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โดย.....ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 3 (สงขลา)
กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง
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บทที่ 1 ความส้าคัญและที่มา
กรมประมงเป็นหน่วยงานรัฐของไทยที่มีบทบาทสาคัญในการการควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแล
สุขลักษณะด้านความปลอดภัยต่อการบริโภคสินค้าสัตว์น้า ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการส่งออกไป
จาหน่ายยังต่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ซึ่งจะมีหน่วยงานย่อยตามภูมิภาค
ต่างๆคอยกากับดูแลในการออกเอกสารใบอนุญาต และใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้า
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้า เช่นเดียวกับหน่วยงาน Administration of Quality Supervision, Inspection and
Quarantine of P.R.C (AQSIQ) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่คอยกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบการนาเข้า
ส่งออกสินค้าต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคภายในประเทศ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยมีแนวโน้มการผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถ
รับมือและแก้ไขปัญหาของโรคกุ้งตายด่วน หรือกลุ่มอาการตายด่วน (Shrimp Early Mortality Syndrome :
EMS) ได้ดีกว่าประเทศอื่น และคาดว่าผลผลิตกุ้งไทยจะดีขึ้นตามลาดับในอนาคต ทาให้องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถทาการตลาดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
จั ด งานการแสดงสิ น ค้ า ทางการเกษตรกรของไทย เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางให้ เ กษตรกรผู้ เ ลี้ ย งกุ้ ง ไทยพบปะกั บ
ผู้ประกอบการนาเข้าของจีนโดยตรง สาหรับสาเหตุที่เลือกจีน เป็นตลาดหลักในการส่งออกกุ้ง เพราะเศรษฐกิจ
จีนมีการขยายตัวที่ดีแม้จะอยู่ในช่วงชะลอตัว อีกทั้งจีนยังเป็นตลาดการค้าขายที่ใหญ่ มีประชากรจานวนมาก
และมีกาลั งซื้อ สู ง ช่องทางในการการส่ งออกกุ้งไปจีนทาได้ส ะดวกรวดเร็ว ทาให้กุ้งที่ส่งออกไปมีความสด
คุณภาพดี จี นจึ งเป็ นตลาดส่ งออกที่ส ามารถส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสัตว์น้าเติบโตได้ในระยะเวลารวดเร็ว
ขณะเดียวกันจีนเองก็มองว่าไทยเป็นศูนย์กลางทางการเกษตร ทั้งพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี
กุ้งกุลาดาเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย และมีการส่งออกแบบมีชีวิตมากเป็นอันดับ
ต้นผ่านด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังมีมูลค่าในตลาดสูง สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงให้ความสาคัญต่อ
คุณภาพของกุ้งกุลาดาเป็นอย่างมาก และได้มีข้อกาหนดในการนาเข้ากุ้งกุลาดามีชีวิตจากประเทศไทยโดยต้อง
แสดงใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิตเพื่อการบริโภค (Live Aquatic Animal Health Certificate) เพื่อรับรอง
ว่ากุ้งกุลาดาที่ส่งออกไปนั้นไม่พบโรค Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus
(IHHNV) ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทาองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งออกกุ้งกุลาดามีชีวิตเพื่อการ
บริโภคไปยังสาธารณรั ฐประชาชนจีน เผยแพร่ในเว็บไซต์ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต เพื่อเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิ บั ติ ง านหรื อ บุ คคลที่ ส นใจด้ า นนี้ จ ะได้ น าองค์ ค วามรู้ นี้ ใ ช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ก่อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนยังให้ความสาคัญกับสินค้าสัตว์น้ามี
ชีวิตชนิดอื่นๆ ที่ประเทศไทยมีการส่งออกไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น กุ้งขาว ปูทะเล กั้งตั๊กแตน เป็นต้น
โดยสินค้าสัตว์น้ามีชีวิตดังกล่าวที่ส่งออกจะต้องมี ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิตเพื่อการบริโภคแนบไปด้วยทุก
ครั้งที่มีการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้นด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต เห็นควรจัดทาแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนางานการออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิตเพื่อการบริโภค
ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
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บทที่ 2 ชนิดสัตว์น้าที่ขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

กุ้งกุลาด้า (Giant Tiger Prawn, Black Tiger Shrimp)
ลักษณะทางอนุกรมวิธาน
การจัดจาแนกทางอนุกรมวิธาน (William,1989) ดังนี้
Order Decapoda
Class Crustacea
Family Penaeidae
Genus Penaeus
Species Monodon
กุ้งกุลาดา (อังกฤษ: Giant Tiger Prawn; ชื่อวิทยาศาสตร์ : Penaeus monodon) เป็นกุ้งทะเล
ขนาดประมาณ 18 - 25 เซนติเมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์ Penaeidae อาศัยอยู่ในเขตร้อน มีชื่อทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ตกต่ า งกั น หลายชื่ อ ตามนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ค้ น พบ แต่ ชื่ อ ที่ รู้ จั ก กั น ทั่ ว ไป คื อ Penaeus
monodon (Frabricius, 1798) และมีชื่อภาษาอังกฤษที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
ใช้อยู่คือ Giant Tiger Prawn ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณน้าลึก ห่างออกจากฝั่งและชอบพื้นทะเลที่เป็นดินทราย
สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทนอยู่ในน้าที่มีอุณหภูมิสูงและความเค็มต่า เช่น บริเวณป่าชายเลนได้ดี
และหาอาหารจาพวก แพลงก์ตอน, หนอน, แมลงน้า
ลักษณะทั่วไป
กุ้งกุลาดามีหนวดลายจางมากไม่เด่นชัด แก้มอยู่ในแนวระนาบ และสันที่อยู่สองข้างโคนกรี ยาวเกือบ
ถึงฟันกรีอันหลังสุด ซึ่งมีสันแนวข้างเฉียงชี้ไปทางนัยน์ตา นอกจากนี้มีลักษณะอื่นๆ ที่เด่นชัดคือ ลาตัวสีแดงอม
น้าตาลถึงน้าตาลเข้ม เป็นเปลือกเกลี้ยงไม่มีขน มีลายพาดขวางด้านหลังประมาณ 9 ลาย และสีออกน้าตาลเข้ม
ข้างแถบสีขาว ด้านบนของกรีมีฟัน 6-8 ซี่ ด้านล่างมี 2-4 ซี่ ขอบปลายหางและขาว่ายน้ามีขนสีแดง และมี
ขนาดตัวประมาณ 18 - 25 เซนติเมตร สันกรียาวเกือบถึงคาราเปสมีสันตับ (Hepatic Crest) ยาวตรงขนาน
ไปกับลาตัว หนวดยาวสีดาไม่มีลายชัดเจน ขาเดินมีสีแดงปนดา ขาว่ายน้ามีสีน้าตาลปนน้าเงิน โคนสีขาว ขา
เดินคู่ที่ห้าไม่มี exopod
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กุ้งขาว ( White Shrimp )
ลักษณะทางอนุกรมวิธาน
Phylum Arthropoda
Class Crustacea
Order Decapoda
Family Penaeidae
Genus Litopenaeus
Species vannamei
กุ้งขาว (ชื่อวิทยาศาสตร์: Litopenaeus vannamei) มีลาตัวขาวใส ขามีสีขาว หางสีแดง โดยเฉพาะ
บริเวณปลายหางจะมีสีแดงเข้ม กรีจะมีแนวตรงปลายงุ้มลงเล็กน้อย เมื่อโตขึ้นฟันกรีด้านบนจะมี 8 ฟัน และ
ด้านล่าง 2 ฟัน ความยาวของกรี จะยาวกว่าลูกตาไม่มาก ที่สังเกตเห็นเด่นชัดที่สุดคือลาไส้ของกุ้งชนิดนี้จะโต
เห็นได้ชัด และตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้
ลักษณะทั่วไป
ลักษณะเฉพาะของกุ้งขาวที่สามารถสังเกตเห็นเด่นชัดคือ บริเวณฟันกรี (หนาม) ด้านบนจะหยักและ
ถี่ ปลายกรีจะตรง โดยที่ฟันกรีด้านล่าง 2 อันและด้านบน 8 อัน ความยาวของกรีจะยาวกว่าลูกตาไม่มาก และ
ที่สังเกตเห็นได้ชัดคือ จะเห็นลาไส้กุ้งชนิดนี้ชัดกว่ากุ้งขาวอื่น ๆ ขณะที่โตเต็มวัยสมบูรณ์เต็มที่ของกุ้งชนิดนี้จะมี
ความยาวทั้งหมด (Total Length) 230 มิลลิเมตร (9 นิ้ว) กุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) หรือ
Pacific white Shrimp หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า White Leg Shrimp เป็นกุ้งพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้ พบอยู่
ทั่วไปในบริเวณชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก จากตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกจนถึงตอนเหนือ
ของประเทศเปรู กุ้งชนิดนี้มีการเลี้ยงกันมากในประเทศเอกวาดอร์ เม็กซิโก เปรู ปานามา ฮอนดูรัส โคลัมเบีย
และประเทศบราซิล ซึ่งประเทศบราซิลเป็นประเทศที่เริ่มเลี้ยงกุ้งขาวไม่กี่ปีมานี้ แต่มีผลผลิตเป็นจานวนมาก
เนื่องจากรัฐบาลประเทศบราซิลให้การสนับสนุนการเลี้ยงกุ้งขาวแปซิฟิกอย่างจริงจัง ทาให้ผลผลิตของประเทศ
บราซิลเพิ่มอย่างรวดเร็วจนเป็นอันดับ 1 ของประเทศในทวีปอเมริกาใต้ในขณะนี้
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ปูทะเล (Mud Crab)
ลักษณะทางอนุกรมวิธาน
Phylum Mollusca
Class Crustacea
Family Portunidae
Genus Scylla
Species serrata (Forskal)
ลักษณะทั่วไป
ปูทะเล (ชื่อวิทยาศาสตร์: Scylla serrata) ลักษณะของปูทะเล มีกระดองกลมรีเป็นรูปไข่ สีดาปน
แดงหรือสีน้าตาลแก่ ขอบระหว่างนัยน์ตามีหนาม 4 อัน ส่วนด้านข้างนัยน์ตาแต่ละข้างมีหนามข้างละ 8-9 อัน
ก้ามจะมีหนามแหลม ส่วนขาอื่นๆ ไม่มีหนามตัวผู้จะมีก้ามขนาดใหญ่แข็งแรงกว่าตัวเมีย เลือดปูทะเลมีสีฟ้าใส
เมื่อถูกความร้อนจะกลายเป็นสีขาวขุ่นคล้ายครีม ปูพวกนี้จะเจริญเติบโตด้วยวิธีการลอกคราบ ตรงขอบหลัง
ของกระดองจะเผยออกให้เห็นกระดองใหม่ยังเป็นเนื้อเยื่อบางๆ ซึ่งเรียกว่าปูสองกระดอง ถ้าหากเป็นตัวเมียที่มี
ความสมบูรณ์เพศจะมีไข่อยู่ในกระดอง ซึ่งพบมากในเดือนพฤศจิกายน ปูทะเลนั้นเป็นชื่อที่ใช้เรียกโดยทั่วไป ชื่อ
ภาษาท้องถิ่นเรียกตามลักษณะหรือสีสันที่แตกต่างกันไปเพียงเล็กน้อย เช่น ปูทองโหลง ปูทองหลาง ปูขาว ปูสี
น้าตาล เป็นปูทะเลที่มีกระดองสีหม่นหรือสีเขียว มีจุดดากระจายอยู่บนกระดองและก้าม ก้ามสีฟ้าแกมขาวเป็น
ปูที่มีขนาดเล็กอาศัยอยู่ในบริเวณน้าลึก ปูพวกนี้จะมีรสหอมหวานไม่เหม็นโคลน ส่วนปูก้ามแดง ปูดา ปูแดง
หรือปูทองแดง เป็นปูทะเลที่มีขนาดใหญ่มีก้ามสีแดง กระดองหนา บางตัวมีตะไคร่และเพรียงจับสีกระดองหม่น
เข้มปนสีดา ปูเหล่านี้มักขุดรูอยู่ในบริเวณน้าตื้น เนื้อแน่นแต่มีกลิ่นเหม็น ส่วนแม่กระแชงหรือกระแชงนั้นเป็นปู
ตัวเมียที่มีขนาดใหญ่และมีไข่อยู่ที่จับปิ้ง สาหรับปูกระเทยเป็นปูที่ยังไม่โตเต็มที่ จับปิ้งมีขนาดเล็ก ไม่สามารถ
แยกได้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย แหล่งที่อยู่อาศัยและการแพร่ กระจายของปูทะเลในประเทศไทย พบกระจายอยู่
ทั่วไปในแหล่งน้า กร่อย ป่าชายเลน และปากแม่น้าที่มีน้าทะเลท่วมถึง โดยขุดรูอยู่ตามใต้รากไม้ หรือเนินดิน
บริเวณชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยเฉพาะที่ชุกชุมในบริเวณที่เป็นหาดโคลนหรือเลน ที่มีป่า
แสมและโกงกางตั้งแต่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี บริเวณอ่าวไทยตอนใน
ได้ แก่ สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม และอ่ า วไทยฝั่ ง ตะวั น ตกมี ชุ ก ชุ ม ที่ จั ง หวั ด ชุ ม พร
ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง สวนที่ฝั่งอันดามันมีชุกชุมที่จังหวัดระนอง กระบี่
พังงาและสตู
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ปูม้า (Blue Swimming Crab)
ลักษณะทางอนุกรมวิธาน
Phylum Arthropoda
Class Malacostraca
Order Decapoda
Family Portunidae
Genus Portunus
Species pelagicus
ลักษณะทั่วไป
ปูม้า (ชื่อวิทยาศาสตร์: Portunus pelagicus) ลาตัวปูม้ามี 3 ส่วน คือ ส่วนหัว อก และท้อง โดย
ส่วนหัวจะติดกับส่วนอก มีกระดองหุ้มด้านบน หนวดปูม้ามี 2 คู่ ติดกับเบ้าตา ส่วนข้างกระดองมีหนามแหลม
ข้างละ 9 อัน ส่วนขามีทั้งหมด 5 คู่ แต่ละคู่อยู่คนละข้างกันของลาตัว โดยขาคู่แรกเป็นก้ามขนาดใหญ่ ใช้
สาหรับจับเหยื่อ และป้องกันตัว ส่วนขาคู่ที่ 2, 3 และ 4 ใช้เป็นขาเดิน มีลักษณะเรียวยาว ปลายปล้องขา
สุดท้ายแหลม ส่วนขาคู่ที่ 5 มีลักษณะตรง ปลายขามีลักษณะเป็นใบพาย ใช้ในการว่ายน้า ท้อง หรือที่เรียกว่า
จับปิ้ง โดยจับปิ้งของปูม้าเพศผู้จะมีรูปสามเหลี่ยม มีขนาดค่อนข้างเล็ก แคบ และยาว โดยมีปล้องที่ 3 และ
ปล้องที่ 4 ของส่วนท้องจะเชื่อมติดกัน ขาเดินที่อกคู่แรกมีลักษณะเรียวแหลม และยาวมาก ส่วนปูม้าเพศเมีย
จับปิ้งจะมีลักษณะกว้าง และใหญ่กว่าตัวผู้ ปิดคลุมเกือบเต็มหน้าอก และตามขอบของระยางค์จะมีขนขนาด
เล็กติดอยู่คล้ายขนนก เพื่อให้ไข่เกาะติดในเวลาฟัก ปูม้าเพศผู้ลาตัวจะกระดองสีฟ้าอ่อน มีจุดขาวประทั้งบน
กระดอง ก้าม และขาว่ายน้า ส่วนพื้นท้องมีสีขาว ขามีสีฟ้า ปลายขามีสีม่วงแดง ส่วนปูม้าเพศเมียกระดองจะมีสี
น้าตาลอ่อน ไม่มีจุดขาวบนกระดอง และส่วนปลายขาจะมีสีม่วงแดง ขนาดปูม้าเพศผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าเพศ
เมีย ขนาดความยาวกระดองเมื่อโตเต็มวัยประมาณ 4.2 ซม. ขึ้นไป การแพร่กระจายปูม้าในประเทศไทย พบ
ทั้งในทะเลอันดามัน และอ่าวไทย โดยตามแนวชายฝั่งของอ่าวไทยจะมีความชุกชุมของปูม้ามากอยู่ในบริเวณที่
มีระดับความลึกของน้า 10-20 เมตร ทั้งในอ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยตอนในบริเวณรูปตัว ก. และบริเวณ
ตอนใต้ของอ่าวไทยจะพบปูม้าบริเวณอ่าวบ้านดอน หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
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กังตั๊กแตน ( Mantis Shrimp )
ลักษณะทางอนุกรมวิธาน
Phylum Arthropoda
Class Malacostraca
Order Stomatopoda
Family Portunidae
Genus Oratosquilla
Species nepa
ลักษณะทั่วไป
กั้งตั๊กแตน (ชื่อวิทยาศาสตร์: Oratosquilla nepa) โดยทั่วไปมีรูปร่างคล้ายกุ้งผสมกับตั๊กแตนตา
ข้าว ลาตัวยาวคล้ายตะขาบ หายใจด้วยเหงือกเช่นเดียวกับกุ้ง ลาตัวมีรูปร่างแบนหรือกลม แบ่งเป็นปล้องๆ
เปลือกที่หุ้มท่อนหัวและอกคลุมมาถึงอกปล้องที่ 5 แต่ไม่ถึงปล้องที่ 8 กรีมีลักษณะแบนราบ มีขาทั้งหมด 3
คู่ เป็นสัตว์ที่ถือกาเนิดขึ้นมาบนโลกตั้งแต่ 400 ล้านปีก่อน มักอาศัยอยู่ในทะเลโคลน หรือ บริเวณปาก
แม่น้า หรือตามแนวปะการัง และพบได้ถึงระดับความลึกกว่า 1,500 เมตร กั้งเป็นสัตว์ที่ถือกาเนิดในโลกนี้มา
ก่อนกุ้ง มีจุดเด่น คือ มีดวงตาขนาดใหญ่ สามารถใช้สแกนมองภาพได้ดี โดยสามารถมองเห็นภาพชัดลึกได้ดี ตา
แต่ละข้างของกั้งสามารถมองเห็นได้ 3 ตา และตาแต่ละดวงมองเห็นภาพได้ 3 ภาพ และสามารถกะระยะได้ดี
มากเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อ กั้งมีแก้วตาหลายพันชิ้น และสามารถมองเห็นสีได้ในระดับที่ซับซ้อน โดยถือว่าเป็น
สัตว์จาพวกหนึ่งทีม่ ีระบบการมองเห็นภาพดีที่สุดในอาณาจักรสัตว์โลก ไม่มีก้ามหนีบ แต่มีระยางค์ส่วนอกคู่ที่ 2
มีลักษณะเป็นก้ามสับขนาดใหญ่พับได้คล้ายมีดโกน และมีซี่ฟันแหลมคมเรียงกันเป็นแถวคล้ายหวี ใช้สาหรับฆ่า
เหยื่อหรือป้องกันตัว ซึ่งสามารถใช้สับน้าให้เกิดเป็นแรงขนาดมากได้ จนอาจถึงทาร้ายสัตว์ ที่มีขนาดใหญ่กว่า
เช่น มนุษย์ให้ได้รับบาดเจ็บได้ กั้งตั๊กแตนพบได้ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน และถูกจับได้จากการประมง
อวนลากในปริมาณมาก มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 10 - 17 ซม. มักนามาดองน้าปลาหรือแช่เกลือซึ่งมักจะมี
กั้งตั๊กแตนขนาดเล็กชนิดอื่นปะปนมาด้วย โดยในอดีตคนไทยเชื้อสายจีน ใช้กั้งดองนี้รับประทานกับข้าวต้ม แต่
ในปัจจุบันพบว่านามายาหรือใส่ในส้มตา นอกจากนี้กั้งตั๊กแตนที่มีสีสันสวยงามซึ่งมักเป็นชนิดที่พ บอาศัยใน
บริเวณแนวปะการัง ถูกนามาเลี้ยงในตู้ปลาทะเลสวยงาม ได้แก่ ชนิด Odontodactylus scyllarus และกั้ง
ตั๊กแตนยังถูกนาไปศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการมองเห็นของมันซึ่งพัฒนาดี
และซับซ้อนมากกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆ แม้แต่มนุษย์
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บทที่ 3 หน่วยงานภายในกรมประมงทีม่ ีหน้าที่ออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิตเพื่อการ
บริโภคส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
3.1 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้าส่งออกเพื่อการบริโภค
ประเภทแช่เย็น แช่แข็ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1.1 ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสุขอนามัยและความปลอดภัยของ อาหาร
ในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ และพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า ประมงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
3.1.2 ควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแลและให้การรับรองสุขอนามัยของสถานประกอบการ
และ ความปลอดภัยของอาหารในกระบวนการผลิต ตลอดจนการจัดทาหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมง ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง มาตรฐานสากล และข้อกาหนดของประเทศคู่ค้า
3.1.3 ควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแลและให้การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
3.1.4 ประมง ด้วยกระบวนการทางจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้าที่ได้จากเพาะเลี้ยงและจากแหล่งน้าธรรมชาติ
3.1.5 ให้บริการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง แก่กรม
และผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมง รวมทั้งกากับดูแลห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการผลิต สินค้าประมง
3.1.6
จั ด ท าและรั ก ษาระบบการตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ประมงให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากลให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คาปรึกษาแนะนา ด้านการตรวจสอบและการ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประมง
3.1.7 เจรจาและประสานงานด้านเทคนิควิชาการเกี่ยวกับระบบคุณภาพความปลอดภัย และ
หลักฐานเพื่อการสืบค้นกับประเทศคู่ค้า
3.1.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย

3.2 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า ออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิตส่งออกเพื่อการ
เพาะเลี้ยง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
3.2.1 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลองและวิเคราะห์เกี่ยวกับโรค สาเหตุการเกิดโรค การป้องกัน
และรักษาโรคของสัตว์น้า รวมทั้งยาและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้า
3.2.2 การติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้าของประเทศไทยและเฝ้า
ระวังโรคในสัตว์น้านาเข้าจากต่างประเทศ
3.2.3 สถาบันดาเนินงานควบคุมโรคสัตว์น้าในรายการบัญชีโรคสัตว์น้าขององค์การโรค
ระบาด สัตว์ (OIE) และโรคที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่สัตว์น้าที่มีความสาคัญทางเศษฐกิจ สรุปและรายงาน
สถานการณ์โรคสัตว์น้าในประเทศไทยให้กับ OIE และ องค์กร Network of Aquaculture Centers in Asia
– Pacific (NACA)
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3.2.4 ติดตามควบคุมการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์น้า
3.2.5 ตรวจวินิจฉัยสุขภาพสัตว์น้า
3.2.6 งานตรวจรับรองสุขอนามัยฟาร์ม และสุขภาพสัตว์น้าเพื่อการส่งออกเป็นกระบวนงาน
หนึ่ง เพื่อพัฒนาระบบสุขอนามัยฟาร์มและรับรองสุขภาพสินค้าสัตว์น้าให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถ
ตรวจสอบ ย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าสัตว์น้า
3.2.7 ออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้าและสุขอนามัยฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อการ
ส่งออก

3.3 ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต (รวมถึงด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานดอนเมือง)
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต รวมถึง ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด่านตรวจ
สัตว์น้าท่าอากาศยานดอนเมือง ได้รับภารกิจมอบหมายจากกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ในการออก
ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
3.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนาเข้า นาออก
นา ผ่านสัตว์น้า และปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ดาเนินการให้บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการนาเข้า นาออก นาผ่าน
สัตว์น้า และปัจจัยการผลิต และป้องกันการกระทาผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราช
กาหนดการประมง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับ แก้ ไ ข) พระราชบั ญ ญั ติโ รคระบาดสั ต ว์ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.
2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการ นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3.3 ควบคุม ตรวจสอบ และดาเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้า
สัตว์ น้าและปัจจัยการผลิต ตามความรับปิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้ และตาม
มาตรฐาน ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
3.3.4 ทาหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คาปรึกษาแนะนาการใช้ระบบเชื่อมโยงคาขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาต และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้าในเขตรับผิดชอบ
3.3.5 ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้า (Health Certificate) ประกอยการ
ส่งออกซากสัตว์น้าไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3.6 ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการตามมาตรการรัฐ
เจ้าของท่า และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
3.3.7 ปฏิบัติการร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
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บทที่ 4 กระบวนการออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ขันตอนการด้าเนินการ
ก่อนการส่งออก
1. ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ ที่ประสงค์จะส่งออกสัตว์น้ามีชีวิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
สามารถ ติดต่อขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้าได้ ณ ด่านตรวจสัตว์น้าที่จะส่งออก
2. ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ ยื่นคาขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิต (Live Aquatic Animal
Health Certificate) มาในรูปแบบ Excel ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ล่วงหน้าส่งให้ด่านตรวจสัตว์น้าฯ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าฯ ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง ดังนี้
- ข้อมูลโรงงาน/สถานบรรจุสัตว์น้าต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อโรงงานส่งออกสินค้าสัตว์น้าไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
- กรณีส่งออกกุ้งกุลาดามีชีวิตจากการเพาะเลี้ยง ต้องมาจากฟาร์มที่กรมประมงขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกกุ้งกุลาดาไปสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องแจ้งความประสงค์ขอใบรับรอง
สุขภาพสัตว์น้ามีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน (Live Aquatic Animal Health
Certificate for the importation of live aquatic animal for food into the People’s Republic of
China) พร้อมแนบใบกากับการจาหน่ายสัตว์น้า (MD) พร้อมแจ้งยอดการใช้สัตว์น้าและปริมาณคงเหลือ
ประกอบการยื่นขอใบรับรองฯ
-กรณีส่งออกกุ้งกุลาดามีชีวิต ระบุข้อความรับรองการปลอดเชื้อ IHHNV เพิ่มเติม ดังนี้
“shrimp/prawn originated from farm establishment that free from IHHNV.”
-ในส่วนของน้าหนักสัตว์น้ายังไม่ต้องกรอกมา เนื่องจากจะต้องใช้น้าหนักจริงเมื่อสินค้าสัตว์น้า
มาถึงท่าที่ส่งออก
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลคาขอใบรับรองฯ ที่ผู้ประกอบการส่งมาเรียบร้อยแล้ว
- กรณี ถู ก ต้ อ ง เจ้ า หน้ า ที่ ด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ าฯ ตอบจดหมายอิ เ ลคทรอนิ ค ส์ ก ลั บ ไปยั ง
ผู้ประกอบการ พร้อมแจ้งเลขที่คาขอหนังสือรับรองฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการพิมพ์แบบคาขอใบรับรองสุขภาพ
สัตว์น้ามีชีวิต (Live Aquatic Animal Health Certificate) มายื่นให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าฯ เพื่อรับ
ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิต (Live Aquatic Animal Health Certificate) ฉบับจริง
- กรณีไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าฯ ส่งคืนคาขอกลับไปยังผู้ประกอบการเพื่อทา
การแก้ไขให้ถูกต้อง โดยยังไม่มีการออกเลขที่คาขอหนังสือรับรองฯ
วันที่ส่งออก
1. ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ แจ้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าฯ เพื่อตรวจสอบชนิด ปริมาณ และ
น้าหนัก เมื่อสินค้าสัตว์น้ามาถึงท่าที่ส่งออก
2. เมื่อทราบน้าหนักจริง ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ ยื่นเอกสารคาขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ามี
ชีวิต (Live Aquatic Animal Health Certificate) ที่ระบุน้าหนักจริงให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ
3. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าฯ ออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิต (Live Aquatic Animal Health
Certificate) ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อนาไปใช้ประกอบการส่งออก
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บทที่ 5 ปัญหาที่พบในการออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไป
สาธารณรัฐประชาชนจีน
5.1 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต
5.1.1 มีจานวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องตรวจสอบน้าหนักสินค้า
สัตว์น้าที่ถูกต้องจริงก่อน จึงจะออกใบรับรองฯ ซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่มากกว่า 1 คน ในการปฏิบัติงาน พร้อม
ข้าราชการจานวน 1 คน ที่ลงนามในใบรับรองซึ่งต้องมีลายมือชื่อตรงกับที่แจ้งไปให้หน่วยงานของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
5.1.2 เจ้ าหน้ าที่ ด่านตรวจสั ตว์น้าจังหวัดภู เก็ต ไม่มีเอกสารหลั กฐานประกอบการออก
หนังสือรับรองฯ ที่เรียกจาก ผู้ประกอบการ จึงไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ทาให้เมื่อออก
เอกสารไปแล้วพบข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง หรือหากมีการตรวจสอบย้อนกลับอาจมีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ด่าน
ตรวจสัตว์น้าฯ ที่พิจารณาอนุญาต
5.1.3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต ไม่สามารถพิจารณาการออกใบรับรองฯ ได้
ทันเวลา กรณีพบปัญหาขณะปฏิบัติงาน
5.1.4 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต ไม่มีหลักฐานในการตรวจสอบปริมาณน้าหนัก
ของสัตว์น้าว่าเกินจากที่ขอในหนังสือรับรองหรือไม่ จนกว่าจะถึงวันที่ส่งออกและได้น้าหนักจริง
5.2 เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
5.2.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่สาหรับประสานงานแก้ไขปัญหาการออกใบรับรองฯ โดยตรง ด่านตรวจ
สัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต ยังต้องติดต่อผ่านเบอร์โทรส่วนกลางของกรมประมง ซึ่งบางครั้งต้องใช้ความรวดเร็วในการ
ตัดสินใจ เนื่องจากสินค้าที่ส่งออกเป็นสัตว์น้ามีชีวิตหากมีความล่าช้าสินค้าจะเสียหาย
5.2.2 ระยะเวลาล่าช้าในการติดต่อประสานงานกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเกิดปัญหา
5.2.3 ไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะในการตอบข้อสงสัยในเรื่องของชนิด ประเภทสัตว์น้า การตรวจ
โรค หรือเชื้อแบคทีเรียของแต่ละชนิดสัตว์น้า ก่อนการส่งออก
5.2.4 ในการส่งข้อมูลการออกใบรับรองฯ ของส่วนภูมิภาคไปยังส่วนกลางมีความซับซ้อน
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลหลายคนและอาจหมุนเวียนเปลี่ยนกันทุกเดือน ทาให้มีความคลาดเคลื่อน
ในการรับข้อมูลที่ทางด่านตรวจสัตว์น้าฯ ส่งไป จึงยากในการติดต่อประสานงานและเกิดความซ้าซ้อนในการขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมบ่อยครั้ง
5.2.5 ขาดการประชุมชี้แจง ให้ความรู้ความเข้าใจ ตอบข้อสงสัยแก่ผู้ประกอบการ เนื่องจาก
บาง ประเด็นต้องได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจากหน่วยงานส่วนกลางซึ่งรับผิดชอบโดยตรง
5.2.6 ขาดการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูลให้กับทางหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค
5.3 ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ
5.3.1 ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนงานการส่งออกสัตว์น้ามีชีวิตไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
5.3.2 การส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าฯ ตรวจสอบก่อนการออกหนังสือรับรองฯ
ล่าช้า
5.3.3 มีการส่งออกสินค้าสัตว์น้าไปแล้ว พบว่าข้อมูล ในหนังสือรับรองฯ ผิดพลาด การขอ
เอกสารคืนกลับมาเพื่อให้ด่านตรวจสัตว์น้าฯ ยกเลิกมีความล่าช้า ต้องคอยย้าเตือนเสมอ
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5.3.4 ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้าปลายทางหลังจากที่
ออกใบรับรองฯ ไปแล้ว และสินค้าถูกส่งออกไปแล้ว ซึ่งทางผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของทาหนังสือชี้แจงมา
ยื่นให้ด่านตรวจสัตว์น้าฯ รับทราบ เพื่อให้ด่านตรวจสัตว์น้าฯ ส่งข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลงให้กับทางหน่วยงาน
ส่วนกลาง
5.3.5 กรณีที่ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของระบุสถานที่ส่งออกไม่ถู กต้อง เจ้าหน้าที่ด่าน
ตรวจสัตว์น้าฯ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้ เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลหรือเอกสารยืนยันการออก
เอกสาร เจ้ า หน้ า ที่ จ ะออกตามรายละเอี ย ดที่ ผู้ ป ระกอบการส่ ง มาให้ ต รวจสอบล่ ว งหน้ า ทางจดหมาย
อิเลคทรอนิคส์ของด่านตรวจสัตว์น้าฯ เท่านั้น
5.3.6 การถูกตัดน้าหนักสินค้าสัตว์น้าจากสายการบินในส่วนที่เกี่ยวกับระวางบรรทุกสินค้า
ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงน้าหนักสินค้าที่ส่งออกไปเร่งด่วน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ต้องทาการแก้ไขข้อมูลในเวลา
จากัดและรวดเร็ว ซึ่งเป็นการสร้างความกดดันให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าฯ
5.3.7 เอกสารใบรับรองฯ ที่ด่านตรวจสัตว์น้าฯ ออกให้เรียบร้อยแล้ว ทางผู้ประกอบการ/
ตัวแทนออก มักมาแจ้งว่าสูญหายบ่อยครั้ง
5.4 ด้านระเบียบ กฏหมาย ข้อบังคับ
5.4.1 มีความขัดแย้งกับการปฏิบัติงานในหน้างานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับเอกสารประกอบที่
กาหนดว่าไม่ต้องแนบมาในตอนที่ขอใบรับรองฯ
5.4.2 ยังไม่มีข้อบังคับ บทกาหนดโทษที่ชัดเจนในการจัดการกับผู้ประกอบการที่ตรวจพบ
ข้อผิดพลาด ในการขอใบรับรองฯ บ่อยครั้ง

บทที่ 6 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา หรือพัฒนางานที่ส้าคัญของหน่วยงาน
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา หรือพัฒนางานที่ส้าคัญของหน่วยงาน
มาตรการระยะสัน
มาตรการระยะยาว
1. ควรมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 1. ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ชนิ ด สั ต ว์ น้ าที่ ผ่ า นการ
ภายใน โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รับรองของแต่ละสถานบรรจุภัณฑ์ขึ้นหน้าเว็บไซต์ โดย
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน อาจให้เข้าดูได้เฉพาะเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
2. ควรมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 2. ควรมีการจัดทาคู่มือการแบ่งกลุ่มประเภทสัตว์น้าที่
ของรั ฐและผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ โดยมี ให้ การรับรองที่ชัดเจน เพื่อความสะดวก ถูกต้อง ใน
เจ้ า หน้ า ที่ ทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคในส่ ว นที่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าฯ เช่น
เกี่ยวข้อง เพื่อหารือ ตอบข้อซักถาม และทาความ กลุ่มหอย ประกอบด้วยหอยประเภทใด ชนิดใด เป็นต้น
เข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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3. ควรมีหนังสือแจ้งเวียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มายังด่านตรวจสัตว์น้าฯ เมื่อสถานบรรจุภัณฑ์แต่ละ
แห่ง ได้ รับ การรองชนิ ดสั ตว์น้าเพิ่มเติม เพื่อที่ทาง
ด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ าฯ จะได้ มี ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น
ปัจจุบันมาอ้างอิงในการออกใบรับรองฯ

3. ควรมีการบูรณาการร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการส่ ง ออกสิ น ค้ า สั ต ว์ น้ า การแก้ ไ ขปั ญ หา
อุปสรรค

4. ควรมี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเฉพาะส าหรั บ การ
ประสานงาน ซึ่งสามารถดาเนินการได้ในระยะเวลา
ที่ร วดเร็ ว เนื่ องจากมีข้อจ ากัดในเรื่ องของเวลาใน
การปฏิบัติงานส่งออกสินค้าสัตว์น้ามีชีวิต

4. ควรมีการประชุมพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ส่ ว นกลางและส่ ว นภูมิ ภ าคในการหารื อร่ า งระเบี ย บ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง และควรมีการส่งมอบงานในการ
ออกใบรับรองฯ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ถูกต้อง และใน
อนาคตควรมี ก ารเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มในการออก
ใบรับรองฯ

บทที่ 7 กฏหมาย ระเบียบ และประกาศอื่นๆที่เกีย่ วข้อง
 ประกาศกรมประมง เรื่ อ ง การส่ ง ออกสั ต ว์ น้ าหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ า เพื่ อ การบริ โ ภคไปนอก
ราชอาณาจักร ยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. ๒๕๖๐
 ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออก หรือนาผ่านสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้า พ.ศ. 2561
 ประกาศกรมประมง เรื่อง งดการใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออก
หรือนาผ่านสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
 พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558/พระราชกาหนดการประมง (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดชนิดสั ตว์น้าที่ห้ามนาเข้า ส่งออก นาผ่ าน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2522
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ภาคผนวก

ภาพการปฏิบัติงานในการออกใบรับรองฯ และการด้าเนินการส่งออก

15
ตัวอย่างใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน : กรณีกุ้งกุลาด้า
กรณีกุ้งกุลาด้า

ด้านหน้า

16

ด้านหลัง

17
ตัวอย่างใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน : กรณีกุ้งขาว
และสัตว์น้ามีชีวิตอื่นๆ

ด้านหน้า

18

ด้านหลัง
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มูลค่า (ล้านบาท)
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กราฟแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ามีชวี ิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือน
มิถุนายน 2561

กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณการออกและยกเลิกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ามีชีวิต ตั้งแต่เดือนมกราคม
2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2561
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