
ระเบียบกรมประมง 
ว่าดว้ยการขอหนงัสือรบัรองสุขภาพสัตวน์ ้าเพื่อการส่งสตัวน์ ้าออกนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ.  2564 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้า  
เพื่อการส่งสัตว์น ้าออกนอกราชอาณาจักรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น   

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  90  (6)  แห่งพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อธิบดีกรมประมง  จึงออกระเบียบก้าหนดขั นตอนและวิธีปฏิบัติในการออกหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตว์น ้าเพื่อการส่งสัตว์น ้าออกนอกราชอาณาจักรไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้า
เพื่อการส่งสัตว์น ้าออกนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้าเพ่ือการส่งสัตว์น ้า  

ออกนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  2557  ลงวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2557 
(2) ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้าเพ่ือการส่งสัตว์น ้า  

ออกนอกราชอาณาจักร  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  ลงวันที่  2  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 
ข้อ 4 ในระเบียบนี  
“เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ  

สังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้า  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้าสงขลา  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งภูเก็ต  หรือเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหน่วยงานนั น   

“เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุมัติ”  หมายความว่า  หัวหน้าหน่วยงานที่รับค้าขอ 
“ผู้มีอ้านาจลงนาม”  หมายความว่า  อธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมาย   
“ระบบ”  หมายความว่า  ระบบออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้าเพ่ือการส่งสัตว์น ้า 

ออกนอกราชอาณาจักร 
“สถานประกอบการส่งออกสัตว์น ้า”  หมายความว่า  สถานประกอบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

เพ่ือการส่งออก  (สอ.  3)  หรือสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น ้าเพ่ือการส่งออก  (สอ.  4)  หรือ  
คอมพาร์ตเมนต์สัตว์น ้าเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร  (คพ.) 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



“สัตว์น ้า”  หมายความว่า  สัตว์น ้าตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  แต่ไม่รวมถงึ
สาหร่ายทะเลและพันธุ์ไม้น ้า  ที่มาจากสถานประกอบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าเพ่ือการส่งออก  (สอ.  3)  
หรือสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น ้าเพ่ือการส่งออก  (สอ.  4)  หรือคอมพาร์ตเมนต์สัตว์น ้าเพ่ือการ
ส่งออกนอกราชอาณาจักร  (คพ.)  หรือจากแหล่งที่มาตามที่ระบุในระเบียบกรมประมง  เรื่อง   การขอ
หนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์น ้าส้าหรับส่งออกสัตว์น ้าเพ่ือการบริโภคไปประเทศแคนาดา  พ.ศ.  2556  
หรือตามที่กรมประมงประกาศก้าหนด   

“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้าที่กรมประมงออกให้เพ่ือการ 
ส่งสัตว์น ้านั นออกนอกราชอาณาจักร  และให้หมายความรวมถึงแบบหนังสือรับรองของประเทศคู่ค้า  
หรือหนังสือราชการที่แนบไปพร้อมหนังสือรับรองด้วย  ทั งนี   ไม่รวมถึงเอกสารที่ได้รับการร้องขอ  
ให้รับรองโดยผู้ยื่นค้าขอ  เช่น  ใบก้ากับสินค้าสัตว์น ้า  ( Invoice)  หรือรายการบรรจุสินค้าสัตว์น ้า   
(Packing  list)  เป็นต้น 

“ผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอ”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้ยื่นค้าขอ 
“ผู้ยื่นค้าขอ”  หมายความว่า  ผู้ยื่นค้าขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้าเพ่ือการส่งสัตว์น ้า 

ออกนอกราชอาณาจักร 
ขอ้ 5 ให้กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้า  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการ 

ให้เป็นไปตามระเบียบนี  
ข้อ ๖ ผู้ยื่นค้าขอตามระเบียบนี ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี  
(1) ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น ้า  หรือเป็นผู้ที่ได้ขึ นทะเบียน

ผู้ประกอบการด้านการประมง  (ทบ.  2)  ประเภทผู้น้าเข้า  - ส่งออกสัตว์น ้า  และทะเบียนดังกล่าว 
ยังไม่หมดอายุ  โดยมีอายุไม่น้อยกว่า  15  วัน 

(2) เป็นผู้ เคยต้องค้าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท้าผิดปลอมเอกสารเกี่ยวกับการขอและ 
การออกหนังสือรับรองตามระเบียบฉบับนี   ยังไม่ถึงหนึ่งปีนับแต่วันที่มีค้าพิพากษาถึงที่สุด 

(3) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพ่ือรับรองความถูกต้องของเอกสารหนังสือรับรอง  
ตามระเบียบนี จากหน่วยงานของประเทศผู้น้าเข้า  โดยมีพฤติการณ์หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ยื่นค้าขอ
หรือตัวแทนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท้าความผิดเกี่ยวกับเอกสารหนังสือรับรองส้าหรับ
สัตว์น ้าที่ส่งออกไปประเทศดังกล่าว 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ยื่นค้าขอหนังสือรับรองที่ประสงค์จะส่งออกสัตว์น ้า 
เพื่องานวิจัย  นิทรรศการ  หรือประกวด 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๗ ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี   และมีอ้านาจวินิจฉัยปัญหาอุปสรรค
หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี   หรือก้าหนดให้ผ่อนผันการบังคับใช้ส่วนใด ๆ  ของระเบียบนี 
ส้าหรับกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีก็ได้  การวินิจฉัยของอธิบดีกรมประมงให้ถือเป็นที่สุด   

หมวดที่  1 
การยื่นค้าขอเปน็ผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอหนงัสือรับรอง 

 
 

ข้อ 8 ผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองต้องยื่นค้าขอเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอ  ตามแบบ  กปม.สส.  1 - 1  
แนบท้ายระเบียบนี   พร้อมแนบหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค้าขอ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ยื่นค้าขอหนังสือรับรองที่ประสงค์จะส่งออกสัตว์น ้าเพ่ืองานวิจัย  
นิทรรศการ  หรือประกวด 

ส่วนที ่ 1 
การยื่นค้าขอเปน็ผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอหนงัสือรับรอง 

ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอ 
 
 

ข้อ 9 การยื่นค้าขอตามข้อ  8  ให้ยื่นค้าขอต่อหน่วยงานกรมประมง  ดังต่อไปนี  
(๑) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้า   
(๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้าสงขลา  กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้า 
(๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งภูเก็ต  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง

สัตว์น ้าชายฝั่ง 
(๔) หน่วยงานกรมประมง  ตามที่กรมประมงประกาศก้าหนด 
ข้อ  10 เมื่อได้รับค้าขอเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอหนังสือรับรอง  ตามข้อ  8  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอ

ด้าเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค้าขอและเอกสารหรือหลักฐาน  ภายใน  1  วันท้าการ 
กรณีที่ค้าขอเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอหนังสือรับรองมีเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน   

ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอแก้ไขเพ่ิมเติมค้าขอ  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอก้าหนด   

กรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค้าขอ  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าค้าขอนั นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้นก้าหนดระยะเวลาดังกลา่ว  
และให้เจ้าหน้าผู้รับค้าขอที่แจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการอื่นใดให้ผู้ยื่นค้าขอทราบ 

ข้อ  11 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอได้ตรวจสอบค้าขอตามข้อ  8  และเห็นว่าเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอเสนอความเห็นต่อเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุมัติ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอ  และจัดส่งค้าขอและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค้าขอมายังกองวิจัยและ
พัฒนาสุขภาพสัตว์น ้า  ภายใน  3  วันท้าการ  ตามวิธีการที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้าก้าหนด 

้หนา   ๓
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ข้อ  12 เมื่อกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้ าได้รับข้อมูลผู้ยื่นค้าขอตามข้อ  11   
ให้ด้าเนินการน้ารายชื่อผู้ย่ืนค้าขอเข้าในระบบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้า 

เมื่อได้ด้าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้าแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ
ทราบว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอหนังสือรับรอง  ภายใน  2  วันท้าการ 

ส่วนที ่ 2 
การยื่นค้าขอเปน็ผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอหนงัสือรับรอง 

ทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์
 
 

ข้อ  13 การยื่นค้าขอเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอหนังสือรับรองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่น
ค้าขอด้าเนินการส่งข้อมูลค้าขอและเอกสารประกอบการยื่นค้าขอมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
aahrdd@fisheries.go.th 

ข้อ  14 ให้น้าความในข้อ  10  ข้อ  11  และข้อ  12  มาใช้บังคับกับการยื่นค้าขอ 
เป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอหนังสือรับรองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม 

ส่วนที ่ 3 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผูม้ีสทิธิ์ยื่นคา้ขอหนงัสือรับรอง 

 
 

ข้อ  15 ในระหว่างที่เป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอหนังสือรับรอง  หากปรากฏว่าข้อมูลของผู้ยื่นค้าขอ
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแตกต่างไปจากข้อมูลที่ได้ยื่นค้าขอไว้  ให้ผู้ยื่นค้าขอแจ้งหน่วยงานที่เคยยื่นค้าขอไว้ 
ตามข้อ  9  ตามแบบ  กปม.สส.  1 - 2  แนบท้ายระเบียบนี   พร้อมแนบหรือแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอตรวจสอบว่ายังมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอหนังสือรับรองตามข้อ  7  
หรือไม่  และเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยื่นค้าขอยังมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอ
หนังสือรับรอง  ก็ให้ด้าเนินการส่งข้อมูลมายังกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้า  เพ่ือด้าเนินการแก้ไขข้อมูล 
ผู้ยื่นค้าขอในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอต่อไป 

ในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอตรวจสอบแล้วเห็นว่า  ผู้ยื่นค้าขอเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ยื่นค้าขอ   
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอคืนค้าขอให้แก่ผู้ยื่นค้าขอ 

หมวดที่  2 
การขอหนังสือรบัรองสุขภาพสัตว์น า้ 

 
 

ข้อ  16 ผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอหนังสือรับรองที่ประสงค์จะยื่นค้าขอหนังสือรับรองให้ยื่นค้าขอ  
ผ่านระบบหรือยื่นค้าขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอ  ตามแบบค้าขอ  กปม.สส.  1 - 3  แนบท้ายระเบียบนี   
พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นขอหนังสือรับรอง  ดังต่อไปนี  

(1) ใบก้ากับสินค้าสัตว์น ้า  (Invoice) 
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(2) กรณีเป็นชนิดสัตว์น ้าที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดตามบัญชีแนบท้าย  ๑  ท้ายระเบียบนี   
ต้องแนบหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น ้า  (จ.ส.น.  2)  หนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น ้า  
(จ.ส.น.  3)  หนังสือก้ากับการซื อขายลูกพันธุ์สัตว์น ้าที่ได้จากการเพาะเลี ยง  (AFPD)  หรือหนังสือก้ากับ
การซื อขายสัตว์น า้และผลิตภัณฑ์สัตวน์ ้าที่ได้จากการเพาะเลี ยง  (APPD)  แล้วแต่กรณี  หรือหนังสือกา้กบั
การจ้าหน่ายสัตว์น ้าหรือหนังสือก้ากับการซื อขายสัตว์น ้าที่กรมประมงก้าหนด   

(3) กรณีผู้ยื่นค้าขอมีความประสงค์ขอการรับรองสถานะปลอดโรคเพ่ิมเติมนอกเหนือจากโรค
ที่กรมประมงเฝ้าระวัง  ให้แสดงรายงานผลการวิเคราะห์โรคสัตว์น ้าที่สอดคล้องกับข้อก้าหนดของประเทศคู่ค้า
จากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น ้าตามบัญชีแนบท้าย  2  ท้ายระเบียบนี  

(4) กรณีมอบอ้านาจให้ผู้อื่นมายื่นค้าขอแทนให้แนบหนังสือมอบอ้านาจและส้าเนา 
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจ 

การยื่นค้าขอหนังสือรับรองผ่านระบบ  ให้ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการส่งข้อมูลค้าขอและเอกสาร
ประกอบการยื่นค้าขอเข้ามาในระบบ 

ให้น้าความในข้อ  9  มาใช้บังคับกับสถานที่ในการยื่นค้าขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอตามข้อนี   
โดยอนุโลม 

ข้อ  17 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอได้รับค้าขอตามข้อ  16  แล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของค้าขอและเอกสารหรือหลักฐานตามค้าขอ  และให้ด้าเนินการ  ดังนี  

(๑) หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน  หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ประเทศคู่ค้าก้าหนด  ให้แจ้ง  
ผู้ยื่นค้าขอทราบเพื่อท้าการแก้ไขให้ถูกต้องและยื่นค้าขอใหม่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอก้าหนด   

กรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค้าขอ  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าค้าขอนั นเป็นอันยกเลิกนับแต่วนัที่พ้นก้าหนดระยะเวลาดังกลา่ว  
และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการอื่นใดให้ผู้ยื่นค้าขอทราบ 

(2) หากเห็นว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วน  และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ประเทศคู่ค้าก้าหนดให้
ด้าเนินการจัดท้าหนังสือรับรองตามแบบ  กปม.สส.  2  หรือ  กปม.สส.  3  หรือ  กปม.สส.  4  หรือ  
กปม.สส.  5  หรือ  กปม.สส.  6  ท้ายระเบียบนี   เพื่อเสนอผู้มีอ้านาจลงนามพิจารณาลงนาม 

ส้าหรับการออกหนังสือรับรองตามแบบ  กปม.สส.  4  ให้ด้าเนินการออกหนังสือรับรอง  
พร้อมด้วยเอกสารที่ประเทศคู่ค้าก้าหนดซึ่งอยู่ในขอบข่ายการรับรองของกรมประมง 

ข้อ  18 หนังสือรับรองตามหมวดนี   ให้มีอายุการรับรอง  ดังต่อไปนี  
(1) หนังสือรับรอง  กปม.สส.  2  หรือ  กปม.สส.  3  หรือ  กปม.สส.  5  หรือ  กปม.สส.  6  

ให้มีอายุการรับรอง  10  วัน  นับแต่วันออกหนังสือรับรอง   
(2) หนังสือรับรอง  กปม.สส.  4  ที่ประกอบดว้ยแบบหนังสือรับรองของประเทศคูค่้าจะมีอายุ

การรับรองไม่เกิน  10  วัน  หรือตามที่ประเทศคู่ค้าก้าหนด 
ข้อ  19 การพิจารณาออกหนังสือรับรองให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี  
(1) กรณีส่งออกสัตว์น ้าชนิดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดตามบัญชีแนบท้าย  1  ท้ายระเบียบนี   

หรือตามที่กรมประมงประกาศก้าหนด  สัตว์น ้านั นต้องมาจากสถานประกอบการที่ขึ นทะเบียน  
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สถานประกอบการส่งออกสัตว์น ้ากับกรมประมง  และสถานประกอบการดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรอง
สุขอนามัยสถานประกอบการและสุขภาพสัตว์น ้าจากกรมประมงอย่างต่อเนื่อง  เป็นเวลา  2  ปีขึ นไป  
หรือเป็นไปตามข้อก้าหนดของประเทศคู่ค้า   

(2)  กรณีส่งออกสัตว์น ้าที่ไม่ใช่ชนิดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดตามบัญชีแนบท้าย  1   
ท้ายระเบียบนี   หรือตามที่กรมประมงประกาศก้าหนด  สัตว์น ้านั นต้องมาจากสถานประกอบการ 
ที่ขึ นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น ้ากับกรมประมง  และสถานประกอบการดังกล่าวจะต้อง
ได้รับการรับรองสุขอนามัยสถานประกอบการและสุขภาพสัตว์น ้าจากกรมประมงอย่างต่อเนื่อง  เป็นเวลา  
6  เดือนขึ นไป  หรือเป็นไปตามข้อก้าหนดของประเทศคู่ค้า 

หมวดที่  3 
การขอหนังสือรบัรองสุขภาพสัตว์น า้เพื่องานวิจัย  นทิรรศการ  หรือประกวด 

 
 

ข้อ  20 ผู้ใดประสงค์จะส่งออกสัตว์น ้าเพ่ืองานวิจัย  นิทรรศการ  หรือประกวด  ให้ยื่นค้าขอ
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอ  ตามแบบค้าขอ  กปม.สส.  1 - 3  แนบท้ายระเบียบนี   พร้อมแนบเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบการยื่นขอหนังสือรับรอง  ดังต่อไปนี  

(1) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าส่งออกสัตว์น ้าเพ่ือการวิจัย  นิทรรศการ  หรือประกวด  
เช่น  หลักฐานยืนยันจากหน่วยงานประเทศคู่ค้าที่ร่วมวิจัย  หรือหน่วยงานที่จัดงานนิทรรศการ  หรือ
หน่วยงานที่จัดการประกวด  เป็นต้น 

(2) รายงานผลการทดสอบโรคสัตว์น ้าที่สอดคล้องกับขอ้ก้าหนดของประเทศคู่ค้าจากห้องปฏิบัตกิาร 
ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น ้า  กรณีผู้ยื่นค้าขอไม่ได้น้าสัตว์น ้ามาจากสถานประกอบการส่งออกสัตว์น ้า  
ที่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์น ้าของกรมประมง  หรือแล้วแต่กรณี 

ให้น้าความในข้อ  9  มาใช้บังคับกับสถานที่ในการยื่นค้าขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอตามข้อนี  
โดยอนุโลม 

ข้อ  21 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอได้รับค้าขอตามข้อ  20  แล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของค้าขอและเอกสารหรือหลักฐานตามค้าขอ  และให้ด้าเนินการ  ดังนี  

(๑) หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้แจ้งผู้ยื่นค้าขอทราบเพ่ือท้าการแก้ไขให้ถูกต้องและ  
ยื่นค้าขอใหม่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอก้าหนด   

กรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค้าขอ  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน  ให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าค้าขอนั นเป็นอันยกเลิกนับแต่วนัที่พ้นก้าหนดระยะเวลาดังกลา่ว  
และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการอื่นใดให้ผู้ยื่นค้าขอทราบ 

(2) หากเห็นว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วน  ให้ด้าเนินการจัดท้าหนังสือรับรองตามแบบ  กปม.สส.  7  
ท้ายระเบียบนี   หรือแบบหนังสือรับรองตามที่ประเทศคู่ค้าก้าหนด  เพ่ือเสนอผู้มีอ้านาจลงนาม 
พิจารณาลงนาม 
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ข้อ  22 การพิจารณาออกหนังสือรับรองตามหมวดนี   ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของประเทศคู่ค้า  
และอยู่ในขอบข่ายการรับรองของกรมประมง 

ข้อ  23 หนังสือรับรองตามหมวดนี   ให้มีอายุการรับรอง  10  วัน  นับแต่วันออกหนังสือรับรอง 

หมวดที่  4 
การงดออกหนังสือรบัรอง 

 
 

ข้อ  24 เมื่อปรากฏเหตุหรือปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี   ให้กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้า 
รายงานต่ออธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย  เพ่ือพิจารณางดการออกหนังสือรับรอง 
ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอ  เป็นระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี  นับแต่วันที่ตรวจพบ   

(๑) เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอตรวจพบว่าผู้ยื่นค้าขอ  ใช้หรือเคยใช้เอกสารปลอมประกอบการ
ยื่นค้าขอหนังสือรับรอง 

(๒) แหล่งที่มาของสัตว์น ้าที่ส่งออกหรือส่งออกไปก่อนหน้าไม่ได้มาจากสถานประกอบการ
ส่งออกสัตว์น ้าตามที่แจ้งไว้ในการยื่นขอหนังสือรับรอง 

(3) สัตว์น ้าที่ส่งออกมีชนิด  ปริมาณ  และจ้านวนบรรจุภัณฑ์เกินกวา่ที่ระบุไวใ้นหนงัสือรับรอง
ตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารด่านตรวจประมงเขตหรือเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมง  หรือประเทศคู่ค้า
รายงาน 

(4) ผู้รับหนังสือรับรองกระท้าการหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท้าการแอบอ้างหรือน้าหนังสือรับรอง 
ตามระเบียบนี ไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบหรือโดยไม่สุจริต 

(5) ได้รับเบาะแสการใช้หนังสือรับรองปลอมเพ่ือส่งสัตว์น ้าออกนอกราชอาณาจักร 
จากประเทศคู่ค้า 

(6) เหตุอื่น ๆ  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น ้าของประเทศ  เช่น  การได้รับแจ้ง 
จากประเทศคู่ค้ากรณีตรวจพบโรคในสินค้าที่กรมประมงออกหนังสือรับรอง  เป็นต้น 

ให้น้ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการงดออกหนั งสือรับรอง 
โดยอนุโลม 

ข้อ  25 ในการปฏิบัติตามระเบียบนี   ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารด่านตรวจประมงหรือเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจประมง  ตรวจความถูกต้องของชนิดสัตว์น ้า  ปริมาณสัตว์น ้า  และจ้านวนบรรจุภัณฑ์  แล้วแต่กรณี   
ที่จะส่งออกกับรายการที่ปรากฏในหนังสือรับรอง  หากตรวจแล้วพบว่าชนิดสัตว์น ้า  ปริมาณสัตว์น ้า  
หรือจ้านวนบรรจุภัณฑ์ที่จะส่งออกเกินกว่าที่ระบุในหนังสือรับรอง  ให้ด่านตรวจประมงแจ้งมายังกองวิจยั
และพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้าโดยเร็ว  และให้เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้าด้าเนินการตามข้อ  24   

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  26 ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองตามระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพ
สัตว์น ้าเพ่ือการส่งสัตว์น ้าออกนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  2557  ลงวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2557  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก่อนวันที่ระเบียบนี ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ นอายุ 

บรรดาค้าขอต่าง ๆ  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี มีผลใช้บังคับ  ให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการ
ตามระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้าเพ่ือการส่งสัตว์น ้าออกนอกราชอาณาจักร  
พ.ศ.  2557  ลงวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2557  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ให้ผู้ที่ได้ยื่นค้าขอและได้รับหนงัสือรับรองตามระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการขอหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตว์น ้าเพ่ือการส่งสัตว์น ้าออกนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  2557  ลงวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2557  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ด้าเนินการยื่นแบบค้าขอเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นค้าขอหนังสือรับรองใหม่ทั งหมด  เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบนี  

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  7  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

บัญชา  สุขแกว้ 
รองอธิบดีกรมประมง  รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๘
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