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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรออกหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น  ำเพื่อกำรส่งออก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง เขต ๕ (ภูเก็ต) 
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้้าเพื่อการส่งออก 
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง เขต ๕ (ภูเก็ต) 
2. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
3. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
4. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้าเพื่อการส่งออกสัตว์น ้าออกนอกราชอาณาจักรพ.ศ. 
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5. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส้าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
6. พื นที่ให้บริกำร: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)  
7. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0นาท ี
8. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน50  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 80  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 20  
9. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส้าเนาคู่มือประชาชน 19/08/2015 15:28  
10. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง เขต ๕ (ภูเก็ต) 

ที่อยู่ 100 ม.4 ต.ป่าคลอกอ.ถลางจ.ภูเก็ต 83110 
โทรศัพท์ 076 621 821-2 โทรสาร 076 621 832/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานทีใ่ห้บริการhttp://www.aahri.in.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
หมายเหตุ (สามารถยื่นค้าขอได้ตลอด 24 ชั่วโมงแต่เจ้าหน้าที่จะเริ่มพิจารณาค้าขอในวันและระยะเวลาท้าการที่
ก้าหนดไว้) 

 
11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ์ 
 
1. ผู้ประสงค์ยื่นค้าขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้้าเพ่ือการส่งสัตว์น้้าออกนอกราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรม
ประมงว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้้าเพ่ือการส่งสัตว์น้้าออกนอกราชอาณาจักรพ.ศ.2557 
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2. ผู้ยื่นค้าขอต้องมีคุณสมบัติและมม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อมปนี้ 
 
2.1 ต้องเป็นผู้ที่มด้ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้้า (สอ.) หรือเป็นผู้ที่มด้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการ
ประมง (ทบ. 2) หรือเป็นผู้ที่มีความประสงค์จะส่งออกสัตว์น้้าเพื่องานวิจัยนิทรรศการประกวดหรือน้าติดตัวเดินทางมป
ต่างประเทศโดยมม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า 
 
2.2 มม่เคยต้องค้าพิพากษาถึงที่สุดว่ามด้กระท้าความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารราชการตามระเบียบฉบับนี้เว้นแต่
คดีถึงที่สุดว่าผู้ยื่นค้าขอมม่มีความผิดตามฟ้องในกรณีผู้ยื่นค้าขอเคยต้องค้าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ามด้กระท้าความผิดเกี่ยวกับการ
ปลอมแปลงเอกสารราชการตามระเบียบนี้ผู้ยื่นค้าขอนั้นจะสามารถยื่นค้าขอมด้อีกเม่ือพ้นก้าหนด 1 ปีนับแต่วันที่ค้าพิพากษา
ในคดีนั้นถึงที่สุด 
 
2.3 มม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกตรวจสอบเพ่ือรับรองความถูกต้องของเอกสารหนังสือรับรองตามระเบียบฉบับนี้จาก
หน่วยงานของประเทศผู้น้าเข้าโดยมีพฤติการณ์หรือมูลเหตุอันเป็นที่เชื่อมด้ว่าผู้ยื่นค้าขอหรือตัวแทนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็น
เป็นใจในการกระท้าความผิดเกี่ยวกับเอกสารหนังสือรับรองส้าหรับสัตว์น้้าที่น้าเข้าในประเทศดังกล่าว 
 
3. หนังสือรับรองตามแบบกปม.สส.2 หรือกปม.สส.3 มีอายุการรับรอง 10 วันนับแต่วันออกหนังสือรับรอง 
 
4. หนังสือรับรองตามแบบกปม.สส.4 ที่ตามด้วยแบบหนังสือรับรองของประเทศคู่ค้าจะมีอายุการรับรองมม่เกิน 10 วันหรือ
ตามท่ีประเทศคู่ค้าก้าหนด 
 
วิธีการ 
 
ให้ผู้ประสงค์ยื่นค้าขอกรอกรายละเอียดค้าขอในเว็บมซต์ www.aahri.in.th และพิมพ์ค้าขอพร้อมรหัสออนมลน์ที่ระบบออก
ให้มายื่นที่สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝั่งและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต 
 
เงื่อนมข 
 
1. ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอมีความประสงค์ส่งออกสัตว์น้้าชนิดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดตามบัญชีแนบท้าย 1 หรือที่กรม
ประมงจะประกาศเพ่ิมเติมให้แนบหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า (จสน.2) หรือหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า 
(จสน.3) แล้วแต่กรณีหรือหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าในกรณีอ่ืนที่กรมประกาศก้าหนด 
 
2. ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอมีความประสงค์ขอรับการรับรองโรคสัตว์น้้าเพิ่มเติมให้แนบต้นฉบับหนังสือรายงานผลการทดสอบโรค
สัตว์น้้าจากห้องปฏิบัติการตรวจโรคสัตว์น้้าตามบัญชีแนบท้าย 2 หรือที่กรมประมงจะประกาศก้าหนดโดยหนังสือรายงานผล
การทดสอบโรคสัตว์น้้ามีอายุมม่เกิน 30 วันนับจากวันที่สุ่มตัวอย่างตรวจโรค 
 
3. กรณีมอบอ้านาจผู้มอบอ้านาจจะต้องมอบอ้านาจให้ผู้รับมอบอ้านาจด้าเนินการจนเบ็ดเสร็จกระบวนงาน 
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4. กรณีคณะกรรมการมีข้อสงสัยในหลักฐานที่ยื่นมาคณะกรรมการ/ผู้พิจารณาสามารถแจ้งให้ผู้ติดต่อมาชี้แจงเพิ่มเติมมด้หรือ
กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานที่ยื่นขอสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอมาชี้แจงเพ่ิมเติมมด้ 
 
5. ส้าเนาเอกสารจะต้องลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 
6. ขั้นตอนการด้าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุ
มว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
 
12. ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ผู้ประสงค์จะยื่นค้าขอการ
ออกหนังสือรับรองสุขภาพ
สัตว์น้้าเพื่อการส่งออกยื่นค้า
ขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของค้าขอ
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
 

60 นาท ี ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมง
ชายฝั่งภูเก็ต 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณา
รายชื่อชนิดสัตว์น้้าตาม
เงื่อนมขท่ีประเทศคู่ค้า
ก้าหนด 
 

30 นาท ี ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมง
ชายฝั่งภูเก็ต 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่จัดท้าหนังสือ
รับรองสุขภาพฯและเสนอผู้มี
อ้านาจลงนาม 
 

60 นาท ี ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมง
ชายฝั่งภูเก็ต 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ้านาจลงนามในหนังสือ
รับรองสุขภาพสัตว์น้้าเพ่ือ
การส่งออก 
 

240 นาที ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมง
ชายฝั่งภูเก็ต 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 390 นาท ี
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13. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังมม่ผ่านการด้าเนินการลดขั้นตอน 
 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ้าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (1. กรณีบุคคล
ธรรมดาใช้ส้าเนา
บัตรประชาชนหรือ
ส้าเนาทะเบียน
บ้านหรือส้าเนา
หนังสือเดินทาง 
2. กรณีนิติบุคคล
ใช้ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัว
ประชาชนหรือ
ส้าเนาทะเบียน
บ้านของกรรมการ
ผู้มีอ้านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทหรือ
ของห้างหุ้นส่วน
ผู้จัดการ 
3. กรณีมอบ
อ้านาจใช้ส้าเนา
บัตรประจ้าตัว
ประชาชนหรือ
ส้าเนาทะเบียน
บ้านของผู้มอบ
อ้านาจจ้านวน 1 
ฉบับและผู้รับมอบ
อ้านาจจ้านวน 1 
ฉบับ) 

2) 

หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วน 

- 1 0 ฉบับ (ซึ่งมีอายุมม่เกิน 
90 วันนับแต่วันที่
ออกหนังสือรับรอง
ในกรณีนิติบุคคล) 

3) หนังสือมอบ - 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอ้านาจ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อ้านาจ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค้าขอรับ
หนังสือรับรอง
ตามแบบกปม.สส. 
1 

กรมประมง 1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือส้าคัญ
แสดงการขึ้น
ทะเบียนสถาน
ประกอบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
เพ่ือการส่งออก 
(สอ.3) 

กรมประมง 0 1 ฉบับ (หรือส้าเนาหนังสือ
ส้าคัญแสดงการขึ้น
ทะเบียนสถาน
ประกอบการ
รวบรวมสัตว์น้้า
เพ่ือการส่งออก 
(สอ. 4) ของสถาน
ประกอบการที่มด้
สัตว์น้้านั้นมาใน
กรณีผู้ยื่นค้าขอ
เป็นผู้รับหนังสือ
ส้าคัญแสดงการขึ้น
ทะเบียน 
หากผู้ยื่นค้าขอมด้
แนบส้าเนาหนังสือ
ส้าคัญฯมว้ในการ
ยื่นค้าขอครั้งก่อน
แล้วมม่ต้องแนบ
ส้าเนาหนังสือ
ส้าคัญฯนั้นในการ
ยื่นค้าขอครั้งต่อมป
อีกแต่ให้แจ้งเลข
ทะเบียนสถาน
ประกอบการ
ส่งออกสัตว์น้้าแทน
ก็มด้) 

3) หนังสือก้ากับการ กรมประมง 1 0 ฉบับ (หรือหนังสือก้ากับ
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

จ้าหน่ายลูกพันธุ์
สัตว์น้้า (จสน. 2) 

การจ้าหน่ายสัตว์
น้้า (จสน. 3) 
แล้วแต่กรณีหรือ
หนังสือก้ากับการ
จ้าหน่ายสัตว์น้้าใน
กรณีอ่ืนที่กรม
ประมงจะประกาศ
ก้าหนดในกรณี
ส่งออกสัตว์น้้าชนิด
ที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรคระบาดตาม
บัญชีแนบท้าย 1) 

4) 
ใบแจ้งรายการ
สินค้าสัตว์น้้า 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หนังสือรายงาน
ผลการทดสอบ
โรคสัตว์น้้าจาก
ห้องปฏิบัติการ
ตรวจโรคสัตว์น้้า
ตามบัญชีแนบ
ท้าย 2 

กรมประมง 1 0 ฉบับ (ในกรณีที่ผู้ยื่นค้า
ขอมีความประสงค์
ขอการรับรองโรค
สัตว์น้้าเพิ่มเติมให้
แนบต้นฉบับ
หนังสือรายงานผล
การทดสอบโรค
สัตว์น้้าจาก
ห้องปฏิบัติการ
ตรวจโรคสัตว์น้้า
ตามบัญชีแนบท้าย 
2 (ตามระเบียบ
กรมประมงหรือที่
กรมประมงจะ
ประกาศก้าหนด
โดยหนังสือ
รายงานผลการ
ทดสอบโรคสัตว์น้้า
มีอายุมม่เกิน 30 
วันนับจากวันที่สุ่ม
ตัวอย่างตรวจโรค) 
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15. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกรมประมงกษตรกลางบางเขนจตุจักร 10900 โทรศัพท์ : 

0 2579 4496 โทรสาร : 0 2579 4496   Website: http://www.coastalaqua.com 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์แก้มขปัญหาความเดือดร้อนด้านการประมงกรมประมงเกษตรกลางบางเขนจตุจักร 
10900 โทรศัพท์ : 0 2579 3079 โทรสาร : 0 2579 3079 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้้าออกนอกราชอาณาจักรพร้อมแบบฟอร์ม 

- 
 

 
18. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 31/08/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส้านักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้้าชายฝั่ง เขต ๕ (ภูเก็ต) 
กพช. ปม. กษ. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


