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หลักเกณฑการสงออกผลิตภัณฑแซลมอนไปยังออสเตรเลีย 
(เฉพาะผลติภณัฑแชเย็น/แชแข็ง) 

 
ดวยประเทศออสเตรเลียมีมาตรการเขมงวดสําหรับการนําเขาผลิตภัณฑแซลมอน ทั้งนี้ เพื่อปองกัน   

การแพรกระจายของโรคสัตวน้ําที่อาจตดิมากับแซลมอนที่ใชเปนวัตถุดบิ  ดังนั้น ประเทศที่จะสงสินคาผลิตภัณฑ
แซลมอนประเภทแชเย็น/แชแข็งไปยังออสเตรเลียจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของออสเตรเลีย โดยที่หนวยงานรฐั
ที่รับผิดชอบของประเทศนั้นๆ รวมทั้งโรงงานแปรรูปจะตองไดรับการประเมินระบบการควบคุมการผลิตสินคา
แซลมอน ในการนี้ กรมประมงจึงกําหนดใหผูประกอบการที่ประสงคจะสงออกผลิตภัณฑดังกลาวไปออสเตรเลีย 
ตองดําเนินการตามขอกําหนดออสเตรเลีย ดังนี ้

 
1. การนําเขาวตัถุดิบปลาแซลมอนแชเยือกแข็ง 
1.1 ปลาแซลมอนในที่นี้ หมายถงึ ปลาในกลุม Salmonid และTrout ไดแก Atlantic salmon (Salmo salar), coho 

salmon (Oncorhynchus kisutch)  และ Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)   
1.2 ตองเปนวัตถุดบิที่นําเขาจากประเทศที่ออสเตรเลียใหการรับรองเทานั้น ไดแก 

- แคนาดา 
- ไอรแลนด 
- เดนมารก (ไมรวม Faroe Islands) 
- นอรเวย 
- นิวซีแลนด 
- สหราชอาณาจกัร (United Kingdom) 
- สหรัฐอเมริกา 

1.3 ถานําเขาทั้งตัว ตองผาเหงือกและควกัไสออกแลวเทานั้น อาจมีหัวหรือไมมีหัวก็ได 
1.4 วัตถุดิบที่นําเขาเพื่อผลิตและสงออกไปยังประเทศออสเตรเลียตองมีใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) 

ซ่ึงออกโดยหนวยงานรับผิดชอบ (Competent Authority) ของประเทศตนทางกํากับทกุรุน โดยจะตองมี
ขอความดังตอไปนี้ปรากฏในใบรับรองฯ 

a. The fish were harvested from populations for which documented health surveillance 
programmes exist, which are administered by the competent authority. 

b. The fish do not come from a farm infected by, or officially suspected of, infectious salmon 
anaemia virus (ISAV), or from waters within 10 km or on tidal interchange of an infected farm. 
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c. They were not slaughtered as an official disease control measure as a result of an outbreak of 
disease. 

d. They were processed in premises under the supervision of the competent authority with 
responsibility for food safety standards during processing of fish for export. 

e. The head, gills and viscera or gills and viscera have been removed and the external and internal 
surfaces were thoroughly washed. 

f. They were individually inspected and graded, ensuring the products for export and free from 
visible lesions associated with infectious disease and fit for human consumption. 

g. They were found to be sexually immature, or sexually maturing, but not sexually mature. 
h. They were not found to be juvenile salmonid fish. 

1.4 ผูประกอบการจะตองเก็บใบรับรองฯ ดังกลาว ไวที่โรงงาน เพื่อการตรวจสอบของเจาหนาที่กรมประมงตอไป 
 
2. การรับรองโรงงาน   
2.1 ผูประกอบการที่ประสงคสงออกผลิตภัณฑแซลมอนแชเย็น/แชแข็งไปยังประเทศออสเตรเลีย ตองอยูในบัญชี

รายช่ือที่กรมประมงใหการรับรอง และตองแจงความประสงคการสงออกผลิตภัณฑแซลมอนไปยัง
ออสเตรเลียเปนลายลักษณอักษรมายังกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้าํและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
หรือศูนยวิจยัและตรวจสอบรับรองคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําที่รับผิดชอบ พรอมสงเอกสาร 
HACCP สําหรับผลิตภัณฑแซลมอนที่จะสงออกไปยังออสเตรเลีย เพื่อใหกรมประมงตรวจสอบเอกสารและ
ตรวจสอบระบบการควบคมุการแปรรูปแซลมอนในโรงงานในลําดับตอไป 

2.2 โรงงานจะตองมีระบบควบคุมการแปรรูปแซลมอนที่จะสงออกไปยังออสเตรเลียตามภาคผนวก 
2.3 ผลิตภัณฑแซลมอนที่อนุญาตใหสงออกไปยังออสเตรเลียได ตองไมมหีัว ผาเหงือกและควักไสออกแลว เปน

อยางนอย  
 
3. การขอใบรับรองสุขอนามัยฯ 

ผลิตภัณฑแซลมอนที่สงออกไปยังออสเตรเลียจะตองมใีบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ของกรม
ประมงกํากับทุกรุนการขอออกใบรับรองสุขอนามัยฯ ตองแนบเอกสาร ดังนี ้
3.1 สําเนาใบรับรองฯ วัตถุดิบแซลมอนที่ออกโดยหนวยงานรับผิดชอบของประเทศตนทาง 2 ฉบับ (สําหรับแนบ

ไปกับใบรับรองฯ ของกรมประมง 1 ชุด และเก็บอางองิที่กรมฯ 1 ชุด) 
3.2 หนังสือกํากับการจําหนายวตัถุดิบสัตวน้ํานําเขา (Imported Aquatic Animal Raw Material Movement 

Document) ที่ออกโดยดานตรวจสัตวน้าํ กรมประมง  
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3.3 สําเนาแบบฟอรมการควบคุมปริมาณวัตถุดบิปลาแซลมอนเพื่อการแปรรูปสงออกประเทศออสเตรเลีย เพื่อให
มั่นใจวาจะไมมีการนําปลาแซลมอนจากประเทศที่ออสเตรเลียไมใหการรับรองมาปะปนในผลิตภณัฑสงออก
ออสเตรเลีย ทั้งนี้ ผูประกอบการตองกรอกขอมูลและลดยอดปริมาณวตัถุดิบแซลมอนที่นํามาแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑแซลมอนที่จะสงออกไปยังออสเตรเลียทุกรุนและอยางตอเนื่องในแบบฟอรมการควบคุมปริมาณ
วัตถุดิบปลาแซลมอนฯ  

3.4 เจาหนาทีก่รมประมงจะตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทุกครั้งกอนการออกใบรับรองสุขอนามัยฯ หาก
พบวาปริมาณวตัถุดิบที่ใชในการแปรรูปของผลิตภัณฑรุนใดไมสอดคลองกับปริมาณวัตถุดิบที่รับเขา/คงเหลือ 
กรมประมงจะไมออกใบรับรองสุขอนามัยฯ แกผลิตภณัฑรุนนั้น 

3.5 ผูประกอบการจะตองเก็บแบบฟอรมการควบคุมปริมาณวัตถุดิบปลาแซลมอนฯ ตนฉบับไวที่โรงงานคูกับ
ใบรับรองฯ ประกอบการนําเขาวัตถุดิบ เพือ่รับการตรวจสอบ จากเจาหนาที่กรมประมง 
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ภาคผนวก 

ขอกําหนดการควบคุมการแปรรูปผลิตภัณฑแซลมอนเพื่อสงออกไปยังออสเตรเลีย 
 
เพื่อใหมัน่ใจวาปลาที่นําเขาจากประเทศตนทางที่ออสเตรเลียรับรอง จะไมมีการสับเปลี่ยนหรือปลอมปน

ที่ทาเรือ หรือในระหวางการขนสงจากทาเรือถึงโรงงาน การเก็บที่หองเย็น ตลอดจนในระหวางการผลิต จึง
กําหนดใหโรงงานตองมีวิธีการควบคุมอยางนอยดังตอไปนี้ 

 
1. การควบคุมวัตถุดิบนาํเขา 

1.1 ตูคอนเทนเนอรที่ถูกเปดตรวจที่ทาเรือโดยเจาหนาทีก่รมศุลกากรหรือสํานักงานอาหารและยา ตองมี seal 
ของโรงงานแปรรูปหรือบริษัท shipping ที่มีหมายเลขกาํกับ ปดตูคอนเทนเนอรอีกครั้งกอนขนสงไปยัง
โรงงาน และระบุหมายเลขดงักลาวในเอกสารใบสงวัตถุดิบ 

1.2 ในกรณีที่ไมไดรับซื้อวัตถุดบิทั้งตูคอนเทนเนอร แตมกีารแบงซื้อวัตถุดิบบางสวนทีท่าเรือ ตองมี seal ของ
โรงงานแปรรูปหรือบริษัท shipping ที่มีหมายเลขกํากับปดรถขนสงวัตถุดิบที่แบงมาทุกครั้ง วัตถุดิบที่
รวบรวมมาจากตูคอนเทนเนอรหลายตูและขนสงพรอมกันในรถคันเดยีวกัน จะดําเนนิการไดเมื่อวตัถุดิบ
ดังกลาวมภีาชนะบรรจุที่ปดมิดชิด อยูในสภาพสมบูรณ และระบุช่ือสินคาและประเทศตนทางอยางชัดเจน 

1.3 ในกรณีที่โรงงานแบงซื้อวัตถุดิบจากผูนําเขารายอื่น ตองมีเอกสารยืนยนัรหัสวัตถุดิบ (product code) ที่
แบงซื้อ เชน packing list ซ่ึงออกโดยผูสงออกประเทศตนทาง ใหสอดคลองกับหมายเลขตูคอนเทนเนอรที่
ระบุในใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) จากประเทศตนทาง การขนสงปลานําเขาที่แบงซื้อจาก
หองเย็นไปยังโรงงาน ตองมี seal ปดที่รถเชนเดียวกับกรณีขอ 1.1 

1.4 กรณีรับซื้อวัตถุดิบที่แปรรูปจากโรงงานอืน่  
- โรงงานที่แปรรูปนั้นตองอยูในบัญชีรายช่ือที่กรมประมงใหการรับรองในการสงออกผลิตภัณฑ

แซลมอนไปออสเตรเลียเทานั้น 
- การขนสงวัตถุดิบที่แปรรูปแลวจากโรงงานที่หนึ่ง ไปยังโรงงานที่สอง ตองมี seal ปดที่รถขนสง และ

บันทึกหมายเลข seal ในเอกสารใบสงวัตถุดิบทุกครั้ง 
- มีเอกสารประกอบจากโรงงานแปรรูปรายแรกที่จําหนายผลิตภัณฑแปรรูปใหโรงงานที่สอง ไดแก  

o สําเนา packing list ที่ระบุรหัสวัตถุดิบ  
o สําเนาใบรับรองสุขอนามัย(Health Certificate) จากประเทศตนทาง และ 
o หนังสือรับรองการผลิตของโรงงานแรกทีม่ีขอความระบวุาไดนําวัตถุดบิรุนที่อางถึงมาใชใน

การผลิตจริง และมีการควบคมุการผลิตปลาแซลมอนตามขอกําหนดของออสเตรเลีย ในเรื่อง
การปองกันการปลอมปนปลาจากประเทศที่ไมผานการรับรองของออสเตรเลีย 
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1.5 การนําเขาปลาแซลมอนทุกกรณี ตองมีหนังสือกํากับการจาํหนายวัตถุดบิสัตวน้ํานําเขา 
2. การรับวัตถุดิบ 

2.1 การตรวจรับวตัถุดิบที่โรงงาน ตองมีการตรวจสอบหมายเลข seal ใหสอดคลองกับที่ระบุในใบสงวัตถุดิบ 
และหมายเลขตูคอนเทนเนอรใหสอดคลองกับที่ระบุในใบรับรองสุขอนามัยจากประเทศตนทาง 

2.2 ภาชนะที่ใชกบัแซลมอนที่นําเขาจากประเทศที่ออสเตรเลียอนุญาต ตองสามารถแยกไดอยางชัดเจนเพื่อ
ไมใหปะปนกบัภาชนะที่ใชกับแซลมอนจากประเทศที่ออสเตรเลียไมอนุญาต โดยมีรูปราง ขนาด หรือสี
ตางกัน 

 
3. การเก็บวัตถุดิบปลาแซลมอนในหองเย็น 

3.1 ตองเก็บแยกจากปลาที่มาจากประเทศที่ไมผานการรับรองของออสเตรเลีย และมีการบงชี้ที่วัตถุดิบอยาง
ชัดเจน เชน มปีายบงชี้ติดที่ pallet วัตถุดิบทุก pallet 

3.2 ตองอยูในบรรจุภณัฑมิดชดิเพื่อปองกันการปนเปอน และมีช่ือวัตถุดบิและประเทศตนทางที่บรรจุภัณฑ
อยางชัดเจน  

 
4. การแปรรูป 

4.1 ระหวางการแปรรูป พื้นที่การผลิตแซลมอนจากประเทศที่ออสเตรเลียอนุญาตตองแยกจากพื้นที่ทีม่ีการ
แปรรูปแซลมอนจากประเทศที่ออสเตรเลียไมอนุญาต 

4.2 หากไมสามารถแปรรูปในพืน้ที่เฉพาะได ตองแปรรูปแซลมอนจากประเทศที่ออสเตรเลียอนุญาตกอน
แซลมอนจากประเทศที่ออสเตรเลียไมอนญุาต 

4.3 หากไมสามารถแปรรูปแซลมอนจากประเทศที่ออสเตรเลียอนุญาตกอนการแปรรูปแซลมอนจากประเทศ
ที่ออสเตรเลียไมอนุญาตได ตองมีการทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณที่ใช รวมถึงถุงมือและเอีย๊มของ
คนงานดวยสารทําความสะอาดและน้ํายาฆาเชื้อโรคกอนที่จะแปรรูปแซลมอนจากประเทศที่ออสเตรเลีย
อนุญาต 

4.4 ตองมีการปดฉลากและแยกการเก็บรักษาผลิตภัณฑสุดทายในหองเยน็อยางชัดเจน 
 
5. คูมือ HACCP 

รายละเอียดทีต่องเพิ่มเติมในคูมือ HACCP มีดังนี ้
5.1 Product description ตองระบ ุ

- ช่ือปลา และชื่อวิทยาศาสตร 
- รูปแบบของปลาที่นําเขา เชน ปลาแชแข็งตัดหวั/ควกัไส 



     หนา 6 ของ 6 
 

กองกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา                                         หนา 6 ของ 7 
กรมประมง                                                                                                                        พฤศจิกายน  2552 

- รายช่ือประเทศตนทางของวตัถุดิบ (ตองเปนประเทศที่ออสเตรเลียใหการรับรอง ไดแก แคนาดา 
ไอรแลนด เดนมารก (ไมรวม Faroe Islands) นอรเวย นวิซีแลนด สหราชอนาจักร และสหรัฐอเมริกา) 

5.2 รายละเอียดขั้นตอนการปฏบิัติมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) ตองครอบคลุมวิธีการควบคุม
การปลอมปนของปลาแซลมอนที่มาจากประเทศที่ไมผานการรับรองของออสเตรเลีย เชน ขั้นตอนการรับ
ปลานําเขา และขั้นตอนการผลิตอื่น ๆ 

5.3 ระบบการสืบยอนกลับ (traceability) จากผลิตภณัฑไปยังประเทศตนทางของวัตถุดิบ ตั้งแตขั้นตอนการ
รับวัตถุดิบ ในระหวางการผลิต จนถึงผลิตภัณฑสุดทาย 



แบบฟอรมการควบคุมปริมาณวัตถุดิบปลาแซลมอนเพื่อการแปรรูปสงออกประเทศออสเตรเลีย 
 

บริษัท ....................................................................................................................................................... 
 

หมายเลขใบรับรองวัตถุดิบปลาแซลมอนที่ออกโดยประเทศตนทาง………………………………………………….…… ประเทศตนทาง .................................................................................................... 
ชื่อสินคาที่ระบุในใบรับรองฯ ที่ออกโดยประเทศตนทาง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ปริมาณที่นําเขาทั้งหมด …………………………………………………………………………………………….……….. วันที่นําเขา …………………….………………..…….………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ/ชนิดสินคาที่รับซื้อเขาโรงงาน ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ปริมาณ..................................................................................................................................................................................... วันที่รับเขาโรงงาน ................................................................................................ 
 

หมายเลขใบรับรอง 
(กรมประมง) 

ชื่อ/รายละเอียด 
ผลิตภัณฑที่สงออก 

วันที่สงออก ปริมาณ 
สงออก (กก.) 

ปริมาณวัตถุดิบปลา 
ที่ใชในการผลิต (กก.) 

ปริมาณวัตถุดิบปลา 
ที่คงเหลือ (กก.) 

ผูแปรรูป 
ลงนามรับรอง 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

  
 

     

 
 

      

 


