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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะท างานขับเคลื่อนการผลิตและการส่งออกกุ้งก้ามกราม (คลัสเตอร์กุ้งก้ามกราม) ครั้งที่ 1/2564 

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 

หรือระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) 
---------------------------- 

 
ประธานการประชุม : นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง 
 
วัตถุประสงค์การประชุม : เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำผู้เพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมให้มีศักยภำพในกำรผลิต

เพ่ือกำรส่งออกกุ้งก้ำมกรำม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี 3.1  กำรประชำสัมพันธ์ “กุ้งก้ำมกรำมไทย” ในต่ำงประเทศ  
 โดย หัวหน้ำกลุ่มวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เรื่องท่ี 3.2 ตรำสัญลักษณ์ (Logo) “กุ้งก้ำมกรำมไทย (Thai Giant Prawn) 

สัญลักษณ์แห่งคุณภำพมำตรฐำนสำกล”  โดย หัวหน้ำกลุ่มวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี 4.1 แนวทำงกำรจัดท ำคลัสเตอร์เพ่ือกำรส่งออกกุ้งก้ำมกรำม 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะท างานขับเคลื่อนการผลิตและการส่งออกกุ้งก้ามกราม (คลัสเตอร์กุ้งก้ามกราม) ครั้งที่ 1/2564 

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 

หรือระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) 
---------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ค าสั่งกรมประมง ที่ 1129/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานขับเคลื่อนการผลิตและการส่งออกกุ้งก้ามกราม (คลัสเตอร์กุ้งก้ามกราม) เอกสารหน้า 3-4 

ตำมค ำสั่งกรมประมง ที่ 1129/2563 ลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรผลิตและกำรส่งออกกุ้งก้ำมกรำม (คลัสเตอร์กุ้งก้ำมกรำม) เพ่ือด ำเนินกำรก ำหนด
แผนงำน แก้ไขปัญหำ พัฒนำผู้เพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม รวมทั้งผลักดันช่องทำงกำรตลำดภำยในประเทศและกำร
ส่งออกไปยังต่ำงประเทศ เพ่ิมผลผลิต รำยได้ให้แก่ประเทศไทย และเพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนกำรผลิต กำรส่งออก
กุ้งก้ำมกรำมให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีระบบกำรผลิตที่ดีครบวงจร สร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกร  
ผู้ประกอบกิจกำรโรงเพำะฟักผู้เพำะเลี้ยง ผู้รวบรวม และผู้ส่งออกกุ้งก้ำมกรำม เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนทั้งห่วงโซ่
อุปทำน โดยมีรองอธิบดีกรมประมงที่ได้รับมอบหมำย ท ำหน้ำที่ประธำนคณะท ำงำน ส ำหรับคณะท ำงำน
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีระบบกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนโรคสัตว์น้ ำ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเศรษฐกิจกำรประมง ผู้อ ำนวยกำรกองวิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจสอบคุณภำพสินค้ำประมง ผู้อ ำนวยกำรกองประมงต่ำงประเทศ 
ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจสอบเรือประมง สินค้ำสัตว์น้ ำ และปัจจัยกำรผลิต ผู้อ ำนวยกำรกองวิจัยและพัฒนำ
สุขภำพสัตว์น้ ำ ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำระบบกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำประมงและหลักฐำนเพ่ือกำรสืบค้น 
ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภำคกลำง (นำยพยุง ภัทรกุลชัย) ที่ปรึกษำสมำพันธ์เกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้งไทย          
(นำยบรรจง นิสภวำนิชย์) ประธำนชมรมผู้ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ (นำยสมประสงค์ เนตรทิพย์) นำยกสมำคม      
ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำไทย (นำยประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว) กรรมกำรด ำเนินกำรชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศ
ไทย จ ำกัด (นำยเดชำ แก้วทิมำ) บริษัท ยี่หนินอำหำรแช่แข็ง จ ำกัด (นำยสมชำย อิศรำวัฒนกุล) คณะท ำงำน
และเลขำนุกำร ผู้อ ำนวยกำรกองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด และผู้ช่วยคณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
หัวหน้ำกลุ่มวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม  กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด หัวหน้ำกลุ่ม
วิจัยและพัฒนำกำรจัดระบบมำตรฐำนฟำร์มและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำจืด หัวหน้ำกลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรควบคุมโรคสัตว์น้ ำ กองวิจัยและพัฒนำสุขภำพสัตว์น้ ำ ตำมล ำดับ 

คณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์และก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือผลักดันให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยของกำรผลิตและกำรส่งออกกุ้งก้ำมกรำมตลอดทั้ง
วงจร พิจำรณำขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรก ำกับดูแลกำรผลิตและกำรส่งออกกุ้งก้ำมกรำม
ให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดประเทศคู่ค้ำ จัดท ำระเบียบประกำศกรมประมง เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติของ
ผู้ประกอบกำรและเกษตรกรผู้ส่งออกกุ้งก้ำมกรำม ประสำนงำน ติดตำม และแก้ไขปัญหำ เพ่ือด ำเนินกำรให้ทัน
ต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะท ำงำนสำมำรถแต่งตั้งคณะท ำงำนได้ตำมจ ำเป็น และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติที่ประชุม ...................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ ..
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................. ............. 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 
ไม่มีเนื่องจำกเป็นกำรประชุมครั้งแรก 
 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 คลิปสั้นประชาสัมพันธ์การส่งออกกุ้งก้ามกรามไทยไปประเทศจีน 

 ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรพัฒนำกุ้งก้ำมกรำม (พ.ศ. 2562 – 2565) ยุทธศำสตร์ 
ด้ำนกำรตลำด ได้มีกำรจัดท ำคลิปประชำสัมพันธ์กำรส่งออกกุ้งก้ำมกรำมไทยไปประเทศจีน (2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบภำษำไทย และภำษำจีน โดยมีค ำอธิบำยภำษำอังกฤษไว้ด้ำนล่ำงคลิปสั้น )  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม
ภำพลักษณ์กุ้งก้ำมกรำมไทยในจีน กระตุ้นควำมต้องกำร (Demand) ในกำรบริโภค โดยคลิปสั้นแบ่งกำร
ด ำเนินงำนออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

- คลิปสั้นระยะที่ 1 คุณภำพกุ้งก้ำมกรำมของไทย โดยจัดท ำเป็นคลิปสั้น ควำมยำว  
ไม่เกิน 3 นำที เพื่อน ำไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลของจีน เช่น เว่ยป๋อ “Weibo” 
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- คลิปสั้นระยะที่ 2 เมนูกุ้งก้ำมกรำม วิธีท ำ และวิธีกิน โดยจัดท ำคลิปสั้นควำมยำวไม่
เกิน 3 นำที ตัดแยก 3 คลิป (เน้นตอนกินอย่ำงเอร็ดอร่อย) เผยแพร่ในสื่อโซเซียลยอดฮิตของคนจีนและคนทั่ว
โลก (TikTok) 

- คลิปสั้นระยะที่ 3 รวมมิตรท ำไมต้องกุ้งก้ำมกรำมจำกเมืองไทย โดยเรียบเรียง
เรื่องรำวจำกโต๊ะอำหำรที่มีเมนูกุ้งก้ำมกรำมสุดแสนอร่อย ที่มำของควำมอร่อยและคุณภำพก่อนถึงมือชำวจีน
เพ่ือควำมเชื่อมั่นในทุกกระบวนกำรของกุ้งก้ำมกรำมไทย 

 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2 การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant 
Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล” 

ตำมที่กรมประมงได้อนุมัติให้กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดด ำเนิน
โครงกำรประกวดออกแบบตรำสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ำมกรำมไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์
แห่งคุณภำพมำตรฐำนสำกล” ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรพัฒนำกุ้งก้ำมกรำม (พ.ศ. 2562 – 2565) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมน่ำเชื่อถือ จดจ ำภำพลักษณ์แหล่งก ำเนิดสินค้ำกุ้งก้ำมกรำมของไทยที่มีคุณภำพ 
รวมทั้งเป็นกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้ำกุ้งก้ำมกรำมไทยที่ได้รับตรำสัญลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง 
ได้รับกำรยอมรับและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคท้ังในและต่ำงประเทศ นั้น 

โดยกองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกรำคม 
- 31 มีนำคม 2564 มีผู้สนใจสมัคร จ ำนวน 273 รำย และได้มีกำรตัดสินกำรประกวดออกแบบตรำสัญลักษณ์ 
(Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ำมกรำมไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภำพมำตรฐำนสำกล”  
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2564 ณ อำคำรเอนกประสงค์ ชั้น 1 กรมประมง โดยมีเกณฑ์กำรตัดสินประกอบด้วย
ควำมหมำย เข้ำใจง่ำย ภำยใต้แนวคิด “กุ้งก้ำมกรำมไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล”/ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ของงำนและจดจ ำง่ำย/ ควำมเป็นเอกลักษณ์ ควำมสวยงำม  
ควำมทันสมัย และกำรน ำไปประยุกต์ใช้ มีผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด จ ำนวน 273 ชิ้นงำน มีลักษณะผลงำน
ภำพวำด 9 ชิ้นงำน และออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 264 ชิ้นงำน โดยผลงำนที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 1 รำงวัล คือ 
นำยธำนี เหมือนนุช อำยุ 52 ปี บ้ำนเลขท่ี 15/17 หมู่ 6 ต ำบลบำงพระ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ได้รับเงิน
รำงวัล จ ำนวน 90,000 บำท (เก้ำหมื่นบำทถ้วน) และผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกได้เข้ำรอบสุดท้ำยได้รับรำงวัล
ประกำศนียบัตร จ ำนวน 13 รำงวัล  

 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวดตรำสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ำมกรำมไทย (Thai Giant Prawn)  
สัญลักษณ์แห่งคุณภำพมำตรฐำนสำกล”  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
4.1 แนวทางการจัดท าคลัสเตอร์เพื่อส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
กุ้งก้ำมกรำม เป็นสัตว์น้ ำจืดเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศไทยทั้งปริมำณ มูลค่ำส ำหรับ

บริโภคในประเทศ และเพ่ือกำรส่งออก กรมประมงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำกุ้งก้ำมกรำม (พ.ศ.2562 – 
2565) เพ่ือก ำหนดแผนงำนพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม รวมทั้งผลักดันช่องทำงกำรตลำดภำยในประเทศ
และกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศ สำธำรณรัฐประชำชนจีนเป็นอีกประเทศที่มีกำรน ำเข้ำและมีแนวโน้มควำม
ต้องกำรบริโภคกุ้งก้ำมกรำมที่สูงขึ้น โดยกุ้งก้ำมกรำมจำกประเทศไทยที่ส่งออกไปสำธำรณรัฐประชำชนจีน  
ส่วนใหญ่เป็นสินค้ำแช่แข็ง ส่วนกุ้งก้ำมกรำมมีชีวิตก ำหนดไว้ในรำยกำรสินค้ำสัตว์น้ ำ ส่งออกส ำหรับน ำไป
เพำะเลี้ยงหรือเพำะพันธุ์เท่ำนั้น เพื่อเพ่ิมช่องทำงในกำรตลำดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม กรมประมงจึง
ได้เสนอต่อกระทรวงกำรศุลกำกรแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน (General Administration of Customs 
People’s Republic of China ; GACC) ขอเพ่ิมวัตถุประสงค์ในกำรส่งออกกุ้งก้ำมกรำมมีชีวิตเพ่ือกำรบริโภค 
ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่ำงขั้นตอนกำรพิจำรณำ และเพ่ือเป็นเตรียมควำมพร้อมในกำรขับเคลื่อนกำรผลิตส่งออก  
กุ้งก้ำมกรำมให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรวจสอบย้อนกลับได้ มีระบบกำรผลิตที่ดีครบวงจร และสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้เกษตรกร จึงได้ก ำหนดแนวทำงให้เกิดกำรรวมกลุ่มกันของ โรงเพำะฟัก ฟำร์มอนุบำล ฟำร์ม
เลี้ยง และสถำนบรรจุสัตว์น้ ำ โดยเกษตรกรในทุกกลุ่ม ต้องมำแจ้งควำมประสงค์กับกรมประมงในกำรเข้ำร่วม  
คลัสเตอร์เพื่อส่งออกกุ้งก้ำมกรำมมีชีวิตไปยังสำธำรณรัฐประชำชน 

 
4.1.1 การขึ้นทะเบียนโรงเพาะฟัก หรือฟาร์มอนุบาล 
คุณสมบัติของโรงเพาะฟัก หรือฟาร์มอนุบาล  

1) เกษตรกรหรือผู้ประกอบกำรที่มีโรงเพำะฟัก หรือฟำร์มอนุบำล ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมประมง และแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรคลัสเตอร์กุ้งก้ำมกรำม ณ หน่วยงำนของ  
กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด ในพ้ืนที่ 

2) ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP หรือ GAP มกษ. 7421 หรือ 
มำตรฐำนที่ มกอช. ประกำศเพ่ิมเติม 

3) ต้องได้รับกำรตรวจสุขอนำมัยโรงเพำะฟัก หรือฟำร์มอนุบำล ทุก 6 เดือน 
4) ต้องได้รับกำรตรวจเชื้อก่อโรคในกุ้งก้ำมกรำม Macrobrachium 

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

5) มีกำรบันทึก และรำยงำนข้อมูลด้ำนกำรผลิตกุ้ง ข้อมูลด้ำนโรคและกำรตำย
ของกุ้งที่กรมประมงสำมำรถตรวจสอบได้ 

6) ต้องได้รับกำรตรวจเชื้อก่อโรคในพ่อแม่พันธุ์ ทุกครั้งที่มีกำรน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ 

7) กรณโีรงเพำะฟัก ต้องออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ (FMD) 
กรณีฟำร์มอนุบำล ต้องมีใบก ำกับจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ (FMD) และต้องออกใบก ำกับจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ 
(FMD) 



10 

 

8) กรณีที่โรงเพำะฟักและอนุบำลถูกตรวจพบเชื้อก่อโรคตำมที่กรมประมง
ประกำศก ำหนด กรมประมงจะถอนรำยชื่อออกจำกคลัสเตอร์กุ้งก้ำมกรำมฯ เป็นกำรชั่วครำวโดยโรงเพำะฟัก 
หรือฟำร์มอนุบำลต้องมีกระบวนกำรท ำควำมสะอำดและก ำจัดเชื้อโรคอย่ำงมีประสิทธิภำพ และต้องมีใบ
รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำง (Test report) ว่ำปลอดเชื้อก่อโรคตำมที่กรมประมงก ำหนด จึงสำมำรถ
กลับเข้ำคลัสเตอร์กุ้งก้ำมกรำมได้ 

เอกสารการขอขึ้นทะเบียนโรงเพาะฟักฯ หรือฟาร์มอนุบาล 
1) ใบสมัครเข้ำร่วมคลัสเตอร์กุ้งก้ำมกรำม 
2) แสดงทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)  
3) แสดงใบรับรองมำตรฐำน 
4) ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำง (Test report) ที่ปลอดเชื้อ

ก่อโรคตำมที่กรมประมงประกำศก ำหนด จำกหน่วยงำนของกรมประมง หรือหน่วยงำนที่กรมประมงรับรอง 
5) ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรตรวจสุขอนำมัยโรงเพำะฟักฯ หรือฟำร์มอนุบำล 

 
4.1.2 การขึ้นทะเบียนฟาร์มเลี้ยง 
คุณสมบัติของฟาร์มเลี้ยง  

1) เกษตรกรหรือผู้ประกอบกำรที่มีฟำร์มเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมประมงและแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรคลัสเตอร์กุ้งก้ำมกรำม หน่วยงำนของกองวิจัยและ
พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด ในพ้ืนที่ 

2) ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP กรมประมง หรือ GAP มกษ. 7417  
3) ฟำร์มเลี้ยงต้องซื้อลูกกุ้งจำกโรงเพำะฟักและอนุบำล หรือโรงอนุบำล        

ที่ปลอดเชื้อกอโรคตำมท่ีกรมประมงประกำศก ำหนด และเขำรวมคลัสเตอรกุ้งก้ำมกรำม เทำนั้น 
4) ต้องได้รับกำรตรวจเชื้อก่อโรคในกุ้งก้ำมกรำม Macrobrachium 

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

5) มีกำรบันทึกและรำยงำนข้อมูลด้ำนกำรผลิตกุ้ง ข้อมูลด้ำนโรคและกำรตำย
ของกุ้งที่กรมประมงสำมำรถตรวจสอบได้ 

6) ต้องมีใบก ำกับจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ (FMD) และมีหนังสือก ำกับกำร
จ ำหน่ำยพันธุ์สัตว์น้ ำ (MD) เพ่ือสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับ ทุกครั้งที่ผลิต 

7) กรณีที่ฟำร์มเลี้ยงถูกตรวจพบเชื้อก่อโรคตำมที่กรมประมงประกำศก ำหนด 
กรมประมงจะถอนรำยชื่อออกจำกคลัสเตอร์กุ้งก้ำมกรำมฯ เป็นกำรชั่วครำว โดยฟำร์มเลี้ยงต้องมีกระบวนกำร
ท ำควำมสะอำดและก ำจัดเชื้อโรคอย่ำงมีประสิทธิภำพ และต้องมีใบรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำง 
(Test report) ว่ำปลอดเชื้อก่อโรคตำมท่ีกรมประมงก ำหนด และส่งไปยังสำธำรณรัฐประชำชนจีนได้ 

เอกสารการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเลี้ยง  
1) ใบสมัครเข้ำร่วมคลัสเตอร์กุ้งก้ำมกรำมฯ 
2) แสดงทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)  
3) แสดงใบรับรองมำตรฐำน 
4) ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำง (Test report) ที่ปลอดเชื้อ

ก่อโรคตำมที่กรมประมงประกำศก ำหนด จำกหน่วยงำนของกรมประมง หรือหน่วยงำนที่กรมประมงรับรอง 
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5) แสดงหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ (FMD) 
 

4.1.3 คุณสมบัติของสถานบรรจุสัตว์น้ า (Packing house) 
1) เป็นผู้ประกอบกำรสถำนบรรจุสัตว์น้ ำ (Packing house) ที่ผ่ำนกำรตรวจ

สุขลักษณะและข้ึนทะเบียนกับกรมประมง 
2) ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเพ่ือกำรส่งออกกุ้งก้ำมกรำมมีชีวิตกับสำธำรณ 

รัฐประชำชนจีน 
3) ต้องซื้อกุ้ งก้ำมกรำมจำกฟำร์มเลี้ยงที่อยู่ ในบัญชีรำยชื่อรับรองของ 

กรมประมงเท่ำนั้น และมีหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยพันธุ์สัตว์น้ ำ (MD) ประกอบกำรซื้อขำยกุ้งก้ำมกรำมทุกรุ่น 
4) ต้องซื้อกุ้งก้ำมกรำมจำกเกษตรกรที่มีใบรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์

ตัวอย่ำง (Test report) ที่ปลอดเชื้อก่อโรคตำมท่ีกรมประมงประกำศก ำหนด 
5) ต้องตรวจสอบอำกำรของโรคด้วยสำยตำและบันทึกข้อมูลเพ่ือรอกำร

ตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่กรมประมงในพ้ืนที่ โดยเจ้ำหน้ำที่จะสุ่มเก็บตัวอย่ำงเพ่ือตรวจเชื้อก่อโรคด้วยเทคนิค 
พีซีอำร์ (Polymerase chain reaction: PCR) 

6) ท ำควำมสะอำดระบบของสถำนบรรจุสัตว์น้ ำตำมมำตรกำรควบคุมโรคของ
กรมประมง 
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รายละเอียดการจัดท าคลัสเตอร์เพื่อส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอต่อท่ีประชุม  
 

โรงเพาะฟัก หรือฟาร์มอนุบาล และฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม  
แจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจรับรอง 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดในพื้นที่  
สุ่มตัวอย่างตรวจเชื้อก่อโรคตามท่ีกรมประมงประกาศก้าหนด 

ผ่าน 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด (กพจ.) 

ประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์ กพจ.  

ตรวจติดตำมเฝ้ำระวังทุก 6 เดือน  

ไม่ผ่าน ผ่าน 

คงรายชื่อบน
เว็บไซต์ 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกรมประมงใน
พ้ืนที่ แจ้งรายชื่อให้เจ้าหน้าที่ กพจ. เพ่ือ
ด้าเนินการระงับการส่งออกกุ้งก้ามกรามมี

ชีวิตเพ่ือบริโภคไปต่างประเทศ 

ไม่ผ่าน 

โรงเพำะฟักและอนุบำล หรือโรงอนุบำลและฟำร์ม 
ต้องปรับปรุงให้ได้ตำมเกณฑ์  
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