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จากการเพาะเลี้ยงทางตู้คอนเทนเนอร์ แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการขั้นตอนการ
น้าเข้าภายใต้กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎระเบียบ กฎหมายและกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น
การตรวจสอบ การสุ่มเก็บตัวอย่าง และการอายัดสินค้า เพ่ือที่การด้าเนินการตรวจสอบ สุ่มเก็บตัวอย่าง และ
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บทท่ี 1 
ที่มาและความส าคัญ 

 

รัฐบาลได้มีนโยบายด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) และมอบหมายให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงท าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมการน าเข้าสินค้า
สัตว์มาในประเทศ เพ่ือให้สินค้าสัตว์น้ ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
รวมทั้งปลอดภัยต่อสัตว์น้ าภายในประเทศ อันเนื่องมาจากโรคระบาดที่อาจแพร่ระบาดเข้ามากับสัตว์
น้ าที่น าเข้า เช่น โรคระบาดในกุ้งทะเล ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งของ
ประเทศไทย ที่มีมูลค่านับแสนล้านบาท  

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2546 ได้มอบหมายให้กรมประมงท าหน้าที่
ตรวจสอบสินค้าประมงน าเข้า ได้แก่ กุ้งและทูน่า โดยเฉพาะกุ้งซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของ
ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศปีละหลายแสนล้านบาท ดังนั้น การตรวจสอบและ
ควบคุมการน าเข้ากุ้งทะเลจากต่างประเทศจึงมีความส าคัญ เพราะหากมีการน าเข้ากุ้งทะเลมาใน
ประเทศโดยไม่ผ่านการตรวจสอบหรือควบคุมการน าเข้ากุ้งทะเล กุ้งทะเลที่น าเข้าอาจน าเชื้อโรค
ระบาดเข้ามาแพร่ในระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทยท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
หรือหากมีการน าเข้ากุ้งทะเลซึ่งมีสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนอาจส่งผลต่อผู้บริโภคภายในประเทศได้ 
 ด่านตรวจสัตว์น้ าลาดกระบั ง  สั งกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า เขต2 
(กรุงเทพมหานคร) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการตรวจสอบการน าเข้ากุ้งทะเลที่เข้ามาในประเทศให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการน ากุ้งทะเลเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในด้านกฎระเบียบ กฎหมายและกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ สุ่ม
เก็บตัวอย่าง และอายัดสินค้าสัตว์น้ า เพ่ือที่การด าเนินการตรวจสอบ สุ่มเก็บตัวอย่าง และอายัดกุ้ง
ทะเล เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบ สุ่มเก็บตัวอย่าง และอายัดกุ้งทะเลที่น าเข้ามาในประเทศอย่าง
ถูกต้อง ด่านตรวจสัตว์น้ าลาดกระบัง จึงจัดท าคู่มือองค์ความรู้กระบวนการควบคุมการน าเข้ากุ้งทะเล
จากการเพาะเลี้ยงทางตู้คอนเทนเนอร์  ขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานในส่วนของเจ้าหน้าที่และ
ผู้ประกอบการในการน าเข้าสินค้ากุ้งทะเล เกิดความคล่องตัว ความเข้าใจ สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น   
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
1. เพ่ือใช้ประกอบการแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4 ของหน่วยงานด่านตรวจสัตว์น้ า รอบการ

ประเมินที่ 2/2563 
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกระบวนการ 
3. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมการน าเข้ากุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงที่มี

ความเสี่ยงต่อการติดโรคระบาดสัตว์ และเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น้ า 

4. เพ่ือใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนงานและขั้นตอนปฏิบัติงานควบคุมการน าเข้าสินค้ากุ้งทะเล
จากการเพาะเลี้ยงตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมาย ที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
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บทท่ี 2 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกุ้งทะเล 
 

 
1.  ชีววิทยาของกุ้งทะเล 
 1.1  อนุกรมวิธานของกุ้งทะเล 
  Phylum Arthropoda 
   Class Crustacea 
    Order Decapoda 
     Family Peneidae 
      Genus Penaeus 
 กุ้งทะเลเป็นสัตว์ในไฟลัม Arthropoda ชั้น Crustacea อันดับ Decapoda มีเปลือกแข็ง
ห่อหุ้มล าตัวและรยางค์ต่อกันเป็นปล้อง เปลือกหุ้มเป็นสารไคติน แต่ละปล้องมีลักษณะคล้ายวงแหวน
เชื่อมต่อกันด้วยเยื่อบางๆ ท าให้ขยับตัวได้ ส่วนหัวมีก้านตาและตา 1 คู่ เคลื่อนไหวได้และมีหนวด 2 
คู่ หนวดคู่แรกบางชนิดอาจแยกเป็น 2 แฉก เช่น ในกุ้งเคยเพศผู้ ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นอวัยวะยึดเกาะใน
การสืบพันธุ์ บริเวณท้องมีขาเดิน (Walking legs) และขาว่ายน้ า (pleopod) (สุภาพ สุกสีเหลือง, 
2538) ครอบครัว Peneidae สกุล Penaeus ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยพบ 4 สกุลย่อย ได้แก่ สกุลย่อย Melicertus พบ 3 ชนิด คือ Penaeus canaliculatus, 
Penaeus latisulcatus , Penaeus longistylus, สกุลย่อย Marsupenaeus พบ 1 ชนิด คือ  
Penaeus japonicas สกุลย่อย Fenneropenaeus พบ 4 ชนิด คือ Penaeus indicus,  Penaeus 
merguiensis, Penaeus penicillatus, Penaeus silasi และสกุลย่อย Penaeus พบ 2 ชนิด ได้แก่ 
Penaeus monodon, Penaeus semisulcatus (Chaitiamvong และ Supongpan, 1992) 
 1.2  วงจรชีวิตของกุ้งทะเล โดยทั่วไปลูกกุ้งทะเลเมื่อเจริญเติบโตเป็นกุ้งใหญ่ (adult) แล้วจะ
ชอบอาศัยอยู่ตามผิวหน้าดิน (bottom doweling) และกินอาหารจ าพวกพืชและสัตว์ที่ตายแล้วหรือ
ยังมีชีวิตอยู่วงจรชีวิตจะเริ่มในทะเลลึกจากระดับ 10-15 เมตร ถึง 30-40 เมตร โดยแม่กุ้งจะวางไข่
ในทะเลแล้วไข่กุ้งจะฟักออกเป็นตัวในบริเวณที่วางไข่ หลังจากนั้นลูกกุ้งทะเลวัยอ่อนจะเคลื่อนเข้าสู่
บริเวณชายฝั่งที่เป็นน้ ากร่อยซึ่งเป็นบริเวณที่มีอาหารธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ขณะที่เคลื่อนที่สู่ชายฝั่ง
ลูกกุ้งจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยวิธีการลอกคราบ (molting) เมื่อลูกกุ้งเจริญเติบโตถึงขั้น Post 
larvae ก็จะเข้าหากินบริเวณน้ ากร่อยและลูกกุ้งจะเลี้ยงตัวอยู่ในบริเวณนี้จนกระทั่งเจริญเติบโตถึงขั้น
เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ก็จะอพยพออกสู่ทะเลลึกเพ่ือท าการสืบพันธุ์วางไข่ต่อไปวนเวียนอยู่เช่นนี้ (สถานบัน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งแห่งชาติ, 2532) 

1.3  การสืบพันธุ์วางไข่ของกุ้งทะเล ฤดูกาลวางไข่ของกุ้งทะเลในอ่าวไทยพบกุ้งไข่แก่มาก
ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ในส่วนตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันมีไข่แก่ได้ตลอดปีเช่นกันตั้งแต่
ช่วงที่ซุกชุมที่สุด คือ เดือนพฤษภาคม-กันยายน (กุ้งแช่บ๊วย) และธันวาคม-มีนาคม และเดือน
มิถุนายน-กันยายน (กุ้งกุลาด าและกุ้งกุลาลาย) เมื่อไข่ปฏิสนธิแล้วตัวอ่อนจะแบ่งตัวและมีการพัฒนา
จนครบประมาณ 12-18 ชั่วโมง ก็จะฟักออกเป็นตัวอ่อนในระยะ nauplius ลูกกุ้งที่ฟักออกเป็นตัว
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จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจนกระทั่งมีรูปร่างเหมือนกับโตตัวเต็มวัยซึ่งมีการพัฒนาการแบ่ง
ออกเป็นระยะต่างๆ ดังนี้  

(1) ตัวอ่อนระยะที่ 1 (nauplius) รูปร่างคล้ายแมงมุมประกอบด้วยรยางค์ 3 คู่ ตัวอ่อน
ระยะนี้ผ่านการลอกคราบ 6 ครั้ง โดยใช้เวลา 36-40 ชั่วโมง ก่อนเข้าสู่ระยะที่ 2 ตัวอ่อนในระยะที่ 
1 ยังไม่ต้องการอาหารเพราะมีถุงอาหาร (yolk sac) ติดอยู่ล าตัวจึงสามารถใช้อาหารจากถุงดังกล่าว
ในการยังชีพ 

(2) ตัวอ่อนระยะที่ 2 (protozoea) ตัวอ่อนระยะนี้ล าตัวยาวขึ้น ส่วนหัวและล าตัวแยกออก
จากกันอย่างเห็นได้ชัด ตัวอ่อนในระยะนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 3 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นที ่1 ส่วนตาจะพัฒนาเป็นรอยนูนๆ ตรงบริเวณส่วนหัว 
 ขั้นที่ 2 ตาจะโผล่ออกมาและมีก้านตาเกิดขึ้น 
 ขั้นที่ 3 ลูกกุ้งเริ่มมีแพนหาง ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาทั้งหมดประมาณ 4-5 วัน 
(3)  ตัวอ่อนระยะที่ 3 (Mysis) ระยะนี้ลูกกุ้งมีรูปร่างคล้ายลูกกุ้งวัยรุ่นแล้ว แต่การว่ายน้ ายัง

แตกต่างกันอยู่ คือ จะว่ายน้ าแบบหัวทิ่มลงและดีดขึ้นลง การพัฒนาการของลูกกุ้งในระยะนี้มี 3 ขั้น 
คือ ขั้นแรกขาว่ายน้ ายังไม่เกิด ขั้นที่ 2 ปล้องแรกของขาว่ายน้ าปรากฏให้เห็นแล้ว ขั้นที่ 3 ขาว่ายน้ า
ปรากฏขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ การพัฒนาจะใช้เวลาทั้งหมด 3-4 วัน 

(4) ตัวอ่อนระยะที่ 4 (post larve) ลูกกุ้งระยะนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับลูกกุ้งวัยรุ่นมากขึ้นมี
อวัยวะต่างๆ เกือบครบทุกส่วนและพัฒนาการไปเรื่อยๆ จนเข้าสู่ระยะกุ้งวัยรุ่น การว่ายน้ าจะขนาบไป
กับผิวน้ าเมื่อลูกกุ้งเข้าสู่ระยะนี้ประมาณ 3-7 วัน หลังจากนั้นจะเปลี่ยนจากว่ายน้ ามาเป็นการเกาะนิ่ง
อยู่ตามผนังบ่อและก้นบ่อ และเมื่อเลี้ยงไปอีกจนถึงช่วง post larve 22-30 วัน ก็สามารถที่ใช้เป็น
พันธุ์กุ้งส าหรับปล่อยลงเลี้ยงในบ่อได้ (สถานบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งแห่งชาติ, 2532) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงจรชีวิตของกุ้งทะเล 
ภาพจาก http://ruangwira.wixsite.com/topqc 
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2.  ลักษณะของกุ้งทะเลชนิดต่างๆ ที่พบในประเทศไทย 
กุ้งทะเลที่พบในประเทศไทยและมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กุ้งกุลาด า กุ้งแชบ๊วย กุ้ง

ตะกาด กุ้งเคย กุ้งกะต่อมหรือกุ้งหัวแข็ง กุ้งกุลาลาย กุ้งปล้องหรือโอคั๊ก ใหญ่ กุ้งมังกรประเหลือง กุ้ง
มังกรหัวเขียว กุ้งเหลืองหางฟูา กุ้งทะเลสวยงาม เป็นต้น (กรมประมง, 2535) 

 
2.1  กุ้งกุลาด า ชื่อวิทยาศาสตร์ Penaeus monodon ชื่อสามัญ Black Tiger Shrimp 
ลักษณะทั่วไป เป็นกุ้งทะเล ล าตัวสีแดงอมน้ าตาลถึงน้ าตาลเข้ม มีลายพาดขวางที่หลัง

ประมาณ 9 ลายและสีออกน้ าตาล เข้มข้างแถบสีขาว ด้านบนของกรีมีฟัน 7 -8 ซี่ ด้านล่างมี 3 ซี่  
สันกรียาวเกือบถึงคาราเปส หนวดยาวไม่มีลายชัดเจน ขาเดินมีสีแดงปนด า ขาว่ายน้ ามีสีน้ าตาลปนน้ า
เงิน โคนสีขาว ขาเดินคู่ที่ห้าไม่มี exopod ขนาดความยาวประมาณ 18-25  ซ.ม. 

2.2  กุ้งกุลาลาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Penaeus semisulcatus ชื่อสามัญ Green Tiger 
Prawn 

ลักษณะทั่วไป เป็นกุ้งทะเลที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ หนวดมีลายเป็นปล้อง ๆ สันที่อยู่สองข้าง
โคนกรียาวเลยฟันกรี ล าตัวมีสีน้ าตาลอมเขียว มีแถบสีม่วงอมด าพาดขวาง ล าตัวเป็นปล้อง ๆ ด้านบน
ของกรีมีฟัน 6-8 ซี่ ด้านล่างมี 2-4 ซี่ ขอบปลายหางและขาว่ายน้ ามีขนสีแดง 

2.3  กุ้งตะกาด  ชื่อวิทยาศาสตร์ Metapenaeus ensis  ชื่อสามัญ  Greasy back 
shrimp 

ลักษณะทั่วไป ล าตัวยาวมีสีเทาอ่อน มีจุดสีน้ าเงินกระจายอยู่ข้างตัว กรีและเปลือก หัวมีสีจาง
โคนกรีมีสัณฐานเป็นสามเหลี่ยม ด้านบนของกรีมีฟัน 8-10 ซี่ ด้านล่างเรียบ หางสีฟูาเขียวปนแดง 
ส่วนลักษณะที่นับว่าแตกต่างจากกุ้งตะกาดในสกุลเดียวกัน คือ กรีของกุ้งตะกาดหินจะมีลักษณะเรียว
ยาวเชิดขึ้นเล็กน้อย หางไม่มีหนาม และสันที่อยู่จากโคนกรีจะเป็นสีขาวจรดขอบหลัง 

2.4  กุ้งกะต่อมหรือกุ้งหัวแข็ง  ชื่อวิทยาศาสตร์ Macrobrachium equidens ชื่อ
สามัญ  Roung river prawn 

ลักษณะทั่วไป รูปร่างคล้ายคลึงกับกุ้งก้ามกรามแต่มีขนาดเล็กกว่า หัวค่อนข้างโต และล าตัว
เรียวเล็ก นัยน์ตามีสีด า ครีบแหลมหยักเป็นฟันเลื่อย ขาเดินคู่ที่สองมีขนาดใหญ่ และยาวกว่าขาเดินคู่
อ่ืน ๆ ส่วนปลายเป็นก้ามหนีบ เปลือกที่คลุมอยู่ทั่วไปนั้นค่อนข้างแข็ง มีสีเหลืองเหลือบ หรือขาวนวล 
ล าตัวค่อนข้างใส 

2.5  กุ้งทราย ชื่อวิทยาศาสตร์ Metapenaeopsis palmensis ชื่อสามัญ Southern 
velvet shrimp  

ลักษณะทั่วไป กุ้งชนิดนี้หัวค่อนข้างโตและยาว มีล าตัวค่อนข้างตรง ท่อนหางเรียว เปลือก
บริเวณหางเป็นสันแข็ง แพนหางค่อนข้างใหญ่ กรีมีปลายเชิดขึ้นเล็กน้อย ฟันกรีด้านบนมี 7 -8 ซี่ 
ด้านล่างไม่มีฟัน สีล าตัวมีสีน้ าตาลแดง มีจุดสีน้ าตาลกระจายอยู่ทั่วไป บางที่มีแถบสีน้ าตาลเข้มพาด
ขวางล าตัว 

2.6  กุ้งแชบ๊วย ชื่อวิทยาศาสตร์ Penaeus merguiensis  ชื่อสามัญ Banana Prawn 
ลักษณะทั่วไป ล าตัวสีครีมหรือชมพูอ่อนมีจุดสีน้ าเงินหรือสีน้ าตาลปนแดงประทั้งตัวปลาย

หางมีสีน้ าตาลแดงสันกรีสูงและยาวเกือบถึงขอบหลังของเปลือกหัวฟันกรีด้านบน 6-7 ซี่ ด้านล่าง  
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4-5 ซี่ ส่วนร่องบนกรีมองเห็นได้ชัด ยาวเกือบถึงกึ่งกลางของเปลือกหัว ปลายหางยาวแหลม ด้านบน
เป็นร่อง ด้านล่างไม่มีหนามแหลม 

2.7  กุ้งโอคั๊กใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Parapenaeopsis hardwickil ชื่อสามัญ Spear 
shrimp  

ลักษณะทั่วไป กุ้งชนิดนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ หัวโตมีความยาวประมาณ 2 ใน 3 ของความ
ยาวล าตัว กรียาว ปลายแหลม ขอบบนมีหยักเป็นฟันเลื่อยมี 10-11 ซี่ ขอบล่างเรียบ เปลือกของหัว
มีร่องหลายแห่งแพนหางใหญ่ สีล าตัวเหลืองจางถึงสีชมพู หนวดสีน้ าตาลอมเหลือง ขาเดินสีขาว แพน
หางสีฟูา ขอบสีน้ าตาลอมแดงหรือม่วง กรีมีแถบด าพาดตามยาว 

2.8  กุ้งเคย ช่ือวิทยาศาสตร์ Acetes sp. ชื่อสามัญ Krill  
ลักษณะทั่วไป กุ้งเคยจัดเป็นครัสเตเชียนขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายกุ้ง แต่ตัวเล็กกว่า และไม่มีกรี

แหลมๆที่บริเวณหัวเหมือนกุ้ง ตัวสีขาวใส มีตาสีด า มีเปลือกบางและนิ่ม 
 
2.9  กุ้งมังกรประเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Panulirus ornatus ชื่อสามัญ Yellow-ring 

spiny lobster 
ลักษณะทั่วไป ล าตัวสีน้ าทะเล มีจุดสีส้มประปราย บริเวณเปลือกหัวมีลักษณะแข็งมาก ขา

เดินจะมีแถบสีเหลืองคาดขวางล าตัว มีขีดสีเหลืองสั้น 2 ขีด อยู่ด้านข้างของปล้องล าตัว 
2.10 กุ้งมังกรหัวเขียว ชื่อวิทยาศาสตร์  Panulirus vesicolor ชื่อสามัญ Painted 

spiny lobster 
ลักษณะทั่วไป  เป็นกุ้งมังกรที่มีขนาดใหญ่กว่ากุ้งอ่ืนๆ ในวงศ์เดียวกัน  ล าตัวค่อนข้างยาว 

ท่อนหัวจะยาวประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวล าตัว มีหนวด 2 คู่  คู่แรกมีขนาดเล็ก ปลายหนวดแต่
ละเส้นแยกเป็นหนวดเล็กๆ ข้างละสองเส้น  หนวดคู่ที่สองมีขนาดใหญ่และมีความยาวประมาณ 2 
เท่าของความยาวล าตัว  ส่วนของหัวมีลักษณะเป็นหนามขรุขระ  มีขาเดิน 5 คู่ แพนหางแบนราบ สี
ตรงส่วนบนของล าตัวเป็นสีเขียวเข้มอมสีตองอ่อน ตามปล้องของล าตัวจะมีขอบเป็นเส้นสีขาวอยู่ตรง
บริเวณข้อพับทุกปล้อง หางมีสีเหลืองอมแดง  บริเวณใต้ท้องมีรยางค์ 6 คู่ 

2.11 กุ้งเหลืองหางฟ้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Penaeus latisulcatus ชื่อสามัญ Blue tail 
yellow shrimp 

ลักษณะทั่วไป เป็นกุ้งทะเลที่มีล าตัวสีเหลือง โคนขาว่ายน้ ามีลายสีน้ าตาลแดงเป็นแถบสั้นๆ
อาจมีจุดสีแดง 3 จุด อยู่ด้านข้างของล าตัว ปลายแพนหางสีฟูา กรีมีฟันด้านบน 10 -11 ซี่ ด้านล่าง 
1 ซี่ มีร่องข้างกรี และท่ีโคนกรีเห็นได้ชัดเจน 

2.12 กุ้งทะเลสวยงาม ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhynchocinetes sp. ชื่อสามัญ                    
Red cleaning shrimp. 

ลักษณะทั่วไป เป็นกุ้งทะเลขนาดเล็กที่มีลวดลาย ลักษณะล าตัวปูอมสั้นส่วนปลายหางเรียว
เล็ก. ตากลมโต กรียาว ล าตัวมีสีแดงสลับลวด ลายจุดและเส้นสีขาว ความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร 
อาศัยอยู่ตาม. แนวปะการัง 
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3. โรคระบาดที่พบในกุ้งทะเล 
 3.1 โรคตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus,WSSV)  

โรคดวงขาวเป็นโรคที่พบในกุ้งทะเล ประมาณกันว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา โรคนี้ท า
ให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากถึงหนึ่งหมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯทั่วโลก และพบได้แทบทุก
ภูมิภาค ในหลายประเทศ (Wang et al., 1999; 2000) รวมถึงประเทศไทยก็พบโรคนี้เช่นกัน โรคนี้
เป็นโรคที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง รวมถึงการค้าระหว่างประเทศอย่างมาก เกิดจาก
เชื้อไวรัสดวงขาว ที่เรียกว่า White Spot Syndrome Virus หรือ WSSV (Tang and Lightner, 
2000) ซึ่งมีขนาด 130 x 350 นาโนเมตร (ขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาไวรัสกุ้ง) มี envelope รูปไข่ 
มีหางตรงปลายยอด nucleocapsid เป็นรูปแท่ง เป็นไวรัสที่มีดีเอ็นเอนสายคู่ สายดีเอ็นเอเป็นวง ขด
เป็นเกลียว ขนาดประมาณ 305 Kb ไวรัสนี้เพ่ิมจ านวนภายในนิวเคลียส ถูกท าลายได้ด้วยความร้อน
ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 120 นาทีหรือ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 นาที เชื้อมี
ชีวิตอยู่ได้ในน้ าทะเลเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันและอยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งได้ 3 ถึง 4 วัน (Nunan and 
Lightner, 1997; Poulos et al., 2001) กุ้งติดเชื้อนี้ได้หลายทาง เช่น จากการกินกุ้ง หรือน้ าที่มี
เชื้อปนเปื้อน เชื้อไวรัสนี้ผ่านไข่ไปยังกุ้งรุ่นต่อไปได้ กุ้งที่ไม่แสดงอาการก็แพร่เชื้อได้ และพบว่ากุ้งทุก
ระยะตั้งแต่ไข่จนถึงระยะพ่อแม่พันธุ์ปุวยเป็นโรคได้ นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อไวรัสดวงขาวก่อโรคในสัตว์
หลายชนิดมากกว่า 50 สปีชีส์ เช่น ปู กุ้งน้ าจืด กุ้งมังกร และยังพบสัตว์พาหะน าโรคหลายชนิด เช่น 
อาร์ทีเมีย เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2538 ส าหรับในทวีปอเมริกา พบโรคดวงขาวครั้งแรกที่รัฐเท็กซัส 
สหรัฐอเมริกา จากกุ้งฟูา (Litopenaeus stylirostris) หลังจากนั้นก็มีการแพร่ระบาดและท าความ
เสียหายมากทั้งใน L. stylirostris และกุ้งขาว L. vannamei ในหลายประเทศ เช่น เม็กซิโก บราซิล 
นอกจากนี้ยังพบไวรัสจากกุ้งที่จับได้จากธรรมชาติ รวมทั้งเคยพบในสัตว์จ าพวกกุ้งน้ าจืด crayfish 
จากสวนสัตว์อีกด้วย และท่ีน่าเป็นห่วงมากน่าจะเป็นการตรวจพบเชื้อ WSSV จากกุ้งแช่แข็งน าเข้าที่มี
ต้นก าเนิดมาจากหลายประเทศ ส าหรับกุ้งสดและกุ้งระยะพีหรือกุ้งพ่อแม่พันธุ์ก็อาจพบเชื้อได้เช่นกัน 
(Durand et al., 2003) 

อาการของโรคตัวแดงดวงขาว 
กุ้งที่เป็นโรคดวงขาวจะมีลักษณะจุดขาวหรือดวงขาวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1 - 2 

มิลลิเมตร กุ้งที่เป็นโรคดวงขาวนี้จะว่ายอยู่บริเวณผิวน้ าหรือเกยขอบบ่อไม่มีแรงดีดตัว กินอาหาร
ลดลงบางครั้งพบกุ้งที่มีอาการลอกคราบไม่ออก หรือลอกคราบแล้วไม่แข็งตัว ตัวนิ่มอัตราการตายของ
กุ้งหลังจากเกิดโรคขึ้นอยู่กับแหล่งเลี้ยงและฤดูกาลในช่วงที่มีอากาศหนาวหรือฝนตกหนักติดต่อกัน
นาน ๆอัตราการตายของกุ้งสูงถึง 80 - 100% ภายใน 4 - 5 วัน 
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                   กุ้งติดเชื้อโรคตัวแดงดวงขาว : ภาพจาก Stock File 
 
3.2 โรคแคระแกร็นหรือโรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and 

Hematopoietic Necrosis Virus หรือ IHHNV) 
โรคแคระแกร็นหรือโรคไอเชเอชเอ็นวีเป็นโรคส าคัญของกุ้งทะเล และมีผลกระทบต่อการค้า

กุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งระหว่างประเทศ โรคนี้พบครั้งแรกที่เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 
พ.ศ. 2524 ในกุ้งฟูา (Litopenaeus stylirostris) โดยการระบาดครั้งนั้นท าให้กุ้งตายมากกว่า 90 
เปอร์เซนต์ (Bell and Ligthner, 1984) ปัจจุบันพบโรคนี้พบทั้งซีกโลกตะวันตก คือทวีปอเมริกาใต้ 
อเมริกากลาง เม็กซิโก และซีกโลกตะวันออก คือเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประมาณกันว่าท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งมากถึงหนึ่งพันล้าน
ดอลล่าร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ยังอาจพบเชื้อในกุ้งที่จับได้จากธรรมชาติอีกด้วย สันนิษฐานว่ามีการ
พัฒนาการต้านเชื้อในกุ้ง L. stylirostris ซึ่งอาจเกิดจากการคัดสรรตามธรรมชาติ ทั้งนี้เนื่องจากระยะ
หลังๆ ไม่พบกลุ่มประชากรกุ้งที่ไวต่อการติดเชื้ออย่างมากอีกแล้ว ทั้งสองโรคเกิดจากการติดเชื้อพาร์โว
ไวรัสที่เรียกว่า Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus หรือไอเอชเอชเอ็น
วี (IHHNV) ซึ่งเป็นไวรัสที่มีดีเอ็นเอสายเดี่ยว ขนาด 20 นาโนเมตร (Lu et al., 1989; Mari et al., 
1993) พบว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้ผ่านจากพ่อแม่กุ้งไปสู่ลูกกุ้งรุ่นต่อไปได้ (Motte et al., 2003) สาเหตุ
ที่เรียกโรคเป็นสองชื่อต่างกันเช่นนี้ เนื่องจากโรคไอเอชเอชเอ็นวี มักท าให้เกิดการตายเฉียบพลันอย่าง
รุนแรง โดยเฉพาะในกุ้ง L. stylirostris ในขณะที่โรคแคระแกร็น (RDS) เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิด
จากเชื้อ IHHNV ในกุ้งขาววานนาไม (L. vannamei), กุ้งฟูา (L. stylirostris), กุ้งกุลาด า (Penaeus 
monodon) และกุ้งอ่ืนๆ (Tang et al., 2003) อาการของโรคไอเอชเอชเอ็นวี มักพบในกุ้งระยะ 
P35 จนถึงระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งท าให้เกิดการตายรุนแรงเฉียบพลันมากถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ 
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อาการของโรคแคระแกร็นหรือโรคไอเอชเอชเอ็นวี (IHHNV) 
ตัวกุ้งมีสีน้ าเงิน ซึม เบื่ออาหาร เปลือกเป็นลายคล้ายหินอ่อน ในขณะที่กุ้งโตเต็มวัยที่เป็นโรค

อาร์ดีเอส มักติดเชื้อเรื้อรัง แสดงอาการแคระแกร็น การเจริญเติบโตลดลง อาการที่สังเกตได้ง่ายคือ 
ความผิดรูปของคิวติเคิล ได้แก่ กรีโค้งงอ (bent rostrum) หนวดกุ้งเปราะ หงิกงอ (brittle, 
wrinkled antenna) หัวกุ้งกรอบๆ (bubble head) และการผิดรูปที่ปล้องท้องอันที่ 6 อัตราการ
ตายน้อยแต่กุ้งมีขนาดแตกต่างกันมาก (ขนาดแตกต่างสะสม 30 ถึง 90 เปอร์เซนต์)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         กุ้งติดเชื้อโรคแคระแกรน(IHHNV) 
ภาพจาก http://niah.dld.go.th/th/AnimalDisease/aquatic_ShrimpDis.htm 

 
3.3 โรคทอร่า (Taura syndrome Virus) 

โรคทอร่า เป็นโรคส าคัญโรคหนึ่งของกุ้งทะเล และเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อการค้าและการ
ขนส่งกุ้งระหว่างประเทศ โดยมีการประมาณกันว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2535 เป็นต้นมา โรคทอ
ร่าก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งและการค้ากุ้งมากถึง 1 ถึง 2 พัน
ล้านดอลล่าห์สหรัฐฯ (Lightner et al., 1995; Overstreet et al., 1997) พบได้ทั่วโลกรวมทั้งใน
ประเทศไทย และยังพบการระบาดประปรายในประเทศต่างๆ เช่น การระบาดที่รัฐเท็กซัส 
สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า Taura Syndrome Virus 
(TSV) (Hasson et al., 1995) ซึ่งมีการเพ่ิมจ านวนในไซโตปลาสซึมของเซลล์ มีรูปร่างแบบ 
icosahedral ขนาด 31-32 นาโนเมตร มีสายพันธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว มีความยาว
ประมาณ 10,205 นิวคลีโอไทด์ (Bonami et al., 1997; Mari et al., 1998; 2002; Nunan et 
al., 1998a; 2004) ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2550 ถูกจัดอยู่ในวงศ์ใหม่ชื่อ Dicistroviridae (Mayo, 
2005) ติดต่อจากกุ้งสู่กุ้งได้โดยการกินเนื้อกุ้งที่มีเชื้อ นอกจากนี้ยังคาดว่าเชื้อไวรัสแพร่ได้ผ่านน้ า กุ้ง
ระยะที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่ได้แก่กุ้งพี (ระยะ postlarva) กุ้งวัยรุ่น (juveniles) และกุ้งโตเต็มวัย (Tang 
et al., 2004; Tu et al., 1999)  
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อาการของโรคทอร่า 
กุ้งจะมีสีแดงเข้มที่เปลือกกุ้ง โดยเฉพาะบริเวณแพนหางและรยางค์อ่ืนๆ ได้แก่  ขาว่ายน้ า 

บริเวณหางกุ้งมีสีแดงเข้มกว่าปกติ แต่ขอบสีของแพนหางมีสีซีด เมื่อน ารยางค์มาส่องดูส่วนปลายด้วย
กล้องจุลทรรศน์แสงสว่าง จะพบบริเวณเนื้อเยื่อบุผิวตายเป็นหย่อมๆ นอกจากนี้ถ้าเป็นกุ้งในระยะลอก
คราบ จะมีอัตราการตายสูง เปลือกนิ่ม ปรากฏรอยสีด า (melanisation) มีรูปแบบไม่แน่นอนที่
เปลือก กุ้งที่พบในระยะนี้อาจไม่มีจุดสี (chromatophore) กระจาย เปลือกไม่นิ่ม มีการกินอาหาร
และพฤติกรรมปกติกุ้งจะเข้าสู่ระยะนี้หลังลอกคราบได้ส าเร็จ และไม่พบรอยสีด าที่เปลือก ในระยะ
เรื้อรังนี้เชื้อ TSV จะอยู่ที่ lymphoid organ spheroids (LOS) ท าให้กุ้งกลายเป็นพาหะน าโรคไปสู่
กุ้งตัวอ่ืนๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               กุ้งขาวทีเ่ป็นโรคทอร่าระยะเฉียบพลันจะมีสีแดง (ล่าง) 
ภาพจาก http://www.thailandshrimp.org/agriculture_vannamei9.html 
  

3.4 โรคหัวเหลือง (Yellowhead disease Virus,VHV)   
โรคหัวเหลืองเป็นโรคส าคัญของกุ้งทะเลในประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบได้ในหลายประเทศ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก อินโดแปซิฟิก และออสเตรเลีย และยังเป็นโรคที่มี
ผลกระทบต่อการค้ากุ้งและการขนย้ายกุ้งระหว่างประเทศ โรคหัวเหลืองท าให้เกิดการตายในกุ้งรุนแรง
และเฉียบพลัน โดยประมาณกันว่าท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากถึง 500 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐฯ โรคหัว-เหลืองนี้พบครั้งแรกที่ประเทศไทย ในราวปี พ.ศ. 2534 หลังจากนั้นก็พบในอีกหลาย
ประเทศในเอเชีย ส่วนอาการที่พบคือ หัวเหลืองและสีตัวกุ้งค่อนข้างซีด อย่างไรก็ตามอาการ รวมทั้ง
รอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาไม่สามารถน ามาเป็นบรรทัดฐานของโรคได้เสมอไป จึงแนะน าให้ใช้วิธีการ
ชันสูตรทางโมเลกุลเพ่ือยืนยันโรคด้วย สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสโรคหัวเหลืองที่เรียกว่า Yellow Head 
Virus (YHV) ซึ่งมีการเพ่ิมจ านวนในไซโตปลาสซึมของเซลล์ เชื้อไวรัสมี envelope รูปร่างแท่งไม่
แน่นอน ขนาดไวริออนเท่ากับ 70 x 150-180 นาโนเมตร ขนาดของนิวคลีโอแคปซิดประมาณ 15 
นาโนเมตร สายพันธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว ยาวประมาณ 26 ,235 นิวคลีโอไทด์ (Nunan et 
al., 1998b) ในปัจจุบัน พ.ศ. 2550 ไวรัส YHV ถูกจัดอยู่ในวงศ์ใหม่ท่ีเรียกว่า Roniviridae  
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ที่ประเทศออสเตรเลีย มีรายงานการพบไวรัสอีกชนิดหนึ่งในกุ้งกุลาด า Penaeus monodon เรียกว่า 
Gill-Associated Virus (GAV) (Cowley et al., 2000; 2002) โดยพบว่ามีลักษณะคล้ายกับไวรัส 
YHV ซึ่งท าให้เกิดโรคระบาดคล้ายๆ กับโรคหัวเหลือง และก่อนหน้านั้นก็พบไวรัสอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า 
Lymphoid Organ Virus (LOV) ในกุ้งกุลาด าที่แข็งแรง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาภายหลังเป็นที่
แน่ชัดแล้วว่า ไวรัสทั้งสองชนิดนี้ก็คือ YHV นั่นเอง ซึ่งอาจท าให้เกิดโรคติดเชื้อรุนแรงเฉียบพลัน หรือ
ท าให้เกิดโรคเรื้อรังหรือการติดเชื้อชนิดไม่แสดงอาการ การติดเชื้อ GAV ชนิดเรื้อรังนั้นพบในกุ้ง
กุลาด าที่จับได้จากธรรมชาติจากบางพ้ืนที่ของประเทศออสเตรเลียตะวันออก และเชื้อสามารถผ่านไข่
กุ้งไปสู่กุ้งรุ่นต่อไปได้ แต่มีรายงานว่าอาการและอวัยวะเปูาหมายของเชื้อนั้นแตกต่างจากไวรัสโรคหัว
เหลือง แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่า YHV และ GAV เป็นจีโนไทป์ที่มีความคล้ายคลึงกัน 

อาการของโรคกุ้งหัวเหลือง 
ลักษณะของกุ้งที่เป็นโรคจะมีอาการตัวซีดเหงือกและตับอ่อนเหลืองอย่างชัดเจนกุ้งจะ

อ่อนเพลียมาเกยขอบบ่อและอัตราการตายของกุ้งสูงมากภายใน 3-4 วัน และตายหมดบ่อภายใน 5 
วัน หลังจากตรวจพบการแสดงอาการครั้งแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                กุ้งขาวที่เป็นโรคหัวเหลือง 

ภาพจาก http://www.aquathai.org/wed/blog005/ 
 

3.5 กล้ามเนื้อตายหรือโรคไอเอ็มเอ็นวี (Infectious Myonecrosis Virus หรือ IMNV)   
โรคกล้ามเนื้อตายเป็นโรคที่อุบัติใหม่ พบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 ที่ประเทศบราซิล ใน

ฟาร์มกุ้งขาววานนาไม Litopenaeus vannamei ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของประเทศบราซิลมาก และในราวปี พ.ศ. 2548 พบโรคนี้เป็นครั้งแรกใน
ทวีปเอเชีย ในฟาร์มกุ้งขาววานนาไมที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งก็ท าให้เกิดความเสียหายมากเช่นกัน เกิด
จากไวรัสโรคกล้ามเนื้อตายติดต่อ ที่เรียกว่า Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) (Poulos et 
al., 2006) ซึ่งมีขนาด 40 นาโนเมตร ไม่มี envelope มีรูปร่างแบบ icosahedral มีสายพันธุกรรม
เป็นอาร์เอ็นเอสายคู่ ยาวประมาณ 7.7 Kb ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) ไวรัสนี้ถูกจัดอยู่ในวงศ์ 
Totiviridae การติดต่อยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการทดลองคาดว่าเชื้อไวรัสติดจากกุ้งสู่กุ้งจากการที่
กุ้งกินซากกุ้งที่ปนเปื้อนเชื้อ โฮสท์ของไวรัสนี้ในธรรมชาติคือกุ้งขาววานนาไม แต่จากการทดลองพบว่า
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เชื้อไวรัสนี้สามารถก่อโรคได้ในกุ้งสปีชีส์อ่ืนๆ ได้แก่ L. stylirostris, Penaeus monodon และ 
Farfantepenaeus subtilis (Tang et al., 2005) 

อาการของโรคกล้ามเนื้อตายติดต่อ 
อาการโรคนี้เป็นโรคที่ค่อยๆ แสดงอาการทีละน้อย ลักษณะการตายของกล้ามเนื้อส่วนใหญ่

เริ่มจากส่วนท้องโดยมักพบลักษณะกล้ามเนื้อขาวซีดถึงขาวขุ่นบริเวณกล้ามเนื้อปล้องสุดท้ายและลาม
ขึ้นมากระจายทั่วล าตัว บางครั้งพบแพนหางมีสีแดงคล้ายกุ้งต้มสุกร่วมด้วย กุ้งที่แสดงอาการปุวยไม่
ตายทันทียังคงว่ายน้ าได้ ล าไส้กุ้งอาจมีรูปร่างผิดปกติ การตายของกุ้งเป็นการตายแบบสะสม ทยอย
ตายไปเรื่อยๆ จนถึงช่วงการจับกุ้งอาจพบการตายสะสมสูงถึง 70% ท าให้ค่า FCR สูงตามไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กุ้งขาวที่เป็นโรคกล้ามเนื้อตาย (การตายของกล้ามเนื้อบริเวณแพนหาง) 
ภาพโดย BBAP situbondo, Mei 2006 

 
3.6 โรค EMS (Early Mortality Syndrome) 

 โรค EMS ปรากฏให้เห็นในกุ้งกุลาด าและกุ้งขาวแวนนาไมที่ลงเลี้ยงในบ่อดิน 10 - 40 วัน 
อัตราการตายของกุ้งอาจสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ และต่อมาได้มีชื่อเรียกตามลักษณะการเสื่อมอย่าง
เฉียบพลันของตับและตับอ่อน คือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome, AHPNS 
(Donald V. Lightner, 2012) 

สังเกตลักษณะกุ้งป่วยด้วยโรค EMS 
ส่วนใหญ่กุ้งมีลักษณะสีซีด ขาวขุ่น เปลือกนิ่ม ตับและตับอ่อน ฝุอ ลีบ บางครั้งมีสีซีด ขาว 

หรือเหลืองอ่อน บางครั้งอาจพบจุดด าหรือรอยขีด เมื่อบี้ตับและตับอ่อนด้วยนิ้วมือจะรู้สึกค่อนข้าง
เหนียวและแข็งกว่าปกติ อาหารไม่เต็มล าไส้ ขาดเป็นช่วงๆ พบกุ้งตายจ านวนมากบริเวณพ้ืนก้นบ่อ 
แตกต่างจากกุ้งที่ปุวยด้วยโรคตัวแดงดวงขาวหรือโรคหัวเหลือง ที่พบกุ้งลอยเข้ามาตายบริเวณขอบบ่อ 

การตรวจวินิจฉัยโรคของห้องปฏิบัติการเพ่ือลดความเสี่ยงต่อ EMS 
กุ้งระยะ PL ตรวจอัตรากล้ามเนื้อต่อล าไส้ หรือ M:G ratio (4:1) กุ้งระยะ PL จนถึงระยะวัยรุ่น 
ตรวจความสมบูรณ์ของตับและตับอ่อน ต้องไม่ลีบ ฝุอ สีไม่ซีด รูปร่างของเซลล์ตับและตับอ่อนไม่บิด 
งอหรือหยัก และมีปริมาณไขมันในตับและตับอ่อนมาก ตรวจการปนเปื้อนหรือติดเชื้อแบคทีเรีย 
โดยเฉพาะวิบริโอในตับและตับอ่อน ตรวจการติดเชื้อไวรัสและ Necrotizing hepatopancreatitis 



13 
 

bacterium (NHPB) ด้วยเทคนิค PCR หรือ real-time PCR  กุ้งปุวยและตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่
พบการติดเชื้อไวรัส และ NHPB ตับและตับอ่อนมีปริมาณเม็ดไขมันน้อยกว่าปกติมาก เซลล์ตับบิดงอ 
หรือหยักผิดรูป อาจสันนิฐานว่าเป็นโรค EMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ภาพเปรียบเทียบกุ้งขาวที่เป็นโรค EMS และกุ้งปกต ิ

ภาพโดย http://www.biogenomed.com/boxnews4.html 
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บทท่ี 3 
กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรการที่ใช้ควบคุม และตรวจสอบกุ้งทะเลที่น าเข้ามาในประเทศไทย 
 

1. พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดการประมง 2560  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) (มาตราที่เกี่ยวข้อง) 
มาตรา 92 ภายใต้บังคับมาตรา 96 ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเว้นแต่

จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตร 9630 เมื่อเรือประมงได้รับอนุญาตให้เทียบท่าตาม
มาตรา 95 และเทียบท่าแล้วให้ยื่นค าขออนุญาตน าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าและเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นจากเรือประมงได้ ใบอนุญาตดังกล่าวให้ถือว่าเป็น
ใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และกฎหมายอ่ืนใดที่ก าหนดให้การน าเข้าสัตว์
น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าต้องได้รับอนุญาต 
 

2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (มาตราที่เกี่ยวข้อง) 
มาตรา 31 เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันและควบคุมโรคระบาดผู้ใดน าเข้า ส่งออก หรือน า

ผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้ง
ที่น าเข้าส่งออก หรือ น าผ่านราชอาณาจักร 

มาตรา ๔๐ เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันและควบคุมโรคระบาด เมื่อปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่า
มีเชื้อโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์แจ้งจ านวนสัตว์หรือซากสัตว์ 
และถ้าเห็นสมควรจะให้น าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาเพ่ือให้สัตวแพทย์ท าการตรวจโรค เก็บตัวอย่าง
ปูองกันโรคระบาด หรือท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ ก็ได้ 

(๒) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ที่ที่เห็นสมควร 
ตามความจ าเป็นเพื่อตรวจโรค 
           มาตรา ๔๒ ให้สารวัตรมีอ านาจยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่น าเข้าหรือน าผ่าน
ราชอาณาจักรเมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของ
โรคระบาด 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้
สัตวแพทย์ท าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
 

3. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (มาตราที่เกี่ยวข้อง) 
มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าซึ่งอาหารเพ่ือจ าหน่าย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้

อนุญาต 
           มาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือจ าหน่าย ซึ่งอาหารดังต่อไปนี้ 

(1) อาหารไม่บริสุทธิ์ 
(2) อาหารปลอม 
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(3) อาหารผิดมาตรฐาน 
(4) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีก าหนด 

 
มาตรา 26 อาหารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ 

(1) อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย 
(2) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ในอัตราที่อาจเป็นเหตุให้คุณภาพของ

อาหารนั้นลดลง เว้นแต่การเจือปนเป็นการจ าเป็นต่อกรรมวิธีผลิต การผลิต และได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 

(3) อาหารที่ได้ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ 
(4) อาหารที่ผลิตจากสัตว์ที่เป็นโรคอันอาจติดต่อถึงคนได้ 
(5) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุท่ีน่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ 

มาตรา 29 อาหารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นอาหารตามมาตรา 25(4) 
(1) ไม่ปลอดภัยในการบริโภค หรือ 
(2) มีสรรพคุณไม่เป็นที่เชื่อถือ หรือ 
(3) มีคุณค่าหรือคุณประโยชน์ต่อร่างกายในระดับที่ไม่เหมาะสม 

     มาตรา 43 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่เก็บอาหาร สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ

สถานที่ท าการของผู้ผลิต ผู้เก็บรักษา ผู้จ าหน่าย รวมทั้งสถานที่ท าการของผู้น าหรือสั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งอาหาร ในระหว่างเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบควบคุมให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(2) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อาจเข้า
ไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจสอบอาหาร และอาจยึดหรืออายัดอาหารและเครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุอาหารและเอกสาร
ที่เก่ียวกับอาหารดังกล่าวได้ 

(3) น าอาหารในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ 
(4) ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุที่สงสัยว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน เพ่ือตรวจพิสูจน์ 
(5) ยึดหรืออายัดอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม หรืออาหารผิดมาตรฐาน หรือ

ภาชนะบรรจุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน หรือที่มีลักษณะไม่
ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 6(6) 

 
  4.  ระเบียบประมงว่าด้วยการน ากุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 

โดยที่ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคในกุ้งทะเลหลายชนิด ดังนั้น เพ่ือเป็นการควบคุม 
และปูองกับการแพร่ระบาดของโรค อธิบดีกรมประมงจึงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการ
น ากุ้ง ทะเลเข้ามาในราชอาณาจักรไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการน ากุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2553 
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ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแด่ถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
(1) กุ้งทะเลหมายความว่า กุ้งขาว กุ้งฟูา กุ้งกุลาด า และกุ้งทะเลอ่ืนตามที่กรมประมง

ประกาศก าหนด 
(2) ผู้รับอนุญาต หมายความว่า ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้น าสัตว์น้ าบางชนิดเข้ามาใน 

ราชอาณาจักร ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค าขอและการอนุญาตน าสัตว์น้ าบางชนิดเข้ามา
ในราชอาณาจัก พ.ศ. 2547 

(3) หนังสืออนุญาต หมายความว่า หนังสืออนุญาตให้น าสัตว์น้ าบางชนิดเข้ามาใน 
ราชอาณาจักร ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค าขอและการอนุญาตน าสัตว์น้ าบางชนิดเข้ามา
ในราชอาณาจัก พ.ศ. 2547 
ทั่วไป 

ข้อ 4 นอกจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ผู้ที่ประสงค์จะน ากุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร 
ด าเนินการ ตังต่อไปนี้ 

(1) การน าเข้ากุ้งกุลาด าให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้าย การยื่นค าขออนุญาตน า
สัตว์น้ าบางชนิดเข้ามาใบราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 

(2) การน าเข้ากุ้งขาวให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการน าเข้าและการขึ้นทะเบียน 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งซาว เพ่ือการเพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์ พ.ศ. 2547  

(3) การน าเข้ากุ้งฟูาให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการน าเข้าและการขึ้นทะเบียน 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว เพ่ือการเพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์ พ.ศ. 2547 โดยตอนุโลม  

ทั้งนี้ในการยื่นค าขออนุญาตน้าเข้ากุ้งฟูา กรมประมงจะพิจารณาอนุญาตให้น าเข้าเฉพาะ เพ่ือ
การศึกษาวิจัย โดยมีโครงการศึกษาวิจัยประกอบการขออนุญาต 

 
การขออนุญาตน าเข้ากุ้งทะเลไม่มีชีวิต 

ข้อ 7 ส าเนาหนังสือรับรองสุภาพสัตว์น้ าซึ่งมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออก หรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยมีรายชื่อโรค ดังต่อไปนี้ 

1.  โรคจุดขาว (WSSV, While, Syndrome Virus) 
 2.  โรคหัวเหลือง (YHV , Yellow Head Virus) 

3. โรคไวรัสทอร่า (TSV, Taura Syndrome virus) 
4. โรคแคระแกร็น (IHHNV, Infectious hypodermal and hematopoietic virus)  
5. โรคไอเอ็มเอ็น (IMN, Infectilous Myonecrosis) 
6. โรคอ่ืนตามที่กรมประมงประกาศก าหนด 
เว้นแต่กรณีท่ีเป็นซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของกุ้งทะเลไม่มีชีวิตซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจมีโรค

ระบาดได ้
ข้อ 8  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาค าขออนุญาตน าเข้ากุ้งทะเลไม่มีชีวิต หากผู้ยื่นค าขอไม่

อาจน าหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ ามาประกอบค าขออนุญาตได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 
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(1)  ในการยื่นค าขออนุญาตน าเข้ากุ้งทะเลไม่มีชีวิตที่ได้มาจากธรรมชาติ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่างกุ้งทะเลที่ประสงค์จะขออนุญาตน าเข้าตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
ตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประมง พ.ศ. 2553 

(2)  ในการยื่นค าขออนุญาตน าเข้ากุ้งทะเลไม่มีชีวิตที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง ห้ามมิให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 
 

การควบคุม 
ข้อ 9  เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันโรคระบาด ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจ

สัตว์น้ ามีเหตุอันควรสงสัยว่ากุ้งทะเลที่ขออนุญาตน าเข้าอาจมีเชื่อโรคระบาดหรือมาจากแหล่งที่มีเชื้อ
โรคระบาด แม้ว่าผู้ยื่นค าขอหนังสืออนุญาตจะน าหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ ามาแนบประกอบค าขอ
อนุญาตแล้วก็ตาม พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์น้ าอาจด าเนินการสุ่มตัวอย่างกุ้งทะเลที่ขอ
อนุญาตน าเข้าตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบกรมประมงว่าด้วยการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่าง
สินค้าประมง พ.ศ. 2553 เพื่อตรวจสอบได้ 

ข้อ  10  ให้อธิบดีกรมประมงรักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการตามระเบียบนี้ ให้อธิบดีกรมประมง เป็นผู้มี

อ านาจวินิจฉัยชี้ขาด และจะก าหนดให้ผ่อนผันการบังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของระเบียบนี้ส าหรับกรณี
ใดก็ได ้
 

 
5. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการท าลายหรือจัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่น าเข้า

หรือนาผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

หมวด ๑ 
การท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่นาเข้าหรือนาผ่านราชอาณาจักร 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ตรวจพบว่าซากสัตว์เป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ทาลายซากสัตว์ 
ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ดังนี้ 

(๑) ฝังซากสัตว์โดยให้ส่วนบนสุดของซากสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร 
และถ้าเป็นซากสัตว์ใหญ่ เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ หรือซากสัตว์ที่มีจานวนมาก ให้พูนดินกลบหลุม 
เหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และใช้สารเคมีที่สามารถทาลายเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อ
โรคต่าง ๆโดยการแช่ ราด หรือโรยที่ส่วนต่าง ๆ ของซากสัตว์นั้นจนทั่ว รวมถึงบริ เวณปากหลุมที่ฝัง
ซากสัตว์นั้นด้วย หรือ 

(๒) ใช้ไฟเผาทาลายซากสัตว์นั้นให้ไหม้จนสิ้น หรือ 
(๓) ใช้วิธีการทาลายซากสัตว์ด้วยวิธีอ่ืนตามที่สัตวแพทย์ก าหนด 
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หมวด ๒ 
การจัดการโดยวิธีอื่น 

 
ข้อ ๙ ซากสัตว์ที่นาเข้าโดยได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๑ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ 

หากตรวจพบเชื้อโรคระบาดตามบัญชีเชื้อโรคระบาดที่สามารถส่งกลับซากสัตว์ไปยังประเทศต้นทาง 
ได้แนบท้ายระเบียบนี้ ให้สามารถส่งกลับซากสัตว์ดังกล่าวไปยังประเทศต้นทางได้ 

ข้อ ๑๑ กรณีที่สัตวแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า ซากสัตว์ที่ได้จากการทาลายสัตว์ตามข้อ ๗ 
หรือซากสัตว์ที่จะต้องทาลายตามข้อ ๘ นั้น ซากสัตว์ดังกล่าวทั้งหมดหรืบางส่วนยังมีคุณค่าสามารถน า
ซากสัตว์ดังกล่าวไปบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้โดยปลอดภัย ให้แจ้งเจ้าของหรือผู้นาเข้าหรือนาผ่าน
สัตว์หรือซากสัตว์ทราบ และให้ดาเนินการตามวิธีการที่กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด
รวมทั้งการน าซากสัตว์นั้นไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ ส าหรับซากสัตว์ส่วนที่ไม่ต้องการให้ทาลายเสียให้สิ้น
ตามวิธีการในข้อ ๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

บทที่ 4 
อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
1 .อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 

 
หมวด ๙ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

มาตรา ๑๐๑ บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเพียงพอ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุม และ
เฝูาระวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการการ
ประมงมีความครบถ้วนและถูกต้อง 

มาตรา ๑๐๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการหรือ
พนักงานของผู้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตามพระราชก าหนดนี้ 

(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้รับ
อนุญาตหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน จ าหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้ 

(๓) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมตามมาตรา ๗๖ ในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราช
ก าหนดนี้ 

(๔) ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดท าการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้ า หรือสั่งให้ 
ผู้ควบคุมเรือประมงน าเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ้นไปบนเรือประมง หรือเข้าไปในที่จับสัตว์น้ าใด
เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้ ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ
กระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ 

(๕) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง 
พระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท าการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิด 
ตามพระราชก าหนดนี้ 

(๖) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชก าหนด
นี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

(๗) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า หรือวัตถุใด ๆ เพ่ือน าไปตรวจสอบ หรือตรวจ
วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้ 
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2. อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

 
หมวด ๔ 

อ านาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และสารวัตร 
               

มาตรา ๔๐ เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันและควบคุมโรคระบาด เมื่อปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่า
มีเชื้อโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์แจ้งจ านวนสัตว์หรือซากสัตว์ 
และถ้าเห็นสมควรจะให้น าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาเพื่อให้สัตวแพทย์ท าการตรวจโรค เก็บตัวอย่าง 
ปูองกันโรคระบาด หรือท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ ก็ได้ 

(๒) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ที่ที่เห็นสมควร 
ตามความจ าเป็นเพื่อตรวจโรค 

(๓) เรียกตรวจยานพาหนะ หรือเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อ่ืนใดเพ่ือตรวจโรค เก็บตัวอย่าง 
ปูองกันโรคระบาด หรือท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ ในการนี้ให้สัตวแพทย์มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือ 
ให้เจ้าของยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่อ่ืนใด ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคระบาดหรือพาหะ
ของโรคระบาดในที่ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด ตามวิธีการที่ก าหนด ทั้งนี้ การเข้า
ไปในอาคารหรือสถานที่ดังกล่าว ให้กระท าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือในเวลาท าการของ
อาคารหรือสถานที่นั้นและหากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จะด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้ 

(๔) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ หรือสิ่งของใด ๆ ที่เป็นของกลางและถูกยึดหรืออายัดไว้ตาม 
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาด หรือเป็น
พาหะของโรคระบาด ให้มีอ านาจด าเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือการด าเนินการดังกล่าว ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ 

(๕) ท าลายสิ่งของใด ๆ ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาสิ่งของแก่เจ้าของตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีที่เจ้าของได้จงใจกระท าความผิดต่อบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

การด าเนินการของสัตวแพทย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในส านักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือ

มาตรา ๒๕ เพ่ือตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อ่ืนใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝุาฝืน 

หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือจับกุมผู้กระท าความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าในอาคารหรือสถานที่นั้น 
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(ข) เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอันแน่นแฟูน 
ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น 

(ค) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่เก่ียวกับการกระท าความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น 
ประกอบกับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สัตว์หรือซากสัตว์ 
หรือพยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกย้าย ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(ง) เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับได้ 
โดยไม่ต้องมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ 

(๓) สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด เพ่ือตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือตรวจค้นยานพาหนะในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝุาฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) จับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมีหมายจับ เมื่อปรากฏว่ามีการ
กระท าความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุอ่ืนที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ เพ่ือส่ง
พนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(๕) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

(๖) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๔๒ วรรค
สาม 

ในการนี้ให้สารวัตรมีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องจากเจ้าของอาคารหรือสถานที่ หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นได้ 

การด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้กระท าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือในเวลาท า
การของส านักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ หรือ
ของอาคารหรือสถานที่นั้น ทั้งนี้ หากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จะด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้ 

การด าเนินการตาม (๑) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อย 
ต้องก าหนดถึงการแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปให้แก่เจ้าของ
ส านักงานหรือสถานประกอบการ และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา 

การค้นและการจับตามมาตรานี้ ให้สารวัตรปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

การด าเนินการของสารวัตรตามมาตรานี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๔๒ ให้สารวัตรมีอ านาจยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่น าเข้าหรือน าผ่าน

ราชอาณาจักรเมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของ
โรคระบาด 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้
สัตวแพทย์ท าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
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ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งได้น าเข้า หรือน าผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีท่ีสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดหรือมิได้เป็นพาหะของโรคระบาด 
ให้สารวัตรมีอ านาจสั่งให้เจ้าของ ผู้น าเข้าหรือน าผ่านส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปยังประเทศต้นทาง 
ทั้งนี้ การด าเนินการส่งกลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(๒) กรณีท่ีวิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระท าได้โดยง่ายหรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าสัตว์ 
หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ท าลายสัตว์หรือซาก
สัตว์นั้นหรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือท าลาย ให้เจ้าของ ผู้น าเข้าหรือน าผ่านสัตว์หรือซากสัตว์
เป็นผู้รับผิดชอบ 

มาตรา ๔๓ สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๑) ให้ตกเปน็ของกรมปศุสัตว์ 
ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ ผู้น าเข้าหรือน าผ่าน หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้น าเข้าหรือ 
น าผ่านภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศหาตัวบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ การออกประกาศ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(๒) เจ้าของ ผู้น าเข้าหรือน าผ่านไม่ส่งกลับหรือไม่สามารถส่งกลับไปยังประเทศต้นทางภายใน
เวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งให้ส่งกลับ 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๑) เป็นของเสียง่ายหรือถ้าเก็บไว้จะ
เป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น สารวัตรที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดเสียก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้ ทั้งนี้ 
ให้น าความในมาตรา ๔๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอ านาจ
จัดการขายทอดตลาดสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรเป็นพนักงานฝุายปกครอง 
หรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์หรือสารวัตรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แสดง 
บัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด 
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3. อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎกระทรวง การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านราชอาณาจักร
ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2563 

 
การน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร 
ข้อ 10 เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักรมาถึงท่าเข้า ให้สัตวแพทย์

ประจ าท่าเข้าตรวจสอบหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งออกโดยสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่และอ านาจของประเทศที่น าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมา 
และเอกสารหรือหลักฐานประกอบการน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรจากผู้น าเข้า 
ตรวจสอบเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ ชนิด และจ านวนของสัตว์หรือซากสัตว์ อาการทางกายภาพของ
สัตว์ สภาพของซากสัตว์ ความปกติเรียบร้อยของภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือกักขังว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
การปูองกันและควบคุมโรคระบาด หรือเหมาะสมในการรักษาคุณภาพซากสัตว์แล้วให้บันทึกผลการ
ตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 13 สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้ามีหน้าที่และอ านาจตรวจโรค หรือเก็บตัวอย่างจากสัตว์หรือ
ซากสัตว์ที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือจากภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือกักขังเพ่ือทดสอบโรค ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(1) มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือเป็นพาหะของโรคระบาด 
(2) มาจากฝูงสัตว์ที่เป็นโรคระบาด 
(3) ไม่มีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ก ากับมาพร้อมกับ

สัตว์ หรือซากสัตว์ที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ หรือหนังสือรับรอง
สุขศาสตร์ซากสัตว์แต่การรับรองนั้นไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขการน าสัตว์ หรือซากสัตว์เข้า
ในราชอาณาจักรที่อธิบดีก าหนด 

(4) เหตุอ่ืนใดตามที่สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันและ
ควบคุมโรคระบาด 

ข้อ 14 ในกรณีที่สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าเก็บตัวอย่างจากสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะน าเข้าใน 
ราชอาณาจักร หรือจากภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือกักขังเพ่ือทดสอบโรคตามข้อ 13 เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาต
กักสัตว์ไว้สังเกตอาการภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวัน หรือกักซากสัตว์ไว้ภายในระยะเ วลาไม่เกิน
สิบห้าวัน ณ สถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ของกรมปศุสัตว์ หรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซาก
สัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรอง หรือสถานที่ที่สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าเห็นสมควร ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ไม่
อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายเวลากักสัตว์ออกไปได้อีกครั้งละไม่
เกินสามสิบวัน หรือกักซากสัตว์ไว้ได้อีกครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา และ
เหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่
กรณ ี

ในกรณีที่มีสัตว์ปุวยหรือตายระหว่างการกักสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้
สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการใด ๆ เพื่อการควบคุมโรคระบาด 
 
 



24 
 

เมื่อครบก าหนดเวลาที่สั่งกักสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งแล้ว หรือเมื่อผลการตรวจวิเคราะห์ทาง 
ห้องปฏิบัติการไม่ปรากฏว่าสัตว์หรือซากสัตว์เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตว
แพทย์ประจ าท่าเข้าสั่งยกเลิกการกักสัตว์หรือซากสัตว์ 

ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลควบคุมสัตว์หรือซากสัตว์ที่อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว 

ข้อ 15 ในกรณีที่สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรทางกายภาพตามข้อ 10 แล้วเห็นว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะ
ของโรคระบาด หรือในกรณีท่ีผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามข้อ 14 ปรากฏว่าสัตว์หรือ
ซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าด าเนินการ
ท าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

ให้สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าด าเนินการเองหรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการท าลายภาชนะ 
สิ่งห่อหุ้มหรือกักขังสัตว์หรือซากสัตว์ หรือท าลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะหรือภาชนะสิ่งห่อหุ้ม หรือ
กักขังดังกล่าวก่อนที่จะอนุญาตให้น าออกไปนอกพ้ืนที่ท่าเข้าโดยวิธีการตามที่เห็นสมควร โดยให้ 
ด าเนินการภายในพ้ืนที่ท่าเข้า หรือ ณ สถานที่ที่สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าก าหนด 
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ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๓๘๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

ข้อ ๑๑ ให้ข้าราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับสัตว์น้ า สัตว์น้ าแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า 

(๑) อธิบดีกรมประมง 
(๒) รองอธิบดีกรมประมง 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง 
(๔) ผู้อ านวยการกอง 
(๕) ผู้อ านวยการสถาบัน 
(๖) ผู้อ านวยการส่วน 
(๗) ผู้อ านวยการศูนย์ 
(๘) ประมงจังหวัด 
(๙) ประมงอ าเภอ 
(๑๐) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า 
(๑๑) นักวิชาการประมง 
(๑๒) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 
(๑๓) นิติกร 
(๑๔) เจ้าหน้าที่ประมง 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ข้อ ๗ แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานดังต่อไปนี้ของกรมประมง เป็นสารวัตร 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีอ านาจเฉพาะการก ากับดูแลสัตว์หรือซาก
สัตว์ประเภทสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ครัสเตเชียน จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้ า เต่า ปลา ปลิงทะเล 
พะยูน โพลีคีท แมวน้ า โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก หอย และอัลลิเกเตอร์ 

(๑) กองตรวจการประมง 
(ก) ผู้อ านวยการกองตรวจการประมง 
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๒) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
(ก) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๓) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
(ก) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๔) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
(ก) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๕) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
(ก) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๖) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 
(ก) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๗) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
(ก) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 
(ง) เจ้าพนักงานประมง 



27 
 

(๘) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
(ก) ผู้อ านวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 
(ง) เจ้าพนักงานประมง 

(๙) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
(ก) ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐาน

เพ่ือการสืบค้น 
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๐) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
(ก) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๑) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
(ก) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๒) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
(ก) ผู้อ านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๓) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
(ก) ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๔) กองกฎหมาย 
(ก) ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
(ข) นิติกร 

(๑๕) ส านักงานประมงจังหวัด 
(ก) ประมงจังหวัด 
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๖) ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(ก) ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) เจ้าพนักงานประมง 
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(๑๗) ส านักงานประมงอ าเภอ 
(ก) ประมงอ าเภอ 
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๘) ด่านตรวจสัตว์น้ า 
(ก) ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า 
(ข) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า 
(ค) นักวิชาการประมง 
(ง) เจ้าพนักงานประมง 

ข้อ ๘ กรณีต าแหน่งตามข้อ ๗ หากเป็นพนักงานราชการจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า 
ระดับปริญญาตรี และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมประมงก าหนด ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว 
ได้รับความเห็นชอบจากกรมปศุสัตว์ 

ข้อ ๙ ให้สารวัตรตามข้อ ๓ และข้อ ๖ มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ ๑๐ ให้สารวัตรตามข้อ ๔ (๑) - (๖) และข้อ ๗ (๑) - (๑๔) มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ ๑๑ ให้สารวัตรตามข้อ ๔ (๗) - (๑๒) และข้อ ๗ (๑๕) - (๑๘) มีอ านาจหน้าที่ 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ภายในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
และในกรณีท่ีมีค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานในรูปแบบชุดเฉพาะกิจในพ้ืนที่อ่ืน ให้มีอ านาจหน้าที่ 
ในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย   

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พลเอก ฉตัรชัย สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
ข้อ ๓ แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ของกรมประมง เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์ 
ประเภทสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ครัสเตเชียน จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้ า เต่า ปลา ปลิงทะเล พะยูน 
โพลีคีท แมวน้ า โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก หอย และแอลลิแกเตอร์ 

(๑) อธิบดีกรมประมง 
(๒) รองอธิบดีกรมประมง 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง 
(๔) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
(๕) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
(๖) ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง 
(๗) ผู้อ านวยการกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
(๘) ผู้อ านวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
(๙) ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 
(๑๐) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
(๑๑) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
(๑๒) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ าจืด 
(๑๓) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า 
(๑๔) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ าชายฝั่ง 
(๑๕) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
(๑๖) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
(๑๗) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
(๑๘) ผู้อ านวยการส่วนอนุญาตและก าหนดมาตรการประมง 
(๑๙) ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
(๒๐) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
(๒๑) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
(๒๒) ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(๒๓) ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(๒๔) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
(๒๕) นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กองบริหารจัดการด้านการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ า 
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(๒๖) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า และ
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

(๒๗) ประมงจังหวัด 
(๒๘) ประมงพ้ืนที่ 
(๒๙) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า 
(๓๐) นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดส า นักงานประมงจังหวัด 

และส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๔ ให้สัตวแพทย์ตามข้อ ๒ (๑) - (๗) และข้อ ๓ (๑) - (๒๖) มีอ านาจด าเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั่วราชอาณาจักร 
ข้อ ๕ ให้สัตวแพทย์ตามข้อ ๒ (๘) - (๑๒) และข้อ ๓ (๒๗) - (๓๐) มีอ านาจด าเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และในกรณีท่ีมีค าสั่ง 
มอบหมายให้เป็นชุดเฉพาะกิจให้มีอ านาจในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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บทท่ี5  
ขั้นตอนกระบวนงานอายัดกุ้งทะเล 

กระบวนงานขั้นตอนการขอใบอนุญาตน าเข้ากุ้งทะเล(ก่อนการน าเข้า) 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ผู้ขออนุญาต 

1.  เขียนค าขอตามแบบ DOF1  ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

2.  เขียนค าขอตามแบบ ร.1/1 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

3.  แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการน าเข้า เช่น 
    (ใบก ากับสินค้า,ตราใบส่งสินคา้,หนังสือรับรองถิ่นก าเนดิ,หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ า) 

 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง 

ของค าขอและเอกสาร/หลักฐานประกอบการน าเข้า 
 

ไม่ถูกต้อง 

-  จัดท าใบอนุญาตฯ(DOF2,ร.6) 
-  ช าระค่าธรรมเนียมฯ  
    ออกเลขท่ีใบอนุญาตฯ (DOF2) 
-  ออกเลขที่ใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์ฯ (แบบ ร.6) 
 

ได้รับใบอนุญาตฯ(DOF2)และใบแจ้งอนุมัติฯ (แบบ ร.6) 

จัดท าใบแจ้งตรวจสินค้า/อายัดสินค้าเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์โรคระบาดสัตว์และสารตกค้าง 

จัดท าใบอนุญาตน าเข้า (แบบ ร.7) 

จัดท า IMD 

เข้าสู้กระบวนการอายัดสินค้า 

 

แก้ไขและยื่นใหม่ 

ถูกต้อง 

ถอนอายัด 
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ขั้นตอนกระบวนงานอายัดกุ้งทะเล ด่านตรวจสัตวน์้ าลาดกระบัง 
 การน ากุ้งทะเลเข้ามาในประเทศ ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ าลาดกระบัง ผู้ประกอบการจะต้อง
ขอใบอนุญาตก่อนการน าเข้าสินค้ากุ้งทะเล ได้แก่ ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
(DOF2) และใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6) ทั้งนี้ต้องแนบเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตน าเข้าเพ่ิมเติมตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการน ากุ้งทะเลเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 ซึ่งกุ้งทะเลที่น าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ าลาดกระบังจะเป็นชนิดกุ้งขาว    
กุ้งกุลาด า กุ้งฟูา แช่แข็ง ต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ าที่รับรองโดยหน่วยงานผู้ รับผิดชอบของ
รัฐบาลประเทศผู้ส่งออก หรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยมี
รายชื่อโรค 5 ชนิด ดังนี้  
 1. โรคจุดขาว (WSSV, White Spot, Syndrome Virus) 
 2. โรคหัวเหลือง (YHV, Yellow Head Virus) 
 3. โรคทอร่า (TSV, Taura Syndrome Virus) 
 4. โรคแคระแกรน (IHHNV, Infectious Hypodermal and Hermayopoietic Necrosis Virus) 
 5. โรคไอเอ็มเอ็น (IMN, Infectious Myonecrosis) 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ด่านพิจารณาใบอนุญาตและเอกสารประกอบต่างๆ ก่อนการน าเข้าถูกต้องเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านจะด าเนินการตามข้ันตอนการสุ่มเก็บตัวอย่าง และอายัดกุ้งทะเล ดังนี้ 
 
1. การสุ่มเก็บตัวอย่างและอายัดกุ้งทะเลน าเข้า  
 การสุ่มเก็บตัวอย่าง และอายัดสินค้ากุ้งทะเลที่น าเข้ามาในประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการ
ตรวจวิเคราะห์โรค และสารตกค้างหรือสารปนเปื้อน โดยการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกรม
ประมงว่าด้วยการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประมง พ.ศ. 2553 ซึ่งมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1 ผู้น าเข้าแจ้งยืนยันการน าเข้าสินค้ากุ้งทะเลต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าลาดกระบัง 
ล่วงหน้า 1 วัน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เตรียมการตรวจสอบสินค้ากุ้งทะเล 

1.2 เจ้าหน้าที่แจ้งผู้น าเข้าว่าจะท าการเปิดตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้ากุ้งทะเล ณ 
สถานประกอบการ ก่อนการตรวจปล่อยสินค้า 
 1.3 เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบเอกสารการน าเข้ากุ้งทะเลผ่านระบบการแจ้งตรวจสินค้า 
(FSW) ดังนี้ 
 - ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า(DOF2)  

- ใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6)  
 - ใบแสดงรายการสินค้า (Packing List)  
 - ใบก ากับสินค้า (Invoice)  
 - ใบขนสินค้าขาเข้า 
 - ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 
 - หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ า ที่ลงนามรับรองโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐบาล
ประเทศผู้ส่งออก หรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยปราศจาก
โรค 5 ชนิด ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
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 กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า เอกสารการน าเข้าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะ
ให้แจ้งผู้น าเข้าทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องผ่านระบบการแจ้งตรวจสินค้า (FSW) ต่อไป  
 กรณีตรวจสอบแล้ว พบว่า เอกสารการน าเข้าถูกต้อง ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบชนิด 
ขนาด ปริมาณของสินค้ากุ้งทะเล นั้น และจะด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง และอายัดสินค้าดังกล่าวเพ่ือ
รอผลวิเคราะห์ 
 1.4 ให้ผู้น าเข้าเป็นผู้เปิดตู้คอนเทรนเนอร์ และกล่องบรรจุสินค้า  ณ สถานประกอบการ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกุ้งทะเลที่ขออนุญาตน าเข้ามีชนิด ขนาดและปริมาณถูกต้องตรงกับที่ก าหนดไว้ใน
ใบอนุญาตฯ หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่าชนิด ขนาดและปริมาที่ขออนุญาตไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่
แจ้งผู้น าเข้าเพ่ือด าเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป  
 1.5 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า จะด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้ากุ้งทะเลเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์โรค และสารตกค้างหรือสารปนเปื้อน เจ้าหน้าที่จะท าการปิดผนึกกล่องให้เรียบร้อย พร้อม
ติดปูายแสดงรายละเอียดสินค้าที่ท าการส่งตรวจ  
  
หลักเกณฑ์ในการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้า  
 ด่านตรวจสัตว์น้ าลาดกระบัง จะยึดหลักเกณฑ์ในการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าตามรายละเอียด
ในหนังสือมาตรฐานการบริหารงานด่านตรวจสัตว์น้ า ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้
 - การตรวจวิเคราะห์โรค ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต2 
(สมุทรสาคร)  จะสุ่มเก็บตัวอย่างตามขนาดกุ้งทะเลที่น าเข้า โดยเก็บ 12 ตัวอย่าง (0.5-1 กิโลกรัม) 
ตามเกณฑ์ห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์น้ า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต2 
(สมุทรสาคร) โดยเฉลี่ยสุ่มเก็บตัวอย่างตามขนาด (Size) ปริมาณและจ านวนเลข Lot การผลิตฯของ
กุ้งทะเลที่น าเข้ามา  

- การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างหรือสารปนเปื้อน ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จะต้องสุ่มเก็บตัวอย่างจ านวน 8 ตัวอย่าง (1-2 กิโลกรัม) 
กรณีกุ้งทะเลมีจ านวนมากกว่า 1 ขนาด (Size) จะท าการเก็บคละขนาดของกุ้งทะเล เพ่ือให้ได้ตาม
จ านวนที่สุ่มเก็บตัวอย่างข้างต้น 
 1.6 เมื่อสุ่มเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจะด าเนินการอายัดกุ้ง
ทะเลที่เหลือทั้งหมด ณ สถานที่ที่ผู้น าเข้าได้แจ้งไว้ก่อนการน าเข้า  
 1.7 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า จะจัดท าเอกสารประกอบการสุ่มเก็บตัวอย่าง และอายัดกุ้ง
ทะเล ดังนี้ 
 - บันทึกการอายัดอาหาร  
 - บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์โรค  
 - บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง  
 เจ้าหน้าที่ผู้สุ่มเก็บตัวอย่าง และผู้น าเข้าหรือตัวแทน ลงลายมือชื่อในบันทึกการเก็บตัวอย่าง
อาหาร และบันทึกการอายัดอาหาร พร้อมส าเนาให้ผู้น าเข้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
 1.8 ผู้น าเข้าหรือตัวแทน เป็นผู้น าส่งตัวอย่างกุ้งทะเลไปยังห้องปฏิบัติการของกรมประมง
เพ่ือท าการตรวจวิเคราะห์โรค และสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนต่อไป 
2. ผลการวิเคราะห์กุ้งทะเลที่สุ่มเก็บตัวอย่าง 
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 เมื่อทราบผลการวิเคราะห์แล้ว เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าลาดกระบังจะแจ้งผลการวิเคราะห์
ให้ผู้น าเข้าทราบตามผลการวิเคราะห์ที่ตรวจพบ โดยสามารถแบ่งได้ 3 กรณี ดังนี้   
 2.1 กรณีตรวจไม่พบโรคและสารตกค้างหรือสารปนเปื้อน หรือพบแต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน 
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้น าเข้าขอถอนอายัดสินค้า เพ่ือให้ผู้น าเข้าสามารถน าสินค้าดังกล่าวไปผลิตหรือ
แปรรูปต่อไป  
 2.2 กรณีตรวจพบโรค เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้น าเข้าด าเนินการน ากุ้งทะเลนั้นไปผ่าน
กระบวนการผลิตหรือแปรรูปตามหลักกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย หรือผู้น าเข้าจะประสงค์
ส่งกลับสินค้ากุ้งทะเลดังกล่าว ให้แจ้งด่านตรวจสัตว์น้ าลาดกระบังเพ่ือนัดเจ้าหน้าที่เข้าควบคุม
กระบวนการดังกล่าว 
 2.3 กรณีตรวจพบสารตกค้างที่เกินค่ามาตรฐาน เจ้าหน้าที่ด่านจะเสนอคณะกรรมการ
อาหารและยาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป และแจ้งผู้น าเข้าห้ามเคลื่อนย้ายสินค้ากุ้งทะเลดังกล่าว 
จนกว่าจะมีมติจากคณะกรรมการอาหารและยา 
 อนึ่ง ค่ามาตรฐานของสารตกค้างหรือสารปนเปื้อน นั้น ด่านตรวจสัตว์น้ าจะยึดตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตรวจวิเคราะห์ การ
ปนเปื้อนสารเคมีบางชนิดในอาหาร  
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หลักเกณฑ์การสุ่มตัวอย่างของด่านตรวจสัตว์น้ า 

 1. น้ าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 5 กิโลกรัม 

Lot Size จ านวนตัวอย่างท่ีสุ่มตรวจ 
25 หน่วยหรือน้อยกว่า 2 

26-150 หน่วย 3 
151-1,200 หน่วย 5 
1,200 หน่วยขึ้นไป 8 

 2. น้ าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม 

Lot Size จ านวนตัวอย่างท่ีสุ่มตรวจ 
150 หน่วยหรือน้อยกว่า 3 

151-1,200 หน่วย 5 
1,201-35,000 หน่วย 8 
35,000 หน่วยขึ้นไป 13 

 3. น้ าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 

Lot Size จ านวนตัวอย่างท่ีสุ่มตรวจ 
150 หน่วยหรือน้อยกว่า 3 

151-1,200 หน่วย 5 
1,201-35,000 หน่วย 8 
35,000 หน่วยขึ้นไป 13 

 4. น้ าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 500 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม 

Lot Size จ านวนตัวอย่างท่ีสุ่มตรวจ 
500 หน่วยหรือน้อยกว่า 8 

501-3,200 หน่วย 13 
3,201-35,000 หน่วย 20 

35,001-500,000 หน่วย 32 
500,000 หน่วยขึ้นไป 50 

Lot Size คือ จ านวนสินค้าที่น าเข้ามา 1 Lot นับจ านวนตามหน่วยภาชนะบรรจุ 
(หลักเกณฑ์ กตส.) 
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3. การถอนอายัด การควบคุมกระบวนการผลิต หรือส่งสินค้ากลับประเทศต้นทาง 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ด่านฯแจ้งผลการวิเคราะห์โรค และสารตกค้างหรือสารปนเปื้อน ให้ผู้น าเข้า
ทราบและได้รับหนังสือตอบกลับจากผู้น าเข้าเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านฯจะด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 กรณีตรวจไม่พบโรค และสารตกค้างหรือสารปนเปื้อน หรือพบแต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน 
เจ้าหน้าที่ด่านฯจะท าการถอนอายัดสินค้ากุ้งทะเล เพ่ือให้ผู้น าเข้าสามารถน าสินค้าดั งกล่าวไปผลิต
หรือแปรรูปต่อไป 
 3.2 กรณีตรวจพบโรค มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  3.2.1 ผู้น าเข้าจะแจ้งรูปแบบกระบวนการผลิตหรือแปรรูปสินค้ากุ้งทะเล เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่พิจารณากระบวนการผลิตหรือแปรรูปสินค้าดังกล่าวว่าปลอดภัยจึงจะอนุญาตให้ท าการผลิต
สินค้าได้  
  3.2.2 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในการอายัด ณ สถานที่เก็บสินค้า และท า
การถอนอายัดสินค้ากุ้งทะเล เพ่ือให้ผู้น าเข้าน าสินค้าดังกล่าวไปผ่านกระบวนการผลิตหรือแปรรูปตาม
หลักกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย 
  3.2.3 เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือแปรรูปสินค้า 
  3.2.4 เจ้าหน้าที่และผู้น าเข้า ลงนามร่วมกันในบันทึกถ้อยค า เพ่ือเป็นหลักฐาน 
  3.3 กรณีตรวจพบสารตกค้างที่เกินค่ามาตรฐาน  
เมื่อคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีมติให้ส่งกลับหรือท าลาย มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

3.3.1 เจ้าหน้าที่จะท าการถอนอายัดสินค้ากุ้งทะเล เพ่ือให้ผู้น าเข้าน าสินค้า
ดังกล่าวไปด าเนินกระบวนการส่งกลับประเทศต้นทางหรือท าลาย 

กรณีส่งกลับ 
   1. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในการอายัด ณ สถานที่อายัดสินค้า 
   2. เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบกระบวนการบรรจุสินค้าเพ่ือส่งกลับ  
   3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการส่งออกสินค้า ได้แก่  
   - ใบแจ้งด าเนินการส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF4) 
   - ใบอนุญาตให้น าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) 

- ใบขนสินค้าขาออก 
   - ใบก ากับสินค้า (Invoice) 
   - ใบแสดงรายการสินค้า (Packing list) 
   - ใบตราส่งสินค้า (Bill of lading: B/L) 
  4.รายงานผลการส่งกลับประเทศต้นทาง 
  กรณีท าลาย 

1. ผู้น าเข้าจัดท าแผน ขั้นตอนและวิธีการท าลายสินค้าให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ 
  2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสินค้าที่อายัดที ่ณ สถานที่อายัดสินค้า 

3. เจ้าหน้าที่ด าเนินการควบคุมข้ันตอนกระบวนการท าลายสินค้าที่แจ้ง 
4. รายงานผลการท าลายสินค้า 
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แนวทางข้อปฏิบัติในการก าจัดเชื้อในซากกุ้งทะเลแช่แข็งโดยวิธีการต้มสุก 
 

กรณีซากกุ้งทะเลแช่แข็งที่สุ่มจากที่ พักซากสัตว์น้ า มีการตรวจพบเชื้อ  acute 

hermayopoietic necrosis disease หรือ Taura Syndrome Virus หรือ yellow head virus 
หรือ infectious hypodermal and hermayopoietic necrosis virus หรือ white spot 
syndrome virus หรือ Hepatobacter penaei (necrotising hepatopancreatitis) หรือเชื้อก่อ
โรคที่ไม่เคยมีรายงานการเกิดในประเทศไทยมาก่อน จะต้องด าเนินการก ากัดเชื้อก่อโรคดังกล่าว โดย
สามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากเชื้อก่อโรค (safe commodity) เช่น โดยวิธีต้มสุก 
ซึ่งต้องด าเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยผู้ประกอบการน าเข้า ภายใต้การก ากับควบคุมของ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า โดยมีข้อพึงปฏิบัติเพ่ือปูองกันไม่ให้เชื้อโรคมีการปนเปื้อนสู้สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งผลิตภัณฑ์กุ้งชุดอ่ืนๆ ดังนี้ 

1. สถานที่ส าหรับท าลายเชื้อโรคในกุ้งโดยวิธีต้มสุก ต้องแยกจากบริเวณการผลิตส่วนอ่ืน
อย่างชัดเจน เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการกระจายของเชื้อโรคในขั้นตอนต่างๆ เช่น การละลายและการ
ล้างกุ้ง การแยกชิ้นส่วน การท าความสะอาดภาชนะต่างๆ สถานที่ดังกล่าวต้องมีท่อระบายน้ าที่ต่อไป
ยังบ่อก าจัดเชื้อในน้ าทิ้งโดยตรง ไม่ไหลผ่านสายการผลิตกุ้งชุดอ่ืนยกเว้นเป็นท่อแบบปิด 

2. การเคลื่อนย้ายกุ้งจากที่พักซากสัตว์น้ ามายังสถานที่ที่จะท าลายเชื้อโรคโดยวิธีต้มสุก ต้อง
มีมาตรการในการปูองกันไม่ให้มีการรั่วซึมของน้ า หรือการหลุดร่วงของตัวกุ้ง เศษชิ้นส่วนกุ้ง หรือ
บรรจุภัณฑ์ต่างๆออกมานอกภาชนะหรือนอกรถในระหว่างการเคลื่อนย้าย 

3.ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในบริเวณที่ด าเนินการท าลายเชื้อโรคในกุ้ง 
4. กระบวนการต้มสุก 
    4.1 เชื้อก่อโรค acute hermayopoietic necrosis disease หรือ taura syndrome 

virus หรือ yellow head virus หรือ infectious hypodermal and hermayopoietic necrosis virus 
หรือ white spot syndrome virus หรือ Hepatobacter penaei (necrotising hepatopancreatitis) 
ต้องต้มกุ้งให้มีอุณหภูมิใจกลางกุ้งอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 11 วินาที 

    4.2 เชื้อก่อโรคท่ีไม่เคยมีรายงานการเกิดในประเทศไทยมาก่อน ต้องท าลายเชื้อก่อโรคโดย
วิธีการผ่านความร้อนที่ไม่ต่ ากว่า 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที  

5. ต้องมีการก าจัดเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนกับสิ่งต่างๆ ตามวิธีการก าจัดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนใน
ระบบการกักกันและควบคุมโรคในซากกุ้งทะเลแช่แข็งน าเข้า โดยผู้ประกอบการต้องมีการเสนอ
แผนการก าจัดเชื้อให้ด่านตรวจสัตว์น้ าพิจารณาก่อน 

6. มีการบันทึกการปฏิบัติงานก าจัดเชื้อโรคในขั้นตอนต่างๆไว้เป็นหลักฐาน 
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แนวทางวิธีการก าจัดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในระบบการกักกันและควบคุมโรคในซากกุ้งทะเลแช่แข็ง 
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4. การออกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ร.7) และการรายงานผล 
 เมื่อกระบวนการข้างต้นเสร็จสิ้นเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะด าเนินการออกใบอนุญาตน าสัตว์หรือ
ซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ร.7) ดังนี้ 
 4.1 กรณีตรวจไม่พบโรคและสารตกค้างหรือสารปนเปื้อน หรือพบแต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน 
เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งถอนการอายัดเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการออกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้า
มาในราชอาณาจักร (ร.7) และหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า(IMD) ให้แก่ผู้น าเข้า  
 4.2 กรณีตรวจพบโรค เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือแปรรูปอาหาร
ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการออกใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้ ามาในราชอาณาจักร       
(ร.7) และหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า(IMD) ให้แก่ผู้น าเข้า 
 4.3 กรณีพบสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
กระบวนการบรรจุสินค้าเพ่ือส่งกลับประเทศต้นทางหรือการท าลายเรียบร้อย จะด าเนินการออก
ใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.7) โดยไม่ออกหนังสือก ากับการจ าหน่าย
สัตว์น้ าน าเข้า 
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 ขั้นตอนกระบวนงานอายัดกุ้งทะเล 

ตรวจสอบเอกสาร/ใบแจ้งตรวจสินค้า 

จัดท าเอกสารการอายัด 
- ลงข้อมูลในตาราง Excel การน าเข้าสนิค้ากุ้งฯ  - จัดท าใบปิดประกาศ ใบปิดกล่องเก็บตวัอยา่งส่งวิเคราะห์ 
- จัดท าบันทึกอายัดอาหาร    - ท าการเก็บตัวอยา่งและอายัดสินค้า ณ สถานประกอบการ 
- จัดท าบันทึกเก็บตวัอยา่งอาหาร (ตรวจโรคและตรวจสารตกคา้ง)  - ท าการตรวจปลอ่ย/อายัดสินค้าในระบบ FSW 
- จัดท าบันทึกรายงานการอายัดกุ้งส่งศูนย์ฯ 
 

ติดตามผลวิเคราะห์โรค/สารฯ 
- ปริ๊นผลวิเคราะห์ของ Lab ที่ส่งทางระบบ E-saraban                - จัดท าหนังสือแจ้งผลวิเคราะห์ให้ผู้ประกอบการ 
- ท าการลงเลขรับเอกสารในทะเบียนหนังสือรับ   - ลงข้อมูลผลวิเคราะห์ในตาราง Excel การน าเข้าสินค้ากุ้งฯ 
 

ผลวิเคราะห์ผ่าน 

ถอนอายัด 
- แจ้งผู้ประกอบการให้ท าหนังสือขอถอนอายัดสินค้า
มายังด่านฯ 
- เมื่อได้รับหนังสือขอถอนอายัดสินค้าแล้ว ลงเลขรับ     
หนังสือและเสนอหัวหน้าด่านฯลงนามถอนอายัดสินค้า 
- จัดท าบันทึกรายงานการอายัดส่งศูนยฯ์ 

 

ผลวิเคราะห์ไม่ผ่าน 

-  จัดท าหนังสือแจ้งผลวิเคราะห์ให้ผู้ประกอบการ  
   และขอนัดเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมการผลิตฯ 

 

- จัดท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการกรณี 
  สารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน 
- จัดท าบันทึกรายงานผลวิเคราะห์ส่งศูนย์ฯ 

 

พบโรคระบาด พบสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน 

ถอนอายัด 
- ผู้ประกอบการยื่นหนังสือถอนอายัดสนิค้า 
  และขอนัดเจ้าหนา้ที่เข้าควบคุมการผลิตฯ                          
- ด าเนินการลงเลขรับในทะเบียนหนังสือรับ
หนังสือขอถอนอายัดดังกล่าวเสนอให้หวัหน้า 
  ด่านฯลงนามอนุมัติ                                                             
- จัดท าใบบันทึกถ้อยค า เตรียมชุดเอกสารเพื่อ 
  ประกอบการด าเนินการควบคุมการผลิตฯต่อไป                                    

 

ด าเนินการควบคุมการผลิต(ต้มสุก/แปรรูป) 
- เข้าควบคุมการผลิต ณ สถานประกอบการ  
ถ่ายภาพประกอบการรายงานศูนย์ฯต่อไป   
- จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมการผลิตสินค้าตากระบวน 
  การผลิตอาหารปลอดภยัส่งศูนย์ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

จัดท า ร.7 จัดท า IMD ส่งเรื่อง อย. 
พจิารณา 

ลงมติส่งกลับ/ท าลาย
ท าลาย         

- จัดท าหนังสือแจ้งมติ อย. ให้ผู้ประกอบการทราบ
และนัดหมายวันเพื่อที่ด าเนินการควบคมุการ
ส่งกลับหรือท าลายต่อไป 

 

ถอนอายัด 
- หวัหน้าดา่นฯลงนามถอนอายัดเพื่อส่งกลับหรือท าลาย                              
- จัดท าบันทึกควบคุมการส่งกลับหรือท าลายสินค้ากุ้งฯแช่แข็ง                            

ควบคุมการส่งกลบั/ท าลาย 
- เดินทางเข้าควบคุมการส่งกลับหรอืท าลาย ณ สถานที่อายัด  
  พร้อมบันทึกภาพถ่ายเพื่อประกอบการรายงานส่งศูนย์ฯ                    
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการปฏิบัติงานควบคุมการ 
  ส่งกลับ/ท าลายสินค้า ส่งศูนย์ฯ จัดท า ร.7 จัดท า IMD 
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ภาคผนวก 
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ภาพประกอบการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้ากุ้งทะเลน าเข้า ณ สถานีตรวจปล่อยสินค้า 
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ภาพประกอบการตรวจสอบสินค้ากุ้งทะเลอายัด ณ ห้องเย็นของบริษัทผู้ประกอบการ 
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ภาพประกอบการเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ ณ สถานประกอบการ 
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ภาพประกอบการควบคุมการผลิตและก าจัดเชื้อไวรัสกรณีกุ้งตรวจพบโรค 
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ภาพประกอบการควบคุมการส่งกลับกรณีตรวจพบสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน 
 
 

 


