สอ. ๑ (1)
คำขอขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ำ
เขียนที่ ……….……………………………………………
วันที่ ………. เดือน …………………. พ.ศ. …….….
๑. ข้าพเจ้า …………………………………………………..……………………………………………………………………….…………….
๑.๑
เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ ………………………….………………………… อายุ ……………..…... ปี
ที่อยู่เลขที่ ………………… หมู่ที่ …………. ซอย ………….......………………… ถนน …………..……………………….…………
ตาบล/แขวง ……………………………..……….………………… อาเภอ/เขต …………………….………………..…………………..
จังหวัด …………………………………………..…………………… รหัสไปรษณีย์ ..………………….…………..……………………...
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ....……………………………….………………………………………….…………….……………………
โทรศัพท์ ……………………..………… โทรสาร ..........................……… Email ...........................................................
เป็นนิตบิ ุคคลประเภท …………………………………………………………………….……………….……....
จดทะเบียนเมื่อ ……………………………..………………. เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล ....………….……………………..…………...
ตั้งอยู่เลขที่ ………………. หมู่ที่ ……………. ซอย …………….……………….……… ถนน ..……..……………………….………
ตาบล/แขวง ……………………………..………………………… อาเภอ/เขต …….…….……….………………..…………………...
จังหวัด ………………………………………..……………………… รหัสไปรษณีย์ ……….…….……………..………………………...
โทรศัพท์ …………………..…….…… โทรสาร .........................…………… Email .......................................................
โดยมี …………….……………………………………………….………………………….… เป็นผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันนิตบิ ุคคล
สัญชาติ ………………………………………………………………………….…........................... อายุ ………………………..… ปี
ที่อยู่เลขที่ ………………. หมู่ที่ ……………. ซอย ………….……………….………… ถนน ………..……………………….………
ตาบล/แขวง ……………………………..………………………… อาเภอ/เขต …..……………….………………..…………………...
จังหวัด ………………………………………..………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………....………………………...
เลขบัตรประจาตัวประชาชน .....……………………………….………………………………………………………………………..….
โทรศัพท์ ……………………..….…… โทรสาร .........................…………… Email .......................................................
๑.๒ ขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้าชื่อ .....................................................................
ตั้งอยู่เลขที่ ………………… หมู่ที่ …………. ซอย ………….......………………… ถนน …………..……………………….………
ตาบล/แขวง ……………………………..……….………………… อาเภอ/เขต …………………….………………..…………………..
จังหวัด …………………………………………..…………………… รหัสไปรษณีย์ ..………………….…………..……………………...
โทรศัพท์ ………………..…….……… โทรสาร ......................…………… Email ..........................................................
พิกัด UTM (UTM WGS1984) ละติจูด .......................................... ลองจิจูด ............................................ หรือ
พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจดู .................................................. ลองจิจูด ....................................................................
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์
2.1
สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นาเพื
้ ่อการส่งออก (สอ. ๓)
❑ ขอขึ้นทะเบียนใหม่
❑ ขอต่ออายุทะเบียน เลขที่ .................................... หมดอายุวันที่ ................................................
❑ ขอขยายขอบข่ายสัตว์น้า ทะเบียน เลขที่ ....................................................................................
ขอบข่ำยชนิดสัตว์น้ำ
❑ กุ้ง/ปู (ระบุชนิด) ……………………………………………………………………………………………...…
❑ ปลา (ระบุชนิด)………………………………………………………………………………………….………..
❑ ปลาสวยงาม (ระบุชนิด)....................................................................................................
❑ กบ (ระบุชนิด) ..................................................................................................................
❑ จระเข้
❑ ตะพาบน้า
❑ อื่น ๆ ระบุ..........................................................................................................................

๑

สอ. ๑ (1)
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ คือ
2.1.1 ❑ บัตรประจาตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ. ๑)
2.1.2 ❑ กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
❑ บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.1.3 ❑ กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล
❑ สาเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดทั้งชื่อกรรมการ
หรือหุน้ ส่วนผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน
สามเดือน
❑ บัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล
2.1.4 ❑ กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นมายืน่ คาขอหรือดาเนินการแทน
❑ หนังสือมอบอานาจ
❑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
❑ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
2.1.5 ❑ แสดงใบรับรองมาตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า ได้แก่
❑ GAP เลขที่..................................................................................
หมดอายุวันที่...............................................................................
❑ CoC เลขที่..................................................................................
หมดอายุวันที่...............................................................................
❑ มกษ. เลขที่..................................................................................
หมดอายุวันที่...............................................................................
❑ อื่น ๆ ........................... เลขที่.....................................................
หมดอายุวันที่...............................................................................
2.1.6 ❑ แผนผังแสดงรายละเอียดของสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นาที
้ ่เป็นปัจจุบัน
2.1.7 ❑ แผนที่แสดงเส้นทางไปสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
2.1.8 ❑ หลักฐานอื่น ๆ ได้แก่…………………………………………………………………………………
2.2
สถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้าเพื่อการส่งออก (สอ. ๔)
❑ ขอขึ้นทะเบียนใหม่
❑ ขอต่ออายุทะเบียน เลขที่ ........................................ หมดอายุวันที่ .......................................
❑ ขอขยายขอบข่ายสัตว์น้า ทะเบียน เลขที่ ................................................................................
ขอบข่ำยชนิดสัตว์น้ำ
❑ กุ้ง/ปู (ระบุชนิด) ………………………………………………………………………………………………
❑ ปลา (ระบุชนิด) ..………………………………………………………………………………………………
❑ ปลาสวยงาม (ระบุชนิด).................................................................................................
❑ กบ (ระบุชนิด) ..............................................................................................................
❑ จระเข้
❑ ตะพาบน้า
❑ อื่นๆ ระบุ.......................................................................................................................
แหล่งที่มำของสัตว์น้ำ
❑ รวบรวมจากธรรมชาติ
❑ รวบรวมจากสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้

๒

สอ. ๑ (1)
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ คือ
2.2.1 ❑ บัตรประจาตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ. ๑)
2.2.2 ❑ กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
❑ บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.2.3 ❑ กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล
❑ สาเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดทั้งชื่อกรรมการ
หรือหุ้นส่วนผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล พร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบคุ คลซึ่งออกมาแล้วไม่เกินสามเดือน
❑ บัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล
2.2.4 ❑ กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นมายืน่ คาขอหรือดาเนินการแทน
❑ หนังสือมอบอานาจ
❑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
❑ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
2.2.5 ❑ แผนผังแสดงรายละเอียดของสถานประกอบการรวบรวมสัตว์นาที
้ ่เป็นปัจจุบนั
2.2.6 ❑ แผนที่แสดงเส้นทางไปสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้า
2.2.7 ❑ หลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ …………………………………………………………………….………
(ลายมือชื่อ)………………………………….………... ผู้ขอขึ้นทะเบียน
(………………….………………….......………….)

๓

สอ. ๑ (1)
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอ
❑ เอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ..................................................................................................
ขอให้ผู้ประกอบการส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในวันที่ ........................................................................................
❑ เอกสารถูกต้องครบถ้วน ได้รับเมื่อวันที่ ...................................................................................
(ลายมือชื่อ) …………………………………...................... ผู้รับคาขอ
(……………………………….................…………)
ตาแหน่ง…………………………………………..................…….
เรียน ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร/ประมงจังหวัด ........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
..........................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ) …………………………………...................... ผู้รับคาขอ
(……………………………….................…………)
ตาแหน่ง…………………………………………..................…….
เรียน ผู้อานวยการ ...............................................................
เพื่อโปรดพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้า พร้อมทั้งสุ่ม
ตัวอย่างสัตว์น้าเพื่อส่งตรวจโรค
(ลายมือชื่อ)…………………………………......................
(……………………………….................…………)
ตาแหน่ง ………………………………………..................…….
หมายเหตุ ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง

และ ❑ หน้าข้อความที่ต้องการ

๔

สอ. 1 (2)

คำขอรับกำรตรวจสุขอนำมัยฟำร์มและสุขภำพสัตว์นำเพื่อกำรส่งออก
วันที่ ..........................................................................
เรียน ผู้อำนวยกำร ......................................................
ข้ำพเจ้ำ (ผู้ยื่นคำร้อง) นำย/นำง/นำงสำว ........................................................... นำมสกุล .........................................................................
เลขบัตรประจำตัวประชำชน .................................................. ทีอ่ ยู่เลขที่ ................... หมู่ที่ ............ ซอย .................................................
ถนน ............................................ ตำบล/แขวง ................................................... อำเภอ/เขต ....................................................................
จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์ .............................................. โทรสำร ........................................
ชื่อสถำนประกอบกำร ................................................................... ตัง้ อยู่เลขที่ ................. หมู่ที่ ............ ซอย ..........................................
ถนน ............................................ ตำบล/แขวง ................................................... อำเภอ/เขต ....................................................................
จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์ .............................................. โทรสำร ........................................
เลขทะเบียนเกษตรกร
❑ ทบ. 1 เลขที่ .......................................................................................... วันที่ครบอำยุกำรรับรอง ........../........../..........
❑ ใบรับรองมำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลขที่ .................................... วันที่ครบอำยุกำรรับรอง ........../........../..........
เลขทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ำ
❑ สอ. 3 เลขที่ ............................................................
วันที่ครบอำยุกำรรับรอง ........../........../..........
❑ สอ. 4 เลขที่ ............................................................
วันที่ครบอำยุกำรรับรอง ........../........../..........
มีควำมประสงค์ขอรับกำรตรวจ
❑ ต่ออำยุกำรรับรองสุขอนำมัยฟำร์มและสุขภำพสัตว์น้ำ
วันที่ครบอำยุกำรรับรอง ........../........../..........
❑ ต่ออำยุกำรรับรองสุขภำพสัตว์น้ำ (ชนิดสัตว์น้ำ ..................................) วันที่ครบอำยุกำรรับรอง ........../........../..........
❑ อื่น ๆ ..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................... ผู้ขอรับบริกำร
(...........................................................)

ลงชื่อ ................................................ ผู้รับคำขอ
(............................................................)
วันที่ ............./............... /..................

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เรียน ...........................................................
เพื่อโปรดดำเนินกำร
..........................................................................
(.......................................................................)
วันที่ .............../................../...............
เจ้ำหน้ำที่ผไู้ ด้รับมอบหมำยรับทรำบ

1. ........................................................................................... วันที่ .............../............../.............
2. ........................................................................................... วันที่ .............../............../.............

วันที่นัดตรวจ ................../..................../...................... เวลำ ...............................................
ลงชื่อผู้นัดหมำย ..............................................................วันที่ .............../............../.............

บัญชีแนบท้าย 3
การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้าจากสถานประกอบการเพาะเลียงสัตว์น้าเพื่อการส่งออก (สอ. 3)
ชนิดเชือก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ
(เทคนิคการตรวจโรค)
1. SVC (Cell culture)

ความถี่ในการสุ่ม
ชนิดสัตว์น้า
ตัวอย่าง/ปี
อย่างน้อย 2 ครั้ง 1. ปลาคาร์พ (Cyprinus carpio)
2. ปลาไน (Cyprinus carpio)
3. ปลาตะเพียนเทศ (Carassius carassius)
4. ปลาทอง (Carassius auratus)
5. ปลาลิ่น (Hypophthalmichthys molitrix)
6. ปลาซ่ง (Aristichthys nobilis)
7. ปลาเฉา (Ctenopharyngodon idella)

2. IPN (Cell culture)

อย่างน้อย 2 ครั้ง 1. ปลาคาร์พ (Cyprinus carpio)
2. ปลาไน (Cyprinus carpio)
3. ปลาตะเพียนเทศ (Carassius carassius)
4. ปลาทอง (Carassius auratus)
5. ปลาลิ่น (Hypophthalmichthys molitrix)
6. ปลาซ่ง (Aristichthys nobilis)
7. ปลาเฉา (Ctenopharyngodon idella)
8. ปลาปอมปาดัวร์ (Symphysodon discus)

67 ตัว

3. Aeromonas salmonicida
(Bacterial isolation)

อย่างน้อย 2 ครั้ง ปลาทอง (Carassius auratus)

60 ตัว

4. Enteric Redmouth Disease
(Bacterial isolation)

อย่างน้อย 2 ครั้ง ปลาทอง (Carassius auratus)

60 ตัว

1

จ้านวนตัวอย่าง
67 ตัว

ชนิดเชือก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ
(เทคนิคการตรวจโรค)
5. KHV (PCR)
6. Megalocytivirus (PCR)
เฉพาะสถานประกอบการที่ส่งออกไป
ยังเครือรัฐออสเตรเลีย

ความถี่ในการสุ่ม
ชนิดสัตว์น้า
ตัวอย่าง/ปี
อย่างน้อย 2 ครั้ง 1. ปลาคาร์พ (Cyprinus carpio)
2. ปลาไน (Cyprinus carpio)
อย่างน้อย 2 ครั้ง 1. กลุ่มปลาปอมปาดัวร์
ปลาปอมปาดัวร์ (Symphysodon discus)
ปลาปอมปาดัวร์ (Symphysodon aequifasciatus)
ปลาปอมปาดัวร์ (Symphysodon tarzoo)
2. กลุ่มปลากริม
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 กระดี่นางฟ้า)
5. กลุ่มปลาหมอสี
6. ปลาพาราไดซ์ (Pseudosphromenus dayi,
Macropodus opercularis)
7. ปลาเทวดา (Pterophyllum spp.)
8. ปลาออสการ์ (Astronotus ocellatus)
9. ปลากัด (Betta spp.)
2

จ้านวนตัวอย่าง
60 ตัว
60 ตัว

ชนิดเชือก่อโรคที่ตรวจ
(เทคนิคการตรวจโรค)

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี

ชนิดสัตว์น้า

จ้านวนตัวอย่าง

7. RSIV (PCR)

อย่างน้อย 2 ครั้ง 1. ปลากะพง (Lates calcarifer)
2. ปลากะรัง (Epinephelus spp.)

ลูกปลา ขนาด 2.5 เซนติเมตรขึ้นไป สุ่ม
60 ตัว

8. VNN (PCR)

อย่างน้อย 2 ครั้ง 1. ปลากะพง (Lates calcarifer)
2. ปลากะรัง (Epinephelus spp.)
3. ปลานิล (Oreochromis niloticus)

ลูกปลา ขนาด 2.5 เซนติเมตรขึ้นไป สุ่ม
60 ตัว

9. TiLV (PCR, Cell culture)

อย่างน้อย 2 ครั้ง ปลานิล (Oreochromis niloticus)

ลูกปลา ขนาด 2.5 เซนติเมตรขึ้นไป สุ่ม
6๗ ตัว

10. Ranavirus (Cell culture)

อย่างน้อย 2 ครั้ง กบ (Rana spp.)

67 ตัว

11. Crayfish plague (PCR)

อย่างน้อย 2 ครั้ง กุ้ง Crayfish น้้าจืดทุกชนิด

60 ตัว

12. WSSV (PCR)

อย่างน้อย 2 ครั้ง กุ้ง ปู ทุกชนิด และเพรียงทราย (Polychaete worm)

13. IHHNV (PCR)

อย่างน้อย 2 ครั้ง 1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei)
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon)
3

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL15 สุ่มประมาณ 5
กรัม หรือ 150 – 300 ตัว
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว
3. กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ให้ตัดขาว่ายน้้ากุ้ง
จ้านวน 60 ตัว ตัวละ 2 ขา
4. ปู และเพรียงทราย สุ่ม 60 ตัว
1. ลูกกุ้ง PL1 – PL15 สุ่มประมาณ 5
กรัมหรือ 150 – 300 ตัว

ชนิดเชือก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ
(เทคนิคการตรวจโรค)

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี

ชนิดสัตว์น้า
3. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)

จ้านวนตัวอย่าง
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว
3. กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ให้ตัดขาว่ายน้้ากุ้ง
จ้านวน 60 ตัว ตัวละ 2 ขา
1. ลูกกุ้ง PL1 – PL15 สุ่มประมาณ 5
กรัมหรือ 150 – 300 ตัว
2. กุ้งวัยรุ่น – กุง้ โต สุ่ม 60 ตัว
3. กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ให้ตัดขาว่ายน้้ากุ้ง
จ้านวน 60 ตัว ตัวละ 2 ขา

14. YHV (PCR)

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

15. TSV (PCR)

อย่างน้อย 2 ครั้ง 1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei)
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon)
3. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
4. กุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri)

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL15 สุ่มประมาณ 5
กรัม หรือ 150 – 300 ตัว
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว
3. กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ให้ตัดขาว่ายน้้ากุ้ง
จ้านวน 60 ตัว ตัวละ 2 ขา

16. IMNV (PCR)

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

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL15 สุ่มประมาณ 5
กรัมหรือ 150 – 300 ตัว
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว
3. กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ให้ตัดขาว่ายน้้ากุ้ง
จ้านวน 60 ตัว ตัวละ 2 ขา

17. AHPND (PCR)

อย่างน้อย 2 ครั้ง 1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei)
2. กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon)
3. เพรียงทราย (Polychaete worm)

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL15 สุ่มประมาณ 5
กรัมหรือ 150 – 300 ตัว
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว
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ชนิดเชือก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ
(เทคนิคการตรวจโรค)

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี

ชนิดสัตว์น้า

จ้านวนตัวอย่าง
3. กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ให้สุ่มขี้กุ้ง
ประมาณ 0.5-1 กรัม จ้านวน 12
ตัวอย่าง
4. เพรียงทราย สุ่ม 60 ตัว

18. NHPB (PCR)

อย่างน้อย 2 ครั้ง กุ้งขาว (Penaeus vannamei)

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL15 สุ่มประมาณ 5
กรัมหรือ 150 – 300 ตัว
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว
3. กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ให้สุ่มขี้กุ้ง
ประมาณ 0.5 – 1 กรัม จ้านวน ๑๒
ตัวอย่าง

19. SHIV (PCR)

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

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL15 สุ่มประมาณ 5
กรัมหรือ 150 – 300 ตัว
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว
3. กรณีพอ่ แม่พันธุ์กุ้ง ให้ตัดขาว่ายน้้ากุ้ง
จ้านวน 60 ตัว ตัวละ 2 ขา

20. BP (PCR)
เฉพาะสถานประกอบการที่ส่งออกไป
ยังประเทศญี่ปุ่น

อย่างน้อย 2 ครั้ง กุ้งขาว (Penaeus vannamei)

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL15 สุ่มประมาณ 5
กรัมหรือ 150 – 300 ตัว
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว
3. กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ให้สุ่มขี้กุ้ง
ประมาณ 0.5 – 1 กรัม จ้านวน ๑๒
ตัวอย่าง
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ชนิดเชือก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ
(เทคนิคการตรวจโรค)
21. MBV (PCR)
เฉพาะสถานประกอบการที่ส่งออกไป
ยังประเทศญี่ปุ่น

ความถี่ในการสุ่ม
ชนิดสัตว์น้า
ตัวอย่าง/ปี
อย่างน้อย 2 ครั้ง กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon)

22. MrNV and XSV (PCR)

อย่างน้อย 2 ครั้ง ๑. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
๒. กุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri)

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL15 สุ่มประมาณ 5
กรัม หรือ 150 – 300 ตัว
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว

23. External parasites (Wet
mount)

ตรวจทุกครั้งที่สุ่ม สัตว์น้าทุกชนิด
ตัวอย่าง

หากมีสัตว์น้าหลายชนิด ให้สุ่ม ๖ ชนิด
ชนิดละ ๑0 ตัว หากมีไม่ครบ ๖ ชนิด
ให้เพิ่มจ้านวนสัตว์น้าแต่ละชนิดเพื่อให้
ได้ 60 ตัว

24. Perkinsus marinus (PCR,
Histopathology)

อย่างน้อย ๒ ครั้ง หอยนางรม (Crassostrea belcheri)

60 ตัว

25. Perkinsus olseni (PCR)

อย่างน้อย ๒ ครั้ง 1. หอยตลับ (Meretrix lusoria)
2. หอยลาย (Paphia undulate)
3. หอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina, H. diversicolor)
อย่างน้อย ๒ ครั้ง หอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina, H. diversicolor)

60 ตัว

26. Xenohaliotis disease (PCR,
Histopathology)
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จ้านวนตัวอย่าง
1. ลูกกุ้ง PL1 – PL15 สุ่มประมาณ 5
กรัม หรือ 150 – 300 ตัว
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว
3. กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ให้สุ่มขี้กุ้ง
ประมาณ 0.5 – 1 กรัม จ้านวน ๑๒
ตัวอย่าง

60 ตัว

ชนิดเชือก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ
(เทคนิคการตรวจโรค)
27. Aabalone herpes virus
disease (PCR)

ความถี่ในการสุ่ม
ชนิดสัตว์น้า
ตัวอย่าง/ปี
อย่างน้อย ๒ ครั้ง หอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina, H. diversicolor)

28. Vibrio cholerae (Bacterial
isolation)

ฟาร์มจระเข้อย่าง 1. จระเข้น้าจืด (Crocodylus siamensis)
น้อย 2 ครั้ง
2. จระเข้น้าเค็ม (Crocodylus porosus)

๑. เก็บตัวอย่างน้้าในบ่อเลี้ยง ๓ ขวด
๒. เก็บตัวอย่างน้้าในบ่อพักน้้า ๑ ขวด
๓. เก็บอาหารสดของจระเข้ ๑ ตัวอย่าง

ฟาร์มตะพาบน้้า ตะพาบน้้า (Pelodiscus sp., Amyda sp.)
อย่างน้อย 4 ครั้ง

๑. เก็บตัวอย่างน้้าในบ่อเลี้ยง ๔ ขวด
๒. เก็บตัวอย่างน้้าในบ่อพักน้้า ๑ ขวด

29. Salmonella sp. (Bacterial
isolation)

อย่างน้อย 4 ครั้ง ตะพาบน้้า (Pelodiscus sp., Amyda sp.)

๑. เก็บตัวอย่างน้้าในบ่อเลี้ยง ๔ ขวด
๒. เก็บตัวอย่างน้้าในบ่อพักน้้า ๑ ขวด

30. Crocodile poxvirus (ตรวจ
พินิจด้วยสายตา)

อย่างน้อย 2 ครั้ง จระเข้น้าจืด (Crocodylus siamensis)

-

31. Clamydiosis (ตรวจพินจิ ด้วย
สายตา)

อย่างน้อย 2 ครั้ง จระเข้น้าจืด (Crocodylus siamensis)

-

จ้านวนตัวอย่าง
60 ตัว

หมายเหตุ
1. หากสถานประกอบการมีบ่อเลี้ยงสัตว์น้าชนิดนั้น ๆ 5 บ่อ ขึ้นไป ให้สุ่มตัวอย่างจาก 5 บ่อ แต่หากมีน้อยกว่า 5 บ่อ ให้สุ่มทุกบ่อ จ้านวนที่สุ่มจากแต่ละบ่อ ตาม
สัดส่วนของสัตว์น้าที่มีในบ่อนั้น ๆ เพื่อรวมกันให้ได้ตามจ้านวนที่ก้าหนด
2. สัตว์น้าสวยงามที่เลี้ยงไว้ดูเล่น หอยน้้าจืดสวยงาม ปลาสวยงามที่ไม่มีความเสี่ยงต่อโรคระบาดในรายการที่เฝ้าระวัง เช่น ปลากระเบน ปลาอโรวานา ไม่ต้องสุ่ม
ตัวอย่างแต่ให้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยพินิจด้วยสายตา
7

บัญชีแนบท้าย 4
การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้าจากสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้าเพื่อการส่งออก (สอ. 4)
ชนิดเชือก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ
(เทคนิคการตรวจโรค)
1. WSSV (PCR)

ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง/ปี

ชนิดสัตว์น้า

จ้านวนตัวอย่าง

ทุก 3 เดือน

กุ้ง ปู ทุกชนิดที่รวบรวมจากธรรมชาติ

60 ตัว

2. IHHNV (PCR)

ทุก 3 เดือน

กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
ที่รวบรวมจากธรรมชาติ

60 ตัว

3. TSV (PCR)

ทุก 3 เดือน

กุ้ง ปู ที่รวบรวมจากธรรมชาติ ได้แก่
1. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
2. กุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri)
3. ปูดา (Scylla serrata)
4. ปูแดง (Sesarma mederi)
5. ปูก้ามดาบ (Uca vocans)

60 ตัว

4. MrNV and XSV (PCR)

ทุก 3 เดือน

กุ้งที่รวบรวมจากธรรมชาติ ได้แก่
1. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
2. กุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri)

60 ตัว

5. YHV (PCR)

ทุก 3 เดือน

กุ้งนาจืดชนิด Macrobrachium sintangense
ที่รวบรวมจากธรรมชาติ

60 ตัว

6. Perkinsus marinus
(PCR, Histopathology)

ทุก 3 เดือน

หอยที่รวบรวมจากธรรมชาติ ได้แก่
หอยนางรม (Crassostrea belcheri)

60 ตัว

๗. Perkinsus olseni (PCR)

ทุก 3 เดือน

หอยทีร่ วบรวมจากธรรมชาติ ได้แก่
1. หอยตลับ (Meretrix lusoria)

60 ตัว

1

ชนิดเชือก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ
(เทคนิคการตรวจโรค)

ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง/ปี

ชนิดสัตว์น้า

จ้านวนตัวอย่าง

2. หอยลาย (Paphia undulata)
3. หอยเป๋าฮือ (Haliotis asinina, H. diversicolor)
๘. Xenohaliotis disease
(PCR, Histopathology)

ทุก 3 เดือน

หอยเป๋าฮือ (Haliotis asinina, H. diversicolor)
ที่รวบรวมจากธรรมชาติ

60 ตัว

๙. Abalone herpesvirus (PCR)

ทุก 3 เดือน

หอยเป๋าฮือ (Haliotis asinina, H. diversicolor)
ที่รวบรวมจากธรรมชาติ

60 ตัว

10. External parasites (Wet mount)

ตรวจทุกครังทีส่ ุ่มตัวอย่าง

11. Megalocytivirus (PCR)
เฉพาะสถานประกอบการที่ส่งออกไปยัง
เครือรัฐออสเตรเลีย

ทุก 3 เดือน

สัตว์นาทุกชนิด

1. กลุ่มปลาปอมปาดัวร์
ปลาปอมปาดัวร์ (Symphysodon discus)
ปลาปอมปาดัวร์ (Symphysodon aequifasciatus)
ปลาปอมปาดัวร์ (Symphysodon tarzoo)
2. กลุ่มปลากริม
ปลากริมแรด (Parosphromenus paludicola)
ปลากริมสี (Trichopsis sp.)
3. กลุ่มปลาสอด ปลาหางนกยูง
ปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata,
Poecilia wingei, Micropoecilia picta)
2

หากมีสัตว์นาหลายชนิด ให้สุ่ม ๖
ชนิด ชนิดละ ๑0 ตัว หากมีไม่
ครบ ๖ ชนิด ให้เพิ่มจานวน
สัตว์นาแต่ละชนิดเพื่อให้ได้ 60 ตัว
60 ตัว

ชนิดเชือก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ
(เทคนิคการตรวจโรค)

ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง/ปี

ชนิดสัตว์น้า

จ้านวนตัวอย่าง

ปลามอลลี่ (Poecilia sp.)
ปลาเพลตี ปลาสอด (Xiphophorus sp.)
ปลาเซลฟิน (Poecilia latipinna, Poecilia
velifera)
4. กลุ่มปลากระดี่ (กระดี่หม้อ กระดี่แคระ กระดี่มุก
กระดี่นางฟ้า)
5. กลุม่ ปลาหมอสี
6. ปลาพาราไดซ์ (Pseudosphromenus dayi,
Macropodus opercularis)
7. ปลาเทวดา (Pterophyllum spp.)
8. ปลาออสการ์ (Astronotus ocellatus)
9. ปลากัด (Betta spp.)
หมายเหตุ
1. สัตว์นาชนิดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ในบัญชีแนบท้าย 3 ยกเว้น External parasites ให้ตรวจสอบหนังสือกากับการจาหน่ายหรือหลักฐานการซือขาย
สัตว์นาชนิดนันๆ ว่ามาจากสถานประกอบการเพาะเลียงสัตว์นาเพื่อการส่งออก (สอ. 3)
2. หากสถานประกอบการมีบ่อพักสัตว์นาชนิดนั นๆ 5 บ่อ ขึนไป ให้สุ่มตัวอย่างจาก 5 บ่อ แต่หากมีน้อยกว่า 5 บ่อ ให้สุ่มทุกบ่อ จานวนที่ สุ่มจากแต่ละบ่อ ตาม
สัดส่วนของสัตว์นาที่มีในบ่อนัน ๆ เพือ่ รวมกันให้ได้ตามจานวนที่กาหนด
3. สัตว์นาสวยงามที่เลียงไว้ดูเล่น หอยนาจืดสวยงาม ปลาสวยงามที่ไม่มีความเสี่ยงต่อโรคระบาดในรายการที่เฝ้าระวัง เช่น ปลากระเบน ปลาอโรวานา ไม่ต้องสุ่ม
ตัวอย่างแต่ให้ตรวจสุขภาพเบืองต้นโดยพินิจด้วยสายตา

3

