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จัดทําโดย
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง
โทรศัพท/โทรสาร 0 2579 2421
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง
โทรศัพท 0 2579 4122 โทรสาร 0 2561 3993
กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต กรมประมง
โทรศัพท 0 2579 1878 โทรสาร 0 2579 3615
กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง กรมประมง
โทรศัพท/โทรสาร 0 2558 0142

ขอบคุณภาพประกอบจาก
คุณศักดิ์สหกรณ คงสมุทร
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 5 (ภูเก็ต)

ออกแบบและพิมพ�ท่ี 
หจก.วนิดาการพิมพ (สาขาที่ 1 จ.นนทบุรี) 08 1783 8569



กุ�งกุลาดํา
(Black Tiger Shrimp)

กุงกุลาดํา มีชื่อวิทยาศาสตรวา Penaeus monodon ชื่อสามัญคือ Black 
Tiger Shrimp กุงกลุาดาํเปนกุงทะเลชอบอาศยัอยูในบรเิวณน้าํทะเลลกึหางออก
จากฝง ในประเทศไทยมีการพบแพรกระจายทั่วบริเวณทะเลอาวไทยและทะเล
อันดามัน กุงกุลาดําชอบพื้นทะเลที่เปนดินทราย มักชอบฝงตัวอยูในดินทราย
ปนโคลน ทนอยูในน้ําที่มีอุณหภูมิสูงและความเค็มต่ําไดดี มีลักษณะเดน คือ 
ลําตัวสีแดงอมนํ้าตาลถึงน้ําตาลเขม เปลือกเกล้ียงไมมีขน มีลายพาดขวาง
ดานหลังประมาณ 8-9 ลาย และสีออกน้ําตาลเขมขางแถบสีขาว ดานบน
ของกรีมีฟน 6-8 ซี่ ดานลางมี 2-4 ซี่ ขอบปลายหางและขาวายน้ํามีขนสีแดง 
เมื่อโตเต็มวัยมีขนาดลําตัวยาวประมาณ 18-25 เซนติเมตร นิยมเลี้ยงกัน
แพรหลายในเขตจังหวดัชายทะเลของประเทศไทย และเปนท่ีนยิมในการบริโภค
เนื่องจากมีรสชาติที่อรอยจึงเปนที่ตองการของตลาดโดยเฉพาะสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน



ในป 2554 สํานักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (The General Administration of Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine: AQSIQ) ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนเปนกระทรวง
การศลุกากร สาธารณรฐัประชาชนจนี (The General Administration of Customs 
People’s Republic of China: GACC) ตรวจพบเชื้อ Infectious hypodermal 
and haematopoietic necrosis virus (IHHNV) ในกุงกุลาดํามีชีวิตที่นําเขาจาก
ประเทศไทย สงผลใหมคีวามเขมงวดในการตรวจสอบการนําเขากุงกลุาดาํมชีวีติ
จากประเทศไทย โดยมีขอกําหนดใหกุงกุลาดํามีชีวิตจากประเทศไทยท่ีสงออก
เพื่อการบริโภคตองมาจากฟารมที่กรมประมงข้ึนทะเบียนรับรอง โดยตองระบุ
ผลการตรวจเช้ือ IHHNV ในใบรับรองสุขอนามัยทุกรุน

จากขอแนะนําของ GACC กรมประมงไดนํานโยบายการบริหารจัดการ
กุงทะเลแบบคลัสเตอร (Cluster) ที่เชื่อมโยงผูเกี่ยวของกับการผลิตท้ังหวงโซ
อุปทาน (Supply Chain) โดยไดนํามาปรับใชเปนโครงการคลัสเตอรกุงกุลาดํา
มีชีวิตเพ่ือการบริโภคสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเปนการรวมกลุมกัน
ของโรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาล ฟารมเล้ียง และสถานบรรจุสัตวนํ้า 
โดยเกษตรกรทั้ง 3 กลุม ตองมาแจงความประสงคกับกรมประมงในการเขารวม
โครงการคลัสเตอรกุงกุลาดําฯ และตองมีคุณสมบัติดังนี้

แนวทางการจัดทําคลัสเตอร�เพื่อส�งออก

กุ�งกุลาดํา
ÁÕªÕÇÔμä»ÂÑ§ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒª¹ Ṏ¹
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ของโรงเพาะฟ�กและอนุบาล หรือ
โรงอนุบาล (Hatchery-Nursery)

1. เกษตรกรหรือผูประกอบการท่ีมีโรงเพาะฟกและอนุบาล หรือ
โรงอนบุาลกุงกลุาดําทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมประมง และแจงความประสงคเขารวม
โครงการคลสัเตอรกุงกลุาดาํฯ ณ หนวยงานของกรมประมงในพืน้ท่ี (รายละเอยีด
ตามภาคผนวก)

2. ตองไดรับการรับรองมาตรฐานฟารม GAP หรือ CoC หรือ GAP 
มกษ. 7422 หรือ BAP หรือ ASC

3. ตองไดรบัการตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟกและอนุบาล หรอืโรงอนุบาล 
ทุก 6 เดือน

4. ตองไดรับการตรวจเชื้อกอโรคในกุงทะเลตามที่กรมประมงประกาศ
กําหนด ทุก 6 เดือน

5. มีการบันทึก และรายงานขอมูลดานการผลิตกุง ขอมูลดานโรคและ
การตายของกุงที่กรมประมงสามารถตรวจสอบได

6. ตองตรวจเช้ือกอโรคในพอแมพันธุและนอเพลียส ทุกคร้ังท่ีมีการนําเขา
จากทั้งในและตางประเทศ

7. ตองออกใบกํากับจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (FMD หรือ FAPD) และมี
ใบรับรองสุขภาพลูกกุงทุกครั้งที่จําหนาย

8. กรณทีีโ่รงเพาะฟกและอนุบาล หรอืโรงอนุบาลถกูตรวจพบเชือ้กอโรค
ตามทีก่รมประมงประกาศกาํหนด กรมประมงจะถอนรายชือ่ออกจากคลสัเตอร
กุงกุลาดําฯ เปนการชั่วคราว โดยโรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาลตอง
มีกระบวนการทําความสะอาดและกําจัดเชื้อกอโรคอยางมีประสิทธิภาพ และ
ตองมีใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหตัวอยาง (Test report) วาปลอดเช้ือกอโรค
ตามท่ีกรมประมงประกาศกําหนด จึงจะสามารถกลับเขาคลัสเตอรกุงกุลาดําฯ ได

คุณสมบัติ
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1. ใบสมัครขอเขารวมคลัสเตอรกุงกุลาดําฯ
2. แสดงทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) หรือแสดงหนังสือรับรองการแจง

ประกอบกิจการผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม (จสค.)
3. แสดงใบรับรองมาตรฐาน
4. สาํเนาใบรายงานผลการตรวจวเิคราะหตวัอยาง (Test report) ทีป่ลอด

เชื้อกอโรคตามที่กรมประมงประกาศกําหนด จากหนวยงานของกรมประมง 
หรือหนวยงานที่กรมประมงประกาศรับรอง

5. สาํเนาใบรายงานผลการตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟกและอนุบาล หรอื
โรงอนุบาล

การขอขึ้นทะเบียน
ของโรงเพาะฟ�กและอนุบาล หรือโรงอนุบาล

เอกสาร
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1. เกษตรกรหรือผูประกอบการที่มีฟารมเลี้ยงกุงกุลาดําท่ีขึ้นทะเบียน
กับกรมประมงและแจงความประสงคจะเขารวมโครงการคลัสเตอรกุงกุลาดําฯ 
ณ หนวยงานของกรมประมงในพื้นที่ (รายละเอียดตามภาคผนวก)

2. ตองไดรับการรับรองมาตรฐานฟารม GAP หรือ CoC หรือ GAP 
มกษ. 7401 หรือ BAP หรือ ASC

3. ฟารมเลีย้งตองซือ้ลกูกุงจากโรงเพาะฟกและอนบุาล หรอืโรงอนบุาล
ที่ปลอดเช้ือกอโรคตามท่ีกรมประมงประกาศกําหนด และเขารวมคลัสเตอร
กุงกุลาดําฯ เทานั้น

4. ฟารมเลี้ยงจะตองถูกตรวจเช้ือกอโรคในกุงทะเลตามท่ีกรมประมง
ประกาศกําหนด ทุก 6 เดือน

5. มีการบันทึก และรายงานขอมูลดานการผลิตกุง ขอมูลดานโรคและ
การตายของกุงที่กรมประมงสามารถตรวจสอบได

6. มีใบกํากับจาํหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (FMD หรือ FAPD) และใบกํากับ
จําหนายพันธุสัตวน้ํา (MD หรือ APD) เพื่อสามารถตรวจสอบยอนกลับ ทุกครั้ง
ที่ผลิต

7. กรณีที่ฟารมเล้ียงถูกตรวจพบเช้ือกอโรคตามท่ีกรมประมงประกาศ
กําหนด กรมประมงจะถอนรายช่ือฟารมออกจากคลัสเตอรกุงกุลาดําฯ เปน
การชั่วคราว โดยฟารมตองมีกระบวนการทําความสะอาดและกําจัดเชื้อกอโรค
อยางมีประสิทธิภาพ และตองมีใบรายงานผลการตรวจวเิคราะหตัวอยาง (Test 
report) วาปลอดเชื้อกอโรคตามที่กรมประมงประกาศกําหนด จึงจะสามารถ
กลับเขาคลัสเตอรกุงกุลาดําฯ และสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได

คุณสมบัติ
ของฟาร�มเล้ียง (Grow - out pond)
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เอกสาร
การขอขึ้นทะเบียน
ของฟาร�มเล้ียง

1. ใบสมัครขอเขารวมคลัสเตอรกุงกุลาดําฯ
2. แสดงทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) หรือแสดงหนังสือรับรองการแจง

ประกอบกิจการผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม (จสค.)
3. แสดงใบรับรองมาตรฐาน
4. สาํเนาใบรายงานผลการตรวจวเิคราะหตวัอยาง (Test report) ทีป่ลอด

เชื้อกอโรคตามที่กรมประมงประกาศกําหนด จากหนวยงานของกรมประมง 
หรือหนวยงานที่กรมประมงประกาศรับรอง

5. แสดงหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (FMD หรือ FAPD)
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1. เปนผูประกอบการสถานบรรจุสัตวน้ํา (Packing house) ที่ผาน
การตรวจสุขลักษณะและข้ึนทะเบียนกับกรมประมง

2. ไดรับการขึ้นทะเบียนเพื่อการสงออกกุงกุลาดํามีชีวิตกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

3. ตองซ้ือกุงกุลาดําจากฟารมเล้ียงท่ีอยูในบัญชีรายช่ือรับรองของ
กรมประมงเทาน้ัน และมีหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตวน้ํา (MCPD) ประกอบ
การซื้อขายกุงกุลาดําทุกรุน

4. ตองซื้อกุงกุลาดําจากเกษตรกรท่ีมีใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห
ตัวอยาง (Test report) ที่ปลอดเชื้อกอโรคตามท่ีกรมประมงประกาศกําหนด

5. ตองตรวจสอบอาการของโรคดวยสายตาและบันทึกขอมูลเพื่อรอ
การตรวจสอบจากเจาหนาทีก่รมประมงในพ้ืนท่ี โดยเจาหนาท่ีจะสุมเกบ็ตวัอยาง
เพื่อตรวจเช้ือกอโรคดวยเทคนิค พีซีอาร (Polymerase chain reaction: PCR)

6. ทําความสะอาดระบบของสถานบรรจุสัตวนํ้าตามมาตรการควบคุมโรค
ของกรมประมง

ของสถานบรรจุสัตว�นํ้า (Packing house)
คุณสมบัติ
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เมื่อมีการตรวจพบเชื้อกอโรคในกุงทะเลภายในสถานประกอบการ ตอง
ควบคุมเช้ือกอโรคไมใหแพรกระจายโดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ไมเคล่ือนยายกุงและอุปกรณตางๆ ที่ใชออกจากพ้ืนท่ีที่ตรวจพบ
เชื้อกอโรค ไมถายนํ้าทิ้ง กรณีที่มีความจําเปนตองเคล่ือนยายกุงเพ่ือการฆา
เช้ือกอโรคสามารถดําเนินการได แตตองมีวิธีการดําเนินการที่เปนขั้นตอน 
ซึง่มกีารปองกนัการแพรกระจายของเชือ้กอโรคทีถ่กูตองตามแนวทางการกาํจดั
เช้ือกอโรคในเอกสารฉบับนี้

2. ตองกําจัดเชื้อกอโรคในตัวกุง น้ํา และอุปกรณที่ใชทั้งหมด โดยวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ

3. มีการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของการกําจัดเช้ือกอนนํา
กุงชุดใหมเขามาในสถานประกอบการ

4. ตองบนัทึกขอมลูการดําเนนิการเปนลายลักษณอกัษร มพียานบคุคล
ในการดําเนินการ และมีการเก็บหลักฐานประกอบตางๆ เชน ภาพถาย ฉลาก
ของสารกําจัดเชื้อที่ใช และปริมาณ เปนตน เพื่อใชในการตรวจสอบตอไป

เม่ือตรวจพบเชื้อก�อโรคในกุ�งทะเล 

หลักปฏิบัติ
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เมื่อมีการตรวจพบเช้ือกอโรคท่ีกรมประมงกําหนด ในพอแมพันธุ 
(Broodstock) ลูกกุง (Post larvae) กุงจากบอเลี้ยง (Juvenile) หรือสัตวพาหะ
นําโรค เกษตรกรตองดําเนินการ ดังนี้

1. การกําจัดและฆาเชื้อกอโรคในกุงโดยวิธีการตางๆ ตามลักษณะของ
ตัวอยางและความพรอมของฟารม ดังนี้

1.1 การใชสารเคมี (Disinfectants treatment) โดยใชคลอรีน 200 ppm 
แชนาน 24-48 ชั่วโมง เหมาะกับตัวอยางลูกกุงในบอคอนกรีต และกุงบอเล้ียง
ในฟารมที่กุงยังมีขนาดเล็กไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได

1.2 การใชความรอนโดยการตม (Boiling) เปนแนวทางในการฆาเชือ้
ที่เหมาะกับตัวอยางท่ีมีปริมาณไมมาก เชน พอแมพันธุและกุงจากบอดิน
ที่มีขนาดใหญพอสําหรับนําไปบริโภคได โดยการตมใหอุณหภูมิใจกลางซากกุง
ไมต่าํกวา 70 องศาเซลเซยีส ระยะเวลาไมนอยกวา 11 วนิาท ีและควรตมปากบอ

1.3 การใชความรอนโดยการเผา (Incineration) เปนแนวทางท่ี
องคการสุขภาพสัตวโลก (World Organisation of Animal Health; OIE) แนะนํา
เหมาะสําหรับตัวอยางทุกประเภท
ทัง้พอแมพนัธุ ลกูกุง และกุงเล้ียงบอดิน 
โดยเผาซากสัตวน้ําใหไหมจนสิ้น

ในกุ�งสําหรับโรงเพาะฟ�กและอนุบาล หรือโรงอนุบาล 
และฟาร�มเล้ียง

แนวทางการกําจัด
เช้ือก�อโรค
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1.4 การฝง (Burial) ฝงซากสัตวโดยใหสวนบนสุดของซากสัตว
อยูใตระดับผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และใชสารเคมีที่สามารถทําลาย
เชือ้จลุนิทรยีหรอืเช้ือกอโรคตางๆ เชน คลอรนี หรอืปนูรอน (CaO) โดยการราด 
หรือโรยปดทับซากของกุงที่ฝงดินรวมถึงบริเวณปากหลุมที่ฝงดวย

2. การฆาเชือ้บอและอปุกรณภายในฟารม (Disinfection of pond, tank, 
equipment and tools) ดังนี้

2.1 บอคอนกรีต ทําความสะอาดพ้ืนผิวดวยการขัดลางและฉีดลาง
ดวยนํ้า หลังจากน้ันฆาเช้ือโดยเติมน้ําใหเต็มแลวเติมแคลเซียมไฮโปคลอไรท 
(Calcium hypochlorite) ความเขมขน 200 ppm แชขามคืน

2.2 ถังพลาสติกและอุปกรณ ลางทําความสะอาดพ้ืนผิวภายใน
และภายนอก หลังจากน้ันฆาเช้ือโดยแชในสารละลายคลอรีน 200 ppm แช 
24-48 ชั่วโมง ลางดวยน้ําสะอาด ตากใหแหง 

2.3 ทอสงน้าํ ฆาเช้ือดวยการสูบสารละลายคลอรีน 200 ppm เขาไป
ในทอ ขังน้ําไว 24-48 ชั่วโมง หลังจากนั้นลางทอดวยน้ําสะอาด

2.4 เคร่ืองมือเครื่องใช เครื่องมือที่มีความทนตอการกัดกรอนของ
คลอรีน ใหเชด็ทาํความสะอาดดวยคลอรนี 200 ppm หากไมทนตอการกดักรอน 
ใหทําความสะอาดดวยน้ํายาไอโอโดฟอรความเขมขน 200 ppm ลางดวย
น้ําสะอาด ตากใหแหง

2.5 เสื้อผา ฆาเช้ือโดยการซักลางดวยนํ้ายาซักผาที่มีสวนผสมของ
คลอรีน เชน ไฮเตอร ลางดวยน้ําสะอาดและตากใหแหง

2.6 รองเทาบูต ถุงมือ ฆาเช้ือโดยการแชทิ้งไวในสารละลายคลอรีน 
200 ppm ลางดวยน้ําสะอาดและตากใหแหง

3. การฆาเช้ือในนํ้าจากการเล้ียงกุงกอนปลอยท้ิงโดยใชคลอรีนความเขมขน 
50 ppm ทิ้งไว 24-48 ชั่วโมง โดยทิ้งใหคลอรีนระเหยจากการใหอากาศเต็มที่
ประมาณ 48 ช่ัวโมง โดยไมมีการเติมคลอรีนใหม กอนปลอยนํ้าท้ิงทําการตรวจสอบ
คลอรีนในน้ําทุกครั้ง โดยตองไมมีคลอรีนตกคางในน้ําทิ้ง
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เนื่องจากในการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานจะตองมีการสัมผัสกับสารเคมี
ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานได รวมถึงการปนเปอนเชื้อโรค ดังนั้น
ในการปฏิบตังิานผูปฏิบตังิานจงึควรเลือกอปุกรณสาํหรบัการปองกนัตนเอง ดงันี้

1. ชุดปฏิบัติงานในฟารมเลี้ยง ในการปฏิบัติงานระหวางการเลี้ยงหรือ
แมแตการเตรียมพื้นที่สําหรับการเลี้ยงสัตวน้ํา ชุดปฏิบัติงานที่ใชตองสามารถ
ปองกันตัวบุคลากรสัมผัสกับสารเคมีหรือสัตวน้ํา
โดยตรงเพื่อลดการสัมผัสสารเคมีในระหวาง
ปฏิบัติงานและลดความเส่ียงของการสงผานเช้ือ
ระหวางบุคคลกับสัตวน้ํา

2. หมวกคลุมผม เพ่ือลดการสัมผัสสารเคมี
โดยตรงในระหวางปฏิบัติงานและลดความเสี่ยง
ของการสงผานเช้ือระหวางบุคคลกับสัตวน้ํา

3. อุปกรณปองกันเทา ผูปฏิบัติงานควร
จัดหารองเทาบูต และมีการฆาเชื้อรองเทากอน
เขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอ่ืน ในการสวมใสรองเทาบูต
เปนการลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรงในระหวาง
ปฏิบัติงานและลดความเส่ียงของการสงผานเช้ือ
ระหวางบุคคลกับสัตวน้ํา

ผู�ปฏิบัติงานในระหว�างการปฏิบัติงาน

อุปกรณ�
ป�องกัน SAFETY
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4. อุปกรณปองกันดวงตา ในกรณีที่มีการใชสารเคมีในการปฏิบัติงาน 
เชน สารฆาเช้ือตางๆ อปุกรณปองกันดวงตาจึงมีความจําเปนสําหรบัการปองกนั
ตัวผูปฏิบัติงาน เพื่อลดความเส่ียงจากการสัมผัสสารเคมีในระหวางปฏิบัติงาน

5. อุปกรณปองกันอันตรายระบบทางเดิน
หายใจ ผูปฏิบัติงานควรใชอุปกรณสําหรับ
ปองกนัอันตรายทีเ่กดิขึน้กบัระบบหายใจทุกครัง้
ที่ปฏิบัติงาน การเลือกใชอุปกรณปองกันระบบ
ทางเดินหายใจตองใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

6. อุปกรณปองกันมือและแขน เพ่ือลด
การสัมผัสสารเคมีโดยตรงในระหวางปฏิบัติงาน
และลดความเส่ียงของการสงผานเช้ือระหวาง
บุคคลกับสัตวน้ํา
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1. สถานบรรจุตองมีการจดบันทึกขอมูลและแนวทางการดําเนินการ
เมื่อมีการตรวจพบเช้ือกอโรค พรอมท้ังเก็บเอกสารผลการตรวจเช้ือกอโรค
เพื่อการตรวจสอบยอนกลับตอไป

2. กรณีพบเช้ือ IHHNV ตองไมสงกุงมีชีวิตชุดน้ันไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
อยางเด็ดขาด โดยอาจปรับเปลี่ยนเปนกุงตมสุก หรือผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ 
ซึ่งตองมีการจดบันทึกแนวทางในการจัดการกับกุงชุดนั้นๆ เพื่อการตรวจสอบ
ยอนกลับ

3. การเคล่ือนยายกุงท่ีตรวจพบเช้ือกอโรคเพ่ือการฆาเช้ือหรือปรับเปล่ียน
รปูแบบการผลติ สามารถดําเนนิการได แตตองมีวธิกีารดาํเนนิการท่ีเปนขัน้ตอน
ซึ่งมีการปองกันการแพรกระจายของเช้ือกอโรคท่ีชัดเจน

4. ดําเนินการฆาเช้ือพื้นที่ใชงานและอุปกรณภายในสถานบรรจุสัตวน้ํา 
(Disinfection of pond, tank, equipment and tools)

4.1 พ้ืนและผนังบริเวณสถานบรรจุสัตวนํ้า ฆาเช้ือโดยการใชสารละลาย
คลอรีนความเขมขน 200 ppm ราดหรือฉีดพนใหทั่ว ทิ้งไวไมนอยกวา 30 นาที 
แลวฉีดลางดวยน้ําสะอาด

ของสถานบรรจุสัตว�นํ้าเมื่อตรวจพบเชื้อก�อโรคในกุ�งทะเล

แนวทางปฏบิตัิ
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4.2 บอคอนกรีต ทําความสะอาดพ้ืนผิวดวยการขัดลางและฉีดลาง
ดวยนํ้า หลังจากน้ันฆาเช้ือโดยการเติมนํ้าใหเต็ม แลวเติมแคลเซียมไฮโปคลอไรท 
(Calcium hypochlorite) ความเขมขน 200 ppm แชขามคืน

4.3 ถังพลาสติกและอุปกรณ ลางทําความสะอาดพ้ืนผิวภายใน
และภายนอก หลังจากนั้นฆาเชื้อโดยแชในสารละลายคลอรีน 200 ppm นาน 
24-48 ชั่วโมง ลางดวยน้ําสะอาด ตากใหแหง

4.4 เคร่ืองมือเคร่ืองใช เคร่ืองมือท่ีมีความทนตอการกัดกรอนของคลอรีน 
ใหเช็ดทําความสะอาดดวยคลอรีน 200 ppm หากไมทนตอการกัดกรอนใหเช็ด
ดวยน้ํายาไอโอโดฟอรความเขมขน 200 ppm ลางดวยน้ําสะอาด ตากใหแหง

4.5 เสื้อผาและวัสดุที่ทําดวยผา ฆาเชื้อโดยการซักลางดวยน้ํายา
ซักผาที่มีสวนผสมของคลอรีน เชน ไฮเตอร 
ลางดวยน้ําสะอาดและตากใหแหง

4.6 รองเทาบูตยาง ผายางกนัเปอน 
และถุงมือยาง ฆาเช้ือโดยการแชไวในสารละลาย
คลอรีน 200 ppm ลางดวยน้ําสะอาดและตาก
ใหแหง

4.7 น้ําที่ผานการใชในสถานบรรจุ
สัตวนํ้า เชน นํ้าสําหรับลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 
น้าํจุมถงุมอื น้าํลางภาชนะ น้าํลางโตะ อปุกรณ
และเคร่ืองมือ น้ําจุมรองเทาบูต น้ําลางพ้ืน
และผนัง ตองดําเนินการฆาเชื้อกอนปลอยทิ้ง 
โดยใชคลอรีนความเขมขน 200 ppm ทิ้งไว 
24-48 ชั่วโมง โดยท้ิงใหคลอรีนระเหยจาก
การใหอากาศเต็มท่ีประมาณ 48 ชั่วโมง โดย
ไมมีการเติมคลอรีนใหม กอนปลอยน้ําทิ้ง
ทาํการตรวจสอบคลอรนีในน้าํทกุครัง้ โดยตอง
ไมมีคลอรีนตกคางในน้ําทิ้ง
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ก�อนการส�งออก
1. ผูประสงคจะนําสัตวน้ําหรือซากสัตวน้ําออกนอกราชอาณาจักร 

สามารถติดตอขอรับใบอนุญาตได ณ ดานตรวจสัตวน้ํา หรือสํานักงานประมง
จังหวัดที่ปฏิบัติหนาที่แทนดานตรวจสัตวน้ํา ณ ทาท่ีสงออก พรอมเอกสารท่ี
เกี่ยวของ ดังตอไปนี้

 ย่ืนแบบคําขออนุญาตนําสัตว/ซากสัตว เขา ออก ผานราชอาณาจักรไทย 
(แบบ ร.1/1)

 ยื่นใบคําขอแจงดําเนินการสงออกสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
(แบบ DOF 3)

 ยืน่คาํขอหนังสอืรบัรองสุขภาพสัตวน้าํมชีวีติ (APPLICATION FOR 
THE IMPORTATION OF LIVE AQUATIC ANIMAL FOR FOOD 
INTO THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA)

2. ผูสงออกตองยื่นคําขอลวงหนากอนการสงออกไมนอยกวา 3 วัน
3. เมื่อไดรับคําขอ เจาหนาที่จะลงทะเบียนรับ และตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวของ
4. หากตรวจสอบแลวเอกสารไมถกูตองครบถวน ใหคนืคาํขอและแจงให

ผูยื่นคําขอทราบเพื่อทําการแกไขใหถูกตองตอไป

ขั้นตอน
การขออนุญาต
ส�งออกกุ�งกุลาดํามีชีวิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
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5. เจาหนาทีผู่รบัคําขอเสนอผูมอีาํนาจพจิารณาออกเอกสารดงัตอไปนี้
 ใบอนุญาตใหนําสัตวออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9)
 ใบแจงดําเนินการสงออกสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (แบบ DOF 4)
 คําขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํามีชีวิต (APPLICATION FOR 

THE IMPORTATION OF LIVE AQUATIC ANIMAL FOR FOOD 
INTO THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA)

6. กรณีผูมีอํานาจไดพิจารณาแลวไมอนุญาตตามคําขอ ใหแจงผูยื่น
คําขอทราบโดยเร็ว

7. เมื่อผูไดรับเอกสารตามขอ 5 แลว ใหผูสงออกแจงยืนยันกําหนดการ
สงออกเก่ียวกับวัน เวลาและเท่ียวบินท่ีสงออกตอเจาหนาท่ี กอนการสงออก 
1 วันทําการ

 

วันท่ีส�งออก
1. ผูสงออกแสดงหลักฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของตอเจาหนาที่ประจํา

ดานตรวจสัตวน้ํา ณ ทาที่สงออก ดังนี้
 ใบอนุญาตนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9)
 ใบแจงดําเนินการสงออกสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (แบบ DOF 4)
 คําขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํามีชีวิต (APPLICATION FOR 

THE IMPORTATION OF LIVE AQUATIC ANIMAL FOR FOOD 
INTO THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA)

 หนังสือรับรองตนเองในการแจงแหลงท่ีมาของสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑ
สัตวน้ําในการสงออก

 ใบขนสินคาขาออก
 ใบรายการสินคา หรือ Invoice (ถามี)
 ใบตราสงสินคาทางอากาศ
 ใบแสดงรายละเอียดสินคา หรือ Packing List
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2. เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและสัตวนํ้า และพิจารณา
ดําเนินการอนุญาต และออกใบรับรองฯ

3. สัตวน้ําที่ผูไดรับอนุญาตจะนําออกนอกราชอาณาจักรตองมีชนิด 
ขนาด ปริมาณ ถูกตองตรงตามท่ีกําหนดไวในหนังสืออนุญาต หรือไมเกินกวา
ที่กําหนดไวในหนังสืออนุญาต

4. หนังสืออนุญาต หรือใบอนุญาตที่ออกให 1 ฉบับ สามารถใชสง
สัตวน้ําออกนอกราชอาณาจักรได 1 ครั้ง

5. สัตวน้ําหรือซากสัตวน้ําที่อยูระหวางการตรวจสอบ ใหเจาของเปน
ผูควบคุม ดูแล รับผิดชอบ
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ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนรับรองโรงเพาะฟ�กและอนุบาล 
หรือโรงอนุบาล และฟาร�ม ส�งออกกุ�งกุลาดํามีชีวิต
เพื่อการบริโภคไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ตรวจติดตามเฝาระวังโรคทุก 6 เดือน ตรวจติดตามเฝาระวังโรคทุก 6 เดือน 

โรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาล และฟารมกุงกุลาดํา 

แจงความประสงคขอรับการตรวจรับรอง 

โรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาล และฟารมกุงกุลาดํา 

แจงความประสงคขอรับการตรวจรับรอง 

เจาหนาท่ีของหนวยงานกรมประมงในพ้ืนท่ี (ตามภาคผนวก) 
 สุมตัวอยางตรวจเช้ือกอโรคตามท่ีกรมประมงประกาศกําหนด 

เจาหนาท่ีของหนวยงานกรมประมงในพ้ืนท่ี (ตามภาคผนวก) 
 สุมตัวอยางตรวจเช้ือกอโรคตามท่ีกรมประมงประกาศกําหนด 

ไมผาน ไมผาน  ผาน  ผาน 

ประกาศรายช่ือผานเว็บไซต กพช. 
หนวยงานยอย กลุมวิจัยและพัฒนา 

การผลิตกุงทะเล 

ประกาศรายช่ือผานเว็บไซต กพช. 
หนวยงานยอย กลุมวิจัยและพัฒนา 

การผลิตกุงทะเล 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียง
สัตวน้ําชายฝง (กพช.) 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียง
สัตวน้ําชายฝง (กพช.) 

ไมผาน ไมผาน  ผาน  ผาน 

เจาหนาท่ีของหนวยงานกรมประมงในพ้ืนท่ี 
(ตามภาคผนวก) แจงรายช่ือใหเจาหนาท่ี กพช.  
เพ่ือดําเนินการระงับการสงออกกุงกุลาดํามีชีวิต 

เพ่ือการบริโภคไปจีน 

เจาหนาท่ีของหนวยงานกรมประมงในพ้ืนท่ี 
(ตามภาคผนวก) แจงรายช่ือใหเจาหนาท่ี กพช.  
เพ่ือดําเนินการระงับการสงออกกุงกุลาดํามีชีวิต 

เพ่ือการบริโภคไปจีน 

โรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาล 
และฟารม ตองปรับปรุงใหไดตามเกณฑ 
โรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาล 
และฟารม ตองปรับปรุงใหไดตามเกณฑ 

คงรายช่ือ 
บนเว็บไซต 
คงรายช่ือ 
บนเว็บไซต 

หมายเหตุ: รายชื่อโรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาล และฟารม จะมีการ updated ทุกวันศุกร หมายเหตุ: รายชื่อโรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาล และฟารม จะมีการ updated ทุกวันศุกร 
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การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนสงเปนขั้นตอนสุดทายในการผลิตกุง
ของเกษตรกร กระบวนการในการจับและขนสงทีด่จีะชวยใหกุงอยูในสภาพท่ีสด 
สมบูรณ มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ทําใหไดราคา
ที่สูงกวาเพราะเปนที่ตองการของกลุมผูบริโภค

การเตรียมความพร�อมก�อนจับกุ�ง
สิ่งที่ตองเตรียมกอนการจับกุงประกอบดวย

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของกุงที่เลี้ยงเพื่อให
เปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้

1. เตรียมเอกสารจําเปนสําหรับการซื้อขายกุง
และความพรอมในการตรวจสอบ

2. ควรตรวจสอบความเรียบรอยของเอกสาร 
สมุดบันทึกของฟารม และตรวจสอบราคาซ้ือขายของกุง 
เม่ือกาํหนดวันได แลวกอนจับเกษตรกรตองนําเอกสาร
ประกอบการซือ้ขาย ไปตดิตอขอออกเอกสารประกอบ
การซ้ือขายกุงทะเล จากหนวยงานของกรมประมง ชมรม 
หรือกลุมเกษตรกรท่ีไดรับการอนุญาตใหออกเอกสาร
ดังกลาวแทนกรมประมง

3. เกษตรกรตองแจงปริมาณและขนาดของกุง

ใหใกลเคียงที่สุด เพื่อใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลไดตรง
ความเปนจริง

ผลผลิตและการขนส�ง
การเก็บเกี่ยว
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การขนส�งผลผลิตกุ�ง
ขนสงใหเร็วที่สุดภายในเวลา

ไมควรเกิน 10 ชั่วโมง ใชวิธีการที่
สะอาดถูกสุขอนามัยและใหสามารถ
รักษาคุณภาพ และความสด การขนสง
ที่ดีควรมีการควบคุมอุณหภูมิใหมี
ความเย็นในระหวางการจับ การช่ัง 
หรือ การคัดขนาดกุง เพื่อใหกุงยังคง
มีความสดมากที่สุด
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ภาคผนวก
สถานท่ีติดต�อเพื่อสมัครเข�าร�วมคลัสเตอร�กุ�งกุลาดํา
มีชีวิตเพื่อการบริโภคไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

ลําดบั หน�วยงาน เจ�าหน�าที่รับผิดชอบ ที่อยู� โทรศัพท�

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าชายฝ�ง

1 ศูนยศึกษาการพัฒนา

อาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ

นางกัญญารัตน 

สุนทรา

31 ม.4 ต.คลองขุด 

อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 

22120

0 3943 3115

2 ศูนยวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

นายกฤษณธนสรรค 

อินทรบํารุง

36/2 ม.8 ต.ทาสะอาน 

อ.บางปะกง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24130

0 3853 1387 

ตอ 14

3 ศูนยวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
จันทบุรี

นายนันทพล 

สุขสําราญ

165 ม.9 (ทาแฉลบ) 

ต.บางกะจะ อ.เมือง 
จ.จันทบุรี 22000

0 3932 0959

4 ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

ระยอง

นางสมพิศ 
แยมเกษม

ม.10 ต.ตะพง อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง 

21000

0 3865 5301

5 ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

เขต 2 (สมุทรสาคร)

นางสาวนภารัตน 
ประไพวงศ

127 ม.8 ต.โคกขาม 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
74000

0 3442 6220,
0 3441 0266 

ตอ 24

6 ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

เพชรบุรี

นายธีรพงศ บรรเลง 122 ม.1 ต.แหลมผักเบ้ีย 
อ.บานแหลม 

จ.เพชรบุรี 76100

0 327 70820

7 ศูนยวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ประจวบคีรีขันธ

นายมนตรี บัวบาล 448 ม.1 ต.คลองวาฬ 

อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 

77000

0 3266 1654
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ลําดบั หน�วยงาน เจ�าหน�าที่รับผิดชอบ ที่อยู� โทรศัพท�

8 ศูนยวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

เขต 3 (สุราษฎรธานี)

นางจีรรัตน 

แกวประจุ

97/1 ม.4 ต.ตะเคียนทอง 

อ.กาญจนดิษฐ 

จ.สุราษฎรธานี 84160

0 7795 3005

9 ศูนยพัฒนาประมงพื้นท่ีลุมน้ํา

ปากพนังอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ

นางวราภรณ หนูดี 34/4 ม.5 ต.หูลอง 

อ.ปากพนัง 

จ.นครศรีธรรมราช 

80370

0 7541 6180-1

10 ศูนยวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

ระนอง

นายวิทยา 

หะวานนท

93 ม.3 ต.ราชกรูด 

อ.เมือง จ.ระนอง 

85000

0 7788 0909

11 ศูนยวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

เขต 4 (กระบี่)

นางสาวอรกัญญา 

เมงหยู

141 ม.6 ต.ไสไทย 

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 

81000

0 7566 2061

12 ศูนยวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

ตรัง

นางสาวปริศนา 

คล้ิงสุขคลาย

200 ม.4 ต.ไมฝาด 

อ.สิเกา จ.ตรัง 92150

0 7527 4077-8

13 ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

เขต 5 (ภูเก็ต)

นางสาววนิดา 
สุเมธลักษณ

100 ม.4 ต.ปาคลอก 
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

83110

08 8765 1394,
0 7651 0052

14 ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

พังงา

นางกัลยาณี 
ทีปะปาล

164 ม.9 ต.ทายเหมือง 
อ.ทายเหมือง จ.พังงา 

82120

08 8762 4788

15 ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

เขต 6 (สงขลา)

นางสาวปณิตา 

ชุมเชื้อ

1/19 ม.3 ซ.1 

ต.เขารูปชาง อ.เมือง 
จ.สงขลา 90000

0 7431 1895 

ตอ 206

16 ศูนยวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ปตตานี

นายสมาน กูจิ 186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ 

อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี

0 7333 0631-2

17 ศูนยวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

นราธิวาส

นางสาวเกสร 

เทียรพิสุทธิ์

ต.ศาลาใหม อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส 96110

0 7353 0425

24



ลําดบั หน�วยงาน เจ�าหน�าที่รับผิดชอบ ที่อยู� โทรศัพท�

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

18 สถานีวิจัยและพัฒนาประมง

ทะเลจังหวัดตราด

นางสาวสุภาพร 

ตั้งสิทธิวัฒน

205 ม.2 ต.อาวใหญ 

อ.เมือง จ.ตราด 23000

0 3951 0945

19 สถานีวิจัยและพัฒนาประมง

ทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

นางภมรพรรณ 

ฉัตรภูมิ

135 ม.11 ต.ลาดใหญ 

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

75000

0 3475 6623,

0 3475 6625

20 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง

อาวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

นางศรัญญา 

พรหมวุฒิพร

63/3 ม.5 ต.นาชะอัง 

อ.เมือง จ.ชุมพร 

86000

0 7765 7094

21 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง

อาวไทยตอนลาง (สงขลา)

นางจุลีรัตน 

พรหมสุด

3/1 หมู 1 ต.คลองแดน 

อ.ระโนด จ.สงขลา 

90140

0 7453 6282

22 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง

อันดามันตอนลาง (สตูล)

นางอรพิน คงภักดี ม.4 ต.ปากน้ํา อ.ละงู 

จ.สตูล 91110

0 7474 0136

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว�นํ้า

23 ศนูยวจิยัสขุภาพสตัวน้าํสงขลา นางสาวเพ็ญศรี 

บุญตามชวย

130/2 ม.8 ถ.ติณสูลา

นนท ต.พะวง อ.เมือง
สงขลา จ.สงขลา 90100

0 7433 5244-5 

ตอ 117,
08 6969 5232

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�นํ้า

24 ศูนยวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีอาหารสัตวน้ํา
ชลบุรี

นางสาวยุพรัตน 

อินบํารุง

41/14 ม.9 ต.บางพระ 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20110

0 3831 2532

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว�นํ้า

25 ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตวน้ํานครศรีธรรมราช

นางปยาลัย 
เหมทานนท

331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล 
จ.นครศรีธรรมราช 

80120

0 7533 5653

25



กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ�
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