ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์นั้า
พ,ศ. ๒<£<£๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงและ
รวบรวมสัตว์นํ้าสำหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง พ.ศ. ๒๔๔๗ ให้เหมาะสมและมืประสิทธํภาพยิ่งขึ้น เพื่อส่งเส'ริม
เกษตรกรผู้มีอาขีพเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ประสงค์ขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก
อาสัย อำนาจตามความในมาตรา ๗0 แห่ง พระราขบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราขการแผ่น ด้น
พ.ศ.๒<£๓๔ และที่แก้ใขเพื่มเติม กรมประมงจืงออกระเบียบกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัตสำหรับการขึ้นทะเบียน
สถานประกอบการส่งออกสัตว์นํ้าไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออก
สัตว์'ป้า พ. ศ. ๒๔๔๗ *
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใข้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเสิก ระเบีย บกรมประมงว่า ด้ว ยการขึ้น ทะเบีย นสถานที่เพาะเลี้ย งและรวบรวม
สัตว์นํ้าสำหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง พ.ศ. ๒๔๔๗
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ สัต ว์น ํ้า ” หมายความว่า สัตว์นํ้าตามพระราขบัญ ญัต ิก ารประมง พ.ส. ๒๔๙๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ทึ๋ใด้มาจากการเพาะพันธุหรือรวบรวมมาจากแหล่งธรรมชาติ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงพรรณไม้นํ้า
“ สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่เพาะพัน ธุส ัต ว์น ํ้า สถานที่อ บุบ าลสัต ว์น ํ้า
หรีอสถานที่เลี้ยงสัตว์บํ้าเพื่อการส่งออก (สอ. ๓) ไม่ว่าสัตว์นํ้านั้นจะมาจากการเพาะพันธุหรือรวบรวมมาจาก
แหล่งบํ้าธรรมขาติ และให้หมายความรวมถึง สถานที่ร วบรวม หรือสถานที่พักบรรจุเพื่อการจำหน่ายสัตว์บ ํ้า
เพื่อการส่งออก (สอ. ๔) นั้นด้วย
“ สำนักงานประมงจังหวัด” ไห้หมายความรวมถึง ส่วนประมงกรุงเทพมหานครด้วย
“ พนัก งานเจ้าหน้า ที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราขการ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากกรมประมงที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงนั้าจีด สำนักวิจัยและ
พัฒนาประมงขายฝืง และสำนักงานประมงจังหวัด
“ ผู้ต รวจประเมน” หมายความว่า. ข้าราขการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากกรมประมงที่ป ฏิบ ัต ิงานในศูน ย์ว ิจ ัย และพัฒ นาประมงนํ้า จืด ศูน ย์วิจัยและพัฒ นาประมงขายฝืง
สถาบันวิจัยสัตว์นํ้าสวยงามและพรรณไม้นํ้า สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นั้าจืด สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์นํ้าจืด
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์นํ้าขายส์ง และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่กรมประมงประกาศกำหนด
“ นายทะเบีย น” หมายความว่า ประมงจัง หวัด หรือผู้อำนวยการส่วนประมงกรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณี

-๒“ หนัง สือ สำคัญ ” หมายความว่า หนัง สือ สำคัญ แสดงการขึ้น ทะเบีย นสถานประกอบการ
เพาะเลี้ย งสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก ตามแบบ สอ. ๓ หรือหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ
รวบรวมสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก ตามแบบ สอ. ๔ แล้วแต่กรณี
“ มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์บํ้า” หมายความว่า มาตรฐานข้อปฏิบัติใบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ให้ถูกสุขอนามัยตามขบีดของสัตว์นํ้าพื่กำหนดไว้ตามบัญชีแบบท้าย ๑ หรือตามที่กรมประมงประกาศกำหนด
ข้อ ๕ ให้อ!)บดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้สำนักวิจัยและพัฒนาประมง
บํ้าจืด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงขายฝืง และสำนักงาบประมงจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดขอบบริหารจัดการ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ใบกรณีที่มีบีญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องใบการดำเนินการตามระเบียบนี้ให้อธบดีกรมประมง
เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาหรือวินิจนัยขี้ขาด และอาจกำหนดให้ผ่อนผับการบังคับใข้ส่วนใด ๆ ของระเบีย บนี้
สำหรับกรณีใดกรณีหนึ่งก้1ด้ การวินิจนัยขึ้ขาดของอธํบดีกรมประมงให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
การยื่นดำขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ

ข้อ ๖ ผู้ยื่บคำขอต้องมีคุณสมบัดและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ตากว่า ๑๘ ป็บริบุรณี
(๒) กรณีผู้ฃอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก (สอ. ๓) ต้อง
เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์บํ้า (ทบ. ๑) ส่วนผู้ขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการรวบรวม
สัต ว์บ ํ้า เพื่อ การส่ง ออก (สอ. ๔) ต้อ งเป็น ผู้ท ี่ไ ด้ข ึ้น ทะเบีย นผู้ป ระกอบการด้า นการประมง (ทบ. ๒) ไว้กับ
กรมประมงแล้ว
(๓)ไม่เคยต้องคำพิพากษาถืงที่สุดวำได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารราขการ
ตามระเบีย บฉบับ นี้ เว้นแต่คดีถืงที่สุดว่าผู้ยื่บดำขอไม่มีความผิดตามฟ้อง ใบกรณีผู้ยื่บคำขอเคยต้องคำพิพากษา
ถืงที่สุดว่าได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารราชการตามระเบียบนี้ ผู้ยื่บคำขอนั้นจะสามารถยี่
คำขอได้อีกเมื่อพ้นกำหนด ๖ เดือน นับแต่วันที่คำพิพากษาในคดีนั้นถืงที่สุด
ข้อ ๗ ผู้ท ี่ป ระสงค์จ ะขอรับ หนัง สือ สำคัญ ให้ย ื่น คำขอตามแบบ สอ. ๑ ท้า ยระเบีย บนี้
ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดท้องที่ที่สถานประกอบการส่งออกสัตว์นํ้านั้นตั้งอยู่
๗.๑ กรณีผ ู้ป ระกอบการมีค วามประสงค์ข อรับ หนัง สือ สำคัญ แสดงการขึ้น ทะเบีย นสถาน
ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก (สอ. ๓) ต้องแบบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สำเนาบัตรประจำคัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์บํ้า (ทบ. ๑)
(๒) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แบบสำเนาบัตรประจำคัวประขาซนหรือสำเนาบัตรประจำคัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐและสำเนาทะเบียนบ้าน
(๓) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐาน
(๓.๑) สำเนาหนัง สือ รับ รองการจดทะเบีย นนิต ิบ ุค คลชึ๋ง ออกให้ไ ม่เ กิน ๙0 วับ
นับแต่วันที่ออกหนังสือดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น
(๓.๒)สำเนาบัตรประจำคัวประขาซนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพ้นนิติบุคคลนั้น

-๓'
(๔) กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอหรือดำเนินการแทน ให้แนบหลักฐาน
(๔.๑) หนังสือมอบอำนาจ
(๔.๒) ส์าเนาบัตรประจำตัวประขาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
(๔) สำเนาใบรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ตามบัญชีแนบท้าย ๑ หรือที่จะประกาศ
เพิ่มเติม ที่ยังใม่หมดอายุการรับรอง
(๖) แผนผังแสดงรายละเอียดภายในของสถานประกอบการ
(๗) แผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถานประกอบการ
๗.๒ กรณีผ ู้ป ระกอบการมีค วามประสงคํฃ อรับ หนัง สือ สำคัญ แสดงการขึ้น ทะเบีย นสถาน
ประกอบการรวบรวมสัตว์นํ้าเพิ่อการส่งออก (สอ. ๔) ต้องแบบเอกสารหลักฐาน ตังต่อ'โปบี้
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ. ๒)
(๒ )กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประขาขนหรือสำเนาบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐและสำเนาทะเบียนบ้าน
(๓) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐาน
(๓.๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลขึ้งออกให้ไม่เก้น ๙๐ รับนับแต่วันที่
ออกหนังสือตังกล่าวพร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนบ
(๓.๒)สำเนาบัตรประจำตัวประชาขนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
(๔) กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอหรือดำเนินการแทน ให้แบบหลักฐาน
(๔.๑) หนังสือมอบอำนาจ
(๔.๒) สำเนาบัตรประจำตัวประขาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
(๔) แผนผังแสดงรายละเอียดภายใบของสถานประกอบการ
(๖) แผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถานประกอบการ
ข้อ ๘ เมึ๋อ ไต้ร ับ คำขอตามข้อ ๗ ให้พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ผ ู้ร ับ คำขอตรวจสอบความถูก ต้อ ง
ครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมคำขอนั้นและให้ดำเนินการ ตังนี้
(๑) หากเห็บว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คีบคำขอกับเอกสารหลักฐานและแจ้งผู้ยื่บคำขอทราบ
เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องและยื่นใหม่ต่อไป
(๒) หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งผู้ตรวจประเนิบ ขึ้งมีหน้าที่รับผิดขอบประจำท้องที่
จังหวัดนั้น

หมวด ๒
การตรวจประเนินสถานประกอบการ
ข้อ ๙ ให้ผู้ตรวจประเนินดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ตังนี้
๙.๑ กรณีส ถานประกอบการเพาะเลี้ย งสัต ว์น ั้า เพื่อ การส่ง ออก (สอ. ๓) ให้ผ ู้ต รวจประเนิน
ตรวจสอบระบบบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคสัตว์นั้า รวมทั้งสุ่มตัวอย่างสัตว์นั้าตามขนิดของสัตว์
นํ้าในบัญชีแนบท้าย ๓ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติม นำส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสุขภาพสัตว์นํ้า
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๙.๒ กรณีส ถานประกอบการรวบรวมสัต ว์บ ํ้า เพื่อ การส่งออก (สอ. ๔) ให้ผ ู้ต รวจประเมิน
ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรฐานสถานประกอบการส่ง ออกสัต ว์น ั้า ตามบัญ ชีแ นบท้า ย เ£)
และสุ่มตัวอย่างสัตว์บํ้าตามชนิดของสัตว์บํ้าในบัญชีแบบท้าย ๔ หรือที่จะประกาศเพื่มเติม นำส่งห้องปฏิบัติการ
เพื่อตรวจสุขภาพสัตว์นํ้า
ข้อ ๑๐ กรณีพบว่าสถานประกอบการใมใต้มาตรฐานให้ผู้ตรวจประเมินแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่น
คำขอทราบถึง ข้อ บกพร่อ งที่ใ ม่เ ป็น ใปตามมาตรฐานการส่ง ออกสัต ว์น ํ้า เพื่อ ทำการแก้ไ ขหรือ ปรับ ปรุง
และกำหนดการตรวจสถานประกอบการส่งออกสัตว์นํ้าใหม่ในเวลาอันสมควร
ข้อ ๑ ๑ ให้ผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงาบผลการตรวจประเมินสถานประกอบการส่งออกสัตว์นํ้า
ตามแบบ สอ. ๒ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเสนอต่อบายทะเบียน
กรณีผลการตรวจประเมินเป็นไปตามมาตรฐานการส่งออกสัตว์บํ้า ให้นายทะเบียนออกหนังสือ
ส์าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก ตามแบบ สอ. ๓ หรือหนังสือ
สำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก ตามแบบ สอ. ๔ ท้า ยระเบีย บนี้
แล้วแต่กรณี โดยมีการออกเลขทะเบียนตามหลักการในบัญชีแนบท้าย ๔
กรณีที่ใม่รับรองให้บายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่บคำขอทราบ พร้อมแสดงเหตุผล

หมวด ๓
การออกหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ
ข้อ ๑ ๒ ให้นายทะเบียนเป็นผู้ลงนามและประทับ ตรากรมประมงในหนังสือสำคัญแสดงการขึ้น
ทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์นํ้า
ข้อ ๑๓ หนัง สือ สำคัญ ที่อ อกให้ต ามระเบีย บนี้ใ ห้ม ีอ ายุ ๓ ปี นับ แต่ว ัน ออกหนังสือ สำคัญ
และสามารถขอต่ออายุออกไปใต้ครั้งละไม่๓ บ ๓ ปี โดยให้นับอายุต่อจากวับหมดอายุของหนังสือสำคัญฉบับเดิม
การขอต่ออายุหนังสือสำคัญ ตามวรรคแรก ให้ยื่นคำขอต่อพนักงาบเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน
ประมงจังหวัดใบเขตท้องที่ก่อนวับหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วับ โดยให้แบบสำเนาหนังสือสำคัญ ฉบับเดิมมา
พร้อมกับคำขอ
เมื่อใต้ยื่นคำขอต่ออายุหนังสือสำคัญตามวรรค ๒ แล้ว และบายทะเบีย นอังมิไต้ออกหนังสือ
สำคัญฉบับใหม่ ให้หนังสือสำคัญที่ออกให้ฉบับก่อนยังมีผลใช้ไต้จนกว่าจะไต้รับแจ้งว่าไม่ต่ออายุให้
การยื่นต่ออายุหนังสือสำคัญก่อนวันที่หนังสือสำคัญหมดอายุ ให้ใข้เลขทะเบียนเดิม และให้นำ
ความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งระเบียบนี้มาใช้บังคับในการต่ออายุหนังสือสำคัญโดยอนุโลม ทั้งนี้ การจะยกเว้น
วิธีการห่รือหลักเกณฑ์ใบข้อใดเพื่อความสะดวกในการต่ออายุหนังสือสำคัญให้เป็นไปตามประกาศกรมประมง
กรณียื่นคำขอต่ออายุหนังสือสำคัญหลังจากหนังสือสำคัญหมดอายุ และยังประสงค์เป็นผู้ใต้รับ
หนังสือสำคัญ ให้ผู้นั้นยื่นคำขอหนังสือสำคัญใหม่ และให้นายทะเบียนออกหนังสือสำคัญโดยใช้เลขทะเบียนใหม่
ข้อ ๑ ๔ ให้น ายทะเบีย นรายงานการออกหนัง สือ สำคัญ หรือ การพัก ใช้ห นัง สือ สำคัญ
หรือการเพิกถอนหนังสือสำคัญให้สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์นํ้าจืดทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

-๕หมวด ๔
การควบคุมและการตรวจติดตาม
ข้อ ๑๕ ผู้ไต้รับหนังสือสำคัญต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข คังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานประกอบการส่งออกสัตว์นํ้า ตาม
บัญชีแนบท้าย ๑ หรือบัญชีแบบท้าย ๒ แสัวแต่กรณี
(๒) รนยอมให้ผ ู้ต รวจประเมิน เข้า ตรวจระบบบับ ทิก ข้อ มูล พี่เกี่ย วข้อ งกับ การควบคุม โรค
หรือตรวจสถานประกอบการ แล้วแต่กรณี รวมทั้งสุ่มตัวอย่างสัตว์บั้าพี่อยู่ในสถานประกอบการบั้นเพี่อตรวจ
สุขภาพในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพี่อทำการตรวจประเมินสถานประกอบการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของการรับรองตามระเบียบนี้
(๓) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจประเมินในการติดตามตรวจสอบสถานประกอบการ
(๔)ให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสถานประกอบการ ตามพี่ผู้ตรวจประเมินร้องขอ
ข้อ ๑๖ ให้ผ ู้ต รวจประเมิน เข้า ตรวจระบบบัน ทิก ข้อ มูล พี่เ กี่ย วข้อ งกับ การควบคุม โรค
หรือ ตรวจสถานประกอบการ แล้วแต่ก รณี รวมทั้ง สุ่ม ตัว อย่า งสัต ว์บ ั้า พี่อ ยู่ใ นสถานประกอบการบั้น โดย
ระยะเวลาใบการเข้า สุ่ม ตรวจ ขึ้น อยู่ก ับ ขนดของสัต ว์บ ั้าและโรคพี่ต รวจสอบ รวมทั้ง ผลการประเมิน สถาน
ประทอบการ ตานบัญชีแนบห้าย ๓ ๔ และ ๖
ข้อ ๑๗ ในกรณีตรวจพบว่าผู้ไต้รับหนังสือสำคัญมิไต้ปฏิบัติตามมาตรฐานสถานประกอบการ
ส่งออกสัตว์^พี่กำหนดตามระเบียบนี้โห้ผ ู้ตรวจประเมินรายงานผู้บังคับบญขาเพี่อเสนอให้บายทะเบีย นทราบ
และให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเตือนผู้รับหนังสือสำคัญให้ปรับปรุง แกัIขข้อบกพร่อง โดยกำหนดระยะเวลาใน
การปรับปรุงแก้Iขตามพี่เห็นสมควร
ข้อ ๑๘ นายทะเบียนอาจสังพักใข้หนังสือสำคัญขึ่งไต้ออกให้แก่ผู้รับหนังสือสำคัญได้ไนกรณีพี่
ผู้รับหนังสือสำคัญไต้รับหนังสือแจ้งเตือนตามข้อ ๑๗ ไม่ทำการปรับปรุง แก้ไข ภายใบเวลาพี่กำหนด จนกว่าจะ
ดำเมินการแก้!ขให้แล้วเสร็จ
ข้อ ๑๙ นายทะเบียนอาจลังเพิกถอนหนังสือสำคัญขึ้งไต้ออกให้แก่ผู้รับหนังสือสำคัญไต้ในกรณี
ตังต่อไปนี้
(๑) ผู้รับหนังสือสำคัญยบยอมให้ผู้อี่บกระทำการแอบอ้างหรือนำหนังสือสำคัญตามระเบียบนี้
ไปไข้ประโยขบโดยมีขอบหรือโดยไม่สุจรืต
(๒) มีค ำพิพ ากบาถืง พี่ส ุด ว่า ผู้ร ับ หนัง สือ สำคัญ หรือ ตัว แทนมีค วามผดเกี่ย วกับ เอกสารตาม
ระเบีย บนี้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๐ สถานประกอบการส่งออกสัตว์บํ้าพี่ไต้รับการรับรองตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
ขึ้นทะเบียนสถานพี่เพาะเลี้ยงและรวบรวมสัตว์บั้าสำหรับส่งออกเพี่อการเพาะเลี้ยง พ.ศ, ๒๕๔๗ ขึ้งออกให้ก่อน
วันพี่ระเบียบฉบับนี้ใข้บังคับให้คงยังใข้!ต้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ

-๖บรรดาคำขอต่าง ๆ ที่ไ ด้ย ื่น ไว้ก่อนวันที่ระเบีย บฉบับนี้มีผ ลใข้บังคับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
คำเนํนการตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงและรวบรวมสัตว์นํ้าสำหรับส่งออก
เพี่อการเพาะเลี้ยง พ.ศ. ๒๕๔๗

ประกาศ ณ วันที่ cno มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

f~7
(นายนิวต
ั ิ ชุธม
ี ข
ี ย
ั ถุa)
อธิบดีกรมประม*

สอ. ๑
คำขอรับหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์นํ้า

เขียนที่..........................................................
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ............
๑. ข้าพเจ้า........................................................................................................................................
๑.๑ 0

เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ....................

อายุ............................ ...ปี

อยู่บ้านเลขที่................ ตรอก / ซอย....................................... ถนน................................ หมู่ที่.............
ตำบล / แขวง................................................... อำเภอ / เขต..................................... ...........................
จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย.์ ......................................................
เลขหมายโทรศัพท์.................................................... .เลขหมายโทรสาร................................................
บัตรประจำตัวประขาซนเลขที่...............................................................................................................
ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เลขที่............................... ออกให้ ณ อำเภอ / เขต....................................
จังหวัด........................... . ขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์นํ้าซื่อ.........................................
ตั้งอยู่เลขที่.

ตรอก / ซอย................

หมู่ที่........... ตำบล / แขวง

ถนน..........................................................
อำเภอ / เขต..................................................

จังหวัด.................................................................... รหัสไปรษณีย.์ ......................................................
เลขหมายโทรศัพท์..................................................... เลขหมายโทรสาร...............................................
๑.๒ 0

เป็นนิติบุคคลประเภท.............................................................................................

จดทะเบียนเมื่อ............................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล...................................................
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่

ตรอก / ซอย.....................................ถนน..........................................

หมู่ท ี่........... ตำบล / แขวง

อำเภอ / เข ต..................................................

จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................................
เลขหมายโทรศัพท์..................................................... เลขหมายโทรสาร...............................................
โดยมี...............................................................................................เป็นผู้มีอำนาจลงซื่อผูกพันนิติบุคคล
สัญขาติ............................ อายุ

...ปี

อยู่บ้านเลขที่

ตรอก / ซอย...............................

ถนน........................หมู่ที่............... ตำบล / แขวง............................ อำเภอ / เขต............................
จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................................
เลขหมายโทรศัพท์...................................................เลขหมายโทรสาร..................................................
ขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์นํ้าซื่อ................................................................ (................
ตั้งอยู่เลขที.่ .................ตรอก / ซอย................................... .ถนน..........................................................
หมู่ท .ี่ .......... ตำบล / แขวง

อำเภอ / เข ต ..................................................

จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................................
เลขหมายโทรศัพท์........................................................ เลขหมายโทรสาร............................................
๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียน
๒.๑ 0

สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก (สอ. ๓)

□ ขอขึ้นทะเบียนใหม่

□ ขอต่ออายุทะเบียน

□

กุ้ง....................................................................................................................

□

ปลา................................................................................. ...............................

□

ปลาสวยงาม ระบุ..............................................................................................

□

กบ
๑

สอ. ๑
□

จระเข้

□

ตะพาบนํ้า

□

อื่นๆ ระบุ.

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ คือ
๒.๑.๑ □

สำเนาบัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (ทบ. ๑)

๒.๑.๒ □

กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเบีนบุคคลธรรมดา
□

สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
Q สำเนาทะเบียนบ้าน
๒.๑.๓ □

กรณีผู้ฃอขึ้นทะเบียนเนินนิติบุคคล
□

สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดทั้งซื่อ

กรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคล
ซึ่งออกมาแล้วไม่เกินสามเดือน
Q สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล
๒.๑.๔ □

๖.ร).๕ □

๒.๑.๖ □

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอหรือดำเนินการแทน
□

หนังสือมอบอำนาจ

□

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซบของผู้มอบอำนาจ

□

สำเนาบัตรประจำตัวประขาซนของผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาใบรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ได้แก่
□ สำเนา GAP เลขที่..

หมดอายุวนท.

Q สำเนา Coc เลขที่..

หมดอายุวันที่

□

หมดอายุวันที่

สำเนา มกษ. เลขที่

แผนผังแสดงรายละเอียดของสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

๒.๑.๗ Q แผนที่แสดงเส้นทางไปสถานประกอบการเพะเลี้ยงสัตว์นํ้า
๒.๑.๘ □ หลักฐานอื่น ๆ ได้แก่..............................................................

๒.๒ o

สถานประกอบการรวบรวมสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก (สอ. ๔)

□ ขอขึ้นทะเบียนใหม่

□ ขอต่ออายุทะเบียน

๒

สอ. ๑
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ คือ
๒.๒.๑ □

สำเนาบัตรประจำตัวผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ. ๒)

๒.๒.๒ Q กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
□

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
□
๒.๒.๓ □

สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีผู้ฃอขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล
Q สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดทั้งซื่อ

กรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคล
ซึ่งออกมาแล้วไม่เกินสามเดือน
Q สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล
๒.๒.๔ □

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอหรือดำเนินการแทน
Q หนังสือมอบอำนาจ
□

สำเนาบัตรประจำตัวประขาขนของผู้มอบอำนาจ

□

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้รับมอบอำนาจ

๒.๒.๕: □

แผนผังแสดงรายละเอียดของสถานประกอบการรวบรวมสัตว์นํ้า

๒.๒.๖ □

แผนที่แสดงเส้นทางไปสถานประกอบการรวบรวมสัตว์นํ้า

๒.๒.๗ □ หลักฮานอื่น ๆ ได้แก่ ................ .......
( ลายมื อซื ่ อ )....... ......... ..........................

ผ้ฃอขึ้นทะเบียน
)

(....... ........... .
ความเห็บเจ้าหน้าที่ผัรับคำขอ
เรียน ประมงจังหวัด...............................................,,

( ลายมือซื่อ

9/0/ o
...........ผรบคาขอ

.... .

(.............. ........ ............ ..........

...)

ตาแหนง.... ............ ............... .

เรียน ผ้อำนวยการ..................... .......
เพื่อโปรดพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการส่งออกสัตว์นํ้าและ/หรือ
ตรวจสอบระบบบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าเพื่อส่งตรวจโรค

( ลายมือซื่อ )... .......................................
)
ตำแหน่ง.......................................,...,.....,........
หมายเหตุ

๑. ให้ใส่เครื่องหมาย

ร

ในซ่อง

0

และ

o

หน้าข้อความที่ต้องการ

๒. กรณีให้ผู้อื่นมายื่นคำขอแทนผู้ฃอขึ้นทะเบียน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจาก
ผู้ฃอขึ้นทะเบียนมาแสดงด้วย
๓

สอ.๒

รายงานผลการตรวจประเมนสถานประกอบการส่งออกสัตว์นา

๑. ชื่อสถานประกอบการ..........................................................................................
๒. ชื่อ- สกุลของผู้ประกอบการ บาย /นางสาว/ น า ง .................................... นามสกุล

๓. เลขทะเบียนสถานประกอบการ
□

ทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก (สอ. ๓) เลขที่...............

□ ทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก (สอ. ๔) เลขที.่ .................
๔. ที่อยู่ผู้ประกอบการ เลข ท ี่.........................หมู่ท ี่...............ถนน............................... .
ตำบล/แขวง.................................... อำ๓ อ /เข ต ........................................ .จังหวัด .
รหัสไปรษณย์ ........................โทรสัพ ท์.......................................... โทรสาร.........
จดหมายรเลกโทรบีค ............................................................................................
๕. ที่ตั้งสถานประกอบการ เลขที่

..................หมู่ท .ี่ ................ ถนน...................

ตำบล/แขวง.................................... อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด
รหัสไปรษณย์.................. ......... .โทรสัพ ท์....................................... โทรสาร.........
จดหมายรเลกโทรบีค ............................................................................. ...............
๖. พิกัดทางภมํศาสตร์ (UTM INDIAN1975) E............................................... N.
๗. เนื้อที่สถานประกอบการ

..................................................................................... ( □ ตารางเมตร □ ไร่)

๘. ตลาดส่งออกสัตว์'นํ้า
□ สหภาพยุโรป

□

สหรัฐอเมรักา

□

ออสเตรเลีย

□

สิงคโปร์

□ ประเทศอื่น ๆ (ระบุ)................................................. ................................................................................
๙. ตลาดภายใบประเทศ (ระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขื้อ)

๙.๑.......
๙ .๒

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

๙.๓.....
...................................................................
๙.๔.............................................................................................................................................................................
๙.๕........................................................................................................................................................................................
๙.๖...........................................................................................................................................

๑

สอ, เอ
๑๐. ประ๓ ทกิจกรรม
๑๐.๑ □

เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ขนดสัตว์,นา

๑๐.๒ □

□ ปลาคาร์พ
□

ปลาทอง

□

ปลาจากธรรมขาติ (ระบุ'ชบิด)....................................................................

□

ปลาจากการเพาะเลี้ยง (ระบุข บิด ).............................................................

□

บุ้ง/ปูจากธรรมขาติ (ระบุข บิด )..................................................................

□

บุ้ง/ปูจากการเพาะเลี้ยง (ระบุข บิด ) ...........................................................

□

อื่น ๆ (ระบุ).............................................................................................

รวบ่รวมสัตว์นํ้า
ขบิดสัตว์,นา

□
□

ปลาคาว์พ
ปลาทอง

□ ปลาจากธรรมชาติ (ระบุขบิด).......
□

ปลาจากการเพาะเลี้ยง (ระบุข บิด ).

□

บุ้ง/ปูจากธรรมขาติ (ระบุข บิด ).....

□

บุ้ง/ปูจากการเพาะเลี้ยง (ระบุขบิด)

□

อื่น ๆ (ระบุ).................................

เร

สอ.๒

ร)ร). รายการตรวจประเมินสถานประกอบการ
๑๑.๑ G รายการตรวจประเมินสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก (สอ. ๓)

ผลการตรวจ
รายการตรวจประเมิน

ข้อกำหนด

๑.

ฯ!ณทึกการเคลื่อนย้ายสัตว์นํ้า

พ้องปฏบํพ

๒.

ฯJบทึกการตายของสัตว์,นาในสถานประกอบการ

8ร1ปฏน้ต๊

๓.

ฯJนทึกสุขภาพของสัตว์นํ้าในสถานประกอบการ

พองปฏํบัพ

๔.

ฯ!เนทึกการใช้ยาและสารเคมีในการฆ่าเชอและ

พ้องปฎํบํพ

สอดคล้อง

ใม,สอดคล้องตาม

ตามเกณฑ์

เกณฑ์

สำหรับ
ผู้ประเมิน

บำบัดโรค

๕. บันทึกการใช้สารเคมีฆ่าเขื้อในนํ้าก่อนใช้ (กรณี

ควรปฎํบํต

ใช้นาจากนหล,งนํ้าธรรมชาติ)
๖. บันทึกการใช้สารเคมีฆ่าเชอในบํ้าก่อนทิ้ง

ควรปฎํน้ต

๗. บันทึกการเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มของเจ้าหน้าที

ควรปฏิใ3ต๊

๘. การเก็บรวบรวมเอกสารจากกรมประมง

ควรปฎํบํต

๙. คู่มีอการบรํหารจัดการสถานประกอบการเพื่อ

ควร'ป/)ใ5ต

น้องกันโรค

ข้อทีควรปรับปรุง

๓

สอ.๒

ภารป.ระเมิมธะแนม
•

ข้อที่ต้องปฏิบัติทั้ง หมด

•

ข้อที่ควรปฏิบัติ

ข้อ

ทั้ง หมด.............. ข้อ

สอดคล้อ ง

ข้อไม่สอดคล้อง

สอดคล้อง..............ข้อ

ข้อ

ไม่สอดคล้อง...........ข้อ

คิด เป็น ร้อ ยละ________________

ผลการพจารผาสฺชอนามัยฟาร์ม

H

ผ,าบ

[ 2 ] ไม่ผ่าน

ขื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ผู้เข้าตรวจประเมน..................................................................................................
ต ำแ ห น ่ง .......................................................................... วัน ที่ต รวจ.............................................
หน่ว ยงาน

..................................................................จ ัง ห ว ัด .................................................

ขื่อ-สกุล ผู้ให้ข้อมูลไนการเข้าตรวจประเมิน.......................................... ..............................................
ตำแหน่งในสถานประกอบการ..........................................................................................................

การให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินผล
ข้อต้องปฏิบัติ ะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
ข้อควรปฏิบัติ ะ แบ่งเป็นระดับคะแนน ดังนี้
สอดคล้อง

มิคะแนนเท่ากบ ๑

ไม่สอดคล้อง

มีคะแนนเท่ากับ ๐

(ริ

สอ.๒

๑๑.๒ □ รายการตรวจประเมินสถานประกอบการรวบรวมสัตว์นาเพื่อการส่งออก (สอ. ๔)

สำหรับ

พลการตรวจ

รายการตรวจประเมน

ขอกาหนด

ค
มาก

ตี

ปาม

ควร

กลาง

ปรับปรง

ประเมน

๑. สภาพแวดล้อมทัว
่ ไปของสถานประกอบการ
๑.๑ มีการกำหนดขอบเขตของสถานประกอบการที่ขัดเจน
๑.๖

ควรปฎิบํพ้

การจัดแบ่งส่วนที่พักอาสัย ห้องอาหาร ห้องสุขาออกจาก
บริเวณสถานประกอบการ

๑.๒.๑ สถานประกอบการรวบรวมสัตว์นํ้าเที่อการเพาะเลี้ยง
๑.๒.๒ *สถานประกอบการรวบรวมสัตว์นํ้าเพื่อการบริโภค

๑ .๓

การเลี้ยงสัตว์ขนํดอึ๋บๆ ในสถานประกอบการ

ควรปฐนํค

พ้องปฎิม่ต๊

สอตคล้อง

ไม่สอตคล้องทาม

ตามเกณฑ์

เกณฑ์

ควรปฎิฟ้ต๊

๒. แหล,งนํ้าทีใ
่ ขัในสถานประกอบการ
๒.๑ นำจากแหล่งนำธรรมขาตํ (แม่นำ ลำคลอง หนอง บง
คลองขลประทาบ)
๒.๑.๑ การพักบํ้าก่อบใขั
๒.๑.๒ การฆ่าเชื้อใบบํ้า

ควรปฏํบพ้
ควรปฎํฟ้ค

๒.๒ นำบาดาล

ควรปฎิฟ้ต๊

๒.๓ นำประปา

ควรปฎิบํต

๒.๔ นำฝน

ควรปฎํบ้พ้

๓. การจัดการบ่อ
๓.® แผนผังสถานประกอบการ/บ่อ (ระบุขื่อ ที่อยู่ และทะเนยน

ควรป{เบ้ค

สถานประกอบการ)
๓.๒ การแยกโขนตามวัตชุประสงค์ของงาน (บ่อพักสัตว์นํ้า บ่อ

ควรปฎํบัต

กักกันโรค บ่อรักษาโรค)
๓.๓ การทำหมายเลขประจำบ่อ

ควรปฎํบ้ต

๓.๔ ความสะอาดของบ่อ

ควรปฎํฟ้ต

๔. วัสดุอป
ุ กรณ์ทใ
่ี ขัใบสถานประกอบการ
๔.๑ การฆ่าเชื้ออุปกรณ์

ควรปฎํนํติ

๔.๒ *การแยกใข้วัสดุอุปกรณ์

พ้องปฎิน้พ

สอตคล้อง

ไม่สอตคล้องตาม

ตามเกณฑ์

เกณฑ์

๕

สอ. ๒
ผลการตรวจ

รายการตรวจประเมน

ข้อกำหนด

ตึ
มาก

๕.

การจัดการต้านอาหาร

ร

ล้าหรับ

ปาน

ควร

กลาง

ป?บปรง

ประน็ณ

ดวรแฐปติ
X

๖. การจัดการระบบนํ้าทิง้

ควรป/]ปติ

๗. การบรรจุ
๗.๑ ความสะอาดของสถานทีบรรจุ

ควรปฎิฟ้ติ

๗.๒ ความสะอาดของอุปกรณ์และภาขนะบรรจุ

ควรปฎิฟต
้ ิ

๗.๓ *ความสะอาดของนํ้าทีใข้ใบการบรรจุ

พ้องป/}ปติ

๗.๔ การเตริยมสัตว์บํ้าก่อนการบรรจุ (การกำจัดปรสิต)

สอคคล้อง

ไม่สอตกล้องตาม

ตาม๓ ณฑ์

เก{นฑ์

สอตคลอง

ไม่สอตคล้องตาม

ตาม๓ณฑ์

เกณห์

ควรปฎํฟต
้ ิ

๘. สุขลักษณะภายใบสถานประกอบการ
๘.๑ ความสะอาด ความเป็นระเบียบภายใบสถานประกอบการ

ควรปฎิปติ

๘.๖ การกำจัดขากปลาตายและขยะภายใบสถานประกอบการ

ควรปฎิฟ้ติ

๙. ระบบบันทกข้อมล
๙.๑* การเคลื่อนย้ายสัตว์นํ้า (แหล่งทีมา แหล่งปลายทาง)

พ้&ปฎํปติ

๙.๒* การตายของสัตว์นำภายในสถานประกอบการ

พ้องป/]ปติ

๙.๓* สุขภาพของสัตว์นํ้าภายในสถานประกอบการ

พ้องป/)ปติ

๙.๔* การ,ใข้ยาและสารเคมีในการฆ่าเขื้อและบำบัด’โรค

พ้องป/]ปติ

๙.๕ การใข้สารเคมีฆ่าเขึ๋อใบบํ้าก่อนใข้ (กรณีใข้นํ้าจากแหล่งบํ้า

ควรปฎํฟ้ติ

ธรรมขาติ)
๙.๖ การใข้สารเคมีฆ่าเขึ๋อในนำก่อนทิ้ง

ควรป/]ปติ

๙.๗ การเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มของเจ้าหน้าที่

ควรปฎิปติ

๙.๘ การเก็บรวบรวมเอกสารจากกรมประมง

ควรป/]ปติ

๙.๙ ค่มีอการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อบีองกันโรค

ควรปฎํปต
๋ ิ

K

/
/
/

ข้อทีควรปรับปๅ(ง

๖

สอ.๒

การประเมนคะแบน
•

ข้อที่ต้องปฏํบ้ต

ทั้งหมด ....

ข้อ

สอดคล้อง

ข้อ

ไม่สอดคล้อง

•

ข้อที่ควรปฎํบ้ต

ทั้งหมด ....

ฃ์อ

ดิมาก

ข้อ

ดี

ปานกลาง

. ข้อ

ควรปรับปรุง.

...ข้อ

ข้อ

ข้อ

ดีดเป็นร้อยละ ........

ผลการทจารผาสุจร!งมัย ฟาร์ม

I

I

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ชีอ-สกุลเจ้าหน้าที่ผู้เข้าตรวจประเมิน

ตำแหน่ง .....................................

วับที่ตรวจ

หน่ว ยงาน.....................................

จ่งหวิด

ชีอ-สกุล ผู้ไห้ข้อมูลในการเข้าตรวจประเมิน

ตำแหน่งในสถานประกอบการ ................

การให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินผล
ข้อต้องปฎํบ้ต ะ ต้องผ่านเกณห์การประเมินทุกข้อ
ข้อควรปฎํบ้ต ะ แบ่งเป็นระดับคะแนน ดังน ี้
ดมาก

มีคะแนนเท่ากับ ๓

ดี

มีคะแนนเท่ากับ ๒

ปานกลาง

มีคะแนนเท่ากับ ๑

ควรปรับปรุง

มีคะแนนเท่ากับ o

****************

๗

สอ.๒

๑๒. ผลการตรวจสุขภาพสัตว์บา้ํ ใบห้องปฏิบ้ตก
๊ าร
□

ป๓
๑. ผลการตรวจปรสิต

□ ผ่าน

□

ใม่ผ่าน

(เอกสารแนบที.่ .. ...... )

๒. ผลการตรวจโรค....... .

□

ผ่าน

□

ไม่ผ่าน

(เอกสารแบบที.่ ... ...... )

๓. ผลการตรวจโรค ...................... .

□ ผ่าน

□

ไม่ผ่าน

(เอกสารแนบที่..... ...... )

๔. ผลการตรวจโรค ....................................

□ ผ่าน

□

ไม่ผ่าน

(เอกสารแนบที่..... ...... )

๔. ผลการตรวจโรค ............... .

□ ผ่าน

ม

ไม,ผ่าน

(เอกสารนนบที.่ .... ...... )

๖. ผลการตรวจโรค............................

□

ผ่าน

□

ไม่ผ่าน

(เอกสารนบบที.่ ... ...... )

□ ผ่าน

□

ไม1ผ่าน

(เอกสารแบบที.่ ...

□

ผ่าน

ท

ไม่ผ่าน

(เอกสารแบบที่....

๓. ผลการตรวจโรค ..................... .

□ ผ่าน

□

ไม่ผ่าน

(เอกสารแบบที.่ ... .... )

๔. ผลการตรวจโรค............... ......

□ ผ่าน

□

ไม,ผ่าน

(เอกสารแบบที่.... ....)

๔. ผลการตรวจโรค ....................................

□

ผ่าน

□

ไม่ผ่าน

(เอกสารแบบที.่ ... ....... )

๖. ผลการตรวจโรค.........................

□

ผ่าน

อ

ไม่ผ่าน

(เอกสารแบบที่.... ....... )

๑. ผลการตรวจลักษณะของโรคด้วยสายตา

□

ผ่าน

□

ไม่ผ่าน

(เอกสารแนบที่.... ....... )

๒. ผลการตรวจโรค ..........................

□

ผ่าน

□

ไม่ผ่าน

(เอกสารแบบที่............)

๓. ผลการตรวจโรค ....................................

□

ผ่าน

□

ไม่ผ่าน

(เอกสารแบบที่... ........ )

๔. ผลการตรวจโรค...... .....................

□

ผ่าน

□

ไม่ผ่าน

(เอกสารแนบที่..

๔. ผลการตรวจโรค ......................... .

□

ผ่าน

□

ไม่ผ่าน

(เอกสารแบบที่.... ......... .)

๖. ผลการตรวจโรค...... ............. .

□ ผ่าน

□

ไม่ผ่าน

(เอกสารแบบที่.... ........ )

๑. ผลการตรวจโรค ................................

□

ผ่าน

□

ไม่ผ่าน

(เอกสารแบบที่.,, ......... )

๒. ผลการตรวจโรค........ ...... ........

□

ผ่าน

□

ไม่ผ่าน

(เอกสารแบบที่

๓. ผลการตรวจโรค.......................

□

ผ่าน

□

ไม่ผ่าน

(เอกสารแบบที่............. )

สัตว์'นํ้าใ'นกสุ่ม Crustaceans
๑. ผลการตรวจปรสิต ...................... .
ผลการตรวจโรค

1

..)

1 สัตว์'นาใ'นกลุ่ม Molluscs

.... )

สัตว์'นาใ'นกสุ่ม Amphibian

.........)

ผูร
้ ายงานผล.................................................

ตำแหน่ง ....................................................
วันที่ ........................................................

******* XXKXXMX* ***

i

«
สอ. ๒

๑๓. สรุปผลการตรวจประเมิน

n ~ j ผ่าน

] ไม่ผา่ น

(“ ผ่าน” หมายถึง ผลการตรวจพ้องผ่านทั้งข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒)

หมายเหตุ

ผ้Vประเมิน/พิจารณา.

ตำแหน่ง ....

วับที่

๙

หนังสิอสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวันํ้าเพี่อการส่งออก
Certification o f Rearing/Producing Aquaculture Establishment fo r Export
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสือฉบับนีเ้ พือ
่ แสดงว่า
Department o f Fisheries, Ministry o f Agriculture and Cooperatives to certify

(ขึอ
้ สถานประกอบการ / Name)

(Address)
ได้รับการขึน
้ ทะเบียนเลขที่ (Register No.)

ออกให้ ณ วันที่

TH

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

Issue date
หมดอายุ วันที่
Expiration date

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

นายทะเบียน
Registrar

/
สอ. ๔

หนังสิอสำคัญ แสดงการขึน
้ ทะเบีย นสถานประกอบการรวบรวมสัต ว์น ํา้ เพีอ
่ การส่งออก

Certification o f Collecting Aquaculture Establishment fo r Export
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสือฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
Department of Fisheries, Ministry o f Agriculture and Cooperatives to certify

L ^ arn.e).

ส .ถ า น ร ะ .ก

.................................. . . . . . ( ท ื่อ ! ย ู่) ....................... ........................................

.......-....-......-........-.-..(Address)
ได้รบ
ั การขึน
้ ทะเบียนเลขที่ (Register No.)

ออกให้ ณ วันที่

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

TH

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

Issue date
หมดอายุ วันที่

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

Expiration date...............................................................

นายทะเบียน
Registrar

บัญ3แนบท้าย ๑
มาตรฐานข้อ ปฏิบ ัต ิใ นการเพาะเลี้ย งสัต ว์น ํ้า ให้ถ ูก สุข อนามัย สำหรับ สถานประกอบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพี่อการส่งออก (สอ. ๓) จำนวน ๒๑ มาตรฐาน ดังน
๑. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติพี่ดีสำหรับการควบคุมโรคสัตว์นํ้าในสถานประกอบการ
(มกษ. ๗๔๒๘ - ๒๔๔๔)
๒. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบ ัต ิท างการเพาะเลี้ย งสัต ว์น ํ้าที่ด ีส ำหรับ ฟาร์ม สัต ว์บ ํ้าจืด
สวยงาม (มกษ. ๗๔๒๖ - ๒๔๔๔)
๓. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าพี่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด
(มกษ. ๗๔๑๗ - ๒๔๔๒)
๔. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าพี่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลานํล
(มกษ. ๗๔๐๔ - ๒๔๔๓)
๔.

มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบ ัต ทางการเพาะเลี้ย งสัต ว์น ํ้าพี่ด ีส ำหรับ ฟาร์ม ปลาสลด

(มกษ. ๗๔๑๘ - ๒๔๔๒)
๖.

มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบ ัต ิท างการเกษตรที่ด ีส ำหรับ ฟาร์ม เพาะพัน ธุแ ละฟาร์ม

อนุบาลสัตว์,นาจืด (มกษ. ๗๔๒๑ - ๒๔๔๓)
๗. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล
(มกษ. ๗๔๒๙ - ๒๔๔๔)
๘.

มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบ ัต ิท างการเพาะเลี้ย งสัต ว์บ ํ้า ที่ด ีส ำหรับ ปลากะพงขาว

(มกษ. ๗๔๑๒ - ๒๔๔๐)
๙.

มาตรฐานสิน ค้าเกษตร การปฏิบ ัต ิท างการเพาะเลี้ย งสัต ว์บ ํ้า ที่ด ีส ำหรับ ฟาร์ม เลี้ย งกุ้ง

ค้ามกราม (มกษ. ๗๔๒๓ - ๒๔๔๔).
๑๐. มาตรฐานสินค้าเกษตร การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอนทรีย์ (มกษ. ๗๔๑๓ - ๒๔๔๐)
๑๑. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิป๋ติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์บํ้าพี่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
(มกษ. ๗๔๐๑ - ๒๔๔๒)
๑๒. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์บํ้าที่ดีสำหรับโรงเพาะฟ้กลูกกุ้ง
ทะเลปลอดโรค (มกษ. ๗๔๑๔ - ๒๔๔๑)
๑๓. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์บํ้าพี่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ย งกุ้งทะเล ะ
การผสิตกุ้งทะเลปลอดโรค (มกษ. ๗๔๑๙ - ๒๔๔๒)
๑๔. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบ ัต ิท างการเพาะเลี้ย งสัต ว์บ ํ้าที่ด ีส ำหรับ ฟาร์มเพาะและ
อนุบาลลูกกุ้งทะเล (มกษ. ๗๔๒๒ - ๒๔๔๓)
๑๔. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิป๋ติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
ระบบชีวภาพ (มกษ. ๗๔๒๔ - ๒๔๔๔)
๑๖. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ย งสัตว์นํ้าที่ดีส ำหรับฟาร์มเลี้ย งนุม้า
และฟาร์มเลี้ยงนุทะเล (มกษ. ๗๔๒๗ - ๒๔๔๔)
๑๗. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบ ัต ิท างการเลี้ย งสัต ว์น ํ้าที่ด ีส ำหรับ หอยเป๋าอื้อ (มกอช.
๗๔๑๖ - ๒๔๔๑)

๑

I

๑๘. มาตรฐานการปฎินัตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์บํ้าที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้า ตามระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบ้ตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์นํ้า (จี เอ
พี) พ.ศ. ๒<£<£๓
๑๙. มาตรฐานการปฎํบีตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุและอนุบาลสัตว์
บํ้า ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฎบีตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดีสำหรับการ
ผลิตสัตว์บํ้า (จี เอ พี) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๐. มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มการผลิตตามมาตรฐานโค้ด ออฟ คอบด้ค (Code of
Conduct) หรัอ จี โอ ซี (CoC) ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มี
การผลิตตามมาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code o f Conduct) หรอ จี โอ จี (CoC) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๑. มาตรฐานโรงเพาะพีกอนุบาลกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code
o f Conduct) หรือ จี โอ จี (CoC) ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอใบรับรองโรงเพาะพีกอนุบาลกุ้ง
ทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค้ด ออฟ คอบดัค (Code o f Conduct) หรือ จี โอ จี (CoC) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒

บัญข้แบบท้าย ๒
มาตรฐานข้อปฏิ'บติใบการเพาะIลี้ยงสัตว์นํ้าให้ถูกสุขอนามัยสำหรับสถานประกอบการรวบรวม
สัตว์บํ้าเพื่อการส่งออก (สอ, ๔)

๑. มาตรฐานสถานประกอบการรวบรวมสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก

๑

บัญชีแนบท้าย 3
กๆรส่มเก็บตัวอย่างสัตว์นํ้าจๆกลถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก (ฝีอ. 3)
ชนิดโรคที่ตรวจ

ความถี่ในการส่ม

(เทคนิคการตรวจโรค)

ตัวอย่า ง/ปี

1. SVC (Cell culture)

อย่างน้อย 2 ครัง

จำนวนตัวอย่าง

ชนิดสัตว์นํ้า

67 ตัว

1. ปลาคาร์พ (Cyprinus carpio)
2. ปลาไน (Cyprinus carpio)
3. ปลาตะเพียนเทศ (Carassius carassius)
4. ปลาทอง (Carassius auratus)
5. ปลาลิ่น (Hypophthalmichthys m oiitrix)
6. ปลาซ่ง (Aristichthys nobiiis)
7. ปลาเฉา (ctenopharyngodon ideita)

2. IPN (Cell culture)

อย่างน้อย 2 ครัง

67 ตัว

1. ปลาคาร์พ (Cyprinus carpio)
2. ปลาไน (Cyprinus carpio)
3. ปลาตะเพียนเทศ (Carassius carassius)
4. ปลาทอง (Carassius auratus)
5. ปลาลิ่น (Hypophthalmichthys m oiitrix)
6. ปลาซ่ง (Aristichthys nobiiis)
7. ปลาเฉา (Ctenopharyngodon idella)
8. ปลาปอมปาดัวร์ (Red discus; Symphysodon discus)

3. Aeromonas solmonicido

อย่างน้อย 2 ครัง

ปลาทอง (Carassius auratus)

60 ตัว

อย่างน้อย 2 ครัง

1. ปลาคาร์พ (Cyprinus carpio)

60 ตัว

(Bacteria isolation)
4. KHV (PCR)

2. ปลาไน (Cyprinus carpio)

C

(

1

5. Megalocytivirus (PCR)

อย่างน้อย 2 ครั้ง

1. กลุ่มปลาปอมปาตัวร์

60 ตัว

- ปลาปอมปาดัวร์ (Symphysodon discus)
- ปลาปอมปาดัวร์ (Symphysodon
aequifasciotus)
2. กลุ่มปลากิม
- ปลากิมแ,รด (Parosphronemus paludicola)
- ปลากิมสี (Trichopsis pum ila)
- ปลากิม (Trichopsis vittaius)
3. กลุ่มปลาสอด ปลาหางนกยูง
- ปลาหางนกยูง (Poeciiio reticulata)
- ปลามอลลี่ (Poecilia shpenops)
- ปลาเพลตี (Xiphophorous m aculatus)
- ปลาสอด (Xiphophorous helleri)
- ปลาเซลฟ้น
4. กลุ่มปลากระดี่ (กระดี่หม้อ กระตี่แค'ระ กระดี่มุก กระตี่
นางฟ้า)
5. กลุ่มปลาหมอสี
6. ปลาพาราไดซ์ (Macropodus perculari)
7. ปลาเทวดา (Pterophyllm scalare)
8. ปลาออสการ์ (Astronotus ocellatus)
9. ปลาหัวตะกั่ว ปลานีออน
10. ปลากัด (1
B etta spp.)
6. RSIV (PCR)

อย่างน้อย 2 ครัง

I

1. ปลากะพง (Lates calcarifer)

1. ลูกปลาอายุ 1-5 วัน สุ่มประมาณ 5 กรัม

2. ปลาเกัา (Epinephelus spp.)

2. ลูกปลาอายุมากกว่า 5 วัน สุ่ม 60 ตัว

7. VNN (PCR)

อย่างน้อย 2 ครัง

1. ปลากะพง (Lates cotcarifer)

1. ลูกปลาอายุ 1-5 วัน สุ่มประมาณ 5 กรัม

2. ปลาเก๋า (Epinepheius spp.)

2. ลูกปลาอายุมากกว่า 5 วัน สุ่ม 60 ตัว

3. ปลานิล (Oreochromis nitoticus)
8. Ranavirus (Cell culture)

อย่างน้อย 2 ครัง

กบ (Rano spp.)

67 ตัว

9. Crayfish plague (PCR)

อย่างน้อย 2 ครัง

กุ้ง Crayfish นํ้าจืดทุกชนิด

60 ตัว

10. wssv (PCR)

อย่างน้อย 2 ครั้ง

กุ้ง ปู ทุกชนิด

1. ลูกกุ้ง PL1 - PL 15 สุ่มประมาณ 5 กรัม

(กุ้ง ปู ที่รวบรวม

2. กุ้งวัยรุ่น - กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว

จากธรรมชาติ สุ่ม

3. ปู สุ่ม 60 ตัว

4 ครั้ง/ปี)
11. IHHNV (PCR)

อย่างน้อย 2 ครั้ง

1. กุ้งขาว (Penaeus vonnomei)

1. ลูกกุ้ง PL1 - PL 15 ประมาณ 5 กรัม

2. กุ้งกุลาดำ (Penaeus m onodon)

2. กุ้งวัยรุ่น - กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว

3. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenber§ii)
4. กุ้งเชอรี (Neocaridina spp.)
5. กุ้งแคระ (Caridina spp.)
12. YHV (PCR)

อย่างน้อย 2 ครัง

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei)

1. ลูกกุ้ง PL1 - PL 15 ประมาณ 5 กรัม

2. กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)

2. กุ้งวัยรุ่น - กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว

3. กุ้งเชอรี (Neocaridina spp.)
4. กุ้งแคระ (Caridina spp.)

(■

(
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13. TSV (PCR)

อย่างน้อย 2 ครัง

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei)

1. ลูกกุ้ง PL1 - PL 15 สุ่มประมาณ 5 กรัม

2. กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)

2. กุ้งวัยรุ่น - กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว

3. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)

3. ปู สุ่ม 60 ตัว

4. กุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri)
5. กุ้งเชอรี (Neocaridina spp.)
6. กุ้งแคระ (Caridina spp.)
14. IMNV (PCR)

15. M-NV and xsv (PCR)

อย่างน้อย 2 ครัง

อย่างน้อย 2 ครัง

1. กุ้งขาว (Penaeus vannamei)

1. ลูกกุ้ง PL1 - PL 15 ประมาณ 5 กรัม

2. กุ้งกุลาดำ (Penaeus m onodon)

2. กุ้งวัยรุ่น - กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว

กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)

1. ลูกกุ้ง PL1 - PL 15 สุ่มประมาณ 5 กรัม
2. กุ้งวัยรุ่น - กุ้งโต สุ่ม 60 ตัว

16. External parasites (wet

อย่างน้อย 1 ครัง

mount)

(ตรวจทุกครั้งที่สุ่ม

หากมีสัตว์'นํ้าหลาย1
ชนิด ให้สุ่ม 6 ชนิด ๆ ละ

สัตว์น่าทุกชนิด

10 ตัว หากมีไม่ครบ 6 ชนิด ให้เพิ่มจำนวน
สัตว์นํ้าแต่ละชนิดเพื่อให้ได้ 60 ตัว

ตัวอย่าง)

17. Perkinsosis ( PCR,

อย่างน้อย 2 ครัง

60 ตัว

1. หอยแครง (Anadara granosa)
2. หอยตลับ (Meretrix lusoria)

Histopathology)

3. หอยนางรม (Crassostrea betcheri)
4. หอยลาย (Paphia undulate)
5. หอยเป๋าอื้อ (Haliotis asinine, H. diversicolor)

18. Xenohaliotis disease (PCR,

อย่างน้อย 2 ครัง

60 ตัว

หอยเป๋าฮือ (Haliotis asinine, H. diversicolor)

Histopathology)

(

(

19. Aabalone herpes virus

อย่างน้อย 2 ครั้ง

หอยเป๋าฮือ (Haliotis asinine, H. diversicolor)

20. Vibrio choieroe (Bacteria

ฟาร์มจระเข้อย่าง

1. จระเข้ (Crocodylus siamensis)

isolation)

น้อย 2 ครั้ง

2. ตะพาบนํ้า (Pelodiscus sinensis)

60 ตัว

disease (PCR)
ฟาร์มจระเข้
1. เก็บตัวอย่างนํ้าในบ่อเลี้ยง 3 ขวด

ฟาร์มตะพาบนํ้า
อย่างน้อย 4 ครั้ง

2.

เก็บตัวอย่างนั้าในบ่อพักนํ้า 1 ขวด

3.

เก็บอาหารสดของจระเข้ 1 ตัวอย่าง

ฟาร์มตะพาบนํ้า
1. เก็บตัวอย่างนํ้าในบ่อเลี้ยง 4 ขวด
2.

21. Salm onella sp. (Bacteria

อย่างน้อย 4 ครั้ง

ตะพาบนำ (Pelodiscus sinensis)

1. เก็บตัวอย่างนํ้าในบ่อเลี้ยง 4 ขวด

isolation)

22. Crocodile poxvirus (ตรวจ

2. เก็บตัวอย่างนํ้าในบ่อพักนํ้า 1 ขวด
อย่างน้อย 2 ครั้ง

จระเข้ (Crocodylus siamensis)

พินิจด้วยสายตา)
23. Clamydiosis (ตรวจพินิจด้วย

เก็บตัวอย่างนํ้าในบ,อพักนํ้า 1 ขวด

'

อย่างน้อย 2 ครัง

จระเข้ (Crocodylus siamensis)

สายตา)

หมายเหตุ
1. หากสถานประกอบการมีบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าซนิดนั้น ๆ 5 บ่อ ขึ้นไป ให้สุ่มตัวอย่างจาก 5 ปอ แต่หากมีน้อยกว่า 5 บ่อ ให้สุ่มทุกบ่อ จำนวนที่สุ่มจากแต่ละบ่อ ตาม
สัดส่วนของสัตว์นํ้าที่มีในบ่อนั้น ๆ เพื่อรวมกันให้ได้ตามจำนวนที่กำหนด
2. สัตว์นํ้าสวยงามที่เลี้ยงไว้ดูเล่น หอยนํ้าจืดสวยงาม ปลาสวยงามที่ไม่มีความเสี่ยงต่อโรคระบาดในรายการที่เฝืาระวัง เข่น ปลากระเบน ปลาอโรวานา ไม่ต้องสุ่ม
ตัวอย่างแต่ให้ตรวจสุขภาพเบื้องด้นโดยพินิจด้วยสายตา

C

(
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บัญชีแนบท้าย 4
การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น ํ้าจากฝืถานประกอบการรวบรวมสัตว์น ํ้าเพื่อการส่งออก (สอ. 4)

ชนิดโรคที่ตรวจ

ความถีใ
่ นการสุ่มตัวอย่าง/ปี

ชนิดสัตว์นํ้า

(เทคนิคการตรวจโรค)
1. พรรV (PCR)

กุ้ง ปู ที่รวบรวมจากธรรมชาติ

จำนวนตัวอย่าง

กุ้ง ปู ทุกชนิด

60 ตัว

กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)

60 ตัว

1. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)

60 ตัว

สุ่มอย่างน้อย 4 ครั้ง
2. IHHNV (PCR)

กุ้งก้ามกรามที่รวบรวมจาก
ธรรมชาติ สุ่มอย่างน้อย 4 ครั้ง

3. TSV (PCR)

กุ้ง ปู ที่รวบรวมจากธรรมชาติ
สุ่มอย่างน้อย 4 ครั้ง

2. กุ้งฝอย (Macrobrachium ianchesteri)
3. ปูดำ (Scyiia serata)
4. ปูแดง (Sesarma mederi)
5. ปูก้ามดาบ (Uca vocans)

4. MrNV and xsv (PCR)

5. YHV (PCR)

กุ้งก้ามกรามที่รวบรวมจาก

1. กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)

ธรรมชาติ สุ่มอย่างน้อย 4 ครั้ง

2. กุ้งฝอย (Macrobrachium Ianchesteri)

กุงนาจดทรวบรวมจาก

กุ้งนํ้าจืด (Macrobrachium sintangense)

60 ตัว

60 ตัว

ธรรมชาติ สุ่มอย่างน้อย 4 ครั้ง

C

(

1

6. Perkinsosis ( PCR, Histopathology)

หอยที่รวบรวมจากธรรมขาติ
สุ่มอย่างน้อย 2 ครั้ง

1. หอยแครง (Anodoro granosa)

60 ตัว

2. หอยตลับ (Meretrix iusorio)
3. หอยนางรม (Crossostreo belcheri)
4. หอยลาย (Paphia undulate)
5. หอยเป๋าอื้อ (Haliotis asinine, H. diversicolor)

7. Xenohaliotis disease (PCR,
Histopathology)

8. Aabalone herpes virus disease

หอยที่รวบรวมจากธรรมชาติ

หอยเป๋าฮือ (Haliotis asinine, H. diversicolor)

60 ตัว

หอยเป๋าฮือ (Haliotis asinine, H. diversicolor)

60 ตัว

สุ่มอย่างน้อย 2 ครั้ง

หอยที่รวบรวมจากธรรมชาติ
สุ่มอย่างน้อย 2 ครั้ง

(PCR)
9. External parasites (wet mount)

อย่างน้อย 1 ครัง

สัตว์นำทุกฃนิด

(ตรวจทุกครั้งที่สุ่มตัวอย่าง)

หากมีสัตว์นั้าหลายชนิด ให้สุ่ม
6 ชนิด ๆ ละ 10 ตัว หากมีไม่
ครบ 6 ชนิด ให้เพิ่มจำนวนสัตว์
นั้าแต'ละชนิดเพื่อให้ไต้ 60 ตัว

หมายเหตุ
1. สัตว์นั้าฃนิดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ยกเว้น External parasites ในบัญชีแนบท้าย 3 ให้ตรวจสอบหนังสือกำกับการจำหน่ายหรือหลักฐานการซือขาย
สัตว์นํ้าขนิดนั้น ๆ ว่ามาจากสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นั้าเพื่อการส่งออก (สอ. 3)
2. สัตว์นั้าสวยงามที่เลี้ยงไว้ดูเล่น หอยนั้าจืดสวยงาม ปลาสวยงามที่ไม่มีความเสี่ยงต่อโรคระบาดในรายการที่เฝืาระวัง เช่น ปลากระเบน ปลาอโรวานา ไม่ต้องสุ่ม
ตัวอย่างแต่ให้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยพินิจด้วยสายตา

(

2

บัญชีแบบท้าย ๕
การออกเลขทะเปียบสถานประกอบการส่งออกสัตว์บํ้า
เลขทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์นํ้า ขึ้นต้นด้วย “ TH” แล้วตามด้วยตัวเลข ๑๐ หลัก ซี่งมีความหมาย
ดังนี้

10

TH

TH

หมายถึง Thailand

เลขหลักที่ ๑ และ ๒ หมายถึง รหัสจังหวัด (ตารางที่ ๑)
เลขหลักที่ ๓ หมายถึง ประเภทของสถานประกอบการส่งออกสัตว์นํ้า
กำหนดดังนี้
•

เลข ๒ หมายถึง สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก (สอ. ๓)

•

เลข ๓ หมายถึง สถานประกอบการรวบรวมสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก (สอ. ๔)

เลขหลักที่ ๔ หมายถึง ประเภทของสัตว์นํ้า
กำหนดดังนี้
•

เลข ๑ หมายถึง ปลาสวยงามรวมทั้งลูกพันธุ

•

เลข ๒ หมายถึง พันธุปลาทุกชนิดยกเว้นปลาสวยงามรวมถึงลูกพันธุ

•

เลข ๓ หมายถึง พันธุกุ้งรวมถึงลูกพันธุ

•

เลข ๔ หมายถึง หอย

•

เลข ๕ หมายถึง จระเข้

•

เลข ๖ หมายถึง สัตว์'นาอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ใน ๕ ประเภทข้างต้น

เลขหลักที่ ๕ และ ๖ หมายถึง ปีค.ศ. ที่จดทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์นํ้า
เลขหลักที่ ๗ ๘ ๙ และ ๑๐ หมายถึง เลขที่ของสถานประกอบการประเภทนั้น ๆ ที่จดทะเบียนในปี ค.ศ. นั้น

ตัวอย่างที่ ๑
TH

เลขหลักที่ ๑ และ ๒

สถานประกอบการที่ตั้งและจดทะเบียนในกรุงเทพ

เลขหลักที่ ๓

เปีนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก

เลขหลักที่ ๔

ปลาสวยงามรวมทั้งลูกพันธุ

เลขหลักที่ ๕ ๖

จดทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก ปี ค.ศ. ๒๐๐๔

เลขหลักที่ ๗ ๘ ๙ ๑ ๐

เป็นสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก
ลำดับที่ ๑ ในจังหวัดนั้นที่จดทะเบียนในปี ค.ศ. ๒๐๐๔
๑

ตัวอย่างที่ ๒

TH

เลขหลักที่ ๑ และ

สถานประกอบการที่ตั้งและจดทะเบียนในจังหวัดราชบุรี

เลขหลัก ที๓

เปีนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก

เลขหลักที่ ๔

ลุก'พันธุ'ปลา เข่น ปลากะพงขาว

เลขหลักที่ ๔ ๖

จดทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก ปี ค.ศ. ๒๐๐๔

เลขหลักที่ ๗ ๘ ๙ ๑ ๐

เปีนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออกลำดับ
ที่ ๑ ในจังหวัดนั้นที่จดทะเบียนในปี ค.ศ. ๒๐๐๔

ตารางที่ ๑ รหัสจังหวัด
รหัส

ขื่อจังหวัด

รหัส

ขื่อจังหวัด

รหัส

ขื่อจังหวัด

รหัส

ขื่อจังหวัด

รหัส

ขื่อจังหวัด

๑๐

กรงเทพ

๒๖

นครนายก

๔๔

ร้อยเอ็ด

๖๒

กำแพงเพชร

๘๒

พังงา

๑๑

สมทรปราการ

๒๗

สระแก้ว

๔๖

กาฬสินธ์

๖๓

ตาก

๘๓

ภเก็ต

๑๒

นนทบรี

๓๐

นครราชสีมา

๔๗

สกลนคร

๖๔

สโฃทัย

๘๔

สุราษฎรีธานี

๑๓

ปทมธานี

๓๑

บรีรัมย์

๔๘

นครพนม

๖๔

พิษณโลก

๘๔

ระนอง

๑๔

อยธยา

๓๒

สรีนทรี

๔๙

มกดาหาร

๖๖

พิจิตร

๘๖

ขมพร

๑๔

อ่างทอง

๓๓

ศรีสะเกษ

๔๐

เขียงใหม่

๖๗

เพชรบรณ์

๙๐

สงขลา

๑๖

ลพบรี

๓๔

อบลราชธานี

๔๑

ลำพน

๗๐

ราขบรี

๙๑

สตล

๑๗

สิงหับรี

๓๔

ยโสธร

๔๒

ลำปาง

๗๑

กาณจนบรี

๙๒

ตรัง

๑๘

ชัยนาท

๓๖

ชัยภมิ

๔๓

อตรดิตถ์

๗๒

สพรรณบรี

๙๓

พัทลง

๑๙

สระบรี

๓๗

อำนาจเจริญ

๔๔

แพร่

๗๓

นครปธม

๙๔

บีตตานี

๒๐

ขลบรี

๓๙

หนองบัวลำภ

๔๔

น่าน

๗๔

สมทรสาคร

๙๔

ยะลา

๒๑

ระยอง

๔๐

ขอนแก่น

๔๖

พะเยา

๗๔

สมทรสงคราม

๙๖

นราธิวาส

๒๒

จันทบรี

๔๑

อดรธานี

๔๗

เขียงราย

๗๖

เพขรบรี

๙๗

บึงกาฬ

๒๓

ตราด

๔๒

เลย

๔๘

แม่ฮ่องสอน

๗๗

ประจวบคีรีขันธ์

๒๔

ฉะเชิงเทรา

๔๓

หนองคาย

๖๐

นครสวรรค์

๘๐

นครศรีธรรมราช

๒๔

ปราจีนบรี

๔๔

มหาสารคาม

๖๑

อทัยธานี

๘๑

กระบี่

๒

บัญ?แนบท้าย ๖
ระยะเวลาที่กำหบดใบการติดตามตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมสัตว์นํ้าเฟ้อการส่งออก (สอ. ๔)

ระยะเวลาทีร
่ บ
ั รองสถานประกอบการ
เงอบไข
๑ สถานประกอบการที่มีผลการตรวจประเมินฟาร์มได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๐ ขึ้นไป และไม่พบการปนเปีอนของเชื้อโรคใน

สุขอบามัยฟาร์ม

สขภาพสัตว์บ้ํา

๑จ

๑ ปี

๖ เดือน

๖ เดือน

๓ เดือน

๓ เดือน

ตัวอย่างสัตว์นํ้า
๒. สถานประกอบการที่มีผลการตรวจประเมินฟาร์มได้คะแนนร้อยละ ๗๐.๐ - ๗๙.๙ และไม่พบการปนเปีอนของเชื้อโรค
ในตัวอย่างสัตว์นํ้า
๓. สถานประกอบการที่มีผลการตรวจประเมินฟาร์มได้คะแนนร้อยละ ๖๐.๐ - ๖๙.๙ และไม่พบการปนเปีอนของเชื้อโรค
ในตัวอย่างสัตว์นํ้า
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

๔. สถานประกอบการที่มีผลการตรวจประเมินฟาร์มได้คะแนนตากว่าร้อยละ ๖๐.๐ หรือพบการปนเปีอนของเชื้อโรคใน
ตัวอย่างสัตว์นํ้า

ฃึนอยู่กับระดับคะแนน

๔. สถานประกอบการทีรวบรวมสัตว์นำกลุ่ม crustacean สวยงามจากธรรมชาติ

๓ เดือน

ของผลการตรวจ
ประเมินฟาร์ม
๓ เดือน

๖. สถานประกอบการที่พบสัตว์นํ้าที่ปนเปีอนปรสิตประเภทตัวอ่อนของพยาธิใบไม้
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๓ เดือน

