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1. ค ำน ำ 
กรมประมงมีการควบคุมการผลิตสินค้าสัตว์น้้าให้ได้คุณภาพ โดยมีการพัฒนาและ     

ให้การรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (GAP/CoC) 
และการรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูปโรงงานผลิต (GMP, HACCP) ตลอดสายการผลิต เพ่ือสร้างโอกาส
ในการแข่งขันในตลาดโลก เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ซึ่งกรมประมงมีกิจกรรมตรวจติดตาม 
เฝ้าระวังสารตกค้างในสัตว์น้้ า ภายใต้แผนการตรวจติดตามสารตกค้างของประเทศ (RMP)              
โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าเพ่ือตรวจสอบสารตกค้าง Nitrofurans และ Chloramphenicol ต่อมา 
ปี พ.ศ. 2545 กรมประมงด้าเนินการตรวจติดตามสารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้้าเพิ่มเติมอีก 2 ชนิด  
คือ Oxytetracycline และ Oxolinic acid ปี พ.ศ. 2549 ได้ด้าเนินการตรวจติดตามสารตกค้างเพ่ิมเติม  
1 ชนิด  Malachite green และอนุพันธ์ Leuco-malachite green และปี พ.ศ. 2557 สหภาพยุโรป 
ขอให้ประเทศไทยตรวจสารตกค้างเพิ่มเติมในกลุ ่ม Anthelmintics และ Anticoccidial รวมทั ้ง 
Amoxicillin ในกลุ่มยา B1 (Antibacterial Substances) และCrystal violet  และอนุพันธ์ Leuco crystal violet  
ในกลุ่มยา B3e (DYES) และในปี  พ.ศ. 2558 ประเทศไทยตรวจสารตกค้างเพิ ่ม เต ิมในกลุ ่ม 
Amoxicillin โดยปัจจุบันกรมประมงมีการด้าเนินการตรวจวิเคราะห์  สารตกค้าง เพ่ือรายงานต่อ
สหภาพยุโรปแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม A1 (Stilbenes) กลุ่ม A3 (Synthetic Steroids) 
ก ลุ่ ม  A6  (Nitrofurans, Chloramphenicol, Nitroimidazoles) ก ลุ่ ม B1  (Antibacterial Substances; 
Tetracycline group, Fluoroquinolone group, Sulphonamide group, Amoxicillin) กลุ่ม B2a 
(Anthelmintics) ก ลุ่ ม  B2b (Anticoccidial; Toltrazuril) ก ลุ่ ม  B3a (Organochlorine & PCBs)     
กลุ่ ม  B3c (Chemical Elements) กลุ่ ม  B3e (Dyes; Malachite green & Leuco-malachite green, 
Crystal violet &  Leuco-crystal violet) 

2. วิธีด ำเนินกำร 

2.1  กำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงชนิดสัตว์น้ ำ และฟำร์มท่ีเก็บตัวอย่ำง  
      1)  สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า (กุ้งทะเล/ปลาทะเล/ปลาน้้าจืด/กุ้งก้ามกราม) จากโรงเพาะฟัก      

และฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมประมงแล้วเท่านั้น 
      2)  พิจารณาจากความเสี่ยง ดังนี้ 
  -  พิจารณาจากประวัติการใช้ยาและสารเคมี ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
  - พิจารณาจากประกาศแจ้งเตือนสารตกค้างโดยประเทศผู้น้าเข้าสินค้าสัตว์น้้า 
2.2  ระยะเวลำด ำเนินกำร  
       มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี 

2.3  บุคลำกรผู้เก็บตัวอย่ำง 

                    เจ้าหน้าที่ที่เข้าเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมประมงที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีหน้าที่เก็บตัวอย่าง และผ่านการอบรมแนะน้าวิธีการเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่          
ที่ได้รับมอบหมายต้องมีความระมัดระวังในขณะท้าการเก็บตัวอย่าง และต้องท้าความสะอาด เครื่องมือ
และอุปกรณ์ท้ังก่อนและหลังท้าการเก็บตัวอย่าง เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 
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2.4  กำรค ำนวณจ ำนวนตัวอย่ำง 
                   จ้านวนตัวอย่างรวมทั้งประเทศที่สุ่มเพ่ือตรวจติดตามสารตกค้าง คิดเป็นสัดส่วน           
1 ตัวอย่างต่อ 100 ตันของผลผลิตสัตว์น้้าทั้งประเทศ เช่น กุ้งทะเลทั้งประเทศสามารถผลิตได้ 300,000 ตัน 
จะต้องสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งทะเลอย่างน้อย 3,000 ตัวอย่าง  

      การสุ่มตัวอย่าง ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาการกระจายของตัวอย่างให้มี          
การกระจายครอบคลุมในพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด และต้องมาจากจ้านวนฟาร์มไม่ต่้ากว่า 10% ของจ้านวน
ฟาร์มทั้งหมดที่มกีิจกรรมอยู่จริงในพ้ืนที่  

 2.5  กำรเก็บตัวอย่ำง 

     2.5.1 โรงเพำะฟัก  

    การเก็บตัวอย่างลูกกุ้ง ควรสุ่มเก็บตัวอย่างลูกกุ้งทะเลระยะ PL10–15 หรือลูกกุ้งก้ามกราม 
อายุ 20-30 วัน หรือใกล้เคียง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากโรงเพาะฟักอย่างน้อย 4 จุดซับน้้าให้แห้ง           
โดยมีน้้าหนักตัวอย่างรวมอย่างน้อย 10 กรัม  

     การเก็บตัวอย่างลูกปลา ควรสุ่มเก็บตัวอย่างที่ขนาด 2–3 นิ้วขึ้นไป โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง
จากโรงเพาะฟักอย่างน้อย 4 จุด ซับน้้าให้แห้ง โดยให้มีน้้าหนักตัวอย่างรวมอย่างน้อย 10 กรัม  

     2.5.2 ฟำร์มเลี้ยง 

     การเก็บตัวอย่างกุ้ง และปลาจากฟาร์มเลี้ยง ควรสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้ง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 วัน
ขึ้นไป (นับอายุตั้งแต่ PL1) และปลาที่มีอายุตั้งแต่ 120 วันขึ้นไป ยกเว้นปลาที่มีอายุการเลี้ยงสั้น เช่น 
ปลาดุกควรสุ่มเก็บปลาที่อายุตั้งแต่ 45 วันขึ้นไป โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากบ่อเลี้ยงอย่างน้อยบ่อละ 4 จุด               
กระจายให้ทั่วบ่อโดยให้มีน้้าหนักตัวอย่างรวมอย่างน้อย 500 กรัม 

2.6  กำรบรรจุตัวอย่ำง 

     น้าตัวอย่างสัตว์น้้ าใส่ในถุงพลาสติก และปิดผนึกถุง พร้อมติดป้ายตัวอย่างเพ่ือ          
แสดงรายละเอียดตามข้อที่ 2.7 แล้วแช่เย็นในกล่องที่มีการรักษาความเย็น ภาชนะที่ใช้ในการล้าเลียง
ตัวอย่างต้องสะอาด และแข็งแรง เพ่ือป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวอย่างพร้อมทั้งปิดกล่อง 
โดยใช้เทปกาวที่มีสัญลักษณ์กรมประมง และลงนามลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กรมประมงบนเทปกาว            
เพ่ือป้องกันการสับเปลี่ยนตัวอย่าง 

 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวอย่าง การปิดผนึกกล่องด้วยเทปกาว 
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 2.7  กำรติดป้ำยตัวอย่ำง                       
             เพ่ือป้องกันการผิดพลาดของตัวอย่าง ถุงพลาสติกที่บรรจุตัวอย่างต้องติดป้ายตัวอย่าง  

 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย  
1. หมายเลขตัวอย่าง (Sampling number)  
2. วัน เดือน ปี ที่เก็บตัวอย่างสัตว์น้้า  
3. หน่วยงานที่เก็บตัวอย่าง 
4. ชื่อฟาร์ม 
5. ชนิดสัตว์น้้า   
6. อายุ หรือขนาด หรือน้้าหนักสัตว์น้้า 
7. ชนิดยาที่ต้องการตรวจ 

    ตัวอย่ำง ป้ำยติดตัวอย่ำงสัตว์น้ ำ 

หมายเลขตัวอยา่ง (Sampling number)……………………………………………………..… 

ว/ด/ป ที่เก็บตวัอยา่ง…………………………………………………………………………………. 

หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………..……. 

ชื่อฟาร์ม…………………………………………………………………………………………………… 

ชนิดสัตว์น้้า.…………………………………………………………………….…………………………..… 

อายุสัตว์น้า้……………………………………………………………………………………….……… 

 ชนิดยา…………………………………………………………………………………….……………… 

    
 2.8  กำรบันทึกข้อมูลในกำรเก็บตัวอย่ำง    

          เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ต้องท้าการบันทึกข้อมูลทั่วไป ในการเก็บตัวอย่างทุกครั้ง และ 
ควรมีการจัดท้ารายงานการเก็บตัวอย่าง รายละเอียดของรายงานประกอบด้วย    
          1. ล้าดับที่   

2. วัน เดือน ปี ที่เก็บตัวอย่างสัตว์น้้า   
3. ชื่อฟาร์ม/ชื่อเกษตรกร หรือชื่อผู้เลี้ยง   
4. ที่อยู่ฟาร์ม/ที่อยู่เจ้าของฟาร์ม    
5. เลขทะเบียนฟาร์ม   
6. เลขที่ใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม   
7. ประเภทฟาร์ม (ต่ออายุ/ตรวจติดตาม/อ่ืนๆ)     

   8. ชนิดสัตว์น้้า         
   9. อายุสัตว์น้้า (วัน)  
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

           10. บ่อท่ีสุ่มเก็บตัวอย่าง  
           11. วันที่ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์  
           12. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์   
           13. ชนิดสารเคมีท่ีตรวจวิเคราะห์  
           14. ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง 
 

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกข้อมูลในกำรเก็บตัวอย่ำง 

 
2.9  กำรล ำเลียงตัวอย่ำงไปยังห้องปฏิบัติกำร      

 2.9.1  ห้องปฏิบัติกำรของหน่วยงำนที่อยู่ในพื้นที ่ 
  การส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับฟาร์มที่ด้าเนินการ        

เก็บตัวอย่าง ให้ส่งตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลา 1 วันท้าการ  
 

 2.9.2  ห้องปฏิบัติกำรของหน่วยงำนที่อยู่นอกเขตพื้นที่ 
   เก็บตัวอย่างสัตว์น้้าในตู้แช่แข็งโดยรักษาระดับอุณหภูมิไม่สูงกว่า – 18 องศา

เซลเซียส เพ่ือรอการน้าส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ เช่น ห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง ที่ไม่ได้อยู่พ้ืนที่เดียวกันกับฟาร์มที่ถูกเก็บตัวอย่าง 
ห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และห้องปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 
(ตรวจวิเคราะห์ Organochlorine และ PCBs) โดยระยะเวลาการเก็บตัวอย่างจากฟาร์มจนถึงน้าไปยัง
ห้องปฏิบัติการ ภายใน 7 วันท้าการ 

   โดยในการส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ต้องใส่ในกล่องที่มี         
การรักษาความเย็นที่แข็งแรง และบรรจุเจลรักษาความเย็น หรือน้้าแข็งแห้ง หรือน้้าแข็ง (พิจารณา
ตามระยะทางการจัดส่ง) จากนั้นใช้เทปกาวที่มีสัญลักษณ์กรมประมงปิดผนึก (ตามข้อ 2.6) ส่งตัวอย่าง
พร้อมรายละเอียด (ตามข้อที่ 2.7 และ 2.8)  
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางติดต่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        3.  กำรแจ้งผลและรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์    

  3.1  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ/สถานีฯ เมื่อได้รับผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างจากห้องปฏิบัติการ           
ให้แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุดทางโทรศัพท์  หรือทางโทรสาร และ
ส่งผลการตรวจวิเคราะห์เป็นเอกสารให้กับเกษตรกรได้รับทราบในล้าดับถัดไป 
     3.2  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ/สถานีฯ สรุปรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
(RMP) ประจ้าเดือนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ส่วนกลาง) ทราบผลการตรวจวิเคราะห์ ภายในวันที่ 2 
ของเดือนถัดไป 

 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
โทร. 0 2562 0600 – 15 ต่อ 14414 และ 0 2562 0426 
โทรสาร 0 2562 0426 

กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 
โทร. 0 2562 0600 – 15 ต่อ 13610 
โทรสาร 0 2558 0178  

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
โทร. 0 2579 2738 
โทรสาร 0 2561 0786 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

4. รำยกำรวิเครำะห์สำรตกค้ำง และค่ำมำตรฐำน Decision Limit ที่ก ำหนดในแผน (RMP) 

กลุ่ม ชนิดสำร กลุ่มอนุพันธ์ 
Decision Limit ที่ก ำหนดใน

แผน RMP  
ห้องปฏิบตัิกำร วิธีวิเครำะห ์

A1 Stilbenes* 

Diethylstilbestrol (DES) 0.5 ppb 

กตส. LC/MS-MS Hexestrol (HEX) 0.5 ppb 

Dienestrol (DIEN) 0.5 ppb 

A3 Synthetic steriods* 

Methyl testosterone 0.5 ppb 

กตส. LC/MS-MS 
Testosterone 0.5 ppb 
b-Estradiol  
a-Estradiol  
Nortestosterone  

A6 

Nitrofurans 

Furazolidone metabolite (AOZ) 0.5 ppb 

กพช./กพจ./กปจ. LC/MS-MS 
Furaltadone metabolite (AMOZ) 0.5 ppb 
Nitrofurantoin metabolite (AHD) 0.5 ppb 
Nitrofurazone metabolite (SEM) 0.5 ppb 

Chloramphenicol Chloramphenicol 0.1 ppb กพช./กพจ./กปจ. ELISA 

Nitroimidazoles* 

Dimetridazole 0.3 ppb 

กตส. LC/MS-MS 

Metronidazole 0.3 ppb 
Ronidazole 0.3 ppb 
Ipronidazole 0.3 ppb 
Hydroxy-Metronidazole 0.3 ppb 
Hydroxy-Ipronidazole 0.3 ppb 
2-Hydroxymethy-1-methy-5-
Nitroimidazole 

0.3 ppb 

B1 
 

Tetracycline group 

Oxytetracycline 100 ppb 

กพช./กพจ./กปจ. HPLC Tetracycline 100 ppb 
Chlortetracycline 100 ppb 

Fluoroquinolone 
group 

Oxolinic acid (OXO) 20 ppb กพช./กพจ./กปจ. HPLC 

Enrofloxacin (ENRO)  
 

รวมกัน 
100 ppb 

กพช./กพจ./
กปจ./กตส. 

ELISA and 
LC/MS-MS 

Ciprofloxin (CIP) 
Difloxacin (DIF) 300 ppb 

Flumequine (FLU) 600 ppb 

Sarafloxacin (SARA) 30 ppb 
Norfloxacin (NOR) - 
Danofloxacin (DANO) 100 ppb 

Sulfonamide group Sulfadimethoxine (SME)  
 

รวมกัน  
100 ppb  กตส. LC/MS-MS 

Sulfamethazine  (SMT) 
Sulfadiazine (SDZ) 
Sulfathiazole (STZ) 
Sulfamonomethoxine (SMM) 
Sulfamerezine 
Trimetroprim (TMP) 50 ppb 

กตส. LC/MS-MS Ormetroprim - 
Amoxicillin* Amoxicillin* 50 ppb 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

กลุ่ม ชนิดสำร กลุ่มอนุพันธ์ 
Decision Limit ที่ก ำหนดใน

แผน RMP  
ห้องปฏิบตัิกำร วิธีวิเครำะห ์

B2a Anthelmintics* 

Eprinomectin - 

กตส. HPLC 

Moxidectin - 
Evermectin 100 ppb 
Abamectin - 
Doramectin - 
Ivermectin - 

B2b Anticoccidail* Toltrazuril 100 ppb 

B3a 
Organochlorine 
compound and 

PCBs* 

DDT & Metabolite 500 ppb 
กปจ. GC Endosulfan 500 ppb 

PCBs 500 ppb 

B3c Chemical Elements* 

Cadmium (Cd) 500 ppb 

กตส. 
AA 

Lead (Pb) 500 ppb 

Mercury (Hg) 500 ppb 
Mercury 
analyzer 

B3e DYES 

Malachite green รวมกัน 
0.8 ppb กพช./กพจ./กปจ. LC/MS-MS 

Leuco - malachite green 
Crystal violet รวมกัน 

0.8 ppb 
กตส. LC/MS-MS 

Leuco - Crystal violet 

หมายเหตุ: ค่า Decision Limit หมายถึง ค่าปริมาณสูงสุดของสารตกค้างท่ียอมให้มีได้ 
* ค่า MRL ตามมาตรฐานของ EU 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

ยำและสำรเคมีที่ไม่อนุญำตให้ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อกำรบริโภค 
1. Chloramphenicol 
2. Nitrofurans group 

- Nitrofurazone 
- Nitrofurantoin 
- Furazolidone 
- Furatadone 

3. Malachite green 
ยำและสำรเคมีที่อนุญำตให้ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อกำรบริโภค 

1. Amoxicillin 
2. Enrofloxacin  (ใช้เฉพาะในปลาเท่านั้น) 
3. Oxytetracycline 
4. Sarafloxacin  
5. Oxolinic acid 
6. Toltrazuril  
7. Sulfamonomethoxine Sodium 
8. Sulfadiazine + trimethoprim 
9. Sulfadimethoxine sodium + trimethoprim 
10. Sulfadimethoxine sodium + ormethoprim 
11. Sulfamonomethoxine + trimethoprim  
12. Sulfadimidine + trimethoprim
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

5.  ขั้นตอนกำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง: กุ้งทะเล / ปลำทะเล  
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(RMP) 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

ข้อก ำหนด กรณีตรวจพบสำรตกค้ำงในตัวอย่ำงสัตว์น้ ำเกินเกณฑ์ค่ำมำตรฐำนที่กรมประมงก ำหนด 
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เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์/สถำนีฯ 

แจ้งผลกำรตรวจสำรตกค้ำงให้เกษตรกรทรำบ และด ำเนินกำร ดังนี้ 

ยำและสำรเคมีทีไ่ม่อนุญำตให้ใช้ ยำและสำรเคมีทีอ่นุญำตให้ใช้ 

ประเด็นส ำคัญส ำหรับกำรสืบหำสำเหตุ เพื่อดูควำมเสี่ยง 
1. แหล่งที่มาของลูกพันธุ์ 
2. วิธีการเลี้ยง 
3. อาหารที่ใช้เลี้ยง/แหล่งที่มาของอาหาร 
4. ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ที่ใช้ เช่น วิตามิน อาหารเสริม 
5. ยา และสารเคมีที่ใช้ มีการใช้ถูกต้องหรือไม่ 
6. สภาพพ้ืนที่โดยรอบ มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนหรือไม่ 

 

1. เข้ำสืบหำสำเหตุ กำรใช้ยำ ณ ฟำร์มที่มีกำรตรวจพบยำและ
สำรเคมี และรำยงำนผลให้ กพช./กพจ./กปจ. ทรำบ 

2. กรณีตรวจติดตำม : รำยงำนผลไปยังคณะกรรมกำรคณะ
ทบทวนกำรรับรอง (CC) /คณะพักใช้เพิกถอน เพื่อพิจำรณำ
พักใช้/เพิกถอนใบรับรอง หรือหำกเป็นกรณีที่หน่วยงำนเป็นผู้
ออกใบรับรองมำตรฐำนเอง ให้รำยงำนผลไปยัง ผอ.ศูนย์ฯ/
หัวหน้ำสถำนี เพื่อพิจำรณำพักใช้/เพิกถอนใบรับรอง และ
ฟำร์มไม่สำมำรถยื่นขอกำรรับรองได้ ในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 
180 วัน หรือ 1 รอบกำรผลิต (นับระยะเวลำที่นำนที่สุด) 

3. กรณีที่ขอรับกำรรับรองใหม่/ต่ออำยุ จะไม่ให้กำรรับรอง
มำตรฐำน และฟำร์มไม่สำมำรถยื่นขอกำรรับรองได้  ใน
ระยะเวลำไม่ น้ อยกว่ ำ 180 วัน  หรือ  1  รอบกำรผลิ ต  
(นับระยะเวลำที่นำนที่สุด) 

เข้ำสืบหำสำเหตุ กำรใช้ยำ ณ ฟำร์มที่มีกำรตรวจพบยำและ
สำรเคมี  พร้อมให้เจ้ำหน้ำที่แนะน ำวิธีกำรใช้ยำและสำรเคมี 
ที่ถูกต้อง แจ้งระยะกำรหยุดยำก่อนกำรจับขำย  และรำยงำนผล
ให้ กพช./กพจ./กปจ. ทรำบ และติดตำมฟำร์มนั้นเพื่อให้มั่นใจว่ำ
มีกำรหยุดยำก่อนจับขำยตำมที่ก ำหนด และเก็บตัวอย่ำงสัตว์น้ ำ
ในฟำร์มส่งตรวจยำและสำรเคมีที่มีกำรตรวจพบใหม่อีกครั้งก่อน 
กำรจับขำย 



คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

ภำคผนวก 

1.  แบบบันทึกข้อมูลในกำรเก็บตัวอย่ำงสัตว์น้ ำ 

ล ำดับ
ที่ 

รำยละเอียดกำรเกบ็ตัวอยำ่ง/ทีต่ั้งฟำรม์ 
เลข

ทะเบียน
ฟำร์ม 

เลขที่
ใบรับรอง
มำตรฐำน 
(GAP/SL) 

ประเภทฟำร์ม 

ชนิด 
สัตว์น้ ำ 

*อำยุ 
(วัน) 

*บ่อ
ที่ 

กำรส่งตรวจวเิครำะห ์

*ชี่อผู้เก็บ
ตัวอย่ำง ว/ด/ป  

(ที่เก็บ ตย.) 

ชื่อฟำร์ม/
ชื่อ

เกษตรกร 
เลขที ่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

ต่อ
อำยุ 

ตรวจ
ติดตำม 

อ่ืนๆ 
ว/ด/ป 

 (ที่ส่ง ตย.) 
ห้องปฏิบตัิกำร 

ชนิด
สำรเคมี
ที่ตรวจ 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

 

(RMPs) 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

2.  บันทึกข้อควำมกำรขอส่งตัวอย่ำงสัตว์น้ ำเพื่อตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง (เสนอกองฯ เพื่อส่ง กตส.) 
 

  บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร    

ที ่ วันที่  

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้้า โครงการ Residue Monitoring Program (RMP)  

เรียน  ผู้อ้านวยการ     

           ศูนย์ฯ/สถานี ฯ                                                ขอส่งตัวอย่างสัตว์น้้าเพ่ือตรวจวิเคราะห์ 

สารตกค้างในสัตว์น้้า ในโครงการ Residue Monitoring Program (RMP) ประจ้าปี   

จ้านวน  ตัวอย่าง เพ่ือส่งกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ตรวจสารตกค้าง ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้ 

1. กลุ่ม  A6  (Nitromidazoles) จ้านวน .................. ตัวอย่าง 

2. กลุ่ม ........ (...........................) จ้านวน .................. ตัวอย่าง  

3. กลุ่ม ........ (...........................) จ้านวน .................. ตัวอย่าง  

4. กลุ่ม ........ (...........................) จ้านวน .................. ตัวอย่าง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด้าเนินการต่อไป  
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

3.  ใบส่งตัวอย่ำงสัตว์น้ ำเพื่อตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง (เสนอกองฯ เพื่อส่ง กตส.) 
           ตามแผนการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง (RMP) ประจ้าปี.....………………………………………………... 

 หน่วยงานที่จัดส่งศูนย์ฯ/สถานีฯ........................................................................................ .......................................................... 

            
ล ำดับที ่

วันที่
เก็บ

ตัวอย่ำง 

ชื่อ-
นำมสกลุ 

ที่ต้ังฟำร์ม เลข
ทะเบียน
ฟำร์ม 

ชนิด
สัตว์น้ ำ 

ชนิด
สำรที่
ตรวจ 

ส่ง
ห้องปฏิบัตกิำร เลขที ่ หมู ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
หมายเหตุ:  ตารางแนบพร้อมบันทึกข้อความการขอส่งตัวอย่างสัตว์น้้าเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง  

(เสนอกองฯ เพ่ือส่ง กตส.) 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

4.  บันทึกข้อควำมขอส่งผลกำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงจำก กตส. (กองฯ ส่งให้ ศูนย์ฯ/สถำนีฯ) 
 

  บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร    

ที ่ วันที่  

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้้า โครงการ Residue Monitoring Program (RMP)  

เรียน         

ตามที่หน่วยงานของท่านได้ส่งตัวอย่างสัตว์น้้า เพ่ือตรวจสารตกค้าง กลุ่มยา                                
ในสัตว์น้้าตามโครงการ Residue Monitoring Program (RMP) ประจ้าปี              นั้น  

ในการนี้ กอง      ได้ รับผลการตรวจวิ เคราะห์ทางเคมี  
จากกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงแล้ว พบว่า 

ไม่พบสารตกค้าง 

พบสารตกค้าง  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

 5.  บันทึกข้อควำมกำรขอส่งตัวอย่ำงสัตว์น้ ำเพื่อตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง (เสนอกองฯ เพื่อส่ง กปจ.) 
 

  บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร    

ที ่ วันที่  

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้้า โครงการ Residue Monitoring Program (RMP)  

เรียน  ผู้อ้านวยการ     

ศูนย์ฯ/สถานีฯ    ขอส ่งต ัวอย ่างส ัต ว ์น้้ า เพื ่อตรวจว ิเคราะห์        
สารตกค้างในสัตว์น้้า ในโครงการ Residue Monitoring Program (RMP) ตามมาตรการควบคุมสารตกค้าง        
ในสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง ประจ้าปี  เพ่ือตรวจวิเคราะห์สารในกลุ่ม Organochlorine และ PCBs 
จ้านวน  ตัวอย่าง เพ่ือส่งกองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด้าเนินการต่อไป 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

6.  ใบส่งตัวอย่ำงสัตว์น้ ำเพื่อตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง (เสนอกองฯ เพื่อส่ง กปจ.) 
            ตามแผนการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง (RMP) ประจ้าปี....................…………………………... 

หน่วยงานที่จัดส่งศูนย์ฯ/สถานีฯ........................................................................................................................................... 

            ล ำดับ
ที ่

วันที่เก็บ
ตัวอย่ำง 

ชื่อ-
นำมสกลุ 

ที่ต้ังฟำร์ม เลข
ทะเบียน
ฟำร์ม 

ชนิด
สัตว์น้ ำ 

ชนิด
สำรที่
ตรวจ 

ส่ง
ห้องปฏิบัติกำร เลขที ่ หมู ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 
หมายเหตุ:  ตารางแนบพร้อมบันทึกข้อความการขอส่งตัวอย่างสัตว์น้้า เพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง             

(เสนอกองฯ เพ่ือส่ง กปจ.) 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

7.  บันทึกข้อควำมกำรขอส่งตวัอย่ำงสัตว์น้ ำเพื่อตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง กรณียืนยันผล (เสนอกองฯ เพื่อส่ง กตส.) 

  

บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร    

ที ่ วันที่  

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้้าเพ่ือยืนยันผล โครงการ Residue Monitoring Program (RMP)     

เรียน  ผู้อ้านวยการ     

  ศูนย์ฯ/สถานีฯ       ขอส่งตัวอย่างสัตว์น้้า
ที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์   ตรวจพบสารตกค้างในกลุ่มยา  จ้านวน           ตัวอย่าง 
เพ่ือส่งให้กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ท้าการตรวจสารตกค้างในกลุ่มยา               ซ้้ า
เป็นการยืนยันผลการวิเคราะห์ ตามตารางท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด้าเนินการต่อไป  
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

       8.  ใบส่งตัวอย่ำงสัตว์น้ ำเพื่อตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงกรณียืนยันผล (เสนอกองฯ เพื่อส่ง กตส.) 

            ตามแผนการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง (RMP) ประจ้าปี ......................................  

 หน่วยงานที่จัดส่งศูนย์ฯ/สถานีฯ..................................................................……….. 

            
ล ำดับที ่

วันที่เก็บ
ตัวอย่ำง 

ชื่อ-
นำมสกลุ 

ที่ต้ังฟำร์ม ชนิด
สัตว์
น้ ำ 

กลุ่มสำร
ที่ตรวจ 

ผลกำร
ตรวจ 

หน่วยงำนที่
ส่งตรวจ เลขที ่ หมู ่ ต ำบล 

อ ำเภ
อ 

จังหวัด 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

หมายเหตุ:  ตารางแนบพร้อมบันทึกข้อความการขอส่งตัวอย่างสัตว์น้้าเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างกรณียืนยันผล 
(เสนอกองฯ เพ่ือส่ง กตส.) 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

9.  บันทึกข้อควำมขอส่งผลกำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงกรณียืนยันผลสำรตกค้ำงจำก กตส.  
     (กองฯ ส่งให ้ศูนย์ฯ/สถำนีฯ)  
 
  

บันทึกข้อควำม  
 

ส่วนรำชกำร     

ที ่ วันที่   

เรื่อง  ขอส่งผลยืนยันการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้้า โครงการ Residue Monitoring Program (RMP)        

เรียน        

ตามที่ หน่วยงานของท่านได้ส่งตัวอย่างสัตว์น้้า จ้านวน ตัวอย่าง เพื ่อตรวจยืนยันผล  
การวิเคราะห์ครั้งที ่  ส้าหรับสารตกค้างกลุ่มยา   นั้น   

ในการนี้ กอง      ได้ รับผลการตรวจวิ เคราะห์ทางเคมี   
จากกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงแล้ว พบว่า  

   ไม่พบสารตกค้าง  

  พบไม่เกินค่า MRL จ้านวน ตัวอย่าง ค่าท่ีพบ   ug/g 

   พบเกินค่า MRL     จ้านวน ตัวอย่าง ค่าท่ีพบ   ug/g 

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

10.  แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (RMP) ประจ ำเดือน       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (RMP)       
      ประจ ำเดือน (กพจ./กปจ.) 
 
 
                

 

** ผ = แผนการเก็บตัวอย่าง 
   ส = ตัวอย่างที่ส่งตรวจ 
   พ = ตัวอย่างทีต่รวจพบสารตกค้าง 

หน้า 21 



คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

11.  แบบบันทึกบัญชีรำยชื่อที่มีกำรตรวจพบยำและสำรเคมี ที่ต้องมีกำรเฝ้ำระวังเป็นพิเศษ 
 

 

หน้า 22 



คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจติดตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Program (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

 

ที่ปรึกษำ 
คณะกรรมการเพ่ือด้าเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง 
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