ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการนํากุง้ ทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ.2553
โดยที่ปัจจุบนั ได้มีการแพร่ ระบาดของโรคในกุง้ ทะเลหลายชนิ ด ดังนั้น เพื่อเป็ นการควบคุมและป้ องกัน
การแพร่ ระบาดของโรค อธิ บดีกรมประมงจึงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนํากุง้ ทะเลเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า " ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการนํากุง้ ทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ถดั จากวันที่ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
(1) กุง้ ทะเล หมายความว่า กุง้ ขาว กุง้ ฟ้า กุง้ กุลาดํา และกุง้ ทะเลอื่นตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
(2) ผูร้ ับอนุญาต หมายความว่า ผูไ้ ด้รับหนังสื ออนุญาตให้นาํ สัตว์น้ าํ บางชนิ ดเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยืน่ คําขอและการอนุญาตนําสัตว์น้ าํ บางชนิ ดเข้าในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547
(3) หนังสื ออนุญาต หมายความว่า หนังสื ออนุญาตให้นาํ สัตว์น้ าํ บางชนิ ดเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขอและการอนุญาตนําสัตว์น้ าํ บางชนิ ดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 บท
ทัว่ ไป
ข้อ 4 นอกจากที่กาํ หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ผูท้ ี่ประสงค์จะนํากุง้ ทะเลเข้ามาในราชอาณาจักรดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
(1) การนําเข้ากุง้ กุลาดําให้ปฏิบตั ิตามระเบีบกรมประมงว่าด้วยการยืน่ คําขออนุญาตนําสัตว์น้ าํ บางชนิ ดเข้า
มาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547
(2) การนํา เข้า กุ้ง ขาวให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บกรมประมงว่า ด้ว ยการนํา เข้า และการขึ้ น ทะเบี ย นฟาร์ ม
เพาะเลี้ยงกุง้ ขาว เพื่อการเพาะพันธุ์และปรับปรุ งสายพันธุ์ พ.ศ. 2547
(3) การนําเข้ากุง้ ฟ้าให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการนําเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์ มเพาะเลี้ยง
กุง้ ขาว เพื่อการเพาะพันธุ์และปรับปรุ งสายพันธุ์ พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม
ทั้ง นี้ ในการยื่ น คํา ขออนุ ญ าตนํา เข้า กุ้ง ฟ้ า กรมประมงจะพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ นํา เข้า เฉพาะเพื่ อ การ
ศึกษาวิจยั โดยมีโครงการศึกษาวิจยั ประกอบการขออนุญาตการขออนุญาตนําเข้ากุง้ ทะเลมีชีวิต
ข้อ 5 การขอนําเข้ากุง้ ทะเลมีชีวิตให้ผยู ้ นื่ คําขอแนบหนังสื อรับรอง อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) สําเนาหนังสื อรั บรองหนังสื อรั บ รองการปลอดเชื้ อ SPF (Specific Pathogenic Free) จากหน่ วยงาน
ของรัฐที่มีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมายหรื อจากห้องปฏิบตั ิการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย
ของประเทศที่ส่งออกซึ่ งแสดงว่า กุง้ ทะเลที่นาํ เข้าปลอดเชื้อ โดยผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์และเลี้ยงในฟาร์ มที่มี
ระบบ Biosecure ซึ่ ง ได้มี ก ารเฝ้ าระวัง โรคเป็ นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 2 ปี โดยไม่ พ บว่ามี การตายที่ ผิดปกติ ใน
ระยะเวลา 3 เดื อน ก่ อนส่ งออกและรั บรองการปลอดเชื้ อ SPF (Specific Pathogenic Free)โดยใช้การตรวจด้วย
เทคนิค PCR หรื อตรวจตามวิธีที่ OIE กําหนดโดยมีรายชื่อโรค ดังต่อไปนี้
1. โรคจุดขาว (WSSV, White Spot, Syndrome Virus)
2. โรคหัวเหลือง (YHV, Yellowhead Virus)
3. โรคทอร่ า (TSV, Taura Syndrome Virus)
4. โรคแคระแกรน (IHHNV, Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus)
5. โรคไอเอ็มเอ็น (IMN, Infectilous Myonecrosis)
6. โรคอื่นตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
(2) ลําเนาหนังสื อรับรองสุขภาพสัตว์น้ าํ ซึ่งมีขอ้ ความเป็ นภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยหน่วยงานผูร้ ับ
ผิดขอบของรัฐบาลประเทศผูส้ ่ งออก หรื อจากห้องปฏิบตั ิการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ โดยมี
รายชื่อโรค ดังต่อไปนี้
1. โรคจุดขาว (WSSV, White Spot, Syndrome Virus)
2. โรคหัวเหลือง (YHV. Yellowhead Virus)
3. โรคทอร่ า (TSV, Taura Syndrome Virus)
4. โรคแคระแกรน (IHHNV, Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus)
5. โรคไอเอ็มเอ็น (IMN, Infectilous Myonecrosis)
6. โรคอื่นตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
ในกรณี น้ ี ให้เจ้าหน้าที่พิจารณากักกันเพื่อพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 6 เพื่อประโชน์ในการพิจารณาคําขออนุ ญาตนําเข้ากุ้งทะเลมี ชีวิต หากผูย้ ื่นคําขอไม่อาจนําหนังสื อ
รับรองสุ ขภาพสัตว์น้ าํ มาประกอบคําขออนุญาตได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ในการยื่นคําขออนุญาตนําเข้ากุง้ ทะเลมีชีวิตที่ได้มาจากธรรมชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กกั กันเพื่อ
พิสูจน์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) ในการยื่นคําขออนุญาตนําเข้ากุง้ ทะเลมีชีวิตที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินการออกหนังสื ออนุญาตให้แก่ผยู ้ นื่ คําขอการขออนุญาตนําเข้ากุง้ ทะเลไม่มีชีวิต

ข้อ 7 สําเนาหนังสื อรับรองสุ ขภาพสัตว์น้ าํ ซึ่ งมีขอ้ ความเป็ นภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยหน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผูส้ ่ งออก หรื อจากห้องปฏิบตั ิการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
โดยมีรายชื่อโรค ดังต่อไปนี้
1. โรคจุดขาว (WSSV, White Spot, Syndrome Virus)
2. โรคหัวเหลือง (YHV, Yellowhead Virus)
3. โรคทอร่ า (TSV, Taura Syndrome Virus)
4. โรคแคระแกรน (IHHNV, Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus)
5. โรคไอเอ็มเอ็น (IMN, Infectilous Myonecrosis)
6. โรคอื่นตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
เว้นแต่กรณี ที่เป็ นซากหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดขอกุง้ ทะเลไม่มีชีวิตซึ่ งโดยสภาพแล้วไม่อาจมีโรคระบาด
ได้
ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคําขออนุญาตนําเข้ากุง้ ทะเลไม่มีชีวิต หากผูย้ นื่ คําขอไม่อาจนําหนังสื อ
รับรองสุ ขภาพสัตว์น้ าํ มาประกอบคําขออนุญาตได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ในการยืน่ คําขออนุญาตนําเข้ากุง้ ทะเลไม่มีชีวิตที่ได้มาจากธรรมชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สุ มตัวอย่างทะเลที่ประสงค์จะขออนุญาตนําเข้าตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการตรวจสอบและสุ่ มเก็บตัวอย่าง
สิ นค้าประมง พ.ศ. 2553
(2) ในการยื่นคํา ขออนุ ญาตนํา เข้า กุ้ง ทะเลไม่ มี มี ชี วิ ตที่ ไ ด้ม าจากการเพาะเลี้ ย ง ห้า มมิ ใ ห้
พนักงานเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการออกหนังสื ออนุญาตให้แก่ผยู ้ นื่ คําขอการควบคุม
ข้อ 9 เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันโรคระบาด ในกรณี พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ าํ มีเหตุ
อันควรสงสัยว่ากุง้ ทะเลที่ขออนุญาตนําเข้าอาจมีเชื้อโรคระบาดหรื อมาจากแหล่งที่มีเชื้อโรคระบาด แม้วา่ ผูย้ ื่นคํา
ขอหนัง สื อ อนุ ญ าตจะนํา หนัง สื อ รั บ รองสุ ข ภาพสั ต ว์น้ ํา มาแนบประกอบคํา ขออนุ ญ าตแล้วก็ ต าม พนัก งาน
เจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ าํ อาจดําเนิ นการสุ่ มตัวอย่างกุง้ ทะเลที่ขออนุญาตนําเข้าตามวิธีการที่กาํ หนดไว้ใน
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการตรวจสอบและสุ่ มเก็บตัวอย่างสิ นค้าประมง พ.ศ. 2553 เพื่อตรวจสอบได้
ข้อ 10 ให้อธิ บดี กรมประมงรั กษาการตามระเบี ยบนี้ กรณี มีปัญหาหรื ออุปสรรคในการดําเนิ นการตาม
ระเบียบนี้ ให้อธิบดีกรมประมงเป็ นผูม้ ีอาํ นาจวินิจฉัยขาด และจะกําหนดให้ผอ่ นผันการบังคับใช้ส่วนหนึ่งส่ วนใด
ของระเบียบนี้สาํ หรับกรณี ใดก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
(นางสมหญิง เปี่ ยมสมบูรณ์)
อธิบดีกรมประมง

