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(ร่าง) 
แนวทางการจัดท าคลัสเตอร์เพื่อส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
กุ้งก้ามกราม เป็นสัตว์น ้าจืดเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศไทยทั งปริมาณ มูลค่าส้าหรับ

บริโภคในประเทศและเพ่ือการส่งออก กรมประมงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการพัฒนากุ้งก้ามกราม (พ.ศ.2562 – 
2565) เพ่ือก้าหนดแผนงานพัฒนาการเพาะเลี ยงกุ้งก้ามกราม รวมทั งผลักดันช่องทางการตลาดภายในประเทศ
และการส่งออกไปยังต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอีกประเทศที่มีการน้าเข้า และมีแนวโน้มความ
ต้องการบริโภคกุ้งก้ามกรามที่สูงขึ น โดยกุ้งก้ามกรามจากประเทศไทยที่ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าแช่แข็ง ส่วนกุ้งก้ามกรามมีชีวิตก้าหนดไว้ในรายการสินค้าสัตว์น ้าส่งออกส้าหรับน้าไป
เพาะเลี ยงหรือเพาะพันธุ์เท่านั น เพื่อเพ่ิมช่องทางในการตลาดให้กับเกษตรกรผู้เลี ยงกุ้งก้ามกราม กรมประมงจึง
ได้เสนอต่อกระทรวงการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs 
People’s Republic of China ; GACC) ขอเพ่ิมวัตถุประสงค์ในการส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชีวิตเพ่ือการบริโภค 
ซึ่งขณะนี  อยู่ในระหว่างขั นตอนการพิจารณา และเพ่ือเป็นเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการผลิตส่งออก  
กุ้งก้ามกรามให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรวจสอบย้อนกลับได้มีระบบการผลิตที่ดีครบวงจร และสร้างความ 
เข้มแข็งให้เกษตรกร จึงได้ก้าหนดแนวทางให้เกิดการรวมกลุ่มกันของโรงเพาะฟัก ฟาร์มอนุบาล ฟาร์มเลี ยง 
และสถานบรรจุสัตว์น ้า โดยเกษตรกรในทุกกลุ่มต้องมาแจ้งความประสงค์กับกรมประมงในการเข้าร่วม 
คลัสเตอร์เพื่อส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามรายละเอียด ดังนี  

1. การขึ้นทะเบียนโรงเพาะฟัก หรือฟาร์มอนุบาล 
1.1 คุณสมบัติของโรงเพาะฟัก หรือฟาร์มอนุบาล  

1.1.1 เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่มีโรงเพาะฟัก หรือฟาร์มอนุบาล ที่ขึ นทะเบียน
กับกรมประมง และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการคลัสเตอร์กุ้งก้ามกราม ณ หน่วยงานของกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด ในพื นที่ 

1.1.2 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือ GAP มกษ. 7421 หรือมาตรฐานที่ 
มกอช. ประกาศเพ่ิมเติม 

1.1.3 ต้องได้รับการตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟัก หรือฟาร์มอนุบาล ทุก 6 เดือน 
1.1.4 ต้องได้รับการตรวจเชื อก่อโรคในกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii 

nodavirus (MrNV), Extra small virus (XSV) และ White Spot Syndrome Virus (WSSV) หรือตามที่กรม
ประมงประกาศ ทุก 6 เดือน 

1.1.5 มีการบันทึก และรายงานข้อมูลด้านการผลิตกุ้ง ข้อมูลด้านโรคและการตาย
ของกุ้งที่กรมประมงสามารถตรวจสอบได้ 

1.1.6 ต้องได้รับการตรวจเชื อก่อโรคในพ่อแม่พันธุ์ ทุกครั งที่มีการน้าเข้าจาก
ต่างประเทศ 

1.1.7 กรณีโรงเพาะฟัก ต้องออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น ้า (FMD) 
กรณีฟาร์มอนุบาล ต้องมีใบก้ากับจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น ้า (FMD) และต้องออกใบก้ากับจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น ้า 
(FMD) 

1.1.8 กรณีที่โรงเพาะฟักและอนุบาลถูกตรวจพบเชื อก่อโรคตามที่กรมประมง
ประกาศก้าหนด กรมประมงจะถอนรายชื่อออกจากคลัสเตอร์กุ้งก้ามกรามฯ เป็นการชั่วคราวโดยโรงเพาะฟัก 



หรือฟาร์มอนุบาลต้องมีกระบวนการท้าความสะอาดและก้าจัดเชื อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมี  
ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง (Test report) ว่าปลอดเชื อก่อโรคตามที่กรมประมงก้าหนด  
จึงสามารถกลับเข้าคลัสเตอร์กุ้งก้ามกรามได้ 

 
1.2 เอกสารการขอขึ้นทะเบียนโรงเพาะฟักฯ หรือฟาร์มอนุบาล 

1.2.1 ใบสมัครเข้าร่วมคลัสเตอร์กุ้งก้ามกราม 
1.2.2 แสดงทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)  
1.2.3 แสดงใบรับรองมาตรฐาน 
1.2.4 ส้าเนาใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง (Test report) ที่ปลอดเชื อก่อ

โรคตามท่ีกรมประมงประกาศก้าหนด จากหน่วยงานของกรมประมง หรือหน่วยงานที่กรมประมงรับรอง 
1.2.5 ส้าเนาใบรายงานผลการตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟักฯ หรือฟาร์มอนุบาล 

 
2. การขึ้นทะเบียนฟาร์มเลี้ยง 

2.1 คุณสมบัติของฟาร์มเลี้ยง  
2.1.1 เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่มีฟาร์มเลี ยงกุ้งก้ามกรามที่ขึ นทะเบียนกับ 

กรมประมงและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการคลัสเตอร์กุ้งก้ามกราม หน่วยงานของกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดในพื นที ่

2.1.2 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP กรมประมง หรือ GAP มกษ. 7417  
2.1.3 ฟาร์มเลี ยงต้องซื อลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักและอนุบาล หรือโรงอนุบาลที่ปลอด 

เชื อกอโรคตามท่ีกรมประมงประกาศก้าหนด และเขารวมคลัสเตอรกุ้งก้ามกราม เทานั น 
2.1.4 ต้องได้รับการตรวจเชื อก่อโรคในกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii 

nodavirus (MrNV), Extra small virus (XSV) และ White Spot Syndrome Virus (WSSV) หรือตามที่ 
กรมประมงประกาศ ทุก 6 เดือน 

2.1.5 มีการบันทึกและรายงานข้อมูลด้านการผลิตกุ้ง ข้อมูลด้านโรคและการตายของ
กุ้งที่กรมประมงสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.6 ต้องมี ใบก้ ากับจ้ าหน่ายลู กพันธุ์ สั ตว์น ้ า  (FMD)  และมีหนั งสือก้ ากับ 
การจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น ้า (MD) เพ่ือสามารถตรวจสอบย้อนกลับ ทุกครั งที่ผลิต 

2.1.7 กรณีที่ฟาร์มเลี ยงถูกตรวจพบเชื อก่อโรคตามที่กรมประมงประกาศก้าหนด 
กรมประมงจะถอนรายชื่อออกจากคลัสเตอร์กุ้งก้ามกรามฯ เป็นการชั่วคราว โดยฟาร์มเลี ยงต้องมีกระบวนการ
ท้าความสะอาดและก้าจัดเชื อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 
(Test report) ว่าปลอดเชื อก่อโรคตามท่ีกรมประมงก้าหนด และส่งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ 

2.2 เอกสารการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเลี้ยง  
2.2.1 ใบสมัครเข้าร่วมคลัสเตอร์กุ้งก้ามกรามฯ 
2.2.2 แสดงทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)  
2.2.3 แสดงใบรับรองมาตรฐาน 
2.2.4 ส้าเนาใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง (Test report) ที่ปลอดเชื อ 

ก่อโรคตามที่กรมประมงประกาศก้าหนด จากหน่วยงานของกรมประมง หรือหน่วยงานที่กรมประมงรับรอง 
2.2.5 แสดงหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น ้า (FMD) 



 
3. คุณสมบัติของสถานบรรจุสัตว์น้ า (Packing house) 

3.1 เป็นผู้ประกอบการสถานบรรจุสัตว์น ้า (Packing house) ที่ผ่านการตรวจสุขลักษณะ
และขึ นทะเบียนกับกรมประมง 

3.2 ได้รับการขึ นทะเบียนเพื่อการส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชีวิตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
3.3 ต้องซื อกุ้งก้ามกรามจากฟาร์มเลี ยงที่อยู่ในบัญชีรายชื่อรับรองของกรมประมงเท่านั น 

และมีหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น ้า (MD) ประกอบการซื อขายกุ้งก้ามกรามทุกรุ่น 
3.4 ต้องซื อกุ้งก้ามกรามจากเกษตรกรที่มีใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง (Test 

report) ที่ปลอดเชื อก่อโรคตามท่ีกรมประมงประกาศก้าหนด 
3.5 ต้องตรวจสอบอาการของโรคด้วยสายตาและบันทึกข้อมูลเพ่ือรอการตรวจสอบจาก

เจ้าหน้าที่กรมประมงในพื นที่ โดยเจ้าหน้าที่จะสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจเชื อก่อโรคด้วยเทคนิค พีซีอาร์ 
(Polymerase chain reaction: PCR) 

3.6 ท้าความสะอาดระบบของสถานบรรจุสัตว์น ้าตามมาตรการควบคุมโรคของกรมประมง 
 

4. หลักปฏิบัติเมื่อตรวจพบเชื้อก่อโรคในกุ้งก้ามกราม 
เมื่อมีการตรวจพบเชื อก่อโรคในก้างก้ามกรามภายในสถานประกอบการต้องควบคุมเชื อ 

ก่อโรคไม่ให้แพร่กระจายโดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี  
4.1 ไม่เคลื่อนย้ายกุ้งและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ออกจากพื นที่ที่ตรวจพบเชื อก่อโรค ไม่ถ่าย  

น ้าทิ ง กรณีที่มีความจ้าเป็นต้องเคลื่อนย้ายกุ้งเพ่ือการฆ่าเชื อก่อโรคสามารถด้าเนินการได้ แต่ต้องมีวิธีการ
ด้าเนินการที่เป็นขั นตอน ซึ่งมีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื อก่อโรคที่ถูกต้องตามแนวทางการก้าจัดเชื อ 
ก่อโรค 

4.2 ต้องก้าจัดเชื อก่อโรคในตัวกุ้ง น ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ทั งหมด โดยวิธีที่มีประสิทธิภาพมา
ในสถานประกอบการ 

4.3 มีการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของการก้าจัดเชื อก่อนน้ากุ้งชุดใหม่เข้ามาใน
สถานประกอบการ 

4.4 ต้องบันทึกข้อมูลการด้าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร มีพยานบุคคลในการด้าเนินการ 
และมีการเก็บหลักฐานประกอบต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย ฉลากของสารก้าจัดเชื อที่ใช้และปริมาณ เป็นต้น เพ่ือใช้
ในการตรวจสอบต่อไป 

 
5. แนวทางการก าจัดเชื้อก่อโรคในกุ้งส าหรับโรงเพาะฟัก หรือฟาร์มอนุบาล และฟาร์มเลี้ยง 

เมื่อมีการตรวจพบเชื อก่อโรคที่กรมประมงก้าหนด ในพ่อแม่พันธุ์ (Broodstock) ลูกกุ้ง 
(Post larvae) กุ้งจากบ่อเลี ยง (Juvenile) หรือสัตว์พาหะน้าโรค เกษตรกรต้องด้าเนินการ ดังนี  

5.1 การก้าจัดและฆ่าเชื อก่อโรคในกุ้งโดยวิธีการต่าง ๆ ตามลักษณะของตัวอย่างและความ
พร้อมของฟาร์ม ดังนี  

5.1.1 การใช้สารเคมี (Disinfectants treatment) โดยใช้คลอรีน 200 ppm แช่นาน 
24 - 48 ชั่วโมง เหมาะกับตัวอย่างลูกกุ้งในบ่อคอนกรีต และกุ้งบ่อเลี ยงในฟาร์มที่กุ้งยังมีขนาดเล็กไม่สามารถ
เก็บเก่ียวผลผลิตได้ 



5.1.2 การใช้ความร้อนโดยการต้ม (Boiling) เป็นแนวทางในการฆ่าเชื อที่เหมาะกับ
ตัวอย่างที่มีปริมาณไม่มาก เช่น พ่อแม่พันธุ์และกุ้งจากบ่อดินที่มีขนาดใหญ่พอส้าหรับน้าไปบริโภคได้ โดย การ
ต้มให้อุณหภูมิใจกลางซากกุ้งไม่ต่้ากว่า 70 องศาเซลเซียส ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 11 วินาที และควรต้มปาก บ่อ 

5.1.3 การใช้ความร้อนโดยการเผา (Incineration) เป็นแนวทางที่องค์การสุขภาพ 
สัตว์โลก (World Organisation of Animal Health: OIE) แนะน้าเหมาะส้าหรับตัวอย่างทุกประเภททั งพ่อแม่
พันธุ์ ลูกกุง้ และกุ้งเลี ยงบ่อดินโดยเผาซากสัตว์น ้าให้ไหม้จนสิ น 

5.1.4 การฝัง (Burial) ฟังซากสัตว์โดยให้ส่วนบนสุดของซากสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดินไม่
น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และใช้สารเคมีที่สามารถท้าลายเชื อจุลินทรีย์หรือเชื อก่อโรคต่าง ๆ เช่น คลอรีน หรือ
ปูนร้อน (CaO) โดยการราดหรือโรยปิดทับซากของกุ้งที่ฝังดินรวมถึงบริเวณปากหลุมที่ฝังด้วย 

5.2 การฆ่าเชื อบ่อและอุปกรณ์ภายในฟาร์ม (Disinfection of pond, tank, equipment 
and tools) ดังนี  

5.2.1 บ่อคอนกรีต ท้าความสะอาดพื นผิวด้วยการขัดล้างและฉีดล้างด้วยน ้า หลังจาก
นั นฆ่าเชื อโดยเติมน ้าให้เต็มแล้วเติมแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ (Calcium hypochlorite) ความเข้มข้น 200 
ppm แช่ข้ามคืน 

5.2.2 ถังพลาสติกและอุปกรณ์ ล้างท้าความสะอาดพื นผิวภายในและภายนอก 
หลังจากนั นฆ่าเชื อโดยแช่ในสารละลายคลอรีน 200 ppm แช่ 24 - 48 ชั่วโมง ล้างด้วยน ้าสะอาดตากให้แห้ง 

5.2.3 ท่อส่งน ้าฆ่าเชื อด้วยการสูบสารละลายคลอรีน 200 ppm เข้าไปในท่อขังน ้าไว้  
24 - 48 ชั่วโมง หลังจากนั นล้างท่อด้วยน ้าสะอาด 

5.2.4 เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องมือที่มีความทนต่อการกัดกร่อนของคลอรีนให้เช็ด  
ท้าความสะอาดด้วยคลอรีน 200 ppm หากไม่ทนต่อการกัดกร่อนให้ท้าความสะอาดด้วยน ้ายาไอโอโดฟอร์ 
ความเข้มข้น 200 ppm ล้างน ้าสะอาดตากให้แห้ง 

5.2.5 เสื อผ้าฆ่าเชื อโดยการซักล้างด้วยน ้ายาซักผ้าที่มีส่วนผสมของคลอรีน เช่น  
ไฮเตอร์ ล้างด้วยน ้าสะอาดและตากให้แห้ง 

5.2.6 รองเท้าบู๊ต ถุงมือ ฆ่าเชื อโดยการแช่ทิ งไว้ในสารละลายคลอรีน 200 ppm  
ล้างด้วยน ้าสะอาดและตากให้แห้ง 

5.3 การฆ่าเชื อในน ้าจากการเลี ยงกุ้งก่อนปล่อยทิ งโดยใช้คลอรีนความเข้มข้น  50 ppm  
ทิ งไว้ 24 - 48 ชั่วโมง โดยทิ งให้คลอรีนระเหยจากการให้อากาศเต็มที่ประมาณ 48 ชั่วโมง โดยไม่มีการเติม
คลอรีนใหม่ก่อนปล่อยน ้าทิ งท้าการตรวจสอบคลอรีนในน ้าทุกครั ง โดยต้องไม่มีคลอรีนตกค้างในน ้าทิ ง 

 
6. อุปกรณ์ป้องกันผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการสัมผัสกับสารเคมี ซึ่งอาจก่อให้เกิด 
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ รวมถึงการปนเปื้อนเชื อโรค ดังนั นในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานจึงควรเลือกอุปกรณ์ 
ส้าหรับการป้องกันตนเอง ดังนี  

6.1 ชุดปฏิบัติงานในฟาร์มเลี ยงในการปฏิบัติงานระหว่างการเลี ยงหรือแม้แต่การเตรียม
พื นที่ส้าหรับการเลี ยงสัตว์น ้า ชุดปฏิบัติงานที่ใช้ต้องสามารถป้องกันตัวบุคลากรสัมผัสกับสารเคมีหรือสัตว์น ้า
โดยตรงเพ่ือลดการสัมผัสสารเคมีในระหว่างปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงของการส่งผ่านเชื อระหว่างบุคคลกับ
สัตว์น ้า 



6.2 หมวกคลุมผม เพ่ือลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรงในระหว่างปฏิบัติงาน และลดความ
เสี่ยงของการส่งผ่านเชื อระหว่างบุคคลกับสัตว์น ้า 

6.3 อุปกรณ์ป้องกันเท้า ผู้ปฏิบัติงานควรจัดหารองเท้าบู๊ต และมีการฆ่าเชื อรองเท้า 
ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื นที่อ่ืน ในการสวมใส่รองเท้าบู๊ตเป็นการลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรงในระหว่าง 
ปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงของการส่งผ่านเชื อระหว่างบุคคลกับสัตว์น ้า 

6.4 อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ในกรณีที่มีการใช้สารเคมีในการปฏิบัติงาน เช่น สารฆ่า เชื อต่าง 
ๆ อุปกรณ์ป้องกันดวงตาจึงมีความจ้าเป็นส้าหรับการป้องกันตัวผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือลดความเสี่ยงจากการ สัมผัส
สารเคมีในระหว่างปฏิบัติงาน 

6.5 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบทางเดินหายใจ ผู้ปฏิบัติงานควรใช้อุปกรณ์ส้าหรับ 
ป้องกันอันตรายที่เกิดขึ นกับระบบหายใจทุกครั งที่ปฏิบัติงาน การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ 
ต้องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการท้างาน 

6.6 อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน เพ่ือลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรงในระหว่างปฏิบัติงาน
และลดความเสี่ยงของการส่งผ่านเชื อระหว่างบุคคลกับสัตว์น ้า 

 
7. แนวทางปฏิบัติของสถานบรรจุสัตว์น้ าเม่ือตรวจพบเชื้อก่อโรคในกุ้งก้ามกราม 

7.1 สถานบรรจุต้องมีการจดบันทึกข้อมูลและแนวทางการด้าเนินการเมื่อมีการตรวจพบ
เชื อก่อโรค พร้อมทั งเก็บเอกสารผลการตรวจเชื อก่อโรคเพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับต่อไป 

7.2อาจปรับเปลี่ยนเป็นกุ้งต้มสุก หรือผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งต้องมีการจดบันทึก
แนวทาง ในการจัดการกับกุ้งชุดนั น ๆ เพื่อการตรวจสอบ 

7.3 การเคลื่อนย้ายกุ้งที่ตรวจพบเชื อก่อโรคเพ่ือการฆ่าเชื อหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ผลิต สามารถด้าเนินการได้ แต่ต้องมีวิธีการด้าเนินการที่เป็นขั นตอนซึ่งมีการป้องกันการแพร่กระจายของ  
 เชื อก่อโรคที่ชัดเจน 

7.4 ด้าเนินการฆ่าเชื อพื นที่ใช้งานและอุปกรณ์ภายในสถานบรรจุสัตว์น ้า (Disinfection of 
pond, tank, equipment and tools) 

7.4.1 พื นและผนังบริเวณสถานบรรจุสัตว์น ้า ฆ่าเชื อโดยการใช้สารละลายคลอรีน 
ความเข้มข้น 200 ppm ราดหรือฉีดพ่นให้ทั่ว ทิ งไว้ไม่น้อยกว่า 30 นาที แล้วฉีดล้างด้วยน ้าสะอาด 

7.4.2 บ่อคอนกรีต ท้าความสะอาดพื นผิวด้วยการขัดล้างและฉีดล้างด้วยน ้า หลังจาก
นั นฆ่าเชื อโดยการเดิมน ้าให้เต็ม แล้วเติมแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ (Calcium hypochlorite) ความเข้มข้น 200 
ppm แซ่ข้ามคืน 

7.4.3 ถังพลาสติกและอุปกรณ์ ล้างท้าความสะอาดพื นผิวภายในและภายนอก 
หลังจากนั นฆ่าเชื อโดยแช่ในสารละลายคลอรีน 200 ppm นาน 24-48 ชั่วโมง ล้างด้วยน ้าสะอาด ตากให้แห้ง 

7.4.4 เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องมือที่มีความทนต่อการกัดกร่อนของคลอรีนให้เช็ด  
ท้าความสะอาดด้วยคลอรีน 200 ppm หากไม่ทนต่อการกัดกร่อนให้เช็ดด้วยน ้ายาไอโอโดฟอร์ความเข้มข้น 
200 ppm ล้างด้วยน ้าสะอาด ตากให้แห้ง 

7.4.5 เสื อผ้าและวัสดุที่ท้าด้วยผ้า ฆ่าเชื อโดยการซักล้างด้วยน ้ายาซักผ้าที่มี ส่วนผสม
ของคลอรีน เช่น ไฮเตอร์ ล้างด้วยน ้าสะอาดและตากให้แห้ง 

7.4.6 รองเท้าบู๊ตยาง ผ้ายางกันเปื้อนและถุงมือยาง ฆ่าเชื อโดยการแช่ไว้ใน สารละลาย
คลอรีน 200 ppm ล้างด้วยน ้าสะอาดและตากให้แห้ง 



7.4.7 น ้าที่ผ่านการใช้ในสถานบรรจุสัตว์น ้า เช่น น ้าส้าหรับล้างวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์
น ้าจุ่มถุงมือ น ้าล้างภาชนะ น ้าล้างโต๊ะ อุปกรณ์และเครื่องมือ น ้าจุ่มรองเท้าบู๊ต น ้าล้างพื นและผนัง  
ต้องด้าเนินการฆ่าเชื อก่อนปล่อยทิ ง โดยใช้คลอรีนความเข้มข้น 200 ppm ทิ งไว้ 24 - 48 ชั่วโมง โดยทิ งให้ 
คลอรีนระเหยจากการให้อากาศเต็มที่ประมาณ 48 ชั่วโมง โดยไม่มีการเติมคลอรีนใหม่ ก่อนปล่อยน ้าทิ งท้าการ 
ตรวจสอบคลอรีนในน ้าทุกครั ง โดยต้องไม่มีคลอรีนตกค้างในน ้าทิ ง 

 
8. ขั้นตอนการขออนุญาต 

8.1 ก่อนการส่งออก 
8.1.1 ผู้ประสงค์จะน้าสัตว์น ้าหรือซากสัตว์น ้าออกนอกราชอาณาจักรสามารถติดต่อ 

ขอรับใบอนุญาตได้ ณ ด่านตรวจสัตว์น ้า หรือส้านักงานประมงจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่แทนด่านตรวจสัตว์น ้า  
ณ ท่าที่ส่งออก พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี  

- ยื่นแบบค้าขออนุญาตน้าสัตว์ซากสัตว์เข้า ออก ผ่านราชอาณาจักรไทย 
- ยื่นใบค้าขอแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
- ยื่นค้าขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้ามีชีวิต 

8.12 ผู้ส่งออกต้องยื่นค้าขอล่วงหน้าก่อนการส่งออกไม่น้อยกว่า 3 วัน 
8.1.3 เมื่อได้รับค้าขอเจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนรับ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 
8.1.4 หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนให้คืนค้าขอและแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ

ทราบเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
8.1.5 เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอเสนอผู้มีอ้านาจพิจารณาออกเอกสารดังต่อไปนี  

- ใบอนุญาตให้น้าสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร 
- ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
- ค้าขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้ามีชีวิต 

8.1.6 กรณีผู้มีอ้านาจได้พิจารณาแล้วไม่อนุญาตตามค้าขอ ให้แจ้งผู้ยื่นค้าขอทราบ
โดยเร็ว 

8.1.7 เมื่อผู้ได้รับเอกสารตามข้อ 5 แล้ว ให้ผู้ส่งออกแจ้งยืนยันก้าหนดการส่งออก
เกี่ยวกับวัน เวลาและเที่ยวบินที่ส่งออกต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนการส่งออก 1 วันท้าการ 

8.2 วันที่ส่งออก 
8.2.1 ผู้ส่งออกแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ประจ้า ด่านตรวจ 

สัตว์น ้า ณ ท่าที่ส่งออก ดังนี  
- ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร 
- ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
- ค้าขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้ามีชีวิต 
- หนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์ 
- สัตว์น ้าในการส่งออก 
- ใบขนสินค้าขาออก 
- ใบรายการสินค้า หรือ Invoice (ถ้ามี) 
- ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ 



- ใบแสดงรายละเอียดสินค้า หรือ Packing List 
 

8.2.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสัตว์น ้า และพิจารณา 
ด้าเนินการอนุญาต และออกใบรับรองฯ 

8.2.3 สัตว์น ้าที่ผู้ได้รับอนุญาตจะน้าออกนอกราชอาณาจักรต้องมีชนิดขนาด ปริมาณ 
ถูกต้องตรงตามท่ีก้าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต หรือไม่เกินกว่าที่ก้าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต 

8.2.4 หนังสืออนุญาต หรือใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ สามารถใช้ส่งสัตว์น ้าออกนอก
ราชอาณาจักรได้ 1 ครั ง  

8.2.5 สัตว์น ้าหรือซากสัตว์น ้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ให้เจ้าของเป็นผู้ควบคุม ดูแล  
รับผิดชอบ 

 



กระบวนการรับรองสุขภาพสัตว์น้ ามีชีวิตเพื่อการบริโภคออกไปยังต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการจัดท าคลัสเตอร์เพื่อส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอต่อท่ีประชุม  
 
 

 

โรงเพาะฟัก หรือฟาร์มอนุบาล และฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม  
แจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจรับรอง 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดในพื้นที่  
สุ่มตัวอย่างตรวจเชื้อก่อโรคตามท่ีกรมประมงประกาศก้าหนด 

ผ่าน 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด (กพจ.) 

ประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์ กพจ.  

ตรวจติดตามเฝ้าระวังทุก 6 เดือน  

ไม่ผ่าน ผ่าน 

คงรายชื่อบน
เว็บไซต์ 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกรมประมงใน
พ้ืนที่ แจ้งรายชื่อให้เจ้าหน้าที่ กพจ. เพ่ือ
ด้าเนินการระงับการส่งออกกุ้งก้ามกรามมี

ชีวิตเพ่ือบริโภคไปต่างประเทศ 

ไม่ผ่าน 

โรงเพาะฟักและอนุบาล หรือโรงอนุบาลและฟาร์ม 
ต้องปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์  



9. การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนส่ง 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนส่งเป็นขั นตอนสุดท้ายในการผลิตกุ้งของเกษตรกร 

กระบวนการในการจับและขนส่งที่ดีจะช่วยให้กุ้งอยู่ในสภาพที่สดสมบูรณ์ มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย  
ซ่ึง คุณสมบัติเหล่านี ท้าให้ได้ราคาท่ีสูงกว่าเพราะเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค 

 
9.1  การเตรียมความพร้อมก่อนจับกุ้ง 
 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการจับกุ้งประกอบด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของกุ้งที่

เลี ยงเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี  
9.1.1 เตรียมเอกสารจ้าเป็นส้าหรับการซื อขายกุ้งและความพร้อมในการตรวจสอบ 
9.1.2 ควรตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารสมุดบันทึกของฟาร์ม และตรวจสอบ

ราคาซื อขายของกุ้งเมื่อก้าหนดวันได้ แล้วก่อนจับเกษตรกรต้องน้าเอกสารประกอบการซื อขาย ไปติดต่อขอออก 
เอกสารประกอบการซื อขายกุ้งก้ามกราม จากหน่วยงานของกรมประมง ชมรมหรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ 
อนุญาตให้ออกเอกสารดังกล่าวแทนกรมประมง 

9.1.3 เกษตรกรต้องแจ้งปริมาณและขนาดของกุ้งให้ใกล้เคียงที่สุด เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลได้ตรงความเป็นจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครขอเข้าร่วมคลัสเตอร์การส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชีวิต 
เพื่อการบริโภคไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันที่.........เดือน.......................พ.ศ................. 
ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ – สกุล /ชื่อบริษัท (ภาษาไทย).............................................................................. ................................ 

(ภาษาอังกฤษ)....................................................................................... .................. 
โทรศัพท…์………………....................................โทรสาร……………..........…………............................................ 
E-mail…………………………………………………………………………………………………......…………………………….… 

มีความประสงค์ขอเข้าร่วมคลัสเตอร์การส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชีวิตเพื่อการบริโภคไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเภทกิจการ 

 โรงเพาะฟักและอนุบาล    โรงอนุบาล    ฟาร์มเลี ยง 
เลขที่ ทบ.1/ จสค. ........................................................................................................................ ................... 
ชื่อฟาร์ม (ภาษาไทย)…………..........................................................................……………….....…..……………........ 

 (ภาษาอังกฤษ)………….....................................................................................…….....…………..……….... 
ที่ตั งฟาร์ม (ภาษาไทย)………............................................................................. ....……………..……...…………….... 

 (ภาษาอังกฤษ)…… ………..........................................................................................…………………….... 
ประเภทมาตรฐานฟาร์ม 

 GAP เลขที.่......................................................      GAP มกษ. 7427 เลขที.่......................................... 
          GAP มกษ. 7421เลขที.่................................. 

 สอ.3 เลขที.่.......................................................     สอ.4 เลขที.่.............................................................. 

ข้าพเจ้า..............................................................ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นตามที่ระบุในคู่มือ
แนวทางการส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกประการ และรับทราบแนวทางการ
ส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน หากข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติตามหรือขาดคุณสมบัติการเข้า
ร่วมคลัสเตอร์การส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชีวิตฯ ข้าพเจ้ายินดีให้กรมประมงน้ารายชื่อฟาร์มของข้าพเจ้าออกจาก 
คลัสเตอร์การส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชีวิตฯ 

ทั งนี  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ 
 
ลงชื่อ.........................................เจ้าของฟาร์ม/ผู้รับมอบอ้านาจ   ลงชื่อ..................................เจ้าหน้าที ่
     (………….………………………........)                                      (………………….……...............) 
 วันที่............/.................../.............                                    วันที่............./.................../............ 
 

*หมายเหตุ กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและแนบเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 



(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)  
แบบตรวจสอบเอกสำรขอเข้ำร่วมคลัสเตอร์กำรส่งออกกุ้งก้ำมกรำมมีชีวิต 

เพ่ือกำรบริโภคไปยังสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

     

ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที ่

(…….…………………………….........)   ..... 

                                                              วันที่............../.................../.............. 

 ผู้สมัครประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาล หรือโรงอนุบาล  มี ไม่มี 
เอกสารหลักฐานที่ต้องส่งมายังกองฯ   
1. ใบสมัครขอเข้าร่วมคลัสเตอร์การส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชวีิตฯ   
2. ส้าเนาใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอยา่ง (Test report) ที่ปลอดเชื อกอ่โรคตามที่กรมประมงประกาศ
ก้าหนดจากหนว่ยงานของกรมประมงหรือหน่วยงานทีก่รมประมงประกาศรับรอง 

  

3. ส้าเนาใบรายงานผลการตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟกัและอนบุาล หรือโรงอนบุาล   
4. กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบเอกสารดังนี    
   4.1 ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง   
   4.2 ส้าเนาบัตรประจ้าตวัประชาชนหรือส้าเนาบัตรประจาตวัเจ้าหนา้ที่ของรัฐ และส้าเนาทะเบียนบา้นของหุ้นส่วน   
ผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   
5. กรณีมอบอ้านาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน ให้แนบเอกสารดังนี    
   5.1 หนังสือมอบอ้านาจ   
   5.2 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือส้าเนาบัตรประจ้าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจ   
และผู้รับมอบอา้นาจ   
เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครแสดงให้เจา้หน้าที่ตรวจสอบ   
1. ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า (ทบ.1) หรือแสดงหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า   
ควบคุม (จสค.) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร   
2. ใบรับรองมาตรฐานที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร   
 ผู้สมัครประเภทฟาร์มเลีย้ง มี ไม่มี 
เอกสารหลักฐานที่ต้องส่งมายังกองฯ   
1. ใบสมัครขอเข้าร่วมคลัสเตอร์การส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชวีิตฯ   
2. ส้าเนาใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอยา่ง (Test report) ที่ปลอดเชื อกอ่โรคตามที่กรมประมงประกาศ
ก้าหนดจากหนว่ยงานของกรมประมงหรือหน่วยงานทีก่รมประมงประกาศรับรอง 

  

3. กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบเอกสารดังนี    
   3.1 ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง   
   3.2 ส้าเนาบัตรประจ้าตวัประชาชนหรือส้าเนาบัตรประจาตวัเจ้าหนา้ที่ของรัฐ และส้าเนาทะเบียนบา้นของหุ้นส่วน   
ผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   
4. กรณีมอบอ้านาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน ให้แนบเอกสารดังนี    
   4.1 หนังสือมอบอ้านาจ   
   4.2 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือส้าเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจ   
และผู้รับมอบอา้นาจ   
เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครแสดงให้เจา้หน้าที่ตรวจสอบ   
1. ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า (ทบ.1) หรือแสดงหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า   
ควบคุม (จสค.) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร   
2. ใบรับรองมาตรฐานที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร   
3. หนังสือกากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น ้า (FMD หรือ FAPD) ของกุ้งชุดเดียวกับที่ออกใบ Test report และซื อจาก
โรงเพาะฟักและอนบุาลที่ปลอดเชื อก่อโรคตามที่กรมประมงประกาศก้าหนดและเข้าร่วมคลัสเตอร์กุ้งก้ามกรามฯ 

  



รายงานผลการตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟักกุงก้ามกราม  
คลัสเตอร์เพื่อส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ขอมูลทั่วไป  
ข้อมูลทั่วไปของฟาร์ม  
ชื่อฟาร์ม……………..………………………………………………………..……………………………………………………………………  
ที่ตั งฟาร์ม…………………………………………………………………………………..................................................................  
ชื่อ – นามสกุล เจ้าของฟาร์ม ……………………………………………….....…………………………………………………………… 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้………………………………………………………….……………………………………………………………………….… 
หมายเลขโทรศัพท์.....................................อีเมล์.................................................ID ไลน์....................................... 
ทะเบียนผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า………………………………….……………………………………………………………………………… 
มาตรฐานที่ได้รับรอง ………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 
ขอมูลการจัดการฟารม  

บ่อที่ใช้ 
ชนิดบ่อ ขนาด จ้านวน หมายเหตุ 

บ่อเพาะกุ้งก้ามกราม    
บ่อเตรียมน ้าจืด    
บ่อเก็บน ้าเค็ม    
บ่อเพาะอาร์ทีเมีย    
บ่อพักกุ้งส้าหรับจ้าหน่าย    
บ่อกักกันแม่กุ้งไข่แก่    
บ่ออ่ืน ๆ    
 

แม่พันธุ์ที่ใช้ในการเพาะ 
(   )  ได้จากการเลี ยงพ่อแม่พันธุ์ในฟาร์ม ระบุรายละเอียด วิธีการเลี ยง และการจัดการ 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  
(   )  จากฟาร์มภายนอก ระบุชื่อฟาร์ม ที่อยู่ มาตรฐานการรับรอง และลักษณะการเลี ยง 

(  ) เลี ยงกุ้งก้ามกรามอย่างเดียว 
(  ) เลี ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาว   
(  ) เลี ยงกุ้งก้ามกรามร่วมสัตว์น ้าอื่น ๆ ระบุ 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  
 
 
 



วิธีการจัดการฟาร์มอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

ผลการตรวจโรค 
ผลการตรวจสุขภาพสัตว์น ้าในห้องปฏิบัติการ  
โรค MrNV  (  ) ผ่าน (  ) ไม่ผ่าน (เอกสารแนบที่.....................................) 
โรค XSV  (  ) ผ่าน (  ) ไม่ผ่าน (เอกสารแนบที่.....................................) 
โรค WSSV   (  ) ผ่าน (  ) ไม่ผ่าน (เอกสารแนบที่.....................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการประเมิน การปฎิบัติ การตรวจประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

สภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเพาะฟัก    
มีขอบเขตของสถานประกอบการที่ชัดเจน เช่น มีรั ว
เพ่ือให้สามารถป้องกันสัตว์ต่างๆ ที่อาจเป็นพาหะ
ของโรคไม่ให้ผ่านเข้าหรือออกจากฟาร์มได้ มีหลังคา
คลุม 

   

การจัดแบ่งส่วนที่พักอาศัย ห้องอาหาร และห้องสุขา 
แยกจากโรงเพาะฟัก 

   

มีความสะอาดจัดวางสิ่งของและจัดเก็บอุปกรณ์เป็น
ระเบียบ พื นทางเดินต้องแห้งไม่มีน ้าท่วม และไม่มี
ตะไคร่น ้า 

   

น ้าที่ใช้ในโรงเพาะฟัก    
มีแหล่งน ้าจืดที่มีคุณภาพเหมาะสมเพียงพอในแต่ละ
รุ่น 

   

มีบ่อเก็บน ้าจืด บ่อน ้าเค็ม และบ่อน ้าผสม เพียงพอ
และเหมาะสมกับบ่อเพาะและอนุบาล 

   

มีการฆ่าเชื อในการเตรียมน ้าอย่างเหมาะสม    
การจัดการบ่อ    
มีแผนผังโรงเพาะฟัก ที่แสดงถึงบ่อชนิดต่าง ๆ และ
บริเวณส้าคัญอ่ืน ๆ  

   

มีหมายเลขประจ้าบ่อ ที่ชัดเจนและถาวรคงทนลบ
เลือนยากเพ่ือประโยชน์ในการจดบันทึก 

   

บ่อดูแลมีสภาพดี สะอาด ไม่มีรอยร้าวหรือรอยรั่ว 
ไม่มีตะไคร่น ้าเกาะขอบบ่อหรือลอยบริเวณผิวน ้าได้ 

   

การจัดการอุปกรณ์ท่ีใช้    
ท้าความสะอาดและฆ่าเชื อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์
ทุกครั งหลังการใช้งานด้วย น ้ายาฆ่าเชื อ อุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ ควรจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยและมี
การบ้ารุงรักษาอย่างสม่้าเสมอ 

   

แยกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในกรณีท่ีมีสัตว์น ้าป่วย จะต้อง
แยกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในแต่ละบ่อหรือโซน และท้า
ความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ทุกครั งหลังการใช้งานด้วย
น ้ายาฆ่าเชื อ 
 

   

การจัดการด้านอาหาร    
ระบบฟักไข่ไรน ้าเค็มมีความสะอาด เป็นระเบียบ 
และมีการท้าความสะอาด การแยกเปลือก และฆ่า

   



รายการประเมิน การปฎิบัติ การตรวจประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

เชื อที่เหมาะสม 
กรณีท่ีใช้อาหารส้าเร็จรูป ต้องเป็นอาหารสัตว์น ้าที่
ขึ นทะเบียน 

   

พื นที่จัดเตรียมอาหารเสริม เช่น ไข่ตุ๋น ต้องมีความ
สะอาด และมีอุปกรณ์ส้าหรับเก็บรักษาให้คุณภาพ
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

   

การจัดการระบบน ้าทิ ง    
น ้าที่ผ่านการใช้ในระบบต้องผ่านการบ้าบัด หรือฆ่า
เชื อก่อนน้ากลับมาใช้ใหม่หรือก่อนปล่อยออกสู่
ภายนอก ไม่ปล่อยน ้าทิ งลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ 
โดยตรง 

   

การบรรจุสัตว์น ้า    
บริเวณบรรจุสัตว์น ้ามีความสะอาดและเป็นระเบียบ 
แยกส่วนบรรจุกับบริเวณที่เลี ยงพื นต้องไม่มีน ้าท่วม
ขังและไม่มีตะไคร่น ้าเกาะจัดวางอุปกรณ์และวัสดุที่
ใช้ในการบรรจุสัตว์น ้าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

   

จัดวางอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุสัตว์น ้าอย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อใช้งานเสร็จท้าความ
สะอาดภาชนะและท้าให้แห้ง 

   

ความสะอาดของน ้าที่ใช้ในการบรรจุสัตว์น ้า ต้องเป็น
น ้าที่มีคุณภาพเหมาะสม เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน
ของเชื อโรค และลดความเครียดของสัตว์น ้าใน
ระหว่างการขนส่ง บ่อพักน ้าส้าหรับการบรรจุต้อง
จัดแยกเฉพาะส้าหรับใช้ในการบรรจุสัตว์น ้าเท่านั น 
น ้าที่ใช้ต้องผ่านการตกตะกอนฆ่าเชื อ และปรับปรุง
คุณภาพให้ดีและเหมาะสมก่อนน้ามาใช้ในการบรรจุ
และขนส่งสัตว์น ้า 

   

ระบบบันทึกข้อมูล    
การเคลื่อนย้ายสัตว์น ้า (แหล่งที่มา แหล่งปลายทาง)    
การตายของสัตว์น ้า    
สุขภาพของสัตว์น ้า    
การใช้ยาในการฆ่าเชื อป้องกันโรค ระหว่างอนุบาล     
การใช้สารเคมีฆ่าเชื อในน ้าก่อนใช้ และระหว่าง
อนุบาล และในน ้าก่อนทิ ง 

   

คู่มือการจัดการฟาร์ม    
 



สรุปผลตรวจประเมิน      ผาน                  ไมผาน  
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