
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้าํ      หนา 1 ของ 4 
กรมประมง            แกไขคร้ังที่  1  
  อนุมัติใชวนัที ่ 1  มกราคม 2553 

 
 

หลักเกณฑการรับรองสินคาสัตวน้ําสงออกสาธารณรัฐเกาหลี  ยกเวนกุงสดแชเย็น 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทํา   ขอตกลงวาดวยการ
ยอมรับรวม การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยดานสุขอนามัยในผลิตภัณฑประมงนําเขาและสงออกกับ
กระทรวงพาณิชยนาวีและกิจการประมงแหงสาธารณรัฐเกาหลี     ซ่ึงท้ังสองฝายไดรวมลงนามในความตกลง
ดังกลาวเม่ือวันท่ี  27  มิถุนายน  2549    
 

รายละเอียดขอตกลงฯ   
 

ขอตกลงวาดวยการยอมรับรวมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยดานสุขอนามัย           
ในผลิตภัณฑประมงนําเขาและสงออก  มีรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับผูประกอบการใน  4  ประเด็นหลัก  ดังนี้ 

 

1.  สินคาท่ีครอบคลุมตามขอตกลงฯ  ประกอบดวย 
 1.1  ผลิตภัณฑท่ีเปนสัตวน้ําสด รวมท้ังสัตวน้ํามีชีวิต 
 1.2  ผลิตภัณฑท่ีมีการแปรรูปโดยการตัดแตง  ใชความรอน  ปรุงสุก  ทําใหแหง  

หมักเกลือหรือแชน้ําเกลือ รมควัน แชเย็นและแชเยือกแข็ง โดยไมใชสารปรุงแตงหรือวัตถุดิบอ่ืนยกเวนเกลือ
และยังคงสภาพรูปรางเดิมของสัตวน้ํานั้น 

 

  2. สินคาท่ีจะสงออกตองผลิตจากสถานประกอบการท่ีอยูในบัญชีรายช่ือท่ีกรมประมง           
ใหการรับรองและไดแจงใหกระทรวงพาณิชยนาวีและกิจการประมงแหงสาธารณรัฐเกาหลีทราบแลว 
 

3. สินคาท่ีสงออกตองมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดของเกาหลี  โดยตองมี
ใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) จากกรมประมง ท่ีระบุหมายเลขรับรองโรงงานประกอบการ
สงออกทุกรุน 

 

4. บรรจุภัณฑของสินคาตองระบุช่ือสินคา ประเทศท่ีผลิต วันท่ีผลิต ช่ือโรงงานผูผลิตและ
หมายเลขรับรองโรงงาน 
 

วิธีการดําเนินการ 
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํากําหนดวิธีการตรวจ

รับรองสินคาสัตวน้ําเพื่อการสงออกสาธารณรัฐเกาหลีตามประเภทสินคา ดังตอไปนี้ 
 

 



กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้าํ      หนา 2 ของ 4 
กรมประมง            แกไขคร้ังที่  1  
  อนุมัติใชวนัที ่ 1  มกราคม 2553 

 
 

  

ก.  ผลิตภณัฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 
 

1. กรณีโรงงานใหมท่ียังไมอยูในบัญชีรับรองของกรมประมง ใหยื่นเอกสารขอรับการรับรอง
โรงงานตามหลักเกณฑและเง่ือนไข “ ขอกําหนดท่ัวไปวาดวยการตรวจรับรองผลิตภัณฑสัตวน้ําสงออก” 
 

2. การสุมตัวอยาง :    กรมประมงจะดําเนินการสุมตัวอยางเม่ือโรงงานมีสุขลักษณะผานเกณฑ
มาตรฐานและอยูในบัญชีรับรองของกรมประมงแลวเทานั้น     โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 โรงงานท่ีไดรับสิทธ์ิในการขอใบรับรองอยางตอเนื่อง ใหแสดงรายการผลิตภัณฑ         
ทุกชนิดท่ีมีการผลิตในโรงงานและปริมาณผลิตภัณฑท่ีอยูในคลังสินคา เพื่อนัดหมายวันสุมตัวอยางตอไป 

2.2 โรงงานท่ีตองสุมผลิตภัณฑทุกรุน ใหยื่นคํารองขอสุมตัวอยางทุกคร้ังกอนการสงออก  
โดยระบุชนิดและจํานวนผลิตภัณฑท่ีตองการสงออกเพ่ือนัดหมายวันสุมตัวอยางตอไป 
 

3. การตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑและการตัดสินคุณภาพผลิตภัณฑใหถือปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑสัตวน้ํา   กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
 

4. กรณีผลิตภัณฑท่ีสงออกมาจากการเพาะเล้ียง  เชน  กุงขาว  กุงกุลาดํา   ปลานิล   ฯลฯ              
กองฯ จะตรวจวิเคราะหการปนเปอนของมาลาไคตกรีน ตามระดับโรงงาน 
 

5. การขอเอกสารใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) เพื่อสงออกไปเกาหลี    
ผูประกอบการสามารถยื่นคํารองขอใบรับรองไดท่ี  กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา  อาคารปรีดา กรรณสูต กรุงเทพฯ  หรือศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา  สงขลา   เอกสารท่ีใชในการยื่นขอใบรับรองฯ ประกอบดวย   

5.1 หนังสือคํารองขอใบรับรองฯ และใบรับรองฯท่ีจัดพิมพ 
5.2 หนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD) ของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑรุนท่ี

ขอสงออกฉบับจริงพรอมสําเนา  1  ชุด 
5.3 รหัสผลิตภัณฑท้ังหมดท่ีขอสงออกในรุนนั้น  

 
 



กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้าํ      หนา 3 ของ 4 
กรมประมง            แกไขคร้ังที่  1  
  อนุมัติใชวนัที ่ 1  มกราคม 2553 

 
 

  

ข. ผลิตภัณฑสัตวน้ําพืน้เมือง 
 

1. กรณีโรงงานใหมท่ียังไมอยูในบัญชีรับรองของกรมประมง ใหยื่นเอกสารขอรับการรับรอง
โรงงานตามหลักเกณฑและเง่ือนไข “ ขอกําหนดท่ัวไปวาดวยการตรวจรับรองผลิตภัณฑสัตวน้ําสงออก”   

2. การสุมตัวอยาง :    กรมประมงจะดําเนินการสุมตัวอยางเม่ือโรงงานมีสุขลักษณะผานเกณฑ
มาตรฐานและอยูในบัญชีรับรองของกรมประมงแลวเทานั้น     โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 โรงงานท่ีไดรับสิทธ์ิในการขอใบรับรองอยางตอเนื่อง ใหแสดงรายการผลิตภัณฑ         
ทุกชนิดท่ีมีการผลิตในโรงงานและปริมาณผลิตภัณฑท่ีอยูในคลังสินคา เพื่อนัดหมาย
วันสุมตัวอยางตอไป 

2.2 โรงงานท่ีตองสุมผลิตภัณฑทุกรุน ใหยื่นคํารองขอสุมตัวอยางทุกคร้ังกอนการสงออก  
โดยระบุชนิดและจํานวนผลิตภัณฑท่ีตองการสงออกเพ่ือนัดหมายวันสุมตัวอยางตอไป 

 

3. การตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑและการตัดสินคุณภาพผลิตภัณฑใหถือปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑสัตวน้ํา   กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
 

4. กรณีผลิตภัณฑท่ีสงออกมาจากการเพาะเล้ียง  เชน  กุงขาว  กุงกุลาดํา   ปลานิล   ฯลฯ              
กองฯ จะตรวจวิเคราะหการปนเปอนของมาลาไคตกรีน ตามระดับโรงงาน 
 

5. การขอเอกสารใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) เพื่อสงออกไปเกาหลี    
ผูประกอบการสามารถยื่นคํารองขอใบรับรองไดท่ี  กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา  อาคารปรีดา กรรณสูต กรุงเทพฯ  หรือศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา  สงขลา   เอกสารท่ีใชในการยื่นขอใบรับรองฯ ประกอบดวย   

5.1 หนังสือคํารองขอใบรับรองฯ และใบรับรองฯท่ีจัดพิมพ 
5.2 หนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD) ของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑรุนท่ีขอ

สงออกฉบับจริงพรอมสําเนา  1  ชุด 
5.3 รหัสผลิตภัณฑท้ังหมดท่ีขอสงออกในรุนนั้น 

 
 



กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้าํ      หนา 4 ของ 4 
กรมประมง            แกไขคร้ังที่  1  
  อนุมัติใชวนัที ่ 1  มกราคม 2553 

 
 

  

ค .  ตะพาบน้ํามีชีวิต  
 

1. กรณีสถานบรรจุใหมท่ียังไมอยูในบัญชีรับรองของกรมประมง ใหยื่นเอกสารขอรับการ
รับรองสถานบรรจุตามหลักเกณฑและเง่ือนไข  “ ขอกําหนดท่ัวไปวาดวยการตรวจรับรองผลิตภัณฑสัตวน้ํา
สงออก”   
 

2. การสุมตัวอยาง:     ผูประกอบการสงออกหรือผูประกอบการฟารมเพาะเล้ียงตะพาบน้ํา          
สุมตัวอยางตะพาบน้ําสงตรวจวิเคราะหสารตกคาง ณ  ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา   อาคารปรีดา กรรณสูต   กรุงเทพฯ   จําวนตัวอยางท่ีสุมตอรุนการสงงออกมีดังนี้ 
 

จํานวนสงออก (กิโลกรัม) จํานวนตัวอยงท่ีสุม 
นอยกวา  500 2 

500-1,000 3 
มากกวา 1,000 4 

 

หมายเหตุ    ขนาดของตะพาบน้ําท่ีสุมควรมีน้ําหนักไมนอยกวา  500 กรัม 
 

3.    การตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑและการตัดสินคุณภาพผลิตภัณฑใหถือปฏิบัติตาม
เกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑสัตวน้ํา   กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
 

4.    การขอเอกสารใบรับรองสุขอนามัยสัตวน้ํามีชีวิต (Live Aquatic Animal Health certificate) 
เพื่อสงออกไปเกาหลี    ผูประกอบการสามารถยื่นคํารองขอใบรับรองไดท่ี  กองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา  อาคารปรีดา กรรณสูต กรุงเทพฯ  หรือศูนยวิจัยและตรวจสอบคณุภาพ
สัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา  สงขลา   เอกสารท่ีใชในการยื่นขอใบรับรองฯ ประกอบดวย   

4.1 หนังสือคํารองขอใบรับรองฯ และใบรับรองฯท่ีจัดพิมพ 
4.2 สําเนาใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห (Test report)  มาลาไคต กรีน 
4.3 หนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD) ของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต

ผลิตภัณฑรุนท่ีขอสงออกฉบับจริงพรอมสําเนา 1 ชุด   หากไมสามารถแนบสําเนาหนังสือกํากับการจําหนาย
สัตวน้ําไดในวันท่ียื่นขอใบรับรองฯ ใหยื่นสําเนาหนังสือกํากับฯ ในวันท่ีรับใบรับรอง 
 
 
 


