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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 

ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำฉบับใหม่ของประเทศเกาหล ี 
มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2561 

 

ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำฉบับใหม่ของประเทศเกาหลีกำหนดให้สินค้าสัตว์น้ำที่แสดงในตารางที่ 1 ที่จะนำเข้าประเทศเกาหลี
ต้องมีการรับรองการปลอดเช้ือท่ีกำหนด 

 

ตารางท่ี 1 สินค้าสัตว์น้ำท่ีต้องมีการรับรองการปลอดเช้ือก่อนนำเข้าสาธารณรัฐเกาหลี 
ประเภทของ

สินค้าสัตว์น้ำ 
ชนิดสัตว์น้ำ โรคท่ีต้องให้การรับรอง 

สัตว์น้ำมีชีวิต 
(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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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ประเภทของ

สินค้าสัตว์น้ำ 
ชนิดสัตว์น้ำ โรคท่ีต้องให้การรับรอง 

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)  
 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 ให้รับรองสถานะปลอดโรค WSD, IHHN, YHD, TS และ IMN ได้แก ่กุ้งมีชีวิต และกุ้งดิบแช่เย็นแช่แข็งที่มีเปลือก หรือมีหัว 
หรือมีทั้งเปลือกและหัว   
 

สินค้า แหล่งที่มา การรับรอง 
กุ้งมีชีวิต จากธรรมชาต ิ ตรวจแบบ Pre-export testing ตรวจเชื้อไวรัส 4 ชนิด (WSSV, IHHNV, YHV, 

TSV) โดยห้องปฏิบัติการภายนอกทีก่รมประมงยอมรับ 
 จากการเพาะเลี้ยง 1. ฟาร์มที่ได้รับการรับรองสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก  

(สอ 3) สามารถส่งออกได้โดยไม่ต้องมีผลตรวจโรค 
  2. ฟาร์มเพาะเลี ้ยงที ่ไม่ได้การรับรอง สอ 3  ส่งออก โดยการตรวจแบบ Pre-
export testing ต ร ว จ เ ช ื ้ อ ไ ว ร ั ส  4 ชน ิ ด  (WSSV, IHHNV, YHV, TSV) โ ด ย
ห้องปฏิบัติการภายนอกทีก่รมประมงยอมรับ 

กุ้งแช่เย็น จากธรรมชาต ิ ไม่ม ี
 จากการเพาะเลี้ยง 1.ใช้วัตถุดิบจากฟาร์มที่อยู่ในระบบเฝ้าระวังโรคของกรมประมง ส่งออกได้โดยไม่ต้อง

ตรวจโรค  หรือ 
2. ใช้วัตถุดิบจากฟาร์มที่ไม่อยู่ในระบบเฝ้าระวังโรค ต้องตรวจโรคสัตว์น้ำในบ่อก่อน
จับ ตรวจเชื้อไวรัส 4 ชนิด (WSSV, IHHNV, YHV, TSV)  โดยห้องปฏิบัติการภายนอก
ทีก่รมประมงยอมรับ 

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

 จากการเพาะเลี้ยง 1.ใช้วัตถุดิบจากฟาร์มที่อยู่ในระบบเฝ้าระวังโรคของกรมประมง ต้องตรวจโรคแบบ 
Pre-export testing ตรวจเช ื ้ อ ไวร ัส  4 ชน ิด  (WSSV, IHHNV, YHV, TSV) โดย
ห้องปฏิบัติการกรมประมงในพื้นที่ หรือ 
2. ใช้วัตถุดิบจากฟาร์มที่ไม่อยู่ในระบบเฝ้าระวังโรค ต้องตรวจโรคแบบ Pre-export 
testing ตรวจเชื ้อไวรัส 4 ชนิด (WSSV, IHHNV, YHV, TSV) โดยห้องปฏิบัติการ
ภายนอกทีก่รมประมงยอมรับ 
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ภาคผนวก 4 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมประมงและผู้ประกอบการในการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ส่ง

ตรวจโรคเพื่อขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำส่งออกสาธารณรัฐเกาหลี 

 
 

ผู้ประกอบการขอรับเอกสารแบบคำขอรับบริการสุ่มตัวอย่าง (ภาคผนวก 12 หรือ 13) 
จากหน่วยงานสุ่มตัวอย่างในพื้นที่  

ผู้ประกอบการกรอกแบบคำขอรับบริการสุ่มตัวอย่างในภาคผนวก 12 หรือ 13 (ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า) และ ส่งเอกสาร
แบบคำขอฯ พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เข้าสุ่มตัวอย่างและรายการสินค้า ผ่านจดหมาย Electronic  

(E-mail) หรือ โทรสาร ไปยังหน่วยงานสุ่มตัวอย่าง 3-5 วันทำการ ก่อนวันที่กำหนดให้เข้าสุ่มเก็บตัวอย่าง สำหรับเอกสาร
คำขอฉบับจริงให้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้าสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงนาม และสำเนา 1 ฉบับให้เจ้าหน้าที่เก็บ

ตัวอย่าง ฉบับจริงเก็บที่ผู้ประกอบการ  

ผู้ประกอบการติดต่อห้องปฏิบัติการตรวจโรคเพื่อนัดหมายวันส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ 
(รายช่ือห้องปฏิบัติการตามภาคผนวก 6 หรือ 7) 

เจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าสุ่มเก็บตัวอย่างตามวันที่นัดหมายตามวิธีการเก็บตัวอย่างในภาคผนวก 9-11 ขึ้นอยู่กับประเภท
สินค้า (ผู้ประกอบการจัดยานพาหนะรับส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่าง) 

ผู้ประกอบการนำตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการตามวันที่นัดหมายพร้อมแนบแบบขอรับบริการสุ่มตัวอย่าง ฉบับจริงที่มีรายช่ือ
ผู้สุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ห้องปฏิบัติการลงนามรับตัวอย่าง 

(รายช่ือห้องปฏิบัติการตามภาคผนวก 6 หรือ 7) 

หองปฏิบัติการตรวจโรคตาม requirements ดวย เทคนิค PCR หรือ real time PCR ตามวิธีการของ OIE 
หรือเทียบเทาหรือสูงกวาและรายงานผลการตรวจ (Laboratory report) ผานระบบ Electronic file (E-mail) 

ใหผูประกอบการและหนวยงานออกใบรับรองสุขอนามัย ภายใน 7 วันทาํการ/ชุดสินคา (consignment)  
นับจากวันที่หองปฏิบัติการไดรับตัวอยาง และหองปฏิบัติการจะทําการจัดสงผลการตรวจ (Laboratory report) 

ฉบับจริงใหสถานประกอบการ

หน่วยงานออกใบรับรองสุขอนามัย ออกใบรับรองฯ ให้ผู้ประกอบการภายใน 3 วันทำการ 
ใบรับรองมีอายุการใช้งาน 30 วัน 

ผู้ประกอบการยื่นคำขอใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) กับหน่วยงานออกใบรับรองสุขอนามัย 
ที่ระบุในแบบคำขอรับบริการฯ (รายช่ือหน่วยงานออกใบรับรองฯ ตามภาคผนวก 8) 

ผู้ประกอบการติดต่อหน่วยงานสุ่มเก็บตัวอย่างในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายวันสุ่มเก็บ
ตัวอย่าง (รายช่ือหน่วยงานสุ่มตัวอย่างตามภาคผนวก 5)  
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ภาคผนวก 5 
รายชื่อหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่สำหรับยื่นคำขอรับบริการสุ่มตัวอย่างฯ 

 

ลำดับที ่ หน่วยงาน พื้นที่สุ่ม โทรศัพท(์Tel.)/ 
โทรสาร (Fax.) 

E-mail 

1 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรุงเทพฯ, 
สมุทรปราการ 

Tel. 025794122/ 
Fax. 025613993 

aahri@aahri.in.th 

2 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดตราด 

ตราด Tel. 039510945 

Fax. 039510946 
tratcas@gmail.com 

3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุร ี

จันทบุร ี Tel. 039320959,039320968 

Fax. 039391025 

chanthaburicf@ 

hotmail.com 

4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จันทบุร ี Tel. 039433216-18 

Fax. 039433209 

kkbrdsc@ 

gmail.com 

5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 

ฉะเชิงเทรา, 
ปราจีนบุรี 

Tel. 038531387 ต่อ 14/ 

Fax. 038532066 

chasao2001@ 

yahoo.com 

6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งระยอง 

ระยอง Tel. 038655301, 

0897646781  

Fax. 038-664583 

rayongcoastal@ 

gmail.com 

7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อาหารสัตว์น้ำชลบุรี 

ชลบุร ี Tel. 038312532 

Fax. 038326512 

Aquafeed_chonburi@ 

yahoo.com 

8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง 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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุร ี

เพชรบุร ี Tel. 032770750  

Fax. 032770750 

cf-phetchaburi@ 
hotmail.com 

11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ ์

ประจวบคีรีขันธ์ 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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 

สุราษฎร์ธานี Tel. 077953005, 077255288 

Fax. 077255288 

cfsuratthani@gmail.com 

14 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

นครศรีธรรมราช Tel. 075416180-1 

Fax. 075416180-1 

pakpanang@gmail.com 

15 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 
สัตว์น้ำนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช Tel  075536157 

Fax. 075536157 

b_bcom@hotmail.com 

16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งระนอง 

ระนอง Tel. 077880909 

Fax. 077840223 

rrcas6@gmail.com 
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ลำดับที ่ หน่วยงาน พื้นที่สุ่ม โทรศัพท(์Tel.)/ 
โทรสาร (Fax.) 

E-mail 

17 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) 

ภูเก็ต Tel. 

0887651394,0819688247 

Fax.  - 

rawmat_pk@ 

hotmail.com 

18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 

พังงา Tel. 

0650487015,0650487028  

Fax. - 

phangnga_crdc@ 

yahoo.com 

19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่) 

กระบี่ Tel. 075662059-62  

Fax. 075662060 

crkrabi@yahoo.com 

20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งตรัง 

ตรัง Tel. 075274077-9 

Fax. 075274077-8 

cf-trang@hotmail.com 

21 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน
ตอนล่าง (สตูล) 

สตูล Tel.074740136, 0620561999 

Fax. 074740136 

satuncenter@ 

gmail.com 

22 ศูนยว์ิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา สงขลา Tel. 074335244-8 

Fax. 074335243 

aquathaiinfo@ 

gmail.com 
23 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย

ตอนล่าง (สงขลา) 
*1. ส่งเอกสารแบบคำขอฯ 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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส 

นราธิวาส Tel. 073538454 

Fax. 073538455 

cf-naratiwas@dof.in.th 

25 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี 

ปัตตานี Tel. 073329352 

Fax. 073229352 

ptn2547@yahoo.com 
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ภาคผนวก 6 

รายชื่อห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคกรมประมง 
 

ลำดับที ่ หน่วยงาน พื้นที่สุ่ม โทรศัพท(์Tel.)/ 
โทรสาร (Fax.) 

E-mail 

1 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรุงเทพฯ, 
สมุทรปราการ 

Tel. 025794122/ 
Fax. 025613993 

aahri@aahri.in.th 

2 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดตราด 

ตราด Tel. 039510945 

Fax. 039510946 
tratcas@gmail.com 

3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุร ี

จันทบุร ี Tel. 039320959,039320968 

Fax. 039391025 

chanthaburi-

cf@hotmail.com 

4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน  อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

จันทบุร ี Tel. 039433216-18 

Fax. 039433209 

kkbrdsc@gmail.com 

5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 

ฉะเชิงเทรา, 
ปราจีนบุรี 

Tel. 038531387 ต่อ 14/ 

Fax. 038532066 

chasao2001@ 

yahoo.com 

6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งระยอง 

ระยอง Tel. 038655301, 0897646781  

Fax. 038-664583 

rayongcoastal@ 

gmail.com 

7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 

(สมุทรสาคร) 

สมุทรสาคร Tel. 034426220, 034410266 

Fax. 034410267 

cf-samutsa@dof.in.th 

8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ ์

ประจวบ 
คีรีขันธ ์

Tel. 032661398 

Fax. 032661298 

cf-prchuap@dof.in.th, 

pkkcenter@gmail.com 

9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3  

(สุราษฎร์ธาน)ี 

สุราษฎร์ธานี Tel. 077953005, 077255288 

Fax. 077255288 

cfsuratthani@gmail.com 

10 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

นครศรีธรรม 
ราช 

Tel. 075416180-1 

Fax. 075416180-1 

pakpanang@gmail.com 

11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 
สัตว์น้ำนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรม 
ราช 

Tel  075536157 

Fax. 075536157 

b_bcom@hotmail.com 

12 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) 

ภูเก็ต Tel. 0887651394,0819688247 

Fax.  - 

rawmat_pk@ 

hotmail.com 

13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 

พังงา Tel. 0650487015,0650487028  

Fax. - 

phangnga_crdc@ 

yahoo.com 

14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่) 

กระบี่ Tel. 075662059-62  

Fax. 075662060 

crkrabi@yahoo.com 

15 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งตรัง 

ตรัง Tel. 075274077-9 

Fax. 075274077-8 

cf-trang@hotmail.com 
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ลำดับที ่ หน่วยงาน พื้นที่สุ่ม โทรศัพท(์Tel.)/ 
โทรสาร (Fax.) 

E-mail 

16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดา
มันตอนล่าง (สตูล) 

สตูล Tel.074740136, 0620561999 

Fax. 074740136 

satuncenter@ 

gmail.com 

17 ศูนยว์ิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา สงขลา Tel. 074335244-8 

Fax. 074335243 

aquathaiinfo@ 

gmail.com 

18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าว
ไทยตอนล่าง (สงขลา) 
*1. ส่งเอกสารแบบคำขอฯ และหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ที่ หน่วยงาน 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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส 

นราธิวาส Tel. 073538454 

Fax. 073538455 

cf-naratiwas@dof.in.th 

20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี 

ปัตตานี Tel. 073329352 

Fax. 073229352 

ptn2547@yahoo.com 
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ภาคผนวก 7 

รายชื่อห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคภายนอกกรมประมง 
 

หน่วยงาน โทรศัพท(์Tel.)/โทรสาร (Fax.) E-mail 
1. ห้องปฏิบัติการ  
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง  
(ประเทศไทย) จำกัด  
(สาขาสงขลา) 

Tel 074558871-3  
Fax. 074558870 

 

sk-cs@centrallabthai.com 

2. ห้องปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่กรม
ประมงรับรอง 
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ภาคผนวก 8 

รายชื่อหน่วยงานออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) 

1. กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง  
ที่ตัง้ 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  
ที่ตัง้ 79/2 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
โทรศัพท ์074-312037 
โทรสาร 074-314797 
e-mail address : healthcert.sk@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 29 - 
	

ภาคผนวก 9 
การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสำหรับการส่งออกแบบมีชีวิต (Live) และแช่เย็น (Chilled) 

 
หน่วยงานสุ่มตัวอย่าง (ภาคผนวก 5) รับหนังสือขอความอนุเคราะห์และแบบคำขอรับบริการสุ่มตัวอย่าง  

(ภาคผนวก 13) จากผู้ประกอบการ 
¯ 

เจ้าหน้าทีห่น่วยงานสุ่มตัวอย่างตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอรับบริการ 
¯ 

หน่วยงานสุ่มตัวอย่างเข้าสุ่มตัวอย่างจากฟาร์มเพาะเลี้ยง โดยตรวจสอบชื่อฟาร์ม ข้อมูลบ่อเลี้ยงและบ่อที่จะเก็บตัวอย่างให้ตรงกับข้อมูล
ในใบคำขอรับบริการสุ่มตัวอย่าง  

¯ 
กำหนดจำนวนตัวอย่างที่จะสุ่มจากประชากรสัตว์น้ำทั้งหมด ตามหลักการสุ่มเพื่อตรวจโรค โดย 

สัตว์น้ำเต็มวัย เก็บ 65 ตัว/ฟาร์ม แยกเป็น 13 ตัวอย่างทดสอบๆ ละ 5 ตัว  
*สำหรับ packing house ที่ส่งตัวอย่างแช่เย็น กำหนดให้สุ่มตัวอย่างจากบ่อเลี้ยงไม่เกิน 4 บ่อ/ฟาร์ม/ครั้งและต้องจับกุ้งจำหน่ายภายใน 10 วันหลังจากวันที่

ออกรายงานผลการทดสอบ) 
¯ 

เก็บตัวอย่างแต่ละบ่อให้กระจายทั่วบ่อ 5 จุด/บ่อ 
¯ 

เก็บสัตว์น้ำตามจำนวนที่กำหนดแยกแต่ละตัวอย่างทดสอบใส่ถุงพลาสติกที่สะอาด (เก็บเฉพาะตัวสัตว์น้ำ) 
สัตว์น้ำเต็มวัย จำนวน 13 ถุงๆ ละ 5 ตัว  

¯ 
นำถุงบรรจุตัวอย่างลงกล่องโฟมที่มีก้อนน้ำแข็งให้ความเย็นเพื่อรักษาสภาพตัวอย่างให้อยู่ในสภาพแช่เย็นหรือแช่แข็ง 

ตลอดกระบวนการเก็บตัวอย่างจนตัวอย่างส่งถึงห้องปฏิบัติการตรวจโรค  
¯ 

ปิดกล่องโฟมบรรจุตัวอย่างโดยใช้เทปกาว  
เจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่างลงชื่อบนกล่องโฟมที่บรรจุตัวอย่างบริเวณรอยต่อระหว่างฝากับตัวกล่อง  

¯ 
เจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่างลงชื่อรับรองในแบบคำขอรับบริการในส่วนของเจ้าหน้าทีแ่ละให้ผู้ประกอบการลงชื่อในส่วนของผู้ประกอบการ   

¯ 
ให้สถานประกอบการทำสำเนาแบบคำขอรับบริการทีม่ีการลงชื่อเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่าง 1 ฉบับ และเก็บฉบับจริงที่สถาน

ประกอบการเพื่อใช้การนำส่งตัวอย่าง 
¯ 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ภาคผนวก 6 หรือ 7) รับตัวอย่างจากสถานประกอบการ พร้อมตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอรับบริการที่แนบ
มากับตัวอย่าง ตรวจสอบสภาพตัวอย่าง และลงข้อมูลในส่วนของสภาพตัวอย่าง พร้อมลงชื่อรับตัวอย่าง 

¯ 
ให้สถานประกอบการกรอกข้อมูลการส่งตัวอย่างตามคำขอรับบริการตรวจโรคตามระบบของแต่ละห้องปฏิบัติการ 

¯ 
ห้องปฏิบัติการส่งผลการทดสอบทาง E-mail ไปให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานออกใบรับรองสุขภาพ (ภาคผนวก 8)  

ตามที่กำหนดในแบบคำขอรับบริการ 
 

หมายเหต:ุ ผลการทดสอบสามารถใช้ในการออกใบรับรองสุขภาพได้จนกว่าจะส่งออกสัตว์น้ำบ่อนั้นๆ หมด ซึ่งต้องไม่เกิน 10วัน นับจากวันที่ออกใบรายงานผล
การทดสอบ 
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ภาคผนวก 10 

การสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประเภท Seafood mixed เพื่อตรวจโรคก่อนส่งออก 

หน่วยงานสุ่มตัวอย่าง (ภาคผนวก 5) รับหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมแบบคำขอรับบริการสุ่มตัวอย่าง  
(ภาคผนวก 13) และรายการสินค้าที่จะให้สุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการ 

¯ 
เจ้าหน้าทีห่น่วยงานสุ่มตัวอย่างตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอรับบริการ และ รายการสินค้า 

¯ 
หน่วยงานสุ่มตัวอย่างเข้าสุ่มสินค้า โดยตรวจสอบปริมาณสินค้าและสถานที่จัดเก็บ  
สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่เตรียมสำหรับบรรจุลงกล่อง seafood mixed ชุดนั้นๆ   

¯ 
เก็บตัวอย่างบริเวณพื้นที่เก็บตัวอย่างของสถานประกอบการ 

¯ 
เจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique)  

จำนวน 65 ตัว/ชุดการผลิต แยกเป็น 13 ตัวอย่างทดสอบๆ ละ 5 ตัว ใส่ในถุงพลาสติกสะอาดที่มีฉลากแสดงรหัสตัวอย่างของแต่ละชุด
การผลิต จำนวน 13 ถุง/ชุดการผลิต ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสุ่มตัวอย่าง 

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

¯ 
ปิดถุงบรรจุตัวอย่างให้สนิทโดยใช้เครื่องซีลปิดถุงหรือวิธีการอื่น  

¯ 
นำตัวอย่างบรรจุลงกล่องโฟมที่มีก้อนน้ำแข็งให้ความเย็นเพื่อรกัษาสภาพตัวอย่างให้อยู่ในสภาพแช่แข็งตลอดกระบวนการเก็บตัวอย่างจน

ตัวอย่างส่งถึงห้องปฏิบัติการตรวจโรค 
¯ 

ปิดกล่องโฟมบรรจุตัวอย่างโดยใช้เทปกาว  
¯ 

เจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่างลงชื่อบนกล่องโฟมที่บรรจุตัวอย่างบริเวณรอยต่อระหว่างฝากับตัวกล่อง  
¯ 

เจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่างลงชื่อรับรองในแบบคำขอรับบริการในส่วนของเจ้าหน้าที่  และให้ผู้ประกอบการลงชื่อในส่วนของผู้ประกอบการ   
¯ 

ให้สถานประกอบการทำสำเนาแบบคำขอรับบริการที่มีการลงชื่อเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่าง 1 ฉบับ และเก็บฉบับจริงที่สถาน
ประกอบการเพื่อใช้การนำส่งตัวอย่าง 

¯ 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ภาคผนวก 6 หรือ 7) รับตัวอย่างจากสถานประกอบการ พร้อมตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอรับบริการที่แนบ

มากับตัวอย่าง ตรวจสอบสภาพตัวอย่าง และลงข้อมูลในส่วนของสภาพตัวอย่าง พร้อมลงชื่อรับตัวอย่าง 
¯ 

ให้สถานประกอบการกรอกข้อมูลการส่งตัวอย่างตามคำขอรับบริการตรวจโรคตามระบบของแต่ละห้องปฏิบัติการ 
¯ 

ห้องปฏิบัติการส่งผลการทดสอบทาง E-mail ไปให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานออกใบรับรองสุขภาพ (ภาคผนวก 8)  
ตามที่กำหนดในแบบคำขอรับบริการ 
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ภาคผนวก 11 
การสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำแช่แข็ง (Frozen product) เพื่อตรวจเชื้อก่อนส่งออก 

 

หน่วยงานสุ่มตัวอย่าง (ภาคผนวก 5) รับหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมแบบคำขอรับบริการสุ่มตัวอย่าง  
(ภาคผนวก 12) และรายการสินค้าที่จะให้สุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการ 

¯ 
เจ้าหน้าทีห่น่วยงานสุ่มตัวอย่างตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอรับบริการ และ รายการสินค้า 

¯ 
หน่วยงานสุ่มตัวอย่างเข้าสุ่มสินค้า โดยตรวจสอบปริมาณสินค้าและสถานที่จัดเก็บ  

สุ่มเก็บตัวอย่างให้กระจายครอบคลุมรายการสินค้าทั้งหมดของชุดนั้นๆ โดยกำหนดให้สุ่มสินค้าจำนวน 13 กล่อง (cartons)/ชุดสินค้า 
(Consignment) 

¯ 
นำกล่องสนิค้าที่สุ่มมายังพื้นที่เก็บตัวอย่างของสถานประกอบการ  

¯ 
เจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique)  
จำนวน 5 ตัวจากแต่ละกล่อง ใส่ในถุงพลาสติกสะอาดที่มีฉลากแสดงรหัสตัวอย่างของแต่ละชุดการผลิต  

จำนวน 13 ถุง/ชุดการผลิต ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสุ่มตัวอย่าง 
(xxx 1/13, xxx 2/13,………..,xxx 13/13) (yyy 1/13, yyy 2/13,………., yyy13/13)  

¯ 
ปิดถุงบรรจุตัวอย่างให้สนิทโดยใช้เครื่องซีลปิดถุงหรือวิธีการอื่น  

¯ 
นำตัวอย่างบรรจุลงกล่องโฟมที่มีก้อนน้ำแข็งให้ความเย็นเพื่อรักษาสภาพตัวอย่างให้อยู่ในสภาพแช่แข็งตลอดกระบวนการเก็บตัวอย่างจน

ตัวอย่างส่งถึงห้องปฏิบัติการตรวจโรค 
¯ 

ปิดกล่องโฟมบรรจุตัวอย่างโดยใช้เทปกาว  
¯ 

เจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่างลงชื่อบนกล่องโฟมที่บรรจุตัวอย่างบริเวณรอยต่อระหว่างฝากับตัวกล่อง  
¯ 

เจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่างลงชื่อรับรองในแบบคำขอรับบริการในส่วนของเจ้าหน้าที่  และให้ผู้ประกอบการลงชื่อในส่วนของผู้ประกอบการ   
¯ 

ให้สถานประกอบการทำสำเนาแบบคำขอรับบริการที่มีการลงชื่อเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่าง 1 ฉบับ และเก็บฉบับจริงที่สถาน
ประกอบการเพื่อใช้การนำส่งตัวอย่าง 

¯ 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ภาคผนวก 6 หรือ 7) รับตัวอย่างจากสถานประกอบการ พร้อมตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอรับบริการที่แนบ

มากับตัวอย่าง ตรวจสอบสภาพตัวอย่าง และลงข้อมูลในส่วนของสภาพตัวอย่าง พร้อมลงชื่อรับตัวอย่าง 
¯ 

ให้สถานประกอบการกรอกข้อมูลการส่งตัวอย่างตามคำขอรับบริการตรวจโรคตามระบบของแต่ละห้องปฏิบัติการ 
¯ 

ห้องปฏิบัติการส่งผลการทดสอบทาง E-mail ไปให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานออกใบรับรองสุขภาพ (ภาคผนวก 8)  
ตามที่กำหนดในแบบคำขอรับบริการ 

 
 
 




