
การก าหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส COVID - 19 
ในสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  า 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ระลอกใหม่ ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากแพกุ้ง 
จังหวัดสมุทรสาคร ท าให้ประชาชนทั่วไปเกิดกระแสความไม่มั่นใจในการบริโภคอาหารทะเล ส่งผลกระทบในวงกว้าง
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ า และแม้ว่าสัตว์น้ าจะไม่ใช่พาหะการแพร่กระจายของโรค
ไวรัส COVID - 19 ก็ตามแตก่ารปนเปื้อนเชื้อไวรัสดังกล่าวยังมีความเสี่ยงที่สามารถปนเปื้อนได้ตั้งแต่การล าเลียงขนส่ง
จากแหล่งเลี้ยง/แหล่งจับ แหล่งกระจายสินค้า จนกระท่ังเข้าสู่ระบบการจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคในตลาดต่างๆ  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบด้านการแพร่ระบาดของโรคและสุขอนามัย 
และกรมประมงมีหน้าที่รับผิดชอบก าหนดมาตรฐานและบังคับใช้อยู่แล้ว แต่เพ่ือให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปมี
ความมั่นใจในความปลอดภัยจากสัตว์น้ าที่ใช้บริโภค กรมประมงจึงได้ก าหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกัน
การปนเปื้อนไวรัส COVID - 19 ในสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ดังนี้ 

มาตรการที่ 1. ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาด
ของ COVID - 19 ในข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 (ฉบับท่ี 1) ได้แก่ 

1) การคัดกรองบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
- ตรวจวัดอุณหภูมิไม่ให้เกิน 37 °C
- ตรวจดูอาการเบื้องต้น เช่น มีน้ ามูก จาม ไอ เป็นต้น

2) การปฏิบัติ
- สวมหน้ากากอนามัยชนิด Surgical Mask
- ล้างมือให้สะอาด
- ท าความสะอาดอุปกรณ์/ภาชนะที่ใช้ ที่มีการสัมผัสกับสัตว์น้ า เช่น ถุงมือ เสื้อคลุม กระป๋อง

กะละมัง เป็นต้น 
- สวมถุงมือและหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

มาตรการที่ 2. ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดเพิ่มเติมโดยกรมประมง เพื่อลดการ
ปนเปื้อนไวรัส COVID - 19 ดังนี  
2.1 ผู้ประกอบการกระบวนการผลิต  

2.1.1 เกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น  า 
- ฟาร์มต้องขึ้นทะเบียน และได้มาตรฐานจากกรมประมง 
- ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรอง และการปฏิบัติงาน 
- ล้างท าความสะอาดยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสัตว์น้ า ทั้งภายในและภายนอกห้องบรรจุสัตว์น้ า

ด้วยคลอรีน ขณะเข้าและออกจากฟาร์ม 
- ผู้ขับขี่ยานพาหนะบรรทุกสัตว์น้ า ต้องตรวจคัดกรองและสวมหน้ากากตลอดเวลาเช่นเดียวกับ

บุคลากรในฟาร์ม 

2.1.2 ชาวประมง... 
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 2.1.2 ชาวประมง/เรือประมง 
 - คนประจ าเรือทุกคนต้องผ่านการคัดกรองจากศูนย์แจ้งเข้า-ออก เรือประมงตามมาตรการของกรมประมง 
 - หมั่นท าความสะอาดส่วนที่สัมผัสกับสัตว์น้ าอยู่เสมอ 
 - สวมถุงมือและสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ทั้งการคัดเลือกสัตว์น้ า และการขนถ่าย   
สัตว์น้ าขึ้นฝั่ง 
 - ห้ามออกนอกสะพานปลา ท่าเทียบเรือ ขณะขนถ่ายสัตว์น้ าที่ท่าเทียบเรือหรือสะพานปลา 

2.2 ผู้ประกอบการกระบวนการล าเลียงและขนส่งสัตว์น  า 
 - ล้างและท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจับ ล าเลียง หรือขนส่งสัตว์น้ าก่อน-หลัง ใช้ทุกครั้ง 
 - ฉีดพ่น ท าความสะอาดยานพาหนะที่ใช้ในการล าเลียง หรือขนส่ง ก่อน-หลัง ทุกครั้ง โดยอาจประสาน 
กรมปศุสัตว์ หรือภาคเอกชนช่วยด าเนินการ พร้อมทั้งควบคุมมิให้มีการปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง 
 - เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการล าเลียง คัดแยก และขนส่งสัตว์น้ า ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือ 
และมีระยะห่างในการปฏิบัติงานในระยะที่เหมาะสม 

2.3 ผู้ประกอบการสะพานปลา (องค์การสะพานปลาน าร่อง) 
  - ปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยท่าเทียบเรือ สะพานปลา 
 - คัดกรองบุคลากรที่ท างานในพ้ืนที่ทุกราย เป็นประจ าทุกวัน 
 - ท าความสะอาดสถานที่ด้วยคลอรีนทุกวัน 
 - พาหนะบรรทุกสัตว์น้ าที่เข้า-ออก ต้องลงทะเบียน และฉีดพ่นด้วยคลอรีน โดยต้องท าความ
สะอาดทั้งภายในและภายนอกห้องบรรจุสัตว์น้ า ก่อนการบรรจุสินค้าสัตว์น้ า ต้องปิดประตูหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด 
 - บุคลากรที่สัมผัสกับสัตว์น้ าต้องล้างมือให้สะอาดก่อนสวมถุงมือ และต้องใส่หน้ากากอนามัยชนิด 
Surgical Mask ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

2.4 ผู้ประกอบการร้านค้า Modern Trade 
  - ปฏิบัติตามข้อก าหนดร้านค้าของสาธารณสุข 
 - ท าความสะอาดพาหนะที่ขนส่งสินค้า ณ จุดจอด ก่อนมีการขนถ่ายเข้าสู่ สถานประกอบการ 
ด้วยคลอรีน 
 - แยกสัตว์น้ าแต่ละประเภท ล้างท าความสะอาด และบรรจุในถุงพลาสติกก่อนวางบนน้ าแข็ง เพ่ือ
ลดการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์น้ า 
 - เตรียมถุงมือหรืออุปกรณ์จับสัตว์น้ าในระหว่างการจ าหน่าย 
 - สุ่มตรวจการปนเปื้อนของไวรัส COVID - 19 เป็นระยะตามความเหมาะสม 

2.5 ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น  าเพื่อการส่งออก 
 - ต้องตามมาตรฐาน GMP และ HACCP  
 - ผ่านการประเมินมาตรการปฏิบัติที่ดีตามมาตรการป้องกัน COVID - 19 ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขและกรมประมงร่วมกันก าหนดภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน (MoU) ลงนามเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563  
 
 ดังนั น ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปที่ก าหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการ
เพ่ิมเติมเฉพาะกิจที่กรมประมงก าหนด จะได้รับหนังสือรับรองการปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID - 19 จากกรมประมง เพ่ือยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป 



มาตรการเฉพาะกิจเพื่อสร้างความเชื่อม่ันส าหรับสินค้าประมงไทยท่ีส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
 
1. มาตรการเลือกซ้ือสินค้า 
 เลือกซื้อสินค้าสัตว์น้้าจากฟาร์มมาตรฐานตามที่กรมประมงก้าหนด หรือจากสะพานปลา แพปลา ที่กรมประมง 
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID - 19 
 
2. มาตรการด้านสาธารณสุข 
 เพ่ือการจัดการภาวะระบาดของ COVID - 19 ในข้อก้าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก้าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 1) 

 กรณีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
 1) มาตรการคัดกรองแรงงานในฟาร์ม  

 มีการคัดกรองแรงงานเพ่ือให้มั่นใจว่าแรงงานในฟาร์มปราศจากการติดเชื้อ COVID - 19 หากฟาร์มอยู่ในพ้ืนที่    
ที่มีความเสี่ยงสูง ใช้มาตรการตรวจโรค 100% และในฟาร์มท่ีอยู่ในพื้นท่ีๆความเสี่ยงต่้า ให้ตรวจโรคเป็นระยะๆ 
 2) มาตรการปฏิบัติตามแนวทางการการป้องกันโรค COVID - 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ต้องปฏิบัติตาม
อย่างเครง่ครัด เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมอื เป็นต้น 

 กรณีสะพานปลา ท่าเทียบเรือ 
1) มาตรการคัดกรองแรงงานในสะพานปลา ท่าเทียบเรือ 

มีการคัดกรองแรงงานเพ่ือให้มั่นใจว่าแรงงานปราศจากการติดเชื้อ COVID - 19 หากสะพานปลา ท่าเทียบเรือ 
อยู่ในพ้ืนที่ๆมีความเสี่ยงสูง ใช้มาตรการตรวจโรค 100% และในฟาร์มที่อยู่ในพ้ืนที่ๆความเสี่ยงต่้า ให้ตรวจโรคเป็นระยะๆ 
 2) มาตรการปฏิบัติตามแนวทางการการป้องกันโรค COVID - 19 ของกระทรวงสาธารณสุข 
 ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย 
ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และแจ้งหัวหน้างานทราบ ฯ 
 3) มาตรการท้าความสะอาดรถขนสินค้า อุปกรณ์ สถานประกอบการ ด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อ 
 
3. มาตรการเพิ่มเติมของกรมประมง 
 3.1. กระบวนการผลิต (ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า) 
     - ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ทบ.1 และต้องได้รับ
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจากกรมประมง 
  - บุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งภายในและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยง ผู้จับ หรือ
ผู้ท้าการคัดแยกสัตว์น้้าต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิ และป้องกันการเข้าออกฟาร์มอย่างรัดกุม โดยด้าเนินมาตรการ
ป้องกันตามแนวทางของกระทรวงสาธารณะสุข 
  - ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้ามาในฟาร์มสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างในการท้างาน หมั่นล้างมือบ่อย  ๆ
  - ล้างอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งาน 
  - หลังจับสัตว์น้้าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท้าความสะอาดตัวเองทันท ี

 
 

3.2 กระบวนการ... 
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  3.2. กระบวนการล้าเลียงและขนส่งสัตว์น้้า 
 - ล้างและท้าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับ ล้าเลียง หรือขนส่งสัตว์น้้า ก่อน-หลัง ใช้ทุกครั้ง 
 - มีการฉีดพ่น ท้าความสะอาดยานพาหนะที่ใช้ในการล้าเลียง หรือขนส่ง ก่อน -หลัง ทุกครั้งพร้อมทั้ง
ควบคุมมิให้มีการปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง 
 - เจ้าหน้าที่ที่ด้าเนินการล้าเลี้ยง คัดแยก และขนส่งสัตว์น้้า ต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือ 
และมีระยะห่างในการปฏิบัติงานในระยะที่เหมาะสม 
 3.3 กระบวนการน้าเข้าสู่ตลาด สถานที่แปรรูป และสถานประกอบการซื้อขายสัตว์น้้า 
 - ตลาด สถานที่แปรรูป และสถานประกอบการซื้อขายสัตว์น้้า ต้องมีกระบวนการคัดกรองบุคลากรที่
ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เข้าออกสถานที่นั้นๆ เช่นเดียวกันกับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ก่อนที่จะน้าสินค้าเข้าสู่
สถานประกอบการ 
 - ด้าเนินการบรรจุสัตว์น้้าที่จะน้าสู่ตลาด สถานที่แปรรูป และสถานประกอบการซื้อขายสัตว์น้้า ด้วยถุง
พาสติกอย่างมิดชิด เพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์น้้าสัมผัสกับน้้าแข็งโดยตรง 
 - มีการฉีดพ่น ท้าความสะอาดยานพาหนะที่ใช้ในการล้าเลียง หรือขนส่ง ก่อนน้าเข้าสู่ตลาด สถานที่
แปรรูป และสถานประกอบการซื้อขายสัตว์น้้า ทุกครั้ง 
 - มีการท้าความสะอาดสถานที่ในการจ้าหน่ายสินค้า ให้สะอาดปราศจากเชื้อไวรัส COVID - 19 เป็นประจ้า 
 - ท้าการสุ่มตรวจเชื้อไวรัส COVID - 19 จากสินค้าสัตว์น้้าที่น้าเข้ามา พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
น้้าแข็ง เป็นต้น  
 - ระหว่างการขนย้ายสินค้าสัตว์น้้าต้องถูกปิดให้มิดชิด เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอก เมื่อถึงด่านสินค้าสัตว์น้้าทั้งด่านต้นทาง และด่านปลายทาง ต้องท้าการฉีดพ่นน้้ายาฆ่าเชื้อยานพาหนะให้ทั่ว
บริเวณท่ีบรรทุกสินค้า  
 3.4. ผู้บริโภค 
 - แนะน้าให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุก หมั่นล้างมือ และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณะสุขอย่างเข้มงวด 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              
 

หนังสือรับรอง 
การปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมเตมิเฉพาะกิจในการปองกันการปนเปอน               

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
สําหรับสะพานปลา ทาเทียบเรือ 

 
      เลขท่ีหนังสือรับรอง ……..  

 

           หนวยงาน  :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 

I.  ช่ือและท่ีอยูสถานประกอบการ 

………… (ช่ือสถานประกอบการ)………..   

………………(ท่ีอยูสถานประกอบการ)……………… 

 

II.  เง่ือนไขการรับรอง 

1. ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข เพ่ือการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 

ในขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) ของกระทรวงสาธารณสุข ในสวนท่ีเกี่ยวของ  

2. ปฏิบัติตามมาตรฐานดาน การปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมเติมเฉพาะกิจในการปองกันการปนเปอน               
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สําหรับสะพานปลา ทาเทียบเรือ ของกรมประมง  

 

ใหไว ณ วันท่ี ..........…              มีอายุถึงวันท่ี ….. 

 

............................................... 
(ช่ือ-นามสกุล) 

(ตําแหนง) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              
 

หนังสือรับรอง 
การปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมเตมิเฉพาะกิจในการปองกันการปนเปอน               

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
สําหรับ Modern Trade 

 
      เลขท่ีหนังสือรับรอง ……..  

 

           หนวยงาน  :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 

I.  ช่ือและท่ีอยูสถานประกอบการ 

………… (ช่ือสถานประกอบการ)………..   

………………(ท่ีอยูสถานประกอบการ)……………… 

 

II.  เง่ือนไขการรับรอง 

1. ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข เพ่ือการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 

ในขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) ของกระทรวงสาธารณสุข ในสวนท่ีเกี่ยวของ  

2. ปฏิบัติตามมาตรฐานดาน การปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมเติมเฉพาะกิจในการปองกันการปนเปอน               
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สําหรับ Modern Trade ของกรมประมง 

 

ใหไว ณ วันท่ี ..........…              มีอายุถึงวันท่ี ..… 

 

............................................... 
(ช่ือ-นามสกุล) 

(ตําแหนง) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              
 

หนังสือรับรอง 
การปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมเตมิเฉพาะกิจในการปองกันการปนเปอน               

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
สําหรับฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

 
      เลขท่ีหนังสือรับรอง ……..  

 

           หนวยงาน  :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 

I.  ช่ือและท่ีอยูสถานประกอบการ 

………… (ช่ือสถานประกอบการ)………..   

………………(ท่ีอยูสถานประกอบการ)……………… 

 

II.  เง่ือนไขการรับรอง 

1. ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข เพ่ือการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 

ในขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) ของกระทรวงสาธารณสุข ในสวนท่ีเกี่ยวของ  

2. ปฏิบัติตามมาตรฐานดาน การปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมเติมเฉพาะกิจในการปองกันการปนเปอน               
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สําหรับฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ําของกรมประมง  

 

ใหไว ณ วันท่ี ..........…              มีอายุถึงวันท่ี ..… 

 

............................................... 
(ช่ือ-นามสกุล) 

(ตําแหนง) 
 



  

              
 

การปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมเตมิเฉพาะกิจในการปองกันการปนเปอน               
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

สําหรับเรือประมง 

 
 

      เลขท่ีหนังสือรับรอง ……..  

 

           หนวยงาน  :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 

I.  ช่ือและท่ีอยูสถานประกอบการ 

………… (ช่ือสถานประกอบการ)………..   

………………(ท่ีอยูสถานประกอบการ)……………… 

 

 

II.  เง่ือนไขการรับรอง 

1. ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข เพ่ือการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 

ในขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) ของกระทรวงสาธารณสุข ในสวนท่ีเกี่ยวของ  

2. ปฏิบัติตามมาตรฐานดาน การปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมเติมเฉพาะกิจในการปองกันการปนเปอน               
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สําหรับเรือประมงของกรมประมง  

 

ใหไว ณ วันท่ี ..........…              มีอายุถึงวันท่ี ..… 

 

............................................... 
(ช่ือ-นามสกุล) 

(ตําแหนง) 
 



  

                   
 

COVID – 19 Prevention Best Practice 
for exported food products originating in Thailand 

 
Reference Number ……..  

Competent Authority  :  Ministry of Agriculture and Cooperatives 

Inspection Department :  Department of Fisheries 
 

I.  Name and official approval number of establishment 

……(name of establishment)…...  (Approval Number ………….) 

……(address of establishment)…… 

 

II.  Type of Operation 

…… (Sample: Canned Sardinella, Canned mackerel)…….. 

 

III.  Attestation 

1. The Department regularly inspects manufacturing practices, hygiene and 
personnel disease control program implementation 

2. The Department, therefore, verified that the processor is operating under    
best practice infection control programs for COVID-19 in accordance with      
the regulation of Ministry of Public Health 

Done at Bangkok, Thailand 

on ...(date)…       Valid until ...(date)… 

 

 

............................................... 
(name) 

(position) 
 




