อำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่กรมประมงในแต่ละพระรำชบัญญัติ
1. พรบ.อำหำร พ.ศ.2522
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ให้ข้าราชการประมง ซึ่ง
ดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็ นพนั กงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ สัตว์น้า สั ตว์น้าแปรรูป และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า
ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง อธิบดี รองอธิบดี...ผอ.กอง หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้า นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ประมง
อำนำจหน้ำที่/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อยู่ใน หมวด 6 มาตรา 43 เข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่เก็บ สถานที่จาหน่าย
อาหาร ของผู้ผลิต เก็บรักษา จาหน่าย เพื่อตรวจสอบตามพรบ.นี้
ข้อควรรู้รู้ 1.การนาเข้าสัตว์น้าแช่แข็งที่ผ่านการตัดแต่ง (เช่น เนื้อปลาแล่) ที่อุณหภูมิ ต่ากว่า -18 องศาเซลเซียส
ต้องมีใบรับรองผลิตสถานที่ผลิตอาหาร (GMP) ประกอบการนาเข้า
2. ใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร อ.7 / ใบอนุญาตผลิตอาหาร อ.2
3.พิกัดที่ถ่ายโอน 0302, 0303(ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง), 0306(บางรายการ)

2. พรบ.ยำ พ.ศ.2510
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติตาม พรบ.ยำ พ.ศ.2510 ให้ข้าราชการประมง ซึ่งดารง
ตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยา เภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัช
เคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปที่มุ่งหมายใช้กับสัตว์
ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง อธิบดี รองอธิบดี...ผอ.กอง ประมงจังหวัด นักวิชาการประมงระดับ 3 ขึ้นไป เจ้าพนักงาน
ประมงระดับ 6 ขึ้นไป
อำนำจหน้ำที่/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หมวด12 มาตรา 91 เข้าไปในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นาหรือ
สั่ ง ยาเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร หรื อ สถานที่ เ ก็ บ ยา ในเวลาท าการเพื่ อ ตรวจสอบควบคุ ม ให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้

3. พรบ.วัตถุอันตรำย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 ให้หน่วยงานตามบัญชีท้ายประกาศเป็น
หน่วยงานผู้รั บผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 กรม
ประมงควบคุมวัตถุอันตราย 21 รายการ ดังนี้
วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 จานวน 3 รายการ (ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด)
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 จานวน 2 รายการ (ต้องขอขึ้นทะเบียน แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนประกอบกิจการ)
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จานวน 13 รายการ (ต้องขอขึ้นทะเบียน ต้องขออนุญาตก่อนประกอบกิจการ)
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 จานวน 3 รายการ (ห้ามผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง)
อำนำจหน้ำที่/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง มาตรา 36 ผู้ผลิต หรือนาเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3 ต้องขอขึ้น
ทะเบียนก่อนจึงจะแจ้งหรือขอนุญาตผลิตหรือนาเข้าวัตถุอันตรายได้
4.พรบ.ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ.2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศ แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง)
เป็นผู้มีอานาจตาม พรบ.นี้
ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง อธิบดี รองอธิบดี...ผอ.กองบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้า นักวิชาการ
ประมงด่านตรวจสัตว์น้า เจ้าพนักงานประมง ด่านตรวจสัตว์น้า
อำนำจหน้ำที่/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตามหมวด 10 มาตรา 65 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจในการเข้าไปใน
สถานที่ผลิต ขาย นาเข้า หรือเก็บอาหารสัตว์ ตรวจสอบ ค้น ยึด อายัด อาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ หรือเอกสาร ที่
เกี่ยวกับอาหารสัตว์
มาตรา 15 ผู้ผลิตเพื่อขาย หรืออาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามมาตรา 6(1) ให้ยื่นขออนุญาตเมื่ออนุญาตแล้วจึงผลิต
เพื่อขาย หรือนาเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้
มาตรา 35 ผู้ รับ ใบอนุ ญาตตามมาตรา 15 ที่จะผลิ ต นาเข้าอาหารสั ตว์ควบคุมเฉพาะต้องขอขึ้นทะเบียนต่อ
เจ้าหน้าที่
ข้อควรรู้ ห้ามใช้ ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์สาเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เป็นส่วผสมใน
อาหารสัตว์ดังนี้ กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์/ คาร์ดอกซ์/ ไนโตรฟูแรนส์/ คอลแรมฟินิคอล/ โอลาควินดอกซ์/ ไนโตรอิมิ
ดาโซล/ ไดเอทิลลิสติลโทรล/ เมลามีน/ อะโวพาซิน

5.พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.2535
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ. 2535
ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง อธิบดี รองอธิบดี... นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง เจ้าหน้าที่ประมง ที่สังกัดราชการ
บริหารส่วนกลางของกรมประมงและส่วนภูมิภาค
อำนำจหน้ำที่/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง มาตรา 23 ภายใต้บังคับตามมาตรา 24 ห้ามผู้ใดนาเข้า ส่งออก สัตว์ป่า ซาก
ของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
มาตรา 24 การนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากของสัตว์ป่า
ชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นาเข้า ส่งออก นาผ่าน ตามความตกลงระหว่างประเทศ
ข้อควรรู้
สป.5 คือใบอนุญาตให้นาเข้า ส่งออก นาผ่าน สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ออกให้กับสัตว์ ที่ติด ไซเตส (กลุ่ม
ที่1ในประกาศกระทรวงทรัพฯ เรื่องชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนาเข้าส่งออก)
สป.6 คือ ใบอนุญาตให้นาเข้า ส่งออก นาผ่านชนิดที่ไม่สงวน ไม่คุ้มครอง และไม่ติดไซเตส (กลุ่มที่2ในประกาศ
กระทรวงทรัพฯ เรื่องชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนาเข้าส่งออก)
สป.9 คือ ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง
สป.11 คือ ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
สป.13 คือ ใบอนุญาตให้นาสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า
สป.15 คือ ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์
6. พรบ.โรคระบำดสัตว์ พ.ศ.2558
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์และสารวัตรตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558
ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง สัตวแพทย์- อธิบดี รองอธิบดี...ประมงจังหวัด หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้า นักวิชาการประมง
ระดับปฎิบัติการขึ้นไป ในสังกัดสานักงานประมงจังหวัด และสานักงานประมงพื้นที่กทม.
สารวัตร- ข้าราชการวุฒิปวส.ขึ้นไป พนักงานราชการวุฒิป.ตรีขึ้นไป
อำนำจหน้ำที่/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หมวด 4 มาตรา 40 กาหนดหน้าที่ของสัตวแพทย์ เรียกตรวจยานพาหนะ เข้า
ไปในอาคาร สถานที่เพื่อตรวจโรค เก็บตัวอย่างป้องกันโรคระบาด
มาตรา 41 กาหนดหน้าที่ของสารวัตร เรียกตรวจค้นยานพาหนะที่ต้องสงสัยกระทาความผิดตามพรบ.นี้
มาตรา 31 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคผู้ใด นาเข้า ส่งออก นาผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ต้อง
ได้รับอนุญาตทุกครั้งที่นาเข้า ส่งออก หรือนาผ่าน
ข้อควรรู้ ร.7 คือ ใบอนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร อายุใบอนุญาต 15 วัน
ร.6 คือ ใบแจ้งอนุมัตินาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร อายุใบอนุญาต 60 วัน
ร.9 คือ ใบอนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร อายุใบอนุญาต 15 วัน

7.พรก.ประมง พ.ศ.2558
คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่907/2559 เรื่อแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรก.ประมง พ.ศ. 2558
ผู้ไ ด้ รั บ กำรแต่ งตั้ ง ให้ ข้าราชการและลู กจ้ างประจาที่ดารงตาแหน่งต่อ ไปนี้ อธิบดี รองอธิบดี. ..หั ว หน้าด่าน
นักวิชาการประมง เจ้าหนักงานประมง เจ้าพนักงานธุรการ
อำนำจหน้ำที่/กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง มาตรา 65 เพื่อประโยชนืในการคุ้มครองสัตว์น้าหายาก จึงได้ประกาศห้าม
นาเข้า ส่งออก นาผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้าตามประกาศ
มาตรา 92 ภายใต้บังคับมาตรา 96 ห้ามผู้ใดนาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
มาตรา 95 เรือประมงที่ไม่ใช่เรือประมงไทยต้องแจ้งเทียบท่าล่วงหน้าไม่ น้อยกว่าระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศแต่
ไม่เกินกว่า 96 ชั่วโมง
มาตรา 96 เมื่อเรือประมงเข้าเทียบท่าให้ยื่นขออนุญาตนาเข้าสัตว์น้า
ข้อควรรู้ DOF 2 คือ ใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า มีอายุ 60 วัน
DOF 3 คือ ใบแจ้งขอดาเนินการส่งออกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ไม่จากัดอายุ
DOF4 คือ ใบแจ้งดาเนินการส่งออกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า มีอายุ 15 วัน

