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หลักเกณฑ์การส่งออกและขอใบรับรองโรคสัตว์น ้า 

ของสัตว์น ้ามีชีวิตเพื่อการบริโภค และสินค้าสัตว์น า้ไปยังสาธารณรัฐเกาหลี 
 
 

 สืบเนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีได้ออกประกาศผ่าน WTO แจ้งข้อก าหนดการน าเข้าฉบับใหม่ ให้สัตว์น  ามี
ชีวิตเพ่ือการบริโภคและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าทุกรุ่น ทั งที่จับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี ยงต้องมีใบรับรองโรคใน
สัตว์น  าประกอบการน าเข้าทุกรุ่น โดยมีก าหนดบังคับใช้ในสัตว์น  ามีชีวิตสัตว์น  ามีชีวิตที่มาจากฟาร์มเลี ยงและสัตว์น  า
สวยงามนับตั งแต่วันที่ 9 เมษายน 2560 และในสัตว์น  ามีชีวิตที่จับจากธรรมชาติและสินค้ากุ้งแช่เย็นและแช่แข็ง 
ตั งแต่ 1 เมษายน 2561   

ในการนี  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ขอแจ้งหลักเกณฑ์การด าเนินการส่งออกและออก
ใบรับรองโรคสัตว์น  าของสัตว์น  ามีชีวิตเพ่ือการบริโภคและสินค้าสัตว์น  าไปยังสาธารณรัฐเกาหลี ดังต่อไปนี  
 
 
การส่งออกสัตว์น ้ามีชีวิตเพื่อการบริโภค 

1. การส่งออกกุ้งขาววานาไมและกุ้งกุลาด ามีชีวิต  
1.1 กรณีกุ้งมาจากฟาร์มในระบบเฝ้าระวังโรค ผู้ส่งออกสามารถส่งออกได้ โดยได้รับการยกเว้น  

การสุ่มตัวอย่างสัตว์น  าจากบ่อเลี ยงเพ่ือตรวจโรค ทั งนี  รายชื่อฟาร์มที่อยู่ในระบบเฝ้าระวังโรค สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้จากเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่ง http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/ 
main/view_blog2/176/17339/671 

1.2 กรณีกุ้งไม่ได้มาจากฟาร์มในระบบเฝ้าระวังโรค ตามข้อ 1.1 ก่อนการจับกุ้ง ผู้ส่งออกจะต้อง
แจ้งเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่งในพื นที่ เข้าสุ่มตัวอย่างสัตว์น  าจากบ่อเลี ยงที่จะ
ส่งออกเพ่ือตรวจโรคแบบ Pre-export testing โดยผู้ส่งออกเป็นผู้รับผิดชอบในการน าส่งตัวอย่างที่สุ่มตรวจโรคไป
ยังห้องปฏิบัติการภายนอกที่กรมประมงยอมรับผลการทดสอบ และน ารายงานผลการทดสอบไปยื่นประกอบการขอ
ใบรับรองกับกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ทั งนี  ผลการทดสอบมีอายุ 15 วัน นับจากวันที่ออกรายงานผล
การทดสอบ 

2. การส่งออกสัตว์น  ามีชีวิตประเภทอ่ืน ๆ เช่น crayfish กุ้งก้ามกราม ปู ปลา หอย เป็นต้น ให้ผู้ส่งออก
ตรวจสอบรายชื่อสัตว์น  าควบคุมตามข้อก าหนดที่ต้องมีผลการตรวจโรคจากรายชื่อสัตว์น  ามีชีวิตและโรคของสัตว์น  า
ที่ต้องควบคุม หากเป็นสัตว์น  าที่ก าหนดให้มีการตรวจโรค ให้ผู้ส่งออกน าส่งตัวอย่างสัตว์น  าที่จะส่งออกกับ 
ห้องปฏิบัติการภายนอกที่กรมประมงยอมรับผลการทดสอบ และน ารายงานผลการทดสอบยื่นประกอบการขอ
ใบรับรองกับกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ทั งนี  ผลการทดสอบมีอายุ 15 วัน นับจากวันที่ออกรายงานผล
การทดสอบ 
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การส่งออกสัตว์น ้าแช่เยน็ 

1. สัตว์น  าแช่เย็น ที่อยู่ในขอบข่ายของสัตว์น  าควบคุมต้องได้รับการตรวจโรคก่อนการส่งออก ได้แก่ 
1.1 กุ้งทุกชนิด ที่มีหัว และ/หรือมีเปลือก ยกเว้นกุ้งที่ให้ความร้อนจนสุก 
1.2 หอยนางรม (Oyster)  
1.3 หอยเป๋าฮื อ (Abalone)  

2. การส่งออกกุ้งขาววานาไม และกุ้งกุลาด าแช่เย็น  
2.1 กรณีกุ้งมาจากฟาร์มที่อยู่ในระบบเฝ้าระวังโรค ผู้ส่งออกสามารถส่งออกได้ โดยได้รับการยกเว้น  

การสุ่มตัวอย่างสัตว์น  าจากบ่อเลี ยงเพ่ือตรวจโรค ทั งนี  รายชื่อฟาร์มที่อยู่ในระบบเฝ้าระวังโรค สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้จากเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่ง http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/ 
main/view_blog2/176/17339/671 

2.2 กรณีกุ้งไม่ได้มาจากฟาร์มที่อยู่ในระบบเฝ้าระวังโรค ตามข้อ 2.1 ก่อนการจับกุ้ง ผู้ส่งออกจะต้อง
แจ้งเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่งในพื นที่ เข้าสุ่มตัวอย่างสัตว์น  าจากบ่อเลี ยงที่จะ
ส่งออกเพ่ือตรวจโรคแบบ Pre-export testing ในโรคไวรัส 4 ชนิด ได้แก่  Infectious hypodermal and 
haematopoietic necrosis virus (IHHN), Infection with yellow head virus genotype-1, White spot 
disease (WSD), Taura syndrome (TSV) และ Infectious myonecrosis (IMN) โดยผู้ส่งออกเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการน าส่งตัวอย่างที่สุ่มตรวจโรคไปยังห้องปฏิบัติการภายนอกท่ีกรมประมงยอมรับผลการทดสอบ และน ารายงาน
ผลการทดสอบไปยื่นประกอบการขอใบรับรองกับกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ทั งนี  ผลการทดสอบมีอายุ
การใช้งาน 15 วัน นับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 

3. การส่งออกผลิตภัณฑ์แช่เย็นของกุ้งอ่ืน ๆ (นอกหนือจากกุ้งขาววานาไมและกุ้งกุลาด า) หอยนางรม 
(Oyster) และหอยเป๋าฮื อ (Abalone) ให้ผู้ส่งออกน าส่งตัวอย่างสัตว์น  าที่จะส่งออกกับห้องปฏิบัติการภายนอกที่
กรมประมงยอมรับผลการทดสอบ และน ารายงานผลการทดสอบยื่นประกอบการขอใบรับรองกับกองตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมง ทั งนี  ผลการทดสอบมีอายุ 15 วัน นับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 
 
การส่งออกสินค้าแช่เยือกแข็ง  

1. สัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งที่มีส่วนประกอบของสัตว์น  าดังต่อไปนี  ต้องได้รับการตรวจโรคก่อน
การส่งออก  

1.1 กุ้งทุกชนิด ที่มีหัว และ/หรือมีเปลือก ยกเว้นกุ้งที่ให้ความร้อนจนสุก  
1.2 หอยนางรม (Oyster)  
1.3 หอยเป๋าฮื อ (Abalone)  

2. การสุ่มตัวอย่างและการน าส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจโรค  
ผู้ประกอบการผลิตติดต่อเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่งในพื นที่ที่สถาน

ประกอบการตั งอยู่ เพ่ือแจ้งขอให้เข้าสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์  โดยผู้ประกอบการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการน าส่ง
ตัวอย่างที่สุ่มตรวจโรคไปยังห้องปฏิบัติการ ดังนี  



กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง  
เมษายน 2561 

 

 

3 
 

2.1 ผลิตภัณฑ์จากกุ้งขาววานาไมและกุ้งกุลาด าที่มาจากฟาร์มในระบบเฝ้าระวังโรค ให้ส่งตัวอย่างไป
ยังห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคกรมประมง 

2.2 ผลิตภัณฑ์จากกุ้งขาววานาไมและกุ้งกุลาด าที่ไม่ได้มาจากฟาร์มในระบบเฝ้าระวังโรค ให้ส่ง
ตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคภายนอกที่กรมประมงยอมรับผลการทดสอบ 

2.3 ผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งของกุ้งชนิดอื่น ๆ (นอกหนือจากกุ้งขาววานาไมและกุ้งกุลาด า) หอยนางรม 
(Oyster) และ หอยเป๋าฮื อ (Abalone) ให้ผู้ส่งออกน าส่งตัวอย่างสัตว์น  าตรวจวิเคราะห์โรคได้ที่ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์โรคภายนอกที่กรมประมงยอมรับผลการวิเคราะห์ และน ารายงานผลการทดสอบยื่นประกอบการขอ
ใบรับรองกับกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  

 

 
การขอใบรับรองฯ 

สามารถยื่นขอใบรับรองโรคในสัตว์น  าสัตว์น  ามีชีวิตเพ่ือการบริโภค และสินค้าสัตว์น  าไปยังสาธารณรัฐ
เกาหลีได้ที่กลุ่มตรวจรับรองคุณภาพสินค้าประมง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง กรุงเทพฯ หรือ
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง จังหวัดสงขลา โดยมีข้อ
ปฏิบัติดังนี  

1. โรงงานผลิตสินค้าหรือสถานบรรจุ ต้องผ่านการตรวจรับรองสุขลักษณะสถานประกอบการผลิตและขึ น
ทะเบียนกับกรมประมง และมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อสถานประกอบการส่งออกสาธารณรัฐเกาหลี 

2. เอกสารประกอบการยื่นขอใบรับรองฯ มีดังนี  
2.1 สัตว์น  าจากการเพาะเลี ยง แนบหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น  า 
2.2 สัตว์น  าน าเข้า แนบหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น  าน าเข้า (Imported Aquatic Animal Raw 

Material Movement Document: IMD) 
2.3 ส าเนารายงานผลการทดสอบการตรวจโรค กรณีเป็นสัตว์น  าควบคุมที่ไม่ได้มาจากฟาร์มที่อยู่ใน

ระบบเฝ้าระวังโรค 
3. กรณีสัตว์น  ามีชีวิตหรือแช่เย็นทีจ่ับจากธรรมชาติ ให้ระบุแหล่งที่มาของสัตว์น  าในใบค าขอใบรับรอง เพ่ือ

เป็นประวัติที่มาของสัตว์น  าและใช้ในการตรวจติดตาม (monitor) โรคสัตว์น  าในแหล่งธรรมชาติต่อไป 
 
 
หมายเหตุ รายการภาคผนวก 
 

 ภาคผนวก 1 ลักษณะของกุ้งแช่เยือกแข็งที่ต้องมีการตรวจโรค 
ภาคผนวก 2 - 3 รายชื่อสัตว์น  าที่ต้องควบคุมและโรคของสัตว์น  า 
ภาคผนวก 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์ส่งตรวจโรค 
ภาคผนวก 5 – 7 รายชื่อหน่วยงานสุ่มตัวอย่างและรายชื่อห้องปฏิบัติการตรวจโรค 
ภาคผนวก 8 รายชื่อหน่วยงานออกใบรับรอง 
ภาคผนวก 9 - 13 การสุ่มตัวอย่างสัตว์น  า/ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และแบบค าขอรับบริการ

สุ่มตัวอย่าง 



- 4 - 
 

ภาคผนวก 1 
ลักษณะของกุ้งแช่เย็นหรือแช่เยือกแข็งท่ีต้องมีการตรวจโรค  

ล าดับ ตัวอย่างรูป ชนิดสินค้า  
ผลตรวจโรค 
มี ไม่มี 

1 
 

 

 
 
 

 

Frozen/Fresh shrimp      
Raw Head-On Shell-On (HOSO)  

 

✓ 
 

2 
 
 
 
 

 

    Frozen/Fresh shrimp 
Raw Headless Shell-On (HLSO)   ✓  

3 
 
 
 
 

 

Frozen/Fresh shrimp 
Raw Head-On Shell-Off ✓  

4. 
 
 
 

 

 
Frozen/Fresh shrimp  

Raw Head  
 

✓ 
 
 

5 
 
 
 
 

 

Frozen mixed seafood 
(Uncooked shrimp, squid, mussel, scallop) ✓  

6 
 
 
 

 

 
Frozen/Fresh shrimp  

Cooked Sushi Ebi 
 

 × 

7 
 
 
 

 

 
Frozen/Fresh shrimp  

Raw Sushi Ebi  
  

 × 
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ล าดับ ตัวอย่างรูป ชนิดสินค้า  
ผลตรวจโรค 

มี ไม่มี 
8 
 
 
 

 

 
Frozen/Fresh shrimp  

Cooked Head on Shell on  × 
9 
 
 
 
 
 

 
Frozen shrimp  

Raw Torpedo (Breaded)   × 

10 
 
 
 
 

 Frozen/Fresh shrimp meat  
Raw Peeled and Deveined  

Tail-on (PDTO) or 
Raw Peeled and Undeveined (PUTO) 

Tail-on 

 × 

11 
 
 
 
 

 Frozen/Fresh shrimp meat  
Cooked Peeled and Deveined 

(CPDTO) Tail-on  
  

 × 

12 
 
 
 

 

 
Frozen/Fresh shrimp meat  

Raw shrimp meat or 
Raw Peeled and Undeveined (PUD) or 

Raw Peeled and Deveined (PND) 

 
 

 
 

× 
13 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Frozen/Fresh shrimp 
Raw Seasoned shrimp meat  × 

14 
 
 
 
 

  
Frozen mixed seafood  

(shrimp meat, Cuttlefish) 
 

 

 × 
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ภาคผนวก 2 
รายช่ือสัตว์น  าที่ต้องควบคุมและโรคของสัตว์น  าที่ต้องรับรอง 
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ภาคผนวก 3 
ระเบียบการน าเข้าสัตว์น  าฉบับใหม่ของประเทศเกาหลี  

มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2561 
 

ระเบียบการน้าเข้าสัตว์น ้าฉบับใหม่ของประเทศเกาหลีก้าหนดให้สินค้าสัตว์น ้าที่แสดงในตารางที่ 1 ที่จะน้าเข้าประเทศเกาหลี
ต้องมีการรับรองการปลอดเชื อที่ก้าหนด 

 

ตารางที่ 1 สินค้าสัตว์น  าที่ต้องมีการรับรองการปลอดเชื อก่อนน าเข้าสาธารณรัฐเกาหลี 
ประเภทของ
สินค้าสัตว์น  า 

ชนิดสัตว์น  า โรคที่ต้องให้การรับรอง 

สัตว์น ้ามีชีวิต 
(Live aquatic 
animals) 

ปลา (Finfish) Epizootic haematopoietic necrosis (EHN) 

Spring viraemia of carp (SVC) 

Viral haemorrhagic septicaemia (VHS) 
Infectious salmon anaemia (ISA) 
Red sea bream iridoviral disease (RSIVD) 

Koi herpesvirus (KHV) 

Epizootic ulcerative syndrome (EUS) 

Gyrodactylosis 
  หอย (Molluscs) Infection with Bonamia ostreae 

Infection with Bonamia exitiosa 

Infection with Marteilia refringens 
Infection with Perkinsus marinus 

Infection with Xenohaliotos californensis 

Infection with abalone herpesvirus 

White spot disease (WSD, as a vector) 
 ครัสเตเช่ียน

(Crustacean) 
Crayfish plague,  
Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHN) 

Infection with yellow head virus genotype-1 

White spot disease (WSD) 

Taura syndrome (TSV) 

Infectious myonecrosis (IMN) 

White tail disease (WTD) – กุ้งก้ามกราม 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ประเภทของ
สินค้าสัตว์น  า 

ชนิดสัตว์น  า โรคที่ต้องให้การรับรอง 

Frozen and 
chilled 
products of 
aquatic animal 
origin 

Shrimp (except for 
heated/peeled and 
beheaded/ heat 
sterilized/ cooked 
products/pasteurized 
products) 

Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHN) 
Infection with yellow head virus genotype-1 
White spot disease (WSD) 
Taura syndrome (TSV) 
Infectious myonecrosis (IMN) 
White tail disease (WTD) – กุ้งก้ามกราม 

 Oyster (except for 
heat sterilized/ 
frozen/cooked 
products/pasteurized 
products) 

Infection with Marteilia refringens 
Infection with Bonamia ostreae 
Infection with Bonamia exitiosa 
Infection with Perkinsus marinus  
White spot disease 

 Abalone (except for 
heat sterilized/ 
mechanically dried/ 
heat sterilized) 

Infection with abalone herpesvirus 

Infection with Xenohaliotos californensi 

 
สินค้ากุ้งทะเล ที่ต้องรับรองสถานะปลอดโรค WSD, IHHN, YHD, TS และ IMN ได้แก่ กุ้งมีชีวิต และกุง้ดิบแช่เย็น-แช่แข็งที่มีเปลือก       
หรือมีหัว หรือมีทั งเปลือกและหัว   

สินค้า แหล่งที่มา การรับรอง 
กุ้งมีชีวิตส่งออก
เพื่อการเพาะเลี ยง 

จากธรรมชาต ิ ตรวจแบบ Pre-export testing ตรวจเชื อไวรัส 4 ชนิด (WSSV, IHHNV, YHV, 
TSV) โดยห้องปฏิบัติการภายนอกทีก่รมประมงยอมรับ 

จากการเพาะเลี ยง 1. ฟาร์มที่ได้รับการรับรองสถานประกอบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าเพ่ือการส่งออก  
(สอ.3) สามารถส่งออกได้โดยไม่ต้องมีผลตรวจโรค 
 2. ฟาร์มเพาะเลี ยงท่ีไม่ได้การรับรอง สอ.3  ส่งออก โดยการตรวจแบบ Pre-export 
testing ตรวจเชื อไวรัส 4 ชนิด (WSSV, IHHNV, YHV, TSV) โดยห้องปฏิบัติการ
ภายนอกทีก่รมประมงยอมรับ 

1. กุ้งมีชีวิต
ส่งออกเพื่อการ
บริโภค 
2. กุ้งแช่เย็น 

จากธรรมชาต ิ สามารถส่งออกได้โดยไม่ต้องมีผลตรวจโรค 
จากการเพาะเลี ยง 1.ใช้วัตถุดิบจากฟาร์มที่อยู่ในระบบเฝ้าระวังโรคของกรมประมง ส่งออกได้โดยไม่ต้อง

ตรวจโรค  หรือ 
2. ใช้วัตถุดิบจากฟาร์มที่ไม่อยู่ในระบบเฝ้าระวังโรค ต้องตรวจโรคสัตว์น ้าในบ่อก่อน
จับ ตรวจเชื อไวรัส 4 ชนิด (WSSV, IHHNV, YHV, TSV)  โดยห้องปฏิบัติการภายนอก
ทีก่รมประมงยอมรับ 

กุ้งแช่แข็ง จากธรรมชาต ิ ตรวจแบบ Pre-export testing ตรวจเชื อไวรัส 4 ชนิด (WSSV, IHHNV, YHV, TSV)  
โดยห้องปฏิบัติการ ภายนอกทีก่รมประมงยอมรับ  

จากการเพาะเลี ยง 1.ใช้วัตถุดิบจากฟาร์มที่อยู่ในระบบเฝ้าระวังโรคของกรมประมง ต้องตรวจโรคแบบ 
Pre-export testing ตรวจ เ ชื อ ไ วรั ส  4 ชนิด  (WSSV, IHHNV, YHV, TSV) โดย
ห้องปฏิบัติการกรมประมงในพื นที่ หรือ 
2. ใช้วัตถุดิบจากฟาร์มที่ไม่อยู่ในระบบเฝ้าระวังโรค ต้องตรวจโรคแบบ Pre-export 
testing ตรวจเชื อไวรัส 4 ชนิด (WSSV, IHHNV, YHV, TSV) โดยห้องปฏิบัติการ
ภายนอกทีก่รมประมงยอมรับ 



- 22 - 
 

 

 
โรคสัตว์น  าที่อยู่ในระบบเฝ้าระวังและมีสถานะปลอดโรคระดับประเทศ 
การรับรองโรคต่อไปนี ในสัตว์น ้าจากประเทศไทยส่งออกไปยังเกาหลี ไม่ต้องสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์โรคก่อนการ
ส่งออก 
 
โรคปลา 

1. Epizootic haematopoietic necrosis (EHN) 
2. Spring viraemia of carp (SVC) 
3. Viral haemorrhagic septicaemia (VHS) 
4. Infectious salmon anaemia (ISA) 
5. Red sea bream iridoviral disease (RSIVD) 
6. Epizootic ulcerative syndrome (EUS) 
7. Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaries) 

โรคสัตว์จ้าพวกกุ้ง ปู (Crustacean) 
1. Crayfish plague 
2. Infectious myonecrosis (IMN)  
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ภาคผนวก 4 

ขั นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมประมงและผู้ประกอบการในการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ 
ส่งตรวจโรคเพื่อขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น  าส่งออกสาธารณรัฐเกาหลี 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการขอรับเอกสารแบบค้าขอรับบริการสุ่มตัวอย่าง (ภาคผนวก 12 หรือ 13)  
จากหน่วยงานสุ่มตัวอย่างในพื นที่  

 

ผู้ประกอบการกรอกแบบค้าขอรับบริการสุ่มตัวอย่างในภาคผนวก 12 หรือ 13 (ขึ นอยู่กับประเภทสินค้า) และ ส่งเอกสาร
แบบค้าขอฯ พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เข้าสุ่มตัวอย่างและรายการสินคา้ ผ่านจดหมาย Electronic  

(E-mail) หรือ โทรสาร ไปยังหน่วยงานสุ่มตัวอย่าง 3-5 วันท้าการ ก่อนวันที่ก้าหนดให้เข้าสุ่มเก็บตัวอย่าง ส้าหรับเอกสาร
ค้าขอฉบับจริงให้ยื่นกับเจ้าหน้าท่ีในวันท่ีเข้าสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อให้เจา้หน้าท่ีลงนาม และส้าเนา 1 ฉบับให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

ตัวอย่าง ฉบับจริงเก็บท่ีผู้ประกอบการ  

ผู้ประกอบการตดิต่อห้องปฏิบัติการตรวจโรคเพื่อนัดหมายวันส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ 
(รายชื่อห้องปฏิบัติการตามภาคผนวก 6 หรือ 7) 

เจ้าหน้าท่ีกรมประมงเข้าสุม่เก็บตวัอย่างตามวันท่ีนัดหมายตามวิธีการเก็บตัวอย่างในภาคผนวก 9-11 ขึ นอยู่กับประเภท
สินค้า (ผู้ประกอบการจดัยานพาหนะรับส่งเจ้าหน้าที่สุม่ตัวอย่าง) 

ผู้ประกอบการน้าตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการตามวันท่ีนัดหมายพร้อมแนบแบบขอรับบริการสุ่มตัวอย่าง ฉบับจริงท่ีมีรายชื่อ
ผู้สุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ห้องปฏิบัติการลงนามรับตัวอย่าง 

(รายชื่อห้องปฏิบัติการตามภาคผนวก 6 หรือ 7) 

ห้องปฏิบัติการตรวจเชื อไวรัส WSSV, YHV, IHHNV, TSV ด้วย เทคนิค PCR หรือ real time PCR ตามวิธีการของ OIE 
หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า และรายงานผลการตรวจ (Laboratory report) ผ่านระบบ Electronic file (E-mail) ให้

ผู้ประกอบการและหน่วยงานออกใบรับรองสุขอนามัย ภายใน 12 วันท้าการ/ชุดสินค้า (consignment)  นับจากวันท่ี
ห้องปฏิบัติการไดร้ับตัวอย่าง และห้องปฏิบัติการจะท้าการจดัส่งผลการตรวจ (Laboratory report) ฉบับจริงให้สถาน

ประกอบการ 

หน่วยงานออกใบรับรองสุขอนามยั ออกใบรับรองฯ ให้ผู้ประกอบการภายใน 3 วันท้าการ  

ผู้ประกอบการยื่นค้าขอใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) กับหน่วยงานออกใบรับรองสุขอนามัย 
ที่ระบุในแบบค้าขอรับบริการฯ (รายชื่อหน่วยงานออกใบรับรองฯ ตามภาคผนวก 8) 

ผู้ประกอบการตดิต่อหน่วยงานสุม่เก็บตัวอย่างในพื นที่ท่ีสถานประกอบการตั งอยู่ผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายวันสุ่มเก็บ
ตัวอย่าง (รายชื่อหน่วยงานสุ่มตัวอย่างตามภาคผนวก 5)  
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ภาคผนวก 5 

รายช่ือหน่วยงานกรมประมงในพื นที่ส าหรับยื่นค าขอรับบริการสุ่มตัวอย่างฯ 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน พื นที่สุ่ม โทรศัพท(์Tel.)/ 
โทรสาร (Fax.) 

E-mail 

1 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้า กรุงเทพฯ, 
สมุทรปราการ 

Tel. 025794122/ 
Fax. 025613993 

aahri@aahri.in.th 

2 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดตราด 

ตราด Tel. 039510945 
Fax. 039510946 

tratcas@gmail.com 

3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งจันทบุร ี

จันทบุร ี Tel. 039320959,039320968 
Fax. 039391025 

chanthaburicf@ 
hotmail.com 

4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  
อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ

จันทบุร ี Tel. 039433216-18 
Fax. 039433209 

kkbrdsc@ 
gmail.com 

5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 

ฉะเชิงเทรา, 
ปราจีนบุร ี

Tel. 038531387 ต่อ 14 
Fax. 038532066 

chasao2001@ 
yahoo.com 

6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งระยอง 

ระยอง Tel. 038655301, 
0897646781  
Fax. 038-664583 

rayongcoastal@ 
gmail.com 

7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อาหารสตัว์น ้าชลบุร ี

ชลบุร ี Tel. 038312532 
Fax. 038326512 

Aquafeed_chonburi@ 
yahoo.com 

8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) 

สมุทรสาคร Tel. 034426220, 034410266 
Fax. 034410267 

cf-samutsa@dof.in.th 

9 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดสมุทรสงคราม 

สมุทรสงคราม Tel. 034720170, 034756623 
Fax. 034720170, 034756623 

- 

10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งเพชรบุร ี

เพชรบุร ี Tel. 032770750  
Fax. 032770750 

cf-phetchaburi@ 
hotmail.com 

11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งประจวบครีีขันธ ์

ประจวบครีีขันธ์ Tel. 032661398 
Fax. 032661298 

cf-prchuap@dof.in.th, 
pkkcenter@gmail.com 

12 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ตอนกลาง (ชุมพร) 

ชุมพร Tel. 077657094 
Fax. 077657093 

qraachumphon@ 
gmail.com 

13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 

สุราษฎร์ธาน ี Tel. 077953005, 077255288 
Fax. 077255288 

cfsuratthani@gmail.com 

14 ศูนย์พัฒนาประมงพื นท่ีลุม่น ้าปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ

นครศรีธรรมราช Tel. 075416180-1 
Fax. 075416180-1 

pakpanang@gmail.com 

15 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 
สัตว์น ้านครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช Tel  075536157 
Fax. 075536157 

b_bcom@hotmail.com 

mailto:cf-prchuap@dof.in.th
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ล าดับที ่ หน่วยงาน พื นที่สุ่ม โทรศัพท(์Tel.)/ 
โทรสาร (Fax.) 

E-mail 

16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งระนอง 

ระนอง Tel. 077880909 
Fax. 077840223 

rrcas6@gmail.com 

17 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) 

ภูเก็ต Tel. 0887651394, 
0819688247 
Fax.  - 

rawmat_pk@ 
hotmail.com 

18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งพังงา 

พังงา Tel. 0650487015, 
0650487028  
Fax. - 

phangnga_crdc@ 
yahoo.com 

19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่) 

กระบี ่ Tel. 075662059-62  
Fax. 075662060 

crkrabi@yahoo.com 

20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งตรัง 

ตรัง Tel. 075274077-9 
Fax. 075274077-8 

cf-trang@hotmail.com 

21 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน
ตอนล่าง (สตลู) 

สตูล Tel. 074740136,  
0620561999 
Fax. 074740136 

satuncenter@ 
gmail.com 

22 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น า้สงขลา สงขลา Tel. 074335244-8 
Fax. 074335243 

aquathaiinfo@ 
gmail.com 

23 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ตอนล่าง (สงขลา) 
*1. ส่งเอกสารแบบค้าขอฯ และหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ที่ หน่วยงาน เมืองสงขลา 
 2. ติดต่อนัดวันเก็บตัวอย่างทที่หน่วยงาน 
ระโนด  

สงขลา Tel. 074312595 (เมืองสงขลา) 
Tel. 074536282 (ระโนด) 
Fax. 074312495 (เมืองสงขลา) 
Fax. 074 
536283 (ระโนด) 

smdec_dof@yahoo.com 
(เมืองสงขลา) 

24 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งนราธิวาส 

นราธิวาส Tel. 073538454 
Fax. 073538455 

cf-naratiwas@dof.in.th 

25 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งปัตตาน ี

ปัตตาน ี Tel. 073329352 
Fax. 073229352 

ptn2547@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:smdec_dof@yahoo.com
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ภาคผนวก 6 

รายช่ือห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคกรมประมง 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน พื นที่สุ่ม โทรศัพท(์Tel.)/ 
โทรสาร (Fax.) 

E-mail 

1 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้า กรุงเทพฯ, 
สมุทรปราการ 

Tel. 025794122/ 
Fax. 025613993 

aahri@aahri.in.th 

2 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดตราด 

ตราด Tel. 039510945 
Fax. 039510946 

tratcas@gmail.com 

3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งจันทบุร ี

จันทบุร ี Tel. 039320959,039320968 
Fax. 039391025 

chanthaburi-
cf@hotmail.com 

4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน  อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิ

จันทบุร ี Tel. 039433216-18 
Fax. 039433209 

kkbrdsc@gmail.com 

5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 

ฉะเชิงเทรา, 
ปราจีนบุร ี

Tel. 038531387 ต่อ 14/ 
Fax. 038532066 

chasao2001@ 
yahoo.com 

6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งระยอง 

ระยอง Tel. 038655301, 0897646781  
Fax. 038-664583 

rayongcoastal@ 
gmail.com 

7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 2 
(สมุทรสาคร) 

สมุทรสาคร Tel. 034426220, 034410266 
Fax. 034410267 

cf-samutsa@dof.in.th 

8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งประจวบครีีขันธ ์

ประจวบ 
คีรีขันธ ์

Tel. 032661398 
Fax. 032661298 

cf-prchuap@dof.in.th, 
pkkcenter@gmail.com 

9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 3  
(สุราษฎร์ธานี) 

สุราษฎร์ธาน ี Tel. 077953005, 077255288 
Fax. 077255288 

cfsuratthani@gmail.com 

10 ศูนย์พัฒนาประมงพื นท่ีลุม่น ้าปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ

นครศรีธรรม 
ราช 

Tel. 075416180-1 
Fax. 075416180-1 

pakpanang@gmail.com 

11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 
สัตว์น ้านครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรม 
ราช 

Tel  075536157 
Fax. 075536157 

b_bcom@hotmail.com 

12 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) 

ภูเก็ต Tel. 0887651394,0819688247 
Fax.  - 

rawmat_pk@ 
hotmail.com 

13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งพังงา 

พังงา Tel. 0650487015,0650487028  
Fax. - 

phangnga_crdc@ 
yahoo.com 

14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่) 

กระบี ่ Tel. 075662059-62  
Fax. 075662060 

crkrabi@yahoo.com 

15 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งตรัง 

ตรัง Tel. 075274077-9 
Fax. 075274077-8 

cf-trang@hotmail.com 

mailto:cf-prchuap@dof.in.th
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ล าดับที ่ หน่วยงาน พื นที่สุ่ม โทรศัพท(์Tel.)/ 
โทรสาร (Fax.) 

E-mail 

16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดา
มันตอนล่าง (สตลู) 

สตูล Tel. 074740136, 0620561999 
Fax. 074740136 

satuncenter@ 
gmail.com 

17 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น า้สงขลา สงขลา Tel. 074335244-8 
Fax. 074335243 

aquathaiinfo@ 
gmail.com 

18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าว
ไทยตอนลา่ง (สงขลา) 
*1. ส่งเอกสารแบบค้าขอฯ และหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ที่ หนว่ยงาน เมือง
สงขลา 
 2. ติดต่อนัดวันเก็บตัวอย่างทที่
หน่วยงาน ระโนด  

สงขลา Tel. 074312595 (เมืองสงขลา) 
Tel. 074536282 (ระโนด) 
Fax. 074312495 (เมืองสงขลา) 
Fax. 074 
536283 (ระโนด) 

smdec_dof@yahoo.com 
(เมืองสงขลา) 

19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งนราธิวาส 

นราธิวาส Tel. 073538454 
Fax. 073538455 

cf-naratiwas@dof.in.th 

20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งปัตตาน ี

ปัตตาน ี Tel. 073329352 
Fax. 073229352 

ptn2547@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:smdec_dof@yahoo.com
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ภาคผนวก 7 

รายช่ือห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคภายนอกกรมประมง 
 

หน่วยงาน โทรศัพท(์Tel.)/โทรสาร (Fax.) E-mail 
1. ห้องปฏิบัติการ  

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง  
(ประเทศไทย) จ้ากัด  
(สาขาสงขลา) 

Tel 074558871-3  
Fax. 074558870 
 

sk-cs@centrallabthai.com 

2. ห้องปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่กรม
ประมงรับรอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sk-cs@centrallabthai.com
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ภาคผนวก 8 

รายช่ือหน่วยงานออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) 

1. กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง  
ที่ตั ง อาคารปรีดา กรรณสูต เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท ์02-5620600 ต่อ 13411-13413  
โทรสาร 02-5580140 
e-mail address : certification@dof.mail.go.th 
 

2. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สงขลา  
ที่ตั ง 79/2 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
โทรศัพท ์074-312037 
โทรสาร 074-314797 
e-mail address : healthcert.sk@gmail.com 
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ภาคผนวก 9 
การสุ่มตัวอย่างสัตว์น  าจากฟาร์มเพาะเลี ยงส าหรับการส่งออกแบบมีชีวิต (Live) และแช่เย็น (Chilled) 

 
หน่วยงานสุ่มตัวอยา่ง (ภาคผนวก 5) รับหนังสือขอความอนุเคราะหแ์ละแบบค้าขอรับบริการสุ่มตัวอยา่ง  

(ภาคผนวก 13) จากผู้ประกอบการ 
 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสุม่ตัวอย่างตรวจสอบข้อมูลในแบบค้าขอรับบริการ 
 

หน่วยงานสุ่มตัวอยา่งเข้าสุ่มตัวอยา่งจากฟาร์มเพาะเลี ยง โดยตรวจสอบช่ือฟาร์ม ข้อมูลบ่อเลี ยงและบอ่ท่ีจะเก็บตัวอย่างให้ตรงกับข้อมูล
ในใบค้าขอรับบริการสุ่มตัวอยา่ง  

 
ก้าหนดจ้านวนตัวอย่างที่จะสุ่มจากประชากรสัตว์น ้าทั งหมด ตามหลักการสุ่มเพื่อตรวจโรค โดย 

สัตว์น ้าเต็มวัย เก็บ 65 ตัว/ฟาร์ม แยกเป็น 13 ตัวอย่างทดสอบๆ ละ 5 ตัว  
*ส้าหรับ packing house ที่ส่งตัวอย่างแช่เย็น กา้หนดให้สุ่มตัวอย่างจากบอ่เลี ยงไม่เกิน 4 บ่อ/ฟาร์ม/ครั งและต้องจับกุ้งจ้าหน่ายภายใน 10 วันหลังจากวันที่

ออกรายงานผลการทดสอบ) 

 
เก็บตัวอย่างแตล่ะบ่อให้กระจายทัว่บ่อ 5 จุด/บ่อ 

 
เก็บสัตว์น ้าตามจ้านวนที่ก้าหนดแยกแต่ละตัวอย่างทดสอบใส่ถุงพลาสติกที่สะอาด (เก็บเฉพาะตัวสัตวน์ ้า) 

สัตว์น ้าเต็มวัย จ้านวน 13 ถุงๆ ละ 5 ตัว  
 

น้าถุงบรรจุตัวอย่างลงกล่องโฟมทีม่ีก้อนน ้าแข็งให้ความเย็นเพื่อรักษาสภาพตัวอยา่งให้อยู่ในสภาพแช่เย็นหรือแช่แข็ง 
ตลอดกระบวนการเก็บตัวอย่างจนตัวอย่างส่งถึงห้องปฏิบัติการตรวจโรค  

 
ปิดกล่องโฟมบรรจตุัวอย่างโดยใช้เทปกาว  

เจ้าหน้าท่ีสุม่ตัวอย่างลงช่ือบนกลอ่งโฟมที่บรรจุตัวอยา่งบริเวณรอยต่อระหว่างฝากับตัวกล่อง  
 

เจ้าหน้าท่ีสุม่ตัวอย่างลงช่ือรับรองในแบบค้าขอรับบริการในส่วนของเจ้าหน้าท่ีและให้ผู้ประกอบการลงช่ือในส่วนของผู้ประกอบการ   
 

ให้สถานประกอบการท้าส้าเนาแบบค้าขอรับบริการที่มีการลงช่ือเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่สุม่ตัวอย่าง 1 ฉบับ และเก็บฉบับจริงท่ีสถาน
ประกอบการเพื่อใช้การน้าส่งตัวอย่าง 

 
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ (ภาคผนวก 6 หรือ 7) รับตัวอย่างจากสถานประกอบการ พร้อมตรวจสอบขอ้มูลในแบบค้าขอรับบริการที่แนบ

มากับตัวอย่าง ตรวจสอบสภาพตัวอย่าง และลงข้อมูลในส่วนของสภาพตัวอย่าง พร้อมลงช่ือรับตัวอย่าง 
 

ให้สถานประกอบการกรอกข้อมลูการส่งตัวอย่างตามค้าขอรับบริการตรวจโรคตามระบบของแต่ละห้องปฏิบัติการ 
 

ห้องปฏิบัติการส่งผลการทดสอบทาง E-mail ไปให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานออกใบรับรองสุขภาพ (ภาคผนวก 8)  
ตามที่ก้าหนดในแบบคา้ขอรับบริการ 

 

หมายเหตุ: ผลการทดสอบสามารถใช้ในการออกใบรับรองสุขภาพได้จนกวา่จะสง่ออกสัตว์น ้าบอ่นั นๆ หมด ซ่ึงต้องไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ออกใบรายงานผล
การทดสอบ 
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ภาคผนวก 10 

การสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประเภท Seafood mixed เพื่อตรวจโรคก่อนส่งออก 

หน่วยงานสุ่มตัวอยา่ง (ภาคผนวก 5) รับหนังสือขอความอนุเคราะหพ์ร้อมแบบค้าขอรับบริการสุ่มตัวอย่าง  
(ภาคผนวก 13) และรายการสินคา้ที่จะให้สุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการ 

 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสุม่ตัวอย่างตรวจสอบข้อมูลในแบบค้าขอรับบริการ และ รายการสินค้า 

 
หน่วยงานสุ่มตัวอยา่งเข้าสุ่มสินค้า โดยตรวจสอบปริมาณสินคา้และสถานท่ีจัดเก็บ  
สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น ้าท่ีเตรยีมสา้หรับบรรจุลงกล่อง seafood mixed ชุดนั นๆ   

 
เก็บตัวอย่างบริเวณพื นที่เก็บตัวอยา่งของสถานประกอบการ 

 
เจ้าหน้าท่ีของสถานประกอบการดา้เนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น า้โดยใช้เทคนิคปลอดเชื อ (Aseptic technique)  

จ้านวน 65 ตัว/ชุดสินค้า (consignment) แยกเป็น 13 ตัวอย่างทดสอบๆ ละ 5 ตัว ใส่ในถุงพลาสติกสะอาดที่มีฉลากแสดงรหสัตัวอย่าง
ของแต่ละชุดการผลติ จ้านวน 13 ถุง/ consignment ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานสุ่มตัวอย่าง 

(xxx 1/13, xxx 2/13,………..,xxx 13/13) (yyy 1/13, yyy 2/13,………., yyy13/13)  
 

ปิดถุงบรรจตุัวอย่างให้สนิทโดยใช้เครื่องซีลปิดถุงหรือวิธีการอื่น  
 

น้าตัวอย่างบรรจลุงกล่องโฟมที่มีกอ้นน ้าแข็งให้ความเย็นเพื่อรักษาสภาพตัวอย่างให้อยู่ในสภาพแช่แข็งตลอดกระบวนการเก็บตัวอย่างจน
ตัวอย่างส่งถึงห้องปฏิบัติการตรวจโรค 

 
ปิดกล่องโฟมบรรจตุัวอย่างโดยใช้เทปกาว  

 
เจ้าหน้าท่ีสุม่ตัวอย่างลงช่ือบนกลอ่งโฟมที่บรรจุตัวอยา่งบริเวณรอยต่อระหว่างฝากับตัวกล่อง  

 
เจ้าหน้าท่ีสุม่ตัวอย่างลงช่ือรับรองในแบบค้าขอรับบริการในส่วนของเจ้าหน้าท่ี  และใหผู้้ประกอบการลงช่ือในส่วนของผู้ประกอบการ   

 
ให้สถานประกอบการท้าส้าเนาแบบค้าขอรับบริการที่มีการลงช่ือเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่สุม่ตัวอย่าง 1 ฉบับ และเก็บฉบับจริงท่ีสถาน

ประกอบการเพื่อใช้การน้าส่งตัวอย่าง 
 

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ (ภาคผนวก 6 หรือ 7) รับตัวอย่างจากสถานประกอบการ พร้อมตรวจสอบขอ้มูลในแบบค้าขอรับบริการที่แนบ
มากับตัวอย่าง ตรวจสอบสภาพตัวอย่าง และลงข้อมูลในส่วนของสภาพตัวอย่าง พร้อมลงช่ือรับตัวอย่าง 

 
ให้สถานประกอบการกรอกข้อมลูการส่งตัวอย่างตามค้าขอรับบริการตรวจโรคตามระบบของแต่ละห้องปฏิบัติการ 

 
ห้องปฏิบัติการส่งผลการทดสอบทาง E-mail ไปให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานออกใบรับรองสุขภาพ (ภาคผนวก 8)  

ตามที่ก้าหนดในแบบคา้ขอรับบริการ 
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ภาคผนวก 11 
การสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าสัตว์น  าแช่แข็ง (Frozen product) เพื่อตรวจเชื อก่อนส่งออก 

 

หน่วยงานสุ่มตัวอยา่ง (ภาคผนวก 5) รับหนังสือขอความอนุเคราะหพ์ร้อมแบบค้าขอรับบริการสุ่มตัวอย่าง  
(ภาคผนวก 12) และรายการสินคา้ที่จะให้สุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการ 

 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสุม่ตัวอย่างตรวจสอบข้อมูลในแบบค้าขอรับบริการ และ รายการสินค้า 

 
หน่วยงานสุ่มตัวอยา่งเข้าสุ่มสินค้า โดยตรวจสอบปริมาณสินคา้และสถานท่ีจัดเก็บ  

สุ่มเก็บตัวอย่างให้กระจายครอบคลุมรายการสินค้าทั งหมดของชุดนั นๆ โดยก้าหนดให้สุม่สินคา้จ้านวน 13 กล่อง (cartons)/ชุดสินค้า 
(consignment) 

 
น้ากล่องสินค้าที่สุม่มายังพื นท่ีเก็บตัวอย่างของสถานประกอบการ  

 
เจ้าหน้าท่ีของสถานประกอบการดา้เนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น า้โดยใช้เทคนิคปลอดเชื อ (Aseptic technique)  
จ้านวน 5 ตัวจากแต่ละกล่อง ใส่ในถุงพลาสติกสะอาดที่มีฉลากแสดงรหัสตัวอย่างของแต่ละ consignment  

จ้านวน 13 ถุง/ consignment ภายใต้การควบคมุของเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานสุ่มตัวอยา่ง 
(xxx 1/13, xxx 2/13,………..,xxx 13/13) (yyy 1/13, yyy 2/13,………., yyy13/13)  

 
ปิดถุงบรรจตุัวอย่างให้สนิทโดยใช้เครื่องซีลปิดถุงหรือวิธีการอื่น  

 
น้าตัวอย่างบรรจลุงกล่องโฟมที่มีกอ้นน ้าแข็งให้ความเย็นเพื่อรักษาสภาพตัวอย่างให้อยู่ในสภาพแช่แข็งตลอดกระบวนการเก็บตัวอย่างจน

ตัวอย่างส่งถึงห้องปฏิบัติการตรวจโรค 
 

ปิดกล่องโฟมบรรจตุัวอย่างโดยใช้เทปกาว  
 

เจ้าหน้าท่ีสุม่ตัวอย่างลงช่ือบนกลอ่งโฟมที่บรรจุตัวอยา่งบริเวณรอยต่อระหว่างฝากับตัวกล่อง  
 

เจ้าหน้าท่ีสุม่ตัวอย่างลงช่ือรับรองในแบบค้าขอรับบริการในส่วนของเจ้าหน้าท่ี  และใหผู้้ประกอบการลงช่ือในส่วนของผู้ประกอบการ   
 

ให้สถานประกอบการท้าส้าเนาแบบค้าขอรับบริการที่มีการลงช่ือเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่สุม่ตัวอย่าง 1 ฉบับ และเก็บฉบับจริงท่ีสถาน
ประกอบการเพื่อใช้การน้าส่งตัวอย่าง 

 
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ (ภาคผนวก 6 หรือ 7) รับตัวอย่างจากสถานประกอบการ พร้อมตรวจสอบขอ้มูลในแบบค้าขอรับบริการที่แนบ

มากับตัวอย่าง ตรวจสอบสภาพตัวอย่าง และลงข้อมูลในส่วนของสภาพตัวอย่าง พร้อมลงช่ือรับตัวอย่าง 
 

ให้สถานประกอบการกรอกข้อมลูการส่งตัวอย่างตามค้าขอรับบริการตรวจโรคตามระบบของแต่ละห้องปฏิบัติการ 
 

ห้องปฏิบัติการส่งผลการทดสอบทาง E-mail ไปให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานออกใบรับรองสุขภาพ (ภาคผนวก 8)  
ตามที่ก้าหนดในแบบคา้ขอรับบริการ 

 
 
 



แบบค าขอรับบริการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเพื่อตรวจโรคก่อนส่งออก 
                                                            (Application form for sampling of aquatic animal products for pre-export testing)  
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หน้า......./....... 

Department of Fisheries 

 หน่วยงานรับค าขอสุ่มตัวอยา่ง.......................................................................................................................................................................................................................................................  
 

เลขท่ีใบค้าขอ: ………………… ว/ด/ป ท่ียื่นคา้ขอ :………/…………./…………….. ผู้ยื่นค้าขอ :…………………………………………………………. โทรศัพท ์:………………………………… 
ช่ือสถานประกอบการ :………………………………………………………………………………………… เลขทะเบยีนสถานประกอบการ (ทบ.2) ………………………………………………………………………… 
ที่ตั งสถานประกอบการ :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… E-mail:…………………………………………………….. 
ประเทศท่ีส่งออก: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
รายการตัวอย่าง : เก็บตัวอย่างจ้านวน 13 ตัวอย่าง/  1 consignment 

ส้าหรับสถานประกอบการ (Exporter) ส้าหรับเจ้าหน้าท่ีสุ่มตัวอยา่ง (DOF officer) 
ชุดสินค้าท่ี 

(Consignment 
no.)  

 
     

*ชุดการผลติที่ 
(Batch No. / 

Batch 
definition) 

 

**ประเภท
ผลิตภณัฑ์  

/ช่ือผลิตภณัฑ ์
 (ระบุหมายเลข

ตาม**) 

ชนิดสัตว์น ้า 
(Species)/ขนาด
สัตว์น ้า/กโิลกรัม 

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ  ขนาด
บรรจ ุ

(Packag 
size) 

 

วันท่ีผลิต ปริมาณ
ตัวอย่างที่
ส่งออก 
(kg) 

จ้านวน
ตัวอย่างที่
สุ่มส่งตรวจ 

(ตัว) 

ประเทศ 
(Country)   

ธรรมชาติ (Wild 
cuaght)/เพาะเลี ยง 

(Farm raised) 

          
          

* 1. ไลน์การผลิตเดียวกัน 2. บอ่เดียวกนั 3. จับจากธรรมชาติชว่งเดียวกัน  **ประเภทตัวอย่าง (Sample types): 1. Block frozen (                    ) 2. IQF (                       ) 3. Marinated  (                     ) 
ห้องปฏิบัติการทีส่่งตรวจ (ระบุ)................................................................................................................................................................................................................................................... 
*กรณีสุ่มตวัอย่างจากฟารม์ทีอ่ยู่ในบัญชรีายชื่อของกรมประมง ให้ส่งตัวอย่างตรวจห้องปฏิบัติการกรมประมงในพื นที่ กรณีฟาร์มอยู่นอกบัญชรีายชื่อให้ส่งตรวจห้องปฏิบัตกิารตรวจโรคภายนอกทีก่รมประมงยอมรับผลการวเิคราะห์ 

หน่วยงานท่ียื่นขอใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) ตรวจสอบความถูกต้อง 
 กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  
กรมประมง ที่ตั ง อาคารปรีดา กรรณสูต เกษตรกลาง จตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-
5620600 ต่อ 13411-13413 โทรสาร 02-5580140 
e-mail address : certification@dof.mail.go.th 

เจ้าหน้าที่สถานประกอบการ 
 

............................................... 
( .................................................................) 

ต้าแหน่ง .............................................................. 
วันท่ี ........../.........../........ 

เจ้าหน้าท่ีสุม่ตัวอย่าง 
 

......................................................... 
( ...........................................................) 
ต้าแหน่ง ................................................. 

วันท่ี  ........../.........../......... 

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สงขลา  ที่ตั ง 79/2 ถ.วิเชียรชม  
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-312037  โทรสาร 074-314797 
e-mail address : healthcert.sk@gmail.com 

ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่รับตัวอย่ำง (Laboratory officer) 
สภาพ
ตัวอย่าง 

  ปกติ    
  ไม่ปกติ (ระบุ) .......................... 

ชนิดเชื อท่ีส่งตรวจ  WSSV  IHHNV  YHV  TSV  IMNV 
 อื่นๆ ระบุ………………. 

 

 

(รับตัวอย่างเรยีบร้อยแล้ว) 
เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่าง 

................................................ 
วันท่ี ....................................... 

ภาคผนวก 12 



แบบค าขอรับบริการสุ่มตัวอย่างสัตว์น  าจากฟาร์มเพาะเลี ยงเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคก่อนส่งออก 
                                                     (Application form for sampling of farmed aquatic animal for pre-export testing) 
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Department of Fisheries 

  
หน่วยงานรับค าขอสุ่มตัวอย่าง ................................................................................................................................................................................................................................................... 
เลขท่ีใบค้าขอ:….…………………… ว/ด/ป ท่ียื่นคา้ขอ :………/…………./…………….. ผู้ยื่นค้าขอ :…………………………………………………………. โทรศัพท ์:………………………………… 
ช่ือสถานประกอบการ :………………………………………………………………………………………… เลขทะเบยีนสถานประกอบการ (ทบ.2)…………………………………………………………………………… 
ที่ตั งสถานประกอบการ :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… E-mail:…………………………………………………….. 
ช่ือฟาร์ม:…………………………………………….. เลขทะเบยีนฟาร์ม:…………………………………………… เลขมาตรฐานฟาร์ม:…………………………………………………………………………………. 
ที่ตั งฟาร์ม:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… โทรศัพท์:.......................................................... 
ประเทศท่ีส่งออก: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
รายการตัวอย่าง กรณีเก็บตัวอย่างจากฟาร์มเลี ยง ก้าหนดให้ไม่เกิน 4 บ่อต่อการสุ่มตัวอย่าง 1 ครั ง  

ส้าหรับสถานประกอบการ (Exporter) ส้าหรับเจ้าหน้าท่ีสุ่มตัวอยา่ง (DOF officer) 
 ชนิดสัตว์น ้า 
(Species)/ 

บ่อที่  
(Pond 
no.)     

อายุสัตว์
น ้า 
(วัน) 

ขนาดสัตว์น ้า 
(ตัว/กิโลกรัม) 

ประชากรสัตว์น ้า
ในบ่อที่สุ่ม (ตัว) 

จ้านวนครั งท่ีจับเพื่อ
ส่งออก 

ก้าหนดช่วงเวลาที่
ส่งออก 

(ว/ด/ป-ว/ด/ป) 

จ้านวนบ่อเลี ยง
ทั งหมด 

จ้านวนตัวอย่างที่สุ่ม
ส่งตรวจ (ตัว) 

         

         

 

ห้องปฏิบัติการทีส่่งตรวจ (ระบุ).................................................................................................................................................................................................................................................... 
*กรณีสุม่ตัวอย่างจากฟาร์มที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของกรมประมง ให้ส่งตัวอย่างตรวจห้องปฏิบัติการกรมประมงในพื นที่ กรณีฟาร์มอยู่นอกบัญชีรายชื่อให้ส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอกกรมประมงที่กรมประมงยอมรับผลการวิเคราะห ์

 

หน่วยงานท่ียื่นขอใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) ตรวจสอบความถูกต้อง 
 กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  
กรมประมง ที่ตั ง อาคารปรีดา กรรณสูต เกษตรกลาง จตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-
5620600 ต่อ 13411-13413 โทรสาร 02-5580140 
e-mail address : certification@dof.mail.go.th 

เจ้าหน้าท่ีสถานประกอบการ 
 

............................................... 
( .................................................................) 

ต้าแหน่ง .............................................................. 
วันท่ี ........../.........../........ 

เจ้าหน้าท่ีสุม่ตัวอย่าง 
 

......................................................... 
( ...........................................................) 
ต้าแหน่ง ................................................. 

วันท่ี  ........../.........../......... 

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สงขลา  ที่ตั ง 79/2 ถ.วิเชียรชม  
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-312037  โทรสาร 074-314797 
e-mail address : healthcert.sk@gmail.com 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีรับตัวอย่ำง (Laboratory officer) 
สภาพตัวอย่าง   ปกติ    

  ไม่ปกติ (ระบุ) .......................... 
ชนิดเชื อท่ีส่งตรวจ  WSSV  IHHNV  YHV  TSV  IMNV 
 อื่นๆ ระบ ุ

 
 

(รับตัวอย่างเรยีบร้อยแล้ว) 
เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่าง 

................................................ 
วันท่ี ....................................... 

ภาคผนวก 13 
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เอกสารฉบับเจ้าหน้าที่ 

ภาคผนวก 14 
การก าหนดเลขท่ีใบค าขอ 

 
ก้าหนดให้หน่วยงานรับคา้ขอเป็นผู้ออกเลขท่ีใบค้าขอ โดยแต่ละหนว่ยงานก้าหนดให้ใช้เลขท่ีค้าขอ ดังนี   

AAA/xxxx/dd/mm/yy   
โดยที่  AAA = ช่ือย่อภาษาอังกฤษของจังหวัดของหน่วยงานสุ่มเก็บตัวอย่าง 

xxxx  = หมายเลขค้าขอเริม่จาก 0001, 0002,……… 
dd = วันท่ีรับค้าขอ 
mm = เดือนที่รับค้าขอ 
yy = เลข 2 ตัวหลังของปี พ.ศ.  

 
ล าดับที ่ หน่วยงานรับค าขอ รหัส 

1 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้า BKK 

2 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด TRT 

3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งจันทบุร ี CTI1 

4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ CTI2 

5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) CCO 
6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งระยอง RYG 

7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) SKN 

8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งประจวบครีีขันธ ์ PKN 

9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) SNI 

10 ศูนย์พัฒนาประมงพื นท่ีลุม่น ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ NRT1 

11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น ้านครศรีธรรมราช NRT2 

12 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) PKT 

13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งพังงา PNA 
14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่) KBI 
15 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งตรัง TRG 
16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตลู) STN 
17 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น า้สงขลา SKA1 
18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

*1. ส่งเอกสารแบบค้าขอฯ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ หน่วยงาน เมือง
สงขลา 
 2. ติดต่อนัดวันเก็บตัวอยา่งทท่ีหน่วยงาน ระโนด  

SKA2 

19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งนราธิวาส NWT 
20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งปัตตาน ี PTN 
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 ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง (Laboratory report) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ข้อมูลใบรายงานและสถานประกอบการ (Test report and Establishment information)  
เลขท่ีใบรายงาน (Report no.): ………………………………………….. ว/ด/ป ท่ีออกใบรายงาน (Issue date):.........../……....../........... 

เลขท่ีใบค้าขอ (Request no.): ........../.........../…........./......... 
ว/ด/ป ท่ีรับตัวอย่าง (Sample received date):......./......../......... 
ว/ด/ป ท่ีทดสอบ (Testing date) .............../….....…....../................ 

ช่ือสถานประกอบการ (Name):   ....................................................................................................................................................................... 
เลขทะเบยีนสถานประกอบการ (ทบ.2) (Registration ID): ……………………………............................................................................................. 
ทีต่ั งสถานประกอบการ: ........................................................................................................................................................................................... 
 (Address):................................................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท ์(Tel): ...........................................................................................................E-mail………………………………………..…………………………      

 
ข้อมูลตัวอย่าง (Sample information) 

ชนิดสัตว์น ้า(Species): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แหล่งที่มา (Source of samples)   เพาะเลี ยง (Farm raised)   จับจากธรรมชาติ (Wild caught)  

ประเทศ (Country)………………………………………………………………………………………………………………. 
รุ่นสินค้าท่ี (Consignment no.):………………………… รุ่นการผลิต (Batch no.):……………………………………………………..…………………………….…… 
ข้อมูลรุ่นการผลิต (Batch definition):   ไลน์การผลิตเดียวกัน (Same production line)  บ่อเดียวกนั (Same pond)  

                                 จับจากธรรมชาติช่วงเดียวกัน (Same captured period)  
ประเภทตัวอย่าง (Sample types):  Block frozen  (                    )  IQF (                   )   Marinated (              ) 
      Live               Chilled     
                                                  อื่นๆ ระบุ....................................................................................................................................... 

 
ผลการทดสอบ (Test results) 

ชนิดเชื อ** ผลการทดสอบ (Test result)* วิธีทดสอบ (Test method) 
WSSV   
IHHNV   
YHV   
TSV   
IMNV   
MrNV   

 
* Negative: ไม่พบเชื อ; Positive พบเชื อ; NT (not test): ไม่ตรวจ 
**WSSV (white spot syndrome virus)/ IHHNV (Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus)/YHV (Infection with yellow head virus genotype-1)/TSV 
(Taura syndrome)/ IMNV (Infectious myonecrosis)/ VpAHPND (Vibrio parahaemolyticus caused AHPND)/ NHPB (Hepatobacter penaei) 
หมายเหต ุ    1.รายงานนี รับรองผลเฉพาะตัวอยา่งที่น้ามาทดสอบเท่านั น  

            2. ใบรายงานผลต้องไม่ถูกทา้ส้าเนาเฉพาะเพยีงบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการยกเว้นท้าส้าเนาทั งฉบับ   
             
 

 
 

Department of Fisheries 

หน้า ………../………… 
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รายละเอียดผลการทดสอบ 
 

เลขท่ีใบรายงาน (Report no.): …………………………………………..ประเภทตัวอย่าง……………………………………………………………………………………. 
 

ล้าดับที ่
(No.) 

รหัสตัวอย่าง 
(Sample code) 

ผลการทดสอบ ( +ve/-ve (Ct value)) 
WSSV IHHNV YHV TSV IMNV MrNV 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        

 
 

* -ve (Negative): ไม่พบเชื อ / +ve (Positive): พบเชื อ 
** Ct (Cycle threshold) value: ส้าหรับการทดสอบด้วย real time PCR 
*** วธิีทดสอบ WSSV : 
  IHHNV : 

YHV : 
  TSV : 
     IMNV : 
  VpAHPND    : 
  NHPB : 

 

หน้า ………../………… 


