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หลักการและเหตุผล 
 
1. ความเป็นมาของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีภายในประเทศ 

ประเทศไทยได้ยอมรับในปฏิญญากรุงโรมว่าด้วยจรรยาบรรณในการทำประมงอย่างรับผิดชอบ 
( The Rome Declaration on the Implementation of the Code of Conduct for Responsible 
Fisheries) ในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการประมงขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ  
(Food and Agriculture Organization (FAO) Ministerial Meeting on Fisheries) เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 
ซึ่งมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 126 ประเทศ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการยอมรับปฏิญญา
ดังกล่าวในการนำจรรยาบรรณในการทำประมงอย่างรับผิดชอบไปปฏิบัติ  เนื่องจากที่ประชุมตระหนักถึง
แนวโน้มการเพิ่มความสำคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
สำหรับประชากรโลก และความสำคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมความม่ันคงทางอาหาร 
การสร้างรายได้และการพัฒนาชนบท โดยที่ประชุมเห็นควรให้พิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ           
การส่งออก-นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง โดยให้ประเทศสมาชิกคำนึงถึงการปฏิบัติตามกรอบ
จรรยาบรรณในการทำประมงอย่างรับผิดชอบ (FAO, 1999) 

เอกสารเรื่องจรรยาบรรณในการทำประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Practices for Responsible 
Fisheries) ได ้จ ัดทำตามข ้อเสนอของคณะกรรมาธ ิการประมง (The Nineteenth Session of the FAO 
Committee on Fisheries: COFI) ในการประชุม ครั้งที่ 19 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2534  ต่อมาในการประชุม
สมัชชาองค์การอาหารและเกษตร (FAO) สมัยที่ 28 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 ที่ประชุมได้มีมติ
รับรองเอกสาร เรื่อง จรรยาบรรณในการทำประมงอย่างรับผิดชอบ เป็นกรอบในการดำเนินการของแต่ละ
ประเทศตามหลักการสากลแบบสมัครใจ โดยได้ระบุเรื่องการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีความรับผิดชอบ     
ไว้ในมาตรา 9 สรุปสาระสำคัญ คือ หน่วยงานภาครัฐควรมีกลไกที่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าในทุกขั้นตอน
ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค ระบบนิเวศ สังคมและเศรษฐกิจ (FAO, 2011) 
และเมื่อ พ.ศ. 2542 ประเทศสมาชิก FAO ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการยอมรับปฏิญญากรุงโรมว่าด้วยจรรยาบรรณ
ในการทำประมงอย่างรับผิดชอบไปปฏิบัติ 

1.1 มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีของกรมประมง  

สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยยอมรับในปฏิญญากรุงโรมว่าด้วยจรรยาบรรณในการทำประมง
อย่างรับผิดชอบ กรมประมงได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ 
เมื่อ พ.ศ. 2546 จำนวน 2 มาตรฐาน โดยกำหนดเป็นมาตรฐานสมัครใจ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำที่มีระบบการผลิตเชิงพาณิชย์มีระบบการจัดการฟาร์มที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดการใช้ยาและ
สารเคมีเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และดำเนินกิจกรรมการเพาะเลี้ยงให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม              
น้อยที่สุด ได้แก่  

1) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี  (Good Aquaculture Practices) หรือ           
จี เอ พี (GAP) ซึ่งกรมประมงได้จัดทำขึ้นสำหรับสัตว์น้ำทุกชนิด ทั้งประเภทฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำและฟาร์ม
เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ โดยมีขอบข่ายของข้อกำหนดมาตรฐานครอบคลุม 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็น
ด้านความปลอดภัยอาหารและประเด็นด้านสุขลักษณะที่ดีของฟาร์ม 

2) มาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC) ซึ ่งกรมประมง              
ได้จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับกุ้งทะเล ทั้งประเภทฟาร์มเลี้ยงและฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้งทะเล   
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โดยมีขอบข่ายของข้อกำหนดครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นด้านความปลอดภัยอาหาร ประเด็นด้าน
สุขลักษณะที่ดีของฟาร์ม และประเด็นด้านการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

กรมประมงได้เริ่มให้การรับรองมาตรฐานสำหรับการผลิตสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรมประมง, 2548) และต่อมาได้ให้หน่วยรับรองของภาคเอกชน
ภายในประเทศเปิดให้บริการการรับรองมาตรฐานที่กรมประมงกำหนดแก่เกษตรกรผู้ผลิตสัตว์น้ำด้วย ปัจจุบัน  
มีผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานสำหรับการผลิตสัตว์น้ำที่กรมประมงกำหนด จำนวน 22,854 ราย  ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) (กรมประมง, 2564ก) 

ตารางท่ี 1  รายชื่อมาตรฐานสำหรับการผลิตสัตว์น้ำทีก่รมประมงกำหนด และสถานะของหน่วยรับรอง
ภายในประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) 

ลำดับที่ 
รายช่ือมาตรฐานสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ          

ทีก่รมประมงกำหนด 
หน่วย
รับรอง 

จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง (ราย) 
โดยกรมประมง โดยเอกชน 

1 มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี 
(Good Aquaculture Practices) หรือ จี เอ พี 
(GAP)  

มี 21,730 1,053 

2 มาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) 
หรือ ซี โอ ซี (CoC) 

มี 58 13 

รวม 21,788 1,066 
(ที่มา กรมประมง, 2564ก) 

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ต่อมาใน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
20 สิงหาคม 2551 โดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.  2551 เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายดังกล่าวในการจัดทำและบังคับใช้
มาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรประกาศกำหนด โดยตามมาตรา 74 แห่ง   
พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมประมงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่
ในการให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตามที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรประกาศกำหนด เมื่อมี
การร้องขอ  

มาตรฐานสินค้าเกษตรที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรประกาศกำหนดมี 2 ประเภท ได้แก่ 
1) มาตรฐานบังคับ คือ มาตรฐานที่กฎกระทรวงกำหนดเพ่ือให้มาตรฐานสินค้าเกษตรต้องเป็นไป

ตามมาตรฐาน กล่าวคือ หากสินค้าเกษตรใดถูกกำหนดให้มีมาตรฐานบังคับแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร
นั้น ๆ ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานบังคับนั้นอย่างเคร่งครัด 
หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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2) มาตรฐานทั่วไป คือ มาตรฐานที่มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดเพื่อส่งเสริม          
สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน กล่าวคือ หากสินค้าเกษตรใดถูกกำหนดให้มีมาตรฐานทั่วไปแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
เกษตรนั้น ๆ ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ  

นอกจากนี้ในการกำหนดมาตรฐาน สามารถจำแนกตามรายละเอียดของมาตรฐานที่กำหนด
ออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 

i) มาตรฐานสินค้า เป็นมาตรฐานที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของสินค้าเกษตรที่สำคัญ
เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัย เช่น คุณภาพหรือคุณลักษณะขั้นต่ำ การแบ่งชั้นคุณภาพและขนาด  
ปริมาณสารพิษตกค้าง สารปนเปื้อน การบรรจุและภาชนะบรรจุ ฉลาก วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง  

ตัวอย่างของมาตรฐานสินค้าที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น    
กุ ้งทะเล กุ ้งก้ามกราม กุ ้งแห้ง กุ ้งเยือกแข็ง ปูม้า ปูทะเลนิ ่ม ปลากะพงขาว ปลานิล ปลาแล่เยือกแข็ง           
ปลาทูน่าและโบนิโตในภาชนะบรรจุปิดสนิท หมึก และปลาร้า (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ, 2564ก) 

ii) มาตรฐานระบบการผลิต เป็นมาตรฐานที่กำหนดรายละเอียดของวิธีการ กรรมวิธี หรือ
กระบวนการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่การผลิตในระดับฟาร์ม ระดับโรงคัดบรรจุ ระดับการแปรรูป
เบื้องต้น และระดับการแปรรูปในโรงงานเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และลด   
ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากกระบวนการจัดการการผลิต  

ตัวอย่างของมาตรฐานระบบการผลิตที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
เกษตร เช่น การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) การปฏิบัติทางการผลิตที่ดี 
(Good Manufacturing Practices: GMP) การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (Good Hygienic Practices: GHP) 
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) และ
มาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ (Organic) (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2564
ก) 

iii)  มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป เป็นมาตรฐานที่กำหนดรายละเอียดเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยอาหาร สุขอนามัยพืชและสุขอนามัยสัตว์  ซึ ่งเป็นเกณฑ์ที ่นำไปใช้กับสินค้าเกษตรหรือ              
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้อ้างอิง  

ตัวอย่างของมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เช่น ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด แนวทางทั่วไปสำหรับการชักตัวอย่าง วิธีชักตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพิษ
ตกค้าง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ การชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุ้ง การชันสูตรโรคหัวเหลืองในกุ้ง 
การชันสูตรโรคสเตรปโทคอกคัสในปลานิล การชันสูตรโรคทอราซินโดรมในกุ้ง การชันสูตรโรคจุดขาวในกุ้ง  
การตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร หลักการและแนวทางการกำหนดและการใช้เกณฑ์ทางจุลชีววิทยา            
ที่เก่ียวข้องกับอาหาร และแนวทางการประเมินคุณภาพสัตว์น้ำด้วยประสาทสัมผัสในห้องปฏิบัติการ (สำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2564ก) 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2551–2563 คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ประกาศกำหนดมาตรฐาน
ระบบการผลิตที่เก่ียวข้องกับสัตว์น้ำ ภายใตพ้ระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 จำนวน 23 เรื่อง 
แบ่งเป็นมาตรฐานบังคับ จำนวน 1 เรื่อง คือ มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี
สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค (มกษ. 7432-2558) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 
2560 และมาตรฐานทั่วไป จำนวน 22 เรื่อง อย่างไรก็ตาม มีมาตรฐานสินค้าเกษตรเพียง 11 เรื่องที่หน่วย
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รับรองของกรมประมงและหน่วยรับรองของภาคเอกชนภายในประเทศได้เปิดให้บริการการรับรองมาตรฐาน 
แก่เกษตรกรผู้ผลิตสัตว์น้ำ รายละเอียดดังตารางที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) (กรมประมง, 2564ก) 

ตารางท่ี 2  รายชื่อมาตรฐานสินค้าเกษตรที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรประกาศกำหนด                    
ประเภทมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าประมง และสถานะของหน่วยรับรองภายในประเทศ                  
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) 

ลำดับที่ รายช่ือมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) 
หน่วย
รับรอง 

จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง (ราย) 
โดยกรมประมง โดยเอกชน 

มาตรฐานบังคับ 
 

1 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
ฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค  
มกษ. 7432-2558 

มี 56 0 

มาตรฐานทั่วไป 
 

2 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2562 

มี 124* 252* 

3 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
ฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล   
มกษ. 7422-2561 

มี 20* 5* 

4 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มกษ. 7417-2559 

มี 50 153* 

5 เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดง
ฉลาก และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1-2552 

มี 319 0 

6 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด  
มกษ. 7421-2561 

มี 0 1* 

7 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
ฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล มกษ.7429-2559 

มี 0 0 

8 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค  
มกษ. 7436-2563 

มี 0 0 

9 การปฏิบัติทางการเพาะเลี ้ยงที ่ดีสำหรับฟาร์ม
สาหร่ายทะเล มกษ. 7434-2562 

มี 0 0 

10 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
ฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม มกษ. 7433-2561 

มี 0 0 

11 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
ฟาร์มสัตว์น้ำจืดสวยงาม มกษ. 7426-2555 

มี 338 0 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ)    

ลำดับที่ รายช่ือมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) 
หน่วย
รับรอง 

จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง (ราย) 
โดยกรมประมง โดยเอกชน 

12 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
ฟาร์มจระเข้ มกษ. 7700-2559 

ไม่มี - - 

13 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลจระเข้              
มกษ. 7701-2562 

ไม่มี - - 

14 การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา 
มกษ. 7431-2559 

ไม่มี - - 

15 หลักการจัดทำคอมพาร์ตเมนต์สำหรับฟาร์มเลี้ยง
กุ้งทะเล มกษ. 9043-2558 

ไม่มี - - 

16 การปฏิบัติที่ดีในการดูแลรักษาหลังการจับสัตว์น้ำ 
มกษ. 7430-2556 

ไม่มี - - 

17 การปฏิบัติที ่ดีสำหรับการควบคุมโรคสัตว์น้ำใน
สถานประกอบการ มกษ. 7428-2555 

ไม่มี - - 

18 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
ฟาร์มเลี้ยงปูม้าและฟาร์มเลี้ยงปูทะเล  
มกษ. 7427-2555 

ไม่มี - - 

19 หลักปฏิบัติสำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ 
เล่ม 4 : หอยสองฝา มกษ. 7425-2555 

ไม่มี - - 

20 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลระบบชีวภาพ  
มกษ. 7424-2554 

ไม่มี - - 

21 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล: การผลิตกุ้งทะเลปลอดโรค  
มกษ. 7419-255 

ไม่มี - - 

22 หลักปฏิบัติสำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 
เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไป มกษ. 7410-2554 

ไม่มี - - 

23 เกษตรอินทรีย์ เล่ม 3 : อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ 
มกษ. 9000 เล่ม 3-2552 

มี - - 

รวม 907 411 
หมายเหต ุ *  หมายถึง ขอบข่ายที่หน่วยรับรองได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/IEC 

17065: 2012 
(ที่มา กรมประมง, 2564ก) 
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2. สถานการณ์ด้านการรับรองมาตรฐาน 
  การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักการสากล ประกอบด้วย 4 กระบวนงานหลัก 
ได้แก่ กระบวนงานที่ 1 คือ ขั้นตอนการรับคำขอและการทวนสอบ กระบวนงานที่ 2 คือ ขั้นตอนการตรวจ
ประเมินฟาร์ม กระบวนงานที่ 3 คือ ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำและสารปนเปื้อนในปัจจัย
การผลิตที่ห้องปฏิบัติการ และกระบวนงานที่ 4 คือ ขั้นตอนการตัดสินการรับรองและการออกใบรับรอง           
โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี และเกษตรกรจะต้องได้รับการตรวจติดตาม (surveillance) เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ          
1 ครั้ง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการรักษาความสอดคล้องตามมาตรฐานที่เกษตรกรได้รับการรับรอง  
  อย่างไรก็ตาม กรมประมงในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองมาตรฐาน           
ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที ่แก ้ไขเพิ ่มเต ิม ได ้ร ับการยกเว ้นไม ่ต ้องปฏ ิบ ัติ                             
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม หมวด 5 มาตรา 4 ในส่วน                      
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน กล่าวคือ กรมประมงสามารถให้การรับรองมาตรฐาน 
ที่กำหนดโดยกรมประมงหรือมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กำหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้             
โดยไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ซึ่งการตรวจสอบ
เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17065: 2012 “Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying 
Products, Processes and Services” (ISO/CASCO, 2012). 
  ในส ่วนของกรมประมง มีหน่วยงานที ่ ให ้การร ับรองมาตรฐานฟาร ์มเพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น้ำ                    
ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17065: 2012  1 แห่ง คือ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า
ประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) ซึ่งมีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกรมประมงที่ให้              
การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสัตว์น้ำ ใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้  
  1) กระบวนงานที่ 4: ขั้นตอนการตัดสินให้การรับรองของ กมป. จะดำเนินการโดยคณะทำงานที่มี
ความเป็นอิสระจากผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจประเมิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นกลาง              
ในการให้การรับรองแก่เกษตรกร ในขณะที่หน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกรมประมง อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจ
ประเมินเป็นผู้ตัดสินให้การรับรองแก่ฟาร์มนั้นได ้
  2) การตรวจติดตาม: เกษตรกรที่ได้รับการรับรองโดย กมป. จะได้รับตรวจติดตาม อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง ในขณะที่เกษตรกรที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสังกัดกรมประมง จะได้รับการตรวจติดตาม
อย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ 
  3) ห้องปฏิบัติการ: ห้องปฏิบัติการที่ กมป. ใช้ในการทดสอบเพื่อออกใบรับรองมาตรฐาน จะต้อง
เป็นห้องปฏิบัติการที ่ปฏิบ ัต ิสอดคล้องตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017 “General 
Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories” (ISO/CASCO, 2017) 
โดยห้องปฏิบัติการต้องได้รับการประเมินสมรรถนะครั้งแรกก่อนที่ กมป. จะเริ่มใช้บริการ และหลังจากนั้น                 
ต้องได้รับการประเมินสมรรถนะเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการ  
รวมทั้งบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ มีความสามารถในขอบข่ายการทดสอบที่ได้รับมอบหมาย  
  4) ผู้ตรวจประเมิน: ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในขอบข่ายที่ กมป. ให้การรับรอง 
ต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จำเป็น โดยเฉพาะหลักสูตรข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการผลิตสัตว์น้ำ 
และหลักสูตรผู้นำการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 19011: 2018 “Guidelines for Auditing 
Management Systems” (ISO/TMBG, 2018) รวมทั ้งผู ้ตรวจประเมินต้องได้ร ับการประเมินสมรรถนะ      
การตรวจฟาร์มเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ตรวจประเมินมีความสามารถในการตรวจประเมิน
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ระบบการผลิตสัตว์น้ำตามขอบข่ายมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย ในขณะที่หน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกรมประมง 
ไม่ได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินเพ่ือเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน  
  5) การรักษาความเป็นกลาง: กมป. มีความเป็นอิสระและโปร่งใสในการให้การรับรอง โดยมีการจัดทำ
กลไกเพื่อรักษาความเป็นกลางในการให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผ่านคณะกรรมการนโยบาย
คุณภาพสัตว์น้ำ (Board of Directors: BOD) ซึ ่งได้รับการแต่งตั ้งโดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประกอบด้วยผู้แทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้ข้อคิดเห็นต่อความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ
เกิดจากการดำเนินการของกิจกรรม โครงการ องค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้การรับรองของ กมป. 
ทั ้งทางตรงและทางอ้อม ในขณะที่หน่วยงานอื ่น ๆ ในสังกัดกรมประมง ไม่ได้กำหนดให้มีการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อความเป็นกลาง 

ปัจจุบันกรมประมงได้ให้การรับรองแก่ เกษตรกรผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำจำนวน 22,695 ราย           
ในขอบข่ายมาตรฐาน GAP กรมประมง CoC กรมประมง และมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ที่คณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตรประกาศกำหนด แบ่งเป็น  

1) ชนิดสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้แก่ กุ้งทะเล ปลาทะเล หอยทะเล ปูทะเล สาหร่ายพวงองุ่นและเพรียง
ทราย จำนวน 12,408 ราย  

2) ชนิดสัตว์น้ำจืด ได้แก่ ปลานิล กุ้งก้ามกราม ปลาน้ำจืด ตะพาบ จระเข้ กบ สัตว์น้ำสวยงาม
และสัตว์น้ำจืดชนิดอื่น ๆ จำนวน 10,287 ราย  
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) (กรมประมง, 2564ก) 

นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรอีกจำนวน 1,477 รายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP กรมประมง 
CoC กรมประมง และ มกษ. GAP จากหน่วยงานของภาคเอกชน โดยปัจจุบันมีหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน  
3 แห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body: CB) ในขอบข่ายมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body: AB) ของประเทศไทย ได้แก่  

- บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  
- บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด  
- บริษัท วูฟแกงค์ พล์าท (ประเทศไทย) จำกัด  

(สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2564ข)  
สรุปจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำที ่ดี

ภายในประเทศ ทั้งที่ได้รับการรับรองจากกรมประมงและหน่วยงานของภาคเอกชน รวมจำนวน 24,172 ราย 
จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำได้ดังแสดงในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1  จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองโดยกรมประมงและภาคเอกชนตามมาตรฐาน GAP            

กรมประมง CoC กรมประมง และมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ที่คณะกรรมการมาตรฐาน
สินค้าเกษตรประกาศกำหนด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)  

(ท่ีมา กรมประมง, 2564ก) 
 
3. มาตรฐานระบบการผลิตสัตว์น้ำที่มีข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับการควบคุมสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ  

มาตรฐานที่เกษตรกรผู ้เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำภายในประเทศได้รับการรับรองและมีข้อกำหนด               
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ มีจำนวน 8 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)  ได้แก ่ 

1. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี หรือ จี เอ พี กรมประมง สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิด  
2. โค้ด ออฟ คอนดัก หรือ ซี โอ ซี กรมประมง สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  
3. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2562 
4. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล  มกษ. 7422-2561 
5. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มกษ. 7417-2559 
6. การปฏิบัติทางการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำที ่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ ์และอนุบาลสัตว์น ้ำจืด               

มกษ. 7421-2561 
7. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล มกษ.7429-2559 
8. เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์

เกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1-2552 
โดยกรมประมงได้กำหนดเกณฑ์ที ่ใช้ในการตัดสินผลวิเคราะห์สารตกค้างในเนื ้อส ัตว์น้ำ                  

ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบภายในประเทศและมาตรฐานด้านสารเคมีของประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญของประเทศไทย 
ดังแสดงในภาคผนวก ก 
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4. สถานการณ์การส่งออกสินค้าประมงของไทย 
ในช่วง พ.ศ. 2560-2563 ประเทศไทยมีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงทุกชนิด        

ทั้งที่ได้จากการทำประมงและจากการเพาะเลี้ยงโดยเฉลี่ย 1,503,881 ตันต่อปี และ 199,240 ล้านบาทต่อปี 
ตามลำดับ โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าประมงจากไทยสูงสุดอันดับ 1 คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 
43,388 ล้านบาทต่อปี และปริมาณเฉลี่ย 224,417 ตันต่อปี รองลงมาคือญี่ปุ ่น สหภาพยุโรป สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบียและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ตามลำดับ รายละเอียดตามภาพที่ 2 (กรมประมง, 2563ก) 

 
ภาพที่ 2  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงของไทยไปประเทศคู่ค้าที่สำคัญ 10 อันดับแรก  

เฉลี่ยระหว่าง พ.ศ. 2560-2563    
(ท่ีมา กรมประมง, 2563ก) 
 

เมื่อจำแนกปริมาณและมูลค่าการส่งออกตามพิกัดศุลกากร (HS Code) พบว่าประเทศไทยส่งออก
สินค้าประมงในพิกัด 16041419000 “ปลาทูน่า สคิปแจกและแอตแลนติกโบนิโตอ่ืน ๆ ที่บรรจุภาชนะที่อากาศ
ผ่านเข้าออกไม่ได้” มากที่สุด ซึ่งเป็นพิกัดสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้วัตถุดิบมาจากการทำประมง ส่วนพิกัด
สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้วัตถุดิบมาจากการเพาะเลี้ยงซึ่งมีปริมาณและมูลค่าการส่งออกมากที่สุดคือพิกัด 
16052100003 “กุ้งขาว ไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้” รายละเอียดของสินค้าประมงส่งออก              
10 อันดับแรกของไทย ดังแสดงในตารางที่ 3 (กรมประมง, 2563ก) 
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ตารางท่ี 3  ประเภทของสินค้าประมงส่งออกที่สำคัญ 10 อันดับแรกของไทย ระหว่าง พ.ศ. 2560-2563   

ลำดับ
ที่ 

พิกัด ประเภท 
ปริมาณเฉลี่ย 

(ตัน/ปี) 
มูลค่าเฉลี่ย 

(ล้านบาท/ปี) 

1 16041419000 ปลาทูน่า สคิปแจกและแอตแลนติกโบนิโตอื่น ๆ  
ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 

      398,038         49,292  

2 16041411000 ปลาทูนา่ สคิปแจกและแอตแลนติกโบนิโต          
ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 

      104,064         18,199  

3 16052100003 กุ้งขาว ไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้         30,564         11,455  

4 23091010001 อาหารสุนัขหรือแมวที่มีปลาบรรจุภาชนะที่อากาศ
เข้าออกไม่ได้ 

        80,409           9,022  

5 3061721000 กุ้งขาว (ลิโทพิเนซัสวนันาไม) ไมม่ีหัว มีหาง             
แช่เย็นจนแข็ง 

        21,335           7,746  

6 16052990003 กุ้งขาว บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้         19,073           7,638  

7 3061729000 กุ้งขาว (ลิโทพิเนซัสวนันาไม) อื่น ๆ แช่เย็น               
จนแข็ง 

        21,732           6,262  

8 3074310003 ปลาหมึกกล้วย แช่เย็นจนแข็ง         21,324           5,631  

9 21039029000 ของผสมที่ใช้ปรุงรส และของผสมที่ใช้ชูรสอื่น ๆ         69,323           5,595  

10 3061722000 กุ้งขาว (ลิโทพิเนซัสวนันาไม) ไมม่ีหัว ไม่มีหาง               
แช่เย็นจนแข็ง 

        17,935           5,570  

(ที่มา กรมประมง, 2563ก) 

นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของรายการสินค้าประมงของไทยที่ส่งออกไปประเทศคู่ค้า
สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ในช่วง พ.ศ. 2560-2563  พบว่ารายการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
ที่ได้วัตถุดิบมาจากการทำประมงซ่ึงมีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงสุด คือ ปลาทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง 
และอาหารทะเลกระป๋องต่าง ๆ ส่วนรายการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกที่ได้วัตถุดิบมาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ซึ่งมีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงสุด คือ กุ้งปรุงแต่งหรือกุ้งที่ทำไว้ไม่ให้เสีย กุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็ง และ 
กุ้งต้มหรือนึ่ง (กรมประมง, 2563ก) 

5. สถานการณ์การตรวจพบสารตกค้างในสินค้าประมงของไทย 

5.1 สารตกค้างในสินค้าประมงส่งออกไปประเทศผู้นำเข้า 

จากรายงานการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีการนำเข้าสินค้า
ประมงจากไทยมากที ่ส ุด พบว่าสินค้าประมงที่นำเข้าจากไทยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการนำเข้าของ
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สหรัฐอเมริกา รวม 173 ครั้ง ในช่วง พ.ศ. 2557-2563  โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านสุขอนามัย (sanitation) 
เชื้อก่อโรค (Salmonella spp.) สิ่งแปลกปลอม (filth) และสารตกค้าง ตามลำดับ  สำหรับสินค้าประมงที่ถูกปฏิเสธ
การนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา โดยมีสาเหตุมาจากสารตกค้าง มีจำนวน 13 ครั้ง จากทั้งหมด 173 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.5  
ได้แก่ Nitrofurans, Chloramphenicol และ Enrofloxacin พบในสินค้าส ่งออกจากประเทศไทยประเภทกุ้ง 
(shrimp and prawn, aquaculture harvested fishery/seafood products) และอาหารทะเลผสม (mixed 
fishery/seafood products) เกินเกณฑ์มาตรฐานที่สหรัฐอเมริกากำหนด (USFDA, 2020a, b) 

ส่วนประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าประมงจากไทยเป็นอันดับสอง ยังไม่พบรายงาน
การแจ้งเตือนการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำที ่มีสาเหตุมาจากสารตกค้าง ในช่วง พ.ศ. 2561-2562                 
การปฏิเสธการนำเข้าในช่วงดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการตรวจพบเชื ้อโคลิฟอร์ม (coliform bacteria)                
ในสินค้าประมงแปรรูป เช่น ปลาไข่แช่แข็ง แซลมอนแช่แข็ง อย่างไรก็ตาม สินค้าสัตว์น้ำของไทยถูกปฏิเสธ             
การนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยมีสาเหตุมาจากการตรวจพบสารตกค้าง Nitrofurans และ Oxytetracycline 
ในกุ้งเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ประเทศญี่ปุ่นกำหนด เมื่อ พ.ศ. 2554  (Department of Food Safety of Japan,  
2005; Japan Food Chemical Research Foundation, 2020; Ministry of Health, Labour and Welfare 
of Japan, 2020) 

สำหรับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าประมงจากไทยเป็นอันดับสาม พบการแจ้ง
เตือนการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าประมงจากไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 - เดือนกรกฎาคม 2564  รวม              
8 ครั้ง โดยมีสาเหตุมาจากการตรวจพบโลหะหนักแคดเมียมในหมึกแช่แข็ง การตรวจพบสารฮิสตามีนในทูน่า
แปรรูป และการควบคุมอุณหภูมิไม่เหมาะสมในสินค้ากุ้งแช่แข็ง โดยไม่พบการปฏิเสธการนำเข้าที่มีสาเหตุ              
มาจากการตรวจพบสารตกค้าง (European Commission,  2021) อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2561 สหภาพยุโรป
ไดร้ายงานจำนวนการปฏิเสธการนำเข้าโดยมีสาเหตุเนื่องมาจากการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรทุกชนิด
รวม 15 ครั้ง จากทุกประเทศที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปและไม่พบการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศไทย
อันเนื่องมาจากการตรวจพบสารตกค้าง (European Commission,  2020)  

5.2 สารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำเพื่อการแปรรูป 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนเมษายน 2564 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.) ได้รับการรายงานการตรวจพบสารตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
จากกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูล
กับประเทศผู้นำเข้า และจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย จำนวน 44 ครั ้ง สามารถเรียงลำดับชนิดของ             
สารตกค้างทีต่รวจพบในวัตถุดิบสัตว์น้ำเพื่อการแปรรูปจากความถี่มากไปความถีน่้อยได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
เมษายน 2564) (กรมประมง, 2564ข)  

1) สารในกลุ่ม Nitrofurans ได้แก่ Semicarbazide (SEM) และ Furazolidone (AOZ)  
2) สารในกลุ่ม Tetracyclines ได้แก่ Oxytetracycline และ Chlortetracycline 
3) สารในกลุ่ม Fluoroquinolones ได้แก่ Enrofloxacin, Norfloxacin และ Ciprofloxacin  
4) สารในกลุ่ม Malachite green ได้แก่ Leuco-malachite green  

5.3 สารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำจากฟาร์มเพาะเลี้ยง 

นอกจากนี้ ในระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง
และหลักฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.) ได้รับรายงานการตรวจพบสารตกค้างจากการตรวจประเมินเพ่ือ 
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การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดกุ้งทะเลและปลานิลซ่ึงเกินเกณฑ์ท่ีกรมประมงกำหนด ระหว่าง
เดือนมกราคม 2561 - เดือนเมษายน 2564 จากประเภทการตรวจประเมินครั้งแรก ประเภทการตรวจประเมิน
ใหม่หลังจากใบรับรองเดิมหมดอายุ ประเภทการตรวจติดตามประจำปีและประเภทการตรวจต่ออายุใบรับรอง 
รวม 73 ครั้ง โดยกลุ่มของสารตกค้างที่พบเกินเกณฑ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) กลุ่มสารห้ามใช้ตามกฎหมาย: เรียงลำดับตามชนิดของสารตกค้างที่มีความถี่ในการตรวจพบ
จากมากไปน้อย ได้แก่ Nitrofurans, Chloramphenicol และ Malachite Green  

2) กลุ่มสารที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย : เรียงลำดับตามชนิดของสารตกค้างที่มี
ความถี ่ในการตรวจพบจากมากไปน้อย ได้แก่ Oxytetracycline และกลุ ่ม Fluoroquinolones ชนิดสาร 
Enrofloxacin, Ciprofloxacin, Norfloxacin, Danofloxacin และ Oxolinic acid  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) (กรมประมง, 2564ข) 

 
6. มาตรการด้านการสืบหาสาเหตุของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ 

6.1 สหรัฐอเมริกา 

องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S Food and Drug Administration: USFDA) ได้มีการ
จัดทำคู ่มือการปฏิบัติงานสำหรับการสืบหาสาเหตุในระดับฟาร์ม  (Investigations Operations Manual) 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีข้อร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยอาหาร โดยได้อธิบาย
คำว่า “การสืบหาสาเหตุ” ว่าหมายถึงกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล สังเกตการณ์ และจดบันทึกวิธีปฏิบัติ
ของผู้ผลิตที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการปนเปื้อนหรือการตกค้างของยาและสารเคมีในระดับไม่ปลอดภัย  เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามความเหมาะสมต่อไป โดยการสืบหาสาเหตุสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระดับ เช่น การสืบหาสาเหตุ          
ในระดับฟาร์ม การสืบหาสาเหตุในระดับโรงงาน การสืบหาสาเหตุในระดับสถานจำหน่ายยา/ร้านค้าอาหารสัตว์ 
และการสืบหาสาเหตุในระดับของผู ้บริโภค ซึ ่งหากข้อร้องเรียนที ่หน่วยงานภาครัฐได้รับไม่เกี ่ยวข้องกับ             
การเจ็บป่วยของผู้บริโภคโดยตรง เช่น เสียชีวิต ท้องเสีย อาเจียน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐจะไม่
ดำเนินการสืบหาสาเหตุในระดับของผู้บริโภค ส่วนข้อแตกต่างโดยทั่วไประหว่างการสืบหาสาเหตุและการตรวจ
ประเมิน คือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน (auditor หรือ inspector) จำเป็นต้องรายงานผลการตรวจประเมิน 
ตามแบบรายการการตรวจประเมิน (checklist) ที่กำหนดโดยหน่วยรับรอง (Certification Body: CB) ในขณะที่
เจ้าหน้าที่ผู้สืบหาสาเหตุ (investigator) สามารถรายงานผลการสืบหาสาเหตุได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์ม  
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญท่ีต้องระบุในรายงานผลการสืบหาสาเหตุ คือ ข้อความสรุปสิ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้สืบหาสาเหตุ
ได้เข้าไปดำเนินการ เหตุผลในการเข้าสืบหาสาเหตุและสิ่งที่ตรวจพบจากการสืบหาสาเหตุ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ
อาจกำหนดให้มีแบบฟอร์มสำหรับการรายงานผลการสืบหาสาเหตุบางประเภทได้ (USFDA, 2020c) 

6.2 สหภาพยุโรป 

การส ืบหาสาเหตุ ได ้ถ ูกกำหนดไว ้ ในกฎระเบ ียบของสหภาพย ุโรป Council Directive 
85/358/EEC ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เพื ่อให้ประเทศสมาชิกมีแนวปฏิบัติในการควบคุม กำกับและเฝ้าระวัง         
สารตกค้างในเนื้อสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Council of the European Union, 
1985); (Council of the European Union, 1996) ซึ่งปัจจุบันกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ถูกยกเลิกและแทนที่
ด้วยกฎระเบียบกลางสำหรับการควบคุมตลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตรโดยหน่วยงานภาครัฐ (official control)  
โดยมีขอบข่ายครอบคลุมประเด็นอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากความปลอดภัยอาหารด้วย เช่น ความปลอดภัยของ
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อาหารสัตว์ การผลิตเกษตรอินทรีย์และการแสดงฉลากเกษตรอินทรีย์ สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ และ        
การปนเปื้อนของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ในสิ่งแวดล้อม        
ที่ใช้ในการผลิตอาหารและอาหารสัตว์ โดยเรื่องของการสืบหาสาเหตุได้ถูกกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
การควบคุมของภาคร ัฐ  (official control) ตามที่ปรากฎในกฎระเบียบสหภาพยุโรป Regulations (EU) 
2017/625 ซึ่งบางมาตราได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บางมาตรายังคงอนุโลมให้ใช้
กฎระเบียบเดิมในช่วงระยะปรับเปลี ่ยน เช่น เรื ่องสารตกค้าง ให้ใช้  Annexes to Council Directive 
96/23/EC ได้จนกว่าจะถึง พ.ศ. 2565 หรือจนกว่าสหภาพยุโรปจะประกาศใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทดแทน 
(Council of the European Union, 2017)    

กฎระเบียบของสหภาพยุโรป Regulations (EU) 2017/625 ได้กำหนดให้กิจกรรมการตรวจสอบ
ใด ๆ ก็ตามที่ดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของภาครัฐ จัดเป็นกิจกรรมการควบคุมของภาครัฐ เช่น 
การตรวจสอบสถานประกอบการในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ การตรวจประเมินเพื่อการออกหนังสือรับรอง       
การส่งออก การตรวจติดตามสารตกค้างและการสืบหาสาเหตุ โดยได้กำหนดกฎระเบียบในภาพรวมสำหรับ         
การตรวจทุกประเภทที่เป็นกิจกรรมการควบคุมของภาครัฐ และการจัดอันดับของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ           
ตามความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการควบคุมของภาครัฐตามลำดับความสำคัญ (Council of the European Union, 2017)    

ในกรณีของการสืบหาสาเหตุ ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐตรวจพบความไม่สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดของกฎระเบียบในเรื่องดังกล่าว จะต้องดำเนินการสืบหาสาเหตุพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการสืบหา
สาเหตุที่ระบุข้อความอธิบายเหตุผลในการเข้าสืบหาสาเหตุ วิธีการที่ใช้ และสิ่งที่ตรวจพบจากการสืบหาสาเหตุ 
รวมทั้งอาจระบุสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการดำเนินการหลังจากทราบผลการสืบหาสาเหตุด้วย 
ซ่ึงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานผลการสืบหาสาเหตุให้แกผู่้ผลิต/ผู้ประกอบการ หากมีการร้องขอ 
โดยผู้ผลิต/ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์และการทำลายสินค้า หากผลลัพธ์
จากการสืบหาสาเหตุยืนยันความไมส่อดคล้องกับกฎระเบียบ (Council of the European Union, 2017)    

นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในกิจกรรมการควบคุมของภาครัฐต้องได้รับ
การมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ และต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
คุณภาพ ISO/IEC 17025 สามารถรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนวิธีการตรวจ
วิเคราะห์ที่ใช้ต้องเป็นวิธีที ่ได้รับการยอมรับในระดับสากล หรือใช้วิธีวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ
ประเทศ (national reference laboratory) ได้พัฒนาขึ ้นและทดสอบความใช้ได้ของวิธ ีแล้ว  หากไม่มี
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ ห้องปฏิบัติการอาจใช้วิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมจนกว่าวิธีวิเคราะห์ดังกล่าวจะ
ผ่านการทดสอบความใช้ได้ของวิธีตามขั้นตอนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Council of the European 
Union, 2017)     

ประเทศไทยอยู่ในฐานะประเทศที่สาม (third country) ที่ส่งออกสินค้าประมงไปสหภาพยุโรป 
หากสินค้าสัตว์น้ำส่งออกถูกปฏิเสธการนำเข้าจากสหภาพยุโรปเนื ่องจากพบว่ามีความไม่สอดคล้องกับ
กฎระเบียบของสหภาพยุโรปหรือพบว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ พืช GMOs และสิ่งแวดล้อม  
การสืบหาสาเหตุดังกล่าวจะต้องถูกแจ้งกลับไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศผู้นำเข้าทราบโดยไม่ล่าช้า 
รวมถึงผลการตัดสินการดำเนินการตามกฎระเบียบหรือกฎหมายกับผู้ผลิต/ผู ้ประกอบการ และเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจนั้น ๆ ของประเทศผู้ส่งออก ซึ่งถ้าประเทศผู้นำเข้าพิจารณาผลการสืบหาสาเหตุจาก
ประเทศผู้ส่งออกแล้วเห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้น สามารถแจ้งให้
ประเทศผู้นำเข้าดำเนินการเพ่ิมเติมได้ (Council of the European Union, 2017)    
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อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปแล้ว การควบคุมของภาครัฐ
ตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าสัตว์น้ำที ่มาจากการเพาะเลี ้ยงยังคงมีความแตกต่างกันทางด้านกฎหมาย               
ในบางประเด็น เช่น ความครอบคลุมของกิจกรรมการตรวจสอบที่ถูกกำหนดให้เป็นกิจกรรมการควบคุมของ
ภาครัฐ การรับผิดชอบอย่างมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และขอบเขตอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย
ของเจ้าหน้าที ่ 

 
7. มาตรการสืบหาสาเหตุในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย 

สืบเนื่องจากในช่วง พ.ศ. 2561 – 2564 การตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในสัตว์น้ำและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการส่งออกของไทย  
โดยกรมประมงได้รับแจ้งทั้งจากการตรวจพบในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและจากการ
รายงานการตรวจพบโดยประเทศผู้นำเข้า แม้ว่ากรมประมงได้มีการจัดทำคู่มือการดำเนินการการตรวจติดตาม
สารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่เจ้าหน้าที่ในการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำและตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีเพื่อการ
ส่งออกไปสหภาพยุโรปแล้วเมื่อ พ.ศ. 2560 (กรมประมง, 2561ก) อย่างไรก็ตาม เมื่อผลการตรวจวิเคราะห์จาก
ห้องปฏิบัติการพบว่ามีสารตกค้างเกินเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือดังกล่าวแล้ว กรมประมงยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน
สำหรับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการสืบหาสาเหตุของสารตกค้างในฟาร์มนั้น ๆ ทำให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่       
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และแม้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง ไดเ้ริ่มจัดทำแบบรายงานผลการสืบหาสาเหตุกรณีตรวจพบสารตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
แตผ่ลปรากฎว่าเจ้าหน้าที่รายงานผลการสืบหาสาเหตุและรวบรวมหลักฐานได้ไมค่รบถ้วนและไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ส่งผลให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินเพื่อดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง       
ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้จากการสืบหาสาเหตุ       
ยังมีไม่เพียงพอ กรมประมงจึงไม่สามารถแสดงหลักฐานในการดำเนินการตามกฎระเบียบหรือมาตรการใด ๆ 
กับฟาร์มต้องสงสัยที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจพบสารตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ประเทศผู้นำเข้า
ยอมรับได ้หากสถานการณ์เหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไป อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านระบบควบคุม
ความปลอดภัยอาหารของประเทศไทยในเวทีโลก การกีดกันทางการค้า ความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ และการลดลงของผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Product: GDP) ของประเทศ  

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยที่จะต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การสืบหา
สาเหตุ กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและ
เพื่อการส่งออก เพื่อกำหนดกระบวนการตั้งแต่การสุ่มตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์ การรวบรวมหลักฐาน         
การรายงานผล การเฝ้าระวัง การพิจารณาตัดสินและกรอบเวลาของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้สืบหาสาเหตุเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และหลักฐานที่รวบรวม
จากการสืบหาสาเหตุมีความถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการตัดสินใจดำเนินการตามกฎระเบียบภายในประเทศ               
และชี ้แจงแก่ประเทศผู ้นำเข้าเพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่นในระบบการควบคุมความปลอดภัยอาหารและระบบ                         
การตรวจสอบย้อนกลับของไทย รวมทั้งสอดคล้องกับหน้าที ่ความรับผิดชอบในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ                   
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ที ่กำหนดให้กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน              
สินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
ออกแบบกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานและกระบวนการจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมง
ตลอดสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการสืบหาสาเหตุกรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
กรมประมง 

2. เพื่ออธิบายขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการการสืบหาสาเหตุของการตรวจพบสารตกค้างในผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มาจาก               
การเพาะเลี้ยง รวมถึงข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เจ้าหน้าที่ผ ู ้ปฏิบัติงานรับทราบหน้าที ่ความรับผิดชอบและสามารถใช้คู ่มือการปฏิบัต ิงาน              
เป็นแนวทางในการสืบหาสาเหตุกรณีตรวจพบสารตกค้างในผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยง  

2. เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของการสืบหา
สาเหตุกรณีตรวจพบสารตกค้างในผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที ่มาจากการเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้น  สามารถ
ตรวจสอบรวบรวมหลักฐานและรายงานผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายในกรอบเวลาที่กำหนดด้วยความเป็นกลาง 
โปร่งใสและเป็นธรรม ลดระยะเวลาในการสอนงานและการอธิบายชี้แจง  

3. กรมประมงมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ชัดเจนและเพียงพอในการดำเนินการตามกฎหมาย 
กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีหลักฐานประกอบการชี้แจงมาตรการ           
ในการตรวจสอบย้อนกลับในระดับฟาร์ม เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่นให้แก่ประเทศผู ้นำเข้าในระบบควบคุม              
ความปลอดภัยของสินค้าประมงส่งออก กรณีที่เกิดการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าอันเนื่องมาจากการตรวจพบ             
สารตกค้างในสินค้าประมงของไทย 

4. กรมประมงสามารถนำข้อมูลเชิงลึกจากรายงานผลการสืบหาสาเหตุตามคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมการใช้ยาสัตว์และสารเคมีของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อกำหนดเป็น
แนวทางและนโยบายในการแก้ไขปัญหาสารตกค้างในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระดับประเทศต่อไป 

 
ระยะเวลาดำเนินการ 

 
ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึงเดือน

เมษายน 2564 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน รายละเอียดดังตารางที่ 4 โดยใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอน             
ที ่คณะกรรมาธิการโคเด็กซ์กำหนดใน Procedural Manual of the Codex Alimentarius Commission, 
27th edition (FAO and WHO, 2019) หัวข้อที่ 2 เรื่อง Procedures for the Elaboration of Codex Standards 
and related text เป็นแนวทางในการจัดทำ เนื่องจากคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ได้กำหนดให้เอกสารฉบับดังกล่าว
เป็นข้อแนะนำสำหรับรัฐบาลของประเทศสมาชิก FAO ในการจัดทำร่างเอกสารที่เป็นมาตรฐาน หลักปฏิบัติและคู่มือ
ตามหลักการสากล โดยมี 8 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาเรื่องที่สมควรกำหนดเป็นงานใหม่ (Criteria for the Establishment of 
Work Priorities) 

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำร่างแรก (proposed draft)  
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ขั้นตอนที่ 3 เวียนให้ประเทศสมาชิกพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อ proposed draft 
ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการสาขา (Codex Committee) ที่รับผิดชอบ พิจารณาข้อคิดเห็นที่ได้รับ

จากประเทศสมาชิกและแก้ไขร่างเอกสาร 
ขั้นตอนที่ 5 เสนอคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius Commission: CAC) พิจารณา 

ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสาร 
ขั้นตอนที่ 6 เวียนให้ประเทศสมาชิกพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสาร 
ขั้นตอนที่ 7 คณะกรรมการสาขา (Codex Committee) ที่รับผิดชอบ พิจารณาข้อคิดเห็นที่ได้รับ

จากประเทศสมาชิกและแก้ไขร่างเอกสาร หากประเทศสมาชิกมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพิ่มเติมให้เสนอขอแก้ไข         
โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ (CAC) โดยตรง 

ขั้นที่ 8 คณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ (CAC) พิจารณาร่างเอกสารและข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์
อักษรจากประเทศสมาชิก และรับรองร่างเอกสารดังกล่าว 

สำหรับขั้นตอนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุกรณีพบยาสัตว์และสารเคมี
ตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก ผู้ขอรับการประเมิน
ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่คณะกรรมาธิการโคเด็กซ์กำหนดให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและกลไกของ         
กรมประมง มีทั้งหมด 9 ขั้นตอน สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 3 และมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาเรื่องท่ีสมควรกำหนดเป็นงานใหม่ 
 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื ่อง การสืบหาสาเหตุกรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจาก  

1) สินค้าประมงส่งออกถูกปฏิเสธการนำเข้าเนื่องจากตรวจพบสารตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย  
ต่อผู้บริโภคท่ีประเทศปลายทาง 

2) มีการตรวจพบสารตกค้างที่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมายในเนื้อสัตว์น้ำที่มาจากฟาร์ม
เพาะเลี้ยงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง ซึ่งไม่สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ภายในประเทศ 

3) เกิดความไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงานสืบหาสาเหตุในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเจ้าหน้าที่
กรมประมงเม่ือได้รับแจ้งการตรวจพบสารตกค้าง เนื่องจากขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

4) เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคภายในประเทศในระยะยาว  
5) เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านระบบควบคุมความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย 

และอาจนำไปสู่ปัญหาการกีดกันทางการค้า   

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรมประมงจึงจำเป็นต้องกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานสืบหาสาเหตุในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางท่ี 4  ระยะเวลาดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

การดำเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

1. พิจารณาเรื่องที่สมควรกำหนดเป็น
งานใหม่ 

                    

2.  จัดทำร่างแนวทางการปฏิบัติงาน 
 

                    

3. เวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ข้อคิดเห็นต่อร่างแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

                    

4. พิจารณาข้อคิดเห็นและปรับปรุง
ร่างแนวทางการปฏิบัติงาน 

         
 

           

5. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง
เทคนิค 

                    

6. ประสานข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกรมประมง 

                    

f7. จัดประชุมคณะทำงานระดับ
นโยบาย 

                    

8. เสนออธิบดีกรมประมงลงนาม
ประกาศใช้แนวทางการปฏิบัติงาน 

                    

รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล และจัด
สัมมนาชี้แจงเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน 

                    

9. จัดทำรายละเอียดของคู่มือ        
การปฏิบัติงาน 

                    

17 
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ภาพที่ 3  ขั้นตอนของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุกรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง

ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก 
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ขั้นตอนที่ 2  จัดทำร่างแนวทางการปฏิบัติงาน 
  ศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยอาหารใน
สินค้าประมงจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการและแนวปฏิบัต ิของหน่วยงาน
ภายในประเทศและประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำและการรับรองมาตรฐาน
ระบบการผลิตสัตว์น้ำตามหลักการสากล รวมถึงข้อมูลทางเทคนิคในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสืบหาสาเหตุ 
เพื่อจัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการสืบหาสาเหตุให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมง โดยเฉพาะการเก็บ
รวบรวมหลักฐานจากเกษตรกรที่ถูกตรวจพบสารตกค้างในผลิตผลสัตว์น้ำจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
เนื่องจากผลการสืบหาสาเหตุจะถูกนำไปใช้ในการพิจารณาตัดสินดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมประมง
และตามมาตรฐานระบบคุณภาพสากล ISO/IEC 17065: 2012 ซ ึ ่งจำเป ็นต้องใช้หล ักฐานเช ิงประจักษ์ 
(evidence-based approach) ดังนั้น การเก็บรวบรวมหลักฐานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์จึงมีความสำคัญมาก 
 โดยทั่วไป การจัดทำร่างมาตรฐาน/แนวทาง/เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง สามารถแบ่งได้เป็น  
3 วิธี ได้แก่ (1) การยกร่างใหม่ (2) การรับร่างที่มีอยู่แล้วมาใช้แบบเหมือนกันทุกประการ และ (3) การรับร่าง 
ที่มีอยู่แล้วมาเรียบเรียงใหม่ (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2564ค) 
 การจัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ผู้ขอรับการประเมินได้ใช้ร่างเอกสารที่มีอยู่แล้วแต่ยัง          
ไม่สมบูรณ์มาเรียบเรียงใหม่ โดยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการและกฎระเบียบ                   
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้มาประยุกต์และกำหนดเป็นแนวทางกลางให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้  

เอกสารวิชาการ 
1) คู่มือการดำเนินการการตรวจติดตามสารตกค้าง (Residue Monitoring Program: RMP) ใน

ตัวอย่างสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง (กรมประมง, 2561ก) 
2) หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขในการรับรองระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตาม

มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC (RE-AU-01) (กรมประมง, 2563ก) 
3) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC 

(RE-AU-02) (กรมประมง, 2562ก) 
4) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินเพื่อการรับรองตามมาตรฐาน (PM-AU-06) 

(กรมประมง, 2561ข) 
5) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานวิธีการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ (WI-AU-01) (กรมประมง, 2562ข) 
6) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานวิธีการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ (WI-AU-02) (กรมประมง, 2562ค) 
7) Manual for Farm Investigation (USFDA, 2020c) 

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  

เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผลิตหรือจำหน่ายสัตว์น้ำที่พบสารตกค้างเกินกว่าที่กำหนดใน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับดังต่อไปนี้ มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบญัญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 299) พ.ศ. 2549 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอน
สารเคมีบางชนิด (ฉบับที่ 2) ซึ่งได้กำหนดว่าสารในกลุ่ม Nirtrofurans, Chloramphenicol และ Malachite 
Green เป็นสารต้องห้ามในการผลิตอาหารและห้ามพบปนเปื้อนในอาหาร (กระทรวงสาธารณสุข, 2549) 
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- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 303) พ.ศ. 2550 เรื ่อง อาหารที่มียาสัตว ตกค้าง             
ได้กำหนดชนิดและปริมาณตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit: MRL) ของยาสัตว์ 2 ชนิดในสัตว์น้ำ 
ได้แก่ Oxytetracycline ในปลาและกุ ้งกุลาดำ และ Flumequine ในปลาเทราท์ (กระทรวงสาธารณสุข, 
2550)  

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตรวจ         
วิเคราะหการปนเปอนสารเคมีบางชนิดในอาหาร ได้กำหนดปริมาณของสารต้องห้ามว่าต้องไม่มีการตรวจพบ      
ในอาหารสูงกว่าปริมาณต่ำสุดที ่สามารถตรวจพบได้โดยวิธ ีว ิเคราะห์ที ่กำหนด (Minimum Required 
Performance Level: MRPL) และห้องปฏิบัติการต้องมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ได้ถึงระดับ
ดังกล่าวด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่กำหนด (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2549)  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
  อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงได้ออกระเบียบกำหนดขั้นตอนในการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ               
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีของกรมประมงแก่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำและฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ 
จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 

- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
การผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 (กรมประมง, 2553) 

- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
การผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 (กรมประมง, 2556) 

- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
การผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (กรมประมง, 2561ค) 

- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
การผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 (กรมประมง, 2563ข) 

3) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
(ฉบับแก้ไข) 

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่คณะกรรมการประมงประจำ
จังหวัดประกาศกำหนด ต้องปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ในมาตรา 78 (4) เรื่องการกำหนดชนิด
และปริมาณของยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำ สำหรับเกษตรกร          
ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับตั้งแต่ 30,000-300,000 บาท ตามมาตรา 150 แห่งพระราชกำหนด         
การประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดชนิดของยาสัตว์และสารเคมีที ่ห้ามใช้ในการเพาะเลี ้ยงกุ้งทะเล ได้แก่ 
Chloramphenicol, Nitrofurazone, Nitrofurantoin, Furazolidone, Furaltadone, Nitroimidazoles, 
Cepharosporins และ Malachite Green มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (กรมประมง, 
2562ง) 
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4) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ตามมาตรา 4 ได้กำหนดให้ “ยา” หมายความรวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย 

บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ และวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้
เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์และสัตว์ 

เกษตรกรที่ต้องการใช้ยาที่เป็นยาควบคุมพิเศษตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกำหนด ต้องใช้ยาที ่มีการขึ ้นทะเบียนตำรับยาตามมาตรา 72 (4) และซื ้อจากสถานที่ขายยาที่มี
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ตามมาตรา 12 โดยมีป้ายที่สามารถเห็นได้ง่าย
จากภายนอกอาคาร และมีใบอนุญาตของเภสัชกรหรือใบอนุญาตของสัตวแพทย์ติดไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 
โดยเกษตรกรต้องให้สัตวแพทย์ชั้นหนึ่งเป็นผู้วินิจฉัยและออกใบสั่งยาให้เท่านั้น จากนั้นนำใบสั่งยาดังกล่าวไปให้
เภสัชกรหรือสัตวแพทย์ที่ประจำ ณ สถานที่ขายยาที ่มีใบอนุญาตเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์จ่ายยา              
ตามใบสั ่งยานั ้น ๆ  นอกจากนี้ ยาควบคุมพิเศษที่วางจำหน่ายต้องมีฉลากถูกต้องครบถ้วนและมีคำว่า              
“ยาควบคุมพิเศษ” เป็นตัวอักษรสีแดง  

สำหรับสถานที่ขายยาที่จำหน่ายยาไม่มีทะเบียน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 
5,000 บาท หรือทั ้งจำทั ้งปรับตามมาตรา 122 และสถานที่ขายยาที่ไม่มีใบอนุญาตขายยาควบคุมพิเศษ                
ที่ถูกต้องตามประเภท มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 101  

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 50 กำหนดให้ยากลุ่มควิโนโลน
และอนุพันธ์ (Quinolones and derivatives) ที่ใช้สำหรับสัตว์ ยากลุ่มเซฟาโลสปอริน (Cephalosporins)              
ที่ใช้สำหรับสัตว์ ยากลุ่มมาโครไลด์ (Macrolides ) ที่ใช้สำหรับสัตว์ และยากลุ่มโพลิมิกซิน (Polymyxins) ที่ใช้
สำหรับสัตว์ เป็นยาควบคุมพิเศษ (กระทรวงสาธารณสุข, 2562ก)  

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 54 กำหนดให้ยาต้านแบคทีเรีย
ที่มีวิธีการใช้โดยผสมอาหารสัตว์ (medicated premix) เป็นยาควบคุมพิเศษ (กระทรวงสาธารณสุข, 2562ข) 
เช่น Oxytetracycline  

5) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
ตามมาตรา 4 ได้กำหนดให้ “อาหารสัตว์” หมายความว่าวัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้หรือใช้เลี้ยง

สัตว์ โดยการกิน ดื่ม เลีย หรือนำเข้าสู่ร่างกายสัตว์โดยวิธีการใด ๆ หรือวัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้หรือใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ 

เกษตรกรที่ต้องการซื้ออาหารสัตว์น้ำที่เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นต้องมีทะเบียน และต้องซื้อจาก
ร้านค้าอาหารสัตว์ที่มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ รวมทั้งมีป้ายแสดงในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
จากภายนอกอาคารว่าเป็นสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามมาตรา 31 และมาตรา 33  ส่วนอาหารสัตว์         
ที่นอกเหนือจากอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะไม่ต้องขึ้นทะเบียน 

สำหรับร้านค้าอาหารสัตว์ที ่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องมีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะตามมาตรา 17 ยกเว้นกรณีที่สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
เพื่อขายให้แก่สมาชิกหรือเกษตรกรในกลุ่มเดียวกัน ไม่ต้องมีใบอนุญาตผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะที่ตนผลิต แต่ต้องแจ้งให้หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในเขตพื้นที่ทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 21  กรณีที่ร้านค้าอาหารสัตว์ไม่มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำท้ังปรับตามมาตรา 75  
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- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2558 
ได้กำหนดให้อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป หัวอาหารสัตว์ สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) และอาหารเสริมสำหรบัสัตว์ 
ได้แก่ อาหารเสริมโปรตีน อาหารเสริมแร่ธาตุ อาหารเสริมวิตามินและอาหารเสริมไขมัน ที่ใช้สำหรับเลี้ยงกบ 
ตะพาบน้ำ กุ้งทะเล กุ้งน้ำจืด ปลาดุก ปลาน้ำจืดกินพืช ปลาน้ำจืดกินเนื้อและปลาทะเลกินเนื้อ เป็นอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะที่ต้องขึ ้นทะเบียนกับกรมประมงหรือกรมปศุสัตว์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2558)            
ส่วนอาหารสัตว์ที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำอ่ืน ๆ เช่น ปู จระเข้ ปลาทะเลกินพืช เป็นอาหารสัตว์น้ำที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน 

6) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
วัตถุอันตรายที่ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง สามารถจำแนกออกได้

เป็น 4 ชนิดตามมาตรา 18 โดยรายชื่อวัตถุอันตรายที่เกี่ยวข้องในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งกรมประมงรับผิดชอบ
ในการควบคุมได้ถูกระบุอยู่ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556  
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556) สาระสำคัญของการควบคุมวัตถุอันตรายทั้ง 4 ชนิดมีดังนี้  

- กรณีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 โรงงานหรือร้านค้าไม่ต้องมีใบอนุญาตในการผลิต นำเข้า 
ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครอง แต่ต้องมีใบแจ้งการครอบครอง และวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  ไม่ต้องมีเลขทะเบียน
วัตถุอันตราย เช่น แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ มีความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก 
และโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 

- กรณีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 โรงงานหรือร้านค้าไม่ต้องมีใบอนุญาตในการผลิต นำเข้า 
ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครอง แต่ต้องมีใบแจ้งการครอบครองวัตถุอันตรายตามมาตรา 22  และสำหรับโรงงาน
หรือร้านค้าทีฝ่่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำท้ังปรับตามมาตรา 72 

นอกจากนี้ วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องมีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายด้วย เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์ 
ผลิตภัณฑ์จุลชีพสําหรับปรับสภาพน้ำ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญที่ทําขึ้นเพื่อป้องกัน กําจัด 
ทําลาย หรือควบคุมจุลชีพ ปรสิต พืช หรือสัตว์น้ำอื่นในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ อาทิ กากชา โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
เมทลัดีไฮด์ ไอโอดีนหรือโพวิโดนไอโอดีน อีมาเมกตินเบนโซเอต โพแทสเซียมโมโนเปอร์ซัลเฟต ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ นิโคลซาไมด์ คอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮเดรต  ส่วนโรงงานหรือร้านค้าที่มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 ที่ไม่มีทะเบียนตามมาตรา 45 (4) มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ใน 3 ของระยะเวลา 3 ปีหรือปรับไม่
เกิน 2 ใน 3 ของจำนวนเงิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 79 

- กรณีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โรงงานหรือร้านค้าต้องมีใบอนุญาตในการผลิต นำเข้า 
ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 23 และสำหรับโรงงานหรือร้านค้าที่ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 73 

 นอกจากนี้ วัตถุอันตรายชนิดที่ 3  ต้องมีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายด้วย เช่น กรดอะซีติกที่มี
ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 80 โดยน้ำหนัก กรดเปอร์อะซีติก กรดไฮโดรคลอริกที่มีความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 15 
โดยน้ำหนัก กลูตารัลดีไฮด์ ไตรคลอร์ฟอน ไตรฟลูราลิน เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ เฟนตินอะซิเตต มาลาไคต์กรีน 
ออกซาเลตและมาลาไคต์กรีนไฮโดรคลอไรด์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม โรตีโนน คลอรีนและสารที่ให้
คลอรีน  ส่วนโรงงานหรือร้านค้าที่มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ทีไ่ม่มีเลขทะเบียนตามมาตรา 45 
(4)  มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 78 

- กรณีท่ีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามมิใหผ้ลิต นำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือมีไว้ในครอบครอง
ตามมาตรา 43 สำหรับโรงงาน ร้านค้า หรือเกษตรกรที่ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 
1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 74 และวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ต้องมีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย
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ด้วย เช่น มาลาไคต์กรีนออกซาเลตและมาลาไคต์กรีนไฮโดรคลอไรด์ที่ไม่ได้ใช้เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม 
และกรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริกและเกลือของกรดดังกล่าว  

7) กฎระเบียบสหภาพยุโรป Council Directive 96/23/EC of 29 April 1996 on measures 
to monitor certain substances and residues thereof in live animals and animal products and 
repealing Directives 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decisions 89/187/EEC and 91/664/EEC             
ซึ่งใน Annexes I – V ของกฎระเบียบฉบับดังกล่าวได้ระบุชนิดของสารตกค้างที่จำเป็นต้องตรวจวิเคราะห์              
ในตัวอย่างสัตว์น้ำ รวมถึงแนวทางการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำในภาพรวมและรายชื่อห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำของสหภาพยุโรป (Council of the European Union, 1996)  

8) กฎระเบียบสหภาพยุโรป Commission Implementing Regulation (EU) 2021/808 
of 22 March 2021 on the performance of analytical methods for residues of pharmacologically 
active substances used in food-producing animals and on the interpretation of results as well 
as on the methods to be used for sampling and repealing Decisions 2002/657/EC and 98/179/EC 
ซึ่งใน Annexes I – II ได้ระบุข้อกำหนดของวิธีการตรวจคัดกรองสารตกค้างในเบื้องต้น (screening test) และ
วิธีการตรวจยืนยันผล (confirmatory method) สำหรับสารห้ามใช้ตามกฎหมาย สารที่อนุญาตให้ใช้และ        
สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ โดยวิธีวิเคราะห์ที่นำมาใช้ทดสอบสารตกค้าง ต้องมีค่าขีดจำกัดของการตรวจพบ (Limit 
of Detection: LOD) ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงในการตัดสิน (Reference Points for Action: RPA) ที่สหภาพยุโรป
กำหนดสำหรับสารห้ามใช้ตามกฎหมาย และต้องมี LOD ต่ำกว่าค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum 
Residue Limit: MRL) ของสารที่อนุญาตให้ใช้  นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดด้านการตรวจสอบความใช้ได้ของ  
วิธีวิเคราะห์ วิธีการสุ ่มตัวอย่างที ่ฟาร์ม ปริมาณตัวอย่างต้องเพียงพอต่อการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง            
ในเบื้องต้น การแบ่งตัวอย่างท่ีเก็บจากฟาร์มออกเป็น 2 ส่วนในปริมาณที่เท่ากัน โดยตัวอย่างส่วนที่หนึ่งให้ใช้ใน
การตรวจวิเคราะห์และตัวอย่างส่วนที่สองให้เก็บไว้ที ่ฟาร์มหรือที่ห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาที่เหมาะสมใน        
การเก็บตัวอย่างควรดำเนินการหลังการให้ยาครั้งสุดท้าย 4 สัปดาห์ การติดป้ายกำกับตัวอย่าง และการรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/IEC 
17025: 2017 และเมื่อตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ ห้องปฏิบัติการต้องแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
ทราบโดยไม่ล่าช้า ซึ ่งกฎระเบียบฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 (Council of the 
European Union, 2021) 

9) กฎระเบียบสหภาพยุโรป Regulations (EU) 2017/625 of the European Parliament 
and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed  
to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant 
health and plant protection products เป็นกฎระเบียบในภาพรวมของการตรวจติดตามสารตกค้างและ
การสืบหาสาเหตุซึ่งเป็นกิจกรรมการควบคุมของภาครัฐ โดยในกรณีของการสืบหาสาเหตุ ถ้าเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐตรวจพบความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎระเบียบในเรื่องดังกล่าว เช่น การตรวจพบ
สารตกค้างเกินเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการสืบหาสาเหตุพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการสืบหาสาเหตุ               
ที่ระบุข้อความอธิบายเหตุผลในการเข้าสืบหาสาเหตุ วิธีการที่ใช้ ในการสืบหาสาเหตุ และสิ่งที่ตรวจพบจาก         
การสืบหาสาเหตุ รวมทั้งอาจระบุสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้เกษตรกรดำเนินการหลังจากทราบผลการสืบหาสาเหตุ
ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานผลการสืบหาสาเหตุให้แก่เกษตรกร หากมีการร้องขอ              
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โดยผู ้ผลิตหรือผู ้ประกอบการต้องเป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์และการทำลายสินค้า            
หากผลลัพธ์จากการสืบหาสาเหตุยืนยันการตรวจพบความไม่สอดคล้อง (Council of the European Union, 2017) 

10)  กฎระเบียบสหภาพยุโรป Commission Regulation (EU) 2019/1871 of 7 November 
2019 on reference points for action for non-allowed pharmacologically active substances 
present in food of animal origin and repealing Decision 2005/34/EC ได้กำหนดเกณฑ์อ้างอิงในการตัดสิน 
(Reference Points for Action: RPA) สำหรับสารห้ามใช้ตามกฎหมาย 3 ชนิด ได้แก่ Chloramphenicol, 
Malachite green และ Nitrofurans อนุพันธ์ Furazolidone (AOZ), Furaltadone (AMOZ), Nitrofurantoin (AHD), 
Nitrofurazone (SEM) and Nifursol (DNSH) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 โดยยกเว้นกรณีที่ตรวจพบ
สารตกค้างของอนุพันธ์ SEM ในกุ้งเครย์ฟิชเกินค่า RPA ที่กำหนด ไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหากไม่มี
หลักฐานบ่งชี้ว่ามีการใช้ Nitrofurazone เนื่องจากสารดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติในกุ้งเครย์ฟิช            
โดยกฎระเบียบดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (Council of the European Union, 
2019) 

11)  มาตรฐานผลิตภ ัณฑ์ส ัตว ์น้ำทางเคมีของประเทศผู ้นำเข้าจากฐานข้อม ูลของ                
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) ได้แก่ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา เครือรัฐออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ เนการาบรูไนดารุสซาลาม แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐคอสตาริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (กรมประมง, 2564ค) 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบเกณฑ์อ้างอิงในการตัดสินผลวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำที่กำหนดโดยกรมประมง 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และประเทศผู้นำเข้าสินค้าประมงที่สำคัญของไทย 3 อันดับแรก  

ชนิดสาร 
เกณฑ์อ้างอิงในการตัดสินปริมาณสารตกค้างในสัตว์น้ำ (ppb) 

กรมประมง อ.ย. U.S. Japan  EU 
Nitrofurans      

- Furazolidone (AOZ)  0.5 0.3 0.5 1 0.5 
- Furaltadone (AMOZ) 0.5 0.3 0.5 1 0.5 
- Nitrofurantoin (AHD) 0.5 1 0.5 1 0.5 

- Nitrofurazone (SEM) 0.5 1 0.5 N/A 0.5 

- Nifursol (DNSH) N/A N/A N/A N/A 0.5 
Chloramphenicol 0.1 0.3 0.15 0.5 0.15 

Sum of Malachite green and 
Leuco-Malachite green 

0.8 2 0.5 2 0.5 

หมายเหตุ:  “N/A (Not Available)” หมายถึง ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบ  
(ท่ีมา  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2549); กรมประมง (2563ค); Department of Food Safety 

of Japan (2005); Council of the European Union (2019); USFDA (2020b))  
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ภาพที่ 4  แผนภาพของแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุกรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง        

ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก (ภาษาไทย) 
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ภาพที่ 5  แผนภาพของแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุกรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง          

ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก (ภาษาอังกฤษ) 
 Overall flow diagram of investigation in case of residue detection in cultured aquatic 

animals intended for human consumption and export  
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โครงสร้างของร่างแนวทางการปฏิบัติงาน 
ผู้ขอรับการประเมินได้ประมวลกฎหมาย กฎระเบียบ และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็น

ร่างแนวทางการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 7 ผังงาน (Flowcharts) โดยมีโครงสร้างในภาพรวมของแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ดังแสดงในภาพที่ 4 (ภาษาไทย) และภาพท่ี 5 (ภาษาอังกฤษ)  

รายละเอียดของแต่ละผังงานมีดังนี้ 
 ผังงานสำหรับกระบวนการสุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ 

1. Flowchart A คือ กระบวนการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์และ
สารเคมีตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำจากการตรวจรับรองมาตรฐานและการตรวจติดตามสารตกค้าง (RMP)            
ซึ่งครอบคลุมสารตกค้างทุกกลุ่มตามที่กำหนดในกฎระเบียบดังต่อไปนี้  

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 299) พ.ศ. 2549 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอน
สารเคมีบางชนิด (ฉบับที่ 2)  

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการ         
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง            
พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562   

- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
การผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563  

- กฎระเบียบของสหภาพยุโรป ได้แก่ Council Directive 96/23/EC และ Commission 
Regulation (EU) 2019/1871 

โดย Flowchart A ถูกจำแนกตามชนิดของการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างออกเป็น 3 ผังงาน 
ได้แก่ 

1.1 Flowchart A1 คือ กระบวนการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์
และสารเคมีตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ สำหรับชนิดสารดังต่อไปนี้ 

- Nitrofurans (NF)  
- Chloramphenicol (CAP) 
- Malachite green and Leuco-malachite green (MG+LMG) 
- Tetracycline group (TC)  
- Fluoroquinolone group (FRQ) 
- Oxolinic acid (OXO) 

1.2 Flowchart A2 คือ กระบวนการสุ ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและการตรวจวิเคราะห์             
สารเคมตีกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ สำหรับชนิดสาร Organochlorine และ Polychlorinated Biphenyls (PCBs) 

1.3 Flowchart A3 คือ กระบวนการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์
และสารเคมีตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ สำหรับชนิดสารดังต่อไปนี้  

 - Stilbenes (STB) 
 - Synthetic steroids (STR) 
 - Nitroimidazoles (NDZ) 
 - Chemical element (CM)  
 - Anthelmintics (B2a) 
 - Anticoccidial (B2b) 
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 - Sulphonamide group +Trimethoprim +Ormetroprim (SUL) 
 - Amoxicillin (AMX) 
 - Crystal Violet and Leuco-crystal Violet (CV+LCV) 

ผังงานสำหรับกระบวนการสืบหาสาเหตุ 
เมื่อตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ใน Flowcharts A1, A2 และ A3 ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ

ต้องแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยไม่ล่าช้า เพื่อดำเนินการสืบหาสาเหตุต่อไป กระบวนการสืบหาสาเหตุ
สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ผังงาน ได้แก่ Flowcharts B, C และ D ตามชนิดสัตว์น้ำและประเภทการตรวจ
ประเมิน ส่วน Flowchart E เป็นกระบวนการสืบหาสาเหตุกรณีได้รับแจ้งจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

2. Flowchart B คือ แนวทางปฏิบัติในการสืบหาสาเหตุเมื่อพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์
ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กุ้งทะเลและปลานิล ซึ่งหน่วยงานในภูมิภาคของกรมประมงเป็น         
ผู้ออกใบรับรองมาตรฐาน สำหรับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP กรมประมง ทุกประเภทการตรวจ และการตรวจ
ติดตามสารตกค้าง (RMP)  

3. Flowchart C คือ แนวทางปฏิบัติในการสืบหาสาเหตุเมื่อพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์
ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่หน่วยรับรอง กมป. เป็นผู้ออกใบรับรอง เช่น GAP กรมประมง (กุ้งทะเลและปลานิล)  
CoC กรมประมง (กุ้งทะเล) และ มกษ. GAP สำหรับการตรวจประเมินกรณียื่นขอการรับรองครั้งแรกและกรณียื่นขอ
การรับรองใหมห่ลังใบรับรองเดิมหมดอายุแล้ว (initial assessment) 

4. Flowchart D คือ แนวทางปฏิบัติในการสืบหาสาเหตุเมื่อพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์
ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่หน่วยรับรอง กมป. เป็นผู้ออกใบรับรอง เช่น GAP กรมประมง (กุ้งทะเลและปลานิล)  
CoC กรมประมง (กุ้งทะเล) และ มกษ. GAP  สำหรับการตรวจประเมินกรณีการตรวจต่ออายุ (re-assessment) 
การตรวจติดตามผล (surveillance) และการตรวจติดตามสารตกค้าง (RMP) 

5. Flowchart E คือ แนวทางปฏิบัติในการสืบหาสาเหตุในฟาร์ม เมื่อพบยาสัตว์และสารเคมี
ตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและวัตถุดิบสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยง กรณีได้รับแจ้งจากประเทศผู้นำเข้า โดยมี
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เป็นหน่วยงานกลางในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับรายงาน
การตรวจพบสารตกค้างในสินค้าประมงส่งออกจากประเทศผู้นำเข้า และกรณีได้รับแจ้งจากสมาคมอาหาร        
แช่เยือกแข็งไทย 

การสืบหาสาเหตุของการตรวจพบสารตกค้างในระดับฟาร์มตาม Flowcharts B, C, D และ E เจ้าหน้าที่
ผู้ปฎิบัติงานสืบหาสาเหตุต้องดำเนินการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งวิธีการรวบรวมหลักฐานมี 4 ขั้นตอนดังนี้                        

1) ตรวจสอบบันทึกการเลี้ยงและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการซื้อขายสัตว์น้ำ  
2) สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง รวมทั้งสุ่มตัวอย่างยา ตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ 

และตัวอย่างวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงเพื่อตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน  
3) สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปฏิบัติงาน  
4) สำรวจพื้นที่โดยรอบและสังเกตการปฏิบัติงานภายในฟาร์ม  
จากนั้นจัดส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ในสัตว์น้ำและ         

สารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิต และจัดทำรายงานผลการสืบหาสาเหตุให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา
ดำเนินการกับฟาร์มที่ถูกตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในสัตว์น้ำ และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินการ
ตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตและร้านค้าจำหน่ายยา อาหารสัตว์และวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงตามกฎหมายต่อไป  
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ขั้นตอนที่ 3  เวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อคิดเห็นต่อร่างแนวทางการปฏิบัติงาน  
 ผู้ขอรับการประเมินได้จัดส่งร่างแนวทางการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมประมง             
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในทุกด้านที่มีผลกระทบ รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้
ในการนำแนวทางการปฏิบัติงานไปใช้ ตามหนังสือที่ กษ 0514.4/ว5260 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดย
ได้จัดส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) กองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) กองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง (กตส.) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) 
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำ
และปัจจัยการผลิต (กคส.) (เปลี่ยนชื่อเป็นกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.) 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563) และกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือ
การสืบค้น (กมป.) เพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็นภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
 
ขั้นตอนที่ 4  พิจารณาข้อคิดเห็นและปรับปรุงร่างแนวทางการปฏิบัติงาน 
 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการพิจารณาข้อคิดเห็นที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้นำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลในภาพรวมเพื่อปรับปรุงร่างเอกสาร โดยมีหน่วยงานที่ให้ข้อคิดเห็นจำนวน 
13 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) สถานีวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม (เปลี ่ยนชื ่อเป็นศูนย์ว ิจ ัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ำชายฝั่ง
สมุทรสงคราม (ศพช.สมุทรสงคราม) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่) ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 
(เชียงราย) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา กองวิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว ์น้ำ (กพอ.) กองควบคุมการค้าสัตว์น ้ำและปัจจัยการผลิต (กคส.) (เปลี ่ยนชื ่อเป็น                  
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563)  และ 
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) 

สรุปข้อคิดเห็นจากหน่วยงานและการดำเนินการปรับปรุงร่างแนวทางการปฏิบัติงานดังแสดงใน
ภาคผนวก ข   
  
ขั้นตอนที่ 5  จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางเทคนิค 

ผู้ขอรับการประเมินจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2563 โดยปฏิบัติหน้าที ่ในฐานะเลขานุการของการประชุมดังกล่าวและได้นำเสนอร่างคู ่มือ                 
การปฏิบัติงานให้ที่ประชุมพิจารณากลั่นกรอง โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและขอบเขตภารกิจของ
หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 แห่ง รวม 24 คน ได้แก่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 
(เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม (ศพช. สมุทรสงคราม) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) 
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช           
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กคส.) (เปลี่ยนชื่อเป็นกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ
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และปัจจัยการผลิต (กรป.) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563)  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) 
กองกฎหมาย (กกม.) และกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.) 

ประเด็นสำคัญจากการอภิปรายร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทางเทคนิคและการดำเนินการ
ปรับปรุงร่างแนวทางการปฏิบัติงาน ดังแสดงในภาคผนวก ค   

 
ขั้นตอนที่ 6  ประสานข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมประมง  

ผู้ขอรับการประเมินได้เวียนร่างแนวทางการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องพิจารณาให้                
ข้อคิดเห็นในทุกประเด็นอีกครั้ง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 ตามหนังสือที่ กษ 0514.4/ว2655 ลงวันที่           
31 มีนาคม 2563 ถึงกองกฎหมาย (กกม.) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) กองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพอ.) กองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง (กตส.) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) 
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำ
และปัจจัยการผลิต (กคส.) (เปลี่ยนชื่อเป็นกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.) 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563) และกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐาน          
เพ่ือการสืบค้น (กมป.) 

โดยมีหน่วยงานที่ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง (กตส.) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) และกอง
พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.)  

สรุปข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมประมงและการดำเนินการปรับปรุงร่างแนวทาง     
การปฏิบัติงาน ดังแสดงในภาคผนวก ง  
 
ขั้นตอนที่ 7  จัดประชุมคณะทำงานระดับนโยบาย 

ผู ้ขอรับการประเมินได้จ ัดประชุมคณะทำงานระดับนโยบายเพื ่อพิจารณาร่างแนวทาง                       
การปฏิบัติงาน และข้อคิดเห็นที่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  โดยได้ปฏิบัติหน้าที่                
ในฐานะเลขานุการ ที่ประชุมได้มีมติรับรองร่างแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว และหากหน่วยงานมีข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ให้หน่วยงานที่เสนอขอแก้ไขแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า
ประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)  โดยตรง และถ้าไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญ ที่ประชุมเห็นควรให้
เสนออธิบดีกรมประมงพิจารณาลงนามเป็นข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ เพ่ือให้มีความเทียบเท่า
กฎระเบียบของกรมประมงในการปฏิบัติงานสืบหาสาเหตุกรณีตรวจพบสารตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยรองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่ เป็นประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง จำนวน 13 แห่ง รวม 39 คน ได้แก่ ผู ้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา                 
การเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำชายฝั ่ง ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการเพาะเลี ้ยงกุ ้งทะเล  ผู ้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา                    
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบ              
การรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น  ผู้แทนกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ผู้แทนกองกฎหมาย ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ผู้แทน
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (เปลี่ยนชื่อเป็นกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัย
การผลิต (กรป.) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563)  ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ผู้แทนกองวิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ผู้แทนกองตรวจราชการ และผู้แทนสำนักงานเลขานุการกรม  
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ผู ้เข ้าร ่วมประชุมได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อร่างแนวทางการปฏิบัต ิงาน สรุปประเด็น              
อภิปรายที่สำคัญ ดังแสดงในภาคผนวก จ   

 
ขั้นตอนที่ 8  เสนออธิบดีกรมประมงลงนามประกาศใช้แนวทางการปฏิบัติงาน 

ผู้ขอรับการประเมินได้เสนออธิบดีกรมประมงพิจารณาลงนามเป็นข้อสั่งการเทียบเท่าคำสั่งกรมประมง 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมประมง จำนวน 13 หน่วยงาน ดำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติงานสืบหา
สาเหตุกรณีตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผ่านการรับรองโดยคณะทำงาน
ระดับนโยบายของกรมประมง ตามหนังสือที่ กษ 0514.4/4739 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื ่อง 
แนวทางปฏิบัติในการสืบหาสาเหตุ (Flowcharts for Investigation) กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง            
ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังแสดงในภาคผนวก ฉ รวมทั้งได้ประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ 0514.4/ว5007 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 รวมทั้งเผยแพร่          
บนเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.)                     

 นอกจากนี้ ผู้ขอรับการประเมินได้จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้องของหน่วย
ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและหน่วยตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รวม 120 คน 
เมื่อวันที่ 19 และวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ   
ในขั้นตอนการสืบหาสาเหตุ การรวบรวมหลักฐาน และการรายงานผลตามที่กำหนดในแนวทางการปฏิบัติงานแล้ว 
พบว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการสืบหาสาเหตุเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันได้เป็นอย่างดี โดยตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – 30 เมษายน พ.ศ. 2564 (ระยะเวลา 10 เดือน) 
เจ้าหน้าที่กรมประมงได้ปฏิบัติงานสืบหาสาเหตุ รวมจำนวน 63 ครั้ง หลักฐานที่รวบรวมได้ค่อนข้างมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ ทำให้กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)  ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองมาตรฐาน สามารถพิจารณาตัดสินเพื่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ดำเนินการเข้าสืบหาสาเหตุโดยไม่ได้รับ การ
ฝึกอบรมในช่วงเวลาดังกล่าว แต่จากรายงานผลการสืบหาสาเหตุพบว่าเจ้าหน้าที่สามารถเลือกใช้ Flowcharts 
ได้ถูกต้องตรงตามประเภทของการรับรองและชนิดสัตว์น้ำ  
 
ขั้นตอนที่ 9  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
 ผู้ขอรับการประเมินได้จัดทำคำอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติงานตาม Flowcharts สำหรับ
กระบวนการสุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์และกระบวนการสืบหาสาเหตุของสารตกค้าง เพื่อความชัดเจน            
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสืบหาสาเหตุให้สามารถดำเนินการตาม
ขั้นตอนที่ระบุไว้ใน Flowcharts ที่เผยแพร่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น  ดังแสดงในหัวข้อ
ระเบียบปฏิบัติของเอกสารฉบับนี้ 
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ขอบเขต 
 
1. ครอบคลุมเฉพาะวิธีปฏิบัติในการสืบหาสาเหตุของสารตกค้างเกินเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด กรณีได้รับ

แจ้งจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรวมถึงข้อร้องเรียน  และวิธีปฏิบัติในการสืบหาสาเหตุกรณีได้รับแจ้ง            
สารตกค้างเกินเกณฑ์มาตรฐานด้านสารเคมีจากประเทศผู้นำเข้า โดยเป็นการสืบหาสาเหตุในระดับฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

2. ครอบคลุมตั้งแต่ขั ้นตอนขั้นตอนการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากฟาร์ม การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง              
ในเนื้อสัตว์น้ำ การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิต การรวบรวมหลักฐานจากการสัมภาษณ์ 
การตรวจสอบเอกสารและบันทึกที ่เกี ่ยวข้อง การจัดทำรายงานผลการสืบหาสาเหตุ การประสาน
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินการในขั้นต่อไป การตรวจสอบสถานจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ต้องสงสัย             
การตัดสินพักใช้หรือเพิกถอนการรับรอง การแจ้งหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทราบผลการตัดสินการรับ รอง             
การเฝ้าระวังสารตกค้างภายในฟาร์ม และการเฝ้าระวังการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำและ
หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ 

 
คำจำกัดความ 

 
1. ยา (drugs) หมายถึง (1) วัตถุที่รับรองไว้ในตํารายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ                 

(2) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทารักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของ
มนุษย์หรือสัตว์ (3) วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป  หรือ (4) วัตถุที่มุ่งหมาย
สําหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทําหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์  

2. ยาควบคุมพิเศษ (specially controlled drug) หมายถึง ยาแผนปัจจ ุบ ันหร ือยาแผนโบราณ                       
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ  

3. ยาบรรจุเสร็จ (ready-packed drug) หมายถึง ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่ได้ผลิตขึ้นเสร็จ          
ในรูปต่าง ๆ ทางเภสัชกรรม ซึ ่งบรรจุในภาชนะ หรือหีบห่อที ่ปิดหรือผนึกไว้และมีฉลากครบถ้วน                  
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

4. ยาต้านจุลชีพ (antimicrobial medicine) หมายถึง ยาที ่ม ีฤทธ ิ ์ฆ ่าเช ื ้อจ ุล ินทร ีย ์ หร ือย ับยั้ง              
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ไวรัสและรา ทั้งที่ได้จากสิ่งมีชีวิตหรือจากการสังเคราะห์  

5. ยาปฏิชีวนะ (antibiotic) หมายถึง ยาต้านจุลชีพที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งมีฤทธิ์ ในการทำลาย
และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ทั้งท่ีได้จากสิ่งมีชีวิตหรือจากการสังเคราะห์ 

6. ยาสัตว์ (veterinary drugs) หมายถึง สารใด ๆ ที่ให้แก่สัตว์ที่เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารมนุษย์หรือสัตว์ที่ให้
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นอาหารมนุษย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา ป้องกัน รักษาโรค 
หรือเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตว์นั้น 

7. สารเคมี (chemicals) หมายถึง สารวัสดุที่ใช้ในหรือเป็นสารตั้งต้นที่ได้จากกระบวนการทางเคมี หรือ
วัสดุใด ๆ ที่สามารถระบุองค์ประกอบทางเคมีที่แน่นอนได้ 

8. ยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง (veterinary drug and chemical residues) หมายถึง ยาสัตว์และ
สารเคมี ทั ้งที ่ เป ็นสารตั ้งต ้น (parent drugs) รวมถึงสารที ่เก ิดจากกระบวนการสร้างและสลาย
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(metabolites) และสารอื่น ๆ ที่ติดมากับยาสัตว์ (associated impurities) ที่ตกค้างในเเนื้อเยื่อสัตว์ 
ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของสัตว์น้ำซึ่งเป็นอาหารมนุษย์ 

9. สัตวแพทย์ช ั ้นหนึ ่ง (Category 1 veterinary practitioner) หมายถึง บุคคลที ่ ได ้ร ับปร ิญญา                 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสัตวแพทยสภารับรอง 
หรือบุคคลที่ได้รับปริญญาในสาขาวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสถานศึกษาในต่างประเทศและได้รับอนุญาต
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศท่ีตนได้รับปริญญา เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยอาจไม่ต้องเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพในประเทศที่ผู ้นั ้นได้รับปริญญาก็ได้ แต่ต้องผ่านการสอบความรู้             
ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา 

10. อาหารสัตว์ (animal feed) หมายถึง วัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้หรือใช้เลี้ยงสัตว์ โดยการกิน ดื่ม เลีย หรือ
นำเข้าสู่ร่างกายสัตว์โดยวิธีการใด ๆ หรือวัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์  

11. อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (especially controlled animal feed) หมายถึง อาหารสัตว ์ท ี ่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือส่งผลต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์โดยรวม  
ซึ่งการผลิตเพื่อขายหรือการนําเข้า เพื่อขายต้องขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  

12. วัตถุอันตราย (hazardous substance) หมายถึง วัตถุที่มุ ่งหมายเพื่อป้องกัน กำจัด ทำลาย หรือ
ควบคุมจุลชีพ ปรสิต พืชหรือสัตว์น้ำอื ่นในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที ่กรมประมงได้รับมอบอำนาจให้
ควบคุมดูแลตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

13. ปัจจัยการผลิต (production input) หมายถึง วัตถุที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ำ เช่น ยาสัตว์ อาหารสัตว์ 
และวัตถุอันตรายที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

14. ขีดจำกัดของการตรวจพบ (Limit of Detection: LOD) หมายถึง ความเข้มข้นต่ำส ุดของสาร           
ที่สามารถตรวจพบได้ แต่ไม่จำเป็นต้องทราบว่ามีปริมาณเท่าไร ภายใต้สภาวะการทดสอบที่กำหนด 

15. ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit: MRL) หมายถึง ปริมาณสารพิษตกค้าง
สูงสุดที่มีได้ในอาหาร อันเนื่องมาจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร โดยในบริบทของเอกสารฉบับนี้  
ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการตัดสินปริมาณตกค้างสูงสุดของยาสัตว์ที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย 
ทั้งชนิดสารที่อนุญาตให้ใช้ในสัตว์น้ำ (permitted substance) และชนิดสารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ใน 
สัตว์น้ำ (unauthorized substance) 

16. ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจพบได้โดยวิธีวิเคราะห์ที่กำหนด (Minimum Required Performance 
Limit: MRPL) หมายถึง ค่าความเข้มข้นต่ำสุดหรือปริมาณต่ำสุดที่วิธีทดสอบต้องตรวจพบและยืนยันได้ 
ใช้สำหรับวิธีทดสอบสารห้ามใช้ตามกฎหมาย โดยในบริบทของเอกสารฉบับนี้ ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
ปริมาณสารตกค้างของยาสัตว์และสารเคมีท่ีไม่อนุญาตให้ใช้ในสัตว์น้ำที่เป็นอาหารมนุษย์  

17. เกณฑ์อ้างอิงในการตัดสิน (Reference Points for Action: RPA) หมายถึง ปริมาณสารตกค้างของ
ยาสัตว์และสารเคมีในสัตว์น้ำซึ่งหน่วยงานที่ มีอำนาจหน้าที่ต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีของสารห้ามใช้ตามกฎหมาย ใช้ MRPL เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการตัดสิน 
ส่วนกรณีของสารที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย ใช้ MRL หรือ LOD เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการตัดสิน 
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18. ไม่เกินเกณฑ์ (not exceeded) หมายถึง ปริมาณสารตกค้างของยาสัตว์และสารเคมีที ่ตรวจพบ            
ในเนื้อเยื่อสัตว์น้ำน้อยกว่าค่า MRPL สำหรับสารห้ามใช้ตามกฎหมาย หรือน้อยกว่าค่า MRL สำหรับสาร             
ที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย 

19. เกินเกณฑ์ (exceeded) หมายถึง ปริมาณสารตกค้างของยาสัตว์และสารเคมีที่ตรวจพบในเนื้อเยื่อสัตว์น้ำ
มากกว่าหรือเท่ากับค่า MRPL สำหรับสารห้ามใช้ตามกฎหมาย หรือมากกว่าหรือเท่ากับค่า MRL สำหรับ
สารที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย 

20. ห้องปฏิบัต ิการที ่ร ับผิดชอบ  (official control laboratory) หมายถึง ห้องปฏิบัต ิการในสังกัด           
กรมประมงที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในเนื้อเยื่อสัตว์น้ำของกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กรมประมง รายละเอียดตามภาคผนวก ช 

21. ห้องปฏิบัติการอ้างอิง (national reference laboratory) หมายถึง ห้องปฏิบัติการในสังกัดกรมประมง          
ที่ให้บริการตรวจยืนยันการตกค้างของยาสัตว์และสารเคมีในเนื้อเยื่อสัตว์น้ำของกองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง กรมประมง 

22. การตรวจประเมินกรณียื่นขอครั้งแรกหรือยื่นขอใหม่ ( initial audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือ
การรับรองระบบการผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานระบบการผลิตสัตว์น้ำ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดใน 
ทุกข้อกำหนดของมาตรฐาน ซึ่งจะดำเนินการในการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครั้งแรก หรือในการตรวจ
ประเมินหลังใบรับรองหมดอายุ 

23. การตรวจติดตามผล (surveillance: SV) หมายถึง การตรวจประเมินฟาร์มที่ได้รับการรับรองเป็นระยะ
ตามรอบที่กำหนดไว้ เพื่อติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง การตรวจประเภทนี้อาจเลือกตรวจ
ในบางข้อกำหนดของมาตรฐาน เพ่ือบ่งชี้ถึงภาพรวมของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

24. การตรวจต่ออายุ (re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต
สัตว์น้ำ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อกำหนดของมาตรฐาน ซึ่งจะดำเนินการในการตรวจ
ประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุ 

25. การตรวจกรณีพิเศษ (special audit) หมายถึง การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเมื่อมีปัญหาหรือมี           
การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเฉพาะด้าน การตรวจชนิดนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีเป็นปัญหาเท่านั้น โดยไม่แจ้งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้า 

26. เจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน (auditor) หมายถึง เจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงที่ทำการตรวจประเมินระบบ
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีในกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมง
น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์น้ำ กรมประมง 

27. เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานสืบหาสาเหตุ (investigation officer) หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในภูมิภาค
ภายใต้สังกัดกรมประมง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สืบหาสาเหตุกรณีตรวจพบสารตกค้างในฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินหรือไม่ก็ได้  
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28. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (laboratory personnel) หมายถึง เจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงที่ทำการตรวจ
วิเคราะห์ยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในเนื้อเยื่อสัตว์น้ำของห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบและห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงในสังกัดกรมประมง  

29. เจ้าหน้าที ่ส่วนกลาง (headquarters staff) หมายถึง เจ้าหน้าที ่สังกัดกรมประมงที ่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กองตรวจเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต  
และกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น กรมประมง 

30. วิธีตรวจคัดกรอง (screening test) หมายถึง วิธีทดสอบเชิงปริมาณในเบื้องต้นที่ใช้ในการตรวจหาสาร
หรือกลุ่มสารที่ระดับความเข้มข้นที่สนใจได้  

31. วิธี ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) หมายถึง วิธีตรวจคัดกรองด้วยเทคนิคทาง
ชีวเคมี โดยการวัดผลทดสอบที่เกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างโมเลกุลของสาร 

32. วิธีตรวจยืนยันผล (confirmatory method) หมายถึง วิธีทดสอบเชิงปริมาณที่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 
สามารถวิเคราะห์และระบุชื่อชนิดสารได้ถูกต้อง ไม่กํากวม และสามารถวัดปริมาณของสารในระดับความเข้มข้น
ที่สนใจได ้

33. ว ิธ ี  LC-MS/MS (Liquid Chromatography-Mass Spectrometry/Mass Spectrometry) หมายถึ ง          
วิธีตรวจยืนยันผลด้วยเทคนิคทางฟิสิกส์เคมี โดยการแยกสารด้วยโครมาโตกราฟีชนิดใช้ของเหลวเป็นตัวพา
ผ่านเข้าคอลัมน์ด้วยแรงดันสูง และคัดแยกสารอีกชั้นหนึ่งด้วนการวัดมวลหรือประจุ 

34. ข้อบกพร่อง (non-conformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน 

35. การร้องขอให้แก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action Request: CAR) หมายถึง การร้องขอให้เกษตรกร
จัดการกับขอบกพรองที่เกิดขึ้น โดยมีการวิเคราะหหาสาเหตุของขอบกพรอง การกําหนดแนวทางการแกไข
และปองกันการเกิดซ้ำของขอบกพรอง การนําแนวทางดังกลาวไปปฏิบัติและการตรวจติดตามการแกไข            
ขอบกพรองดังกลาว 

36. หนังส ือกำกับการซื ้อขายสัตว์น ้ำ  (Aquatic Animal Purchasing Document: APD) หมายถึง 
หลักฐานในการซื้อขายสัตว์น้ำที่อธิบดีกรมประมงกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ตามมาตรา 76 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องจัดทำให้แก่ผู้ซื้อ               
เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นแหล่งที่มาของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ              
โดยให้หมายรวมถึงหนังสือกำกับการซื้อขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquacultural  Fry Purchasing Document: AFPD) 
ด้วย 

37. หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (Movement Document: MD) หมายถึง หลักฐานในการซื้อขาย
สัตว ์น ้ำที ่อธ ิบดีกรมประมงกำหนดให้ผ ู ้ประกอบการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำที ่ไม ่ใช่ผู ้ประกอบกิจการ               
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ต้องจัดทำให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นแหล่งที่มาของสัตว์น้ำและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยให้หมายรวมถึงหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์               
สัตว์น้ำ (Fry Movement Document: FMD) ด้วย            
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ความรับผิดชอบ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุกรณีตรวจพบสารตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ             
ที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ จำนวน               
13 หน่วยงาน และมีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานดังแสดงในตารางที่ 6  

ตารางท่ี 6  ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคู่มือการปฏิบัติงาน  

ลำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน ความรับผิดชอบ 

1 เจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน 

 

o กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
(กพช.) 

o กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) 

o กองวิจัยและพัฒนาประมง
น้ำจืด (กปจ.) 

o กองวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) 

o กองวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเล (กพท.) 

o กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
สัตว์น้ำ (กพส.) 

o กองวิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์น้ำ (กพอ.) 

1) การจัดทำหนังสือแจ้ง
เกษตรกร 

2) การเข้าสืบหาสาเหตุในฟาร์ม  
3) การรวบรวมหลักฐาน  
4) การรายงานผลการสืบหา

สาเหตุ 
5) การเฝ้าระวังสารตกค้าง        

ในฟาร์มต้องสงสัย 3 รอบ 
การผลิตติดต่อกัน โดยแต่ละ
รอบการผลิตห่างกัน            
อย่างน้อย 3 เดือน 

2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

 

o กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
(กพช.) 

o กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) 

o กองวิจัยและพัฒนาประมง
น้ำจืด (กปจ.) 

1) การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
ในเนื้อสัตว์น้ำ 

2) การทดสอบสารปนเปื้อน        
ในปัจจัยการผลิตด้วย 
screening test  

3) การรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ให้หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องทราบ 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน ความรับผิดชอบ 

2 
(ต่อ) 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  

 

o กองวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) 

o กองวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเล (กพท.) 

 

  o กองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง (กตส.) 

 

1) การตรวจวิเคราะห์เพ่ือยืนยัน
สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ 

2) การรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ให้หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องทราบ 

  o กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
สัตว์น้ำ (กพส.) 

 

1) การตรวจยืนยันสารปนเปื้อน
ในยาที่มีทะเบียน  

2) การรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ให้หน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้องทราบ 

  o กองวิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์น้ำ (กพอ.) 

 

1) การตรวจยืนยันสารปนเปื้อน
ในอาหารสัตว์น้ำที่มีทะเบียน 

2) การรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ให้หน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้องทราบ 

3 เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  

 

o กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
(กพช.) 

 

1) การแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจ
ประเมินเข้าสืบหาสาเหตุ 

2) การแจ้งรายงานผลการสืบหา
สาเหตุให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

3) การเฝ้าระวังการออกหนังสือ
กำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน ความรับผิดชอบ 

3  
(ต่อ) 

เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  
 

 

o กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) 

1) การแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจ
ประเมินเข้าสืบหาสาเหตุ 

2) การแจ้งรายงานผลการสืบหา
สาเหตุให้หน่วยงาน                  
ที่เก่ียวข้องทราบ 

  o กองตรวจสอบเรือประมง 
สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการ
ผลิต (กรป.) 

1) การตรวจวิเคราะห์                  
สารปนเปื้อนในวัตถุอันตราย
ที่มีทะเบียน 

2) การตรวจวิเคราะห์               
สารปนเปื้อนในยา อาหารสัตว์ 
และวัตถุอันตรายที่ไม่มี
ทะเบียน  

3) การตรวจสอบสถานที่ขายยา 
ร้านค้าอาหารสัตว์ รวมถึง
ร้านค้าออนไลน์และ
โรงงานผลิตที่ได้รับการแจ้ง
เบาะแสของการผลิตหรือ
จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ต้อง
ขึ้นทะเบียนแต่ไม่มีทะเบียน  

4) การรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ปัจจัยการผลิต 

5) การรายงานผลการตรวจสอบ
โรงงานผลิตหรือร้านค้าปัจจัย
การผลิตที่ได้รับแจ้งเบาะแส
จากการสืบหาสาเหตุให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

 

 

 

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fishquarantine
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fishquarantine
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fishquarantine
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 

ลำดั
บท่ี 

ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน ความรับผิดชอบ 

     3 
   (ต่อ) 

 

เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  
 

 

o กองพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐานสินค้า
ประมงและหลักฐานเพ่ือ
การสืบค้น (กมป.) 

1) การตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของหลักฐานที่ได้
จากการสืบหาสาเหตุ  

2) การนำเรื่องเสนอ
คณะทำงานพักใช้เพิกถอน
เพ่ือพิจารณาสถานะการ
รับรองของเกษตรกร (คงไว้ 
พักใช้ หรือเพิกถอน) 

3) การรายงานผลการพิจารณา
สถานะการรับรอง                
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

4 เจ้าหน้าที่สำนักงานประมง
จังหวัด 

o สำนักงานประมงจังหวัด 
(สนง.ปจ.) 

o สำนักงานประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร (สปก.) 

o กองตรวจราชการ (กตร.) 

1) การเฝ้าระวังการใช้และ         
การจำหน่ายปัจจัยการผลิต 
ไม่มีทะเบียนในพ้ืนที่ 

2) การเฝ้าระวังการออกหนังสือ
กำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ 

3) การเข้าตรวจสอบสถานที่ 
ขายยา ร้านค้าอาหารสัตว์ 
และร้านค้าออนไลน์ ที่ได้รับ
การแจ้งเบาะแส  
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ระเบียบปฏิบัติ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุกรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก ประกอบด้วยผังงานทั้งหมด 7 เรื่อง และ
คำอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่กระบวนการสุ่มตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์ การรายงานผล การสืบหา
สาเหตุที่ฟาร์ม การจัดทำรายงานผลการสืบหาสาเหตุ การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณาหลักฐาน
จากการสืบหาสาเหตุ สามารถแบ่งผังงานออกได้เป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่ 

1) Flowcharts A1, A2 และ A3 คือ ผังงานแสดงกระบวนการสุ ่มตัวอย่างและการตรวจ
วิเคราะห์ยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ จำแนกตามกลุ่มของสารตกค้าง พร้อมคำอธิบายผังงาน 

2) Flowcharts B, C และ D คือ ผังงานแสดงกระบวนการสืบหาสาเหตุของการตรวจพบ              
สารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำและประเภทของการตรวจประเมิน พร้อมคำอธิบายผังงาน 

3) Flowchart E คือ ผังงานแสดงกระบวนการสืบหาสาเหตุของสารตกค้างกรณีได้รับแจ้งจาก
หน่วยงานภายนอก  
โดยมรีายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการตามผังงานแต่ละเรื่องดังนี้  
 

Flowchart A 

ผังงานแสดงกระบวนการสุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ 
1. Flowchart A คือ กระบวนการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์และ

สารเคมีตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำจากการตรวจรับรองมาตรฐานและการตรวจติดตามสารตกค้าง (RMP) โดย
Flowchart A ถูกจำแนกตามชนิดของการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างออกเป็น 3 ผังงาน ได้แก่ 

1.1 Flowchart A1 คือ กระบวนการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์
และสารเคมีตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำตามภาพที่ 6 สำหรับชนิดสารดังนี้ 
ชนิดสารที่ตรวจวิเคราะห์:  
I. สารห้ามใช้ตามกฎหมาย (prohibited substances) 
   Nitrofurans (NF)   
   Chloramphenicol (CAP) 

   Malachite Green and Leuco–malachite Green (MG+LMG)  
II. สารที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย (substances excluded from a list   of prohibited substances)  
   Fluoroquinolone group (FRQ)  
   Tetracycline group (TC)   
   Oxolinic acid (OXO) 
คำอธิบาย Flowchart A1 ดังแสดงในตารางที่ 7 

1.2 Flowchart A2 คือ กระบวนการสุ ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและการตรวจวิเคราะห์            
สารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำตามภาพที่ 7  สำหรับชนิดสารดังนี้  
ชนิดสารที่ตรวจวิเคราะห์:    

 Organochlorine  
 Polychlorinated Biphenyls (PCBs) 

คำอธิบาย Flowchart A2 ดังแสดงในตารางที่ 8 
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1.3 Flowchart A3 คือ กระบวนการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์
และสารเคมีตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำตามภาพที่ 8  สำหรับชนิดสารดังนี้  
ชนิดสารที่ตรวจวิเคราะห์:   

  Stilbenes (STB) 
  Synthetic steroids (STR) 
  Nitroimidazoles (NDZ) 
  Chemical element (CM)  
  Anthelmintics (B2a) 
  Anticoccidial (B2b) 
  Sulphonamide group + Trimethoprim + Ormetroprim (SUL) 
  Amoxicillin (AMX) 

 Crystal Violet and Leuco-crystal Violet (CV+LCV) 
คำอธิบาย Flowchart A3 ดังแสดงในตารางที่ 9 

 สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flowcharts A1, A2 และ A3 
 เริ่มจากเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินของศูนย์ในภูมิภาคเข้าสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำเพื่อการรับรองมาตรฐานหรือเพ่ือการตรวจติดตามสารตกค้าง (RMP) จากนั้นส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไปตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างที่ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ หากผลการตรวจวิเคราะห์พบสารตกค้างไม่เกินเกณฑ์         
ที่กรมประมงกำหนด ห้องปฏิบัติการจะแจ้งผลให้ศูนย์ฯ ทราบ แต่หากผลการตรวจวิเคราะห์พบสารตกค้างเกิน
เกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด ห้องปฏิบัติการจะต้องดำเนินการตรวจยืนยันผล ถ้าผลการตรวจยืนยันไม่พบสาร
ตกค้างเกินเกณฑ์ ห้องปฏิบัติการจะแจ้งผลให้ศูนย์ฯ ทราบ ในทางกลับกัน ถ้าผลการตรวจยืนยันพบสารตกค้าง
เกินเกณฑ์ ห้องปฏิบัติการจะแจ้งผลให้หน่วยงานต้นสังกัดที่มีอำนาจหน้าที่ทราบเพื่อดำเนินการแจ้งศูนย์ฯ ให้
เข้าสืบหาสาเหตุ และหน่วยงานต้นสังกัดจะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ กองพัฒนาระบบ
การรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.) เพ่ือเฝ้าระวังสถานะการรับรองมาตรฐาน
ของฟาร์มดังกล่าว และแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดหรือสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเฝ้าระวัง            
การจำหน่ายปัจจัยการผลิตและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้ปัจจัยการผลิตภายในพื้นที่จังหวัดที่ฟาร์ม
ตั้งอยู่ 
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ภาพที่ 6  ผังงานแสดงกระบวนการตรวจวเิคราะห์ยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำ (Flowchart A1)  
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ตารางท่ี 7  คำอธิบาย Flowchart A1 กระบวนการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ
จากฟาร์มทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ทีร่ับผิดชอบ  

1 การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและจัดส่งไปห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ 
ศูนย์ฯ ในฐานะหน่วยตรวจประเมินพื้นที่ สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากฟาร์ม
ของเกษตรกรตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานวิธีการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ 
(WI-AU-01) หรือตามคู่มือดำเนินการการตรวจติดตามสารตกค้าง (RMP) 
ให้ถ ูกต้องตามประเภทการตรวจ และจัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไปตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้าง ณ ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบตามชนิดสารที่มีความ
เสี่ยง 
1.1 หากห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับฟาร์มที่เก็บ

ตัวอย่างสัตว ์น ้ำ ให ้ใช้ระยะเวลาเวลาในการจัดส่งตัวอย่างไป
ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ ภายใน 1 วันทำการ 

1.2 หากห้องปฏิบัติการที ่ร ับผิดชอบอยู ่คนละจังหวัดกับฟาร์มที ่เก็บ
ตัวอย่างสัตว ์น ้ำให ้ใช ้ระยะเวลาเวลาในการจ ัดส ่งตัวอย่างไป
ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ ภายใน 7 วันทำการ 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
7  

 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ฯ  
 
 

ศูนย์ฯ 

2 การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง  
      ห้องปฏิบัติการที ่ร ับผิดชอบดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์และ
สารเคมีตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ สำหรับสารในกลุ่ม TC, OXO, FRQ, NF, 
CAP หรือ MG+LMG แล้วแต่กรณี  
      ในกระบวนการนี้ ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่รับ
ตัวอย่างจนถึงออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) รวม
ทั้งสิ้น ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับตัวอย่างสัตว์น้ำจากศูนย์ฯ  
       

 

10 

 

ห้องปฏิบัติการ       
ที่รับผิดชอบ 

 หากห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกรอบ
ระยะเวลา 10 วันทำการ ให้แจ้งศูนย์ฯ ที่จัดส่งตัวอย่างทราบก่อนครบ
กำหนดเวลา 

  

3 ผลการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (ขั้นแรก) 
การดำเนินการของหอ้งปฏิบัตกิารที่รับผิดชอบสามารถจำแนกออกได้เปน็        
3 กรณี ตามผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ดังนี ้

  

คำอธิบาย Flowchart A1 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

3.1 กรณีตรวจไม่พบยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง (Not Detected):  
- ห้องปฏิบัติการที่รบัผิดชอบจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวเิคราะห์             
ให้ศูนย์ฯ ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 

2 ห้องปฏิบัติการ       
ที่รับผิดชอบ 

3.2 กรณีตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง แตไ่ม่เกินเกณฑ์ที่กรมประมง
กำหนด:  
- ห้องปฏิบัติการที่รบัผิดชอบจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวเิคราะห์ให้
ศูนย์ฯ ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 

2 ห้องปฏิบัติการ       
ที่รับผิดชอบ 

3.3 กรณีตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด: 
- ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจยืนยันผล (ไปข้อ 4)  

10 ห้องปฏิบัติการ   
ที่รับผิดชอบ และ 

กพช./กพจ. 
 

4 การตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผล (confirmatory method)           
โดยห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ 
- ห้องปฏิบัติการที่รบัผิดชอบดำเนินการตรวจยืนยันผลการตรวจพบ         

สารตกค้าง จำแนกตามชนิดสารไดด้ังนี้ 

- - 

4.1 ชนิดสาร CAP และ FRQ ท่ีตรวจวิเคราะห์ในขั้นแรกด้วยวิธี ELISA  
(1) ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบจัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไป กพช./กพจ./กปจ. โดย

ห้องปฏิบัติการรับผิดชอบอาจตรวจตัวอย่างเดิมซ้ำอีกครั้งหรือไม่ก็ได้ก่อน
การจัดส่ง ขึ้นอยู่กับคู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิานของห้องปฏิบัติการนั้น ๆ   

(2) กพช./กพจ./กปจ. จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำดังกล่าว ไปตรวจวิเคราะห์เพื่อ
ยืนยันผลด้วยว ิธ ี LC-MS/MS ท่ีห ้องปฏิบ ัต ิการอ้างอ ิงของ  กตส.            
(ไปข้อ 5) 

 
5 
 
 
 

2 

 
ห้องปฏิบัติการ   
ที่รับผิดชอบ 

 
 

กพช./กพจ./กปจ. 

4.2 ชนิดสาร TC, OXO, NF และ MG+LMG รวมถึง FRQ ที่ตรวจวิเคราะห์ใน
ขั้นแรกดว้ยวิธี LC-MS/MS  
- ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบตรวจตัวอย่างเดิมซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันผล และ
รายงานผลการตรวจยืนยันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ การรายงานผล
สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 กรณี ดังนี้ 

- - 

4.2.1 กรณีตรวจยืนยันผลไม่พบยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง (Not Detected):  
- ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจยืนยันให้ศูนย์ฯ 
ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ  

2 ห้องปฏิบัติการ   
ที่รับผิดชอบ 

 

 



45 
 

ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

4.2.2 กรณีตรวจยืนยันผลแล้วพบยาสตัว์และสารตกค้างไม่เกินเกณฑ์             
ที่กรมประมงกำหนด:   
- ห้องปฏิบัติการที่ร ับผิดชอบจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์              

ให้ ศูนย์ฯ ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ    

2 ห้องปฏิบัติการ   
ที่รับผิดชอบ 

4.2.3 กรณีตรวจยืนยันผลแล้วพบยาสัตว์และสารตกค้างเกินเกณฑ์ที่กรมประมง
กำหนด:    
(1) ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์           

ให้ กพช./กพจ. ทราบ 
(2)  กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ศูนย์ฯ ที่จัดส่ง

ตัวอย่างทราบ พร้อมสั่งการให้ศูนย์ฯ เข้าสืบหาสาเหตุของการตรวจพบ
สารตกค้างเกินเกณฑ์ภายในฟาร์มของเกษตรกรรายนั้น  

          ในขั ้นตอนนี้ให้ กพช./กพจ. ตรวจสอบทะเบียนฟาร์มทุกแห่ง           
ท่ีเกษตรกรรายดังกล่าวเป็นเจ้าของ ทั้งที ่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับ          
การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบฟาร์มที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามี           
ความเกี่ยวข้องในการรวบรวมสัตว์น้ำของฟาร์มดังกล่าว และให้ศูนย์ฯ        
ที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวเข้าสืบหาสาเหตุด้วย เนื่องจากมีความเสี่ยง           
ท่ีผลิตผลจากฟาร์มที่ไม่ได้ควบคุมสารตกค้างอาจถูกนำมาปะปนกับผลิตผล
จากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

(3)  กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้ง กมป. ทราบผลการตรวจพบสารตกค้าง
เกินเกณฑ์ กรณีใบรับรองมาตรฐานออกโดย กมป. หรือโดยหน่วย
รับรอง (certification body: CB) ของภาคเอกชน ซึ่ง กมป. จะจัดทำ
หนังสือแจ้งหน่วยรับรองของภาคเอกชนดำเนินการตรวจกรณีพิเศษ 
(special audit) ต่อไป 

(4) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดทราบ ผ่าน กตร.
หรือจัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครทราบ 
ขึ้นอยู่กับพื้นที่จังหวัดที่ฟาร์มตั้งอยู่ เพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายปัจจัย 
การผลิตที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ เช่น พนักงาน
ขายตรงและร้านค้าอาหารสัตว์ที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตผิดกฎหมาย 
รวมทั ้งเพื ่อส่งเสริมให้ความรู ้ที ่ถ ูกต้องแก่เกษตรกรและเฝ้าระวัง
พฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้ยาสัตว์และสารเคมีในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ 

 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

 
 

ห้องปฏิบัติการ   
ที่รับผิดชอบ 
กพช./กพจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กพช./กพจ. 
 
 
 
 

กตร./สนง.ปจ./
สปก. 

 

 (5) เข้าสู่กระบวนการสืบหาสาเหตุตาม Flowchart B, C หรือ D ต่อไป   
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

5 การตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผล (confirmatory method)           
โดยห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส. 

  

       - จากขั้นตอนที่ 4.1 (2) ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส. ดำเนินการ
ตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลของสารตกค้าง FRQ หรือ CAP ในตัวอย่าง
สัตว์น้ำที่ได้รับจาก กพช./กพจ./กปจ. ซึ่งตรวจวิเคราะห์ในขั้นแรกด้วยวิธี 
ELISA แล้วพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ 
      - ในกระบวนการนี้ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส. ใช้ระยะเวลาตั้งแต่
รับตัวอย่างจนถึงออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) 
รวมทั้งสิ ้น ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันได้รับตัวอย่างสัตว์น้ำจาก 
กพช./กพจ./กปจ. 
      - การดำเนินการของห้องปฏิบัติการอ้างอิง กตส. สามารถจำแนกออก
ได้เป็น 3 กรณี ตามผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ดังนี้ 

10 ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงของ กตส.  

 
 
 

 

5.1 กรณีตรวจยืนยันผลไม่พบยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง (Not Detected): 
(1) ห้องปฏิบัติการอ้างองิของ กตส. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจยืนยันผล

ให้ กพช./กพจ./กปจ. ทราบ  
(2) กพช./กพจ./กปจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจยืนยันผล              

ให้ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบทราบ 
(3) ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจยืนยันผล            

ให้ศูนย์ฯ ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 

 

2 
 
2 
 
2 

 

ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงของ กตส. 
กพช./กพจ./กปจ. 

 
ห้องปฏิบัติการ       
ที่รับผิดชอบ 

5.2 กรณีตรวจยืนยันผลแล้วพบยาสตัว์และสารเคมีตกค้างไม่เกินเกณฑ์            
ที่กรมประมงกำหนด: 
(1) ห้องปฏิบัติการอ้างองิของ กตส. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจยืนยันผล

ให้ กพช./กพจ./กปจ. ทราบ  
(2) กพช./กพจ./กปจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจยืนยันผล                   

ให้ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบทราบ 
(3) ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจยืนยันผล            

ให้ศูนย์ฯ ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 

 

 

 

 

 
 
2 
 
2 
 
2 

 
 

ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงของ กตส. 
กพช./กพจ./กปจ. 

 
ห้องปฏิบัติการ       
ที่รับผิดชอบ 



47 
 

ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

5.3 กรณีตรวจยืนยันผลแล้วพบยาสตัว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ ์         
ที่กรมประมงกำหนด: 

  
 

 (1) ห้องปฏิบัติการอ้างองิของ กตส. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจยืนยัน
ผลให้ กพช./กพจ./กปจ. ทราบ 

2 ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงของ กตส. 

 (2) กพช./กพจ./กปจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจยืนยันผลให้ศูนย์ฯ             
ที ่จัดส่งตัวอย่างทราบ พร้อมสั ่งการให้ศูนย์ฯ เข้าสืบหาสาเหตุของ           
การตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ภายในฟาร์มของเกษตรกรรายนั้น 

ในขั้นตอนนี้ให้ กพช./กพจ./กปจ. ตรวจสอบทะเบียนฟาร์มทุกแห่ง        
ที่เกษตรกรรายดังกล่าวเป็นเจ้าของ ทั้งที ่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับ            
การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบฟาร์มที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามี            
ความเกี่ยวข้องในการรวบรวมสัตว์น้ำของฟาร์มดังกล่าว และให้ศูนย์ฯ               
ที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวเข้าสืบหาสาเหตุด้วย เนื่องจากมีความเสี่ยง           
ที่ผลิตผลจากฟาร์มที่ไม่ได้ควบคุมสารตกค้างอาจถูกนำมาปะปนกับผลิตผล
จากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

(3) กพช./กพจ./กปจ. จ ัดทำหนังส ือแจ ้งผลการตรวจยืนยันผลให้ 
ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบทราบ 

(4) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้ง กมป. ทราบผลการตรวจพบสารตกค้าง
เกินเกณฑ์ กรณีใบรับรองมาตรฐานออกโดย กมป. หรือโดยหน่วยรับรอง 
(certification body: CB) ของภาคเอกชน ซึ่ง กมป. จะจัดทำหนังสือ
แจ้งหน่วยรับรองของภาคเอกชนดำเนินการตรวจกรณีพิเศษ (special 
audit) ต่อไป 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
2 

กพช./กพจ./กปจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กพช./กพจ./กปจ. 
 

กพช./กพจ. 

 (5)  กพช./กพจ./กปจ. จัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดทราบ  
ผ่าน กตร. หรือจัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทราบ ขึ้นอยู่กับพื้นที่จังหวัดที่ฟาร์มตั้งอยู่ เพื่อเฝ้าระวังการจำหน่าย
ปัจจัยการผลิตที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื ้นที่จังหวัดนั้น  ๆ เช่น 
พนักงานขายตรงและร้านค้าอาหารสัตว์ที ่จำหน่ายปัจจัยการผลิต             
ผิดกฎหมาย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและ            
เฝ ้าระว ังพฤติกรรมของเกษตรกรในการใช ้ยาสัตว ์และสารเคมี               
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

2 กตร./สนง.ปจ./
สปก. 

 

 (6) เข้าสู่กระบวนการสืบหาสาเหตุตาม Flowchart B, C หรือ D ต่อไป   
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Flowchart A2 
 

 
ภาพที่ 7  ผังงานแสดงกระบวนการตรวจวเิคราะห์ยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำ (Flowchart A2)  
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ตารางท่ี 8  คำอธิบาย Flowchart A2 กระบวนการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำจากฟาร์ม
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน      
ทีร่ับผิดชอบ  

1 การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ 
ศูนย์ฯ ในฐานะหน่วยตรวจประเมินพื้นที่ สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากฟาร์ม
ของเกษตรกรตามคู่มือดำเนินการการตรวจติดตามสารตกค้าง (RMP) และ
จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไป กพช./กพจ./กปจ. 

 

7 

 

ศูนย์ฯ 

2 การจัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไปหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ 
กพช./กปจ. จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไป กพจ. 

2  กพช./กปจ. 

3 การจัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไปห้องปฏิบัติการภายนอก 
กพจ. จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไปตรวจวิเคราะหส์ารตกค้าง ณ ห้องปฏิบัติการ
ภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 

2 กพจ. 

4 การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างโดยห้องปฏิบัติการภายนอก 
• ห้องปฏิบัติการภายนอกดำเนินการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ซึ่งใน

กระบวนการนี้ จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่รับตัวอย่างจนถึงออกรายงานผล           
การตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) รวมทั้งสิ้น ภายใน 10 วันทำการ 
นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการภายนอกได้รับตัวอย่างสัตว์น้ำ และรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์ให้ กพจ. ทราบ 

• การแจ้งผลให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทราบ จำแนกออกเป็น 3 กรณี            
ตามผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ดังนี้ 

 
10 
 
 
 
 
 

 
ห้องปฏิบัติการ

ภายนอก 

4.1 กรณีตรวจไม่พบสารเคมีตกค้าง (Not Detected): 
(1) กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ กพช./กปจ. ทราบ  
(2) กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ศูนย์ฯ ในสังกัดของ 

กพจ./กพก. ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 
(3) กพช./กปจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ศูนย์ฯ ในสังกัด            

ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 

 
2 
2 
 
2 

 
กพจ. 
กพจ. 

 
กพช./กปจ. 

4.2 กรณีตรวจพบสารเคมีตกค้าง แตไ่ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือดำเนินการ
การตรวจติดตามสารตกค้าง (RMP):  

  

 (1) กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ กพช./กปจ. ทราบ  
(2) กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ศูนย์ฯ ในสังกัดของ 

กพจ./กพก. ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 
(3) กพช./กปจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ศูนย์ฯ ในสังกัด             

ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 

2 
2 
 
2 

กพจ. 
กพจ. 

 
กพช./กปจ. 

คำอธิบาย Flowchart A2 
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ตารางท่ี 8  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน      
ที่รับผิดชอบ  

4.3 กรณีตรวจพบสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือดำเนินการ        
การตรวจติดตามสารตกค้าง (RMP):  
(1) กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ กพช./กปจ. ทราบ  
(2) กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ศูนย์ฯ ในสังกัดของ 

กพจ./กพก. ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 
(3) กพช./กปจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ศูนย์ฯ ในสังกัด             

ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ และจัดทำหนังสือแจ้ง กมป. ทราบผลการตรวจ
พบสารตกค้างเกินเกณฑ์ กรณีใบรับรองมาตรฐานของฟาร์มดังกลา่ว
ออกโดย กมป. หรือโดยหนว่ยรับรอง (certification body: CB) ของ
ภาคเอกชน ซ่ึง กมป. จะจัดทำหนังสือแจ้งหนว่ยรับรองของ
ภาคเอกชนดำเนินการตรวจกรณพีิเศษ (special audit) ต่อไป 

(4) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือสั ่งการให้ศ ูนย์ฯ เข้าสืบหาสาเหตุของ         
การตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ภายในฟาร์มของเกษตรกรรายนั้น  

          ในขั้นตอนนี้ กพช./กพจ. ควรตรวจสอบทะเบียนฟาร์มทุกแห่ง               
ที่เกษตรกรรายดังกล่าวเป็นเจ้าของ ทั้งที่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับ     
การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบฟาร์มที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
ความเกี่ยวข้องในการรวบรวมสัตว์น้ำของฟาร์มดังกล่าว และให้ศูนย์ฯ          
ที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวเข้าสืบหาสาเหตุด้วย เนื่องจากมีความเสี ่ยง              
ที ่ผลิตผลจากฟาร์มที ่ไม่ได้ควบคุมสารตกค้างอาจถูกนำมาปะปนกับ
ผลิตผลจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

(5) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดทราบ ผ่าน กตร. 
หรือจัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครทราบ 
ขึ้นอยู่กับพื้นที่จังหวัดที่ฟาร์มตั้งอยู่ เพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายปัจจัย
การผลิตที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ เช่น พนักงาน
ขายตรงและร้านค้าอาหารสัตว์ที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตผิดกฎหมาย 
รวมทั ้งเพื ่อส่งเสริมให้ความรู ้ที ่ถ ูกต้องแก่เกษตรกรและเฝ้าระวัง
พฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้ยาสัตว์และสารเคมีในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ  

(6) เข้าสู่กระบวนการสืบหาสาเหตุตาม Flowchart B, C หรือ D ต่อไป 

 
 
2 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

กพจ. 
กพจ. 

 
กพช./กปจ. 

 
 
 
 
 

กพช./กพจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

กตร./สนง.ปจ./
สปก. 
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Flowchart A3 
 

 
ภาพที่ 8  ผังงานแสดงกระบวนการตรวจวเิคราะห์ยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำ (Flowchart A3) 
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ตารางท่ี 9  คำอธิบาย Flowchart A3 กระบวนการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำจากฟาร์ม
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน         
ทีร่ับผิดชอบ  

1 การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ 
ศูนย์ฯ ในฐานะหน่วยตรวจประเมินพื้นที่ สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจาก
ฟาร์มของเกษตรกรตามคู่มือดำเนินการการตรวจติดตามสารตกค้าง 
(RMP) และจัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไป กพช./กพจ./กปจ. 

 

7 

 

ศูนย์ฯ 

2 การจัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไปห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส. 
กพช./กพจ./กปจ. จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไปตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง            
ณ  ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส. 

 

2  

 

กพช./กพจ./
กปจ. 

3 การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างโดยห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส. 
      - ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์             
สารตกค้าง FRQ ในตัวอย่างสัตว์น้ำที่ได้รับจาก กพช./กพจ./กปจ. 
      - ในกระบวนการนี้ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส. ใช้ระยะเวลา
ตั้งแต่รับตัวอย่างจนถึงออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around 
Time) รวมทั้งสิ้น ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันได้รับตัวอย่างสัตว์น้ำ
จาก กพช./กพจ./กปจ. 
      - การดำเนินการของห้องปฏิบัติการอ้างอิง กตส. สามารถจำแนก
ออกได้เป็น 3 กรณี ตามผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ดังนี้ 
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ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงของ 

กตส. 

4.1 กรณีตรวจไม่พบยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง (Not Detected):  
(1) ห้องปฏิบัติการอ้างองิของ กตส. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจ

วิเคราะห์ให้ กพช./กพจ./กปจ. ทราบ 
(2) กพช./กพจ./กปจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวเิคราะห์ให้ศนูย์ฯ 

ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 

 
2 
 
2 

 
ห้องปฏิบัติการ

อ้างอิงของ 
กตส. 

กพช./กพจ./
กปจ. 

4.2 กรณีตรวจพบสารเคมีตกค้าง แตไ่ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือ
ดำเนินการการตรวจติดตามสารตกค้าง (RMP):  
(1) ห้องปฏิบัติการอ้างองิของ กตส. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจ

วิเคราะห์ให้ กพช./กพจ./กปจ. ทราบ 
(2) กพช./กพจ./กปจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวเิคราะห์ให้ศนูย์ฯ 

ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 

 
 

2 
 
2 

 
 

ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง กตส. 
กพช./กพจ./

กปจ. 

 
 
 

คำอธิบาย Flowchart A3 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน         
ที่รับผิดชอบ  

4.3 กรณีตรวจพบสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือดำเนินการ   
การตรวจติดตามสารตกค้าง (RMP):  
• ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างซ้ำ

เพื่อยืนยันผลสารตกค้าง 

- - 

 4.3.1  กรณีตรวจซ้ำไม่พบยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง (Not Detected):  
(1) ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ  กตส. จัดทำหนังสือแจ้งผล         

การตรวจวิเคราะห์ให้ กพช./กพจ./กปจ. ทราบ 
(2) กพช./กพจ./กปจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวเิคราะห์ 

ให้ศูนย์ฯ ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 

 
2 
 

2 

 
ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง กตส. 

กพช./กพจ./
กปจ. 

 4.3.2  กรณีตรวจซ้ำแลว้พบยาสตัว์และสารเคมีตกค้างไม่เกินเกณฑ์        
ที่กำหนดในคู่มือดำเนนิการการตรวจติดตามสารตกค้าง (RMP):   
(1) ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ  กตส. จัดทำหนังสือแจ้งผล           

การตรวจวิเคราะห์ให้ กพช./กพจ./กปจ. ทราบ 
(2) กพช./กพจ./กปจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ 

ให้ศูนย์ฯ ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 

 
 
2 
 
2 

 
 

ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง กตส. 
กพช./กพจ./

กปจ. 

 4.3.3  กรณีตรวจซ้ำแล้วพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง เกินเกณฑ์        
ที่กำหนดในคู่มือดำเนินการการตรวจติดตามสารตกค้าง (RMP):   
(1) ห้องปฏิบัติการอ้างองิของ กตส. จัดทำหนังสือแจ้งผล         

การตรวจวิเคราะห์ให้ กพช./กพจ./กปจ. ทราบ 
(2) กพช./กพจ./กปจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ 

ให้ศูนย์ฯ ที ่จัดส่งตัวอย่างทราบ โดย กพช./กพจ. จัดทำ
หนังสือสั่งการให้ศูนย์ฯ เข้าสืบหาสาเหตุของการตรวจพบ           
สารตกค้างเกินเกณฑ์ภายในฟาร์มของเกษตรกรรายนั้น 

 
 
2 
 
2 
 
 
 

 
 

ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง กตส. 
กพช./กพจ./

กปจ. 

          ในขั้นตอนนี้ให้ กพช./กพจ. ตรวจสอบทะเบียนฟาร์ม       
ทุกแห่งที ่ เกษตรกรรายดังกล่าวเป็นเจ้าของ ทั ้งท ี ่ ได้รับ              
การรับรองและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบ
ฟาร์มที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องในการรวบรวม
สัตว์น้ำของฟาร์มดังกล่าว และให้ศูนย์ฯ ที่รับผิดชอบพื้นที่
ดังกล่าวเข้าสืบหาสาเหตุด้วย เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ผลิตผล
จากฟาร์มที ่ไม่ได้ควบคุมสารตกค้างอาจถูกนำมาปะปนกับ
ผลิตผลจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน         
ที่รับผิดชอบ  

4.3 
(ต่อ) 

(3) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานประมงจงัหวัดทราบ 
ผ่าน กตร.หรือจัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานประมงพื ้นที่
กรุงเทพมหานครทราบ ขึ้นอยู่กับพื้นที่จังหวัดที่ฟาร์มตั้งอยู่  
เพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ เช่น พนักงานขายตรงและ
ร้านค้าอาหารสัตว์ที ่จำหน่ายปัจจัยการผลิตผิดกฎหมาย 
รวมทั ้งเพื ่อส่งเสริมให้ความรู ้ที ่ถ ูกต้องแก่เกษตรกรและ           
เฝ ้าระว ังพฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้ยาสั ตว์และ
สารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

(4) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้ง กมป. ทราบผลการตรวจพบ
สารตกค้างเกินเกณฑ์ กรณีใบรับรองมาตรฐานออกโดย กมป. 
หร ือโดยหน ่วยร ับรอง (certification body: CB)  ของ
ภาคเอกชน ซึ่ง กมป. จะจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยรับรองของ
ภาคเอกชนดำเนินการตรวจกรณีพิเศษ (special audit) 
ต่อไป 

(5) เข้าสู่กระบวนการสืบหาสาเหตุตาม Flowchart B, C หรือ D 
ต่อไป 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

กพช./กพจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

กพช./กพจ. 
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Flowchart B 

ผังงานแสดงกระบวนการสืบหาสาเหตุของสารตกค้าง 
2.  Flowchart B คือ กระบวนการสืบหาสาเหตุเมื่อตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์         

ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ ศูนย์ฯ เป็นผู้ให้การรับรองมาตรฐาน สำหรับชนิดสัตว์น้ำอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กุ้งทะเลและ
ปลานิล ดังแสดงในภาพที่ 9 จากประเภทการตรวจดังต่อไปนี้ 

 กรณีตรวจรับรองมาตรฐาน GAP กรมประมง (ประเภทย่ืนขอการรับรองครั้งแรก ยื่นขอ
การรับรองใหม่หลังใบรับรองเดิมหมดอายุ ตรวจต่ออายุ และตรวจติดตามผล) 

 กรณีตรวจติดตามสารตกค้าง (RMP)  

คำอธิบาย Flowchart B ดังแสดงในตารางที่ 10 สำหรับสารตกค้างที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย 
และตารางท่ี 11 สำหรับสารตกค้างที่เป็นสารห้ามใช้ตามกฎหมาย 

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flowchart B 
เริ่มจากศูนย์ในภูมิภาคได้รับแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในเนื้อสัตว์น้ำและได้รับ

ข้อสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบให้สืบหาสาเหตุของสารตกค้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสืบหา
สาเหตุจะดำเนินการแจ้งเกษตรกรทราบผลสารตกค้างเกินเกณฑ์ทางโทรศัพท์ พร้อมนัดหมายวันเข้าสืบหา
สาเหตุ และจัดทำหนังสือแจ้งเกษตรกรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อถึงวันเข้ าสืบหาสาเหตุ เจ้าหน้าที่
ดำเนินการให้ข้อบกพร่องแก่เกษตรกรเนื่องจากมีการปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดเรื่องสารตกค้าง          
ในผลิตผลสัตว์น้ำเกินเกณฑ์ และรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีวิธีการรวบรวมหลักฐาน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
(1) ตรวจสอบบันทึกการเลี้ยงและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (2) สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่พ้น
ระยะหยุดยา อย่างไรก็ตาม กรณีที่สารตกค้างเป็นชนิดสารห้ามใช้ตามกฎหมาย ไม่ต้องสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ 
จากนั้นสุ่มตัวอย่างยา ตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ และตัวอย่างวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงหรือที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่
ไม่มีทะเบียน ไปตรวจวิเคราะห์ (3) สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปฏิบัติงาน และ (4) สำรวจพื้นที่โดยรอบและสังเกต
การปฏิบัติงานภายในฟาร์ม  

จากนั้นจัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไปห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง และ
จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน และจัดส่งรายงานผล                
การสืบหาสาเหตุให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบเพื ่อแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับรอง
มาตรฐานพิจารณาดำเนินการด้านการรับรองมาตรฐานกับฟาร์มที่ถูกตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในสัตว์น้ำ 
และแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตหรือสถานที่จำหน่ายยา อาหารสัตว์และวัตถุ
อันตรายที่มคีวามเสี่ยงพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เมื่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองมาตรฐานพิจารณาหลักฐานจากการสืบหาสาเหตุ
แล้ว หากไม่พบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ จะคงสถานะการรับรองมาตรฐานให้แก่ฟาร์มดังกล่าว ในทางกลับกัน 
หากมีหลักฐานของการตรวจพบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ ฟาร์มดังกล่าวจะไม่ได้รับการรับรองหรือถูกเพิกถอน
การรับรอง และดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและหนังสือ
กำกับการซื้อขายสัตว์น้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรอ้างถึงเลขที่ ใบรับรองมาตรฐานที่ถูกเพิกถอนหรือเลขที่
ใบรับรองมาตรฐานทีไ่ม่ได้รับการต่ออายุรับรอง 
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ภาพที่ 9  ผังงานแสดงกระบวนการสืบหาสาเหตุกรณีพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในสัตว์น้ำ (Flowchart B) 
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คำอธิบาย Flowchart B  

จากขั้นตอนสุดท้ายใน Flowchart A เมื่อศูนย์ฯ ได้รับแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์และสารเคมี
ตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ สามารถจำแนกการดำเนินการออกเป็น 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับชนิดของ        
สารตกค้างดังนี้  

1. สารที่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เช่น OTC, ENRO, AMOX, SARA, OXO, SUL) 
และสารที ่ไม่อยู ่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย (เช่น NOR, DANO, DIF, FLU): ให้เร ิ ่มจากขั ้นตอนที ่ 1                    
ของ Flowchart B  

2. สารห้ามใช้ตามกฎหมาย ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 299) พ.ศ. 2549 เรื่อง 
มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด (ฉบับที่ 2) และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรอง
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 ซึ่งครอบคลุม 
Nitrofurans, Chloramphenicol, Malachite Green, Cepharosporins และ Nitroimidazole: ให้เริ่มจากขั้นตอนที่ 2 
ของ Flowchart B  

ตารางที่ 10 คำอธิบาย Flowchart B เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 สำหรับสารที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ทีร่ับผิดชอบ  

1.1 ศูนย์ฯ ดำเนินการแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ให้เกษตรกร
ทราบและเข้าสืบหาสาเหตุภายในฟาร์มให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทำการ 
นับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์  

 การแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ให้เกษตรกรทราบ 

(1) โทรศัพท์แจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ          
ให้เกษตรกรทราบ และนัดหมายการเข้าสืบหาสาเหตุล่วงหน้า          
อย่างน้อย 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วันทำการ ก่อนเข้าฟาร์ม  

5 ศูนย์ฯ 

 (2)  จัดทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เกษตรกรทราบผล          
การตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ พร้อมแนบ          
ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเป็นหลักฐาน โดยให้มี
ข้อความเกี่ยวกับการเรียกคืนสินค้าระบุในหนังสือว่ากรมประมง 
ไม่อนุญาตให้เกษตรกรจับสัตว์น้ำในรอบการผลิตที่มีสารตกค้าง
จำหน่าย หากเกษตรกรได้จับสัตว์น้ำในรอบการผลิตดังกล่าวที่มี
สารตกค้างจำหน่ายไปแล้ว ขอให้เกษตรกรเรียกคืนสินค้าใน           
รอบการผลิตดังกล่าวจากผู้รับซื้อโดยไม่ล่าช้า และต้องมีหลักฐาน
ประกอบการเรียกคืนผลิตผล รายละเอียดแบบฟอร์มหนังสือแจ้ง
เกษตรกรดังภาคผนวก ซ  โดยศูนย์ฯ สามารถนำแบบฟอร์ม
ดังกล่าวไปประยุกตใ์ชก้รณีที่ศูนย์ฯ ออกใบรับรองเองได ้ 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.1 
(ต่อ) 

 การเข้าสืบหาสาเหต ุ

(3) เข ้าส ืบหาสาเหตุภายในฟาร ์ม โดยการสัมภาษณ์และ         
การรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มรายงานผล
การสืบหาสาเหตุ (investigation) กรณีตรวจพบสารตกค้าง 
รายละเอียดตาม ภาคผนวก ฌ พร้อมทั ้งให้ข ้อบกพร่อง 
(Corrective Action Request: CAR) เพิ ่มเติมแก่เกษตรกร     
ในข้อกำหนดที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง  

(4) สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่พ้นระยะหยุดยาตามวิธีการเก็บ
ตัวอย่างสัตว์น้ำในขั้นตอนการสืบหาสาเหตุดังภาคผนวก ญ  
• กรณีที่สัตว์น้ำที่เกษตรกรเพาะเลี้ยงยังคงเป็นสัตว์น้ำใน 

รอบการผลิตเดิมที่ถูกตรวจพบสารตกค้าง ให้เจ้าหน้าที่สุ่ม
เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากบ่อเดิม  

• กรณีที่เป็นสัตว์น้ำในรอบการผลิตใหม่ ให้เจ้าหน้าที่สุ่มเก็บ
ตัวอย่างสัตว์น้ำจากบ่อใดก็ได้ อย่างน้อย 2 บ่อ อย่างไรก็ตาม 
หากเกษตรกรมีเพียงบ่อเดียว ให้เจ้าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่าง
สัตว์น้ำเพียงบ่อเดียว ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสุ่มตัวอย่างต้อง
ไม่เกินระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง มิฉะนั้น เกษตรกร
จะต้องถูกเพิกถอนหรือไม่ได้รับการรับรอง 

• หากเกษตรกรแจ้งว่ามีการใช้ยาในฟาร์มเลี้ยง และสัตว์น้ำ
ยังไม่พ้นระยะหยุดยา (ระยะหยุดยาโดยทั่วไปคือ 21 วัน
นับจากวันสุดท้ายที่ให้ยา) ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเกษตรกรเลี้ยง
ต่อจนกว่าจะครบระยะหยุดยาแล้วจึงเข้าสุ ่มตัวอย่าง         
สัตว์น้ำ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรแจ้งว่ามีการใช้ยา            
ในฟาร ์มอน ุบาลหร ือฟาร ์มเพาะพ ันธ ุ ์และอนุบาล              
ให้เจ้าหน้าที่เข้าสุ่มเก็บตัวอย่างลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใน 3  
วันก่อนจับจำหน่าย  
      ก่อนออกจากฟาร์ม ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเกษตรกรเป็น
ลายลักษณ์อักษรในแบบรายงานการสืบหาสาเหตุว่า 
“หากมีการจับฉุกเฉินก่อนพ้นระยะหยุดยา และเกษตรกร
ไม่มีผลตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนมายืนยันว่าสัตว์น้ำท่ีถูกจับจำหน่ายปราศจาก
สารตกค้างชนิดที่ต้องสงสัยเกินเกณฑ์ เกษตรกรอาจถูก
พิจารณาเพิกถอนการรับรอง หรือไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน” พร้อมให้เกษตรกรลงนาม (ไปข้อ 1.8 (4))       

• กรณีที่เกษตรกรพักฟาร์มหรือไม่มีกิจกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ ให้เจ้าหน้าที่ระบุในแบบรายงานผลการสืบหา
สาเหตุว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าสุ่มตัวอย่างในรอบการผลิตถัดไป
เมื ่อใด อย่างน้อยต้องระบุเดือนและปี ทั ้งนี ้ หากเกิน
ระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง เกษตรกรจะต้องถูก             
เพิกถอนหรือไม่ได้รับการรับรอง 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.1 
(ต่อ) 

(5)   สุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิต (ยา อาหารสัตว์ วัตถุอันตราย)  
ที่มีความเส่ียง (ถ้ามี) โดยเฉพาะปัจจัยการผลิตที่ไม่มีทะเบียน
และไม่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที ่มี
อำนาจหน้าที่  
 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต เช่น ยาปฏิชีวนะ จุลินทรีย์ พรีมิกซ์                  

สีน้ำเทียม สมุนไพรและไข่อาร์ทีเมีย 
 หลังจากสุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่

ทดสอบการปนเปื้อนของชนิดสารที่ต้องสงสัยในเบื้องต้น
ด้วย screening test รายละเอียดตาม ภาคผนวก ฎ 

  

1.2 การรายงานผลการสืบหาสาเหตุและการจัดส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการ 

(1) จัดส่งรายงานผลการเข้าสืบหาสาเหตุในเบื้องต้น ตามแบบฟอร์ม
รายงานผลการส ืบหาสาเหตุ ( investigation) กรณีตรวจพบ        
สารตกค้าง รายละเอียดตาม ภาคผนวก ฌ พร้อมแบบรายงาน
ข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขของเกษตรกร ให้ กพช./กพจ.ทราบ 
ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่เข้าสืบหาสาเหตุ โดยยังไม่ต้อง
แนบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำและ           
สารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิตที่ส่งต่อไปตรวจยืนยันผลที่หน่วยงานอื่น 

          หมายเหตุ: ห้ามแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของ
แบบฟอร์มรายงานผลการสืบหาสาเหตุที่เกษตรกรได้ลงนามแล้ว 
หากเจ้าหน้าที่มีหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากวันที่เข้าสืบหาสาเหตุ           
ให้เจ้าหน้าที่แนบเอกสารต่อท้ายรายงาน 

(2) กรณีที่มีการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในข้อ 1.1 (4) ให้ศูนย์ฯ จัดส่ง
ตัวอย่างสัตว์น้ำไปตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ณ ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงของ กตส. หรือห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ ภายใน 7 วันทำการ 
นับจากวันที่สุ่มเก็บตัวอย่าง ดังนี้ 

   หากเป็นสารในกลุ่ม FRQ:  ให้ศูนย์ฯ จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไป
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส. หรือห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
ซึ ่งสามารถตรวจสารตกค้างดังกล่าวได้ด้วยวิธ ี LC-MS/MS           
(ไปข้อ 1.6) 

 หากเป ็นสารอ ื ่น ๆ : ให้ศ ูนย ์ฯ จัดส ่งต ัวอย ่างส ัตว ์น ้ำไป
ห้องปฏิบัติการที ่ร ับผิดชอบเพื ่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง            
(ไปข้อ 1.6) 
หมายเหตุ  
- หากศ ูนย์ฯ อย ู ่ ในจ ังหว ัดเด ียวก ันก ับห ้องปฏ ิบ ัต ิการ                         

ที่รับผิดชอบ ให้จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ ภายใน 1 วันทำการ  

7 ศูนย์ฯ 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.2 
(ต่อ) 

- หากอยู่คนละจังหวัด ให้จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ ภายใน 7 วันทำการ  
- รายชื ่อห้องปฏิบัติการและพื้นที่ที ่ร ับผิดชอบดังปรากฎใน

ภาคผนวก ช 

(3) จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิต (ถ้ามี) ที ่ไม่สามารถทดสอบสาร
ปนเปื้อนในเบื้องต้นด้วย screening test หรือมีผล screening 
test เป ็นบวกให้ กพช./กพจ. เพื ่อส ่งต่อไปตรวจยืนยันสาร
ปนเปื้อนที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 7 วันทำการ นับจาก
วันที่สุ่มเก็บตัวอย่าง (ไปข้อ 1.3) 

  

1.3 กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตจากกิจกรรมการสืบหา
สาเหตุไปตรวจสารปนเปื้อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมประมง ดังนี้  

(1) การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในตัวอย่างปัจจยัการผลิตมีทะเบียน  
- ประเภทอาหารสัตว์น้ำ:  
  กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปที่ กพอ. เพื่อตรวจ

สารปนเปื้อนชนิดที่ต้องสงสัย รายการสารปนเปื้อนที่สามารถ
ตรวจวิเคราะห์ได้โดยห้องปฏิบัติการของ กพอ. ดังภาคผนวก ฎ 
หาก กพอ. ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ให้ กพอ. ส่งไปตรวจ
วิเคราะห์ที ่ห้องปฏิบัติการภายนอก เช่น อาหารสดและวัตถุ          
ที่จัดเป็นอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
โดยมีระยะเวลาตั ้งแต่การรับตัวอย่างจนถึงการรายงานผล           
การตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) ภายใน 10 วันทำการ        
นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง (ไปข้อ 1.4) 

- ประเภทยาสัตว์:   
กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปที่ กพส. เพื่อตรวจ
สารปนเปื้อนชนิดที่ต้องสงสัย หากห้องปฏิบัติการของ กพส.              
ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ให้ กพส. ส่งไปตรวจวิเคราะห์                
ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก โดยมีระยะเวลาตั้งแต่การรับตัวอย่าง
จนถึงการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) 
ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตวัอยา่ง 
(ไปข้อ 1.4) 

(2) การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในตัวอย่างปัจจัยการผลิตไม่มีทะเบียน          
กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตประเภทอาหารสัตว์น้ำ 
ยาสัตว์และวัตถุอันตรายที่ไม่มีทะเบียนซึ่งไม่ได้รับการยกเว้น            
การขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ และปัจจัยการผลิต 
ที่ไม่สามารถจำแนกประเภทได้ไปที่ กรป. เพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์
สารปนเปื้อนชนิดที่ต้องสงสัยที่ห้องปฏิบัติการภายนอก โดยมี 

3 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.3 
(ต่อ) 

ระยะเวลาตั้งแต่การรับตัวอย่างจนถึงการรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ (Turn-around Time) ภายใน 10 วันทำการ นับจาก
วันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง (ไปข้อ 1.4) 

(3) การตรวจสอบแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ได้รับเบาะแส:  
กรณีที่ กพช./กพจ. ทราบเบาะแสของแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิต         
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงร้านค้าออนไลน์  จากรายงาน            
ผลการสืบหาสาเหตุที่ได้รับจากศูนย์ฯ ในเบื้องต้น ให้ กพช./กพจ. 
จัดทำหนังส ือแจ้ง กรป . เพื ่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ           
สถานประกอบการที่ได้รับเบาะแสร่วมกับ สนง.ปจ.  หรือ สปก.  
(ไปข้อ 1.5) 
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กรป. 

1.4 การรายงานผลสารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิต 
(1) กพอ./กพส./กรป. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัย          

การผลิตให้ กพช./กพจ. ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ ภายใน 2 วันทำการ 
นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

(2) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งศูนย์ฯ ที่จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิต
ทราบผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

(3) ศูนย์ฯ รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนเพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการจัดทำรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ในส่วนที่ 3 
พร้อมแนบแบบรายงานข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไข
ข ้อบกพร ่องของเกษตรกร (ถ ้าม ี )  และแจ้งผลการพิจารณา
สถานะการรับรองมาตรฐานของฟาร์มดังกล่าวให้ กพช./กพช. ทราบ 

 
2 
 
 
2 
 
3 
 

 
กพอ./กพส./

กรป. 
 

กพช./กพจ.  
 

ศูนย์ฯ 

1.5 การรายงานผลการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต 
กรป. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิต
หรือร้านค้าออนไลน์ ท่ีได้ร ับเบาะแส รวมถึงการดำเนินการตาม
กฎหมายกับแหล่งจำหน่ายดังกล่าวให้ กพช./กพจ. ทราบ 

 
3 

 
กรป. 

1.6 การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ 
- ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส./ห้องปฏิบัติการที ่ร ับผิดชอบ 

ดำเนินการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง  ซึ ่งในกระบวนการนี ้จะใช้
ระยะเวลาตั ้งแต่รับตัวอย่างสัตว์น้ำจนถึงออกรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ (Turn-around Time) รวมทั ้งสิ ้นภายใน 10 วันทำการ          
นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่างสัตว์น้ำ 

10 ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงของ 

กตส./
ห้องปฏิบัติการท่ี

รับผิดชอบ 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.6 
(ต่อ) 

การรายงานผลการสืบหาสาเหตุ 
- หลังจากห้องปฏิบัติการออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์          

สารตกค้างในสัตว์น้ำแล้ว สามารถจำแนกการดำเนนิการออกได้
เป็น 2 กรณี ดังนี้ (ไปขอ้ 1.7 หรอืข้อ 1.8) 

  

1.7 กรณีตรวจไม่พบ (Not Detected) หรือ 
กรณีตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างแต่ไม่เกินเกณฑ์ (Not Exceeded):  
(1) ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส./ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ 

จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้หน่วยงานที ่จัดส่ง
ตัวอย่างทราบ หากห้องปฏิบัติการอยู่ต่างสังกัดกับหน่วยงาน        
ที่จัดส่งตัวอย่าง ให้ห้องปฏิบัติการจัดทำหนังสือผ่านหน่วยงาน       
ต้นสังกัด 

(2) ศูนย์ฯ จัดทำหนังสือแจ้งเกษตรกรทราบผลการตรวจวิเคราะห์   
สารตกค้างในรอบของการสืบหาสาเหตุ  พร ้อมแจ้งสถานะ         
การรับรองมาตรฐาน ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที ่ได้รับ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ ดังนี้ 
- กรณีย่ืนขอครั้งแรกและกรณียื่นขอใหม่:  
  ให้ระบุข้อความว่า “ให้การรับรอง” หรือ “เข้าสู ่กระบวนการ

รับรองต่อไป” 
- กรณีตรวจต่ออายุ:  
  ให้ระบุข้อความว่า “คงสถานะการรับรอง” 
- กรณีตรวจติดตามผล (surveillance: SV) และกรณีตรวจ

ติดตามสารตกค้าง (RMP):  
ให้ระบุข้อความว่า “คงสถานะการรับรอง” 

(3) ศูนย์ฯ จัดส่งรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ ท่ีระบุ            
ผลการตรวจสอบสารตกค้างในส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์มแล้ว และ
แนบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเป็นหลักฐานให้แก่ 
กพช./กพจ. ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 

ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง กตส./

ห้องปฏิบัติการที่
รับผิดชอบ 

 
ศูนย์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ฯ 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.8 กรณีตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ 
(1) ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส./ห้องปฏิบัติการที่ร ับผิดชอบ 

จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ กพช./กพจ. ทราบ 
 
 

(2) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ศูนย์ฯ             
ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 

(3) กรณีมีสัตว์น้ำหลังพ้นระยะหยุดยา 
     ศูนย์ฯ จัดทำหนังสือแจ้งเกษตรกรทราบผลการตรวจวิเคราะห์

สารตกค้างในรอบของการสืบหาสาเหตุ พร ้อมแจ้งสถานะ               
การรับรองมาตรฐาน ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที ่ได้รับ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ ดังนี้ 
- กรณีย่ืนขอครั้งแรกและกรณียื่นขอใหม่:  
  ให้ระบุข้อความว่า “ไม่ได้รับการรับรอง”  
- กรณีตรวจต่ออายุ:  
  ให้ระบุข้อความว่า “เพิกถอน” หากฟาร์มประสงค์จะขอใบรับรอง

อีกครั้ง ต้องพ้นระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้มีหนังสือ
แจ้งเกษตรกร 

- กรณีตรวจติดตามผล (surveillance: SV) และกรณีตรวจ
ติดตามสารตกค้าง (RMP):  
ให้ระบุข้อความว่า “เพิกถอน” หากฟาร์มประสงค์จะขอใบรับรอง
อีกครั้ง ต้องพ้นระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้มีหนังสือ
แจ้งเกษตรกร 

(4) กรณีไม่มีสัตว์น้ำหลังพ้นระยะหยุดยา 
     กรณีเกษตรกรไม่มีสัตว์น้ำให้เจ้าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างหลังพ้น

ระยะหยุดยา เช่น เกษตรกรมีการจับสัตว์น้ำก่อนกำหนดโดยไม่มี
หลักฐานแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าสัตว์น้ำที่จับจำหน่ายปลอดจาก
ยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ ให้ศูนย์ฯ จัดทำหนังสือแจ้ง
เกษตรกรทราบสถานะการรับรองมาตรฐานตามที่ระบุในข้อ 1.8 (3) 
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่เจ้าหน้าที่เข้าฟาร์มครั้งสุดท้าย
เพื ่อสุ ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที ่พ้นระยะหยุดยาแต่ไม่สามารถ
ดำเนินการเก็บตัวอย่างได้ 

(5) ศูนย์ฯ จัดส่งรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ที่ระบุผล
การตรวจสอบสารตกค้างและสารปนเปื ้อนในส่วนที ่ 3 ของ
แบบฟอร์มแล้ว โดยแนบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 

 
    

2 
 
 
 

 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง กตส./

ห้องปฏิบัติการที่
รับผิดชอบ 

 
กพช./กพจ. 

 
ศูนย์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ฯ 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.8 
(ต่อ) 

ในสัตว์น้ำและ/หรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนใน
ปัจจัยการผลิตเป็นหลักฐาน พร้อมแนบแบบรายงานข้อบกพร่อง
และแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของเกษตรกร (ถ้ามี) ให้แก่         
กพช./กพจ. ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงานผล 
การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ 

(6) ศูนย์ฯ ยุติกระบวนการให้การรับรองแก่ฟาร์มดังกล่าว 
(7) ศูนย์ฯ จัดทำหนังสือแจ้ง สปจ./สปก. ทราบรายชื่อฟาร์มที่ถูก          

เพิกถอนการรับรอง 
(8) สนง.ปจ./สปก. เฝ้าระวังการออก MD และ FMD โดยไม่ให้มี          

การอ้างอิงถึงเลขที่ของใบรับรองมาตรฐานที่ถูกเพิกถอน 

 
 
 
 
 

- 
- 
 
- 

 
 
 
 

ศูนย์ฯ 
ศูนย์ฯ 

 
สนง.ปจ./สปก. 

 
ตารางท่ี 11  คำอธิบาย Flowchart B เริ่มจากข้ันตอนที่ 2 สำหรับสารห้ามใช้ตามกฎหมาย 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(วันทำการ) 

หน่วยงานที่     
รับผิดชอบ  

2.1 ศูนย์ฯ ดำเนินการแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเก ินเกณฑ์ให้
เกษตรกรทราบและเข้าสืบหาสาเหตุภายในฟาร์มให้แล้วเสร็จ ภายใน  
5 วันทำการ นับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจพบ               
สารตกค้างเกินเกณฑ์  

 การแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ให้เกษตรกรทราบ 

(1) โทรศัพท์แจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ                
ให้เกษตรกรทราบ และนัดหมายการเข้าสืบหาสาเหตุล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วันทำการ ก่อนเข้าฟาร์ม  

5 ศูนย์ฯ 

 (2)  จัดทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เกษตรกรทราบผล              
การตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ พร้อมแนบ   
ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเป็นหลักฐาน โดยให้
ม ีข ้อความเก ี ่ยวก ับการเร ียกคืนส ินค ้าระบ ุในหนังส ือว่า             
กรมประมงไม่อนุญาตให้เกษตรกรจับสัตว์น้ำในรอบการผลิตที่มี
สารตกค้างจำหน่าย หากเกษตรกรได้จับสัตว์น้ำในรอบการผลิต
ดังกล่าวที่มีสารตกค้างจำหน่ายไปแล้ว ขอให้เกษตรกรเรียกคืน
สินค้าในรอบการผลิตดังกล่าวจากผู้รับซื้อโดยไม่ล่าช้า และต้อง
มีหลักฐานประกอบการเรียกคืนผลิตผล รายละเอียดแบบฟอร์ม
หนังสือแจ้งเกษตรกรดังภาคผนวก ซ  โดยศูนย์ฯ สามารถนำ
แบบฟอร์มดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กรณีที่ศูนย์ฯ ออกใบรับรอง
เองได ้
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(วันทำการ) 

หน่วยงานที่     
รับผิดชอบ  

2.1 
(ต่อ) 

           นอกจากนี ้ ให้ศ ูนย์ฯ แจ้งสถานะการรับรองมาตรฐาน               
ให้เกษตรกรทราบเพิ ่มเติมในหนังส ือแจ้งผลการตรวจพบ          
สารตกค ้างท ี ่ เป ็นสารห ้ามใช ้ตามกฎหมายเก ิน เกณฑ์                       
ฉบับดังกล่าวด้วย โดยใช้ข้อความดังนี้ 
- กรณีย่ืนขอครั้งแรกและกรณียื่นขอใหม่:  
  ให้ระบุข้อความว่า “ไม่ได้รับการรับรอง”  
- กรณีตรวจต่ออายุ:  
  ให้ระบุข้อความว่า “เพิกถอน” หากฟาร์มประสงค์จะขอใบรับรอง

อีกครั ้ง ต้องพ้นระยะเวลา 180 วันนับจากวันที ่ศูนย์ฯ ได้มี
หนังสือแจ้งเกษตรกร 

- กรณีตรวจติดตามผล (surveillance: SV) และกรณีตรวจ
ติดตามสารตกค้าง (RMP):  
ให ้ระบุข ้อความว่า “เพิกถอน” หากฟาร์มประสงค์จะขอ
ใบรับรองอีกครั้ง ต้องพ้นระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่ศูนย์ฯ 
ได้มีหนังสือแจ้งเกษตรกร 

  

  การเข้าสืบหาสาเหต ุ

(3) เข ้าส ืบหาสาเหตุภายในฟาร ์ม โดยการส ัมภาษณ์และ                   
การรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มรายงาน               
ผลการสืบหาสาเหตุ (investigation) กรณีตรวจพบสารตกค้าง 
รายละเอียดตามภาคผนวก ฌ พร ้อมทั ้งให ้ข ้อบกพร่อง 
(Corrective Action Request: CAR) เพิ ่มเต ิมแก่เกษตรกร              
ในข้อกำหนดที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 
(ไปข้อ 2.2 และ 2.3)  

(4) ไม่ต้องสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในรอบของการสืบหาสาเหตุ 
เนื่องจากเป็นการตรวจพบสารห้ามใช้ตามกฎหมายซ่ึงไม่มีระยะ
หยุดยา จึงให้ใช้ตัวอย่างเดิมในรอบการผลิตที ่ถูกตรวจพบ           
สารตกค ้างเป ็นหล ักฐานในการพ ิจารณาต ัดส ินสถานะ            
การรับรอง  

        อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างที่สืบหาสาเหตุพบว่าความเสี่ยง            
ที่ทำให้เกิดสารตกค้างที่เป็นสารห้ามใช้ตามกฎหมาย เกิดจาก
ขั้นตอนการเตรียมบ่อหรือขั้นตอนการเตรียมน้ำของเกษตรกร 
ให้สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในรอบของการสืบหาสาเหตุด้วย 

(5) สุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิต (ยา อาหารสัตว์ วัตถุอันตราย)  
ที่มีความเสี่ยง (ถ้ามี) โดยเฉพาะปัจจัยการผลิตที่ไม่มีทะเบียน
และไม่ได้รับการยกเว้นการขึ ้นทะเบียนจากหน่วยงานที ่ มี
อำนาจหน้าที่  
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(วันทำการ) 

หน่วยงานที่     
รับผิดชอบ  

2.1 
(ต่อ) 

- ตัวอย่างปัจจัยการผลิต เช่น ยาปฏิชีวนะ จุลินทรีย์ พรีมิกซ์                  
สีน้ำเทียม สมุนไพรและไข่อาร์ทีเมีย 

- หลังจากสุ ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
ทดสอบการปนเปื้อนของชนิดสารที่ต้องสงสัยในเบื้องต้นด้วย 
screening test รายละเอียดตาม ภาคผนวก ฎ (ไปข้อ 2.4) 

  

2.2  การยุติกระบวนการรบัรอง 
(1) ศูนย์ฯ ยุติกระบวนการให้การรับรองแก่ฟาร์มดังกล่าว 
(2) ศูนย์ฯ จัดทำหนังสือแจ้ง สนง.ปจ./สปก. ทราบรายชื่อฟาร์มที่ถูก

เพิกถอนการรับรอง 

- ศูนย์ฯ 
 

2.3 การเฝ้าระวังการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ 
สนง.ปจ./สปก. เฝ้าระวังการออก MD/FMD โดยไม่ให้มีการอ้างอิงถึง
เลขที่ของใบรับรองมาตรฐานที่ถูกเพิกถอน 

- สนง.ปจ./สปก. 

2.4 การรายงานผลการสืบหาสาเหตแุละการจัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิต 
(1) จัดส่งรายงานผลการเข้าสืบหาสาเหตุในเบื้องต้น ตามแบบฟอร์ม

รายงานผลการส ืบหาสาเหต ุ  ( investigation) กรณ ีตรวจพบ              
สารตกค้าง รายละเอียดตามภาคผนวก ฌ ให้ กพช./กพจ.ทราบ 
ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่เข้าสืบหาสาเหตุ โดยยังไม่ต้องแนบ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิตที่ส่ง
ต่อไปตรวจยืนยันผลที่หน่วยงานอื่น 

     หมายเหตุ  
     ห้ามแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของแบบฟอร์มรายงานผล

การสืบหาสาเหตุที่เกษตรกรได้ลงนามแล้ว หากเจ้าหน้าที่มีหลักฐาน
เพิ่มเติมหลังจากวันที่เข้าสืบหาสาเหตุ ให้เจ้าหน้าที่แนบเอกสาร
ต่อท้ายรายงาน 

(2) จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิต (ถ้ามี) ที่ไม่สามารถทดสอบสารปนเปื้อน
ในเบื้องต้นด้วย screening test หรือมีผล screening test เป็นบวก
ให ้  กพช./กพจ.  เพ ื ่ อส ่ งต ่ อไปตรวจย ืนย ันสารปนเป ื ้ อน                          
ที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สุ่ม
เก็บตัวอย่าง (ไปข้อ 2.5) 

 

 

 

7 ศูนย์ฯ 
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(วันทำการ) 

หน่วยงานที่     
รับผิดชอบ  

2.5 กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตจากกิจกรรมการสืบหาสาเหตุ
ไปตรวจสารปนเปื้อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมประมง ดังนี้  

(1) การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในตัวอย่างปัจจยัการผลิตมีทะเบียน  
- ประเภทอาหารสัตว์น้ำ:  
  กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปที่ กพอ. เพื่อตรวจ

สารปนเปื้อนชนิดที่ต้องสงสัย รายการสารปนเปื้อนที่สามารถ  

3 

 

 
10 
 

กพช./กพจ. 

 

 
กพอ. 

 ตรวจวิเคราะห์ได้โดยห้องปฏิบัติการของ กพอ. ดังภาคผนวก ฎ 
หาก กพอ. ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ให้ กพอ. ส่งไปตรวจ
วิเคราะห์ที ่ห้องปฏิบัติการภายนอก เช่น อาหารสดและวัตถุ          
ที่จัดเป็นอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่การรับตัวอย่างจนถึงการรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) ภายใน 10 วันทำการ 
นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง (ไปข้อ 2.6) 

- ประเภทยาสัตว์:   
กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปที่ กพส. เพื่อตรวจ
สารปนเปื้อนชนิดที ่ต้องสงสัย หากห้องปฏิบัติการของ กพส.                 
ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ให้ กพส. ส่งไปตรวจวิเคราะห์             
ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก โดยมีระยะเวลาตั้งแต่การรับตัวอย่าง
จนถึงการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) 
ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง 
(ไปข้อ 2.6) 

(2) การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในตัวอย่างปัจจัยการผลิตไม่มีทะเบียน          
กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตประเภทอาหารสัตว์น้ำ  
ยาสัตว์และวัตถุอันตรายที ่ไม่มีทะเบียนซึ ่งไม่ได้รับการยกเว้น               
การขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ และปัจจัยการผลิต
ที่ไม่สามารถจำแนกประเภทได้ไปที่ กรป. เพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์
สารปนเปื ้อนชนิดที ่ต้องสงสัยที ่ห้องปฏิบัติการภายนอก โดยมี
ระยะเวลาตั้งแต่การรับตัวอย่างจนถึงการรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ (Turn-around Time) ภายใน 10 วันทำการ นับจาก
วันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง (ไปข้อ 2.6) 

(3) การตรวจสอบแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ได้รับเบาะแส:  
     กรณีที่ กพช./กพจ. ทราบเบาะแสของแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิต

ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงร้านค้าออนไลน์ จากรายงานผล
การสืบหาสาเหตุที ่ได้รับจากศูนย์ฯ ในเบื้องต้น ให้ กพช./กพจ. 
จัดทำหนังสือแจ้ง กรป . เพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ              

 
 
 
 
 
 
 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

60 

 
 
 
 
 
 
 

กพส. 

 

 

 

 

 

กรป. 

 

 

 

 

 

กรป. 
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2.5 
(ต่อ) 

    สถานประกอบการที่ได้รับเบาะแสร่วมกับ สนง.ปจ.  หรือ สปก.            
(ไปข้อ 2.7) 

  

2.6 การรายงานผลสารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิต 
(1) กพอ./กพส./กรป. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต

ให้ กพช./กพจ. ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ ภายใน 2 วันทำการ นับจาก
วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

 
2 
 
 

 
กพอ./กพส./

กรป. 

 (2) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งศูนย์ฯ ที่จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิต
ทราบผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

(3) ศูนย์ฯ รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนเพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการจัดทำรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ในส่วนที่ 3 
พร้อมแนบแบบรายงานข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไข
ข้อบกพร่องของเกษตรกร (ถ้ามี) และแจ้งผลการพิจารณาสถานะ  
การรับรองมาตรฐานของฟาร์มดังกล่าวให้ กพช./กพช. ทราบ 

2 
 
3 
 

กพช./กพจ.  
 

ศูนย์ฯ 

2.7 การรายงานผลการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต 
กรป. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิต
หรือร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเบาะแส รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย
กับแหล่งจำหน่ายดังกล่าวให้ กพช./กพจ. ทราบ 

 
3 

 
กรป. 



69 
 

Flowchart C 

ผังงานแสดงกระบวนการสืบหาสาเหตุของสารตกค้าง 
3. Flowchart C คือ กระบวนการสืบหาสาเหตุเมื ่อตรวจพบยาสัตว ์และสารเคมีตกค้าง                  

เกินเกณฑ์ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ หน่วยรับรอง กมป. เป็นผู้ให้การรับรองมาตรฐาน GAP กรมประมง 
สำหรับกุ้งทะเลและปลานิล และมาตรฐาน มกษ. GAP ดังแสดงในภาพที่ 10 จากประเภทการตรวจดังต่อไปนี้  

 กรณียื่นขอการรับรองครั้งแรก  
  กรณียื่นขอการรับรองใหม่หลังใบรับรองเดิมหมดอายุ 

คำอธิบาย Flowchart C ดังแสดงในตารางที่ 12 สำหรับสารตกค้างที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย
และตารางท่ี 13 สำหรับสารตกค้างที่เป็นสารห้ามใช้ตามกฎหมาย 

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flowchart C 
เริ่มจากศูนย์ในภูมิภาคได้รับแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในเนื้อสัตว์น้ำและได้รับ

ข้อสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบให้สืบหาสาเหตุของสารตกค้าง เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานสืบหา
สาเหตุจะดำเนินการแจ้งเกษตรกรทราบผลสารตกค้างเกินเกณฑ์ทางโทรศัพท์ พร้อมนัดหมายวันเข้าสืบหา
สาเหตุ และจัดทำหนังสือแจ้งเกษตรกรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อถึงวันเข้าสืบหาสาเหตุ เจ้าหน้าที่
ดำเนินการให้ข้อบกพร่องแก่เกษตรกรเนื่องจากการปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดเรื่องสารตกค้างใน
ผลิตผลสัตว์น้ำเกินเกณฑ์ และรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีวิธีการรวบรวมหลักฐาน 4 ขั้นตอน ได้แก่                
(1) ตรวจสอบบันทึกการเลี้ยงและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (2) สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่พ้น
ระยะหยุดยา อย่างไรก็ตาม กรณีที่สารตกค้างเป็นชนิดสารห้ามใช้ตามกฎหมาย ไม่ต้องสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ 
จากนั้นสุ่มตัวอย่างยา ตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ และตัวอย่างวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงหรือที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่
ไม่มีทะเบียน ไปตรวจวิเคราะห์ (3) สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปฏิบัติงาน และ (4) สำรวจพื้นที่โดยรอบและสังเกต
การปฏิบัติงานภายในฟาร์ม  

จากนั้นจัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไปห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง และ
จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน และจัดส่งรายงานผล           
การสืบหาสาเหตุให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบเพื ่อแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับรอง
มาตรฐานพิจารณาดำเนินการด้านการรับรองมาตรฐานกับฟาร์มที่ถูกตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในสัตว์น้ำ 
และแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตหรือสถานที่จำหน่ายยา อาหารสัตว์และ          
วัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เมื่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองมาตรฐานพิจารณาหลักฐานจากการสืบหาสาเหตุแล้ว 
หากไม่พบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ จะให้การรับรองมาตรฐานให้แก่ฟาร์มดังกล่าว ในทางกลับกัน หากมีหลักฐานของ
การตรวจพบสารตกค้างในเนื ้อสัตว์น้ำ ฟาร์มดังกล่าวจะไม่ได้รับการรับรอง และหน่วยงานที ่มีอำนาจ หน้าที่             
ในการรับรองมาตรฐานจะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ และ
หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรอ้างถึงเลขที่มาตรฐานที่ไม่ได้รับการรับรอง 
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ภาพที่ 10  ผังงานแสดงกระบวนการสืบหาสาเหตุกรณีพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในสัตว์น้ำ (Flowchart C)  
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คำอธิบาย Flowchart C 

จากขั้นตอนสุดท้ายใน Flowchart A เมื่อศูนย์ฯ ได้รับแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์และสารเคมี
ตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ สามารถจำแนกการดำเนินการออกเป็น 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับชนิดของ              
สารตกค้างดังนี้  

1. สารที่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เช่น OTC, ENRO, AMOX, SARA, OXO, SUL) 
และสารที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย (เช่น NOR, DANO, DIF, FLU): ให้เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 
ของ Flowchart C  

2. สารห้ามใช้ตามกฎหมาย ได้แก่ ชนิดสารที่ระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 299) 
พ.ศ. 2549 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด (ฉบับที่ 2)  ประกาศกรมประมง เรื่อง           
ข้อกำหนดให้ผู ้ประกอบกิจการเพาะเลี ้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ  พ.ศ. 2562 และ
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ         
(จ ี  เอ พ ี ) ฉบ ับท ี ่  4 พ.ศ. 2563 ซ ึ ่ งครอบคล ุม  Nitrofurans, Chloramphenicol, Malachite Green, 
Cepharosporins และ Nitroimidazoles: ให้เริ่มจากขั้นตอนที่ 2 ของ Flowchart C  

ตารางที่ 12  คำอธิบาย Flowchart C เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 สำหรับสารที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.1 ศูนย์ฯ ดำเนินการแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ให้เกษตรกร
ทราบและเข้าสืบหาสาเหตุภายในฟาร์มให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทำการ 
นับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์  

 การแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ให้เกษตรกรทราบ 

(1) โทรศัพท์แจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ                
ให้เกษตรกรทราบ และนัดหมายการเข้าสืบหาสาเหตุล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วันทำการ ก่อนเข้าฟาร์ม  

5 ศูนย์ฯ 

 (2)  จัดทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เกษตรกรทราบผลการตรวจ
พบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ พร้อมแนบใบรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเป็นหลักฐาน โดยให้มีข้อความ
เกี่ยวกับการเรียกคืนสินค้าระบุในหนังสือวา่กรมประมงไม่อนุญาตให้
เกษตรกรจับสัตว์น้ำในรอบการผลิตที่มีสารตกค้างจำหน่าย หาก
เกษตรกรได้จับสัตว์น้ำในรอบการผลิตดังกล่าวที ่ม ีสารตกค้าง
จำหน่ายไปแล้ว ขอให้เกษตรกรเรียกคืนสินค้าในรอบการผลิต
ดังกล่าวจากผู ้ร ับซื ้อโดยไม่ล่าช้า และต้องมีหลักฐานประกอบ             
การเรียกคืนผลิตผล รายละเอียดแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเกษตรกร      
ดังแสดงใน ภาคผนวก ซ   
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.1 
(ต่อ) 

 การเข้าสืบหาสาเหต ุ

(3) เข้าสืบหาสาเหตุภายในฟาร์ม โดยการสัมภาษณ์และการรวบรวม
หลักฐานให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มรายงานผลการสืบหาสาเหตุ 
( investigation)  กรณ ีตรวจพบสารตกค ้าง รายละเอ ียดตาม
ภาคผนวก ฌ พร ้อมทั ้งให ้ข ้อบกพร ่อง (Corrective Action 
Request: CAR) เพิ่มเติม ตามแบบรายงานข้อบกพร่อง (F-AU-30) 
และแนวทางการแก้ไขข ้อบกพร ่องของเกษตรกร (F-AU-31)          
ในข้อกำหนดที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง  

(4) สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่พ้นระยะหยุดยาตามวิธีการเก็บตัวอย่าง
สัตว์น้ำในขั้นตอนการสืบหาสาเหตุดังแสดงใน ภาคผนวก ญ  
• กรณีที่สัตว์น้ำที่เกษตรกรเพาะเลี้ยงยังคงเป็นสัตว์น้ำในรอบ            

การผลิตเดิมที ่ถูกตรวจพบสารตกค้าง ให้เจ้าหน้าที ่สุ ่มเก็บ
ตัวอย่างสัตว์น้ำจากบ่อเดิม  

• กรณีที่เป็นสัตว์น้ำในรอบการผลิตใหม่ ให้เจ้าหน้าที่สุ ่มเก็บ
ตัวอย่างสัตว์น้ำจากบ่อใดก็ได้ อย่างน้อย 2 บ่อ อย่างไรก็ตาม 
หากเกษตรกรมีเพียงบ่อเดียว ให้เจ้าหน้าที ่สุ ่มเก็บตัวอย่าง          
สัตว์น้ำเพียงบ่อเดียว ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสุ่มตัวอย่างต้องไม่เกิน
ระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง (180 วัน) มิฉะนั้น เกษตรกรจะ
ไม่ได้รับการรับรอง 

• หากเกษตรกรแจ้งว่ามีการใช้ยาในฟาร์มเลี้ยง และสัตว์น้ำยัง         
ไม่พ้นระยะหยุดยา (ระยะหยุดยาโดยทั่วไปคือ 21 วันนับจาก  
วันสุดท้ายที่ให้ยา) ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเกษตรกรเลี้ยงต่อจนกว่าจะ
ครบระยะหยุดยาแล้วจึงเข้าสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ อย่างไรก็ตาม 
หากเกษตรกรแจ้งว่ามีการใช้ยาในฟาร์มอนุบาลหรือฟาร์ม
เพาะพันธุ์และอนุบาล ให้เจ้าหน้าที่เข้าสุ่มเก็บตัวอย่างลูกพันธุ์
สัตว์น้ำ ภายใน 3 วันก่อนจับจำหน่าย  
      ก ่อนออกจากฟาร์ม ให ้เจ ้าหน้าที ่แจ ้งเกษตรกรเป็น                 
ลายลักษณ์อักษรในแบบรายงานผลการสืบหาสาเหตุว่า “หากมี
การจับฉุกเฉินก่อนพ้นระยะหยุดยา และเกษตรกรไม่มีผลตรวจ
วิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของภาครัฐหรือภาคเอกชนมา
ยืนยันว่าสัตว์น้ำที่ถูกจับจำหน่ายปราศจากสารตกค้างชนิดที่ต้อง
สงสัยเกินเกณฑ์ เกษตรกรอาจถูกพิจารณาพักใช้เพิกถอน 
หรือไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน” พร้อมให้เกษตรกรลงนาม 
(ไปข้อ 1.8 (4))      

• กรณีที่เกษตรกรพักฟาร์มหรือไม่มีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ให ้เจ ้าหน้าที ่ระบ ุในแบบรายงานผลการส ืบหาสาเหต ุว่า
เจ้าหน้าที ่จะเข้าสุ ่มตัวอย่างในรอบการผลิตถ ัดไปเมื ่อใด               
อย่างน้อยต้องระบุเดือนและปี ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาในการแกไ้ข
ข้อบกพร่อง (180 วัน) เกษตรกรจะไม่ได้รับการรับรอง 
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.1 
(ต่อ) 

(5) สุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิต (ยา อาหารสัตว์ วัตถุอันตราย)      
ที่มีความเสี่ยง (ถ้ามี) โดยเฉพาะปัจจัยการผลิตที่ไม่มีทะเบียนและ
ไม่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ 
 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต เช่น ยาปฏิชีวนะ จุลินทรีย์ พรีมิกซ์                  

สีน้ำเทียม สมุนไพรและไข่อาร์ทีเมีย 
 หลังจากสุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทดสอบ           

การปนเปื้อนของชนิดสารที่ต้องสงสัยในเบื้องต้นด้วย screening 
test รายละเอียดตาม ภาคผนวก ฎ 

  

1.2 การรายงานผลการสืบหาสาเหตแุละการจัดส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการ 

(1) จัดส่งรายงานผลการเข้าสืบหาสาเหตุในเบื ้องต้น ตามแบบฟอร์ม
รายงานผลการสืบหาสาเหตุ (investigation) กรณีตรวจพบสารตกค้าง 
รายละเอียดตามภาคผนวก ฌ พร้อมแบบรายงานข้อบกพร่อง (F-AU-30) 
และแนวทางแก้ไขของเกษตรกร (F-AU-31) ให้ กพช./กพจ.ทราบ 
ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่เข้าสืบหาสาเหตุ โดยยังไม่ต้องแนบ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำและสารปนเปื้อน          
ในปัจจัยการผลิตที่ส่งต่อไปตรวจยืนยันผลที่หน่วยงานอื่น 

หมายเหตุ: ห้ามแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของแบบฟอร์ม
รายงานผลการสืบหาสาเหตุที่เกษตรกรได้ลงนามแล้ว หากเจ้าหน้าที่มี
หลักฐานเพิ่มเติมหลังจากวันที ่เข้าสืบหาสาเหตุ ให้เจ้าหน้าที่แนบ
เอกสารต่อท้ายรายงาน 

(2) กรณีที ่มีการสุ ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในข้อ 1.1 (4) ให้ศูนย์ฯ จัดส่ง
ตัวอย่างสัตว์น้ำไปตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ณ ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ของ กตส. หรือห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ ภายใน 7 วันทำการ นับ
จากวันที่สุ่มเก็บตัวอย่าง ดังนี้ 

   หากเป็นสารในกลุ ่ม FRQ:  ให ้ศูนย์ฯ จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไป
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส. หรือห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ         
ซ่ึงสามารถตรวจสารตกค้างดังกล่าวได้ด้วยวิธี LC-MS/MS (ไปข้อ 1.6) 

 หากเป็นสารอื่น ๆ: ให้ศูนย์ฯ จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไปห้องปฏิบัติการ     
ที่รับผิดชอบเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง (ไปข้อ 1.6) 
หมายเหตุ:  
- หากศูนย์ฯ อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ            

ให้จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ ภายใน 1 วันทำการ  
- หากอยู่คนละจังหวัด ให้จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ ภายใน 7 วันทำการ  
- รายชื่อห้องปฏิบัติการและพื้นที่ที่รับผิดชอบดังปรากฎใน ภาคผนวก ช 

 

7 ศูนย์ฯ 
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.2 
(ต่อ) 

(3) จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิต (ถ้ามี) ที่ไม่สามารถทดสอบสารปนเปื้อน
ในเบื้องต้นด้วย screening test หรือมีผล screening test เป็นบวกให้ 
กพช./กพจ. เพื่อส่งต่อไปตรวจยืนยันสารปนเปื้อนที่หน่วยงานอื่น  ๆ           
ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สุ่มเก็บตัวอย่าง (ไปข้อ 1.3) 

  

1.3 กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตจากกิจกรรมการสืบหาสาเหตุไป
ตรวจสารปนเปื้อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมประมง ดังนี้  

(1) การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในตัวอยา่งปัจจัยการผลิตมีทะเบียน  
- ประเภทอาหารสัตว์น้ำ:  
  กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปที่  กพอ. เพื ่อตรวจ          

สารปนเปื ้อนชนิดที ่ต ้องสงสัย รายการสารปนเปื ้อนที ่สามารถ           
ตรวจวิเคราะห์ได้โดยห้องปฏิบัติการของ กพอ. ดังภาคผนวก ฎ         
หาก กพอ. ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ให้ กพอ. ส่งไปตรวจวิเคราะห์
ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก เช่น อาหารสดและวัตถุที่จัดเป็นอาหารสัตว์
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยมีระยะเวลาต้ังแต่
การรับตัวอย่างจนถึงการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-
around Time) ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการ
ได้รับตัวอย่าง (ไปข้อ 1.4) 

- ประเภทยาสัตว์:   
กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปที่  กพส. เพื ่อตรวจ            
สารปนเปื ้อนชนิดที ่ต ้องสงสัย หากห้องปฏิบ ัต ิการของ กพส.           
ไม ่สามารถตรวจว ิเคราะห์ได ้ ให ้  กพส. ส ่งไปตรวจว ิเคราะห์                            
ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก โดยมีระยะเวลาตั้งแต่การรับตัวอย่างจนถึง
การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) ภายใน          
10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง (ไปข้อ 1.4) 

(2) การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื ้อนในตัวอย่างปัจจัยการผลิตไม่มี
ทะเบียน          
กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตประเภทอาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์
และวัตถุอันตรายที่ไม่มีทะเบียนซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียน
จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ และปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถจำแนก
ประเภทได้ไปที่ กรป. เพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนชนิดที่ต้อง
สงสัยที่ห้องปฏิบัติการภายนอก โดยมีระยะเวลาตั้งแต่การรับตัวอย่าง
จนถึงการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) ภายใน 
10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง (ไปข้อ 1.4) 
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กพช./กพจ. 

 
 

กพอ. 

 

 

 

 

 

 

 
กพส. 

 

 

 

 

 

กรป. 
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.3 
(ต่อ) 

(3) การตรวจสอบแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ได้รับเบาะแส:  
กรณีที่ กพช./กพจ. ทราบเบาะแสของแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิต             
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงร้านค้าออนไลน์ จากรายงานผลการสืบหา
สาเหตุที่ได้รับจากศูนย์ฯ ในเบื้องต้น ให้ กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้ง 
กรป. เพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับ
เบาะแสร่วมกับ สนง.ปจ. หรือ สปก. (ไปข้อ 1.5)  

60 กรป. 

1.4 การรายงานผลสารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิต 
(1) กพอ./กพส./กรป. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต

ให้ กพช./กพจ. ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่
ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

(2) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งศูนย์ฯ ที่จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิตทราบ
ผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

(3) ศูนย์ฯ รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื ้อนเพื ่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการจัดทำรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ในส่วนที่ 3 
พร้อมแนบแบบรายงานข้อบกพร่อง (F-AU-30) และแนวทางการแก้ไข
ข้อบกพร่องของเกษตรกร (F-AU-31) (ถ้ามี) และแจ้งผลการพิจารณา
สถานะการรับรองมาตรฐานของฟาร์มดังกล่าวให้ กพช./กพจ. ทราบ  

           และให้ศูนย์ฯ แนบเอกสารทั้งหมดในระบบโปรแกรมของ กมป. 
หรือในกรณีที่เป็นการสืบหาสาเหตุจากการตรวจ RMP ให้ศูนย์ฯ แนบทาง
อีเมล ์(E-mail: thacert@gmail.com หรือ fcstd@fisheries.go.th)  

 

2 
 
 
2 
 
3 
 

 

กพอ./กพส./
กรป. 

 
กพช./กพจ.  

 
ศูนย์ฯ 

1.5 การรายงานผลการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต 
กรป. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิตหรือ
ร้านค้าออนไลน์ที ่ได้รับเบาะแส รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายกับ 
แหล่งจำหน่ายดังกล่าวให้ กพช./กพจ. ทราบ 

 
3 

 
กรป. 

1.6 การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ 
- ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส./ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ ดำเนินการ

ตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ซึ ่งในกระบวนการนี ้จะใช้ระยะเวลาตั ้งแต่           
รับตัวอย่างสัตว์น้ำจนถึงออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around 
Time) รวมทั้งสิ้นภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับ
ตัวอย่างสัตว์น้ำ 

การรายงานผลการสืบหาสาเหตุ 
- หลังจากห้องปฏิบัติการออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง           

ในสัตว์น้ำแล้ว สามารถจำแนกการดำเนินการออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 
(ไปข้อ 1.7 หรือข้อ 1.8) 
 

10 ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง กตส./
ห้องปฏิบัติการ
ที่รับผิดชอบ 
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.7 กรณีตรวจไม่พบ (Not Detected) หรือ  
กรณีตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างแต่ไม่เกินเกณฑ์ (Not Exceeded):  
(1) ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส./ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ จัดทำ

หนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้หน่วยงานที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 
หากห้องปฏิบัต ิการอยู ่ต ่างส ังกัดก ับหน่วยงานที ่จ ัดส ่งตัวอย่าง                 
ให้ห้องปฏิบัติการจัดทำหนังสือผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 

(2) ศูนย์ฯ จัดส่งรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ท ี ่ระบ ุผล                
การตรวจสอบสารตกค้างในส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์มแล้ว พร้อมแนบ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเป็นหลักฐานให้แก่  กพช./
กพจ. ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที ่ศ ูนย์ฯ ได้ร ับรายงานผล                
การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ 

(3) ศ ูนย์ฯ แนบรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ที ่ระบุผล                      
การตรวจสอบสารตกค้างในส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์มแล้ว รายงานผล
การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง แบบรายงานข้อบกพร่อง (F-AU-30) 
และแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของเกษตรกร (F-AU-31) ในระบบ
โปรแกรมของ กมป. หรือจัดส่งทางอีเมล์ในกรณีที่เป็นการสืบหาสาเหตุ
จากการตรวจ RMP (E-mail: thacert@gmail.com หรือ fcstd@fisheries.go.th) 
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ 

(4) ศ ูนย์ฯ จัดทำหนังสือแจ้งเกษตรกรทราบผลการตรวจวิเคราะห์                   
สารตกค้างในรอบของการสืบหาสาเหตุ พร้อมแจ้งสถานะการรับรอง
มาตรฐานว่า “เข้าสู ่กระบวนการรับรองต่อไป” ภายใน 3 วันทำการ            
นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ 

(5) กมป. ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานให้แก่ฟาร์มดังกล่าว
ต่อไป 

 
 

2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
- 

 
 

ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง กตส./
ห้องปฏิบัติการ
ที่รับผิดชอบ 

ศูนย์ฯ 
 
 
 
 

ศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ฯ 
 
 
 

กมป. 

1.8 กรณีตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ 
(1) ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส./ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ จัดทำ

หนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ กพช./กพจ. ทราบ 
 
 

(2) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ กมป. ทราบ 
(3) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ศูนย์ฯ ที่จัดส่ง

ตัวอย่างทราบ 
 
 

 
2 
 
 
 
2 
2 
 

 

ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง กตส./
ห้องปฏิบัติการ
ที่รับผิดชอบ 
กพช./กพจ. 
กพช./กพจ. 
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.8 
(ต่อ) 

(4) กรณีมีตัวอย่างสัตว์น้ำหลังพ้นระยะหยุดยา 
     ศูนย์ฯ จัดทำหนังส ือแจ้งเกษตรกรทราบผลการตรวจวิเคราะห์               

สารตกค้างในรอบของการสืบหาสาเหตุ พร้อมแจ้งสถานะการรับรอง
มาตรฐาน ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ ดังนี้  

    - กรณีย่ืนขอครั้งแรกและกรณียื่นขอใหม่:  
      ให้ระบุข้อความว่า “ไม่ได้รับการรับรอง” เม่ือพบสารตกค้างเกินเกณฑ์  

     กรณีไม่มีตัวอย่างสัตว์น้ำหลังพ้นระยะหยุดยา 
           จากข้อ 1.1 (4) หากเกษตรกรไม่มีสัตว์น้ำให้เจ้าหน้าที่สุ ่มเก็บ

ต ัวอย ่างหลังพ้นระยะหย ุดยา  เช ่น เกษตรกรมีการจ ับสัตว ์น้ำ                
ก่อนกำหนดโดยไม่มีหลักฐานแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าสัตว์น้ำที่จับ
จำหน่ายปลอดจากยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ ให้ศูนย์ฯ 
จัดทำหนังสือแจ้งเกษตรกรทราบสถานะการรับรองมาตรฐานว่า             
“ไม่ได้รับการรับรอง” ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ครบกำหนด                    
เข้าสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่พ้นระยะหยุดยาแต่ไม่สามารถดำเนินการ            
เก็บตัวอย่างได้ 

(5) ศ ูนย ์ฯ จัดส ่งรายงานผลการส ืบหาสาเหตุฉบ ับสมบ ูรณ ์ท ี ่ ระบุ                        
ผลการตรวจสอบสารตกค้างในส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์มแล้ว และแนบ
หลักฐานรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง แบบรายงาน
ข้อบกพร่อง (F-AU-30) และแนวทางการแก้ไขข ้อบกพร ่องของ
เกษตรกร (F-AU-31) (ถ้ามี) เป็นหลักฐาน ให้แก่ กพช./กพจ. ภายใน   
3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
ในสัตว์น้ำ  

          และให้ศูนย์ฯ แนบเอกสารทั้งหมดในระบบโปรแกรมของ กมป. 
หรือจัดส่งทางอีเมล์ในกรณีที่เป็นการสืบหาสาเหตุจากการตรวจ RMP               
(E-mail: thacert@gmail.com หร ื อ  fcstd@fisheries.go.th)  ภ า ย ใน              
3 วันทำการ นับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์             
สารตกค้างในสัตว์น้ำ 

(6) กมป. ยุติกระบวนการให้การรับรองแก่ฟาร์มดังกล่าวผ่านระบบ
โปรแกรม 

(7) สนง.ปจ./สปก. เฝ้าระวังการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ  
โดยตรวจสอบสถานะการรับรองมาตรฐานบนเว็บไซต์ของ กมป.             
(URL: https://bit.ly/319PVYw) 
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ตารางท่ี 13  คำอธิบาย Flowchart C เริ่มจากข้ันตอนที่ 2 สำหรับสารห้ามใช้ตามกฎหมาย 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงานที่     
รับผิดชอบ  

2.1 ศูนย์ฯ ดำเนินการแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ให้เกษตรกร
ทราบและเข้าสืบหาสาเหตุภายในฟาร์มให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทำการ            
นับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์  

 การแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ให้เกษตรกรทราบ 

(1) โทรศัพท์แจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ                
ให้เกษตรกรทราบ และนัดหมายการเข้าสืบหาสาเหตุล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วันทำการ ก่อนเข้าฟาร์ม  

5 ศูนย์ฯ 

 (2)  จัดทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เกษตรกรทราบผลการตรวจ
พบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ พร้อมแนบใบรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเป็นหลักฐาน โดยให้มีข้อความเกี่ยวกับ
การเรียกคืนสินค้าระบุในหนังสือว่ากรมประมงไม่อนุญาตให้เกษตรกร
จับสัตว์น้ำในรอบการผลิตที่มีสารตกค้างจำหน่าย หากเกษตรกรได้จับ
สัตว์น้ำในรอบการผลิตดังกล่าวที ่ม ีสารตกค้างจำหน่ายไปแล้ว               
ขอให้เกษตรกรเรียกคืนสินค้าในรอบการผลิตดังกล่าวจากผู้รับซ้ือ                 
โดยไม่ล ่าช ้า และต้องมีหลักฐานประกอบการเรียกคืนผลิตผล 
รายละเอียดแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเกษตรกรดังภาคผนวก ซ   

           นอกจากนี้ ให้ศูนย์ฯ แจ้งสถานะการรับรองมาตรฐานให้เกษตรกร
ทราบเพิ่มเติมในหนังสือแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างที่เป็นสารห้ามใช้
ตามกฎหมายเกินเกณฑ์ฉบับดังกล่าวด้วย โดยใช้ข้อความดังนี้ 
- กรณีย่ืนขอครั้งแรกและกรณียื่นขอใหม่:  

          ให้ระบุข้อความว่า “ไม่ได้รับการรับรอง” โดยเกษตรกรจะสามารถ
ยื่นขอรับการรับรองได้อีกครั้งเมื ่อครบระยะเวลา 180 วัน นับจาก
วันที่ระบุในรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง (test report) 

 การเข้าสืบหาสาเหต ุ

(3) เข้าสืบหาสาเหตุภายในฟาร์ม โดยการสัมภาษณ์และการรวบรวม
หลักฐานให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มรายงานผลการสืบหาสาเหตุ 
( investigation)  กรณ ีตรวจพบสารตกค ้าง รายละเอ ียดตาม 
ภาคผนวก ฌ  พร ้อมท ั ้ ง ให ้ข ้อบกพร ่อง (Corrective Action 
Request: CAR) เพิ่มเติมแก่เกษตรกรในข้อกำหนดที่ไม่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง (ไปข้อ 2.2 และ 2.3)  

(4) ไม่ต ้องสุ ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น ้ำในรอบของการสืบหาสาเหตุ  
เนื ่องจากเป็นการตรวจพบสารห้ามใช้ตามกฎหมายซึ่งไม่มีระยะ          
หยุดยา จึงให้ใช้ตัวอย่างเดิมในรอบการผลิตที่ถูกตรวจพบสารตกค้าง
เป็นหลักฐานในการพิจารณาตัดสินสถานะการรับรอง  

          อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างที่สืบหาสาเหตุพบว่าความเสี่ยง        
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงานที่     
รับผิดชอบ  

2.1 
(ต่อ) 

     ที่ทำให้เกิดสารตกค้างที ่เป็นสารห้ามใช้ตามกฎหมาย เกิดจาก
ขั้นตอนการเตรียมบ่อหรือขั้นตอนการเตรียมน้ำของเกษตรกร ให้สุ่ม
เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในรอบของการสืบหาสาเหตุด้วย 

  

 (5) สุ ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิต (ยา อาหาร ว ัตถุอ ันตราย)                     
ที่มีความเสี่ยง (ถ้ามี) โดยเฉพาะปัจจัยการผลิตที่ไม่มีทะเบียนและ
ไม่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่  
- ตัวอย่างปัจจัยการผลิต เช่น ยาปฏิชีวนะ จุลินทรีย์ พรีมิกซ์                  

สีน้ำเทียม สมุนไพรและไข่อาร์ทีเมีย 
- หลังจากสุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทดสอบ          

การปนเปื้อนของชนิดสารที่ต้องสงสัยในเบื้องต้นด้วย screening 
test รายละเอียดตาม ภาคผนวก ฏ (ไปข้อ 2.4) 

  

2.2  การยุติกระบวนการรบัรอง 
กมป. ยุติกระบวนการให้การรับรองแก่ฟาร์มดังกล่าว เนื่องจากพบสารห้ามใช้
ตามกฎหมายตกค้างในสัตว์น้ำ โดยเกษตรกรจะสามารถยื่นขอรับการรับรอง
ได้อีกครั้งเม่ือครบระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ระบุใน test report 

- กมป. 
 

2.3 การเฝ้าระวังการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ 
สนง.ปจ./สปก. เฝ ้าระว ังการออกหนังส ือกำกับการจำหน่ายสัตว ์น้ำ                  
โดยตรวจสอบสถานะการร ับรองมาตรฐานบนเว ็บไซต ์ของ กมป.                    
(URL: https://bit.ly/319PVYw) เพื่อป้องกันไม่ให้มีการอ้างถึงเลขที่ของ
ใบรับรองมาตรฐานที่ไม่ถูกต้อง 

- สนง.ปจ./
สปก. 

2.4 การรายงานผลการสืบหาสาเหตแุละการจัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิต 

(1) จัดส่งรายงานผลการเข้าสืบหาสาเหตุในเบื้องต้น ตามแบบฟอร์มรายงาน
ผลการส ืบหาสาเหต ุ  ( investigation)  กรณ ีตรวจพบสารตกค ้าง 
รายละเอียดตามภาคผนวก ฌ พร้อมแบบรายงานข้อบกพร่อง (F-AU-30) 
และแนวทางแก้ไขของเกษตรกร (F-AU-31) ให้ กพช./กพจ.ทราบ ภายใน 
7 วันทำการ นับจากวันที่เข้าสืบหาสาเหตุ โดยยังไม่ต้องแนบรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิตที่ส่งต่อไปตรวจยืนยันผล
ที่หน่วยงานอื่น 

          และให้ศูนย์ฯ แนบเอกสารทั้งหมดในระบบโปรแกรมของ กมป. หรือ
ในกรณีที่เป็นการสืบหาสาเหตุจากการตรวจ RMP ให้ศูนย์ฯ จัดส่งทางอีเมล์ 
(E-mail: thacert@gmail.com หรือ fcstd@fisheries.go.th)  

    หมายเหตุ: ห้ามแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของแบบฟอร์ม
รายงานผลการสืบหาสาเหตุที ่เกษตรกรได้ลงนามแล้ว หากเจ้าหน้าที่              
มีหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากวันที่เข้าสืบหาสาเหตุ ให้เจ้าหน้าที่แนบเอกสาร
ต่อท้ายรายงาน 

7 ศูนย์ฯ 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงานที่     
รับผิดชอบ  

2.4 
(ต่อ) 

(2) จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิต (ถ้ามี) ที ่ไม่สามารถทดสอบสารปนเปื้อน          
ในเบื้องต้นด้วย screening test หรือมีผล screening test เป็นบวกให้ 
กพช./กพจ. เพื ่อส่งต่อไปตรวจยืนยันสารปนเปื ้อนที ่หน่วยงานอื ่น  ๆ              
ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สุ่มเก็บตัวอย่าง (ไปข้อ 2.5) 

  

 การรายงานผลการสืบหาสาเหตแุละการจัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิต 

(1) จัดส่งรายงานผลการเข้าสืบหาสาเหตุในเบื้องต้น ตามแบบฟอร์มรายงาน
ผลการส ืบหาสาเหต ุ  ( investigation)  กรณ ีตรวจพบสารตกค ้าง 
รายละเอียดตามภาคผนวก ฌ พร้อมแบบรายงานข้อบกพร่อง (F-AU-30) 
และแนวทางแก้ไขของเกษตรกร (F-AU-31) ให้ กพช./กพจ.ทราบ ภายใน 
7 วันทำการ นับจากวันที่เข้าสืบหาสาเหตุ โดยยังไม่ต้องแนบรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิตที่ส่งต่อไปตรวจยืนยันผล
ที่หน่วยงานอื่น 

          และให้ศูนย์ฯ แนบเอกสารทั้งหมดในระบบโปรแกรมของ กมป. หรือ
ในกรณีที่เป็นการสืบหาสาเหตุจากการตรวจ RMP ให้ศูนย์ฯ จัดส่งทางอีเมล์ 
(E-mail: thacert@gmail.com หรือ fcstd@fisheries.go.th)  

    หมายเหตุ: ห้ามแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของแบบฟอร์ม
รายงานผลการสืบหาสาเหตุที ่เกษตรกรได้ลงนามแล้ว หากเจ้าหน้าที่              
มีหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากวันที่เข้าสืบหาสาเหตุ ให้เจ้าหน้าที่แนบเอกสาร
ต่อท้ายรายงาน 

(2) จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิต (ถ้ามี) ที ่ไม่สามารถทดสอบสารปนเปื้อน             
ในเบื ้องต้นด้วย screening test หรือมีผล screening test เป ็นบวก            
ให้ กพช./กพจ. เพื่อส่งต่อไปตรวจยืนยันสารปนเปื้อนที่หน่วยงานอื่น ๆ               
ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สุ่มเก็บตัวอย่าง (ไปข้อ 2.5) 

7 ศูนย์ฯ 

2.5 กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตจากกิจกรรมการสืบหาสาเหตุ                
ไปตรวจสารปนเปื้อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมประมง ดังนี้  

(1) การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในตัวอยา่งปัจจัยการผลิตมีทะเบียน  
- ประเภทอาหารสัตว์น้ำ:  
  กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปที่  กพอ. เพื ่อตรวจ                 

สารปนเปื้อนชนิดที่ต้องสงสัย รายการสารปนเปื้อนที่สามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้โดยห้องปฏิบัติการของ กพอ. ดังภาคผนวก ฎ หาก กพอ. 
ไม ่สามารถตรวจว ิ เคราะห ์ได ้  ให ้  กพอ. ส ่งไปตรวจว ิ เคราะห์                              
ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก เช่น อาหารสดและวัตถุที่จัดเป็นอาหารสัตว์
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่
การรับตัวอย่างจนถึงการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around 

  

3 
 
 
 

10 

กพช./กพจ. 
 
 
 

กพอ. 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงานที่     
รับผิดชอบ  

2.5 
(ต่อ) 

  Time) ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอยา่ง 
(ไปข้อ 2.6) 

- ประเภทยาสัตว์:   
กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปที่  กพส. เพื ่อตรวจ                  
สารปนเป ื ้อนชนิดท ี ่ต ้องสงส ัย หากห ้องปฏิบ ัต ิการของ กพส.                 
ไม ่สามารถ  ตรวจว ิ เคราะห ์ได ้  ให ้  กพส. ส ่งไปตรวจว ิ เคราะห์                   
ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก โดยมีระยะเวลาตั้งแต่การรับตัวอย่างจนถึง
การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) ภายใน               
10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง (ไปข้อ 2.6) 

(2) การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในตัวอย่างปัจจัยการผลิตไม่มีทะเบียน          
กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตประเภทอาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์
และวัตถุอันตรายที่ไม่มีทะเบียนซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียน
จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ และปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถจำแนก
ประเภทได้ไปที่ กรป. เพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนชนิดที่ต้องสงสัย
ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก โดยมีระยะเวลาตั้งแต่การรับตัวอย่างจนถึง             
การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) ภายใน 10 วันทำการ 
นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง (ไปข้อ 2.6) 

(3) การตรวจสอบแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ได้รับเบาะแส:  
กรณีที่ กพช./กพจ. ทราบเบาะแสของแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิต              
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงร้านค้าออนไลน์ จากรายงานผลการสืบหา
สาเหตุที่ได้รับจากศูนย์ฯ ในเบื้องต้น ให้ กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้ง  
กรป. เพื ่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที ่ได้รับ
เบาะแสร่วมกับ สนง.ปจ. หรือ สปก. (ไปข้อ 2.7) 
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2.6 การรายงานผลสารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิต 
(1) กพอ./กพส./กรป. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต          

ให้ กพช./กพจ. ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่
ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

(2) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งศูนย์ฯ ที่จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิตทราบ
ผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

(3) ศูนย์ฯ รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื ้อนเพื ่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการจัดทำรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ในส่วนที่ 3 
พร้อมแนบแบบรายงานข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของเกษตรกร (ถ้ามี) และแจ้งผลการพิจารณาสถานะการรับรองมาตรฐาน
ของฟาร์มดังกล่าวให้ กพช./กพช. ทราบ  

           

 
2 
 
 
2 
 
3 
 

 
กพอ./กพส./

กรป. 
 

กพช./กพจ.  
 

ศูนย์ฯ 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงานที่     
รับผิดชอบ  

      และให้ศูนย์ฯ แนบเอกสารทั้งหมดในระบบโปรแกรมของ กมป. หรือ
จ ัดส ่งทางอ ี เมล ์ในกรณีท ี ่ เป ็นการส ืบหาสาเหตุจากการตรวจ RMP               
(E-mail: thacert@gmail.com หรือ fcstd@fisheries.go.th) 

  

2.7 การรายงานผลการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต 
(1) กรป. จัดทำหนงัสือแจ้งผลการตรวจสอบแหลง่จำหน่ายปัจจัยการผลิต

หรือร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเบาะแส รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย
กับแหลง่จำหน่ายดังกล่าวให้ กพช./กพจ. ทราบ 

(2) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้ง กมป. ทราบรายงานผลการตรวจสอบ
ร้านค้าปัจจัยการผลิต ภายใน 3 วันทำการนับจากวันทีไ่ด้รับหนงัสือจาก 
กรป. 

 

3 
 
 
3 

 

กรป. 
 
 

กพช./กพจ. 

หมายเหตุ: สำหรับใบรับรองที่ออกโดย กมป. 
1.  กรณีเกษตรกรยื่นขอการรับรองครั้งแรก ยื่นขอการรับรองใหม่หลังใบรับรองเดิมหมดอายุแล้ว หรือยื่นขอการตรวจต่ออายุ แต่ไม่ได้รับการรับรอง

เนื่องจากถูกตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ เกษตรกรสามารถยื่นคำขอรับการรับรองใหม่ได้อีกครั้งเมื่อมีความพร้อมในรอบการผลิต
ถัดไป แต่ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ระบุใน test report (อ้างอิงจาก PM-AU-06) 

2.  การตรวจรับรองมาตรฐาน ประเภทตรวจต่ออายุหรือตรวจติดตาม หากผลการตรวจวิเคราะห์พบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ กมป. จะนำเรื่อง
เสนอคณะทำงานพักใช้เพิกถอนเพื่อพิจารณาสถานะการรับรอง  
      (1) หากคณะทำงานพักใช้เพิกถอนมีมติให้พักใช้การรับรอง ระยะเวลาพักใช้การรับรองจะไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน นับจาก
วันที่มีมติ (อ้างอิงจาก RE-AU-01) 

       (2) หากคณะทำงานพักใช้เพิกถอนมีมติให้เพิกถอนการรับรอง ศูนย์ฯ จะต้องเรียกคืนใบรับรองจากเกษตรกร และนำส่ง  กมป. ภายใน               
7 วัน นับจากวันที ่ได้รับหนังสือแจ้งเพิกถอนจาก กมป. หากเกษตรกรประสงค์จะยื ่นคำขอรับการรับรองใหม่ ต้องพ้นระยะเวลานับจาก                      
วันที่เพิกถอน ไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือ 1 รอบการผลิตแต่ไม่น้อยกว่า 180 วัน (อ้างอิงจาก RE-AU-01)  
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Flowchart D 
 
ผังงานแสดงกระบวนการสืบหาสาเหตุของสารตกค้าง 

4. Flowchart D คือ กระบวนการสืบหาสาเหตุเมื ่อตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง                
เกินเกณฑ์ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ หน่วยรับรอง กมป. เป็นผู้ให้การรับรองมาตรฐาน GAP กรมประมง 
สำหรับกุ้งทะเลและปลานิล และมาตรฐาน มกษ. GAP ดังแสดงในภาพที่ 11 จากประเภทการตรวจดังต่อไปนี้  

 กรณีตรวจต่ออายุ (re-assessment) 
 กรณีตรวจติดตามผล (surveillance) 
 กรณีตรวจติดตามสารตกค้าง (RMP) 

คำอธิบาย Flowchart D ดังแสดงในตารางที่ 14 สำหรับสารตกค้างที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย 
และตารางท่ี 15 สำหรับสารตกค้างที่เป็นสารห้ามใช้ตามกฎหมาย 

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flowchart D 
เริ่มจากศูนย์ในภูมิภาคได้รับแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในเนื้อสัตว์น้ำและได้รับ

ข้อสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบให้สืบหาสาเหตุของสารตกค้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสืบหา
สาเหตุจะดำเนินการแจ้งเกษตรกรทราบผลสารตกค้างเกินเกณฑ์ทางโทรศัพท์ พร้อมนัดหมายวันเข้าสืบหา
สาเหตุ และจัดทำหนังสือแจ้งเกษตรกรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อถึงวันเข้าสืบหาสาเหตุ เจ้าหน้าที่
ดำเนินการให้ข้อบกพร่องแก่เกษตรกรเนื่องจากการปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดเรื่องสารตกค้างใน
ผลิตผลสัตว์น้ำเกินเกณฑ์ และรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีวิธีการรวบรวมหลักฐาน 4 ขั้นตอน ได้แก่  
(1) ตรวจสอบบันทึกการเลี้ยงและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (2) สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่พ้น
ระยะหยุดยา อย่างไรก็ตาม กรณีที่สารตกค้างเป็นชนิดสารห้ามใช้ตามกฎหมาย ไม่ต้องสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ 
จากนั้นสุ่มตัวอย่างยา ตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ และตัวอย่างวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงหรือที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่
ไม่มีทะเบียน ไปตรวจวิเคราะห์ (3) สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปฏิบัติงาน และ (4) สำรวจพื้นที่โดยรอบและสังเกต
การปฏิบัติงานภายในฟาร์ม  

จากนั้นจัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไปห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง และ
จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน และจัดส่งรายงานผล           
การสืบหาสาเหตุให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบเพื ่อแจ้งหน่ วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในการรับรอง
มาตรฐานพิจารณาดำเนินการด้านการรับรองมาตรฐานกับฟาร์มที่ถูกตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในสัตว์น้ำ  
และแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตหรือสถานที่จำหน่ายยา อาหารสัตว์และ             
วัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เมื่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองมาตรฐานพิจารณาหลักฐานจากการสืบหาสาเหตุแล้ว 
หากไม่พบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ จะต่ออายุการรับรองหรือคงสถานะการรับรองมาตรฐานให้แก่ฟาร์ม
ดังกล่าว ในทางกลับกัน หากมีหลักฐานของการตรวจพบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ กรณีที่เป็นชนิดสารห้ามใช้
ตามกฎหมาย ฟาร์มดังกล่าวจะถูกเพิกถอนการรับรอง ส่วนกรณีที่เป็นชนิดสารที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้
ตามกฎหมาย ฟาร์มดังกล่าวจะถูกพักใช้การรับรอง และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองมาตรฐานจะ
ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและหนังสือกำกับการซื้อขาย
สัตว์น้ำเพ่ือป้องกันไม่ให้เกษตรกรอ้างถึงเลขท่ีมาตรฐานที่ถูกพักใช้ เพิกถอน หรือไม่ได้รับการต่ออายุการรับรอง 
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ภาพที่ 11  ผังงานแสดงกระบวนการสืบหาสาเหตุกรณีพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในสัตว์น้ำ (Flowchart D) 
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คำอธิบาย Flowchart D 

จากขั้นตอนสุดท้ายใน Flowchart A เมื่อศูนย์ฯ ได้รับแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์และสารเคมี
ตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ สามารถจำแนกการดำเนินการออกเป็น 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับชนิดของ              
สารตกค้างดังนี้  

1. สารที่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เช่น OTC, ENRO, AMOX, SARA, OXO, SUL) 
และสารที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย (เช่น NOR, DANO, DIF, FLU): ให้เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 
ของ Flowchart D 

2. สารห้ามใช้ตามกฎหมาย ได้แก่ ชนิดสารที่ระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 299)            
พ.ศ. 2549 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด (ฉบับที่ 2)  ประกาศกรมประมง เรื่อง             
ข้อกำหนดให้ผู ้ประกอบกิจการเพาะเลี ้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบั ติ พ.ศ. 2562  และ
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ           
(จี เอ พี) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 ซึ่งครอบคลุม Nitrofurans, Chloramphenicol, Malachite Green, Cepharosporins 
และ Nitroimidazoles: ให้เริ่มจากขั้นตอนที่ 2 ของ Flowchart D  

ตารางที่ 14  คำอธิบาย Flowchart D เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 สำหรับสารที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.1 ศูนย์ฯ ดำเนินการแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ให้เกษตรกร
ทราบและเข้าสืบหาสาเหตุภายในฟาร์มให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทำการ 
นับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์  

 การแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ให้เกษตรกรทราบ 
(1) โทรศัพท์แจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ                

ให้เกษตรกรทราบ และนัดหมายการเข้าสืบหาสาเหตุล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วันทำการ ก่อนเข้าฟาร์ม  

5 ศูนย์ฯ 

 (2)  จัดทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เกษตรกรทราบผลการตรวจ
พบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ พร้อมแนบใบรายงาน             
ผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเป็นหลักฐาน โดยให้มีข้อความ
เกี่ยวกับการเรียกคืนสินค้าระบุในหนังสือว่ากรมประมงไม่อนุญาต  
ให้เกษตรกรจับสัตว์น้ำในรอบการผลิตที ่มีสารตกค้างจำหน่าย           
หากเกษตรกรได้จับสัตว์น้ำในรอบการผลิตดังกล่าวที่มีสารตกค้าง
จำหน่ายไปแล้ว ขอให้เกษตรกรเรียกคืนสินค้าในรอบการผลิต
ดังกล่าวจากผู ้ร ับซื ้อโดยไม่ล่าช้า และต้องมีหลักฐานประกอบ              
การเรียกคืนผลิตผล รายละเอียดแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเกษตรกร             
ดังแสดงใน ภาคผนวก ซ   

นอกจากนี ้ ให้ศ ูนย์ฯ แจ้งสถานะการรับรองมาตรฐานให้
เกษตรกรทราบเพิ่มเติมในหนังสือแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้าง
ฉบับดังกล่าว โดยใช้ข้อความดังนี้ 
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ตารางท่ี 14  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.1 
(ต่อ) 

- กรณีตรวจต่ออายุ:  
               หากรายงานผลการตรวจว ิเคราะห ์สารตกค้าง ( test 

report) ออกหลังจากวันที่ใบรับรองหมดอายุแล้ว ให้ระบุข้อความว่า                 
“ฟาร์มของท่านไม่ได้รับการต่ออายุ โดยเกษตรกรจะสามารถย่ืน
ขอรับการรับรองได้อีกครั้งเมื่อครบระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่
ระบุใน test report” 

  - กรณีตรวจต่ออายุที่ใบรับรองยังมีอายุอยู่ รวมถึงกรณีตรวจติดตามผล 
(surveillance: SV) และกรณีตรวจติดตามสารตกค้าง (RMP)             

ไม ่ต ้องระบ ุข ้อความแจ้งสถานะการร ับรองเพ ิ ่มเติม                
ในหนังสือฉบับดังกล่าว 

  

  การเข้าสืบหาสาเหต ุ

(3) เข้าสืบหาสาเหตุภายในฟาร์ม โดยการสัมภาษณ์และการรวบรวม
หลักฐานให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มรายงานผลการสืบหาสาเหตุ 
( investigation)  กรณ ีตรวจพบสารตกค ้าง รายละเอ ียดตาม
ภาคผนวก ฌ พร ้อมทั ้งให ้ข ้อบกพร ่อง (Corrective Action 
Request: CAR) เพิ่มเติม ตามแบบรายงานข้อบกพร่อง (F-AU-30) 
และแนวทางการแก้ไขข ้อบกพร ่องของเกษตรกร (F-AU-31)           
ในข้อกำหนดที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง  

(4) สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่พ้นระยะหยุดยาตามวิธีการเก็บตัวอย่าง
สัตว์น้ำในขั้นตอนการสืบหาสาเหตุดังแสดงใน ภาคผนวก ญ  
•  กรณีที่สัตว์น้ำที่เกษตรกรเพาะเลี้ยงยังคงเป็นสัตว์น้ำในรอบ               

การผลิตเดิมที ่ถูกตรวจพบสารตกค้าง ให้เจ้าหน้าที ่สุ ่มเก็บ
ตัวอย่างสัตว์น้ำจากบ่อเดิม  

•  กรณีที ่เป็นสัตว์น้ำในรอบการผลิตใหม่ ให้เจ้าหน้าที่สุ ่มเก็บ
ตัวอย่างสัตว์น้ำจากบ่อใดก็ได้ อย่างน้อย 2 บ่อ อย่างไรก็ตาม 
หากเกษตรกรมีเพียงบ่อเดียว ให้เจ้าหน้าที ่สุ ่มเก็บตัวอย่าง          
สัตว์น้ำเพียงบ่อเดียว ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสุ่มตัวอย่างต้องไม่เกิน
ระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง (90 วัน) มิฉะนั้น เกษตรกร
จะต้องถูกพักใช้หรือไม่ได้รับการต่ออายุใบรับรอง 

•  หากเกษตรกรแจ้งว่ามีการใช้ยาในฟาร์มเลี ้ยง และสัตว์น้ำยัง            
ไม่พ้นระยะหยุดยา (ระยะหยุดยาโดยทั่วไปคือ 21 วันนับจาก  
วันสุดท้ายที่ให้ยา) ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเกษตรกรเลี้ยงต่อจนกว่าจะ
ครบระยะหยุดยาแล้วจึงเข้าสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ อย่างไรก็ตาม 
หากเกษตรกรแจ้งว่ามีการใช้ยาในฟาร์มอนุบาลหรือฟาร์ม
เพาะพันธุ์และอนุบาล ให้เจ้าหน้าที่เข้าสุ่มเก็บตัวอย่างลูกพันธุ์
สัตว์น้ำ ภายใน 3 วันก่อนจับจำหน่าย  
     ก ่อนออกจากฟาร ์ม ให ้ เ จ้ าหน ้าท ี ่แจ ้งเกษตรกรเป็น                   
ลายลักษณ์อักษรในแบบรายงานผลการสืบหาสาเหตุว่า “หากมี 
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ตารางท่ี 14  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.1 
(ต่อ) 

การจับฉุกเฉินก่อนพ้นระยะหยุดยา และเกษตรกรไม่มีผลตรวจ
ว ิเคราะห์จากห้องปฏิบัต ิการของภาครัฐหรือภาคเอกชน                
มายืนยันว่าสัตว์น้ำที่ถูกจับจำหน่ายปราศจากสารตกค้างชนิดที่
ต้องสงสัยเกินเกณฑ์ เกษตรกรอาจถูกพิจารณาพักใช้เพิกถอน
หรือไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน” พร้อมให้เกษตรกรลงนาม 
(ไปข้อ 1.8 (4))       

• กรณีที่เกษตรกรพักฟาร์มหรือไม่มีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ให้เจ้าหน้าที่ระบุในแบบรายงานผลการสืบหาสาเหตุว่าเจ้าหน้าที่
จะเข้าสุ่มตัวอย่างในรอบการผลิตถัดไปเมื่อใด อย่างน้อยต้องระบุ
เดือนและปี ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง (90 วัน) 
เกษตรกรจะต้องถูกพักใช้หรือไม่ได้รับการต่ออายุใบรับรอง 

(5) สุ ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิต (ยา อาหารสัตว์ วัตถุอันตราย)           
ที่มีความเสี่ยง (ถ้ามี) โดยเฉพาะปัจจัยการผลิตที่ไม่มีทะเบียนและ
ไม่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่  
 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต เช่น ยาปฏิชีวนะ จุลินทรีย์ พรีมิกซ์                  

สีน้ำเทียม สมุนไพรและไข่อาร์ทีเมีย 
 หลังจากสุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทดสอบ          

การปนเปื้อนของชนิดสารที่ต้องสงสัยในเบื้องต้นด้วย screening 
test รายละเอียดตามภาคผนวก ฎ 

  

1.2 การรายงานผลการสืบหาสาเหตแุละการจัดส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการ 
(3) จัดส่งรายงานผลการเข้าสืบหาสาเหตุในเบื ้องต้น ตามแบบฟอร์ม

รายงานผลการสืบหาสาเหตุ (investigation) กรณีตรวจพบสารตกค้าง 
รายละเอียดตาม ภาคผนวก ฌ พร้อมแบบรายงานข้อบกพร่อง (F-AU-30) 
และแนวทางแก้ไขของเกษตรกร (F-AU-31) ให้ กพช./กพจ.ทราบ 
ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่เข้าสืบหาสาเหตุ โดยยังไม่ต้องแนบ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำและสารปนเปื้อน              
ในปัจจัยการผลิตที่ส่งต่อไปตรวจยืนยันผลที่หน่วยงานอื่น 
หมายเหตุ:  
ห้ามแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของแบบฟอร์มรายงานผล 
การสืบหาสาเหตุที่เกษตรกรได้ลงนามแล้ว หากเจ้าหน้าที่มีหลักฐาน
เพิ่มเติมหลังจากวันที่เข้าสืบหาสาเหตุ ให้เจ้าหน้าที่แนบเอกสารต่อท้าย
รายงาน 

(2) กรณีที่มีการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในข้อ 1.1 (4) ให้ศูนย์ฯ จัดส่งตัวอย่าง
สัตว์น้ำไปตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ณ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส. 
หรือห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สุ่มเกบ็
ตัวอย่าง ดังนี้   

7 ศูนย์ฯ 
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ตารางท่ี 14  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.2 
(ต่อ) 

 หากเป ็นสารในกลุ ่ม FRQ:  ให ้ศ ูนย ์ฯ จัดส ่งต ัวอย ่างส ัตว ์น้ำ                       
ไปห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส. หรือห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ  
ซ ึ ่ งสามารถตรวจสารตกค ้างด ังกล ่าวได ้ด ้วยว ิธ ี  LC-MS/MS                          
(ไปข้อ 1.6) 

 หากเป็นสารอื่น ๆ: ให้ศูนย์ฯ จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไปห้องปฏิบัติการ            
ที่รับผิดชอบเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง (ไปข้อ 1.6) 

หมายเหตุ  
- หากศูนย์ฯ อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ                      

ให้จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ ภายใน 1 วันทำการ  
- หากอยู่คนละจังหวัด ให้จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ ภายใน 7 วันทำการ  
- รายชื่อห้องปฏิบัติการและพื้นที่ที่รับผิดชอบดังปรากฎใน ภาคผนวก ช 

(3) จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิต (ถ้ามี) ที่ไม่สามารถทดสอบสารปนเปื้อน
ในเบื้องต้นด้วย screening test หรือมีผล screening test เป็น
บวกให้ กพช./กพจ. เพื่อส่งต่อไปตรวจยืนยันสารปนเปื้อนที่หน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สุ ่มเก็บตัวอย่าง              
(ไปข้อ 1.3) 

  

1.3 กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตจากกิจกรรมการสืบหาสาเหตุ                   
ไปตรวจสารปนเปื้อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมประมง ดังนี้  

(1) การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในตัวอยา่งปัจจัยการผลิตมีทะเบียน  
- ประเภทอาหารสัตว์น้ำ:  
  กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปที่ กพอ. เพื ่อตรวจ                 

สารปนเปื้อนชนิดที่ต้องสงสัย รายการสารปนเปื้อนที่สามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้โดยห้องปฏิบัติการของ กพอ. ดังภาคผนวก ฎ หาก กพอ. 
ไม ่สามารถตรวจว ิ เคราะห์ได ้  ให ้  กพอ. ส ่งไปตรวจว ิเคราะห์                        
ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก เช่น อาหารสดและวัตถุที่จัดเป็นอาหารสัตว์
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยมีระยะเวลาต้ังแต่
การรับตัวอย่างจนถึงการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-
around Time) ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการ
ได้รับตัวอย่าง (ไปข้อ 1.4) 

- ประเภทยาสัตว์:   
กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปที่  กพส. เพื ่อตรวจ                 
สารปนเปื ้อนชนิดที ่ต ้องสงสัย หากห้องปฏิบ ัต ิการของ กพส.                    
ไม ่สามารถตรวจว ิ เคราะห์ได ้ ให ้  กพส. ส ่งไปตรวจว ิเคราะห์                          
ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก โดยมีระยะเวลาต้ังแต่การรับตัวอย่างจนถึง 

3 
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กพอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กพส. 
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ตารางท่ี 14  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.3 
(ต่อ) 

การรายงานผล การตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) ภายใน  
10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง (ไปข้อ 1.4) 

(2) การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื ้อนในตัวอย่างปัจจัยการผลิตไม่มี
ทะเบียน          
กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตประเภทอาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์
และวัตถุอันตรายที่ไม่มีทะเบียนซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียน
จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ และปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถจำแนก
ประเภทได้ไปที่ กรป. เพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนชนิดที่ต้องสงสัย            
ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก โดยมีระยะเวลาตั้งแต่การรับตัวอย่างจนถึง
การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) ภายใน                   
10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง (ไปข้อ 1.4) 

(3) การตรวจสอบแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ได้รับเบาะแส:  
กรณีที่ กพช./กพจ. ทราบเบาะแสของแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิต                 
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงร้านค้าออนไลน์  จากรายงานผล                 
การสืบหาสาเหตุที่ได้รับจากศูนย์ฯ ในเบื้องต้น ให้ กพช./กพจ. จัดทำ
หนังสือแจ้ง กรป. เพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ
ที่ได้รับเบาะแสร่วมกับ สนง.ปจ. หรือ สปก. (ไปข้อ 1.5) 

 

 

 

10 
 
 
 
 
 
 

60 

 

 

 

กรป. 

 

 

 

 

 
กรป. 

1.4 การรายงานผลสารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิต 
(1) กพอ./กพส./กรป. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต

ให้ กพช./กพจ. ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่
ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

(2) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้ง กมป. และศูนย์ฯ ที่จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิต
ทราบผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

(3) ศูนย์ฯ รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื ้อนเพื ่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการจัดทำรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ในส่วนที่ 3           
และแนบเอกสารในระบบโปรแกรมของ กมป. หรือในกรณีที่เป็นการสืบหา
สาเหตุจากการตรวจ RMP ให้ศูนย์ฯ จัดส่งทางอีเมล์ (E-mail: thacert@gmail.com 
หรือ fcstd@fisheries.go.th) 

 
2 
 
 
2 
 
3 
 

 
กพอ./กพส./

กรป. 
 

กพช./กพจ.  
 

ศูนย์ฯ 

1.5 การรายงานผลการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต 
กรป. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิตหรือ
ร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเบาะแส รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายกับแหล่ง
จำหน่ายดังกล่าวให้ กพช./กพจ. ทราบ 

 

 

 
3 

 
กรป. 
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ตารางท่ี 14  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.6  การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ 
- ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส./ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ ดำเนินการ

ตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ซึ ่งในกระบวนการนี ้จะใช้ระยะเวลาตั ้งแต่                 
รับตัวอย่างสัตว์น้ำจนถึงออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around 
Time) รวมทั้งสิ้นภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับ
ตัวอย่างสัตว์น้ำ 

การรายงานผลการสืบหาสาเหตุ 
- หลังจากห้องปฏิบัติการออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง         

ในสัตว์น้ำแล้ว สามารถจำแนกการดำเนินการออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 
(ไปข้อ 1.7 หรือข้อ 1.8) 

10 ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง กตส./
ห้องปฏิบัติการ
ที่รับผิดชอบ 

1.7 กรณีตรวจไม่พบ (Not Detected) หรือ 
กรณีตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างแต่ไม่เกินเกณฑ์ (Not Exceeded):  

(1) ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส./ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ จัดทำ
หนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้หน่วยงานที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 
หากห้องปฏิบัต ิการอยู ่ต ่างส ังกัดก ับหน่วยงานที ่จ ัดส ่งตัวอย่าง                
ให้ห้องปฏิบัติการจัดทำหนังสือผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 

(2) ศูนย์ฯ จัดส่งรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ท ี ่ระบ ุผล               
การตรวจสอบสารตกค้างในส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์มแล้ว พร้อมแนบ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเป็นหลักฐานให้แก่  กพช./
กพจ. ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที ่ศ ูนย์ฯ ได้ร ับรายงานผล              
การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ 

(3) ศ ูนย์ฯ แนบรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ที ่ระบุผล                    
การตรวจสอบสารตกค้างในส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์มแล้ว รายงานผล
การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง แบบรายงานข้อบกพร่อง (F-AU-30) 
และแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของเกษตรกร (F-AU-31) ในระบบ
โปรแกรมของ กมป. หรือในกรณีที่เป็นการสืบหาสาเหตุจากการตรวจ 
RMP ให้ศูนย์ฯ จัดส่งทางอีเมล์ (E-mail: thacert@gmail.com หรือ 
fcstd@fisheries.go.th) ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ 

(4) ศ ูนย์ฯ จัดทำหนังสือแจ้งเกษตรกรทราบผลการตรวจวิเคราะห์                  
สารตกค้างในรอบของการสืบหาสาเหตุ พร้อมแจ้งสถานะการรับรอง
มาตรฐานว่า “เข้าสู ่กระบวนการรับรองต่อไป” ภายใน 3 วันทำการ            
นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ 
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ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง กตส./
ห้องปฏิบัติการ
ที่รับผิดชอบ 

ศูนย์ฯ 
 
 
 
 

ศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ฯ 
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ตารางท่ี 14  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.7 
(ต่อ) 

(5) กมป. ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานให้แก่ฟาร์มดังกล่าว
ต่อไป 
- กรณีที่เข้าสืบหาสาเหตุจากผลการตรวจ SV หรือ RMP 
  กมป. จะดำเนินการคงสถานะการรับรองให้แก่ฟาร์มดังกล่าว 
- กรณีที่เข้าสืบหาสาเหตุจากผลการตรวจต่ออายุ  

หากใบรับรองยังไม่หมดอายุ กมป. จะดำเนินการต่ออายุใบรับรอง
ให้แก่ฟาร์มดังกล่าว 

- กมป. 

1.8 กรณีตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ 

(1) ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส./ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ จัดทำ
หนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ กพช./กพจ. ทราบ 
 
 

(2) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ กมป. ทราบ 

(3) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ศูนย์ฯ ที่จัดส่ง
ตัวอย่างทราบ 

(4) กรณีมีตัวอย่างสัตว์น้ำหลังพ้นระยะหยุดยา 
    ศ ูนย์ฯ จัดทำหนังส ือแจ้งเกษตรกรทราบผลการตรวจว ิเคราะห์                    

สารตกค้างในรอบของการสืบหาสาเหตุ พร้อมแจ้งสถานะการรับรอง
มาตรฐาน ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ ดังนี้  

  - กรณีตรวจต่ออายุที่ใบรับรองยังมีอายุอยู่ กรณีตรวจ SV และกรณีตรวจ 
RMP:  
ให้ระบุข้อความว่า “ฟาร์มของท่านจะถูกพิจารณาในคณะทำงานพักใช้
เพิกถอน”  เม่ือพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ 

  กรณีไม่มีตัวอย่างสัตว์น้ำหลังพ้นระยะหยุดยา  
           จากข้อ 1.1 (4) หากเกษตรกรไม่มีสัตว์น้ำให้เจ้าหน้าที่สุ ่มเก็บ

ตัวอย่างหลังพ้นระยะหยุดยา เช่น เกษตรกรมีการจับสัตว์น้ำก่อน
กำหนดโดยไม ่ม ีหล ักฐานแสดงให ้ เจ ้ าหน ้ าท ี ่ เห ็นว ่ าส ั ตว ์น้ ำ                     
ที่จับจำหน่ายปลอดจากยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ และ
ใบรับรองยังไม่หมดอายุ ให้ศูนย์ฯ จัดทำหนังสือแจ้งเกษตรกรทราบ
สถานะการร ับรองมาตรฐานว ่า “ฟาร ์มของท ่านจะถ ูกพ ิจารณา                       
ในคณะทำงานพักใช้เพิกถอน” ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่เจ้าหน้าที่
เข้าฟาร์มครั้งสุดท้ายเพื่อสุ ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่พ้นระยะหยุดยา                
แต่ไม่สามารถดำเนินการเก็บตัวอย่างได้ 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 

ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง กตส./
ห้องปฏิบัติการ
ที่รับผิดชอบ 

กพช./กพจ. 

กพช./กพจ. 
 
 

ศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ฯ 
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ตารางท่ี 14  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ  

1.8 
(ต่อ) 

(5) ศูนย์ฯ จัดส่งรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ที ่ระบุผล                  
การตรวจสอบสารตกค้างในส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์มแล้ว และแนบ
หลักฐานรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง แบบรายงาน
ข้อบกพร่อง (F-AU-30) และแนวทางการแก้ไขข ้อบกพร ่องของ
เกษตรกร (F-AU-31) (ถ้ามี) ให้แก่ กพช./กพจ. ภายใน 3 วันทำการ  
นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ  
          และให้ศูนย์ฯ แนบเอกสารทั้งหมดในระบบโปรแกรมของ กมป. 
หร ือในกรณ ีท ี ่ เป ็นการส ืบหาสาเหต ุจากการตรวจ RMP (E-mail: 
thacert@gmail.com หรือ fcstd@fisheries.go.th) ให้ศูนย์ฯ จัดส่งทาง
อีเมล์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ 

3 ศูนย์ฯ 

1.9 การตัดสินพักใช้การรับรอง 
กมป. รวบรวมหลักฐานจากการสืบหาสาเหตุเพื่อเสนอคณะทำงานพักใช้ 
เพิกถอนพิจารณาต่อไป  

15 กมป. 

1.10 กมป. จัดประชุมคณะทำงานพักใช้เพิกถอนเพื ่อพิจารณาตัดสินสถานะ                
การรับรองของฟาร์มดังกล่าว ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับ
หลักฐานครบถ้วน 

15 กมป. 

1.11 (1)  กมป. จัดทำหนังสือแจ้ง กพช./กพจ./สนง.ปจ./สปก. ทราบมติ
คณะทำงานพักใช้เพิกถอน ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีมติ 
เพื่อให้ศูนย์ฯดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง และเพื่อให้ 
สนง.ปจ./สปก. เฝ้าระวังการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ         
โดยไม่อ้างถึงเลขที่ของใบรับรองมาตรฐานที่ถูกพักใช้ 

(2)  กมป. จัดทำหนังสือแจ้งเกษตรกรทราบผลการตัดสินสถานะการรบัรอง
ว่า “พักใช้” โดยมีระยะเวลาในการพักใช้ไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 
180 วันนับถัดจากวันที่มีมติ 

3 กมป. 

 

 

 



93 
 

ตารางท่ี 15  คำอธิบาย Flowchart D เริ่มจากข้ันตอนที่ 2 สำหรับสารห้ามใช้ตามกฎหมาย 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงานที่     
รับผิดชอบ  

2.1 ศูนย์ฯ ดำเนินการแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ให้เกษตรกร
ทราบและเข้าสืบหาสาเหตุภายในฟาร์มให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทำการ              
นับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์  

 การแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ให้เกษตรกรทราบ 
(1) โทรศัพท์แจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ                

ให้เกษตรกรทราบ และนัดหมายการเข้าสืบหาสาเหตุล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วันทำการ ก่อนเข้าฟาร์ม  

5 ศูนย์ฯ 

 (2)  จัดทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เกษตรกรทราบผลการตรวจ
พบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ พร้อมแนบใบรายงาน            
ผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเป็นหลักฐาน โดยให้มีข้อความ
เกี่ยวกับการเรียกคืนสินค้าระบุในหนังสือว่ากรมประมงไม่อนุญาตให้
เกษตรกรจับสัตว์น้ำในรอบการผลิตที ่มีสารตกค้างจำหน่าย หาก
เกษตรกรได้จับสัตว์น้ำในรอบการผลิตดังกล่าวที่มีสารตกค้างจำหน่าย
ไปแล้ว ขอให้เกษตรกรเรียกคืนสินค้าในรอบการผลิตดังกล่าวจากผู้รับ
ซื้อโดยไม่ล่าช้า และต้องมีหลักฐานประกอบการเรียกคืนผลิตผล 
รายละเอียดแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเกษตรกรดังแสดงใน ภาคผนวก ซ   

           นอกจากนี้ ให้ศูนย์ฯ แจ้งสถานะการรับรองมาตรฐานให้เกษตรกร
ทราบเพิ่มเติมในหนังสือแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างที่เป็นสารห้ามใช้
ตามกฎหมายเกินเกณฑ์ฉบับดังกล่าวด้วย โดยใช้ข้อความดังนี้ 
- กรณีตรวจต่ออายุ:  
      ให้ระบุข้อความว่า “ฟาร์มของท่านไม่ได้รับการต่ออายุ” หาก
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ( test report) ออก
หลังจากวันที ่ใบรับรองหมดอายุแล้ว โดยเกษตรกรจะสามารถ             
ยื่นขอรับการรับรองได้อีกครั้งเมื่อครบระยะเวลา 180 วัน นับจาก
วันที่ระบุใน test report” 

- กรณีตรวจต่ออายุที่ใบรับรองยังมีอายุอยู่ รวมถึงกรณีตรวจติดตามผล 
(surveillance) และกรณีตรวจติดตามสารตกค้าง (RMP) 

        ให้ระบุข้อความว่า “ฟาร์มของท่านจะถูกพิจารณาในคณะทำงาน
พักใช้เพิกถอน” 

  

  การเข้าสืบหาสาเหต ุ

(3) เข้าสืบหาสาเหตุภายในฟาร์ม โดยการสัมภาษณ์และการรวบรวม
หลักฐานให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มรายงานผลการสืบหาสาเหตุ 
(investigation) กรณีตรวจพบสารตกค้าง รายละเอียดตาม ภาคผนวก ฌ 
พร้อมทั้งให้ข้อบกพร่อง (Corrective Action Request: CAR )  
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงานที่     
รับผิดชอบ  

2.1 
(ต่อ) 

เพิ ่มเติมแก่เกษตรกรในข้อกำหนดที ่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน                 
ที่ได้รับการรับรอง (ไปข้อ 2.2)  

(4) ไม่ต ้องสุ ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น ้ำในรอบของการสืบหาสาเหตุ  
เนื่องจากเป็นการตรวจพบสารห้ามใช้ตามกฎหมายซึ่งไม่มีระยะหยุดยา 
จึงให้ใช้ตัวอย่างเดิมในรอบการผลิตที ่ถ ูกตรวจพบสารตกค้าง                 
เป็นหลักฐานในการพิจารณาตัดสินสถานะการรับรอง  

     อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างที่สืบหาสาเหตุพบว่าความเสี่ยง            
ที่ทำให้เกิดสารตกค้างที่เป็นสารห้ามใช้ตามกฎหมาย เกิดจากขั้นตอน
การเตรียมบ่อหรือขั้นตอนการเตรียมน้ำของเกษตรกร ให้สุ ่มเก็บ
ตัวอย่างสัตว์น้ำในรอบของการสืบหาสาเหตุด้วย 

(5) สุ ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิต (ยา อาหารสัตว์ วัตถุอันตราย)            
ที่มีความเสี่ยง (ถ้ามี) โดยเฉพาะปัจจัยการผลิตที่ไม่มีทะเบียนและ
ไม่ได ้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่  
- ตัวอย่างปัจจัยการผลิต เช่น ยาปฏิชีวนะ จุลินทรีย์ พรีมิกซ์                  

สีน้ำเทียม สมุนไพรและไข่อาร์ทีเมีย 
- หลังจากสุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทดสอบ          

การปนเปื้อนของชนิดสารที่ต้องสงสัยในเบื้องต้นด้วย screening 
test รายละเอียดตาม ภาคผนวก ฎ (ไปข้อ 2.3) 

  

2.2 การรายงานผลการสืบหาสาเหตแุละการจัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิต 
(1) จัดส่งรายงานผลการเข้าสืบหาสาเหตุในเบื้องต้น ตามแบบฟอร์มรายงาน

ผลการสืบหาสาเหตุ (investigation) กรณีตรวจพบสารตกค้าง รายละเอียด
ตาม ภาคผนวก ฌ พร้อมแบบรายงานข้อบกพร่อง (F-AU-30) และแนวทาง
แก้ไขของเกษตรกร (F-AU-31) ให้ กพช./กพจ. ทราบ ภายใน 7 วันทำการ 
นับจากวันที ่เข้าสืบหาสาเหตุ โดยยังไม่ต้องแนบรายงานผลการตรวจ
ว ิเคราะห์สารปนเปื ้อนในปัจจัยการผลิตที ่ส ่งต ่อไปตรวจยืนยันผล                        
ที่หน่วยงานอื่น 

          และให้ศูนย์ฯ แนบเอกสารทั้งหมดในระบบโปรแกรมของ กมป. หรือ
ในกรณีที่เป็นการสืบหาสาเหตุจากการตรวจ RMP ให้ศูนย์ฯ จัดส่งทางอีเมล์  
(E-mail: thacert@gmail.com หรือ fcstd@fisheries.go.th)  
    หมายเหตุ: ห้ามแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของแบบฟอร์ม
รายงานผลการสืบหาสาเหตุที ่เกษตรกรได้ลงนามแล้ว หากเจ้าหน้าที่                  
มีหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากวันที่เข้าสืบหาสาเหตุ ให้เจ้าหน้าที่แนบเอกสาร
ต่อท้ายรายงาน 

(2) จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิต (ถ้ามี) ที ่ไม่สามารถทดสอบสารปนเปื้อน             
ในเบื้องต้นด้วย screening test หรือมีผล screening test เป็นบวก  

7 ศูนย์ฯ 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงานที่     
รับผิดชอบ  

2.2 
(ต่อ) 

ให้ กพช./กพจ. เพื่อส่งต่อไปตรวจยืนยันสารปนเปื้อนที่หน่วยงานอื่น ๆ                 
ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สุ่มเก็บตัวอย่าง (ไปข้อ 2.3) 

  

2.3 กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตจากกิจกรรมการสืบหาสาเหตุ                
ไปตรวจสารปนเปื้อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมประมง ดังนี้  

(1) การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในตัวอยา่งปัจจัยการผลิตมีทะเบียน  
- ประเภทอาหารสัตว์น้ำ:  
  กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปที่  กพอ. เพื ่อตรวจ                     

สารปนเปื้อนชนิดที่ต้องสงสัย รายการสารปนเปื้อนที่สามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้โดยห้องปฏิบัติการของ กพอ. ดังภาคผนวก ฎ หาก กพอ. 
ไม ่สามารถตรวจว ิ เคราะห ์ได ้  ให ้  กพอ. ส ่งไปตรวจว ิ เคราะห์                              
ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก เช่น อาหารสดและวัตถุที่จัดเป็นอาหารสัตว์
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่
การรับตัวอย่างจนถึงการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around 
Time) ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง 
(ไปข้อ 2.4) 

- ประเภทยาสัตว์:   
กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปที่  กพส. เพื ่อตรวจ               
สารปนเป ื ้อนชนิดท ี ่ต ้องสงส ัย หากห ้องปฏิบ ัต ิการของ กพส.                         
ไม ่สามารถตรวจว ิ เคราะห ์ได ้  ให ้  กพส. ส ่งไปตรวจว ิ เคราะห์                            
ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก โดยมีระยะเวลาตั้งแต่การรับตัวอย่างจนถึง
การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) ภายใน                    
10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง (ไปข้อ 2.4) 

(2) การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในตัวอย่างปัจจัยการผลิตไม่มีทะเบียน          
กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตประเภทอาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์
และวัตถุอันตรายที่ไม่มีทะเบียนซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียน
จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ และปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถจำแนก
ประเภทได้ไปที่ กรป. เพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนชนิดที่ต้อง
สงสัยที่ห้องปฏิบัติการภายนอก โดยมีระยะเวลาตั้งแต่การรับตัวอย่าง
จนถึงการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) ภายใน 
10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง (ไปข้อ 2.4) 

(3) การตรวจสอบแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ได้รับเบาะแส:  
กรณีที ่ กพช./กพจ. ทราบเบาะแสของแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิต             
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงร้านค้าออนไลน์ จากรายงานผลการสืบหา
สาเหตุที่ได้รับจากศูนย์ฯ ในเบื้องต้น ให้ กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้ง  
กรป. เพื ่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที ่ได้รับ
เบาะแสร่วมกับ สนง.ปจ. หรือ สปก. (ไปข้อ 2.5)  

3 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงานที่     
รับผิดชอบ  

2.4 การรายงานผลสารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิต 

(1) กพอ./กพส./กรป. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต           
ให้ กพช./กพจ. ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่
ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

(2) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้ง กมป. และศูนย์ฯ ที่จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิต
ทราบผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

(3) ศูนย์ฯ รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื ้อนเพื ่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการจัดทำรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ในส่วนที่ 3 
พร้อมแนบแบบรายงานข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของเกษตรกร (ถ้ามี) และแจ้งผลการพิจารณาสถานะการรับรองมาตรฐาน
ของฟาร์มดังกล่าวให้ กพช./กพจ. ทราบ  

          และให้ศูนย์ฯ แนบเอกสารในระบบโปรแกรมของ กมป. หรือจัดส่ง
ทางอ ี เมล ์ ในกรณ ี ท ี ่ เป ็ นการส ื บหาสาเหต ุ จากการตรวจ  RMP                                   
(E-mail: thacert@gmail.com หรือ fcstd@fisheries.go.th) 

 

2 
 
 

2 
 

3 
 

 

กพอ./กพส./
กรป. 

 

กพช./กพจ.  
 

ศูนย์ฯ 

2.5 การรายงานผลการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต 

(1) กรป. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิต
หรือร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเบาะแส รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย
กับแหล่งจำหน่ายดังกล่าวให้ กพช./กพจ. ทราบ 

(2) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้ง กมป. ทราบรายงานผลการตรวจสอบ
ร้านค้าปัจจัยการผลิต ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือจาก 
กรป. 

 

3 
 
 

3 

 

กรป. 
 
 

กพช./กพจ. 

2.6 การตัดสินเพิกถอนการรับรอง 
กมป. รวบรวมหลักฐานจากการสืบหาสาเหตุเพื่อเสนอคณะทำงานพักใช้              
เพิกถอนพิจารณาต่อไป  

 
15 

 
กมป. 

2.7 กมป. จัดประชุมคณะทำงานพักใช้เพิกถอนเพื่อพิจารณาตัดสินสถานะการ
รับรองของฟาร์มดังกล่าว ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหลักฐาน
ครบถ้วน 

15 กมป. 

2.8 (1)  กมป. จัดทำหนังส ือแจ้ง กพช./กพจ./สนง.ปจ./สปก. ทราบมติ
คณะทำงานพักใช้เพิกถอน ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีมติ เพื่อให้
ศูนย์ฯ เรียกคืนใบรับรองจากเกษตรกร และเพื ่อให้ สนง.ปจ./สปก.              
เฝ้าระวังการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ โดยไม่อ้างถึงเลขที่
ของใบรับรองที่ถูกเพิกถอน 

 
 

3 กมป. 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงานที่     
รับผิดชอบ  

2.8 
(ต่อ) 

(2)  กมป. จัดทำหนังสือแจ้งเกษตรกรทราบผลการตัดสินสถานะการรับรอง
ว่า “เพิกถอน” โดยเกษตรกรจะสามารถยื่นขอรับการรับรองได้อีกครั้ง
เม่ือครบระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีมติเพิกถอนการรับรอง 

  

หมายเหตุ: สำหรับใบรับรองที่ออกโดย กมป. 
1.  กรณีเกษตรกรยื่นขอการรับรองครั้งแรก ยื่นขอการรับรองใหม่หลังใบรับรองเดิมหมดอายุแล้ว หรือยื่นขอการตรวจต่ออายุ แต่ไม่ได้รับการรับรอง

เนื่องจากถูกตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ เกษตรกรสามารถยื่นคำขอรับการรับรองใหม่ได้อีกครั้งเมื่อมีความพร้อมในรอบการผลิต
ถัดไป แต่ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ระบุใน test report (อ้างอิงจาก PM-AU-06) 

2.  การตรวจรับรองมาตรฐาน ประเภทตรวจต่ออายุหรือตรวจติดตาม หากผลการตรวจวิเคราะห์พบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ กมป. จะนำเรื่อง
เสนอคณะทำงานพักใช้เพิกถอนเพื่อพิจารณาสถานะการรับรอง  
      (1) หากคณะทำงานพักใช้เพิกถอนมีมติให้พักใช้การรับรอง ระยะเวลาพักใช้การรับรองจะไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน นับจาก
วันที่มีมติ (อ้างอิงจาก RE-AU-01) 

       (2) หากคณะทำงานพักใช้เพิกถอนมีมติให้เพิกถอนการรับรอง ศูนย์ฯ จะต้องเรียกคืนใบรับรองจากเกษตรกร และนำส่ง  กมป. ภายใน                
7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเพิกถอนจาก กมป. หากเกษตรกรประสงค์จะยื่นคำขอรับการรับรองใหม่ ต้องพ้นระยะเวลานับจากวันที่             
เพิกถอน ไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือ 1 รอบการผลิตแต่ไม่น้อยกว่า 180 วัน (อ้างอิงจาก RE-AU-01)  
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Flowchart E 
 
ผังงานแสดงกระบวนการสืบหาสาเหตุของสารตกค้าง 

5. Flowchart E คือ กระบวนการสืบหาสาเหตุเมื่อตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์
ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและวัตถุดิบสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยง ดังแสดงในภาพที่ 12 สำหรับกรณีได้รับแจ้งจาก
หน่วยงานภายนอกดังต่อไปนี้  

  กรณีได้รับแจ้งจากประเทศผู้นำเข้า ผ่านกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.)  
  กรณีได้รับแจ้งจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย 

คำอธิบาย Flowchart E ดังแสดงในตารางที่ 16 

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flowchart E 
เริ่มจากเมื่อหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบได้รับแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ใน

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือวัตถุดิบสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยง โดยมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างจาก
ห้องปฏิบัติการ และหลักฐานในการซื้อขายสัตว์น้ำ ได้แก่ MD/APD และ FMD/AFPD ที่ได้รับจากโรงงานเป็น
หลักฐานประกอบ กพช./กพจ. ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบจะจัดทำหนังสือแจ้งศูนย์ในภูมิภาคเข้า
สืบหาสาเหตุของสารตกค้าง 

เมื่อศูนย์ฯ ได้รับข้อสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบให้สืบหาสาเหตุของสารตกค้าง 
และได้รับหลักฐานประกอบแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสืบหาสาเหตุจะดำเนินการแจ้งเกษตรกรผู้ต้องสงสัยให้
ทราบผลสารตกค้างเกินเกณฑ์ในผลิตภันฑ์สัตว์น้ำหรือวัตถุดิบสัตว์น้ำที่มาจากฟาร์มนั้น ๆ ทางโทรศัพท์ พร้อม
นัดหมายวันเข้าสืบหาสาเหตุ และจัดทำหนังสือแจ้งเกษตรกรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อถึงวันเข้ า                
สืบหาสาเหตุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีวิธีการรวบรวมหลักฐาน 4 ขั้นตอน 
ได้แก่  (1) ตรวจสอบบันทึกการเลี้ยงและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (2) สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ          
ที่พ้นระยะหยุดยา ทั้งกรณีที่สารตกค้างเป็นชนิดสารห้ามใช้ตามกฎหมายและชนิดสารที่ไม่อยู่ในรายการ             
สารห้ามใช้ตามกฎหมาย จากนั้นสุ่มตัวอย่างยา ตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ และตัวอย่างวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยง
หรือที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่มีทะเบียน ไปตรวจวิเคราะห์ (3) สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปฏิบัติงาน และ (4) สำรวจ
พื้นที่โดยรอบและสังเกตการปฏิบัติงานภายในฟาร์ม ในระหว่างที่สืบหาสาเหตุหากพบหลักฐานที่แสดงถึง            
การปฏิบัติไม่สอดคล้องตามมาตรฐานที่เกษตรกรได้รับการรับรอง เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อบกพร่องแก่เกษตรกรได้ 

จากนั ้นจัดส่งตัวอย่างสัตว ์น้ำไปห้องปฏิบัติการที ่ร ับผิดชอบหรือห้องปฏิบัติการของ             
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) เพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง และจัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิตไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน และจัดส่งรายงานผลการสืบหาสาเหตุให้แก่หน่วยงาน 
ต้นสังกัดที่รับผิดชอบเพื ่อแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในการรับรองมาตรฐานพิจารณาตัดสินสถานะ             
การรับรองมาตรฐานของฟาร์มที่ถูกตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในสัตว์น้ำ และแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตหรือสถานที่จำหน่ายยา อาหารสัตว์และวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยง
พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 

เมื่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองมาตรฐานพิจารณาหลักฐานจากการสืบหาสาเหตุแล้ว 
หากไม่พบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ จะคงสถานะการรับรองมาตรฐานให้แก่ฟาร์ มดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่า
ฟาร์มดังกล่าวจะต้องถูกตรวจเฝ้าระวังสารตกค้างในสัตว์น้ำ 3 รอบการผลิตติดต่อกัน (แต่ละรอบการผลิตห่าง
กันไม่น้อยกว่า 3 เดือน) ในทางกลับกัน หากมีหลักฐานของการตรวจพบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ กรณีที่เป็น
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ชนิดสารห้ามใช้ตามกฎหมาย ฟาร์มดังกล่าวจะถูกเพิกถอนการรับรอง ส่วนกรณีที่เป็นชนิดสารที่ไม่อยู่ใน
รายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย ฟาร์มดังกล่าวจะถูกพักใช้การรับรอง และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใ น              
การรับรองมาตรฐานจะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ               
เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรอ้างถึงเลขที่มาตรฐานที่ถูกพักใช้หรือเพิกถอนการรับรอง รวมทั้งแจ้งกองตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมง (กตส.) ทราบผลการดำเนินการด้านการรับรองมาตรฐานกับฟาร์มที่ต้องสงสัย 
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ภาพที่ 12   ผังงานแสดงกระบวนการสืบหาสาเหตุกรณีพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและ

วัตถุดิบสัตว์น้ำตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานภายนอก (Flowchart E)  



101 
 

คำอธิบาย Flowchart E 

เมื่อ กพช./กพจ. ได้รับแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบสัตว์น้ำที่มาจาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกินเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด หรือเกินค่ามาตรฐานด้านสารเคมีของประเทศผู้นำเข้า           
ในกรณีที ่ทราบประเทศปลายทางของสินค้าประมงส่งออก ผ่านกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง                          
ให้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

ตารางท่ี 16 คำอธิบาย Flowchart E กระบวนการสืบหาสาเหตุกรณีได้ร ับแจ้งการตรวจพบสารตกค้าง              
เกินเกณฑ์ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและวัตถุดิบสัตว์น้ำจากประเทศผู้นำเข้าและสมาคมอาหาร        
แช่เยือกแข็งไทย  

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

1 การแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(1) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้ง ศูนย์ฯ/สถานีฯ ทราบการตรวจพบ               
สารตกค้างเกินเกณฑ์ โดยแนบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
เกินเกณฑ์ รวมถึง MD/APD และ FMD/AFPD เป็นหลักฐาน พร้อมสั่งการ
ให้เข้าศูนย์ฯ เข้าสืบหาสาเหตุ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
จาก กตส./สมาคมฯ 

          ในขั ้นตอนนี้ ให้ กพช./กพจ. ตรวจสอบทะเบ ียนฟาร์มทุกแห่ง                  
ที่เกษตรกรรายดังกล่าวเป็นเจ้าของ ทั้งที ่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับ                
การรับรองมาตรฐาน รวมทั ้งตรวจสอบฟาร์มที ่ม ีเหตุอ ันควรสงสัยว่า             
มีความเกี่ยวข้องในการรวบรวมสัตว์น้ำของฟาร์มดังกล่าว และให้ศูนย์ฯ             
ที่รับผิดชอบพื้นที ่ดังกล่าวเข้าสืบหาสาเหตุด้วย เนื่องจากมีความเสี ่ยง                     
ที่ผลิตผลจากฟาร์มที่ไม่ได้ควบคุมสารตกค้างอาจถูกนำมาปะปนกับผลิตผล
จากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

(2) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้ง กมป. ทราบการตรวจพบสารตกค้าง               
เกินเกณฑ์ กรณีใบรับรองมาตรฐานออกโดย กมป. พร้อมแนบใบรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเกินเกณฑ์ รวมถึง  MD/APD และ 
FMD/AFPD เป็นหลักฐาน 

3 กพช./กพจ. 
 

2 การสืบหาสาเหตุ 
ศูนย์ฯ ดำเนินการแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ให้เกษตรกร
ทราบและเข้าสืบหาสาเหตุภายในฟาร์มให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทำการ 
นับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์  

 การแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ให้เกษตรกรทราบ 

(1) โทรศัพท์แจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำหรือตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น้ำให้เกษตรกรทราบ และนัดหมาย             
การเข้าสืบหาสาเหตลุ่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วันทำการ 
ก่อนเข้าฟาร์ม  

 

5 ศูนย์ฯ 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน           
ที่รับผิดชอบ  

2 
(ต่อ) 

(2) จ ัดทำหนังส ือแจ ้งเป ็นลายล ักษณ์อ ักษรให ้เกษตรกรทราบผล             
การตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือ
ตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น้ำ พร้อมแนบใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
สารตกค้างรวมถึง MD/APD และ FMD/AFPD เป็นหลักฐาน และ
ระบุข้อความเพิ่มเติมว่า “กรมประมงจะดำเนินการเข้าสืบหาสาเหตุ
ของสารตกค้างในฟาร์มของท่าน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ
ควบค ุมระบบการจ ัดการด ้านความปลอดภัยอาหารในฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง 

 การเข้าสืบหาสาเหต ุ

(3) เข้าสืบหาสาเหตุภายในฟาร์ม โดยการสัมภาษณ์และการรวบรวม
หลักฐานให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มรายงานผลการสืบหาสาเหตุ 
(investigation) กรณีตรวจพบสารตกคา้ง รายละเอียดตาม ภาคผนวก ฌ     

          เจ้าหน้าที่ต้องยืนยันความถูกต้องระหว่าง MD/APD และ 
FMD/AFPD ที่ได้รับจากโรงงานกับ MD/APD และ FMD/AFPD 
ของฟาร์มที่ต้องสงสัยก่อน รวมถึงหลักฐานการซื้อขายสัตว์น้ำ             
ในรอบการผลิตที ่มีสารตกค้าง โดยยังไม่ต้องให้ข ้อบกพร่อง                 
ในข ้อกำหนดเร ื ่องผลผลิตส ัตว ์น ้ำพบสารตกค ้างเก ินเกณฑ์                    
แก่เกษตรกร เนื ่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่มีหลักฐานท่ีชัดเจนและ
สามารถพิสูจน์ได้ว่าวัตถุดิบสัตว์น้ำท่ีมีสารตกค้างมาจากฟาร์มที่ตอ้ง
สงสัยจริง โดยเฉพาะกรณีที่ฟาร์มต้องสงสัยมีมากกว่า 1 แห่ง และ
กรณีท่ีมีความเสี่ยงจากผู้รวบรวมสัตว์น้ำ (แพปลา)  

          อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าสืบหาสาเหตุ หากพบ
หลักฐานเชิงประจักษ์ที ่แสดงว่าฟาร์มปฏิบัติไม่สอดคล้อง กับ
ข้อกำหนดในมาตรฐานที ่ได้ร ับการรับรอง เจ้าหน้าที ่สามารถ                 
ให้ข้อบกพร่องแก่เกษตรกรได้ 

(4) สุ ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่พ้นระยะหยุดยาแล้ว ในบ่อที่กำลังมี
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อย่างน้อย 2 บ่อ ตามวิธีการเก็บ
ตัวอย่างสัตว์น้ำในขั้นตอนการสืบหาสาเหตุดังแสดงในภาคผนวก ญ  

          กรณีที่ชนิดสารตกค้างท่ีได้รับแจ้งจาก กตส. เป็นสารห้ามใช้
ตามกฎหมายซึ่งไม่มีระยะหยุดยา เจ้าหน้าที่ต้องสุ่มเก็บตัวอย่าง
สัตว์น้ำทันที อย่างน้อย 2 บ่อเช่นกัน  

• กรณีที่สัตว์น้ำที ่เกษตรกรเพาะเลี ้ยงยังคงเป็นสัตว์น้ำในรอบ             
การผลิตเดิมที ่ถูกตรวจพบสารตกค้าง ให้เจ้าหน้าที ่สุ ่มเก็บ
ตัวอย่างสัตว์น้ำจากบ่อเดิม  
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ตารางท่ี 16  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน           
ที่รับผิดชอบ  

2 
(ต่อ) 

• กรณีที ่เป็นสัตว์น้ำในรอบการผลิตใหม่ ให้เจ้าหน้าที ่สุ ่มเก็บ
ตัวอย่างสัตว์น้ำจากบ่อใดก็ได้ อย่างน้อย 2 บ่อ อย่างไรก็ตาม 
หากเกษตรกรมีเพียงบ่อเดียว ให้เจ้าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ
เพียงบ่อเดียว 

•  หากเกษตรกรแจ้งว่ามีการใช้ยาในฟาร์มเลี ้ยง และสัตว์น้ำ             
ยังไม่พ้นระยะหยุดยา (ระยะหยุดยาโดยทั่วไปคือ 21 วันนับจาก   
วันสุดท้ายที่ให้ยา) ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเกษตรกรเลี้ยงต่อจนกว่าจะ
ครบระยะหยุดยาแล้วจึงเข้าสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ อย่างไรก็ตาม 
หากเกษตรกรแจ้งว่ามีการใช้ยาในฟาร์มอนุบาลหรือฟาร์ม
เพาะพันธุ์และอนุบาล ให้เจ้าหน้าที่เข้าสุ่มเก็บตัวอย่างลูกพันธุ์
สัตว์น้ำ ภายใน 3 วันก่อนจับจำหน่าย  
      ก่อนออกจากฟาร์ม ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเกษตรกรเป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่า “หากมีการจับฉุกเฉินก่อนพ้นระยะหยุดยา และ
เกษตรกรไม่มีผลตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของภาครัฐ
หรือภาคเอกชนมายืนยันว่าสัตว์น้ำที่ถูกจับจำหน่ายปราศจาก
สารตกค้างชนิดที่ต้องสงสัยเกินเกณฑ์ เกษตรกรอาจถูกพิจารณา
พักใช้เพิกถอน หรือไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน”  ในแบบ
รายงานการสืบหาสาเหตุ และให้เกษตรกรลงนามรับทราบ       

• กรณีที่เกษตรกรพักฟาร์มหรือไม่มีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ให้เจ้าหน้าที่ระบุในแบบรายงานผลการสืบหาสาเหตุว่าเจ้าหน้าที่
จะเข้าสุ่มตัวอย่างในรอบการผลิตถัดไปเมื่อใด อย่างน้อยต้อง
ระบุเดือนและปี 

(5) สุ ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิต (ยา อาหารสัตว์ วัตถุอันตราย)            
ที่มีความเสี่ยง (ถ้ามี) โดยเฉพาะปัจจัยการผลิตที่ไม่มีทะเบียนและ
ไม่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่  
 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต เช่น ยาปฏิชีวนะ จุลินทรีย์ พรีมิกซ์                  

สีน้ำเทียม สมุนไพรและไข่อาร์ทีเมีย 
 หลังจากสุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทดสอบ           

การปนเปื้อนของชนิดสารที่ต้องสงสัยในเบื้องต้นด้วย screening 
test รายละเอียดตาม ภาคผนวก ฎ 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน           
ที่รับผิดชอบ  

3 การรายงานผลการสืบหาสาเหตแุละการจัดส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการ 

(1) จัดส่งรายงานผลการเข้าสืบหาสาเหตุในเบื้องต้น ตามแบบฟอร์มรายงาน
ผลการส ืบหาสาเหต ุ  ( investigation)  กรณ ีตรวจพบสารตกค ้าง 
รายละเอียดตาม ภาคผนวก ฌ พร้อมแบบรายงานข้อบกพร่องและ            
แนวทางแก้ไขของเกษตรกร ให้ กพช./กพจ.ทราบ ภายใน 7 วันทำการ 
นับจากวันที่เข้าสืบหาสาเหตุ โดยยังไม่ต้องแนบรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำและสารปนเปื ้อนในปัจจัยการผลิต                 
ที่ส่งต่อไปตรวจยืนยันผลที่หน่วยงานอื่น (ไปข้อ 4) 

หมายเหตุ : ห ้ามแก้ไขข ้อมูลในส่วนที ่ 1 และส่วนที ่  2 ของ
แบบฟอร์มรายงานผลการสืบหาสาเหตุที ่เกษตรกรได้ลงนามแล้ว               
หากเจ้าหน้าที ่ม ีหลักฐานเพิ ่มเติมหลังจากวันที ่เข ้าสืบหาสาเหตุ                 
ให้เจ้าหน้าที่แนบเอกสารต่อท้ายรายงาน 

(2) กรณีที่มีการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในข้อ 2 ให้ศูนย์ฯ จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ
ไปตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ณ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส. หรือ
ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สุ่มเก็บ
ตัวอย่าง ดังนี้ 

   หากเป็นสารในกลุ่ม FRQ และ CAP:  ให้ศูนย์ฯ จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ                         
ไปห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส. หรือห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ             
ซ่ึงสามารถตรวจสารตกค้างดังกล่าวได้ด้วยวิธี LC-MS/MS (ไปข้อ 4) 

 หากเป็นสารอื่น ๆ: ให้ศูนย์ฯ จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไปห้องปฏิบัติการ               
ที่รับผิดชอบเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง (ไปข้อ 4) 
หมายเหตุ  
- หากศูนย์ฯ อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ          

ให้จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ ภายใน 1 วันทำการ  
- หากอยู่คนละจังหวัด ให้จัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ ภายใน 7 วันทำการ  
- รายชื่อห้องปฏิบัติการและพื้นที่ที่รับผิดชอบดังปรากฎใน ภาคผนวก ช 

(3) จัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิต (ถ้ามี) ที่ไม่สามารถทดสอบสารปนเปื้อน           
ในเบื้องต้นด้วย screening test หรือมีผล screening test เป็นบวกให้ 
กพช./กพจ. ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อส่งต่อไป
ตรวจยืนยันสารปนเปื้อนที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ไปข้อ 4.3) 

7 ศูนย์ฯ 

4 การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ 
- ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส./ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ ดำเนินการ

ตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ซึ ่งในกระบวนการนี ้จะใช้ระยะเวลาตั ้งแต่          
รับตัวอย่างสัตว์น้ำจนถึงออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around 

10 ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงของ 

กตส./
ห้องปฏิบัติการ
ที่รับผิดชอบ 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน           
ที่รับผิดชอบ  

4 
(ต่อ) 

Time) รวมทั้งสิ้นภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับ
ตัวอย่างสัตว์น้ำ 

การรายงานผลการสืบหาสาเหตุ 
 - หลังจากห้องปฏิบัติการออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง          

ในสัตว์น้ำแล้ว สามารถจำแนกการดำเนินการออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 
(ไปข้อ 4.1 หรือข้อ 4.2) 

  

4.1 กรณีตรวจไม่พบ (Not Detected) หรือ 
กรณีตรวจพบสารตกค้างแต่ไม่เกินเกณฑ์ (Not Exceeded):  

(1) ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์
ให้ศูนย์ฯ ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ ผ่าน กพช./กพจ.  

(2) ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์        
ให้ศูนย์ฯ ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ 

(3) ศูนย์ฯ จัดส่งรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ท ี ่ระบุผล                
การตรวจสอบสารตกค้างในส่วนที ่ 3 ของแบบฟอร์มแล้ว และแนบ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเป็นหลักฐานให้แก่ กพช./กพจ. 
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ 

(4) กรณีที ่ ใบร ับรองออกโดย กมป. ให้ศ ูนย์ฯ จัดส่งอ ีเมล์ (E-mail: 
thacert@gmail.com หรือ fcstd@fisheries.go.th) ที่แนบรายงานผล
การสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ที ่ระบุผลการตรวจสอบสารตกค้าง                
ในส่วนที ่ 3 ของแบบฟอร์มแล้ว รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สาร
ตกค้าง แบบรายงานข้อบกพร่อง (F-AU-30) และแนวทางการแก้ไข
ข้อบกพร่องของเกษตรกร (F-AU-31) ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่
ศูนย์ฯ ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ  

(5) กรณีที่ใบรับรองออกโดยศูนย์ฯ ให้ กพช./กพจ. รวบรวมรายงานผล             
การสืบหาสาเหตุจากฟาร์มที่ต้องสงสัยทุกแห่ง และจัดทำหนังสือสรุป
การดำเนินการกับฟาร์มดังกล่าวให้ กตส. ทราบ ส่วนกรณีที่ใบรับรอง
ออกโดย กมป. ให้ กพช./กพจ. รวบรวมรายงานผลการสืบหาสาเหตุ     
จากฟาร์มที่ต้องสงสัยทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง และจัดทำหนังสือแจ้ง กมป. 
ทราบ เพื่อพิจารณาสถานะการรับรองของฟาร์มดังกล่าว 

(6)  กมป. จัดทำหนังสือสรุปการดำเนินการกับฟาร์มดังกล่าวให้ กตส. และ 
กพช./กพจ. ทราบว่าคงสถานะการรับรอง โดยฟาร์มดังกล่าวจะถูกตรวจ
เพื่อเฝ้าระวังสารตกค้าง จำนวน 3 รอบการผลิตติดต่อกัน  

 

 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

 

 
3 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 

 
 

ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง กตส./
ห้องปฏิบัติการ
ที่รับผิดชอบ 

ศูนย์ฯ 

 
 

 

ศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ฯ 
 
 
 
 

กมป. 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน           
ที่รับผิดชอบ  

4.1 
(ต่อ) 

(7)  กรณีที่เป็นการสืบหาสาเหตุุตามที่ได้รับแจ้งจาก  กตส. หากไม่พบ
หลักฐานในฟาร์มที ่ต้องสงสัย แม้ว่าฟาร์มจะได้รับการคงสถานะ           
การรับรอง แต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ฟาร์มดังกล่าวจะถูกตรวจกรณีพเิศษ 
(special audit) จำนวน 3 รอบการผลิตติดต่อกัน โดยแต่ละรอบ
ห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน การตรวจ special audit ดังกล่าวจะเน้น
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสารตกค้างและการใช้ปัจจัยการ
ผลิต โดยใช้แบบรายการการตรวจประเมินมาตรฐาน (checklist)              
ซึ่งเป็นมาตรการเฝ้าระวังสารตกค้างตามชนิดสารที่ได้รับแจ้งจาก กตส. 
ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ต้องสงสัย หากพบสารตกค้างเกินเกณฑ์            
ในรอบการผลิตใดรอบการผลิตหนึ่ง ฟาร์มจะต้องถูกพักใช้หรือเพิกถอน
การรับรองตามชนิดสารที่พบ  

(8) กรณีที ่ฟาร์มต้องสงสัยอยู ่ระหว่างกระบวนการรับรอง หากไม่พบ
หลักฐานในฟาร์มท่ีต้องสงสัย ให้เข้าสู่กระบวนการรับรองในขั้นต่อไป 

180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

ศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ฯ/กมป. 

4.2 กรณีตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ (Exceeded) 

(1) ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ กตส./ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ จัดทำ
หนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ กพช./กพจ. ทราบ 
 
 

(2) กรณีที่ใบรับรองออกโดย กมป. ให้ กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งผล 
การตรวจวิเคราะห์ให้ กมป. ทราบ 

(3) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ศูนย์ฯ ที่จัดส่ง
ตัวอย่างทราบ (ไปข้อ 4.2.1 หรือข้อ 4.2.2) 

(4) ศูนย์ฯ จัดส่งรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ท ี ่ระบุผล                       
การตรวจสอบสารตกค้างในส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์มแล้ว และแนบ
หลักฐานรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง  แบบรายงาน
ข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของเกษตรกร  ให้แก่ 
กพช./กพจ. ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ  

 

2 
 
 
 

2 
 

2 
 

3 
 
 
 
 

 

 

ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง กตส./
ห้องปฏิบัติการ
ที่รับผิดชอบ 

กพช./กพจ. 
 

กพช./กพจ. 
 

ศูนย์ฯ 
 
 
 
 

 
 (5) กรณีที่ใบรับรองออกโดย กมป. ให้ศูนย์ฯ จัดส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมล์ 

(E-mail: thacert@gmail.com หร ื อ  fcstd@fisheries.go.th)  ภาย ใน           
3 วันทำการ นับจากวันที ่ศูนย์ฯ ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์                  
สารตกค้างในสัตว์น้ำ 

 

3    ศูนย์ฯ 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน           
ที่รับผิดชอบ  

4.2.1 การตัดสินพักใช้เพิกถอน 
หลังจากที่ศูนย์ฯ ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในรอบของการสืบหา
สาเหตุแล้ว การดำเนินการกับฟาร์มที่ถูกตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์               
ในรอบของการสืบหาสาเหตุ สามารถจำแนกออกได้เป็น  2 กรณี คือ                    
กรณีที่ศูนย์ฯ เป็นผู้ออกใบรับรอง และกรณีที่ กมป. เป็นผู้ออกใบรับรอง ดังนี้ 

  

   กรณี ศูนย์ฯ เป็นผู้ออกใบรับรอง 

(1) ศ ูนย์ฯ จัดทำหนังส ือแจ้งเกษตรกรทราบผลการตรวจว ิเคราะห์                     
สารตกค้างในรอบของการสืบหาสาเหตุ พร้อมแจ้งสถานะการรับรอง
มาตรฐานว่า “เพิกถอนใบรับรอง” ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่
ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ และเรียกคืน
ใบรับรองจากเกษตรกร โดยเกษตรกรจะสามารถยื่นขอรับการรับรอง         
ได้อีกครั ้งเมื ่อครบระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที ่ระบุในหนังสือ                   
แจ้งเกษตรกร 

(2) ศูนย์ฯ จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตัดสินเพิกถอนการรับรอง
มาตรฐานของฟาร์มดังกล่าวให้ กพช./กพจ. ทราบ ภายใน 3 วันทำการ
นับจากวันที่เพิกถอนการรับรอง 

(3) ศูนย์ฯ จัดทำหนังสือแจ้ง สปจ./สปก. ทราบรายชื่อฟาร์มที่ถูกเพิกถอน
การรับรอง ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่เพิกถอนการรับรอง 

          สนง.ปจ./สปก. เฝ้าระวังการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ
โดยไม่ให้มีการอ้างอิงถึงเลขที่ของใบรับรองมาตรฐานที่ถูกเพิกถอน              
โดยสามารถตรวจสอบสถานะการรับรองมาตรฐานที่ กมป. เป็นผู้ออก
ใบรับรองได้บนเว็บไซต์ของ กมป. (URL: https://bit.ly/319PVYw) 

(4) กพช./กพจ. รวบรวมรายงานผลการสืบหาสาเหตุของฟาร์มต้องสงสัย                
ทุกแห่งที่เกี ่ยวข้อง และจัดทำหนังสือแจ้ง กตส. ทราบผลการตัดสิน
สถานะการรับรอง และการดำเนินการป้องปรามแหล่งจำหน่ายปัจจัย
การผลิตที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี) ภายใน 3 วันทำการ นับจาก
วันที่ได้รับผลการตัดสินเพิกถอนการรับรองจากศูนย์ฯ  

3 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

3 
 
- 
 
 
 

3 

ศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ฯ 
 
 

ศูนย์ฯ 
 

สนง.ปจ./
สปก. 

 
 

กพช./กพจ. 

4.2.2   กรณี กมป. เป็นผู้ออกใบรับรอง 
(1)  กมป. รวบรวมหลกัฐานจากการสืบหาสาเหตุเพือ่เสนอคณะทำงานพักใช้

เพิกถอนพิจารณาตัดสิน 

(2) กมป. จัดประชุมคณะทำงานพักใช ้เพ ิกถอนเพื ่อพิจารณาตัดสิน
สถานะการรับรองของฟาร์มดังกล่าว ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่
ได้รับหลักฐานครบถ้วน 

 

 
15 
 

15 
 

 
กมป. 

 
กมป. 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน           
ที่รับผิดชอบ  

4.2.2 
(ต่อ) 

(3) กมป. จัดทำหนังส ือแจ้ง กพช./กพจ./สนง.ปจ./สปก. ทราบมติ
คณะทำงานพักใช้เพิกถอน ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที ่มีมติ      
เพื่อให้ศูนย์ฯ ดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับฟารม์
ที่ถูกพักใช้ใบรับรอง และเพื่อให้ สนง.ปจ./สปก. เฝ้าระวังการออก
หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ โดยไม่อ้างถึงเลขที่ของใบรับรองที่ถูก
พักใช้หรือเพิกถอน 

(4) กมป. จัดทำหนังสือแจ้งเกษตรกรทราบผลการตัดสินสถานะการรับรอง 
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีมติ 

   - กรณี “พักใช้ใบรับรอง” เกษตรกรจะถูกพักใช้เปน็ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 
60 วัน แต่ไม่เกนิ 180 วัน นับถัดจากวันที่มีมติพักใช้  

- กรณี “เพิกถอนใบรับรอง” เกษตรกรจะสามารถย่ืนขอรับการรับรอง
ได้อีกครั้งเม่ือครบระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีมติเพิกถอน 

(5) ศูนย์ฯ เรียกคืนใบรับรองจากเกษตรกร กรณีเพิกถอนใบรับรองภายใน             
7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเพิกถอนการรับรองจาก กมป. 

(6) กมป. รวบรวมรายงานผลการสืบหาสาเหตุจากฟาร์มที่ต้องสงสัยทกุแห่ง
ที่เกี่ยวข้องและจัดทำหนังสือสรุปผลการตัดสินพักใช้เพิกถอนการรับรอง
มาตรฐานและการดำเนินการป้องปรามแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิต             
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้ กตส. และ กพช./กพจ. ทราบ ภายใน 3 วัน
ทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับข้อมูลของฟาร์มที่ต้องสงสัยทุกแหง่ครบถ้วน 

3 
 
 
 
 
 

3 

 

 

 

 

7 

 

3 

กมป. 
 
 
 
 
 

กมป. 
 
 
 
 
 

ศูนย์ฯ  

 
กมป. 

4.3 จากข้อ 3 (3) หลังจากที ่  กพช./กพจ. ได้ร ับตัวอย่างปัจจัยการผลิต            
จากศูนย์ฯ แล้ว ให้ กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปตรวจ             
สารปนเปื้อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมประมง ดังนี้  

(1) การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในตัวอยา่งปัจจัยการผลิตมีทะเบียน  
- ประเภทอาหารสัตว์น้ำ:  
  กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปที่  กพอ. เพื ่อตรวจ                

สารปนเปื้อนชนิดที่ต้องสงสัย รายการสารปนเปื้อนที่สามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้โดยห้องปฏิบัติการของ กพอ. ดังแสดงใน ภาคผนวก ฎ 
หาก กพอ. ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ให้ กพอ. ส่งไปตรวจวิเคราะห์
ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก เช่น อาหารสดและวัตถุที่จัดเป็นอาหารสัตว์
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยมีระยะเวลาต้ังแต่
การรับตัวอย่างจนถึงการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-
around Time) ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการ
ได้รบัตัวอย่าง (ไปข้อ 4.4) 

 
 

3 
 
 
 
 

10 

กพช./กพจ. 
 
 
 
 

กพอ. 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน           
ที่รับผิดชอบ  

4.3 
(ต่อ) 

- ประเภทยาสัตว์:   
กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปที่  กพส. เพื ่อตรวจ              
สารปนเปื ้อนชนิดที ่ต ้องสงสัย หากห้องปฏิบ ัต ิการของ กพส.                    
ไม ่สามารถตรวจว ิ เคราะห ์ได ้  ให ้  กพส. ส ่งไปตรวจว ิเคราะห์                  
ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก โดยมีระยะเวลาตั้งแต่การรับตัวอย่างจนถึง
การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) ภายใน              
10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง (ไปข้อ 4.4) 

(2) การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื ้อนในตัวอย่างปัจจัยการผลิตไม่มี
ทะเบียน          
กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตประเภทอาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์
และวัตถุอันตรายที่ไม่มีทะเบียนซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียน
จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ และปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถจำแนก
ประเภทได้ไปที่ กรป. เพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนชนิดที่ต้อง
สงสัยที่ห้องปฏิบัติการภายนอก โดยมีระยะเวลาตั้งแต่การรับตัวอย่าง
จนถึงการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Turn-around Time) ภายใน 
10 วันทำการ นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง (ไปข้อ 4.4) 

(3) การตรวจสอบแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ได้รับเบาะแส:  
 กรณีที่ กพช./กพจ. ทราบเบาะแสของแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิต               
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงร้านค้าออนไลน์ จากรายงานผลการสืบ
หาสาเหตุที่ได้รับจากศูนย์ฯ ในเบื้องต้น ให้ กพช./กพจ. จัดทำหนังสือ
แจ้ง กรป. เพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับ
เบาะแสร่วมกับ สนง.ปจ. หรือ สปก. (ไปข้อ 4.5) 
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4.4 การรายงานผลสารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิต 

(1) กพอ./กพส./กรป. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต
ให้ กพช./กพจ. ที่จัดส่งตัวอย่างทราบ ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่
ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

(2) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้ง กมป. (กรณีใบรับรองออกโดย กมป.) และ
ศูนย์ฯ ที ่จ ัดส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิตทราบผลการตรวจวิเคราะห์                   
สารปนเปื้อน 

           ศูนย์ฯ รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนเพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการจัดทำรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ในส่วนที่ 3 
และแนบแบบรายงานข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขขอ้บกพร่องของ
เกษตรกร (ถ้ามี) ให้ กพช./กพจ. ทราบ  

(3) ศูนย์ฯ จัดส่งรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ที ่ระบุผล                       
การตรวจสอบสารตกค้างในส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์มแล้ว และแนบ 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

หน่วยงาน           
ที่รับผิดชอบ  

4.4 
(ต่อ) 

หลักฐานรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง แบบรายงาน
ข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของเกษตรกร  ให้แก่ 
กพช./กพจ. ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำ 

  

4.5 การรายงานผลการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต 
(1) กรป. จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิต

หรือร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเบาะแส รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย
กับแหล่งจำหน่ายดังกล่าวให้ กพช./กพจ. ทราบ 

(2) กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้ง กมป. ทราบรายงานผลการตรวจสอบ
ร้านค้าปัจจัยการผลิต ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือจาก 
กรป. 

 

3 
 
 
3 

 

กรป. 
 
 

กพช./กพจ. 

หมายเหตุ: สำหรับใบรับรองที่ออกโดย กมป. 
1.  กรณีเกษตรกรยื่นขอการรับรองครั้งแรก ยื่นขอการตรวจต่ออายุ หรือการยื่นขอการรับรองใหม่หลังใบรับรองเดิมหมดอายุแล้วแต่ไม่ได้รับการ

รับรองเนื่องจากถูกตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ เกษตรกรสามารถยื่นคำขอรับการรับรองใหม่ไดอ้ีกครั้งเมื่อมีความพร้อมในรอบการ
ผลิตถัดไป แต่ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ระบุใน test report (อ้างอิงจาก PM-AU-06) 

2.  การตรวจรับรองมาตรฐาน ประเภทตรวจต่ออายุหรือตรวจติดตาม หากผลการตรวจวิเคราะห์พบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ กมป. จะนำเรื่อง
เสนอคณะทำงานพักใช้เพิกถอนเพื่อพิจารณาสถานะการรับรอง  
      (1) หากคณะทำงานพักใช้เพิกถอนมีมติให้พักใช้การรับรอง ระยะเวลาพักใช้การรับรองจะไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน นับจาก
วันที่มีมต ิ(อ้างอิงจาก RE-AU-01) 

       (2) หากคณะทำงานพักใช้เพิกถอนมีมติให้เพิกถอนการรับรอง ศูนย์ฯ จะต้องเรียกคืนใบรับรองจากเกษตรกร และนำส่ง  กมป. ภายใน 7 
วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเพิกถอนจาก กมป. หากเกษตรกรประสงค์จะยื่นคำขอรับการรับรองใหม่ ต้องพ้นระยะเวลานับจากวันที่เพิกถอน 
ไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือ 1 รอบการผลิตแต่ไม่น้อยกว่า 180 วัน (อ้างอิงจาก RE-AU-01)  

 

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานสืบหาสาเหตุตาม Flowcharts B, C, D และ E 
 
สรุปภาพรวมของกระบวนการสืบหาสาเหตุเมื่อพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในสัตว์น้ำของทุกผังงาน         

ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
- Flowchart B สำหรับสัตว์น้ำอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากกุ้งทะเลและปลานิล 
- Flowcharts C และ D สำหรับกุ้งทะเลและปลานิล  
- Flowchart E สำหรับกรณีที่ได้รับแจ้งจากประเทศผู้นำเข้าหรือสมาคมอาหารแช่เยือกเข็งไทย           

ผ่านกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  
ดังนี้                                

1. เม ื ่อกองว ิจ ัยและพัฒนาการเพาะเล ี ้ยงสัตว ์น ้ำชายฝั่ ง (กพช.)/กองว ิจ ัยและพัฒนา             
การเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) ได้ร ับรายงานผลวิเคราะห์สารตกค้างเกินเกณฑ์ในเนื ้อสัตว์น้ำจาก
ห้องปฏิบัติการในสังกัดกรมประมง  

1.1 กพช./กพจ. แจ้งศูนย์ในภูมิภาคท่ีรับผิดชอบในการตรวจประเมินเข้าสืบหาสาเหตุ  
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1.2 กพช./กพจ. แจ้งสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่ให้เฝ้าระวังการจำหน่าย
ปัจจัยการผลิตและกิจกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

1.3 กพช./กพจ. แจ้ง กมป. ทราบ กรณใีบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี 
ออกโดย กมป. 

2. ศูนย์ฯ โทรแจ้งเกษตรกรทราบผลวิเคราะห์สารตกค้างเกินเกณฑ์และนัดหมายเกษตรกร  
พร้อมทั้งจัดทำหนังสือแจ้งเกษตรกรทราบผลวิเคราะห์เป็นลายลักษณ์อักษร  

3. ศูนย์ฯ เข้าสืบหาสาเหตุตามแบบรายงานผลการสืบหาสาเหตุ และให้ข้อบกพร่องแก่เกษตรกร
ในข้อกำหนดเรื่องผลผลิตสัตว์น้ำพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด   ส่วนการสืบหาสาเหตุกรณีที่
ได้รับแจ้งจาก กตส. นั้น  ศูนย์ฯ ต้องยืนยันความถูกต้องระหว่าง MD/APD และ FMD/AFPD ที่ได้รับจาก
โรงงาน และ MD/APD และ FMD/AFPD ของฟาร์มที ่ต้องสงสัยก่อน และยังไม่ต้องให้ข้อบกพร่องแก่
เกษตรกรในข้อกำหนดเรื่องผลผลิตสัตว์น้ำพบสารตกค้างเกินเกณฑ์  เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานในการตรวจ
ประเมินมาพิสูจน์ว่าฟาร์มดังกล่าวปฏิบัติไม่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง   อย่างไรก็ตาม                      
ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าสืบหาสาเหตุ หากพบหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงว่าฟาร์มปฏิบัติไม่สอดคล้อง                 
ตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อบกพร่องแก่เกษตรกรได้ 

4. กรณีที ่รายงานผลวิเคราะห์สารตกค้างเกินเกณฑ์ในข้อ 1 เป็น “สารที่อนุญาตให้ใช้ใน              
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือเป็นสารที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย” เช่น FRQ และ TC   

ให้ ศูนย์/สถานี สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่พ้นระยะหยุดยา อย่างน้อย 2 บ่อ (กรณีที่ในฟาร์ม
ยังมีสัตว์น้ำในรอบการผลิตเดิมที่ตรวจพบสารตกค้าง ให้สุ่มจากบ่อเดิม  ส่วนกรณีที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ               
ในรอบการผลิตใหม่แล้ว ให้สุ่มจากบ่อใดก็ได้) ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสุ่มตัวอย่างต้องไม่เกินระยะเวลา          
ในการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยมีเงื่อนไขดังนี ้ 

1) หากสัตว์น้ำยังไม่พ้นระยะหยุดยา ให้แจ้งเกษตรกรเลี้ยงต่อจนครบระยะหยุดยา ซึ่งระยะ
หยุดยาโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 21 วัน นับจากวันที่ให้ยาครั้งสุดท้าย และให้แจ้งว่าถ้าหากเกษตรกร จับ              
จำหน่ายสัตว์น้ำในรอบการผลิตนี้แบบฉุกเฉิน โดยที่เกษตรกรไม่แจ้งเจ้าหน้าที่และไม่มีผลวิเคราะห์สารตกค้าง
มายืนยันว่ารอบการผลิตที่จับจำหน่ายปราศจากสารตกค้าง เกษตรกรจะถูกเพิกถอนใบรับรอง  โดยเมื่อพ้น
ระยะหยุดยาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เข้าสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำอีกครั้งหนึ่ง  

2) หากเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ำ ซึ่งไม่สามารถมีระยะหยุดยาที่อนุญาตได้
ตามท่ีฉลากกำหนด ให้สุ่มตัวอย่างลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใน 3 วันก่อนจับจำหน่าย 

3) หากเกษตรกรพักฟาร์ม ให้เจ้าหน้าที่ระบุในแบบรายงานการสืบหาสาเหตุ ว่าจะเข้าสุ่ม
ตัวอย่างในรอบการผลิตถัดไปเมื่อใด (ระบุเดือน) ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง ให้เจ้าหน้าที่
แจ้งเกษตรกรทราบว่าจะถูกพักใช้ เพิกถอนหรือไม่ได้รับการรับรอง ขึ้นอยู่กับประเภทของการตรวจประเมิน  

5. กรณีที่รายงานผลวิเคราะห์สารตกค้างเกินเกณฑ์ในข้อ 1 เป็น “สารห้ามใช้ตามกฎหมาย” 
เช่น NF, CAP และ MG 

ศูนย์ฯ ไม่ต้องสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ในกรณีที่พบสารห้ามใช้ตามกฎหมายตกค้างใน
เนื้อสัตว์น้ำ  อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่ได้รับแจ้งจาก กตส. ว่าพบสารห้ามใช้ตามกฎหมายตกค้างใน
วัตถุดิบสัตว์น้ำ ศูนย์ฯ ต้องสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากบ่อที่มีกิจกรรมการเพาะเลี้ยง อย่างน้ อย 2 บ่อ           
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โดยหากพบว่าเกษตรกรพักฟาร์ม ศูนย์/สถานี ต้องรายงานในแบบรายงานการสืบหาสาเหตุ ว่าจะเข้าสุ่ม
ตัวอย่าง ในรอบการผลิตถัดไปเมื่อใด (ระบุเดือน)   

6. ศูนย์ฯ สุ ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตที ่ม ีความเสี ่ยงหรือไม่มีทะเบียน  มาตรวจสอบ                     
สารปนเปื้อนในเบื้องต้นด้วย screening test  

7. ศูนย์ฯ ส่งรายงานผลการสืบหาสาเหตุในเบื้องต้นให้ กพช./กพจ. ทราบ (โดยยังไม่ต้องแนบ
รายงานผลวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ และผลวิเคราะห์สารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิตที่ส่งไปตรวจที่
หน่วยงานอื่น) 

8. กรณีที่มีการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในข้อ 4  ให้ศูนย์ฯ ส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไปตรวจสารตกค้าง   
ที่ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ  หากเป็นสาร FRQ, CAP, NDZ และ Cepharosporins ให้ส่งไปตรวจสารตกค้าง
ที่ห้องปฏิบัติการของ กตส.  หรือห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์สารตกค้างดังกล่าวได้
ด้วยวิธี LC-MS/MS 

หมายเหตุ:  
• หากศูนย์ฯ อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับห้องปฏิบัติการ ให้ส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ ภายใน 1  วันทำการ 

หากอยู่คนละจังหวัด ให้ส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ ภายใน 7 วันทำการ  
• ห้องปฏิบัติการใช้ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ ภายใน 10 วันทำการ และส่งรายงาน 

ผลการตรวจวิเคราะห์ ภายใน 2 วันทำการ ให้ กพช./กพจ. หรือหน่วยงานที่ส่งตัวอย่างทราบ  

9. ศูนย์ฯ ส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถทดสอบในเบื้องต้นด้วย  screening test หรือมี
ผล screening test เป็นบวก ให้ กพช./กพจ. เพื่อส่งต่อไปตรวจสารปนเปื้อนที่หน่วยงานอื่น ๆ ในกรมประมง  

10. กพช./กพจ. ส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตไปตรวจสารปนเปื้อนที่หน่วยงานอ่ืน ๆ ในกรมประมง 
ดังนี้  

10.1 กรณีที่ท่ีเป็นตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่มีทะเบียน  
10.1.1 ประเภทอาหาร: ให้ กพช./กพจ. ส่งไปที่กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) 

เพ่ือตรวจสารปนเปื้อนชนิดที่ต้องสงสัย หาก กพอ. ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ให้ กพอ. ส่งไปตรวจวิเคราะห์
ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก กำหนดระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ภายใน  10 วันทำการ และรายงานผลให้ 
กพช./กพจ. ทราบ ภายใน 2 วันทำการ 

10.1.2 ประเภทยา:  ให้ กพช./กพจ. ส่งไปที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) 
เพ่ือตรวจสารปนเปื้อนชนิดที่ต้องสงสัย หาก กพส. ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ให้ กพส. ส่งไปตรวจวิเคราะห์
ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก กำหนดระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ภายใน  10 วันทำการ และรายงานผลให้ 
กพช./กพจ. ทราบ ภายใน 2 วันทำการ 

10.2 กรณีที่ท่ีเป็นตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ไม่มีทะเบียน  
10.2.1 การตรวจสารปนเปื้อน: ให้ กพช./กพจ. ส่งไปที่กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำ

และปัจจัยการผลิต (เปลี่ยนชื่อเป็นกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต (กรป.) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) เพื่อส่งตรวจสารปนเปื้อนชนิดที่ต้องสงสัยที่ห้องปฏิบัติการภายนอก กำหนดระยะเวลา
ในการตรวจวิเคราะห์ภายใน 10 วันทำการ และรายงานผลให้ กพช./กพจ. ทราบ ภายใน 2 วันทำการ 
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10.2.2 การตรวจสอบสถานประกอบการ: กรณีที่ กพช./กพจ. ทราบเบาะแสของ
แหล่งจำหน่าย (รวมถึงร้านค้าออนไลน์) หรือแหล่งผลิตปัจจัยการผลิตที่ไม่มีทะเบียน จากเกษตรกร ให้ กพช./
กพจ. แจ้ง กรป. เพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่  และ
รายงานผลให้ กพช./กพจ. ทราบ 

11. กพช./กพจ. แจ้งผลการตรวจตัวอย่างสัตว์น้ำและตัวอย่างปัจจัยการผลิต ให้ ศูนย์ฯ  ทราบ 
ภายใน 2 วันทำการ 

12. ศูนย์ฯ ส่งรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์  (โดยแนบรายงานผลการตรวจ                    
สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ และรายงานผลการตรวจสารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิต) พร้อมใบรายงานข้อบกพร่อง 
และแนวทางแก้ไขของเกษตรกร (ถ้ามี) ให้แก่ กพช./กพจ. ภายใน 3 วันทำการ 

13. กรณีท่ีใบรับรองออกโดย กมป. ให้ กพช./กพจ. ส่งรายงานผลการสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ 
ให้ กมป. ทราบ ส่วนกรณีที่เป็นการสืบหาสาเหตุตามที่ได้รับแจ้งจาก กตส. ให้ กพช./กพจ. ส่งรายงานผล                
การสืบหาสาเหตุฉบับสมบูรณ์ให้ กตส. ทราบด้วย  

14. กรณีท่ีไม่พบสารที่อนุญาต/สารที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมายตกค้างในรอบของ
การสืบหาสาเหตุในข้อ 8 หรือพบแต่ไม่เกินเกณฑ์ ให้เข้าสู่กระบวนการรับรองต่อไป 

15. กรณีที ่พบสารห้ามใช้ตามกฎหมายตกค้างในเนื ้อสัตว์น้ำในข้อ 1 หรือกรณีที ่พบสาร                      
ที่อนุญาต/สารที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมายตกค้างเกินเกณฑ์ในรอบของการสืบหาสาเหตุในข้อ 8 
ให้ยุติกระบวนการรับรอง ดังนี้ 

15.1 หากเป็นการตรวจประเภทยื ่นขอครั้งแรกหรือยื ่นขอใหม่หลังจากใบรับรองเดิม
หมดอายุ ให้ ศูนย์ฯ แจ้งเกษตรกรว่าไม่ได้รับการรับรอง ภายใน 3 วันทำการ  

15.2 หากเป็นการตรวจประเภทต่ออายุ/ตรวจติดตามผล/RMP/ได้รับแจ้งจาก กตส.  
- กรณีท่ี ศูนย์ฯ เป็นผู้ออกใบรับรอง: ให้ ศูนย์ฯ พิจารณาเพิกถอนใบรับรอง และแจ้ง

เกษตรกร กพช./กพจ. และสำนักงานประมงจังหวัดทราบ ภายใน 3 วันทำการ  และหากเป็นการสืบหาสาเหตุ
กรณีได้รับแจ้งจาก กตส. ให้ กพช./กพจ. รายงานผลให้ กตส. ทราบผลการดำเนินการกับฟาร์มที่ต้องสงสัยด้วย 

- กรณีที ่ กมป. เป็นผู ้ออกใบรับรอง ให้ กมป. รวบรวมหลักฐานและรายงานผล           
การสืบหาสาเหตุเข้าคณะพักใช้เพิกถอน ภายใน 15 วันทำการ เพ่ือพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรอง และ
แจ้งเกษตรกร กพช./กพจ. และสำนักงานประมงจังหวัดทราบ ภายใน 3 วันทำการ  และหากเป็นการสืบหา
สาเหตุกรณีได้รับแจ้งจาก กตส. ให้ กมป. รายงานผลให้ กตส. และ กพช ./กพจ. ทราบผลการดำเนินการ                
กับฟาร์มที่ต้องสงสัยด้วย 

หมายเหตุ: กรณีที ่เป็นการสืบหาสาเหตุ ุตามที่ได้รับแจ้งจาก  กตส. หากไม่พบ
หลักฐานในฟาร์มที่ต้องสงสัย ให้ ศูนย์ฯ เข้าตรวจกรณีพิเศษ (special audit) ฟาร์มดังกล่าว 3 รอบ            
การผลิตติดต่อกัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสารตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามชนิดสารที่ได้รับแจ้งจาก  
กตส.  หากพบสารชนิดเดิมในรอบการผลิตใดรอบการผลิตหนึ่ง ฟาร์มจะต้องถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรอง
ตามชนิดสารที่พบ 

16. สำนักงานประมงจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ไม่ออกหนังสือกำกับการจำหน่าย               
สัตว์น้ำและหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่อ้างถึงเลขที่มาตรฐานที่ถูกพักใช้/เพิกถอนหรือ     
ไม่ได้รับการต่ออายุใบรับรอง โดยตรวจสอบสถานะการรับรองได้จากหนังสือที่ได้รับแจ้งจาก กมป. หรือจาก 
กพช./กพจ. และสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของ กมป. กรณีที่ กมป. เป็นผู้ให้การรับรอง                     
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ปัญหาและอุปสรรค 
 

1. การสืบหาสาเหตุมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้ยาสัตว์
สารเคมีและปัจจัยการผลิตที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันตามพื้นที่และฤดูกาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมประมงที่สังกัด
หน่วยงานในภูมิภาคแต่ละแห่งและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีแนวทางปฏิบัติที ่ไม่เหมือนกันในการรวบรวม
หลักฐาน การส่งต่อตัวอย่าง การรายงานผล และการใช้กรอบระยะเวลาในการดำเนินการ จึงจำเป็นต้อง
สอบถามข้อมูลจากทุกหน่วยงานและนำมาวิเคราะห์วิธีการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากที่สุด
เพ่ือจัดทำเป็นคู่มือกลาง 

2. มีความยุ่งยากในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับห้องปฏิบัติการและหน่วยงาน                 
ที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง เนื่องจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในสังกัดของกรมประมงมีข้อจำกัดด้านอายุ  
การใช้งานของเครื่องมือและขาดงบประมาณในการซ่อมแซมและจัดซื้อใหม่ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการออก
รายงานผลวิเคราะห์เมื่อเครื่องมือไม่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสืบหา
สาเหตุได้ทันก่อนเกษตรกรจับสัตว์น้ำจำหน่าย และไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการ             
ในการออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง (Turn-around Time) ตามที่ปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงาน 

3. เจ้าหน้าที่กรมประมงที่สังกัดหน่วยงานในภูมิภาคมีภาระงานหลายด้านและมีแนวโน้มของ
ปริมาณงานเพ่ิมข้ึนทุกปี ดังนั้น จึงมีความยุ่งยากในการกำหนดกรอบเวลาของการสืบหาสาเหตุในแต่ละขั้นตอน
ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน  

4. การสืบหาสาเหตุกรณีได้รับแจ้งสารตกค้างเกินเกณฑ์จากประเทศผู ้นำเข้า  มักเป็นรอบ               
การผลิตที่ผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน จึงมีความซับซ้อนในการออกแบบกระบวนการสืบหา
หลักฐานเมื่อระยะเวลาผ่านไป เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านระยะเวลา 

5. มีช่องว่างในระบบการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำและหนังสือกำกับการจำหน่าย 
สัตว์น้ำซึ่งกรมประมงอนุญาตให้ระบุน้ำหนักสัตว์น้ำที่จำหน่ายเพิ่มเติมจากน้ำหนักที่จับจริงได้ไม่เกิน             
ร้อยละ 10 ทำให้แพผู้รวบรวมสามารถนำสัตว์น้ำที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเข้ามาปะปนกับสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานได้ เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถตรวจพบหลักฐานที่ชัดเจนในการเข้าสืบหาสาเหตุภายในฟาร์ม  

6. เกษตรกรไม่ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตามความเป็นจริงในการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะการใช้ปัจจัยการผลิต
ที่มีความเสี่ยงและเบาะแสของแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิตดังกล่าว จึงทำให้การตรวจสอบแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิต
ที่ผิดกฎหมายตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือการปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน 

7. ขอบเขตอำนาจของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ยังไม่
ครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในการทำลายสัตว์น้ำในรอบการผลิตที่ถูกตรวจพบ             
สารตกค้าง การเรียกคืนสินค้า และอำนาจของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในการยึด อายัด หรือทำลายสัตว์น้ำ
ในรอบการผลิตที่ถูกตรวจพบสารตกค้าง กรณีท่ีไม่ใช่ชนิดสัตว์น้ำควบคุม 
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แนวทางการดำเนินการแก้ไข 
 

1. กมป. ควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี ่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการสืบหาสาเหตุเพื ่อเพ่ิม
ศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะบทเรียนที่เกิดขึ้นและช่องทางที่เป็นความเสี่ยงของการปนเปื้อน 

2. กมป. ควรจัดทำสื ่อการฝึกอบรมออนไลน์เพื ่อให้ความรู ้เกี ่ยวกับการสืบหาสาเหตุและ                    
การรายงานผลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

3. กมป. ควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฉบับภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ประกอบการชี้แจงแก่ประเทศคู่ค้า 
4. กมป. ควรมีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานในการสืบหาสาเหตุให้มีความเป็น

ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี หรือเม่ือมีความจำเป็น 
5. เมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจ จะทำให้จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยรับรองของ

ภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งกรมประมงไม่สามารถดำเนินการพักใช้เพิกถอนใบรับรองดังกล่าวได้ กรมประมงจึง
จำเป็นต้องกำหนดให้มีกระบวนการอื ่นเพิ ่มเติม  เช่น การเข้าสืบหาสาเหตุในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่                   
ตามมาตรา 78 (4) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  

6. กรมประมงควรดำเนินการทางกฎหมายกับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ถูกตรวจพบสารตกค้าง          
ที่เป็นสารห้ามใช้ตามกฎหมายหรือสารตกค้างเกินเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนดให้เข้มงวดมากขึ้น โดยเพ่ิม              
ความเข้มแข็งในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม                 
สารตกค้างในวัตถุดิบอาหาร ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้กฎหมายดังกล่าว 

7. กรมประมงควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
สารตกค้างในสังกัดกรมประมง เพื่อให้ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามระยะเวลาที่แจ้งไว้แก่
ประเทศคู่ค้าและเป็นไปตามกรอบเวลาที่กรมประมงกำหนด 

8. กรมประมงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องปฏิบัติการในสังกัดกรมประมงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ พ.ศ. 2565-2569  และจัดทำห้องปฏิบัติการอ้างอิงของกรมประมงในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม 
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการรายงานผลการทดสอบที่ผิดพลาด และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน              
การตัดสินข้อโต้แย้งเมื่อเกิดความแตกต่างของผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทัง้พัฒนาวิธีวิเคราะห์
เพ่ือรองรับการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างชนิดใหม่ที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ได้แก่ Nifursol (DNSH) 

9. กรมประมงควรแก้ไขกรอบกฎหมายของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และจัดทำ
กฎหมายลำดับรองเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการสืบหาสาเหตุกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ           
ด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับสัตว์น้ำทุกชนิดที่เป็นอาหารมนุษย์ เช่น การตรวจพบสารตกค้างในสัตว์น้ำ
ชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สัตว์น้ำควบคุม การเรียกคืนสินค้าที่มีการตรวจพบสารตกค้างและจำหน่ายออกสู่ตลาดแล้ว 
การให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการกัก ยึด อายัดและทำลายสัตว์น้ำภายในฟาร์มที่ตรวจพบสารตกค้าง และการให้
เกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเมื่อผลการสืบหาสาเหตุยืนยันการตรวจพบสารตกค้าง เนื่องจากพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ยังไมค่รอบคลุมประเด็นดังกล่าวสำหรับสัตว์น้ำควบคุมและ
สัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุกรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก ตามความจำเป็นของกรมประมง  
ทำให้เจ้าหน้าที่กรมประมงจาก 13 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสืบหาสาเหตุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีวิธีรวบรวมหลักฐานที่เป็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งในกรณีที่ได้รับผลการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำเกินเกณฑ์จากห้องปฏิบัติการที่กรมประมงกำหนด และกรณีที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้ประกอบการ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและประเทศผู้นำเข้า ซึ่งก่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นกลาง 
โปร่งใสและเป็นธรรมต่อฟาร์มของเกษตรกรที่ต้องสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารตกค้างในผลิตภัณฑ์            
สัตว์น้ำ เนื่องจากแหล่งที่มาของสารตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสามารถเกิดได้จากขั้นตอนต่าง ๆ ในห่วงโซ่           
การผลิตที่นอกเหนือจากขั้นตอนการผลิตสัตว์น้ำในระดับฟาร์ม  

หลักฐานที่รวบรวมจากการสืบหาสาเหตุทำให้กรมประมงมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ชัดเจน
และเพียงพอในการดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           
เช่น การพักใช้ การเพิกถอน หรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับยาสัตว์และสารเคมีที่ห้ามใช้ใน                    
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และทำให้กรมประมงมีหลักฐานเพื่อชี้แจงมาตรการของประเทศไทยในการตรวจสอบ
ย้อนกลับในระดับฟาร์มและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมความปลอดภัยอาหารของไทยให้แก่ประเทศ
ผู้นำเข้ากรณีที่สินค้าประมงส่งออกของไทยถูกปฏิเสธการนำเข้าเนื่องจากถูกตรวจพบสารตกค้าง  

ในอนาคต กรมประมงสามารถนำข้อมูลเชิงลึกจากรายงานผลการสืบหาสาเหตุตามคู ่มือ            
การปฎิบัติงานนี้ไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมการใช้ยาสัตว์และสารเคมีของเกษตรกร              
ผู ้เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ เพื ่อกำหนดเป็นแนวทางและนโยบายในการแก้ไขปัญหาสารตกค้างในอุตสาหกรรม           
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระดับประเทศต่อไป 

 
คำขอบคุณ 

 
ผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณรองอธิบดีกรมประมง (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง) ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (นายพุทธ ส่องแสงจินดา) ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 
การตรวจประเมินฟาร์มและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ได้กรุณาผลักดันและร่วมให้ข้อคิดเห็น               
ในการจัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ให้เป็นผลสำเร็จ  รวมถึงคณะกรรมการวิชาการของกองพัฒนา
ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้นที่ได้กรุณาให้คำแนะนำที่มีประโยชน์               
ในการปรับปรุงเอกสารวิชาการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ข 
ผลการดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 พิจารณาข้อคิดเห็นและปรับปรุงร่างแนวทางการปฏิบัติงาน 

 
จากการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการสืบหาสาเหตุ               

กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพ่ือ               
การส่งออก สามารถสรุปข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562 และการดำเนินการ
ปรับปรุงร่างแนวทางการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 5 มกราคม 2563 ไดด้ังแสดงในตารางที่ ข 

ตารางท่ี ข  การดำเนินการปรับปรุงร่างแนวทางการปฏิบัติงานตามข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              
ในขั้นตอนที่ 4 ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

ข้อคิดเห็นของหน่วยงาน (ณ วันที่ 15 ธ.ค. 62) การดำเนินการ (ณ วันที่ 5 ม.ค. 63) 

1. Flowchart A: กระบวนการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ 

1) กรณีตรวจไม่พบสารตกค้างเกินเกณฑ์ ไม่ควร
ให้ดำเนินการต่อไปใน Flowcharts B, C และ 
D เพื่อสืบหาสาเหตุ เนื่องจากการสืบหาสาเหตุ
ควรเป็นการดำเนนิการเมื่อพบสารตกค้าง        
เกินเกณฑ์เท่านั้น  

ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของหน่วยงาน 

2) กรณีที่ห้องปฏิบัติการของ กตส. ตรวจยืนยัน
พบสารตกค้างเกินเกณฑ์ ควรแจ้ง กพช./กพจ. 
และศูนย์ฯ พร้อมกัน เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว           
ในการดำเนินการสืบหาสาเหตุ  

คงขั้นตอนการรายงานผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ไว้
ตามเดิม และกำหนดเป็นกรอบระยะเวลาแทน  
เหตุผล: เนื่องจากเป็นการดำเนินการต่างกอง ห้องปฏิบัติการ
ของ กตส. จึงจำเป็นต้องรายงานผ่านส่วนกลาง เพื่อแจ้งให้กอง
ที ่ร ับผ ิดชอบหลักทราบภายใน 2 วันทำการ จากนั ้นกอง             
ที่รับผิดชอบหลักจะจัดทำหนังสือสั่งการ ภายใน 2 วันทำการ 
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเข้าสืบหาสาเหตุ 

3) ควรกำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดส่ง
ตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการที่รบัผดิชอบกรณี
ห้องปฏิบัติการตั้งอยู่นอกพื้นที่จงัหวัดของ
ศูนย์ฯ เนื่องจากห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
บางแห่งมีกำหนดวันรับตวัอย่าง 

ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของหน่วยงาน 

4) ควรระบุเพิ่มเติมกรณีพบสารตกค้างเกินเกณฑ์
ว่าให้ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบแจ้งศูนย์ฯ  
ทราบโดยตรง เพื่อศูนย์ฯ จะไดแ้จ้งเกษตรกร
ระงับการจับกุ้งทะเลจำหน่ายหากพบ                
สารตกค้างเกินเกณฑ์ในรอบการผลิตดังกลา่ว 

คงขั้นตอนการรายงานผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ไว้
ตามเดิม และกำหนดเป็นกรอบระยะเวลาแทน  
เหตุผล: ตามกลไกการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
เกินเกณฑ์ของ กพช. ได้กำหนดให้ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
ต้องรายงานผลให้ส่วนกลางทราบโดยตรงก่อน ภายใน 2 วันทำการ 
จากนั ้น กพช. จะจัดทำหนังสือสั ่งการ ภายใน 2 วันทำการ
เพื่อให้ศูนย์ฯ เข้าสืบหาสาเหตุ 



128 
 

ตารางท่ี ข (ต่อ) 

ข้อคิดเห็นของหน่วยงาน (ณ วันที่ 15 ธ.ค. 62) การดำเนินการ (ณ วันที่ 5 ม.ค. 63) 

1. Flowchart A: กระบวนการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ (ต่อ) 

5) หากห้องปฏิบัติการของ กตส. หรือ
ห้องปฏิบัติการภายนอกไมส่ามารถดำเนินการ
ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 10 วันทำการนบัจากวนัที่รับตัวอย่าง 
ควรแจ้งให้ศูนย์ฯ ทราบ โดยผ่าน กพช./กพจ. 

ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของหน่วยงาน 

6) ห้องปฏิบัติการของ ศพจ. ขอนแก่น             
ไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาใน           
การจัดส่งตัวอย่างจากศูนยฯ์ ไปห้องปฏิบัติการ             
ที่รับผิดชอบที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่จังหวัดภายใน             
7 วันทำการได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่อง
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์และจำนวนตู้แช่แข็ง  
ที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณตัวอยา่ง                    
ซึ่งห้องปฏิบัติการของ ศพจ. ขอนแก่น            
ได้กำหนดวนัรับตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง 
ในช่วงวนัที่ 1-7 ของทุกเดือน 

คงกรอบระยะเวลาในการจัดส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการที่อยู่
นอกพื้นที่จังหวัดของศูนย์ฯ ไว้ที่ 7 วันทำการ 
เหตุผล:  
1. ศ ูนย์ฯ และห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ไม่ม ีข ้อขัดข้องใน                  
การดำเนินการตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว  
2. ห้องปฏิบัติการของ ศพจ. ขอนแก่น เป็นห้องปฏิบัติการที่อยู่
ในแผนพัฒนาห้องปฏิบัติการในสังกัดกรมประมงเพื ่อเพิ่ม                  
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ พ.ศ. 2565-
2569 จึงเป็นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในความสำคัญลำดับแรกของ
กรมประมงหากโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตามแผนดังกล่าว
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งจะทำให้มีเครื ่องมือหลักและ              
ตู้แช่แข็งเพียงพอต่อปริมาณตัวอย่างมากข้ึนในอนาคต  

7) ห้องปฏิบัติการของ ศพจ. ขอนแก่น                  
ไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาใน            
การออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ภายใน 
10 วันทำการ นบัจากวนัที่รับตวัอย่างได้ 
เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเครื่องมือ บุคลากร 
และจำนวนตวัอย่างที่ต้องตรวจวิเคราะห์ต่อ
เดือนมีปริมาณมาก จึงขอเสนอให้แก้ไขจาก 
“10 วันทำการ” เป็น “18 วันทำการ” โดย
ห้องปฏิบัติการของ ศพจ. ขอนแก่น มีกรอบ
ระยะเวลาในการออกรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ GAP ปลานลิ ภายใน 15 วันทำการ 
และกิจกรรม RMP ภายใน 10 วันทำการ  

คงกรอบระยะเวลาในการออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
(Turn-around time) ไว ้ท ี ่  10 ว ันทำการ  นับจากวันที ่รับ
ตัวอย่าง 
เหตุผล:  
1. กรอบระยะเวลาด ังกล ่าวเป ็นกรอบเวลามาตรฐาน                          
ที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 สามารถปฏ ิบ ัต ิ ได ้  และเป ็นกรอบเวลา             
ท ี ่ประเทศไทยได ้แจ ้งให ้ Federal Veterinary Office ของ
สหภาพยุโรปทราบ ว ่าประเทศไทยมี Turn-around time               
ที่ 10 วันทำการ 

2. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนี้ อาจถูกนำไปใช้ในการชี้แจง
มาตรการควบคุมระบบความปลอดภัยอาหารของไทยให้
ประเทศคู่ค้าที่สำคัญทราบกรณีตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ 
จึงจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของกรมประมงเมื่อเอกสาร
ถูกเผยแพร่ 
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ตารางท่ี ข (ต่อ) 

ข้อคิดเห็นของหน่วยงาน (ณ วันที่ 15 ธ.ค. 62) การดำเนินการ (ณ วันที่ 5 ม.ค. 63) 

1. Flowchart A: กระบวนการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ (ต่อ) 

 3. ห้องปฏิบัติการของ ศพจ. ขอนแก่น เป็นห้องปฏิบัติการที่อยู่
ในแผนพัฒนาห้องปฏิบัติการในสังกัดกรมประมงเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ พ.ศ. 2565-
2569 จึงเป็นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในความสำคัญลำดับแรกของ
กรมประมงหากโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตามแผนดังกล่าว
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งจะทำให้มีเครื ่องมือหลักและ
บุคลากรเพียงพอต่อปริมาณตัวอย่างมากขึ้นในอนาคต และ
ห้องปฏิบัติการจะสามารถลด Turn-around time ให้อยู่ภายใน
กรอบเวลา 10 วันทำการ เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานระบบ
คุณภาพ ISO/IEC 17025 ต่อไป 

8) Chloramphenicol, Nitrofurans และ 
Malachite Green เป็นยาปฏชิวีนะและ
สารเคมีที่ไม่อนุญาตให้พบการปนเปื้อน              
ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 299 ลงวนัที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549 
จึงควรแยกชนิดสารดังกลา่วออกจากกลุ่มที่ 
“พบเกินเกณฑ์” โดยให้แยกไปอีกสายคือ          
กลุ่มที่ “พบยาและสารเคมีต้องห้าม”  

ค ง ก า ร ต ร ว จ พ บสา ร ต ก ค ้ า ง ชน ิ ด  Chloramphenicol, 
Nitrofurans และ Malachite Green ไว้ในกลุ ่มที ่ “พบเกิน
เกณฑ์” 
เหตุผล: คำว่า “พบเกินเกณฑ์” ในเอกสารฉบับนี้มีความหมาย
ครอบคลุม 2 กรณี คือ  
(1) พบปริมาณสารตกค้างเกินค่า Maximum Residue Limit 
(MRL) สำหรับสารที่อนุญาตให้ใช้   
(2) พบปร ิมาณสารตกค ้ า ง เก ินค ่ า  Minimum Required 
Performance Limit (MRPL) สำหรับสารต้องห้าม 
ดังนั้น กรณีที่ห้องปฏิบัติการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์              
ทั้งสารที่อนุญาตให้ใช้และสารต้องห้าม จะมีขั้นตอนในการแจ้ง
รายงานผลการตรวจพบสารเกินเกณฑ์ให้กองที่รับผิดชอบหลัก
ทราบในรูปแบบเดียวกัน 

9) ควรแจ้งสำนักงานประมงจงัหวัดและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อเฝ้าระวังและออก
ตรวจสอบร้านคา้ปัจจยัการผลิต เนื่องจาก          
ผู้ที่กระทำความผิดจะมีบทลงโทษทางปกครอง 
และกรณีที่ตรวจพบการปนเปื้อนของยาและ
สารเคมีในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จะมโีทษ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

 

 

 

แก้ไขโดยเพิ ่มเติมขั ้นตอนสุดท้ายใน Flowchart A กรณีพบ 
สารเกินเกณฑ์ว่าให้ กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งสำนักงาน
ประมงจังหวัดให้ทราบ ภายใน 2 วันทำการ เพื ่อเฝ้าระวัง              
การจำหน่ายและวิธีใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ 
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ตารางท่ี ข (ต่อ) 

ข้อคิดเห็นของหน่วยงาน (ณ วันที่ 15 ธ.ค. 62) การดำเนินการ (ณ วันที่ 5 ม.ค. 63) 

2. Flowcharts B, C, D และ E:  กระบวนการสืบหาสาเหตุ 

10) ควรระบุให้ชัดเจนว่าให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
เข้าสืบหาสาเหตุเมื่อตรวจพบยาสัตว์และ
สารเคมีที่ไม่อนุญาตให้ใช้ กรณีเกินเกณฑ์
หรือกรณีไม่เกินเกณฑ์ หรือให้เข้าสืบหา
สาเหตุทั้ง 2 กรณี 

แก้ไขโดยระบุให้ชัดเจนว่าจากขั้นตอนสุดท้ายของ Flowchart 
A เมื ่อศูนย์ฯ ได้รับแจ้งผลวิเคราะห์สารตกค้างเกินเกณฑ์ใน
ตัวอย่างสัตว์น้ำ ให้ดำเนินการสืบหาสาเหตุแยกตามประเภท
ของสาร ซึ ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ประเภทสาร                
ที่อนุญาต/สารที่ไม่อยู่ในรายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย และ 
(2) สารห้ามใช้ตามกฎหมาย 

11) กรณีฟาร์มถูกตรวจพบสารทีไ่มอ่นุญาตให้ใช้ 
ควรระบุข้อความสำคัญเพิ่มเติมว่าพบสูงกว่า
ค่า MRL/MRPL  

แก้ไขโดยระบุค่า MRL/MRPL เพิ่มเติมในตารางเกณฑ์ตัดสินค่า
ปริมาณยาและสารเคมีตกค้างสูงสุดในเนื้อสัตว์น้ำสำหรับผู้ตรวจ
ประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมงใน
ภาคผนวกของคู่มือการปฏิบัติงาน 

12) ควรกำหนดกรอบระยะเวลาใน                   
การดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เนื่องจาก
เกษตรกรที่เป็นเจ้าของฟาร์มบางราย                   
มีภูมิลำเนาอยูน่อกพื้นที่จังหวัด                      
จึงจำเปน็ต้องทำการนัดล่วงหนา้ 

แก้ไขโดยกำหนดกรอบระยะเวลาในขั้นตอนของการแจ้งผลของ
สารตกค้างเกินเกณฑ์ให้เกษตรกรทราบและการเข้าสืบหาสาเหตุ
ที่ฟาร์มจนถึงการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำและตัวอย่างปัจจัยการผลิต 
รวมให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ 

13) ขอให้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับแจ้งเกษตรกร
ว่าไม่ได ้ร ับการรับรอง หรือถูกเพิกถอน              
การรับรอง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เพิ่มเติมการจัดทำแบบฟอร์มสำหรับแจ้งเกษตรกรในภาคผนวก
ของคู่มือการปฏิบัติงานแล้ว 

14) กรณีพบสารห้ามใช้ตามกฎหมาย ควรแจ้ง
สำนักงานประมงจงัหวัดเข้าร่วมชี้แจงด้วย 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานส่งเสริมและ           
ให้ความรู้ในการขอรับการรับรองมาตรฐาน 
และควรให้สำนักงานประมงจังหวัดมี            
ส่วนร่วมในการเข้าสบืหาสาเหตุ              
เพื่อป้องปรามร้านคา้ปัจจัยการผลิต 
พนักงานขายตรง ตลอดจนให้มีบทลงโทษ
ทางปกครองด้วย 

คงไว้ตามเดิมโดยให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เป็นผู้เข้าสืบหาสาเหตุ 
เนื่องจากการสืบหาสาเหตุเป็นกระบวนการที่ต้องการความรวดเร็ว
ในการดำเนินการก่อนที ่หลักฐานภายในฟาร์มจะถูกทำลาย 
ดังนั้น การให้สำนักงานประมงจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบหา
สาเหตุด้วยอาจก่อให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องมีการนัดหมาย
ระหว่างหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม สำนักงานประมงจังหวัดจะ 
เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการเฝ้าระวังร้านค้าปัจจัยการผลิตใน 
Flowchart A กรณีที ่มีรายงานการตรวจพบสารต้องห้ามใน
พื ้นที ่จังหวัดนั ้น ๆ และสำนักงานประมงจังหวัดได้เข้ามามี             
ส่วนร่วมในการเข้าตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิตที่ต้องสงสัย
ในพื้นที่ร่วมกับ กรป. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสของแหล่ง
จำหน่ายจากรายงานผลการสืบหาสาเหตุ  
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ตารางท่ี ข (ต่อ) 

ข้อคิดเห็นของหน่วยงาน (ณ วันที่ 15 ธ.ค. 62) การดำเนินการ (ณ วันที่ 5 ม.ค. 63) 

2. Flowcharts B, C, D และ E:  กระบวนการสืบหาสาเหตุ (ต่อ) 

15) กรมประมงมีมาตรการจัดการอย่างไรกับ 
สัตว์น้ำที่ตรวจพบสารตกค้างที่เป็นสารห้ามใช้
ตามกฎหมายเพื่อไม่ให้ไปสู่ผูบ้รโิภค 

หากเกษตรกรถูกตรวจพบสารตกค้างท ี ่ เป ็นสารห ้ามใช้              
ตามกฎหมาย เกษตรกรจะถูกเพิกถอนการรับรอง และถ้าสัตว์น้ำ        
ที ่ม ีการตกค้างของสารห้ามใช้ตามกฎหมายได้ถูกจำหน่าย               
ไปแล้ว เกษตรกรจำเป็นต้องเรียกคืนผลิตผลที ่มีสารตกค้าง              
ในรอบการผลิตนั ้นจากผู ้รับซื ้อโดยไม่ล่าช้า และต้องแสดง
หลักฐานการเรียกคืนสินค้าในรอบการผลิตที ่ตรวจพบสาร
ตกค้างให้กรมประมงพิจารณาถ้าเกษตรกรประสงค์จะยื่นคำ
ขอรับการรับรองกับกรมประมงอีกครั้ง โดยต้องเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ถูกเพิกถอน  

16) กรณีตรวจพบยาสัตว์และสารเคมี                 
ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ตกค้างเกินมาตรฐาน              
ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน์้ำทีไ่ด้รบัการรับรอง
มาตรฐาน ยังไม่มีมาตรการดำเนินการกับ
สัตว์นำ้อย่างชัดเจน 

ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 กองกฎหมายแจ้ง
ว่าเจ้าหน้าที ่ไม่มีอำนาจยึดหรืออายัดสัตว์น้ำที ่ถูกตรวจพบ             
สารตกค้าง หากเกษตรกรยังไม่จับสัตว์น้ำในรอบการผลิตที่ถูก
ตรวจพบสารตกค้างไปจำหน่าย เจ้าหน้าที่จะแจ้งไม่ให้เกษตรกร
จับสัตว์น้ำจนกว่าปริมาณสารตกค้างในสัตว์น้ำจะลดลงในระดับ
ต่ำกว่าค่า MRL โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปสุม่เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ
วิเคราะห์เป็นระยะ ๆ ส่วนกรณีที่เกษตรกรจับสัตว์น้ำในรอบ
การผลิตที่ตรวจพบสารตกค้างไปจำหน่ายแล้ว หากเป็นชนิดสาร
ห้ามใช้ตามกฎหมาย เกษตรกรจำเป็นต้องเร ียกคืนสินค้า
ดังกล่าวจากผู้รับซื้อโดยไม่ล่าช้า  

17) การดำเนินการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต
ที่ได้รับเบาะแสจากรายงานผลการสืบหา
สาเหตุ ไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลา
ในการดำเนินการได้  

แก้ไขโดยการตัดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบ
แหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิต รวมถึงร้านค้าออนไลน์ โดย กรป. 
ออก 

18) ขั้นตอนการโทรศัพท์แจ้งผลการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างเกินเกณฑ์ให้เกษตรกร
ทราบพร้อมนัดหมายการเข้าสืบหาสาเหตุ 
ควรกำหนดระยะเวลาภายใน 3 วันทำการ 
และขั้นตอนการทำหนังสือแจ้งเกษตรกร 
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทราบผลการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างเกินเกณฑ์ ควรกำหนด
ระยะเวลาภายใน 5 วันทำการ 

 

เน ื ่องจากการส ืบหาสาเหต ุ เป ็นกระบวนการท ี ่ต ้องการ                
ความรวดเร็วในการดำเนินการก่อนที่หลักฐานภายในฟาร์มจะ
ถูกทำลาย ขั้นตอนการแจ้งเกษตรกรจนถึงขั้นตอนการเข้าสืบหา
สาเหตุภายในฟาร์มพร้อมสุ่มตัวอย่าง ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในกรอบระยะเวลารวม 5 วันทำการ 
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ตารางท่ี ข (ต่อ) 

ข้อคิดเห็นของหน่วยงาน (ณ วันที่ 15 ธ.ค. 62) การดำเนินการ (ณ วันที่ 5 ม.ค. 63) 

2. Flowcharts B, C, D และ E:  กระบวนการสืบหาสาเหตุ (ต่อ) 

19) กรณีตรวจพบยาสัตว์และสารตกค้างที่ไม่
อนุญาตให้ใช้ เจ้าหน้าที่ควรเข้าสืบหาสาเหตุ
อย่างรวดเร็ว และควรคำนึงถึงวา่การแจ้ง
ทางโทรศัพท์ก่อนการแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษร จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรทำลาย
หลักฐาน ทั้งนี้ การไม่ให้การรับรอง หรือการ
เพิกถอนการรับรองยังไม่ใช่วิธีการที่จะ
แก้ปัญหาการใช้สารอันตรายโดยเกษตรกร 

การตรวจกรณีพิเศษหรือการสืบหาสาเหตุ แม้จะระบุเป็น
หลักเกณฑ์ไว้ว่าเจ้าหน้าที่อาจดำเนินการโดยไม่แจ้งให้เกษตรกร
ทราบล่วงหน้า แต่การเดินทางไปที ่ฟาร์มโดยไม่นัดหมาย
ล่วงหน้า มักไม่พบเกษตรกร ทำให้เสียเวลาและงบประมาณใน
การเดินทาง  ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้า
ฟาร์ม โดยจัดทำหนังสือแจ้งเกษตรกรเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ถือไปยื่นให้เกษตรกรในวันที่เข้าสืบหาสาเหตุ ซึ่งความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัตินับจากเวลาที่โทรนัดหมายจนถึงเวลาที่เข้าฟาร์ม
จริง คือ ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง  ส่วนประเด็นเรื่อง
ลงโทษเกษตรกรที่ถูกตรวจพบสารตกค้างในสัตว์น้ำด้วยการพักใช้
หรือเพิกถอนเป็นการดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ 
กมป. ซึ่งเป็นการลงโทษที่ปลายทาง การแก้ไขปัญหาสารตกค้าง
จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย  

20) ระหว่างการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตวน์้ำใน
ขั้นตอนของการสืบหาสาเหตุ ควรมี
ข้อกำหนดชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้เกษตรกร
จับสัตวน์้ำ 

ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของหน่วยงาน 

21) เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบประวัตกิารเลี้ยงและ
ประวัติการให้ยาก่อนการสุ่มตัวอย่าง             
หากพบว่าอยู่ระหว่างการให้ยา ไม่ควรสุ่ม
ตัวอย่างดังกลา่วแต่ควรสุ่มตัวอย่างหลังระยะ
หยุดยา 

ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม หาก
เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่มีทะเบียน โดยที่ปัจจัยการผลิต
นั้นไม่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียน เกษตรกรมักไม่แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการสุ ่มตัวอย่าง รวมทั้งไม่มีการบันทึก
ประวัติการใช้และไม่ทราบว่าปัจจัยการผลิตดังกล่าวมีส่วนผสม
ของยาชนิดใด ซึ่งเกษตรกรมักจะยอมรับว่ามีการใช้ปัจจัยการผลิต
ไม่มีทะเบียนเมื่อเจ้าหน้าที่พบหลักฐานบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว
ภายในฟาร์ม 

22) ควรระบุรายละเอียดของปัจจัยการผลิต           
ที่ต้องสุ่มเก็บในขั้นตอนของการสืบหาสาเหตุ 

แก้ไขโดยระบุให้ชัดเจนว่าให้เจ้าหน้าที่สุ่มเก็บปัจจัยการผลิตที่มี
ความเสี่ยงหรือปัจจัยการผลิตที่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่มี
ทะเบียน และระบุตัวอย่างปัจจัยการผลิต เช่น ยาปฏิชีวนะ 
จุลินทรีย์ พรีมิกซ์ สีน้ำเทียม และสมุนไพร เพิ่มเติม 
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ตารางท่ี ข (ต่อ) 

ข้อคิดเห็นของหน่วยงาน (ณ วันที่ 15 ธ.ค. 62) การดำเนินการ (ณ วันที่ 5 ม.ค. 63) 

2. Flowcharts B, C, D และ E:  กระบวนการสืบหาสาเหตุ (ต่อ) 

23) แนวทางการจัดส่งตวัอย่างปัจจยัการผลิต
เพื่อตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน กรณีอาหาร
สำเร็จรูป หากผลทดสอบในเบื้องต้นด้วย 
screening test  เปน็ positive สามารถส่ง
ตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปไปยนืยนัผลได้ที่ 
กพอ. ส่วนกรณีสารผสมล่วงหนา้ (พรีมิกซ์) 
ไม่สามารถส่งตรวจที่ กพอ. ได้ เนื่องจากมี
ข้อจำกัดในการจัดทำการตรวจสอบ             
ความใช้ได้ของวิธี เนื่องจากสารผสมล่วงหน้า
มีส่วนประกอบของเนื้อสารที่แตกต่างกัน 
และมีข้อจำกัดด้านเครื่องมือทดสอบ             
จึงควรส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบตัิการภายนอก  

ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของหน่วยงาน 

24) ควรกำหนดให้ชัดเจนในขั้นตอนของการส่ง
ตัวอย่างปัจจยัการผลิตไปยืนยนัการปนเปื้อน
ที่ กพอ./กพส. ว่าปัจจัยการผลติชนิดใด        
ควรส่งให้หน่วยงานใด 

เพิ่มเติมชนิดของปัจจัยการผลิตมีทะเบียนที่ กพอ. สามารถ
ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื ้อนในภาคผนวกของแนวทางการ
ปฏิบัติงานแล้ว ส่วนปัจจัยการผลิตประเภทยาสัตว์ที่มีทะเบียน
ให้จัดส่ง กพส. เพื่อตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน  

25) การเก็บตัวอย่างสัตวน์้ำใน Flowchart E 
หมายถึงเก็บจากบ่อเดิมหรือบ่อที่กำลังเลี้ยง
ปัจจุบนั 

แก้ไขโดยเพิ่มเติมข้อความให้ชัดเจนในขั้นตอนการสืบหาสาเหตุ
ว่าให้เจ้าหน้าที ่สุ ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำทันทีในบ่อที ่กำลังมี
กิจกรรมการเพาะเลี ้ยง อย่างน้อย 2 บ่อ กรณีที ่เกษตรกร           
พักฟาร์ม ให้เจ้าหน้าที่รายงานว่าจะเข้าสุ่มเก็บตัวอย่างอีกครั้ง
เมื่อใด  

26) หลังจากได้รับรายงานผลการสบืหาสาเหตุใน 
Flowchart E ซึ่งไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์
ว่าฟาร์มที่ต้องสงสัยเปน็แหล่งทีม่าของ            
สารตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตวน์้ำที่ตรวจพบใน
โรงงานหรือประเทศคู่ค้า เหตุใดจึงต้อง         
เฝ้าระวังสารตกค้างในฟาร์มดังกล่าว 3 รอบ         
การผลิต สามารถลดเปน็ 2 รอบการผลิตได้
หรือไม่ 

 

 

 

ไม่สามารถลดต่ำกว่า 3 รอบการผลิตได้ เนื่องจากเป็นมาตรการ
ที่ประเทศไทยแจ้ง FVO ของสหภาพยุโรปไว้ว่าจะมีการเฝ้าระวงั
ฟาร์มที่ต้องสงสัย 3 รอบการผลิต 
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ตารางท่ี ข (ต่อ) 

ข้อคิดเห็นของหน่วยงาน (ณ วันที่ 15 ธ.ค. 62) การดำเนินการ (ณ วันที่ 5 ม.ค. 63) 

2. Flowcharts B, C, D และ E:  กระบวนการสืบหาสาเหตุ (ต่อ) 

27) การให้ศูนย์ฯ เฝ้าระวังฟาร์มที่ตอ้งสงสัย      
3 รอบการผลิต ควรกำหนดแบบฟอร์มที่ใช้
ในการเฝ้าระวังและควรจัดสรรงบประมาณ
ในการดำเนินการ 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการเฝ้าระวังสารตกค้างในฟาร์มที่ต้องสงสัย 
คือ แบบรายการการตรวจประเมินตามมาตรฐานที ่ฟาร์ม
ดังกล่าวได้รับการรับรอง (checklist) โดยให้เจ้าหน้าที่กรอก
เฉพาะข้อกำหนดที ่เกี ่ยวข้องกับสารตกค้างและข้อกำหนด             
ที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้ปัจจัยการผลิต (ยา อาหารสัตว์ วัตถุ
อันตราย) เท่านั้น และจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณสำหรับ
กิจกรรมการสืบหาสาเหตุให้แก่หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้องใน
ปีงบประมาณถัดไป 

28) ปัญหาที่พบในการตรวจติดตามการแก้ไข
ปัญหาของฟาร์มที่ต้องสงสัย กรณีที่ได้รับ
แจ้งจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย            
มักเป็นรอบการผลิตทีผ่่านมานาน เช่น 1 ปี 
ซึ่งข้อมูลในการสืบหาสาเหตุเกษตรกรจะไม่
เก็บไว้ เช่น ชื่อทางการค้าของอาหารสัตว์นำ้ 
วันที่ผลิตอาหารสัตวน์้ำ รุน่การผลิตอาหาร
สัตว์นำ้ และปัจจัยการผลิตตา่ง ๆ ที่ใช้ใน
รอบการผลิตที่ตรวจพบสารตกค้าง จะไม่มี
ตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่เก็บไปตรวจยืนยัน          
สารปนเปื้อน จึงได้ข้อมูลจากการสอบถาม 
ในเบื้องต้นเท่านั้น 

หลักฐานที่รวบรวมจากการสืบหาสาเหตุเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินพักใช้หรือเพิกถอนการรับรอง จำเป็นต้องใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ ส่วนหลักฐานจากการสัมภาษณ์เกษตรกร 
อาจนำมาเป็นหลักฐานได้แต่ไม่มีน ้ำหนักมากนักเมื ่อต้อง
ดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากเกษตรกรสามารถโต้แย้งได้
ว่าถูกเจ้าหน้าที่บังคับ หลักฐานนั้นจะไม่สามารถนำมาใช้ได้   
การสืบหาสาเหตุจึงค่อนข้างมีปัญหาในการรวบรวมหลักฐาน
ย้อนหลัง ยกเว้นกรณีที่เจ้าหน้าที่พบสารตกค้างในรอบการผลิต
ที่เข้าสืบหาสาเหตุ จึงจะสามารถดำเนินการลงโทษเกษตรกรได้
ดังนั้น การเฝ้าระวัง 3 รอบการผลิตติดต่อกันในฟาร์มที่ไม่พบ
หลักฐานใด ๆ จากการสืบหาสาเหตุ จึงยังคงเป็นมาตรการ             
ที่จำเป็น  
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ภาคผนวก ค 
ผลการดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางเทคนิค 

 
จากการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการสืบหาสาเหตุ               

กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพ่ือ               
การส่งออก สรุปประเด็นสำคัญในการอภิปรายระหว่างการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางเทคนิคได้ ดังนี้ 

 1. เกณฑ์การตัดสินค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่พบในเนื้อสัตว์น้ำ  
- ควรเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานสำหรับชนิดสาร Nitroimidazoles และ Cepharosporins 

เนื่องจากเป็นสารห้ามใช้ตามกฎหมายในกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทกุ้งทะเล ตามาตรา 78 (4) 
แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และเป็นสารห้ามใช้ในสัตว์น้ำทุกประเภทตามระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2563  

- ควรระบุค่าปริมาณยาและสารตกค้างที่ใช้ตัดสินในการรับรองฟาร์มได้ในร่างแนวทาง          
การปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรระบุค่าปริมาณยา
และสารเคมีดังกล่าวในระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี
สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) โดยให้แนบเฉพาะชื ่อยาและสารเคมีที ่ห้ามใช้และที ่อนุญาตให้ใช้ใน              
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพ่ือป้องกนัเกษตรกรเข้าใจคลาดเคลื่อน  

 2. การสุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิต  
ควรให้เจ้าหน้าที ่ที ่เข้าสืบหาสาเหตุสุ ่มเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ พรีมิกซ์  ยา สีน้ำเทียม 

สมุนไพรหรือปัจจัยการผลิตที่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่มีการขึ้นทะเบียน  โดยให้ศูนย์ฯ ดำเนินการส่ง
ตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่มีความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อตรวจวิเคราะห์ กรณีที่เป็น
ตัวอย่างปัจจัยการผลิตมีทะเบียนซึ่งกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) และกองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ควรให้ศูนย์ฯ ส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการภายนอก              
ส่วนกรณีท่ีเป็นปัจจัยการผลิตไม่มีทะเบียนให้ศูนย์ฯ ส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการภายนอก หรือ กรป. 

3. ชนิดสารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำที่ควรตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการสืบหาสาเหตุ 
- ควรตัดกลุ ่มสาร Fluoroquinolones ออกจากชนิดสารที ่ต ้องตรวจตามความเสี ่ยงใน          

โรงเพาะฟักและอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องจากกลุ่มสาร Fluoroquinolones ไม่จัดเป็นยาสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้
ในลูกกุ้งและเป็นยาสัตว์ที่สามารถสลายได้เองเมื่อกุ้งที่เลี้ยงโตขึ้น จึงอาจเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดย             
ไม่จำเป็นในการสุ่มตรวจยาชนิดดังกล่าวหากกรมประมงมีงบประมาณจำกัด        

- ควรจัดลำดับความสำคัญของการตรวจชนิดสารตกค้างในลูกกุ้งและลูกปลาใหม่โดยเรียง
ตามลำดับดังนี้ Nitrofurans, Malachite green และ Chloramphenicol  

- ควรตัดรายการสารที่ควรตรวจตามความเสี่ยงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำออก โดยให้ระบุว่า 
“พิจารณาจากประวัติและความเสี่ยงของพ้ืนที่” แทน 
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4. อายุของตัวอย่างสัตว์น้ำ  
- ควรแก้ไขอายุของลูกกุ้งที่เหมาะสมในการสุ่มเก็บตัวอย่าง จาก “นับจาก PL 1 แล้วมีอายุ 

65 วันขึ้นไป (โดยอนุโลม) หรือ 10 วันก่อนจับจำหน่าย” เป็น “นับจาก PL 1 แล้วมีอายุ 75 วันขึ้นไป หรือ
ภายใน 10 วัน ก่อนจับจำหน่าย ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเลี้ยงของฟาร์ม” 

5. แหล่งอ้างอิงของชนิดสารที่ห้ามใช้ตามกฎหมาย 
ควรแก้ไขแหล่งอ้างอิงที่มาของชนิดสารที่ห้ามใช้ในกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ถูกตอ้ง 

โดยให้อ้างอิงวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และระบุหมายเลขข้อกำหนดที่อ้างอิงตามประกาศ เพื่อความ
ชัดเจน และกองกฎหมายได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอยู่ระหว่างจัดทำคู่มือตามกฎหมาย กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจพบยาและเคมีภัณฑ์ที่ห้ามใช้ในกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามมาตรา 78(4) แห่งพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

6. รายช่ือห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์และสารเคมี  
ควรเพิ่มตารางรายชื่อห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์และสารเคมีของกรมประมง 

หน่วยตรวจประเมิน และพ้ืนที่รับผิดชอบในการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

7. Flowchart A: กระบวนการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์และสารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ 
- ควรแก้ไขขั้นตอนการตรวจยืนยันตัวอย่าง สำหรับชนิดสาร Fluoroquinolones (FRQ) 

และ Chloramphenicol (CAP) ที่ตรวจด้วยวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) โดยให้
ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบส่งตัวอย่างไปตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติการของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
(กตส.) ได้โดยตรงเพื่อความรวดเร็วในการออกรายงานผลภายในระยะเวลาที ่กำหนด โดยห้องปฏิบัติการ                
ที่รับผิดชอบไม่จำเป็นต้องตรวจยืนยันตัวอย่างซ้ำด้วยวิธี ELISA ส่วนชนิดสาร Tetracyclines (TC), Oxolinic 
acid (OXO), Nitrofurans (NF), Malachite Green (MG) และ Leuco-malachite Green (LMG) ยังคงให้
ห ้องปฏิบัต ิการที ่ร ับผิดชอบตรวจยืนยันตัวอย่างเดิมซ้ำด้วยเทคนิค Liquid chromatography–mass 
spectrometry (LC-MS/MS) หรือ High-performance liquid chromatography (HPLC) ตามปกติ  

- ควรรวมขั้นตอนการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากฟาร์มและขั้นตอนการจัดส่งตัวอย่างไปยัง
ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบเข้าด้วยกัน และควบรวมระยะเวลาในการดำเนินการใหม่ เพื่อความสอดคล้อง
ในทางปฏิบัติ 

- ควรแก้ไขขั ้นตอนการแจ้งผลการวิเคราะห์สารตกค้างชนิด Organochlorine และ 
Polychlorinated biphenyls (PCBs) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในทางปฏิบัติ เนื่องจากการตรวจชนิดสาร
ดังกล่าว กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมตัวอย่างสัตว์น้ ำเพื่อส่งตรวจ
วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชน 

8. Flowchart B, C, D: กระบวนการสืบหาสาเหตุ  
- การแจ้งผลเกษตรกรและเข้าสืบหาสาเหตุ 

ควรแก้ไขขั้นตอนที่ 1.1 เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน โดยแยกขั้นตอน
ดังกล่าวออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ “การแจ้งผลเกษตรกร” และ “การเข้าสืบหาสาเหตุ” และให้ใช้ระยะเวลา
ดำเนินการทั้งสิ้นภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่ศูนย์ฯ ได้รับผลวิเคราะห์การตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ใน
ตัวอย่างสัตว์น้ำ 

 
 

https://essentialoil.wu.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/Immunologic-method.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Polychlorinated_biphenyl
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- การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตในขั้นตอนการสืบหาสาเหตุ 
ควรให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าสืบหาสาเหตุดำเนินการสุ่มเก็บสัตว์น้ำที่ครบระยะหยุดยา โดยใน

กรณีที่สัตว์น้ำที่เกษตรกรเพาะเลี้ยงยังคงเป็นสัตว์น้ำในรอบการผลิตเดิมที่ถูกตรวจพบสารตกค้าง ให้สุ่มเก็บ
ตัวอย่างสัตว์น้ำจากบ่อเดิม ส่วนกรณีที่สัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงเป็นสัตว์น้ำในรอบการผลิตใหม่ ให้สุ่มเก็บตัวอย่าง
สัตว์น้ำจากบ่อใดก็ได้ อย่างน้อย 2 บ่อ แต่หากยังไม่พ้นระยะหยุดยา ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเกษตรกรเลี้ยงต่อจนครบ
ระยะหยุดยาแล้วจึงเข้าสุ่มตัวอย่าง และให้แจ้งเกษตรกรว่าหากมีการจับฉุกเฉินก่อนครบระยะหยุดยา โดยไม่มี
ผลตรวจวิเคราะห์ยืนยันว่าปราศจากสารตกค้าง เกษตรกรจะถูกเพิกถอนใบรับรอง  ส่วนกรณีที่เกษตรกร             
พักฟาร์มหรือไม่มีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ระบุในรายงานผลการสืบหาสาเหตุ ว่าจะเข้าสุ่มตัวอย่าง          
ในรอบการผลิตถัดไปเมื่อใด (ระบุเดือน) 

นอกจากนี้ กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์จาก Flowchart A พบสารตกค้างที่อนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกินเกณฑ์มาตรฐาน ควรให้ศูนย์ฯ สุ่มเก็บตัวอย่างทั้งสัตว์น้ำและ
ปัจจัยการผลิตที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและไม่มีทะเบียน โดยให้ศูนย์ฯ ทดสอบการปนเปื้อนในปัจจัยการผลิต
ด้วย screening test ในเบื้องต้นก่อน อย่างไรก็ตาม กรณีพบสารตกค้างที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ          
เกินเกณฑ์มาตรฐาน ควรให้ศูนย์ฯ สุ่มเก็บเฉพาะตัวอย่างปัจจัยการผลิต โดยไม่ต้องสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ 

- การตรวจสารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิตในขั้นตอนการสืบหาสาเหตุ 
ควรระบุชนิดของปัจจัยการผลิตที่ต้องสุ่มเก็บตัวอย่างเมื่อตรวจพบยาและสารเคมีตกค้าง

เกินเกณฑ์ ดังนี้ “จุลินทรีย์ พรีมิกซ์ ยา สีน้ำเทียม สมุนไพร และปัจจัยการผลิตที่ไม่มีการขึ้นทะเบียน” โดยควร
ให้ศูนย์ฯ ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจวิเคราะห์ และกรมประมงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมสำหรับการตรวจปัจจัยการผลิตไม่มีทะเบียนในกิจกรรมการสืบหาสาเหตุดังกล่าว 

- การตรวจสารตกค้างสัตว์น้ำในขั้นตอนการสืบหาสาเหตุ 
ควรให้ศูนย์ฯ ส่งตัวอย่างสัตว์น้ำที่สุ่มในขั้นตอนที่ 1.1 ไปตรวจสารในกลุ่ม FRQ ที่ กตส. 

ภายใน 1 วันทำการ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปดำเนินการตาม Flowchart A1 อีกครั้ง เพ่ือลดระยะเวลาที่ใช้ใน
การดำเนินการสำหรับขั้นตอนดังกล่าว จาก “30 วันทำการ” เป็น “10 วันทำการ” ส่วนสารชนิดอื่น ควรให้
ศูนย์ฯ ส่งไปตรวจวิเคราะห์สารตกค้างที่ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบตามปกติ 

9. บทลงโทษเมื่อพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในขั้นตอนการสืบหาสาเหตุ 
ที่ประชุมอภิปรายความเหมาะสมของบทลงโทษกรณีที่พบสารตกค้างซึ่ งเป็นสารที่ไม่อยู่ใน

รายการสารห้ามใช้ตามกฎหมายเกินเกณฑ์ในขั้นตอนการสืบหาสาเหตุ โดยเกษตรกรที่มีใบรับรองจะได้รับ
บทลงโทษเบากว่าเกษตรกรที่ไม่มีใบรับรอง กล่าวคือ เกษตรกรที่ไม่มีใบรับรองซึ่งมายื่นขอการรับรองครั้งแรก 
หรือยื่นขอการรับรองใหม่หลังใบรับรองเดิมหมดอายุจะต้องรอครบ 180 วันนับจากวันที่ออกรายงานผล              
การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างก่อนจึงจะสามารถยื่นคำขอรับการรับรองได้อีกครั้ง ในขณะที่เกษตรกรที่มี
ใบรับรองจะถูกพักใช้การรับรองซึ่งมีระยะเวลาพักใช้อย่างน้อย 60 วัน โดยเลขานุการเห็นควรให้คงบทลงโทษ
ไว้ตามเดิมสำหรับเกษตรกรที่ยื่นขอครั้งแรกหรือยื่นขอใหม่ซึ่งถูกตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในขั้นตอนของ
การสืบหาสาเหตุ เพื่อเป็นการคัดกรองเกษตรกรที่มีความตั้งใจรักษาระบบการผลิตสัตว์น้ำให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอย่างแท้จริงสำหรับกรณียื่นขอครั้งแรก และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่ เกษตรกรที่มาต่อ
อายุตรงเวลาได้รับสิทธิ์มากกว่าผู้ที่มาต่ออายุหลังจากที่ใบรับรองหมดอายุแล้วซึ่งแสดงถึงความไม่ใส่ใจของ
เกษตรกรสำหรับกรณียื่นขอใหม่  
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ภาคผนวก ง 
ผลการดำเนินการในขั้นตอนที่ 6 ประสานข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมประมง 

 
จากการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 6 ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการสืบหาสาเหตุ               

กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพ่ือ               
การส่งออก สามารถสรุปข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมประมง  ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 และ            
การดำเนินการปรับปรุงร่างแนวทางการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ดังแสดงในตารางที่ ง 

ตารางท่ี ง  สรุปข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมประมงและการปรับปรุงร่างคู่มือการปฏิบัติงาน        
ในขั้นตอนที่ 6 ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

ข้อคิดเห็นของหน่วยงาน (ณ วันที่ 20 เม.ย. 63) การดำเนินการ (ณ วันที่ 10 พ.ค. 63) 

1. Flowchart A3 

ควรปร ับระยะเวลาการตรวจว ิ เคราะห ์โดย 
ห้องปฏิบัต ิการของ กตส. เป ็น 10 ว ันทำการ 
หลังจากได้รับตัวอย่าง โดยไม่รวมกับระยะเวลาใน
การรายงานผลให้ กพช./กพจ. เพื่อความชัดเจน
ตามที่ระบุใน Flowcharts A1 และ A2 

ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของหน่วยงาน 

2. Flowchart B  

1) ควรระบุความแตกต่างระหว่างสารที่ไม่อนุญาต
และสารที่หา้มใช้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน 
 

1) แก ้ไขชน ิดสารห้ามใช ้ตามกฎหมายใน Flowchart B 
สำหรับสัตว์น้ำอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สัตว์น้ำควบคุม ดังนี้  
“- ประกาศ สธ. 

       NF/MG/CAP” 

2) ขั้นตอนที่ 2.1 เหตุผลที่เข้าสบืหาสาเหตุ ที่ระบุ
ว่าไม่ต้องสุ่มเก็บตวัอย่างสตัว์นำ้ เนื่องจากพบสาร
ห้ามใช้ที่ไม่สามารถสลายได้ เห็นควรตัดคำว่า         
"ไม่สามารถสลายได้" ออก  

2) แก้ไขโดยตัดคำว่า “...ที่ไม่สามารถสลายได้” ออก ดังนี้  
“ไม่ต้องสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ เนื่องจากพบสารห้ามใช้ที่ไม่
สามารถสลายได้” 

3) การตรวจปัจจัยการผลิต ด้วย screening test 
แล้วแจ้งยุติกระบวนการรับรองทันทีดไูม่เหมาะสม 
ควรมีวิธีการพิสูจน์ยนืยัน โดยเทคนิค 
Confirmation ก่อน 
 

3) คงขั้นตอนเรื่องการยุติกระบวนการรับรองไว้โดยแก้ไข
ข้อความเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากข้ึน ดังนี้  
“ยุติกระบวนการรับรอง กรณีพบสารห้ามใช้ เนื่องจากพบ
สารห้ามใช้ตกค้างในสัตว์น้ำ”  

- เหตุผล: เนื ่องจากการยุติกระบวนการรับรองมีสาเหตุ            
มาจากการที่ฟาร์มถูกตรวจพบการตกค้างของสารห้ามใช้
ตามกฎหมายในเนื ้อส ัตว ์น ้ำ ซ ึ ่งเป ็นข้อบกพร่องตาม
ข้อกำหนดหลักของมาตรฐาน GAP ที่ส่งผลกระทบร้ายแรง
ต่ออุตสาหกรรมสัตว์น้ำและความปลอดภัยของผู้บริโภค     
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ตารางท่ี ง (ต่อ) 

ข้อคิดเห็นของหน่วยงาน (ณ วันที่ 20 เม.ย. 63) การดำเนินการ (ณ วันที่ 10 พ.ค. 63) 

2. Flowchart B (ต่อ) 

 ส ่วนการส ุ ่มป ัจจ ัยการผล ิตเพ ื ่อตรวจว ิ เคราะห์                   
สารปนเปื้อนนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบหา
สาเหตุของสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการกำกับและ
เฝ้าระวังการใช้ปัจจัยการผลิตดังกล่าวในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ในการตรวจยืนยันสารปนเปื้อนในปัจจัยการผลิต 
ได้เพิ่มเติมข้อความในขั้นตอนที่ 2.3 เพื่อให้ครอบคลุมการ
ตรวจยืนยันปัจจัยการผลิตไม่มีทะเบียน ดังนี้ 

   ส่งตัวอย่างปัจจยัการผลิตมทีะเบียนให้ กพอ./กพส./
Lab ภายนอก เพื่อตรวจการปนเปื้อน   

 ส่งตัวอย่างปัจจัยการผลติไม่มีทะเบียนให้ กรป./Lab 
ภายนอก ตรวจการปนเปื้อน 

4) ระยะเวลาส่งตัวอย่างจากการ Investigation  
ที่ส่งให้ Lab กตส. ภายใน 1 วันทำการ สามารถ
ดำเนินการได้ใช่หรือไม ่

4) ได้ดำเนนิการแก้ไข จาก “ภายใน 1 วันทำการ” เป็น 
“ภายใน 7 วันทำการ” แล้ว 

5) ควรมีการอธิบายเพิ่มเติมถึงความหมายของ   
คำว่า "สารที่ไม่อนญุาต" ในส่วนหมายเหตุ 
เนื่องจากการจัดกลุ่มสารที่อนุญาต/ไม่อนญุาต 
เป็นกลุ่มเดียวกัน ทำให้เข้าใจว่า เกษตรกรสามารถ
ใช้สารทีไ่ม่อนุญาตในการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ำได้ 

6) ในขั้นตอนที่ 1.1 การสุ่มตัวอย่างสัตวน์้ำ    
ขอเพิ่มเติมจาก “…ให้สุ่มจากบอ่ใดก็ได้” เป็น        
“...สุ่มอย่างน้อย 2 บ่อ” 

5) แก้ไขคำว่า “สารทีไ่ม่อนุญาต” เป็นคำว่า “สารทีไ่ม่อยู่ใน
รายการสารห้ามใช้ตามกฎหมาย” เพื่อความชัดเจน ดังนี้  
“สารที่อนุญาต/สารที่ไม่อนุญาต สารที่ไม่อยู่ในรายการ
สารห้ามใช้ตามกฎหมาย” 
 

6) แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้  
“...ส่วนกรณีที่เป็นสัตวน์้ำ lot ใหม่ ให้สุ่มจากบ่อใดก็ได้ 
อย่างน้อย 2 บ่อ” 

3. Flowchart E  

ขั้นตอนที่ 2 การเข้าสืบหาสาเหตุ 
ควรรวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับ (MD, FMD, 
ใบเสร็จการซื้อขาย) ของเกษตรกร 
 

แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
“เข้า Investigation พร้อมให้ CAR ถ้าพบข้อบกพร่องใด ๆ 
ในระบบการผลิตของเกษตรกร  และตรวจ MD/FMD และ
หลักฐานการซื้อขาย lot ที่พบสารตกค้าง” 

นอกจากนี้ ในขั้นตอนที่ 4.3 การตรวจยืนยันสารปนเปื้อนใน
ปัจจัยการผลิต ได้เพิ่มเติมข้อความเพื่อให้ครอบคลุมการตรวจ
ปัจจัยการผลิตไม่มีทะเบียน ดังนี้  
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ตารางท่ี ง (ต่อ) 

ข้อคิดเห็นของหน่วยงาน (ณ วันที่ 20 เม.ย. 63) การดำเนินการ (ณ วันที่ 10 พ.ค. 63) 

3. Flowchart E (ต่อ) 

    ส่งตัวอย่างปัจจยัการผลิตทีม่ีทะเบียนให้ กพอ./กพส. 
หรือ Lab ภายนอก ตรวจการปนเปื้อนหากกรมประมงตรวจ
ไม่ได้  
 ส่งตัวอย่างปัจจัยการผลติทีไ่ม่มีทะเบียนให้ กรป./Lab 

ภายนอก ตรวจการปนเปื้อน 

4. ภาคผนวก ก วิธีเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ  

วิธีการเก็บตัวอย่างสัตวน์้ำของฟาร์มเลี้ยง            
(บ่อดินและกระชัง) ควรแก้ไขดงันี้ 

1)  พื้นที่สุ่มตัวอยา่งสัตว์นำ้อ่ืน ๆ:  
ขอแก้ไขจาก “ทำการเก็บตัวอย่างจากบ่อที่มี
อายุใกล้เคียงกับขนาดของตลาด” เป็น           
“ทำการเก็บตัวอย่าง โดยคำนึงถึงพฤติกรรม
สัตว์นำ้อ่ืน ๆ เพื่อให้ตัวอย่างที่สุม่เป็นตัวแทน         
ที่เหมาะสมของสัตว์นำ้ทั้งหมด” 

2)  อายุของสัตว์น้ำอ่ืน ๆ:   
เสนอให้แก้ไขจาก “10 วันก่อนจับจำหนา่ย”   
เป็น “1 - 10 วันก่อนจับจำหนา่ย” 

 

 

 

ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของหน่วยงาน 

 

 

 
 

5. ภาคผนวก ข ค่าปริมาณยาและสารเคมีตกค้างสูงสุดทีใ่ช้ตดัสินและระยะหยดุยา 

1)  เสนอให้แก้ไขชื่อตารางที่ ข1. ดังนี้ “เกณฑ์
ตัดสินค่าปริมาณยาและสารเคมตีกค้างสูงสดุ
ในเนื้อสัตว์นำ้สำหรับการรบัรองผู้ตรวจ
ประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์นำ้ของ
กรมประมง”  

ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของหน่วยงาน 
 

2)  เสนอให้แก้ไขชื่อของคอลัมน์สุดท้ายในตารางที่ ข1. 
ดังนี้ “ค่าปริมาณยาและสารเคมีตกค้างสูงสดุ 
ที่ใช้ตัดสนิ (Acceptable Level: 
MRPL*/MRL**/MRL***)” 

3)  เสนอให้แก้ไขชื่อตารางที่ ข1. ดังนี้ “เกณฑ์
ตัดสินค่าปริมาณยาและสารเคมตีกค้างสูงสดุ
ในเนื้อสัตว์นำ้สำหรับการรบัรองผู้ตรวจ
ประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์นำ้ของ
กรมประมง”  
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ตารางท่ี ง (ต่อ) 

ข้อคิดเห็นของหน่วยงาน (ณ วันที่ 20 เม.ย. 63) การดำเนินการ (ณ วันที่ 10 พ.ค. 63) 

5. ภาคผนวก ข ค่าปริมาณยาและสารเคมีตกค้างสูงสุดทีใ่ช้ตดัสินและระยะหยดุยา (ต่อ) 

4)   เสนอให้แก้ไขชื่อของคอลัมน์สุดท้ายในตารางที่ ข1. 
ดังนี้ “ค่าปริมาณยาและสารเคมีตกค้างสูงสดุ 
ที่ใช้ตัดสนิ (Acceptable Level: 
MRPL*/MRL**/MRL***)” 

5)  เสนอให้เพิ่มที่มาในตารางที่ ข4. รายชื่อยาและ
เคมีภัณฑ์ที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ำ 
ดังนี ้
ที่มา : “บัญชีแนบท้ายระเบียบกรมประมง            
ว ่าด ้วยการออกใบร ับรองการปฏิบ ัต ิทาง         
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ  
(จี เอ พี) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563” 

ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของหน่วยงาน 
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ภาคผนวก จ 
ผลการดำเนินการในขั้นตอนที่ 7 จัดประชุมคณะทำงานระดับนโยบาย 

 
จากการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 7 ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการสืบหาสาเหตุ               

กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพ่ือ               
การส่งออก ผู ้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อร่างแนวทางการปฏิบัต ิงาน โดยมีประเด็น              
การอภิปรายที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. Flowchart A1: กระบวนการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์และสารตกค้างในตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำ 
(ชนิดสาร: TC/OXO/CAP/NF/MG+LMG/FRQ)  

- ขั้นตอนที่ 4.2  
 ควรเพิ่มเติมชนิดสารที่ตรวจยืนยันโดยห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ ให้ครอบคลุมกลุ่มสาร 

Fluoroquinolones ที่ตรวจโดยวิธี LC-MS/MS   
 - ขั้นตอนที่ 4.2.3 (1) และข้ันตอนที่ 5.3 (4) 
 ควรแก้ไขเพิ่มเติมกรณีที่ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบตรวจยืนยันพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ใน

เนื้อสัตว์น้ำ ควรแจ้ง กมป. ทราบ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ด้วย หากใบรับรอง
ดังกล่าวออกโดย กมป.  

 - ขั้นตอนที่ 5.3 (3)  
 ควรให้ กพช./กพจ. จัดทำหนังสือแจ้งกองตรวจราชการ (กตร.) และสำนักงานประมง

จังหวัด (สนง.ปจ.) ทราบในคราวเดียวกันเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ สนง.ปจ. ใน
การเฝ้าระวังปัจจัยการผลิตในพื้นที่ โดยให้แก้ไขให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ  

2. Flowchart A2: กระบวนการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์และสารตกค้างในตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำ 
(ชนิดสาร: Organochlorine/PCBs)  

- ขั้นตอนที่ 4  
ควรรวมขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง (Organochlorine/PCBs) และขั้นตอน

การแจ้ง กพจ. ทราบผลวิเคราะห์ เป็นขั้นตอนเดียวกัน โดยกำหนดให้ห้องปฏิบัติการภายนอกดำเนินการตรวจ
วิเคราะห์และแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ กพจ. ทราบ ภายใน 10 วันทำการ  

3. Flowchart A3: กระบวนการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์และสารตกค้างในตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำ 
(ชนิดสาร: STB/STR/CM/NM/B2a/B2b/Sul/Amoxicillin) 

- ขั้นตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2 
ควรเพิ่มชื่อหน่วยงาน กปจ. เพื่อให้ครอบคลุมรายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับ

และจัดส่งตัวอย่างสัตว์น้ำจากฟาร์มไปห้องปฏิบัติการของ กตส. 

4. Flowchart B, C, D และ E: กระบวนการการสืบหาสาเหต ุ
- ขั้นตอนที่ 1.3 และข้ันตอนที่ 2.3  

ควรให้ กพช./กพจ. ส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่มีทะเบียนให้ กพอ./กพส. ตรวจการ
ปนเปื้อน อย่างไรก็ตาม หากเป็นปัจจัยการผลิตมีทะเบียนที่ กพอ./กพส. ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ควรให้ 
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กพช./กพจ. นำส่งห้องปฏิบัติการภายนอก ส่วนการส่งตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ไม่มีทะเบียน ควรให้ กพช./
กพจ. ส่งให้ กรป. เพื ่อส่งต่อตัวอย่างปัจจัยการผลิตที ่ไม่มีทะเบียนนั ้นให้ห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจ            
การปนเปื้อนต่อไป โดยให้แก้ไขข้อความให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ ทั้งนี้  ที ่ประชุมมอบหมายให้ กมป. เป็น             
ผู้ประมาณการงบประมาณในการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตไม่มีทะเบียน และร่วมหารือกับกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน (กยผ.) ในการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

5. ภาคผนวก ก  วิธีการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ  
1) โรงเพาะฟักและอนุบาล 

  - น้ำหนักตัวอย่าง 
ควรเพิ่มเติมปริมาณน้ำหนักของตัวอย่างลูกกุ้งและลูกปลาที่สุ่มเก็บ เพื่อให้มีปริมาณ

เพียงพอต่อการตรวจวิเคราะห์ โดยให้สุ่มเก็บตัวอย่างลูกกุ้ง น้ำหนัก 5-30 กรัมต่อการวิเคราะห์ 1 ชนิดยา และ
ให้สุ่มเก็บตัวอย่างลูกปลา 10-30 กรมัต่อการวิเคราะห์ 1 ชนิดยา 

- ชนิดสาร 
 เห็นควรไม่ต้องกำหนดชื่อชนิดสารที่ต้องตรวจ โดยให้เจ้าหน้าที่เลือกตรวจตามชนิด

สารที่ได้รับรายงานการตรวจพบในเนื้อสัตว์น้ำที่ได้รับแจ้งจากห้องปฏิบัติการ หรือตรวจตามชนิดสารตกค้าง             
ที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้รับแจ้งจาก กตส. 

2) ฟาร์มเลี้ยง (บ่อดินและกระชัง) 
- พื้นที่สุ่มตัวอย่าง 

 ควรกำหนดจุดที่สุ่มตัวอย่างกุ้ง โดยอ้างอิงตามวิธีการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ (WI-AU-01) 
ของหน่วยรับรอง กมป. สำหรับกุ้งกุลาดำ ให้ทำการเก็บตัวอย่าง บ่อละอย่างน้อย 4 จุด ให้ครอบคลุมทั่วทั้งบ่อ 
และสำหรับกุ้งขาว ให้ทำการเก็บตัวอย่าง บ่อละอย่างน้อย 1 จุด 

6. ภาคผนวก ง  ตัวอย่างแบบรายงานผลการสืบหาสาเหตุ ( investigation) กรณีตรวจพบ
สารตกค้าง 

- ส่วนที่ 2 ผลการตรวจประเมินฟาร์มและการเก็บตัวอย่าง ข้อ 7 ผลผลิตสัตว์น้ำ  
ควรเพิ่มเติมคำว่า “หนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (FMD)” เพ่ือให้ครอบคลุม

ฟาร์มประเภทฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล ซึ่งจะมีการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และควร
เพิ่มพื้นที่ในการกรอกข้อมูล MD และ FMD ทั้งในช่องการกรอกข้อมูลรอบการผลิตที่พบสารตกค้าง และ           
รอบการผลิตปัจจุบัน  

7. แบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่อง 
 ควรทบทวนแบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่อง (F-AU-30) ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ

แนวทางปฏิบัติ เนื่องจากการแจ้งข้อบกพร่อง (Corrective Action Request: CAR) กรณีตรวจพบยาสัตว์และ
สารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์เป็นข้อกำหนดหลักที่เกษตรกรไม่สามารถแก้ไขได้และต้องถูกพิจารณาเพิกถอน             
การรับรองต่อไป  

 8. การสืบหาสาเหตุกรณีได้รับแจ้งการตรวจพบสารตกค้างจากประเทศผู้นำเข้า 
ควรให้มีการสืบหาสาเหตุของการพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ที่ต้องสงสัย กรณีที่ได้รับแจ้งจากประเทศผู้นำเข้า แม้ว่าปริมาณยาสัตว์และสารเคมีที่ตกค้างนั้นไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานที่กรมประมงกำหนด   
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ภาคผนวก ฉ 
คำสั่งของอธิบดีกรมประมงประกาศใช้แนวทางปฏิบัติในการสืบหาสาเหตุ                        

(Flowcharts for Investigation) กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
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ภาคผนวก ช 
รายชื่อห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาสตัว์และสารเคมีของกรมประมงและขอบข่ายการตรวจวิเคราะห ์

ตารางท่ี ช  พ้ืนที่จังหวัด หน่วยงานตรวจประเมิน และห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบในการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ลำดับ พ้ืนที่

รับผิดชอบ 
(จังหวัด) 

หน่วยงานตรวจ
ประเมิน 

ห้องปฏิบัติการ Tetracyclines Oxolinic 
acid 

Fluoroquinolones Chloramphenicol Nitrofuran 
metabolites 

group 

Malachite 
green 

1 กระบี่         
(สัตว์น้ำจืด) 

ศพจ. (เขต11) ตรัง ศปจ. พัทลุง    

 

ศพจ. (เขต 8) 
พระนครศรีอยุธยา 

   

 

2 กระบี่          
(กุ้งทะเล) 

ศพช. (เขต4) กระบี่ ศพช. (เขต4) กระบี่ 
 

   

ศพช. (เขต5) ภูเก็ต  

   

3 กรุงเทพ         
(สัตว์น้ำจืด) 

ศพจ. สมุทรปราการ ศพจ. (เขต 8) 
พระนครศรีอยุธยา 

     

4 กรุงเทพ เขต
บางขุนเทียน 
แขวงท่าข้าม 
(กุ้งทะเล) 

ศพช. (เขต2) 
สมุทรสาคร 

สปม. สมุทรสงคราม 
(เปลี่ยนช่ือเป็น 
ศพช. สมุทรสงคราม 
เมื่อเดือน พ.ย. 63) 

 

 

 

ศพช. (เขต2) 
สมุทรสาคร 

 

 

 

5 กรุงเทพ 
เฉพาะ เขตบาง
ขุนเทียน แขวง
แสมดำ         
(กุ้งทะเล) 

สปม. สมุทรสงคราม
(เปลี่ยนช่ือเป็น 
ศพช. สมุทรสงคราม 
เมื่อเดือน พ.ย. 63) 

สปม. สมุทรสงคราม 
(เปลี่ยนช่ือเป็น 
ศพช. สมุทรสงคราม 
เมื่อเดือน พ.ย. 63) 

 

 

 

ศพช.(เขต2) 
สมุทรสาคร 
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ภาคผนวก ซ 
ตัวอย่างหนังสือแจง้ผลการตรวจพบสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์นำ้ถึงเกษตรกร 

 
                                                
 
 
 
 
               

     วันท่ี เดือน พ.ศ. 
เรื่อง  แจ้งผลการตรวจสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ 

เรียน  ..................................................... 

สิ่งที่แนบมาด้วย  ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง จำนวน..........ฉบับ 

ตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์/สถานี ได้เข้าตรวจประเมินฟาร์มของ.......(ชื่อ-สกุล ของเกษตรกร)........ เลขทะเบียนฟาร์ม 
.................... ที่ตั้งฟาร์ม ....................................... รหัสคำขอ..............................ประเภทคำขอ............... ในวันที่ .............(วันที่เข้าตรวจ
ประเมินฟาร์ม)...................ซึ่งในกระบวนการตรวจประเมินทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ....(ประเภทสัตว์น้ำ)....... ปริมาณสัตว์น้ำ 
............... เพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ส่งตรวจ ณ ..........(ชื่อห้องปฏิบัติการ).....................   จากการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง พบ
สาร......(ชื่อสาร และปริมาณ)...............ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กรมประมงกำหนด ......(.ใส่ค่าเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด)................ 
ตามใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างที่แนบมานี ้

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
GAP และ CoC กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผลผลิต  ผู้ยื่นคำขอการรับรองจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ผลิตผลที่รอจำหน่าย (ถ้ามี) ดังกล่าว และเรียกคืนผลิตผลที่มีปัญหาจากผู้ซื้อหรือจากผู้ประกอบการโดยไม่ล่าช้าหลังจาก
ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสารตกค้างเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำ (มีหลักฐานประกอบการเรียกคืนผลิตผล) รวมทั้ง              
ไม่อ้างอิงหรือแสดงเครื่องหมายรับรองว่าเป็นผลิตผลที่ได้รับการรับรอง GAP หรือ CoC ทั้งนี ้ หากพบว่าผู้ประกอบการ                  
ไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังกล่าว จะมีผลต่อการขอการรับรองของเกษตรกรในครั้งต่อไป  

ในการนี้ ทางศูนย์...(ชื่อศูนย์ฯ)... ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ฟาร์มของท่านจะ…(ไม่ได้รับการรับรอง/ไม่ได้
รับการต่ออายุ)... และท่านสามารถยื่นคำขอรับการรับรองใหม่เมื่อมีความพร้อมในรอบการผลิตต่อไป โดยต้องไม่ต่ำกว่า 180 
วัน นับจากวันที่...(ระบุวันที่ที่ออกใบรายงานผล)...ที่ออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเกินเกณฑ์ และ การยื่น
คำขอใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองฯ (RE-AU-01)  

หรือ ในการนี้ ทางศูนย์...(ชื่อศูนย์ฯ)... ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ฟาร์มของท่านจะ…(ถูกพิจารณาใน
คณะทำงานพักใช้เพิกถอน)...  

หรือ ในการนี้ ทางศูนย์...(ชื่อศูนย์ฯ)... ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ฟาร์มของท่านจะถูกดำเนินการเข้าสืบหา
สาเหตุของการตรวจพบสารตกค้างในผลติผลสตัว์น้ำทีไ่ม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานและกฎระเบยีบของกรมประมง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                               (.............................................)    
                                                   ผู้อำนวยการศูนย์.................................................. 
 
 
 
 

หน่วยงาน ............................ 
โทร ................................... 
โทรสาร ..................................                                                                                 แก้ไข  ณ วันที่ 30 เม.ย. 64 

ช่ือศูนย์………………………………………………… 

ที่อยู่............................................................. 

 

ที ่กษ …………….. 
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ภาคผนวก ฌ  
ตัวอย่างแบบรายงานผลการสืบหาสาเหตุ (investigation) กรณีตรวจพบสารตกค้าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไข ณ วันที่ 26 ส.ค. 63 
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