
การขอหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์น ้าสา้หรับการ
บริโภคเพื่อส่งออกไปประเทศแคนาดา 

จารี ผลชนะ 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้า 
 



การขอหนังสือรับรองสุขอนามัยสตัว์น ้าส้าหรับ
การบริโภคเพื่อส่งออกไปประเทศแคนาดา 

• ระเบียบกรมประมง เร่ือง การขอหนังสือรับรองสุขอนามยั
สัตว์น า้ส าหรับส่งออกสัตว์น า้เพ่ือการบริโภคไปประเทศ
แคนาดา พ.ศ. 2556 

• ข้อก าหนดการน าเข้าสัตว์น า้เพ่ือการบริโภคของแคนาดา 
• เพ่ือปกป้องผลผลติสัตว์น า้ในประเทศจากเช้ือโรคทีอ่าจติดมา
กบัสินค้าทีน่ าเข้า 
 

 



ประเภทของสินค้าที่ต้องแนบหนังสือรับรอง
สุขอนามัยสัตว์น ้าส้าหรับการบริโภค 

 

 

Commodities (susceptible 
spp. listed in Schedule III) 

Bulk package; 
Require for Zoosanitary 
certificate  

Retail package 
Require for Zoosanitary 
certificate 

1. Fresh frozen whole shrimp 
(head on and tail on) 

Required for susceptible 
species  

Required for susceptible 
species 

2. Fresh frozen shrimp (head 
off but shell on and tail on) 

Not required for any species Not required for any species 

3. Fresh frozen shrimp (head 
off and shell off, tail off) 

Not required for any species Not required for any species 

4. Fresh frozen shrimp (head 
off and shell off but tail on)  

Not required for any species Not required for any species 

HS Code ที่แคนาดาให้รับรองโรค 8-3-59.doc
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ประเภทของสินค้าที่ต้องแนบหนังสือรับรอง
สุขอนามัยสัตว์น ้าส้าหรับการบริโภค 

 

 

Commodities (susceptible 
spp. listed in Schedule III) 

Bulk package; 
Require for Zoosanitary 
certificate  

Retail package 
Require for Zoosanitary 
certificate 

5. Soft-shelled crabs  Depends on if the species of 
soft shelled crab is considered 
susceptible by the CFIA 

Depends on if the species of 
soft shelled crab is considered 
susceptible by the CFIA 

6. Fresh frozen whole fish  Required for susceptible 
species 

Required for susceptible 
species 

7. Fresh frozen whole fish 
Remove only parts of the fins  

Required for susceptible 
species 

Required for susceptible 
species 

8. Fresh frozen whole fish 
(eviscerated, head on)  

Not required Not required 

HS Code ที่แคนาดาให้รับรองโรค 8-3-59.doc
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ประเภทของสินค้าที่ต้องแนบหนังสือรับรอง
สุขอนามัยสัตว์น ้าส้าหรับการบริโภค 

 

 

Commodities (susceptible 
spp. listed in Schedule III) 

Bulk package; 
Require for Zoosanitary 
certificate  

Retail package 
Require for Zoosanitary 
certificate 

9. Fresh frozen fish 
(eviscerated and head off) 

Not required Not required 

10. Fresh frozen fish (head off, 
internal organs still present)  

Required for susceptible 
species 

Required for susceptible 
species 

11. Fresh frozen fish (head off, 
internal organs removed but 
the ovary with unfertilized 
eggs still present)  

Required for susceptible 
species 

Required for susceptible 
species 

HS Code ที่แคนาดาให้รับรองโรค 8-3-59.doc
HS Code.pdf


Susceptible species listed in Schedule III  
 of Canadian’s Health of Animals Regulations 

 

 

Species Diseases of Concern 

Penaeus monodon  
(giant tiger prawn) 

-Infectious hypodermal and 
haematopoietic necrosis,  
- Infectious myonecrosis,  
- Taura syndrome,  
- White spot disease,  
- Yellow head disease 

Schedule III.doc


Susceptible species listed in Schedule III  
 of Canadian’s Health of Animals Regulations 

 

 

Species Diseases of Concern 

Litopenaeus 
vannamei 
(whiteleg Shrimp) 

- Infectious hypodermal and haematopoietic 
necrosis, 
- Infectious myonecrosis, 
- Necrotizing hepatopancreatitis, 
- Taura syndrome, 
- White spot disease, 
- Yellow head disease 

Schedule III.doc


จะย่ืนขอหนังสือรับรองฯ 
ทีไ่หน?  

- กองวจิัยและพฒันาสุขภาพสัตว์น า้  
        เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ 
 

-ศูนย์วจิัยสุขภาพสัตว์น า้สงขลา 
           ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 
 



คุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอหนังสือรับรอง ฯ 

1. มีสถานประกอบการทีม่ีช่ืออยู่ในบัญชีสถานประกอบการทีผ่่านการ
ตรวจรับรองสุขลกัษณะจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพสัตว์น า้และผลติภณัฑ์สัตว์น า้ หรือ 

2. ผู้ทีไ่ม่มีสถานประกอบการตามข้อ 1 จะต้องมีคุณสมบตั ิดงันี ้ 
– กรณเีป็นโรงงานแปรรูปสัตว์น า้ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กจิการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และได้รับใบอนุญาต
ตั้งโรงงานผลติอาหารเพ่ือจ าหน่ายตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  



คุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอหนังสือรับรอง ฯ 

– กรณเีป็นห้องเยน็ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกจิการ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

– ได้ขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมงกบักรม
ประมง (ทบ. 2) 

–  ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพในการประมง การค้า
สินค้าสัตว์น า้ ผลติภณัฑ์สัตว์น า้ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น า้ 
(อนุญาต 6) จากกรมประมง 

 

 



เง่ือนไขทีผู่้ขอหนังสือรับรอง ฯ ต้องปฏิบัติ 

1. ท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัตมิาตรฐาน (Standard Operating 
Procedure: SOP) ส าหรับการตรวจพนิิจวกิารของโรคสัตว์น า้ใน
วตัถุดบิสัตว์น า้ทั้งตวัทีรั่บเข้า และผลติเพ่ือส่งออกไปแคนาดา  

  - จ านวนตวัอย่างทีสุ่่มตรวจ  

  - ความถี่ในการตรวจ  

  - บันทกึผลการตรวจวกิารของโรคชนิดทีก่ าหนดในเง่ือนไขการ
น าเข้าของประเทศแคนาดา 

  - การด าเนินการกบัวตัถุดบิรุ่นทีต่รวจพบวกิารของโรค 



เง่ือนไขทีผู่้ขอหนังสือรับรองฯ ต้องปฏิบัติ 

2. ตรวจสอบคุณภาพวตัถุดบิสัตว์น า้ทีเ่ข้าสู่สถานประกอบการ
ตามทีร่ะบุใน SOP 

3. บันทกึผลการตรวจคุณภาพวตัถุดบิสัตว์น า้ทีเ่ข้าสู่สถาน
ประกอบการทุกคร้ัง และมกีารทวนสอบผลโดยผู้จัดการ
ควบคุมคุณภาพหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย แต่ไม่ใช่บุคคล
เดยีวกบัผู้ตรวจสอบ 



เง่ือนไขทีผู่้ขอหนังสือรับรอง ฯ ต้องปฏิบัติ 

4. เกบ็บันทึกผลการตรวจไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
5. เจ้าหน้าทีผู้่ตรวจพนิิจวกิารของโรคต้องผ่านการฝึกอบรม
ก่อนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตงิาน 

6. อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีข่องกรมประมงในการเข้า
ไปในสถานประกอบการ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบตาม
ระเบียบนี ้ 
 



เอกสารหลกัฐานที่ใช้ในการยืน่ขอหนังสือรับรอง ฯ 
1. แบบค าขอหนังสือรับรองสุขอนามยัสัตว์น า้  

2. หนังสือรับรองการตรวจพนิิจวตัถุดบิสัตว์น า้ 

3. แบบหนังสือรับรองสุขอนามยัสัตว์น า้ (Zoosanitary Certificate) 

4. ส าเนาใบก ากบัสินค้า (Invoice) 

5. หนังสือก ากบัการจ าหน่ายสัตว์น า้ 

6. ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ผู้น าเข้าของประเทศแคนาดาน าเข้าสัตว์น า้
จากประเทศไทย    (Canadian Import Permit) 

7. หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจกรณมีไิด้ย่ืนค าขอด้วยตนเอง 
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เอกสารหลกัฐานที่ใช้ในการยืน่ขอหนังสือรับรอง ฯ 
 (กรณสีถานประกอบการไม่อยู่ในบัญชีของ กตส.)  

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน กรณเีป็นบุคคลธรรมดา 

2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของกรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจลงนาม กรณเีป็นนิติบุคคล 

3. กรณเีป็นโรงงานแปรรูปสัตว์น า้ ให้แนบส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และส าเนาใบอนุญาตตั้งโรงงานผลติ
อาหารเพ่ือจ าหน่ายตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

4. กรณเีป็นห้องเยน็ ให้แนบส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ. 2) 

 



ขัน้ตอนในการออกหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์น ้า 
 

Flow chart HC บริโภค แคนาดา.doc


คณุลกัษณะของสินค้าสัตว์น ้าทีจ่ะส่งออก 

1. เป็นสัตว์น า้ชนิดทีผู้่น าเข้าของแคนาดาได้รับอนุญาตให้
น าเข้าตาม Canadian Import Permit  

2. ต้องไม่มีส่ิงมีชีวติชนิดอ่ืนปลอมปนหรือแอบแฝง 

3. เป็นสัตว์น า้ที่มาจาก Compartment ทีอ่ยู่ในระบบการ
ควบคุมของกรมประมง และไม่มีโรคชนิดทีร่ะบุในบัญชี
รายช่ือสัตว์น า้ที่มีความเส่ียงต่อการเป็นพาหะของโรคตาม
เง่ือนไขการน าเข้าสัตว์น า้ของประเทศแคนาดาตาม 
Schedule III  หรือ 



คณุลกัษณะของสินค้าสัตว์น ้าทีจ่ะส่งออก 

4. กรณเีป็นสัตว์น า้ที่มิได้มาจาก Compartment ต้องมี
คุณลกัษณะดงันี ้

– หากเป็นสัตว์น า้จากการเพาะเลีย้ง ต้องมาจากฟาร์มทีข่ึน้
ทะเบียน GAP ที่ไม่มีสัตว์น า้ป่วยหรือตายอย่างผดิปกติ
ในระยะเวลา  3 เดือน ก่อนส่งออก  

– ต้องไม่เป็นสัตว์น า้ทีจ่บัขายเน่ืองจากป่วยเป็นโรค หรืออยู่
ระหว่างการกกักนัเพ่ือรอการท าลายเน่ืองจากป่วยเป็นโรค 



คณุลกัษณะของสินค้าสัตว์น ้าทีจ่ะส่งออก 

– ต้องไม่เป็นสัตว์น า้ทีจ่บัขายเน่ืองจากป่วยเป็นโรค หรืออยู่
ระหว่างการกกักนัเพ่ือรอการท าลายเน่ืองจากป่วยเป็นโรค 

– ถ้าเป็นสัตว์น า้มีชีวติ ต้องได้รับการตรวจสอบภายใน 72 ช่ัวโมง
ก่อนการส่งออก โดยไม่พบอาการของโรค 

– กรณเีป็นสัตว์น า้แช่เยน็หรือแช่แขง็ต้องไม่มีวกิารของโรคชนิดที่
ก าหนด 

– น า้หรือน า้แขง็ที่ใช้ในการขนส่ง หรือสัตว์น า้อ่ืนทีม่าสัมผสักบั
สัตว์น า้ที่จะส่งออก ต้องไม่มีโรคหรือมีการก าจัดโรคก่อน 



คณุลกัษณะของสินค้าสัตว์น ้าทีจ่ะส่งออก 
5. ภาชนะบรรจุ เป็นวสัดุใหม่ สะอาด สามารถป้องกนัการร่ัวซึม 
หรือหลุดรอดของน า้หรือสัตว์น า้ 

6. ตดิฉลากบรรจุภณัฑ์ทีใ่ช้ในการขนส่ง โดยระบุข้อความ 

  - ประเภทของสัตว์น า้ (Wild or Farmed Animals) 
  - ช่ือวทิยาศาสตร์ของสัตว์น า้ 

  - แหล่งที่มาของสัตว์น า้ (Location in which the animal(s) 
was born) 

  - จุดหมายปลายทาง (Destination) 

  - ปริมาณสัตว์น า้ทั้งหมดทีส่่งออก (Number or Biomass) 
 



Thanks for your kind 

attention 


