












สอ. ๑ (1) 

๑ 

 

ค ำขอขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำ 
 

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

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

ที่อยู่เลขที่ ………………… หมู่ที่ …………. ซอย ………….......………………… ถนน …………..……………………….………… 
ต าบล/แขวง ……………………………..……….………………… อ าเภอ/เขต …………………….………………..………………….. 
จังหวัด …………………………………………..…………………… รหัสไปรษณีย์ ..………………….…………..……………………... 
เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ....……………………………….………………………………………….…………….…………………… 
โทรศัพท์ ……………………..………… โทรสาร ..........................……… Email ........................................................... 

             เป็นนิตบิุคคลประเภท …………………………………………………………………….……………….…….... 
จดทะเบียนเมื่อ ……………………………..………………. เลขทะเบียนนิตบิุคคล ....………….……………………..…………... 
ตั้งอยู่เลขที่ ………………. หมู่ที่ ……………. ซอย …………….……………….……… ถนน ..……..……………………….……… 
ต าบล/แขวง ……………………………..………………………… อ าเภอ/เขต …….…….……….………………..…………………... 
จังหวัด ………………………………………..……………………… รหัสไปรษณีย์ ……….…….……………..………………………... 
โทรศัพท์ …………………..…….…… โทรสาร .........................…………… Email ....................................................... 
โดยมี …………….……………………………………………….………………………….… เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อผูกพันนิตบิุคคล  
สัญชาติ ………………………………………………………………………….…........................... อายุ ………………………..… ปี     
ที่อยู่เลขที่ ………………. หมู่ที่ ……………. ซอย ………….……………….………… ถนน ………..……………………….……… 
ต าบล/แขวง ……………………………..………………………… อ าเภอ/เขต …..……………….………………..…………………... 
จังหวัด ………………………………………..………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………....………………………... 
เลขบัตรประจ าตวัประชาชน .....……………………………….………………………………………………………………………..…. 
โทรศัพท์ ……………………..….…… โทรสาร .........................…………… Email ....................................................... 

๑.๒ ขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ าชื่อ ..................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ………………… หมู่ที่ …………. ซอย ………….......………………… ถนน …………..……………………….……… 
ต าบล/แขวง ……………………………..……….………………… อ าเภอ/เขต …………………….………………..………………….. 
จังหวัด …………………………………………..…………………… รหัสไปรษณีย์ ..………………….…………..……………………... 
โทรศัพท์ ………………..…….……… โทรสาร ......................…………… Email .......................................................... 
พิกัด UTM (UTM WGS1984) ละติจูด ..........................................  ลองจิจูด ............................................ หรือ 
พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจดู ..................................................  ลองจิจูด .................................................................... 
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์  

2.1        สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อการส่งออก (สอ. ๓) 
 ❑  ขอขึ้นทะเบียนใหม่     
 ❑  ขอต่ออายุทะเบียน เลขที ่.................................... หมดอายุวันที่ ................................................ 

  ❑  ขอขยายขอบข่ายสัตว์น้ า ทะเบียน เลขที่ .................................................................................... 
ขอบข่ำยชนิดสัตว์น้ ำ 

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



สอ. ๑ (1) 

๒ 

 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องมาพร้อมนี้  คือ 
      2.1.1 ❑ บัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวน์้ า (ทบ. ๑) 
      2.1.2 ❑ กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

              ❑ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  2.1.3 ❑ กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

     ❑ ส าเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดทั้งชื่อกรรมการ  
หรอืหุ้นส่วนผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน
สามเดือน 

    ❑ บัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิตบิุคคล  
2.1.4 ❑ กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นมายืน่ค าขอหรือด าเนินการแทน 

   ❑ หนังสือมอบอ านาจ 
   ❑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
   ❑ บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

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

2.1.6 ❑ แผนผังแสดงรายละเอียดของสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เปน็ปัจจบุัน 
     2.1.7 ❑ แผนที่แสดงเส้นทางไปสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
     2.1.8 ❑ หลักฐานอ่ืน ๆ ได้แก่………………………………………………………………………………… 
 

2.2        สถานประกอบการรวบรวมสัตวน์้ าเพื่อการส่งออก (สอ. ๔) 
 ❑  ขอขึ้นทะเบียนใหม่    
 ❑  ขอต่ออายุทะเบียน เลขที ่........................................ หมดอายุวันที่ ....................................... 
 ❑  ขอขยายขอบข่ายสัตว์น้ า ทะเบียน เลขที่ ................................................................................ 
ขอบข่ำยชนิดสัตว์น้ ำ 

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

แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ 
❑ รวบรวมจากธรรมชาต ิ  ❑ รวบรวมจากสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
 
 



สอ. ๑ (1) 

๓ 

 

 
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องมาพร้อมนี้  คือ 

   2.2.1 ❑ บัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวน์้ า (ทบ. ๑) 
 2.2.2 ❑ กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

        ❑ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  2.2.3 ❑ กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

  ❑ ส าเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดทั้งชื่อกรรมการ
หรือหุ้นส่วนผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบคุคล พร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบคุคลซึ่งออกมาแลว้ไม่เกินสามเดือน 

❑ บัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิตบิุคคล  
2.2.4 ❑ กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นมายืน่ค าขอหรือด าเนินการแทน 

❑ หนังสือมอบอ านาจ 
❑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
❑ บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

2.2.5 ❑ แผนผังแสดงรายละเอียดของสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ าที่เปน็ปัจจุบนั 
2.2.6 ❑ แผนที่แสดงเส้นทางไปสถานประกอบการรวบรวมสตัว์น้ า 
2.2.7 ❑ หลักฐานอ่ืน ๆ ได้แก่ …………………………………………………………………….……… 

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



สอ. ๑ (1) 

๔ 

 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอ 
❑ เอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน .................................................................................................. 

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

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

(ลายมือชื่อ) …………………………………...................... ผู้รับค าขอ 
         (……………………………….................…………) 
              ต าแหน่ง…………………………………………..................……. 

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

 
     (ลายมือชื่อ) …………………………………...................... ผู้รับค าขอ 
         (……………………………….................…………) 
              ต าแหน่ง…………………………………………..................……. 

 
เรียน  ผู้อ านวยการ ............................................................... 
  เพื่อโปรดพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ า พร้อมทั้งสุ่ม
ตัวอย่างสัตว์น้ าเพื่อส่งตรวจโรค 

 
     (ลายมือชื่อ)…………………………………...................... 
       (……………………………….................…………) 
              ต าแหน่ง ………………………………………..................……. 

 
 
หมายเหตุ    ให้ใส่เครื่องหมาย   ✓   ในช่อง         และ   ❑  หน้าข้อความที่ต้องการ 



  สอ. 1 (2) 
ค ำขอรับกำรตรวจสุขอนำมัยฟำร์มและสุขภำพสัตว์น  ำเพื่อกำรส่งออก 

      วันท่ี .......................................................................... 

เรียน ผู้อ ำนวยกำร ...................................................... 

ข้ำพเจ้ำ (ผู้ยื่นค ำร้อง) นำย/นำง/นำงสำว ........................................................... นำมสกุล ......................................................................... 

เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน .................................................. ทีอ่ยู่เลขท่ี ................... หมู่ที ่............ ซอย ................................................. 

ถนน ............................................ ต ำบล/แขวง ................................................... อ ำเภอ/เขต .................................................................... 

จังหวัด .................................. รหสัไปรษณีย์ .......................... โทรศพัท์ .............................................. โทรสำร ........................................ 

ช่ือสถำนประกอบกำร ................................................................... ตัง้อยู่เลขท่ี ................. หมู่ที ่............ ซอย .......................................... 

ถนน ............................................ ต ำบล/แขวง ................................................... อ ำเภอ/เขต .................................................................... 

จังหวัด .................................. รหสัไปรษณีย์ .......................... โทรศพัท์ .............................................. โทรสำร ........................................ 

เลขทะเบยีนเกษตรกร 

 ❑ ทบ. 1 เลขท่ี .......................................................................................... วันท่ีครบอำยุกำรรบัรอง ........../........../.......... 

 ❑ ใบรับรองมำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ เลขท่ี .................................... วันท่ีครบอำยุกำรรบัรอง ........../........../.......... 

เลขทะเบยีนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำ 

 ❑ สอ. 3 เลขท่ี ............................................................        วันท่ีครบอำยุกำรรับรอง ........../........../.......... 

 ❑ สอ. 4 เลขที ่............................................................        วันท่ีครบอำยุกำรรับรอง ........../........../.......... 

มีควำมประสงค์ขอรับกำรตรวจ 

 ❑ ต่ออำยุกำรรับรองสุขอนำมัยฟำร์มและสุขภำพสัตว์น้ ำ       วันท่ีครบอำยุกำรรับรอง ........../........../.......... 

 ❑ ต่ออำยุกำรรับรองสุขภำพสัตว์น้ ำ (ชนิดสัตว์น้ ำ ..................................) วันท่ีครบอำยุกำรรับรอง ........../........../.......... 

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

ลงช่ือ ............................................... ผู้ขอรับบริกำร   ลงช่ือ ................................................ ผู้รับค ำขอ 

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

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

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 

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

  เพื่อโปรดด ำเนินกำร 
 

 .......................................................................... 
 (.......................................................................) 
                วันท่ี .............../................../............... 
 
เจ้ำหน้ำท่ีผูไ้ดร้ับมอบหมำยรับทรำบ 1. ........................................................................................... วันท่ี .............../............../............. 

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

วันท่ีนัดตรวจ ................../..................../...................... เวลำ ...............................................  
ลงช่ือผู้นัดหมำย ..............................................................วันท่ี .............../............../............. 



 

1 
 

บัญชีแนบท้าย  ๑ 
 

มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้ถูกสุขอนามัยส้าหรับสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
เพ่ือการส่งออก (สอ. 3) จ้านวน  ๒๑ มาตรฐาน ดังนี้  

๑. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีส้าหรับการควบคุมโรคสัตว์น้้าในสถานประกอบการ 
(มกษ. ๗๔๒๘ – ๒๕๕๕)  

๒. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มสัตว์น้้าจืด
สวยงาม (มกษ. ๗๔๒๖ – ๒๕๕๕)  

๓. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
(มกษ. ๗๔๑๗ – 2559)  

4. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 
สัตว์น้้าจืด (มกษ. ๗๔๒๑ – ๒๕๖๑) 

5. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล 
(มกษ. ๗๔๒๙ – 2559) 

6. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม 
(มกษ. ๗๔๓๓ – ๒๕๖๑)  

7. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
(มกษ. ๗๔๒๓ – 255๔) 

8. มาตรฐานสินค้าเกษตร การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย์ (มกษ. ๗๔๑๓ – ๒๕๕๐) 
9. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 

(มกษ. ๗๔0๑ – ๒๕62)  
10. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้ง

ขาวแวนนาไมปลอดโรค (มกษ. ๗๔32 – ๒๕๕8)  
๑1. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับโรงเพาะฟักลูกกุ้ง

ทะเลปลอดโรค (มกษ. ๗๔๑๕ – ๒๕๕๑)  
๑2. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล : 

การผลิตกุ้งทะเลปลอดโรค (มกษ. ๗๔๑๙ – ๒๕๕๒)  
๑3. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเพาะและ

อนุบาลลูกกุ้งทะเล (มกษ. ๗๔๒๒ – ๒๕๖๑)  
๑4. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

ระบบชีวภาพ (มกษ. ๗๔๒๔ – ๒๕๕๔)  
๑5. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงปูม้า

และฟาร์มเลี้ยงปูทะเล (มกษ. ๗๔๒๗ – ๒๕๕๕) 
๑6. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับหอยเป๋าฮ้ือ (มกษ. 

๗๔๑๖ – ๒๕๕๑) 
๑7. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มจระเข้ 

(มกษ. ๗๗๐๐ – ๒๕๕๙) 
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18. มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้า ตามระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น้้า  
(จี เอ พี)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

19. มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล  
สัตว์น้้า ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับ
การผลิตสัตว์น้้า (จี เอ พี)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๐. มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code of 
Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC) ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอใบรบัรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มี
การผลิตตามมาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๑. มาตรฐานโรงเพาะฟักอนุบาลกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code 
of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC) ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอใบรับรองโรงเพาะฟักอนุบาลกุ้ง
ทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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บัญชีแนบท้าย  2 
 

      มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้ถูกสุขอนามัยส้าหรับสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้้าเพ่ือ 
การส่งออก (สอ. 4)  

๑. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีส้าหรับการควบคุมโรคสัตว์น้้าในสถานประกอบการ 
(มกษ. 7428 - 2555) 

๒. มาตรฐานสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้้าเพื่อการส่งออก 
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บัญชีแนบท้าย 3  
การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น ้าจากสถานประกอบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าเพื่อการส่งออก (สอ. 3) 

ชนิดเชื อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี 

ชนิดสัตว์น ้า จ้านวนตัวอย่าง 

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 
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ชนิดเชื อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี 

ชนิดสัตว์น ้า จ้านวนตัวอย่าง 

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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ชนิดเชื อก่อโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี ชนิดสัตว์น ้า 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) 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 

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

1. ลูกกุ้ง PL1 – PL15 สุ่มประมาณ 5 
กรัมหรือ 150 – 300 ตัว 
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ชนิดเชื อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี 

ชนิดสัตว์น ้า จ้านวนตัวอย่าง 

3. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 2. กุ้งวัยรุ่น – กุ้งโต 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) 
 

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

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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ชนิดเชื อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี 

ชนิดสัตว์น ้า จ้านวนตัวอย่าง 

3. กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ให้สุ่มข้ีกุ้ง
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. กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้ง 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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ชนิดเชื อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี 

ชนิดสัตว์น ้า จ้านวนตัวอย่าง 

21. MBV (PCR) 
เฉพาะสถานประกอบการที่ส่งออกไป
ยังประเทศญี่ปุ่น 

อย่างน้อย 2 ครั้ง กุ้งกุลาด้า (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 จ้านวน 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 

สัตว์น้้าทุกชนิด หากมีสัตว์น้้าหลายชนิด ให้สุ่ม ๖ ชนิด 
ชนิดละ ๑0 ตัว หากมีไม่ครบ ๖ ชนิด 
ให้เพ่ิมจ้านวนสัตว์น้้าแต่ละชนิดเพื่อให้
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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ชนิดเชื อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง/ปี 

ชนิดสัตว์น ้า จ้านวนตัวอย่าง 

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 
 
 
ฟาร์มตะพาบน้้า
อย่างน้อย 4 ครั้ง 

1. จระเข้น้้าจืด (Crocodylus siamensis)  
2. จระเข้น้้าเค็ม (Crocodylus porosus) 
 
 
ตะพาบน้้า (Pelodiscus sp., Amyda sp.) 

๑. เก็บตัวอย่างน้้าในบ่อเลี้ยง ๓ ขวด 
๒. เก็บตัวอย่างน้้าในบ่อพักน้้า ๑ ขวด 
๓. เก็บอาหารสดของจระเข้ ๑ ตัวอย่าง 
 
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 จระเขน้้้าจืด (Crocodylus siamensis) 
 

- 

31. Clamydiosis (ตรวจพินจิด้วย
สายตา) 

อย่างน้อย 2 ครั้ง จระเขน้้้าจืด (Crocodylus siamensis) - 

 
หมายเหตุ  

1. หากสถานประกอบการมีบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าชนิดนั้น ๆ 5 บ่อ ขึ้นไป ให้สุ่มตัวอย่างจาก 5 บ่อ แต่หากมีน้อยกว่า 5 บ่อ ให้สุ่มทุกบ่อ จ้านวนที่สุ่มจากแต่ละบ่อ ตาม
สัดส่วนของสัตว์น้้าที่มีในบ่อนั้น ๆ เพื่อรวมกันให้ได้ตามจ้านวนที่ก้าหนด 

2. สัตว์น้้าสวยงามที่เลี้ยงไว้ดูเล่น หอยน้้าจืดสวยงาม ปลาสวยงามที่ไม่มีความเสี่ยงต่อโรคระบาดในรายการที่เฝ้าระวัง เช่น ปลากระเบน ปลาอโรวานา ไม่ต้องสุ่ม
ตัวอย่างแต่ให้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยพินิจด้วยสายตา 
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บัญชีแนบท้าย 4 
การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น ้าจากสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น ้าเพื่อการส่งออก (สอ. 4) 

ชนิดเชื อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง/ปี 
ชนิดสัตว์น ้า จ้านวนตัวอย่าง 

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. ปูด า (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 กุ้งน  าจืดชนิด 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 
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ชนิดเชื อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง/ปี 
ชนิดสัตว์น ้า จ้านวนตัวอย่าง 

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

๘. Xenohaliotis disease 
(PCR, Histopathology) 

ทุก 3 เดือน หอยเป๋าฮื อ (Haliotis asinina, H. diversicolor)  
ที่รวบรวมจากธรรมชาติ 

60 ตัว 

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

60 ตัว 

10. External parasites (Wet mount) 
 

ตรวจทุกครั งทีสุ่่มตัวอย่าง สัตว์น  าทุกชนิด หากมีสัตว์น  าหลายชนิด ให้สุ่ม ๖ 
ชนิด ชนิดละ ๑0 ตัว หากมีไม่
ครบ ๖ ชนิด ให้เพ่ิมจ านวน 
สัตว์น  าแต่ละชนิดเพ่ือให้ได้ 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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ชนิดเชื อก่อโรคหรือโรคที่ตรวจ 
(เทคนิคการตรวจโรค) 

ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง/ปี 
ชนิดสัตว์น ้า จ้านวนตัวอย่าง 

ปลามอลลี่ (Poecilia sp.) 

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

4. กลุ่มปลากระดี่ (กระดี่หม้อ กระดี่แคระ กระดี่มุก    
กระดี่นางฟ้า) 

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

8. ปลาออสการ์ (Astronotus ocellatus) 

9. ปลากัด (Betta spp.) 

หมายเหตุ 
1. สัตว์น  าชนิดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ในบัญชีแนบท้าย 3 ยกเว้น External parasites ให้ตรวจสอบหนังสือก ากับการจ าหน่ายหรือหลักฐานการซื อขาย

สัตว์น  าชนิดนั นๆ ว่ามาจากสถานประกอบการเพาะเลี ยงสัตว์น  าเพื่อการส่งออก (สอ. 3)   
2. หากสถานประกอบการมีบ่อพักสัตว์น  าชนิดนั นๆ 5 บ่อ ขึ นไป ให้สุ่มตัวอย่างจาก 5 บ่อ แต่หากมีน้อยกว่า 5 บ่อ ให้สุ่มทุกบ่อ จ านวนที่สุ่มจากแต่ละบ่อ ตาม

สัดส่วนของสัตว์น  าที่มีในบ่อนั น ๆ เพือ่รวมกันให้ได้ตามจ านวนที่ก าหนด 
3. สัตว์น  าสวยงามที่เลี ยงไว้ดูเล่น หอยน  าจืดสวยงาม ปลาสวยงามที่ไม่มีความเสี่ยงต่อโรคระบาดในรายการที่เฝ้าระวัง เช่น ปลากระเบน ปลาอโรวานา ไม่ต้องสุ่ม

ตัวอย่างแต่ให้ตรวจสุขภาพเบื องต้นโดยพินิจด้วยสายตา 
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