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หลักเกณฑ์การตรวจสอบโรงงานผลิตปลาในวงศ์ Siluriformes ตามมาตรฐาน FSIS   
 

 
 

 
 หลักเกณฑก์ารตรวจสอบโรงงานผลิตปลาในวงศ์ Siluriformes ตามมาตรฐาน FSIS ฉบับนี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การตรวจสอบโรงงานผลิตปลาในวงศ์ Siluriformes ที่อยู่ในบัญชีรับรองของกรมประมง
สอดคล้องกับมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา   

การตรวจสอบโรงงานตามมาตรฐานการผลิตปลาวงศ์ Siluriformes ใช้ควบคู่กับ ข้อก ำหนด
สุขลักษณะในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ประมง และ    กำรจัดระบบวิเครำะห์อันตรำยและควบคุมจุดวิกฤตในกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ประมง กรมประมง 2547  เพ่ือให้การควบคุมอันตรายในผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และลดโอกาสการปนเปื้อน  ซึ่งการควบคุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกรมประมงที่มุ่งเน้นการ
ควบคุมความปลอดภัยอาหารตลอดสายการผลิต ตั้งแต่แหล่งเลี้ยง แหล่งจับ แหล่งขนถ่าย ตลอดจนขั้นตอน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระดับสูงสุดด้านคุณภาพความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของผู้บริโภค  
 

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ 

1 กรณโีรงงานที่ยังไม่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนของกรมประมงประสงค์จะส่งออกผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจาก
ปลาวงศ์ Siluriformes ให้โรงงานแจ้งเจ้าหน้าที่เขา้ตรวจรับรองสุขลักษณะและระบบคุณภาพ HACCP ตาม
ข้อก้าหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงและการจัดระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง กรมประมง 2547 และยื่นขอการรับรองเพ่ือส่งออกไปสหรัฐอเมริกาให้กรม
ประมงรับรอง ต่อไป 

2  หากโรงงาน มีความประสงค์จะขอการรับรองจากกรมประมง ให้ยื่นค้าขอพร้อมเอกสารประกอบ
ดังนี้ 

1) ส้าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ กรณีไม่ใช่นิติบุคคลให้แนบ
ส้าเนาทะเบียนบ้านของสถานแปรรูปฯ พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของเจ้าของกิจการ 

2) ส้าเนาใบส้าคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท  
3) ส้าเนาใบอนุญาตผลิตอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข  
4) ส้าเนาใบอนุญาตตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม  
5) ส้าเนาทะเบียนผู้ประกอบอาชีพในการประมง (ทบ. 2)  
6) คู่มือการจัดระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต  
7) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงาน 
8) หนังสือมอบอ้านาจในการติดต่อขอการรับรอง 
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สถานที่ติดต่อขอการรับรอง ดังนี้ 

1) โรงงาน ที่มีสถานที่ประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี 
เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า สมุทรสาคร ที่ตั้ง 127 หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 
โทรศัพท์ 034-857282, 034-457423-4 โทรสาร 034-857192 

2) โรงงาน ที่มีสถานที่ประกอบการในเขตภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา 
กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ติดต่อศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้้า
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า   สุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง 20/62 หมู่ 7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
84130 โท รศั พ ท์  077-286943, 077-285807, 077-274232 โท รส าร  077-
274231  

3) โรงงานที่มีสถานที่ประกอบการในเขตภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง 
สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ติดต่อศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า สงขลา ที่ตั้ง 79/2 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
โทรศัพท์ 074-312037 โทรสาร 074-314797 

4) โรงงานที่มีสถานประกอบการนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบ
คุณภาพแหล่งแปรรูปสัตว์น้้า กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้้า     กรมประมง อาคารปรีดา กรรณสูต เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-5580150-5 ต่อ 13406-7 หรือโทรศัพท์ / โทรสาร 02-5580142 

3  กรณีที่ โรงงานมีชื่ออยู่ ในทะเบียนของกรมประมงแล้วให้ยื่นขอการรับรองเพ่ือส่งออกไป
สหรัฐอเมริกาพร้อมแนบคู่มือการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานสหรัฐอเมริกา กรมประมงจะส่งเจ้าหน้าที่เข้า
ตรวจโรงงานก่อนพิจารณาอนุญาตต่อไป 

4  โรงงานทีไ่ด้รับการรับรองเพ่ือส่งออกสหรัฐอเมริกา ต้องปฏิบัติดังนี้ 

4.1  ต้องรับซื้อวัตถุดิบจาก ฟาร์มที่กรมประมงให้การรับรองหรือกรณีที่น้าเข้าต้องมาจากประเทศ
และโรงงานผลิตที่สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้น้าเข้าเท่านั้น 

4.2 แจ้งแผนวันที่ผลิตทุกรุ่นให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าอย่าง 2 สัปดาห์ก่อนการผลิตเพ่ือให้
เจ้าหน้าทีเ่ข้าตรวจสอบทุกรุ่นการผลิต 
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4.3 ฉลากสินค้า ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับการส่งออกกลุ่มปลามีหนัง (Siluriformes) ของ 
FSIS (9 CFR 557.14 และ 557.15) รายละเอียดของข้อก าหนดแสดงในภาคผนวก 

4.3.1 บรรจุภัณฑ์ที่วางขายตรงต่อผู้บริโภค (immediate containers)  
 ประกอบด้วย 9 หัวข้อ ดังนี้ 

- ชื่อสินค้า  
- ชื่อประเทศแหล่งก้าเนิด น้าหน้าด้วยค้าว่า “Product of” โดยระบุไว้ใต้ชื่อสินค้า 
- รายการส่วนผสม (แสดงรายการกรณีสินค้ามีส่วนผสมมากกว่าหรือเท่ากับสอง)  
- หมายเลขรับรองสถานที่ผลิต (รวมถึงแสดงผลการตรวจสอบในบรรจุภัณฑ์ที่วางขาย
ตรงต่อผู้บริโภคด้วย) 
- ข้อความการดูแลรักษาสินค้า ให้แสดงส้าหรับสินค้าที่เน่าเสียง่ายและที่ต้องการดูแล
รักษาอย่างพิเศษ (เช่น keep refrigerated, keep frozen เป็นต้น)   
- น้้าหนักสุทธิ (ส้าหรับสินค้าขายปลีก) 
- ชื่อและท่ีตั้งของโรงงานผลิต หรือผู้จัดจ้าหน่าย 
- คุณค่าทางโภชนาการ (ถ้ามี) 
- ค้าแนะน้าในการจัดการเพ่ือความปลอดภัยของอาหาร (แสดงส้าหรับสินค้าที่ไม่ใช่
สินค้าพร้อมทานและทีข่ายตรงต่อผู้บริโภค รวมถึงสินค้าส่งขายยังโรงแรม ร้านอาหาร 
และสถานที่ต่างๆ ในลักษณะเดียวกัน)  

4.3.2 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุเพื่อการขนส่งหรือกล่องนอก (shipping/outside containers) 
ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้ 
- ชื่อประเทศแหล่งก้าเนิด 
- หมายเลขรับรองสถานที่ผลิต 
- ชื่อสินค้า 
- ตัวเลขหรือเครื่องหมายที่สามารถแสดงการเชื่อมโยงระหว่างสินค้ากับใบรับรอง 

(ข้อมูลที่ต้องแสดงในใบรับรองตาม 9 CER 557.4) 
- ข้อความการดูแลรักษาสินค้า ให้แสดงส้าหรับสินค้าที่เน่าเสียง่ายและที่ต้องการดูแล
รักษาอย่างพิเศษ (เช่น keep refrigerated, keep frozen เป็นต้น)  

4.4 เก็บเอกสารการควบคุมสุขลักษณะและระบบคุณภาพ HACCP และบันทึกที่เกี่ยวข้อง เช่น 
บันทึกการควบคุมคุณภาพต่างๆ ผลการตรวจสุขภาพคนงาน ผลวิเคราะห์น้้าใช้ น้้าแข็งและวัตถุดิบ รวมถึง
ผลการตรวจสุขลักษณะและระบบคุณภาพ HACCP อย่างน้อย 2 ปี 
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การตรวจสอบของกรมประมง 

โรงงานใหม่ 

เมื่อกรมประมงได้รับค้าขอการรับรองปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในวงศ์ Siluriformes เพ่ือ
ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจสอบเอกสารค้าขอการรับรองและคู่มือคุณภาพ หากตรวจสอบพบว่า คู่มือคุณภาพ
และแผนการควบคุมสอดคล้องตามมาตรฐาน FSIS กรมประมงจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่โรงงาน  

o กรณีที่โรงงานยังไม่อยู่ในบัญชีรับรองของกรมประมงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสุขลักษณะ
และระบบคุณภาพ HACCP ที่โรงงานแบบทุกข้อก้าหนด รวมถึงข้อก้าหนดตาม
มาตรฐานส่งออกปลาในวงศ์ Siluriformes เพ่ือส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 

o หากโรงงานปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรฐานที่กรมประมงก้าหนด  ให้เพ่ิมรายชื่อ
โรงงานในบัญชีรายชื่อที่กรมประมงให้การรับรอง และแจ้งชื่อโรงงานให้สหรัฐอเมริกา
ทราบต่อไป 

o หากโรงงานปฏิบัติไม่สอดคล้องตามมาตรฐานที่กรมประมงก้าหนด  ให้แจ้งโรงงาน
แก้ไข และแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใหม่เมื่อแก้ไขแล้ว 

o กรณีโรงงานที่แจ้งความประสงค์ส่งออกปลาในวงศ์ Siluriformes อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ที่กรมประมงให้การรับรองแล้ว ให้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพและระบบ HACCP 
ตามข้อก้าหนดของสหรัฐอเมริกา หากโรงงานปฏิบัติสอดคล้องให้เจ้าหน้าที่แจ้ง
รายชื่อรับรองให้สหรัฐอเมริกาทราบ หากพบว่าไม่สอดคล้องให้แจ้งโรงงานแก้ไข และ
แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใหม่เมื่อแก้ไขแล้ว 

โรงงานที่อยู่ในบัญชีรับรองเพื่อส่งออกปลาในวงศ์ Siluriformes แล้ว 

1. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสุขลักษณะและระบบคุณภาพ HACCP รวมถึงข้อก้าหนดตาม
มาตรฐานส่งออกปลาในวงศ์ Siluriformes เพ่ือส่งออกไปสหรัฐอเมริกาแบบทุกข้อก้าหนด ที่โรงงานอย่าง
น้อยปีละครั้ง 

2. กรณีที่ตรวจพบว่าโรงงาน ใดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กรมประมงจะให้ด้าเนินการ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก้าหนด หากเกินระยะเวลาแล้วไม่ด้าเนินการปรับปรุง กรมประมงจะพิจารณาเพิก
ถอนรายชื่อโรงงาน จากบัญชีที่ให้การรับรอง 

3. เมื่อได้รับแจ้งแผนการผลิตปลาในวงศ์ Siluriformes จากโรงงาน ให้ปฏิบัติดังนี้ 

o จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการปฏิบัติของโรงงานตามข้อก้าหนดของ FSIS ตลอด
ช่วงการผลิตทุ กรุ่น  ตามแบบประเมินที่ กรมประมงก้ าหนด  และส่ งให้
ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบทุกชุด 

o แจ้งชื่อ ชนิดสินค้า และปริมาณที่ผลิต ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสุ่มตัวอย่างและ
ออกใบรับรอง 
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o สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ต้องการส่งออกเพ่ือตรวจสอบคุณภาพตามข้อก้าหนด
สหรัฐอเมริกา หากผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานจึงจะออกใบรับรอง Health 
Certificate เพ่ือประกอบการส่งออกต่อไป  

o กรณีที่ตรวจพบว่า น้้าใช้ น้้าแข็ง วัตถุดิบและความสะอาดพ้ืนผิวที่สัมผัสกับ
ผลิตภัณฑ์ ของโรงงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะต้องตรวจสอบการด้าเนินการ
แก้ไขของโรงงาน  

o แจ้งมาตรฐานปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในวงศ์ Siluriformes ตามมาตรฐาน FSIS  
ให้โรงงานทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนให้โรงงานทราบ 

 
 

            ---------------------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
 

การระบุข้อมูลฉลากสินค้ากลุ่มปลามีหนังส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา 
 
 

 ฉลากสินค้ากลุ่มปลามีหนังส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาให้ปฏิบัติตามข้อก้าหนด  Siluriformes 
Fish Import Labelling Requirements (9 CFR 557.14 และ 557.15) ดังนี้ 
 

1. บรรจุภัณฑ์ที่วางขายตรงต่อผู้บริโภค (immediate containers) 
บรรจุภัณฑ์ที่วางขายตรงต่อผู้บริโภคหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารโดยตรง จะประกอบด้วยส่วน

ส้าคัญของบรรจุภัณฑ์ 2 ส่วน คือ Principal Display Panel (PDP) และ Information Panel (IP) 
Principal Display Panel (PDP) คือ ส่วนที่จะแสดงข้อมูลฉลากเพ่ือน้าเสนอต่อผู้ซื้อสินค้า 
Information Panel (IP) คือ ส่วนอ่ืนนอกเหนือจากส่วน PDP (โดยปกติจะอยู่ทางขวา) ซึ่ง

เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลฉลากบังคับอ่ืนๆ 
 
 

 
 
 
 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลฉลากบนบรรจุภัณฑ์ที่วางขายตรงต่อผู้บริโภคต้องเป็นภาษาอังกฤษ และ
ประกอบด้วย 9 หัวข้อ โดยมีการก้าหนดต้าแหน่งข้อมูลบนส่วนของภาชนะบรรจุด้วย ดังนี้ 

1.1 ชื่อสินค้า (PDP) 
- ใช้ชื่อสินค้า “Catfish” ได้เฉพาะปลากดอเมริกัน (channel catfish) ที่อยู่ใน

Family Ictaluridae เท่านั้น  
- ปลาดุกหรือปลาสวายที่จัดอยู่ใน Family อ่ืน ต้องระบุเป็นชื่อสามัญหรือชื่อที่ใช้

เรียกกันท่ัวไป เช่น “Basa”,  “ Swai”,  “ Giant Pangasius” 
- กรณีผลิตภัณฑ์ปลาสดที่มีการเติมสารละลายด้วยนั้น ต้องแสดงสารละลายในส่วน

ของชื่อสินค้าด้วย เช่น contain 10% added solution of water, salt, 
phosphates… เป็นต้น  

1.2 ชื่อประเทศแหล่งก้าเนิด น้าหน้าด้วยค้าว่า “Product of” โดยระบุไว้ใต้ชื่อสินค้า 
(PDP) 

 
 
 
 

Information Panel (IP) 
 

Principal Display Panel (PDP) 
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1.3 รายการส่ วนผสม (แสดงรายการกรณี มีส่ วนผสมมากกว่าหรือเท่ ากับสอง )                          
(PDP หรือ IP) 
-  หากมีส่วนผสมตั้งแต่สองขึ้นไป ให้ระบุค าว่า “Ingredients” แล้วตามด้วย

รายการส่วนผสมนั้น 
-  แสดงส่วนผสมทั้งหมดเรียงล าดับจากมากไปน้อย 

1.4 หมายเลขรับรองสถานที่ผลิต (PDP) 
- ระบุสถานะผลการตรวจสอบ ทั้งนี้กรมประมงได้ก าหนดค าที่ใช้ระบุสถานะผลการ

ตรวจสอบ คือ “Inspected and passed” 
- มีขนาดใดก็ได้ แต่ต้องอ่านได้ชัดเจน 
- รูปแบบที่กรมประมงก าหนดให้แสดงบนฉลาก คือ 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 ข้อความการดูแลรักษาสินค้า ให้แสดงส้าหรับสินค้าที่เน่าเสียง่ายและที่ต้องดูแลรักษา
อย่างพิเศษ (เช่น keep refrigerated, keep frozen เป็นต้น) (PDP) 

1.6 น้้าหนักสุทธิ (แสดงส้าหรับสินค้าขายปลีก) (PDP) 
- กรณีต้องการระบุน้ าหนัก ให้ใช้ค าว่า“net weight” หรือ “net wt.” 
- กรณีเปน็ของเหลว ให้ใช้ค าว่า “net content” หรือ “content” 

1.7 ชื่อและท่ีตั้งของโรงงานผลิต หรือผู้จัดจ้าหน่าย (PDP หรือ IP) 
1.8 คุณค่าทางโภชนาการ (ถ้ามี) (PDP หรือ IP) 
1.9 ค้าแนะน้าในการจัดการเพ่ือความปลอดภัยของอาหาร (แสดงส้าหรับสินค้าที่ไม่ใช่

สินค้าพร้อมทาน  และในสินค้าที่ขายตรงต่อผู้บริโภค สินค้าส่งขายยังโรงแรม 
ร้านอาหาร และสถานที่ต่างๆ 
ในลักษณะเดียวกัน) โดยอยู่ใน
รูปแบบดังตัวอย่างด้านล่างนี้ 
(PDP หรือ IP) 
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2. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุเพื่อการขนส่งหรือกล่องนอก (shipping/outside containers) 
ข้อมูลฉลากบนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุเพ่ือการขนส่งหรือกล่องนอก ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้ 
2.1  ชื่อสินค้า 
2.2  ชื่อประเทศแหล่งก้าเนิด 
2.3  หมายเลขรับรองสถานที่ผลิต 

หมายเลขรับรองสถานที่ผลิตโดยใช้สถานที่สุดท้ายที่มีการกระท าใดๆ ก็แล้วแต่ กับ
สินค้านั้นแม้ว่าจะบรรจุและติดฉลาก 

2.4  ตัวเลขหรือเครื่องหมายที่สามารถแสดงการเชื่อมโยงระหว่างสินค้ากับใบรับรอง 
(ข้อมูลที่ต้องแสดงในใบรับรอง ตาม 9 CER 557.4) 

2.5  ข้อความการดูแลรักษาสินค้า ให้แสดงส้าหรับสินค้าท่ีเน่าเสียง่ายและที่ต้องดูแลรักษา
อย่างพิเศษ (เช่น keep refrigerated, keep frozen เป็นต้น) 

 
3. ในบางกรณ ีบรรจุภัณฑ์ที่วางขายตรงต่อผู้บริโภค (immediate container) ถือเป็นบรรจุ 

ภัณฑ์ที่ใช้บรรจุเพ่ือการขนส่งหรือกล่องนอก (shipping/outside containers) เพราะสินค้าภายในไม่ได้ติด
ฉลากอย่างครบถ้วน ในกรณีนี้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุเพ่ือการขนส่งหรือกล่องนอกต้องระบุข้อมูลทั้งหมด
ตามที่ก้าหนดให้ระบุในบรรจุภัณฑ์ที่วางขายต่อผู้บริโภค (immediate containers) (ข้อ 1.1-1.9) และ
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุเพื่อการขนส่งหรือกล่องนอก (shipping/Outside containers) (ข้อ 2.1-2.5) 
 


