
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การส่งออกกุ้งกุลาด ามีชีวิตเพื่อการบริโภค
ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน



• ความเป็นมาของคลัสเตอร์
• การขึ้นทะเบียนโรงเพาะฟักฯ และฟาร์มเลี้ยง
• ข้อก้าหนดการขึ้นบัญชีรายชื่อโรงเพาะฟักฯ และฟาร์มเลี้ยงในคลัสเตอร์
• แนวทางปฏิบัติเมื่อสถานบรรจุสัตว์น้้าตรวจพบเชื้อก่อโรคในกุ้งทะเล

หัวข้อน าเสนอ



ความเป็นมา



ความเป็นมากระทรวงการศุลกากร สาธารณรัฐประชาชนจีน (The General 
Administration of Customs People’s Republic of China: GACC)
มีข้อก้าหนดให้กุ้งกุลาด้ามีชีวิตจากประเทศไทยที่ส่งออกเพื่อการบริโภคต้อง
มาจากฟาร์มที่กรมประมงขึ้นทะเบียนรับรอง โดยต้องระบุผลการตรวจเชื้อ 
IHHNV ในใบรับรองสุขอนามัยทุกรุ่น

กรมประมงจึงจัดท้าคลัสเตอรก์ุ้งกุลาด้ามีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออก
ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของ โรงเพาะฟักฯ 
ฟาร์มเลี้ยง และสถานบรรจุสัตว์น้้า โดยเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่ม ต้องแจ้งความ
ประสงค์กับกรมประมงในการเข้าร่วมโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาด้าฯ



จะส่งกุ้งกุลาด ามีชีวิต
เพื่อการบริโภคไปจีน

ท าอย่างไร?!!



ภาพรวม
L U S T E RC

โรงเพาะฟักฯ ฟาร์มเลี้ยง สถานบรรจุสัตว์น้ า

โรงเพาะฟักฯ ผ่านการตรวจโรค และสมัครเข้าร่วมคลัสเตอร์
ฟาร์มเลี้ยง      ซื้อลูกพันธุ์กุ้งจากโรงเพาะฟักในคลัสเตอร์ และสมัครเข้าร่วมคลัสเตอร์
สถานบรรจุสัตว์น้ า ได้รับการรับรองจากจีน และซื้อกุ้งกุลาด้าจากฟาร์มในคลัสเตอร์

กพช. กพช.



การขึ้นทะเบียน
โรงเพาะฟักฯ

และฟาร์มเลี้ยง



คุณสมบัติของโรงเพาะฟักฯ

1. มีทะเบียนเกษตรกร (ไม่หมดอายุ) หรือหนังสือรับรอง
การแจ้งประกอบกิจการผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม (จสค.)

2. ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP / CoC / GAP มกษ.
7422 / BAP / ASC (ไม่หมดอายุ)

3. ได้รับการตรวจสุขอนามัย และเชื้อก่อโรคในกุ้งทะเล
ตามที่กรมประมงประกาศก้าหนด



เอกสารการขอขึ้นทะเบียนโรงเพาะฟักฯ

1. ใบสมัครเข้าร่วมคลัสเตอร์กุ้งกุลาด้าฯ
2. แสดงทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) หรือหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการผู้เพาะเลี้ยง

สัตว์น้้าควบคุม (จสค.)
3. แสดงใบรับรองมาตรฐาน
4. ส้าเนาใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง (Test report)
5. ส้าเนาใบรายงานผลการตรวจสุขอนามัย



คุณสมบัติของฟาร์มเลี้ยง

1. มีทะเบียนเกษตรกร (ไม่หมดอาย)ุ หรือหนังสือรับรอง
การแจ้งประกอบกิจการผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม (จสค.)

2. ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP / CoC / GAP มกษ. 7401 / BAP / 
ASC (ไม่หมดอาย)ุ

3. ได้รับการตรวจเชื้อก่อโรคในกุ้งทะเลตามที่กรมประมงประกาศก้าหนด

4. ซื้อลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักฯ ที่ปลอดเชื้อก่อโรคในคลัสเตอร์



เอกสารการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเลี้ยง

1. ใบสมัครเข้าร่วมคลัสเตอร์กุ้งกุลาด้าฯ
2. แสดงทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) หรือหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการผู้เพาะเลี้ยง

สัตว์น้้าควบคุม (จสค.)
3. แสดงใบรับรองมาตรฐาน
4. แสดงหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า (FMD หรือ FAPD)
5. ส้าเนาใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง (Test report)



ใบสมัคร
เข้าร่วมคลัสเตอร์

กุ้งกุลาด าฯ



ขั้นตอน
การขึ้นทะเบียนรับรอง

โรงเพาะฟักฯ
และฟาร์มเลี้ยง



ภาพรวมการส่งออกกุ้งกุลาด ามีชีวิตเพื่อการบริโภคไปจีน
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การตรวจสอบรายชื่อโรงเพาะฟักฯ และฟาร์มเลี้ยงที่ได้รับการขึ้นทะเบียน



ข้อก าหนด
การขึ้นบัญชีรายชื่อฯ

ในคลัสเตอร์



ตรวจประเมิน
ครั้งที่ 1

ตรวจประเมิน
ครั้งที่ 2

การด าเนินการ

กุ้งกุลาด้า กุ้งกุลาด้า คงรายชื่อไว้

กุ้งกุลาด้า กุ้งขาวแวนนาไม คงรายชื่อไว้

กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งขาวแวนนาไม น้ารายชื่อออกจากบัญชี และสมัครเข้าร่วมคลัสเตอร์ใหม่

กุ้งกุลาด้า หยุดพักฟาร์ม/ไม่มีการลงกุ้ง น้ารายช่ือออกจากบัญชี  และสมัครเข้าร่วมคลัสเตอรใ์หม่

กุ้งขาวแวนนาไม หยุดพักฟาร์ม/ไม่มีการลงกุ้ง น้ารายชื่อออกจากบัญชี และสมัครเข้าร่วมคลัสเตอร์ใหม่

ข้อก าหนดการขึ้นบัญชีรายชื่อฯ





กรณีตรวจพบเชื้อก่อโรคในตัวอย่างกุ้งทะเล

• กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจะน ารายชื่อออกจากบัญชีฯ ในหน้า
เว็บไซต์กองฯ ทันที

• โรงเพาะฟักฯ/ฟาร์มเลี้ยงที่ตรวจพบเชื้อก่อโรคในกุ้งทะเล ต้องก้าจัดเชื้อก่อโรคในตัวกุ้ง 
น้้า และอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด

• ศูนย์วิจัยฯ ในพื้นที่เข้าตรวจติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของการก้าจัดเชื้อ
(เข้าตรวจยืนยันผล 2 ครั้ง หากไม่พบเชื้อก่อโรค จะคืนสถานะการรับรอง)

 ตรวจติดตามครั้งที่ 1 ภายหลังจากก้าจัดเชื้อและมีกุ้งอายุ 60 วันขึ้นไป
 ตรวจติดตามครั้งที่ 2 ภายหลังจากการตรวจติดตามครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

แต่ไม่เกิน 6 เดือน



โรงเพาะฟักฯ /ฟาร์มเลี้ยง
ตรวจพบเชื้อก่อโรค

แนวทางปัจจุบัน แนวทางใหม่

ศูนย์วิจัยฯ ในพื้นที่
เข้าตรวจติดตาม

ก้าจัดเชื้อก่อโรคในตัวกุ้ง น้้า 
และอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด

6 เดือน

พบเชื้อก่อโรค ไม่พบเชื้อก่อโรค

คืนสถานะ
การรับรอง

โรงเพาะฟักฯ /ฟาร์มเลี้ยง
ตรวจพบเชื้อก่อโรค

ศูนย์วิจัยฯ ในพื้นที่
เข้าตรวจติดตามครั้งที่ 1

ก้าจัดเชื้อก่อโรคในตัวกุ้ง น้้า 
และอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด

กุ้งอายุ
60 วันขึ้นไป

พบเชื้อก่อโรค ไม่พบเชื้อก่อโรค

คืนสถานะ
การรับรอง

ศูนย์วิจัยฯ ในพื้นที่
เข้าตรวจติดตามครั้งที่ 2

กรณีตรวจพบเชื้อก่อโรคในตัวอย่างกุ้งทะเล (ต่อ)

พบเชื้อก่อโรค ไม่พบเชื้อก่อโรค



แนวทางปฏิบัติเมื่อ
สถานบรรจุสัตว์น้ าตรวจพบ

เชื้อก่อโรคในกุ้งทะเล



สถานบรรจุสัตว์น้ าตรวจพบ
เชื้อก่อโรคในกุ้งทะเล

พบเชื้อก่อโรค

ไม่พบเชื้อก่อโรค

ศูนย์วิจัยฯ ที่เข้าตรวจ
แจ้ง กพช. เพื่อทราบ

กพช. แจ้ง กตส.
เพื่อทราบ

แจ้งสถานบรรจุสัตว์น้้า
เพื่อก้าจัดเชื้อก่อโรค

กพช. ถอนรายชื่อ ฟาร์มที่เป็นแหล่งที่มาของกุ้งใน
สถานบรรจุสัตว์น้ าที่ตรวจพบเชื้อก่อโรค (ชั่วคราว)

ศูนย์วิจัยฯ ในพื้นที่เข้าเข้าสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้ง
เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค

คืนสถานะ
การรับรอง

ศูนย์วิจัยฯ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างกุ้งให้ กพช. ทราบ

ฟาร์มก าจัดเชื้อก่อโรคในตัวกุ้ง น้ า 
และอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด

ศูนย์วิจัยฯ ในพื้นที่เข้าตรวจติดตามและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของการก าจัดเชื้อ

(เข้าตรวจยืนยันผล 2 ครั้ง)

คืนสถานะการรับรอง

พบเชื้อก่อโรค ไม่พบเชื้อก่อโรค

กพช. = กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง
กตส. = กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง



จบการน าเสนอ


