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คู่มือการขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ  
ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓  

(สำหรับผู้ประกอบการ) 

  คู่มือฉบับนี้ จัดทำข้ึนเพื่อให้เกษตรกร หรือผู้ประกอบการที่สนใจขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออก
สัตว์น้ำเข้าใจวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยครอบคลุมการขอขึ้นทะเบียน การขอต่ออายุสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ  รวมทั้ง 
การต่ออายุทะเบียน เพ่ือให้สถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำมีสุขอนามัยฟาร์มที่ดี และสามารถผลิตสัตว์น้ำที่มี
สุขภาพดีและปลอดจากโรค สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้สอดคล้องตามระเบียบกรมประมงฉบับนี้ 

คำนิยาม 

ระเบียบฯ ฉบับนี้จะมีคำนิยามที่เก่ียวข้องซึ่งผู้ประกอบการควรทราบ ดังต่อไปนี้ 

สัตว์น้ำ 

 หมายถึง สัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือรวบรวม
มาจากแหล่งธรรมชาติ ทั้งนี้ ไม่รวมถึง ซาก หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์น้ำเหล่านั้น สาหร่ายทะเล และพันธุ์
ไม้น้ำตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 

สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก 

 หมายถึง สถานที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อนุบาลสัตว์น้ำ หรือสถานที่นำสัตว์น้ำมาเลี้ยงจนมีการเปลี่ยนระยะ 
หรือขนาดเพ่ือการส่งออก 

สถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก 

 หมายถึง สถานที่รวบรวมและพักสัตว์น้ำ โดยต้องมีการพักสัตว์น้ำในสถานประกอบการเป็นเวลา 
อย่างน้อย ๑๔ วัน ก่อนบรรจุสัตว์น้ำเพ่ือการส่งออก ไม่ว่าสัตว์น้ำนั้นจะมาจากการเพาะเลี้ยงหรือมาจากการ
รวบรวมจากธรรมชาติ 

การต่ออายุสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ 

 หมายถึง สถานประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ในระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง ต้องมีการเฝ้าระวัง
การปลอดโรค โดยต้องยื่นคำขอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสุขอนามัยฟาร์มและสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำเพ่ือให้มีการเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาที่ได้รับการรับรองขึ้นอยู่กับสุขอนามัยและสุขภาพสัตว์น้ำของสถานประกอบการ 

ขอบข่ายสัตว์น้ำ 
 หมายถึง ชนิดสัตว์น้ำที่สถานประกอบการต้องการเพาะเลี้ยงหรือรวบรวม  
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การขอเปลี่ยนแปลงขอบข่าย 
 หมายถึง การยื่นความประสงค์ของสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมหรือลดชนิดสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยง หรือ
รวบรวมจากเดิมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว  

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์  

 ๒. เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.๑) 

 ๓. เป็นผู้ที่ได้แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

 ๔. ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่ือการส่งออก (สอ.3) ต้องได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามบัญชีแนบท้าย 1 ท้ายระเบียบ ฯ หรือตามที่ประกาศเพ่ิมเติม 

 ๕. เป็นผู้ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารราชการตาม
ระเบียบนี้ เว้นแต่คดีถึงที่สุดว่าผู้ยื่นคำขอไม่มีความผิดตามฟ้อง ในกรณีผู้ยื่นคำขอเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด 
ว่าได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารราชการตามระเบียบนี้ ผู้ยื่นคำขอนั้นจะสามารถยื่นคำขอ
ไดอี้กเม่ือพ้นกำหนด ๑ ปีนับแต่วันที่คำพิพากษาในคดีนั้นถึงที่สุด 

เอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

๑. หลักฐานแสดงตัวบุคคล 
กรณีบุคคลธรรมดา 

แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

          กรณีเป็นนิติบุคคล 
  ๑.) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน ๙๐ วันนับแต่วันที่ออก
                หนังสือดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น 
  ๒.) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

กรณีมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นมายื่นคำขอหรือดำเนินการแทน 
  ๑.) แนบหนังสือมอบอำนาจ 
  ๒.) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและแสดงบัตรประจำตัวประชาชน 
                        ของผู้รับมอบอำนาจ 

2. บัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.๑) ที่ยังไม่หมดอายุการรับรอง 
3. หนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จสค.)  
    สำหรับกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม  
4. ใบรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
    สำหรับกรณียื่นคำขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.๓) 
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5. ระบุชนิดหรือขอบข่ายสัตว์น้ำที่ต้องการส่งออก  
6. แผนผังแสดงรายละเอียดภายในของสถานประกอบการที่เป็นปัจจุบันที่แสดงถึงรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
7. แผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถานประกอบการ และพิกัดภูมิศาสตร์ 

การขอขึ้นทะเบียนใหม่ มีข้ันตอนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
สถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ (แบบสอ.๑(๑)) (ภาคผนวกที่ ๑ ) และยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้  
ณ สำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงานประมงในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่  

2. เจ้าหน้าทีร่ับคำขอตรวจสอบเอกสาร  
 2.1. หากพบว่าเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน จะแจ้งไปยังหน่วยงานตรวจประเมินในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือนัดหมายกับผู้ประกอบการ เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการและสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ ตามรายการที่
แสดงในบัญชีแนบท้าย 3 และ 4 ของระเบียบฯ (ภาคผนวกท่ี 2 และ 3) 

 2.2. หากเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จะคืนคำขอกับเอกสารหลักฐานและแจ้งผู้ยื่นคำขอแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน ๓ วันทำการนับจากวันที่ยื่นคำขอ 

3. หากผลการตรวจประเมินและผลสุขภาพสัตว์น้ำผ่านเกณฑ์ สถานประกอบการจะได้รับการรับรองการขึ้น
ทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการจะได้รับหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถาน
ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่ือการส่งออก (สอ. ๓) (ภาคผนวกท่ี 4)  หรือหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียน
สถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพ่ือการส่งออก (สอ. ๔) (ภาคผนวกที่ 5) หนังสือสำคัญจะมีอายุการรับรอง 
3 ปี ในช่วงระยะเวลาการรับรองดังกล่าวสถานประกอบการต้องได้รับการตรวจติดตามสุขอนามัยและสุขภาพ
สัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาสถานะปลอดโรค ตามบัญชีแนบท้าย ๓ หรือบัญชีแนบท้าย ๔ ท้ายระเบียบฯ  

การต่ออายุสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ มีขั้นตอนที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการยื่นแบบคำขอรับการตรวจสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำเพ่ือการส่งออก (แบบ สอ.๑(๒)) 
(ภาคผนวกท่ี 6) ณ หน่วยงานผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินในท้องที่ท่ีสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่  

2. ผู้ตรวจประเมินนัดหมายเพ่ือเข้าตรวจติดตามสุขอนามัยฟาร์มและสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ เพ่ือให้มีผลการ 
เฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง โดยระยะเวลาที่ได้รับการรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ ขึ้นอยู่กับ 
ผลการประเมินสุขอนามัยฟาร์ม ชนิดสัตว์น้ำ และโรคสัตว์น้ำที่เฝ้าระวัง ตามรายละเอียดในหนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ ทีก่องวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำแจ้งให้กับสถานประกอบการทราบ 

การต่ออายุทะเบียน 

ก่อนจะหมดอายุการรับรองทะเบียนตามที่ระบุในหนังสือสำคัญฯ ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอต่ออายุทะเบียน 
ณ สำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงานประมงในท้องที่ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ก่อนวัน
หมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน ให้นำเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเหมือนการขอขึ้นทะเบียน
และหนังสือสำคัญฉบับเดิม เพ่ือใช้ในการยื่นขอต่ออายุทะเบียน 
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การขอขยายขอบข่ายสัตว์น้ำ 

หลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว หากสถานประกอบการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงขอบข่ายสัตว์น้ำ 
ที่ได้รับการรับรองให้ยื่นคำขอตามแบบสอ.๑(๑) (ภาคผนวกที่ ๑) ที่สำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
หรือสำนักงานประมงที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ 

การตรวจพบเชื้อก่อโรคในสถานประกอบการ 

กรณีที่สถานประกอบการตรวจพบเชื้อก่อโรคตามบัญชีแนบท้าย ๓ หรือบัญชีแนบท้าย ๔ ท้ายระเบียบฯ  
หากสถานประกอบการมีความประสงค์จะรักษาสถานะการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ 
กับกรมประมงผู้ประกอบการต้องมีการกำจัดเชื้อในสถานประกอบการโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำที่ กพส. แจ้ง 
ในหนังสือแจ้งผลการตรวจสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ และต้องยื่นคำขอตามแบบ สอ.๑(๒) (ภาคผนวก 
ที่ ๖) ณ หน่วยงานผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินในท้องที่ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้าเป็น
พยานในการกำจัดเชื้อ หลังจากนั้นสถานประกอบการจึงจะสามารถเริ่มเฝ้าระวังโรคครั้งใหม่ได้ 

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การขึ้นทะเบียน การตรวจประเมิน และการให้การรับรองสถานประกอบการ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองฟาร์มสัตว์น้ำเพ่ือการส่งออก 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๙ ๔๑๒๒ เบอร์ภายใน 720๕ 
E-mail: aahrdd.farm@gmail.com 

๒. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ   

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๙ ๔๑๒๒ เบอร์ภายใน 7209  
 E-mail: aahrds2018@gmail.com 

๓. การกำจัดเชื้อ กรณีการพบโรคในสถานประกอบการ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการควบคุมโรคสัตว์น้ำ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๙ ๔๑๒๒ เบอร์ภายใน 7215 
 E-mail: aahrdd@fisheries.go.th 
 

 

 

  

 



  

      กลุ่มวิจัยและพฒันาการตรวจสอบและรับรองฟาร์มสัตว์น ้าเพ่ือการส่งออก กองวิจัยและพฒันาสุขภาพสัตว์น ้า กรมประมง 

 

หลักการจัดการสุขอนามัยที่ดีของสถานประกอบการ 

 ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ ควรดำเนินการจัดเตรียม
และวางแนวทางในการจัดการสถานประกอบการเพ่ือให้มีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคในสัตว์น้ำ 
ซึ่งมีหลักการในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. สภาพแวดล้อมทั่วไปของสถานประกอบการ 

ต้องมีการกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจน มีรั้วรอบขอบชิด มีการแบ่งส่วนปฏิบัติงานอ่ืนๆ ออกจากบริเวณเพาะเลี้ยง
หรือรวบรวมสัตว์น้ำ พ้ืนที่บริเวณเพาะเลี้ยงหรือรวบรวมสัตว์น้ำมีหลังคาคลุมบ่อหรือวัสดุที่สามารถคลุมบ่อ 
ป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นพาหะของโรคได้และไม่ควรให้สัตว์เลี้ยงชนิดอ่ืนๆ เข้ามาในพ้ืนที่เพาะเลี้ยงหรือ
รวบรวมสัตว์น้ำ หากมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคเข้ามา 
ในพ้ืนที่เพาะเลี้ยงหรือรวบรวมสัตว์น้ำได ้

๒. แหล่งน้ำที่ใช้ในสถานประกอบการ  

สถานประกอบการควรมีการจัดการน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงและรวบรวมสัตว์น้ำตามแหล่งที่มาของน้ำ หากใช้น้ำ
จากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น น้ำจากแม่น้ำ หนอง บึง คลองชลประทาน ทะเล ต้องมีการฆ่าเชื้อในน้ำก่อนนำมาใช้ 
น้ำที่นำมาใช้ในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำควรมีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำชนิดนั้น ๆ เช่น มีค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่เหมาะสม มีค่าออกซิเจนในน้ำอย่างเพียงพอ เป็นต้น 

๓. การจัดการบ่อ 

สถานประกอบการควรมีแผนผังระบุตำแหน่งของบ่อ/ถัง/ตู้ ที่เป็นปัจจุบันและตรงกับการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
เพ่ือความสะดวกในการวางแผนการเลี้ยง และการปฏิบัติงาน โดยควรมีการแบ่งพ้ืนที่การปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์ของงาน เช่น บ่อสัตว์น้ำป่วย บ่อพักกักกันสัตว์น้ำ เป็นต้น เพ่ือให้การป้องกันและควบคุมโรค
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้พ้ืนที่ปฏิบัติงานควรมีความสะอาด ไม่มีน้ำขังหรือวัชพืชขี้นรกซึ่งอาจเป็น 
แหล่งเพาะเชื้อโรค ควรมีหมายเลขประจำบ่อครบถ้วน คงทนถาวร เพ่ือให้ทวนสอบย้อนกลับได้หากเกิดปัญหา 
ในการปฏิบัติงาน 

๔. วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในสถานประกอบการ 

ต้องทำความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์เช่น สวิง กระชอน กะละมัง บ่อ ถัง และตู้ เป็นต้น หลังจากการใช้งาน  
ทุกครั้ง ด้วยสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อตามหลักวิชาการ และต้องแยกวัสดุและอุปกรณ์ระหว่าง  
บ่อปลาป่วยและบ่อปลาปกติ เพ่ือลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อ 

๕. การจัดการด้านอาหาร 

อาหารที่ให้แก่สัตว์น้ำอาจนำพามาซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคในสัตว์น้ำได้ และควรเก็บอาหารสัตว์น้ำให้ถูก
สุขลักษณะ อาหารแต่ละประเภทมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันไป เช่น อาหารสำเร็จรูป ควรเป็นอาหารที่ผลิต
จากโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ยังไม่หมดอายุ สำหรับอาหารสด ควรมีการเตรียมใหม่และใช้หมด 



  

      กลุ่มวิจัยและพฒันาการตรวจสอบและรับรองฟาร์มสัตว์น ้าเพ่ือการส่งออก กองวิจัยและพฒันาสุขภาพสัตว์น ้า กรมประมง 

 

ในแต่ละวันเนื่องจากอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ และอาหารมีชีวิต ควรมีการล้างทำความสะอาด หรือฆ่าเชื้อ
ด้วยสารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพก่อนนำมาใช้ 

๖. การจัดการระบบน้ำทิ้ง 

น้ำที่ทิ้งออกจากสถานประกอบการ อาจมีเชื้อโรค หรือมีสารเคมีตกค้างอยู่ จึงควรมีระบบบำบัดน้ำทิ้ง โดยมีบ่อ
รับน้ำทิ้ง มีการฆ่าเชื้อในน้ำก่อนทิ้ง และไม่ปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง กรณีใช้น้ำหมุนเวียนมีการฆ่าเชื้อ
ก่อนนำมาใช้ใหม่ 

๗. การบรรจุ 

การบรรจุสัตว์น้ำควรมีการคำนึงถึงความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ น้ำที่ใช้บรรจุ และระยะเวลาในการพัก
สัตว์น้ำ โดยพ้ืนที่บรรจุสัตว์น้ำควรมีความสะอาด ภาชนะ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบรรจุควรมีการล้างทำความ
สะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน น้ำที่ใช้สำหรับบรรจุต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมกับสัตว์น้ำชนิดนั้นๆ ภาชนะสำหรับ
บรรจุควรเป็นของใหม่ เพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจมากับภาชนะบรรจุที่ใช้แล้ว 
ควรมีการกำจัดปรสิต รวมถึงพักสัตว์น้ำก่อนการบรรจุ 

๘. สุขลักษณะภายในสถานประกอบการ 

สถานประกอบการควรมีความสะอาดเป็นระเบียบ ไม่มีน้ำท่วมขัง ไม่มีตะไคร่น้ำตรงทางเดิน กองขยะหรือวัสดุ
วางอยู่บริเวณเพาะเลี้ยงหรือรวบรวมสัตว์น้ำ มีการกำจัดซากสัตว์น้ำและขยะภายในสถานประกอบการอย่างถูก
สุขลักษณะ เช่นเผา หรือฝังลึกพร้อมโรยปูนขาวหรือสารเคมีฆ่าเชื้อ 

๙. เอกสารและบันทึกข้อมูล 

สถานประกอบการควรมีการบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น บันทึกการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ บันทึก 
การตายของสัตว์น้ำ บันทึกสุขภาพของสัตว์น้ำ บันทึกการใช้ยาและสารเคมีในการฆ่าเชื้อและบำบัดโรค เป็นต้น 
บันทึกต้องครบถ้วน มีความต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบันเพ่ือให้ เจ้าหน้าที่สามาร ถตรวจสอบ 
การดำเนินงานของสถานประกอบการ รวมถึงสามารถสืบย้อนกลับหากเกิดปัญหาได้ และควรเก็บเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสถานประกอบการไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรอยู่ในที่ 
ที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ 

 

คู่มือการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อป้องกันโรค 
สถานประกอบการควรมีคู่มือประจำฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการบริหารจัดการสถานประกอบการที่สามารถ
บ่งบอกได้ถึงการป้องกันโรค โดยรายละเอียดตรงกับการปฏิบัติงานจริงและเป็นปัจจุบันประกอบด้วย  
๑. ข้อมูลของสถานประกอบการ เช่น ชื่อฟาร์ม ที่ตั้ง พ้ืนที่ของสถานประกอบการ  
๒. แหล่งน้ำที่ใช้และการจัดการน้ำภายในสถานประกอบการ 
๓. แผนผังสถานประกอบการ ที่แสดงพื้นที่การปฏิบัติงาน 
๔. การจัดการอุปกรณ์ท่ีใช้ในสถานประกอบการ 
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๕. การจัดการด้านอาหาร 
๖. การใช้ยาและสารเคมี 
๗. การจัดการระบบน้ำทิ้ง 
๘. การบรรจุสัตว์น้ำเพื่อการจำหน่าย/เคลื่อนย้าย 
๙. แผนฉุกเฉินเพื่อรองรับเมื่อพบปัญหาสัตว์น้ำป่วย/ตาย 

 

 

 

 



สอ. ๑ (1) 

๑ 

 

คำขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ 
 

เขียนที่ ……….…………………………………………… 
วันที่ ………. เดือน …………………. พ.ศ. …….…. 

๑. ข้าพเจ้า …………………………………………………..……………………………………………………………………….……………. 
๑.๑        เป็นบุคคลธรรมดา  สัญชาติ ………………………….………………………… อายุ ……………..…... ปี 

ที่อยู่เลขที่ ………………… หมู่ที่ …………. ซอย ………….......………………… ถนน …………..……………………….………… 
ตำบล/แขวง ……………………………..……….………………… อำเภอ/เขต …………………….………………..………………….. 
จังหวัด …………………………………………..…………………… รหัสไปรษณีย์ ..………………….…………..……………………... 
เลขบัตรประจำตวัประชาชน ....……………………………….………………………………………….…………….…………………… 
โทรศัพท์ ……………………..………… โทรสาร ..........................……… Email ........................................................... 

             เป็นนิตบิุคคลประเภท …………………………………………………………………….……………….…….... 
จดทะเบียนเมื่อ ……………………………..………………. เลขทะเบียนนิตบิุคคล ....………….……………………..…………... 
ตั้งอยู่เลขที่ ………………. หมู่ที่ ……………. ซอย …………….……………….……… ถนน ..……..……………………….……… 
ตำบล/แขวง ……………………………..………………………… อำเภอ/เขต …….…….……….………………..…………………... 
จังหวัด ………………………………………..……………………… รหัสไปรษณีย์ ……….…….……………..………………………... 
โทรศัพท์ …………………..…….…… โทรสาร .........................…………… Email ....................................................... 
โดยมี …………….……………………………………………….………………………….… เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิตบิุคคล  
สัญชาติ ………………………………………………………………………….…........................... อายุ ………………………..… ปี     
ที่อยู่เลขที่ ………………. หมู่ที่ ……………. ซอย ………….……………….………… ถนน ………..……………………….……… 
ตำบล/แขวง ……………………………..………………………… อำเภอ/เขต …..……………….………………..…………………... 
จังหวัด ………………………………………..………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………....………………………... 
เลขบัตรประจำตวัประชาชน .....……………………………….………………………………………………………………………..…. 
โทรศัพท์ ……………………..….…… โทรสาร .........................…………… Email ....................................................... 

๑.๒ ขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำชื่อ ..................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ………………… หมู่ที่ …………. ซอย ………….......………………… ถนน …………..……………………….……… 
ตำบล/แขวง ……………………………..……….………………… อำเภอ/เขต …………………….………………..………………….. 
จังหวัด …………………………………………..…………………… รหัสไปรษณีย์ ..………………….…………..……………………... 
โทรศัพท์ ………………..…….……… โทรสาร ......................…………… Email .......................................................... 
พิกัด UTM (UTM WGS1984) ละติจูด ..........................................  ลองจิจูด ............................................ หรือ 
พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจดู ..................................................  ลองจิจูด .................................................................... 
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์  

2.1        สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้เพื่อการส่งออก (สอ. ๓) 
 ❑  ขอขึ้นทะเบียนใหม่     
 ❑  ขอต่ออายุทะเบียน เลขที ่.................................... หมดอายุวันที่ ................................................ 

  ❑  ขอขยายขอบข่ายสัตว์น้ำ ทะเบียน เลขที่ .................................................................................... 
ขอบข่ายชนิดสัตว์น้ำ 

❑ กุ้ง/ปู (ระบุชนิด) ……………………………………………………………………………………………...… 
❑ ปลา (ระบุชนิด)………………………………………………………………………………………….……….. 
❑ ปลาสวยงาม (ระบุชนิด).................................................................................................... 
❑ กบ (ระบุชนิด) .................................................................................................................. 
❑ จระเข้      
❑  ตะพาบน้ำ 
❑ อื่น ๆ ระบุ.................................................................................................. ........................ 

ภาคผนวกที่ ๑ 



สอ. ๑ (1) 

๒ 

 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องมาพร้อมนี้  คือ 
      2.1.1 ❑ บัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวน์้ำ (ทบ. ๑) 
      2.1.2 ❑ กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

              ❑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  2.1.3 ❑ กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

     ❑ สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดทั้งชื่อกรรมการ  
หรอืหุ้นส่วนผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน
สามเดือน 

    ❑ บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิตบิุคคล  
2.1.4 ❑ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืน่คำขอหรือดำเนินการแทน 

   ❑ หนังสือมอบอำนาจ 
   ❑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ 
   ❑ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

2.1.5 ❑ แสดงใบรับรองมาตรฐานการเพาะเลีย้งสัตวน์้ำ ได้แก ่
  ❑ GAP เลขที่..................................................................................    
              หมดอายุวันที่............................................................................... 
  ❑ CoC เลขที่..................................................................................    
              หมดอายุวันที่............................................................................... 
         ❑ มกษ. เลขที.่.................................................................................   
              หมดอายุวันที่............................................................................... 
         ❑ อ่ืน ๆ ........................... เลขที่..................................................... 
              หมดอายุวันที่............................................................................... 

2.1.6 ❑ แผนผังแสดงรายละเอียดของสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ที่เปน็ปัจจบุัน 
     2.1.7 ❑ แผนที่แสดงเส้นทางไปสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 
     2.1.8 ❑ หลักฐานอ่ืน ๆ ได้แก่………………………………………………………………………………… 
 

2.2        สถานประกอบการรวบรวมสัตวน์้ำเพื่อการส่งออก (สอ. ๔) 
 ❑  ขอขึ้นทะเบียนใหม่    
 ❑  ขอต่ออายุทะเบียน เลขที ่........................................ หมดอายุวันที่ ....................................... 
 ❑  ขอขยายขอบข่ายสัตว์น้ำ ทะเบียน เลขที่ ................................................................................ 
ขอบข่ายชนิดสัตว์น้ำ 

❑ กุ้ง/ปู (ระบุชนิด) ……………………………………………………………………………………………… 
❑ ปลา (ระบชุนิด) ..……………………………………………………………………………………………… 
❑ ปลาสวยงาม (ระบุชนิด)................................................................................................. 
❑ กบ (ระบชุนิด) .............................................................................................................. 
❑ จระเข ้  
❑ ตะพาบนำ้ 
❑ อ่ืนๆ ระบุ....................................................................................................................... 

แหล่งที่มาของสัตว์น้ำ 
❑ รวบรวมจากธรรมชาต ิ  ❑ รวบรวมจากสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

 
 
 



สอ. ๑ (1) 

๓ 

 

 
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องมาพร้อมนี้  คือ 

   2.2.1 ❑ บัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวน์้ำ (ทบ. ๑) 
 2.2.2 ❑ กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

        ❑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  2.2.3 ❑ กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

  ❑ สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดทั้งชื่อกรรมการ
หรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิตบิุคคล พร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบคุคลซึ่งออกมาแล้วไม่เกินสามเดือน 

❑ บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิตบิุคคล  
2.2.4 ❑ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืน่คำขอหรือดำเนินการแทน 

❑ หนังสือมอบอำนาจ 
❑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ 
❑ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

2.2.5 ❑ แผนผังแสดงรายละเอียดของสถานประกอบการรวบรวมสัตว์นำ้ที่เปน็ปัจจุบนั 
2.2.6 ❑ แผนที่แสดงเส้นทางไปสถานประกอบการรวบรวมสตัว์น้ำ 
2.2.7 ❑ หลักฐานอ่ืน ๆ ได้แก่ …………………………………………………………………….……… 

     (ลายมือชื่อ)………………………………….………... ผู้ขอข้ึนทะเบียน 
           (………………….………………….......………….) 
 



สอ. ๑ (1) 

๔ 

 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ 
❑ เอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน .................................................................................................. 

ขอให้ผู้ประกอบการส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในวันที่ ........................................................................................ 

❑ เอกสารถูกต้องครบถ้วน  ได้รับเมื่อวันที่ ................................................................................... 

(ลายมือชื่อ) …………………………………...................... ผู้รับคำขอ 
         (……………………………….................…………) 
              ตำแหน่ง…………………………………………..................……. 

เรียน  ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร/ประมงจงัหวัด ........................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 

 
     (ลายมือชื่อ) …………………………………...................... ผู้รับคำขอ 
         (……………………………….................…………) 
              ตำแหน่ง…………………………………………..................……. 

 
เรียน  ผู้อำนวยการ ............................................................... 
  เพื่อโปรดพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พร้อมทั้งสุ่ม
ตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อส่งตรวจโรค 

 
     (ลายมือชื่อ)…………………………………...................... 
       (……………………………….................…………) 
              ตำแหน่ง ………………………………………..................……. 

 
 
หมายเหตุ    ให้ใส่เครื่องหมาย   ✓   ในช่อง         และ   ❑  หน้าข้อความที่ต้องการ 
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     บัญชีแนบท้าย 3  
การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ. 3) 

ชนิดเชื้อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี 

ชนิดสัตว์น้ำ จำนวนตัวอย่าง 

1. SVC (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) 

67 ตัว 

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 

ภาคผนวกที่ ๒ 
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ชนิดเชื้อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี 

ชนิดสัตว์น้ำ จำนวนตัวอย่าง 

5. KHV (PCR) 
 

อย่างน้อย 2 ครั้ง 1. ปลาคาร์พ (Cyprinus carpio) 
2. ปลาไน (Cyprinus carpio) 

60 ตัว 

6. Megalocytivirus (PCR) 
เฉพาะสถานประกอบการที่ส่งออกไป
ยังเครือรัฐออสเตรเลีย 

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.) 
 

60 ตัว 
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ชนิดเชื้อก่อโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี ชนิดสัตว์น้ำ จำนวนตัวอย่าง 

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 น้ำจืดทุกชนิด 60 ตัว 

12. WSSV (PCR)  อย่างน้อย 2 ครั้ง กุ้ง ปู ทุกชนิด และเพรียงทราย (Polychaete worm) 1. ลูกกุ้ง PL1 – PL15 สุ่มประมาณ 5 
กรัม หรือ 150 – 300 ตัว 
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว 
3. กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ให้ตัดขาว่ายน้ำกุ้ง 
จำนวน 60 ตัว ตัวละ 2 ขา 
4. ปู และเพรียงทราย สุ่ม 60 ตัว 

13. IHHNV (PCR) อย่างน้อย 2 ครั้ง 1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) 

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL15 สุ่มประมาณ 5 
กรัมหรือ 150 – 300 ตัว 



4 
 

ชนิดเชื้อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี 

ชนิดสัตว์น้ำ จำนวนตัวอย่าง 

3. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว 
3. กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ให้ตัดขาว่ายน้ำกุ้ง 
จำนวน 60 ตัว ตัวละ 2 ขา 

14. YHV (PCR) 
 

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

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL15 สุ่มประมาณ 5 
กรัมหรือ 150 – 300 ตัว 
2. กุ้งวัยรุ่น – กุง้โต สุ่ม 60 ตัว 
3. กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ให้ตัดขาว่ายน้ำกุ้ง 
จำนวน 60 ตัว ตัวละ 2 ขา 

15. TSV (PCR) 
 

อย่างน้อย 2 ครั้ง 1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาดำ (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 ให้ตัดขาว่ายน้ำกุ้ง 
จำนวน 60 ตัว ตัวละ 2 ขา 

16. IMNV (PCR) อย่างน้อย 2 ครั้ง 1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) 
 

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

17. AHPND (PCR) อย่างน้อย 2 ครั้ง 1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาดำ (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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ชนิดเชื้อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี 

ชนิดสัตว์น้ำ จำนวนตัวอย่าง 

3. กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ให้สุ่มข้ีกุ้ง
ประมาณ 0.5-1 กรัม จำนวน 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 จำนวน ๑๒ 
ตัวอย่าง 

19. SHIV (PCR) อย่างน้อย 2 ครั้ง 1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei) 
2. กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) 
3. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 
4. กุ้ง Crayfish น้ำจืดทุกชนิด 

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL15 สุ่มประมาณ 5 
กรัมหรือ 150 – 300 ตัว 
2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว 
3. กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ให้ตัดขาว่ายน้ำกุ้ง 
จำนวน 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 จำนวน ๑๒ 
ตัวอย่าง 
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ชนิดเชื้อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี 

ชนิดสัตว์น้ำ จำนวนตัวอย่าง 

21. MBV (PCR) 
เฉพาะสถานประกอบการที่ส่งออกไป
ยังประเทศญี่ปุ่น 

อย่างน้อย 2 ครั้ง กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) 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 จำนวน ๑๒ 
ตัวอย่าง 

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
ตัวอย่าง 

สัตว์น้ำทุกชนิด หากมีสัตว์น้ำหลายชนิด ให้สุ่ม ๖ ชนิด 
ชนิดละ ๑0 ตัว หากมีไม่ครบ ๖ ชนิด 
ให้เพ่ิมจำนวนสัตว์น้ำแต่ละชนิดเพื่อให้
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. หอยเป๋าฮ้ือ (Haliotis asinina, H. diversicolor)   

60 ตัว 
 

26. Xenohaliotis disease (PCR, 
Histopathology) 

อย่างน้อย ๒ ครั้ง หอยเป๋าฮ้ือ (Haliotis asinina, H. diversicolor)   60 ตัว 
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ชนิดเชื้อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี 

ชนิดสัตว์น้ำ จำนวนตัวอย่าง 

27. Abalone herpes virus 
disease (PCR) 

อย่างน้อย ๒ ครั้ง หอยเป๋าฮ้ือ (Haliotis asinina, H. diversicolor)   60 ตัว 
 

28. Vibrio cholerae (Bacterial 
isolation) 
 

ฟาร์มจระเข้อย่าง 
น้อย 2 ครั้ง 
 
 
ฟาร์มตะพาบน้ำ
อย่างน้อย 4 ครั้ง 

1. จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)  
2. จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus) 
 
 
ตะพาบน้ำ (Pelodiscus sp., Amyda sp.) 

๑. เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเลี้ยง ๓ ขวด 
๒. เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพักน้ำ ๑ ขวด 
๓. เก็บอาหารสดของจระเข้ ๑ ตัวอย่าง 
 
๑. เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเลี้ยง ๔ ขวด 
๒. เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพักน้ำ ๑ ขวด 

29. Salmonella sp. (Bacterial 
isolation) 

อย่างน้อย 4 ครั้ง ตะพาบน้ำ (Pelodiscus sp., Amyda sp.) ๑. เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเลี้ยง ๔ ขวด 
๒. เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพักน้ำ ๑ ขวด 

30. Crocodile poxvirus (ตรวจ
พินิจด้วยสายตา) 

อย่างน้อย 2 ครั้ง จระเขน้้ำจืด (Crocodylus siamensis) 
 

- 

31. Clamydiosis (ตรวจพินจิด้วย
สายตา) 

อย่างน้อย 2 ครั้ง จระเขน้้ำจืด (Crocodylus siamensis) - 

 
หมายเหตุ  

1. หากสถานประกอบการมีบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดนั้น ๆ 5 บ่อ ขึ้นไป ให้สุ่มตัวอย่างจาก 5 บ่อ แต่หากมีน้อยกว่า 5 บ่อ ให้สุ่มทุกบ่อ จำนวนที่สุ่มจากแต่ละบ่อ ตาม
สัดส่วนของสัตว์น้ำที่มีในบ่อนั้น ๆ เพื่อรวมกันให้ได้ตามจำนวนที่กำหนด 

2. สัตว์น้ำสวยงามที่เลี้ยงไว้ดูเล่น หอยน้ำจืดสวยงาม ปลาสวยงามที่ไม่มีความเสี่ยงต่อโรคระบาดในรายการที่เฝ้าระวัง เช่น ปลากระเบน ปลาอโรวานา ไม่ต้องสุ่ม
ตัวอย่างแต่ให้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยพินิจด้วยสายตา 
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บัญชีแนบท้าย 4 
การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ. 4) 

ชนิดเชื้อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง/ปี 
ชนิดสัตว์น้ำ จำนวนตัวอย่าง 

1. WSSV (PCR) 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. ปูดำ (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 กุ้งน้ำจืดชนิด 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 หอยทีร่วบรวมจากธรรมชาติ ได้แก่ 
1. หอยตลับ (Meretrix lusoria) 

60 ตัว 

ภาคผนวกที่ ๓ 



2 
 

ชนิดเชื้อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง/ปี 
ชนิดสัตว์น้ำ จำนวนตัวอย่าง 

2. หอยลาย (Paphia undulata) 
3. หอยเป๋าฮ้ือ (Haliotis asinina, H. diversicolor)   

๘. Xenohaliotis disease 
(PCR, Histopathology) 

ทุก 3 เดือน หอยเป๋าฮ้ือ (Haliotis asinina, H. diversicolor)  
ทีร่วบรวมจากธรรมชาติ 

60 ตัว 

๙. Abalone herpesvirus (PCR) ทุก 3 เดือน หอยเป๋าฮ้ือ (Haliotis asinina, H. diversicolor)  
ที่รวบรวมจากธรรมชาติ 

60 ตัว 

10. External parasites (Wet mount) 
 

ตรวจทุกครั้งทีสุ่่มตัวอย่าง สัตว์น้ำทกุชนิด หากมีสัตว์น้ำหลายชนิด ให้สุ่ม ๖ 
ชนิด ชนิดละ ๑0 ตัว หากมีไม่
ครบ ๖ ชนิด ให้เพ่ิมจำนวน 
สัตว์น้ำแต่ละชนิดเพ่ือให้ได้ 60 ตัว    

11. Megalocytivirus (PCR) 
เฉพาะสถานประกอบการที่ส่งออกไปยัง
เครือรัฐออสเตรเลีย 

ทุก 3 เดือน 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) 

60 ตัว 
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ชนิดเชื้อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง/ปี 
ชนิดสัตว์น้ำ จำนวนตัวอย่าง 

ปลามอลลี่ (Poecilia sp.) 

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

4. กลุ่มปลากระดี่ (กระดี่หม้อ กระดี่แคระ กระดี่มุก    
กระดี่นางฟ้า) 

5. กลุม่ปลาหมอสี 
6. ปลาพาราไดซ์ (Pseudosphromenus dayi,    
Macropodus opercularis) 
7. ปลาเทวดา (Pterophyllum spp.) 

8. ปลาออสการ์ (Astronotus ocellatus) 

9. ปลากัด (Betta spp.) 

หมายเหตุ 
1. สัตว์น้ำชนิดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ในบัญชีแนบท้าย 3 ยกเว้น External parasites ให้ตรวจสอบหนังสือกำกับการจำหน่ายหรือหลักฐานการซื้อขาย

สัตว์น้ำชนิดนั้นๆ ว่ามาจากสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ. 3)   
2. หากสถานประกอบการมีบ่อพักสัตว์น้ำชนิดนั้นๆ 5 บ่อ ขึ้นไป ให้สุ่มตัวอย่างจาก 5 บ่อ แต่หากมีน้อยกว่า 5 บ่อ ให้สุ่มทุกบ่อ จำนวนที่สุ่มจากแต่ละบ่อ ตาม

สัดส่วนของสัตว์น้ำที่มีในบ่อนั้น ๆ เพือ่รวมกันให้ได้ตามจำนวนที่กำหนด 
3. สัตว์น้ำสวยงามที่เลี้ยงไว้ดูเล่น หอยน้ำจืดสวยงาม ปลาสวยงามที่ไม่มีความเสี่ยงต่อโรคระบาดในรายการที่เฝ้าระวัง เช่น ปลากระเบน ปลาอโรวานา ไม่ต้องสุ่ม

ตัวอย่างแต่ให้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยพินิจด้วยสายตา 



 

 

 

 

 

 

 

หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำเพื่อการส่งออก 

Rearing/Producing Aquaculture Establishment Certificate for Exportation 

 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสือฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 
Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives to Certify 

 
(ชื่อสถานประกอบการ / Name of Establishment) 

 
(ที่อยู่) 

 
(Address) 

 
ได้รับการขึ้นทะเบียนเลขที่ (Registration No.)  TH     

 
  ออกให้ ณ วันที่     
  Date of Issue     
   

หมดอายุ วันที่     
Date of Expiry  

         

 
(                                      ) 

         
                                                                        นายทะเบียน 

    Registrar 

 
สอ. ๓  

ภาคผนวกที่ ๔ 



 

 

 

 

 

 

 

หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตวน์้ำเพื่อการส่งออก 

Collecting Aquaculture Establishment Certificate for Exportation 

 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสือฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 
Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives to Certify 

 
       (ชื่อสถานประกอบการ / Name of Establishment) 

 

       (ที่อยู่) 
 

      (Address) 
 

ได้รับการขึ้นทะเบียนเลขที่ (Registration No.) TH     
 

 
  ออกให้ ณ วันที่     
  Date of Issue     
   

หมดอายุ วันที่     
Date of Expiry  

         

 
                                                              (                                           ) 

         
                                                                               นายทะเบียน 

                                                                              Registrar 

 
สอ. ๔  

ภาคผนวกที่ ๕ 
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 ❑ สอ. 4 เลขที ่............................................................        วันท่ีครบอายุการรับรอง ........../........../.......... 

มีความประสงค์ขอรับการตรวจ 

 ❑ ต่ออายุการรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ       วันท่ีครบอายุการรับรอง ........../........../.......... 

 ❑ ต่ออายุการรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (ชนิดสัตว์น้ำ ..................................) วันท่ีครบอายุการรับรอง ........../........../.......... 

 ❑ อื่น ๆ .............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................... ผู้ขอรับบริการ   ลงช่ือ ................................................ ผู้รับคำขอ 

  (...........................................................)                  (............................................................) 

           วันท่ี ............./............... /.................. 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

เรียน ........................................................... 

  เพื่อโปรดดำเนินการ 
 

 .......................................................................... 
 (.......................................................................) 
                วันท่ี .............../................../............... 
 
เจ้าหน้าท่ีผูไ้ดร้ับมอบหมายรับทราบ 1. ........................................................................................... วันท่ี .............../............../............. 

    2. ........................................................................................... วันท่ี .............../............../............. 

วันท่ีนัดตรวจ ................../..................../...................... เวลา ...............................................  
ลงช่ือผู้นัดหมาย ..............................................................วันท่ี .............../............../............. 

ภาคผนวกที่ ๖ 



ผังงานสรุปการยื่นค้าขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้้า

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วน

เสนอต่อนายทะเบียน (ประมงจังหวัด) 
นายทะเบียน แจ้ง ผอ. ศูนย์ฯ ผู้ตรวจประเมิน

ในพ้ืนที่ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่ยื่นค าขอ

ผอ. ศูนย์ฯ มอบหมายผู้ตรวจประเมิน
อย่างน้อย 2 คน เข้าตรวจประเมิน

แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบทันที
เพ่ือแก้ไขภายใน  3 วันท าการ

ไม่ผ่านแต่สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องได้

กรณี 
▪ ขอขึ้นทะเบียนใหม/่ ขอต่ออายุทะเบียน
▪ ขอขยายขอบข่ายสัตว์น้ า
ผู้ประกอบการยื่นค าขอเอกสารหลักฐานตามแบบ สอ.1 (1) 
ณ สนง.ประมงจังหวัด ในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่

กรณี 
▪ ขอต่ออายุสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ า
▪ ขอต่ออายุสุขภาพสัตว์น้ า
▪ ขอให้เป็นพยานในการก าจัดเชื้อ
ผู้ประกอบการยื่นค าขอตามแบบ สอ.1 (2) 
ณ หน่วยงานผู้ท าหน้าที่ตรวจประเมิน ในพ้ืนที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่

ผู้ตรวจประเมินตรวจ
ตามแบบ สอ. 2 (1) และแบบ สอ. 2 (2)

และสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ า 
น าส่งห้องปฏิบัติการ

ภายใน 24 ชั่วโมง เพ่ือตรวจสุขภาพสัตว์น้ า

ไม่ต้องสุ่มตัวอย่างตรวจโรค
และให้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ

เพ่ือให้แก้ไขข้อบกพร่องและ
ก าหนดวันเข้าตรวจใหม่ในเวลาอันควร

ผ่าน

ไม่ผ่าน

➢ ผู้ตรวจประเมินส่งผลตรวจประเมินตามแบบสอ.2 (1) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่ กพส. ภายใน 5 วันท าการนับจากวันที่ตรวจประเมิน

➢ ห้องปฏิบัติการส่งผลการตรวจวิเคราะห์โรคให้แก่ กพส. 
➢ กพส. พิจารณาและประเมินผล

แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อย

ไม่ให้การรับรองโดยแจ้งผล
ไปยังนายทะเบียนเพ่ือ

แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบต่อไป

กพส. ให้การรับรองโดยแจ้งผลและระยะเวลาที่ให้การรับรอง
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่ผ่าน ผ่าน

ผ่าน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วน

ไม่ผ่าน แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบทันที
เพ่ือแก้ไขภายใน  3 วันท าการ

นายทะเบียนออกหนังสือส าคัญให้แก่ผู้ประกอบการ
พร้อมส่งส าเนาหนังสือส าคัญให้แก่ กพส. ทราบ


