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การดําเนินงานโครงการยกระดับคณุภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคา้ประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2564  

 

สรุปแผนการดําเนนิงาน  
1. การเตรียมความพร้อมเกษตรกรและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (สัตว์น้ําชายฝั่ง) รวมทั้งสิ้น 927 ฟาร์ม  
 1.1 มาตรฐานมาตรฐานฟาร์มกุ้งทะเล (ใหม่) จํานวน 515  ฟาร์ม    

1.2 มาตรฐานฟาร์ม GAP สัตว์นํ้าอ่ืนๆ (ใหม่) จํานวน 338  ฟาร์ม    
1.3 มาตรฐานฟาร์ม GAP มกษ. (ใหม่)  จํานวน  19  ฟาร์ม  
1.4 มาตรฐานฟาร์ม GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืนๆ (ใหม่) จํานวน  10  ฟาร์ม 
1.5 มาตรฐานฟาร์ม Safety level (ใหม่)  จํานวน  45  ฟาร์ม 
 

2. การตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา รวมทั้งสิ้น 7,400 ฟาร์ม ดังนี้  
 2.1 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําชายฝัง่ (กพช.) ดําเนนิการโดยศนูย์ฯ ในสังกัด กพช.  
                จํานวน 6,338 ฟาร์ม  
 2.1.1 ตรวจติดตามฟาร์มเดิม รวม 3,135 ฟาร์ม แบ่งเป็น  

- GAP กุ้งทะเล จํานวน 2,199 ฟาร์ม  - SL จํานวน 57 ฟาร์ม 
- CoC จํานวน 8 ฟาร์ม    - GAP ปลานิล จํานวน 5 ฟาร์ม 
- GAP มกษ. จาํนวน 54 ฟารม์   - GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืน ๆ จํานวน 214 ฟาร์ม 
- GAP สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ จํานวน 598 ฟาร์ม  

 2.1.2 ฟาร์มต่ออายุ รวม 2,517 ฟาร์ม แบ่งเป็น  
- GAP กุ้งทะเล จํานวน 1,928 ฟาร์ม  - SL จํานวน 95 ฟาร์ม 
- CoC จํานวน 11 ฟาร์ม    - GAP ปลานิล จํานวน 8 ฟาร์ม 
- GAP มกษ. จาํนวน 20 ฟาร์ม   - GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
- GAP สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ จํานวน 455 ฟาร์ม  

 2.1.3 ฟาร์มใหม่ รวม 686 ฟาร์ม แบ่งเป็น  
- GAP กุ้งทะเล จํานวน 573 ฟาร์ม   - SL จํานวน 45 ฟาร์ม 
- CoC (ไม่มี)     - GAP ปลานิล (ไม่ม)ี 
- GAP มกษ. จาํนวน 3 ฟาร์ม   - GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืน ๆ (ไม่มี)   
- GAP สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ จํานวน 65 ฟาร์ม 

2.2 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) ดําเนินการโดย ศพม.สตูล และศพม.นราธิวาส  
               จํานวน 345 ฟาร์ม  
 2.2.1 ตรวจติดตามฟาร์มเดิม รวม 197 ฟารม์ แบ่งเป็น 

- GAP กุ้งทะเล จํานวน 134 ฟาร์ม   - SL (ไม่ม)ี 
- CoC (ไม่มี)     - GAP ปลานิล (ไม่ม)ี 
- GAP มกษ. จาํนวน 1 ฟาร์ม   - GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืน ๆ (ไม่มี)   
- GAP สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ จํานวน 62 ฟาร์ม  
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 2.2.2 ฟาร์มต่ออายุ รวม 116 ฟาร์ม แบ่งเป็น  
  - GAP กุ้งทะเล จํานวน 101 ฟาร์ม   - SL (ไม่ม)ี 
  - CoC (ไม่มี)     - GAP ปลานิล (ไม่ม)ี 
  - GAP มกษ. จาํนวน 1 ฟาร์ม   - GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืน ๆ (ไม่มี)   
  - GAP สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ จํานวน 14 ฟาร์ม  
 2.2.3 ฟาร์มใหม่ รวม 32 ฟาร์ม แบ่งเป็น  
  - GAP กุ้งทะเล จํานวน 14 ฟาร์ม    - SL (ไม่ม)ี 
  - CoC (ไม่มี)      - GAP ปลานิล (ไม่ม)ี 
  - GAP มกษ. จาํนวน 1 ฟาร์ม   - GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืน ๆ (ไม่มี)   
  - GAP สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ จํานวน 17 ฟาร์ม  
 2.3 กองวิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้าํ (กพก.) ดําเนนิการโดย ศพก.นครศรีธรรมราช 
               จํานวน 350 ฟาร์ม  
 2.3.1 ตรวจติดตามฟาร์มเดิม รวม 137 ฟารม์ แบ่งเป็น  
  - GAP กุ้งทะเล จํานวน 100 ฟาร์ม   - SL (ไม่ม)ี 
  - CoC จํานวน 1 ฟาร์ม     - GAP ปลานิล (ไม่ม)ี 
  - GAP มกษ. (ไม่มี)    - GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืน ๆ (ไม่มี)   
  - GAP สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ จํานวน 36 ฟาร์ม 
 2.3.2 ฟาร์มต่ออายุ รวม 139 ฟาร์ม แบ่งเป็น  
  - GAP กุ้งทะเล จํานวน 90 ฟาร์ม    - SL (ไม่ม)ี 
  - CoC จาํนวน 1 ฟาร์ม     - GAP ปลานิล (ไม่ม)ี 
  - GAP มกษ. จาํนวน 2 ฟาร์ม   - GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืน ๆ (ไม่มี)   
  - GAP สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ จํานวน 46 ฟาร์ม 
 2.3.3 ฟาร์มใหม่ รวม 74 ฟาร์ม แบ่งเป็น 
  - GAP กุ้งทะเล จํานวน 38 ฟาร์ม    - SL (ไม่ม)ี 
  - CoC (ไมม่ี)      - GAP ปลานิล (ไม่ม)ี 
  - GAP มกษ. (ไม่มี)    - GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืน ๆ (ไม่มี)   
  - GAP สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ จํานวน 36 ฟาร์ม 
 2.4 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา (กพส.) ดําเนนิการโดย ศสส.สงขลา จํานวน 240 ฟาร์ม  
 2.4.1 ตรวจติดตามฟาร์มเดิม รวม 39 ฟาร์ม แบ่งเป็น  
  - GAP กุ้งทะเล จํานวน 37 ฟาร์ม    - SL (ไม่ม)ี 
  - CoC จํานวน 1 ฟาร์ม     - GAP ปลานิล (ไม่ม)ี 
  - GAP มกษ. จํานวน 1 ฟาร์ม   - GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืน ๆ (ไม่มี)   
  - GAP สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ (ไม่ม)ี 
 2.4.2 ฟาร์มต่ออายุ รวม 71 ฟาร์ม แบ่งเป็น  
  - GAP กุ้งทะเล จํานวน 71 ฟาร์ม    - SL (ไม่ม)ี 
  - CoC (ไมม่ี)      - GAP ปลานิล (ไม่ม)ี 
  - GAP มกษ. (ไม่มี)    - GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืน ๆ (ไม่มี)   
  - GAP สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ (ไม่ม)ี 
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 2.4.3 ฟาร์มใหม่ รวม 130 ฟาร์ม แบ่งเป็น  
  - GAP กุ้งทะเล จํานวน 30 ฟาร์ม    - SL (ไม่ม)ี 
  - CoC (ไมม่ี)      - GAP ปลานิล (ไม่ม)ี 
  - GAP มกษ. (ไม่มี)    - GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืน ๆ (ไม่มี)   
  - GAP สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ จํานวน 100 ฟาร์ม 
2.5 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา (กพอ.) ดําเนินการโดย ศพอ.ชลบุรี จํานวน 127 ฟาร์ม 
 2.5.1 ตรวจติดตามฟาร์มเดิม รวม 83 ฟาร์ม แบ่งเป็น  
  - GAP กุ้งทะเล จํานวน 40 ฟาร์ม    - SL (ไม่ม)ี 
  - CoC (ไมม่ี)      - GAP ปลานิล (ไม่ม)ี 
  - GAP มกษ. (ไม่มี)    - GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืน ๆ (ไม่มี)   
  - GAP สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ จํานวน 43 ฟาร์ม 
 2.5.2 ฟาร์มต่ออายุ รวม 24 ฟาร์ม แบ่งเป็น  
  - GAP กุ้งทะเล จํานวน 20 ฟาร์ม    - SL (ไม่ม)ี 
  - CoC (ไมม่ี)      - GAP ปลานิล (ไม่ม)ี 
  - GAP มกษ. จาํนวน 4 ฟาร์ม   - GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืน ๆ (ไม่มี)   
  - GAP สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ (ไม่ม)ี 
 
 2.5.3 ฟาร์มใหม่ รวม 20 ฟาร์ม แบ่งเป็น  
  - GAP กุ้งทะเล จํานวน 20 ฟาร์ม    - SL (ไม่ม)ี 
  - CoC (ไมม่ี)      - GAP ปลานิล (ไม่ม)ี 
  - GAP มกษ. (ไม่มี)    - GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืน ๆ (ไม่มี)   
  - GAP สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ (ไม่ม)ี 

3. การตรวจวัตถุดิบสัตว์น้าํเพื่อการรับรองฟาร์ม จํานวน 14,510 ตัวอย่าง  
 4.1 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 12,616 ตัวอย่าง  
 4.2 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 460 ตัวอย่าง 
 4.3 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา รบัผิดชอบดําเนินการ จํานวน 700 ตัวอย่าง 
 4.4 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้า รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 480 ตัวอย่าง 
 4.5 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นํ้า รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 254 ตัวอย่าง 

4.การใหบ้ริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกคา้งและปัจจัยการผลิต จํานวน 11,265 ตัวอย่าง 
 3.1 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 9,684 ตัวอย่าง  
 3.2 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 520 ตัวอย่าง 
 3.3 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า รบัผิดชอบดําเนินการ จํานวน 600 ตัวอย่าง 
 3.4 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้า รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 296 ตัวอย่าง 
 3.5 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นํ้า รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 165 ตัวอย่าง 
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5. การตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝา้ระวังสารตกค้างจากการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําชายฝัง่ (RMP) จํานวน 2,645 ตัวอย่าง 
 5.1 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 2,345 ตัวอย่าง  
 5.2 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 113 ตัวอย่าง 
 5.3 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า รบัผิดชอบดําเนินการ จํานวน 60 ตัวอย่าง 
 5.4 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้า รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 87 ตัวอย่าง 
 5.5 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นํ้า รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 40 ตัวอย่าง 

6. การตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างชนิดใหม่ที่มีการนํามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา จํานวน  
300 ตัวอย่าง  
 6.1 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 240 ตัวอย่าง  
 6.2 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 24 ตัวอย่าง 
 6.3 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า รบัผิดชอบดําเนินการ จํานวน 12 ตัวอย่าง 
 6.4 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้า รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 12 ตัวอย่าง 
 6.5 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นํ้า รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 12 ตัวอย่าง 

หมายเหตุ การรายงานผลการดําเนนิงาน 
   ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานได้ที่ 
http://file.fisheries.go.th/d/8ec9d185fa/ และรายงานให้กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง ทางอีเมล์ envishrimp@gmail.com ใน
รูปแบบไฟล์ Excel ตามแบบฟอร์มต่างๆ ที่กําหนด ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 

ติดต่อประสานงานได้ที่  
กลุ่มวิจยัระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง  
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่ง  
โทรศัพท์ 0 2562-0600-15 ต่อ 6204 หรือ 02-579-2421 โทรสาร 02-579-2421 
อีเมล์ envishrimp@gmail.com 
นางสาวฐิติรัตน์ กลิ่นห้าวหาญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นายศิวัช รอดประไพ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 
นางสาวฐิตาพร แสงมะหะหมัด นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 
นางสาวสมใจ คุ้มบ้าน เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)  
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รายละเอียดการดําเนนิงาน 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคา้ประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2564 

1. การเตรียมความพร้อมเกษตรกรและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

ด้วยกรมประมงดําเนินการพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้ได้ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC Guide 65 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลท่ีนานาชาติรับรอง โดยมีกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า
ประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมกันน้ีได้มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
อาทิ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด (กพจ.) กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด (กปจ.) กองวิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง (กพช.) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
(กพก.) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นํ้า (กพอ.) และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้า (กพส.) และทําหน้าที่ 
ในเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าตามระบบใหม่ ซึ่งสํานักงานประมงจังหวัด  
และสํานักงานประมงอําเภอ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม ให้คําแนะนําแนวทางการปฏิบัติแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้า เพ่ือให้ผลผลิตของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้ามีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักมาตรฐานการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้า และรับคําขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า จากเกษตรกรผู้มีความประสงค์จะขอรับการตรวจรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าซึ่งสํานักงานตรวจราชการกรม เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของสํานักงานประมงจังหวัดในปี 2557 และจากปัญหาการดําเนิน
กิจกรรมในปี 2557 พบว่าการจําแนกเป้าหมายของสํานักงานประมงจังหวัดไม่ชัดเจน ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความสําเร็จ
ของกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า จึงมอบให้สํานักงานประมงจังหวัด
ดําเนินการตรวจเย่ียมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของเกษตรกรเฉพาะรายใหม่ โดยส่งเสริมให้คําแนะนําแก่เกษตรกร 
เพ่ือปรับปรุงฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และสนับสนุนให้เกษตรกร
ย่ืนใบสมัครขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามท่ี
หน่วยงานตรวจรับรองฯ กําหนดและส่งแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้กับหน่วยงานตรวจรับรองฯ ต่อไป 
งบประมาณ 

งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุที่โอนให้สํานักงานประมงจังหวัด 27 จังหวัด จํานวน 370,800 บาท 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งรายใหม่ 
 2. สนับสนุนความรู้ด้านมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้แก่เกษตรกร เพ่ือให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ชายฝั่งของเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
พื้นที่ดําเนินการ 

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งจํานวน 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ชุมพร ตรัง ตราด นครนายก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 
ปัตตานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง ระยอง ราชบุรี สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
และสุราษฎร์ธานี 
เป้าหมาย 

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งที่มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง หรือเกษตรกรที่เคยได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มแล้ว แต่ใบรับรองหมดอายุ 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งกําหนดแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่

มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งรายใหม่ และส่งเป้าหมายให้สํานักงานประมงจังหวัดพิจารณา  
2. สํานักงานประมงจังหวัดประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่ง เพ่ือกําหนด

แผนปฏิบัติงานตามกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งรายใหม่ และ
จัดส่งแผนปฏิบัติให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งรวบรวมต่อไป 

3. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งจัดสรรงบประมาณตามแผนการดําเนินกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งรายใหม่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือให้สํานักงานประมง
จังหวัดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติที่กําหนด 

4. เจ้าหน้าที่สํานักงานประมงจังหวัดออกพ้ืนที่ตรวจเย่ียมฟาร์มของเกษตรกร คัดเลือกเกษตรกรที่มีความ
สนใจ มีความพร้อม และมีคุณสมบัติครบตามกําหนดของแต่ละมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง เพ่ือแนะนํา
และให้ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 

5. เกษตรกรดําเนินการปรับปรุงฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ เมื่อพิจารณาแล้วว่า
ฟาร์มมีความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง จึงให้เกษตรกรกรอกใบสมัครขอรับการ
รับรองฯ (ตามแบบฟอร์มใบสมัครแต่ละประเภทมาตรฐาน) พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามหลักเกณฑ์
ของมาตรฐานฟาร์มที่เกษตรกรสมัคร และส่งใบคําขอรับรองฯของเกษตรกรและเอกสารต่างๆ ไปยังหน่วยงานตรวจ
รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าต่อไป 

6. เจ้าหน้าที่สํานักงานประมงจังหวัดสรุปผลการปฏิบัติงานการกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งรายใหม่ เป็นรายเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

7. กรณีที่ฟารม์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําไม่ผ่านการรบัรอง หน่วยงานตรวจรับรองรบัรองมาตรฐานฟาร์ม เพาะเลีย้ง
สัตว์นํ้าจะแจ้งให้สํานักงานประมงจังหวัดทราบและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานประมงจังหวัดต้องลงพ้ืนที่ให้คําแนะนํา
และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้แก่เกษตรกรต่อไป 

2. การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
เพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง  

 กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ปีงบประมาณ 2564 แบ่งออกเป็น  
4 ประเภท ดังน้ี  
 1) การตรวจประเมินฟาร์มเพ่ือการต่ออายุฟาร์มที่จะหมดอายุการรับรองในปี 2564 ให้นํามาจัดทําแผน 
การดําเนินงานต่ออายุการรับรองทั้งหมด (ยกเว้นกรณีที่หน่วยงานทราบชัดเจนแล้วว่าฟาร์มที่จะต่ออายุในปี 2564 น้ัน 
เลิกเลี้ยงแล้วไม่ต้องนํามาทําแผนตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุ) 
 2) การตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2564 ให้ดําเนินการประสานงานกับสํานักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่น้ัน ๆ 
เพ่ือกําหนดจํานวนฟาร์มเป้าหมาย  
 3) การตรวจติดตามฟาร์มเดิมที่ได้รับการรับรอง ในปี 2562 และปี 2563 กรณีฟาร์ม GAP กรมประมง 
GAP มกษ. และ CoC ให้นํามาจัดทําแผนการดําเนินงานทั้งหมด และกรณีฟาร์ม SL ให้นํามาจัดทําแผนการดําเนินงาน 
40 เปอร์เซ็นต์ ของฟาร์มทั้งหมด โดยฟาร์มที่จะนํามาทําแผนการตรวจติดตามน้ันต้องได้รับการรับรองแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ปี ทั้ง GAP กรมประมง GAP มกษ. CoC และ SL ซึ่งใน 1 รอบ ของอายุการรับรองต้องมีการตรวจติดตาม
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
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 4) การตรวจประเมินฟาร์มที่จะต่ออายุและการตรวจติดตามฟาร์มเดิมที่ได้รับการรับรองมาจากงบประมาณ
โครงการอ่ืน หรือโครงการของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และไม่มีงบประมาณในการดําเนินงานสําหรับฟาร์มน้ัน ๆ ต่อเน่ือง
ในปีงบประมาณ 2564 ขอให้นํามาจัดทําแผนเพ่ิมเติม โดยใช้หลักการเดียวกับข้อ 1) และข้อ 3)  

 รายละเอียดการดําเนินงาน  
 1. ให้คําแนะนําส่งเสริม/ให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้ได้มาตรฐานขั้นปลอดภัย 
(Safety Level) หรือมาตรฐาน GAP กรมประมง GAP มกษ. และ CoC โดยสํานักงานประมงจังหวัด  
 2. รับคําขอเพ่ือขอการรับรองมาตรฐานฟาร์ม โดยสํานักงานประมงจังหวัด และหน่วยในสังกัด กพช. กพท. 
กพก. กพอ. และกพส.  
 3. สํานักงานประมงจังหวัดส่งคําขอมายังหน่วยตรวจประเมินในสังกัด กพช. กพท. กพก. กพอ. และกพส. 
ในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจประเมินและให้การรับรอง  

 แบบย่ืนคําขอ 
 1) แบบย่ืนคําขอ SL และใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
 2) แบบย่ืนคําขอ GAP  
  2.1) GAP กรมประมง (สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ ยกเว้นปลานิล) ให้การรับรองโดยหน่วยงานในสังกัด กพช. 
กพท. กพก. กพอ. และกพส. ใช้แบบคําขอตามแนบท้ายระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดีสําหรับการผลิตสัตว์นํ้า (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 และใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
  2.2) GAP กรมประมง (ปลานิล/กุ้งทะเล) GAP มกษ. และ CoC ให้การรับรองโดย กองพัฒนา
ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.) ใช้แบบคําขอตาม กมป. ดังน้ี  
  - แบบคําขอ F-AU-01 (การรับรองแบบเด่ียว) 
  - แบบคําขอ F-AU-02 (การรับรองแบบกลุ่ม) 
 3) หน่วยตรวจประเมินในสังกัด กพช. กพท. กพก. กพอ. และกพส. เมื่อได้รับคําขอแล้ว จัดลําดับและ
จัดทําทะเบียนการรับคําขอ  
 4) หน่วยตรวจประเมินในสังกัด กพช. กพท. กพก. กพอ. และกพส. ดําเนินการวางแผนการเข้าตรวจประเมินฟาร์ม 
ตามลําดับคําขอ และแจ้งให้เกษตรกรทราบ 
 5) เข้าตรวจประเมินฟาร์ม โดย  
  5.1 ตรวจประเมินฟาร์ม ตามแบบประเมิน (Check list)  

  แบบประเมิน SL  
   - แบบประเมิน SL (ฟาร์มเพาะและอนุบาล) 
   - แบบประเมิน SL (ฟาร์มเลี้ยง) 

  แบบประเมิน GAP สัตว์นํ้าจืด  
  ให้ใช้แบบฟอรม์ของ กมป.  
   - แบบ F-AU-15 (ฟาร์มเพาะและอนุบาล) 
   - แบบ F-AU-16 (บ่อเลี้ยง) 
   - แบบ F-AU-97 (ในกระชัง) 
  พร้อมใช้เกณฑ์ประเมิน  
   - เกณฑ์การประเมินสําหรับประกอบกับ F-AU-15 (ฟาร์มเพาะและอนุบาล) 
   - เกณฑ์การประเมินสําหรับประกอบกับ F-AU-16 (บ่อเลี้ยง)  
   - เกณฑ์การประเมินสําหรับประกอบกับ F-AU-97 (ในกระชัง)  
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  แบบประเมิน GAP กุ้งทะเล 
  ให้ใช้แบบฟอรม์ของ กมป.  
   - แบบ F-AU-77 (ฟาร์มเพาะและอนุบาล) 
   - แบบ F-AU-27 (ฟาร์มเลี้ยง) 
  พร้อมใช้เกณฑ์ประเมิน  
   - เกณฑ์การประเมินสําหรับประกอบกับ F-AU-77 (ฟาร์มเพาะและอนุบาล) 
   - เกณฑ์การประเมินสําหรับประกอบกับ F-AU-27 (บ่อเลี้ยง)  

  แบบประเมิน GAP มกษ.7401-2557  
  ให้ใช้แบบฟอรม์ของ กมป. 
   - แบบ F-AU-85 (ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล) 
  พร้อมใช้เกณฑ์ประเมิน  
   - เกณฑ์การประเมินสําหรับประกอบกับ F-AU-85 (ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล) 

  แบบประเมิน GAP มกษ.7422-2553  
  ให้ใช้แบบฟอรม์ของ กมป. 
   - แบบ F-AU-97 (ฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลลูกกุ้งทะเล) 
  พร้อมใช้เกณฑ์ประเมิน  
   - เกณฑ์การประเมินสําหรับประกอบกับ F-AU-97 (ฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลลูกกุ้งทะเล) 

  แบบประเมิน GAP มกษ.7432-2558  
  ให้ใช้แบบฟอรม์ของ กมป.  
   - แบบ F-AU-19 (ฟาร์มเพาะกุ้งทะเล) 
  พร้อมใช้เกณฑ์ประเมิน  
   - เกณฑ์การประเมินสําหรับประกอบกับ F-AU-19 (ฟาร์มเพาะกุ้งทะเล) 

  แบบประเมิน CoC  
  ให้ใช้แบบฟอรม์ของ กมป. 
   - แบบ F-AU-78 (ฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล) 
  พร้อมใช้เกณฑ์ประเมิน  
   - เกณฑ์การประเมินสําหรับประกอบกับ F-AU-78 (ฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล) 

  5.2 สุ่มตรวจปัจจัยการผลิต เช่น อาหารสัตว์นํ้า อาหารเสริม วิตามิน วัตถุดิบอาหารสัตว์ สารผสมล่วงหน้า 
เพ่ือตรวจสอบการปนเป้ือนของยาและสารเคมี โดยใช้ชุด Screening test (ตรวจกลุ่ม Tetracycline, Nitrofurans 
และกลุ่มสารเคมีอ่ืนๆ) และวิธีทดสอบ Chloramphenicol ในเบื้องต้น (เอกสารที่เก่ียวข้อง 1) หากสงสัยเรื่อง 
ผลตรวจ Screening test และวิธีทดสอบในเบ้ืองต้น ให้ส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปตรวจวิเคราะห์ที่กองวิจัย 
และพัฒนาอาหารสัตว์นํ้า (กพอ.) เพ่ือยืนยันผล  
  - การสุ่มปัจจัยการผลิต ดําเนินการสุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ ของฟาร์มที่เข้าตรวจประเมิน
ทั้งหมด โดย 1 ตัวอย่าง ตรวจ 3 ตัวยา  

  5.3 สุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าส่งห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง  
  - ตรวจสารกลุ่ม Tetracycline, กลุ่ม Fluoroquinolone, Oxolinic acid, Chloramphenicol, 
กลุ่ม Nitrofurans และ Malachite green  
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 6) การรับรองฟาร์มตามมาตรฐาน Safety Level และ GAP สัตว์นํ้าจืดอ่ืน ๆ ยกเว้นปลานิล/กุ้งทะเล GAP 
มกษ. และมาตรฐาน CoC ให้การรับรองโดยหน่วยตรวจประเมินในสังกัด กพช. กพท. กพก. กพอ. และกพส. ให้ใช้
แบบใบรับรอง Safety Level และ GAP ของ กพช. กพท. กพก. กพอ. และ กพส. ส่วนการรับรองมาตรฐาน GAP 
กุ้งทะเล ปลานิล GAP มกษ และมาตรฐาน CoC ต้องออกใบรับรองโดย กมป. เท่าน้ัน  
 

รายละเอียดชนิดสารตกคา้งและห้องปฏิบติัการตรวจวิเคราะห์ ปีงบประมาณ 2564 
ชนิดสาร ห้องปฏิบัติการ 

1. Tetracycline group ศูนย์ฯคุ้งกระเบน, ศพช.ฉะเชิงเทรา, ศพช.สมุทรสาคร, ศพช.ภูเก็ต,  
ศทช.สงขลา และศพก.นครศรีธรรมราช 

2. Oxolinic acid ศูนย์ฯคุ้งกระเบน, ศพช.ฉะเชิงเทรา, ศพช.สมุทรสาคร, ศพช.ภูเก็ต,  
ศพช.สงขลา และศพก.นครศรีธรรมราช 

3. Fluoroquinolone ศพช.จันทบุรี, ศพช.สุราษฎร์ธานี, ศพช.กระบี่, ศพช.สมุทรสงคราม 
และศพม.สตูล 

4. Chloramphenicol ศพช.จันทบุรี, ศพช.สุราษฎร์ธานี, ศพช.กระบี่, ศพช.สมุทรสงคราม 
และศพม.สตูล 

5. Nitrofuran metabolites ศูนย์ฯคุ้งกระเบน, ศพช.สมุทรสาคร, ศพช.สุราษฎร์ธานี, ศพช.กระบ่ี, 
ศพช.สงขลา และศพอ.ชลบุรี  

6. Malachite green and Leuco - 
Malachite green 

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน, ศพช.สมุทรสาคร, ศพช.สุราษฎร์ธานี, ศพช.กระบ่ี, 
ศพช.สงขลา และศพอ.ชลบุรี  

7. Stilbenes 
8. Steroids  
9. Sulphonamide 
10. Nitromidazoles 
11. Chemical element  
12. B2a 
13. B2b 
14. Crystal violet (สีย้อม) 
15. Amoxicilin 

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) 

16. Organochlorine และ PCbs กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าจืด  

ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์นํ้า และปัจจัยการผลิต เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ดําเนินการต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังน้ี  
 1) กิจกรรมตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์นํ้าเพ่ือการรับรองฟาร์ม  
 2) กิจกรรมให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปัจจัยการผลิต  
 3) กิจกรรมตรวจวิเคราะห์เพ่ือการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง (RMP)  
 4) กิจกรรมตรวจวิเคราะห์เพ่ือการเฝ้าระวังและติดตามสารตกค้างชนิดใหม่ที่มีการนํามาใช้ในการ 
              เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  
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การจัดแบ่งพืน้ที่รับผิดชอบการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ํา 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคา้ประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2564 

 

ลําดับที ่ หน่วยงาน ตัวย่อ จังหวัด พื้นที่รบัผิดชอบ 

1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์ฯคุ้งกระเบน จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อ.นายายอาม 

2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ําชายฝั่ง ศทช.สงขลา สงขลา พัทลุง 

3 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์ฯปากพนัง นครศรีธรรมราช 

อ.ปากพนัง  
อ.หัวไทร (ม.4, ม.6 ต.เกาะเพชร // ม.2, ม.4  
ต.หน้าสตน // ต.รามแก้ว) 

4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเพชรบุรี ศพช.เพชรบุรี เพชรบุรี 
เพชรบุรี 

ราชบุรี 

5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งจันทบุร ี ศพช.จันทบุรี จันทบุรี ยกเว้น อ.ท่าใหม่ อ.นายายอาม 

6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งระยอง ศพช.ระยอง ระยอง ระยอง 

7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งตราด ศพช.ตราด ตราด ตราด 

8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งฉะเชิงเทรา ศพช.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 

ฉะเชิงเทรา 

นครนายก 

ปราจีนบุรี 

สมุทรปราการ 
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ลําดับที ่ หน่วยงาน ตัวย่อ จังหวัด พื้นที่รบัผิดชอบ 

9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งสมุทรสาคร ศพช.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

สมุทรสาคร 

กรุงเทพมหานคร (ยกเว้น แสมดํา, บางขุน
เทียน ที่เป็น ฟาร์มตรวจติดตาม/ต่ออายุ) 

10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งสมุทรสงคราม ศพช.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 

สมุทรสงคราม 

นครปฐม (อ.บางเลน, อ.ดอนตูม, อ.นครชัยศรี, 
อ.เมือง, อ.สามพราน) 

นนทบุรี 

ปทุมธานี 

กรุงเทพมหานคร (แสมดํา, บางขุนเทียน  
เฉพาะ ฟาร์มตรวจติดตาม/ต่ออายุ) 

11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ศพช.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 

12 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งชุมพร ศพช.ชุมพร ชุมพร ชุมพร 

13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ศพช.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 

14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งระนอง ศพช.ระนอง ระนอง ระนอง 

15 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งกระบี่ ศพช.กระบี่ กระบี่ กระบี่ 
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ลําดับที ่ หน่วยงาน ตัวย่อ จังหวัด พื้นที่รบัผิดชอบ 

16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งตรัง ศพช.ตรัง ตรัง ตรัง 

17 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งภูเก็ต ศพช.ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต 

18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งพังงา ศพช.พังงา พังงา พังงา 

19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งสงขลา ศพช.สงขลา สงขลา สงขลา (ฟาร์มเลี้ยง อ.ระโนด, อ.สทิงพระ) 

20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งปัตตานี ศพช.ปัตตานี ปัตตานี ปัตตานี 

21 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํานครศรีธรรมราช ศพก.
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช ยกเว้น อ.ปากพนังทั้งอําเภอ อ.หัวไทร (ม.4, ม.
6ต.เกาะเพชร // ม.2, ม.4  
ต.หน้าสตน // ต.รามแก้ว) 

22 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ําสงขลา ศพส.สงขลา สงขลา สงขลา (ยกเว้น ฟาร์มเลี้ยง อ.ระโนด, อ.สทิงพระ) 

23 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ําชลบุรี  ศพอ.ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี 

24 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ศพม.สตูล สตูล สตูล 

25 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ศพม.นราธิวาส นราธิวาส นราธิวาส 
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คําอธบิายในการออกใบรับรอง GAP และ SL 
1. การใช้รหัส และตัวเลขในการออกเลขที่ใบรับรอง GAP และ SL 
เลขที่ใบรับรอง มีดังน้ี 

- GAP มีจํานวน 21 หลัก ดังน้ี XXXXX – XX – GAPXX – XX – XX – XXXXX 
 

- SL มีจํานวน 20 หลัก ดังน้ี XXXXX – XX – SLXX – XX – XX –XXXXX 
**ตัวเลขที่ระบุในใบรับรองต้องเป็นเลขอารบิคทั้งหมด** 
คําอธบิาย 
เลขชุดที่ 1: XXXXX หมายถึง รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 
  เช่น ศพช.ฉะเชิงเทรา คือ 24202 
เลขชุดที่ 2: XX หมายถึง รหสัจังหวัด 2 หลกั 
  เช่น ฉะเชิงเทรา คือ 24 
เลขชุดที่ 3: GAPXX หรือ SLXX  
 XX หมายถึง เป็นฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลหรือฟาร์มเลี้ยง ซึ่งมีรหสั ดังน้ี 
  C0 คือ ฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์นํ้าชายฝั่ง F0 คือ ฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์นํ้าจืด 
  C1 คือ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง   F1 คือ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด 
**ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเลขทะเบียนฟาร์มด้วยว่าเป็นฟาร์มเพาะหรือฟาร์มเลี้ยง เพ่ือให้การออกทะเบียน
ใบรับรองถูกต้อง** 
เลขชุดที่ 4: XX หมายถึง รหสัชนิดสัตว์นํ้า 2 หลัก ซึ่งมีรหสั ดังน้ี 

01 คือ กุ้งทะเล (เช่น กุ้งขาว กุ้งกุลาดํา เป็นต้น)  09 คือ กบ 
02 คือ กุ้งนํ้าจืด (เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งฝอย เป็นต้น)  10 คือ ตะพาบนํ้า 
03 คือ ปลาน้ําจืด     11 คือ จระเข ้
04 คือ ปลาทะเล      12 คือ สัตว์นํ้าสวยงามนํ้าจืด 
05 คือ หอยทะเล      13 คือ สัตว์นํ้าสวยงามทะเล 
06 คือ หอยนํ้าจืด     14 คือ สาหร่ายนํ้าจืด 
07 คือ ปูทะเล      15 คือ สาหร่ายทะเล 
08 คือ ปูนํ้าจดื      16 คือ กุ้งเครย์ฟิช 

เลขชุดที่ 5: XX หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ออกใบรับรอง (2 หลกัสุดท้าย) 
**ให้ระบุตามปี พ.ศ. ที่ออกใบรับรอง ไม่ใช่ออกตามปีงบประมาณ** 
เลขชุดที่ 6: XXXXX หมายถึง ลําดับที่ของการออกใบรับรองของหน่วยงานแต่ละมาตรฐาน (GAP หรือ Safety 
Level) ในปี พ.ศ. ที่ออกใบรับรอง     
**ถ้าขึ้นปีพ.ศ. ใหม ่ต้องเร่ิมนับที่ 00001 ใหม่** 
**กรณีย่ืนต่ออายุ** 

- GAP ให้ย่ืนก่อนหมดอายุ 120 วัน แต่ไม่เกิน 150 วัน 
- SL ให้ย่ืนก่อนวันหมดอายุ 30 วัน 

หมายเหตุ กรณีเป็นฟาร์มรายเดิมมาต่ออายุ ให้ใช้เลขท่ีใบรับรองเดิมต่อไป 
    เช่น ฟาร์มทีไ่ด้รับรองเลขที่ 77202-77-GAPF1-03-59-00018 มาขอต่ออายุในปี 2563  
    ก็ยังคงได้ใบรับรองเลขที่เดิม คือ 77202-77-GAPF1-03-59-00018 

1           2          3           4        5            6 

1            2         3        4     5           6
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2. การระบุวันที่ออกใบรับรอง และวันที่หมดอายุในใบรับรอง GAP และ SL 
  ใบรับรองมี อายุ 3 ปี นับต้ังแต่วันที่ออกใบรับรอง (ให้นับหมดอายุน้อยกว่าวันที่ออกใบรับรอง 1 วัน)  
   ตัวอย่าง  วันที่ออกใบรับรอง 25 มกราคม 2561 
     วันที่หมดอายุ 24 มกราคม 2564 
3. การลงนามในใบรับรอง GAP และ SL 

- ผอ.ศพช. ผอ.ศสส. ผอ.ศพก. ผอ.ศพอ. และผอ.ศพม. เป็นผู้ลงนามในใบรับรอง โดยลงนามและพิมพ์ช่ือ
พร้อมตําแหน่งเท่าน้ัน ไม่ต้องพิมพ์ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง 

   ตัวอย่าง 
    ลงช่ือ  ลายมือช่ือ  ผู้รับรอง 
          (       นายเกรียงศักด์ิ เผด็จภัย ) 
    ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งฉะเชิงเทรา  

- ในกรณีที่ ผอ.ศพช. ผอ.ศสส. ผอ.ศพก. ผอ.ศพอ. และผอ.ศพม. ไปราชการ ผู้ที่รักษาราชการใน
ตําแหน่ง สามารถลงนามในใบรับรองแทนได้ โดยลงนามและพิมพ์ช่ือพร้อมตําแหน่ง และรักษาการใน
ตําแหน่ง ผอ.ศพช. ผอ.ศสส. ผอ.ศพก. ผอ.ศพอ. และผอ.ศพม. 

 ตัวอย่าง 
    ลงช่ือ     ลายมือช่ือ  ผู้รับรอง 
          (   นายวัลลภ ทมิดี  ) 
   ตําแหน่ง  นักวิชาการประมงชํานาญการ  
  รักษาราชการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งฉะเชิงเทรา 

หมายเหตุ สําหรับในกรณีที ่ผอ.ศพช. ผอ.ศสส. ผอ.ศพก. ผอ.ศพอ. และผอ.ศพม. นานเกิน 7 วัน หรือพิจารณาตาม
ความเร่งด่วนในการออกใบรับรอง 
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ตารางรหัสจงัหวัด 

ลําดับ ชื่อเต็มหน่วยงาน ชื่อย่อหน่วยงาน รหัส
หน่วยงาน 

จังหวัด รหัส
จังหวัด 

1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน 22209 จันทบุรี 22 

2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ําชายฝั่ง ศทช.สงขลา 90302 พัทลุง 93 

3 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์ฯ ปากพนัง 80209 นครศรีธรรมราช 80 

4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเพชรบุรี ศพช.เพรชบุรี 76202 เพชรบุรี 76 

ราชบุรี 70 

5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งจันทบุร ี ศพช.จันทบุรี 22202 จันทบุรี 22 

6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งระยอง ศพช.ระยอง 21202 ระยอง 21 

7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งตราด ศพช.ตราด 23102 ตราด 23 

8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่งฉะเชิงเทรา ศพช.ฉะเชิงเทรา 24202 ฉะเชิงเทรา 24 

นครนายก 26 

ปราจีนบุรี 25 

สมุทรปราการ 11 

9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งสมุทรสาคร ศพช.สมุทรสาคร 74202 สมุทรสาคร 74 

กรุงเทพมหานคร 10 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

ลําดับ ชื่อเต็มหน่วยงาน ชื่อย่อหน่วยงาน รหัส
หน่วยงาน 

จังหวัด รหัส
จังหวัด 

10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งสมุทรสงคราม ศพช.สมุทรสงคราม 75202 สมุทรสงคราม 75 

นครปฐม 73 

นนทบุรี 12 

ปทุมธานี 13 

กรุงเทพมหานคร 10 

11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ศพช.ประจวบคีรีขันธ์ 77202 ประจวบคีรีขันธ์ 77 

12 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งชุมพร ศพช.ชุมพร 86202 ชุมพร 86 

13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ศพช.สุราษฎร์ธานี 84202 สุราษฎร์ธานี 84 

14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งระนอง ศพช.ระนอง 85102 ระนอง 85 

15 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งกระบี่ ศพช.กระบี่ 81202 กระบี่ 81 

16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งตรัง ศพช.ตรัง 92202 ตรัง 92 

17 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งภูเก็ต ศพช.ภูเก็ต 83202 ภูเก็ต 83 

18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งพังงา ศพช.พังงา 82202 พังงา 82 

19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งสงขลา ศพช.สงขลา 86202 ชุมพร 86 

20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งปัตตานี ศพช.ปัตตานี 94102 ปัตตานี 94 



[18] 
 

กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

 

ลําดับ ชื่อเต็มหน่วยงาน ชื่อย่อหน่วยงาน รหัส
หน่วยงาน 

จังหวัด รหัส
จังหวัด 

21 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํานครศรีธรรมราช ศพก.นครศรีธรรมราช 80202 นครศรีธรรมราช 80 

22 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ําสงขลา ศพส.สงขลา 90305 สงขลา 90 

23 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ําชลบุรี ศพอ.ชลบุรี 20304 ชลบุรี 20 

24 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ศพม.สตูล 91202 สตูล 91 

25 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ศพม.นราธิวาส 96202 นราธิวาส 96 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

ตัวอย่าง และคําอธบิายการออกใบรับรอง GAP 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

3. การตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้าํจากแหล่งเพาะเลีย้งสัตว์น้าํ 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

3. การตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ําจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ต่อ) 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

4. การเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
    4.1 การดําเนินการตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง (RMP) 
 แผนการดําเนินงานกิจกรรมตรวจวิเคราะห์เพ่ือการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง (RMP) 
ประจําปี 2564 จํานวน 2,645 ตัวอย่าง แบ่งเป็น กุ้งทะเล จํานวน 2,422 ตัวอย่าง, ปลาทะเล 200 ตัวอย่าง และ
ปูทะเล 23 ตัวอย่าง 
รายละเอียดการดําเนินงาน 
 หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ ได้แก่  
     - กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง  - กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 

    - กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   - กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นํ้า 
     - กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้า 
 ดําเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง 
สัตว์นํ้าที่ดี (GAP/CoC) และใบรับรองยังมีอายุ หรือจากฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าที่จะต่ออายุใบรับรอง ในปี 2564 
โดย 1 ฟาร์ม/ตัวอย่าง/ตัวยา (สุ่มเก็บ ตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง จาก 1 ฟาร์มและส่งตรวจได้แค่ 1 ตัวยา) พร้อมทั้งจัดทํา
แผนการสุ่มตัวอย่างชนิดสัตว์นํ้า โดยแบ่งเป็น กุ้งทะเล ลูกกุ้งทะเล ปลาทะเล ลูกปลาทะเล และปูทะเล (ตามแผน 
การดําเนินงานที่ กพช. แจ้งให้ทราบ) โดยเริ่มดําเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์นํ้าส่งตรวจต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 – 
เดือนกันยายน 2564 
 2. สุ่มตรวจตัวอย่างสัตว์นํ้า ตามแผนที่กําหนดโดยแบ่งตามชนิดสาร ได้ดังน้ี 

ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ 

ศูนย์ ฯ / สถานี ฯ กองตรวจสอบคุณภาพสนิค้าประมง 
กองวิจัยและพัฒนา 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
CHLORAMPHINICOL STILBENES ORGANOCHLORINE & PCBs 

NITRORURANS STEROIDS  
TETRACYCLINE NITROMIDAZOLES  

FLUOROQUINOLONE SULPHONAMIDE  
MALACHITE GREEN & LEUCO 

– MALACHITE GREEN 
AMOXICILLIN  

ANTHELMINTIC (B2a)  
 ANTICOCCIDIAL (B2b)  
 CHEMICAL ELEMENT  
 CRYSTAL VIOLET & LEUCO - 

CRYSTAL VIOLET 
 

หมายเหตุ : สง่ตัวอย่างให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2564 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

    4.2 การดําเนินการตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังและติดตามสารตกค้างชนิดใหม่ที่มีการนํามาใช้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
 แผนการดําเนินงานกิจกรรมตรวจวิเคราะห์เพ่ือการเฝ้าระวังและติดตามสารตกค้างชนิดใหม่ที่มีการ
นํามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ประจําปีงบประมาณ 2564 จํานวน 300 ตัวอย่าง  
รายละเอียดการดําเนนิงาน 
 หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ ได้แก่  
  - กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง  
  - กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล    
  - กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้า 

- กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 
- กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นํ้า 

 ดําเนินการสุ่มเก็บปัจจัยการผลิต หรือวัตถุดิบสัตว์นํ้า จากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่มีความเส่ียงในการใช้ยา 
และสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและติดตามสารตกค้างชนิดใหม่ที่มีการนํามาใช้ใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (ตามแผนการดําเนินงานที่ กพช. แจ้งให้ทราบ) โดยเร่ิมดําเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ทั้งน้ีหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ จะส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ
เอกชน เพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในชนิดยาใหม่ ที่ห้องปฏิบัติการของกรมประมงไม่สามารถดําเนินการตรวจ
วิเคราะห์ได้ เช่น Cephalosporin, Beta-Lactam, Doxycycline, Anthelmintic Drugs ฯลฯ หรือสารตกค้างอ่ืนๆ
ที่จําเป็นต้องใช้ผลการวิเคราะห์ในกรณีเร่งด่วน เช่น การตรวจติดตาม แก้ไขปัญหาของฟาร์มที่มีการตรวจพบสาร
ตกค้าง เป็นต้น 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

แผนการดําเนนิงานปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการ 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

แผนการดําเนนิงานปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการ (รายเดือน) 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

แผนการดําเนนิงานปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

แผนการดําเนนิงานปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (แยกชนิดฟาร์ม) 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

แผนการดําเนนิงานปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้าํเพือ่การรับรองฟาร์ม 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

แผนการดําเนนิงานปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้าํเพือ่การรับรองฟาร์ม (แยกชนดิสาร) 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

แผนการดําเนนิงานปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมให้บรกิารเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกคา้งและปัจจัยการผลิต 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

แผนการดําเนนิงานปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมให้บรกิารเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกคา้งและปัจจัยการผลิต (แยกชนิดสาร) 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

แผนการดําเนนิงานปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง (RMP) 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

แผนการดําเนนิงานปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง (RMP) (กุ้งทะเล แยกชนิดสาร) 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

แผนการดําเนนิงานปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง (RMP) (ปลาทะเล แยกชนดิสาร) 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

แผนการดําเนนิงานปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง (RMP) (ปูทะเล แยกชนิดสาร) 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

แผนการดําเนนิงานปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังและติดตามสารตกค้างชนิดใหม่ที่มีการนํามาใช้ในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ํา 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน  
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมเกษตรกรและการพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการ (สัตว์น้าํชายฝั่ง) 

แบบฟอร์มที่ 1 - 1 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมของเกษตรกรและการพัฒนา 
                          ศักยภาพผู้ประกอบการ (สัตว์นํ้าชายฝั่ง)ประจําปีงบประมาณ 2564 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

แบบฟอร์มที่ 1 – 2 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเกษตรกรและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (สัตว์น้ําชายฝั่ง) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
แบบฟอร์มที่ 1 – 3 รายงานข้อมูลของเกษตรกรกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเกษตรกรและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (สัตว์น้ําชายฝั่ง) 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 
 รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2564 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

กิจกรรมที ่1.1 จํานวนฟาร์มสัตว์น้ําชายฝั่งที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC 

 
 

กิจกรรมที ่1.2 จํานวนฟาร์มสัตว์น้ําจืดที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน safety level/GAP 

 
 

กิจกรรมที ่1.3 จํานวนฟาร์มสัตว์น้ําชายฝั่งที่รับรองมาตรฐาน GAP/CoC 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

กิจกรรมที ่1.4 จํานวนฟาร์มสัตว์น้ําจืดที่รับรองมาตรฐาน safety level/GAP 

 
 

กิจกรรมที ่1.5 จํานวนฟาร์มมาตรฐานทั้งหมดที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

กิจกรรมที ่2.1 ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ําเพื่อการรับรองฟาร์ม 

 
 

กิจกรรมที ่2.2 ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปัจจัยการผลิต 

 
 

กิจกรรมที ่2.3 ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง (RMP) 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

กิจกรรมที ่2.4 ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังและติดตามสารตกค้างชนิดใหม่ที่มีการนํามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

กิจกรรมที่ 2.3 ตรวจวิเคราะห์เพ่ือการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง (RMP)  
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
1. วิธีการทดสอบเบ้ืองต้นตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง Chloramphenicol ในตัวอย่างปัจจัยการผลติ 

โดยใช้วิธี Fujiwara Test โดยดูสีแดงที่เกิดขึ้นในช้ันของ Pyridine 
วิธีทดสอบ 
1. เติม 20% Sodium hydroxide (NaOH) 2 ml. + Pyridine 1 ml. ลงในหลอดทดลอง 
2. เติมปัจจัยการผลิต (ทําให้เป็นผง) ปริมาณเล็กน้อยลงในหลอดทดลอง ข้อ 1. ให้สารละลายผสมกับตัวอย่าง 
3. นําหลอดทดลองไปต้มที่อุณหภูมิ 100°C 2 – 3 นาท ีแล้วรออ่านผล 

 
การอ่านผล 
 Chloramphenicol เกิดสีแดงขึ้นในช้ันของ Pyridine 
Control 
 ทําตามขั้นตอนปกติ แต่เปลี่ยนจากปัจจัยการผลิตเป็นตัวยาแทน เพ่ือให้เกิดสี 

 
 
หมายเหตุ:       คือ สีแดง 
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

2. แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําที่ดีสําหรับการผลิตสตัว์น้ํา (จีเอพี) สัตว์น้ําอ่ืนๆ 
และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดีสําหรับการผลิตสตัว์น้ํา (จีเอพี) 

ตัวอย่างชนิดสัตว์นํ้าที่ให้การรับรอง 
1) ปลาทะเล     6) ปลาน้ําจืด 
2) หอยทะเล     7) กุ้งนํ้าจืด 
3) ปูทะเล     8) ตะพาบนํ้า 
4) เพรียงทราย     9) กบ 
5) สาหร่ายพวงองุ่น    10) จระเข้ 

โดยต้องมีการตรวจประเมินระบบการผลิตทั้งหมด มีรายละเอียดข้อกําหนดการเข้าตรวจรับรอง ดังน้ี 1) สถานที่
และการขึ้นทะเบียนฟาร์ม 2) การจัดการฟาร์มทั่วไป 3) ปัจจัยการผลิต ต้องมีการขึ้นทะเบียนกับทางราชการและ
ไม่หมดอายุ ต้องมีกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ 4) การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์นํ้า มีการเตรียมบ่อและป้องกัน
โรค ควบคุมการใช้ยาและสารเคมีในการเลี้ยง 5) สุขลักษณะฟาร์ม 6) การเก็บเก่ียวและการขนส่ง 7) การบันทึกข้อมูล 
เพ่ือให้เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสามารถแสดงให้ผู้บริโภคเช่ือมั่นว่าฟาร์มมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐาน 
และสัตว์นํ้าจากฟาร์มมีความปลอดภัย มีคุณภาพที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม  

 
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดีสําหรับการผลิตสัตว์นํ้า (จีเอพี) ดังน้ี 

1) ฉบับ 1 - 2553      
2) ฉบับ 2 - 2556      
3) ฉบับ 3 - 2561     
4) ฉบับ 4 – 2563 
5) ฉบับรวมระเบียบ (1 – 4)     

สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินมาตรฐาน และระเบียบกรมประมงที่เก่ียวข้อง ได้ที่  
Link: http://file.fisheries.go.th/d/65e08ea72a/ หรือ QR code  
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กลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
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