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หลักเกณฑ์การส่งออกผลติภัณฑก์ุ้งทีม่ีถิ่นก าเนิดจากประเทศออสเตรเลียไปยงัประเทศออสเตรเลีย 

 
ด้วยประเทศออสเตรเลียมีมาตรการเข้มงวดส าหรับการน าเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น  าต่างถิ่น เพ่ือป้องกันการ

แพร่กระจายของโรคสัตว์น  าของประเทศที่ผลิตสินค้าไปยังสัตว์น  าที่มีถิ่นก าเนิดจากออสเตรเลียที่ใช้เป็นวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์  ดังนั น ผู้ประกอบการโรงงานที่ประสงค์จะส่งสินค้าผลิตภัณฑ์กุ้งจากธรรมชาติที่มีถิ่นก าเนิดจาก
ออสเตรเลียส่งออกไปยังออสเตรเลียจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของออสเตรเลีย โดยที่กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมงซึ่งเป็นหน่วยงานกรมประมงที่รับผิดชอบของประเทศไทย รวมทั งโรงงานแปรรูปจะต้องได้รับการประเมิน
ระบบการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์กุ้งจากธรรมชาติทีม่ีถ่ินก าเนิดจากออสเตรเลีย ในการนี  กรมประมงจึงก าหนดให้
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปออสเตรเลีย ต้องด าเนินการตามข้อก าหนดออสเตรเลีย ดังนี  

 
1. การน าเข้าวัตถุดิบ 

1.1 ต้องเป็นวัตถุดิบกุ้งที่มีถิ่นก าเนิดจากประเทศออสเตรเลีย โดยอนุญาตให้น าเข้าและส่งออกเฉพาะกุ้งจาก
ธรรมชาติเท่านั น 

1.2 วัตถุดิบกุ้งที่มีถ่ินก าเนิดจากประเทศออสเตรเลียที่น าเข้าเพ่ือผลิตและส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย ต้องมี
ใบรับรองถิ่นก าเนิด (Certificate of origin) และใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น  า (Health Certificate) ซึ่งออก
โดยหน่วยงานรับผิดชอบ (Competent Authority) ของประเทศต้นทางก ากับทุกรุ่น ผู้ประกอบการจะต้อง
เก็บใบรับรองฯ ดังกล่าว ไว้ที่โรงงาน เพื่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมประมงต่อไป 

1.3 โรงงานต้องขอหนังสือก ากับการจ าหน่ายวัตถุดิบสัตว์น  าน าเข้า (Imported Aquatic Animal Raw 
Material Movement Document : IMD) ไว้อ้างอิงการน าเข้าสัตว์น  า  

1.4 ผู้ประกอบการต้องแจ้งชื่อผู้จัดหา (Supplier) วัตถุดิบกุ้งจากออสเตรเลียให้กรมประมงทราบและแจ้งชื่อผู้
จัดหารายใหม่กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ทั งนี  Supplier ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงาน Department of 
Agriculture ของประเทศออสเตรเลีย 

 
2. การรับรองโรงงาน   

2.1 ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งดิบ/สด ที่ใช้วัตถุดิบกุ้งถิ่นก าเนิดจากออสเตรเลียกลับไปยัง
ออสเตรเลีย ต้องเป็นโรงงานที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมประมง และอยู่ในบัญชีรายชื่อโรงงานส่งออก
ประเทศออสเตรเลีย  

2.2 ผู้ประกอบการต้องแจ้งความประสงค์การส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรมายังกองตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมง หรือศูนย์วิจัยและตรวจสอบรับรองคุณภาพสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่รับผิดชอบ 
พร้อมส่งเอกสาร HACCP ผลิตภัณฑ์กุ้งที่มีถิ่นก าเนิดจากออสเตรเลียที่จะส่งออกไปยังออสเตรเลีย เพ่ือให้
กรมประมงตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบระบบการควบคุมการแปรรูปทีโ่รงงาน 

2.3 โรงงานต้องมีระบบควบคุมการแปรรูปกุ้งที่มีถิ่นก าเนิดจากออสเตรเลียที่จะส่งออกไปยังออสเตรเลียตาม
ภาคผนวก 
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3. การขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น  า 

ผู้ประกอบการสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งดิบ/สด ได้ทั งแบบทั งตัวและแปรรูปที่มีถิ่นก าเนิดจากออสเตรเลีย
ไปยังออสเตรเลียได้ โดยต้องมีใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น  า (Health Certificate) ก ากับการส่งออกทุกรุ่น โดยมี
รูปแบบใบรับรองสุขอนามัยฯ ตามแบบฟอร์มที่กรมประมงก าหนด และต้องระบุชื่อวิทยาศาสตร์กุ้งในใบรับรอง
สุขอนามัยฯ ทุกครั ง การขอออกใบรับรองสุขอนามัยฯ ต้องแนบเอกสาร ดังนี  

3.1 ส าเนาใบรับรองวัตถุดิบกุ้งที่มีถิ่นก าเนิดจากออสเตรเลียที่ออกโดยหน่วยงานรับผิดชอบของประเทศ
ออสเตรเลีย 2 ฉบับ (ส าหรับแนบไปกับใบรับรองฯ ของกรมประมง 1 ชุด และเก็บอ้างอิงที่กรมฯ 1 ชุด) 

3.2 ส าเนาใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น  าของวัตถุดิบกุ้งที่มีถิ่นก าเนิดจากออสเตรเลียที่ออกโดยหน่วยงานรับผิดชอบ
ของประเทศออสเตรเลีย 2 ฉบับ (ส าหรับแนบไปกับใบรับรองฯ ของกรมประมง 1 ชุด และเก็บอ้างอิงที่กรม
ฯ 1 ชุด) 

3.3 หนังสือก ากับการจ าหน่ายวัตถุดิบสัตว์น  าน าเข้า (IMD) ที่ออกโดยด่านตรวจสัตว์น  า กรมประมง  
3.4 ส าเนาแบบฟอร์มการควบคุมปริมาณวัตถุดิบกุ้งที่มีถ่ินก าเนิดจากประเทศออสเตรเลียเพ่ือการแปรรูปส่งออก

ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุดิบกุ้งที่มีถิ่นก าเนิดจากออสเตรเลีย จะไม่มีการสับเปลี่ยนหรือปลอมปนจาก
วัตถุดิบกุ้งที่ไม่ใช่ประเทศออสเตรเลีย ทั งนี  ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลและลดยอดปริมาณวัตถุดิบกุ้งที่น ามาแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกไปยังออสเตรเลียทุกรุ่นและอย่างต่อเนื่องในแบบฟอร์มฯ  
 เจ้าหน้าที่กรมประมงจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั งก่อนการออกใบรับรองสุขอนามัยฯ หาก
พบว่าปริมาณวัตถุดิบกุ้งที่ใช้ในการแปรรูปของผลิตภัณฑ์รุ่นใดไม่สอดคล้องกับปริมาณวัตถุดิบกุ้งที่รับเข้าหรือคงเหลือ 
กรมประมงจะไม่ออกใบรับรองสุขอนามัยฯ แก่ผลิตภัณฑ์รุ่นนั น 
 ผู้ประกอบการต้องเก็บแบบฟอร์มการควบคุมปริมาณวัตถุดิบกุ้งที่มีถิ่นก าเนิดจากออสเตรเลียต้นฉบับ ไว้ที่
โรงงานคู่กับใบรับรองสุขอนามัยฯ รวมถึงเอกสารประกอบการน าเข้าวัตถุดิบกุ้ง เพ่ือรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
กรมประมง 
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ภาคผนวก 

ข้อก าหนดการควบคุมการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งที่มีถิ่นก าเนิดจากประเทศออสเตรเลียไปยังประเทศออสเตรเลีย 
 
เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุดิบกุ้งจากธรรมชาติที่มีถิ่นก าเนิดจากออสเตรเลีย จะไม่มีการสับเปลี่ยนหรือปลอมปนที่

ท่าเรือ หรือในระหว่างการขนส่งจากท่าเรือถึงโรงงาน การเก็บที่ห้องเย็น ตลอดจนในระหว่างการผลิต จึ งก าหนดให้
โรงงานต้องมีวิธีการควบคุมอย่างน้อยดังต่อไปนี  

 
1. การควบคุมวัตถุดิบน าเข้า 

1.1  วัตถุดิบกุ้งจากธรรมชาติที่มีถ่ินก าเนิดจากออสเตรเลียที่จะผลิตสินค้าส่งออกออสเตรเลียทุกรุ่น ต้อง 
o มีใบรับรองถิ่นก าเนิด (Certificate of Origin) กุ้งที่มีถ่ินก าเนิดจากออสเตรเลียจากประเทศต้นทาง 
o มีใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น  า (Health Certificate) กุ้งที่มีถ่ินก าเนิดจากออสเตรเลียจากประเทศต้นทาง 
o มีหนังสือก ากับการจ าหน่ายวัตถุดิบสัตว์น  าน าเข้า (Imported Aquatic Animal Raw Material 

Movement Document) เพ่ือประโยชน์ในการสอบกลับสินค้า  
o ต้องแจ้งชื่อผู้จัดหา (Supplier) วัตถุดิบกุ้งจากออสเตรเลียให้กรมประมงทราบและแจ้งชื่อผู้จัดหารายใหม่

กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ทั งนี  Supplier ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงาน Department of Agriculture 
ของประเทศออสเตรเลีย 

1.2  ตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกเปิดตรวจที่ท่าเรือโดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรหรือส านักงานอาหารและยาหรือด่านสัตว์
น  า กรมประมง ต้องมี seal ของโรงงานแปรรูปหรือบริษัท shipping ที่มีหมายเลขก ากับ ปิดตู้คอนเทนเนอร์
อีกครั งก่อนขนส่งไปยังโรงงาน และระบุหมายเลขดังกล่าวในเอกสารใบส่งวัตถุดิบ 
 

2. การรับวัตถุดิบ 
การตรวจรับวัตถุดิบกุ้งที่โรงงาน ต้องมีการตรวจสอบหมายเลข seal ให้สอดคล้องกับที่ระบุในใบส่งวัตถุดิบ 

และหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ให้สอดคล้องกับที่ระบุในใบรับรองถิ่นก าเนิด และใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น  าจาก
ประเทศต้นทาง 
 
3. การเก็บวัตถุดิบในห้องเย็น 

3.1  ต้องเก็บวัตถุดิบกุ้งที่มีถ่ินก าเนิดจากออสเตรเลีย แยกจากสัตว์น  าจากประเทศอ่ืนๆ และมีการบ่งชี ที่วัตถุดิบ
อย่างชัดเจนที่สามารถสอบกลับได้ถึงรุ่นกุ้งที่น าเข้า เช่น มีป้ายบ่งชี ติดที่ pallet วัตถุดิบทุก pallet โดย
ระบุถึงชื่อสัตว์น  า ประเทศท่ีเป็นแหล่งก าเนิด และจ าแนกรุ่นวัตถุดิบหากมีหลาย consignment  

3.2  ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์มิดชิดเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน และระบุชื่อวัตถุดิบและประเทศต้นทางที่บรรจุภัณฑ์ 
อย่างชัดเจน  

3.3  กรมประมงไม่อนุญาตให้โรงงานน าวัตถุดิบกุ้งไปเก็บในห้องเย็นภายนอกโรงงาน 
 
4. การแปรรูป 

4.1  กรมประมงไม่อนุญาตให้โรงงานน าวัตถุดิบกุ้งไปแปรรูปภายนอกโรงงาน 
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4.2  ระหว่างการแปรรูปกุ้ง พื นที่การผลิตกุ้งที่มีถิ่นก าเนิดจากออสเตรเลีย ต้องแยกจากพื นที่ที่มีการแปรรูปสัตว์ 

น  าอ่ืนๆ 
4.3  ภาชนะท่ีใช้กับกุ้งที่มีถ่ินก าเนิดจากออสเตรเลีย ต้องสามารถแยกได้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ปะปนกับภาชนะที่ 

ใช้กับสัตว์น  าอื่นๆ โดยมีรูปร่าง ขนาด หรือสีต่างกัน 
4.4  หากไม่สามารถแปรรูปกุ้งในพื นที่เฉพาะได้ ในวันที่แปรรูปต้องผลิตวัตถุดิบกุ้งที่มีถิ่นก าเนิดจากออสเตรเลีย 

ก่อนวัตถุดิบประเทศอ่ืนๆ  
4.5  ต้องมีการปิดฉลากและแยกการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กุ้งที่มีถิ่นก าเนิดจากออสเตรเลียในห้องเย็นอย่างชัดเจน 

 
5. คู่มือ HACCP 

 รายละเอียดที่ต้องเพ่ิมเติมในคู่มือ HACCP มีดังนี  
5.1 Product description ต้องระบุชื่อประเทศต้นทางของวัตถุดิบกุ้ง ซ่ึงต้องเป็นประเทศออสเตรเลียเท่านั น 
5.2 รายละเอียดขั นตอนการปฏิบัติมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) เช่น ต้องครอบคลุมวิธีการ

ควบคุมการปลอมปนของสัตว์น  าที่ไม่ได้มีถิ่นก าเนิดจากออสเตรเลีย ขั นตอนการรับสัตว์น  าน าเข้า และ
ขั นตอนการผลิตอ่ืนๆ 

5.3 รายละเอียดแผนงานการรักษาความสะอาดและสุขลักษณะ (Sanitation Standard Operating 
Procedure) เฉพาะที่ต้องครอบคลุมวิธีการล้างและความถี่ และการตรวจติดตามความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของแผนการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  

5.4 ระบบการสืบย้อนกลับ (traceability) จากผลิตภัณฑ์กุ้งไปยังประเทศต้นทางของวัตถุดิบ ตั งแต่ขั นตอน
การรับวัตถุดิบ ในระหว่างการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย ซึ่งต้องสามารถสอบกลับได้ในเวลารวดเร็ว  

5.5 เอกสารการน าเข้ากุ้งและบันทึกการควบคุมกระบวนการผลิต ต้องได้รับการตรวจทานและลงนามโดยผู้ที่
ได้รับมอบหมาย และเก็บรักษาบันทึกไว้อย่างน้อยเท่ากับอายุผลิตภัณฑ์ 
5.5.1 เอกสารการน าเข้ากุ้ง ได้แก่ Commercial Invoice, Bill of Loading, Certificate of Origin, 

Health Certificate of Australia, Imported Aquatic Animal Movement Document 
(IMD), Receiving report of frozen raw materials และ Specified raw material code  
ทั งนี  โรงงานต้องส าเนาให้กรมประมงเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาออกใบรับรองสุขอนามัยฯ (กรณี
ขอให้ยื่นเอกสารเพ่ิมเติม) 

5.5.2  บันทึกการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต  ได้แก่  อุณหภูมิวัตถุดิบระหว่างการผลิต โลหะใน
  ผลิตภัณฑ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย และสภาพตู้ขนส่ง  



แบบฟอร์มการควบคุมปริมาณวัตถุดิบกุง้ที่มถีิ่นก าเนิดจากประเทศออสเตรเลียเพื่อการแปรรูปส่งออกประเทศออสเตรเลีย 
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