า
- ปรากฏความผิดซึ่งหน้าในที่รโหฐานนั้น
- ผู้กระทาความผิดซึ่งหน้า ขณะถูกไล่จับกุมหนีเข้าไป/ มีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าเข้าไปซุกซ่อนตัว
(2) กรณีไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าแต่มีพฤติการณ์ว่ามีเหตุร้ายโดยมีเสียงร้องให้ช่วย หรือมีเสียง หรือ
พฤติการณ์แสดงว่ามีเหตุร้ายในที่รโหฐานนั้น
(3) กรณีมีสิ่งของผิดกฎหมาย/ของกลาง
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- มีสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด/ได้มาจากการกระทาความผิด/ได้ใช้กระทาความผิด หรือ มีไว้เพื่อใช้
กระทาความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดซุกซ่อนอยู่
- ประกอบกับ มีเหตุอัน ควรสงสั ยว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะขอหมายค้นได้ สิ่ งของนั้นจะถู ก
โยกย้าย/ทาลายเสียก่อน
(4) กรณีผู้ถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78
เจ้าบ้าน ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 92 (5) หมายความถึง ผู้เป็นหัวหน้าของบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในบ้าน
หลังนั้นและรวมตลอดถึงคู่สมรสของผู้เป็นหัวหน้าเท่านั้น เพราะบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการครอบครอง
บ้านและปกครองผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น แต่ไม่รวมถึงผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นทุกคน
(5) กรณีได้รับความยินยอม
ตามรัฐธรรมนูญนั้น บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในเคหสถานและจะเข้าไปโดยปราศจากความยินยอม
ของผู้ครอบครองจะกระทามิได้ ในทางตรงข้ามหากผู้ครอบครองให้ความยินยอมก็สามารถกระทาได้
ขั้นตอนการตรวจค้น
(1) พนักงานผู้ค้นต้องแสดงหมาย และความบริสุทธิ์ก่อนลงมือทาการตรวจค้น
(2) การค้นต้องกระทาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก เว้นแต่ เมื่อลงมือค้นตั้งแต่กลางวันและ ยังทา
การค้นไม่เสร็จ
(3) เมื่อตรวจค้นเสร็จต้องบันทึกรายละเอียดของการตรวจค้น และสิ่งของที่ค้นได้ต้องทาบัญชี
รายละเอียดไว้
(4) อ่านบันทึกการตรวจค้นและบัญชีสิ่งของให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือผู้ต้องหาลงชื่อรับรอง
3.1.3 การจับ
หลักในการจับกุม
(1) จะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคาสั่งศาลมิได้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตาม ป.วิอาญา มาตรา 78
(2) การจั บ บุ คคลใดในที่ ร โหฐานนอกจากมีหมายจับแล้ว จะต้องมีการค้นโดยชอบ (ป.วิ.อาญา
มาตรา 81, 92)
เหตุแห่งการออกหมายจับ (ป.วิ.อาญา มาตรา 66)
ต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลน่าจะกระทาความผิดอาญา
(1) กรณีเป็นความผิดอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน ๓ ปี
เจ้าพนักงานสามารถยื่นคาร้องต่อศาลได้โดยไม่ต้องดูพฤติการณ์อื่นใด
(2) กรณีเป็นความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี
ต้องมีเหตุอัน ควรเชื่อว่าผู้ กระทาความผิ ดมีพฤติการณ์พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
- มีพฤติการณ์จะหลบหนี/ มีข้อสันนิษฐานว่าจะหลบหนี ดังนี้
1) ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
2) ไม่มาตามหมายเรียก/ตามนัด โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร
- มีพฤติการณ์จะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน
- มีพฤติการณ์ที่จะก่อเหตุอันตรายประการอื่น
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ข้อยกเว้นการจับโดยไม่ต้องมีหมายจับ (ป.วิ.อาญา มาตรา 78)
(1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทาความผิดซึ่งหน้า
ความผิดซึ่งหน้า ได้แก่ ความผิดซึ่งเห็นขณะกาลังกระทาหรือพบในอาการใด ซึ่งแทบ จะไม่มีความ
สงสัยเลยว่าเขาได้กระทาผิดมาแล้วสด ๆ (ป.วิ.อาญา มาตรา 80 ว.1) ในกรณีไม่เป็นความผิดซึ่งหน้าแต่กฎหมายให้
ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า มีองค์ประกอบสาคัญ 2 ประการคือ
ก. ต้องดูพฤติการณ์ของบุคคลผู้กระทาความผิด
1) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดั่งผู้กระทาผิดโดยมีเสียงร้องเอะอะ
2) เมื่อพบบุคคลแทบจะทันทีทันใดหลังจากกระทาผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ และมี
สิ่งของที่ได้มาจากการกระทาผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธ/วัตถุ อย่างอื่น อันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระทาผิด
หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวผู้นั้น
ข. ต้องเป็นความผิดที่ระบุไว้ในบัญชีท้าย ป.วิ.อาญา
(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่น อันสามารถอาจใช้ในการกระทาความผิด
(3) เมื่ อ มี เ หตุ ที่ จ ะออกหมายจั บ บุ ค คลนั้ น แต่ มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ ไ ม่ อ าจขอให้ ศ าลออก
หมายจับบุคคลนั้นได้
(4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หนี/จะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราว
3.2 การด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
เป็ น การด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ ก ล่ า วตอนต้ น เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบพบการกระทาความผิด ซึ่งการกระทาความผิดดังกล่ าว เป็นความผิดซึ่งหน้าในที่รโหฐาน หมายถึง
ความผิดซึ่งเห็นขณะกาลังกระทาหรือพบในอาการใด ซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทาผิดมาแล้วสด ๆ
(ป.วิ.อาญา ม.80 ว.1) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.
2558 มีอานาจตามมาตรา มาตรา 102 มาตรา 105 และมาตรา 109 โดยฐานในการกระทาความผิดซึ่งเป็นการ
กระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าส่งออก ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ฐานในการกระทาความผิดซึ่งเป็นการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าส่งออก ตามพระราช
กาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฐานความผิด
1. น า เ ข้ า ส่ ง อ อ ก น า ผ่ า น ห รื อ
ครอบครอง สั ตว์น้ าที่ห ายาก หรื อสั ตว์
น้าที่อันตรายต่อระบบนิเวศน์ โดยไม่ได้
รั บ อนุ ญ าตจากอธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ที่ อ ธิ บ ดี
มอบหมาย
2. นาเข้าสัตว์น้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่

มาตรา
มาตรา 65 วรรคสอง
พรก.การประมง พ.ศ.
2558 แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม

บทกาหนดโทษ
มาตรา 144 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 64 หรือ
มาตรา 65 วรรคสอง ต้ อ งระวางโทษ
จาคุก ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิ นหนึ่ง
ล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรา 92 วรรคหนึ่ ง
พรก.การประมง พ.ศ.
2 5 5 8 แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม

มาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 วรรค
หนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้า
หรือเอกสารอื่นใดตามมาตรา 92 วรรค
สอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้า
เท่าของมูลค่าสัตว์น้า
3. แสดงใบรับรองการจับสัตว์น้า
มาตรา 92 วรรคหนึ่ ง มาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 วรรค
หรื อเอกสารอื่ น ใดประกอบการน าเข้ า พรก.การประมง พ.ศ. หนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้า
ปลอม หรือเป็นเท็จ
2 5 5 8 แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข หรือเอกสารอื่นใดตามมาตรา 92 วรรค
เพิ่มเติม
สอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้า
เท่าของมูลค่าสัตว์น้า
ในการแจ้งข้อกล่าวหาทุกครั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ครบทุกข้อกล่าวหา หากแจ้งไม่ครบทุกข้อกล่าวหา
ทุกมาตราและทุกข้อกฎหมายที่ เกี่ย วข้อง ซึ่งในการส่งพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนไม่ได้ส อบสวนถึง
ข้อกล่าวหาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้ง เนื่องจากไม่ทราบได้นั้น พนักงานอัยการไม่สามารถฟ้องผู้ต้องหาได้
ในข้อหาที่ไม่ได้แจ้ง
ในการดาเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับพระราชกาหนดการประมง และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมประมงได้กาหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดาเนินคดีและมาตรการทางปกครองตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ถ) และคาสั่ง คสช.ที่ 22/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 (ภาคผนวก ท)
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าดาเนินการ และจัดเตรียมเอกสารและพยานหลักฐานในการดาเนินการร้อง
ทุกข์กล่าวโทษ โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าต้องพิจารณาฐานในการกระทาความผิดตามที่กล่าวมาข้างต้น และ
ดาเนินการตามขัน้ ตอน (ภาพที่ 4) ดังนี้
1. ยึดหรืออายัดสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทาบันทึก
ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามพระราช
กาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามแบบแนบท้ายระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับ
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การดาเนินคดีและมาตรการทางปกครองตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยของกลางที่เป็นการกระทาความผิดหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งยึดไว้ตามอานาจในมาตรา 105 (2) โดยในการยึดให้เจ้าของเป็น
ผู้ดูแลรักษาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าให้อยู่ในสภาพเดิม และรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น แต่หากในกรณี
เจ้ าหน้ าที่ด่ านตรวจสัตว์น้ าสามารถจัดเก็บและดูแลรักษาสัตว์น้าหรือผลิ ตภัณฑ์สั ตว์น้าให้อยู่ในสภาพเดิม ได้
ก็สามารถยึดมาดูและรักษา ณ ด่านตรวจสัตว์น้าได้ กรณีที่ผู้นาเข้าหรือผู้ประกอบการ และด่านตรวจสัตว์น้าไม่มี
ความสามารถในการดูแลรั กษาและผู้ น าเข้าร้องขอให้ พนักงานเจ้าหน้าที่นาสั ตว์น้าหรือผลิ ตภัณฑ์สั ตว์น้านั้น
ออกขายทอดตลาดได้ ในกรณีขายทอดตลาดผู้นาเข้าจะซื้อหรือรับโอนสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้านั้นไม่ได้ ตาม
ความในมาตรา 105 วรรคสอง โดยในการขายทอดตลาดให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกรมประมง ว่ า ด้ ว ยการ
ขายทอดตลาดสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าทีพ่ นักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ธ)
 คาสั่งในการยึดสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าให้ทา 3 ฉบับ โดยมอบแก่ผู้รับคาสั่ง 1 ฉบับ ติดไว้ที่ของกลาง
1 ฉบับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บไว้ 1 ฉบับ
2. จัดทาบันทึกการจับกุม และบัญชีของกลาง
โดยในการบันทึกจับกุมต้องระบุ ผู้กระทาความผิ ด วันเวลา สถานที่ที่พบการกระทาความผิด ข้อกล่าวหา
พฤติการณ์ในการกระทา และจัดทาบัญชีของกลาง ให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบด้วย
(ภาคผนวก น)
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบันทึกการจับกุม
ป.วิ.อาญา มาตรา 2(20) บัญญัติว่า “ บันทึก หมายความถึง หนั งสือที่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตารวจจดไว้เป็นหลักฐานในการสอบสวนความผิดอาญา รวมทั้งบันทึกคาร้องทุกข์และคากล่าวโทษด้วย”
หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บันทึกที่เจ้าพนักงานทาขึ้นต้องมีสาระสาคัญ
และหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) สถานที่ทาบันทึก
(2) วัน เดือน ปี ที่ทาบันทึก
(3) ชื่อ และตาแหน่งเจ้าพนักงานผู้ทาบันทึก
(4) ลายมือชื่อเจ้าพนักงานผู้ทาบันทึก
(5) ต้องเขียนด้วยหมึก หรือพิมพ์ดีด หรือพิมพ์
(6) ถ้ามีผิดที่ใด ห้ามมิให้ขูดลบ แต่ให้ขีดฆ่า คาผิดนั้นแล้วเขียนใหม่ แล้วให้เจ้าพนักงาน ผู้แก้ไขนั้นลงนาม
ย่อรับรองไว้ที่ข้างกระดาษ
(7) ถ้ามีถ้อยคาตกเติม เมื่อเติมข้อความแล้วเจ้าพนักงานผู้เติมข้อความต้องลงนามย่อ กากับไว้
(8) บันทึกที่ทาต้องใช้ภาษาไทย
(9) บันทึกที่ทาขึ้น เจ้าพนักงานต้องอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคาฟัง ถ้ามีข้อความแก้ไข ทักท้วง หรือเพิ่มเติม ให้แก้
ให้ถูกต้อง หรือมิฉะนั้นก็ให้บันทึกไว้ และให้ผู้ให้ถ้อยคาลงลายมือชื่อ รับรองว่าถูกต้องแล้ว ถ้าบุคคลที่ต้องลง
ลายมือชื่อในบันทึกไม่สามารถหรือไม่ยอมลง ให้บันทึกหรือรายงานเหตุนั้นไว้
สาระสาคัญที่ต้องระบุในบันทึกการจับกุม
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(1) สถานที่ทาบันทึกการจับกุม
การทาการบันทึกการจับกุมนั้น จะใช้วิธีเขียนด้วยหมึก หรือพิมพ์ดีด หรือพิมพ์ก็ได้ แต่ จะใช้วิธีเขียนด้วย
ดินสอไม่ได้ (ป.วิอาญา มาตรา 12) ซึ่งในการทาบันทึกการจับกุม จะต้อง ระบุสถานที่ทาบันทึกการจับกุมให้ชัดเจน
โดยระบุเลขที่หรือสถานที่ ถนน หมู่ที่ ตาบล อาเภอ จังหวัด
(2) วัน เดือน ปี ที่
การทาบันทึกการจับ กุม จะต้องระบุวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่ทาบันทึกการจับกุมให้ชัดเจน เช่น วันที่ 2
เมษายน พ.ศ. 2561 ไม่ควรใช้เดือน ปี ย่อ เช่น 2 เม.ย. หรือ 2/4/61
(3) ชื่อ และตาแหน่งเจ้าพนักงานผู้จับกุม
ต้องระบุชื่อ นามสกุล และตาแหน่งของเจ้าพนักงานผู้จับทุกคนให้ ชัดเจน เช่น นายต้อง รักดี นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ
(4) ชื่อ อายุ สัญชาติ และภูมิลาเนาของผู้จับกุม
บันทึกการจับกุม ต้องระบุ ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ และภูมิลาเนาของผู้ถูกจับ ทุกคนให้ชัดเจน โดย
ภูมิลาเนาจะต้องระบุ เลขที่ หมู่ที่ ถนน ตาบล อาเภอ จังหวัด ให้ถูกต้อง
(5) แจ้งว่าเขาต้องถูกจับ แจ้งข้อกล่าวหา และแจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกจับ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ในการจับ โดยให้
เจ้าพนักงานผู้จับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับว่าเขาต้องถูกจับ แล้ วให้เจ้าพนักงาน ผู้จับต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับ
ทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้ง ด้วยว่าผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และ
ถ้อยคาของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็น พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึ กษา
ทนายความหรือ ผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง การจับกุม
ที่สามารถดาเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับ หรือการควบคุม ผู้ถูกจับ หรือทาให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เจ้าพนักงานผู้จับอนุญาตให้ ผู้ถูกจับดาเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี
(6) การกระทาทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ถูกจับได้กระทาความผิด
การกระทาทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ถูกจับได้กระทาความผิด ก็คือ การกระทาที่ครบองค์ ประกอบความผิด
ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
(7) วัน เดือน ปี และเวลา ตลอดจนสถานที่ซึ่งเกิดการกระทาความผิดและจับกุม
บันทึกการจับกุมต้องระบุ วัน เดือน ปี และเวลา ตลอดจนสถานที่ที่เกิดการกระทาให้ชัดเจน ในเรื่อง
เวลานั้น หากทราบว่าเป็นเวลากี่นาฬิกา ก็ให้ระบุลงไป เช่น 10.30 น. หากไม่ทราบ เวลาแน่ชัด ก็อาจระบุช่วงเวลา
เช่นเวลา 10.00-11.00 น. แต่ถ้าช่วงเวลาก็ไม่ทราบ ก็อาจระบุ กว้างๆ เช่น เวลากลางวัน เวลากลางคืนก่อนเที่ยง
เวลากลางคืนหลังเที่ยงส่วนสถานที่กระทาความผิดก็ต้องระบุให้ชัดเจน สาหรับวันเดือนปี เวลา และสถานที่ทาการ
จับกุม หากต่างกับวันเดือนปี เวลา และสถานที่กระทาความผิด ก็ต้องระบุให้ชัดเจนในทานองเดียวกัน
(8) ของกลาง
บันทึกการจับกุม จะต้องระบุของกลางในการกระทาความผิดให้ชัดเจน โดยระบุ ชนิด จานวน ขนาด และ
รายละเอียดเกี่ยวกับของกลาง
(9) ถ้อยคาของผู้ถูกจับ
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 84 วรรคสี่ บัญญัติว่า "ถ้อยคาใด ๆ ที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อ
เจ้าพนักงานผู้จับ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตารวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับ ถ้าถ้อยคานั้นเป็นคา
รับสารภาพของผู้ถูกจับว่า ตนได้กระทาความผิด ห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่ถ้าเป็นถ้อยคาอื่น จะรับฟัง
เป็น พยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา 83
วรรคสอง แก่ผู้ถูกจับ แล้วแต่กรณี" ดังนั้น แม้ว่าผู้ถูกจับจะให้ถ้อยคารับสารภาพว่าตนได้กระทาความผิดตามที่เจ้า
พนักงาน ผู้จับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหา ก็ไม่ควรระบุคารับสารภาพว่าได้กระทาความผิดของผู้ถู กจับในบันทึก การ
จับกุม เนื่องจาก มาตรา 84 วรรคสี่ดังกล่าว ห้ามมิให้รับฟังคารับสารภาพของผู้ถูกจับ ว่า ตนได้กระทาความผิด
แต่ถ้าเป็นถ้อยคาอื่น จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ ความผิด ของผู้ถูกจับได้ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิ
ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา 83 วรรค สอง แก่ผู้ถูกจับแล้วแต่กรณี ฉะนั้นเมื่อเจ้าพนักงานผู้จับ
ได้มีการแจ้งสิทธิตามมาตรา 83 วรรค สองแก่ผู้ถูกจับแล้ว หากผู้ถูกจับให้ถ้อยคาอื่นที่ไม่ใช่คารับสารภาพว่าตน
ได้กระทา ความผิด จึงเป็นถ้อยคาที่รับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้
(10) พยานหลักฐาน
พยานหลักฐาน แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ
- พยานบุคคล
- พยานเอกสาร
- พยานวัตถุ
พยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคลที่พบเห็นการกระทาผิด บุคคลที่อยู่ใกล้ ที่เกิดเหตุ ให้ระบุชื่อ นามสกุล
อายุ ภูมิลาเนา และถ้อยคาเป็นพยานลงในบันทึ กการจับกุม หากถ้อยคาของพยานที่ให้การนั้นยาวมาก ไม่สะดวก
ในการระบุไว้ในบันทึกการจับกุม ก็ให้ บันทึกถ้อยคาพยานไว้อีกแผ่นหนึ่งก็ได้
พยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่ เอกสารราชการต่าง ๆ ให้แนบรวมไว้กับบันทึกการจับกุม
พยานวัตถุ ได้แก่ ของกลาง และบรรดาสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทา ความผิด ให้ระบุไว้ใน
บันทึกการจับกุมให้ครบถ้วนชัดเจน เช่น สัตว์น้าที่ยังมิได้แปรรูป ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า และยานพาหนะ ฯลฯ
(11) ข้อเท็จจริง และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด และการจับกุม ให้ ระบุ ในบันทึก
การจับกุม เช่น รถยนต์ได้คลุมผ้าใบมิดชิด เจ้าพนักงานผู้จับได้ส่งสัญญาณมือ ให้รถยนต์ที่ถูกจับขับขี่มาหยุด แต่ผู้
ถูกจับไม่ยอมหยุดกลับเร่งความเร็ว เป็นต้น
(12) ลายมือชื่อผู้ถูกจับ
ให้ผู้ถูกจับลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุมทุกคน โดยวงเล็บชื่อ นามสกุล ของผู้ถูกจับ ไว้ด้านล่างของ
ลายมือชื่อผู้ ถูกจั บ หากผู้ ถูกจั บ ไม่ย อมลงลายมือชื่อ ก็ให้ บันทึกไว้เป็นหลั กฐาน ในกรณีที่ผู้ ถูกจับไม่ส ามารถ
ลงลายมือชื่อได้ เช่น เขียนหนังสือไม่ได้เช่นนี้ ก็ให้ผู้ถูก จับพิมพ์ลายนิ้วมือโดยใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายหรือขวาก็ได้ แทน
การลงลายมือชื่อ แล้วบันทึกไว้ด้านล่าง ลายพิมพ์นิ้วมือดังกล่าวว่า ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย/ขวา ของ (นาย นาง
นางสาว) ผู้ถูกจับ
(13) ลายมือชื่อเจ้าพนักงานผู้จับ
ผู้บันทึก ผู้อ่าน และพยาน เจ้าพนักงานผู้จับกุม ผู้บันทึก ผู้อ่าน และพยาน ต้องลงลายมือชื่อในบันทึกการ
จับกุม
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(13) การเขียนแผนที่เกิดเหตุ
แผนที่เกิดเหตุนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกการจับกุม ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึง สถานที่ หรือตาแหน่ง
ของการกระทาความผิด (ที่เกิดเหตุ) และสถานที่หรือตาแหน่งที่จับกุม ดังนั้นการเขียนแผนที่ เกิดเหตุจึงต้องเขียน
ให้ชัดเจน และต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะทราบ ได้ว่า สถานที่ หรือตาแหน่งของการกระทาความผิดหรือจับกุม
อยู่ที่ใด
3. จัดเตรียมสาเนากฎหมายตามฐานความผิดที่พบการกระทาความผิดพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.
2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแสดงต่อพนักงานสอบสวน ดังนี้
3.1 บทมาตราที่กระทาความผิด
3.2 บทมาตราทีก่ าหนดโทษ
4. จัดเตรียมประกาศที่แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และอานาจหน้าที่ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.
2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 907/2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกาหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558
5. ในระหว่างการตรวจสอบและการยึดอายัด และการปฏิบัติงานขณะจับกุมให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
ถ่ายภาพการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการร้องทุกข์กล่าวโทษ
6. หลังจากได้ดาเนินการและจัดเตรียมจัดเตรียมเอกสารและพยานหลักฐานเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าควบคุมผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของ ไปพบพนักงานสอบสวนในท้องที่
ที่ความผิดเกิดเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย
7. ในการพบพนักงานสอบสวน ณ สถานีตารวจท้องที่ความผิดเกิด ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งแก่
พนักงานสอบสวน ในส่วนของอานาจในการเปรียบเทียบปรับ ตามมาตร 107 พระราชกาหนดการประมง พ.ศ.
2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาหรับคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์วิธีการในการเปรียบเทียบปรับให้ดาเนินการตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กาหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลั กเกณฑ์และวิธีก าร
พิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก บ) ประกอบคาสั่ง คสช.ที่ 22/2560 ลงวันที่ 4
เมษายน 2560 ที่กาหนดให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องไปยั งคณะกรรมการเปรียบเทียบ และเปรียบเทียบให้แล้ว
เสร็จภายใน 3 วัน
8. หลังจากร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
ดาเนินการ ดังนี้
- ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยสาเนาบันทึกประจาวันเกี่ยวกับ
คดีส่งไปยังกองกฎหมายหรือสานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตาม
ข้อ 15 ระเบี ย บกรมประมงว่าด้ว ยการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินคดีและมาตรการทางปกครองตามพระราช
กาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อดาเนินการเปรียบเทียบต่อไป
- เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยสาเนาบันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดี
ส่งไปยังกองกฎหมาย เพื่อรายงานการกระทาความผิดตาม พรก. การประมง ตามข้อ 19 คาสั่ง คสช.ที่ 10/2558
ภายใน 48 ชั่วโมง
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การเตรียมเอกสารหรือพยานหลักฐาน

เอกสารหรือพยานหลักฐานที่ใช้ในการ
ดาเนินคดีตามกฎหมาย มีดังนี้
1. บันทึกการจับกุม
2. บัญชีของกลางคดีอาญาและของกลางที่
ตรวจยึด
3. พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- บทมาตรากาหนดความผิด
- บทมาตรากาหนดโทษ
4. คาสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และอานาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่
- คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่
907/2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
- มาตรา 102 105 และ 109 พระราช
กาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
5. ภาพการปฏิบัติงาน

การร้องทุกข์กล่าวโทษ
1. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนาตัวผู้กระทา
ความผิดพร้อมของกลาง ไปยังสถานี
ตารวจท้องที่ความผิดเกิด
2. แนะนาตนเอง โดยแจ้งให้พนักงาน
สอบสวนทราบถึงกรณีความผิดที่เกิดขึ้น
3. ให้การต่อพนักงานสอบสวนตาม
ความเป็นจริง
- โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุก
ขั้นตอน พร้อมทั้งระบุความผิดของ
ผู้ต้องหา
- มอบเอกสารหรือพยานหลักฐาน
ให้แก่พนักงานสอบสวน

4. พนักงานสอบสวนดาเนินการ
สอบสวน บันทึกคาให้การ จัดทาบัญชี
ของกลาง และลงบันทึกประจาวัน
ที่ที่ความผิดเกิด

5. เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจสัตว์น้าผู้
กล่าวโทษ ยื่นความจานงขอถ่ายสาเนา
บันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดีดังกล่าว
6. จัดทารายงานการดาเนินคดี

ภาพที่ 4 การเตรียมเอกสารหรือพยานหลักฐานและขั้นตอนการร้องทุกข์กล่าวโทษตามพระราชกาหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3.3 การด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพบการกระทาความผิด ซึ่งการกระทาความผิดดังกล่าว เป็นความผิด
ซึ่งหน้าในที่รโหฐาน หมายถึง ความผิดซึ่งเห็นขณะกาลังกระทาหรือพบในอาการใด ซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่า
เขาได้กระทาผิดมาแล้วสด ๆ (ป.วิ.อาญา ม.80 ว.1) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าซึ่งเป็นสัตวแพทย์และสารวัตรตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีอานาจตามตามมาตรา 40 และมาตรา 41 โดยฐานในการกระทา
ความผิดซึ่งเป็นการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าส่งออก ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2558 ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ฐานในการกระทาความผิดซึ่งเป็นการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าส่งออก
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
ฐานความผิด
มาตรา
บทกาหนดโทษ
1. นาเข้าสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รั บ 31 พรบ. โรคระบาด มาตรา 68 ผู้ ใ ดน าเข้ า ส่ ง ออกหรื อ น า
อนุ ญ าต จากอธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี สัตว์ พ.ศ. 2558
ผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสั ตว์
มอบหมาย
โดยไม่ได้รับใบอนุ ญาตตามมาตรา 31
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่ เ กิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
2. ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ 32 พรบ. โรคระบาด มาตรา 69 ผู้ รับใบอนุญาตตามมาตรา
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วย สัตว์ พ.ศ. 2558
31 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 หรือฝ่า
ก า ร น า เ ข้ า น า อ อ ก ห รื อ น า ผ่ า น
ฝืนประกาศ ของอธิบดีที่ออกตามมาตรา
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ.
33 ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี
2544
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้ง จา
ทั้งปรับ
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าดาเนินการ และจัดเตรียมเอกสารและพยานหลักฐานในการดาเนินการ
ร้องทุกข์กล่าวโทษ โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าต้องพิจารณาฐานในการกระทาความผิดตามที่กล่าวมาข้างต้น
และดาเนินการตามขั้นตอน (ภาพที่ 5) ดังนี้
1. ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทาบันทึกยึดหรือ
อายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามแบบฟอร์ม (ภาคผนวก ป)
2. จัดทาบันทึกการจับกุม และบัญชีของกลาง
โดยในการบันทึกจับกุมต้องระบุ ผู้กระทาความผิด วันเวลา สถานที่ที่พบการกระทาความผิด ข้อกล่าวหา
พฤติการณ์ในการกระทา และจัดทาบัญชีของกลาง ให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบด้วย
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(ภาคผนวก น) สาหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบันทึกการจับกุมดู ข้อ 2 การดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดตามพระราช
กาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. จัดเตรียมสาเนากฎหมายตามฐานความผิดที่พบการกระทาความผิดพระราชบัญญัติโรคระบาดสั ตว์
พ.ศ. 2558 เพื่อแสดงต่อพนักงานสอบสวน ดังนี้
3.1 บทมาตราที่กระทาความผิด
3.2 บทมาตราทีก่ าหนดโทษ
4. จัดเตรียมประกาศที่แต่งตั้งสารวัตรและสัตวแพทย์ และอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2558 พ.ศ. 2560
- และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2558
- มาตรา 40 และ 41
5. ในระหว่างการตรวจสอบและการยึดอายัด และการปฏิบัติงานขณะจับกุมให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
ถ่ายภาพการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการร้องทุกข์กล่าวโทษ
6. หลังจากได้ดาเนินการและจัดเตรียมเอกสารและพยานหลักฐานเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ เสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้วให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าควบคุมผู้นาเข้าหรือตัวแทนออกของไปพบพนักงานสอบสวน ในท้องที่ที่ความผิด
เกิดเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย
7. กรณีที่เป็ น การร้ องทุ กข์ กล่ าวโทษตามมาตรา 32 ในการพบพนักงานสอบสวนพนั กงานสอบสวน
ณ สถานีตารวจท้องที่ความผิดเกิด ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าแจ้งแก่พนักงานสอบสวน ในส่วนของอานาจ
ในการเปรียบเทียบปรับ ตามมาตรา 77 “ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือ จาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมี อานาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวน
ที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในระยะเวลาที่ ก าหนดแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า คดี เ ลิ ก กั น ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา” สาหรับการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคผนวก ผ)
8. หลังจากร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
จัดทารายงานการดาเนินคดี เสนอผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะตามขั้นตอน จนกว่าการดาเนินคดีนั้นสิ้นสุด
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เอกสารหรือพยานหลักฐานที่ใช้ในการ
ดาเนินคดีตามกฎหมาย มีดังนี้
1. บันทึกการจับกุม
2. บัญชีของกลางคดีอาญาและของกลางที่
ตรวจยึด
3. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2535
และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- บทมาตรากาหนดความผิด
- บทมาตรากาหนดโทษ
4. คาสั่งแต่งตั้งสารวัตรและสัตวแพทย์ และ
อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560
- และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
- มาตรา 40 และ 41
5. ภาพการปฏิบัติงาน

การร้องทุกข์กล่าวโทษ
1. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนาตัวผู้กระทา
ความผิดพร้อมของกลาง ไปยังสถานี
ตารวจท้องที่ความผิดเกิด
2. แนะนาตนเอง โดยแจ้งให้พนักงาน
สอบสวนทราบถึงกรณีความผิดที่เกิดขึ้น
3. ให้การต่อพนักงานสอบสวนตาม
ความเป็นจริง
- โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุก
ขั้นตอน พร้อมทั้งระบุความผิดของ
ผู้ต้องหา
- มอบเอกสารหรือพยานหลักฐาน
ให้แก่พนักงานสอบสวน

4. พนักงานสอบสวนดาเนินการ
สอบสวน บันทึกคาให้การ จัดทาบัญชี
ของกลาง และลงบันทึกประจาวัน
ที่ที่ความผิดเกิด

5. เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจสัตว์น้าผู้
กล่าวโทษ ยื่นความจานงขอถ่ายสาเนา
บันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดีดังกล่าว
6. จัดทารายงานการดาเนินคดี เสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
ภาพที่ 5 การเตรียมเอกสารหรือพยานหลักฐานและขั้นตอนการร้องทุกข์กล่าวโทษตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
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3.4 การด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพบการกระทาความผิด ซึ่งการกระทาความผิดดังกล่าว เป็นความผิด
ซึ่งหน้าในที่รโหฐาน หมายถึง ความผิดซึ่งเห็นขณะกาลังกระทาหรือพบในอาการใด ซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่า
เขาได้กระทาผิดมาแล้วสด ๆ (ป.วิ.อาญา ม.80 ว.1) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ต าม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยฐานในการกระทาความผิดซึ่งเป็นการกระทาความผิด
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการนาเข้าส่งออก ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ฐานในการกระทาความผิดซึ่งเป็นการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าส่งออก
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ฐานความผิด
1. นาเขาสัตว์น้าที่เป็นสัตวปา หรือ
ซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด หรือนาผานซึ่งสัตวปาสงวน สัตว
ป่ า คุ้ ม ครอง หรื อ ซากของสั ต ว ป่ า
ดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบ ดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
2. การลั ก ลอบน าเข าสั ต ว ป าสงวน
สั ต วป่ า คุ้ ม ครอง หรื อ ซากของสั ต วป่ า
ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิ บ ดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

มาตรา
บทกาหนดโทษ
23 วรรคหนึ่ ง พรบ. มาตรา 47 ผู้ใดฝาฝนมาตรา 23
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจาคุกไม่ เ กิน
พ.ศ. 2535
สี่ปหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจา
ทั้งปรับ

23 วรรคสอง พรบ. มาตรา 48 ผู้ ใดฝ่ าฝื น มาตรา 23 วรรค
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า สอง หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ต อง
พ.ศ. 2535
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปหรือปรับไม่
เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ

3. มีไวครอบครองซึ่งสัตวปาสงวน สัตว 19 พรบ. สงวนและ
ป่าคุ้มครอง ซากของสัตวปาสงวน หรือ คุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ.
ซากของสั ต วป่ า คุ้ ม ครอง โดยไม่ ไ ด้ รั บ 2535
อนุญาตจากอธิบดี

มาตรา 47 ผู้ใดฝาฝืนมาตรา 19
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจาคุกไม่ เ กิน
สี่ปหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจา
ทั้งปรับ

ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าดาเนินการ และจัดเตรียมเอกสารและพยานหลักฐานในการดาเนินการร้อง
ทุกข์กล่าวโทษ โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าต้องพิจารณาฐานในการกระทาความผิดตามที่กล่าวมาข้างต้น และ
ดาเนินการตามขั้นตอน (ภาพที่ 6) ดังนี้
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1. ยึดหรืออายัดสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่า เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยจัดทาบัน ทึกยึดหรืออายัดสัตว์ หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทาความผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ตามแบบฟอร์ม (ภาคผนวก ป)
2. จัดทาบันทึกการจับกุม และบัญชีของกลาง
โดยในการบันทึกจับกุมต้องระบุ ผู้กระทาความผิด วันเวลา สถานที่ที่พบการกระทาความผิด ข้อกล่าวหา
พฤติการณ์ในการกระทา และจัดทาบัญชีของกลาง ให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบด้วย
(ภาคผนวก น) สาหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบันทึกการจับกุมดู ข้อ 2 การดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดตามพระราช
กาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. จัดเตรียมสาเนากฎหมายตามฐานความผิดที่พบการกระทาความผิด พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เพื่อแสดงต่อพนักงานสอบสวน ดังนี้
3.1 บทมาตราที่กระทาความผิด
3.2 บทมาตราทีก่ าหนดโทษ
4. จัดเตรียมประกาศที่แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
5. ในระหว่างการตรวจสอบและการยึดอายัด และการปฏิบัติงานขณะจับกุมให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
ถ่ายภาพการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการร้องทุกข์กล่าวโทษ
6. หลังจากได้ดาเนินการและจัดเตรียมเอกสารและพยานหลักฐานเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ เสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ด่ า นตรวจสั ต ว์น้ าควบคุ ม ผู้ น าเข้ า หรือ ตั ว แทนออกของ ไปพบพนั ก งานสอบสวน ในท้ อ งที่
ที่ความผิดเกิดเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย
7. หลังจากร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้ นเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
จัดทารายงานการดาเนินคดี เสนอผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะตามขั้นตอน จนกว่าการดาเนินคดีนั้นสิ้นสุด
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เอกสารหรือพยานหลักฐานที่ใช้ในการ
ดาเนินคดีตามกฎหมาย มีดังนี้
1. บันทึกการจับกุม
2. บัญชีของกลางคดีอาญาและของกลางที่
ตรวจยึด
3. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535 และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- บทมาตรากาหนดความผิด
- บทมาตรากาหนดโทษ
4. คาสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535
5. ภาพการปฏิบัติงาน

การร้องทุกข์กล่าวโทษ
1. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนาตัวผู้กระทา
ความผิดพร้อมของกลาง ไปยังสถานี
ตารวจท้องที่ความผิดเกิด
2. แนะนาตนเอง โดยแจ้งให้พนักงาน
สอบสวนทราบถึงกรณีความผิดที่เกิดขึ้น
3. ให้การต่อพนักงานสอบสวนตาม
ความเป็นจริง
- โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุก
ขั้นตอน พร้อมทั้งระบุความผิดของ
ผู้ต้องหา
- มอบเอกสารหรือพยานหลักฐาน
ให้แก่พนักงานสอบสวน

4. พนักงานสอบสวนดาเนินการ
สอบสวน บันทึกคาให้การ จัดทาบัญชี
ของกลาง และลงบันทึกประจาวัน
ที่ที่ความผิดเกิด

5. เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจสัตว์น้าผู้
กล่าวโทษ ยื่นความจานงขอถ่ายสาเนา
บันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดีดังกล่าว
6. จัดทารายงานการดาเนินคดี เสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
ภาพที่ 6 การเตรียมเอกสารหรือพยานหลักฐานและขั้นตอนการร้องทุกข์กล่าวโทษตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
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4. การบันทึกผลการตรวจสอบเอกสารและผลการตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า การลงนาม
อนุมัติการตรวจปล่อย จัดท้าใบอนุญาต ร.7 และหนังสือ IMD ในระบบ FSW
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าได้ดาเนินการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าเป็นที่เรียบร้อยและเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตให้นาเข้าแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจะต้องบันทึกผล
การตรวจสอบเอกสารและการตรวจสอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า การลงนามอนุมัติการตรวจปล่อย จัดทา
ใบอนุญาต ร.7 และหนังสือ IMD ในระบบ FSW โดยบันทึกตามขั้นตอนดังนี้
1. เข้าสู่เมนูด้านซ้ายหัวข้อระบบการตรวจปล่อยสินค้าโดยเลือกหัวข้อย่อยตรวจปล่อยสินค้า
1.1 เลือกด่านตรวจสัตว์น้าและวันที่อนุมัติและกดสัญลักษณ์ส่องกล้อง
1.2 ระบบจะขึ้นข้อมูลใบอนุญาตที่จะตรวจปล่อย ให้เลือกสัญลักษณ์กระดาษสีม่วง

2. หัวข้อการตรวจสอบเอกสาร
• ผ่าน
• ไม่ผ่าน ให้ระบุเหตุผล
• หัวข้อการเปิดตรวจสินค้า
- ไม่เปิดตรวจสินค้า
- เปิดตรวจสินค้า จะขึ้นช่องให้ระบุข้อมูล ดังนี้
น้าหนัก/หน่วย: ให้ระบุน้าหนักเป็นกิโลกรัมตามที่นาเข้าจริงทั้งหมด
จานวน/หน่วย: ให้ระบุจานวนตามที่นาเข้าจริงทั้งหมด
สุ่มตรวจจานวน/หน่วย: ให้ระบุจานวนตามที่สุ่มจริงทั้งหมด
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หลักการกรอกข้อมูลหน่วยนับช่องจานวน/หน่วย:
1. กรณีสินค้าประมงนาเข้ามาในรูปแบบเป็นบรรจุหีบห่อให้ระบุข้อมูลหน่วยนับเป็นตรงตามเอกสารแสดง
รายการบรรจุหีบห่อ (packing list) เช่น กล่อง ถัง กระสอบ เป็นต้น
2. กรณีสินค้าประมงนาเข้ามาในรูปแบบเทกองให้ระบุข้อมูลหน่วยนับ ดังนี้
2.1 ทางเรือ ระบุหน่วยนับเป็น ลา
2.2 ทางรถยนต์/รถบรรทุก ระบุหน่วยนับเป็น คัน
หลักการกรอกข้อมูลหน่วยนับช่องสุ่มตรวจจานวน/หน่วย: ให้ระบุหน่วยนับตามรูปแบบจริงทีท่ าการสุ่มตัวอย่าง
สินค้าประมง เช่น กล่อง ถัง กระสอบ กิโลกรัม ตัว เป็นต้น เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนให้ทาการกดบันทึกข้อมูล
3. แท็บของเอกสารอ้างอิงให้ใส่ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า และออก ร.7
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4. หลังจากกดบันทึกข้อมูล
จะเข้าสู่หน้าจอให้บันทึกจานวน/ปริมาณสินค้าจริง ดังนี้
• จานวน(จริง)
• น้าหนัก(จริง)
• มูลค่า(จริง)
เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนให้ทาการกดบันทึก

5. เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนให้กดบันทึกข้อมูล
ผลการตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้า หากมี
ข้อมูลไม่ถูกต้องและต้องการแก้ไขให้กดแก้ไข หากต้องการแก้ไขข้อมูลจานวน/ปริมาณสินค้าจริงใหม่ให้ กด
บันทึก

6. ให้เลือกการดาเนินการ ดังนี้
• ผ่าน (ต้องดาเนินการต่อ) โดยดาเนินการออก IMD
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• ผ่าน (จบสิ้นกระบวนการตรวจปล่อย)
• ไม่ผ่าน (แจ้งแก้ไข)
• ไม่ผ่าน (ให้คาแนะนา)
• ไม่ผ่าน (ดาเนินคดี)
• ไม่ผ่าน (ส่งกลับ/ทาลาย)
• ไม่ผ่าน (อื่นๆ)
เมื่อเลือกการดาเนินการเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก

7. หลังจากนั้นให้เข้าสัญลักษณ์

เพื่อทาการบันทึกข้อมูล ดังนี้

• เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
• เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ/ตรวจเบื้องต้น
• เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์โรค
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8. เข้าสัญลักษณ์ การเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
ให้กดเครื่องหมาย
เพื่อสร้างการเก็บตัวอย่าง โดยใส่ข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย
• ประเภทการตรวจ
- โรค
- สารตกค้าง
- ชนิดสาร
- เคมี
จานวน/หน่วย(ตัวอย่าง) : ให้ระบุตามจานวนและหน่วยนับที่สุ่มตัวอย่าง เช่น 5 ถุง
• จานวนรวม/หน่วย:
• ขนาดบรรจุ/หน่วย:
• ขอรับตัวอย่าง: ขอรับตัวอย่างคืนไม่ขอรับตัวอย่างคืน
• เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง
• หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์
• เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนให้ทาการกดบันทึก

ดังนี้

• ไปที่แถบด้านซ้ายมือของหน้าจอเลือกหัวข้อระบบตรวจปล่อยและเลือกออกใบแจ้งการตรวจ/ใบ
นาส่งตัวอย่าง
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• เมื่อคลิกเลือกออกใบแจ้งการตรวจ/ใบนาส่งตัวอย่าง ให้เลือกชื่อด่านฯ และวัน/เดือน/ปี วันที่ทา
วันนั้น

• เข้าสัญลักษณ์
• เลือกประเภทเอกสาร ใบนาส่งตัวอย่าง
• ตัวอย่าง โดยใส่ข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย
▪ ระเบียบข้อบังคับ
- นาเข้า
- ส่งออก
- นาผ่าน

ดังนี้
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▪ หน่วยงานที่นาส่ง เลือกด่านฯของท่าน

▪ เลขที่ใบนาส่งตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี จะจัดเรียงลาดับให้อัตโนมัติ ส่วน วัน/เดือน/ปี จะ
ขึ้นวันที่กรอกระบบ
▪ ผู้นาส่ง ชื่อเจ้าหน้าที่
▪ หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ เลือกหน่วยงานที่ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
▪ หน่วยงานที่บันทึกผลตรวจวิเคราะห์ เลือกหน่วยงานที่นาส่งตัวอย่าง
▪ ผู้ประกอบการ เลือกชื่อของผู้ประกอบการที่จะส่งตัวอย่าง
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▪ กลุ่มสินค้าประมง
- วัตถุอันตราย
- สัตว์น้า
- อาหารสัตว์

• ให้กดเครื่องหมาย ด้านล่างซ้ายมือ
- ใส่เลขใบอนุญาต กด
- จะขึ้นรายการตัวอย่างที่จะส่ง
- กด
2 ครั้ง
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• คลิกเข้าไปในรายการสินค้าตรงเลขที่ในนาส่ง

1111

• กด

04/05/2561

นายอดิศรณ์ ปราบแทน

นายกร มาสุข

และสั่งพิมพ์

• บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมี
• คลิก เมนู บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายการบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์
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• บันทึกรับเรื่องที่จะบันทึกผลการวิเคราะห์
• เลือกด่านฯ และกด
• กดสัญลักษณ์
รับเรื่อง และกด OK

• คลิกสัญลักษณ์ บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ เพื่อเข้าหน้าจอบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์

• บันทึกผลการวิเคราะห์ กรอกข้อมูล และกด

บันทึก
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• คลิกสัญลักษณ์ บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ ท้ายแต่ละรายการสินค้า เพื่อเข้าหน้าจอบันทึก
ผลการตรวจแต่ละรายการสินค้า

• กด
บันทึกผลการวิเคราะห์
• ส่งผลตรวจการวิเคราะห์ไปลงนาม

9. เข้าสัญลักษณ์
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การเก็บตัวอย่างตรวจกายภาพ/ตรวจเบื้องต้น

• ใส่จานวนตัวอย่าง และหน่วยจานวนตัวอย่าง

• กด

บันทึก

• กด

กด

• กด
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บันทึกผลการตรวจปล่อย

บันทึก และออก IMD ต่อไป

เพื่อส่งลงนาม
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• คลิกเข้าไปตรงเลขที่เอกสาร เพื่อสั่งพิมพ์ใบเก็บตัวอย่างตรวจกายภาพ/ตรวจเบื้องต้น

• หลังจากคลิกเข้าไปในเลขที่เอกสาร ให้เลือกไปตรงที่สินค้าสัตว์น้าที่ท่านเลือกเก็บตัวอย่างตรวจ
กายภาพ/ตรวจเบื้องต้น เข้าสัญลักษณ์

• เข้าสัญลักษณ์

และกด
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10. เข้าสัญลักษณ์
การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์โรค
• การตรวจสอบเอกสาร : ผ่าน/ไม่ผ่าน
• การเปิดตรวจสินค้า : เปิดตรวจสินค้า/ไม่เปิดตรวจสินค้า
• จึงได้ดาเนินการ : เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค
• เจ้าหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้า : ชื่อเจ้าหน้าที่ด่านฯ

• เลือก ✓ ปกติ/ไม่ปกติ
- ลักษณะบรรจุภัณฑ์ เลือก เช่น ถุง ถัง และหีบห่อ เป็นต้น
- สภาพบรรจุภัณฑ์
- สี
- สภาพทั่วไป
- กลิ่น

64
• กรณีสินค้ามีชีวิต เลือก ✓ (เลือกตามลักษณะสภาพสินค้าที่เห็นภายนอก)
• กดบันทึก

• ขั้นตอนการออก IMD กดเข้าไปในสัญลักษณ์

•
•
•
•

คลิ๊ก เพื่อเพิ่มรายการสินค้า
เลือก ✓ หน้ารายการสินค้าทั้งหมด
กด
บันทึก
กด
เพื่อส่งลงนาม

เพื่อออก IMD
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• เมื่อลงนามเสร็จแล้วทั้ง ร.7 และ IMD
• ให้กดเข้าไปใน ร.7 และ IMD

• กด

เพื่อสั่งพิมพ์ ร.7 และ IMD

ร

I
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• ตัวอย่าง ร.7
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• ตัวอย่าง IMD
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กรณีสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่นาเข้ามาจากประเทศใบแดงขอสหภาพยุโรป เช่นประเทศกัมพูชา
ให้ด่านตรวจสัตว์น้าประทับตรา ไม่สามารถส่งออกไปสหภาพยุโรป (EU)

11. การอายัดสินค้าสัตว์น้า
• ไปแถบด้านซ้ายมือของหน้าจอ
• เลือกผลการตรวจปล่อยสินค้า
• เลือกด่านฯ ของท่าน
• กรอกเลขใบอนุญาตที่จะตรวจปล่อย 5 ตัวท้ายของเลขใบอนุญาต เช่น 00004
• วันที่ตรวจปล่อย เลือกวันที่อนุมัติในใบอนุญาต
• กด
เพื่อค้นหาใบอนุญาตที่เราต้องการ
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• เข้า

สัญลักษณ์ เพื่ออายัด

• ชื่อด่านฯ จะขึ้นเองอัตโนมัติ
• เลขใบอายัดสินค้าจะขึ้นเองอัตโนมัติ
• การตรวจสอบเอกสาร
- ผ่าน/ไม่ผ่าน
• การเปิดตรวจสินค้า
- น้าหนัก/หน่วย
- จานวน/หน่วย
- สุ่มตรวจจานวน/หน่วย
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• ผลการเปิดตรวจ
- ถูกต้องตามที่สาแดงไว้
- ไม่ถูกต้อง ดังนี้ ชนิดสัตว์น้าไม่ตรงตามที่ขออนุญาต ปริมาณ/น้าหนักไม่ตรงตามที่ขออนุญาต
และ อื่นๆ
• เจ้าหน้าที่อายัด (เจ้าหน้าที่ของด่านฯ นั้นๆ)
• จึงได้ดาเนินการ (เลือกตามที่เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบ)
- เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางกายภาพ
- เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
- อื่น ๆ
• สถานที่อายัด
• ที่อยู่สถานที่อายัด
• ห้ามเคลื่อนย้าย/จาหน่าย/จ่ายแจก เป็นระยะเวลากี่วัน
• รูปแบบการตรวจ : ตรวจทุกรายการ/ตรวจบางรายการ

•

•
•
•
•

เอกสารอ้างอิง
กรอกใบขนสินค้า
ใบตราสินค้า
ใบแจ้งอนุมัติ ร.6
เมื่อกรอกเสร็จให้ กด

บันทึก
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• เลือก ✓ หน้ารายการสินค้า
•

กด

บันทึกอีกครั้ง

• เมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วจะได้หน้าต่างดังข้างล่าง
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• บันทึกการตรวจสินค้าเบื้องต้น
• เข้าสัญลักษณ์

• หน่วยงานตรวจสอบสินค้าเบื้องต้น เลือกด่านฯ ของท่าน
• เลขทีบ่ ันทึกการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นกับวันที่จะขึ้นเองอัตโนมัติ
• ผลการตรวจสินค้าเบื้องต้น
- ผ่าน/ไม่ผ่าน
• ผู้ตรวจสินค้าเบื้องต้น ชื่อเจ้าหน้าที่ด่านฯ
• ความเห็นเจ้าหน้าที่ (ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ด่านฯ นั้นๆ)

• ถ้ามีเครื่องหมาย
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ต้องเติมให้หมดทุกช่องเป็นช่องว่างไม่ได้

• เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้ กด

บันทึก และกด

เพื่อส่งลงนาม

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ ๙๐๗/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชกําหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกคําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๙๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ให้ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจํ า ในสั ง กั ด กรมประมงผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อํานวยการกอง
ผู้อํานวยการศูนย์เขต ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าหน่วย หัวหน้าด่านซึ่งสังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตลอดเขตท้องที่ทุกจังหวัด
(๒) นักวิชาการประมง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการสถิติ นักวิชาการเผยแพร่
นักเดินเรือ นิติกร เศรษฐกร นายช่างกลเรือ เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานสถิติ
เจ้าพนักงานสื่อสาร เจ้าพนักงานเดินเรือ นายช่างเครื่องกล และลูกจ้างประจํากองตรวจการประมง
ผู้ดํารงตําแหน่งนายท้ายเรือ นายท้ายเรือกลชายทะเล ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องเรือ ซึ่งสังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง กรมประมง ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา 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
(๓) ประมงพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร หั ว หน้ า กลุ่ ม หั ว หน้ า ฝ่ า ย หั ว หน้ า ประมงเขตพื้ น ที่
นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง ซึ่งสังกัดสํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีอํานาจ
หน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕
มาตรา ๘๗ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕
มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
(๔) ประมงจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม ประมงอําเภอ นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง
ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค กรมประมง ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑
มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๙
มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
(๕) หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ และลูกจ้างประจําผู้ดํารงตําแหน่ง
นายท้ายเรือ นายท้ายเรือกลชายทะเล ช่างเครื่องเรือ ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค กรมประมง
ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗
มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐
ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
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ข้อ ๓ ให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓
มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
(๒) นายอําเภอ ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๓๑ มาตรา ๗๙
มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
ข้อ ๔ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ภาคผนวก ข

กฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก นําผ่าน
เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําบางชนิด
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกําหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ํา ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ํา ใบอนุญาต
ให้นําผ่านสัตว์น้ํา ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ําไว้ในครอบครอง
แล้วแต่กรณี
หมวด ๑
การขออนุญาตและการอนุญาต
ส่วนที่ ๑
การนําเข้าสัตว์น้ํา การส่งออกสัตว์น้ํา หรือการนําผ่านสัตว์น้ํา
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ห้ามการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านตามมาตรา ๖๕ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ด่านตรวจสัตว์น้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรือสํานักงานประมงจังหวัด
ในกรณีไม่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์นํา้
(๓) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ ๓ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ําแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ
กรณีที่คําขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าคําขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่
วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ข้อ ๔ ในกรณี ที่ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตและเอกสารหรื อ หลั ก ฐานถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๕ การพิจารณาอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห้ามการนําเข้า
ตามมาตรา ๖๕ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) จํานวนสัตว์น้ําที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อตรวจสอบการแพร่พันธุ์ภายในประเทศ วิธีการสืบพันธุ์
ความปลอดภัยของสัตว์น้ําที่หายาก อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์น้ําภายในประเทศ รวมทั้งสภาพของ
สถานที่เพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ํา หรือผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ
(๒) กรณีนําเข้าปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง ต้องมีหนังสือรับรองการนําปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง
เข้ามาในราชอาณาจักรจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด
(๓) ห้ามอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําที่ก่อให้เกิดโรคระบาด ในกรณีไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า
สั ต ว์ น้ํ า นั้ น เป็ น โรคระบาด ผู้ นํ า เข้ า สั ต ว์ น้ํ า ต้ อ งยื่ น หนั ง สื อ รั บ รองสุ ข ภาพสั ต ว์ ห รื อ หนั ง สื อ รั บ รอง
สุขศาสตร์ซากสัตว์ซึ่งมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกหรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในวันที่
นําเข้าสัตว์น้ําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา
ข้อ ๖ การพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห้ามการส่งออก
ตามมาตรา ๖๕ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ชนิดพันธุ์และจํานวนสัตว์น้ําที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ของพันธุ์สัตว์น้ําที่หายาก รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ําอื่นและความสมดุลของ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ
(๒) กรณีการส่งออกปลาทะเลสวยงามต้องได้รับหนังสือรับรองการเพาะพันธุ์จากกรมประมง
หรือต้องมีเอกสารรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามจากการนําเข้า หรือเป็นการส่งออกเพื่อการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย หรือกรณีอื่นที่มิใช่เพื่อการค้า แล้วแต่กรณี
(๓) กรณีการส่งออกผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสําเร็จรูปต้องมีหนังสือรับรองชนิดพันธุ์เปลือกหอย
สําเร็จรูปจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด
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(๔) กรณีการส่งออกสัตว์น้ําชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นสัตว์น้ํา
ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด
(๕) กรณีเป็นการส่งออกสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาดต้องได้รับหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์จากกรมประมง และก่อนการอนุญาตสัตว์น้ํานั้น
ต้องผ่านการกักกันและกําจัดโรคก่อนการส่งออกตามระยะเวลาและวิธีการที่ประเทศปลายทางกําหนด
ข้อ ๗ การพิจารณาอนุญาตให้นําผ่านสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห้ามการนําผ่าน
ตามมาตรา ๖๕ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ชนิดพันธุ์และจํานวนสัตว์น้ําต้องตรงกับที่ขออนุญาต ความปลอดภัยของสัตว์น้ําในประเทศ
และอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์น้ํานั้น
(๒) กรณีเป็นการนําผ่านสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาดต้องมีหนังสือรับรอง
สุ ข ภาพสั ต ว์ ห รื อ หนั ง สื อ รั บ รองสุ ข ศาสตร์ ซ ากสั ต ว์ ซึ่ ง มี ข้ อ ความเป็ น ภาษาอั ง กฤษซึ่ ง ลงนามรั บ รอง
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกหรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในวันที่นําผ่านสัตว์น้ําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา
ข้อ ๘ ในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ํา อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน
สัตว์น้ํา ให้แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบด้วย
ใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ํา ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ํา หรือใบอนุญาตให้นําผ่านสัตว์น้ํา
ให้มีอายุไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตนั้น
ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ําต้องแสดงใบอนุญาตต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ําและนําเคลื่อนที่สัตว์น้ําผ่านด่านตรวจสัตว์น้ําตามที่อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่มีเหตุจําเป็นหรือโดยสภาพข้อเท็จจริงที่ไม่อาจนํา
สัตว์น้ํานั้นเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ํานั้น ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ํา
แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํานั้น พร้อมทั้งยื่นสําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์
หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ (๓)
ข้อ ๑๐ การนําเข้าหรือนําผ่านสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาด ผู้ได้รับใบอนุญาต
ต้องไม่เปิดหรือเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุสัตว์น้ํานั้น ยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและจําเป็นต้องมีการเปิด
ภาชนะบรรจุสัตว์น้ํา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องดําเนินการภายใต้คําสั่งและการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจําด่านตรวจสัตว์น้ําอย่างใกล้ชิด
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ส่วนที่ ๒
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือการมีสัตว์น้ําไว้ในครอบครอง
ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์ จ ะทําการเพาะเลี้ย ง หรือ มีไ ว้ในครอบครองซึ่ งสั ตว์ น้ํา ที่รั ฐ มนตรี
ประกาศกําหนดห้ามการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา ๖๕ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ โดยต้องแจ้ง
ที่มาของสัตว์น้ําที่จะขออนุญาตให้ชัดเจน
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สํานักงานประมงจังหวัด
(๓) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๒ การพิจารณาอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดห้ามการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา ๖๕ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) จํานวนสัตว์น้ําที่มีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบการแพร่พันธุ์ภายในประเทศ
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ วิธีการสืบพันธุ์ ความปลอดภัยของพันธุ์สัตว์น้ําที่หายาก อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
กับสัตว์น้ําภายในประเทศ รวมทั้งสภาพของสถานที่เพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ํา หรือผลกระทบต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ
(๒) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต้องมีการจัดระบบการดูแลสัตว์น้ํา ความปลอดภัยของพันธุ์สัตว์น้ํา
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์น้ําภายในประเทศ รวมทั้งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ
(๓) กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาดต้องมีหนังสือรับรองว่า
สัตว์น้ํานั้นไม่มีโรคระบาดจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด และต้องไม่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ข้อ ๑๓ ให้ นํ าความในข้ อ ๓ ข้ อ ๔ และข้ อ ๘ มาใช้ บั งคั บแก่ การออกใบอนุ ญาต
ให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ําไว้ในครอบครองด้วย
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ให้ถือว่าได้รับ
ใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ําไว้ในครอบครองด้วย
ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ําไว้ในครอบครอง ให้มีอายุสองปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตหรือถือว่าได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือมีสัตว์น้ําไว้ในครอบครองต้องจัดทํา
บัน ทึ กการเปลี่ ย นแปลงของสั ต ว์ น้ํา ที่ เพาะเลี้ ยงหรื อ ครอบครองในกรณีที่ มี การเปลี่ ย นแปลงจํา นวน
และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
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ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือมีสัตว์น้ําไว้ในครอบครองที่ไม่ประสงค์
จะทําการเพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ําแล้ว ให้นําสัตว์น้ํานั้นส่งมอบให้แก่กรมประมงเพื่อดูแลหรือทําลาย
ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๒
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๖ เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดแล้ว
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายอาจกําหนดเงื่อนไขที่จําเป็นไว้ท้ายใบอนุญาต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วย
การประมงไว้ในใบอนุญาตเพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้
ข้อ ๑๗ นอกจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ท้ายใบอนุญาตด้วย
ข้อ ๑๘ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด เสี ย หายในสาระสํ า คั ญ
ให้ ผู้ ได้ รั บใบอนุ ญาตยื่ นคํ าขอรั บใบแทนใบอนุ ญาตต่ ออธิ บดี หรื อ ผู้ ซึ่ งอธิ บดี มอบหมาย ณ สถานที่
ตามข้อ ๒ หรือข้อ ๑๑ แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
และใบอนุญาตสูญ หาย ถูกทําลาย หรื อชํารุดเสียหายในสาระสําคัญจริง ให้ เสนอความเห็นประกอบ
การพิจารณาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นคําขอ
การออกใบแทนใบอนุ ญ าต ให้ ใ ช้ แ บบใบอนุ ญ าตเดิ ม และระบุ คํ า ว่ า “ใบแทน” หรื อ
ใช้ข้อความอื่นใดทํานองเดียวกันไว้ที่กึ่งกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต
ให้นําความในข้อ ๘ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการออกใบแทนใบอนุญาตโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ คําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๐ บรรดาคําขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม
ในกรณีที่คําขอตามวรรคหนึ่งมีข้อแตกต่างไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอและส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
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ข้อ ๒๑ ผู้ใดทําการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ห้ามการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา ๖๕ อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้มายื่น คําขอรั บใบอนุ ญาตตามกฎกระทรวงนี้ภายในสามสิ บวัน นับ แต่วั นที่ กฎกระทรวงนี้ ใช้บั งคั บ
และในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต ต้องส่งมอบสัตว์น้ํานั้นให้กรมประมง
เพื่อดูแลหรือทําลายตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๒ กรณีที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห้ามนําเข้า ส่งออก นําผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําตามมาตรา ๖๕ เพิ่มเติม ให้ผู้ที่ทําการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์น้ํานั้นมายื่นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดดังกล่าว และในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต ต้องส่งมอบ
สัตว์น้ํานั้นให้กรมประมงเพื่อดูแลหรือทําลายตามที่เห็นสมควร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า
สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๒ วรรคสี่ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สัตว์น้ํา” หมายความว่า สัตว์น้ําตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ยกเว้น
ชนิดพันธุ์สัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
“ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่มีส่วนผสมของสัตว์น้ําผสมอยู่เกินร้อยละยี่สิบ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูป
“สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูป” หมายความว่า สิ่งประดิษฐ์ที่ทําขึ้นจากสัตว์น้ําหรือมีชิ้นส่วนสัตว์น้ํา
เป็นส่วนประกอบและผ่านกรรมวิธีแปรสภาพ พร้อมใช้งานเพื่อการอุปโภค
“วันนําเข้า” หมายความว่า วันที่ยานพาหนะหรือสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร
ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่กรณีการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่เรือประมงไทย
จับได้จากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้ยื่นคําขออนุญาต
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา ให้แนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบ
(๒.๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๒.๒) สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจของนิติบุคคล
(๓) ในกรณีที่มอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่นคําขอแทน ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย
(๓.๑) หนังสือมอบอํานาจ
(๓.๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ
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(๔) เอกสารอื่น ใดที่ แ สดงได้ว่า มิใ ช่สัต ว์น้ํา ที่ไ ด้มาจากการทําการประมงหรื อได้ มาจากการ
ทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๕) กรณี ยื่ น ผ่ า นระบบเชื่ อ มโยงคํ า ขอกลางและระบบสนั บ สนุ น ใบอนุ ญ าตและใบรั บ รอง
ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ผู้ยื่นคําขอต้องเป็นผู้ผ่านการลงทะเบียน
เข้าใช้งานระบบ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเอกสารตาม (๔)
ข้อ ๖ การยื่นคําขออนุญาตให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ให้ ยื่ น ณ กองควบคุ ม การค้ า สั ต ว์ น้ํ า และปั จ จั ย การผลิ ต
กรมประมง หรือศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา หรือด่านตรวจสัตว์น้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) ในพื้นที่จังหวัดอื่น นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ
(ก) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา หรือด่านตรวจสัตว์น้ํา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(ข) สํานักงานประมงจังหวัดในกรณีที่ไม่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ํา
(๓) ยื่นผ่านระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต
ของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW)
(๔) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําได้มาจากการทําการประมง
โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แยกการนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําโดยระบุวัตถุประสงค์ในการนําเข้า
ซึ่งให้พิจารณาจากปริมาณที่นําเข้า หรือวัตถุประสงค์สําคัญ ดังนี้
(๑) นําเข้าเพื่อการค้า หมายความว่า การนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาเพื่อจําหน่าย
ภายในประเทศ
(๒) นําเข้าเพื่อการส่งออก หมายความว่า การนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาเพื่อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่มีการจําหน่ายภายในประเทศ แต่เป็นเพียงการนําเข้ามาเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ํา
หรือเปลี่ยนอากาศหรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุ
(๓) นําเข้าเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หมายความว่า การนําสัตว์น้ําเข้ามาเพื่อเลี้ยงดูเป็นสัตว์น้ําสวยงาม
ทั้งนี้ ในปริมาณที่พอสมควร
(๔) นําเข้าเพื่อการเพาะเลี้ยง หมายความว่า การนําเข้าสัตว์น้ําขนาดเล็กมาเพื่อการเลี้ยง
เพื่อเพิ่มขนาดน้ําหนัก รวมทั้งเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปด้วย
(๕) นําเข้าเพื่อทําพันธุ์ หมายความว่า การนําเข้าสัตว์น้ําขนาดพ่อแม่พันธุ์เข้ามาเพื่อใช้ในการ
เพาะพันธุ์
(๖) นําเข้ามาเลี้ยงเพื่อการส่งออก หมายความว่า การนําเข้ามาเลี้ยงในช่วงเวลาหนึ่งแล้ว
ส่งออกไปโดยไม่มีการจําหน่ายภายในประเทศ โดยมีหนังสือประทับตรารับรองการตรวจสอบการนําเข้า
และส่งออกที่ถูกต้อง
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(๗) นําเข้าเพื่อการบริโภค หมายความว่า การนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาเพื่อเป็นอาหาร
หรือใช้ประกอบเป็นอาหาร
(๘) นําเข้าเพื่อการศึกษาวิจัย หมายความว่า การนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํามาเพื่อ
ทําการศึกษาวิจัย โดยมีโครงการศึกษาวิจัยประกอบการขออนุญาต
(๙) นําเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก หมายความว่า การนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาเพื่อ
แปรรูปเพื่อการส่งออกทั้งหมดหรือบางส่วน
(๑๐) นํ า เข้ า เพื่ อ การอื่ น หมายความว่ า การนํ า สั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า เข้ า มาโดยมี
วัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน (๑) - (๙)
ข้อ ๘ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําก่อนการนําเข้า
๑ วันทําการ เว้นแต่การนําติดตัวเข้ามาให้ขออนุญาตในวันนําเข้าก็ได้
ข้อ ๙ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ
กรณีที่คําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้ง
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ถือว่าคําขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่
พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผ้ขู อรับใบอนุญาตทราบ
กรณี ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาเห็ น ควรอนุ ญ าต ให้ อ อกใบอนุ ญ าตให้ นํ า เข้ า สั ต ว์ น้ํ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๐ เมื่อสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํามาถึงศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําหรือด่าน
ตรวจสัตว์น้ําให้ผู้นําเข้าแสดงใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าดังต่อไปนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท่าเข้า
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้ถูกต้องตามใบอนุญาต
๑๐.๑ การนําเข้าโดยเรือประมง เรือขนถ่ายหรือเรือขนส่งสัตว์น้ําเป็นการเฉพาะ
ต้องแสดงสําเนาแบบรายงานผลการตรวจเรือ (Port inspection Report) หรือใบรับรองการจับสัตว์น้ํา
(Catch Certificate) และใบกํ ากั บการซื้ อขาย (Invoice) หรื อใบตราส่ งสิ นค้ าทางทะเล (Bill of lading)
(ถ้ามี)
๑๐.๒ การนําเข้าที่มิใช่การนําเข้าตาม ๑๐.๑ ต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ํา
(Catch Certificate) หรือสําเนาการแจ้งนําสินค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance) หรือสําเนา
ใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ที่ อ อกโดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ และใบกํ า กั บ การซื้ อ ขาย (Invoice) และใบตราส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศ
(Air waybill) หรือใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of lading) (ถ้ามี)

85

ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับกับสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ดังต่อไปนี้
(๑) สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําติดตัวนําเข้าพอสมควร
(๒) สินค้าที่ถูกส่งกลับ
ข้อ ๑๑ กรณีตรวจสอบสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําแล้ว พบว่าถูกต้องครบถ้วน ซึ่งมีเอกสาร
แสดงได้ว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์นั้นได้มาจากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจปล่อยสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตที่ออกตามประกาศนี้จะมีผลเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ต่ อ เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ต รวจสอบสั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า มี ช นิ ด พั น ธุ์ ขนาด จํ า นวน
หรือปริมาณถูกต้องตามที่ระบุในใบอนุญาต
ข้อ ๑๓ ใบอนุญาตตามประกาศนี้มีอายุหกสิบวันนับแต่วันที่อนุญาต
ข้อ ๑๔ คําขอรับใบอนุญาตใดที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้เป็นคําขอที่ยื่นตามประกาศนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ ใบอนุญาตที่ได้ ออกให้ตามประกาศกรมประมง ลงวัน ที่ ๒๙ ธัน วาคม ๒๕๕๘
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นผล
ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง
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ใบคําขออนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(Application form for Aquatic Animal or Aquatic Animal Product Import Permit)
1. ยื่นคําขอต่อ (Submit to)
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารศูนย์บริการ S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร./โทรสาร
0 2134 0504

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 1
3. เลขที่ (No.)
11501000115814231
5. ผู้ส่งออก (จากประเทศต้นทาง) (Exporter of Exporter Country)
SHENZHEN SHUNCHENG IMPORT&PORT CO.,LTD 207 TWO
LAY PODIUM COMOREHENSIVE VILLAGE , SHENZHEN CHINA

4. ผู้นําเข้า (Importer) เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/ลําดับสาขา (Tax No./Branch)
0115537002361/00001
บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จํากัด
184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนน
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310, 02-298-0025, 02-2980025
6. วัตถุประสงค์ (Purpose)
7. วันที่นําเข้า (Arrival Date)
8. นําเข้าโดยทาง (Mean of Transport)
เพื่อการค้า/บริโภค (T)
25/12/2558
เครื่องบิน/อากาศ (Plane/Air)
9. ชื่อ/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight)
10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.) YMLU5301926 TCLU1322972
YMLU5358222
YMLU5300940 SZLU9884353 SZLU9890649 YMLU5317157 YMLU5369103
S LEELAWADEE / 4600-03923 / เรือบรรทุกสัตว์น้ํา /2,989.00 ตันกรอส
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
กว้าง 82.82 เมตร ยาว 14.50 เมตร ลึก 5.44 เมตร
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
11. สถานทีผ่ ลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage)
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้อง
2301 ซ.ศูนย์วจิ ัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
13. เข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ํา
(Fisheries Port (Discharge Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

12. ประเทศต้นทางบรรทุก
(Consignment Country)
US สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES )

14. ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตว์น้ํา
(Fisheries Port (Release Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

15. นําเข้าทางด่านศุลกากร
(Customs Port (Discharge Port))
เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

16. ท่าเทียบเรือ
(Intended port of call)
ท่าเรือหมายเลข 21 A นานา
พรรณ เอ็นเตอร์ไพรซ์

17. สถานที่เก็บสินค้า (Production Facilities)
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วสิ (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72
อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจยั 12ถนนรัชดาภิเษก ห้วย
ขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

18.  ตีกลับ (Return Cargo)
เพราะ สินค้ามีสิ่งปลอมปน สินค้ามีสิ่ง
ปลอมปน สินค้ามีสิ่งปลอมปน สินค้ามี
สิ่งปลอมปน สินค้ามีสงิ่ ปลอมปน

19. รายละเอียดการอนุญาต
--ตามบัญชีแนบท้าย-(--Details--)

20. เอกสารอ้างอิง (Reference)
1. สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําทีม่ าจากการทําการประมง ต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้ํา จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
2. สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําทีม่ าจากการเพาะเลี้ยง ต้องมีใบรับรองการได้มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรองจากรัฐบาล
3. เอกสารอื่นใดจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ที่แสดงว่าสัตว์นา้ํ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําได้มาจากการเพาะเลี้ยงหรือ
การทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายAREP No. NNNNNNNNNNNNNNNNN
ใบกํากับสินค้า TLR39276, 16/12/2558 , ใบตราส่งสินค้า TMIS-3809,16/12/2558
ใบรับรองการจับสัตว์น้ํา NNNNNNNNNNNNNNNNN
21. วันที่เขียนคําขอ (Application Date)
22. ผู้ทําการแทนผู้นําเข้า (Attorney)
25/12/2558
1830300001372 นางสาวชนกขวัญ กะลาสี
23. วันที่ยื่นคําขอ (Submitted Date)
25/12/2558
24. วันที่ลงรับคําขอ (Accepted Date)
25/12/2558

25. ลายมือชื่อ (Signature)

26. ตําแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Government Office)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.0, 01/04/2559 _TH_V1.5, 29/12/2558

หน้า 1 จาก 2

1. ยื่นคําขอต่อ (Submit to )

A

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 1
3. เลขที่ (No.)
สินค้าประมง (Fisheries Commodity)

ที่(N
o)
1

2

พิกัดสินค้า /รายละเอียด
(HS Code)
0303.89.19 000/KGM =
ปลากะพงแดง
(Lutjanus campechanus)
ทั้งตัว แช่แข็ง
0302.89.19 000/KGM =
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus
niphonius) ทั้งตัว แช่เย็น

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามัญ
ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า
(Scientific Name/
(Trade Name /Registration no.)
Common Name)
Lutjanus campechanus /
ปลากะพงแดง
(Lutjanus campechanus)
Snapper
ทั้งตัว แช่แข็ง
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus niphonius)
ทั้งตัว แช่เย็น

Scomberomorus
niphonius / Japanese
Spanish mackerel

จํานวน,ปริมาณ/
หน่วย
(Quantity/Unit)

น้ําหนักสุทธิ/
หน่วย
(Net Weight/Unit)

สหรัฐอเมริกา
(UNITED STATES
)

7,185.00
กิโลกรัม

7,185.00
กิโลกรัม

-

สหรัฐอเมริกา
(UNITED STATES
)

100.00
กิโลกรัม

100.00
กิโลกรัม

-

ประเทศต้นกําเนิด
(Origin Country)

ขนาด/หน่วย
(Size/Unit)

9,999,900,000.00 9,999,900,000.00

7,285.00
กิโลกรัม

รวม (Summary)
21. วันที่เขียนคําขอ (Application Date)

22. ผู้ทําการแทนผู้นําเข้า (Attorney)

23. วันที่ยื่นคําขอ (Submitted Date)

24. วันที่ลงรับคําขอ (Accepted Date)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.0, 01/04/2559 FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558

25. ลายมือชื่อ (Signature)

7,285.00
กิโลกรัม

-

มูลค่า (บาท)
(Value (Baht))

ใบกํากับสินค้า
/ลําดับ/แหล่งที่มา
(Invoice/No./Source)

139,230.93 3 SL/PNG/
MIS-03/15 ,
03/08/2558
(1)/(C)
20,000.00 3 SL/PNG/
MIS-03/15 ,
03/08/2558
(2)/(F)
9,999,900,000.00

159,230.93

26. ตําแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Government Office)

หน้า 2 จาก 2
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ใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(Aquatic Animal or Aquatic Animal Product Import Permit)
1. ใบอนุญาตนี้ออกให้โดย (Issued by)
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารศูนย์บริการ S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร./โทรสาร 0
2134 0504
4. ผู้นําเข้า (Importer) เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/ลําดับสาขา (Tax No./Branch)
0115537002361/00001
บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จํากัด
184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310, 02-298-0025, 02-298-0025

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 2
3. เลขที่ (No.)
11501100115814231
5. ผู้ส่งออก (จากประเทศต้นทาง) (Exporter of Exporter Country)
SHENZHEN SHUNCHENG IMPORT&PORT CO.,LTD 207 TWO
LAY PODIUM COMOREHENSIVE VILLAGE , SHENZHEN CHINA

6. วัตถุประสงค์ (Purpose)
7. วันที่นําเข้า (Arrival Date)
8. นําเข้าโดยทาง (Mean of Transport)
เพื่อการค้า/บริโภค (T)
25/12/2558
เครื่องบิน/อากาศ (Plane/Air)
10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.) YMLU5301926 TCLU1322972
9. ชื่อ/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight)
S LEELAWADEE / 4600-03923 / เรือบรรทุกสัตว์น้ํา /2,989.00 ตันกรอส YMLU5358222 YMLU5300940 SZLU9884353 SZLU9890649 YMLU5317157 YMLU5369103
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
กว้าง 82.82 เมตร ยาว 14.50 เมตร ลึก 5.44 เมตร
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880

12. ประเทศต้นทางบรรทุก
11. สถานทีผ่ ลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage)
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้อง (Consignment Country)
US สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES )
2301 ซ.ศูนย์วจิ ัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
13. เข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ํา
(Fisheries Port (Discharge Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

14. ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตว์น้ํา
(Fisheries Port (Release Port))
ด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

15. นําเข้าทางด่านศุลกากร
(Customs Port (Discharge Port))
เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

16. ท่าเทียบเรือ
(Intended port of call)
ท่าเรือหมายเลข 21 A นานา
พรรณ เอ็นเตอร์ไพรซ์
19. รายละเอียดการอนุญาต
--ตามบัญชีแนบท้าย-(--Details--)

17. สถานที่เก็บสินค้า (Production Facilities)
18.  ตีกลับ (Return Cargo)
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วสิ (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72
เพราะ สินค้ามีสิ่งปลอมปน สินค้ามีสิ่ง
อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจยั 12ถนนรัชดาภิเษก ห้วย
ปลอมปน สินค้ามีสิ่งปลอมปน สินค้ามี
ขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สิ่งปลอมปน
20. เอกสารอ้างอิง (Reference) AREP No. NNNNNNNNNNNNNNNN ใบคําขออนุญาตให้นาํ เข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ํ 11501000115814231 ลงรับคํา
ขอวันที่ 25/12/2558 , ใบกํากับสินค้า TLR39276, 16/12/2558 , ใบตราส่งสินค้า TMIS-3809,16/12/2558
21. เงื่อนไขในใบอนุญาต (Conditions)
1. ผู้รับอนุญาตต้องนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น ใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้รับอนุญาตสามารถใช้นําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรได้เพียง 1 ครั้ง
2. ก่อนนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ําได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เตรียมการตรวจสอบต่อไป
3. ผู้รับอนุญาตจะต้องนําเอกสารที่แสดงว่าได้มาจากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายหรือการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ
4. สัตว์น้ําที่ผรู้ ับอนุญาตจะนําเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด และปริมาณถูกต้องตรงกับที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต หรือไม่เกินกว่าทีก่ ําหนดไว้ในใบอนุญาต
5. ใบอนุญาตจะมีผลเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจสอบสัตว์นา้ํ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ํ แล้ว
6. กรณีสัตว์น้ําทีเ่ ฝ้าระวังโรคระบาด ผู้รับอนุญาตจะต้องนําหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ําที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้ํา ซึ่งแสดงว่าสัตว์นา้ํ นั้นปราศจาก
โรคระบาดมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่กรณีที่เป็นซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์นา้ํ ซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจมีโรคระบาดได้

22. วันที่ออกเอกสาร (Issue Date)
25/12/2558
24. วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date)
25/12/2558

23. ผู้ทําการแทนผู้นําเข้า (Attorney)
1830300001372 นางสาวชนกขวัญ กะลาสี
27. ตําแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
26. ลายมือชื่อ (Signature)
(Officer Position and Emblem of Government Office)

25. วันที่หมดอายุ (Expire Date)
25/12/2558
FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.0, 01/04/2559 PE1_TH_V1.5, 29/12/2558

หน้า 1 จาก 2

1. ใบอนุญาตนี้ออกให้โดย (Issued by)

A

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 2
3. เลขที่ (No.)
สินค้าประมง (Fisheries Commodity)

ที่(N
o)
1

2

พิกัดสินค้า /รายละเอียด
(HS Code)
0303.89.19 000/KGM =
ปลากะพงแดง
(Lutjanus campechanus)
ทั้งตัว แช่แข็ง
0302.89.19 000/KGM =
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus
niphonius) ทั้งตัว แช่เย็น

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามัญ
ประเทศต้นกําเนิด
ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า
(Scientific Name/
(Origin Country)
(Trade Name /Registration no.)
Common Name)
Lutjanus campechanus สหรัฐอเมริกา
ปลากะพงแดง
/ Snapper
(Lutjanus campechanus)
(UNITED STATES )
ทั้งตัว แช่แข็ง
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus niphonius)
ทั้งตัว แช่เย็น

Scomberomorus
niphonius / Japanese
Spanish mackerel

จํานวน,ปริมาณ/
หน่วย
(Quantity/Unit)

น้ําหนักสุทธิ/
หน่วย
(Net Weight/Unit)

7,185.00
กิโลกรัม

7,185.00
กิโลกรัม

-

100.00
กิโลกรัม

100.00
กิโลกรัม

-

สหรัฐอเมริกา
(UNITED STATES )

9,999,900,000.00 9,999,900,000.00

ขนาด/หน่วย
(Size/Unit)

มูลค่า (บาท)
(Value (Baht))

ใบกํากับสินค้า
/ลําดับ/แหล่งที่มา
(Invoice/No./Source)

139,230.93 3 SL/PNG/
MIS-03/15 ,
03/08/2558
(1)/(C)
20,000.00 3 SL/PNG/
MIS-03/15 ,
03/08/2558
(2)/(F)
9,999,900,000.00

รวม (Summary)
22. วันที่ออกเอกสาร (Issue Date)

23. ผู้ทําการแทนผู้นําเข้า (Attorney)

24. วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date)

25. วันที่หมดอายุ (Expire Date)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.0, 01/04/2559

26. ลายมือชื่อ (Signature)

27. ตําแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Government Office)

หน้า 2 จาก 2
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “สัตวแพทย์” ตามมาตรา ๔ (2) ประกอบมาตรา ๕
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ ง แต่ งตั้ งสั ต วแพทย์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ ง แต่ งตั้ งสั ต วแพทย์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข้อ ๓ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ของกรมปศุสัตว์ เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) อธิบดีกรมปศุสัตว์
(๒) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(๓) ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์
(๔) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์
(๕) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(๖) ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
(๗) ผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
(๘) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน
(๙) ปศุสัตว์เขต
(๑๐) ปศุสัตว์จังหวัด
(๑๑) ปศุสัตว์อําเภอ
(๑๒) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์
(๑๓) ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(14) ปศุสัตว์พื้นที่ 1 - 14
ข้อ ๔ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ของกรมประมง เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์
ประเภทกบและรวมถึงสัต ว์จําพวกสั ตว์สะเทิ น น้ํ าสะเทิ น บก กุ้ งและรวมถึงสัต ว์จําพวกครัสเตเชีย น
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จระเข้และรวมถึงสัตว์ในวงศ์ครอกโคไดลิดี ตะโขงและรวมถึงสัตว์ในวงศ์แกเวียลิดี ตะพาบน้ํา เต่า
ปลา ปลิงทะเล พะยูน เพรียงทรายและรวมถึงสัตว์จําพวกโพลิคีท แมวน้ํา โลมา วาฬ สิงโตทะเล
หมึก หอย อัลลิเกเตอร์และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แอลลิแกเตอริดี รวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์ เอ็มบริโอ
หรือไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้น
(๑) อธิบดีกรมประมง
(๒) รองอธิบดีกรมประมง
(๓) ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง
(๔) ผู้อํานวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
(๕) ผู้อํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
(๖) ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
(๗) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
(๘) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
(๙) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา
(๑0) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา
(11) นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง กองวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
(12) นักวิชาการผลิตภัณ ฑ์ อาหาร ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองตรวจสอบคุณ ภาพ
สินค้าประมง
(13) ประมงจังหวัด
(14) ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(15) ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา
(16) ประมงอําเภอ
(17) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา
(18) นั ก วิ ช าการประมง ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารขึ้ น ไป ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานประมงจั งหวั ด และ
สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ข้อ ๕ ให้สัตวแพทย์ตามข้อ ๓ (๑) - (๘) และข้อ ๔ (๑) - (๑๒) มีอํานาจดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั่วราชอาณาจักร
ข้อ ๖ ให้สัตวแพทย์ตามข้อ ๓ (๙) - (๑4) และข้อ ๔ (๑๓) - (๑๘) มีอํานาจดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และในกรณีที่มีคําสั่ง
มอบหมายให้เป็นชุดเฉพาะกิจให้มีอํานาจในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย
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ข้อ 7 แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนายสัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญั ติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะ
ในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์ ประเภทสัตว์ป่า
ข้อ 8 ให้สัตวแพทย์ตามข้อ 7 มีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญ ญั ติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2558 ทั่วราชอาณาจักร
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลักษณ์ วจนานวัช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในคํานิยามคําว่า “สารวัตร” ตามมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๕
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รคระบาดสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง สารวั ต ร
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
ข้อ ๓ แต่ ง ตั้ ง ให้ อ ธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ รองอธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในสั ง กั ด
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดกองสารวัตรและกักกัน และผู้เชี่ยวชาญ
ในสังกัดกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ แต่ ง ตั้ ง ให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในหน่ ว ยงานดั ง ต่ อ ไปนี้ ข องกรมปศุ สั ต ว์ เป็ น สารวั ต ร
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
(ก) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(๒) สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(ก) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) นิติกร
(๓) สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
(ก) ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
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(๔) สํานักกฎหมาย
(ก) ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย
(ข) นิติกร
(๕) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
(ก) ผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(ฉ) นิติกร
(๖) กองสารวัตรและกักกัน
(ก) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(ฉ) นิติกร
(๗) ด่านกักกันสัตว์
(ก) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิทยาศาสตร์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(๘) สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ก) ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(๙) สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ ๑ - ๑๔
(ก) ปศุสัตว์อําเภอ
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(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(๑๐) สํานักงานปศุสัตว์เขต
(ก) ปศุสัตว์เขต
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(ฉ) นิติกร
(๑๑) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(ก) ปศุสัตว์จังหวัด
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(๑๒) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
(ก) ปศุสัตว์อําเภอ
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
ข้อ ๕ กรณีตําแหน่งตามข้อ ๔ หากเป็นพนักงานราชการจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ปริญญาตรี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรของกรมปศุสัตว์ หรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
จากกรมปศุสัตว์
ข้อ ๖ แต่งตั้งให้อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง ผู้ตรวจราชการกรม และผู้เชี่ยวชาญ
ในสังกัดกรมประมง เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีอํานาจเฉพาะ
การกํ า กั บ ดู แ ลสั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ป ระเภทสั ต ว์ ส ะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บก ครั ส เตเชี ย น จระเข้ ตะโขง
ตะพาบน้ํา เต่า ปลา ปลิงทะเล พะยูน โพลีคีท แมวน้ํา โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก หอย
และอัลลิเกเตอร์
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ข้อ ๗ แต่ ง ตั้ ง ให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในหน่ ว ยงานดั ง ต่ อ ไปนี้ ข องกรมประมง เป็ น สารวั ต ร
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีอํานาจเฉพาะการกํากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์
ประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก ครัสเตเชียน จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้ํา เต่า ปลา ปลิงทะเล
พะยูน โพลีคีท แมวน้ํา โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก หอย และอัลลิเกเตอร์
(๑) กองตรวจการประมง
(ก) ผู้อํานวยการกองตรวจการประมง
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
(๒) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
(ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
(๓) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
(ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
(๔) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา
(ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
(๕) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา
(ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
(๖) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา
(ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
(๗) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา
(ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ง) เจ้าพนักงานประมง
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(๘) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
(ก) ผู้อํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ง) เจ้าพนักงานประมง
(๙) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
(ก) ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
(๑๐) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
(๑๑) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
(๑๒) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
(ก) ผู้อํานวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
(๑๓) กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
(ก) ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
(๑๔) กองกฎหมาย
(ก) ผู้อํานวยการกองกฎหมาย
(ข) นิติกร
(๑๕) สํานักงานประมงจังหวัด
(ก) ประมงจังหวัด
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
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(๑๖) สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ก) ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
(๑๗) สํานักงานประมงอําเภอ
(ก) ประมงอําเภอ
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
(๑๘) ด่านตรวจสัตว์น้ํา
(ก) ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา
(ข) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา
(ค) นักวิชาการประมง
(ง) เจ้าพนักงานประมง
ข้อ ๘ กรณีตําแหน่งตามข้อ ๗ หากเป็นพนักงานราชการจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และผ่ า นการฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต รที่ ก รมประมงกํ า หนด ซึ่ ง หลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว
ได้รับความเห็นชอบจากกรมปศุสัตว์
ข้อ ๙ ให้สารวัตรตามข้อ ๓ และข้อ ๖ มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ทั่วราชอาณาจักร
ข้อ ๑๐ ให้สารวัตรตามข้อ ๔ (๑) - (๖) และข้อ ๗ (๑) - (๑๔) มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ทั่วราชอาณาจักร
ข้อ ๑๑ ให้ ส ารวั ต รตามข้ อ ๔ (๗) - (๑๒) และข้ อ ๗ (๑๕) - (๑๘) มี อํ า นาจหน้ า ที่
ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคระบาดสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ภ ายในเขตพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
และในกรณี ที่มี คํ า สั่ง มอบหมายให้ ป ฏิบั ติ ง านในรู ป แบบชุด เฉพาะกิ จ ในพื้ นที่ อื่ น ให้ มีอํ า นาจหน้ า ที่
ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนําเข้า ส่งออก
หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ ประกอบมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต รวมทั้งวิธีการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ให้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
หมวด ๑
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์
เข้ามาในราชอาณาจักร
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร ให้ยื่นคําขอพร้อมเอกสาร
ประกอบคําขอต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้านั้น ผ่านทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์
โดยให้ยื่นคําขอก่อนที่จะนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ ทั้งนี้
ให้เอกสารประกอบคําขอ ประกอบด้วย
ก. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต
ข. กรณีไม่ได้ยื่นคําขอด้วยตนเองให้ส่งหนังสือมอบอํานาจและปิดอากรแสตมป์
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจมาด้วย
ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผู้ขออนุญาต (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
ง. สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองสถานกั ก กั น สั ต ว์ ห รื อ ที่ พั ก ซากสั ต ว์ เ อกชนภายหลั ง
การนําเข้า ซึ่งผ่านการตรวจรับรองตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ (กรณีผู้ขออนุญาตประสงค์จะนําสัตว์
หรือซากสัตว์ที่นําเข้าไปกักสังเกตอาการของโรคระบาดหรือตรวจโรคระบาด ณ สถานกักกันสัตว์
หรือที่พักซากสัตว์ที่มิใช่ของกรมปศุสัตว์)
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จ. กรณีเป็นการขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า
ต้องแนบสําเนาใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ หรือสําเนาใบอนุญาตทําการค้า
หรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ ประเภทเพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักร หรือประเภท
เพื่อการนําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี
ฉ. หลักฐานประกอบอื่นที่จําเป็นแล้วแต่กรณี
การยื่นคําขอและเอกสารประกอบคําขอตามวรรคแรก ไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่เป็นสัตว์หรือซากสัตว์
ที่นําติดตัวเข้ามา (Hand Carry) โดยอยู่ในดุลพินิจของสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า ซึ่งอนุโลมให้เจ้าของสัตว์
หรือซากสัตว์สามารถยื่นใบขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรขณะที่นําสัตว์หรือซากสัตว์
เข้ามาในราชอาณาจักรก็ได้ แต่ผู้ขออนุญาตต้องแสดงเอกสารประกอบคําขอตามที่สัตวแพทย์ประจําท่า
เข้ากําหนดครบถ้วน
ข้อ ๔ กรณี ที่ เ ป็ น การขออนุ ญ าตนํ า เข้ า ในราชอาณาจั ก รซึ่ ง สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ โ ดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการค้า ผู้ขออนุญาตนําเข้าต้องจัดให้มีการเชิญเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เพื่อเดินทางไป
ตรวจรั บ รองแหล่ ง ผลิ ต สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ดั ง กล่ า ว ณ ประเทศแหล่ ง กํ า เนิ ด สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ นั้ น
โดยกําหนดให้มีอายุการรับรองแหล่งผลิตสัตว์หรือซากสัตว์คราวละ ๓ ปี นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์
มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรอง เมื่อพ้นกําหนดอายุการรับรอง หากผู้ขออนุญาตยังคงมีความประสงค์
จะนําสัตว์หรือซากสัตว์จากแหล่งกําเนิดดังกล่าวเข้าในราชอาณาจักรต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
แหล่งผลิตสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นควรผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย อธิบดีกรมปศุสัตว์
มีอํานาจสั่งผ่อนผันการปฏิบัติได้ตามสมควร
ข้อ ๕ หากสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าตรวจสอบพบว่าคําขอและเอกสารประกอบคําขอ
ตามข้อ ๓ ไม่ถูกต้องครบถ้วน จําเป็นต้องเรียกเอกสารประกอบคําขอเพิ่มเติม หรือจําเป็นต้องหารือ
และได้รับการวินิจฉัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุ
ดังกล่าวผ่านทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์หรือโดยวิธีอื่นโดยไม่ชักช้า
หากสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ ๓
ถู ก ต้ อ งแล้ ว ให้ พิ จ ารณาว่ า สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ นั้ น ต้ อ งไม่ ไ ด้ นํ า มาจากท้ อ งที่ ที่ มี ก ารประกาศชะลอ
หรือประกาศห้ามการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ จากนั้นจึงจัดทําเอกสารใบแจ้งอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรเสนอต่อ
อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ หรื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บดี ก รมปศุ สัต ว์ ม อบหมายเพื่ อ พิ จ ารณาออกใบแจ้ ง อนุ มัติ ใ ห้ นํ า สั ต ว์
หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (Import Permit) พร้อมเงื่อนไขการนําเข้า (Requirement)
ใบแจ้งอนุมัติ ให้นํ าสัต ว์หรื อซากสัต ว์เข้ าในราชอาณาจั กรมี อายุ หกสิ บวัน นั บแต่ วันที่ อ อก
และให้ผู้รับอนุมัติจ่ายค่าธรรมเนียมใบคําขอ ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดให้แก่สัตวแพทย์ประจําท่าเข้า
แล้ ว รั บ ใบแจ้ ง อนุ มั ติ ใ ห้ นํ า สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ เ ข้ า ในราชอาณาจั ก รพร้ อ มเงื่ อ นไขการนํ า เข้ า ส่ ง ไปให้
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หน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ของประเทศที่จะนํา
สัตว์หรือซากสัตว์นั้นมา ในการนี้ให้ผู้รับอนุมัติลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับเอกสารจากสัตวแพทย์
ประจําท่าเข้าแล้วด้วย
ข้อ ๖ เมื่อใกล้วันที่สัตว์หรือซากสัตว์จะถูกลําเลียงมาถึงท่าเข้าให้ผู้รับอนุมัติแจ้งยืนยัน
รายละเอียดการนําเข้าต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเกี่ยวกับ
(๑) วัน เวลา ที่นําเข้า และ
(๒) เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือเที่ยวขบวนรถไฟ หรือทะเบียนยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสัตว์
หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
ข้อ ๗ ในการนํ า สิ น ค้ า ประเภทสั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ เ ข้ า ในราชอาณาจั ก รโดยการขนส่ ง
ทางอากาศยานหรือทางเรือ เจ้าของหรือผู้ควบคุมอากาศยานหรือเรือมีหน้าที่จะต้องแจ้งรายการสินค้า
ประเภทสัตว์หรือซากสัตว์ ที่บรรทุกมากับอากาศยานหรือเรือนั้นให้กับสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าทราบ
ก่อนที่อากาศยานหรือเรือนั้นจะเดินทางมาถึงท่าเข้า
ข้อ ๘ เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์เดินทางมาถึงท่าเข้าให้ผู้รับอนุมัติแสดงใบแจ้งอนุมัติให้นําสัตว์
หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์
(Health Certificate) ฉบับต้นฉบับ มีข้อความรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ของประเทศที่นําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมา
เพื่อใช้แสดงต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า
กรณี หนั ง สือ รั บรองสุ ข ภาพสัต ว์ หรื อ หนั ง สือ รั บรองสุ ข ศาสตร์ ซ ากสั ตว์ เ ป็น ภาษาอื่น ที่ ไม่ ใ ช่
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้รับอนุมัติดําเนินการให้มีการแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยผู้แปล
ลงลายมือชื่อรับรองข้อความที่แปลพร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แปล แล้วนํามาแสดง
ต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า
ข้อ ๙ ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าดําเนินการตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ที่มีการนําเข้ามา
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๓๒ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อได้ปฏิบัติตามความในวรรคแรกโดยครบถ้วนถูกต้อง และตรวจไม่พบว่าสัตว์หรือซากสัตว์
เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดแล้ว ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์
หรื อ ผู้ ที่ อ ธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ ม อบหมายเพื่ อ พิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตนํ า สั ต ว์ เ ข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
หรือใบอนุญาตนําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อมอบให้แก่ผู้นําเข้า พร้อมทั้งเก็บค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตดังกล่าว
ใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร
มีอายุเจ็ดวันนับแต่วันที่ออก
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ข้อ ๑๐ สัต ว์ ห รือ ซากสั ต ว์ ที่นํ า เข้า มาในราชอาณาจั ก รโดยปฏิบั ติ ไ ม่ค รบถ้ว นตามความ
ในหมวดนี้ อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ ห รื อ ผู้ ที่ อ ธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ ม อบหมายจะผ่ อ นผั น อนุ ญ าตให้ นํ า เข้ า
ตามเงื่อนไขที่กําหนดให้ก็ได้
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้นําเข้ารายใดได้รับใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาต
นําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว หากสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเห็นว่าในขณะนั้นกําลังมีโรคระบาด
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดในท้องที่ที่จะมีการนําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเข้ามา ให้สัตวแพทย์
ประจํ า ท่ า เข้ าเสนอต่ ออธิ บดี กรมปศุ สั ตว์ หรื อผู้ ซึ่ งอธิ บดี กรมปศุ สั ตว์ มอบหมายเพื่ อพิ จารณาสั่ งระงั บ
การนําเข้าดังกล่าว ในการนี้ผู้นําเข้ามีสิทธิรับคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว
หมวด ๒
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์
ออกนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะส่งสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารประกอบคํ า ขอต่ อ สั ต วแพทย์ ป ระจํ า ท่ า ออกผ่ า นทางระบบ
ออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ โดยให้เอกสารประกอบคําขอ ประกอบด้วย
ก. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต
ข. กรณีไม่ได้ยื่นคําขอด้วยตนเองให้แสดงหนังสือมอบอํานาจและปิดอากรแสตมป์
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
มาด้วย
ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผู้ขออนุญาต (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
ง. สําเนาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์เอกชนก่อนการส่งออก
ซึ่งผ่านการตรวจรับรองตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ (กรณีผู้ขออนุญาตแจ้งว่าจะนําสัตว์หรือซากสัตว์
ที่นําเข้าไปกักสังเกตอาการของโรคระบาดหรือตรวจโรคระบาด ณ สถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์
ที่มิใช่ของกรมปศุสัตว์)
จ. กรณีเป็นการขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการค้า
ต้อ งแนบสําเนาใบอนุญ าตทําการค้าหรือ หากํ าไรในลักษณะคนกลางซึ่ งสัต ว์ หรื อ สํ าเนาใบอนุ ญาต
ทําการค้า หรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ ประเภทเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรื อ ประเภท เพื่ อ การนํ า เข้ าในและส่ ง ออกนอกราชอาณาจัก ร แล้ ว แต่ กรณี หรือ ใบอนุญ าตขาย
จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ําเชื้อ สําหรับผสมพันธุ์ เอ็มบริโอ ประเภท
เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
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ฉ. ถ้าเป็นสัตว์ที่ต้องมีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมาย ต้องมีตั๋วรูปพรรณแสดงกรรมสิทธิ์
แนบคําขอสําหรับสัตว์ที่ส่งออกนั้นด้วย
ช. เอกสารอื่น เช่น หนังสืออนุญาตให้ส่งสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศไทยไปยัง
ประเทศปลายทาง และเงื่อนไขการนําเข้าสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศปลายทาง เป็นต้น
ข้อ ๑๓ ให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกดําเนินการตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะส่งออก
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๓๒ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับเงื่อนไขการนําเข้าของประเทศปลายทาง
เมื่อได้ปฏิบัติตามความในวรรคแรกโดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกเสนอ
ต่ อ อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ ห รื อ ผู้ ที่ อ ธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ ม อบหมายเพื่ อ พิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตนํ า สั ต ว์
ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรและหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์
หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์เพื่อมอบให้แก่ผู้ส่งออกสําหรับนําไปแสดงต่อหน่วยงานของรัฐบาล
ที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบสุ ข ภาพสั ต ว์ ห รื อ สุ ข ศาสตร์ ซ ากสั ต ว์ ข องประเทศปลายทางที่ จ ะนํ า สั ต ว์
หรือซากสัตว์นั้นไป และให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวจากผู้ส่งออก
ใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
มีอายุเก้าวันนับแต่วันที่ออก
ข้อ ๑๔ สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ที่ ผู้ ส่ ง ออกได้ รั บ ใบอนุ ญ าตนํ า สั ต ว์ อ อกนอกราชอาณาจั ก ร
หรือใบอนุญาตนําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรแล้ว ในกรณีที่สัตวแพทย์ประจําท่าออกสั่งระงับ
การส่งออก หรือไม่อาจส่งออกได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี ให้ผู้ส่งออกมีสิทธิรับคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว
ข้อ ๑๕ สัต ว์ ห รือ ซากสั ต ว์ ที่ ส่ง ออกนอกราชอาณาจั ก รโดยปฏิ บั ติ ไ ม่ค รบถ้ว นตามความ
ในหมวดนี้ อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ ห รื อ ผู้ ที่ อ ธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ ม อบหมายจะผ่ อ นผั น อนุ ญ าตให้ ส่ ง ออก
ตามเงื่อนไขที่กําหนดให้ก็ได้
หมวด ๓
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําสัตว์ผ่านราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์
ผ่านราชอาณาจักร
ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารประกอบคํ า ขอต่ อ สั ต วแพทย์ ป ระจํ า ท่ า เข้ า ผ่ า นทางระบบ
ออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ ก่อนกําหนดวันที่สัตว์หรือซากสัตว์จะมาถึงยังท่าเข้า
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ โดยให้เอกสารประกอบคําขอประกอบด้วย
ก. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต
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ข. กรณีไม่ได้ยื่นคําขอด้วยตนเองให้แสดงหนังสือมอบอํานาจและปิดอากรแสตมป์
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
มาด้วย
ค. สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละผู้ มี อํ า นาจลงชื่ อ แทน
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
ง. สําเนาหนังสือสั่งซื้อสินค้าของประเทศปลายทาง (Invoice) ฉบับภาษาอังกฤษ
จ. สําเนาหนังสืออนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในประเทศ (Import Permit)
ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลประเทศปลายทาง
ฉ. กรณี เ ป็ น การขออนุ ญ าตนํ า สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ผ่ า นราชอาณาจั ก รเพื่ อ การค้ า
ต้อ งแนบสําเนาใบอนุญ าตทําการค้าหรือ หากํ าไรในลักษณะคนกลางซึ่ งสัต ว์ หรื อ สํ าเนาใบอนุ ญาต
ทํ า การค้ า หรื อ หากํ า ไรในลั ก ษณะคนกลางซึ่ ง ซากสั ต ว์ ประเภทเพื่ อ การนํ า เข้ า ใน หรื อ ประเภท
เพื่อการนําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๑๗ การตรวจสอบและออกใบอนุญาตนํ าสัตว์ผ่ านราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนํ า
ซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าปฏิบัติตามความในหมวด ๑ โดยอนุโลม
เมื่ อ สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ เ คลื่ อ นย้ า ยจากท่ า เข้ า ไปถึ ง ยั ง ท่ า ออกให้ สั ต วแพทย์ ป ระจํ า ท่ า
ออกตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบอนุญาตนําสัตว์ผ่านราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์
ผ่า นราชอาณาจัก ร ว่า มีค วามถูก ต้อ งตรงกับ ที่ต รวจพบ แล้ว ควบคุม สัต ว์ห รือ ซากสัต ว์นั้น จนพ้น
เขตราชอาณาจัก ร จากนั้น ให้ล งลายมือ ชื่อ สัต วแพทย์ป ระจํา ท่า ออกลงในส่ว นท้า ยใบอนุญ าต
พร้อมบันทึกการปฏิบัติลงในระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์เป็นหลักฐาน
ไม่อนุญาตให้มีการเปิดหรือเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักร ยกเว้น
กรณี เ กิ ด เหตุ สุ ด วิ สั ย บางประการทํ า ให้ ต้ อ งมี ก ารเปิ ด ภาชนะบรรจุ ซ ากสั ต ว์ ซึ่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจะต้ อ ง
ดําเนินการภายใต้คําสั่งและการควบคุมของสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจําท่าออกแล้วแต่กรณี
อย่างใกล้ชิด และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจําท่าออก
รายงานให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบ
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นควรผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ให้อธิบดี
กรมปศุสัตว์มีอํานาจสั่งผ่อนผันวิธีปฏิบัติบางประการได้
หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๙ คํ า ขอ ใบแจ้ ง อนุ มั ติ ใบอนุ ญ าต หนั ง สื อ มอบอํ า นาจ ให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่
กรมปศุสัตว์กําหนด
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ข้อ ๒๐ การที่จะขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขประกอบการนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
(Requirement) ผู้ นํ า เข้ า ต้ อ งมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ความประสงค์ จ ากหน่ ว ยงานของรั ฐ บาลที่ มี ห น้ า ที่
ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ของประเทศที่จะนําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาแสดงต่อ
สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเพื่อเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณา
ข้อ ๒๑ หากผู้รับอนุญาตทําใบอนุญาตสูญหายให้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่
ซึ่งตนได้ทําเอกสารสูญหาย และให้นําใบรับแจ้งความเอกสารสูญหายมาแสดงต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า
หรือท่าออกแล้วแต่กรณี เพื่อขอให้ออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายไปนั้น
ในกรณี ที่ ข้ อ ความในใบอนุ ญ าตเลอะเลื อ นในจุ ด ที่ สํ า คั ญ ให้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตนํ า ใบอนุ ญ าต
ฉบับดังกล่าวมาแสดงต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือท่าออกแล้วแต่กรณี เพื่อขอให้ออกใบแทนใบอนุญาต
ที่มีข้อความเลอะเลือนนั้น
ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือท่าออกแล้วแต่กรณี ประทับคําว่า “ใบแทน” สีแดงไว้บนมุมขวา
ด้านบนของใบแทนใบอนุญาตนั้น
ข้อ ๒๒ กรณี ที่ผู้รั บอนุญาตนํ าสัต ว์เข้ ามาพักในสถานกัก กัน สัตว์ หรื อ นําซากสัต ว์เข้ าพั ก
ในที่พักซากสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เพื่อรับการตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคระบาดจากสัตวแพทย์หลังการนําเข้า
หรือก่อนการส่งออก ผู้รับอนุญาตต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาหรือส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักรให้แก่สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือท่าออกแล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
อยุทธ์ หรินทรานนท์
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดท่าเข้าและท่าออก
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ในการเคลื่อนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ข้ อ ๓ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่ อ ง กํ า หนดท่ า เข้ า และท่ า ออก ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคระบาดสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวั น ที่
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
“ข้อ ๓ กําหนดให้ ศูนย์บริ หารจัด การด่านตรวจสัตว์น้ํ าเขตและด่านตรวจสั ตว์น้ํา สังกั ด
กรมประมงที่มีชื่อและอาณาเขตดังต่อไปนี้ เป็นท่าเข้าและท่าออกสําหรับนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่ งสัต ว์หรื อซากสั ตว์ประเภทสั ตว์ สะเทินน้ํ าสะเทิ นบก ครัส เตเชียน จระเข้ ตะโขง
ตะพาบน้ํา เต่า ปลา ปลิงทะเล พะยูน โพลีคีท แมวน้ํา โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก หอย และ
แอลลิแกเตอร์ ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดอื่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่กรมประมงรับผิดชอบ
(1) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 1 (เชียงราย) มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้อ งที่อําเภอ
แม่ฟ้าหลวงอําเภอแม่สาย อําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ และอําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
(2) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอแม่อาย อําเภอฝาง
อําเภอไชยปราการ อําเภอเชียงดาว และอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
(3) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตาก มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าสองยาง อําเภอแม่ระมาด อําเภอแม่สอด อําเภอพบพระ และ
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
(4) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในท้ อ งที่ อํ า เภอพนมดงรั ก อํ า เภอกาบเชิ ง อํ า เภอสั ง ขะ และอํ า เภอบั ว เชด
จังหวัดสุรินทร์
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(5) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอน้ํายืน อําเภอนาจะหลวย อําเภอบุณฑริก อําเภอสิรินธร
อําเภอโขงเจียม อําเภอศรีเมืองใหม่ อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอนาตาล และอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
(6) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดมุกดาหาร มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอหว้านใหญ่ อําเภอเมืองมุกดาหาร และอําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร
(7) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนครพนม มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอบ้านแพง อําเภอท่าอุเทน อําเภอเมืองนครพนม และอําเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม
(8) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดหนองคาย มี อาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟหนองคาย และ
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสังคม อําเภอศรีเชียงใหม่
อําเภอท่าบ่อ อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอโพนพิสัย และอําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
(9) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) มีอาณาเขตตามเขต
ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย และเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และอําเภอเมืองสมุทรปราการ
อําเภอพระประแดง และอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
(10) ด่านตรวจสัตว์น้ําลาดกระบัง มีอาณาเขตตามเขตสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
(11) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(12) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานดอนเมือง มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานดอนเมือง
และเขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
(13) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสมุทรสาคร มีอาณาเขตตามเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
(14) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือแหลมฉบัง และอําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
(15) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสระแก้ว มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟอรัญประเทศ และ
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตาพระยา อําเภอโคกสูง
อําเภออรัญประเทศ และอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
(16) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดจันทบุรี มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสอยดาว และอําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี
(17) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตราด มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองตราด อําเภอบ่อไร่ และอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
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(18) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดกาญจนบุรี มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอไทรโยค อําเภอทองผาภูมิ และ
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(๑9) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกบางสะพาน
และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี
อําเภอสามร้อยยอด อําเภอกุยบุรี อําเภอเมือง อําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพาน และอําเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๒0) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 3 (สงขลา) มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกสงขลา
และอําเภอเมืองสงขลา และอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
(๒1) ด่านตรวจสัต ว์น้ําสะเดา มีอาณาเขตตามเขตตํ าบลทุ กตําบลซึ่งมี อาณาเขตติ ดต่อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสะเดา ยกเว้นตําบลทุ่งหมอ ตําบลท่าโพธิ์ และตําบลปาดังเบซาร์
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่
อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
(๒2) ด่านตรวจสัตว์น้ําปาดังเบซาร์ มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ และเขตตําบล
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่ตําบลทุ่งหมอ ตําบลท่าโพธิ์ และตําบลปาดังเบซาร์
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
(๒3) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
(24) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดระนอง มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกระนอง และตามเขต
ตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอกระบุรี อําเภอละอุ่น และ
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
(๒5) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดภูเก็ต มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต
และอําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(๒6) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสตูล มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอควนโดน และอําเภอเมืองสตูล และอําเภอละงู จังหวัดสตูล
(๒7) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนราธิวาส มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟสุไหงโก - ลก และ
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงโก - ลก
และอําเภอแว้ง และอําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส”
ข้อ 3 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ข้ อ ๔ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดท่าเข้าและท่าออก ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘
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“ข้อ ๔ กําหนดให้สํานักงานประมงจังหวัดในท้องที่ที่ไม่มีด่านตรวจสัตว์น้ําที่มีชื่อและอาณาเขต
ดังต่อไปนี้ เป็นท่าเข้าและท่าออกสําหรับนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
ประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก ครัสเตเชียน จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้ํา เต่า ปลา ปลิงทะเล
พะยูน โพลีคีท แมวน้ํา โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก หอย และแอลลิแกเตอร์ ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดอื่น
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กรมประมงรับผิดชอบ
(1) สํานักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติ ด ต่ อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในท้ อ งที่ อํ า เภอปาย อํ า เภอปางมะผ้ า อํ า เภอเมื อ ง อํ า เภอขุ น ยวม
อําเภอแม่ลาน้อย อําเภอแม่สะเรียง และอําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(2) สํานักงานประมงจังหวัดน่าน มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสองแคว อําเภอทุ่งช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอบ่อเกลือ
อําเภอแม่จริม อําเภอเวียงสา และอําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
(3) สํานักงานประมงจังหวัดเลย มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอนาแห้ว อําเภอด่านซ้าย อําเภอภูเรือ อําเภอท่าลี่ อําเภอเชียงคาน
และอําเภอปากชม จังหวัดเลย
(4) สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
(5) สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
(6) สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอบ้านโคก อําเภอฟากท่า และอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
(7) สํานักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอภูสิงห์ อําเภอขุนหาญ และอําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
(8) สํานักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองบึงกาฬ อําเภอปากคาด อําเภอบุ่งคล้า และอําเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ
(9) สํานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอละหานทราย และอําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
(10) สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
(11) สํานักงานประมงจังหวัดระยอง มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
และเขตท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง
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(12) สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอาณาเขตตามเขตอําเภอบางปะกง และอําเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(13) สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
(14) สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
(15) สํานักงานประมงจังหวัดยะลา มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
(16) สํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด กระบี่ มี อ าณาเขตตามเขตท่ า อากาศยานนานาชาติ ก ระบี่
และเขตท่าเรือน้ําลึกกระบี่ จังหวัดกระบี่
(17) สํานักงานประมงจังหวัดตรัง มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือกันตัง จังหวัดตรัง
(18) สํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี อ าณาเขตตามเขตท่ า อากาศยานนานาชาติ
สุราษฎร์ธานี เขตท่าอากาศยานนานาชาติสมุย และอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(19) สํานักงานประมงจังหวัดปัตตานี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ลักษณ์ วจนานวัช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ภาคผนวก ซ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฎกระทรวง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วาดวยการนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๕๔๔๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติโรค
สํานัก๒๔๙๙
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติที่มีบทบั
สํานัญกญั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ระบาดสัตว พ.ศ.
อันเปนพระราชบั
ติบางประการเกี่ยวกักบาการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัสํตานัิแกหงานคณะกรรมการกฤษฎี
งกฎหมาย รัฐมนตรีวกาา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ออกกฎกระทรวงไว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความใน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัสํตาิโนัรคระบาดสั
ตว พ.ศ. ๒๔๙๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข อกา๒ การนํ า เขสําานันํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ออก หรือนํา ผา นราชอาณาจั
กรซึ่งสํสัาตนักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรื อ ซากสัต ว ใ ห กา

ปฏิบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑
การนําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข อ ๓ ผู ใ ดประสงค จ ะนํ า สั ต ว ห รื อ ซากสั ต ว เ ข า ในราชอาณาจั ก ร ให ป ฏิ บั ติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดังตอไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใหยื่นคําขอตอสัตวแพทย
ประจําทสําานัเขกางานคณะกรรมการกฤษฎี
นั้น เวนแตจะนําเขาทางอื
สํานั(๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา ่นซึ่งมิใชทา
เขา ใหยื่นคําขอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตวเขาในราชอาณาจั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๒)กาการยื่นคําขอสําให
ื่นกอนนําสัตวหรือซากสั
กรไมนอยกวา กา
เจ็ดวัน แตถาเปนสัตวหรือซากสัตวที่นําติดตัวเขามา จะยื่นคําขอขณะนําสัตวหรือซากสัตวนั้นเขา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาก็ได
(๓)กา หากผูขอนําสํเขานัาประสงค
จะนําสัตวหรือซากสั
กกันสัตวหรือที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตวไปยังสถานกั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พักซากสัตวที่มิใชของกรมปศุสัตว สถานกักกันสัตวหรือที่พักซากสัตวนั้นจะตองไดรับการตรวจ
รับรองตามระเบี
สัตว กา
สํานัยกบของกรมปศุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข อกา๔ เมื่ อ สั ต วแพทย
ป ระจํ า ทา เขา รั บ คํากขอและตรวจเอกสารหรื
อ หลั ก ฐาน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประกอบการนําเขาตามขอ ๓ ถูกตองแลว ใหพิจารณาวาสัตวหรือซากสัตวนั้นตองไมไดมาจาก
านักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อพิจารณา
ทองที่ที่มีหรือสํสงสั
วามีโรคระบาด แลวจึกงา เสนอตออธิสํบาดีนัหกงานคณะกรรมการกฤษฎี
รือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ออกใบแจ ง อนุ มั ตกิานํ า สั ต ว ห รื อสํซากสั
ต ว เ ข า ในราชอาณาจั
นไขการนํ า เข า กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก รพร อ มเงื
สํานั่ อกงานคณะกรรมการกฤษฎี
(Requirement) ตามที่กรมปศุสัตวกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๕ ใหผูนําเขาที่ไดรับใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แจงยืนยันรายละเอียกดการนํ
าเขาตสํอาสันัตกวแพทย
ประจําทาเขาเกีก่ยาวกับ
(๑) วัน เวลา ที่นําเขา และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือเที่ยวขบวนรถไฟ หรือทะเบียนยานพาหนะที่ใ ช
บรรทุกสัตวหรือซากสั
กร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาตวเขาในราชอาณาจั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๖ ในการนําสินคากประเภทสั
ตวหสํารืนัอกซากสั
ตวเขาในราชอาณาจั
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
า
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรโดยการ
ขนสงทางอากาศยานหรือทางเรือ เจาของอากาศยานหรือเจาของเรือจะตองแจงรายการสินคา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตวที่บรรทุสํกามากั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประเภทสัตวหรือซากสั
บอากาศยานหรือเรืกอานั้น ใหกับสัตสํวแพทย
ประจําทาเขา กา
ทราบกอนที่อากาศยานหรือเรือนั้นจะเดินทางมาถึงทาเขา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๗ ในกรณีที่นําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักรโดยยานพาหนะใด ๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะนําสัตวหรือซากสัตวนั้นลงจากยานพาหนะไดตอเมื่อสัตวแพทยประจําทาเขานั้นไดตรวจและ
อนุญาตแลว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอก๘า ใหผูนําสัตสํวาหนักรืงานคณะกรรมการกฤษฎี
อซากสัตวเขาในราชอาณาจั
อรับรองสุขภาพ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรแสดงหนั
สํานังกสืงานคณะกรรมการกฤษฎี
สัตวหรือหนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว ซึ่งออกโดยสัตวแพทยผูมีอํานาจหนาที่ของประเทศที่
สํานักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ประจําทาเขสําานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นําสัตวหรือซากสั
วนั้นมายื่นตอสัตวแพทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําผนัูกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอก๙า เมื่อนําสัตสํวานัหกรืงานคณะกรรมการกฤษฎี
อซากสัตวลงจากยานพาหนะแล
ว ให
ําเขานําสัตวหรือ กา

ซากสัตวนั้นไปยังสถานกักกันสัตวหรือที่พักซากสัตวของทาเขา หรือสถานกักกันสัตวหรือที่พักซาก
สัตวเพื่อการนํสําานัเขกงานคณะกรรมการกฤษฎี
าที่กรมปศุสัตวรับรองกา หรือสถานกัสํกานักักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สัตวหรือที่พักซากสัตกาวที่สัตวแพทย
ประจําทาเขากําหนดเพื
ระจําทาเขาตรวจโรคกและทํ
ยบของ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อใหสัตวแพทย
สํานักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าลายเชืสํ้อาโรคตามระเบี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรมปศุสัตว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๐ ในกรณีที่สัตวแพทยประจําทาเขามีความสงสัยโดยมีเหตุอันสมควรวา
สัตวหรือซากสัตวทกี่นาําเขารายใดมีสํเาชืนั้อกโรคระบาด
หรือมาจากฝู
หรือไมมี กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสัตวที่เปนสํโรคระบาด
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือรับรองสุขภาพสัตวหรือหนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว กํากับมาพรอมกับสัตวหรือซาก
สํานัอกมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตวหรือหนังสํสืาอนัรักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
สัตวที่นําเขา หรื
หนังสือรับรองสุขภาพสั
รองสุขศาสตรซากสัตกวาแตการรับรอง
นั้นไมครบถวน หรือไมตรงตามเงื่อนไขการนําเขา (Requirement) ตามที่กรมปศุสัตวกําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สัตวแพทยประจําทาเขากักสัตวนั้นไวเพื่อพิสูจนไดเปนเวลาไมเกินหกสิบวัน หรือกักซากสัตวนั้นไว
เพื่อพิสูจนไดเสํปานันกเวลาไม
เกินสิบวัน กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอกา๑๑ เมื่อสัตสํวแพทย
ประจําทาเขาไดตรวจหนั
งสือรับสํรองสุ
ขภาพสัตวหรือ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
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หนังสือรับรองสุขศาสตร
งตามขอ ๘ และไดดํากเนิ
หรือขอ ๑๐ แลว กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ซากสัตว ถูสํากนัตกองานคณะกรรมการกฤษฎี
า นการตามขสํอานั๙กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหเสนอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตใหนําสัตวหรือซากสัตว
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เขาในราชอาณาจั
ร เว นแตในกรณี ที่สกั ตา วหรือซากสัสํตานัวนกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ั้น เป นโรคระบาดหรือกพาหะของโรค
ระบาดใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๒ สัตวหรือซากสัตวที่นําเขาโดยปฏิบัติไมครบถวนตามความในหมวดนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะผอนผันอนุญาตใหนําเขาตามเงื่อนไขที่กําหนดใหก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๓ สัตวหรือซากสัตวที่อยูในระหวางการกักตรวจตามขอ ๑๐ ใหเจาของเปน
ผูควบคุมดูแลรัสําบนัผิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดชอบและออกคาใชจกายเองทั
้งสิ้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
า
ขอก๑๔
ําเขารายใดไดรับใบแจกางอนุมัตินําสัตสํวานัหกรืงานคณะกรรมการกฤษฎี
อซากสัตวเขาใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ในกรณีสํทาี่ผนัูนกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชอาณาจักรแลว หากสัตวแพทยประจําทาเขาเห็นวาในขณะนั้นกําลังมีโรคระบาดหรือมีเหตุอัน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าสัตวหรือสํซากสั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ประจําทา
ควรสงสัยวามีสํโารคระบาดในท
องที่ที่จะมีกการนํ
ตวนั้นเขามา ใหสัตวแพทย
เขาเสนอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งระงับการนําเขานั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๕ ผูใดประสงคจะนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักรใหปฏิบัติ
ดังตอไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑)กาใหยื่นคําขอตสํอานัสักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
วแพทยประจําทาออกกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) ถ า เป น สั ต ว ที่ ต อ งมี ตั๋ ว รู ป พรรณตามกฎหมายต อ งมี ตั๋ ว รู ป พรรณแสดง
สํานัากขอสํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้นทุกตัว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมสิทธิ์แนบคํ
าหรับสัตวที่ขอนําออกนั
(๓) ใหนําสัตวหรือซากสัตวไปยังสถานกักกันสัตวหรือที่พักซากสัตวของทาออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือสถานกักกันสัตวหรือที่พักซากสั
ตวเพื่อการสงออกที่กรมปศุสัตวรับรองสํหรื
อสถานกักกันสัตว
หรือที่พักซากสั
ที่สัตวแพทยประจําทากออกกํ
าหนด สํเพืานั่อกให
สัตวแพทยประจําทกาาออกตรวจโรค
สําตนักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
งานคณะกรรมการกฤษฎี
และทําลายเชื้อโรคหรือจัดการอยางอื่นใดตามระเบียบของกรมปศุสัตว เวนแตในกรณีของซาก
สัตวซึ่งมีหลักฐานแสดงว
้อโรคแลว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าไดจัดการทํ
สํานัากลายเชื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) สั ต ว หรือ ซากสัต วที่ อยูในระหว างการจัด การตาม (๓) ให เจ าของเป น ผู
กา ้งสิ้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ควบคุมดูแลรัสํบาผินัดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชอบและออกคาใชจายเองทั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เมื่อไดดสํําาเนิ
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
า สัตวแพทยสํปาระจํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอก๑๖
การตามขอ ๑๕ แลวกให
าทาออกที่รับคํา กา

ขอนํา สัต ว หรือ ซากสัต ว ออกนอกราชอาณาจั กรเสนอต ออธิบ ดี หรือผูซึ่งอธิ บ ดี มอบหมายเพื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาออกใบอนุญาตใหนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักรและออกหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตวหรือหนักงสืา อรับรองสุขศาสตร
ซากสัตว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๗ สัตวหรือซากสัตวที่เจาของไดรับอนุญาตใหนําออกนอกราชอาณาจักรได
แลว ในกรณีทสํี่สานััตกวแพทย
ประจําทาออกสัก่งาระงับการนําออก
หรือไมอาจนําออกไดดกาวยเหตุใด ๆ ก็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดี ใหเจาของรับคืนเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหนําออกได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การนําสัตวหกรืาอซากสัตวผา นราชอาณาจั
กร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๘ การนําสัตวหรือซากสัตวผานราชอาณาจักร ใหปฏิบัติตามความในหมวด
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ และหมวด สํ๒านัโดยอนุ
โลม
ในกรณีที่อธิบดีเห็นควรผอนผันเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย ใหอธิบดีมีอํานาจสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผอนผันวิธีปฏิบัติการบางอยางได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๔
าขอและใบอนุญาต กา
สํานักคํงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๙ คําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ใหทําตามแบบของกรมปศุสัตว
สวนใบแจงอนุมัตินกําาสัตวหรือซากสั
เขาในหรือผานราชอาณาจั
รองสุขภาพสัตว กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัตกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กร หนังสืสํอานัรักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร ซากสัตว สําหรับสัตวหรือซากสัตวที่นําออกนอกราชอาณาจักรและ
กา
านัใกชงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบอนุญาตใหสํนาํานัเขกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นําออก หรือนําผานราชอาณาจั
กร สํให
แบบพิมพของกรมปศุกสา ัตว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใหไว ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ชูชสํีพานักหาญสวั
สดิ์
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ประกาศกระทรวงทรั
พยากรธรรมชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสิง่ แวดลอม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าหนาทีสํ่ตาามพระราชบั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เรื่อง แตงตั้งพนักกงานเจ
ญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที
งตั้งเจาหนาที่หนวยงานอื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่เปนการสมควรแต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่นที่มิไดสังสํกัานัดกกระทรวง
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มครองสัตสํวาปนัากงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบั
ญญัติสงวนและคุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหเหมาะสมกั
บ
สถานการณในปจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ยอํานาจตามความในมาตรา
๕ แหสํงาพระราชบั
ญญัติอุทยานแหกางชาติ พ.ศ.
สํานัอาศั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๕๐๔ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตสิ งวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิสํ่งาแวดล
อมออกประกาศไว กดัางตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แลวใน
๑ บรรดาประกาศ ขกอา บังคับ และคํสําานัสัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
อืน่ ใด ในสวนทีก่ าํ หนดไว

ประกาศนี้หรือซึ่งขัดกหรื
้ ใหใชประกาศนี้แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อแยงกับประกาศนี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒ แตงตั้งใหผูดํารงตํ
นพนักงานเจาหนาที่ตกาม
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาแหนงตอไปนี
สํานั้ เป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕๓๕
๒.๑ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
(๒)กา นายอําเภอ ปลั
าเภอ ปลัดอําเภอผูเปกนา หัวหนาประจํสําากินั่งกอํงานคณะกรรมการกฤษฎี
าเภอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัดกอํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) กํานัน ผูใหญบาน
สํานั(๔)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นายกเทศมนตรี ปลักาดเทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒.๒ กองทัพบก
แมทัพภาค
สํานั(๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ผูบัญชาการกองพล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓)กา ผูบัญชาการมณฑล
(๔) ผูบังคับการจังหวัดทหารบก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) ผูอํานวยการกองยุทธการ กองทัพสํภาค
(๖)กาผูอํานวยการกองกิ
จการพลเรือน กองทักพาภาค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(๗)กา ผูบังคับการกรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๘) ผูบังคับกองพัน
สํานั(๙)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูบังคับกองรอย กา
(๑๐) ผูบังคับการกรมทหารพราน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๑) ผูบังคับกองรอยทหารพราน
ผูบังคับชุดปฏิบัตกิกาาร
สํานั(๑๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒.๓ กองทัพเรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑)กาผูบังคับการเรืสําอนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ผูควบคุมเรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ผูบังคับหนวยทหารเรือ
๒.๔กากรมประมง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) อธิบดี รองอธิบดี ผูตรวจราชการกรม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แผน (งานประมง)
(๒) ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการดานการประมง ผูอํานวยการสํานักวิจัยและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง ผูอํานวยการสํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พัฒนาประมงน้ําจืดกผูาอํานวยการสํสําานันักกวิงานคณะกรรมการกฤษฎี
จัยและพัฒนาประมงชายฝ
านักวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเล
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
การประมง ผูอํานวยการกอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา ผูอํานวยการกองพัฒนา
อุตสาหกรรมสัตวนาํ้ กาผูอํานวยการกองประมงต
างประเทศ ผูอกําานวยการกองแผนงาน
ผูอํานวยการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา เลขานุการกรม
สํานั(๓)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัวนกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูอํานวยการสถาบักนา ผูอํานวยการส
ผูอํานวยการศูนย นักกวิาชาการประมง
นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร เจาหนาที่บริหารงานประมง เจาพนักงานประมง เจาหนาที่ประมง นิติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กร และขาราชการสังกัดสํานักบริหารจัดการดานการประมงในตําแหนง นักเดินเรือ นายทายเรือ
นายชางกลเรือสําชนัากงเครื
่องมือ เจาหนาที่บกริาหารงานสื่อสาร
าพนักงานสื่อสาร เจาหน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัเจกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าที่ธุรการ ที่
สังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมประมง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เจาหนาที่บสํริาหนัการงานทั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๔)กาประมงจังหวัสํดานัเจกงานคณะกรรมการกฤษฎี
าหนาที่บริหารงานประมง
่วไป
นักวิชาการประมง เจาพนักงานประมง เจาหนาที่ประมง เจาหนาที่บริหารงานธุรการ เจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธุรการ เจาหนาที่สถิติ ที่สังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาคประจําจังหวัด หรืออําเภอ หรือกิ่งอําเภอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๓ แตงตั้งใหขาราชการกรุงเทพมหานครผูดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปน
สําานัทีก่ตงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
พนักงานเจาหน
ามพระราชบัญญัติสงวนและคุ
มครองสั
วปา พ.ศ. ๒๕๓๕ กา
(๑) ผูอํานวยการสํานักเทศกิจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒)การองผูอํานวยการสํ
านักเทศกิจ
(๓) ผูอํานวยการกองตรวจการเทศกิจสําผูนัอกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
นวยการกองบังคับการเทศกิ
จใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
สังกัดสํานักเทศกิจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(๔)กาหัวหนาฝายในกองตรวจการเทศกิ
จ หัวหน
บการเทศกิจใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าฝายในกองบั
สํานังกคังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สังกัดสํานักเทศกิจ
สํานั(๕)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นิติกร เจาพนักงานปกครอง
พนักสํงานปกครอง
เจาหนาที่ปกครองระดั
บ๓
ขึ้นไป ในกองตรวจการเทศกิจและกองบังคับการเทศกิจ ในสังกัดสํานักเทศกิจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) ผูอํานวยการเขต
ผูชวยผูอํานวยการเขต
สํานั(๗)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๘) หัวหนาฝายเทศกิจในสํานักงานเขต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๙)กาเจาพนักงานปกครอง
พนักงานปกครองกาและเจาหนาทีสํ่ปานักครอง
ระดับ ๓
ขึ้นไป ในฝายเทศกิจ ในสังกัดสํานักงานเขต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอก๔า ใหพนักงานเจ
หนาที่ตามขอ ๒ และขกอา ๓ มีอํานาจหน
่ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๔.๑ พนักงานเจาหนาที่ตามขอ ๒.๑ ขอ ๒.๒ และขอ ๒.๓ มีอํานาจหนาที่ในการ
จับกุมปราบปรามผู
กระทําความผิดตามพระราชบั
ญญัตสํิอาุทนัยานแห
งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายในเขตทองที่รับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักาทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าที่ปฏิบัติกสํารตาม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔.๒กาพนักงานเจาสํหน
่ตามขอ ๒.๔ มีอํานาจหน
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีอํานาจหนาที่ในการจับกุม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ภายในเขตทองที่
รับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔.๓ พนักงานเจาหนาที่ตามขอ ๓ มีอํานาจหนาที่ในการจับกุมปราบปราม
สําดนักตามพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัตกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผูกระทําความผิ
ญญัติสงวนและคุ
มครองสั
ปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายในเขตท
องที่
รับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑

นประกาศในราชกิกจาจานุเบกษา
๕ ประกาศนี้ใหใชกบาังคับตั้งแตวันสํถัานัดกจากวั
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนตนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกาศ ณ วัสํนานัทีก่ ๓๐
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

สุวทิ ย คุณกิตติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ง่ แวดลอม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําและสิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑
รก.๒๕๔๗/พ๑๑๑ง/๑/๕ ตุลาคม ๒๕๔๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๓๘๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๐๐) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒ ให้ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดํารงตําแหน่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในอาหารทุกชนิด
ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข
(๔) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นความปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ผ ลของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ด้านสาธารณสุข
(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร
(๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร
(๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข
(๘) ผู้อํานวยการสํานักอาหาร
(๙) ผู้อํานวยการสํานักด่านอาหารและยา
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(๑๐) ผู้อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ
(๑๑) ผู้อํานวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น
(๑๒) นักวิชาการอาหารและยา
(๑๓) เภสัชกร
ข้อ ๔ ให้ ข้ า ราชการกรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ อ ไปนี้
เป็ น พนักงานเจ้ า หน้า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญญั ติ อ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในอาหารทุ ก ชนิ ด
ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค
(๒) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(๓) ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป
(๔) หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ สํานักโรคติดต่อทั่วไป
(๕) หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา สํานักโรคติดต่อทั่วไป
(๖) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปีขึ้นไป สํานักโรคติดต่อทั่วไป
(๗) ผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ติดต่อ
(๘) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปีขึ้นไป สํานักโรคไม่ติดต่อ
(๙) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๑๐) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปีขึ้นไป สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๑๑) ผู้อํานวยการสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
(๑๒) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปีขึ้นไป สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
(๑๓) ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒
(๑๔) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปีขึ้นไป และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชํานาญการขึ้นไป สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒
(๑๕) ผู้อํานวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(๑๖) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปีขึ้นไป สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(๑๗) นิ ติ ก ร ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก ารซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ปี ขึ้ น ไป สั ง กั ด
กรมควบคุมโรค
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ข้อ ๕ ให้ ข้ า ราชการกรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ อ ไปนี้
เป็ น พนักงานเจ้ า หน้า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญญั ติ อ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในอาหารทุ ก ชนิ ด
ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) อธิบดีกรมอนามัย
(๒) รองอธิบดีกรมอนามัย
(๓) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล)
(๔) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
(๕) ผู้อํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
(๖) ผู้อํานวยการสํานักโภชนาการ
(๗) ผู้อํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
(๘) นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
(๙) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพ
(๑๐) นัก วิ ช าการสาธารณสุ ข ตั้ ง แต่ ระดั บ ปฏิ บั ติก ารขึ้ น ไป ประจํ า กลุ่ ม อนามั ย แม่แ ละเด็ ก
สํานักส่งเสริมสุขภาพ
(๑๑) ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ เฉพาะในเขตจังหวัดที่ตนมีอํานาจดูแลและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ
(๑๒) นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ ที่ผู้อํานวยการ
ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ มอบหมายเฉพาะในเขตจังหวัดที่ตนมีอํานาจดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ข้อ ๖ ให้ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดํารงตําแหน่ง
ต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในอาหารทุกชนิด
ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๓) ผู้อํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
(๔) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
(๕) นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชํ า นาญการขึ้ น ไป สํ า นั ก คุ ณ ภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร
(๖) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
(๗) เภสัชกร ตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติราชการในจังหวัด
ยกเว้ น กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
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พระราชบัญ ญัติอ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพาะในเขตจังหวัด ที่ต นมีอํ านาจหน้าที่ ดูแ ลและรั บผิด ชอบ
ในการปฏิบัติราชการ ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(๒) นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๓) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๔) เภสัชกร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๕) เภสัชกร โรงพยาบาลของรัฐ
(๖) นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในกลุ่ ม งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๗) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน
หรืออาวุโส ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๘) สาธารณสุขอําเภอ
(๙) นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ
สถานีอนามัย
(๑๐) นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ แพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ
(ประเภทวิชาการ) หรือตั้งแต่ระดับปฎิบัติงานหรือชํานาญงานหรืออาวุโส (ประเภททั่วไป) ที่ปฏิบัติงาน
ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัย
ข้อ ๘ ให้ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อ ไปนี้
เป็ น พนักงานเจ้ า หน้า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญญั ติ อ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในอาหารทุ ก ชนิ ด
ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๒) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษประจําสํานักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
(๔) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ สํานักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
(๕) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
(๖) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(๗) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ สํานักคดีทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ ๙ ให้ ข้ า ราชการกรมศุ ล กากร กระทรวงการคลั ง ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพาะในกรณีการนําหรือ
สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ
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(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
(๕) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๖) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๗) ผู้อํานวยการสํานักสืบสวนและปราบปราม
(๘) นายด่านศุลกากรทุกแห่ง
(๙) ผู้อํานวยการส่วน ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่ายนักวิชาการศุลกากร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
ขึ้นไป และนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ที่สังกัดสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ สํานักงาน
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สํานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ สํานักสืบสวนและปราบปราม ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองและด่านศุลกากร
ทุกแห่ง ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร หรือการสั่งการตรวจอาหารที่นําหรือสั่งเข้ามา
ในราชอาณาจักร หรือการควบคุมตรวจปล่อยสินค้าประเภทอาหารที่นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
หรือการสืบสวนและปราบปราม
ข้อ ๑๐ ให้ ข้ า ราชการและพนั ก งานราชการกรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์ สัตว์แปรรูป และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
(๑) อธิบดีกรมปศุสัตว์
(๒) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(๓) ผู้อํานวยการสํานัก
(๔) ผู้อํานวยการกอง
(๕) ผู้อํานวยการสถาบัน
(๖) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
(๗) ปศุสัตว์เขต
(๘) ปศุสัตว์จังหวัด
(๙) ปศุสัตว์อําเภอ
(๑๐) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์
(๑๑) นายสัตวแพทย์
(๑๒) นักวิชาการสัตวบาล
(๑๓) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๑๔) นักวิทยาศาสตร์
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(๑๕) นักจัดการงานทั่วไป
(๑๖) นิติกร
(๑๗) สัตวแพทย์
(๑๘) เจ้าพนักงานสัตวบาล
ข้อ ๑๑ ให้ข้าราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งดํารงตําแหน่ งต่อ ไปนี้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
สัตว์น้ํา สัตว์น้ําแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา
(๑) อธิบดีกรมประมง
(๒) รองอธิบดีกรมประมง
(๓) ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง
(๔) ผู้อํานวยการกอง
(๕) ผู้อํานวยการสถาบัน
(๖) ผู้อํานวยการส่วน
(๗) ผู้อํานวยการศูนย์
(๘) ประมงจังหวัด
(๙) ประมงอําเภอ
(๑๐) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา
(๑๑) นักวิชาการประมง
(๑๒) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(๑๓) นิติกร
(๑๔) เจ้าหน้าที่ประมง
ข้อ ๑๒ ให้ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดํารงตําแหน่ง
ต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
(๑) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(๒) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมการนําเข้าส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต
(๔) ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
(๕) ผู้อํานวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
(๖) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
(๗) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
(๘) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
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(๙) ผู้อํานวยการพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
(๑๐) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
(๑๑) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
(๑๒) เลขานุการกรม
(๑๓) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
(๑๔) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
(๑๕) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัย
(๑๖) นักวิชาการเกษตร
(๑๗) นักวิทยาศาสตร์
(๑๘) นิติกร
ข้อ ๑๓ ให้ข้าราชการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์ สัตว์น้ํา พืช สัตว์แปรรูป สัตว์น้ําแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา และผลิตภัณฑ์จากพืช
(๑) เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(๒) รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
(๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยพืช
(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์
(๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
(๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานรับรองมาตรฐาน
(๘) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบรับรองมาตรฐาน
(๙) ผู้อํานวยการกองรับรองมาตรฐาน
(๑๐) ผู้อํานวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
(๑๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑๒) ผู้อํานวยการกองควบคุมมาตรฐาน
(๑๓) ผู้อํานวยการสํานักกําหนดมาตรฐาน
(๑๔) เลขานุการกรม
(๑๕) นักวิชาการมาตรฐานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๑๖) นายสัตวแพทย์ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๑๗) นิติกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๑๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
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ข้อ ๑๔ ให้ ข้ า ราชการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์ สัตว์น้ํา พืช สัตว์แปรรูป สัตว์น้ําแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา และผลิตภัณฑ์จากพืช
(๑) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
(๒) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป สํานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด
ข้อ ๑๕ ให้ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งดํารง
ตํ า แหน่ ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ อ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(๓) ผู้อํานวยการกองกฎหมายและคดี
(๔) ผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
(๕) ผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
(๖) ผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
(๗) นิติกร
(๘) นักสืบสวนสอบสวน
ข้อ ๑๖ ให้ ข้ าราชการกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง ดํ า รงตํา แหน่ ง ต่อ ไปนี้ เป็ น พนั กงานเจ้ าหน้ า ที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในอาหารทุกชนิด
ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๒) ผู้อํานวยการสํานักอนามัย
(๓) รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สํานักอนามัย
(๕) ผู้อํานวยการกองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย
(๖) ผู้อํานวยการสํานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สํานักอนามัย
(๗) ผู้อํานวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย
(๘) ผู้อํานวยการสํานักงานชันสูตรสาธารณสุข สํานักอนามัย
(๙) ผู้อํานวยการกองเภสัชกรรม สํานักอนามัย
(๑๐) นักวิชาการสุขาภิบาล สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สํานักอนามัย
(๑๑) นักวิชาการสุขาภิบาล กองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย
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(๑๒) นายสัตวแพทย์ สํานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สํานักอนามัย
(๑๓) นักโภชนาการ กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย
(๑๔) นักเทคนิคการแพทย์ สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข สํานักอนามัย
(๑๕) เภสัชกร สํานักอนามัย
(๑๖) ผู้อํานวยการเขต
(๑๗) ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต ที่ผู้อํานวยการเขตมอบหมายให้ช่วยสั่งราชการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล
(๑๘) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
(๑๙) นักวิชาการสุขาภิบาล สํานักงานเขต
(๒๐) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สํานักงานเขต
ข้อ ๑๗ ให้ พ นั ก งานเมื อ งพั ท ยา ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตเมืองพัทยา ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม
“อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) ปลัดเมืองพัทยา
(๒) รองปลัดเมืองพัทยา
(๓) ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุข
(๔) ผู้อํานวยการส่วนสุขาภิบาลอนามัย
(๕) หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(๖) หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
(๗) เภสัชกร นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิทยาศาสตร์ นายสัตวแพทย์
(๘) เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชํานาญงาน
(๙) ผู้อํานวยการสํานักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน
(๑๐) หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน
(๑๑) เภสัชกร นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิทยาศาสตร์ สํานักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน
(๑๒) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน สํานักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน
(๑๓) พนักงานเมืองพัทยาอื่น ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดเมืองพัทยาให้รับผิดชอบด้านอาหาร
สุขอนามัย หรือสาธารณสุข ในศาลาว่าการเมืองพัทยา
ข้อ ๑๘ ให้พนักงานเทศบาลนคร พนักงานเทศบาลเมือง พนักงานเทศบาลตําบล ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตําบล เฉพาะสถานที่จําหน่าย
อาหาร สถานที่ ส ะสมอาหาร ตลาด ที่ ห รื อ ทางสาธารณะตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตําบลนั้น ๆ แต่ไม่รวมถึงสถานที่ผลิต
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นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือใบสําคัญการใช้ฉลากอาหารซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดูแลรับผิดชอบ
(๑) ปลัดเทศบาล
(๒) รองปลัดเทศบาล
(๓) ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๔) ผู้อํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๕) หัวหน้ากองสาธารณสุข
(๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(๗) หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(๘) หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย
(๙) นักบริหารงานสาธารณสุข
(๑๐) เภสัชกร
(๑๑) นักวิชาการสาธารณสุข
(๑๒) นักวิชาการสุขาภิบาล
(๑๓) พยาบาลวิชาชีพ
(๑๔) พยาบาลเทคนิค
(๑๕) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
(๑๖) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
(๑๗) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ข้อ ๑๙ ให้ ข้ า ราชการสั ง กั ด กรมสรรพสามิ ต กระทรวงการคลั ง ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ อ ไปนี้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสุรา
(๑) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์สินค้า
(๒) นักวิทยาศาสตร์ สังกัดกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
(๓) ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑
(๔) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต สังกัดสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี ๑
(๕) นักวิชาการสรรพสามิต และเจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัดส่วนมาตรฐานและพัฒนา
การจัดเก็บภาษี ๑ สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑
(๖) ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
(๗) นั ก วิ ช าการสรรพสามิ ต นั ก ตรวจสอบภาษี และเจ้ า พนั ก งานสรรพสามิ ต สั ง กั ด
สํานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
(๘) ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค
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(๙) นั ก วิ ช าการสรรพสามิ ต นั ก ตรวจสอบภาษี และเจ้ า พนั ก งานสรรพสามิ ต สั ง กั ด
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สํานักงานสรรพสามิตภาค
(๑๐) สรรพสามิตพื้นที่
(๑๑) นักวิชาการสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษี และเจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัดสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
(๑๒) นักวิชาการสรรพสามิต และเจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
ข้อ ๒๐ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ภาคผนวก ฎ

ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์ กรณีนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์จากการนําเข้าในราชอาณาจักร หรือการนําผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒
หรือมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๑) ประกอบมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
“ซากสัตว์” หมายความว่า
(๑) ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว
(๒) สิ่งใด ๆ ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว
(๓) อาหารสุกที่ทํา ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๔) สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตว์ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“โรคระบาด” หมายความว่า โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
“พาหะของโรคระบาด” หมายความว่า พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
“สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
“สารวัตร” หมายความว่า สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
ข้อ ๓ ให้ผู้อํานวยสํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ ๔ การนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๑ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสารวัตรได้ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือเมื่อคดีถึงที่สุดโดยศาลสั่งไม่ริบสัตว์หรือซากสัตว์ และสัตวแพทย์
ตรวจแล้วสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวไม่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด ให้สารวัตรมีอํานาจสั่งให้เจ้าของ
ผู้นําเข้า หรือนําผ่านส่งกลับซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์นั้นไปยังประเทศต้นทาง
ข้อ ๕ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารส่ ง สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ก ลั บ ประเทศต้ น ทาง ให้ ดํ า เนิ น การ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง และกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การส่งออกสัตว์หรือซากสัตว์โดยอนุโลม
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ข้อ ๖ กรณีคดีถึงที่สุดโดยศาลสั่งริบสัตว์หรือซากสัตว์และสิ่งที่ศาลสั่งริบดังกล่าวตกเป็น
ของกรมปศุสัตว์ ให้ดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์ ให้เจ้าของ ผู้นําเข้า หรือนําผ่าน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
อยุทธ์ หรินทรานนท์
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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ภาคผนวก ฏ

ระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด
ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น
พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อให้การดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นของกลางและถูกยึดหรืออายัดไว้ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาด หรือเป็นพาหะ
ของโรคระบาด เป็ น ไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ อ งกัน และควบคุ มการแพร่ กระจายออกไป
ของโรคระบาดได้
อาศัยอํานาจตามความในกฎหมายมาตรา ๔๐ (๔) ประกอบมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์
ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์ หรือตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
“ซากสัตว์” หมายความว่า ซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
“สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
“สารวัตร” หมายความว่า สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
“โรคระบาด” หมายความว่า โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
“สั ต ว์ ที่ เ ป็ น โรคระบาด” หมายความว่ า สั ต ว์ ที่ ไ ด้ รั บ เชื้ อ โรคระบาดทั้ ง ที่ แ สดงอาการ
และไม่แสดงอาการ
“พาหะของโรคระบาด” หมายความว่า พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
“สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด” หมายความว่า สัตว์ซึ่งไม่ปรากฏอาการของโรคระบาด
แต่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้รับเชื้อโรคระบาดซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อื่นได้
“ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด” หมายความว่า
(๑) ซากสัตว์ที่มาจากสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด
หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือ
(๒) ซากสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด เช่น ซากสัตว์มาจากแหล่งที่มีโรคระบาด
หรื อ สงสั ย ว่ า มี โ รคระบาด หรื อ ไม่ ท ราบแหล่ ง ที่ ม า หรื อ ไม่ มี เ อกสารรั บ รองสุ ข ศาสตร์ ซ ากสั ต ว์
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือไม่มีหีบห่อที่ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ เป็นต้น
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“ยึด” หมายความว่า การนําสัตว์หรือซากสัตว์ มาอยู่ในความควบคุม ดูแล หรือครอบครอง
ของผู้ดําเนินการยึดเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
“อายัด” หมายความว่า ห้ามจําหน่าย จ่าย โอนหรือเคลื่อนย้าย
“ของกลาง” หมายความว่า สัตว์หรือซากสัตว์หรือสิ่งของใด ๆ ที่สารวัตรหรือเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายอื่น ทําการยึดหรืออายัดไว้เพื่อพิสูจน์ในทางคดีหรือเพื่อจัดการอย่างอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การดําเนินการเกี่ยวกับสัตว์ของกลาง
ข้อ ๕ สัตว์ของกลางซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ หรือตาม
กฎหมายอื่น เมื่อสัตวแพทย์ตรวจแล้ว ปรากฏว่าสัตว์เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด
ให้สัตวแพทย์มีอํานาจทําลายสัตว์ดังกล่าวตามหลักการการุณยฆาต โดยใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้สารเคมีให้สัตว์กิน ฉีด หรือสูดดมเข้าร่างกายสัตว์เพื่อให้สัตว์นั้นตายโดยไม่ทรมาน
(๒) ทําลายสัตว์ด้วยปืนชนิดยิงสัตว์โดยเฉพาะ ยิงสัตว์นั้นให้ตาย
(๓) ทําลายสัตว์ด้วยอาวุธปืนตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน
(๔) กรณี นก ไก่ เป็ด ห่าน ใช้วิธีการดึงคอให้สัตว์ตาย
(๕) ทําลายสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามที่สัตวแพทย์กําหนด
ซากสัตว์ซึ่งได้จากการทําลายตามวรรคหนึ่ง ให้สัตวแพทย์ผู้ทําลายดําเนินการทําลายซากสัตว์นั้น
ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ ๘
ข้อ ๖ สัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ในกรณีเป็นโรคระบาด
ที่สัตวแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถรักษาให้หายได้ ให้สัตวแพทย์ดําเนินการรักษาและดูแลให้สัตว์
หายจากโรคระบาดโดยโรคระบาดดังกล่าวต้องไม่เป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ส่งผลให้มีการแพร่ระบาด
เป็นวงกว้าง หรือไม่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจปศุสัตว์ หรือไม่เป็นโรคร้ายแรงติดต่อคนได้ และเป็นไป
ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ด้วย
ข้อ ๗ สัตว์ตามข้อ ๖ ที่สัตวแพทย์ได้ดําเนินการรักษาจนหายจากโรคระบาดหรือไม่เป็นพาหะ
ของโรคระบาดแล้ว ให้ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
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หมวด ๒
การดําเนินการเกี่ยวกับซากสัตว์ของกลาง
ข้อ ๘ ซากสั ต ว์ ข องกลางซึ่ ง ถู ก ยึ ด หรื อ อายั ด ไว้ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรคระบาดสั ต ว์
หรือตามกฎหมายอื่น เมื่อสัตวแพทย์ตรวจแล้ว ปรากฏว่าซากสัตว์เป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์
มีอํานาจทําลายซากสัตว์ดังกล่าว โดยวิธีการ ดังนี้
(ก) ฝั ง ซากสั ต ว์ โ ดยให้ ส่ ว นบนสุ ด ของซากสั ต ว์ อ ยู่ ใ ต้ ร ะดั บ ผิ ว ดิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
๕๐ เซนติเมตร และสําหรับซากสัตว์ใหญ่ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
อีกด้วย และใช้สารเคมีที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่าง ๆ โดยการแช่ ราด หรือโรย
ที่ส่วนต่าง ๆ ของซากสัตว์นั้นจนทั่ว รวมถึงบริเวณปากหลุมที่ฝังซากสัตว์นั้นด้วย หรือ
(ข) ใช้ไฟเผาทําลายซากสัตว์นั้นให้ไหม้จนสิ้น หรือ
(ค) ใช้วิธีการทําลายซากสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามที่สัตวแพทย์กําหนด
ข้อ ๙ ซากสัตว์ซึ่งถูกยึดหรืออายัดที่เป็นพาหะของโรคระบาด เมื่อสัตวแพทย์พิจารณาแล้ว
เห็นว่าซากสัตว์ดังกล่าวสามารถนําไปบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ ให้สัตวแพทย์มีอํานาจในการทําลาย
เชื้ อ โรคระบาดจนปราศจากเชื้ อ โรคระบาดตามวิ ธี ที่ ก รมปศุ สั ต ว์ ห รื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกํ า หนด
และให้ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
หมวด ๓
ค่าใช้จ่าย
ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ หรือการดําเนินการทําลายสัตว์หรือซากสัตว์
หรื อ การทํ า ลายเชื้ อ โรคระบาด หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาและดู แ ลสั ต ว์ ห รื อ เก็ บ รั ก ษาซากสั ต ว์
หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการใด ๆ กับสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้ ให้เจ้าของสัตว์
หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ
หมวด ๔
การรายงาน
ข้อ ๑๑ ให้สัตวแพทย์ผู้ดําเนินการตามหมวด ๑ และหมวด ๒ รายงานผลการดําเนินการ
ให้สารวัตร หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่นที่ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ และผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจะได้ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ ๑๒ แบบรายงานผลการดําเนินการตามข้อ ๑๑ ให้เป็นไปตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
อยุทธ์ หรินทรานนท์
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในคํานิยามคําว่า “โรคระบาด” ตามมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๕
แห่ง พระราชบัญ ญัติโ รคระบาดสัต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้เพิ่มโรคดังต่อไปนี้เป็นโรคระบาดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘
ก. โรคระบาดในสัตว์ปีก
(๑) โรคอหิวาต์สัตว์ปีก (fowl cholera)
(๒) โรคหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก (avian infectious bronchitis)
(๓) โรคกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก (avian infectious
laryngotracheitis)
(๔) โรคไวรัสตับอักเสบในเป็ด (duck viral hepatitis)
(๕) โรคกัมโบโร (Gumboro disease หรือ infectious bursal disease)
(๖) โรคโพรงจมูกหลอดลมอักเสบในไก่งวง (turkey rhinotracheitis)
(๗) โรคมาเรก (Marek’s disease)
(๘) กลุ่มอาการไข่ลด (egg drop syndrome)
(๙) โรคโลหิตจางติดต่อในไก่ (chicken infectious anaemia)
(๑๐) โรคพาร์โวไวรัสในห่านและเป็ดเทศ (infection with parvovirus in
goose and Muscovy duck)
ข. โรคระบาดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
(๑) โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบติดต่อในโคและกระบือ (contagious bovine
pleuropneumonia)
(๒) โรคบีวีดี (bovine viral diarrhoea) หรือโรคเอ็มดี (mucosal disease)
(๓) โรคทริโคโมแนส (trichomonosis)
(๔) โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค (enzootic bovine leukosis)
(๕) โรคลัมปี สกิน (lumpy skin disease)
(๖) โรคไข้สามวัน (bovine ephemeral fever)
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(๗) โรคไข้มาลิกแนนต์แคทาร์รัลในโค (bovine malignant catarrhal fever)
(๘) โรคโพรงจมูกและหลอดลมอักเสบติดเชื้อในโค (infectious bovine
rhinotracheitis)
(๙) โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบติดต่อในแพะ (contagious caprine
pleuropneumonia)
(๑๐) โรคสมองฟ่ามในแกะ หรือโรคสเครพี (Scrapie หรือ transmissible
spongiform encephalopathies)
(๑๑) โรคไข้เห็บ (bovine babesiosis)
(๑๒) โรคแอนาพลาสมา (bovine anaplasmosis)
(๑๓) โรคไทเลเรีย (theileriasis หรือ theileriosis)
(๑๔) โรคชมัลเลนแบร์ก (Schmallenberg)
(๑๕) โรคอะคะบะเนะ (Akabane disease)
(๑๖) โรคแบล็กเลก หรือโรคไข้ขาดํา (blackleg)
(๑๗) โรคข้อและสมองอักเสบในแพะ (ซีเออี) [caprine arthritis encephalitis
(CAE)]
(๑๘) โรคปากอักเสบพุพอง (contagious ecthyma หรือ orf)
(๑๙) โรคเมดิ - วิสนา (Maedi-visna)
(๒๐) กาฬโรคสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (พีพีอาร์) [peste des petits
ruminants (PPR)]
(๒๑) โรคไข้คิว (Q fever)
(๒๒) วัณโรคเทียม (pseudotuberculosis)
(๒๓) โรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ต่อมในแกะ (ovine pulmonary adenocarcinoma)
หรือโรคจากซิกเต (jaagsiekte)
(๒๔) โรคบีอาร์เอสวี (infection with bovine respiratory syncytial virus)
(๒๕) โรคพีไอ - ๓ (infection with parainfluenza-3 virus)
ค. โรคระบาดในสัตว์กระเพาะเดี่ยว
(๑) กลุ่มอาการระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกร (พีอาร์อาร์เอส)
[porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)]
(๒) กาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse plague หรือ African
horse sickness)
(๓) โรคไข้เห็บม้า (equine piroplasmosis)
(๔) โรคมดลูกอักเสบติดต่อในม้า (contagious equine metritis)
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(๕) โรคเรื้อนม้า (horse mange)
(๖) โรคหลอดเลือดแดงอักเสบในม้า (อีวีเอ) [equine viral arteritis (EVA)]
(๗) โรคสมองและไขสันหลังอักเสบในม้า (equine encephalomyelitis)
(๘) โรคสมองและไขสั น หลั ง อั ก เสบเวเนซู เ อลาในม้ า (Venezuelan
equine encephalomyelitis)
(๙) โรคดูรีน (dourine)
(๑๐) โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever)
(๑๑) โรคกระเพาะลําไส้อักเสบติดต่อ (transmissible gastroenteritis)
(๑๒) โรคสมองไขสั น หลั ง อั ก เสบเหตุ เ อนเทอโรไวรั ส (enterovirus
encephalomyelitis) หรือ โรคเทสเชน (Teschen disease)
(๑๓) โรคท้องร่วงระบาดในสุกร (porcine epidemic diarrhoea)
(๑๔) โรคโพรงจมูกและปอดอักเสบในม้า (equine rhinopneumonitis)
(๑๕) โรคหลอดน้ําเหลืองอักเสบระบาด (epizootic lymphangitis)
(๑๖) โรคมงคล่อพิษ (glanders)
(๑๗) โรคพยาธิเม็ดสาคู (cysticercosis)
(๑๘) โรคเซอร์โคไวรัสในสุกร (พีซีวีดี) [porcine circovirus disease
(PCVD)]
ง. โรคระบาดในผึ้ง
(๑) โรคอเมริกันฟาล์วบรูด (American foul brood disease หรือ
American foulbrood disease)
(๒) โรคยูโรเปียนฟาล์วบรูด (European foul brood disease หรือ
European foulbrood disease)
(๓) โรคอัมพาตของผึ้ง (black disease)
(๔) โรคอะคาริน (acarapisosis หรือ acarine disease)
(๕) โรควาร์รัว (varroosis)
(๖) โรคโทรพิลีแลปส์ (Tropilaelaps disease)
(๗) โรคโนซีมา (nosemosis)
(๘) โรคชอล์กบรูด (chalkbrood disease)
(๙) โรคแซกบรูด (sacbrood disease)
(๑๐) โรคเบราลา (braula disease)
(๑๑) การติดโรคปรสิตด้วงรังผึ้ง (infestation of Aethina tumida)
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จ. โรคระบาดในสัตว์หลายชนิด
(๑) โรคไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease)
(๒) โรคไมโคพลาสมา (mycoplasmosis)
(๓) โรคฝีดาษ (pox)
(๔) โรคคลามิเดีย (chlamydiosis)
(๕) โรคเมลิออยด์ หรือโรคมงคล่อเทียม (melioidosis)
(๖) โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (influenza virus type A)
(๗) โรคบาดทะยัก (tetanus)
(๘) โรคทริพาโนโซมา (trypanosomiasis)
(๙) โรคทอกโซพลาสมา (toxoplasmosis)
(๑๐) โรคสเตรปโทค็อกคัส (streptococcosis)
(๑๑) โรคแคมพิโลแบกเตอร์ (campylobacteriosis)
(๑๒) โรคบลูทังก์ (bluetongue)
(๑๓) โรคพิษสุนัขบ้าเทียม (pseudorabies หรือ Aujeszky's disease)
(๑๔) โรคสมองอักเสบญี่ปุ่น (Japanese encephalitis)
(๑๕) โรคท้องเสียเรื้อรัง (paratuberculosis)
(๑๖) โรคไข้ริฟต์แวลลีย์ (Rift valley fever)
(๑๗) โรคปากอักเสบพุพอง (vesicular stomatitis)
(๑๘) โรคเวสต์ไนล์ (west Nile fever)
(๑๙) โรคเฮนดรา (infection with Hendra virus infectious disease)
(๒๐) กลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส - โควี) [Middle East
respiratory syndrome (MERS - CoV)]
(๒๑) โรคเฮอร์พีส์ (herpes virus infectious disease)
ฉ. โรคระบาดในสัตว์น้ํา
(๑) โรคเครฟิชเพลก (crayfish plague)
(๒) โรคเคเอชวี (KHV disease หรือ koi herpesvirus disease)
(๓) โรคไคทริดฟังกัส (chytrid fungus disease หรือ infection with
Batrachochytrium dendrobatidis)
(๔) โรคไจโรแด็ ก ที โ ลซิ ส (gyrodactylosis หรื อ infection with
Gyrodactylus salaris)
(๕) โรคซีโนฮาลิโอทิส (xenohaliotis disease หรือ infection with
Xenohaliotis californiensis)
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(๖) โรคติดเชื้อซาลโมนิด แอลฟาไวรัส (infection with salmonid
alphavirus)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)

โรคตัวแดงดวงขาว (white spot disease)
โรคทีเอส (TS หรือ Taura syndrome)
โรคเททระฮีดรัลแบคูโลไวรัส (tetrahedral baculovirosis)
โรคโบนาเมีย (bonamiosis)
โรคฝีดาษจระเข้ (poxvirus in crocodile)
โรคเพอร์คินซัส (perkinsosis)
โรคฟูรังคูโลซีส (furunculosis)
โรคเมกาโลไซติไวรัส (megalocytivirus disease)
โรคมาร์ทีเลีย (infection with Marteilia refringens)
โรครานาไวรัส (infection with ranavirus)
โรควีเอชเอส (VHS หรือ viral haemorrhagic septicaemia)
โรควีเอ็นเอ็น (VNN หรือ viral nervous necrosis)
โรคหัวเหลือง (infection with yellow head virus)
โรคหางขาว (white tail disease)
โรคอาร์เอสไอวี (RSIV disease หรือ red sea bream iridoviral

disease)
(๒๒) โรคอียูเอส (EUS หรือ epizootic ulcerative syndrome)
(๒๓) โรคอีเอชเอ็น (EHN หรือ epizootic haematopoietic necrosis)
(๒๔) โรคเอเอชพีเ อ็น ดี (AHPND หรือ acute hepatopancreatic
necrosis disease)
(๒๕) โรคเอชพีวี (HPV disease หรือ hepatopancreatic parvovirus
disease)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
haematopoietic necrosis)
(๓๒)

โรคเอสวีซี (SVC หรือ spring viraemia of carp)
โรคเอ็นเอชพี (NHP หรือ necrotising hepatopancreatitis)
โรคเอ็มบีวี (MBV disease หรือ spherical baculovirosis)
โรคแอบาโลนีเฮอร์พีสไวรัส (infection with abalone herpesvirus)
โรคไอพีเอ็น (IPN หรือ infectious pancreatic necrosis)
โรคไอเอชเอชเอ็น (IHHN หรือ infectious hypodermal and
โรคไอเอชเอ็น (IHN หรือ infectious haematopoietic necrosis)
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(๓๓) โรคไอเอ็มเอ็น (IMN หรือ infectious myonecrosis)
(๓๔) โรคไอเอสเอ (ISA หรือ infection with infectious salmon
anaemia virus)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ข้อปฏิบัติในการกาจัดเชื้อในกุ้งดิบแช่เย็น แช่แข็ง โดยวิธีการต้มสุก
กรณีกุ้งที่สุ่มจากสถานที่พักซากสัตว์น้ามีการตรวจพบเชือ Acute hepatopancreatic necrosis disease หรือ
Taura syndrome virus หรื อ Yellow head virus หรื อ Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis
virus หรื อ White spot syndrome virus หรื อ Hepatobacter penaei (necrotising hepatopancreatitis) จะต้ อ ง
ด้ าเนิ น การก้ าจั ด เชื อโรคดั งกล่ า ว โดยสามารถน้ าไปแปรรูป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ป ลอดภั ย จากเชื อก่ อ โรค (Safe
commodity) เช่น โดยวิธีต้มสุก ซึ่งต้องด้าเนินการโดยผู้ประกอบการภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้า โดยมีข้อพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เชือโรคมีการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมรวมทังผลิตภัณฑ์กุ้งชุดอื่นๆ ดังนี
1. สถานที่ส้าหรับเตรียมและท้าลายเชือในกุ้งด้วยความร้อนต้องแยกจากบริเวณอื่ นๆ อย่างเป็นสัดส่วน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายของเชือโรคในขันตอนต่างๆ เช่น การล้างกุ้ง การแยกชินส่วน การท้าความสะอาด
ภาชนะ เป็นต้น สถานที่ดังกล่าวต้องวางระบบท่อแยกอย่างชัดเจน น้าทิงและน้าล้นต้องระบายลงสู่ระบบท่อที่ไหล
ลงบ่อฆ่าเชือในน้าทิงโดยตรง
2. เคลื่อนย้ายกุ้งจากสถานที่พักซากสัตว์น้ามายังสถานที่ที่จะท้าลายเชือในกุ้งด้วยความระมัดระวังไม่ให้มี
ตัวกุ้ง เศษชินส่วนกุ้ง บรรจุภัณฑ์ และน้าที่ละลายออกมาจากกุ้งที่แช่แข็งออกมานอกภาชนะหรือพาหนะ
3. ไม่อนุญาตให้บุคคลทีไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณที่ด้าเนินการต้มท้าลายเชือในกุ้ง
4. กระบวนการต้ม ต้องมีอุณหภูมิใจกลางตัวกุ้งอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 11
วินาที
5. การฆ่าเชือโรคที่อาจปนเปื้อนกับสิ่งต่างๆ ได้แก่
5.1 เศษซากกุ้ง ให้ฆ่าเชือด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาไม่ต่้ากว่า 3
นาที หรื อ เผาท้ า ลาย หรื อ แช่ ในสารประกอบคลอรี น เข้ ม ข้ น 200 ppm นาน 24 ชั่ ว โมง หรื อ วิ ธี อื่ น ๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ ก่อนน้าไปทิง
5.2 บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มสินค้ากุ้งที่เป็นพลาสติก ให้ฆ่าเชือโดยแช่ในสารประกอบคลอรีน เข้มข้น 200
ppm นาน 24 ชั่วโมง หรือวิธีอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ ก่อนน้าไปทิง
5.3 บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มสินค้ากุ้งที่เป็นกระดาษ ให้ท้าลายเชือโรคโดยการเผา หรือให้ความร้อนในระดับ
ที่สามารถท้าลายเชือโรคได้
5.4 ภาชนะต่ า งๆ เมื่ อ ใช้ เสร็ จ แล้ ว ต้ อ งล้ า งท้ า ความสะอาดสิ่ ง สกปรกออกให้ ห มด แล้ ว แช่ ใ น
สารประกอบคลอรีนเข้มข้น 200 ppm นาน 24 ชั่วโมง แล้วล้างให้สะอาด ตากให้แห้ง หรือล้างท้าความสะอาดสิ่ง
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สกปรกออกให้หมด แล้วฉีดพ่นพืนผิวทังภายนอกและภายในด้วยสารประกอบคลอรีน เข้มข้น 1,600 ppm ทิงไว้
อย่ างน้ อย 3 ชั่วโมง แล้ว ล้างให้ สะอาด ตากให้ แห้ ง หรือล้างท้าความสะอาดสิ่ งสกปรกออกให้ ห มด แล้วแช่ใน
Glutaraldehyde เข้มข้น 2% ขึนไป นาน 15-30 นาที แล้วล้างให้สะอาด ตากให้แห้ง
5.5 โต๊ะ และพืน ให้ ท้าการฆ่าเชือโดยล้ างท้าความสะอาดสิ่ งสกปรกออกให้ ห มด แล้ ว ฉีดพ่ นด้ว ย
สารประกอบคลอรี น เข้ ม ข้ น 1,600 ppm ทิ งไว้ อ ย่ างน้ อ ย 3 ชั่ ว โมง แล้ ว ล้ างให้ ส ะอาด หรือ ใช้ วิธี อื่ น ๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ
5.6 รถที่ใช้เคลื่อนย้ายกุ้งจากสถานที่พักซากมายังสถานที่ที่ต้มกุ้ง ให้ฉีดน้าล้างสิ่งสกปรกออก แล้วฉีด
พ่นด้วยน้ายาฆ่าเชือควอเทอนารีแอมโมเนียมคอมเพานด์ผสมแอลกอฮอล์ หรือควอทแอลกอฮอล์ (Quat-alcohol)
ให้ทั่ว ปล่อยให้แห้ง หรือใช้วิธีอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ
5.7 น้าทิง ต้องฆ่าเชือด้วยสารประกอบคลอรีน เข้มข้น 200 ppm นาน 24 ชั่วโมง แล้วทิงไว้จนกว่า
สารคลอรีนสลายตัว
5.8 บุคลากรเมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วต้องล้างมือด้วยน้ายาฆ่าเชือ แช่รองเท้าในอ่างน้ายาฆ่าเชือ และ
เปลี่ยนผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก หมวกคลุมผม ก่อนจะไปท้างานในสายการผลิตอื่นๆ ต่อไป
5.9 ในสถานที่ พั กซาก เมื่อ น้ า กุ้งตู้ที่ ต รวจพบการติด เชื อออกมาแล้ ว ให้ ท้ าการฆ่ าเชือบริเวณพื น
รวมทังโต๊ะหรือชันวางต่างๆ โดยล้างท้าความสะอาดสิ่ งสกปรกออกให้หมด แล้วฉีดพ่นด้วยสารประกอบคลอรีน
เข้มข้น 1,600 ppm ทิงไว้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง แล้วล้างให้สะอาด หรือใช้วิธีอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ
6. มีการบันทึกการปฏิบัติงานก้าจัดเชือโรคในขันตอนต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน
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คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๒/๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
เพิ่มเติมครั้งที่ ๔
ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้ออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมง
ผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ ก ารควบคุ ม ลงวั น ที่ ๒๙ เมษายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘
กําหนดให้นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยสําหรับการประมง
หรือเรืออื่นตามที่ ศปมผ. ประกาศกําหนด ในกรณีที่เรือไทยได้จดทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือ
หรื อ ใบอนุ ญ าตใช้ เ รื อ สิ้ น อายุ เ ป็ น เวลาต่ อ เนื่ อ งกั น ตั้ ง แต่ ส ามปี ขึ้ น ไป รวมทั้ ง ได้ อ อกคํ า สั่ ง หั ว หน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประมงพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงที่ไม่มีใบทะเบียนเรือ
หรือมีทะเบียนเรือแต่ไม่มีใบอนุญาตทําการประมงต้องแจ้งจุดจอดเรือและห้ามเคลื่อนย้ายเรือประมง
ออกจากจุดที่แจ้งจอดเรือนั้น
โดยที่ยังมีผู้ลักลอบกระทําผิดกฎหมายทั้งในและนอกประเทศโดยอาศัยช่องว่างในทางกฎหมาย
หลายฉบับที่ปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการแก้ไข จึงจําเป็นต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการเรือที่ใช้
ทําการประมง ขนถ่ายสัตว์น้ํา เก็บรักษาสัตว์น้ํา ตลอดจนเรือที่ใช้ในการสนับสนุนเรือประมง และ
เร่ ง ปรั บ ปรุ ง มาตรการในการควบคุ ม และเฝ้ า ระวั ง มิ ใ ห้ เ รื อ ดั ง กล่ า วไปทํ า การประมงขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า
หรือสนับสนุนการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการกองเรือของประเทศไทย
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น มี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ โ ดยรวดเร็ ว และทั น ท่ ว งที ยิ่ ง ขึ้ น
เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของนานาประเทศและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในคําสั่งนี้
“เจ้าของเรือ” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเรือ
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมาย
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหรือ ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากําหนด
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“คณะทํางานตรวจเรือ” หมายความว่า ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมประมง และผู้แทน
กองทัพเรือ ซึ่ง ผบ. ศปมผ. แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อ ๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ลงวันที่ ๒๙ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๕๘
ข้อ ๓ ให้นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือและจําหน่ายทะเบียนเรือขนาดตั้งแต่
สิ บ ตั น กรอสที่ ใ ช้ ทํ า การประมง เรื อ ที่ ใ ช้ ข นถ่ า ยเพื่ อ การประมง เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ประมงห้ อ งเย็ น
เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ าห้ อ งเย็ น เรื อ บรรทุ ก น้ํ า มั น เพื่ อ การประมง เรือ บรรทุ ก น้ํ า จื ด หรื อ เรื อ สนั บ สนุ น
การประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ออกจากสมุดทะเบียนเรือ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้วก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับและไม่ได้ยื่นคําร้องขอ
ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ โดยให้เพิกถอนเมื่อครบสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
(๒) เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุในวันหรือหลังจากวันที่คําสั่งนี้มีผลบังคับ และไม่ได้ยื่น
คําร้องขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยให้เพิกถอนเมื่อครบ
สามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ
(๓) เรือที่ไม่มีใบอนุญาตทําการประมงหรือถูกเพิกถอนหรือยกเลิกใบอนุญาตทําการประมง
หรือถูกเพิกถอนหรือยกเลิกทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และเจ้าของเรือ
ไม่ดําเนินการแจ้งของดใช้เรือหรือขอเปลี่ยนประเภทเรือต่อกรมเจ้าท่าตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน้ําไทยภายในสามสิบวันตามที่กรมประมงกําหนด โดยให้นายทะเบียนเพิกถอนเมื่อครบสามสิบวัน
ตามที่กรมประมงกําหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมประมงได้เพิกถอนหรือยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่คําสั่งนี้
มีผลใช้บังคับ ให้เพิกถอนเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
เมื่ อ มี คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนทะเบี ย นเรื อ ให้ น ายทะเบี ย นมี คํ า สั่ ง ให้ เ จ้ า ของเรื อ นํ า เรื อ พร้ อ มทั้ ง
ใบทะเบียนเรือมาคืน ณ สถานที่และเวลาที่กําหนด และให้คณะทํางานตรวจเรือหรือผู้อํานวยการสั่งให้
นําเรือไปจอดและล็อกเรือ และดําเนินการตรวจสอบพร้อมทําเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือต่อไป
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เจ้าของเรือผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งนายทะเบียน คณะทํางานตรวจเรือ หรือผู้อํานวยการตามวรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทสําหรับเรือที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส และปรับเพิ่มตามขนาด
ของเรือตันกรอสละสองพันบาท
ในกรณีที่เจ้าของเรือแจ้งว่าไม่มีเรือ ให้ผู้อํานวยการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน หากปรากฏว่า
เจ้าของเรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้กรมเจ้าท่าแจ้งให้กรมประมงทราบ และห้ามมิให้กรมประมงออก
ใบอนุญาตทําการประมงให้แก่บุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี
ข้อ ๔ เจ้าของเรือที่ใช้ทําการประมง เรือที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมง
ห้ อ งเย็ น เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ห้ อ งเย็ น เรื อ บรรทุ ก น้ํ า มั น เพื่ อ การประมง เรื อ บรรทุ ก น้ํ า จื ด หรื อ
เรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ที่ได้รับใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ หรือ
ใบอนุญาตทําการประมงก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเห็นว่ารายการในใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ
หรือใบอนุญาตทําการประมงไม่ตรงกับสภาพเรือตามความเป็นจริง ต้องร้องขอต่อกรมเจ้าท่าเพื่อทําการตรวจสอบ
และทําเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ สําหรับเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสต้องนํามาให้คณะทํางาน
ตรวจเรือตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ส่วนเรือที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส
ให้นําเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบตามระยะเวลาที่กรมเจ้าท่ากําหนด
ข้อ ๕ ให้เจ้าของเรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสที่ใช้ทําการประมง เรือที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมง
เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ประมงห้ อ งเย็ น เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ห้ อ งเย็ น เรื อ บรรทุ ก น้ํ า มั น เพื่ อ การประมง
เรือบรรทุกน้ําจืด หรือเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและเรือที่ถูกเพิกถอนทะเบียน
หลังจากวันที่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทํา
การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
มีผลใช้บังคับ นําเรือมาให้คณะทํางานตรวจเรือตรวจสอบและทําเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ
ภายในกําหนดเวลาและสถานที่ที่กรมเจ้าท่าประกาศกําหนด
ในกรณีที่เรือลําใดมีใบอนุญาตที่ต้องมีตามกฎหมายถูกต้องและมีข้อ มูลรายละเอียดตรงกับ
ที่ระบุไว้ในทะเบียนเรือและใบอนุญาตตามกฎหมาย ให้คณะทํางานตรวจเรือสั่งทําเครื่องหมายที่แสดง
อัตลักษณ์เรือและให้นําเรือออกไปใช้ได้
ในกรณีที่เรือลําใดมีใบอนุญาตที่ต้องมีตามกฎหมายถูกต้องแต่มีข้อมูลรายละเอียดอื่นไม่ตรงกับ
ทะเบียนเรือหรือใบอนุญาตตามกฎหมาย ให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ ต่อไป
ในกรณีที่พบว่าเรือลําใดเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓ ให้นายทะเบียนดําเนินการ
เพิกถอนและจําหน่ายทะเบียนเรือออกจากสมุดทะเบียนเรือพร้อมทั้งดําเนินการเรียกคืนใบทะเบียนเรือ
และให้ผู้อํานวยการสั่งล็อกเรือ และทําเครื่องหมายบนเรือ
ในกรณีที่ปรากฏว่าเรือลําใดที่จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าเป็นเรือ ที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมง
เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ประมงห้ อ งเย็ น เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ห้ อ งเย็ น เรื อ บรรทุ ก น้ํ า มั น เพื่ อ การประมง
เรือบรรทุกน้ําจืด หรือเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอส
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และไม่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํากับกรมประมง ให้ผู้อํานวยการสั่งล็อกเรือไว้จนกว่าเจ้าของเรือ
ที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมงหรือเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นได้ดําเนินการจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่าย
สั ต ว์ น้ํ า กั บ กรมประมง หรื อ เจ้ า ของเรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ห้ อ งเย็ น เรื อ บรรทุ ก น้ํ า มั น เพื่ อ การประมง
เรือบรรทุกน้ําจืด หรือเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดได้ดําเนินการตามข้อ ๑๐
หรือเจ้าของเรือได้เปลี่ยนประเภทเรือเป็นประเภทอื่น
ในกรณีเจ้าของเรือตามวรรคห้ายื่นคําขอเปลี่ยนประเภทเรือ ให้กรมเจ้าท่าและกรมประมง
ร่วมกันตรวจสอบสภาพเรือก่อนที่กรมเจ้าท่าจะจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเรือเป็นเรือประเภทอื่น
ในการตรวจสอบเรือตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจควบคุมเรือ
หรือสั่งให้ผู้ควบคุมเรือนําเรือเข้าเทียบท่า
การล็ อ กเรื อ การทํ า เครื่ อ งหมายที่ แ สดงอั ต ลั ก ษณ์ เ รื อ และการทํ า เครื่ อ งหมายบนเรื อ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมเจ้าท่ากําหนด
เจ้าของเรือผู้ใดไม่นําเรือมาให้ตรวจสอบหรือไม่มาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรือภายในระยะเวลา
ตามที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาทสําหรับเรือที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส
และปรับเพิ่มตามขนาดของเรือตันกรอสละสองพันบาท และในกรณีที่เรือมีใบอนุญาตทําการประมงหรือ
จดทะเบี ย นเป็ น เรื อ ขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า กั บ กรมประมงให้ อ ธิ บ ดี สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตหรื อ เพิ ก ถอน
การจดทะเบียน และให้นายทะเบียนดําเนินการตามข้อ ๓ (๓)
ในกรณีที่เจ้าของเรือแจ้งว่าไม่มีเรือ ให้ผู้อํานวยการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน หากปรากฏว่า
เจ้าของเรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้กรมเจ้าท่าแจ้งกรมประมงทราบ และห้ามมิให้กรมประมงออก
ใบอนุญาตทําการประมงให้แก่บุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี
ข้อ ๖ ในการตรวจสอบเรือตามข้อ ๔ และข้อ ๕ กรณีที่พบว่าเรือลําใดมีลักษณะแตกต่าง
จากทะเบียนเรือ ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) เรือมีลักษณะแตกต่างจากทะเบียนเรือ ให้กรมเจ้าท่าแก้ไขรายการในใบทะเบียนเรือและ
ใบอนุญาตใช้เรือให้ถูกต้อง
(๒) เรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทําการประมง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในการดําเนินการตาม (๒) ให้อธิบดีกรมประมงมีอํานาจเปลี่ยนแปลงปริมาณสัตว์น้ําที่อนุญาต
ให้ทําการประมงหรือห้วงเวลาที่กําหนดให้ทําการประมงให้สอดคล้องกับรายการที่เปลี่ยนแปลงหรือ
ออกใบอนุญาตให้ใหม่แทนใบอนุญาตเดิม และเมื่อได้ออกใบอนุญาตให้ใหม่แล้วให้ใบอนุญาตเดิมเป็นอัน
ใช้ไม่ได้
ข้อ ๗ เจ้าของเรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสที่ใช้ทําการประมง เรือที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมง
เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ประมงห้ อ งเย็ น เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ห้ อ งเย็ น เรื อ บรรทุ ก น้ํ า มั น เพื่ อ การประมง
เรือบรรทุกน้ําจืด หรือเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ผู้ใดใช้เรือทําการประมงหรือ

176

ขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประมง โดยเรื อ นั้ น มี ลั ก ษณะไม่ ต รงตามทะเบี ย นเรื อ หรื อ
ใบอนุญาตที่ต้องมีตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับวันละห้าหมื่นบาทตลอดเวลาทําการประมงหรือ
ขนถ่ายสัตว์น้ํา และในกรณีเรือลําใดมีใบอนุญาตทําการประมงหรือจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํากับ
กรมประมง ให้อธิบดีกรมประมงเพิกถอนใบอนุญาตทําการประมงหรือเพิกถอนทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
และห้ามมิให้กรมเจ้าท่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เรือลําดังกล่าว
ข้อ ๘ ใบอนุญาตทําการประมงให้โอนกันได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอรับโอนต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตทําการประมง
(๒) กรณีเรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตเคยถูกใช้ในการกระทําความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง ผู้รับโอนต้องมีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ได้รับใบอนุญาต
ทําการประมงในเรือที่ใช้ในการกระทําความผิดไม่มีผลประโยชน์ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือไม่มี
อํานาจควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกต่อไป
(๓) เรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดี
(๔) ผู้ข อรั บ โอนมี หลั ก ฐานแสดงว่า มี ก รรมสิ ท ธิ์ ในเรื อ ที่ ร ะบุ ไว้ ใ นใบอนุ ญ าตทํ า การประมง
มาแสดง
ในการโอนใบอนุญาต ให้อธิบดีกรมประมงออกใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิมภายในสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําขอ ใบอนุญาตที่ออกให้ใหม่ดังกล่าวให้กําหนดเงื่อนไขเช่นเดียวกับใบอนุญาตเดิม
และเมื่อได้ออกใบอนุญาตให้ใหม่แล้ว ให้ใบอนุญาตเดิมเป็นอันใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ อธิบดีกรมประมงจะออก
ใบอนุญาตให้แก่บุคคลใดเกินจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไม่ได้
การยื่นคําขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๗ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๙ เมื่อกรมประมงมีคําสั่งเพิกถอนหรือยกเลิกใบอนุญาตทําการประมงหรือเพิกถอนหรือ
ยกเลิกทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ให้แจ้งเจ้าของเรือและกรมเจ้าท่า
ทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่วันที่มีคําสั่ง และให้กรมเจ้าท่าหรือกรมประมงดําเนินการล็อกเรือทันที
ที่พบเรือและให้ดําเนินการตามข้อ ๓ (๓)
ข้อ ๑๐ เจ้ า ของเรื อ ที่ จ ดทะเบี ย นเป็ น เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ห้ อ งเย็ น เรื อ บรรทุ ก น้ํ า มั น เพื่ อ
การประมง เรือบรรทุกน้ําจืด หรือเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดที่มีขนาดตั้งแต่
สามสิบตันกรอส ต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดระบบติดตามเรือตามประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้ง
ระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
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(๒) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตาม
ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของ
เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
เจ้าของเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาทสําหรับเรือ
ขนาดสามสิบตันกรอส และปรับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสามสิบตันกรอสขึ้นไป ตันกรอสละ
หนึ่งหมื่นบาท และให้กรมเจ้าท่าดําเนินการล็อกเรือไว้จนกว่าเจ้าของเรือจะดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือ
เป็นเรือประเภทอื่น
ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดทําลายหรือทําให้เสียหายซึ่งเครื่องมือล็อกเรือหรือเคลื่อนย้ายเรือออก
จากจุดที่จอดเรือ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายเรือที่ถูกล็อกออกจากจุดที่จอดเรือเพื่อนําเรือ
ไปเปลี่ยนประเภทหรือนําเรือไปทดสอบ ให้เจ้าของเรือยื่นคําขอและวางหลักประกันต่อผู้อํานวยการตาม
ระเบียบที่กรมเจ้าท่ากําหนด และเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการแล้วให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการปลด
เครื่องมือล็อกเรือได้
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับในกรณีมีเหตุฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อเรืออันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
โดยเจ้าของเรือต้องแจ้งให้ผู้อํานวยการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่มี
การเคลื่ อ นย้ า ยเรื อ พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง จุ ด จอดเรื อ ใหม่ และให้ ผู้ อํ า นวยการดํ า เนิ น การตรวจสอบเรื อ
พร้อมทั้งล็อกเรือใหม่ภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของเรือ
ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคสองต้องระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาทสําหรับเรือ
ขนาดสามสิบตันกรอส และปรับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสามสิบตันกรอสขึ้นไป ตันกรอสละ
หนึ่งหมื่นบาท
ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือประมงแจ้งรายชื่อ
เจ้าของเรือที่ตนเป็นผู้ให้บริการต่อกรมประมงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
ในกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมงของกรมประมง
ไม่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงลําใดติดต่อกันเกินสองชั่วโมง ให้อธิบดีกรมประมงมีอํานาจ
สั่ง ให้ ผู้ป ระกอบกิ จ การโทรคมนาคมที่ ใ ห้ บ ริก ารระบบติ ด ตามเรือ ลํ า ดั งกล่ า วชี้แ จงสาเหตุ แ ละจั ด ส่ ง
หลักฐานการรับส่งข้อมูลระบบติดตามเรือประมงระหว่างคอมพิวเตอร์สําหรับจัดเก็บข้อมูลการจราจร
(Computer Log File) หรือแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กําหนด และในกรณีที่กรมประมงเห็นว่า
เป็ น ความบกพร่ อ งของผู้ ป ระกอบกิ จ การโทรคมนาคม ให้ แ จ้ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไป
ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือประมงแก้ไขข้อมูลจาก
ระบบอุปกรณ์ติดตามเรือประมง
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ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือ
วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทและปรับวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาทตลอดระยะเวลา
ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดต่อ ดัดแปลง เปลี่ยนประเภท หรือทําลายเรือประมงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากกรมเจ้าท่า โดยกรมเจ้าท่าจะต้องแจ้งให้ผู้ประสงค์
จะดําเนินการดังกล่าวทราบภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอหนังสือรับรอง
ก่อนออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้กรมเจ้าท่าสอบถามกรมประมงว่าสามารถให้ผู้ยื่นคําขอ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้หรือไม่ และให้กรมประมงแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบภายในสามวันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือสอบถามจากกรมเจ้าท่า
ในกรณี ที่ ก รมเจ้ า ท่ า ออกหนั ง สื อ รั บ รองให้ ดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ ก รมเจ้ า ท่ า และ
กรมประมงร่วมกันดําเนินการตรวจสอบก่อนการอนุญาต ขณะดําเนินการ และหลังดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เสร็จสิ้น และให้หมายเหตุชื่อเจ้าหน้าที่ที่ทาํ การตรวจสอบไว้ในทะเบียนเรือหรือใบอนุญาตใช้เรือ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการดําเนินการของกรมเจ้าท่าและกรมประมง
ข้อ ๑๔ ห้ามมิให้กรมเจ้าท่ารับจดทะเบียนเรือประมง ออกหรือต่อใบอนุญาตใช้เรือ หรือ
โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง หากไม่มีหนังสือรับรองจากกรมประมงว่าผู้ยื่น
คําขอหรือเรือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ (๑) (๒) และ (๓) โดยให้กรมประมงแจ้งให้กรมเจ้าท่า
ทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือสอบถามจากกรมเจ้าท่า
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่เจ้าของเรือประสงค์จะขอเพิกถอนทะเบียนเรือเพื่อนําเรือไปจดทะเบียน
เป็นเรือสัญชาติอื่น หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้คนสัญชาติอื่นและเรือดังกล่าวอยู่ในประเทศไทย ให้นายทะเบียน
มีคําสั่งล็อกเรือไว้จนกว่าเจ้าของเรือจะนําเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนเรือสัญชาติอื่นมาแสดงต่อ
กรมเจ้าท่าเพื่อทําการตรวจสอบก่อนการปลดล็อกเรือ และออกใบอนุญาตให้นําเรือออกนอกน่านน้ําไทย
ต่อไป โดยห้ามมิให้นายทะเบียนเพิกถอนทะเบียนเรือกรณีที่เรืออยู่ในระหว่างการดําเนินคดี
ในกรณีเรือไม่อยู่ในประเทศไทย นายทะเบียนจะดําเนินการเพิกถอนทะเบียนเรือหรืออนุญาต
ให้โอนกรรมสิทธิ์เรือได้เมื่อเจ้าของเรือยื่นเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนเรือสัญชาติอื่นหรือมีหนังสือ
สัญญาจะซื้อจะขายเรือ พร้อมทั้งหลักฐานการแจ้งเรือออกจากท่าประเทศไทยและหลักฐานการแจ้ง
เรือเข้าเมืองท่าปัจจุบัน
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้บังคับกับการขอเพิกถอนทะเบียนเรือหรือโอนกรรมสิทธิ์เรือ
ที่ถูกล็อกไว้ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับด้วย
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เจ้าของเรือผู้ใดไม่นําเอกสารหรือหลักฐานมาแสดงต่อกรมเจ้าท่าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ให้กรมเจ้าท่าแจ้งรายชื่อให้กรมประมงทราบ และห้ามมิให้กรมประมงออกใบอนุญาตทําการประมงให้แก่
บุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี
ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับวรรคสอง ใบอนุญาตใช้เรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน้ําไทยให้มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออก โดยเจ้าของเรือต้อ งยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และกรมเจ้าท่าต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จและมีคําสั่ง
ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ในกรณีที่ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุก่อนใบอนุญาตทําการประมง การต่ออายุใบอนุญาตต้อง
กําหนดให้สิ้นอายุพร้อมกับใบอนุญาตทําการประมง ในกรณีที่เจ้าของเรือมายื่นขอใบอนุญาตใช้เรือพร้อม
กับใบอนุญาตทําการประมง ให้กรมเจ้าท่าและกรมประมงร่วมกันดําเนินการให้สามารถยื่นที่ใดที่หนึ่ง
และให้กรมเจ้าท่าและกรมประมงร่วมกันตรวจสอบและออกใบอนุญาต
ในกรณีที่เจ้าของเรือยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุน้อยกว่าสิบห้าวัน
ให้กรมเจ้าท่าสั่งให้จอดเรือไว้ที่ท่าจนกว่าจะได้รับการต่ออายุใบอนุญาต หากเจ้าของเรือฝ่าฝืน ให้กรมเจ้าท่า
สั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ผู้ใดซึ่งมีหน้าที่ในการต่อใบอนุญาตใช้เรือตามวรรคหนึ่ง พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตามขนาดของเรือตันกรอสละหนึ่งพันบาท
ข้อ ๑๗ ห้า มมิ ให้ ก รมประมงออกใบอนุญ าตทํา การประมงนอกน่ า นน้ํา ไทยและห้า มมิ ใ ห้
อนุญาตให้เรือที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทยออกไปทําการประมงเว้นแต่กรมประมงจะ
ได้ตรวจสอบและมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่า ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับใบอนุญาตอยู่ในสถานะ
ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรการของรัฐชายฝั่งหรือองค์การจัดการประมงระดับ
ภูมิภาคระหว่างประเทศที่ประสงค์จะไปทําการประมง
ข้อ ๑๘ ให้ มี ค ณะกรรมการมาตรการทางปกครอง ประกอบด้ ว ย อธิ บ ดี ก รมประมง
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมการจัดหางาน ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงาน
ตํ า รวจแห่ ง ชาติ ผู้ แ ทนศู น ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล
เป็นกรรมการ และผู้อํานวยการกองกฎหมาย กรมประมง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจพิจารณาและออกคําสั่งแทนอธิบดีกรมประมงหรือ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ถือว่าคําสั่งของคณะกรรมการเป็นที่สุด
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ในการออกคําสั่งปิดโรงงานตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
ค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า หรั บ เบี้ ย ประชุ ม หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดํ า เนิ น การที่ จํ า เป็ น ต่ อ
การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ ให้ เ ป็ น ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยเบี้ ย ประชุ ม กรรมการหรื อ
ตามระเบียบราชการ แล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมประมง
ให้คณะกรรมการพิจารณาและออกคําสั่งให้แล้วเสร็จภายในสามวันทําการนับแต่วันที่เลขานุการ
เสนอเรื่องให้พิจารณา
ข้อ ๑๙ เมื่อมีการตรวจพบการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมงหรือกฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิการทําการประมงในเขตต์การประมงไทย และการกระทําความผิดตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด และแจ้งดําเนินคดี
ผู้กระทําความผิดต่อพนักงานสอบสวน พร้อมทั้งจัดทําเป็นรายงานส่งให้กองกฎหมาย กรมประมง
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เมื่อมีการตรวจพบการกระทําความผิด
ในกรณีที่พบการกระทําความผิดในทะเล ระยะเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงให้นับแต่เวลาที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่กลับถึงท่าเทียบเรือ
ให้กองกฎหมาย กรมประมง เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการมาตรการทางปกครองเพื่อพิจารณา
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่กองกฎหมาย กรมประมง ได้รับรายงาน
ข้อ ๒๐ การกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมงที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผล
ใช้บังคับ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นผู้ตรวจพบการกระทําความผิดให้คณะกรรมการ
มาตรการทางปกครองมีคําสั่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
การกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมงที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นเป็นผู้ตรวจพบการกระทําความผิด ให้หน่วยงานต้นสังกัดของ
พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นดําเนินการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคดี แล้วจัดทําเป็นหนังสือแจ้งไปยัง
กรมประมงภายในวั น ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ และให้ ก องกฎหมาย กรมประมง เสนอต่ อ
คณะกรรมการมาตรการทางปกครองเพื่อให้พิจารณาและมีคําสั่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
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ข้อ ๒๑ เมื่ อ ได้ รั บ การร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ กล่ า วโทษการกระทํ า ความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การประมง หรือกฎหมายว่าด้วยสิทธิการทําการประมงในเขตต์การประมงไทย ให้พนักงานสอบสวน
ผู้มีอํานาจสอบสวนคดีส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการเปรียบเทียบ และให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
พิจารณาและกําหนดการเปรียบเทียบ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งจํานวนเงินค่าปรับตามที่กําหนดไปยัง
ผู้ต้องหา ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวน หากผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้
เปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการเปรียบเที ยบมีห นังสือ แจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อ ดําเนินคดีผู้ กระทํ า
ความผิดต่อไป ภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที่ผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ
ข้อ ๒๒ ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรือประมงลําใดเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง หรือกฎหมายว่าด้วยสิทธิการทําการประมงในเขตต์การประมงไทย
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว หรือกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองไม่ว่าเรือประมงดังกล่าวจะ
เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทําความผิดหรือไม่ก็ตาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวซึ่งพบ
การกระทําความผิดสั่งกักเรือไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด และแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับจากออกคําสั่งกักเรือ เพื่อกําหนดจุดจอดเรือและให้ผู้อํานวยการดําเนินการล็อกเรือให้เสร็จสิ้นภายใน
สามวันทําการนับแต่วันที่กรมเจ้าท่าได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และหากปรากฏว่าเรือลําดังกล่าว
เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทําความผิดโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
ให้ศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น
ข้อ ๒๓ การออกคําสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคําสั่งนี้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ข้อ ๒๔ การส่ ง เอกสารหรื อ หนั ง สื อ ตามคํ า สั่ ง นี้ ใ ห้ ส ามารถส่ ง ทางเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบและนํากลับมาใช้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงได้
ข้อ ๒๕ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทําไปตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
และตามที่กําหนดไว้ในคําสั่งนี้ ได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านการเงินและ
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องจากรัฐในกรณีที่ถูกดําเนินคดีตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใดกระทําการโดยทุจ ริตหรื อ
ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ต ามคํ า สั่ ง นี้ ให้ สั น นิ ษ ฐานว่ า กระทํ า ความผิ ด ทางวิ นั ย
อย่างร้ายแรง และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรีบพิจารณาดําเนินการ
ทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญา ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด
กรณี ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ปล่ อ ยปละละเลย
ไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๒๗ บรรดาความผิดตามคําสั่งนี้ ให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบได้ และ
ในกรณีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการกระทําการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ํา ให้คณะกรรมการมาตรการ
ทางปกครองมีอํานาจออกคําสั่งตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนด
ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ข้อ ๒๙ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้
พ.ศ. 256๑
เนื่องจากสัตว์น้ําหรือผลิตภัณ ฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งยึดไว้ โดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 105 (2) นั้น มีลักษณะ
เป็นทรัพย์สินที่เป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจนเกินส่วน
ของทรั พ ย์ สิ น ตามมาตรา 1 ๓ 2 7 วรรคสอง แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพ าณิ ชย์
ซึ่งตามมาตรา 1327 วรรคสอง กําหนดให้ สามารถขายทอดตลาดและเก็บ เงินไว้แทนตัวทรัพ ย์สิน
เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่ง
ยึดไว้ออกขายทอดตลาด กรมประมงจึงวางแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บกรมประมง ว่ า ด้ ว ยการขายทอดตลาดสั ต ว์ น้ํ า หรื อ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. 256๑”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ระเบียบนี้ ให้ ใช้บังคับเฉพาะกรณี การขายทอดตลาดสัตว์น้ํา หรือผลิตภัณ ฑ์ สัตว์น้ํ า
อันเนื่องมาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทําการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทําความผิดในทะเลตามพระราชกําหนด
การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกําหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“ผู้ สั่ งให้ ข ายทอดตลาด” หมายความว่ า ประมงจั ง หวั ด หรื อ ผู้ อํ า นวยการกองกฎหมาย
แล้วแต่กรณี
“ขายทอดตลาด” หมายความว่า การขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ตามมาตรา 105
วรรคสอง แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการขายทอดตลาด
ข้อ ๕ กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อํานาจตามความในมาตรา 105 (2) แห่งพระราชกําหนด
การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการสั่งยึดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่มีไว้หรือได้มา
จากการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือ
หรือในที่อื่นใดเพื่อรักษาสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้อยู่ในสภาพเดิมและให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว หากเจ้าของเรือหรือ ผู้ควบคุมเรือประสงค์จะให้พ นักงานเจ้าหน้าที่
นํ าสั ต ว์น้ํ าหรือ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์น้ํ าดั งกล่ าวออกขายทอดตลาด ให้ ยื่ น คํ าร้อ งขอต่ อ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่
ผู้ที่สั่งยึดสัตว์น้ํา หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นไว้ ตามแบบ ขส. ๑ ท้ายระเบียบนี้
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ข้อ ๖ เมื่อพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ได้รับคําร้องขอตามข้อ ๕ แล้ว ให้ รายงานไปยังสํานั กงาน
ประมงจังหวัดท้องที่เกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตํารวจนครบาล ให้รายงานไปยังกองกฎหมาย
กรมประมง หรือสํานักงานประมงจังหวัดในเขตท้องที่ที่สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นถูกยึดไว้ ทั้งนี้
ให้พิจารณาถึงความสะดวกและประสิทธิภาพในการขายทอดตลาดเป็นสําคัญ
เมื่ อ สํ านั ก งานประมงจั งหวั ด หรือ กองกฎหมาย กรมประมง แล้ วแต่ ก รณี ได้ รับ เรื่อ งแล้ ว
ให้ดําเนินการขายทอดตลาดโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๗ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีอํานาจสั่งขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งยึดไว้ออกขายทอดตลาด
(๑) ประมงจังหวัด ในกรณีการกระทําความผิดมีการร้องทุกข์ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๒) ผู้อํานวยการกองกฎหมาย กรมประมง ในกรณีการกระทําความผิดมีการร้องทุกข์ภายใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๘ ในการดําเนินการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งยึดไว้
ออกขายทอดตลาด ให้ ก ระทํ า ผ่ า นคณะกรรมการ ซึ่ งประกอบไปด้ ว ยข้ า ราชการประเภทวิ ช าการ
ไม่ ต่ํ ากว่ า ระดั บ ชํ านาญการ หรื อ ประเภททั่ ว ไปไม่ ต่ํ ากว่ าระดั บ ชํ านาญงาน เป็ น ประธานกรรมการ
และข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานขึ้นไป
เป็นกรรมการอีกไม่น้อยกว่าสองคน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบ ขส. ๒ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๙ วิธีก ารขายทอดตลาด ให้ สํ านั กงานประมงจั งหวัด หรือ กองกฎหมาย กรมประมง
แล้วแต่กรณี ประกาศการขายทอดตลาด โดยระบุประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด จํานวนหรือปริมาณ
สภาพแสดงรายละเอี ย ดสั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า ที่ จ ะขาย สถานที่ เก็ บ รั ก ษา และสถานที่
ที่จะดําเนินการขายทอดตลาด รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งเป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํานั้น ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับการขายทอดตลาด โดยประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน
และดํ า เนิ น การขายให้ เสร็ จ สิ้ น ภายใน 10 วั น ทํ า การ หรื อ ภายในระยะเวลาตามที่ เห็ น สมควร
ตามสภาพของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้น
ประกาศการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบ ขส. 3 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ให้ ปิ ด ประกาศการขายทอดตลาดไว้ โ ดยเปิ ด เผย ณ สถานที่ ที่ จ ะดํ า เนิ น การ
ขายทอดตลาด หรือประกาศการขายทอดตลาดในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ ๑๑ การขายทอดตลาด ให้คณะกรรมการกําหนดราคาเริ่มต้นของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณ ฑ์
สัตว์น้ําที่จะขายทอดตลาด โดยคํานึงถึงสภาพและราคาในขณะที่จะดําเนินการขายทอดตลาด

185

การกําหนดราคาเริ่มต้นตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสืบราคาปัจจุบันจากสํานักงานสะพานปลา
หรือสํานักงานท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง หากไม่มีหน่วยงาน
หรือมีหน่วยงานแต่ไม่มีข้อมูลให้สอบถามจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัด ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้
ให้สืบราคาจากท้องตลาด
ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้คณะกรรมการ และเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่
นํ าสัต ว์น้ํ าหรือ ผลิต ภั ณ ฑ์ สั ตว์น้ํ านั้ น ออกขายทอดตลาดเป็ น ผู้ เข้าสู้ ราคา หรือ ใช้ ผู้ห นึ่ งผู้ ใดเข้าสู้ ราคา
ในการขายทอดตลาด
ข้อ ๑๓ การเสนอสู้ราคาในการขายทอดตลาดให้เป็นไปตามอัตราเพิ่มราคาตามที่คณะกรรมการกําหนด
และให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้สู้ราคาทราบก่อนขายทอดตลาด
ข้อ ๑๔ การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการแสดงความตกลงด้วยวิธีเคาะไม้
หรือแสดงกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด แล้วให้ทําสัญญาขายทอดตลาด
ถ้าผู้ซื้อไม่จ่ายเงินหรือไม่วางมัดจํา หรือวางเงินมัดจําไว้แล้วแต่ไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือภายในกําหนดเวลา
ให้คณะกรรมการริบเงินมัดจํา (ถ้ามี) แล้วนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นออกขายทอดตลาดใหม่
โดยแจ้งให้ผู้ซื้อเดิมทราบกําหนดวันและเวลาขายด้วย เมื่อขายได้เงินเท่าใดให้หักค่าใช้จ่าย ถ้าเหลือเงินสุทธิ
ไม่คุ้มราคาขายทอดตลาด ครั้งก่อนให้เรียกชําระเงินส่วนที่ยังขาดจากผู้ซื้อเดิมนั้น
สัญญาขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบ ขส. 4 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 1๕ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า ไม่ มี ผู้ เข้ า สู้ ร าคา หรื อ มี ผู้ เสนอราคาต่ํ า กว่ า ราคา
ที่กําหนดตามข้อ 11 หรือการสู้ราคาอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้หรือประกาศ
การขายทอดตลาด ให้คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการขายทอดตลาด หรือเลื่อนการขายทอดตลาด
ออกไปก่อน แล้วรายงานให้ผู้สั่งให้ขายทอดตลาดทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
ข้อ 1๖ การชําระเงิน
(๑) เมื่ อ ตกลงขายผู้ ซื้ อ จะต้ อ งชํ า ระเงิ น ทั น ที หรื อ วางเงิ น มั ด จํ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 25
ของราคาสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ต้องซื้อ และชําระเงินส่วนที่เหลือภายใน 15 วัน นับแต่วันทําสัญญา
เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นให้ขออนุญาตผู้สั่งให้ขายทอดตลาดเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปตามที่เห็นสมควร
แต่ไม่เกิน 30 วัน
(๒) กรณีผู้ซื้อวางเงินมัดจําไว้แล้วไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือภายในกําหนดตามสัญญา ให้ริบเงินมัดจํา
ที่ผู้ซื้อวางไว้แล้ว และให้ถือว่าเงินมัดจํานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากการขายทอดตลาดสิ่งของของผู้ต้องชดใช้เงิน
ให้นําไปชําระค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและหนี้ที่ผู้ตอ้ งชดใช้เงินต้องชําระ
(๓) การชําระราคาสิ่งของที่ขายทอดตลาดต้อ งชําระเป็นเงินสด หรือ ชําระด้วยเช็คธนาคาร
แห่งประเทศไทยหรือเช็คที่มีธนาคารค้ําประกันหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย
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ข้อ 17 การรับเงินจากการขายทอดตลาด ให้ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบของทางราชการ
และเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมบัญชีรายละเอียดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้น
ข้อ 18 การโอนและการส่ ง มอบสั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า ให้ ค ณะกรรมการส่ ง มอบ
เมื่อผู้ซื้อชําระเงินครบถ้วน
กรณี ผู้ ซื้ อ ต้ อ งการรั บ มอบสั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า ไปก่ อ นมี ก ารชํ า ระราคาครบถ้ ว น
เนื่ องจากสัตว์น้ําหรือผลิตภัณ ฑ์ สัตว์น้ําอาจมีการเน่าเสีย ให้ มีการวางประกัน ไว้เต็มมูลค่าของสัตว์น้ํ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ประมูลได้นั้น
ข้อ 19 ให้คณะกรรมการบันทึกเหตุการณ์ขายทอดตลาด และรายงานผลการขายทอดตลาด
ต่อผู้สั่งให้ขายทอดตลาดให้รับทราบภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันขายทอดตลาดแล้วเสร็จ
รายงานผลการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบ ขส. 5 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 20 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ให้หักค่าใช้จ่ายในการ
ขายทอดตลาด และเก็บรักษาเงินนั้นไว้ตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ 21 ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อาจคั ด ค้ า นการขายทอดตลาด โดยยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ ผู้ สั่ ง ให้
ขายทอดตลาดภายในเวลา 15 วัน นับแต่การขายทอดตลาดเสร็จสิ้น เมื่อได้รับคําร้องแล้วให้ผู้สั่งให้
ขายทอดตลาดพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําร้องทราบต่อไป
ข้อ 22 ในกรณีที่สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นมีสภาพเน่าเสีย และคณะกรรมการพิจารณา
เห็นว่าไม่อาจขายได้ราคาหรือได้ราคาแต่ไม่คุ้มค่าต่อการขายทอดตลาด ให้มีหนังสือสอบถามไปยังเจ้าของเรือ
หรื อ ผู้ ค วบคุ ม เรื อ ผู้ ยื่ น คํ า ร้ อ งขอให้ นํ า สั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า นั้ น ออกขายทอดตลาดว่ า จะให้
ดําเนินการอย่างไร หากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประสงค์จะยกสัตว์น้ํา หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้ราชการ
ให้รายงานเสนอต่อผู้สั่งให้ขายทอดตลาดเพื่อพิจารณาสั่งการให้นําไปมอบให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลใด
หรือนําไปทําลาย หรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป
ข้อ 23 ในกรณี ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการขายทอดตลาด และคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ได้ดําเนินการเปรียบเทียบตามมาตรา 170 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยผู้ต้องหา
ยิ น ยอมยกสั ต ว์ น้ํ าหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ าให้ แ ก่ ท างราชการแล้ ว ผู้ สั่ งให้ ข ายทอดตลาดอาจพิ จ ารณา
สั่งให้งดการขายทอดตลาดที่ยังไม่บริบูรณ์ได้
ข้อ 24 ในกรณีที่ขายทอดตลาดแล้วเสร็จ และต่อมาคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ดําเนินการ
เปรียบเทียบตามมาตรา 170 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยผู้ต้องหายินยอม
ยกสั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า ให้ แ ก่ ท างราชการ หรื อ กรณี ที่ มี คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ ริ บ สั ต ว์ น้ํ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําของกลาง ให้สํานักงานประมงจังหวัดหรือกองกฎหมาย กรมประมง แล้วแต่กรณี
นําเงินที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ 20 ส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบของทางราชการ
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ในกรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําของกลาง
ให้สํานักงานประมงจังหวัดหรือกองกฎหมาย กรมประมง แล้วแต่กรณี นําเงินที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ 20
ส่ ง คื น ให้ แ ก่ เ จ้ า ของเรื อ หรื อ ผู้ ค วบคุ ม เรื อ ผู้ ยื่ น คํ า ร้ อ งขอให้ นํ า สั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า นั้ น
ออกขายทอดตลาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง
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แบบ ขส. ๑

คำร้องขอให้ดำเนินกำรขำยทอดตลำด
เขียนที่...............................................
วันที…่ ………………เดือน………………………พ.ศ…………………
ข้าพเจ้า (เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ)……………………………………………………………………………
อายุ……………อยู่บ้านเลขที่………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
มีความประสงค์ขอให้พนักงานเจ้าหน้า ที่ด้าเนินการขายทอดตลาดสัตว์น้าหรือผลิตภัณ ฑ์สัตว์น้า ที่พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ ได้ มี ค้ าสั่ งยึ ดไว้ โดยอาศั ยอ้ านาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) แห่ งพระราชก้ าหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือ (หรือค้าสั่ง) เลขที่.......................................................................
ลงวันที่........................................................ตามรายการดังต่อไปนี
๑. ………………………………………………………………..น้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม
โดยให้ดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือประมง ชื่อ............................................หมายเลขทะเบียน………………………………………
๒. ………………………………………………………………..น้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม
โดยให้ดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือประมง ชื่อ............................................หมายเลขทะเบียน………………………………………
๓. ………………………………………………………………..น้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม
โดยให้ดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือประมง ชื่อ............................................หมายเลขทะเบียน………………………………………
๔. ………………………………………………………………..น้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม
โดยให้ดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือประมง ชื่อ............................................หมายเลขทะเบียน………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้าเนินการให้กับข้าพเจ้าด้วย

ลงชื่อ……………………………………………………………………ผู้ยื่นค้าร้องขอ
(...........……………………………………………………………)
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แบบ ขส. ๒

คำสั่ง .............................................................................
ที่ ........../...............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขำยทอดตลำด
_____________________________
อำศัยอำนำจตำมข้อ ๗ และข้อ ๘ ของระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขำยทอดตลำดสัตว์น้ำ
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. 256๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรขำยทอดตลำดไว้ดังนี้
๑. ……………………………………………..…ตำแหน่ง................................ ประธำนกรรมกำร
๒. ………………………………………………..ตำแหน่ง................................ กรรมกำร
๓. …………………………………..…………...ตำแหน่ง................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร
โดยให้ มี ห น้ ำที่ ด ำเนิ น กำรตำมระเบี ยบกรมประมงว่ ำด้ วยกำรขำยทอดตลำดสั ตว์ น้ ำหรื อ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. 256๑
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ...........เดือน ............................. พ.ศ. ...............

ลงชื่อ..........................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง...................................................................

หมายเหตุ คณะกรรมกำรขำยทอดตลำด จะต้องประกอบด้วยข้ำรำชกำรประเภทวิช ำกำรไม่ต่ำกว่ำระดับ
ชำนำญกำร หรือประเภททั่วไปไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน เป็นประธำนกรรมกำร และข้ำรำชกำร
ต ำแหน่ ง ประเภทวิ ช ำกำรระดั บ ปฏิ บั ติ ก ำรขึ้ น ไป หรื อ ประเภททั่ ว ไประดั บ ปฏิ บั ติ ง ำนขึ้ น ไป
เป็นกรรมกำรอีกไม่น้อยกว่ำสองคน ทั้งนี้ คณะกรรมกำรมีจำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน
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ประกาศ………………….
ที…่ ………./……………..
เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้
_______________________________
ด้วย ….…..…(ส้านักงานประมงจังหวัด / กองกฎหมาย กรมประมง)…….……มีความประสงค์
จะขายทอดตลาดสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ โดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา 105 (2)
แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จ้านวน…………..…….รายการ ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศ
ก้าหนดท้าการประมูลขายทอดตลาด ในวันที่…………………ณ…………………………..…………………
- เวลา………….………… ดูสภาพสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่จะขายทอดตลาด
- เวลา…………….……… ลงทะเบียน
- เวลา…………….……... เริ่มการประมูล
ผู้ประสงค์จะสู้ราคา แต่ไม่ได้ดูสภาพสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ให้ถือว่าทราบรายละเอียด
และสภาพต่าง ๆ ของสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่จะขายทอดตลาดครังนีดีแล้ว
เงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี
๑. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลเสนอราคา ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเสนอราคาเท่านัน
โดยยื่นเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ดังนี
(๑) กรณี บุ คคลธรรมดา ให้ ยื่นส้ าเนาบั ตรประจ้าตัวประชาชน พร้อมรับรองส้ าเนาถู กต้อง
จ้านวน ๑ ชุด
(๒) นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองนิติบุคล พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน ๑ ชุด
(๓) กรณีให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทน ให้ยื่นหนังสือมอบอ้านาจและส้าเนาเอกสารตาม (๑)
หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
๒. ห้ามมิให้คณะกรรมการ และเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่
น้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้านันออกขายทอดตลาดเป็นผู้เข้าสู้ราคา หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขาย
ทอดตลาด
๓. การเสนอราคา ให้ผู้สู้ราคาเสนอราคาด้วยวาจา และจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว
๔. หากคณะกรรมการขายทอดตลาด เห็ น ว่าผู้ เข้ าเสนอราคาหรือ บุค คลที่ อ ยู่ ณ สถานที่
ขายทอดตลาดรายใดมีพฤติกรรมที่อาจท้า ให้การขายทอดตลาดไม่เป็นไปอย่างถูกต้องยุติธรรม หรือรบกวน
การด้ าเนิ น การหรือการขายทอดตลาด คณะกรรมการขายทอดตลาดมี อ้า นาจสั่ งให้ ผู้ นันออกจากสถานที่
ขายทอดตลาดและปฏิเสธการเสนอราคาของผู้นัน
๕. กระบวนการขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดแสดงความตกลง
ด้ ว ยวิ ธี ก ารขานราคา พร้ อ มทั งแสดงความตกลงให้ กั บ ผู้ เสนอราคาสู ง สุ ด โดยจะต้ อ งไม่ ต่้ า กว่ า ราคาที่
คณะกรรมการขายทอดตลาดก้าหนดไว้
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๖. หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าไม่มีผู้เข้าสู้ราคา หรือราคาที่มีผู้เสนอสูงสุดนัน
ไม่เป็นไปตามที่ก้าหนดราคาต่้ากว่าราคา หรือการสู้ราคาอาจไม่เป็นไปโดยสุจริต คณะกรรมการขายทอดตลาด
มีอ้านาจเพิกถอนการขายทอดตลาด หรือเลื่อนการขายทอดตลาดออกไปก่อน
๗. ผู้สู้ราคาสูงสุดและได้รับการพิจารณาให้ชนะประมูลจะต้องช้าระเงินทันที หรือวางเงินมัดจ้า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ต้องซื อ และช้าระเงินส่วนที่เหลือภายใน 15 วัน
นับแต่วันท้าสัญญา เว้นแต่กรณีมีเหตุจ้าเป็นให้ขออนุญาตผู้สั่งให้ขายทอดตลาดเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาออกไป
ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 30 วัน
๘. กรณีผู้ซือวางเงินมัดจ้าไว้แล้วไม่ช้าระเงินส่วนที่เหลือภายในก้าหนดตามสัญญา ให้ริบเงินมัดจ้า
ที่ผู้ซือวางไว้แล้ ว และให้ ถือว่าเงิน มัดจ้านันเป็นส่ วนหนึ่งจากการขายทอดตลาดสิ่ งของของผู้ ต้องชดใช้เงิน
โดยให้น้าไปช้าระค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและหนีที่ผู้ต้องชดใช้เงินต้องช้าระ
๙. การช้าระราคาสิ่งของที่ขายทอดตลาดต้องช้าระเป็นเงินสด หรือช้าระด้วยเช็คธนาคาร
แห่งประเทศไทยหรือเช็คที่มีธนาคารค้าประกันหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย
๑๐. เมื่อครบก้าหนดระยะเวลาตาม ข้อ ๗ แล้ว ผู้สู้ราคาสูงสุดยังมิได้น้าเงินมาช้าระให้ถูกต้อง
ครบถ้วน คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอ้านาจริบเงินมัดจ้า (ถ้ามี) แล้วน้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้านันออก
ขายทอดตลาดใหม่ โ ดยแจ้ ง ให้ ผู้ สู้ ร าคาสู ง สุ ด ทราบก้ า หนดวั น และเวลาขายด้ ว ย เมื่ อ ขายได้ เงิ น เท่ า ใด
ให้หักค่าใช้จ่าย ถ้าเหลือเงินสุทธิไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดครังก่อน คณะกรรมการขายทอดตลาดชอบที่จะเรียก
ให้ช้าระเงินส่วนที่ยังขาดจากผู้สู้ราคาสูงสุดเดิมได้
๑๑. เมื่อผู้สู้ราคาสูงสุดน้าเงินมาช้าระให้ถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการขายทอดตลาดส่งมอบ
สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าให้แก่ผู้ชนะประมูล โดยผู้ชนะประมูลจะต้องขนย้ายสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
ดังกล่าวออกไปจากสถานที่เก็บรักษาภายใน ๕ วันท้าการ นับตังแต่วันที่ช้าระเงินถูกต้องครบถ้วน หากพ้นก้าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการขายทอดตลาดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายของสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้านัน
ส้าหรับ กรณี ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องการรับมอบสัตว์น้า หรือผลิตภัณ ฑ์สัตว์น้าไปก่อนมีการ
ช้าระราคาครบถ้วน เนื่องจากสัตว์น้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าอาจมีการเน่าเสีย ให้มีการวางประกันไว้เต็มมูลค่า
ของสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ประมูลได้นัน
๑๒. ข้อความดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้ประมูล ราคาได้รับทราบข้อความทังหมดและเข้าใจดี
ตลอดจนยินดีปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดทุกประการ จึงได้สมัครใจเสนอราคาในครังนี และถ้าหากมีปัญหาอย่างใด
อย่างหนึ่งขอให้ทักท้วงก่อนวันประมูลครังนีด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ……………………………………………

(……………………………………………)
ประมงจังหวัด / ผู้อ้านวยการกองกฎหมาย กรมประมง
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บัญชีรายชื่อสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้
จ้านวน………………….รายการ
ล้าดับ

รายการ

จ้านวน/ปริมาณ

สถานที่เก็บรักษา
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แบบ ขส. 4

สัญญาขายทอดตลาด
ทำที…่ ……..……………………………..
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..............
ส ำนั ก งำนประมงจั งหวั ด .../ กองกฎหมำย กรมประมง ได้ ท ำกำรขำยทอดตลำดสั ต ว์ น ำ
หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น ำที่ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ สั่ ง ยึ ด ไว้ โดยอำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๐๕ (๒)
แห่ งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ตำมประกำศขำยทอดตลำด
ที…่ ….......…./…..........…..ลงวันที่………......เดือน………………………….พ.ศ…………….
โดยที่………………………………………………………………..เป็นผู้ประมูลซือได้จำกกำรขำยทอดตลำด
จึงได้ทำสัญญำนีขึนมำระหว่ำง สำนักงำนประมงจังหวัด... / กองกฎหมำย กรมประมง โดย……………………………
ซึ่งต่อไปในสัญญำนีเรียกว่ำ ผู้ขำย ฝ่ำยหนึ่งกับ
กรณีบุคคลธรรมดำ นำย/นำง/นำงสำว ……………………………………………………….………………….
ถือบัตรประจำตัวประชำชนเลขที่ ……………….…………………….............................. อำศัยอยู่ บ้ำนเลขที่ ……………
ถนน…………………………ตรอก/ซอย………………………ตำบล/แขวง………………….……อำเภอ/เขต……………………….
จังหวัด……………………
กรณีนิติบุคคล ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………
โดยมี นำย/นำง/นำงสำว……….………………..……………………………………………………………………………………………..
ถื อ บั ต รประจ ำตั ว ประชำชนเลขที่ ……………….……….............................. อำศั ย อยู่ บ้ ำ นเลขที่ ………………….…
ถนน…………………………ตรอก/ซอย………………………ตำบล/แขวง………………….……อำเภอ/เขต……………………….
จังหวัด……………………….. ในฐำนะเป็นผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล
ซึ่งต่อไปในสัญญำนีเรียกว่ำ ผู้ซือ อีกฝ่ำยหนึ่ง ทังสองฝ่ำยได้ตกลงกัน ดังมีข้อควำมต่อไปนี
ข้อ 1. ผู้ซือเป็นผู้เสนอรำคำสูงสุดในกำรขำยทอดตลำด ซึ่งเป็นผู้ประมูลได้สัตว์นำหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์นำลำดับที่………………………………………………………………………… ของบัญชีรำยชื่อสัตว์นำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำ
ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดไว้ ตำมประกำศ…………………………………..ที่…………./………….. เรื่อง ขำยทอดตลำดสัตว์นำ
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดไว้ ลงวันที่……….…....เดือน……………………..……..พ.ศ…………….
รวมเป็นจำนวนเงินสุทธิ……………...................................บำท (……………………………………) ซึ่งผู้ขำยได้ตกลงขำยสัตว์นำ
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำตำมจำนวนเงินดังกล่ำว
ข้อ 2. ผู้ซือได้วำงเงินมัดจำ 25 เปอร์เซ็นต์ ของของรำคำสัตว์นำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำตำม
ข้อ 1 เป็นจำนวนเงิน……….……………….………………บำท (……………………..………………………………..) ให้กับผู้ขำย
ซึ่งผู้ขำยได้รับเงินจำนวนดังกล่ำวในวันนีแล้ว โดยผู้ซือได้ชำระเป็น
เงินสด
เช็ค จำนวน……………...ฉบับ
๑. เช็คธนำคำร…………………...........เลขที่ ….………..…………..ลงวันที่ ………………………………
จำนวนเงิน……………………….บำท (………………………………………………)
๒. เช็คธนำคำร…………………...........เลขที่ ….………..…………..ลงวันที่ ………………………………
จำนวนเงิน……………………….บำท (………………………………………………)
๓. เช็คธนำคำร…………………...........เลขที่ ….………..…………..ลงวันที่ ………………………………
จำนวนเงิน……………………….บำท (………………………………………………)
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ข้อ 3. ผู้ซือตกลงจะชำระรำคำส่วนที่ยังค้ำงอยู่ เป็นจำนวนเงิน…………………………………บำท
(……………………………………………) ให้กับผู้ขำยจนครบ และรับมอบทรัพย์ไปภำยในกำหนด…………………… วัน
นับแต่วันทำสัญญำนี
ข้อ 4. ถ้ำผู้ซือผิดสัญญำ ไม่ชำระเงินส่วนที่ยังค้ำงอยู่ ผู้ซือยินยอมให้กับผู้ขำยริบเงินมัดจำ
และทำกำรขำยทอดตลำดได้ใหม่
ข้อ 5. ผู้ซือจะต้องเป็นผู้เสียค่ำธรรมเนียมในกำรโอน และต้องเสียภำษีจำกกำรขำยทรัพย์ดังกล่ำว
ข้อ 6. ผู้ขำยสงวนสิทธิที่จะไม่รับรองและรับผิดชอบในควำมเสียหำยของสัตว์นำหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์นำที่ตกลงซือขำยกันตำมสัญญำนี
สั ญ ญำนี ได้ ท ำขึ นเป็ น สองฉบั บ ทุ ก ฉบั บ มี ข้ อ ควำมตรงกั น ทุ ก ประกำร คู่ สั ญ ญำได้ อ่ ำ น
และเข้ำใจข้อควำมแห่งสัญญำนีดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำนเป็นสำคัญ

ลงชื่อ……………………………………ผู้ขำย
(...........................................)

ลงชื่อ……………………………………ผู้ซือ
(..............................................)

ลงชื่อ……………………………………พยำน
(...........................................)

ลงชื่อ……………………………………พยำน
(.............................................)
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บันทึกการจับกุม
คดีดาที่................./......................
คดีแดงที่............../......................

ปจว.ข้อ.....................................เวลา..............................
คดีอาญาที่......................................................................
บัญชีของกลางลาดับที่....................................................

สถานที่บันทึก...............................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก วันที่....................เดือน..........................................พ.ศ. ............................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก วันที่....................เดือน..........................................พ.ศ. .................เวลาประมาณ..................................น.
สถานที่จับกุม ที่............................................................................................................................................................................
นามเจ้าพนักงานที่ร่วมจับกุม.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา คือ
1. ..................................................................................................................................................................ผู้ต้องหาที่ 1
2. ..................................................................................................................................................................ผูต้ ้องหาที่ 2
3. ..................................................................................................................................................................ผู้ตอ้ งหาที่ 3
พร้อมด้วยของกลาง มี...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ตาแหน่งที่พบของกลาง..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
โดยกล่าวว่า....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
พฤติกรรมแห่งคดี โดยย่อ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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ขณะกระทาการจับกุม เจ้าพนักงานที่จับกุมได้แจ้งให้ผู้ถูกจับกุมทราบด้วยว่า ผู้ถูกจับกุมมีสิทธิที่จะให้การ หรือไม่ให้
การ และถ้อยคาของผู้ถูกจับกุมนัน้ อาจใช้พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และมีสิทธิที่จะพบ และปรึกษาทนายความ และ
มีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่วางใจทราบถึงการถูกจับกุม ผู้ถูกจับกุมรับทราบ ข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ถูกจับกุม ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ในชั้นการจับกุม ผู้ต้องหาให้การ...................................................................................................................................
ที่เกิดเหตุ .....................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่เกิดเหตุ .................................................................................................เวลาประมาณ..................................... น.
อนึ่ง ในการจับกุมผู้ต้องหาในครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 หรือผู้ทาการ
จับกุม ไม่ได้บังคับขู่เข็ญ หลอกลวง หรือให้สัญญา มิได้เอาทรัพย์สินหรือเรียกร้องเอาทรัพย์สินของผู้ต้องหาผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็น
ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกแต่อย่างใด อีกทั้งมิได้ทาให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่าแต่ประการใด และมิได้ทาให้
ผู้ถูกจับกุมได้รับอันตรายต่อกายหรือจิตใจแต่อย่างใด ได้อ่านบันทึกการจับกุมนี้ ให้ผู้ถูกจับกุมฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้องจึงให้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ)……….…..……………………...........ผู้ต้องหาที่ ๑
(...................................................)

(ลงชื่อ)……….…..…….…………………....... ผู้ต้องหาที่ ๒
(........................................................)

(ลงชื่อ)……….…..………………………....... พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ผู้จับกุม
(.....................................................)

(ลงชื่อ)……….…..………………………........ ผู้ร่วมจับกุม
(...................................................)

(ลงชื่อ)……….…..……………………........... ผู้ร่วมจับกุม
(...................................................)

(ลงชื่อ)……….…..………………................ ผู้ร่วมจับกุม
(...................................................)

(ลงชื่อ)……….…..……………………........... ผู้ร่วมจับกุม
(.....................................................)

ลงชื่อ).................................................... ผูร้ ่วมจับกุม / บันทึก / อ่าน
(...........................................................)
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
ของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๐ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง กํ า หนด
คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บ และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาของคณะกรรมการเปรี ย บเที ย บ
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ความผิด” หมายความว่า ความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
“ผู้ต้องหา” หมายความว่า บุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทําความผิดตามพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกําหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
“คณะกรรมการเปรียบเทียบ” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๗๐
แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด ๑
คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ข้อ ๔ ให้ มี ค ณะกรรมการเปรี ย บเที ย บในเขตกรุ ง เทพมหานครหนึ่ ง คณะ และในส่ ว น
ภูมิภาคอีกจังหวัดละหนึ่งคณะ
ข้อ ๕ ในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้อํานวยการกองกฎหมาย กรมประมง เป็นกรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเที ยบ และให้ กองกฎหมาย กรมประมง เป็ นหน่ วยงาน
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ในส่วนภูมิภาคให้ประมงจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
และให้กลุ่มบริหารจั ดการด้านการประมง สํานักงานประมงจังหวัด เป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ
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ให้ฝ่ายเลขานุการมีหน้าที่ในการรับเรื่องราวจากพนักงานเจ้าหน้าที่และจัดส่งให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ ติดตามและแจ้งผลการพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการเปรียบเทียบแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดต่อไป
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ข้อ ๖ บรรดาความผิด ซึ่ง ได้เ กิด หรือ อ้า ง หรือ เชื่อ ว่า ได้เ กิด ในกรุง เทพมหานคร
หรือนอกราชอาณาจักรไทย ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครทําการเปรียบเทียบ
ที่กรมประมง และให้ผู้ต้องหาชําระค่าปรับที่กรมประมง
บรรดาความผิ ด ซึ่ ง ได้ เ กิ ด หรื อ อ้ า ง หรื อ เชื่ อ ว่ า ได้ เ กิ ด ในส่ ว นภู มิ ภ าค ให้ ค ณะกรรมการ
เปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคทําการเปรียบเทียบที่สํานักงานประมงจังหวัดท้องที่เกิดเหตุ และให้ผู้ต้องหา
ชําระค่าปรับที่สํานักงานประมงจังหวัดนั้น
ในกรณีบรรดาความผิดกระทําในท้องที่ใดในหลายท้องที่หรือความผิดส่วนหนึ่งกระทําท้องที่หนึ่ง
แต่อีกส่วนหนึ่งกระทําในอีกท้องที่หนึ่ง หรือเป็นความผิดต่อเนื่อง และกระทําต่อเนื่องกันในหลายท้องที่
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอํานาจทําการเปรียบเทียบ
ในกรณีมีปัญหาไม่แน่ว่าจะทําการเปรียบเทียบที่ใด ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้มีอํานาจชี้ขาด
โดยคําชี้ขาดของอธิบดีกรมประมงให้เป็นที่สุด
ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องขอให้พิจารณาเปรียบเทียบจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว ให้พิจารณาเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๘ การพิจารณาเปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาจากพยานหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๒) บันทึกการจับ (ถ้ามี)
(๓) บันทึกคําให้การของผู้ต้องหา
(๔) พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๙ ภายใต้บังคับแห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๖๒ วรรคสาม
และมาตรา ๑๖๗ หลั ก เกณฑ์ ใ นการเปรี ย บเที ย บ ให้ ค ณะกรรมการเปรี ย บเที ย บกํ า หนดค่ า ปรั บ
ที่ผู้ต้องหาจะพึงชําระ ดังนี้
(๑) การกระทํ าความผิ ด ที่ มิ ไ ด้กํ า หนดโทษตามขนาดของเรื อ และไม่ มีก ารกํ า หนดอั ต รา
โทษขั้นต่ําไว้ หากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ให้ปรับในอัตราหนึ่งในสี่ของอัตราโทษที่กําหนดไว้
หากเป็นการกระทําความผิดครั้งที่สอง ให้ปรับในอัตราโทษกึ่งหนึ่งของอัตราโทษที่กําหนดไว้ หากเป็น
การกระทําความผิดครั้งที่สาม ให้ปรับในอัตราโทษสามในสี่ของอัตราโทษที่กําหนดไว้ และหากเป็นการกระทํา
ความผิดครั้งที่สี่ขึ้นไป ให้ปรับในอัตราโทษสูงสุดของอัตราโทษที่กําหนดไว้
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(๒) การกระทําความผิดที่มิได้กําหนดโทษตามขนาดของเรือ และมีการกําหนดอัตราโทษขั้นต่ําไว้
หากเป็นการกระทําความผิดในครั้งแรก ให้ปรับในอัตราโทษขั้นต่ําสุด หรือปรับในอัตราจํานวนเท่าของ
มูลค่าของสัตว์น้ําที่กําหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า หากเป็นการกระทําความผิดซ้ํา
ให้ปรับในอัตราโทษขั้นสูงสุด หรือปรับในอัตราจํานวนเท่าของมูลค่าของสัตว์น้ําที่กําหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ
แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
(๓) การกระทําความผิดที่มีการกําหนดโทษตามขนาดของเรือ หากเป็นการกระทําความผิด
ให้ปรับในอัตราโทษที่กําหนดไว้ โดยพิจารณาจากขนาดของเรือ หรือปรับในอัตราจํานวนเท่าของมูลค่า
ของสัตว์น้ําที่กําหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
(๔) การกระทําความผิดที่มีการกําหนดโทษปรับโดยให้คิดจากมูลค่าสัตว์น้ํา ให้ปรับในอัตรา
จํานวนเท่าของมูลค่าของสัตว์น้ําที่กําหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ
(๕) การกระทําความผิดที่มีการกําหนดโทษปรับอัตราเดียว ให้ปรับในอัตราโทษที่กําหนดไว้
ในมาตรานั้น ๆ
ข้อ ๑๐ มูลค่าราคาสัตว์น้ําตามข้อ ๙ ให้คิดในวันที่พบการกระทําความผิด โดยให้เป็นไป
ตามราคาที่องค์การสะพานปลาประกาศกําหนด หรือราคาซื้อขายที่พาณิชย์จังหวัดประกาศสําหรับ
สัตว์น้ําจืด ในกรณีสัตว์น้ําประเภทใดไม่มีการประกาศราคาการซื้อขาย ให้เป็นไปตามราคาที่อธิบดี
กรมประมงประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงราคาตลาด
ข้อ ๑๑ ในการพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บ ให้ ค ณะกรรมการเปรี ย บเที ย บมี อํ า นาจแสวงหา
ข้อเท็จจริง เรียกพยานบุคคลหรือพยานเอกสารจากบุคคลใด ๆ เท่าที่จําเป็นมาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑๒ เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบแจ้งจํานวนค่าปรับที่จะพึงชําระ
ให้ผู้ต้องหาทราบ หากผู้ต้องหายินยอมชําระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดและยินยอม
ยกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ถูกยึดไว้ให้แก่ทางราชการ ให้แจ้งให้ผู้ต้องหานําเงินค่าปรับมาชําระ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ
เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับและยกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ถูกยึดไว้ให้แก่ทางราชการ
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ ผู้ ต้ อ งหาไม่ ยิ น ยอมตามที่ เ ปรี ย บเที ย บ หรื อ ไม่ ยิ น ยอมยกสั ต ว์ น้ํ า
หรื อ ผลิต ภัณ ฑ์สั ตว์ น้ํา ที่ถู กยึ ด ไว้ใ ห้แ ก่ท างราชการ หรือ ไม่ ชํา ระค่าปรั บภายในระยะเวลาที่กํ าหนด
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบส่งเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อดําเนินคดีต่อไป
ข้อ ๑๔ ในการเปรียบเทียบตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบจัดทํา
บันทึกการเปรียบเทียบไว้เป็นหลักฐาน
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ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบบันทึกข้อมูลประวัติผู้ต้องหาแนบสํานวนคดี และให้
เก็บสํานวนคดีที่ได้ทําการเปรียบเทียบไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
ข้อ ๑๖ เอกสารและหลั ก ฐานตามข้ อ ๘ ข้ อ ๑๔ หรื อ เอกสารและหลั ก ฐานอื่ น ใด
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมประมงกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ภาคผนวก ป

บันทึกยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิด
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

เขียนที่..................................................
วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ................
อาศัยอานวจตามความในมาตรา 41 (6) หรือมาตรา 42 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
วันนี้ เวลา.............................................................................................................. น. สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..………
ได้เข้าไปตรวจสอบสานักงานหรือสถานที่ประกอบการชื่อ.......................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่..................... หมู่ที่...................ซอย..................................ถนน...........................................ตาบล/แขวง..............................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...........................................เบอร์โทรศัพท์........................................................
เข้าตรวจยานพาหนะหมายเลขทะเบียน.............................................................สถานที่เกิดเหตุ.............................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
แล้วได้ทาการ

ยึด.................................................................................................................................................................................
อายัด.............................................................................................................................................................................

ไว้เพื่อส่งนานักงานสอบสวนเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดาเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีบัญชียึดหรืออายัดตามรายการดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายการ

จานวน

หมายเหตุ

อนึ่งในการยึดหรืออายัดในครั้งนี้ สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ผู้ทาการยึดหรืออายัด มิได้ทาให้ทรัพย์สินที่มี
อยู่ในสถานที่นี้สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด ผู้ดาเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่านให้ฟัง
แล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อสารวัตรกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ท้ายบันทึก
ลงชื่อ......................................ผู้ยินยอมให้ยึดหรืออายัด
(..........................................................)

ลงชื่อ.......................................สารวัตรกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
(...................................................................) ผู้ยึดหรืออายัด
ตาแหน่ง.................................................................

ลงชื่อ..............................................พยาน
(........................................................)

ลงชื่อ...............................................................พยาน
(.................................................................)
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บัญชีแนบท้ายการอายัด
เขียนที่..............................................................
วันที่........... เดือน.....................พ.ศ. ............................
ตามบันทึกการอายัด......................................................................................................................................................
ลงวันที่...........................................ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ................ปี เชือ่ ชาติ.............
สัญชาติ.................................อยู่บา้ นเลขที่......................................หมู่ที่.................ซอย.................ถนน......................................
ตาบล/แขวง.....................................................อาเภอ/เขต.........................................................จังหวัด.......................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน.......................................................... เบอร์โทรศัพท์...............................................................
จะเป็นผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สินที่อายัดดังกล่าว จานวน...................................................ให้อยู่ในสภาพเดิมไม่ทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อน
เร่น เอาไปเสีย หรือทาให้สญ
ู หาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ หรือถอน ทาให้เสียหาย ทาลายหรือทาให้ไร้
ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันได้ประทับหรือหมายไว้ทสี่ ิ่งใด ๆ ในการปฏิบัตติ ามหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในการอายัด ทั้งนี้
จนกว่าจะได้รับคาสั่งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
โดยเก็บทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ที่สถานที่...........................................................เลขที่............................หมู่ที่..................
ซอย.................................ถนน.................................ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต..............................................
จังหวัด............................................เบอร์โทรศัพท์สานักงาน/สถานประกอบการ.....................................มือถือ...........................
ลงชื่อ......................................ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน

ลงชื่อ................................สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

(........................................................)

(..................................................................)

ลงชื่อ...................................................พยาน

ลงชื่อ.................................................................พยาน

(........................................................)

(..................................................................)

แผนผังที่เก็บทรัพย์สินที่ถูกอายัด

ผู้อายัด
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ภาคผนวก ผ

ระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๖๐
เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่ง
อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ ม อบหมายมี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด ที่ มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย วหรื อ โทษจํ า คุ ก
ไม่เกินหนึ่งปี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงกําหนดวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกรมปศุ สั ต ว์ ว่ า ด้ ว ยการเปรี ย บเที ย บความผิ ด
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ความผิ ด” หมายความว่า ความผิ ด ที่ มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย วหรื อ โทษจํ า คุ ก ไม่เ กิ น หนึ่ ง ปี
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“ผู้กระทําความผิด” หมายความว่า ผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดตามระเบียบนี้
“สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“สารวัตร” หมายความว่า สารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดส่วนกลาง
คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บความผิ ด ระดั บ เขต คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บความผิ ด ระดั บ จั ง หวั ด
คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับอําเภอ คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับด่านกักกันสัตว์
แล้วแต่กรณี
“คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดส่วนกลาง” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ความผิดผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่ได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
“คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับเขต” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ความผิดผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่ได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในพื้นที่เขตปศุสัตว์
ที่รับผิดชอบ
“คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บความผิ ด ระดั บ จั ง หวั ด ” หมายความว่ า คณะกรรมการ
เปรียบเทียบความผิดผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่ได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในพื้นที่
จังหวัดที่รับผิดชอบ
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“คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บความผิ ด ระดั บ อํ า เภอ” หมายความว่ า คณะกรรมการ
เปรียบเทียบความผิดผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่ได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในพื้นที่
อําเภอที่รับผิดชอบ
“คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับด่านกักกันสัตว์” หมายความว่า คณะกรรมการ
เปรียบเทียบความผิดผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่ได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในพื้นที่
ด่านกักกันสัตว์ที่รับผิดชอบ
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดส่วนกลาง ประกอบด้วย
(๑) ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ควบคุ ม ป้ อ งกั น และบํ า บั ด โรคสั ต ว์ หรื อ ผู้ ซึ่ ง ผู้ อํ า นวยการ
สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ มอบหมาย
(๒) ผู้ อํ า นวยการกองสารวั ต รและกั ก กั น หรื อ ผู้ ซึ่ ง ผู้ อํ า นวยการกองสารวั ต รและกั ก กั น
มอบหมาย
(๓) ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย หรือผู้ซึ่งผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย มอบหมาย
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับเขต ประกอบด้วย
(๑) ปศุสัตว์เขตหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์เขตมอบหมาย
(๒) ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์
(๓) ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับจังหวัด ประกอบด้วย
ก. กรณีกรุงเทพมหานคร
(๑) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานครหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์กรุงเทพมหานครมอบหมาย
(๒) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
(๓) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ข. กรณีจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
(๑) ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย
(๒) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
(๓) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับอําเภอ ประกอบด้วย
(๑) ปศุสัตว์อําเภอหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์อําเภอมอบหมาย
(๒) สัตวแพทย์
(๓) นักวิชาการสัตวบาล
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับด่านกักกันสัตว์ ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์หรือผู้ซึ่งหัวหน้าด่านกักกันสัตว์มอบหมาย
(๒) สารวัตร จํานวน ๒ คน
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ข้อ ๙ เมื่อปรากฏหลักฐานจากสัตวแพทย์หรือสารวัตรว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น
ให้ ผู้ มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด มี ห นั ง สื อ เรี ย กผู้ ก ระทํ า ความผิ ด มาเปรี ย บเที ย บตามแบบ ปศ.๑
ท้ายระเบียบนี้ และให้แจ้งข้อหาในการกระทําความผิด วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ และชี้แจง
ให้ผู้กระทําความผิดเข้าใจถึงความผิดที่เกิดขึ้นว่าเป็นคดีที่ทําการเปรียบเทียบได้ ถ้ายอมรับสารภาพ
และยิ น ยอมให้ เ ปรี ย บเที ย บ และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บแล้ ว คดี อ าญาเป็ น อั น เลิ ก กั น ตามมาตรา ๓๗
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ที่ ยิ น ยอมให้ เ ปรี ย บเที ย บ ให้ บั น ทึ ก คํ า ให้ ก ารของผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ไว้
ตามแบบ ปศ. ๒ ท้ายระเบียบนี้
ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ที่ ไ ม่ ยิ น ยอมให้ เ ปรี ย บเที ย บ ให้ บั น ทึ ก คํ า ให้ ก ารไว้ ต ามแบบ ปศ.๓
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ในการเปรียบเทียบให้กําหนดค่าปรับที่ผู้กระทําความผิดพึงชําระตามอัตราในบัญชี
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดบันทึกการเปรียบเทียบผู้ต้องหาที่ชําระค่าปรับ
แล้วลงในแบบ ปศ.๔ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ คดี ที่ ไ ม่ อ าจเปรี ย บเที ย บได้ ห รื อ ไม่ ส มควรเปรี ย บเที ย บ ได้ แ ก่ คดี ที่ ผู้ ก ระทํ า
ความผิดไม่มาให้เปรียบเทียบภายในเวลาที่กําหนด หรือมาให้เปรียบเทียบแต่ไม่ยินยอมชําระค่าปรับ
ตามที่ เ ปรี ย บเที ย บ ให้ ส่ ง เรื่ อ งและตั ว ผู้ ต้ อ งหาไปให้ พ นั ก งานสอบสวนผู้ มี อํ า นาจตามกฎหมาย
เพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อ ๑๓ การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบส่งคลัง
(๑) ในกรุ ง เทพมหานคร ให้ ผู้ มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด ออกใบสั่ ง ชํ า ระเงิ น ค่ า ปรั บ
ให้ผู้กระทําความผิดไปชําระเงินที่กองคลัง กรมปศุสัตว์ หรือสํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
และให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กระทําความผิด ใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความแสดงว่า
เป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คดีที่เท่าใด
และบั น ทึ ก การเก็ บ เงิ น ในท้ า ยแบบ ปศ.๔ ท้ า ยระเบี ย บนี้ เงิ น ค่ า ปรั บ ให้ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ่ายเงินสินบนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) จังหวัดอื่น ๆ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดออกใบสั่งชําระเงินค่าปรับให้ผู้กระทําความผิด
และให้ผู้กระทําความผิดไปชําระเงินที่เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยเบิกจ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบที่ได้ดําเนินการเปรียบเทียบ และให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินให้แก่
ผู้กระทําความผิด ใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความแสดงว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และบันทึกการเก็บเงินในท้ายแบบ ปศ.๔ ท้ายระเบียบนี้ เงินค่าปรับ
ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ่ายเงินสินบนและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ข้อ ๑๔ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดดําเนินการเปรียบเทียบความผิดภายในกําหนด
อายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๕ โดยไม่ชักช้า และให้รับผิดชอบเก็บสํานวนคดีที่ได้
ทําการเปรียบเทียบแล้วเสร็จ โดยใช้แบบ ปศ.๕ ปิดหน้าสํานวนคดีทุกสํานวน
ข้อ ๑๕ เมื่อทําการเปรียบเทียบความผิดเสร็จแล้ว ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบรายงานผล
การเปรี ย บเที ย บ ภายในวั น ที่ ๑๕ ของเดื อ นถั ด ไป ตามแบบ ปศ.๖ ท้ า ยระเบี ย บนี้ ให้ อ ธิ บ ดี
กรมปศุสัตว์ทราบ
ข้อ ๑๖ การเปรียบเที ยบความผิด ใดมีปัญ หา ให้ ผู้มีอํ านาจเปรี ยบเทียบความผิด หารื อ
กรมปศุสัตว์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภัย สุทธิสังข์
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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ที่

/

แบบ ปศ. ๑

(สํานักงานของผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบ)

วันที่ .. เดือน ..... พ.ศ. ....
เรื่อง แจ้งให้ไปชําระค่าปรับเพื่อเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียน ..................................
ตามที่ สัตวแพทย์/สารวัตร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบ
พบว่า.............................เป็นผู้กระทําความผิดตามมาตรา.... แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการเปรี ยบเทียบความผิด................... ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเปรียบเทียบ
ความผิ ด จึ ง ให้ . .....................ไปชํ า ระค่ า ปรั บ ที่ ก องคลั ง กรมปศุ สั ต ว์ หรื อ หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยที่ อ ยู่
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ (แล้วแต่กรณี) ในวันและเวลาราชการภายในระยะเวลา ๑๕ วัน
นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อดําเนินการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมาย หากไม่ไปพบภายในระยะเวลาที่
กําหนด คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด......... จะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

โทร.
โทรสาร
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คดีที่......../............

แบบ ปศ. ๒

บันทึกคําให้การผู้กระทําความผิด
(กรณียินยอมเปรียบเทียบความผิด)
ทําที่..........................................
วันที่.... เดือน............ พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า........................................ อายุ.........ปี สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่.......... หมู่ที่
....ตรอก/ซอย..................... ถนน................................. แขวง/ตํ าบล.............................. เขต/อําเภอ
........................ จังหวัด.............................. โทร..........................
คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ได้แจ้งข้าพเจ้าว่าเป็นผู้กระทําความผิดตาม
มาตรา... แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโทษตามมาตรา... แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุก......หรือปรับเป็นเงิน.............บาท หรือทั้งจําทั้งปรับรวมโทษจําคุก.....
และปรับเป็นเงิน...........บาท ซึ่งความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้ ข้าพเจ้ารับทราบแล้ว ขอให้การรับ
สารภาพว่าได้กระทําความผิดจริงและคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด..............ได้พิจารณาแล้ว กําหนด
เปรียบเทียบความผิดเป็นเงิน จํานวน .............. บาท นั้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้ าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด.......... เปรียบเทียบความผิด
จํานวน.......... บาท ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนําเงินค่าปรับมาชําระภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไป
ชําระค่าปรับเพื่อเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) หากข้าพเจ้าไม่นําเงินตาม (๑) ไปชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าว ให้ดําเนินคดี
ตามขั้นตอนต่อไป
บันทึกนี้ คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้ว
ข้าพเจ้ารับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
ลงชื่อ...................................ผู้กระทําความผิด
ลงชื่อ...................................ประธานคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ความผิด……………
ลงชื่อ...................................พนักงานเจ้าหน้าที่/สารวัตร/สัตวแพทย์
ลงชื่อ...................................พยาน
ลงชื่อ...................................พยาน
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คดีที่......../............

แบบ ปศ. ๓

บันทึกคําให้การผู้กระทําความผิด
(กรณีไม่ยินยอมเปรียบเทียบความผิด)
ทําที่..........................................
วันที่.... เดือน............ พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า........................................ อายุ.........ปี สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่.......... หมู่ที่
....ตรอก/ซอย..................... ถนน................................. แขวง/ตํ าบล.............................. เขต/อําเภอ
........................ จังหวัด.............................. โทร..........................
คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ได้แจ้งข้าพเจ้าว่าเป็นผู้กระทําความผิด
ตามมาตรา... แห่ งพระราชบัญญั ติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโทษตามมาตรา... แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุก......หรือปรับเป็นเงิน.............บาท หรือทั้งจําทั้งปรับรวมโทษ
จําคุก..... และปรับเป็นเงิน...........บาท ซึ่งความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้ ข้าพเจ้ารับทราบแล้ว ขอให้
การรับสารภาพว่าได้กระทําความผิดจริงและคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด....... ได้พิจารณาแล้ว กําหนด
เปรียบเทียบความผิดเป็นเงิน จํานวน .............. บาท นั้น
ข้าพเจ้าไม่ยินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด..... เปรียบเทียบความผิด โดยมี
เหตุผลเนื่องมาจาก
( ) ข้าพเจ้าไม่ได้กระทําความผิด
( ) จํานวนค่าปรับสูง
( ) เหตุอื่นๆ (ให้ระบุ) ..............................................................................................................
บันทึกนี้ คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้ว
ข้าพเจ้ารับรองว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
ลงชื่อ...................................ผู้กระทําความผิด
ลงชื่อ...................................ประธานคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ความผิด......
ลงชื่อ...................................พนักงานเจ้าหน้าที่/สารวัตร/สัตวแพทย์
ลงชื่อ...................................พยาน
ลงชื่อ...................................พยาน
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คดีเปรียบเทียบที่......../............

แบบ ปศ. ๔

แบบเปรียบเทียบความผิดกําหนดค่าปรับ
ทําที่..........................................
วันที่.... เดือน............ พ.ศ. ....

คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ผู้กล่าวหา.......................................................
ชื่อผู้กระทําความผิด ๑. .............................................................................................................
๒. .............................................................................................................
เหตุเกิดเมื่อวันที่ ...... เดือน ........................พ.ศ. .... เวลา .................................นาฬิกา
คดีนี้ ผู้กระทําความผิดได้กระทําความผิดตามมาตรา..... แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อหา ๑. ..........................................................................................................................
๒. ...........................................................................................................................
มีบทลงโทษตามมาตรา.......... ต้องระวางโทษจําคุก......หรือปรับเป็นเงิน.............บาท หรือทั้งจําทั้งปรับรวมโทษ
จําคุก.....และปรับเป็นเงิน...........บาท ซึ่งความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้ และผู้กระทําความผิดยินยอม
ให้เปรียบเทียบความผิด จึงเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดเป็นเงิน....................บาท ผู้กระทําความผิดชําระ
ค่าปรับเมื่อวันที่..... เดือน .............. พ.ศ. ....
บันทึกนี้ คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้ว
ข้าพเจ้ารับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
ลงชื่อ...................................ผู้กระทําความผิด
ลงชื่อ...................................ประธานคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ความผิด........
ลงชื่อ...................................พนักงานเจ้าหน้าที่/สารวัตร/สัตวแพทย์
ลงชื่อ...................................พยาน
ลงชื่อ...................................พยาน
บันทึกการชําระเงิน
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่............... เลขที่ ..............
วันที่... เดือน..................... พ.ศ. ...........
จํานวนเงิน........................................บาท
ลงชื่อ.................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน
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แบบ ปศ. ๕

ประวัติผู้กระทําความผิด
๑. ผู้กระทําความผิด

ชื่อ……………......................... ชื่อสกุล ............................................ อายุ.................ปี
สัญชาติ.............................. อยู่บ้านเลขที่ ....................................................................
ผู้รับอนุญาต....................................................................... เลขที่ ..............................
๒ . วั น เ ว ล า แ ล ะ เหตุเกิดเมื่อวันที่...... เดือน................................ พ.ศ. ......... เวลา.................... นาฬิกา
สถานที่เกิดเหตุ..............................................................................................................
สถานที่เกิดเหตุ
๓. ข้อหา
ฐาน...............................................................................................................................
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. ผลคดี
กระทําความผิดตามมาตรา........แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ฐาน................................................................. ผู้กระทําความผิดยินยอมให้
เปรียบเทียบและชําระค่าปรับ จํานวน.......................บาท วันที่ชําระค่าปรับ วันที่.....
เดือน.................. พ.ศ. ...... หลักฐานการส่งเปรียบเทียบความผิดตามหนังสือหรือ
บันทึกที่.............../...........................วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ..........
๕. งานคลังรับเงิน
วันที่….. เดือน............ พ.ศ. ...... จํานวน.....................บาท ตามใบเสร็จเล่มที่..............
ลงชื่อ..................................ผู้บันทึกประวัติ
(.......................................)
ตําแหน่ง.......................................
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แบบ ปศ. ๖

รายงานการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจําเดือน..................... พ.ศ. ....
ลําดับที่

วัน เดือน ปี

เหตุเกิดที่

เป็นความผิด

เลขที่,ถนน,ตําบล/แขวง
,อําเภอ/เขต,จังหวัด

ตามมาตรา/พรบ./
ข้อหา

ผลคดีปรับเป็น
เงิน

หมายเหตุ
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ข้อหาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อหาความผิด
ลําดับ
ที่ มาตรา

ฐานความผิด

มาตรา

1

7 เจ้าของสัตว์ไม่ปฏิบัติตามระบบการป้องกัน
และควบคุมโรคระบาด

55

2

8 เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด

56

3

4

9 เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ทํา
วรรค เครือ่ งหมายประจําตัวสัตว์
สาม หรือดําเนินการก่อนหรือหลัง
การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์
ตามประกาศที่อธิบดีกําหนด
10 (๑) ทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ปลอม
หรือแปลง หรือแก้ไขเครื่องหมายประจําตัว
ที่แท้จริง เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใช้เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ปลอม
หรือเครื่องหมายประจําตัวสัตว์
ที่มีการแปลงหรือแก้ไข
(๓) ทําลายเครื่องหมายประจําตัวสัตว์
ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในการจําแนก หรือตรวจสอบสัตว์
หรือซากสัตว์

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ(บาท)
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป
(อัตราสูงสุดอัตราโทษ
1
2
3
ที่กฎหมายกําหนดให้)
10,000
จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
หรือทั้งจําทั้งปรับ
และปรับเป็นรายวัน
อีกวันละไม่เกิน
๑,๐๐๐ บาท จนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
10,000
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
2,500 5,000 7,500
10,000
ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
ระวางโทษ

57

58

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

5,000 10,000 15,000

20,000
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ฐานความผิด

มาตรา

5

11 เจ้าของสัตว์ไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
วรรค สารวัตรหรือสัตวแพทย์ ภายใน ๑๒ ชั่วโมง
หนึ่ง นับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย

59

6

11 เจ้าของสัตว์ไม่แจ้งและดําเนินการ
วรรค กับสัตว์ป่วยหรือตาย ตามที่อธิบดีประกาศ
สอง กําหนด

59

7

11 เจ้าของสัตว์ไม่ได้ดําเนินการกับสัตว์ป่วย
วรรค หรือตายตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
สาม

59

8

11 เจ้าของสัตว์ไม่ควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมด
60
วรรค ไว้ภายในบริเวณที่สัตว์อยู่ เคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย
สาม เคลื่อนย้าย ชําแหละ หรือกระทําการอื่นใด
แก่ซากสัตว์ที่ป่วยตาย
14 เจ้าของที่ดินไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑
60
วรรค วรรคสอง กรณีที่มีสัตว์ไม่ปรากฎ
สอง เจ้าของป่วย หรือตายในที่ดินของตน

9

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ(บาท)
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป
อัตราโทษ
(อัตราสูงสุด1
2
3
ที่กฎหมายกําหนดให้)
10,000
จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
10,000
จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
10,000
จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
10,000
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
10,000
จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
10,000
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
10,000
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000
20,000
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ระวางโทษ

10

15 ทําการเคลื่อนย้าย ชําแหละ
วรรค หรือกระทําการอื่นใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์
สอง ที่ป่วยหรือตายในที่ดินที่ไม่ปรากฎเจ้าของ

60

11

12 เจ้าของสัตว์ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือสารวัตร
ตามมาตรา ๑๒

61

12

13 เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๑๓

62
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ระวางโทษ
มาตรา

อัตราโทษ

13 ๔๐(๑) เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๔๐(๑)

62

14 ๔๐(๒) เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๔๐(๒)

62

14 เจ้าของที่ดินไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔
วรรค วรรคหนึ่ง
หนึ่ง
16 16 ผู้ใดขุดซากสัตว์ที่ฝังไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากสัตวแพทย์

63

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท

24 ผู้ใดทําการค้าสัตว์หรือซากสัตว์
วรรค หรือหากําไรในลักษณะคนกลาง
หนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

66

ฐานความผิด

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ(บาท)
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป
(อัตราสูงสุด1
2
3
ที่กฎหมายกําหนดให้)
5,000 10,000 15,000
20,000

5,000 10,000 15,000

20,000

2,500 5,000 7,500

10,000

5,000 10,000 15,000

20,000

5,000 10,000 15,000

20,000

25 ผู้ใดขาย จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน
5,000 10,000 15,000
66
วรรค หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์
หนึ่ง หรือเอ็มบริโอของช้าง ม้า โค กระบือ แพะ
แกะ กวาง สุกร หมูป่า หรือสัตว์ชนิดอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์ดังกล่าว เพื่อให้
บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่น
โดยวิธีธรรมชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากนายทะเบียน
19 24 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔
66 จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
วรรค ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วรรค หรือปรับไม่เกิน
สอง วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด สอง
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

20,000

15

17

18

64

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

10,000
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20

21

22

23

24

25

ฐานความผิด

25 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕
วรรค ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
สอง วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
29 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔
วรรค หรือมาตรา ๒๕ ไม่แจ้งต่อนายทะเบียน
หนึ่ง และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้ทราบการสูญหาย ชํารุดหรือทําลาย
30 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา
๒๕ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการแก้ไขรายการในใบอนุญาต
ตามเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
32 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑
ไม่ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์
ก่อนการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักร
(๒) นําสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้ทํา
เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ เข้า ออก
หรือผ่านท่าเข้าหรือท่าออก
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
33 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ ฝ่าฝืน
ประกาศของอธิบดี เรื่องการชะลอ
การนําเข้า หรือนําผ่านราชอาณาจักร
ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
34 นําสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๓๔
วรรค ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น โดยไม่มีใบอนุญาต
หนึ่ง จากสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ(บาท)
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป
อัตราโทษ
(อัตราสูงสุด1
2
3
ที่กฎหมายกําหนดให้)
10,000
จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
2,500 5,000 7,500
10,000
ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
ระวางโทษ

มาตรา
66
วรรค
สอง
67

67

ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท

2,500 5,000 7,500

10,000

69

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

5,000 10,000 15,000

20,000

69

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

5,000 10,000 15,000

20,000

5,000 10,000 15,000

20,000

71
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ฐานความผิด

มาตรา

34 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ฝ่าฝืน
วรรค ไม่ปฏิบัติตามในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔
สาม วรรคสาม

71
วรรค
สอง

35 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่าน
ด่านกักกันสัตว์
28 38 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔
วรรค หรือมาตรา ๒๕ ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
สาม ฝ่าฝืนประกอบกิจการตามใบอนุญาต
ที่ถูกสั่งพักใช้
29 ๔๐(๓) เจ้าของยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของสัตวแพทย์
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26

27

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ(บาท)
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป
อัตราโทษ
(อัตราสูงสุด1
2
3
ที่กฎหมายกําหนดให้)
10,000
จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
10,000
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
20,000
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000
20,000
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี 5,000 10,000 15,000
20,000
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
10,000
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
10,000
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน 2,500 5,000 7,500
10,000
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ระวางโทษ
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30

ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร
หรือสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้

75

31

40 ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามสมควร
วรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์
สอง ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง

75
วรรค
สอง

32

41 ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามสมควร
วรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตร
หก ตามมาตรา ๔๑ วรรคหก

75
วรรค
สอง

33

41 ผู้ใดไม่ให้ถ้อยคํา ไม่ส่งเอกสาร
วรรค หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สอง

75
วรรค
สอง
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ภาพผนวกที่ 3 บันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้า
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ภาพผนวกที่ 4 บันทึกการเก็บตัวอย่างสัตว์น้า
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ภาพผนวกที่ 5 บันทึกการกักกัน
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ภาพผนวกที่ 6 บันทึกสั่งท้าลายสัตว์และซากสัตว์
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ภาพผนวกที่ 7 บันทึกการอายัดอาหาร

