
กองควบคุมการค้าสัตว์น า้และปัจจยัการผลติ 
กรมประมง 

นายภูริธัช วชัรสินธ์ุ
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น า้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ศูนย์บริหารจดัการด่านตรวจสัตว์น า้เขต 2 
(กรุงเทพมหานคร)



ด่านตรวจสัตว์น า้ทางท่าอากาศยาน

ด่านฯ สุวรรณภูมิ ด่านฯ ดอนเมือง ด่านฯ ภูเกต็



ภารกจิหน้าที่รับผดิชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห ์วิจยั และป้องกนัปราบปราม ควบคมุตรวจสอบการน าเข้า ส่งออก 
น าผา่น ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

2. ด าเนินการให้บริการออกใบอนุญาต หนังสือรบัรอง และป้องกนัการกระท าผิดตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

3. ควบคมุ ตรวจสอบ ด าเนินการตามมาตรการรฐัเจ้าของท่า กกักนัหรอือายดัสินค้า
สตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต ตามความรบัผิดชอบเพ่ือให้ถกูต้อง เป็นไปตามกฎหมายท่ี
ก าหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศ

4. เป็นจดุให้บริการและให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ระบบเช่ือมโยงค าขอกลาง ระบบ
สนับสนุนใบอนุญาต และใบรบัรองผา่นอินเตอรเ์น็ต

5. ให้บริการออกหนังสือรบัรองสขุภาพซากสตัวน์ ้า (Health Certificate) ประกอบการ
ส่งออก

6. ประสานงานกบัหน่วยงานต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือด าเนินการตามมาตรการรฐั
เจ้าของท่า และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจ

7. ปฏิบติัการรว่มกบั หรอืสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือ
ตามท่ีได้รบัมอบหมาย



กฎหมาย ระเบียบ และประกาศทีเ่กีย่วข้องกบัการขออนุญาตส่งออก

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดการประมง (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2560
 พระราชบญัญติัโรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558
 พระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535
 พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510
 พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522
 พระราชบญัญติัการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจกัรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522

ประกาศกรมประมง 
 เร่ือง หลกัเกณฑ ์และข้อปฏิบติัในการส่งออกหรือน าผา่นสตัวน์ ้าหรือน าผา่นผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้า พ.ศ. 

2561
 เร่ือง การส่งออกสตัวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้าเพ่ือการบริโภคไปนอกราชอาณาจกัร

ยกเว้นส่งออกไปสหภาพยโุรป พ.ศ. 2560
 เร่ือง การส่งออกสตัวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้าเพ่ือการบริโภคไปสหภาพยโุรป พ.ศ. 2560 (ประกาศ

กรมประมง)
ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต
 เรื่อง เปิดให้บริการออกใบรับรองสตัว์น ้ามชีีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน



กระบวนการขออนุญาตส่งออกสัตว์น า้หรือผลติภัณฑ์สัตว์น า้

ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออก
ของยื่นค าขอล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 1 วัน 

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
รับและตรวจสอบ

เอกสาร

เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอเสนอ
ผู้มีอ านาจพจิารณาออก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ส่งออกแจ้งยืนยันวัน 
เวลาที่ส่งออกเที่ยวบนิที่
ส่งออกต่อเจ้าหน้าที่

ส่งกลับแก้ไข

ก่อนวันที่ส่งออก



การย่ืนค าขออนุญาตก่อนวนัทีส่่งออกสัตว์น า้หรือผลติภณัฑ์สัตว์น า้เพ่ือการบริโภค 
ผ่านระบบ FISHERIES SINGLE WINDOW (FSW)

แบบค าขออนุญาตน าสตัว/์ซากสตัว ์เข้า ออก ผา่น ราชอาณาจกัร 
(ร.1/1)

ใบค าขอแจ้งด าเนินการส่งออกสตัวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้า 
(DOF3)

เอกสารประกอบการขออนุญาตท่ีต้องแนบมาในระบบ FSW
 ส าเนาใบก ากบัสินค้า (INVOICE)
 ส าเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (AIRWAY BILL)
 หนังสือรบัรองตนเองในการแจ้งแหล่งท่ีมาของสตัวน์ ้าหรอืผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้า หรือ 
 ค าขอหนังสือรบัรองสขุอนามยั กรณีส่งออกไปยงั สาธารณรฐัประชาชนจีน 

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม สหพนัธรฐัรสัเซีย สหภาพยโุรป



กระบวนการขออนุญาตส่งออกสัตว์น า้หรือผลติภัณฑ์สัตว์น า้

สินค้ามาถึงท่า
ผู้ประกอบการ/ตัวแทน
ออกของแจ้งเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ
ชนิดปริมาณสินค้า ตาม
ใบอนุญาตและเอกสาร

ประกอบ

เจ้าหน้าทีอ่อกหนังสือ
รับรองสุขภาพสัตว์น า้
กรณีส่งออกไปจีน และ
ตรวจปล่อยสินค้า 

ผู้มีอ านาจตรวจสินค้า
และลงนามอนุมัติตรวจ

ปล่อยสินค้า
สง่ออก

ณ วันทีส่่งออก



เอกสารที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น า้ 
ณ วนัส่งออกสัตว์น า้หรือผลติภัณฑ์สัตว์น า้

ใบอนุญาตน าสตัวห์รือซากสตัวอ์อกนอกราชอาณาจกัร (ร.9) มีอาย ุ
15 วนั
ใบแจ้งด าเนินการส่งออกสตัวน์ ้าหรอืผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้า (DOF4) มีอาย ุ
15 วนั
เอกสารประกอบการขออนุญาตส่งออก
 ใบก ากบัสินค้า (INVOICE)
 ใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (AIR WAYBILL)
 ใบขนสินค้าขาออก
 หนังสือรบัรองตนเองในการแจ้งแหล่งท่ีมาของสตัวน์ ้าหรอืผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้า 

หรือ
 ค าขอหรือหนังสือรบัรองสขุอนามยั กรณีส่งออกไปยงั สาธารณรฐัประชาชน

จีน สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม สหพนัธรฐัรสัเซีย สหภาพยโุรป



ใบก ากบัสินค้า 
(ก่อน)

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการสง่ออก

ใบก ากบัสินค้า (หลงั) หรือ Final invoice



ใบก ากบัสินค้า +
Packing list

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการสง่ออก



หนังสือรบัรองตนเองในการแจ้ง
แหล่งท่ีมาของสตัวน์ ้าหรือผลิตภณัฑ์
สตัวน์ ้า (ก่อน)

หนังสือรบัรองตนเองในการแจ้ง
แหล่งท่ีมาของสตัวน์ ้าหรือผลิตภณัฑ์
สตัวน์ ้า (หลงั)

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการสง่ออก



ค าขอหรอืหนังสือรบัรองสขุอนามยัในกรณีท่ีสินค้าเป็นสตัวน์ ้ามีชีวิตเพ่ือการบริโภคส่งออกไปยงัสาธารณรฐั
ประชาชนจีน

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการสง่ออก



ใบขนสินค้าทางอากาศยาน

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการสง่ออก



การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น า้ (HEALTH CERTIFICATE) 
ส าหรับการส่งออกสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือบริโภคไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน



ในปี 2554 ส านักงานควบคมุคณุภาพ ตรวจสอบ และกกักนัโรคแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน (The 

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine : AQSIQ) ตรวจพบเช้ือ 

Infectious hypodermal and hematopoietic virus (IHHNV) ในกุ้งกลุาด ามีชีวิตท่ีน าเข้าจากประเทศไทย 

ส่งผลให้มีความเข้มงวดในการตรวจสอบการน าเข้ากุ้งกลุาด ามีชีวิตจากประเทศไทย โดยมีข้อก าหนดของ

การส่งออกกุ้งกลุาด ามีชีวิตจากประเทศไทย

ทีม่าและความส าคญัในการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น า้มชีีวติเพ่ือบริโภค
ส่งออกไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน

General Administration of Quality Supervision, 

Inspection and Quarantine of the People's 
Republic of China All Rights Reserved



กรณีกุ้งกลุาด าท่ีส่งออกไปสาธารณรฐัประชาชนจีน ต้องมาจากฟารม์เพาะเลี้ยงท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือ

รบัรองท่ีกรมประมงแจ้งให้สาธารณรฐัประชาชนจีนทราบแล้ว 

https://www4.fisheries.go.th
/local/index.php/main/view
_blog2/176/11686/503

ข้อก าหนดทีเ่กีย่วข้องกบัการขออนุญาตส่งออกกุ้งกลุาด ามชีีวติ
ไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน



โรงงานและสถานบรรจสุตัวน์ ้าต้องผา่นการตรวจรบัรองสขุลกัษณะจากกรมประมง และอยู่ในบญัชีรายช่ือ

โรงงาน/  สถานบรรจสุ่งออกสาธารณรฐัประชาชนจีน 

ข้อก าหนดทีเ่กีย่วข้องกบัการขออนุญาตส่งออกกุ้งกลุาด ามชีีวติ
ไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน



• https://www.fisheries.go.th/
quality/factories.php

• 02-562-0600

ข้อก าหนดทีเ่กีย่วข้องกบัการขออนุญาตส่งออกกุ้งกลุาด ามชีีวติ
ไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน

กรณีกุ้งกลุาด าท่ีส่งออกไปสาธารณรฐัประชาชนจีน ต้องมีสถานบรรจสุตัวน์ ้าท่ีได้รบัการตรวจสอบจาก
กรมประมงและผา่นการรบัรองจากสาธารณรฐัประชาชนจีน

https://www.fisheries.go.th/quality/factories.php


ก่อนวันที่ส่งออก

ผู้ส่งออก เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า

กระบวนการการออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น ้ามชีีวิตเพื่อการบริโภคสง่ออกไปสาธารณรัฐประชาชนจนี

 ฟาร์มกุง้ต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมประมงขึ นทะเบียน
 โรงงาน/สถานบรรจสุัตว์น ้าตอ้งอยู่ในบัญชีรายชื่อส่งออก

สินค้าสตัว์น ้าไปยังสาธารณรัฐประชาชนจนี

 ด่านฯสุวรรณภูมิ  bkkfio.hc@gmail.com
 ด่านฯภูเก็ต  pkfins.healthcert2017@gmail.com
 ด่านฯดอนเมือง  fio_donmueang@hotmail.co.th

ยื่นค้าขอฯ ทาง email
ตรวจสอบความถูกต้อง

ของค้าขอใบรับรองสุขภาพฯ ตรวจสอบ
รายชื่อ farm และ packing house 

ออกเลขที่ค้าขอใบรับรองสุขภาพฯ 

ส่งกลับแก้ไข



ลกัษณะค าขอใบรับรองสุขอนามยัส าหรับขออนุญาตส่งออกสัตว์น า้มีชีวติ
ไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผูป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะส่งออกสตัวน์ ้าไปสาธารณรฐัประชาชนจีนต้องแจ้งความประสงคข์อใบรบัรอง
สขุอนามยัจากกรมประมง Live Aquatic Animal Health Certificate for the importation of live aquatic 
animal for food into the People’s Republic of China แนบใบ MD และแจ้งยอดการใช้สตัวน์ ้าและ
ปริมาณคงเหลือประกอบการย่ืนขอใบรบัรองฯ (กตส.)

ค าขอหนังสือรับรอง เลขค าขอ 17 หลกั



แจ้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าฯ ตรวจสอบเอกสาร ชนิด ปริมาณ

ผู้ส่งออก

ไม่ออกใบรับรองสุขภาพฯ ออกใบรับรองสุขภาพฯ

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า

กระบวนการการออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น ้ามชีีวิตเพื่อการบริโภคสง่ออกไปสาธารณรัฐประชาชนจนี

ณ วันทีส่่งออก

แนบ
• DOF 4 (ใบแจ้งด าเนินการส่งออก)
• ค าขอ HC
• Final invoice (ถ้ามี)



กรณส่ีงออกสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือบริโภค

ลกัษณะใบรับรองสุขอนามยัส าหรับขออนุญาตส่งออกสัตว์น า้มชีีวติเพ่ือบริโภค
ไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน



 กรณส่ีงออกกุ้งกลุาด ามชีีวติ ระบุข้อความรับรองการปลอดเช้ือ IHHNV เพิม่เตมิ ดงันี้

“ shrimp/prawn originated from farm establishment that free from IHHNV.”

shrimp/prawn originated from farm 
establishment that free from IHHNV.

ลกัษณะใบรับรองสุขอนามยัส าหรับขออนุญาตส่งออกสัตว์น า้มชีีวติ
ไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน



สัตว์น า้มีชีวติเพ่ือบริโภคที่ส่งออกไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน

กุ้งกุลาด า

ปูม้า

กุ้งขาว

กั้ง

ปูทะเล



เมืองที่มีการน าเข้ากุ้งกลุาด ามชีีวติเพ่ือบริโภคจากประเทศไทย



2561 กุ้งขาว กุ้งกลุาด า
มกราคม 60,060 108,256 
กมุภาพนัธ์ 145,243 108,261 
มีนาคม 148,640 93,232 
เมษายน 58,944 114,928 
พฤษภาคม 129,684 66,706 
มิถนุายน 109,600 44,968 
กรกฎาคม 40,908 8,500 
สิงหาคม 3,000 19,100 
กนัยายน 8,940 46,900 
ตลุาคม 38,484 62,931 
พฤศจิกายน 4,448 177,260 
ธนัวาคม 42,472 224,784 

รวม 790,423 1,075,826 

แผนภูมแิสดงปริมาณการส่งออกกุ้งมชีีวติเพ่ือบริโภคไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผ่านด่านตรวจสัตว์น า้ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิประจ าปี 2561



แผนภูมแิสดงปริมาณการส่งออกกุ้งกลุาด ามชีีวติบริโภคไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน
จ าแนกตามเมืองต่างๆ ผ่านด่านตรวจสัตว์น า้ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิประจ าปี 2561



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดภูเก็ต 1,479,257.00   1,089,547.00   327,475.50  660,027.50     1,654,650.00   1,179,253.50   212,176.00  6,602,386.50   
ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 310,084.00     226,002.00     224,485.00  448,706.00     709,048.00     471,990.00     90,000.00    2,480,315.00   
ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานดอนเมือง 7,287.00        2,332.00        290.00        3,332.00        2,400.00        63,210.00      430.00        79,281.00      
ผลรวมทั งหมด 1,796,628.00   1,317,881.00   552,250.50  1,112,065.50   2,366,098.00   1,714,453.50   302,606.00  9,161,982.50   

2018 2019
ผลรวมด่านตรวจสัตว์น ้า



จบการน าเสนอ
ขอบคุณครับ


