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4.  ขำ้พเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำน ดังต่อไปน้ี 
4.1 กรณีผู้ขอขึ นทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 บัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น  า (ทบ.1) 
4.2 กรณีผู้ขอขึ นทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
  ส าเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  บัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
  บัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น  า (ทบ.1)  
4.3 กรณีมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมายื่นค าขอหรือด าเนินการแทน 
  หนังสือมอบอ านาจ 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  
  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
4.4 หลักฐานอ่ืนๆ 
  แผนความปลอดภัยทางชีวภาพพร้อมทั งแผนผังแสดงรายละเอียดคอมพาร์ตเมนต์ท่ีเป็นปัจจุบัน 
  แผนท่ีแสดงเส้นทางไปยังคอมพาร์ตเมนต์ 
 
ในกรณีขอต่ออายุการรับรอง ให้แนบหลักฐานเพิ่มเติมดังนี ้
  หนังสือส าคัญแสดงการขึ นทะเบียนคอมพาร์ตเมนต์เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร 
 ได้รับการขึ นทะเบียนเลขท่ี TH....................................................................หมดอายุ วันท่ี........................................................... 
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บัญชีแนบท้าย 1 

ตารางการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น ้าส้าหรับการขึ นทะเบียนคอมพาร์ตเมนต ์

เชื้อก่อโรค (เทคนิคการ
ตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุม่
ตัวอย่าง/ป ี

สัตว์น้้าท่ีขอขอบข่าย จ้านวน สัตว์น้้าทีไ่ว/เสี่ยงต่อการรับเช้ือ และสตัว์พาหะ 

๑. KHV (PCR) อย่างน้อย ๒ 
ครั้ง 

๑. ปลาคาร์พ (Cyprinus carpio) 
๒. ปลาคาร์พลูกผสม (Cyprinus carpio × Carassius 
auratus) 

60 ตัว ๑. ปลาคาร์พ (Cyprinus carpio) 
๒. ปลาคาร์พลูกผสม (Cyprinus carpio × Carassius 
auratus) 
3. ปลาทอง (Carassius auratus) 
4. ปลาเฉา (Ctenopharyngodon idella) 
5. ปลาสเตอร์เจยีน Atlantic sturgeon (Acipenser 
oxyrinchus) 
6. Blue back ide (Leuciscus idus)  
7. Common roach (Rutilus rutilus)  
8. Euraseas ruffe (Gymnocephalus cernua) 
9. European perch (Perca fluviatilis)  
10. Hybrid sterlet × beluga (Acipenser ruthenus × 
Huso huso) 
11. ปลาเรนโบว์เทราท์ (Oncorhynchus mykiss) 
๑2. ปลาสเตอรเ์จียน Russian sturgeon (Acipencer 
gueldenstaedtii) 
๑3. ปลาลิ่น (Hypophthalmichthys molitrix) 
14 Stone loach (Barbatula barbatula) 
15. ปลา tench (Tinca tinca) 
16. ปลากลุม่ Ancistrus sp. 
17. Amphipod Gammarus pulex 
18. Swan mussel (Anodonta cygnea) 
19. แพลงค์ตอน 
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2. Megalocytivirus 
(PCR) 

อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

1. กลุ่มปลาปอมปาดัวร ์
  ปลาปอมปาดัวร์ (Symphysodon discus) 

  ปลาปอมปาดัวร์ (Symphysodon aequifasciatus) 

  ปลาปอมปาดัวร์ (Symphysodon tarzoo) 

2. กลุ่มปลากรมิ 
  ปลากริมแรด (Parosphromenus paludicola) 
  ปลากริมสี (Trichopsis sp.) 
3. กลุ่มปลาสอด ปลาหางนกยูง 
 ปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata, Poecilia wingei, 
Micropoecilia picta) 

  ปลามอลลี่ (Poecilia sp.) 

  ปลาเพลตี ปลาสอด (Xiphophorus sp.) 
  ปลาเซลฟิน (Poecilia latipinna, Poecilia velifera) 

4. กลุ่มปลากระดี่ (กระดี่หม้อ กระดี่แคระ กระดี่มุก กระดี่
นางฟ้า) 

5. กลุ่มปลาหมอส ี
6. ปลาพาราไดซ ์(Pseudosphromenus dayi, 
Macropodus opercularis) 
7. ปลาเทวดา (Pterophyllum spp.) 

8. ปลาออสการ์ (Astronotus ocellatus) 

9. ปลากดั (Betta spp.) 

60 ตัว 1. กลุ่มปลาปอมปาดัวร ์
  ปลาปอมปาดัวร์ (Symphysodon discus) 

  ปลาปอมปาดัวร์ (Symphysodon aequifasciatus) 

  ปลาปอมปาดัวร์ (Symphysodon tarzoo) 

2. กลุ่มปลากรมิ 
  ปลากริมแรด (Parosphromenus paludicola) 
  ปลากริมสี (Trichopsis sp.) 
3. กลุ่มปลาสอด ปลาหางนกยูง 
 ปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata, Poecilia wingei, 
Micropoecilia picta) 

  ปลามอลลี่ (Poecilia sp.) 

  ปลาเพลตี ปลาสอด (Xiphophorus sp.) 
  ปลาเซลฟิน (Poecilia latipinna, Poecilia velifera) 

4. กลุ่มปลากระดี่ (กระดี่หม้อ กระดี่แคระ กระดี่มุก กระดี่
นางฟ้า) 

5. กลุ่มปลาหมอส ี
6. ปลาพาราไดซ ์(Pseudosphromenus dayi, 
Macropodus opercularis) 
7. ปลาเทวดา (Pterophyllum spp.) 

8. ปลาออสการ์ (Astronotus ocellatus) 

9. ปลากดั (Betta spp.) 
3. TiLV (PCR, Cell 
culture) 

อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

1. ปลานลิด้า (Oreochromis niloticus) 
2. ปลานลิแดง/ทับทิม (O. niloticus X O. aureus) 

67 ตัว 1. ปลานลิด้า (Oreochromis niloticus) 
2. ปลานลิแดง/ทับทิม (O. niloticus X O. aureus) 
3. ปลานลิ Mango (Sarotherodon galilaeus) 

4. WSSV (PCR) อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

กลุ่ม Decapod (กุ้ง ก้ัง กุ้งเครย์ฟิช ลอบสเตอร์และปู ทุก
ชนิด) 

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL 15 สุ่มประมาณ  
     5 กรัม หรือ 150-300 ตัว 
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว 
3. ปู สุ่ม 60 ตัว 

1. เพรียงกลุ่ม Balanus sp. 
2. แมงดาทะเลกลุ่ม Tachypleus sp. 
3. กลุ่ม Polychaete worms 
4. กลุ่ม Copepods (Subclass Copepoda) 
5. Rotifers  
6. กลุ่มแมลงสาบทะเล (Order Isopoda) 
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7. อาร์ทีเมยี Artemia salina 
8. กลุ่ม Decapod (กุ้ง ก้ัง กุ้งเครย์ฟิช ลอบสเตอร์และปู ทุก
ชนิด) 

5. IHHNV (PCR) อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) 
3. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)  

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL 15 สุ่มประมาณ  
     5 กรัม หรือ 150-300 ตัว 
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว 

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) 
3. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)   
4. กุ้ง Yellow leg (Penaeus californiensis) 
5. กุ้ง Northern white (Penaeus setiferus) 
6. กุ้งน้้าเงิน (Penaeus stylirostris) 
7. กุ้ง Northern brown (Penaeus aztecus) 
8. กุ้ง Northern pink (Penaeus duorarum) 
9. กุ้ง Westhern white (Penaeus occidentalis) 
10. กุ้งลายเสือ (Penaeus japonicus) 
11. กุ้งกุลาลาย (Penaeus semisulcatus) 
12. กุ้ง Argentine stiletto (Artemesia longinaris) 
13. ปู Hemigrapsus penicillatus 
14. ปู Cuata swimcrab (Callinectes arcuatus) 
15. ปลา Mazatlan sole (Archirus mazatlanus) 
16. ปลา Yellowfin mojarra (Gerres cinereus) 
17. ปลา Pacific piquitinga (Lile stolifera) 
18. ปลา Blackfin snook (Centropomus medius) 
19. ปลานิลกลุ่ม Oreochromis sp.  

6. YHV (PCR) อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) 

1. ลูกกุง้ PL1 – PL 15 สุ่มประมาณ  
     5 กรัม หรือ 150-300 ตัว 
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว 

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) 
3. กุ้งน้้าเงิน (Penaeus stylirostris) 
4. กุ้ง Daggerblade grass (Palaemonetes pugio) 
5. กุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis) 
6. กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) 
7. กุ้งฝอย (Palaemon serrifer) 
8. กุ้งลายเสือ (Penaeus japonicus) 
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9. กุ้ง Northern brown (Penaeus aztecus) 
10. กุ้ง Northern pink (Penaeus duorarum) 
11. กุ้ง Northern white (Penaeus setiferus) 
12. กุ้งฝอย (Palaemon styliferus) 
13. กุ้งก้ามแดง (Cherax quadricarinatus)  
14. กุ้ง Sunda river (Macrobrachium sintangense) 
15. กุ้งหัวมัน (Metapenaeus brevicornis) 
16. เคยกลุม่ Acetes sp. 
17. ปู Blue crab (Callinectes sapidus) 
18. เพรียงหิน (Chelonibia patula) 
19. เพรียงถั่วงอก (Octolasmis muelleri) 
20. ปลา Gulf killifish (Fundulus grandis) 
21. ปรสติกลุ่มเห็บ (Ergasilus manicatus) 

7. TSV (PCR) อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) 
3. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL 15 สุ่มประมาณ  
     5 กรัม หรือ 150-300 ตัว 
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว 

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) 
3. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 
4. กุ้งตะกาดกรีจุด (Metapenaeus ensis) 
5. กุ้ง Northern brown (Penaeus aztecus) 
6. กุ้ง Northern white (Penaeus setiferus) 
7. กุ้งน้้าเงิน (Penaeus stylirostris) 
8. กุ้ง Northern pink (Penaeus duorarum) 
9. กุ้งลายเสือ (Penaeus japonicus) 
10. กุ้ง Southern white (Penaeus schmitti) 
11. กุ้ง Freshy (Penaeus chinensis) 
12. ปู Blue crab (Callinectes sapidus) 
13. ปู Uca vocans  
14. ปู Sesarma mederi 
15. ปูทะเล (Scylla serrata) 
16. Copepod (Ergasilus manicatus) 
17. เพรียงหิน (Chelonibia patula)  
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18. เพรียงถั่วงอก (Octolasmis muelleri) 
19. ปลากลุม่คิลลี่ฟิช (Fundulus grandis) 

8. IMNV (PCR) อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

 กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 1. ลูกกุ้ง PL1 – PL 15 สุ่มประมาณ  
     5 กรัม หรือ 150-300 ตัว 
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว 

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้ง Brown tiger (Penaeus esculentus) 
3. กุ้งแชบว๊ย (Penaeus merguiensis) 
4. กุ้งน้้าเงิน (Penaeus stylirostris) 
5. กุ้ง Southern brown (Penaeus subtilis) 
6. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) 

9. SHIV (PCR) 
 

อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) 
3. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 
4. กุ้ง Crayfish น้้าจืดทุกชนิด 

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL 15 สุ่มประมาณ  
     5 กรัม หรือ 150-300 ตัว 
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว 

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) 
3. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 
4. กุ้ง Crayfish น้้าจืดทุกชนิด 

10. AHPND (PCR) อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) 
 

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL 15 สุ่มประมาณ  
     5 กรัม หรือ 150-300 ตัว 
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว 
3. กรณีพ่อแม่พันธ์ุกุ้ง ให้สุ่มขี้กุ้ง
ประมาณ 0.5-1 กรัม จ้านวน 12 
ตัวอย่าง 

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) 
3. สิ่งแวดล้อมในน้้าทะเลที่มี Vibrio sp. อาศัยอยู่ 
4. กุ้ง Freshy (Penaeus chinensis) 
5. กุ้งลายเสือ (Penaeus japonicus) 

11. NHPB (PCR) อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 1. ลูกกุ้ง PL1 – PL 15 สุ่มประมาณ  
     5 กรัม หรือ 150-300 ตัว 
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว 
3. กรณีพ่อแม่พันธ์ุกุ้ง ให้สุ่มขี้กุ้ง
ประมาณ 0.5-1 กรัม จ้านวน 12 
ตัวอย่าง 

 

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon)  
3. กุ้ง Northern white (Penaeus setiferus) 
4. กุ้ง Northern pink (Penaeus duorarum) 
5. กุ้งน้้าเงิน (Penaeus stylirostris) 
6. กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) 
7. กุ้งแชบ๊วย (Penaeus marginatus) 
8. กุ้ง Northern brown (Penaeus aztecus) 
9. กุง้ล็อบสเตอร์ (Homarus americanus) 
 
 



 

๖ 

12. White tail 
disease (PCR) 
 

อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 
 

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL 15 สุ่มประมาณ  
     5 กรัม หรือ 150-300 ตัว 
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว 

1. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 
2. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
3. กุ้งลายเสือ (Penaeus japonicus) 
4. กุ้งแชบ๊วย (Penaeus indicus) 
5. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) 
6. กุ้ง Hairy river (Macrobrachium rude) 
7. กุ้ง Monsoon river (Macrobrachium malcolmsonii) 
8. กุ้งก้ามแดง (Cherax quadricarinatus) 
9. อาร์ทีเมีย Artemia sp. 

13. Crayfish plague 
(PCR) 

อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

๑. กุ้ง Crayfish น้้าจืดทุกชนิด 
๒. ปูขน (Eriocheir sinensis) 

60 ตัว ๑. กุ้ง Crayfish น้้าจืดทุกชนิด 
๒. ปูขน (Eriocheir sinensis) 
3. ปลา 

14. MBV (PCR) อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) 

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL 15 สุ่มประมาณ  
     5 กรัม หรือ 150-300 ตัว 
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว 
3. กรณีพ่อแม่พันธ์ุกุ้ง ให้สุ่มขี้กุ้ง
ประมาณ 0.5-1 กรัม จ้านวน 12 
ตัวอย่าง 

1. กุ้งกลุ่ม Penaeus sp. 
2. กุ้งกลุ่ม Metapenaeus sp. 
3. กุ้งกลุ่ม Fenneropenaeus sp. 
4. กุ้งกลุ่ม Melicertus sp. 

15. BP (PCR) อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) 

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL 15 สุ่มประมาณ  
     5 กรัม หรือ 150-300 ตัว 
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว 
3. กรณีพ่อแม่พันธ์ุกุ้ง ให้สุ่มขี้กุ้ง
ประมาณ 0.5-1 กรัม จ้านวน 12 
ตัวอย่าง 

1. กุ้งกลุ่ม Litopenaeus sp. 
2. กุ้งกลุ่ม Farfantepenaeu sp. 
3. กุ้งกลุ่ม Fenneropenaeus sp. 
4. กุ้งกลุ่ม Melicertus sp. 
5. กุ้งกลุ่ม Penaeus sp. 
6. กุ้งกลุ่ม Trachypenaeus sp. 
7. กุ้งกลุ่ม Protrachypene sp. 
8. โรติเฟอร์ Brachionus plicatili 
9. อาร์ทีเมีย Artemia salina 
 
 



 

๗ 

16. EHP (PCR) อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) 

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL 15 สุ่มประมาณ  
     5 กรัม หรือ 150-300 ตัว 
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว 
3. กรณีพ่อแม่พันธ์ุกุ้ง ให้สุ่มขี้กุ้ง 
ประมาณ 0.5-1 กรัม จ้านวน 12 
ตัวอย่าง 

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) 
3. กุ้งลายเสือ (Penaeus japonicus) 

17. Ranavirus (PCR, 
Cell culture) 

อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

กบ (Rana spp.) 67 ตัว 1. กบ (Rana spp.) 
2. กลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้า 

 

หมายเหตุ 

๑. การสุ่มเก็บตัวอย่างในคอมพาร์ตเมนต ์
๑.๑ สัตว์น้้าที่ขอขอบข่าย ชนิดละ ๖๐ ตัวหรือตามที่ระบุในตาราง หากสถานประกอบการมีบอ่เลี้ยงสัตว์น้า้ชนิดนัน้ ๆ 5 บ่อ ขึ้นไป ให้สุ่มตัวอย่างจาก 5 บ่อ แต่หากมีน้อยกว่า 5 บ่อ  
      ให้สุ่มทุกบ่อ จ้านวนที่สุ่มจากแต่ละบ่อ ตามสัดส่วนของสัตว์น้้าที่มีในบ่อนัน้ ๆ เพื่อรวมกันให้ได้ตามจ้านวนที่ก้าหนด 

  ๑.๒ สัตว์น้้าทีไ่ว/เสี่ยงต่อการรับเชื้อและสัตวพ์าหะ รวมทุกชนดิ ๖๐ ตัว หรือเท่าที่สามารถเก็บได้ (ยกเว้นชนดิสัตวน์้้าที่ขอขอบข่าย) 
๒. การสุ่มเก็บตัวอย่างในพื้นที่กันชน สุ่มเก็บทั้งสัตว์น้้าที่ไว/เสี่ยงต่อการรับเชื้อและสัตว์พาหะ รวมทุกชนิด ๖๐ ตัว หรือเท่าที่สามารถเก็บได้ 

 




