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หลักเกณฑการรับรองคุณภาพกุงสดแชเย็นสงออกสาธารณรัฐเกาหลี 

 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทําขอตกลงวาดวยการ

ยอมรับรวมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยดานสุขอนามัยในผลิตภัณฑประมงนําเขาและสงออก               
กับกระทรวงพาณิชยนาวีและกิจการประมงแหงสาธารณรัฐเกาหลี     ซ่ึงท้ังสองฝายไดรวมลงนามในความตก
ลงดังกลาวเม่ือวันท่ี  27  มิถุนายน  2549   ตอมาในเดือนสิงหาคม 2549  กรมประมงไดจัดทําหลักเกณฑการ
สงออกสินคาสัตวน้ําไปสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อใหผูประกอบการสงออกสินคาสัตวน้ําใชเปนแนวทาง                
โดยหลักเกณฑดังกลาวครอบคลุมสินคา 3 กลุม  ไดแก  สินคาแชเยือกแข็ง  สินคาพื้นเมือง และสินคาแชเย็น 
นั้น 
 
  สาธารณรัฐเกาหลีเปนประเทศท่ีนิยมบริโภคกุงสดและมีความตองการในการนําเขาสูง  
สินคา กุงสดเปนสินคาท่ีเส่ือมคุณภาพไดรวดเร็ว (Perishable food)  การสงออกสินคากุงสดในรูปสินคา          
แชเย็นจึงตองเรงดําเนินการขนสงใหถึงปลายทางภายในระยะเวลาอันส้ันเพื่อรักษาคุณภาพของสินคา    
ปจจุบันสาธารณรัฐเกาหลีมีความตองการนําเขากุงสดแชเย็นจากประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องท้ังนี้
เนื่องจากเช่ือม่ันในคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา   ดังนั้นเพื่อสงเสริมการสงออกสินคากุงสดแชเย็น
ไปยังสาธารณรัฐเกาหลีและเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการสงออกแกผูประกอบการไทย   กรมประมงจึง
ดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑการสงออกสินคาสัตวน้ําท่ีประกาศใชในเดือนสิงหาคม  2549   เฉพาะในสวน
ของสินคากุงสดแชเย็นไปสาธารณรัฐเกาหลี   ดังนี้ 
 
เงื่อนไขการสงออกกุงสดแชเย็นไปสาธารณรัฐเกาหลี 
 

  เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินคากุงสดแชเย็น กรมประมงกําหนดให 
กุงสดแชเย็นสงออกสาธารณรัฐเกาหลีตองผลิตจาก 

 ฟารมมาตรฐาน  หรือ   ฟารมมาตรฐานในบัญชีสงออกกุงแชเย็นไปสาธารณรัฐเกาหลี       
       และ 
 บรรจุโดยผูประกอบการสถานบรรจุสัตวน้ําท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานสุขลักษณะ 
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คํานิยาม 

 ฟารมมาตรฐาน   หมายถึง  ฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการปฎิบัติทางการเพาะเล้ียง            
สัตวน้ําท่ีดี  ( GAP)   หรือฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการเพาะเล้ียงกุงทะเลตามแนวทาง ซี.โอ.ซี เพื่อ
การเพาะเล้ียงสัตวน้ําอยางมีความรับผิดชอบ (CoC)  จากกรมประมง 

 ฟารมมาตรฐานในบัญชีสงออกกุงแชเย็นไปสาธารณรัฐเกาหลี  หมายถึง ฟารมมาตรฐานท่ีมี
ประวัติการสงออกกุงแชเย็นไปสาธารณรัฐเกาหลี  และผานการตรวจสารตกคาง อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 
หมายเหตุ     ผูประกอบการสามารถตรวจสอบรายช่ือฟารมมาตรฐานในบัญชีสงออกกุงแชเย็นไปสาธารณรัฐ

เกาหลีไดท่ี     www. Thaiqualityshrimp. com 

 

การขอใบรับรองสุขอนามัยสินคากุงสดแชเย็นสงออกสาธารณรัฐเกาหลี    
 

1. กรณีสงออกกุงสดแชเย็นจากฟารมมาตรฐาน    การขอใบรับรองสุขอนามัยฯ  มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
1.1 ขอหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD)  :  การขอหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา 

(MD)    มีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 
1.1.1. เกษตรกรยื่นขอหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD) จากกรมประมง 
1.1.2. เจาหนาท่ีกรมประมงออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD)              
 โดยระบุ ขอความ  “ กุงสดแชเย็น ”  ในหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา  
                  (MD) 

1.2  สงตัวอยางกุงเพื่อตรวจวิเคราะหสารตกคาง  :  การสงตัวอยางกุงเพื่อตรวจวิเคราะห              
สารตกคาง    มีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 

1.2.1. ผูประกอบการสถานบรรจุสัตวน้ําแจงใหเกษตรกรสุมตัวอยางกุงรุนท่ี
จําหนายจํานวน   1  กิโลกรัม / 1 หนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD)    

1.2.2. เกษตรกรบรรจุตัวอยางกุงในถุงพลาสติกปดผนึกและลงนามกํากับบนถุง
บรรจุตัวอยางพรอมท้ังกรอกรายละเอียดของกุงท่ีจําหนายในใบนําสง
ตัวอยางกุง  

1.2.3. ผูประกอบการสถานบรรจุสัตวน้ํานําตัวอยางกุงพรอมใบนําสงตัวอยาง
และสําเนาหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD) สงวิเคราะหมาลาไคท
กรีน  ณ  หองปฎิบัติการเอกชนท่ีไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน
หองปฎิบัติการ ISO/IEC 17025 ในขอบขายการตรวจวิเคราะหมาลาไคท
กรีนกอนการสงออกหรืออยางชาในวันเดียวกับการสงออก 
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1.3  ขอใบรับรองสุขอนามัยฯ  :  การขอใบรับรองสุขอนามัยฯ มีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 
1.3.1. ผูประกอบการสถานบรรจุสัตวน้ํายื่นขอใบรับรองสุขอนามัย ฯ  กอนการ

สงออกอยางนอย  1  วัน  โดยแนบเอกสารดังตอไปนี้   
 คํารองขอใบรับรอง 
 รายละเอียดของสินคาสงออก 
 ใบรับรองสุขอนามัยฯ  ท่ีจัดพิมพแลว 
 หนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD) ฉบับจริง 

1.3.2. เจาหนาท่ีกรมประมงออกใบรับรองสุขอนามัยสินคาโดยไมรอผล
วิเคราะหสารตกคางของสินคารุนท่ีสงออก    โดยผูขอใบรับรองฯ ตองนํา
ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห (test report) มาแสดงตอเจาหนาท่ีผูออก
ใบรับรองฯ ภายใน  7 วันหลังวันท่ีขอรับใบรับรองฯ  

 
2. กรณีสงออกกุงสดแชเย็นจากฟารมมาตรฐานในบัญชีสงออกกุงแชเย็นไปสาธารณรัฐเกาหลี    
   ผูประกอบการสถานบรรจุสัตวน้ําท่ีซ้ือกุงจากฟารมมาตรฐานในบัญชีสงออกกุงแชเย็นไป
สาธารณรัฐเกาหลี ไดรับสิทธิพิเศษไมตองสงตัวอยางกุงเพื่อตรวจวิเคราะหสารตกคางประกอบการขอ
ใบรับรองสุขอนามัย ฯ                
  

การขอใบรับรองสุขอนามัยฯ  มีข้ันตอนดังนี้   
2.1 ขอหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD)  :   การขอหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา 

(MD)    มีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 
2.1.1. เกษตรกรยื่นขอหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD) จากกรมประมง 
2.1.2. เจาหนาท่ีกรมประมงออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD) โดย

ระบุขอความ  “ กุงสดแชเย็น ”  ในหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา 
(MD) 

2.2 ขอใบรับรองสุขอนามัยฯ  :  การขอใบรับรองสุขอนามัย ฯ มีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 
2.2.1. ผูประกอบการสถานบรรจุสัตวน้ํายื่นขอใบรับรองสุขอนามัย ฯ  กอนการ

สงออกอยางนอย   1  วัน  โดยแนบเอกสารดังตอไปนี้    
 คํารองขอใบรับรอง     
 รายละเอียดของสินคาสงออก  
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  ใบรับรองสุขอนามัยท่ีจัดพิมพแลว   
 หนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD) 

2.2.2. เจาหนาท่ีกรมประมงออกใบรับรองสุขอนามัย ฯ 
 

การตรวจติดตามมาตรฐานฟารมและสถานบรรจุสัตวน้ํา 
 

1. การตรวจติดตามาตรฐานฟารม :   
1.1 กรณีฟารมมาตรฐาน    กรมประมงจะตรวจติดตามมาตรฐานฟารมและสุมตัวอยางกุงเพื่อ

ตรวจวิเคราะหสารตกคาง  อยางนอยปละ 1  คร้ัง  หากพบวาฟารมใดไมสามารถรักษา
มาตรฐานตองดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานฟารมโดยเร็วมิฉะนั้นจะถูกถอดถอนรายช่ือจาก
การรับรองมาตรฐานฟารมของกรมประมง 

1.2 กรณีฟารมมาตรฐานในบัญชีสงออกกุงแชเย็นไปสาธารณรัฐเกาหลี    กรมประมงจะตรวจ
ติดตามมาตรฐานฟารมและสุมตัวอยางกุงเพื่อตรวจวิเคราะหสารตกคาง  อยางนอยปละ 1  
คร้ัง     หากพบวาฟารมใดไมสามารถรักษามาตรฐานตองดําเนินการปรับปรุงมาตรฐาน
ฟารมโดยเร็วมิฉะนั้นจะถูกถอดถอนรายช่ือจากบัญชีสงออกกุงแชเย็นไปสาธารณรัฐเกาหลี
และการรับรองมาตรฐานฟารมของกรมประมง 

 
2. การตรวจติดตามสถานบรรจุสัตวน้ํา     

กรมประมงจะตรวจมาตรฐานสถานบรรจุ สัตวน้ําอยางนอยปละ 1  คร้ัง  และสุมตัวอยางสัตวน้ํา
ขณะบรรจุเดือนละ 1 คร้ัง   หากพบวาสถานบรรจุสัตวน้ําใดไมสามารถรักษามาตรฐานและไมสามารถ
แสดงแหลงท่ีมาของกุงหรือใชกุงจากฟารมท่ีไมผานการรับรองมาตรฐานฟารมจะถูกถอดถอนรายช่ือ
จากบัญชีสถานบรรจุสัตวน้ําของกรมประมง 

 
 
 


