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®¨ �́Á���r�Á�ºÉ° �Å��Â¨ ³ Â�ª�µ�Ä��µ¦ �Îµ
¢ µ¦ r¤Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥��»o��³ Á̈ �Á�oµ ¼n¤µ�¦ �µ��GAP

อัมพุชนี  นวลแสง
นักวิชาการประมงชาํนาญการ

«¼�¥r¡ �́�µ¦ ³ ��Â¨ ³ ¦ �́¦ ° �¤µ�¦ �µ�¢ µ¦ r¤Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥� �́ª r�ÎÊµ

02 579 7738, 02 561 4679
www.fisheries.go.th/thacert

Email : thacert@fisheries.go.th

�µ¦ �¦ �́Á�̈ Ȩ́¥����µ��° � Îµ�́��µ��¦ ³ ¤��́�®ª �́
ในงานตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานฯ

 ปี 2551 กรมประมงมีนโยบายพัฒนา/ปรับปรุง ระบบการให้
การรับรองมาตรฐานฟาร์มฯ ให้เป็นไปตามระบบระบบสากลและ
Á�È��̧É�nµÁ�ºÉ° �º° �µ¤ ¦ ³���ISO/IEC Guide 65
 อธป. เหน็ชอบให้สาํนักงานประมงจังหวัด และส่วนประมง
กรุงเทพ�¹É�¦ �́�·��° ��µ��oµ� n�Á ¦ ·¤�¦ ³ ¤�° ¥¼nÂ¨ oª�Á�È�
®�nª ¥�µ��̧ÉÄ®o�ÎµÂ�³�Îµ n�Á ¦ ·¤Â��«¼�¥r² /สถานีฯ
�µ¤®�́� º° �̧É��¬�0500/93 ¨ �ª �́�̧É�8 กุมภาพันธ์ 2551 Á¦ ºÉ° ��Â�ª�µ�
ในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยรับรอง (Certification Body ; CB) ของ
กรมประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65



6/1/2010

2

 GAP ฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาล และ¢ µ¦ r¤ Á̈ Ȩ̂¥�กุ้งทะเล 
 GAP ฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาล และ¢ µ¦ r¤ Á̈ Ȩ̂¥�ปลานิล 

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏบัิตทิางการ
Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥� �́ª r�ÎÊµ�̧É�̧ Îµ®¦ �́�µ¦ �̈ ·� �́ª r�ÎÊµ�(จ ีเอ พี) พ.ศ. 2553

 มาตรฐาน โค้ด ออฟ คอนดัค (CoC) ฟาร์มเพาะพนัธ์ุและ
อนุบาล และ¢ µ¦ r¤ Á̈ Ȩ̂¥�กุ้งทะเล ตามระเบียบกรมประมงฯ

 ¤µ�¦ �µ� ·��oµÁ�¬�¦ ��µ¦ ��·�́�·�µ��µ¦ Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥�����
 �́ªr�ÎÊµ�̧É�̧� Îµ®¦ �́¢ µ¦ r¤ Á̈ Ȩ̂¥�กุ้งทะเล (มกษ. 7401 – 2552)
ตามพระราชบัญญัตมิาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

�° ��nµ¥�̧É�«¦ ¢ . เปิดให้การรับรอง ในปี 2553

®¨ �́Á���rÂ¨ ³ Á�ºÉ° �Å��̧ÉÁ�̧É¥ª�o° ��́�
การรับรองฟาร์ม GAP/CoC ตามระบบ Guide 65

RE-AU-01 : �µ¦ ¦ �́¦ ° �¦ ³ ���µ¦ �̈ ·�Â¨ ³ �̈ ·��̈  �́ªr�ÎÊµ�µ¤
¤µ�¦ �µ�¢ µ¦ r¤Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥� �́ªr�ÎÊµ�GAP และ CoC

Á° � µ¦ ��́��̧Ê�̈nµª�¹��: �° ��nµ¥�̧ÉÄ®o�µ¦ ¦ �́¦ ° ���»� ¤�́�·�° ��¼o¥ºÉ��Îµ
�° ¦ �́�µ¦ ¦ �́¦ ° ���Á�ºÉ° �Å� Îµ®¦ �́�¼oÅ�o¦ �́�µ¦ ¦ �́¦ ° ���µ¦ �¦ ª��¦ ³ Á¤ ·�
Á¡ ºÉ° �µ¦ ¦ �́¦ ° ���µ¦ �¦ ª��·��µ¤�̈��µ¦ �¦ ª��n° ° µ¥»�µ¦ ¦ �́¦ ° �Â¨ ³
การตรวจกรณีพเิศษ การให้ การคงไว้ การลด/Á¡ ·É¤�° ��nµ¥�µ¦ ¦ �́¦ ° ��
การพักใช้/เพกิถอนการรับรอง การยกเลิกการรับรอง การอุทธรณ์ การ
¦ o° �Á¦ ¥̧���µ¦ Ã�oÂ¥o���µ¦ ¦ �́¬ µ�ª µ¤ ¨ �́�Â¨ ³ ° ºÉ�Ç��̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �Ä��µ¦
รับรองระบบการผลิต GAP และ CoC

เผยแพร่สู่สาธารณชน/
Â��Â�n�¼o¤ µ¥ºÉ��Îµ�°
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RE-AU-02 : การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์ม
Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥� �́ªr�ÎÊµ�GAP และ CoC

Á° � µ¦ ��́��̧Ê�̈nµª�¹��: �µ¦ �¦ ª��¦ ³ Á¤ ·��̧É�³�ÎµÁ�·��µ¦ Ã�¥ ศรฟ.
Ã�¥¥n° ��́Ê��° ��oµ��»¦ �µ¦ Ä��¦ ³�ª��µ¦ ¦ �́¦ ° �¦ ³ ���µ¦ �̈ ·�² �
�µ¤¤µ�¦ �µ�¢ µ¦ r¤Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥� �́ª r�ÎÊµ�GAP และ CoC และ
¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��° ��́Ê��° ��nµ�Ç��° ��µ¦ �¦ ª��¦ ³ Á¤ ·�Á¡ ºÉ° �µ¦ ¦ �́¦ ° �
�¦ Ế�Â¦ ���µ¦ �¦ ª��·��µ¤�̈��µ¦ �¦ ª��n° ° µ¥»�µ¦ ¦ �́¦ ° ���µ¦ �¦ ª�
ประเมินกรณีการรับรองแบบกลุ่ม 

เผยแพร่สู่สาธารณชน/
Â��Â�n�¼o¤ µ¥ ºÉ��Îµ�°

RE-AU-03 : คุณสมบัตแิละประสบการณ์สาํหรับ
ผู้ตรวจประเมิน Â¨ ³ �¼oÁ�̧É¥ª�µ�

Á°� µ¦ ��́��̧Ê�̈nµª �¹��: ®�oµ�̧É��»� ¤�́�·Â¨ ³�¦ ³  ��µ¦ �r Îµ®¦ �́
�¼o�¦ ª��¦ ³ Á¤ ·�Â¨ ³�¼oÁ�̧É¥ª�µ��Ã�¥° µ« ¥́Â�ª�µ��µ¤�ISO 19011
Á¡ ºÉ° Á�È�®¨ �́�¦ ³ �́�ªnµ��µ¦ �¦ ª��¦ ³ Á¤ ·�Å�o�ÎµÁ�·��µ¦ ° ¥nµ�¤¸
ประสิทธิผลและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

RE-AU-04 : �»� ¤�́�·����µ��®�oµ�̧É�Â¨ ³�µ¦ �ÎµÁ�·��µ�
 Îµ®¦ �́��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �Ã¥�µ¥�»�£µ¡  �́ª r�ÎÊµ

Á°� µ¦ ��́��̧Ê�̈nµª �¹��: �o° �Îµ®���̧Ê�Îµ®���·¥µ¤��»� ¤�́�·�
�¦ ³  ��µ¦ �r����µ�®�oµ�̧É�Â¨ ³�ª µ¤ ¦ �́�·��° ��° �
��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �Ã¥�µ¥�»�£µ¡  �́ª r�ÎÊµ
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RE-AU-05 : �»� ¤�́�·����µ��®�oµ�̧É�Â¨ ³
การดาํเนินงานสาํหรับคณะพักใช้เพกิถอน และ
คณะทบทวนการรับรอง 

Á°� µ¦ ��́��̧Ê�̈nµª �¹��: �»� ¤�́�·��¦ ³  ��µ¦ �r����µ�®�oµ�̧É�Â¨ ³
ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพักใช้เพกิถอน และคณะทบทวน
การรับรอง

RE-AU-06 : �·��¦ ¦ ¤  µ�µ�̧É�¦ ª��¦ ³ Á¤ ·�

Á°� µ¦ ��́��̧Ê�̈nµª �¹��: ª »�·�µ¦ « ¹�¬µ��ª µ¤ ¦ ¼o�̧É�ÎµÁ�È� Îµ®¦ �́�·��¦ ¦ ¤
 µ�µ�̧É�¦ ª��¦ ³ Á¤ ·��Á�n��¢ µ¦ r¤Á¡ µ³ ¡ �́�»r�Ã¦ ��µ��̈ ·�° µ®µ¦  �́ª r�ÎÊµ
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จัดแบ่งผู้ขอรับการรับรองเป็น 3 ประเภท

1. การขอรับการรับรองรายฟาร์ม 
2. การขอรับการรับรองรายฟาร์มโดยนิตบุิคคล
3. การขอรับการรับรองแบบกลุ่ม 

�µ¦ ¥ºÉ��Îµ�°

คุณสมบัติ RE-AU-01 หน้า 8-9
1. Á�È�Á�oµ�° �¡ ºÊ��̧É�Â¨ ³ ¤ ̧ ·��·Ä��µ¦ Ä�o�¦ ³ Ã¥��r�̧É�·��́Ê�
2. �¹Ê��³ Á�̧¥�¢ µ¦ r¤ �́��¦ ¤�¦ ³ ¤�
3. กลุ่ม¤ ̧ ¤µ�·��́Ê�Â�n�10 ¦ µ¥�¹Ê�Å��

®¦ º° ¤ ̧ µ�µ�° �¢ µ¦ r¤ �́Ê�Â�n�5  µ�µ�¹Ê�Å��
ต้องมีสมาชิก/ µ�µ�° �¢ µ¦ r¤��̧ÉÁ̈ Ȩ̂¥� �́ªr�ÎÊµ��·�Á�̧¥ª �́��
5 ¦ µ¥�¹Ê�Å��n° ��·� �́ªr�ÎÊµ

4. มีการนําระบบการผลิตฯ GAP,CoC ไปปฏบัิตแิล้ว

�µ¦ ¥ºÉ��Îµ�°
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¥ºÉ��Îµ�° �̧É
1. ฝ่ายอาํนวยการ ศูนย์พัฒนาระบบและรับรอง

¤µ�¦ �µ�¢ µ¦ r¤Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥� �́ªr�ÎÊµ�(ศรฟ.)
2. ศูนย์/สถานี/สถาบัน สังกัดสาํนักวิจัยและพัฒนา

�¦ ³ ¤��µ¥  É́�/ Îµ�́�ª ·�́¥Â¨ ³ ¡ �́�µ�¦ ³ ¤��ÎÊµ�º�/
 �µ�́�ª ·�́¥¡ �́�»�¦ ¦ ¤  �́ª r�ÎÊµ/สาํนักงานประมงจังหวัด/
 Îµ�́��µ��¦ ³ ¤�° ÎµÁ£ ° �Ä��o° ��̧É�̧É¢ µ¦ r¤ ² ��́Ê�° ¥¼n�

¥ºÉ�Å�oÃ�¥�¦ ��®¦ º° �µ�Å�¦ ¬�̧¥r�หรือทางโทรสาร

�µ¦ ¥ºÉ��Îµ�°

Á°� µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�Ä��µ¦ ¦ �́�Îµ�° ¦ �́�µ¦ ¦ �́¦ °�

1. �Îµ�° ¦ �́�µ¦ ¦ �́¦ °���¦ �̧Â��Á�̧É¥ª (F-AU-01)
2. คาํขอรับการรับรอง กรณีแบบกลุ่ม (F-AU-02)
3. ¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧�Â ���µ¦ Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥� �́ª r�ÎÊµ����́��»�́��(F-AD-49)
4. ใบรายการตรวจสอบเอกสารประกอบคาํขอรับการรับรอง (F-AU-04)
5. ทะเบียนการรับคาํขอ (F-AD-05)
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�́Ê��°��µ¦ รับคาํขอ
1. �¦ ³ ¤��́�®ª �́�́��Îµ®�́� º° ¤ °�®¤µ¥Ä®oÁ�oµ®�oµ�̧ÉÄ� �́�́�Á�È��¼o

รับคาํขอรับการรับรอง 
2. Á�oµ®�oµ�̧É�̧ÉÅ�o¦ �́¤ °�®¤µ¥�¦ �́�Îµ�°�(แบบคาํขอ F-AU-01 หรือ 02)
3. ตรวจสอบเอกสาร®¨ �́�µ��̧ÉÂ��
4. ลงรหัสคาํขอ
5. จัดทาํทะเบียนรับคาํขอ
6. �́� n�Á°� µ¦ �́Ê�®¤��¡ ¦ o° ¤Å¢ ¨ r�³ Á�̧¥�¦ �́�Îµ�°�¤µ¥�́�« ¦ ¢ .

�¦ �̧�̧É�: Á�¬�¦ �¦ ¥ºÉ��Îµ�°�̧É Îµ�́��µ��¦ ³ ¤�° ÎµÁ£ °�Ä®o�¼o¦ �́�Îµ�° ¦ �́
�¦ ª � °�Á°� µ¦ �Â�nÅ¤n�o° �̈�¦ ®́ �Îµ�°�Ä®o¦ ª �¦ ª ¤  n��̧É Îµ�́��µ�
�¦ ³ ¤��́�®ª �́�Á¡ ºÉ°�Îµ®��¦ ®́ �Îµ�°�Â̈ ³ ¨ ��³ Á�̧¥�¦ �́�Îµ�°�n°Å�

�¼¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧�Å�o�̧É�คู่มือ
�́Ê��° ��µ¦ ��·�́�·�Á¦ ºÉ° ��

การรับคาํขอรับการรับรอง 
(PM-AU-02)

การกาํหนดรหสัคาํขอการกาํหนดรหสัคาํขอ

 อักษร  อักษร  AAAAAAAA Â���¦ ®́ ¤ µ�¦ �µ��̧É�° ¦ �́�µ¦ ¦ �́¦ ° ��µ¤�̧É�«¦ ¢Â���¦ ®́ ¤ µ�¦ �µ��̧É�° ¦ �́�µ¦ ¦ �́¦ ° ��µ¤�̧É�«¦ ¢ ..
กาํหนด ได้แก่ กาํหนด ได้แก่ CoC GAPCoC GAP หรืออินทรีย์หรืออินทรีย์

 อักษร อักษร XXXXXXXXXX แทนเลขรหัสหน่วยงานแทนเลขรหัสหน่วยงาน// nµ¥��̧É¦ �́�Îµ�° �Å�oÂ�n nµ¥��̧É¦ �́�Îµ�° �Å�oÂ�n
 เลขเลข 22 หลักแรก เป็นรหสัจังหวัดหลักแรก เป็นรหสัจังหวัด ((อ้างอิงตามกระทรวงมหาดไทยอ้างอิงตามกระทรวงมหาดไทย))

 Á̈ �®¨ �́�̧ÉÁ̈ �®¨ �́�̧É33 เป็นระดับหน่วยงานเป็นระดับหน่วยงาน

 เลขหลกัเลขหลกั 44 และ และ 55 เป็นลาํดบัหน่วยงานตามระดับ อาจกาํหนดให้เป็นเลขเป็นลาํดบัหน่วยงานตามระดับ อาจกาํหนดให้เป็นเลข
กลุ่มหน่วยงานก็ได้กลุ่มหน่วยงานก็ได้

 อักษร อักษร YYYY แทน ปี พแทน ปี พ..ศศ. =. = เลขสองตัวสุดท้ายของปี พเลขสองตัวสุดท้ายของปี พ..ศศ.. �̧É¦ �́�Îµ�° ��̧É¦ �́�Îµ�° �

 อักษร อักษร ZZ Â��̈ Îµ�́��̧É¦ �́�Îµ�° �° �Â�n̈ ³ ¤ µ�¦ �µ�Â¨ ³ Â�n̈ ³Â��̈ Îµ�́��̧É¦ �́�Îµ�° �° �Â�n̈ ³ ¤ µ�¦ �µ�Â¨ ³ Â�n̈ ³
®�nª ¥�µ��Á¦ ·É¤�́Ê�Â�n�®�nª ¥�µ��Á¦ ·É¤�́Ê�Â�n�11 Á�È��o�Å�Å¤n�Îµ�́�®¨ �́�Ã�¥Á¦ ·É¤�́�Ä®¤nÁ¤ ºÉ°Á�È��o�Å�Å¤n�Îµ�́�®¨ �́�Ã�¥Á¦ ·É¤�́�Ä®¤nÁ¤ ºÉ°
Á¦ ·É¤ �̧�¡Á¦ ·É¤�̧�¡ ..ศศ..ใหม่ใหม่

AAAA-XXXXX-YY-Z
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รหัสมาตรฐานรหัสมาตรฐาน

 CoC =CoC = 74007400 GAPGAP ((กรมประมงกรมประมง)) == 15011501

 อินทรีย์ อินทรีย์ == 90009000 GAPGAP ((มกษมกษ.).) == 74017401

รหัสหน่วยงานรหัสหน่วยงาน

รหัสจังหวดั          ระดับหน่วยงาน            ลาํดับหน่วยงาน   รหัสจังหวดั          ระดับหน่วยงาน            ลาํดับหน่วยงาน   

2424 ==ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 00 == สาํนักงานประมงจังหวัดสาํนักงานประมงจังหวัด 0000 == จังหวัดจังหวัด

15011501--2400024000--5353--33 �º° ��Îµ�° �° �Á�¬�¦ �¦ �̧É�¦ ³  ��r�° ¦ �́�µ¦�º° ��Îµ�° �° �Á�¬�¦ �¦ �̧É�¦ ³  ��r�° ¦ �́�µ¦

รับรองมาตรฐาน รับรองมาตรฐาน GAPGAP �¦ ¤�¦ ³ ¤��̧É¦ �́�Îµ�° Ã�¥ Îµ�́��µ��¦ ¤�¦ ³ ¤��̧É¦ �́�Îµ�° Ã�¥ Îµ�́��µ�
ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ..ศศ.. 25532553 และเป็น และเป็น GAPGAP ¦ µ¥�̧É�¦ µ¥�̧É�33

Á°� µ¦ �»�£µ¡ �¥° ¥�¦ ³ �µ«Ä�o�µ���́Ê�Â�n�o�Á�º°��¡ §¬£µ�¤�2553
ใหโ้หลดแบบฟอร์มจาก www.fisheries.go.th/thacert

 �µ¦ Á�¬�¦ �¦ �° Á¡ ·É¤ /¨ ���·� �́ªr�ÎÊµ
 ®¦ º° �¦ �̧�̧É�¼oÅ�o¦ �́�µ¦ ¦ �́¦ ° �Å¤n µ¤µ¦ �¦ �́¬µ¦ ³ ��Ä�
�µ� nª��° ��° ��nµ¥�̧ÉÅ�o¦ �́�µ¦ ¦ �́¦ ° �Å�o�

 ทาง ศรฟ. จะพจิารณา และออกใบรับรองฉบับใหม่
Â����́�Á�·¤�µ¤�° ��nµ¥�̧ÉÁ¡ ·É¤ /ลด 
 Ä�¦ �́¦ ° �¤ °̧ µ¥»Á�nµ�́�Ä�¦ �́¦ ° ���́�Á�·¤�̧ÉÁ®¨ º° ° ¥¼n

�µ¦ Á¡ ·É¤ /ลด ขอบข่ายการรับรอง
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 �µ¦ Á�̈ Ȩ́¥��¦ ³ Á£� �́ªr�ÎÊµ�®¦ º° ¦ ¼�Â���µ¦ Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥� �́ªr�ÎÊµ�̧É
Å¤nÁ®¤ º° ��́�¦ ³���µ¦ �̈ ·��̧ÉÅ�o¦ �́�µ¦ ¦ �́¦ ° �Á�·¤�Á�n���µ¦
Á�̈ Ȩ́¥��µ��µ¦ Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥��̈ µ¥Ȩ́ �Á�È��µ¦ Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥��³ ¡ µ��ÎÊµ
 �¦ �̧�µ¦ Á¡ ·É¤�Îµ�ª�¢ µ¦ r¤Ä��nµ�¡ ºÊ��̧É�̧É�° ¦ �́�µ¦ ¦ �́¦ ° �Á�·¤
 �µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈ �¤µ�¦ �µ��̧ÉÅ�o¦ �́�µ¦ ¦ �́¦ ° ��Á�n���µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�

จากมาตรฐาน GAP เป็น CoC

 �o° �¥ºÉ��Îµ�° Ä®¤n Îµ®¦ �́�¦ ³ Á£� �́ªr�ÎÊµÄ®¤n/¢ µ¦ r¤ �̧ÉÁ¡ ·É¤�Â¨ ³
¤ µ�¦ �µ�Ä®¤n�̧É�³�° Á�̈ Ȩ́¥�

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈ ��° ��nµ¥ /Á¡ ·É¤�Îµ�ª�¢ µ¦ r¤ /
�° Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈ �¤µ�¦ �µ�

การยกเลิกการรับรอง 

ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อม
แนบใบรับรองคืนให้ ศรฟ. ®¦ º° ®�nª ¥�µ��̧É¥ºÉ��Îµ�° ¦ �́
การรับรอง ภายใน 15 ª �́�Îµ�µ¦ �µ�ª �́�̧ÉÂ�o��ª µ¤
ประสงค์จะยกเลิกการรับรอง 
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กรณีการÁ¡ ·É¤�Îµ�ª��n° หรือ¡ ºÊ��̧É�µ¦ Á̈ Ȩ̂¥��µ�¡ ºÊ��̧É�̧É
ได้รับการรับรองเดมิ Å¤n�º° ªnµÁ�È��µ¦ Á¡ ·É¤�° ��nµ¥�µ¦
รับรอง แต่ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งให้ ศรฟ. �¦ µ�Á¡ ºÉ°
ดาํเนินการตรวจประเมินผลการรักษาระบบ

การต่ออายุการรับรอง

1. ศรฟ. จะแจ้งให้หน่วยงานตรวจประเมินแจ้งแก่เกษตรกรให้
ทราบ ก่อนใบรับรองหมดอายุ 150 ª �́�Á¡ ºÉ° Á�¦ ¥̧¤Á�oµ¤µ¥ºÉ�
คาํขอต่ออายุการรับรอง

2. Á�¬�¦ �¦ ¥ºÉ��Îµ�° ¦ �́�µ¦ ¦ �́¦ ° ���¦ �̧�n° ° µ¥»��n° �Ä�¦ �́¦ ° �
หมดอายุ 120 วัน (ขอให้ทางจังหวัดช่วยประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรทราบ)

3. ®�nª ¥�µ��̧É¦ �́�Îµ�° ��ÎµÁ�·��µ¦ �µ¤�́Ê��° ��µ¦ ¦ �́�Îµ�°
4. หน่วยงานตรวจประเมินเข้าตรวจประเมิน
5. คณะทบทวนพจิารณา
6. ต่ออายุการรับรอง
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Á° �� µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �Ä��µ¦ Á�oµÅ��Train �̧É¢ µ¦ r¤ ²

- มาตรฐานฟาร์มฯ/เกณฑ์/ข้อแนะนํา 
มาตรฐาน GAP กรมประมง, มาตรฐาน GAP มกษ.

- คู่มือ/Á° � µ¦ Á�̧É¥ª �́��µ¦ Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥� �́ªr�ÎÊµ�
- �o° ¤ ¼̈Á¦ ºÉ° �¥µÂ¨ ³  µ¦ Á�¤ �̧̧É®oµ¤Ä�o�Â¨ ³ �̧É° �»�µ�Ä®oÄ�oÅ�o
- กฎ/¦ ³ Á�̧¥���nµ�Ç�̧ÉÁ�̧É¥ª�o° ��Á�n����®¤µ¥Â¦ ��µ�
- ª ·�̧�µ¦ Á�È��́ª ° ¥nµ� �́ªr�ÎÊµ�(WI-AU-01) Á¡ ºÉ° Ä®oÁ�¬�¦ �¦
�ÎµÅ�Ä�oÄ��¦ �̧�̧É�o° �Á�È��́ª ° ¥nµ� n�Á° �

www.acfs.go.th

การโต้แย้ง การร้องเรียน และการอุทธรณ์การโต้แย้ง การร้องเรียน และการอุทธรณ์

 การโต้แย้งการโต้แย้ง หมายถงึ การไม่เหน็ด้วยต่อการดาํเนินการใดๆ หมายถงึ การไม่เหน็ด้วยต่อการดาํเนินการใดๆ 
ของ ศรฟของ ศรฟ.. Â¨ ³ ®�nª ¥�µ�£µ¥Ä�o�¦ ¤�¦ ³ ¤��̧ÉÁ�̧É¥ª�o° ��́��µ¦Â¨ ³ ®�nª ¥�µ�£µ¥Ä�o�¦ ¤�¦ ³ ¤��̧ÉÁ�̧É¥ª�o° ��́��µ¦
รับรองและสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้รับรองและสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้

 การอุทธรณ์การอุทธรณ์ หมายถงึ การไม่เหน็ด้วยต่อผลการพจิารณาหรือหมายถงึ การไม่เหน็ด้วยต่อผลการพจิารณาหรือ
¤µ�¦ �µ¦ Ä�Ç��̧É��³ ¡ �́Ä�oÁ¡ ·��° ����³���ª��µ¦ ¦ �́¦ ° ��¤µ�¦ �µ¦ Ä�Ç��̧É��³ ¡ �́Ä�oÁ¡ ·��° ����³���ª��µ¦ ¦ �́¦ ° ��
ได้พจิารณาตัดสินแล้ว หรือมีปัญหาในผลการพจิารณาหรือได้พจิารณาตัดสินแล้ว หรือมีปัญหาในผลการพจิารณาหรือ
¤µ�¦ �µ¦ �́Ê�Ç�Â¨ ³�o° ��µ¦ Ä®o��³ ¡ �́Ä�oÁ¡ ·��° �®¦ º° ��³¤µ�¦ �µ¦ �́Ê�Ç�Â¨ ³�o° ��µ¦ Ä®o��³ ¡ �́Ä�oÁ¡ ·��° �®¦ º° ��³
ทบทวนการรับรองทาํการทบทวนทบทวนการรับรองทาํการทบทวน
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การโต้แย้ง การร้องเรียน และการอุทธรณ์การโต้แย้ง การร้องเรียน และการอุทธรณ์

 การร้องเรียนการร้องเรียน ®¤µ¥�¹���µ¦ ¦ o° �Á¦ ¥̧�Á�̧É¥ª �́��o° ��¡ ¦ n° �Ä�®¤µ¥�¹���µ¦ ¦ o° �Á¦ ¥̧�Á�̧É¥ª �́��o° ��¡ ¦ n° �Ä�
�µ¦ ��·�́�·�µ��° ���³�¦ ¦ ¤�µ¦ �Ã¥�µ¥�»�£µ¡  �́ª r�ÎÊµ��µ¦ ��·�́�·�µ��° ���³�¦ ¦ ¤�µ¦ �Ã¥�µ¥�»�£µ¡  �́ª r�ÎÊµ�
คณะพักใช้เพกิถอน คณะทบทวนการรับรอง คณะทบทวนคณะพักใช้เพกิถอน คณะทบทวนการรับรอง คณะทบทวน
ระบบคุณภาพ ศรฟระบบคุณภาพ ศรฟ.. ผู้ตรวจประเมิน คณะพจิารณาอุทธรณ์  ผู้ตรวจประเมิน คณะพจิารณาอุทธรณ์  
�¼oÁ�̧É¥ª�µ��®¦ º° Á�oµ®�oµ�̧É�° �«¼�¥r¡ �́�µ¦ ³ ��Â¨ ³ ¦ �́¦ ° ��¼oÁ�̧É¥ª�µ��®¦ º° Á�oµ®�oµ�̧É�° �«¼�¥r¡ �́�µ¦ ³ ��Â¨ ³ ¦ �́¦ ° �
¤µ�¦ �µ�¢ µ¦ r¤Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥� �́ªr�ÎÊµÂ¨ ³ ®�nª ¥�µ�£µ¥Ä�o�¦ ¤¤µ�¦ �µ�¢ µ¦ r¤Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥� �́ªr�ÎÊµÂ¨ ³ ®�nª ¥�µ�£µ¥Ä�o�¦ ¤
�¦ ³ ¤��̧ÉÁ�̧É¥ª�o° ��́��µ¦ ¦ �́¦ ° ��¦ ª ¤�¹��o° ¦ o° �Á¦ ¥̧�Á�̧É¥ª �́��¦ ³ ¤��̧ÉÁ�̧É¥ª�o° ��́��µ¦ ¦ �́¦ ° ��¦ ª ¤�¹��o° ¦ o° �Á¦ ¥̧�Á�̧É¥ª �́�
®�nª ¥¦ �́¦ ° ��®�nª ¥�¦ ª��®¦ º° ®�nª ¥�� ° ��µ�£µ¥�° ��̧É®�nª ¥¦ �́¦ ° ��®�nª ¥�¦ ª��®¦ º° ®�nª ¥�� ° ��µ�£µ¥�° ��̧É
ได้รับการว่าจ้างหรือหน่วยทดสอบภายในกรมประมง ข้อได้รับการว่าจ้างหรือหน่วยทดสอบภายในกรมประมง ข้อ
¦ o° �Á¦ ¥̧�Á�̧É¥ª �́��¼oÅ�o¦ �́�µ¦ ¦ �́¦ ° ��Â¨ ³�o° ¦ o° �Á¦ ¥̧�Á�̧É¥ª �́�¦ o° �Á¦ ¥̧�Á�̧É¥ª �́��¼oÅ�o¦ �́�µ¦ ¦ �́¦ ° ��Â¨ ³�o° ¦ o° �Á¦ ¥̧�Á�̧É¥ª �́�
�»�£µ¡ �° ��̈ ·��̈  �́ªr�ÎÊµ�µ¤¤µ�¦ �µ���»�£µ¡ �° ��̈ ·��̈  �́ªr�ÎÊµ�µ¤¤µ�¦ �µ��GAPGAP และ และ CoCCoC

Á���r�µ¦ ��Á�ºÊ°��°�¥µÂ̈ ³  µ¦ Á�¤ Ä̧�Á�ºÊ°  �́ª r�ÎÊµÁ���r�µ¦ ��Á�ºÊ°��°�¥µÂ̈ ³  µ¦ Á�¤ Ä̧�Á�ºÊ°  �́ª r�ÎÊµ
�o°��¦ ª �¡ �Å¤nÁ�·���́��̧Ê�o°��¦ ª �¡ �Å¤nÁ�·���́��̧Ê

 ออกซีเตตร้าซัยคลิน ออกซีเตตร้าซัยคลิน 00..22 ppmppm

 ออกโซลินิก เอซิด  ออกโซลินิก เอซิด  00..0505 ppmppm

 คลอแรมฟินิคอล คลอแรมฟินิคอล 00..11 ppbppb

 ไนโตรฟูรานส์ ไนโตรฟูรานส์ 00..55 ppbppb

 มาลาไคท์ กรีน มาลาไคท์ กรีน 00..88 ppbppb

ถ้าหากตรวจพบเกิน ควรมีระยะ
หยุดยาก่อนจับ 3-4 สัปดาห์

®o° ���·�́�·�µ¦ �̧É�¦ ª�ª ·Á�¦ µ³ ®r µ¦ ���oµ�Ä�Á�ºÊ°  �́ª r�ÎÊµ�
(กรณี ตรวจรับรอง/�¦ ª� ° �¢ µ¦ r¤Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥� �́ªr�ÎÊµ�º�) จาํนวน 7 แห่ง
1. สวจ. (บางไทร) 2. ศพจ.สุพรรณบุรี 
3. ศพจ.พะเยา 4. ศพจ.พิจิตร 
5. ศพจ.อุบลราชธานี 6. ศพจ.ขอนแก่น
7. ศพจ.พัทลุง

เป็นสารก่อมะเร็ง
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 ¥µ�oµ��»̈�̧¡  Îµ®¦ �́Ä�oÄ� �́ª r�ÎÊµÅ�o¦ �́�µ¦ �¹Ê��³ Á�̧¥��Îµ¦ �́¥µ�µ�
สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

1. เอนโรโฟลซาซนิ (Enrofloxacin)
2. ซาราโฟลซาซิน (Sarafloxacin)
3. ออกโซลินิค แอซดิ (Oxolinic acid)
4. ออกซีเตรตร้าซัยคลนิ (Oxytetracycline)
5. เตรตราซัยคลนิ (Tetracycline)
6. ซัลฟาไดเมททอกซนี-ออร์เมทโธพริม (Sulfadimethoxine-Ormethoprim)
7. ซัลฟาไดเมททอกซนี-ไตรเมทโธพริม (Sulfadimethoxine-Trimethoprim)
8. ซัลฟาไดเมททอกซนี (Sulfadimethoxine)
9. ซัลฟาโมโนเมททอกซีน (Sulfamonomethoxine)
10. ซัลฟาไดอาซนี (Sulfadiazine)
11. ไตรเมทโธพริม (Trimethoprim)
12. ออร์เมทโธพริม (Ormethoprim)
13. โทลทราซูริล (Toltrazuril)
�̧É¤µ�: กองควบคุมยา สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2550

�o° ¤ ¼̈�ª µ¤ ¦ ¼oÁ¡ ·É¤Á�·¤

Å�o¤�̧µ¦ Á¡ ·É¤Á�·¤¥µÂ¨ ³
 µ¦ Á�¤�̧̧É®oµ¤Ä�o° �̧Ä��µ¦ Á¡ µ³ Á̈ Ȩ̂¥�
 �́ªr�ÎÊµÁ¡ ºÉ° �µ¦ �¦ ·Ã£�° �̧�1 ชนิด คือ 
มาลาไคท์กรีน �¹É�Á�È� µ¦ Á�¤ �̧̧É° ¥¼nÄ�
�́��̧¦ µ¥�ºÉ° ª �́�»° �́�¦ µ¥�µ��µ¦
ประมง 

° �̧�́Ê�Ä��µ¤�¦ ³�µ«�° �
กระทรวงสาธารณสุข (��́��̧É�299)
พ.ศ. 2549 ได้ระบุว่าให้อาหารทุกชนิด
มีมาตรฐาน โดยต้องตรวจไม่พบ ยา
และสารเคมี 6 ชนิด ได้แก่ คลอแรมฟิ
นิคอล ไนโทรฟิวราโซน ไนโทรฟิวแน
โทรอิน ฟิวราโซลิโดน ฟิวแรนทาโดน 
มาลาไคท์ กรีน และเกลือของสาร
�́��̈nµª�¦ ª ¤�́Ê� µ¦ ° �»¡ �́�r�° � µ¦
ดังกล่าวด้วย


