การหามเพาะพันธุโดยวิธีพันธุวิศวกรรม การหามนําปลาซึ่งเปนอาหารมนุษยมา
ทําอาหารกุง การหามใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย และการปองกันผลกระทบตอ
อาชีพการประมง เปนตน จนปจจุบันมาตรการตางๆ เหลานี้ถูกใชเปนเงื่อนไข
ทางการคาในลักษณะธุรกิจตอธุรกิจหรือระหวางผูซ อื้ ตอผูข ายเพือ่ ใหผผู ลิตสินคา
คํานึงถึงความตองการของผูบริโภค
ในสวนของประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมประมง
ไดเริ่มกระบวนการจัดทํามาตรฐานเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเลมาตั้งแตป 2539
โดยเริ่มทดลองในการรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเลในป 2545 และ
มีการประกาศใชมาตรฐานในการรับรองดังกลาวในป 2546 และดําเนินการ
เรี่อยมาจนถึงปจจุบัน แตจากกระแสของความตองการของผูบริโภคและผูซื้อ
ในตลาดโลกที่มีความตระหนักเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย และอาหารที่มาจาก
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมเกิดจากการกดขี่แรงงาน จึงทําให
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของเขามารวมกันปรับปรุง
มาตรฐานดังกลาวใหมีความสอดคลองกับหลักสากลและความตองการของ
ผูบ ริโภคในสถานการณปจ จุบนั รวมถึงตองมีกระบวนการรับรองทีม่ คี วามโปรงใส
เปนไปตามหลักสากลปฏิบตั ิ โดยมอบหมายให สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ ในฐานะหนวยรับรองระบบงานดานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารของประเทศ (Accreditation Body) ใหกาํ หนดมาตรฐานสินคาเกษตร
เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี สําหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเล เปน
มาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551
คูมือฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการผลักดันใหเกิดความรวมมือระหวาง
ภาครัฐกับเอกชน ทั้งเกษตรกร ผูประกอบการและผูสงออก ในการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตกุงทะเลใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับ
ของตลาดโลก โดยจะใชเปนคูมือในการสงเสริมใหเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเล
ปรับเปลีย่ นการจัดการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเพาะเลีย้ ง
สัตวนํ้าที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) ซึ่งเปนแนวทางการเพาะเลี้ยง
กุงทะเลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพดี ถูกหลักสุขอนามัย
ปลอดสารปนเปอน เพื่อมุงสูการประกอบการที่ยั่งยืน ตอไป

(นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล)

ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
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การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (จีเอพี)
สําหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเล มกษ. 7401-2552

การห้ามเพาะพันธุ์โดยวิธีพันธุวิศวกรรม การห้ามน�าปลาซึ่งเปนอาหารมนุษย์มา
ท�าอาหารกุ้ง การห้ามใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และการปองกันผลกระทบต่อ
อาชีพการประมง เปนต้น จนปัจจุบันมาตรการต่างๆ เหล่านี้ถูกใช้เปนเงื่อนไข
ทางการค้าในลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจหรือระหว่างผูซ้ อื้ ต่อผูข้ ายเพือ่ ให้ผผู้ ลิตสินค้า
ค�านึงถึงความต้องการของผู้บริโภค
ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง
ได้เริ่มกระบวนการจัดท�ามาตรฐานเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลมาตั้งแต่ป 2539
โดยเริ่มทดลองในการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในป 2545 และ
มีการประกาศใช้มาตรฐานในการรับรองดังกล่าวในป 2546 และด�าเนินการ
เรี่อยมาจนถึงปัจจุบัน แต่จากกระแสของความต้องการของผู้บริโภคและผู้ซื้อ
ในตลาดโลกที่มีความตระหนักเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย และอาหารที่มาจาก
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดจากการกดขี่แรงงาน จึงท�าให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันปรับปรุง
มาตรฐานดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับหลักสากลและความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคในสถานการณ์ปจั จุบนั รวมถึงต้องมีกระบวนการรับรองทีม่ คี วามโปร่งใส
เปนไปตามหลักสากลปฏิบตั ิ โดยมอบหมายให้ ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ ในฐานะหน่วยรับรองระบบงานด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารของประเทศ (Accreditation Body) ให้กา� หนดมาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี ส�าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล เปน
มาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
คู่มือฉบับนี้ เปนส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชน ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ส่งออก ในการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตกุ้งทะเลให้เปนไปตามมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับ
ของตลาดโลก โดยจะใช้เปนคู่มือในการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล
ปรับเปลีย่ นการจัดการผลิตให้เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น�้าที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) ซึ่งเปนแนวทางการเพาะเลี้ยง
กุ้งทะเลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี ถูกหลักสุขอนามัย
ปลอดสารปนเปอน เพื่อมุ่งสู่การประกอบการที่ยั่งยืน ต่อไป

(นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล)

ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
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กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2552

กิตติกรรมประกำศ
เอกสารคู่มือ การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี (จีเอพี)
ส�าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401-2552) เล่มนี้ ส�าเร็จผลได้
โดยการสนับสนุนต้นฉบับจากกรมประมง โดย ศูนย์รบั รองและพัฒนา
ระบบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ และสถาบันวิจยั การเพาะเลีย้ ง
กุ้งทะเล ท�าให้เอกสารมีความสมบูรณ์และได้ใช้ประโยชน์ ส�าหรับเปน
แนวทางของเกษตรกรในการน�าฟาร์มเพาะเลีย้ งกุง้ ทะเลเข้าสูม่ าตรฐาน
ตามที่ภาครัฐก�าหนด ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสกรณ์ ขอขอบคุณเปนอย่างยิ่ง
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2552

71
95
119
141
144
147
149
159

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก�าหนดเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีส�าหรับการเลี้ยงกุ้งทะเลทุกขั้นตอน
ในระดับฟาร์ม รวมถึงการเก็บเกี่ยว และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม เพื่อให้
ได้กุ้งทะเลที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อการบริโภค มีระบบการเลี้ยงที่ค�านึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ ตลอดจน
มีความเปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้มาตรฐานนี้ ไม่รวมถึงขั้นตอน
การเพาะ การอนุบาล และการช�า
โดยการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดีส�าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วยข้อก�าหนด
จ�านวน 10 ข้อ ดังนี้

1. สถำนที่และกำรขึ้นทะเบียนฟำร์ม
การเลี้ยงกุ้งทะเลตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี (Good Aquaculture
Practice; GAP) หากมีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งทะเลจะท�าให้การด�าเนินกิจการได้ โดยง่าย
และเปนไปอย่างยั่งยืน โดยเกษตรกรหรือผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด เช่น กฎหมายที่ดิน ระเบียบกรมประมงที่เกี่ยวข้อง ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ประกาศ
จังหวัด ระเบียบที่ก�าหนดโดยเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เปนต้น เปนการยืนยันเจตนารมณ์
ในการเลี้ยงกุ้งทะเลให้เปนไปตามแนวทางที่ก�าหนด และยินดี ให้ข้อมูลและความร่วมมือแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบการต้องมีการตรวจประเมินตนเอง ดังนี้

✓ ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปอน ที่จะมีผล

ต่อสุขภาพกุ้งและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

✓ อยู่ ใกล้แหล่งน�้าที่มีคุณภาพเหมาะกับการเลี้ยงกุ้ง ดังนี้

ออกซิ เ จนที่ ล ะลายในน�้ า มี ค ่ า ไม่ น ้ อ ยกว่ า 5 mg/l
(มิลลิกรัมต่อลิตร) ความเปนกรด-เบส (pH) มีค่าระหว่าง
7.0 ถึง 8.3 ความเค็มมีค่าระหว่าง 0.5 ถึง 35 mg/g

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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✓ มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายนอกและภายในฟาร์ม เพื่อ

ให้สะดวกในการปฏิบัติงาน และขนส่งผลิตผลได้อย่าง
รวดเร็ว

✓ ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลต้องขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

✓ มีเอกสารสิทธิ์ หรือเอกสารแสดงสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน

✓ ฟาร์มต้องอยู่นอกเขตพื้นที่ ปาชายเลน และหรือพื้นที่

ชุ่มน�้า ตามกฎหมาย

✓ ฟาร์มต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่ต้องห้าม
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2. กำรจัดกำรฟำร์ม
การจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่ดีจะท�าให้การประกอบการมีประสิทธิภาพ หากเกิดปัญหาก็จะ
สามารถปองกันและบรรเทาความเสียหายได้ง่าย เปนแนวทางมุ่งสู่การประกอบการอย่างยั่งยืนและกุ้งที่
เลีย้ งมีการด�ารงชีวติ ทีด่ ี (animal welfare) การจัดท�ารายละเอียดการจัดการฟาร์มไว้เปนลายลักษณ์อกั ษร
นอกจากจะเปนการแสดงเจตนารมณ์ที่จะเลี้ยงกุ้งทะเลตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
ที่ดี (GAP) แล้ว ยังจะเปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส�าหรับลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานภายในฟาร์มอีกด้วย
โดยผู้ประกอบการต้องมีการตรวจประเมินตนเอง ดังนี้
✓ มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่ดี และด�าเนินการตามที่ระบุไว้

ในคู่มือ ซึ่งต้องมี ผังโครงสร้างฟาร์ม แผนการเลี้ยงกุ้ง
การเตรียมบ่อ การเตรียมน�้า การให้อาหารกุ้ง การดูแล
สุขภาพกุ้ง การเก็บเกี่ยว การเตรียมกุ้งก่อนขาย การฝก
อบรมผูป้ ฏิบตั งิ านในฟาร์ม ให้มคี วามรู้ในการใช้คมู่ อื ฟาร์ม
ที่ดี และปฏิบัติได้ถูกต้อง

✓ ตรวจคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าที่ใช้เลี้ยงกุ้งตามระยะเวลาที่

ระบุไว้ในคู่มือ

✓ พักและหรือปรับปรุงบ่อ ก่อนเลี้ยงกุ้งรุ่นใหม่

✓ ปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงในความหนาแน่นที่เหมาะสม

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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✓ มีบันทึกหรือใบรับรองหรือใบแจ้งผลการตรวจสุขภาพ

ลูกกุ้ง

✓ มีการกรองน�้าที่เติมลงในบ่อ เพื่อปองกันสัตว์น�้าอื่นๆ

จากภายนอกฟาร์มเข้าสู่ในฟาร์ม

✓ มีเครื่องเติมอากาศ หรือมีระบบการให้อากาศในน�้าอย่าง

เหมาะสม

✓ ใช้อาหารส�าเร็จรูปที่ขึ้นทะเบียน มีคุณภาพดี และยังไม่

หมดอายุ ในกรณีที่ผลิตอาหารส�าเร็จรูปใช้เอง ต้องแสดง
รายการวัตถุดบิ และไม่ใช้สว่ นผสมทีห่ า้ มใช้ตามกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

✓ มีวิธีการจัดการให้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ในปริมาณ

ที่พอเหมาะกับความต้องการของกุ้ง
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✓ ให้เก็บอาหารกุง้ ในสถานทีท่ ปี่ ลอดภัย ปองกันการปนเปอ น

และรักษาคุณภาพของอาหารกุ้งได้

✓ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างสม�่าเสมอ

✓ มีการปองกันศัตรูและพาหะน�าโรคกุ้งเข้าบ่อทั้งระหว่าง

การเตรียมบ่อ เตรียมน�้า และระหว่างการเลี้ยง

✓ ตรวจสุขภาพกุ้งในบ่ออย่างสม�่าเสมอ

✓ ต้องวินิจฉัยโรค วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ ไข กรณีที่กุ้ง

แสดงอาการปวย

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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✓ ต้องมีมาตรการปองกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ

✓ กรณีเกิดโรคระบาดกุ้ง ให้แจ้งหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่

โดยเร็ว

3. กำรใช้ยำสัตว์ สำรเคมีวัตถุอันตรำยและผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ ใช้ ในกำรเลี้ยงสัตว์น�้ำ
การเลี้ยงกุ้งทะเลตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี (GAP) จะให้ความส�าคัญ
ต่อความปลอดภัยด้านอาหารต่อผู้บริโภค และการใช้ยาและสารเคมีอย่างถูกหลักวิชาการ มีการเก็บรักษา
ยาและสารเคมีที่ใช้อย่างถูกต้อง และมีระยะการหยุดยาก่อนจับขาย โดยผู้ประกอบการต้องมีการตรวจ
ประเมินตนเอง ดังนี้
✓ ยาสัตว์ สารเคมี วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์

ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น�้า ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่มี
อ�านาจหน้าที่ และใช้อย่างถูกต้อง รวมทั้งห้ามใช้ยาสัตว์
สารเคมี วัตถุอนั ตราย และผลิตภัณฑ์จลุ นิ ทรียท์ ี่ใช้ในการ
เลี้ยงสัตว์น�้าที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

✓ กรณีทจี่ า� เปนต้องใช้ยาสัตว์หรือสารเคมี ก่อนการเก็บเกีย่ ว

ต้องมีระยะหยุดการใช้ยาสัตว์ หรือใช้สารเคมีตามทีร่ ะบุไว้
ในฉลาก

✓ เก็บยาสัตว์ สารเคมี วัตถุอนั ตรายและผลิตภัณฑ์จลุ นิ ทรีย์

ที่ใช้ในการเลีย้ งสัตว์นา�้ ในสภาพทีป่ อ งกันการเสือ่ มสภาพ
และการเกิดอันตราย
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4. กำรจัดกำรน�้ำทิ้งและดินเลน
น�้าทิ้งและดินเลนก้นบ่อเลี้ยงกุ้งประกอบด้วยธาตุอาหาร ตะกอน สารอื่นๆ บีโอดี พืช สาหร่าย
และเศษซากพืชสัตว์ เปนต้น หากถ่ายทิง้ ออกสูแ่ หล่งน�า้ ธรรมชาติจะก่อผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะ
ต่อแหล่งน�้าใช้ของฟาร์ม ท�าให้แหล่งน�้าเกิดความเสื่อมโทรมจนส่งผลให้การเลี้ยงกุ้งไม่สามารถกระท�าได้
อย่างยั่งยืน โดยผู้ประกอบการต้องมีการตรวจประเมินตนเอง ดังนี้

✓ น�้าทิ้งต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมาย

✓ ต้องบ�าบัดหรือควบคุมคุณภาพน�้าก่อนปล่อยออกจากฟาร์ม

✓ มีระบบปองกันน�า้ เค็มจากบ่อเลีย้ งแพร่ลงสูพ่ นื้ ที่ในเขตน�า้

จืดเพื่อปองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

✓ ไม่ ทิ้ ง หรื อ ปล่ อ ยเลนออกสู ่ ที่ ส าธารณะหรื อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ

อนุญาต

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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5. พลังงำนและน�้ำมันเชื้อเพลิง
ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลต้องใช้พลังงาน น�้ามันเชื้อเพลิง และน�้ามันหล่อลื่น เปนปัจจัยการผลิตที่
ส�าคัญทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสูบน�้า การเพิ่มออกซิเจนในน�้า การคมนาคมขนส่ง
เปนพลังงานในครัวเรือน และอื่นๆ แต่การใช้พลังงานและน�้ามันเชื้อเพลิงจะต้องค�านึงถึงการประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และไม่รั่วไหลไปสร้างมลพิษและ/หรือมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเปนไปตามหลักการการเลี้ยงกุ้งทะเลที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการต้องมี
การตรวจประเมินตนเอง ดังนี้

✓ มีสถานที่เก็บน�้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเปนสัดส่วน

และปลอดภัย

✓ เครือ่ งจักรกลที่ใช้ภายในฟาร์มอยู่ในสภาพดี ไม่มนี า�้ มัน

เชื้อเพลิงและหล่อลื่นรั่วไหลลงสู่แหล่งน�้า
✓ ทิง้ น�า้ มันหล่อลืน่ ในภาชนะรองรับ และก�าจัดอย่างถูกวิธี

✓ มีระบบไฟฟาที่ปลอดภัยภายในฟาร์ม

✓ มี ก ารประหยั ด พลั ง งาน และ หรื อ การใช้ พ ลั ง งาน

ทดแทน

12

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2552

6. สุขอนำมัยภำยในฟำร์ม
การเลี้ยงกุ้งทะเลเปนการผลิตวัตถุดิบอาหารเพื่อใช้ ในการบริโภค เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงต้อง
ค�านึงถึงหลักสุขอนามัยเพื่อไม่ให้กุ้งที่เลี้ยงเกิดการปนเปอนจากจุลินทรีย์ที่ก่อโรคต่อผู้บริโภค นับตั้งแต่
การจัดระบบเก็บรวบรวมและก�าจัดขยะที่ถูกต้อง การปองกันและควบคุมสัตว์รังควานหรือสัตว์ที่เปน
พาหะก่อโรค (Pest Control) การจัดการห้องน�้าและห้องส้วมที่ถูกสุขอนามัย การจัดการด้านสุขอนามัย
ของลูกจ้าง การปองกันมูลสัตว์เลี้ยงบริเวณบ่อ รวมทั้งการใช้ปุยที่ฆ่าเชื้อแล้ว ซึ่งเปนแนวทางการผลิต
ที่ค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยผู้ประกอบการต้องมีการตรวจประเมินตนเอง ดังนี้
✓ ต้องแยกเก็บ ขยะ สิ่งปฏิกูลภาชนะบรรจุยาสัตว์ วัตถุ

อันตราย เปนสัดส่วน เพื่อปองกันการปนเปอนข้าม

✓ เก็ บ รั ก ษาปั จ จั ย การผลิ ต วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ ใน

ลักษณะทีด่ ี ไม่ให้เปนแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ทเี่ ปนพาหะ
น�าโรค

✓ ห้องน�้าและห้องสุขาต้องถูกสุขลักษณะ มีการปองกันการ

ปนเปอนลงสู่บ่อเลี้ยง คลองส่งน�้า และหรือแหล่งน�้า

✓ ห้ามใช้มูลสัตว์ในการเลี้ยงกุ้ง
✓ ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้ง

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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7. กำรเก็บเกี่ยว และกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยวกอนกำรจ�ำหนำย
วิธีการจับกุ้งที่ดีจะสามารถรักษาคุณภาพและความสดของกุ้งและเมื่อประกอบกับมีการขนส่ง
ที่ดีก็จะช่วยเสริมการรักษาคุณภาพกุ้งให้คงดีอยู่ได้ การจับกุ้งที่ดีจึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อตรวจ
ให้แน่ ใจว่าไม่มีสารตกค้างในเนื้อกุ้งก่อนจับขาย และสามารถด�าเนินการจับและแช่เย็นได้อย่างรวดเร็ว
และถูกสุขอนามัย โดยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยผู้ประกอบการต้องมีการตรวจประเมิน
ตนเอง ดังนี้

✓ ไม่ใช้สารต้องห้ามในระหว่างการเก็บเกี่ยว

✓ หากมีการใช้สารเคมีต้องใช้อย่างถูกต้องในปริมาณเหมาะสม

✓ เลือกผู้รับซื้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขลักษณะ

การดูแลรักษาสัตว์น�้าหลังการจับและการขนส่ง หรือมี
การขึ้นทะเบียนผู้ซื้อกับกรมประมง
✓ มีการเก็บเกี่ยวอย่างถูกสุขลักษณะ สามารถปองกันการ
ปนเปอน
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8. แรงงำนและสวัสดิกำร
การจ้างแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปนหน้าที่ที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี (GAP) ต้องปฏิบัติ เพื่อให้ลูกจ้างหรือพนักงานหรือ
คนงานมีความมั่นใจในความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย โดยผู้ประกอบการ
ต้องมีการตรวจประเมินตนเอง ดังนี้

✓ จ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
✓ จ่ายค่าจ้างแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย

✓ จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสม
✓ จัดเตรียมอุปกรณ์การท�างานเพื่อความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน
✓ มีการอบรมคนงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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9. ควำมรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเปนหน้าที่หนึ่งของฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี (GAP) ซึ่งนอกจากจะขจัดหรือลดความขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น
ได้แล้ว ยังเปนการสร้างประโยชน์แก่สาธารณะ ก่อความสามัคคีกับชุมชน และเปนแนวทางการแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์กับกลุ่ม ชมรม และสมาคมที่มีอาชีพเดียวกันอีกด้วย โดยผู้ประกอบการต้องมีการ
ตรวจประเมินตนเอง ดังนี้

✓ ที่ตั้งฟาร์มต้องไม่กีดขวางทางสัญจรดั้งเดิมก่อนตั้งฟาร์ม

และหรือการด�ารงชีวิต หรือกิจกรรมของคนในท้องถิ่น

✓ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างฟาร์มกับชุมชน

✓ เข้าเปนสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรผูป้ ระกอบการ

ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง หรือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

✓ เข้ า ร่ ว มประชุ ม หรื อ สั ม มนา หรื อ รั บ การฝ ก อบรม

ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งที่เปนมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ และ
ความปลอดภัยของอาหาร
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10. กำรบันทึกข้อมูล
ระบบการเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลการเลี้ยงและข้อมูลเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับจะยังประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงแก้ ไขระบบการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเลให้มีประสิทธิภาพ และหากเกิดปัญหาในการ
เลี้ยงกุ้ง เช่น การเกิดโรคระบาด ปัญหากุ้งตาย น�้าเสีย เปนต้น ก็จะสามารถหาสาเหตุจากข้อมูลที่มีอยู่
เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ ไขระบบให้ดีขึ้นเพื่อให้การเลี้ยงกุ้งในรอบต่อๆ ไปได้ผลตามเปาหมายที่ตั้งไว้
โดยผู้ประกอบการต้องมีการตรวจประเมินตนเอง ดังนี้

✓ มีเอกสารก�ากับการจ�าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น�้าและเอกสาร

ก�ากับการจ�าหน่ายสัตว์น�้าให้ตรวจสอบได้

✓ มีการบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ สารเคมี วัตถุอันตราย

และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและ
การใช้สารเคมีในระหว่างการเก็บเกี่ยว

✓ มีการบันทึกและเก็บข้อมูลที่จ�าเปนอื่นๆ ให้ตรวจสอบได้

ดังนี้

●
●

●
●
●

●
●
●

บันทึกผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�า้ ในแหล่งน�า้ ใช้เลีย้ งกุง้
บันทึกการด�าเนินการพักและ/หรือปรับปรุงบ่อก่อน
เลี้ยงรุ่นใหม่
บันทึกความหนาแน่นของลูกกุ้งที่ปล่อยลงเลี้ยง
บันทึกการตรวจสุขภาพลูกกุ้ง
บันทึกข้อมูลปริมาณการให้อาหารกุ้ง และปริมาณ
อาหารกุ้งที่เหลือ
บันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้าในบ่อเลี้ยง
บันทึกข้อมูลการปองกันพาหะ ศัตรู และโรคกุ้ง
บันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพกุ้ง
กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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บันทึกข้อมูลการวินิจฉัย และวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของโรค และการแก้ ไข
บันทึกข้อมูลระยะหยุดการใช้ยาสัตว์ หรือใช้สารเคมี
บันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้าทิ้ง
บันทึกข้อมูลการบ�าบัดหรือควบคุมคุณภาพน�้าก่อน
ปล่อยออกจากฟาร์ม
บันทึกการทิ้งหรือก�าจัดน�้ามันหล่อลื่น
บันทึกระบบปองกันสัตว์พาหะน�าโรค
บันทึกข้อมูลการจ้างแรงงาน

เภสัชเคมีภัณฑ์ต้องห้ำม
ที่ ไมอนุญำตให้ ใช้ ในกำรเพำะเลี้ยงกุ้ง
ประเทศไทยตั้งแต่ป 2544 หลังจากตรวจพบยาคลอแรมตกค้างในกุ้งแช่แข็ง เปนเหตุให้
ประเทศผูน้ า� เข้ามีความเข้มงวดในสินค้าส่งออกของไทยเปนต้นมา และเพิม่ การตรวจเข้มยากลุม่ ไนโตรฟูแรน
ในปต่อมา และคาดว่าจะมีการเพิ่มการตรวจยาอีกหลายชนิดมากขึ้นในอนาคต ประเทศไทยเองก็ ให้
ความส�าคัญเรื่องนี้เช่นกัน ในป 2545 ได้มีประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิ่มเติม
เรื่องของยาที่ห้ามใช้ ในสัตว์ที่ใช้เพื่อการบริโภค รายชื่อเภสัชเคมีภัณฑ์ต้องห้ามที่ไมอนุญาตใหใชในการ
เพาะเลี้ยงกุ้ง มีดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

อริสโตโลเซีย (Aristolochia spp.)
คลอแรมฟนิคอล (Chloramphenical)
คลอโรฟอร์ม (Chloroform)
คลอโปรมาซีน (Chlorpromazine)
คอลชิซิน (Colchicin)
เดปโซน (Dapsone)
ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans)
ไดเอธิลสติลเบสโทรล (Diethylstilbestrol)
ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)
ไกลโคเปปไตด์ (Glycopeptides)
ไดมีไตรดาโซล (Dimetridazole)
เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)
โรนิดาโซล(Ronidazone)
อิโพรนิดาโซล(Ipronidazone)
ไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazones)
ซัลบิวทามอล(Salbutamol)
เคลนบูเทอรอล(Clenbuterol)

ข้อมูลจ�าเพาะของยาปฏิชีวนะที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ชนิดส�าคัญที่เกษตรกร

ควรรู้คือ
(1) คลอแรมฟนิคอล
● เปนยาปฏิชีวนะที่ ใช้รักษาโรคทั้งในคนและสัตว์มานานแล้ว ปัจจุบันยังใช้ ได้ผลดี และราคาถูก
● ยาชนิดนี้อาจท�าให้เกิดโรคโลหิตจางชนิดร้ายแรง จึงมีการจ�ากัดการใช้
● ค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 678/2531 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2531 เพิกถอนทะเบียนต�ารับยา
คลอแรมฟนิคอลที่ ใช้ส�าหรับสัตว์ที่น�ามาบริ โภค คงใช้ ได้เฉพาะสัตว์ที่มิ ได้น�ามาบริ โภค เช่น
สุนัข แมว เปนต้น
● กระทรวงสาธารณสุ ข มี ป ระกาศ ฉบั บ ที่ 250 พ.ศ. 2545 เรื่ อ งมาตรฐานกุ ้ ง และกุ ้ ง แปรรู ป
โดยก�าหนดว่ากุ้งและกุ้งแปรรูปต้องมีมาตรฐานโดย ตรวจไม่พบสารคลอแรมฟนิคอลและเกลือ
ของสารนี้
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(2) ไนโตรฟูแรน
● เปนสารก่อมะเร็ง ถูกย่อยสลายเร็วมาก ภายใน 2-3 ชม. แต่จะคงรูป โดยจับกับเนื้อเยื่ออยู่
นานมาก การตรวจจับจะตรวจโดยวิธี LC/MS/MS
● สารกลุ่มนี้ ได้แก่
✒
ไนโตรฟูราโซน เปน เซมิคาร์บาไซด์ (SEM)
✒
ฟูราโซลิโดน เปน 3-อะมิโน-2-ออกซาโซลิโดน (AOZ)
✒
ไนโตรฟูแรนโตอิน เปนอะมิโนไฮแดนโตอิน (AHD)
✒
ฟูรัลตาโดน เปน 5-เมทธิลมอโฟลิโน-3-อะมิโน-2-ออกซาโซลิโดน (AMOZ)
ข้อควรค�านึงในการเลือกใช้ยา สัตว์เลี้ยงในกลุ่มกุ้งนั้นยังมีการศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะในการ
รักษาโรคไม่มากนัก และเนื่องจากเปนกลุ่มสัตว์น�้าที่มีการเติบโต และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
การใช้ยาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อาจท�าให้เกิดผลเสียหายและเกิดอันตรายได้จากพิษ ของยาโดยตรง เช่น
การดื้อยา เกิดขึ้นในแบคทีเรีย เพราะเปนสิ่งมีชีวิตที่มีการเจริญเติบโต ขยายพันธุ์เร็ว และในกระบวนการ
ขยายพันธุ์ของแบคทีเรีย มักเกิดการกลายพันธุ์ เกิดความสามารถในการดื้อยา ในระยะยาวท�าให้
ไม่สามารถใช้ยาชนิดนั้นในการรักษาโรคได้ และห้ามอาหารที่ผสมยาปฏิชีวนะส�าเร็จในการเลี้ยงกุ้ง
เพราะท�าให้เกษตรกรไม่สามารถควบคุมปัญหายาปฏิชีวนะตกค้างในกุ้ง และอาจท�าให้เกิดการดื้อยา
ของเชื้อแบคทีเรียอีกด้วย
การตกค้างของยาสัตว์ (drug residues) หมายถึง การที่ตรวจพบได้ว่ามียาสะสมอยู่ ใน
ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายสัตว์รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทกุ ชนิดที่ใช้บริโภค ซึง่ เนือ่ งจากสัตว์เลีย้ งได้รบั
ยามากเกินไป ไม่ว่ายานั้นจะอยู่ในรูปที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรืออยู่ในรูปที่เปลี่ยนแปลง (เมตาบอไลท์) ไปแล้ว
รวมถึงสารอื่นๆ ใดก็ตามที่มีปะปนอยู่กับยาสัตว์นั้นๆ ด้วย ถ้ายาหรือสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในอาหารที่น�ามา
บริโภคนั้นมีปริมาณที่สูงจนถึงระดับหนึ่งก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามี
การบริโภคอาหารจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มียาหรือสารเคมีตกค้างอยู่เปนประจ�า
ยาและสารเคมีที่ ใช้ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า บางชนิดสามารถสะสมในเนื้อกุ้ง และอาจเปน
อันตรายหรือถูกตั้งเปนไม่พึงประสงค์ของผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่มีความ
ปลอดภัย นอกจากนี้ยาและสารเคมีหลายชนิดตกค้างอยู่ในน�้าทิ้งในระยะยาวเปนอันตรายต่อระบบนิเวศ
ของแหล่งน�้าธรรมชาติ การลดการใช้ยาและสารเคมีนอกจากเปนการเพิ่มคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อมแล้ว
ยังเปนการประหยัดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งด้วย ดังนั้น การปองกันโรคควรเน้นการจัดการให้กุ้งกินอาหารที่
ครบถ้วนและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้กุ้งแข็งแรงดีกว่าปล่อยให้กุ้งเปนโรคแล้วจึงมารักษา
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สำรต้องห้ำมที่ ไมอนุญำตให้ ใช้
ในกำรเพำะเลี้ยงกุ้ง
มำลำไคท์ กรีน
●

●

●

เปนผงสีเขียวค่อนข้างน�้าเงินเข้ม สามารถละลายน�้าได้ดี ใช้ในการควบคุมและก�าจัดปรสิตต่างๆ
เปนชนิด zinc-free oxalate ซึ่งมีตัวยา 100%
นิยมใช้กันมากในการเพาะเลี้ยงลูกปลา และปลาสวยงาม เพื่อปองกันและก�าจัดเชื้อราบนผิวหนัง
ของปลา และไข่ปลา ก�าจัดปรสิตภายนอก โดยเฉพาะโรคตัวอิ๊ค (มีลักษณะเปนจุดขาวๆ ตาม
ตัวปลา) เกษตรกรในยุคแรกๆ ใช้เพื่อการฆ่าหอยและปูในบ่อกุ้ง
มาลาไคท์ กรีน จะถูกดูดซึม และมีการเปลี่ยนรูปไปเปน ลูโคมาลาไคท์ กรีน (Leucomalachite
Green : LMG) ในเนื้อเยื่อของสัตว์น�้า และจะตกค้างเปนระยะเวลานาน มีความเปนพิษสูง
เหนี่ยวน�าให้เกิดเนื้องอก มะเร็ง เปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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ยำต้ำนจุลชีพที่ ได้รับกำรขึ้นทะเบียนต�ำรับยำ
จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)
รวบรวมจากหนังสือ ยาและสารเคมีเพื่อปองกันโรคสัตวนํ้า
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าจืด
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด กรมประมง
ในการควบคุมโรคสัตว์น�้า เดิมนิยมใช้เกลือ ฟอร์มาลิน (Formalin) คอปเปอร์ซัลเฟต
(Copper sulphate) ต่อมาในป พ.ศ. 2548 จึงเริ่มใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย
ยากลุ่มแรกที่ใช้ คือ กลุ่มยาซัลฟา โดยยาซัลฟาเมอราซีน (Sulfamerazine) จัดว่าเปนยาต้านจุลชีพ
พวกแรกที่มีการแนะน�าให้ใช้ในสหรัฐอเมริกา และได้รับการขึ้นทะเบียนให้ใช้เปนยารักษาโรคฟูรังคูโลซิส
(Furunculosis) ในสัตว์น�้า

ยำสัตว์น�้ำที่ ได้รับกำรขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
การขึ้นทะเบียนยาสัตว์น�้าอยู่ภายใต้การควบคุมของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันได้มียาสัตว์น�้าที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องอยู่ 13 ตัวยา (กองควบคุมยา
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2550) ด้วยกัน และในแต่ละตัวยาจะมีข้อบ่งใช้กับสัตว์น�้าที่
แตกต่างกันตามชนิดของยา
ยาต้านจุลชีพส�าหรับใช้ ในสัตว์น�้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต�ารับยาจากส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้แก่
1. เอนโรโฟลซาซิน (Enrofloxacin)
2. ซาราโฟลซาซิน (Sarafloxacin)
3. ออกโซลินิค แอซิด (Oxolinic acid)
4. ออกซีเตตราซัยคลิน (Oxytetracyclin)
5. เตตราซัยคลิน (Tetracyclin)
6. ซัลฟาไดเมททอกซีน-ออร์เมทโธพริม (Sulfadimethoxin-Ormethoprim)
7. ซัลฟาไดเมททอกซีน-ไตรเมทโธพริม (Sulfadimethoxin-Trimethoprim)
8. ซัลฟาไดเมททอกซีน (Sulfadimethoxin)
9. ซัลฟาโมโนเมททอกซีน (Sulfamonomethoxin)
10. ซัลฟาไดอาซีน (Salfadiazine)
11. ไตรเมทโธพริม (Trimethoprim)
12. ออร์เมทโธพริม (Ormethoprim)
13. โทลทราซูริล (Toltrazuril)
กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2552
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สามารถจัดเปนกลุ่มได้ดังนี้

กลุมยำควิโนโลน
เปนยาต้านจุลชีพที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี ยากลุม่ นีท้ นี่ า� มาใช้ในช่วงแรกได้แก่ ออกโซลินกิ แอซิด เอนโรโฟลซาซิน ซาราโฟลซาซิน เปนต้น
เมือ่ ยาเข้าสูร่ า่ งกายสัตว์นา�้ แล้วจะเข้าไปขัดขวางการสังเคราะห์นวิ คลีอกิ แอซิดของแบคทีเรีย และ
ท�าให้เซลล์แบคทีเรียถูกท�าลาย การใช้ยากลุ่มควิโนโลน ไม่แนะน�าให้ใช้ร่วมกับยาต้านจุลชีพหลายตัว เช่น
เตตราซัยคลิน เนื่องจากลบล้างฤทธิ์ซึ่งกันและกัน
ยำ

ออกโซลินิค แอซิด
เอนโรโฟลซาซิน
ซาราโฟลซาซิน

วิธี ใช้

ปริมำณ/น�้ำหนักปลำ 1 ก.ก./วัน

ระยะหยุดยำกอนจับ

ผสมอาหาร
ผสมอาหาร
ผสมอาหาร

5-20 มิลลิกรัม
10 มิลลิกรัม
10 มิลลิกรัม

5 วัน (อเมริกา)
21 วัน (ไทย)
5 วัน (อเมริกา)

กลุมยำเตตรำซัยคลิน
ยาในกลุ่มนี้จะมีลักษณะเปนผลึกสีเหลือง รสขม ละลายน�้าได้จ�ากัดที่พีเอชเท่ากับ 7 และมีฤทธิ์
สูงสุดที่พีเอชระหว่าง 5.5-6 สามารถแบ่งออกได้เปน 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มยาที่ผลิตโดยจุลชีพ เช่น
ออกซีเตตราซัยคลิน คลอเตตราซัยคลิน และกลุ่มยาที่ ได้จากการกึ่งสังเคราะห์ เช่น เตตราซัยคลิน
ยาที่ใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มยานี้ ได้แก่ ออกซีเตตราซัยคลิน คลอเตตราซัยคลิน
เมือ่ ยาเข้าสูร่ า่ งกายสัตว์นา�้ แล้วจะเข้าไปขัดขวางการเจริญเติบโตหรือการขยายตัวของแบคทีเรีย
การใช้กลุ่มยาเตตราซัยคลิน ไม่แนะน�าให้ ใช้ร่วมกับยาต้านจุลชีพหลายตัว เช่น กลุ่มยาซัลฟา และ
สารประเภทเกลือแคลเซียม โซเดียมคาร์บอเนต เปนต้น
ยำ

ออกซีเตตราซัยคลิน
เตตราซัยคลิน

วิธี ใช้

ปริมำณ/น�้ำหนักปลำ 1 ก.ก./วัน

ระยะหยุดยำกอนจับ

ผสมอาหาร
ผสมอาหาร

10-50 มิลลิกรัม
55-110 มิลลิกรัม

50 วัน (อเมริกา)
10 วัน (อเมริกา)

กลุมยำซัลฟำ
ยาในกลุ่มนี้จะมีลักษณะเปนผลึกสีขาว ละลายน�้าได้น้อย แต่ละลายได้ดีในไขมัน เปนยากลุ่มที่
ได้จากการสังเคราะห์ เช่น ซัลฟาไดเมททอกซีน ซัลฟาไดอาซีน เปนต้น ยากลุ่มนี้เปนยาที่ออกฤทธิ์ได้ดีกับ
ทั้งแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก
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เมื่อยาเข้าสู่ร่างกายสัตว์น�้าแล้วจะเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตหรือการขยายตัวของแบคทีเรีย
การใช้ยากลุ่มซัลฟา ไม่แนะน�าให้ใช้ร่วมกับยาต้านจุลชีพกลุ่มเตตราซัยคลิน
การใช้ยากลุ่มซัลฟาร่วมกับไตรเมทโธพริม จะเสริมฤทธิ์กันส่งผลให้ท�าลายหรือฆ่าเชื้อโรคได้
โดยตรง แต่ถ้าใช้ยาซัลฟา หรือไตรเมทโธพริมเพียงอย่างเดียว จะมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตหรือ
การขยายตัวของแบคทีเรียเท่านัน้ ซึง่ ยาในกลุม่ ซัลฟาทีน่ ยิ มใช้รว่ มกับไตรเมทโธพริม ได้แก่ ซัลฟาไดอาซีน
ซัลฟาเมธโธซาโซน และซัลฟาดอกซีน เปนต้น ยากลุ่มซัลฟาที่ใช้ร่วมกับไตรเมทโธพริม มีใช้กันอย่างแพร่
หลาย มีส่วนผสมของยาซัลฟาและไตรเมทโธพริมในอัตราส่วน 5:1 ส�าหรับประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียน
ยาในกลุ่มซัลฟาร่วมกับไตรเมทโธพริม กับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหลายชนิดด้วยกัน ทั้งที่
เปนตัวยาซัลฟาไดอาซีน ซัลฟาไดเมททอกซีน และซัลฟาโมโนเมททอกซีน รวมถึงมีการขึ้นทะเบียนในกลุ่ม
ซัลฟาร่วมกับออร์เมทโธพริม ได้แก่ ซัลฟาไดเมททอกซีน
การใช้ยาในกลุ่มยาซัลฟา เพื่อรักษาโรคติดเชื้อต่างๆในสัตว์น�้ามีดังนี้
ยำ

วิธี ใช้

ซัลฟาไดเมททอกซีน-ออร์เมทโธพริม
ซัลฟาไดเมททอกซีน-ไตรเมทโธพริม

ผสมอาหาร
ผสมอาหาร

ปริมำณ/น�้ำหนักปลำ ระยะหยุดยำกอนจับ
1 ก.ก./วัน

50-100 มิลลิกรัม
50-100 มิลลิกรัม

21 วัน (ไทย)
21 วัน (ไทย)

กลุมยำเบ็ดเตล็ด
โทรทาซูริล (Totrazuril) เปนกลุ่มยาที่ใช้ในการฆ่าโปรโตซัวในระบบทางเดินอาหาร ได้ผลดีกับ
โปรโตซัวในกลุ่ม Coccidia ยาชนิดนี้ เปนที่นิยมใช้ในสัตว์บกอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ ส�าหรับ
ประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนยาชนิดนี้เพื่อใช้ในสัตว์บกและสัตว์น�้า
สัตว์น�้ำ

ลูกกุ้งวัยอ่อน (Zoea)
เตตราซัยคลิน

วิธี ใช้

ปริมำณ

ระยะเวลำ

แช่
ผสมอาหาร

2-10 ซีซี/น�้า 1 ลบ.ม.
3 มิลลิกรัม/อาหาร 1 ก.ก.

ติดต่อกัน 3-5 วัน
ติดต่อกัน 7 วัน

กำรใช้ยำต้ำนจุลชีพอยำงไมถูกต้อง
1. ใช้ยาโดยยังมิได้วินิจฉัยสาเหตุของโรค
2. ใช้ยาในการรักษาโรคไวรัส
3. การเลือกใช้ยาไม่เหมาะสมกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค
4. ใช้ยาไม่ถูกวิธี
5. ใช้ยาไม่ครบตามปริมาณ หรือก�าหนดระยะเวลาในการรักษา

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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ข้อควรระวังในกำรใช้ยำ
1. ควรใช้ยาตามค�าแนะน�าของนักวิชาการหรือสัตว์แพทย์ที่มีความรู้เรื่องยาสัตว์น�้า
2. ควรใช้ยาที่ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา และใช้ยาตามวิธีที่ระบุไว้ในฉลากยา
3. ควรเก็บรักษายาตามวิธีที่ระบุไว้ในฉลากเพื่อปองกันการเสื่อมสภาพ
4. ระมัดระวังในการค�านวณปริมาณยา
5. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาตั้งแต่ 2 ชนิดพร้อมกัน
6. ลดอาหารสัตว์น�้าในขณะที่ท�าการรักษา
7. ผู้ใช้หลีกเลียงการสัมผัสยาโดยตรง
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วัตถุอันตรำย
ที่ ใช้ ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ า ในระบบการเลี้ ย งอย่ า งหนาแน่ น
มีปริมาณสัตว์น�้าอยู่เปนจ�านวนมากในพื้นที่จ�ากัด ถ้าไม่มีการจัดการ
ที่ ดี อ าจท� า ให้ เ กิ ดโรคระบาดอย่ า งรุ น แรงได้ ในบางครั้ ง แม้ จ ะมี
ระบบการจัดการฟาร์มก็ยังประสบปัญหาการเกิดโรค เกษตรกร
จึ ง จ� า เป น ต้ อ งใช้ ย าและสารเคมี เ พื่ อ แก้ ไ ขและป อ งกั น ปั ญ หา
เหล่านี้ นอกจากนี้ยังมีการน�าสารเคมีอีกหลายชนิดมาใช้ ในการ
ปรับปรุงคุณภาพน�้า ควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนหรือก�าจัดศัตรูอื่นๆ
ในบ่อเลี้ยง ซึ่งเห็นได้ว่า ร้านค้าปัจจัยการการผลิตจะวางจ�าหน่าย
สารเคมี ที่ ใ ช้ ใ นการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ า หลายชนิ ด ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้
เกษตรกรได้ ใช้สารเคมีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพดีและมีความ
เปนพิษต�่า ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม กรมประมง
จึงควบคุมสารเคมีเหล่านีด้ ว้ ยพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ.2535
โดยปัจจัยการผลิตบางรายการเปนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งจะมี
การก�ากับดูแล แตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของวัตถุอันตรายนั้น

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2552
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ความหมายของค�าว่า วัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 หมายถึง
1. วัตถุระเบิดได้
2. วัตถุไวไฟ
3. วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์
4. วัตถุมีพิษ
5. วัตถุที่ท�าให้เกิดโรค
6. วัตถุกัมมันตรังสี
7. วัตถุที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
8. วัตถุกัดกร่อน
9. วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
10. วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเปนเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด
ที่อาจท�าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช
ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อม
วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจ�าเปนแก่การควบคุมดังนี้
วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน�าเข้า การส่งออก หรือการมี
ไว้ในครอบครอง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนด
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียน และแจ้งด�าเนินการผลิต
การน�าเข้า การส่งออกหรือมีไว้ในครอบครอง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่ต้อง
ขึ้นทะเบียน และต้องมีใบอนุญาตการผลิตการน�าเข้า การ
ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่ห้าม
ผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง

28

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2552

กรมประมงควบคุมวัตถุอันตรำย 21 รำยกำรดังบัญชีรำยชื่อในตำรำง
ล�ำดับ
ที่

วัตถุอันตรำย
(ชื่อสำมัญ)

ชนิดวัตถุ
อันตรำย

CAS
NUMBER

1

ACETIC ACID ≤ W/W

3

64-19-7

ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการทาง
การประมงและการเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น�้ า เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่
การควบคุมปองกันก�าจัดเชื้อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ปรสิ ต พี ช หรื อ
สัตว์อื่น

2

BENZALKONIUM
CHLORIDE

3

-

ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ที่ ใ ช ้ ใ น ท า ง
การประมงและการเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น�้ า เพื่ อ ประโยน์ แ ก่ ก าร
ควบคุ ม ป อ งกั น ก� า จั ด เชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ปรสิ ต พื ช หรื อ
สัตว์อื่น

3

CALCIUM
HYPOCHLORITE

1

7778-54-3

ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ที่ ใ ช ้ ใ น ท า ง
การประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้า เพื่อประโยชน์แก่การ
ควบคุ ม ป อ งกั น ก� า จั ด เชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ปรสิ ต พื ช หรื อ
สัตว์อื่น

4

CHLORINE

3

7782-50-8

ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ที่ ใ ช ้ ใ น ท า ง
การประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้า เพื่อประโยชน์แก่การ
ควบคุ ม ป อ งกั น ก� า จั ด เชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ปรสิ ต พื ช หรื อ
สัตว์อื่น

เงื่อนไข

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2552
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ล�ำดับ
ที่

30

วัตถุอันตรำย
(ชื่อสำมัญ)

ชนิดวัตถุ
อันตรำย

CAS
NUMBER

เงื่อนไข

5

FENTIN ACETATE

3

900-95-8

ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการ
ประมงและการเพาะเลี้ ย ง
สัตว์น�้า เพื่อประโยชน์แก่การ
ควบคุมปองกันก�าจัดหอย

6

FORMALDEHYDE
(METHANAL)

2

50-00-0

ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการ
ประมงและการเพาะเลี้ ย ง
สัตว์น�้า เพื่อประโยชน์แก่การ
ควบคุ ม ป อ งกั น ก� า จั ด เชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ปรสิ ต พื ช หรื อ
สัตว์อื่น

7

HYDROCHLORIC
ACID ≤ 15% W/W

3

7647-01-4

ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการ
ประมงและการเพาะเลี้ ย ง
สัตว์น�้า เพื่อประโยชน์แก่การ
ควบคุ ม ป อ งกั น ก� า จั ด เชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ปรสิ ต พื ช หรื อ
สัตว์อื่น

8

ROTENONE

3

83-79-4

ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ที่ ใ ช ้ ใ น ท า ง
การประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้า เพื่อประโยชน์แก่การ
ควบคุ ม ป อ งกั น ก� า จั ด เชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ปรสิ ต พื ช หรื อ
สัตว์อื่น

9

SODIUM
HYDROXIDE
≤ 20% W/W

1

1310-73-2

ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ที่ ใ ช ้ ใ น ท า ง
การประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้า เพื่อประโยชน์แก่การ
ควบคุ ม ป อ งกั น ก� า จั ด เชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ปรสิ ต พื ช หรื อ
สัตว์อื่น
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ล�ำดับ
ที่

วัตถุอันตรำย
(ชื่อสำมัญ)

ชนิดวัตถุ
อันตรำย

CAS
NUMBER

เงื่อนไข

10

SODIUM
HYPOCHLORITE

1

7681-52-9

ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการ
ประมงและการเพาะเลี้ ย ง
สัตว์น�้า เพื่อประโยชน์แก่การ
ควบคุ ม ป อ งกั น ก� า จั ด เชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ปรสิ ต พื ช หรื อ
สัตว์อื่น

11

TRICHLORFON

3

52-68-6

ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการ
ประมงและการเพาะเลี้ ย ง
สัตว์น�้า เพื่อประโยชน์แก่การ
ควบคุ ม ป อ งกั น ก� า จั ด เชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ปรสิ ต พื ช หรื อ
สัตว์อื่น

12

TRIFLURALIN

3

1582-09-8

ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการ
ประมงและการเพาะเลี้ ย ง
สัตว์น�้า เพื่อประโยชน์แก่การ
ควบคุ ม ป อ งกั น ก� า จั ด เชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ปรสิ ต พื ช หรื อ
สัตว์อื่น

13

CHLORINE
AND CHLORINE
RELEASING
SUBSTANCE

3

-

ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการ
ประมงและการเพาะเลี้ ย ง
สัตว์น�้า เพื่อประโยชน์แก่การ
ควบคุ ม ป อ งกั น ก� า จั ด เชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ปรสิ ต พื ช หรื อ
สัตว์อื่น

14

GLUTARALDEHYDE

3

111-30-8

ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการ
ประมงและการเพาะเลี้ ย ง
สัตว์น�้า เพื่อประโยชน์แก่การ
ควบคุ ม ป อ งกั น ก� า จั ด เชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ปรสิ ต พื ช หรื อ
สัตว์น�้า
กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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ล�ำดับ
ที่

32

วัตถุอันตรำย
(ชื่อสำมัญ)

ชนิดวัตถุ
อันตรำย

CAS
NUMBER

เงื่อนไข

15

PERACETIC ACID

3

79-21-0

ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการ
ประมงและการเพาะเลี้ ย ง
สัตว์น�้า เพื่อประโยชน์แก่การ
ควบคุ ม ป อ งกั น ก� า จั ด เชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ปรสิ ต พื ช หรื อ
สัตว์น�้า

16

TRICHLOROISOCYANURIC ACID AND ITS
SALTS

4

-

ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการ
ประมงและการเพาะเลี้ ย ง
สัตว์น�้า เพื่อประโยชน์แก่การ
ควบคุ ม ป อ งกั น ก� า จั ด เชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ปรสิ ต พื ช หรื อ
สัตว์น�้า

17

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับปรับ
สภาพน�า้ ทีม่ สี ารส�าคัญ
เปนจุลชีพหรือผลิตภัณฑ์
ที่ มี ส ่ ว นผสมของสาร
ส�าคัญหรือจุลชีพที่ท�าขึ้น
เพือ่ ปองกัน ก�าจัด ท�าลาย
หรือควบคุมจุลชีพ ปรสิต
พืช หรือสัตว์น�้าอื่นใน
บ่อเลี้ยงสัตว์น�้า

2

18

MALACHITE GREEN
HYDROCHLORIDE

3

569-64-2

ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ที่ ใ ช ้ ใ น ก า ร
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ า สวยงาม
เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารควบคุ ม
ปองกัน ก�าจัด เชื้อจุลินทรีย์
ปรสิต พืช หรือสัตว์น�้า

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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ล�ำดับ
ที่

วัตถุอันตรำย
(ชื่อสำมัญ)

ชนิดวัตถุ
อันตรำย

CAS
NUMBER

เงื่อนไข

19

MALACHITE GREEN
HYDROCHLORIDE

4

569-64-2

ยกเว้ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ น
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

20

MALACHITE GREEN
OXALATE

3

2437-29-8

ในผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ ในการเพาะ
เลี้ ย งสั ต ว์ น�้ า สวยงาม เพื่ อ
ประโยชน์ แ ก่ ก ารควบคุ ม
ปองกัน ก�าจัด เชื้อจุลินทรีย์
ปรสิต พืช หรือสัตว์น�้า

21

MALACHITE GREEN
OXALATE

4

2437-29-8

ยกเว้ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ น
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าสวยงาม

* วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3 ต้องขึ้นทะเบียนก่อนน�าเข้า และผลิต
* วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามน�าเข้า ผลิต ส่งออก มีไว้ในครอบครอง
การควบคุมวัตถุอันตรายกรมประมงมีอ�านาจเต็มทุกบทบัญญัติ ควบคุมครบทุกขบวนการ
ตั้งแต่การน�าเข้า ผลิต ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง โดยจะมีการออกใบอนุญาต ใบแจ้งด�าเนินการ
และใบแจ้งข้อเท็จจริง

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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33

ใบอนุญำตผลิตวัตถุอันตรำย
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เปนวัตถุอันตรายที่ต้องขออนุญาตผลิต ใบอนุญาตผลิตมีอายุ 1 ป และ
ผู้ประกอบการต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตฉบับละ 500 บาท
ใบอนุญำตสงออกวัตถุอันตรำย
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เปนวัตถุอันตรายที่ต้องขออนุญาตส่งออก ใบอนุญาตส่งออกมีอายุ 1 ป
และผู้ประกอบการต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งออกฉบับละ 500 บาท
ใบอนุญำตมี ไว้ ในครอบครองวัตถุอันตรำย
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 นั้น ก�าหนดให้มีผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 3 ต้องขออนุญาต ดังนั้นร้านค้าปลีกที่จ�าหน่ายวัตถุอันตราย จึงต้องมีใบอนุญาตมีไว้ครอบครอง
ไว้ประจ�าร้านส�าหรับให้เจ้าพนักงานตรวจสอบได้ ใบอนุญาตมี ไว้ ในครอบครองมีอายุ 1 ป และ
ผู้ประกอบการต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมีไว้ ในครอบครองฉบับละ 500 บาท ร้านค้าที่จ�าหน่าย
วัตถุอันตราย แต่ละร้านจะต้องมี ใบอนุญาตมี ไว้ ในครอบครอง 1 ใบ ซึ่งแสดงรายการวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 3 ทุกชื่อการค้าของสินค้าที่มีขายในร้านค้า
ใบแจ้งด�ำเนินกำร
วัตถุอันตรายที่ต้องแจ้งด�าเนินการ มีเฉพาะวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
ใบแจ้งข้อเท็จจริง
ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงทุกครั้งที่มีการน�าเข้า วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และ
ชนิดที่ 3
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กำรขอด�ำเนินกำรเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย
1. กำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย

ผู้ที่ประสงค์จะด�าเนินการผลิตหรือน�าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 ต้องยื่นค�าขอขึ้น
ทะเบียน โดยส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
1. รายการข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
2. เอกสารหรือภาพถ่ายแสดงลักษณะ แสดงการบรรจุวัตถุอันตราย
3. เอกสารหรือภาพถ่ายแสดงการบรรจุหีบห่อ หรือผูกมัด (ถ้ามี)
4. ตัวอย่างวัตถุอนั ตรายเพือ่ วิเคราะห์ขอ้ ก�าหนดหรือเอกสารยืนยันก�าหนดเฉพาะวัตถุอนั ตรายนัน้
หรือรายงานผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบตั กิ าร ตามทีอ่ ธิบดีกรมประมงก�าหนดหรือเอกสารยืนยันก�าหนด
เฉพาะวัตถุอันตรายนั้น
ส�าหรับรายการข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนนั้น ข้อมูลส�าคัญที่ต้องน�าส่งคือ ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพ ข้อมูลความเปนพิษและสารตกค้าง เจ้าพนักงาน (คณะท�างานพิจารณาการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายทางการประมง) จะพิจารณาหลักฐานต่างๆ เมื่อผ่านมติคณะท�างานฯ แล้ว จึงสามารถออก
ใบส�าคัญแสดงการขึน้ ทะเบียนได้ ใบส�าคัญแสดงการขึน้ ทะเบียนใช้ ได้ตลอดไป เนือ่ งจากไม่ได้กา� หนดอายุ
ในทะเบียน
2. กำรอนุญำตผลิตวัตถุอันตรำย

ผู้ประสงค์จะผลิตวัตถุอันตรายต้องยื่นค�าขออนุญาตผลิตและเอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุใน
ใบค�าขออนุญาต ที่ส�าคัญต้องมีส�าเนาใบส�าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายนั้น และเอกสารแสดง
กรรมวิธีการผลิต ตลอดจนแผนผังสถานที่ผลิตและเก็บรักษาวัตถุอันตราย
พนักงานเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสถานที่ผลิตเมื่อผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดตามประกาศกระทรวง
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 51ก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2537) จึงออกใบ
อนุญาตผลิตให้ใบอนุญาติผลิตมีอายุใช้ ได้ 1 ป นับจากวันอนุญาต
3. กำรน�ำเข้ำ สงออกวัตถุอันตรำย

ผู้ประสงค์จะด�าเนินการน�าเข้า ส่งออกวัตถุอันตราย ต้องยื่นขออนุญาตโดยยื่นหลักฐานตามที่
ระบุไว้ ในค�าขออนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสถานที่เก็บรักษา เมื่อผ่านเกณฑ์ก�าหนดตาม
กฎกระทรวงจึงออกใบอนุญาตให้ใบอนุญาตน�าเข้า ส่งออก มีอายุ 1 ป จากวันอนุญาต
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4. กำรมี ไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย

ผู้ประกอบการขาย เก็บรักษาวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องยื่นค�าขออนุญาตมีไว้ ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายและยื่นหลักฐานตามที่ระบุไว้ ในค�าขออนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสถานที่
ขายวัตถุอันตราย เมื่อผ่านเกณฑ์ก�าหนดตามกฎกระทรวง จึงออกใบอนุญาตให้
5. กำรแจ้งข้อเท็จจริง

ผู้ประกอบการที่น�าเข้า ส่งออก ต้องแจ้งข้อเท็จจริงในการด�าเนินการดังกล่าว ทุกครั้งที่มีการ
น�าเข้าและส่งออก ส่วนผู้ผลิตต้องแจ้งข้อเท็จจริงการผลิตให้กรมประมงทราบ ตามระยะที่ก�าหนดใน
ประกาศกรมประมง
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พระรำชบัญญัติ
วัตถุอันตรำย
พ.ศ. ๒๕๓๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชการปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท�าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕”

เปนต้นไป

มาตรา ๒

พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓

ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. ๒๕๑๐
(๒) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖

มาตรา ๔

ในพระราชบัญญัตินี้
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุระเบิดได้
(๒) วัตถุไวไฟ
(๓) วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์
(๔) วัตถุมีพิษ
(๕) วัตถุที่ท�าให้เกิดโรค
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(๖) วัตถุที่ท�าให้เกิดกัมมันตรังสี
(๗) วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
(๘) วัตถุกัดกร่อน
(๙) วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
(๑๐) วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเปนเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่น ที่อาจท�าให้เกิดอันตราย
แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม
“ผลิต” หมายความว่า น�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือน�าผ่าน
“ส่งออก” หมายความว่า ส่งหรือน�าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือน�าผ่าน
“ขาย” หมายความว่ า จั ด จ� า หน่ า ย จ่ า ยหรื อ แจกเพื่ อ ประโยชน์ ท างด้ า นการค้ า และให้
หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย
“มีไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นและไม่ว่า
จะเปนการมี ไว้เพื่อขาย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรือเพื่อประการอื่นใดและรวมถึงการมีอยู่หรือปรากฎ
อยู่ในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย
“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ซึ่งแสดงไว้ที่วัตถุอันตราย หรือ
ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับวัตถุอันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือ
หีบห่อบรรจุ และหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคู่มือประกอบการใช้วัตถุอันตรายด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการวัตถุอันตราย
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผูซ้ งึ่ รัฐมนตรีผรู้ บั ผิดชอบแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั กิ ารตามพระราช
บัญญัตินี้
“รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายตามมาตรา ๑๙
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม ส่งเสริม
และติดตามดูแลการด�าเนินงานของเลขานุการและผูช้ ว่ ยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบมีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑
คณะกรรมกำรวัตถุอันตรำย
มาตรา ๖ ให้ มี ค ณะกรรมการวั ต ถุ อั น ตรายคณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ยปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมโยธาธิการ
อธิบดีกรมต�ารวจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการส�านักงานพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้แทนกระทรวงกลาโหมและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินเจ็ดคน เปนกรรมการ และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เป น กรรมการและเลขานุ ก ารและผู ้ แ ทนกรมโยธาธิ ก าร ผู ้ แ ทนกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ผู ้ แ ทน
กรมวิชาการเกษตร ผู้แทนส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสนติ และผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเปนผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ติ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งเป น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วาม
เชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ หรือกฎหมาย และอย่างน้อยสองคนให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ด�าเนินงานในองค์การ
สาธารณประโยชน์เพื่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัย หรือสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๗

ให้คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศ
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง
(๒) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา ๒๐
มาตรา ๓๖ วรรคสาม มาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๔๙ และมาตรา ๔๗ (๕)
(๓) ให้ค�าแนะน�าจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการรับขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอน
ทะเบียนวัตถุอันตราย
(๔) ให้คา� แนะน�าหรือค�าปรึกษาแก่รฐั มนตรีผรู้ บั ผิดชอบ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
อุตสาหกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับวัถตุอันตราย
(๕) พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากวัตถุ
อันตราย
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(๖) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายให้ประชาชนได้ทราบในการนี้
จะระบุชื่อของวัตถุอันตรายหรือชื่อของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้
(๗) สอดส่องดูแล ให้ค�าแนะน�า และเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายต่างๆ ให้ปฏิบัติการตามอ�านาจและหน้าที่ที่กฎหมาย
ก�าหนด
(๘) เสนอความเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรมเพื่ อ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการปองกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจาก
วัตถุอันตรายเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการด�านินงานของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายก�าหนดไว้ ให้เปนอ�านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการ
มาตรา ๘ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองป กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๙
ต�าแหน่งเมื่อ

นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่อง ไม่สุจริตต่อเจ้าหน้าที่มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลล้มละลาย
(๕) เปนคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
(๖) ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เปนโทษส�าหรับ
ความผิดที่กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๐ ในกรณีมกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในระหว่างทีก่ รรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง ไม่ว่าจะเปนการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อมให้ผู้ ได้รับแต่งตั้ง
อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น

46

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2552

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด�ารงต�าแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิ ได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมให้กรรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชีข้ าดกรรมการผู้ใดมีสว่ นได้
เสียเปนการส่วนตัวในเรื่องใดกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
มอบหมายอ�านาจออกค�าสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจ�าเปน

หมวด ๒
กำรควบคุมวัตถุอันตรำย
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉฑาะแล้วให้บังคับตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น แต่ถ้ามีเหตุอันควรคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นอาจมีมติ ให้น�าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ไปใช้บังคับเปน
การเพิ่มเติมหรือแทนที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นได้ ทั้งนี้ โดยจะก�าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขอย่างใดไว้
ในมตินั้นก็ได้
มติตามวรรคหนึ่ง เมื่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีเหตุจ�าเปนเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์
หรือสิ่งแวดล้อม จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดท้องที่เพื่อห้ามการครอบครอง การจ�าหน่าย หรือ
การใช้วัถตุอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
มาตรา ๑๗ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปนศูนย์กลาง
ประสานงานในเรื่องข้อมูลของวัตถุอันตรายกับส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งจากภาคเอกชนเพื่อรวบรวมและ
ให้บริการข้อมูลทุกชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตราย แต่งตั้งการมีอยู่ในต่างประเทศ การน�าเข้าหรือการผลิต
ภายในประเทศ การเคลื่อนย้าย การใช้สอย การท�าลาย และการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่อง
มาตรา ๑๘ วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจ�าเปนแก่การควบคุม ดังนี้
(๑) วัตถุอนั ตรายชนิดที่ ๑ ได้แก่วตั ถุอนั ตรายทีก่ ารผลิต การน�าเข้า การส่งออก
หรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนด
(๒) วัตถุอนั ตรายชนิดที่ ๒ ได้แก่วตั ถุอนั ตรายทีก่ ารผลิต การน�าเข้า การส่งออก
หรือการมี ไว้ครอบครองต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก�าหนดด้วย
(๓) วัตถุอนั ตรายชนิดที่ ๓ ได้แก่วตั ถุอนั ตรายทีก่ ารผลิต การน�าเข้า การส่งออก
หรือการมีไว้ครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต
(๔) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ได้แก่วัตถุอันตรายห้ามมิให้มีการผลิต การน�าเข้า
การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง
เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารป อ งกั น และระงั บ อั น ตรายที่ อ าจมี แ ก่ บุ ค คล สั ต ว์ พื ช
ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ�านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย ก�าหนดเวลา
ใช้บังคับและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว
มาตรา ๑๙ เมือ่ หน่วยงานหนึง่ หน่วยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหารส่วนกลาง
มีคา� ขอเปนผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมวัตถุอนั ตรายอย่างหนึง่ อย่างใดเพือ่ ด�าเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมด�าเนินรายการทั้งหมด
หรือบางส่วนเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้นได้ ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจ�านวนบุคคล
ความสัมพันธ์กับกิจการหลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบเปนส�าคัญ
มาตรา ๒๐ ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
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(๑) ก�าหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติและสิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธีตรวจและ
ทดสอบภาชนะ ฉลาก การผลิต การส่งออก การขาย การขนส่ง การเก็บรักษา การก�าจัด การท�าลาย
การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย การให้แจ้งข้อเท็จจริง การให้ส่งตัวอย่าง หรือการอื่นเกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ปองกัน บรรเทา หรือระงับอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ
สิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงสนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่างประเทศประกอบด้วย
(๒) ก�าหนดให้มผี เู้ ชีย่ วชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบส�าหรับการด�าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตาม (๑)
(๓) ก�าหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่ก�าหนดไว้ของสาระส�าคัญใน
วัตถุอันตราย
(๔) ก�าหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายดังกล่าว
(๕) ระบุ ชื่ อ หรื อ คุ ณ สมบั ติ ข องวั ต ถุ อั น ตรายกรณี ที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ตาม
มาตรา ๓๖
มาตรา ๒๑ ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ต้อง
ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๒) และ (๓)
มาตรา ๒๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เว้นแต่จะได้แจ้งความประสงค์จะด�าเนินการดังกล่าวให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบก่อน
เมื่อได้มีประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ให้ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้
ในครอบครอง แจ้งการด�าเนินการของตนที่กระท�าอยู่ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเวลา
ที่ก�าหนดในประกาศดังกล่าว
ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบออกมาตรา ๒๐ (๑) (๒) และ (๓) ด้วย
มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ผู้ ได้ผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
การขออนุญาตและการขออนุญาต ให้เปนไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
โดยกฎกระทรวงดังกล่าวให้ก�าหนดกรณีที่พึงอนุญาตได้และกรณีที่จะอนุญาตไม่ได้ ไว้ ให้ชัดเจนเท่าที่จะ
กระท�าได้ เว้นแต่กรณีจ�าเปนที่ไม่อาจคาดหมายไว้ล่วงหน้าและให้ก�าหนดระยะเวลาส�าหรับการพิจารณา
อนุญาตให้ชัดเจนด้วย
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ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ให้ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า
ประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๒) และ (๓) นั้นด้วย
มาตรา ๒๔ เมื่อได้มีประกาศระบุชื่อวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ให้ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า
ผู้ส่งออก หรือผู้มี ไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าวยื่นขอรับอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ไปพลาง
ก่อนได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่อนุญาตตามค�าขอนั้น
มาตรา ๒๕ ใบอนุญาตที่ออกไปแล้วนั้น ถ้าต่อมากฎหมายหรือพฤติการณ์ ได้เปลี่ยนแปลง
แก้ ไขหรือมีเหตุสา� คัญเพือ่ ควบคุมคุม้ ครองความปลอดภัย ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี า� นาจออกใบอนุญาต
มีอ�านาจสั่งแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการอนุญาตได้ตามความจ�าเปน
มาตรา ๒๖ ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้ ได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ ใน
ใบอนุญาต แต่มิให้ก�าหนดเกิน สามปนับแต่วันออกใบอนุญาต
มาตรา ๒๗ ผู้ ได้รับใบอนุญาตถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอเสียก่อน
ใบอนุญาตจะสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ ได้รับอนุญาตและให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๒๘ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขอ
อนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบภายในสามสิบวันตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการไม่อนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ค�าวิจัยของรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบให้เปนที่สุด
มาตรา ๒๙ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ต่อใบอนุญาตหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้มีค�าวินิจฉัย
ให้ยกอุทธรณ์การต่ออายุใบอนุญาตผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตจะขายวัตถุอันตรายที่มีอยู่ ในครอบครองได้
ภายในก�าหนดสามเดือนนับตั้งแต่วันทราบค�าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือทราบค�าสั่งของรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบให้ยกอุทธรณ์แล้วแต่กรณี หากพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าวให้น�ามาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสาม
และวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๓๐ ถ้ า ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบส� า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อั น ตรายสู ญ หาย ลบเลื อ น
หรือช�ารุดในสาระส�าคัญ ให้ผู้ ได้รับอนุญาตยื่นค�าขอรับแทนใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย ลบเลือนหรือช�ารุด
มาตรา ๓๑ ผู้ ได้รับอนุญาตซึ่งมีอายุใช้ ได้เกินสามเดือนต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนไว้
ในที่เปดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท�าการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๒ เมื่อปรากฎต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ ได้รับใบอนุญาตผู้ ใดฝาฝนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจพิจารณาสั่งพักใช้ ใบอนุญาตมีก�าหนดตามเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินหนึ่งปและถ้าเปนกรณีส�าคัญจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้
มาตรา ๓๓ ผู ้ ถู ก ค� า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๓๒ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต ่ อ รั ฐ มตรี
ผูร้ บั ผิดชอบภายในก�าหนดสามสิบวันนับตัง้ แต่วนั ทราบค�าสัง่ ค�าวิจยั ของรัฐมนตรีผรู้ บั ผิดชอบให้เปนทีส่ ดุ
การอุทธรณ์วรรคที่หนึ่งย่อมไม่เปนการทุเลาการบังคับตามค�าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๓๔ ผู ้ ถู ก ค� า สั่ ง เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ จะขายวัตถุอันตรายที่อยู่ ใน
ครอบครองได้ภายในก�าหนดสามเดือนนับตั้งแต่วันทราบค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือทราบค�าสั่ง
ของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีหากพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้น�ามาตรา ๕๒
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขออนุญาตใหม่อีกไม่ ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดห้าป
นับตั้งแต่วันที่ถูกเพิกถอน
มาตรา ๓๖ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดรายชื่อของวัตถุอันตรายที่กระบวนการผลิตและลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายเปนที่ทราบกันแน่ชัดโดยทั่วไป
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การผลิต หรือการน�าเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่อยู่นอกรายชื่อของการ
ประกาศตามวรรคหนึ่ง จะต้องน�ามาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนและเมื่อรับใบส�าคัญการ
ขึ้นทะเบียนแล้วจึงผลิตหรือน�าเข้าตามมาตรา ๒๒ หรือจึงออกใบอนุญาตให้ผลิตหรือน�าเข้าตามมาตรา
๒๒ ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบยกเว้นให้ ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอีกในกรณีผู้ ได้
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอย่างเดียวกันนั้นไว้แล้วหรือในกรณีอื่นที่มีเหตุอันควร
การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและออกใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ให้เปนไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการก�าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจ�าเปนต้องผลิตหรือน�าเข้ามาซึ่งตัวอย่าง
วัตถุอนั ตรายทีจ่ ะขอขึน้ ทะเบียนหรือต้องน�าเข้ามาซึง่ วัตถุอนั ตรายอย่างอืน่ เพือ่ ใช้ในการผลิตวัตถุอนั ตราย
ที่จะขอขึ้นทะเบียน และวัตถุอันตรายนั้นมีกฎหมายบังคับให้การผลิตหรือการน�าเข้าต้องได้รับอนุญาต
หรือต้องขึ้นทะเบียนเสียก่อน ผู้ขอขึ้นทะเบียนอาจขออนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อผลิตหรือน�าเข้า
ซึ่งวัตถุอันตรายนั้นได้ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น
การผลิตหรือการน�าเข้ามาตามวรรคหนึ่งต้องเปนไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการก�าหนดโดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมื่อคณะกรรมการเห็นว่า
(๑) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนไม่เปนที่เชื่อถือได้ว่ามีประโยชน์ตามที่ขอขึ้น
ทะเบียนไว้ หรือหากน�ามาใช้แล้วอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีวิธี
ปกติตามสมควรที่จะปองกันได้
(๒) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนใช้ชื่อในท�านองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรืออาจจะ
ท�าให้เข้าใจผิดจากความเปนจริงหรือ
(๓) วัตถุอนั ตรายทีข่ อขึน้ ทะเบียนเปนวัตถุอนั ตรายปลอม หรือเปนวัตถุอนั ตราย
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเพิกถอนทะเบียนแล้ว
ค�าสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เปนที่สุด
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มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชน์ ในการคุ้มครองบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจสั่งแก้ ไขรายการทะเบียนวัตถุอันตรายได้
ตามความจ�าเปน
มาตรา ๔๐ วัตถุอันตรายใดที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่าไม่มีประโยชน์ตามที่ขึ้น
ทะเบียนไว้หรือหากน�ามาใช้แล้วอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อมโดยไม่มี
วิธีปกติตามควรที่จะปองกันไม่ ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจ
เพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายนั้น
ค�าสั่งเพิกถอนทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เปนที่สุด
เมื่อมีการเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายใดแล้ว สิทธิ ในการผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือมี ไว้
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายนั้นอันระงับไป
มาตรา ๔๑ เจ้าของวัตถุอันตรายที่ถูกเพิกถอนทะเบียนต้องจัดท�าลายหรือด�าเนินการกับ
วัตถุอันตรายของตนตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีค�าสั่งภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก�าหนดและ
ให้น�ามาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาบังคับใช้โดยอนุโลม
มาตรา ๔๒ ผู้ผลิตเพื่อการค้า ผู้น�าเข้าเพื่อการค้า ผู้ส่งออกเพื่อการค้า ผู้เก็บรักษาเพื่อการ
ค้า หรือผู้ขายซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ต้องช�าระค่าธรรมเนียมรายปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง ตั้งแต่อัตราค่าธรรมเนียมนั้นต้องไม่เกินอั้ตราตามท้ายพระราชบัญญัตินี้
ถ้าไม่มีการช�าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน
ในกรณีที่ค้างช�าระโดยไม่มีเหตุอันควรและเปนกรณีที่มีใบอนุญาตในการด�าเนินการ พนักงานเจ้าหน้าที่
จะสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามควรแก่กรณีก็ได้
มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น�าเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
เมื่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้ประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ให้ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า
หรือผู้มีไว้ในครอบครองปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานของเจ้าหน้าที่ และให้น�ามาตรา ๔๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
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มาตรา ๔๔ ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศให้
วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
เห็นสมควรได้
(๑) วัตถุอันตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจก่อให้เกิดอันตรายน้อยหรือ
ซึ่งการบังคับตามมาตรการต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ก่อให้เกิดภาระเกินความสมควร
(๒) วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม รายการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การของรัฐ สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่นตามที่จะเห็นสมควรก�าหนด
มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุอันตรายปลอม
(๒) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
(๓) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ
(๔) วัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้
(๕) วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน
การมีไว้ ในครอบครองตามวรรคหนึ่งไม่หมายความรวมถึงการครอบครองขณะจะท�าลาย หรือ
ส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการครอบครองเพื่อการอย่างอื่นตามที่ที่ก�าหนดในกฎหมาย
มาตรา ๔๖ ผู้ใดรูว้ า่ วัตถุอนั ตรายในความครอบครองของตนเปนวัตถุอนั ตรายตามมาตรา ๔๕
ผู้นั้นต้องท�าลาย ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�าหนดในประกาศที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑)
มาตรา ๔๗ วัตถุอันตรายหรือสิ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเปนวัตถุอันตรายปลอม
(๑) สิ่งที่ท�าเทียมวัตถุอันตรายแท้ทั้งหมดหรือบางส่วน
(๒) วัตถุอนั ตรายทีแ่ สดงชือ่ ว่าเปนวัตถุอนั ตรายอืน่ หรือแสดงก�าหนดเวลาทีว่ ตั ถุ
อันตรายหมดอายุการใช้เกินความเปนจริง
(๓) วัตถุอนั ตรายทีแ่ สดงชือ่ หรือเครือ่ งหมายของผูผ้ ลิตหรือทีต่ งั้ ของสถานทีผ่ ลิต
ซึ่งมิใช่ความจริง
(๔) วัตถุอันตรายที่แสดงว่าเปนวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งมิใช่ความจริง
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(๕) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารส�าคัญน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่าคลาด
เคลื่อนตามมาตรา ๒๐ (๓) ในระดับที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการก�าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๘ วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเปนวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
(๑) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสาระส�าคัญน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่าคลาด
เคลื่อนตามมาตรา ๒๐ (๓) แต่ไม่ถึงระดับที่ก�าหนดตามมาตรา ๔๗(๕)
(๒) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน หรือลักษณะอื่นที่มี
ความส�าคัญต่อคุณสมบัติของวัตถุอันตรายผิดไปจากเกณฑ์ที่ก�าหนดขึ้นหรือขึ้นทะเบียนไว้
มาตรา ๔๙ วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเปนวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ
(๑) วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใช้ตามที่แสดงไว้ในฉลาก
(๒) วัตถุอันตรายที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุอันตรายปลอมตาม
มาตรา ๔๗(๕) หรือวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
มาตรา ๕๐ เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าฉลากใดไม่เปนไปตามมาตรา ๒๐(๑๐) คณะกรรมการ
มีอ�านาจสั่งหรือผู้น�าเลิกใช้ฉลากดังกล่าว หรือด�าเนินการแก้ ไขฉลากนั้นให้ถูกต้อง
มาตรา ๕๑ การควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตรายให้เปนไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และเพื่อการประโยชน์การควบคุมโฆษณาให้ถือว่าวัตถุอันตรายที่มีการก�าหนดฉลากตามมาตรา
๒๐(๑) เปนสินค้าที่มีการควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายดังกล่าวโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มี ไว้ ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวมอบวัตถุอันตรายนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ณ สถานที่ที่ก�าหนด เพื่อท�าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี โดยค�านึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจาก วัตถุ
อันตรายดังกล่าว
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ในกรณีที่วัตถุอันตรายนั้นอาจจะจ�าหน่ายใก้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ด�าเนินการถ่ายขาย
ทอดตลาดหรือขายให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในสามเดือนนับตั้งแต่วันได้รับมอบหมาย เงินที่ขายได้
เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา การจ�าหน่าย และค่าภาระที่เกี่ยวข้องแล้วเก็บไว้เพื่อคืนแก่เจ้าของ แต่
ถ้าพ้นก�าหนดสามเดือนดังกล่าวแล้วยังจ�าหน่ายไม่ได้หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผ่อนเวลาต่อไปจะเปน
อันตรายหรือภาระเกินควรก็มีอ�านาจสั่งให้ท�าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี
ในกรณีที่ต้องท�าลายหรือจัดการตามควรแต่กรณีหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เจ้าของวัตถุอันตราย
หรือมีหน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินตามจ�านวนนั้นแก่ทางราชการ
มาตรา ๕๓ เมื่อปรากฏว่าบุคคลใดกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่ากระท�าการเช่นว่านัน้ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี า� นาจจับกุมผูน้ นั้ เพือ่ ส่งพนักงานสอบสวนด�าเนินการ
ต่อไปตามกฎหมาย
มาตรา ๕๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานทีป่ ระกอบการเกีย่ วกับวัตถุอนั ตราย สถานทีผ่ ลิตวัตถุอนั ตราย
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสถานที่ที่สงสัยว่าสถานที่เช่นว่านั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท�างานสถานที่ดังกล่าว หรือเข้าไปในพาหนะที่บรรทุกวัตถุอันตรายหรือ
สงสัยว่าวัตถุอันตราย เพื่อตรวจสอบวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายสมุดบัญชี เอกสาร หรือ
สิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
(๒) น�าวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยว่าเปนวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควร
ไปเปนตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
(๓) ตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
สมุดบัญชีเอกสารหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามีการกระท�าต่อพระราชบัญญัตินี้
(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ มา
เพื่อประกอบพิจารณาได้
มาตรา ๕๕ วัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งของใดๆ ที่ยึด
หรืออายัดไว้ตามมาตรา ๕๔(๓) ถ้าสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว้เปนของเสียง่าย หรือถ้าการเก็บไว้จะเปนการ
เสื่องต่อความเสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดจากสิ่งของนั้นหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าแห่งสิ่งของนั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจท�าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี โดยค�านึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากวัตถุอันตรายดังกล่าว และน�ามาตรา ๕๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งของที่ยึดและอายัดไว้มิใช่เปนทรัพย์ที่ต้องรับตาม
มาตรา ๔๘ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟองคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการอายัดหรือคืนวัตถุ
อันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายสมุดบัญชี เอกสารและสิ่งนั้นๆ ให้แก่ผู้ควรได้รับคืนโดยมิชักช้า
ในกรณีที่มีการคืนสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว้ หรือเงินที่ขายได้ ให้แจ้งคืนเจ้าหน้าที่ โดยการ
ส่งไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิล�าเนาของผู้ควรได้รับคืน แต่ ในกรณี ไม่รู้ตัวผู้ควรได้รับคืน
หรือรู้ตัวไม่รู้ภูมิล�าเนา ถ้าได้ประกาศในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับที่ ได้แพร่หลายในท้องที่ที่ ได้ยึดหรือ
อายัดสิ่งของนั้นหรือประกาศในหนังสือพิมพ์จะไม่คุ้มกับมูลค่าสิ่งของที่จะคืน ถ้าประกาศไว้ ณ ที่ท�าการ
อ�าเภอแห่งท้องที่นั้นไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ให้ถือว่ามีการแจ้งเมื่อครบก�าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศ
ในหนังสือพิมพ์ หรือวันที่ครบก�าหนดประกาศ ณ ที่ท�าการอ�าเภอ แล้วแต่กรณี
ผู้ขอรับคืนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าภาระต่างๆ ของรัฐที่เกิดขึ้นเพราะการประกาศในหนังสือพิมพ์
พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของเงินจ�านวนดังกล่าว
ในกรณีที่ ไม่สามารถจะคืนเงินได้เพราะหาตัวผู้คืนไม่พบ ก็ ให้รักษาสิ่งที่ยึดไว้หรือเงินที่จะ
คืนให้นั้นแล้วแต่กรณี หากภายในหนึ่งปนับแต่ได้แจ้งแก่ผู้ควรได้รับคืนและไม่มีผู้ควรได้รับคืนมาขอรับ
ก็ตกเปนของรัฐ
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวแก่บุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก�าหนด

หมวด ๓
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบทำงแพง
มาตรา ๕๗ บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่เปนการลบล้างหรือจ�ากัดหน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง
ที่บุคคลมีอยู่ตามบทบัญญัติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอื่น
มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ในการก�าหนดหน้าที่และความรับผิดตามหมวดนี้ ในรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดวัตถุที่ ให้ถือว่าเปนวัตถุอันตราย
ตามความในหมวดนี้
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มาตรา ๕๙ ผู้ผลิตวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการจัดหาวัตถุที่ใช้ในการผลิต การก�าหนด
วิธีการและขั้นตอนที่วางใจได้ของการผลิต การจัดให้มีภาชนะบรรจุที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อ
การใช้และเคลื่อนย้าย และการขนส่ง การจัดให้มีฉลากที่แสดงสภาพอันตรายของสิ่งนั้นที่ชัดเจนเพียงพอ
ความเหมาะสมของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่มอบวัตถุอันตรายไปจากตน
หรือผู้ที่อาจคาดหมายได้ว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว
มาตรา ๖๐ ผู้น�าเข้าวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการเลือกหาผู้ผลิต การตรวจสอบคุณภาพ
ของวัตถุอันตราย การตรวจสอบความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก การเลือกวิธีการขนส่งและ
ผู้ขนส่ง ความเหมาะสมของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตราย
ไปจากตนหรือผู้ที่อาจคาดหมายว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว
มาตรา ๖๑ ผู้ขนส่งต้องระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่ ใช้ ในการขนส่ง
หรือยานพาหนะและอุปกรณ์ ความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสมของวิธีการขนส่ง
ความถูกต้องของการจัดวางบนยานพาหนะ และความไว้วางใจได้ของลูกจ้างหรือผู้จัดการท�างานให้แก่ตน
หรือร่วมกับตน
มาตรา ๖๒ ผู ้ มี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ ง วั ต ถุ อั น ตรายต้ อ งระมั ด ระวั ง ในการตรวจสอบความ
เชื่อถือได้ของผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าหรือผู้จัดหาวัตถุอันตรายนั้นให้แก่ตน ความถูกต้องของภาชนะบรรจุ
และฉลากความเหมาะสมของการเก็บรักษา และความไว้วางใจได้ของผู้ที่รับมอบวัตถึอันตรายไปจากตน
หรืออาจคาดหมายไว้ว่าอาจได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว
มาตรา ๖๓ ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ขนส่ง หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องรับผิดชอบ
เพื่อการเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตรายที่อยู่ ในความครอบครองของตน เว้นแต่พิสูจน์ ได้ว่าความ
เสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายนั้นเอง
มาตรา ๖๔ ผู้ขายหรือผู้ส่งมอบวัตถุอันตรายให้กับบุคคลใด ต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหาย
ของบุคคลดังกล่าวอันเกิดแต่วัตถุอันตรายที่อยู่ในครอบครองของตน เว้นแต่จะพิสูจน์ ไว้ว่าความเสียหาย
นั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง
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มาตรา ๖๕ นายจ้าง ตัวการ ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของกิจการต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิด
ที่บุคคลตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ได้กระท�าไปในการท�างานให้แก่ตน แต่ชอบที่จะได้ชดใช้
จากบุคคลดังกล่าว เว้นแต่จะมีส่วนผิดในการสั่งให้ท�า การเลือกหาตัวบุคคล การควบคุม หรือการอื่น
อันมีผลโดยตรงให้เกิดการละเมิดขึ้นนั้น
มาตรา ๖๖ ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก คนกลาง และผู้มีส่วนในการจ�าหน่าย
จ่ายแจกทุกช่วงต่อจากผู้ผลิตจนถึงผู้ที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔
ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการละเมิดด้วย
มาตรา ๖๗ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายอั น เกิ ด แต่ วั ต ถุ อั น ตรายตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป น
อันขาดอายุความเมื่อพ้นสามปนับแต่วันที่ต้องเสียหายรู้ถึงการเสียหายความเปนวัตถุอันตรายแก่ผู้ฟัง
ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
มาตรา ๖๘ ผู้ที่ต้องรับผิดตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ ที่ได้
ช�าระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้ว ย่อมมีสิทธิ ไล่เบี้ยเอากับผู้ที่ส่งมอบวัตถุอันตรายให้แก่ตน
หรือแก่ผู้ซึ่งท�างานให้แก่ตน และบรรดาผู้ที่มีส่วนในการส่งมอบวัตถุอันตรายดังกล่าวในล�าดับต่างๆ
ถัดขึ้นไปคนหนึ่งคนใดในหลายๆ คนก็ได้ ไปจนถึงผู้ผลิต โดยต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยภายในสามปนับแต่วันที่
ตนได้ช�าระค่าสินไหมที่ทดแทน แต่ถ้าผู้ ใช้สิทธิไล่เบี้ยนั้นเปนผู้ที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อท�าให้เกิดการ
ละเมิดขึ้นผู้นั้นจะมีสิทธิไล่เบี้ยเฉพาะส่วนที่เกินความรับผิดโดยเฉพาะของตนเท่านั้น
มาตรา ๖๙ ในกรณีทวี่ ตั ถุอนั ตรายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บคุ คล สัตว์ พืช หรือสิง่ แวดล้อม
ถ้ารัฐได้รับความเสียหายเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บ�าบัด บรรเทา หรือ
ขจัดความเสียหายให้เกิดการคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม หรือเปนความเสียหาย
ต่อทรัพย์ ไม่มีเจ้าของ หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเมื่อ
ได้รับค�าร้องขอจากหน่ายงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบวัตถุอันตรายดังกล่าวให้แก่พนักงานอัยการ
มีอ�านาจฟองเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรัฐดังกล่าวได้
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หมวด ๔
บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๗๑ ผู้ ใดไม่มาให้ถ้อยค�า หรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๔ หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา ๕๔ (๔)
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคสาม มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓
วรรคสองต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผู้ใดฝาฝนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคสองหรือ
ตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งป หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ผู้ ใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองป หรือปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผู้ ใดฝาฝนมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสิบป หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ถ้าการกระท�าตามวรรคหนึ่งเปนการกระท�าโดยประมาทของผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าว ผู้กระท�าต้องระวางโทษปรับไม่เกินแปดแสนบาท
มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๑) หรือมาตรา ๔๕ (๕) ส�าหรับกรณีเพิกถอนทะเบียน
เพราะอาจเกิดอันตรายโดยไม่มีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได้ ถ้าเปนการกระท�าเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๓ ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินเจ็ดป หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ถ้าการกระท�าตามวรรคหนึ่งเปนการกระท�าโดยประมาทของผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก หรือมี ไว้ ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าว ผู้กระท�าต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
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มาตรา ๗๖ ผู้ ใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๒) หรือมาตรา ๔๕ (๕) ส�าหรับเพิกถอนทะเบีียน
เพราะไม่มีประโยชน์ตามที่ขนทะเบียนไว้ ถ้าเปนการกระท�าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผู้กระท�า
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าป หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ถ้าการกระท�าตามวรรคหนึ่งเปนการกระท�าโดยประมาทของผู้น�าเข้า ผู้น�าออก หรือผู้มีไว้ ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าว ผู้กระท�าต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาท
มาตรา ๗๗ ผู้ ใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๓) ถ้าเปนการกระท�าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งป หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ถ้าการกระท�าตามกระท�าโดยประมาท ผู้กระท�าต้องระวางโทษปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท
มาตรา ๗๘ ผู้ ใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๔) ถ้าเปนการกระท�าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามป หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
มาตรา ๗๙ ถ้าการกระท�าตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ผู้กระท�าต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว
มาตรา ๘๐ ถ้าการกระท�าตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ เกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ผู้กระท�าต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว
มาตรา ๘๑ ผู ้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู ้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๓๐ หรื อ มาตรา ๓๑ ต้ อ ง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๘๒ ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งก�าเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ
หรือสาระส�าคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับวัตถุอันตรายไม่ว่าจะเปนของตนเองหรือผู้อื่น ท�า หรือใช้ฉลาก
ที่มีข้อความอันเปนเท็จหรือข้อความอันเปนเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แแล้วว่าอาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดเช่นว่านั้นต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งป หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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มาตรา ๘๓ ผู้ ใดวางขายวัตถุอันตรายโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลาก
ไม่ถูกต้อง หรือขายวัตถุอันตรายที่มีคณะกรรมการสั่งเลิกใช้ หรือให้แก้ ไขตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษ
จ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ถ้ากระท�าตามวรรคหนึ่งเปนการกระท�าโดยประมาท ผู้กระท�าต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท
ถ้ากระท�าตามวรรคหนึ่งเปนการกระท�าของผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกินหนึ่งป หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ ผู้ ใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจ้างท�าฉลากที่ ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือ
รับจ้างติดตรึงฉลากที่ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างท�าลายส่วนอันเปนสาระส�าคัญของฉลากที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ส�าหรับวัตถุอันตรายอย่างหนึ่งอย่าใด ตามความในหมวด ๒ ต้องระวางโทษ
จ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผู ้ ใ ดไม่ อ� า นวยความสะดวกตามสมควรแก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ตามมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๘๗ ในกรณี ที่ ศ าลพิ พ ากษาลงโทษบุ ค คลใดในความผิ ด ตามมาตรา ๗๑ หรื อ
มาตรา ๗๒ และเปนกรณีที่มีการยกเว้นไม่ต้องรับใบอนุญาต ถ้ามีีพฤติการณ์ ให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าว
อาจจะกระท�าความผิดเช่นนั้นอีก ศาลจะสั่งไว้ค�าพิพากษาห้ามการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
มีก�าหนดเวลาไม่เกินห้าปนับแต่วันพ้นโทษไปแล้วก็ได้
มาตรา ๘๘ วัตถุอันตรายที่ผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือมี ไว้ ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วย
พระราชบัญญัตินี้ ภาชนะของวัตถุดังกล่าว เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือทรัพย์สินใด บรรดา
ที่ศาลมีค�าพิพากษาให้ริบ ให้ส่งมอบแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตุอันตรายดังกล่าวเพื่อท�าลาย
หรือจัดการตามที่สมควรต่อไป
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ในกรณีที่ต้องท�าลายให้ศาลมีค�าสั่งในค�าพากษาให้เจ้าของช�าระค่าให้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่ทาง
ราชการด้วย
มาตรา ๘๕ บรรดาความรั บ ผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ มี โ ทษจ� า คุ กไม่ เ กิ น หนึ่ ง ป หรื อ
มีโทษปรับสถานเดียว ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการ
มอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบปรับได้
ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้มีอ�านาจเปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่งจะเปรียบเทียบปรับได้ต่อเมื่อ
(๑) ในกรณีที่อาจแก้ ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระท�าความผิดยินยอมและได้แก้ ไขของกลางที่
อายัดไว้ ได้ถูกต้อง
(๒) ในกรณี ที่ ไ ม่ อ าจแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งได้ เมื่ อ ผู ้ ก ระท� า ผิ ด ยิ น ยอมให้ ข องกลางที่ ยึ ด หรื อ
อายัดไว้ตกเปนของหน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับได้แก้ ไขของกลางให้ถูกต้องแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ถอนการอายัดของกลางนั้นเสีย
บรรดาสิ่งของที่ตกเปนของหน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวให้จัดการ
ตามระเบียบตามที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก�าหนด
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บทเฉพำะกำล
มาตรา ๙๐ ค�าขอค�าอนุญาตใดๆ ที่ ได้ยื่นไว้ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษและยังอยู่ ใน
ระหว่างพิจารณาถือเปนค�าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ โดยอนุโลม ในกรณีที่ค�าขออนุญาตมี
ข้อแตกต่างไปจากค�าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้มีอ�านาจขออนุญาตมีอ�านาจสั่งให้แก้ ไข
เพิ่มเติมได้ตามความจ�าเปนเพื่อให้เปนการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๑ ใบขออนุญาตใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนที่ออกให้แก่บุคคลใดๆ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุมีพิษก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงให้ต่อไปจนสิ้นอายุที่ก�าหนดไว้
มาตรา ๙๒ ให้ทบทวนบรรดาวัตถุหรือสิง่ อืน่ ใดทีม่ กี ารประกาศก�าหนดให้เปนวัตถุมพี ษิ ธรรมดา
และวัตถุมีพิษ ร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมารพิษ และด�าเนินการออกประกาศก�าหนดเปนวัตถุ
อันตรายที่ ๑ ชนิดที่ ๒ ชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เสร็จภายในหกเดือน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่การด�าเนินการตามวรรคหนึ่งยังไม่เสร็จ ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
มีพิษยังคงใช้บังคับต่อไปได้ เว้นแต่บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวัตถุมีพิษให้ใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับ
คณะกรรมการวัตถุอันครายตามพระราชบัญญัตินี้แทนและให้การต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ผลใช้
บังคับได้ทันทีเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ
มาตรา ๙๓ บรรดากฎกระทรวงและประกาศทีอ่ อกตามกฏหมายว่าด้วยวัตถุมพี ษิ ให้คงใช้บงั คับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งประราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
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อัตรำคำธรรมเนียม
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)

ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย
ใบอนุญาตน�าเข้าวัตถุอันตราย
ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย
ใบอนุญาตที่มีไว้ในครอบครองซึ่งวััตถุ ๔ อันตราย
ใบอนุญาตน�าเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย
ใบแทนใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ใบแทนใบอนุญาต
ผู้ผลิตวัตถุอันตราย
ผู้น�าเข้าวัตถุอันตราย
ผู้ส่งออกวัตถุอันตราย
ผู้เก็บรักษาเพื่อการค้าซึ่งวัตถุอันตราย
ผู้ขายวัตถุอันตราย
การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับ
ค่าธรรมเนียมส�าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ปละ
ปละ
ปละ
ปละ
ปละ

๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏว่าในปัจจุบันมีการน�าเข้า
วัตถุอันตรายมาใช้ ในกิจการประเภทต่างๆ เปนจ�านวนมาก และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจก่อให้เกิด
อันตรายร้ายแรงแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อมได้ แม้ว่าในขณะนี้จะมีกฎหมายที่ก่อให้
เกิดอันตรายอยู่บ้างแล้วก็ตามแต่ก็มีอยู่หลายฉบับและอยู่ ในอ�านาจหน้าที่ของหลายกระทรวง ทบวง
กรม ซึ่งกฎหมายเหล่านั้นออกมาต่างยุคต่างสมัยกัน ท�าให้มีบทบัญญัติที่แตกต่างกันและยังไม่ครอบคลุม
เพียงพอ สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษโดยขยายของเขตให้ครอบคลุมวัตถุอันตรายต่างๆ
ทุกชนิด และก�าหนดหลัักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมกับจัด
ระบบบริหารให้มีการประสานงานกันระหว่างหน่่วยงานกับระหว่างหน่วยงานต่าง ที่เกี่ยวข้องกันกับ
การควบคุมดูแลวัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย จึงจ�าเปนต้องพระราชบัญญัติดังนี้
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หลักกำรตรวจประเมิน

ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

➡

สุขอนามัยและ
ความเปนอยูที่
ดีของสัตว
เลี้ยง

➡

ผลิตผลมีความ
ปลอดภัยตอ
ผูบริโภค

➡

➡

การ
ตรวจสอบ
ยอนกลับ

ความเปน
มิตรตอ
สิ่งแวดลอม

➡

ความ
รับผิดชอบ
ตอสังคม

ในการตรวจประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดีส�าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
ทะเล จะยึดหลักการที่เปนไปตามสากลจ�านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจะต้องมุ่งสู่
การประกอบการที่ยั่งยืน และไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงการจัดการที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่สร้างมลพิษต่อแหล่งน�้าธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. ผลิตผลมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค (Food Safety) การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องมุ่งผลิตผล
ที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ปลอดสารปนเปอน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะ
ต้องไม่ใช้ยาและสารเคมีที่เปนอันตรายต่อผู้บริโภค

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2552

67

3. รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องค�านึง
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โดยการก่อสร้างและประกอบการจะต้อง
ไม่ไปขัดขวางการประกอบอาชีพ การด�ารงชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือแก่ชุมชนตามความเหมาะสม
4. สุขอนามัยและความเปนอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยง (Animal Health and Welfare) การเพาะเลี้ยง
สัตว์นา�้ ต้องค�านึงถึงการเลีย้ งดูสตั ว์นา�้ ภายใต้สวัสดิภาพสัตว์ทดี่ ี สัตว์ทเี่ ลีย้ งจะต้องมีสขุ ภาพ
และความเปนอยู่ที่ดี และไม่ก่อความเจ็บปวดทรมานหรือทารุณกรรมต่อสัตว์
5. การตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าต้องมีระบบหรือกระบวนการ
ที่จะสามารถในการย้อนรอยหรือติดตามว่าอาหาร อาหารสัตว์ หรือสัตว์เพื่อการบริโภค
หรือสารที่ใช้เปนส่วนหนึ่งของอาหาร อาหารสัตว์ ในทุกขั้นตอนการผลิต การแปรรูป และ
การกระจายผลผลิต โดยระบุได้ว่าสินค้าที่ได้รับนั้นมาจากใคร (Supplier) และจะส่งต่อให้
ใคร (Customer) หรืออยู่บนหลักการ “one step back - one step forward”
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กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
1 ขอบขำย
มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก�าหนดเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีส�าหรับการเลี้ยงกุ้งทะเลทุกขั้นตอนในระดับฟาร์ม
รวมถึงการเก็บเกี่ยว และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม เพื่อให้ ได้กุ้งทะเล
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ปลอดภัยต่อการบริโภค มีระบบการเลีย้ งทีค่ า� นึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ ตลอดจนมีความเปนมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้มาตรฐานนี้ ไม่รวมถึงขั้นตอนการเพาะ การอนุบาล
และการช�า

2 นิยำม
ความหมายของค�าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตร มีดังต่อไปนี้
2.1 กุ้งทะเล (marine shrimp) หมายถึง กุ้งทะเลในสกุลพีเนียส (Penaeus spp.) เมตาพีเนียส
(Metapenaeus spp.) และลิ โตพีเนียส (Litopenaeus spp.) เช่น กุ้งกุลาด�า (Penaeus monodon)
กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
2.2 ยาสัตว์ (veterinary drug) หมายถึง สารใดๆ ที่ให้แก่สัตว์ที่ใช้เปนอาหารมนุษย์ หรือสัตว์ที่ให้
ผลิตผลซึ่งเปนอาหารมนุษย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย บ�าบัด บรรเทา ปองกัน รักษาโรค หรือเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตว์นั้น
2.3 ยาสัตว์ตกค้าง (residues of veterinary drugs) หมายถึง ยาสัตว์ตามข้อ 2.2 ทั้งที่เปนสารประกอบ
ตั้งต้น (parent drug) รวมถึงสารที่เกิดจากกระบวนการสร้างและสลาย (metabolites) และสารอื่นๆ
ที่ติดมากับยาสัตว์ (associated impurities) ที่ตกค้างในเนื้อเยื่อสัตว์ ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของสัตว์
ซึ่งเปนอาหารมนุษย์
2.4 วัตถุอันตราย หมายถึง สารเคมีที่ ใช้ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม ที่กรมประมงได้รับมอบอ�านาจให้ควบคุมดูแล
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2.5 ข้อที่ต้องปฏิบัติ หมายถึง ข้อที่บังคับให้ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ก�าหนด หากบกพร่องจะส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อคุณภาพกุ้ง ตลอดจนความปลอดภัยของผู้บริโภค หรือเปนข้อก�าหนดที่เปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2.6 ข้อที่ควรปฏิบัติ หมายถึง ข้อที่เปนหลักการส�าคัญของมาตรฐาน หากบกพร่องจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและสวัสดิภาพของกุ้ง คุณภาพ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2.7 ข้อที่แนะน�า หมายถึง ข้อที่แนะน�าให้ปฏิบัติเพื่อการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืนหากบกพร่องอาจมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของกุ้ง รวมถึงสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

3 เกณฑ์ก�ำหนด และวิธีตรวจประเมิน
เกณฑ์ก�าหนด และวิธีตรวจประเมิน ส�าหรับการปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดีส�าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
ให้เปนไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1
เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน
รำยกำร

เกณฑ์ก�ำหนด

วิธีตรวจประเมิน

ระดับ

1. สถานที่และการขึ้น 1.1 ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่ สีย่ งต่อ 1.1.1 ตรวจพินิจสภาพแวดล้อม
ข้อที่
ทะเบียนฟาร์ม
การปนเปอน ที่จะมีผลต่อสุขภาพกุ้ง อยู่ห่างจากโรงงานที่มีการทิ้งน�้า ต้องปฏิบัติ
และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เสียหรือ แหล่งน�้าเสีย หรือไม่ได้
รับผลกระทบจากน�้าเสีย
1.1.2 ตรวจระบบการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพน�้า ก่อนน�าเข้ามาใช้เลี้ยง
กุ้ง ในกรณีที่อยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่เสี่ยงต่อการปนเปอน ที่จะมีผล
ต่อสุขภาพกุ้ง และความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค
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รำยกำร

เกณฑ์ก�ำหนด

1.2 อยู ่ ใ กล้ แ หล่ ง น�้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ
เหมาะกับการเลี้ยงกุ้ง ดังนี้
ออกซิเจนทีล่ ะลายในน�า้ มีคา่ ไม่นอ้ ย
กว่า 5 mg/l (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ความเปนกรด-เบส (pH) มีค่า
ระหว่าง 7.0 ถึง 8.3
ความเค็มมีค่าระหว่าง 0.5 ถึง 35
mg/g
1.3 มี ก ารคมนาคมสะดวกทั้ ง
ภายนอกและภายในฟาร์ม เพื่อให้
สะดวกในการปฏิบัติงาน และขนส่ง
ผลิตผลได้อย่างรวดเร็ว
1.4 ฟาร์ ม เลี้ ย งกุ ้ ง ทะเลต้ อ งขึ้ น
ทะเบียนกับกรมประมง
1.5 มีเอกสารสิทธิ์ หรือเอกสารแสดง
สิทธิ์ในการใช้ที่ดิน
1.6.ฟาร์มต้องอยู่นอกเขตพื้นที่ ปา
ชายเลน และหรือพื้นที่ชุ่มน�้าตาม
กฎหมาย
1.7 ฟาร์ ม ต้ อ งไม่ อ ยู ่ ใ นเขตพื้ น ที่
ต้องห้าม
2.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่ดี และ
ด�าเนินการตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
●

วิธีตรวจประเมิน

ระดับ

1.2 ตรวจค่าออกซิเจนที่ละลาย ข้อที่แนะน�า
ในน�้ า ความเป น กรด-เบส และ
ความเค็ม

●

●

2. การจัดการฟาร์ม

1.3 ตรวจพินิจ

ข้อที่แนะน�า

1.4 ตรวจเอกสารหรือหลักฐาน

ข้อที่
ต้องปฏิบัติ
ข้อที่
ต้องปฏิบัติ
ข้อที่
ต้องปฏิบัติ

1.5 ตรวจเอกสารหรือหลักฐาน
1.6 ตรวจเอกสารหรือหลักฐาน
1.7 ตรวจเอกสารหรือหลักฐาน
2.1.1 ตรวจคู่มือฟาร์ม ซึ่งต้องมี
ผังโครงสร้างฟาร์ม
แผนการเลี้ยงกุ้ง
การเตรียมบ่อ
การเตรียมน�้า
การให้อาหารกุ้ง
การดูแลสุขภาพกุ้ง

●

ข้อที่
ต้องปฏิบัติ
ข้อที่
ต้องปฏิบัติ

●
●
●
●
●
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การเก็บเกี่ยว
การเตรียมกุ้งก่อนขาย
การฝ ก อบรมผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
ฟาร์ม ให้มีความรู้ ในการใช้คู่มือ
ฟาร์มที่ดี และปฏิบัติได้ถูกต้อง
2.1.2 ตรวจหลักฐานการปฏิบัติ
งานตามคู่มือใน 2.1.1
2.2 ตรวจคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าใช้ 2.2 ตรวจบันทึกผลการวิเคราะห์ ข้อที่แนะน�า
เลี้ ย งกุ ้ ง ตามระยะเวลาที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น คุณภาพน�้า
คู่มือ
2.3 พักและหรือปรับปรุงบ่อก่อนเลีย้ ง 2.3 ตรวจพินิจสภาพบ่อและตรวจ
ข้อที่
กุ้งรุ่นใหม่
บันทึกการด�าเนินการ
ควรปฏิบัติ
●
●
●

2.4 ปล่ อ ยลู ก กุ ้ ง ลงเลี้ ย งในความ
หนาแน่นที่เหมาะสม
2.5 มี บั น ทึ ก หรื อ ใบรั บ รองหรื อ ใบ
แจ้งผลการตรวจสุขภาพลูกกุ้ง
2.6 มีการกรองน�า้ ทีเ่ ติมลงในบ่อ เพือ่
ปองกันสัตว์น�้าอื่นๆ จากภายนอก
ฟาร์มเข้าสู่ในฟาร์ม
2.7 มีเครื่องเติมอากาศ หรือมีระบบ
การให้อากาศในน�้าอย่างเหมาะสม
2.8 ใช้อาหารส�าเร็จรูปที่ขึ้นทะเบียน
มีคุณภาพดี และยังไม่หมดอายุ ใน
กรณี ที่ ผ ลิ ต อาหารส� า เร็ จ รู ป ใช้ เ อง
ต้องแสดงรายการวัตถุดิบ และไม่ใช้
ส่ ว นผสมที่ ห ้ า มใช้ ต ามกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง
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2.4 ตรวจบันทึกความหนาแน่น
ของลูกกุ้งที่ปล่อยลงเลี้ยง
2.5 ตรวจบันทึกหรือหลักฐานการ
ตรวจสุขภาพลูกกุ้ง
2.6 ตรวจพินจิ ระบบการกรองน�า้ ที่
เติมลงในบ่อ

ข้อที่
ควรปฏิบัติ
ข้อที่
ควรปฏิบัติ
ข้อที่
ควรปฏิบัติ

2.7 ตรวจพินิจเครื่องเติมอากาศ
และระบบการให้อากาศในน�้า
2.8.1 ตรวจพินิจ
2 . 8 . 2 ต ร ว จ ส อ บ ท ะ เ บี ย น
วั น ที่ ผ ลิ ต และวั น ที่ ห มดอายุ
ของอาหารกุ้งที่ใช้
2.8.3 ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กั บ การผลิ ต อาหารส� า เร็ จ รู ป ที่
ผลิตใช้เอง

ข้อที่
ควรปฏิบัติ
ข้อที่
ควรปฏิบัติ
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2.9 มีวิธีการจัดการให้อาหารอย่าง
มีประสิทธิภาพ ในปริมาณทีพ่ อเหมาะ
กับความต้องการของกุ้ง
2.10 ให้เก็บอาหารกุ้งในสถานที่ที่
ปลอดภัย ปองกันการปนเปอนและ
รักษาคุณภาพของอาหารกุ้งได้
2.11 ตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�า้ ในบ่อ
เลี้ยงกุ้งอย่างสม�่าเสมอ
2.12 มีการปองกันศัตรูและพาหะน�า
โรคกุ้งเข้าบ่อทั้งระหว่างการเตรียมบ่อ
เตรียมน�้า และระหว่างการเลี้ยง
2.13 ตรวจสุขภาพกุ้งในบ่ออย่าง
สม�่าเสมอ

2.14 ต้องวินิจฉัยโรค วิเคราะห์หา
สาเหตุ และแก้ ไข กรณีที่กุ้งแสดง
อาการปวย

2.15 ต้องมีมาตรการปองกัน และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง
อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.9 ตรวจบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ปริ ม าณ ข้อที่แนะน�า
การให้ อ าหารกุ ้ ง และปริ ม าณ
อาหารกุ้งที่เหลือ
2.10 ตรวจพิ นิ จ สถานที่ เ ก็ บ
ข้อที่
อาหารกุ้ง
ควรปฏิบัติ
2 . 1 1 ต ร ว จ บั น ทึ ก ผ ล ก า ร
วิเคราะห์คุณภาพน�้าในบ่อเลี้ยง
2.12 ตรวจพิ นิ จ และตรวจ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การป อ งกั น พาหะ
ศัตรูและโรคกุ้ง
2.13.1 ตรวจบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การ
ตรวจสุขภาพกุ้ง
2.13.2 ตรวจพิ นิ จ อาการที่ กุ ้ ง
แสดงออก
2.14.1 ตรวจบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การ
วินิจฉัย และวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของโรค และการแก้ ไข
2.14.2 สอบถามหรือสัมภาษณ์
เกษตรกร
2.15.1 ตรวจบั น ทึ ก วิ ธี ป  อ งกั น
และควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคกุ้ง
2.15.2 ตรวจเอกสารหรือหลักฐาน
การฝ ก อบรม หรื อ ความเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพกุ ้ ง และการ
ก�าหนดมาตรการปองกัน

ข้อที่
ควรปฏิบัติ
ข้อที่
ควรปฏิบัติ
ข้อที่
ควรปฏิบัติ

ข้อที่
ควรปฏิบัติ

ข้อที่
ควรปฏิบัติ
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2.16 กรณีเกิดโรคระบาดกุ้ง ให้แจ้ง
หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่โดยเร็ว
3.1 ยาสัตว์ สารเคมี วัตถุอันตราย
และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ ใช้ ในการ
เลี้ ย งสั ต ว์ น�้ า ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นกั บ
หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ และใช้
อย่างถูกต้อง รวมทั้งห้ามใช้ยาสัตว์
สารเคมี วัตถุอนั ตราย และผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ที่ ใช้ ในการ เลี้ยงสัตว์น�้าที่
ต้องห้ามตามกฎหมาย

2.16 ตรวจบันทึก หรือหลักฐาน
ข้อที่
การแจ้งหน่วยงานทีม่ อี า� นาจหน้าที่ ควรปฏิบัติ
3.1.1 ตรวจสอบทะเบียนยาสัตว์
ข้อที่
สารเคมี วั ต ถุ อั น ตราย และ ต้องปฏิบัติ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
เลี้ยงสัตว์น�้า
3.1.2 ตรวจบันทึกข้อมูลการใช้
ยาสัตว์ สารเคมี วัตถุอันตราย
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ ใ ช้ ใ น
การเลี้ยงสัตว์น�้า
3.1.3 ตรวจพินิจ

3.2 กรณี ที่ จ� า เป น ต้ อ งใช้ ย าสั ต ว์
หรื อ สารเคมี ก่ อ นการเก็ บ เกี่ ย ว
ต้องมีระยะหยุดการใช้ยาสัตว์ หรือ
ใช้สารเคมีตามที่ระบุไว้ในฉลาก

3.2.1 ตรวจบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระยะ
หยุ ด การใช้ ย าสั ต ว์ หรื อ ใช้
สารเคมี
3.2.2.สุ่มตรวจตัวอย่างกุ้ง กรณี
ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการตกค้าง
ของยาสัตว์หรือสารเคมี
3.3 ตรวจพิ นิ จ สถานที่ เ ก็ บ ยา
สัตว์ สารเคมี วัตถุอันตรายและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
เลี้ยงสัตว์น�้า
4.1 ตรวจบันทึกผลการวิเคราะห์
คุณภาพน�้าทิ้ง
4.2.1 ตรวจพินิจ

3.3 เก็บยาสัตว์ สารเคมี วัตถุอนั ตราย
และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ ใช้ ในการ
เลี้ยงสัตว์น�้า ในสภาพที่ปองกันการ
เสื่อมสภาพและการเกิดอันตราย
4. การจัดการน�้าทิ้ง 4.1 น�้าทิ้งต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่
และดินเลน
ก�าหนดในกฎหมาย
4.2 ต้องบ�าบัดหรือควบคุมคุณภาพ
น�้าก่อนปล่อยออกจากฟาร์ม
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4.2.2 ตรวจบันทึกข้อมูลการบ�าบัด
หรือควบคุมคุณภาพน�า้ ก่อนปล่อย
ออกจากฟาร์ม
4.3.1 ตรวจพินิจ
ข้อที่
4.3.2 สอบถามชุมชนหรือฟาร์ม ต้องปฏิบัติ
ใกล้เคียง
4.4 ตรวจพินจิ สอบถามชุมชนหรือ
ข้อที่
ฟาร์มใกล้เคียง
ควรปฏิบัติ
5.1 ตรวจพินิจ
ข้อที่แนะน�า

4.3 มีระบบปองกันน�้าเค็มจากบ่อ
เลี้ยงแพร่ลงสู่พื้นที่ในเขตน�้าจืดเพื่อ
ปองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.4 ไม่ ทิ้ ง หรื อ ปล่ อ ยเลนออกสู ่ ที่
สาธารณะหรือที่ไม่ได้รับอนุญาต
5. พลังงานและน�า้ มัน 5.1 มีสถานที่เก็บน�้ามันเชื้อเพลิงและ
เชื้อเพลิง
หล่อลื่นเปนสัดส่วนและปลอดภัย
ข้อที่แนะน�า
5.2 เครือ่ งจักรกลที่ใช้ภายในฟาร์มอยู่ 5.2 ตรวจพินิจ
ในสภาพดี ไม่มีน�้ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นรั่วไหลลงสู่แหล่งน�้า
5.3 ทิง้ น�า้ มันหล่อลืน่ ในภาชนะรองรับ 5.3.1 ตรวจพินิจ
ข้อที่แนะน�า
และก�าจัดอย่างถูกวิธี
5.3.2 ตรวจบั น ทึ ก การทิ้ ง หรื อ
ก�าจัดน�้ามันหล่อลื่น
5.4 มีระบบไฟฟาที่ปลอดภัยภายใน 5.4 ตรวจพินิจ
ข้อที่
ฟาร์ม
ควรปฏิบัติ
5.5 มีการประหยัดพลังงาน และ หรือ 5.5 ตรวจพินิจ
ข้อที่แนะน�า
การใช้พลังงานทดแทน
6. สุขอนามัยภายใน 6.1 ต้องแยกเก็บ ขยะ สิ่งปฏิกูล 6.1.1 ตรวจพินิจ
ข้อที่
ฟาร์ม
ภาชนะบรรจุยาสัตว์ วัตถุอันตราย 6.1.2 ตรวจบันทึกข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ควรปฏิบัติ
เปนสัดส่วนเพื่อปองกันการปนเปอน
ข้าม
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6.2 เก็บรักษาปัจจัยการผลิต วัสดุ
และอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ ในลั ก ษณะที่ ดี
ไม่ให้เปนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่
เปนพาหะน�าโรค
6.3 ห้ อ งน�้ า และห้ อ งสุ ข าต้ อ งถู ก
สุ ข ลั ก ษณะ มี ก ารป อ งกั น การปน
เปอนลงสู่บ่อเลี้ยง คลองส่งน�้า และ
หรือแหล่งน�้า
6.4 ห้ามใช้มูลสัตว์ในการเลี้ยงกุ้ง

6.2.1 ตรวจพินิจ
6.2.2 ตรวจบันทึกระบบปองกัน
สัตว์พาหะน�าโรค

ข้อที่
ควรปฏิบัติ

6.3 ตรวจพินิจ

ข้อที่
ต้องปฏิบัติ

6.5 ไม่ ป ล่ อ ยสั ต ว์ เ ลี้ ย งเข้ า ไปใน
บริเวณบ่อเลี้ยงกุ้ง
7. การเก็บเกี่ยว และ 7.1 ไม่ใช้สารต้องห้ามในระหว่างการ
การปฏิ บั ติ ห ลั ง การ เก็บเกี่ยว
เก็ บ เกี่ ย วก่ อ นการ 7.2 หากมีการใช้สารเคมีต้องใช้อย่าง
จ�าหน่าย
ถูกต้องในปริมาณเหมาะสม
7.3 เลือกผู้รับซื้อที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้ า นสุ ข ลั ก ษ ณะการ
ดู แ ลรั ก ษาสั ต ว์ น�้ า หลั ง การจั บ และ
การขนส่ง หรือมีการขึ้นทะเบียนผู้ซื้อ
กับกรมประมง
7.4 มีการเก็บเกีย่ วอย่างถูกสุขลักษณะ
สามารถปองกันการปนเปอน
8. แรงงานและ
8.1 จ้ า งแรงงานที่ ถู ก ต้ อ งตาม
สวัสดิการ
กฎหมาย
8.2 จ่ายค่าจ้างแรงงานถูกต้องตาม
กฎหมาย
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6.4 ตรวจพินิจ

ข้อที่
ต้องปฏิบัติ
6.5 ตรวจพินิจ
ข้อที่
ควรปฏิบัติ
7.1 ตรวจการปฏิบัติงาน
ข้อที่
ต้องปฏิบัติ
7.2 ตรวจบันทึกข้อมูลการใช้สาร
ข้อที่
เคมีในระหว่าง การเก็บเกี่ยว
ควรปฏิบัติ
7.3 ตรวจใบรับรองมาตรฐานหรือ
ข้อที่
ทะเบียนผู้ซื้อ
ควรปฏิบัติ

7.4 ตรวจพินิจ

ข้อที่
ควรปฏิบัติ
8.1 ตรวจบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การจ้ า ง
ข้อที่
แรงงาน
ต้องปฏิบัติ
8.2 ตรวจบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การจ้ า ง
ข้อที่
แรงงาน
ต้องปฏิบัติ
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8.3 จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่าง 8.3.1 ตรวจพินิจ
เหมาะสม
8.3.2 สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน
8.4 จัดเตรียมอุปกรณ์การท�างานเพือ่ 8.4.1 ตรวจพินิจ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
8.4.2 สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน
8.5 มีการอบรมคนงานเกีย่ วกับความ 8.5 ตรวจบันทึกข้อมูล
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
9. ความรับผิดชอบต่อ 9.1 ที่ตั้งฟาร์มต้องไม่กีดขวางทาง 9.1.1 ตรวจพินิจ
สังคมและสิง่ แวดล้อม สัญจรดั้งเดิมก่อนตั้งฟาร์ม และหรือ 9.1.2 สอบถามชุมชนใกล้เคียง
การด�ารงชีวติ หรือกิจกรรมของคนใน
ท้องถิ่น
9.2 มีกจิ กรรมทีส่ ง่ เสริมความสัมพันธ์ 9.2 สอบถามชุมชนใกล้เคียง
ระหว่างฟาร์มกับชุมชน
9.3 เข้ า เป น สมาชิ ก และเข้ า ร่ ว ม 9.3 ตรวจสอบหลักฐานการเปน
กิจกรรมองค์กรผู้ประกอบการฟาร์ม สมาชิก และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
เลี้ยงกุ้ง หรือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
9.4 เข้ า ร่ ว มประชุ ม หรื อ สั ม มนา 9.4 ตรวจสอบใบรับรองหรือหลัก
หรือรับการฝกอบรมทางวิชาการ ที่ ฐานการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งที่เปนมิตร หรือฝกอบรม
ต่อสิง่ แวดล้อม การรักษาสุขภาพและ
สวัสดิภาพสัตว์ และความปลอดภัย
ของอาหาร
10. บันทึกข้อมูล
10.1 มีเอกสารก�ากับการจ�าหน่าย 10.1 ตรวจส�าเนาหนังสือก�ากับ
ลูกพันธุส์ ตั ว์นา�้ และเอกสารก�ากับการ การจ�าหน่ายลูกพันธุส์ ตั ว์นา�้ ตรวจ
จ�าหน่ายสัตว์น�้าให้ตรวจสอบได้
ส�าเนาหนังสือก�ากับการจ�าหน่าย
สัตว์น�้า

ระดับ

ข้อที่แนะน�า
ข้อที่แนะน�า
ข้อที่แนะน�า
ข้อที่
ต้องปฏิบัติ
ข้อที่แนะน�า
ข้อที่แนะน�า
ข้อที่แนะน�า

ข้อที่
ต้องปฏิบัติ
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10.2 มีการบันทึกข้อมูลดังนี้
10.2.1 การใช้ยาสัตว์ สารเคมี วัตถุ
อันตราย และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่
ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
10.2.2 การใช้สารเคมีในระหว่างการ
เก็บเกี่ยว
10.3 มีการบันทึกและเก็บข้อมูลที่จ�า
เปนอื่นๆ ให้ตรวจสอบได้

วิธีตรวจประเมิน

ระดับ

10.2 ตรวจบันทึกข้อมูล การใช้ยา
ข้อที่
สัตว์ สารเคมี วัตถุอันตราย และ ต้องปฏิบัติ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์

10.3 ตรวจบันทึกข้อมูล และการ
จัดเก็บ

ข้อที่
ควรปฏิบัติ

4 เกณฑ์ตัดสินผลกำรตรวจประเมิน
การตัดสินผลการตรวจประเมินว่าเปนไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีเกณฑ์ดังนี้
4.1 ผลการตรวจประเมินต้องผ่านตามเกณฑ์ ขอที่ตองปฏิบัติ ทุกข้อ
4.2 ผลการตรวจประเมิน ขอที่ควรปฏิบัติ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ทั้งนี้ ต้องมีการปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ ได้ 95% ภายในระยะเวลา 1 ป
4.3 ผลการตรวจประเมิน ขอทีแ่ นะนํา ต้องได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า 60% ทัง้ นี้ ต้องมีการปรับปรุงเพือ่ พัฒนา
ให้ผ่านเกณฑ์ ได้ 75% ภายในระยะเวลา 1 ป

5 ค�ำแนะน�ำที่ดีส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
ค�าแนะน�าที่ดีส�าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรใช้เปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีของ
ฟาร์มมาตรฐาน เพื่อให้ ได้กุ้งทะเลที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภครายละเอียดอธิบายไว้เปนข้อมูล
ในภาคผนวก ก
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ภำคผนวก ก
ค�ำแนะน�ำที่ดีส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
ก.1 สถำนที่และกำรขึ้นทะเบียนฟำร์ม

การเลือกสถานที่เลี้ยงนับว่าเปนปัจจัยแรกที่ส�าคัญในการประกอบอาชีพการเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งสถานที่เลี้ยง
กุ้งทะเล ควรเปนพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชายทะเล มีสาธารณูปโภคพร้อม และคุณภาพน�้าหรือดินมีความเหมาะสม
ในการเลี้ยงกุ้งทะเล โดยมีค�าแนะน�า ดังนี้
ก.1.1 เกษตรกรต้องขึน้ ทะเบียนผูเ้ ลีย้ งสัตว์นา�้ ตามข้อก�าหนดของกรมประมง โดยติดต่อหน่วยงานของ
กรมประมงในพื้นที่เพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อเปนฐานข้อมูลในการรับความช่วยเหลือจากทาง
ราชการ
ก.1.2 ต้องท�าการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่อยู่ในเขตอนุรักษ์ปาชายเลน รวมถึง
ต้องมีเอกสารแสดงสิทธิในการใช้ประโยชน์และครอบครอง หรือเช่าพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ก.1.2.1 เอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน ในกรณีเกษตรกรเปนเจ้าของที่ดิน ได้แก่
(1) โฉนดที่ดิน หรือ
(2) น.ส.3 หรือ
(3) น.ส.3 ก หรือ
(4) สปก.4-01 หรือ
(5) สค.1 หรือ
(6) กสน.5 (กรณีอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม) หรือ
(7) พ.ส.23 (กรณีอยู่ในพื้นที่ปาสงวน) หรือ
(8) ส.ท.ก. (กรณีสิทธิท�ากินอยู่ในพื้นที่ปาสงวน) หรือ
(9) เอกสารอื่นๆ ที่แสดงการมีสิทธิในที่ดิน
ก.1.2.2 ในกรณีที่ดินที่ใช้ ในการเลี้ยงกุ้งมิใช่ที่ดินของเกษตรกร ให้ ใช้เอกสารแสดงการสิทธิหรือได้รับ
อนุญาต หรือยินยอมให้ใช้ทดี่ นิ หรือได้รบั อนุญาตให้เพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ เช่น สัญญาเช่าทีด่ นิ หนังสืออนุญาต
ให้เช่าที่ดิน หลักฐานให้ใช้ที่ดินเปนหนังสือ ใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
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ก.1.3 สถานที่เลี้ยงกุ้งควรมีความเหมาะสมทางวิชาการ เพื่อความพร้อมในการจัดการเลี้ยงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ค�าแนะน�าในการเลือกสถานที่ตามหลักวิชาการ มีดังต่อไปนี้
ก.1.3.1 น�้าในบ่อเลี้ยงควรมีความลึกที่เหมาะสม มีการจัดการเพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอ
ก.1.3.2 น�้าในบ่อเลี้ยงควรมีคุณภาพที่เหมาะสมตามค�าแนะน�าในภาคผนวก ข
ก.1.3.3 สถานที่เลี้ยงควรอยู่ ใกล้ชายทะเลมีน�้าทะเลขึ้นลงอย่างสม�่าเสมอ มีคุณภาพของน�้าเหมาะสม
หรือสามารถท�าให้คุณภาพเหมาะสมได้ และเพียงพอต่อการเลี้ยงกุ้งทะเล
ก.1.3.4 แหล่งน�้าและดินต้องไม่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปอนของวัตถุอันตรายทางการเกษตร
และสารปนเปอนต่างๆ ที่จะมีผลต่อสุขภาพกุ้งและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ก.1.3.5 สถานที่ตั้งฟาร์มต้องไม่อยู่ในเขตอิทธิพลของแหล่งมลพิษ และมีระบบถ่ายเทน�้าที่ดี
ก.1.3.6 มีระบบสาธารณูป โภคพื้นฐานพอเพียง เช่น ระบบไฟฟา ประปา มีการคมนาคมที่สะดวก
เพื่อความสะดวกในการขนส่งลูกกุ้ง อาหาร และอยู่ใกล้กับแหล่งจ�าหน่ายหรือแปรรูป เพื่อให้ผลผลิต
มีความสดมากที่สุด
ก.1.3.7 ควรอยู่ในท�าเลที่สามารถหาซื้ออาหารกุ้งได้สะดวกและเพียงพอตลอดทั้งป
ก.2 กำรจัดกำรฟำร์ม

การวางแผนการจัดการฟาร์มเลี้ยงที่ดี จะสามารถหลีกเลี่ยงการปนเปอนและท�าลายสิ่งแวดล้อม อาจท�าได้
โดยใช้พันธุ์สัตว์น�้าที่ต้านทานศัตรูและโรค การเลือกฤดูเลี้ยง และระบบการเลี้ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้
การคัดเลือกลูกกุ้งที่ปล่อยเปนอีกปัจจัยหนึ่งที่จะบ่งชี้ถึงความส�าเร็จในการเลี้ยงได้เปนอย่างดี ลูกกุ้งที่
มีคุณภาพดีจะเลี้ยงง่าย โตเร็ว และมีอัตราการรอดตายสูง นอกจากนี้ ความหนาแน่นของการปล่อย
ลูกกุ้ง ก็เปนอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อระบบการจัดการเลี้ยง ถ้าปล่อยลูกกุ้งหนาแน่นก็จ�าเปนต้อง
ให้อาหารมาก น�้าในบ่อเลี้ยงมีโอกาสเสียได้ง่าย กุ้งเครียดและเปนโรคในที่สุด โดยมีค�าแนะน�าการจัดการ
การเลี้ยง ดังนี้
ก.2.1 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องจัดท�าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเลี้ยงกุ้งทะเล ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ โดยคู่มือต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนเข้าใจง่าย ในกรณี
ที่มีการอ้างอิงถึงเอกสารใดๆ ในมาตรฐาน เกษตรกรต้องมีการกล่าวอ้างในคู่มือและมีเอกสารเหล่านั้น
เพื่อให้พร้อมใช้ประกอบกับคู่มืออยู่ตลอดเวลา
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ก.2.2 เพื่อการจัดการเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ น�้าที่ใช้เลี้ยงกุ้งควรมีความลึกที่เหมาะสม มีการ
จัดการเพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอ เนื่องจากความลึกของน�้ามีผลต่อการจัดการเลี้ยง และมีคุณภาพน�้า
ที่เหมาะสมตามภาคผนวก ข
ก.2.3

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งและโรงเรือนต้องอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี

ก.2.4

มีการวางผังฟาร์มเลี้ยงถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและเก็บข้อมูล

ก.2.5 สถานที่เตรียมอาหาร อุปกรณ์ และโรงเรือน ควรแยกเปนสัดส่วนและมีการรักษาความสะอาด
อยู่เสมอ อุปกรณ์ต่างๆ ควรจัดเก็บอย่างเปนระเบียบ
ก.2.6

มีการพักและหรือปรับปรุงบ่อให้มีความเหมาะสมก่อนการเลี้ยงกุ้งรุ่นใหม่ทุกครั้ง

ก.2.7 เลือกซื้อลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง ลูกกุ้งมีความแข็งแรง
มีบันทึกหรือใบรับรองหรือใบแจ้งผลการตรวจสุขภาพลูกกุ้ง จ�านวนกุ้งที่ปล่อยต้องไม่หนาแน่นจนท�าให้
กุ้งเกิดความเครียด โดยปล่อยลูกกุ้งเพียงชนิดเดียวในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม โดยลูกกุ้ง
ระยะหลังวัยอ่อน (Post Larvae; PL) 12 ความหนาแน่นของการปล่อยกุ้งลงเลี้ยงอยู่ที่ 100,000 ตัวต่อไร่
ถึง 150,000 ตัวต่อไร่ ซึ่งเปนความหนาแน่นที่เหมาะสม ในการเลี้ยงให้ครบ 4 เดือน และได้ขนาดกุ้ง
ประมาณ 50 ตัวต่อกิโลกรัม ถึง 60 ตัวต่อกิโลกรัม ส่วนเกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงกุ้งให้มีขนาดประมาณ
40 ตัวต่อกิ โลกรัม ถึง 50 ตัวต่อกิ โลกรัม ต้องลดความหนาแน่นของการปล่อยกุ้งให้เหลือประมาณ
80,000 ตัวต่อไร่ ถึง 100,000 ตัวต่อไร่ และเกษตรกรต้องเพิ่มอัตราการถ่ายน�้าและการใช้เครื่อง
เพิ่มอากาศให้มากขึ้น และมีหนังสือก�ากับการจ�าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น�้า (Fry Movement Document;
FMD) เพื่อให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียด และแหล่งที่มาของลูกกุ้งที่จะน�าไปปล่อย
ลงเลี้ยงในบ่อ
ก.2.8 มีวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ตาข่าย ตะแกรง ส�าหรับกรองน�้าที่เติมลงในบ่อเลี้ยง เพื่อปองกันศัตรูกุ้ง
และพาหะน�าโรคกุ้งหลุดลอดเข้ามาในบ่อ ทั้งระหว่างการเตรียมบ่อ เตรียมน�้า และระหว่างการเลี้ยง
ก.2.9 มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของกุ้ง โดย
การติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศผิวน�้าและหรือพื้นบ่อต้องติดตั้งในต�าแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้มีออกซิเจน
เพียงพอทั่วบ่อ และลดการกัดเซาะคันบ่อ
ก.2.10 อาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งทะเล แบ่งออกได้เปน 3 ชนิด คือ อาหารธรรมชาติ อาหารสด และอาหาร
ส�าเร็จรูป
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ก.2.10.1 อาหารธรรมชาติ หมายถึง สัตว์และพืชที่มีชีวิต และอาศัยอยู่ในแหล่งน�้าที่ใช้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งกุ้ง
สามารถกินเปนอาหารได้โดยตรง
ก.2.10.2 อาหารสด หมายถึง อาหารกุ้งที่ท�าจากสัตว์หรือพืช ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปในรูปแบบ
อาหารส�าเร็จรูป
ก.2.10.3 อาหารส�าเร็จรูป หมายถึง อาหารสัตว์น�้าผสมส�าเร็จรูป ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ.2525
ก.2.11 ในทางปฏิบัติเมื่อปล่อยกุ้งแล้วเกษตรกรควรให้อาหารในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อกุ้งแสนตัวต่อวัน
ถึง 2 กิโลกรัมต่อกุ้งแสนตัวต่อวัน ขึ้นกับความหนาแน่นและปริมาณอาหารธรรมชาติในบ่อ ปรับปริมาณ
อาหารเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ 0.5 กิโลกรัมต่อกุ้งแสนตัวต่อวัน ถึง 1 กิโลกรัมต่อกุ้งแสนตัวต่อวัน จนกุ้ง
มีอายุ 15 วัน ถึง 20 วัน เริ่มตรวจสอบการกินอาหารในยอ เมื่อสามารถตรวจสอบการกินอาหารด้วยยอ
ได้แล้ว จึงใช้วิธีการปรับอาหารตามความต้องการกินอาหารของกุ้งในแต่ละมื้อ
ก.2.12 ห้ามใช้สารเคมีหรือวัสดุที่ห้ามใช้ ในอาหารสัตว์น�้าซึ่งประกาศตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ก.2.13 ควรมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างสม�่าเสมอ
ก.2.14 สถานที่เก็บอาหารกุ้งต้องแยกเปนสัดส่วน แห้ง สะอาด มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บ
รักษาอาหาร สามารถรักษาสภาพของอาหารไม่ให้เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ และสามารถปองกันสัตว์ที่
เปนพาหะน�าโรค เช่น นก หนู หรือสัตว์อื่นๆ ไม่ให้เข้าไปในสถานที่เก็บอาหาร
ก.2.15 การวางอาหารกุ้งที่บรรจุในถุงหรือกระสอบ ต้องมีวัสดุรองด้านล่างเพื่อปองกันความชื้น และ
ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ก.2.16 ให้อาหารสดในกรณีจ�าเปนเท่านั้น และมีวิธีการจัดการที่ดีเพื่อปองกันน�้าเสีย
การปองกันเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการควบคุมดูแลสุขภาพกุ้ง การดูแลสุขภาพกุ้งจะช่วยลดความเครียด
ของกุ้ง ท�าให้กุ้งเจริญเติบโตปกติ มีอัตราการรอดตายสูง การดูแลสุขภาพจะเกี่ยวข้องกับระบบ
การจัดการหลายๆ ด้าน เช่น การตรวจสุขภาพกุ้ง คุณภาพอาหารและการให้อาหาร การจัดการคุณภาพ
น�้าและดินในบ่อเลี้ยง ข้อแนะน�าส�าหรับการดูแลสุขภาพกุ้ง มีดังนี้
ก.2.17 ควรตรวจสุขภาพกุ้งควบคู่กับการตรวจคุณภาพน�้าในบ่อเลี้ยงอยู่เปนประจ�า ถ้ากุ้งมีปัญหา
ควรด�าเนินการวิเคราะห์และวินิจฉัยหาสาเหตุของโรค
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ก.2.18 หากพบมีกุ้งปวยหรือตาย ต้องตรวจหาสาเหตุของโรคทันทีในขณะเดียวกันควรมีการปรับปรุง
คุณภาพน�้า ลดอาหาร หรือเพิ่มออกซิเจนให้มากขึ้นเพื่อช่วยให้กุ้งคลายเครียด และถ้ากุ้งมีการตาย
มากขึ้นควรจับกุ้งขายทันที
ก.2.19 มีมาตรการปองกันการระบาดของโรคจากบ่อหนึ่งไปยังอีกบ่อหนึ่งและจากฟาร์มหนึ่งไปยังอีก
ฟาร์มหนึ่งอย่างเคร่งครัด เช่น มีการใช้ยาฆ่าเชื้อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในฟาร์ม จัดคนเลี้ยงดูแลเฉพาะ
บ่อนั้นๆ ไม่เปลี่ยนถ่ายน�้า
ก.2.20 เมื่อมีการระบาดของโรคสัตว์น�้า จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจหน้าที่ โดยเร็ว และมีการ
รายงานการเกิดโรคกุ้งให้เกษตรกรข้างเคียง หรือสมาชิกในชมรม สมาคม ทราบ โรคกุ้งที่อยู่ ในข่าย
ต้องรายงานทันทีที่พบเชื้อหรือมีการระบาด ได้แก่ โรคตัวแดงดวงขาว โรคหัวเหลือง โรคทอราซินโดรม
และโรคแคระแกรน
ก.3 กำรใช้ยำสัตว์ สำรเคมี วัตถุอันตรำย และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ ใช้ ในกำรเลี้ยงสัตว์น�้ำ

การใช้ยาสัตว์ สารเคมี ควรเปนทางเลือกล�าดับสุดท้ายที่จะใช้ ในการจัดการสุขภาพกุ้งเมื่อพบว่ากุ้ง
เปนโรค เนื่องจากยาสัตว์ สารเคมี บางชนิดอาจท�าให้มีสารตกค้างในตัวกุ้งซึ่งอาจเปนอันตรายต่อสุขภาพ
ของคน ทั้งนี้การจัดการสภาพการเลี้ยงให้ดีขึ้นจะท�าให้กุ้งมีสุขภาพดีขึ้นและหายจากโรคได้ การปองกัน
และรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุการเกิดโรค ข้อแนะน�า มีดังนี้
ก.3.1 เลือกใช้ยาสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้องเท่านั้น ห้ามใช้ยาสัตว์ที่ประเทศ
คู่ค้าและทางราชการขึ้นทะเบียนห้ามใช้ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าโดยเด็ดขาด การใช้ยาสัตว์ต้องปฏิบัติ
ตามค�าแนะน�าที่ระบุในฉลากและเอกสารก�ากับยา รวมถึงระยะหยุดยาอย่างเคร่งครัด
ก.3.2 การเก็บรักษายาสัตว์ที่ใช้ ในการรักษาโรค ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ก�าหนดในฉลากยา และ
เอกสารก�ากับยา ยาสัตว์ที่ต้องใช้ตามใบสั่งยา ต้องแยกเก็บไว้ต่างหากจากยาสัตว์ที่ไม่มีใบสั่งยา
ก.3.3 การใช้ยาสัตว์ในการรักษาโรคควรใช้เมือ่ วินจิ ฉัยโรคอย่างถูกต้อง ภายใต้คา� แนะน�าของสัตวแพทย์
หรือนักวิชาการประมงที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น�้า ห้ามใช้ยาสัตว์ที่หมดอายุตามที่ระบุบนฉลาก
รวมถึงเก็บหรือท�าลายยาสัตว์ที่หมดอายุเหล่านั้นอย่างเหมาะสม
ก.3.4 เลือกใช้วัตถุอันตรายและผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ ใช้ ในการเลี้ยงสัตว์น�้า ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วย
งานทางราชการอย่างถูกต้องเท่านั้น ห้ามใช้วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น�้า
ที่ประเทศคู่ค้าและทางราชการประกาศห้ามใช้ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าโดยเด็ดขาด การใช้ต้องปฏิบัติ
ตามค�าแนะน�าที่ระบุในฉลากและเอกสารก�ากับ
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ก.4 กำรจัดกำรน�้ำทิ้งและดินเลน

น�้าทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งประกอบด้วยธาตุอาหาร ตะกอนจุลินทรีย์ แพลงก์ตอน และสารอื่นๆ อยู่ในระดับสูง
วิธีการจัดการเลี้ยงที่ดีจะช่วยให้น�้าทิ้งมีคุณภาพและลดปริมาณการทิ้งน�้าได้ พยายามลดปริมาณน�้าทิ้ง
และต้องหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพน�้าทิ้งที่เหมาะสม และมีคุณภาพตามกฎหมายก�าหนดก่อนปล่อยทิ้ง
ตะกอนเลนควรมีวิธีก�าจัดหรือมีวิธีการน�าไปใช้หรือทิ้ง โดยไม่ท�าลายระบบนิเวศ ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการ
จัดการน�้าทิ้งและดินเลนมีดังนี้
ก.4.1 บ�ารุงรักษาคลองและคันบ่อในระบบฟาร์ม เพื่อลดการกัดเซาะและปองกันการเน่าเสียของ
ตะกอนเลนก้นคลอง
ก.4.2 ใช้ปุยอินทรีย์จากฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติ ในบ่อเลี้ยงในกรณีที่จ�าเปน
พร้อมด้วยวิธีการให้อาหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดเศษอาหารเหลือ
ก.4.3 ต้องมีการบ�าบัดหรือควบคุมคุณภาพน�้าก่อนปล่อยทิ้งออกจากฟาร์ม โดยน�้าทิ้งต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายก�าหนดก่อนปล่อยหรือระบายทิ้ง ดังนี้
(1) ค่าความเปนกรด-เบสอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 9.0
(2) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ไม่เกิน 20 mg/l
(3) สารแขวนลอย (suspended solids; SS) ไม่เกิน 70 mg/l
(4) แอมโมเนีย (NH3-N) ไม่เกิน 1.1 mgN/l (มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร)
(5) ฟอสฟอรัสรวม (total phosphorus) ไม่เกิน 0.4 mgP/l (มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร)
(6) ไนโตรเจนรวม (total nitrogen) ไม่เกิน 4.0 mgN/l
(7) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (hydrogen sulfide; H2S) ไม่เกิน 0.01 mg/l
ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น�้าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง (พ.ศ. 2550)
ก.4.4 มีวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ตาข่าย ตะแกรง ส�าหรับกรองน�้าเข้า-ออกจากฟาร์มเลี้ยง เพื่อปองกัน
ไม่ให้กุ้งที่เลี้ยงหลุดลอดออกนอกฟาร์ม
ก.4.5 ระวังการถ่ายเทน�้าออกจากบ่อเลี้ยงเพื่อไม่ ให้เกิดตะกอนลอยฟุงและมีวิธีลดความเร็วของน�้า
ในคลองน�้าทิ้งและปลายคลอง
ก.4.6 การปล่อยน�้าจากบ่อพักน�้าทิ้งและดินเลน ต้องไม่ท�าให้เกิดผลเสียต่อแหล่งน�้าธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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ก.4.7

ไม่ควรทิ้งน�้าลงคลองน�้าจืดและแหล่งเกษตรกรรม

ก.4.8 ต้องไม่มกี ารทิง้ เลนทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม แต่ควรน�าน�า้ ทิง้ และตะกอนเลนกลับมา
ใช้ประโยชน์
ก.4.9 ตะกอนจากบ่อเลี้ยง คลองหรือบ่อเก็บน�้า ควรเก็บไว้ใช้ถมหรือเสริมบริเวณที่ถูกกัดเซาะ หรือ
เลือกวิธีการทิ้งที่ไม่เปนพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ก.5 พลังงำนและน�้ำมันเชื้อเพลิง

ฟาร์มกุ้งมีการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง น�้ามันเครื่อง และจาระบีเปนพลังงานหล่อลื่นเครื่องจักรกล ไม่ว่าจะเปน
ยานพาหนะ เครื่องสูบน�้า เครื่องเพิ่มอากาศ และอุปกรณ์เครื่องจักรอื่นๆ ซึ่งน�้ามันเชื้อเพลิงบางชนิด
มี โอกาสสูงที่จะติดไฟ และหรือระเบิด เกษตรกรจึงควรพิจารณาถึงโอกาสที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดอันตราย
ต่อผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การหกหล่นหรือการก�าจัดน�้ามันเชื้อเพลิง หรือน�้ามันเครื่องอย่างไม่ ใส่ ใจ
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกุ้งที่เลี้ยง และอาจก่อให้เกิดมลภาวะในพื้นที่ที่กว้างขึ้นไปอีกด้วย ค�าแนะน�า
มีดังนี้
ก.5.1

น�้ามันเชื้อเพลิง และวัสดุหล่อลื่น ควรมีฉลาก และเก็บห่างจากไฟ วัตถุระเบิด และระวังการหกหล่น

ก.5.2

เปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการรั่วไหล หกหล่น

ก.5.3 จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการท�าความสะอาดน�้ามันเชื้อเพลิงที่รั่วหก
และหาใช้ ได้สะดวก
ก.5.4 การใช้เครื่องสูบน�้าหรือเครื่องเพิ่มอากาศในบ่อเลี้ยง ควรมีมาตรการอนุรักษ์น�้าและใช้พลังงาน
อย่างประหยัด
ก.6 กำรจัดกำรขยะและสุขอนำมัยภำยในฟำร์ม

ฟาร์มกุ้งมีการผลิตของเสียเปนจ�านวนมากที่อาจเปนสาเหตุของมลภาวะได้ หากไม่ได้รับการก�าจัดอย่าง
ถูกต้องอาจก่อให้เกิดกลิน่ และสิง่ ทีเ่ ปนอันตรายต่อสุขภาพของคนทีอ่ ยู่ในฟาร์ม รวมทัง้ พืน้ ที่โดยรอบฟาร์ม
ได้เศษอาหารจากครัว อาหารที่หมดอายุ และของเสียอื่นๆ จะดึงดูดสิ่งมีชีวิตกินขยะอื่นๆ เช่น สัตว์พาหะ
น�าเชื้อ นอกจากนี้ สุขอนามัยฟาร์มมีความจ�าเปนต่อการดูแลรักษาผลผลิตกุ้งให้มีคุณภาพที่ดี น่าบริโภค
การดูแลสุขอนามัยฟาร์มที่ท�าอย่างสม�่าเสมอทุกวัน จะท�าให้เกษตรกรสามารถจัดการฟาร์มให้เปนไปตาม
มาตรฐานได้ง่าย ค�าแนะน�ามีดังต่อไปนี้
ก.6.1 ควรมีทเี่ ก็บขยะและสิง่ ปฏิกลู เปนสัดส่วน น�าไปทิง้ ในสถานทีท่ เี่ ตรียมไว้และก�าจัดอย่างถูกวิธี และ
ไม่มีการปนเปอนลงสู่แหล่งเลี้ยง
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ก.6.2 เก็บรักษาปัจจัยการผลิต วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในลักษณะที่ดี ไม่ให้เปนแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ที่เปนพาหะน�าโรค
ก.6.3 ห้องน�้าห้องสุขาไม่ควรอยู่บริเวณบ่อเลี้ยง และในกรณีที่อยู่บนฝั่ง ทางระบายน�้าจะต้องไม่ไหล
หรือซึมลงไปยังบริเวณบ่อโดยตรง ควรมีระบบห้องน�้าห้องสุขาที่มีอุปกรณ์เก็บสิ่งขับถ่ายที่มิดชิดไม่รั่วซึม
และสามารถย่อยสลายของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดการไม่ให้น�้าเสียและน�้าทิ้งจาก
บ้านเรือนระบายลงสู่บริเวณบ่อ หรือบริเวณใกล้เคียง
ก.6.4 ไม่ใช้ปุยมูลสัตว์สด เช่น มูลไก่ มูลวัว ในระบบการเลี้ยงกุ้ง หากมีความจ�าเปนต้องใช้ต้องน�าไป
ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ หรือวิธีการอื่นใดที่จะไม่ก่อให้เกิดการปนเปอนสู่ระบบการเลี้ยง
ก.6.5 ไม่น�าสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงบริเวณฟาร์มเลี้ยง ในกรณีมีสัตว์เลี้ยงเพื่อรักษาความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน ควรมีการดูแลสิ่งขับถ่ายไม่ให้ปนเปอนและรักษาความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ
ก.7 กำรเก็บเกี่ยวและกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยวกอนกำรจ�ำหนำย

การเก็บเกี่ยวผลผลิตมีความส�าคัญในการรักษาคุณภาพกุ้งและการปองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
วิธีการเก็บเกี่ยวที่ดี เช่น เก็บเกี่ยวในเวลาที่รวดเร็ว มีการท�าความสะอาดตัวกุ้งเบื้องต้น การแช่เย็น
อย่างรวดเร็ว และการขนส่งอย่างถูกวิธี สามารถรักษาคุณภาพและความสดของกุ้งได้ นอกจากนี้วิธี
จ�าหน่าย เช่น การจ�าหน่ายโดยตรงต่อผู้แปรรูป (ห้องเย็น) ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยรักษาคุณภาพและ
ความสดของกุ้งได้ ค�าแนะน�าส�าหรับการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวก่อนการขนส่งมีดังนี้
ก.7.1 เกษตรกรต้องมีการวางแผนการเก็บเกี่ยวและจ�าหน่ายอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการรักษาความสด
และเก็บเกี่ยวในขณะที่กุ้งยังมีสุขภาพดี เพื่อได้กุ้งคุณภาพเยี่ยม โดยไม่มีการปนเปอนในระหว่างเก็บเกี่ยว
และหลังการเก็บเกี่ยวก่อนการขนส่ง
ก.7.2 มีการสุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในตัวกุ้งก่อนการเก็บเกี่ยว ในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปอน
สารเคมี
ก.7.3 การท�าให้กุ้งตายหรือสลบต้องใช้วิธีการที่ง่าย ในระยะเวลาสั้นที่สุด ทรมานน้อยที่สุด และมี
สุขอนามัยที่ดี วิธีที่ดีที่สุดให้ใช้น�้าผสมน�้าแข็ง ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 4 C� ถึง 5 C� ในกรณีที่ท�าได้
ท�าให้น�้าอิ่มตัวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ก็จะท�าให้กุ้งสลบได้เร็วขึ้น ไม่บาดเจ็บ และมีคุณภาพที่ดี
ก.7.4 การใช้สารเคมี ในระหว่างหรือหลังการเก็บเกี่ยว ต้องใช้ ในปริมาณที่เหมาะสม และไม่ ใช้สาร
ต้องห้ามในการเก็บเกี่ยว
ก.7.5 บุคลากรที่ท�าหน้าที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ต้องไม่ปวยเปนโรคระบาดหรือโรคที่ท�าให้เกิดข้อรังเกียจ
ในการน�ากุ้งไปบริโภค
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ก.7.6 ภาชนะที่ ใช้ วิธีการเก็บเกี่ยว ขนส่งและล�าเลียง ต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของกุ้ง
และคุณภาพในการเก็บรักษา รวมทั้งการปนเปอนที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค ภาชนะใส่กุ้ง
ต้องไม่สัมผัสกับพื้นโดยตรง
ก.7.7 อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ ในการล�าเลียงขนส่งกุ้งต้องสะอาด ท�าจากวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน
อยู่ในสภาพดีสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ เมื่อเสร็จสิ้นการท�างานทุกครั้ง ต้องล้างท�าความสะอาดอุปกรณ์ที่
ใช้ทันที และควรรักษาให้สะอาดเพื่อไม่ให้เปนแหล่งสะสมของจุลินทรีย์
ก.7.8 น�้าและน�้าแข็งที่ใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อใช้แล้วไม่น�ากลับมาใช้ใหม่
ก.7.9 มีหนังสือก�ากับการจ�าหน่ายสัตว์น�้า (Movement Document; MD) ของกรมประมง หรือ
หน่วยงานที่ได้รบั อนุญาต เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคและผูเ้ กีย่ วข้องได้ทราบทีม่ าของผลผลิตทีจ่ ะน�าไปขายเพือ่ บริโภค
หรือการแปรรูป
ก.8 แรงงำนและสวัสดิกำร

การท�างานในฟาร์มเลี้ยงกุ้งนั้นค่อนข้างจะมีอันตรายเพราะต้องใช้เครื่องมือ และวัสดุที่มีความเสี่ยงต่อ
อันตราย อีกทั้งฟาร์มกุ้งส่วนมากมักมีการจ่ายค่าจ้างต�่า หรือการบังคับใช้กฎหมายแรงงานยังไม่เข้มงวด
ค�าแนะน�ามีดังนี้
ก.8.1

จ่ายค่าแรงขั้นต�่าตามที่กฎหมายก�าหนด

ก.8.2

มีระบบสวัสดิการต่อแรงงานอย่างพอเพียง เช่น บ้านพัก น�้าดื่ม น�้าใช้ ตู้ยา และอื่นๆ

ก.8.3 มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการท�างาน และสถานที่อยู่อาศัยมีอากาศถ่ายเทดี มีห้องน�้า
ห้องสุขาอย่างเพียงพอ
ก.8.4 มีการฝกอบรมการปฐมพยาบาลต่อเหตุการณ์การถูกไฟช็อต การเสียเลือดมาก การช่วยคนจมน�า้
และการรักษาพยาบาลฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
ก.9 ควำมรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาระหว่างผู้เลี้ยงกุ้งกับประชาชนในท้องถิ่นและปัญหาระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง ส่วนใหญ่เปนปัญหา
แรงงานซึ่งค่อนข้างซับซ้อน วิธีการบริหารฟาร์มที่ดีท�าให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ด�าเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากประเทศไทยมีฟาร์มขนาดเล็กอยู่เปนจ�านวนมาก ดังนั้น การจัดระบบองค์กร
ผู้เลี้ยง จะเปนแนวทางหนึ่งในการรวมกลุ่มเพื่อให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีค�าแนะน�าส�าหรับผู้เลี้ยง
หรือองค์กรผู้เลี้ยงดังนี้
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ก.9.1

ต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

ก.9.2 ควรพยายามใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างประหยัดและส่งเสริมการปลูกปาชายเลน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่นและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ก.9.3

ต้องช่วยเหลือชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

ก.9.4

ต้องสร้างความเข้าใจในหน้าที่ และระบบการท�างานขององค์กรฟาร์มให้แก่ลูกจ้าง

ก.9.5

ควรพิจารณาจ้างแรงงานท้องถิ่น

จากข้อมูลการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยพบว่าการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงโดยมีการพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านเทคนิคและการจัดการเลี้ยงจะช่วยให้การเลี้ยงกุ้งมีการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้การพัฒนาสู่การเลี้ยงกุ้งอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ�าเปนต้อง
เข้ารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ค�าแนะน�ามีดังนี้
ก.9.6

มีการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการเลี้ยงอย่างสม�่าเสมอ

ก.9.7 มีการประชุมหรือฝกอบรมด้านวิชาการ ทั้งการจัดการการเลี้ยง และการใช้ปัจจัยการผลิต
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกุ้งทะเล
ก.9.8

มีการฝกอบรมด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้ง

ก.9.9

ส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ก.10 บันทึกข้อมูล

ระบบการจัดการเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเลสามารถด�าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับมีการแก้ ไข
ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และสามารถตามสอบได้ ในกรณีเกิดปัญหาขึ้นในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของ
การเลี้ยง จ�าเปนอย่างยิ่งต้องมีบันทึกข้อมูลและเก็บรักษาบันทึกข้อมูลของการเลี้ยงที่ดี สามารถทบทวน
ข้อมูลน�าไปสู่การปรับปรุงระบบ เพื่อการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตในรุ่นต่อๆ ไปได้ หรือในกรณีที่มีปัญหาในการเลี้ยง เช่น ปัญหาโรคระบาด นอกจากนี้ ยังสามารถ
น�าข้อมูลที่เก็บไว้มาพิจารณาหาสาเหตุและหาลู่ทางเพื่อการปรับปรุงแก้ ไขในการเลี้ยงรุ่นต่อไปได้ รวมถึง
ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลทุกครั้งที่เสร็จสิ้นการเลี้ยงกุ้ง และควรเก็บข้อมูลไว้ 4 ป นับตั้งแต่วันที่บันทึก
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ภำคผนวก ข
ค�ำแนะน�ำคุณภำพน�้ำที่เหมำะสมตอกำรเลี้ยงกุ้งทะเล
รำยกำร

ระดับที่เหมำะสม

อุณหภูมิ
ออกซิเจนละลายน�้า
ค่าความเปนกรด-เบส
ความเค็ม
คลอไรด์
โซเดียม
แคลเซียม (Calcium hardness ในรูป CaCO3)
แมกนีเซียม (Magnesium hardness ในรูป CaCO3)
ความเปนด่างรวม (Total Alkalinity ในรูป CaCO3)
แอมโมเนีย (NH3)
ไนไตรท์ (NO2-)
ไนเตรท (NO3-)
สารแขวนลอย (Total suspended solid)

28๐C ถึง 32๐C
≥ 5 mg/l
7.0 ถึง 8.3
0.5 ถึง 35 mg/g
≥ 300 mg/kg
≥ 200 mg/kg
≥ 100 mg/kg
≥ 50 mg/kg
≥ 100 mg/kg
≤ 0.4 mg/l
≤ 1 mg/l
≤ 60 mg/l
≤ 100 mg/l
ไม่เกิน 1,000 MPN/100 ml
(Most Probable Number per 100 milliliters)
น้อยกว่า 70 cfu/100 ml
(colony forming unit per 100 milliliters)

เชื้อโคลิฟอร์ม
เชื้อฟคอลโคลิฟอร์ม

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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ภำคผนวก ค
หนวย
หน่ ว ยและสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ใ ช้ ใ นมาตรฐานนี้ และหน่ วย SI (International System of Units หรื อ
Le Systéme International d’ Unités) ที่ยอมรับให้ใช้ ได้ มีดังนี้
รำยกำร

ปริมาณ

อุณหภูมิ
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ชื่อหนวย

สัญลักษณ์หนวย SI

มิลลิกรัมต่อกรัม
(milligram/gram)

mg/g

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(milligram/kilogram)

mg/kg

องศาเซลเซียส
(degree Celcius)

C

๐

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
กำรรับรองระบบกำรผลิตและผลิตผลสัตว์น�้ำ
ตำมมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ GAP
และ CoC
ผู้จัดท�ำ

รหัส
RE-AU-01
หน้า
1/24
แก้ ไขครั้งที่
0
วันที่เริ่มใช้ 27 เมษายน 2553

ผู้ตรวจสอบ

1
……………………………………………………
(นางสาวมณฑิรา ถาวรยุติการต์)
หัวหน้าฝายตรวจประเมิน
23 04 53
………../………../………..
2

……………………………………………………
(นางธนิฏฐา จงพีร์เพียร)
ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
23 04 53
………../………../………..

……………………………………………………
(นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์)
หัวหน้าฝายออกใบรับรองและพัฒนาระบบ
23 04 53
………../………../………..
3

ผู้อนุมัติ

……………………………………………………
(นางสาวอัมพุชนี นวลแสง)
หัวหน้าฝายอ�านวยการ
23 04 53
………../………../………..

……………………………………………………
(นางสมหญิง เป่ยมสมบูรณ์)
ประธานคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น�้า
27 04 53
………../………../………..
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
กำรรับรองระบบกำรผลิตและผลิตผลสัตว์น�้ำ
ตำมมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ GAP
และ CoC
1.

รหัส
RE-AU-01
หน้า
2/24
แก้ ไขครั้งที่
0
วันที่เริ่มใช้ 27 เมษายน 2553

ขอบขำย

ข้อก�าหนดนี้ ก�าหนดนิยาม คุณสมบัตขิ องผูย้ นื่ ค�าขอรับการรับรอง เงือ่ นไขส�าหรับผู้ ได้รบั การรับรอง
การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผล การตรวจต่ออายุการรับรองและการตรวจ
กรณีพิเศษ การให้ การคงไว้ การลด/เพิ่มขอบข่ายการรับรอง การพักใช้การรับรอง การเพิกถอน
การรับรอง การยกเลิกการรับรอง การอุทธรณ์ การร้องเรียน การโต้แย้ง การรักษาความลับ และ
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์นา�้ ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้
GAP และ CoC
2.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
96

นิยำม

ความหมายของค�าที่ใช้ในข้อก�าหนดนี้ มีดังต่อไปนี้
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์นา�้ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
เลขานุการคณะกรรมการ หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น�้า
ศรฟ. หมายถึง ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
อธิบดี หมายถึง อธิบดีกรมประมง
คณะพิจารณาอุทธรณ หมายถึง คณะบุคคลทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์นา�้ เพือ่
พิจารณาค�าอุทธรณ์และเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอุทธรณ์
รวมถึงการแก้ ไขระบบคุณภาพหรือมาตรฐานเพือ่ ปองกันการเกิดปัญหาซ�า้ ต่อคณะกรรมการนโยบาย
คุณภาพสัตว์น�้า
คณะพักใชเพิกถอน (Suspending/Withdrawal Committee) หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น�้าให้มีหน้าที่พิจารณา พักใช้ เพิกถอนการรับรอง
รวมทัง้ พิจารณาเงือ่ นไขและข้อแม้พเิ ศษทางเทคนิคอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากข้อก�าหนดทีร่ ะบุในมาตรฐาน
หรือกฎระเบียบที่มีอยู่เดิมหรือต้องการการตีความทางเทคนิค และด�าเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น�้า
คณะทบทวนการรับรอง (Certification Committee) หมายถึง คณะบุคคลหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น�้าให้มีหน้าที่พิจารณาตัดสินให้การรับรอง คงไว้ เพิ่ม/ลด
ขอบข่าย ยกเลิกการรับรอง และด�าเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบาย
คุณภาพสัตว์น�้า
ผูอ าํ นวยการ ศรฟ. หมายถึง ผูอ้ า� นวยการศูนย์พฒ
ั นาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
กำรรับรองระบบกำรผลิตและผลิตผลสัตว์น�้ำ
ตำมมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ GAP
และ CoC

รหัส
RE-AU-01
หน้า
3/24
แก้ ไขครั้งที่
0
วันที่เริ่มใช้ 27 เมษายน 2553

(9) ผลิตผล (Produces) หมายถึง ผลิตผลที่ได้จากการเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ ตามระบบการผลิตและผลิตผล
สัตว์นา�้ ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC และระบบการผลิต ผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าตามมาตรฐานสัตว์น�้าอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่กรมประมงและส�านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศใช้หรือให้การยอมรับ
(10) การรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตวนํ้าตามมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า GAP และ CoC
หมายถึง การให้การรับรองระบบของผูผ้ ลิต/กลุม่ ผูผ้ ลิต ในการปฏิบตั ติ ามระบบการจัดการเพาะเลีย้ ง
สัตว์นา�้ ทีเ่ ปนไปตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ ของกรมประมง ได้แก่ มาตรฐาน โค้ด ออฟ
คอนดัค (Code of Conduct; CoC) หรือ ซี โอ ซี และมาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้
ที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่กรมประมงและ
ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติประกาศใช้ หรือให้การยอมรับ ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “การรับรอง”
(11) มาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ ทีด่ ี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี
หมายถึง มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ซึ่งมีการจัดการสุขอนามัยของฟาร์มที่ดี
และผลิตผลจากการเพาะเลี้ยงมีคุณภาพดี มีความปลอดภัย (Food Safety) ตามหลักเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่กรมประมงก�าหนด อีกทั้งยังเปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก�าหนด
(12) มาตรฐานโคด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC) หมายถึง ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ ได้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนโดยกุ้งที่ได้รับจากระบบ CoC
เปนกุ้งที่มีการผลิตอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีความปลอดภัย มีการเลี้ยงหรือผลิตอย่าง
เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค�านึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal welfare) และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (SR)
(13) ระบบการผลิตและผลิตผลสัตวนํ้าตามมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า หมายถึง ระบบการจัดการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่เปนไปตามหลักการในมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของกรมประมงได้แก่
มาตรฐาน โค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct; CoC) หรือ ซี โอ ซี และมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี หรือมาตรฐานอื่นๆที่
กรมประมงและ ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศใช้หรือให้การยอมรับ
(14) ผูผลิต/กลุมผูผลิต (Farmer/Producer Group) หมายถึง เกษตรกรแต่ละรายที่ท�าการเพาะเลี้ยง
สัตว์นา�้ และรวมกลุม่ เพือ่ บริหารจัดการร่วมกัน หรือองค์กรทีร่ วมเกษตรกรรายย่อยทีท่ า� การเพาะเลีย้ ง
สัตว์น�้าและด�าเนินการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในร่วมกัน
กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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(15) ผูย นื่ คําขอ หมายถึง ผูผ้ ลิตหรือกลุม่ ผูผ้ ลิตทีป่ ระสงค์จะขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผล
สัตว์นา�้ ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC
(16) ผู ไดรับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นค�าขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองระบบการผลิต
และผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC จากกรมประมง
(17) การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการที่เปนระบบ เปนอิสระและจัดท�าเปนเอกสาร
เพื่อให้ ได้หลักฐานการตรวจประเมินและเพื่อประเมินว่าเปนไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
(18) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC โดย
ตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก�าหนดของมาตรฐานซึ่งจะด�าเนินการในการตรวจประเมิน
เพื่อการรับรองครั้งแรก
(19) การตรวจประเมินกรณีการรับรองแบบกลุม (Group Certification) หมายถึง การรับรองกลุ่มที่มี
การด�าเนินกิจกรรมเดียวกัน และอยู่ในขอบข่ายที่ขอรับการรับรองโดยมีสมาชิกอย่างน้อย 10 ราย
ขึ้นไป หรือมีสาขาของฟาร์มจ�านวนตั้งแต่ 5 สาขาขึ้นไป โดยต้องมีสมาชิก/สาขาของฟาร์มที่
เลี้ยงสัตว์น�้าชนิดเดียวกัน 5 รายขึ้นไปต่อชนิดสัตว์น�้า และกลุ่มเปนผู้รับผิดชอบระบบควบคุม
ภายในกลุ่ม (Internal Control System) รวมถึงเปนผู้ขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผล
สัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC ในนามของกลุ่ม
(20) การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินฟาร์มที่ ได้รับการรับรองจาก
ศรฟ. เปนระยะตามรอบที่ก�าหนดไว้ เพื่อติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง การตรวจ
ประเภทนีอ้ าจเลือกตรวจในบางข้อก�าหนดของมาตรฐานเพือ่ บ่งชีถ้ งึ ภาพรวมของการปฏิบตั งิ านตาม
มาตรฐาน
(21) การตรวจตออายุการรับรอง (Reassessment) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบ
การผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC โดยตรวจ
ประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก�าหนดของมาตรฐานซึ่งจะด�าเนินการในการตรวจประเมินก่อน
ใบรับรองหมดอายุ
(22) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเมื่อมีปัญหา
หรือมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเฉพาะด้าน เช่น การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม การใช้ยาและสารเคมี เปนต้น การตรวจชนิดนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องที่เปนปัญหา
เท่านั้น โดยไม่แจ้งให้ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิตทราบล่วงหน้า
(23) การตรวจติดตามผลการแก ไข (Follow-up Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการ
แก้ ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าครั้งก่อน
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(24) การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) หมายถึง การที่ ศรฟ.และหน่วยงาน
ภายในกรมประมงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รองตรวจสอบระบบคุ ณ ภาพภายในของ ศรฟ.และ
หน่วยงานภายในกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเอง การตรวจจะด�าเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้
เปนผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ
(25) การปฏิบัติการแก ไข (Corrective Action) หมายถึง การจัดการกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยมี
การวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง การก�าหนดแนวทางการแก้ ไขและปองกันการเกิดซ�้าของ
ข้อบกพร่อง การน�าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติและการตรวจติดตามการแก้ ไขข้อบกพร่องดังกล่าว
(26) การปฏิบัติการปองกัน (Preventive Action) หมายถึง การจัดการกับแนวโน้มข้อบกพร่องที่อาจ
เกิดขึ้น โดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของแนวโน้มที่จะเกิดข้อบกพร่อง การก�าหนดแนวทางการ
ปองกันการเกิดของข้อบกพร่อง การน�าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติและการตรวจติดตามการปองกัน
ข้อบกพร่องดังกล่าว
(27) การโตแยง หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อการด�าเนินการใดๆ ของ ศรฟ. และหน่วยงานภายใต้
กรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและสามารถแก้ ไขปัญหาร่วมกันได้
(28) การรองเรียน หมายถึง การร้องเรียนเกีย่ วกับข้อบกพร่องในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการนโยบาย
คุณภาพสัตว์น�้า คณะพักใช้เพิกถอน คณะทบทวนการรับรอง คณะทบทวนระบบคุณภาพ ศรฟ.
ผู้ตรวจประเมิน คณะพิจารณาอุทธรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและหน่วยงานภายใต้กรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง รวมถึง
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ หรือหน่วยทดสอบจากภายนอกที่ได้รับการว่าจ้าง
หรือหน่วยทดสอบภายในกรมประมง ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ ได้รับการรับรอง และข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐาน GAP และ CoC
(29) การอุทธรณ หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อผลการพิจารณาหรือมาตรการใดๆ ที่คณะพักใช้เพิกถอน
คณะทบทวนการรับรอง ได้พิจารณาตัดสินแล้ว หรือมีปัญหาในผลการพิจารณาหรือมาตรการนั้นๆ
และต้องการให้คณะพักใช้เพิกถอนหรือคณะทบทวนการรับรองท�าการทบทวน
(30) ขอกําหนดทั่วไปวาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการรับรองและการตรวจประเมิน
(Regulation) หมายถึง ข้อก�าหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง และการตรวจ
ประเมิน ที่จะเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ ได้แก่
● หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC (RE-AU-01)
● หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP
และ CoC (RE-AU-02)
กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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(31) ขอกําหนดทัว่ ไปวาดวยหลักเกณฑและเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วของกับคณะผูต รวจประเมิน หมายถึง ข้อก�าหนด
ว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์สา� หรับผูต้ รวจประเมิน และผูเ้ ชีย่ วชาญ ที่ใช้อา้ งอิงในการคัดเลือก
ผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
● หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไข เรือ่ ง คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์สา� หรับผูต้ รวจประเมินและผูเ้ ชีย่ วชาญ
(RE-AU-03)
● หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง กิจกรรมสาขาที่ตรวจประเมิน (RE-AU-06)
(32) ขอบกพรอง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เปนไปตามข้อก�าหนด
(33) ขอบกพรองยอย (Minor Nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องซึ่งมีความเสี่ยงน้อยที่จะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC
(34) ขอบกพรองสําคัญ (Major Nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องที่ท�าให้ระบบการผลิตและผลิตผล
สัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ ไม่เปนไปตามข้อก�าหนดของระบบการผลิตและผลิตผล
สัตว์นา�้ ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC หรือกรณีที่พบว่าข้อบกพร่องย่อย
ไม่ได้รับการแก้ ไขในระยะเวลาที่ก�าหนด
(35) ขอสังเกต หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเปนข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจน�าไปสู่ข้อบกพร่องได้
(36) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Opportunity for Improvement) หมายถึง สิ่งที่น�าไปสู่การปรับปรุง
ให้ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(37) เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายรับรอง ที่ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าออกให้แก่ผู้ ได้รับการรับรอง
(38) เครื่องหมายรับรองระบบงาน หมายถึง เครื่องหมายรับรองระบบงานของหน่วยรับรองระบบงาน
ที่ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าได้รับการรับรอง
(39) ผูสังเกตการณ (Observer) หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก ศรฟ. ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมิน
(40) ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองที่ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
ออกให้แก่ผู้ ได้รับการรับรอง ซึ่งรวมถึงใบรับรองภายใต้ขอบข่ายที่ศูนย์พัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยงานรับรองระบบงานด้วย
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(41) ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) หมายถึง ระบบควบคุมคุณภาพภายในที่กลุ่ม
จัดท�าขึ้น เพื่อประกันว่ากิจกรรมการผลิตของสมาชิกและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเปนไป
ตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC
(42) หนวยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) หมายถึง หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงานของ
หน่วยรับรอง
3.

ขอบขำย ภำษำ และพื้นที่ที่ ให้กำรรับรอง

3.1 ขอบขายที่จะเปดใหการรับรองของ ศรฟ. มี 4 ขอบขาย ได้แก่
(1) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี (GAP) ส�าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และ
อนุบาลกุ้งทะเล และส�าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
ออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดีส�าหรับการผลิตสัตว์น�้า (จี เอ พี)
พ.ศ. 2553
(2) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี (GAP) ส�าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และ
อนุบาลปลานิล และส�าหรับฟาร์มเลี้ยงปลานิล ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
ออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดีส�าหรับการผลิตสัตว์น�้า (จี เอ พี)
พ.ศ. 2553
(3) มาตรฐาน โค้ด ออฟ คอนดัค (CoC) ส�าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล และ
ส�าหรับฟาร์มเลีย้ งกุง้ ทะเล ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอใบรับรองฟาร์มเพาะเลีย้ ง
กุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct)
(4) มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี ส�าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
ทะเล (มกษ. 7401 – 2552) ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
3.2 ภาษาที่ใชในกระบวนการรับรอง
ใช้ภาษาไทยเปนหลัก หากผูย้ นื่ ค�าขอ/ผู้ ได้รบั การรับรอง ประสงค์ให้ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ตรวจประเมิน ศรฟ. จะพิจารณาเปนรายไป
3.3 พื้นที่ที่เปดใหบริการใหการรับรอง
ครอบคลุมพืน้ ทีท่ กุ จังหวัดในประเทศไทย ในขอบข่ายการรับรองทีร่ ะบุในข้อ 3.1 โดยไม่คา� นึงถึง
ขนาด ประเภท หรือเงื่อนไขใดๆ
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กำรยื่นขอรับกำรรับรอง

การยื่นขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
GAP และ CoC สามารถแบ่งออกเปน 3 กรณี ดังนี้
1.1 การขอรับการรับรองรายฟาร์มโดยผู้ผลิตซึ่งเปนบุคคลธรรมดา ครอบคลุมผู้ผลิตแต่ละราย
ที่ท�าการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าตามมาตรฐาน GAP และ CoC
1.2 การขอรับการรับรองรายฟาร์มโดยนิตบิ คุ คล ครอบคลุมนิตบิ คุ คลแต่ละรายทีท่ า� การเพาะเลีย้ ง
สัตว์นา�้ ตามมาตรฐาน GAP และ CoC
1.3 การขอรับการรับรองแบบกลุ่ม ครอบคลุมกลุ่มหรือองค์กร ที่ท�าการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าตาม
มาตรฐาน GAP และ CoC และ/หรือมีการจัดการระบบการผลิต หรือควบคุม บริหารจัดการ
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของกลุ่มร่วมกัน
ทัง้ นี้ ผูผ้ ลิต/กลุม่ ผูผ้ ลิต ขอแบบค�าขอรับการรับรองได้ที่ ศรฟ.และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรอง
ของกรมประมง หรือดาวน์โหลดได้จาก www.fisheries.go.th/thacert
ในกรณีที่ผู้ยื่นค�าขอต้องการติดตามข้อมูลการรับรอง ให้ติดต่อที่หน่วยงานที่เปนผู้เข้าตรวจประเมินฟาร์มนั้นๆ
5.

คุณสมบัติของผู้ยื่นค�ำขอรับกำรรับรอง

ผู้ยื่นค�าขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
5.1 กรณีผูผลิตซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
(1) ต้องเปนเจ้าของพื้นที่ หรือมีสิทธิ ในการครอบครอง หรือมีสิทธิ์ ในการใช้ประโยชน์ ใน
พื้นที่ ทั้งนี้ในกรณีแหล่งน�้าธรรมชาติต้องมีหลักฐานการอนุญาตจากทางราชการหรือได้
รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนฟาร์มกับกรมประมง
(3) เปนผู้ผลิตสัตว์น�้าที่ขอรับการรับรอง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจจากผู้ผลิตสัตว์น�้าที่ขอรับ
การรับรอง
(4) เปนผู้ที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
รับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์นา�้ ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ GAP และ
CoC
(5) ไม่เปนผู้ถูกเพิกถอนการรับรองจาก ศรฟ. เว้นแต่พ้นระยะเวลา 180 วัน หรือ 1 รอบการ
ผลิตแต่ไม่ต�่ากว่า 180 วัน นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว
(6) ต้องมีการน�าระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์นา�้ ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ GAP
และ CoC ไปปฏิบัติแล้ว ก่อนยื่นขอการรับรอง
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5.2 กรณีนิติบุคคล
(1) ต้องเปนเจ้าของพืน้ ที่ หรือมีสทิ ธิในการครอบครอง หรือมีสทิ ธิ์ในการใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่
ทัง้ นี้ในกรณีแหล่งน�า้ ธรรมชาติตอ้ งมีหลักฐานการอนุญาตจากทางราชการ หรือได้รบั ความ
เห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนฟาร์มกับกรมประมง
(3) มีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล
(4) เปนผู้มีอ�านาจของนิติบุคคลที่ขอรับการรับรอง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจจากผู้มีอ�านาจ
ของนิติบุคคลที่ขอรับการรับรอง
(5) เปนนิตบิ คุ คลทีส่ มัครใจขอรับการรับรอง และยินดีทจี่ ะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ในการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
GAP และ CoC
(6) ไม่เปนผู้ถูกเพิกถอนการรับรองจาก ศรฟ. เว้นแต่พ้นระยะเวลา 180 วัน หรือ 1 รอบ
การผลิตแต่ไม่ต�่ากว่า 180 วัน นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว
(7) ต้องมีการน�าระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
GAP และ CoC ไปปฏิบัติแล้ว ก่อนยื่นขอการรับรอง
5.3 กรณีกลุม
(1) กลุ่มผู้ผลิตต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มผู้ผลิตที่ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนกับภาครัฐต้องมีสมาชิกในกลุ่มที่ขอรับการรับรองตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป หรือ
มีสาขาของฟาร์มจ�านวนตั้งแต่ 5 สาขาขึ้นไป โดยต้องมีสมาชิก/สาขาของฟาร์ม ที่เลี้ยง
สัตว์น�้าชนิดเดียวกัน 5 รายขึ้นไปต่อชนิดสัตว์น�้า
(2) กลุ่มผู้ผลิตอาจด�าเนินการโดยกลุ่มเกษตรกร (Farmer/Producer Group) ซึ่งเปน
กลุ่มของเกษตรกรที่มีสมาชิกผู้ผลิตในกลุ่มสัตว์น�้าเดียวกัน และรวมกลุ่มเพื่อท�าการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า หรืออาจด�าเนินการโดยนิติบุคคล ที่รับผิดชอบกลุ่ม ทั้งนี้ ผู้ผลิต/กลุ่ม
ผู้ผลิตที่ท�าการผลิตให้ อาจมาจากท้องที่เดียวกันหรือหลายท้องที่ก็ได้
(3) มีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีด�าเนินการโดยนิติบุคคล
(4) สมาชิกในกลุ่มหรือนิติบุคคลต้องเปนเจ้าของพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตสัตว์น�้า หรือมีสิทธิใน
การครอบครอง หรือมีสทิ ธิ์ในการใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีท่ ี่ใช้ในการผลิตสัตว์นา�้ ทัง้ นี้ในกรณี
แหล่งน�้าธรรมชาติต้องมีหลักฐานการอนุญาตจากทางราชการ หรือได้รับความเห็นชอบ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(5) สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องได้รับการขึ้นทะเบียนฟาร์มกับกรมประมง
(6) เปนผู้มีอ�านาจของกลุ่มที่ขอรับการรับรอง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจจากผู้มีอ�านาจของ
กลุ่มที่ขอรับการรับรอง
(7) เปนกลุ่มที่สมัครใจขอรับการรับรองและยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เรื่อง รับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
GAP และ CoC
(8) ไม่เปนผู้ถูกเพิกถอนการรับรองจาก ศรฟ. เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 รอบการผลิตซึ่งต้อง
ไม่ต�่ากว่า 180 วัน นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว รวมทั้งไม่มีสมาชิกรายใดใน
กลุ่มถูกเพิกถอนการรับรองในขอบข่ายที่ยื่นขอรับการรับรอง เว้นแต่พ้นระยะเวลา
1 รอบการผลิตซึ่งต้องไม่ต�่ากว่า 180 วัน นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว
(9) ฟาร์มที่ได้รับการรับรองแล้วในชนิดสัตว์น�้าหนึ่ง ไม่สามารถขอรับการรับรองแบบกลุ่ม
ซ�้ากันได้ รวมทั้งไม่สามารถยื่นขอรับการรับรองทั้งสองประเภทพร้อมกันในชนิดสัตว์
น�้าเดียวกันและฟาร์มเดียวกัน ในกรณีที่ผู้ผลิตหรือนิติบุคคลมี ใบรับรองเดิมอยู่ และ
ต้องการขอรับการรับรองแบบกลุ่ม ต้องยกเลิกใบรับรองเดิมหลังจากที่ได้รับการรับรอง
แบบใหม่แล้ว
(10) ต้องมีการน�าระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
GAP และ CoC ไปปฏิบัติก่อนยื่นขอการรับรอง
6.

กำรรับรอง

ศรฟ. ด�าเนินการให้การรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์นา�้ ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์
น�้า GAP และ CoC ตามขอบข่ายที่กรมประมงประกาศเท่านั้น
ก่อนการตรวจประเมินเพือ่ การรับรอง ผูย้ นื่ ค�าขอรับการรับรองต้องมีการน�าระบบการผลิตและผลิตผล
สัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC ปฏิบัติแล้ว รวมทั้งมีการด�าเนินกิจกรรมใน
ทุกข้อก�าหนดในมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของกรมประมง ได้แก่ มาตรฐาน โค้ด ออฟ คอนดัค
(Code of Conduct; CoC) หรือ ซี โอ ซี หรือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี
(Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่กรมประมงและส�านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติประกาศใช้ หรือให้การยอมรับ
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การขอรับการรับรอง ให้ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิตที่ประสงค์จะขอรับการรับรอง ยื่นค�าขอที่
●
ฝายอ�านวยการ ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า (ศรฟ.)
ที่อยู่: กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์: 0-2561-4679, 0-2579-7738
โทรสาร: 0-2561-4679
อีเมล์: thacert@fisheries.go.th เวปไซด์: www.fisheries.go.th/thacert
●
ศูนย์/สถานี/สถาบัน สังกัดส�านักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝัง่ (สพช.)/ส�านักวิจยั และพัฒนาประมง
น�้าจืด (สพจ.)/สถาบันวิจัยพันธุกรรมสัตว์น�้า (สพก.) /ส�านักงานประมงจังหวัด/ส�านักงานประมง
อ�าเภอ ในท้องที่ที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น�้าหรือฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น�้านั้นตั้งอยู่
พร้อมแนบหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เปนปัจจุบัน ตามรายการในแบบค�าขอรับการรับรองระบบ
การผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC หากไม่มีหน่วยงาน
ดังกล่าวของกรมประมงในจังหวัดนั้นๆ ให้ยื่นค�าขอรับการรับรอง ณ ศรฟ.
กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นมายื่นค�าขอรับการรับรองและด�าเนินการแทนต้องแนบหนังสือมอบอ�านาจ
และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั มอบอ�านาจพร้อมลงนามรับรองส�าเนา
ถูกต้อง
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค�าขอรับการรับรองตามข้อ 5 แล้ว ให้ด�าเนินการดังนี้
(1) ตรวจสอบค�าขอรับการรับรอง หลักฐานและรายละเอียดต่างๆ ของผู้ยื่นค�าขอรับการรับรอง
ในกรณีพบว่าข้อมูลหรือเอกสารยังไม่เพียงพอ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่รับค�า
ขอรับการรับรองแจ้งผู้ยื่นค�าขอรับการรับรองเพื่อคืนค�าขอรับการรับรองและหลักฐานภายใน
10 วันท�าการนับแต่วันที่รับค�าขอรับการรับรอง
(2) ตรวจประเมินตามขั้นตอนที่ก�าหนดในเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน
โดยภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมินใช้ภาษาไทยเปนหลัก หากผู้ยื่นค�าขอรับการรับรองประสงค์
จะให้ใช้ภาษาต่างประเทศในการตรวจประเมิน ศรฟ. สงวนสิทธิที่จะให้มีการตกลงเปนกรณีไป
(3) สรุปข้อคิดเห็นน�าเสนอคณะทบทวนการรับรองเพื่อพิจารณาตัดสินให้การรับรอง
ผูย้ นื่ ค�าขอรับการรับรองต้องยินยอมให้ผแู้ ทนจากหน่วยรับรองระบบงานหรือหน่วยรับรองระบบงาน
ในระดับสากล เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินของ ศรฟ. ณ ฟาร์มของผู้ยื่น
ค�าขอรับการรับรองได้
เมื่อคณะทบทวนการรับรองมีมติให้การรับรองแล้ว ศรฟ. จะออกใบรับรองให้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
คณะทบทวนการรับรองอนุมตั ิ ใบรับรองมีอายุคราวละ 2 ป และไม่สามารถโอนใบรับรองให้แก่ผอู้ นื่ ได้ ทัง้ นี้
การออกใบรับรอง ศรฟ. จะด�าเนินการออกให้ในนามบุคคล นิติบุคคล กลุ่ม ที่ผ่านการประเมินเท่านั้น
กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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เงื่อนไขส�ำหรับผู้ ได้รับกำรรับรอง

ผู้ ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
7.1 ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP
หรือ CoC ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง
7.2 อ้างถึงการรับรองเฉพาะในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
7.3 ต้องไม่น�าใบรับรอง และ/หรือเครื่องหมายรับรอง และ/หรือเครื่องหมายรับรองระบบงาน
ไปใช้ในทางที่ท�าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมประมง
7.4 ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด ตั้งแต่วันที่มีผล
บังคับใช้ในการลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
7.5 ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ ศรฟ. ในการตรวจประเมินทุกครั้ง โดยผู้ผลิต กลุ่มผู้ผลิต องค์กร
จะต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมิน เข้าตรวจสอบในพื้นที่การผลิตทั้งหมดที่ถือครอง (ทั้งพื้นที่
ของตนเอง เช่า ให้เช่า) รวมทั้งสถานที่ประกอบการ ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่
เก็บปัจจัยการผลิต และยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง ผลิตผล หรือปัจจัยการผลิตไปทดสอบ
ในกรณีที่มีข้อสงสัย
7.6 ต้องจัดท�าบันทึกตามที่ก�าหนดตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ตรวจ
ประเมินสามารถตรวจสอบความเปนไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
7.7 ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เปนปัจจุบันให้แก่ ศรฟ. เมื่อ
ได้รับการร้องขอ
7.8 หากประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้ผู้ ได้รับการรับรองแจ้งเปนลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบ
ใบรับรองคืนให้ ศรฟ. หรือหน่วยงานที่ยื่นค�าขอรับการรับรอง ภายใน 15 วันท�าการนับจาก
วันที่ผู้ ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการหรือภายใน 15 วันท�าการนับจากวันที่แจ้งความ
ประสงค์จะยกเลิกการรับรอง หรือหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส�าเนาหลักฐาน
การแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องมายัง ศรฟ. หรือหน่วยงาน
ที่ยื่นค�าขอรับการรับรอง
7.9 หากประสงค์จะต่ออายุใบรับรอง ให้ยื่นค�าขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้า
ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP หรือ CoC ใหม่ตามข้อ 6 โดย ศรฟ. จะแจ้งผู้ ได้
รับการรับรองก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุอย่างน้อย 150 วัน และให้ผู้ ได้รับการรับรองยื่น
ค�าขอต่ออายุใบรับรอง ที่ ศรฟ. หรือหน่วยงานทีย่ นื่ ค�าขอรับการรับรอง ก่อนใบรับรองฉบับเดิม
หมดอายุอย่างน้อย 120 วัน
7.10 ต้องจัดให้มีมาตรการและจัดหาอุปกรณ์ปองกันภัยส่วนบุคคลที่จ�าเปนแก่คณะผู้ตรวจประเมิน
และผู้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจประเมินในการตรวจประเมินทุกครั้งในกรณีที่ร้องขอ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
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7.11 ต้องจัดท�าและเก็บรักษาบันทึกข้อร้องเรียนและผลการด�าเนินการกับข้อร้องเรียนทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองไว้ และต้องมอบบันทึกข้อร้องเรียนและ
ผลการด�าเนินการให้แก่ ศรฟ. เมื่อได้รับการร้องขอ
7.12 การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานที่
ได้รับการรับรองในสาระส�าคัญ เช่น เปลี่ยนแปลงชนิดสัตว์น�้าที่ท�าการเพาะเลี้ยง หรือเพิ่ม
ชนิดสัตว์น�้า เพิ่ม/ลดพื้นที่ฟาร์ม เปลี่ยนผู้ดูแลหรือผู้ด�าเนินการ เปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม
ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม ให้ด�าเนินการแจ้ง ศรฟ. หรือหน่วยงานที่ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/
องค์กรยื่นค�าขอรับการรับรองทราบ ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ ศรฟ. อาจพิจารณา
รับรองต่อเนื่องได้ โดยพิจารณาจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/องค์กร
ส่งมาให้ หรืออาจก�าหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม แล้วน�าผลการตรวจประเมินเสนอ
คณะทบทวนการรั บ รองพิ จ ารณา เมื่ อ คณะทบทวนการรั บ รองอนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลง
ขอบข่ายแล้ว ศรฟ. จะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิม
ที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่
ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ หรือหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส�าเนาหลักฐานการ
แจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องมายัง ศรฟ. หรือหน่วยงานที่
ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/องค์กรยื่นค�าขอรับการรับรอง
7.13 การโอนกิจการ เช่น การขายกิจการให้บุคคลอื่น การโอนกิจการให้บุคคลในครอบครัว การให้
ผู้อื่นเช่าช่วงด�าเนินกิจการแทน เปนต้น จะถือว่าการได้รับการรับรองสิ้นสุดลง ซึ่งผู้ ได้รับการ
รับรองหรือผู้แทนต้องแจ้ง ศรฟ. หรือหน่วยงานที่ยื่นค�าขอรับการรับรองทราบ พร้อมส่งคืน
ใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันท�าการ หรือหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส�าเนาหลัก
ฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องมายัง ศรฟ. หรือหน่วยงาน
ที่ยื่นค�าขอรับการรับรอง
ยกเว้นกรณีที่ผู้ ได้รับการรับรองเสียชีวิตและบุคคลในครอบครัวด�าเนินกิจการแทน ให้ทายาทแจ้ง
ศรฟ. หรือหน่วยงานที่ยื่นค�าขอการรับรองทราบ โดยจะถือว่าใบรับรองยังมีผลต่อเนื่องไม่เกิน
180 วันนับจากวันที่ผู้ ได้รับการรับรองเสียชีวิต หรือหากใบรับรองมีอายุคงเหลือน้อยกว่า 180 วัน
ให้ใบรับรองมีผลจนถึงวันสิ้นสุดการรับรอง ทั้งนี้ระหว่างที่ใบรับรองยังมีผลต่อเนื่อง ผู้ตรวจประเมิน
ของศรฟ. จะด�าเนินการตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง
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7.14 การย้ายสถานทีผ่ ลิต ให้ผู้ ได้รบั การรับรองแจ้ง ศรฟ. ทราบเปนลายลักษณ์อกั ษร และยืน่ ค�าขอ
รับการรับรองใหม่ โดย ศรฟ. จะตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ เพื่อเสนอคณะทบทวนการรับรอง
พิจารณาให้การรับรองใหม่ และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ซึ่งผู้ ได้รับการรับรองต้องส่งคืน
ใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่หรือหากใบรับรอง
ฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส�าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรอง
ส�าเนาถูกต้องมายัง ศรฟ. หรือหน่วยงานที่ยื่นค�าขอรับการรับรอง
7.15 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลโดยที่มีเลขทะเบียนการค้าและพาณิชย์เดิมรวมทั้ง
สถานที่ผลิตเดิม หรือผู้ ได้รับการรับรองเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล ให้ผู้ ได้รับการรับรอง
แจ้ง ศรฟ. ทราบเปนลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ศรฟ. จะพิจารณาออก
ใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผู้ ได้รับการรับรองต้องส่งคืน
ใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่หรือหากใบรับรอง
ฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส�าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรอง
ส�าเนาถูกต้องมายัง ศรฟ. หรือหน่วยงานที่ยื่นค�าขอรับการรับรอง
7.16 กรณีการเพิ่มจ�านวนบ่อหรือพื้นที่การเลี้ยงจากพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเดิม ไม่ถือว่าเปนการ
เพิ่มขอบข่ายการรับรอง แต่ผู้ ได้รับการรับรองต้องแจ้งให้ ศรฟ. ทราบเพื่อด�าเนินการตรวจ
ประเมินผลการรักษาระบบ หากผู้ ได้รับการรับรองไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบ
ศรฟ. จะน�าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะพักใช้เพิกถอนพิจารณาพักใช้การรับรอง
7.17 กรณีการเพิ่มจ�านวนฟาร์มในต่างพื้นที่ที่ขอรับการรับรองเดิม ไม่ถือว่าเปนการเพิ่มขอบข่าย
การรับรองโดยผู้ ได้รับการรับรองต้องยื่นค�าขอใหม่ส�าหรับพื้นที่ใหม่
7.18 การเปลี่ยนประเภทสัตว์น�้าและ/หรือรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ ไม่เหมือนกับระบบการ
ผลิตที่ได้รับการรับรองเดิม เช่น การเปลี่ยนจากการเพาะเลี้ยงปลายี่สกเปนการเพาะเลี้ยง
ตะพาบน�้า เปนต้น ไม่ถือว่าเปนการเพิ่มขอบข่ายการรับรองโดยผู้ ได้รับการรับรองต้อง
ยื่นค�าขอใหม่ส�าหรับประเภทสัตว์น�้าใหม่ พร้อมส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันท�าการ
นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่หรือหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส�าเนาหลักฐาน
การแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องมายัง ศรฟ. หรือหน่วยงาน
ที่ยื่นค�าขอรับการรับรอง
7.19 การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง เช่น การเปลี่ยนจากมาตรฐาน GAP เปน CoC
เปนต้น ไม่ถือว่าเปนการเพิ่มขอบข่ายการรับรอง โดยผู้ ได้รับการรับรองต้องยื่นค�าขอใหม่
ส�าหรับมาตรฐานใหม่และหากผู้ ได้รับการรับรองประสงค์จะยกเลิกการรับรองให้แจ้งเปน
ลายลักษณ์อักษรต่อ ศรฟ. หรือหน่วยงานที่ยื่นค�าขอรับการรับรอง และต้องส่งคืนใบรับรอง
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ฉบับเดิม ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่หรือหากใบรับรองฉบับเดิม
สูญหายต้องส่งส�าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง
มายัง ศรฟ. หรือหน่วยงานที่ยื่นค�าขอรับการรับรอง หากไม่ยกเลิกการรับรองผู้ ได้รับการ
รับรองจะต้องถูกตรวจประเมินในมาตรฐานทั้งหมดที่ได้รับการรับรอง
8.

กำรตรวจติดตำมผล (Surveillance) และกำรตรวจตออำยุกำรรับรอง (Re-assessment)

8.1 ผูต้ รวจประเมินของ ศรฟ.จะสุม่ ตรวจติดตามผลเพือ่ ติดตามการรักษาระบบการผลิตและผลิตผล
สัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC ที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย
ปละ 1 ครั้ง โดยนับจากการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรกเสร็จสิ้น โดยในการตรวจ
ติดตามผล ด�าเนินการตามขั้นตอนที่ก�าหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การตรวจประเมิน
โดยอนุโลม
8.2 การตรวจต่ออายุการรับรองจะด�าเนินการทุก 2 ป โดยตรวจประเมินระบบทั้งหมด ตามขั้นตอน
ที่ก�าหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การตรวจประเมิน
8.3 ศรฟ. สงวนสิทธิที่จะด�าเนินการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยอาจไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้
(1) มีเหตุอันท�าให้สงสัยว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่ส�าคัญต่อระบบที่ให้การรับรอง
(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญที่มีผลต่อกิจกรรม และการด�าเนินการของผู้ ได้รับการรับรอง
(3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่าผู้ ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดของกรมประมง
(4) มีการเปลี่ยนแปลงในขอบข่ายการรับรอง
(5) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ
(6) กรณีมีมติจากคณะพักใช้เพิกถอนหรือคณะทบทวนการรับรองให้มีการตรวจเพิ่มเติม
9.

กำรเพิ่ม/ลดขอบขำย กำรพักใช้ และกำรเพิกถอนกำรรับรอง

9.1 การเพิ่ม/ลดขอบข่ายการรับรอง
กรณีทผี่ ู้ ได้รบั การรับรองไม่สามารถรักษาระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์นา�้ ตามมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC ในบางส่วนของขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หรือผู้ ได้รับการรับรอง
แจ้งความประสงค์ขอเพิ่ม/ลดขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หัวหน้าฝายตรวจประเมิน ศรฟ. จะเสนอ
คณะทบทวนการรับรอง เพื่อพิจารณาเพิ่ม/ลดขอบข่ายการรับรองและออกใบรับรองฉบับใหม่แทน
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ฉบับเดิมตามขอบข่ายที่เพิ่ม/ลด และมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้ ได้รับการ
รับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมคืนภายใน 7 วัน ท�าการนับแต่วันที่ ได้รับใบรับรองฉบับใหม่
หรือหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส�าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อม
ลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องมายัง ศรฟ. หรือหน่วยงานที่ยื่นค�าขอรับการรับรอง
9.2 การพักใช้การรับรอง
กรณีทผี่ ู้ ได้รบั การรับรองไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการนโยบายคุณภาพ
สัตว์น�้าก�าหนด และ/หรือไม่ปฏิบัติตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC ที่ได้รับการรับรอง และ/หรือ ไม่แก้ ไขปรับปรุงข้อบกพร่องภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด หัวหน้าฝายตรวจประเมิน ศรฟ. จะน�าเสนอคณะพักใช้เพิกถอน พิจารณา
พักใช้การรับรอง โดยก�าหนดระยะเวลาพักใช้การรับรองไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน และ
ก�าหนดวันที่พักใช้การรับรองให้มีผลหลังจากวันที่มีมติ เมื่อผู้ ได้รับการรับรองถูกพักใช้การรับรอง
ต้องหยุดการอ้างถึงการรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน (ถ้ามี)
9.3 การเพิกถอนการรับรอง
กรณีที่ผู้ ได้รับการรับรองเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังนี้
(1) ไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์นา�้ ก�าหนด และ
ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง
(2) ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองในสาระส�าคัญ เช่น พบการใช้สารต้องห้ามในการ
ผลิตเปนต้น
(3) ไม่ด�าเนินการแก้ ไขปรับปรุงข้อบกพร่องหลังถูกพักใช้การรับรอง
(4) มีข้อร้องเรียนที่พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง เช่น การ
ปลอมใบรับรอง การแก้ ไขใบรับรองโดยไม่ได้รับอนุญาต การน�าผลผลิตที่ไม่ได้รับการ
รับรองมากล่าวอ้าง เปนต้น
หัวหน้าฝายตรวจประเมิน ศรฟ. จะน�าเสนอคณะพักใช้เพิกถอน พิจารณาเพิกถอนการรับรอง
ทั้งนี้ผู้ ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองให้แก่ ศรฟ. ภายใน 7 วันนับจากวันที่ผู้ ได้รับการรับรอง
ได้รับหนังสือแจ้งเพิกถอน
ทัง้ นีส้ ทิ ธิในการใช้ใบรับรอง เครือ่ งหมายรับรอง และเครือ่ งหมายรับรองระบบงานจะสิน้ สุดลงทันที
นับจากวันที่คณะพักใช้เพิกถอนมีมติให้เพิกถอน ซึ่งผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/องค์กร ต้องงดใช้หรืออ้างถึง
การใช้ ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงาน บนผลผลิตหรือหีบห่อทั้งหมด
รวมถึงเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นพับ ใบปลิว เปนต้น ทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ศรฟ.
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10. กำรโต้แย้ง กำรร้องเรียน และกำรอุทธรณ์

10.1 การโต้แย้ง
การโต้แย้งอาจท�าได้โดยยื่นเปนลายลักษณ์อักษร ทางวาจาหรือทางโทรศัพท์ที่สามารถตรวจสอบ
หรือยืนยันแหล่งที่มาของข้อโต้แย้งได้และหากผู้ โต้แย้งไม่พึงพอใจในค�าตอบ/ค�าแนะน�า
สามารถด�าเนินการเปนข้อร้องเรียนหรือค�าอุทธรณ์ ได้
10.2 การร้องเรียน
การยื่นข้อร้องเรียน ให้ยื่นเปนลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ให้รวมถึงการร้องเรียนทางโทรศัพท์ที่
สามารถตรวจสอบหรือยืนยันแหล่งที่มาของข้อร้องเรียนได้ แต่ ไม่รวมถึงข้อร้องเรียนที่ ได้
จากการได้ยินมา กรณีที่การร้องเรียนเปนเรื่องเกี่ยวกับผู้ ได้รับการรับรอง และข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพผลิตผล ต้องยื่นเปนลายลักษณ์อักษร และมีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุน
ข้อร้องเรียน และให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถพิจารณาด�าเนินการต่อไปได้
10.3 การอุทธรณ์
(1) ผูย้ นื่ ค�าขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์นา�้ ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ ง
สัตว์น�้า GAP และ CoC หรือผู้ ได้รับการรับรองที่ถูกด�าเนินการลดขอบข่าย การพักใช้
หรือการเพิกถอนการรับรองสามารถยื่นอุทธรณ์ ได้ภายใน 30 วันท�าการนับตั้งแต่วันที่มี
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาหรือการด�าเนินการให้ทราบ โดยการยื่นอุทธรณ์ต้องท�าเปน
ลายลักษณ์อักษรยื่น ศรฟ. หากส่งทางไปรษณีย์ต้องลงทะเบียน
(2) คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาค�าอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน
45 วันท�าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับค�าอุทธรณ์
(3) ระหว่างการพิจารณาค�าอุทธรณ์ยงั ไม่สนิ้ สุดให้ถอื ว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่
(4) ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเปนที่สิ้นสุด
11. กำรยกเลิกกำรรับรอง

การรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC
จะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ ได้รับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเปนลายลักษณ์อักษร
(2) ผู้ ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง
(3) ผู้ ได้รับการรับรองเปนบุคคลล้มละลาย ทั้งในกรณีนิติบุคคล ผู้ผลิต และกลุ่มผู้ผลิต
(4) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ได้รับการรับรองและผู้ ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดใหม่ได้
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12. กำรรักษำควำมลับ

ศรฟ. จะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ยื่นค�าขอรับการรับรองและ/หรือผู้ ได้รับ
การรับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศรฟ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้เปนความลับ แต่หากเกิดจาก
การเปดเผยความลับโดยบุคคลอื่น ศรฟ. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
13. อื่นๆ

13.1 ในกรณีที่มีการแก้ ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบการผลิตและ
ผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC ศรฟ.จะแจ้งให้ผู้ยื่น
ค�าขอรับการรับรอง/ผู้ ได้รับการรับรองทราบ
13.2 ผู้ ได้รับการรับรองต้องปรับปรุงแก้ ไขตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ข้อ 13.1 ให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด จากนั้น ศรฟ. จะท�าการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ ไขของผู้ ได้รับการรับรอง
13.3 ศรฟ. ไม่รับผิดชอบในการกระท�าใดๆ ของผู้ ได้รับการรับรองที่ได้กระท�าไปโดยไม่สุจริต หรือ
ไม่ปฏิบัติตาม หรือฝาฝนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนด
13.4 หัวหน้าฝายตรวจประเมิน ศรฟ. จะพิจารณาน�าเสนอคณะทบทวนการรับรองเพือ่ ออกใบรับรอง
ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ ได้รับการรับรอง ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุและได้ด�าเนินการยื่นค�าขอต่ออายุการรับรองตามข้อ 7.9
รวมทั้งตรวจต่ออายุการรับรองแล้ว
(2) ใบรับรองฉบับเดิมช�ารุด หรือสูญหาย
(3) ผู้ ได้รับการรับรองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ (นิติบุคคล ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม)
และไม่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้า GAP และ CoC ที่ได้รับการรับรอง
ใบรับรองที่ออกใหม่ตามข้อ (2) และ (3) มีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่ยังเหลืออยู่
ทัง้ นี้ ผู้ ได้รบั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมหรือส�าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสาร
สูญหายพร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องให้ ศรฟ. หรือหน่วยงานที่ยื่นค�าขอรับการรับรอง
13.5 ศรฟ. จะท�าการเผยแพร่รายชื่อผู้ ได้รับการรับรอง ผู้ถูกพักใช้ /เพิกถอน/ยกเลิกการรับรอง
ให้แก่สาธารณชนทราบ
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ภำคผนวก
วิธีแสดงเครื่องหมำยรับรองระบบกำรผลิตและผลิตผลสัตว์น�้ำตำมมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
GAP และ CoC ของกรมประมง
GAP

กษ 01-22-XXXXX-XXXXXXXX-XXX
GAP
กรมประมง

AC 01-22-XXXXX-XXXXXXXX-XXX
GAP
Department of Fisheries

กษ 01-21-XXXXX-XXXXXXXX-XXX
CoC
กรมประมง

AC 01-21-XXXXX-XXXXXXXX-XXX
CoC
Department of Fisheries

CoC

รูปที่ 1 เครื่องหมายรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP
และ CoC ของกรมประมงในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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1. การแสดงเครื่องหมายรับรองจะต้องระบุรหัสรับรองภายใต้เครื่องหมายรับรองทุกครั้งอ้างอิงตาม
รหัสรับรองที่ระบุในใบรับรองที่ออกโดยกรมประมง
2. เครื่องหมายรับรองมีลักษณะและสัดส่วนดังรูป ขนาดของเครื่องหมายให้เปนไปตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขนาดเล็กที่สุดของเครื่องหมายที่แสดงได้ คือ 15 มิลลิเมตร และห้ามปรับเครื่องหมายให้
เปนสัดส่วนอื่น รวมทั้งห้ามปรับเปลี่ยนต�าแหน่งหรือเพิ่มเติม ตัวอักษร หรืออื่นใดไปจากเดิม และ
ห้ามน�าสัญลักษณ์ ไปใช้แบบพิมพ์กลับด้านในทุกกรณี
3. การใช้สีของเครื่องหมายรับรอง ให้เปนไปตามมาตรฐานรหัสสีในคอมพิวเตอร์ ที่ก�าหนดไว้ ดังต่อไปนี้
a. สีเขียว ก�าหนดให้ใช้สี C100,Y100,K30 (PANTONE 356C)
b. สีน�้าเงิน ก�าหนดให้ใช้สี M100,C100,K30 (PANTONE 2738C)
c. สีแดง ก�าหนดให้ใช้สี M100,Y100 (PANTONE 1795C)
d. สีด�า
ก�าหนดให้ใช้สี BL100
4. การใช้ เ ครื่ อ งหมายรั บ รองระบบการผลิ ต และผลิ ต ผลสั ต ว์ น�้ า ตามมาตรฐานฟาร์ ม เพาะเลี้ ย ง
สัตว์น�้า GAP และ CoC จะใช้ ได้ ในการสร้างภาพลักษณ์บนเอกสาร และสื่อโฆษณาทุกประเภท
เช่น แคตตาลอก แผ่นพับ ปายโฆษณา ปายแปลง ปายแหล่งที่เก็บ ปายที่ท�าการกลุ่ม ปายบ้าน
บรรจุภัณฑ์ โดยการกล่าวอ้างถึงการรับรองดังกล่าว จะสามารถใช้ ได้เฉพาะกับเกษตรกร นิติบุคคล
กลุ่ม ที่ได้รับการรับรอง จากกรมประมง และเฉพาะในขอบข่ายการรับรองเท่านั้น โดยหากมีการ
แสดงเครื่องหมายรับรองบนเอกสาร หรือสื่อโฆษณาที่มีผลิตผลที่ไม่ได้รับการรับรองร่วมอยู่ด้วย
ผู้ ได้รับการรับรองจะต้องระบุข้อความให้ชัดเจนว่า เฉพาะผลิตผลใดที่ได้รับการรับรอง
5. กรณีที่ผู้ ได้รับการรับรองได้ขายผลิตผลให้แก่ผู้รับซื้อ และผู้รับซื้อได้ด�าเนินการใดๆ เพิ่มเติม
กับผลิตผล เช่น การล้าง การตัดแต่ง การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ กรมประมงไม่อนุญาตให้ผู้รับซื้อ
แสดงเครื่ อ งหมายรั บ รองของกรมประมง หรื อ เครื่ อ งหมายรั บ รองระบบงานของส� า นั ก งาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติบนผลิตผลดังกล่าว ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงการรับรอง
ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าตามมาตรฐาน GAP และ
CoC บนบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลผลิตที่ถูกด�าเนินการเพิ่มเติม ให้อ้างอิงด้วยข้อความว่า “ผลิตผลนี้
ได้จากแหล่งผลิตที่ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP กรมประมง”
หรือ “ผลิตผลนี้ ได้จากแหล่งผลิตที่ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า CoC
กรมประมง” โดยไม่แสดงเครื่องหมายรับรอง GAP และ CoC ของกรมประมง หรือเครื่องหมาย
รับรองระบบงานของส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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6. กรณีที่ผู้ ได้รับการรับรองด�าเนินการในขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การล้าง การตัดแต่ง การ
บรรจุหีบห่อภายในฟาร์มที่ได้รับการรับรองหรือด�าเนินการในพื้นที่อื่นโดยผู้ ได้รับการรับรอง และ
คณะผู้ตรวจประเมินได้ตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ผู้ ได้รับการรับรองสามารถน�าเครื่องหมาย
รับรองของกรมประมงไปแสดงได้
7. ห้ามแสดงเครื่องหมายรับรองของกรมประมงบนบรรจุภัณฑ์ของผลผลิตที่แปรรูป/แปรสภาพ
เช่น ปอกเปลือก อบแห้ง ตากแห้ง หมัก ดอง ปน เปนต้น ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงการรับรอง
แหล่งผลิตตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ
CoC บนบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลผลิตที่แปรรูป/แปรสภาพแล้ว ให้อ้างอิงด้วยข้อความว่า “ผลิตภัณฑ์
นี้ ได้จากผลิตผลที่ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP กรมประมง”
หรือ “ผลิตภัณฑ์นี้ ได้จากผลิตผลที่ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า CoC
กรมประมง” โดยไม่แสดงเครื่องหมายรับรองของกรมประมง หรือเครื่องหมายรับรองระบบงาน
ของส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
8. ผู้ ได้รับการรับรองสามารถเลือกใช้เครื่องหมายรับรองของกรมประมงเพียงอย่างเดียว หรือผู้ ได้รับ
การรับรองสามารถเลือกใช้เครื่องหมายรับรองของกรมประมง ควบคู่กับเครื่องหมายรับรอง
ระบบงานของส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้ โดยต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ที่ก�าหนดไว้ในภาคผนวกต่อไป
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วิธีแสดงเครื่องหมำยรับรอง ของกรมประมงควบคูกับ เครื่องหมำยรับรองระบบงำน
ของส�ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแหงชำติ
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กษ 01-21-XXXXX-XXXXXXXX-XXX
CoC
กรมประมง

รับรองระบบงาน

AC 01-21-XXXXX-XXXXXXXX-XXX
CoC
Department of Fisheries

Accreditation

รูปที่ 2 การแสดงเครื่องหมายรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้า GAP และ CoC ของกรมประมงร่วมกับเครื่องหมายรับรองระบบงานของส�านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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(1) เครือ่ งหมายรับรองระบบงาน มีลกั ษณะ และสัดส่วนดังรูป ขนาดของเครือ่ งหมายให้เปนไปตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขนาดเล็กที่สุดของเครื่องหมายที่แสดงได้ คือ 15 มิลลิเมตร และห้ามใช้เครื่องหมาย
รับรองระบบงาน ที่มีการปรับเปลี่ยนลักษณะหรือสัดส่วนเปนอย่างอื่น
(2) การใช้สีของเครื่องหมายรับรองระบบงาน ให้เปนไปตามที่ก�าหนดไว้ ดังต่อไปนี้
a. สีเขียว ก�าหนดให้ใช้สี C100,Y100, BL60
b. สีน�้าเงิน ก�าหนดให้ใช้สี M100,C100
c. สีแดง ก�าหนดให้ใช้สี M100,Y100
d. สีด�า
ก�าหนดให้ใช้สี BL100
(3) การแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงาน ผู้ที่ ได้รับการรับรองจากกรมประมงจะต้องแสดงคู่กับ
เครื่องหมายรับรองของกรมประมง ดังแสดงในรูปที่ 2 เท่านั้น
(4) การแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงาน หรืออ้างถึงการรับรองจะต้องไม่ท�าให้เกิดความเข้าใจผิดว่า
หน่วยรับรองระบบงาน ได้ให้การรับรองกิจกรรมของผู้ ได้รับการรับรอง
(5) การใช้เครื่องหมายรับรองควบคู่กับเครื่ องหมายรับรองระบบงาน จะใช้ ได้ในการสร้างภาพลักษณ์
บนผลิตผล ตลอดจนวัสดุเกี่ยวกับการขายทุกประเภท เช่น แคตตาลอก แผ่นพับ ปายโฆษณา
ปายแปลง ปายแหล่งที่เก็บ ปายที่ท�าการกลุ่ม ปายบ้าน บรรจุภัณฑ์ เปนต้น
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ผู้ตรวจสอบ

1
……………………………………………………
(นางสาวมณฑิรา ถาวรยุติการต์)
หัวหน้าฝายตรวจประเมิน
23 04 53
………../………../………..
2

……………………………………………………
(นางธนิฏฐา จงพีร์เพียร)
ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
23 04 53
………../………../………..

……………………………………………………
(นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์)
หัวหน้าฝายออกใบรับรองและพัฒนาระบบ
23 04 53
………../………../………..
3

ผู้อนุมัติ

……………………………………………………
(นางสาวอัมพุชนี นวลแสง)
หัวหน้าฝายอ�านวยการ
23 04 53
………../………../………..

……………………………………………………
(นางสมหญิง เป่ยมสมบูรณ์)
ประธานคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น�้า
27 04 53
………../………../………..
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ขอบขำย

เอกสารนีก้ า� หนดขัน้ ตอนการตรวจประเมินทีจ่ ะด�าเนินการโดยศรฟ. โดยเอกสารนีก้ า� หนดโดยย่อ
ถึงขั้นตอนด้านธุรการในกระบวนการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC และรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพื่อการ
รับรองครัง้ แรก การตรวจติดตามผล การตรวจต่ออายุการรับรอง การตรวจประเมินกรณีการรับรอง
แบบกลุ่ม
2.

นิยำม

ความหมายของค�าที่ใช้ในเอกสารนี้ มีดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น�้า ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2) เลขานุการคณะกรรมการ หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น�้า
(3) ศรฟ. หมายถึง ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
(4) อธิบดี หมายถึง อธิบดีกรมประมง
(5) คณะพักใชเพิกถอน (Suspending/Withdrawal Committee) หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น�้าให้มีหน้าที่พิจารณา พักใช้ เพิกถอน
การรับรอง รวมทัง้ พิจารณาเงือ่ นไขและข้อแม้พเิ ศษทางเทคนิคอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากข้อก�าหนด
ที่ระบุในมาตรฐาน หรือกฎระเบียบที่มีอยู่เดิมหรือต้องการการตีความทางเทคนิค และ
ด�าเนินการเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น�้า
(6) คณะทบทวนการรับรอง (Certification Committee) หมายถึง คณะบุคคลหรือผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น�้าให้มีหน้าที่พิจารณาตัดสินให้การ
รับรอง คงไว้ เพิ่ม/ลดขอบข่าย ยกเลิกการรับรอง และด�าเนินการเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น�้า
(7) ผูอํานวยการ ศรฟ. หมายถึง ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
(8) ผลิตผล (Produces) หมายถึง ผลิตผลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ตามระบบการผลิตและ
ผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่
กรมประมงและส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติประกาศใช้หรือให้การยอมรับ
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(9) การรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตวนํ้าตามมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า GAP
และ CoC หมายถึง การให้การรับรองระบบของผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต ในการปฏิบัติตามระบบ
การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ที่เปนไปตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของกรมประมง
ได้แก่ มาตรฐาน โค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct; CoC) หรือ ซี โอ ซี และมาตรฐาน
การปฏิบัติ (Check) ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP)
หรือ จี เอ พี หรือมาตรฐานอื่นๆ ทีก่ รมประมงและส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติประกาศใช้ หรือให้การยอมรับ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การรับรอง”
(10) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP)
หรือ จี เอ พี หมายถึง มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ซึ่งมีการจัดการสุขอนามัย
ของฟาร์มที่ดีและผลิตผลจากการเพาะเลี้ยงมีคุณภาพดี มีความปลอดภัย (Food Safety)
ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กรมประมงก�าหนด อีกทั้งยังเปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติก�าหนด
(11) มาตรฐานโคด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC) หมายถึง ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ ได้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนโดยกุ้งที่ ได้รับ
จากระบบ CoC เปนกุ้งที่มีการผลิตอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีความปลอดภัย มีการ
เลี้ยงหรือผลิตอย่างเปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค�านึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal welfare)
และความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)
(12) ระบบการผลิตและผลิตผลสัตวนํ้าตามมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า หมายถึง ระบบ
การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่เปนไปตามหลักการในมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของ
กรมประมง ได้แก่ มาตรฐาน โค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct; CoC) หรือ ซี โอ ซี
และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP)
หรือ จี เอ พี หรือมาตรฐานอื่นๆที่ กรมประมง และส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติประกาศใช้หรือให้การยอมรับ
(13) ผูผลิต/กลุมผูผลิต (Farmer/Producer Group) หมายถึง เกษตรกรแต่ละรายที่ท�าการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการร่วมกัน หรือองค์กรที่รวมเกษตรกรรายย่อย
ที่ท�าการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและด�าเนินการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในร่วมกัน
(14) ผูยื่นคําขอ หมายถึง ผู้ผลิตหรือกลุ่มผู้ผลิตที่ประสงค์จะขอรับการรับรองระบบการผลิต
สัตว์น�้าและผลิตผลตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC
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(15) ผู ไดรับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นค�าขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองระบบ
การผลิตสัตว์น�้าและผลิตผลตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC จาก
กรมประมง
(16) คณะผูตรวจประเมิน (Audit team) หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมประมง
ให้ท�าหน้าที่ตรวจประเมินระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้า GAP และ CoC โดยประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และอาจ
มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สังเกตการณ์ร่วมด้วยก็ ได้ หรือในกรณีที่ด�าเนินการตรวจประเมินเพียง
ท่านเดียวจะต้องใช้หัวหน้าผู้ตรวจประเมินเปนผู้ด�าเนินการ
(17) หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน (Lead Auditor) หมายถึง บุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
ได้รับการแต่งตั้งจากกรมประมงให้ท�าหน้าที่เปนผู้น�าการตรวจประเมินระบบการผลิตและ
ผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC
(18) ผูตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมประมงให้ท�าหน้าที่
ตรวจประเมินระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP
และ CoC
(19) ผูเชี่ยวชาญ (Technical Expert) หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าทางเทคนิคเฉพาะแก่คณะ
ผู้ตรวจประเมิน หรือคณะทบทวนการรับรอง ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญอาจเข้าร่วมในคณะผู้ตรวจ
ประเมินเพื่อให้ค�าแนะน�า ให้ความเห็น หรือสรุปสาระทางเทคนิคให้แก่คณะผู้ตรวจประเมินได้
(20) ผูประเมินสมรรถนะ หมายถึง หัวหน้าผู้ตรวจประเมินในมาตรฐานที่ท�าการประเมินสมรรถนะ
นัน้ ๆ และได้รบั การแต่งตัง้ ให้ทา� หน้าทีป่ ระเมินสมรรถนะ หัวหน้าผูต้ รวจประเมิน ผูต้ รวจประเมิน
หรือผู้ตรวจประเมินภายนอก
(21) ผูสังเกตการณ (Observer) หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก ศรฟ.ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมิน
(22) การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการที่เปนระบบ เปนอิสระและจัดท�าเปนเอกสาร
เพื่อให้ ได้หลักฐานการตรวจประเมินและเพื่อประเมินว่าเปนไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
(23) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC
โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก�าหนดของมาตรฐานซึ่งจะด�าเนินการในการตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก
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(24) การตรวจประเมินกรณีการรับรองแบบกลุม (Group Certification) หมายถึง การรับรองกลุ่ม
ที่มีการด�าเนินกิจกรรมเดียวกัน และอยู่ในขอบข่ายที่ขอรับการรับรองโดยมีสมาชิกอย่างน้อย
10 รายขึ้นไป หรือมีสาขาของฟาร์มจ�านวนตั้งแต่ 5 สาขาขึ้นไป โดยต้องมีสมาชิก/สาขาของ
ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์น�้าชนิดเดียวกัน 5 รายขึ้นไปต่อชนิดสัตว์น�้า และกลุ่มเปนผู้รับผิดชอบระบบ
ควบคุมภายในกลุ่ม (Internal Control System) รวมถึงเปนผู้ขอรับการรับรองการผลิตและ
ผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC ในนามของกลุ่ม
(25) การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
จาก ศรฟ. เปนระยะตามรอบที่ก�าหนดไว้ เพื่อติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง
การตรวจประเภทนี้อาจเลือกตรวจในบางข้อก�าหนดของมาตรฐานเพื่อบ่งชี้ถึงภาพรวมของ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
(26) การตรวจตออายุการรับรอง (Reassessment) หมายถึง การตรวจประเมินเพือ่ การรับรองระบบ
การผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC โดยตรวจ
ประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก�าหนดของมาตรฐานซึง่ จะด�าเนินการในการตรวจประเมินก่อน
ใบรับรองหมดอายุ
(27) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเมื่อมีปัญหา
หรือมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเฉพาะด้าน เช่น การจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ยาและสารเคมี เปนต้น การตรวจชนิดนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องที่
เปนปัญหาเท่านั้น โดยไม่แจ้งให้ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิตทราบล่วงหน้า
(28) การตรวจติดตามผลการแก ไข (Follow-up Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อติดตามผล
การแก้ ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าครั้งก่อน
(29) ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) หมายถึง ระบบควบคุมคุณภาพภายในที่
กลุ่มจัดท�าขึ้น เพื่อประกันว่ากิจกรรมการผลิตของสมาชิกและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กลุ่มเปนไปตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP
และ CoC
(30) การปฏิบัติการแก ไข (Corrective Action) หมายถึง การจัดการกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โดย
มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง การก�าหนดแนวทางการแก้ ไขและปองกันการเกิดซ�้า
ของข้อบกพร่อง การน�าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติและการตรวจติดตามการแก้ ไขข้อบกพร่อง
ดังกล่าว
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(31) การปฏิบัติการปองกัน (Preventive Action) หมายถึง การจัดการกับแนวโน้มข้อบกพร่องที่
อาจเกิดขึน้ โดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของแนวโน้มทีจ่ ะเกิดข้อบกพร่อง การก�าหนดแนวทาง
การปองกันการเกิดของข้อบกพร่อง การน�าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติและการตรวจติดตาม
การปองกันข้อบกพร่องดังกล่าว
(32) ขอบกพรอง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เปนไปตามข้อก�าหนด
(33) ขอบกพรองยอย (Minor Nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องซึ่งมีความเสี่ยงน้อยที่จะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์นา�้ ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้
GAP และ CoC
(34) ขอบกพรองสําคัญ (Major Nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องที่ท�าให้ระบบการผลิต
และผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ไม่เปนไปตามข้อก�าหนดของระบบ
การผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC หรือ
กรณีที่พบว่าข้อบกพร่องย่อยไม่ได้รับการแก้ ไขในระยะเวลาที่ก�าหนด
(35) ขอสังเกต หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเปนข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจน�าไปสู่
ข้อบกพร่องได้
(36) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Opportunity for Improvement) หมายถึง สิ่งที่น�าไปสู่
การปรับปรุงให้ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP
และ CoC มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(37) ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองที่ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
ออกให้แก่ผู้ ได้รับการรับรอง ซึ่งรวมถึงใบรับรองภายใต้ขอบข่ายที่ศูนย์พัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยงานรับรอง
ระบบงานด้วย
3.

ขั้นตอนกำรตรวจประเมิน

3.1 ทั่วไป
3.1.1 การตรวจประเมินจะด�าเนินการส�าหรับผู้ขอรับการรับรองที่อยู่ในเขตราชอาณาจักร
กรณีผู้ยื่นค�าขอรับการรับรองที่มีสถานที่ผลิตสัตว์น�้าที่อยู่นอกราชอาณาจักร ให้
พิจารณาเปนกรณีไป
3.1.2 ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้นอยู่กับ ขนาดพื้นที่ที่ท�าการเพาะเลี้ยง จ�านวนชนิด
สัตว์น�้าที่ท�าการเพาะเลี้ยง จ�านวนสมาชิกในกลุ่ม และจ�านวนสมาชิกในคณะผู้ตรวจ
ประเมิน
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3.1.3 ขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
(2) การเตรียมการตรวจประเมิน
(3) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
3.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
3.2.1 อธิบดีกรมประมง จะแต่งตัง้ คณะผูต้ รวจประเมิน เพือ่ ตรวจประเมินความเปนไปตาม
เกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้
3.2.2 การแต่งตัง้ คณะผูต้ รวจประเมินทีจ่ ะด�าเนินการตรวจประเมินในแต่ละครัง้ จะท�าอย่าง
เปนทางการ โดยประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและ/หรือผู้ตรวจประเมิน
และ/หรือผู้ตรวจประเมินฝกหัด และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือผู้สังเกตการณ์
อีกจ�านวนหนึ่งตามความเหมาะสม ซึ่งต้องก�าหนดอ�านาจหน้าที่ ให้ชัดเจน และ
แจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอรับการรับรองทราบ
กรณีที่การตรวจประเมินฟาร์มด�าเนินการโดยบุคคลคนเดียว ผู้ที่ท�าหน้าที่ตรวจ
ประเมินท่านนั้นต้องเปนหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
3.2.3 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินต้องยึดหลักดังนี้
3.2.3.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง คุณสมบัติ
และประสบการณ์ส�าหรับผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ (RE-AU-03)
3.2.3.2 มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรอง และขั้นตอน
การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC
3.2.3.3 มีความรู้ในวิธกี ารตรวจประเมินทีเ่ กีย่ วข้องและในเอกสารการตรวจประเมิน
3.2.3.4 มีความรูค้ วามสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมทีข่ อรับการรับรองตามทะเบียน
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
3.2.3.5 มีความสามารถในการสื่อสาร
3.2.3.6 ปราศจากผลประโยชน์ทอี่ าจท�าให้สมาชิกในคณะผูต้ รวจประเมินปฏิบตั ติ น
อย่างไม่เปนกลาง ไม่น่าเชื่อถือ หรืออย่างไม่เสมอภาค รวมทั้ง
(1) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เคยให้ค�าปรึกษา หรือเปนวิทยากรภายใน
(In-house Training) หรือท�าหน้าที่เปนที่ปรึกษาให้แก่ผู้ยื่นค�าขอ
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รับการรับรองภายในระยะเวลา 2 ป ที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีผลต่อ
กระบวนการและการตัดสินให้การรับรอง
(2) ผูต้ รวจประเมินต้องไม่เปนผูถ้ อื หุน้ ในหน่วยงานของผูย้ นื่ ค�าขอรับการ
รับรอง
(3) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่มีแรงกดดันทางการค้าและ/หรือการเงินใดๆ
3.2.4 ก่อนท�าการตรวจประเมิน ให้คณะผู้ตรวจประเมินลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษา
ความลับและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2.5 ต้องแจ้งชื่อผู้ ได้รับการแต่งตั้งเปนคณะผู้ตรวจประเมิน ให้ผู้ยื่นค�าขอรับการรับรอง
ทราบและเห็นชอบ
3.3 การเตรียมการตรวจประเมิน
คณะผูต้ รวจประเมินด�าเนินการศึกษาข้อมูลของผูย้ นื่ ค�าขอรับการรับรอง และจัดท�าก�าหนดการ
ตรวจประเมิน รวมทั้งจัดเตรียมรายการการตรวจประเมิน แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจ
ประเมิน จากนั้นแจ้งก�าหนดการตรวจประเมินให้ผู้ยื่นค�าขอรับการรับรองทราบ
3.4 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
การตรวจประเมินเพือ่ การรับรองจะตรวจประเมินการปฏิบตั วิ า่ มีความสอดคล้องกับระบบการ
ผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC
โดยขั้นตอนการตรวจประเมินประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
3.4.1 การประชุมเปดการตรวจประเมิน (Opening Meeting)
ประชุมเปดการตรวจประเมินร่วมกับเกษตรกร เจ้าของฟาร์ม ประธานกลุ่ม ผู้บริหาร
ระดับสูงหรือผูแ้ ทนผูบ้ ริหารของผูย้ นื่ ค�าขอรับการรับรอง วัตถุประสงค์ของการประชุม
เปดการตรวจประเมิน คือ
●
เปนการแนะน�าคณะผู้ตรวจประเมินแก่ เกษตรกร เจ้าของฟาร์ม ประธานกลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือผู้แทนผู้บริหารของผู้ยื่นค�าขอรับการรับรอง
●
เพื่อเปนการทบทวนขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
●
เพื่อชี้แจงรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน
●
เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ในการสือ่ สารระหว่างผูต้ รวจประเมินและผูร้ บั การตรวจ
ประเมิน
●
เพื่อเปนการยืนยันความพร้อมของทรัพยากรและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ
ที่จ�าเปนส�าหรับคณะผู้ตรวจประเมิน และความเปนปัจจุบันของเอกสารที่ได้รับ
●
เพื่อยืนยันวันและเวลาในการประชุมปดการตรวจประเมิน (Closing Meeting)
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เพื่อท�าความเข้าใจและแก้ ไขข้อข้องใจในจุดที่ยังไม่ชัดเจนในก�าหนดการตรวจ
ประเมิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4.2 การตรวจประเมิน
การตรวจประเมินประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การตรวจเอกสารและบันทึก
การตรวจพินิจ/การสังเกตกิจกรรม และสภาวะของพื้นที่ที่ตรวจประเมิน โดยให้
บันทึกสิ่งที่อาจเปนเหตุน�าไปสู่ความไม่เปนไปตามข้อก�าหนด การตรวจประเมิน
อาจตรวจประเมินรายละเอียดที่ไม่ได้เขียนไว้ในรายการตรวจประเมินก็ได้ ข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์จะต้องยืนยันจากหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น การสังเกต
การวัด เอกสารและบันทึก
ในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลง
ก� า หนดการตรวจประเมิ นได้ ต ามความเหมาะสมโดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ผู้รับการตรวจประเมิน เพื่อให้การตรวจประเมินเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ คณะผู้ตรวจประเมินอาจด�าเนินการสุ่มตัวอย่างน�้า สัตว์น�้า และ
ปัจจัยการผลิตที่สงสัยเพื่อทดสอบคุณสมบัติบางประการและใช้เปนข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจในการตรวจประเมิน
3.4.3 ระหว่างการตรวจประเมินให้ยึดแนวทางในการด�าเนินการดังต่อไปนี้
1. กรณีที่ไม่สามารถตรวจได้ครบทุกหัวข้อในการตรวจประเมินครัง้ แรก ให้นดั หมาย
การตรวจประเมินในครั้งต่อไป
2. ทั้งนี้การตรวจประเมินเพื่อการรับรองจะท�าการตรวจประเมินแต่ละรายไม่เกิน
3 ครั้ง หากการตรวจประเมินไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน 3 ครั้ง ให้แจ้ง
ผลการตรวจประเมินและการด�าเนินการยกเลิกค�าขอการรับรองให้ผู้ยื่นค�า
ขอรับการรับรองทราบ จากนั้นด�าเนินการยกเลิกค�าขอรับการรับรองต่อไป
และหากประสงค์จะขอรับการรับรองต่อไปให้ยื่นค�าขอรับการรับรองใหม่เมื่อ
มีความพร้อม
3. การตรวจประเมินเพือ่ การรับรองทัง้ 3 ครัง้ ต้องอยูภ่ ายในรอบการผลิตเดียวกัน
หรือหากพบข้อบกพร่องในการตรวจประเมินจะต้องแก้ ไขข้อบกพร่องในการ
ตรวจประเมินครั้งต่อไปซึ่งต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่และ/หรือระยะเวลา
ไม่เกิน 180 วันนับจากการตรวจประเมินครั้งแรก กรณีที่ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/
องค์กร แก้ ไขข้อบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายในรอบการผลิตใหม่และ/หรือระยะ
เวลาเกิน 180 วันนับจากการตรวจประเมินครัง้ แรก ให้แจ้งผลการตรวจประเมิน
และการด�าเนินการยกเลิกค�าขอการรับรองให้ผู้ยื่นค�าขอรับการรับรองทราบ
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จากนั้นด�าเนินการยกเลิกค�าขอรับการรับรองต่อไป และหากประสงค์จะขอรับ
การรับรองต่อไปให้ยื่นค�าขอรับการรับรองใหม่เมื่อมีความพร้อม
3.4.4 การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน
สิ่ ง ที่ พ บจากการตรวจประเมินทั้งหมดต้องบันทึกไว้ ในแบบประเมินฟาร์มตาม
มาตรฐานและชนิดสัตว์นา�้ ที่ได้รบั การรับรอง และหลังจากเสร็จสิน้ การตรวจประเมิน
คณะผูต้ รวจประเมินต้องสรุปผลการตรวจประเมินว่าสิง่ ทีต่ รวจพบรายการใดถือเปน
ข้อบกพร่อง จากนัน้ เขียนรายงานข้อบกพร่อง(ถ้ามี)ในแบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่อง
โดยต้องมีหลักฐานสนับสนุนที่เปนรูปธรรม และให้อ้างถึงข้อก�าหนดในมาตรฐาน
ให้ชัดเจน
3.4.5 การประชุมปดการตรวจประเมิน (Closing Meeting)
หลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินด�าเนินการประชุมปดการ
ตรวจประเมิน เพื่อรายงานผลการตรวจประเมินและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจ
ประเมินหรือข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) ต่อผู้บริหารระดับสูง
เจ้าของฟาร์ม ประธานกลุ่ม หรือผู้แทนผู้ยื่นค�าขอของผู้รับการตรวจประเมิน เพื่อ
ท�าความเข้าใจผลของการตรวจประเมินให้ถูกต้องตรงกัน และให้ผู้รับการตรวจ
ประเมินลงชือ่ รับทราบสิง่ ทีต่ รวจพบหรือข้อบกพร่อง(ถ้ามี) และมอบส�าเนาแบบบันทึก
ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต (ถ้ามี) แก่ผู้รับการตรวจประเมินไว้ 1 ชุด
กรณีที่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะแจ้งผู้ยื่นค�าขอรับการรับรองให้จัดท�า
แนวทางการแก้ ไขและปองกันข้อบกพร่องส่งให้ ศรฟ. พิจารณาภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ผู้ยื่นค�าขอได้รับรายงานข้อบกพร่อง หากแนวทางการแก้ ไขที่ผู้ยื่นค�าขอรับ
การรับรองเสนอมาไม่เหมาะสมหรือไม่มปี ระสิทธิผล ให้ผยู้ นื่ ค�าขอรับการรับรองเสนอ
แนวทางการแก้ ไขใหม่
กรณีที่เปนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองและพบข้อบกพร่องส�าคัญจ�านวนมาก
ที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับการตรวจประเมินยังมิ ได้ด�าเนินการตามระบบการผลิตและ
ผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC อย่างมี
ประสิทธิผล ผู้ขอรับการรับรองอาจขอให้ยุติการตรวจประเมินและแจ้งขอยกเลิก
การตรวจประเมินต่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน เมื่อผู้ยื่นค�าขอรับการรับรอง
มีความพร้อมให้ยื่นค�าขอรับการรับรองต่อ ศรฟ. เพื่อตรวจประเมินใหม่
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3.4.6 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน
(1) กรณี ไม่พบข้อบกพร่อง ให้คณะผู้ตรวจประเมินส่งแบบประเมินฟาร์มที่ผู้รับ
การตรวจประเมินลงชื่อรับทราบสิ่งที่ตรวจพบเสนอคณะทบทวนการรับรอง
เพื่อพิจารณาให้การรับรอง
(2) กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินพิจารณาแนวทางการแก้ ไขและปองกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นตามที่
ผู้ยื่นค�าขอรับการรับรองเสนอแล้วเห็นว่าเปนแนวทางที่ยอมรับได้ จากนั้น
ส่งแบบประเมินฟาร์มพร้อมทั้งรายงานข้อบกพร่องเสนอคณะทบทวนการ
รับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรอง
(3) กรณีที่พบข้อบกพร่องส�าคัญ (Major Nonconformity) ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป
ให้คณะผู้ตรวจประเมินด�าเนินการดังต่อไปนี้
● นั ด หมายผู ้ รั บ การตรวจประเมิ น เพื่ อ ด� า เนิ น การตรวจติ ด ตามการแก้ ไ ข
ข้อบกพร่อง (Follow Up Audit) ซึ่งระยะเวลาการแก้ ไขข้อบกพร่องต้อง
ไม่เกินรอบการผลิตใหม่และ/หรือไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ตรวจ
ประเมินครัง้ แรก โดยการตรวจติดตามการแก้ ไขข้อบกพร่องอาจด�าเนินการ
พร้อมกับการตรวจประเมินในข้อก�าหนดที่ยังไม่ได้รับการตรวจ
(4) ในการตรวจติดตามการแก้ ไขข้อบกพร่องส�าคัญ คณะผู้ตรวจประเมินจะ
ตรวจติดตามเฉพาะข้อบกพร่องนั้น โดยอาจสุ่มตรวจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบกพร่องได้
(5) ตรวจติดตามการแก้ ไขทั้งข้อบกพร่องส�าคัญและข้อบกพร่องย่อยจากนั้น
ส่งจากนัน้ ส่งแบบประเมินฟาร์ม รายงานข้อบกพร่องพร้อมทัง้ แนวทางการแก้ ไข
เสนอคณะทบทวนการรับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรอง
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กำรตรวจติดตำมผล (Surveillance)

4.1 หลังจากผู้ยื่นค�าขอรับการรับรองผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองแล้ว ในช่วงระยะ
เวลาของอายุการรับรอง ผู้ตรวจประเมินของ ศรฟ. อาจมีการสุ่มตรวจติดตามผล โดยจะ
จัดท�าแผนการตรวจติดตามผลตามความเสี่ยง เพื่อตรวจประเมินความเปนไปตามระบบ
การผลิตสัตว์น�้าและผลิตผลตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP หรือ CoC
4.2 ผู้ ได้รับการรับรองต้องรักษาและปฏิบัติตามระบบการผลิตสัตว์น�้าและผลิตผลตามมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP หรือ CoC และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง หากผู้ ได้รับ
การรับรองไม่สามารถปฏิบัติได้อาจมีผลให้ต้องลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรอง
4.3 การตรวจติดตามผลต้องตรวจประเมินครบทุกข้อก�าหนดในมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้
GAP หรือ CoC รวมทั้งอาจตรวจติดตามประสิทธิผลของการแก้ ไขข้อบกพร่องย่อยหรือ
ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจประเมินครั้งก่อน
4.4 แผนการตรวจติดตามผลอาจปรับให้มีการตรวจประเมินในกรณีพิเศษในกรณีดังต่อไปนี้
(1) มีเหตุอันท�าให้สงสัยว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่ส�าคัญต่อระบบที่ให้การ
รับรอง
(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญที่มีผลต่อกิจกรรมและการด�าเนินการของผู้ ได้รับการ
รับรอง
(3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่าผู้ ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่ได้รับการรับรองและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ ศรฟ.
(4) มีการเปลี่ยนแปลงในขอบข่ายการรับรอง
(5) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ
(6) กรณีมีมติจากคณะกรรมการพักใช้เพิกถอนหรือคณะทบทวนการรับรองให้มีการตรวจ
ประเมินเพิ่มเติม
4.5 การตรวจติดตามผลที่ก�าหนดแผนไว้นี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจติดตามผล โดย
กรณีที่พบข้อบกพร่อง ให้ผู้ ได้รับการรับรองเสนอแนวทางการแก้ ไขและปองกันข้อบกพร่อง
และก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้คณะผู้ตรวจประเมินของ ศรฟ. พิจารณาภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ผู้ ได้รับการรับรองได้รับรายงานข้อบกพร่อง หากผู้ ได้รับการรับรองไม่สามารถ
ด�าเนินการได้ภายในรอบการผลิตใหม่และ/หรือภายใน 180 วันนับจากวันที่ผู้ ได้รับการ
รับรองได้รบั รายงานข้อบกพร่อง อาจน�าเสนอคณะพักใช้เพิกถอนเพือ่ พิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอน
การรับรองแล้วแต่กรณี หรือน�าเสนอคณะทบทวนการรับรองเพื่อพิจารณาลดขอบข่าย
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ทั้งนี้ในการตรวจติดตามผลแต่ละครั้งจะด�าเนินการตรวจประเมินติดตามการแก้ ไขข้อ
บกพร่องทีพ่ บในการตรวจประเมินครัง้ ก่อนด้วย (ถ้ามี) และหากพบข้อบกพร่องย่อยทีย่ งั แก้ ไข
ไม่แล้วเสร็จ ให้เปลี่ยนระดับเปนข้อบกพร่องส�าคัญ
กรณีทพี่ บข้อบกพร่องส�าคัญ (Major Nonconformity) ให้คณะผูต้ รวจประเมินนัดหมาย
ผู้รับการตรวจประเมินเพื่อด�าเนินการตรวจติดตามการแก้ ไขข้อบกพร่อง (Follow Up Audit)
ซึ่งระยะเวลาการแก้ ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่และ/หรือไม่เกิน 180 วัน
นับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากเกินระยะเวลา 180 วัน และ/หรือหากผลการตรวจ
ติดตามการแก้ ไขข้อบกพร่องส�าคัญไม่มีประสิทธิผลอาจน�าเสนอคณะพักใช้เพิกถอนเพื่อ
พิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองแล้วแต่กรณี หรือน�าเสนอคณะทบทวนการรับรอง
เพื่อพิจารณาลดขอบข่าย
5.

กำรตรวจตออำยุกำรรับรอง (Reassessment)

5.1 เมื่อผู้ ได้รับการรับรองได้รับการรับรองครบ 2 ป ผู้ตรวจประเมินของ ศรฟ.จะตรวจประเมินระบบ
ทั้งหมด เพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้ ได้รับการรับรองทราบล่วงหน้าก่อนใบ
รับรองหมดอายุอย่างน้อย 150 วัน และผู้ ได้รับการรับรองต้องยื่นค�าขอต่ออายุการรับรอง
ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุอย่างน้อย 120 วัน ซึ่งผู้ตรวจประเมินของ ศรฟ. จะตรวจ
ประเมินเพือ่ ต่ออายุการรับรอง โดยขัน้ ตอนต่างๆ จะเหมือนกับการตรวจประเมินเพือ่ การรับรอง
ครัง้ แรก ตามรายละเอียดข้อ 3. โดยกรณีทพี่ บข้อบกพร่องย่อยในการตรวจติดตามผลครัง้ ก่อน
คณะผู้ตรวจประเมินจะประเมินประสิทธิผลของการแก้ ไขข้อบกพร่องดังกล่าว
5.2 กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในมาตรฐานที่ให้การรับรอง ศรฟ. จะแจ้งให้ผู้ ได้รับการรับรอง
ทราบโดยผู้ ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอรับการรับรองมาตรฐานฉบับใหม่ ซึ่ง ศรฟ.
ด�าเนินการศึกษาเอกสารของผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/องค์กรและตรวจประเมินในข้อก�าหนด
ในส่วนที่แตกต่างจากมาตรฐานฉบับเดิมที่ ให้การรับรอง และออกใบรับรองตามมาตรฐาน
ฉบับใหม่โดยมีอายุการรับรอง 2 ป
5.3 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองให้ด�าเนินการตามข้อ 3.4 หากปัญหาในการต่ออายุ
การรับรองเกิดจากผู้ ได้รับการรับรอง เช่น ผู้ ได้รับการรับรองไม่ยื่นค�าขอต่ออายุการรับรอง
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด เปนต้น ใบรับรองฉบับใหม่จะมีอายุไม่ต่อเนื่องจากใบรับรอง
ฉบับเดิม หากปัญหาเกิดจากคณะผู้ตรวจประเมิน ให้ด�าเนินการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วและพิจารณาวันที่ต่ออายุการรับรองต่อจากใบรับรองฉบับเดิม
5.4 ส�าหรับการตรวจต่ออายุการรับรองอาจเปนคณะผู้ตรวจประเมินชุดเดิมหรือชุดใหม่ได้
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กำรรับรองแบบกลุม (Group Certification)

6.1 ศรฟ. สามารถให้การรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้า GAP และ CoC แก่กลุ่มผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่ม
ผู้ผลิตที่ ไม่ ได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐต้องมีสมาชิกในกลุ่มที่ขอรับการรับรองตั้งแต่ 10 ราย
ขึ้นไป กรณีนิติบุคคลหรือองค์กรต้องมีฟาร์มสาขาจ�านวนตั้งแต่ 5 สาขาขึ้นไป โดยต้อง
มีสมาชิก/สาขาของฟาร์ม ที่เลี้ยงสัตว์น�้าชนิดเดียวกัน 5 รายขึ้นไปต่อชนิดสัตว์น�้า
6.2 การรับรองแบบกลุ่มเปนการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าของกลุ่ม ซึ่งเปน
กลุ่มที่บริหารจัดการโดยกลุ่มผู้ผลิต (Producer Group) นิติบุคคลหรือองค์กรก็ได้ โดยกลุ่ม
ผู้ผลิตหรือนิติบุคคลหรือองค์กรเปนผู้ ได้รับใบรับรองจาก ศรฟ. แต่เกษตรกรที่เปนสมาชิก
ในกลุ่มไม่ ได้รับใบรับรองเปนรายบุคคล เนื่องจากการรับรองแบบกลุ่มถือว่าเกษตรกรเปน
“ผู้ท�าการผลิต” (Suppliers) ให้กับกลุ่ม
6.3 ประเภทของการผลิตต้องอยู่ในขอบข่ายที่ศรฟ.เปดให้การรับรอง โดยผู้น�ากลุ่มต้องมั่นใจว่าใน
แต่ละกลุ่มย่อยของเกษตรกร/ผู้ผลิตในกลุ่มมีรูปแบบการผลิตและการบริหารจัดการเหมือนกัน
6.4 ฟาร์มที่ ได้รับการรับรองแล้วในสัตว์น�้าหนึ่งไม่สามารถขอการรับรองแบบกลุ่มหรือแบบ
รายบุคคลซ�้ากันได้ รวมทั้งไม่สามารถยื่นขอการรับรองทั้งสองประเภทพร้อมกันในสัตว์น�้า
ประเภทเดียวกัน และฟาร์มเดียวกัน ในกรณีที่ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/องค์กรหรือนิติบุคคล
มีใบรับรองเดิมอยู่ และต้องการขอการรับรองแบบกลุม่ ต้องยกเลิกใบรับรองเดิมจึงจะสามารถ
ยื่นขอการรับรองประเภทใหม่ได้
6.5 กลุ่มผู้ผลิต (Producer Group) ที่ขอรับการรับรอง ได้แก่
● ผู้ผลิต (Producer) ที่รวมกลุ่มกันเพื่อท�าการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า หรือ
● นิติบุคคล (Juristic Person) เปนคณะบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลตาม
กฎหมาย เช่น บริษัท สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิ เปนต้น ซึ่งเปนผู้ผลิตหรือเปนผู้รับ
ผิดชอบบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตสัตว์น�้า หรือ
● องค์กร (Organization) เปนคณะบุคคลหรือหน่วยงานจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้ เช่น ชมรม หรือหน่วยงานอิสระ เปนต้น ซึ่งเปนผู้ผลิตหรือเปนผู้รับผิดชอบ
บริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตสัตว์น�้า
6.6 ผูน้ า� กลุม่ ต้องเปนผูร้ บั ผิดชอบการผลิตของสมาชิกหรือกลุม่ ผูผ้ ลิต เพือ่ ให้การผลิตเปนไปตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP หรือ CoC โดยก�าหนดกลไกในการควบคุมดูแลระบบ
การผลิต (ระบบควบคุมภายใน) ของสมาชิกให้เปนไปตามมาตรฐาน
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6.7 ลักษณะของกลุ่มที่สมัครขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP หรือ CoC ต้องเปนกลุ่มที่มีระบบควบคุมภายใน (Project
with an Internal Control System) หมายถึง กลุ่มที่มีการก�าหนดและน�าระบบควบคุมภายใน
ไปใช้ ในกลุ่มเพื่อเปนการประกันคุณภาพระบบการผลิตของกลุ่มและเพื่อเปนกลไกในการ
ควบคุมดูแลให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง
6.8 การก�าหนดจ�านวนฟาร์มเพื่อสุ่มตรวจประเมินและการประเมินความเสี่ยงกลุ่ม ให้พิจารณา
ดังต่อไปนี้
(1) จ�านวนฟาร์มเพื่อสุ่มตรวจประเมินในการรับรองแบบกลุ่มค�านวณจาก
สูตร
โดยที่

Y= N

Y = จ�านวนฟาร์มเพื่อสุ่มตรวจประเมิน
N = จ�านวนฟาร์มในแต่ละประเภทสัตว์น�้าที่ขอรับการรับรอง

โดยมีเกณฑ์การก�าหนดจ�านวนฟาร์มเพื่อสุ่มตรวจประเมินตัวอย่าง ดังนี้
กรณีการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
= N
กรณีการตรวจติดตามผล
= 0.6 N
กรณีการตรวจต่ออายุการรับรอง
= 0.8 N
ถ้าผลการค�านวณมีเศษให้ปัดจ�านวนเศษขึ้นเปนจ�านวนเต็ม
ส�าหรับการตรวจประเมินทุกกรณีหากพบว่ามีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้ข้อมูลในระหว่างการตรวจ
ประเมินเบื้องต้นจะเพิ่มจ�านวนฟาร์มเพื่อสุ่มตรวจประเมินเปน 1.5 เท่า จากจ�านวนเดิมที่
ค�านวณได้ โดยความเสี่ยงพิจารณาตามตารางที่ 1
ศรฟ. สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการสุม่ ตรวจและจ�านวนทีส่ มุ่ ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าจ�านวนการสุ่มตรวจประเมินที่ก�าหนดไว้
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ตำรำงที่ 1 เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง
กำรประเมินควำมเสี่ยง

ความเสี่ยงสูง

ข้อพิจำรณำ

• ระบบการควบคุมภายในไม่มีความน่าเชื่อถือ เช่น
1. ไม่มีแผนการตรวจประเมินภายในกลุ่ม
2. ไม่มีผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มครบทุกฟาร์ม
3. ผู้ตรวจประเมินภายในไม่มีคุณสมบัติตามที่กลุ่มก�าหนดไว้
4. ไม่มีกระบวนการแก้ ไขและปองกันข้อบกพร่อง หรือพบข้อ
บกพร่องซ�้าๆ กันในประเด็นเดิม
5. ผลการตรวจประเมินภายในกลุม่ กับผลการตรวจประเมินทีผ่ ู้
ตรวจประเมินพบไม่ตรงกัน
6. สมาชิกไม่มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้า GAP หรือ CoC
7. ไม่มีระบบการควบคุมเอกสารและบันทึก
• พื้นที่ผลิตหรือประเภทสัตว์น�้าที่มีความเสี่ยงต่อการตกค้างหรือ
ปนเปอ นของสารเคมี โลหะหนัก หรือจุลนิ ทรียท์ เี่ ปนอันตราย ฯลฯ

6.9 การคัดเลือกฟาร์มเพื่อสุ่มตรวจประเมินจะพิจารณาจากผลการตรวจประเมินระบบควบคุม
ภายในของกลุ่ม ดังนี้
1. จ�านวนร้อยละ 75 ของฟาร์มเพือ่ สุม่ ตรวจประเมิน จะคัดเลือกจากฟาร์มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้
● ผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่มหรือผลการทดสอบ (ถ้ามี) ส�าหรับ
ฟาร์มนั้น พบข้อบกพร่องจ�านวนมากและข้อบกพร่องดังกล่าวยังไม่ได้ด�าเนินการ
แก้ ไขให้แล้วเสร็จ หรือวิธีการแก้ ไขไม่มีประสิทธิผล
● ฟาร์มที่มีข้อร้องเรียนในรอบป
● ผลการตรวจประเมิ น หรื อ ผลการทดสอบ จากหน่ ว ยงานภายนอกกลุ ่ ม ในรอบป
พบข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน
● ฟาร์มใหม่หรือฟาร์มที่ยังไม่เคยสุ่มตรวจ
2. จ�านวนร้อยละ 25 ของฟาร์มสุ่มตรวจประเมิน โดยการสุ่มแบบอิสระ
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6.10 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม เช่น การเพิ่มหรือลดจ�านวนเกษตรกร/ผู้ผลิต/กลุ่ม
ผู้ผลิตที่ร่วมกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการผลิต จ�านวนพื้นที่เพาะเลี้ยง หรือประเภท
สัตว์น�้าที่เลี้ยง โดยผู้น�ากลุ่มจะต้องจัดส่งเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ ศรฟ.ทราบเพื่อ
พิจารณาการตรวจประเมินเพิ่มเติม เปนกรณีไป
6.11 กรณี ก ลุ ่ ม พบว่ า สมาชิ ก บางรายไม่ ด� า เนิ น การตามระบบการผลิ ต สั ต ว์ น�้ า และผลิ ต ผล
ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP และ CoC ที่ขอรับการรับรอง หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง ผู้น�ากลุ่มจะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าวพร้อมแนวทาง
ในการแก้ ไขให้ ศรฟ.ทราบเปนลายลักษณ์อักษร
6.12 ในระหว่างขัน้ ตอนการด�าเนินการตรวจประเมินเพือ่ ให้การรับรอง ผูข้ อรับการรับรองไม่สามารถ
ขอละเว้น/ยกเลิกการรับรองส�าหรับสมาชิกในรายที่พบข้อบกพร่องได้ ยกเว้นกรณีที่สมาชิก
ในรายที่พบข้อบกพร่องหรือรายอื่นๆ ไม่ประสงค์ที่จะเปนสมาชิกต่อ ให้ ศรฟ.ด�าเนินการ
สุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมทดแทนสมาชิกที่ออกจากกลุ่ม โดยกลุ่มต้องยื่นข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
สมาชิกในกลุ่ม ตามข้อ 6.10 โดยไม่ต้องยื่นค�าขอรับการรับรองใหม่
6.13 ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มจะต้องประกอบด้วยมาตรการควบคุม ดังต่อไปนี้
สัญญา/ใบสมัคร/คํารับรอง และหลักเกณฑและเงื่อนไขของกลุม
1) การท�าสัญญา/ใบสมัคร/ค�ารับรองการเข้าร่วมกลุ่มระหว่างผู้ผลิตกับกลุ่ม โดยเอกสาร
ดังกล่าวต้องระบุถึงการที่ผู้ผลิตยินดีที่จะปฏิบัติตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้า
ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ GAP และ CoC ทีข่ อรับการรับรอง และหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ ที่กลุ่มและ ศรฟ. ก�าหนด
2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม ต้องประกอบด้วย
● คุณสมบัติของสมาชิก
● หน้าทีข
่ องสมาชิก ซึง่ รวมถึงสมาชิกในกลุม่ ต้องยินยอมให้ผตู้ รวจประเมินภายในของ
กลุ่ม และคณะผู้ตรวจประเมินของ ศรฟ. เข้าตรวจพื้นที่การผลิตในครอบครอง
● การควบคุมการผลิตของสมาชิก
● บทก�าหนดโทษของสมาชิกที่ ไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม
3) กรณีทกี่ ลุม่ มีการจ้างองค์กรหรือบุคคลอืน่ นอกกลุม่ ให้ทา� ระบบควบคุมภายในให้ จะต้อง
มีสัญญาระหว่างองค์กรหรือบุคคลอื่นนอกกลุ่มดังกล่าวกับทางกลุ่มด้วย
กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2552

135

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
กำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำนฟำร์ม
เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ GAP และ CoC

รหัส
RE-AU-02
หน้า
18/22
แก้ ไขครั้งที่
0
วันที่เริ่มใช้ 27 เมษายน 2553

การฝกอบรม
สมาชิกต้องได้รับการฝกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ GAP หรือ CoC และต้องได้รับคู่มือเกี่ยวกับระบบการจัดการ
คุณภาพการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP หรือ CoC
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรองของ ศรฟ. และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม โดย
กลุ่มอาจจะจัดท�ามาตรฐานฉบับย่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้สมาชิก
รับทราบ
การควบคุมเอกสารและบันทึก
1) แนวทางการควบคุมเอกสารของกลุ่ม ได้แก่
● การตรวจสอบและอนุมัติเอกสารโดยผู้มีอ�านาจของกลุ่มลงนาม ก่อนเผยแพร่
เอกสารทั้งหมดที่ควบคุมจะต้องระบุฉบับที่ และวันที่บังคับใช้ของเอกสาร
● เอกสารที่ล้าสมัยหรือถูกยกเลิกการใช้จะต้องน�าออกจากพื้นที่ ใช้งาน หรือหาก
ต้องการเก็บไว้อ้างอิงต้องระบุที่เอกสารว่าเปน “เอกสารยกเลิก”
2) แนวทางการควบคุมบันทึกของกลุ่ม ได้แก่
● การจัดเก็บบันทึกเปนหมวดหมู่แยกเปนรอบการผลิตเพื่อสะดวกต่อการตรวจ
ประเมินและการน�ามาใช้ โดยต้องเก็บรักษาบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และ
การควบคุมคุณภาพของกลุ่มไว้เปนอย่างดีอย่างน้อย 2 ปของการผลิตติดต่อ
กัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
● มีบน
ั ทึกข้อมูลเกีย่ วกับสมาชิกทีเ่ ข้ามาร่วมกลุม่ ต้องประกอบด้วย รายชือ่ สมาชิก
ที่อยู่สมาชิก ที่ตั้งฟาร์มขอรับรอง ขนาดพื้นที่ผลิตของสมาชิก ชนิดสัตว์น�้าที่
ขอการรับรอง แผนการผลิตของกลุ่ม ลักษณะการผลิต ประมาณการผลผลิต
ของสมาชิก รายการปัจจัยการผลิต (เช่น พันธุ์สัตว์น�้า อาหารสัตว์น�้า ยาและ
สารเคมีปองกันก�าจัดโรค เปนต้น) ประวัติการใช้ยาและสารเคมี
การจัดการกับขอรองเรียนประกอบดวย
1. การรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตสัตว์น�้าของสมาชิกในกลุ่ม
2. การสืบสวนหาสาเหตุ
3. การก�าหนดแนวทางการแก้ ไข
4. การติดตามผลการแก้ ไข
5. การตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน
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มีคูมือการตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุม (Internal Quality Audit) หรือเอกสารที่ระบุ
ถึงกระบวนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ดังนี้
1. ความถี่ของการตรวจติดตามคุณภาพภายในอย่างน้อยปละ 1 ครั้ง โดยการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในให้ครอบคลุมถึงระบบการควบคุมภายในส�านักงานส่วนกลาง
ของกลุ่ม และครอบคลุมทุกฟาร์มที่ขอรับการรับรอง
2. มีการจัดท�ารายการตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม (Internal Quality
Audit Checklist for Internal Control System) และรายการตรวจประเมินฟาร์ม
ของสมาชิก (Farm Internal Audit Checklist for Member) และท�าการบันทึกผล
การตรวจประเมินเปนหลักฐาน
3. มีการก�าหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม โดยอาจเปน
บุคลากรจากองค์กรที่กลุ่มจ้างมาท�าระบบควบคุมภายใน หรืออาจเปนเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมจากภายนอก หรือเกษตรกรสมาชิกในกลุ่มก็ได้ แต่ทั้งนี้ผู้ตรวจติดตาม
คุณภาพภายในจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP หรือ CoC และเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจ
ประเมิน รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ถูกตรวจประเมิน
4. วิธีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ต้องตรวจสอบได้ว่าสมาชิกในกลุ่มได้ปฏิบัติ
ตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น�้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
GAP หรือ CoC ที่ขอรับการรับรองและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ก�าหนด
5. การติดตามการแก้ ไขข้อบกพร่องที่พบอย่างเปนระบบ หากผลการตรวจประเมิน
พบข้อบกพร่องที่ส�านักงานส่วนกลาง หรือเกษตรกรรายใดรายหนึ่ง ผู้น�ากลุ่มต้อง
สอบสวนปัญหาและแก้ ไขให้ครอบคลุมเกษตรกรรายอื่นที่มีผลกระทบด้วย
6.14 ขั้นตอนการตรวจประเมินแบบกลุ่มประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
6.14.1 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน ด�าเนินการตามขั้นตอนที่ก�าหนดในข้อ 3.2 การ
แต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน
6.14.2 การตรวจประเมินเบื้องต้น
ผู้ตรวจประเมินของ ศรฟ. จะด�าเนินการตรวจประเมินเบื้องต้น ณ ส�านักงานส่วน
กลาง และ/หรือให้ผู้น�ากลุ่มจัดส่งข้อมูลให้ ศรฟ. ตรวจสอบทุกครั้งของการตรวจ
ประเมินแบบกลุ่ม เพื่อพิจารณากิจกรรมที่สมาชิกด�าเนินการและเก็บข้อมูลเบื้องต้น
ของกลุ่ม ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงของ
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ฟาร์ ม เพื่ อ ก� า หนดจ� า นวนฟาร์ ม ที่ จ ะสุ ่ ม ตรวจประเมิ น จากนั้ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ลใน
แบบฟอร์มข้อมูลส�าหรับการพิจารณาคัดเลือกฟาร์มที่จะท�าการตรวจประเมิน
(Pre-Audit Checklist)
กรณีที่กลุ่มมีระบบควบคุมคุณภาพภายในแต่ด�าเนินการไม่ครบทุกหัวข้อของระบบ
ควบคุมภายในที่ ศรฟ.ก�าหนดข้างต้น ให้ผู้ตรวจประเมินด�าเนินการตรวจประเมิน
และแจ้งผู้น�ากลุ่มแก้ ไข
กรณีกลุ่มไม่มีระบบควบคุมภายในหรือไม่มีการน�าไปปฏิบัติ ให้ผู้ตรวจประเมิน
หยุดการตรวจและสรุปผลการตรวจ จากนั้นแจ้งผู้น�ากลุ่มให้จัดท�าและน�าระบบ
ควบคุมคุณภาพภายในไปปฏิบัติและให้แจ้งผู้ตรวจประเมินเมื่อมีความพร้อมที่จะ
รับการตรวจประเมิน
6.14.3 การทบทวนเอกสารและการจัดท�าก�าหนดการตรวจประเมิน
คณะผู้ตรวจประเมินด�าเนินการศึกษาข้อมูลของผู้ยื่นค�าขอรับการรับรอง และจัดท�า
ก�าหนดการตรวจประเมิน รวมทั้งจัดเตรียมรายการการตรวจประเมิน แบบฟอร์ม
ต่างๆ ที่ ใช้ ในการตรวจประเมิน จากนั้นแจ้งก�าหนดการตรวจประเมินให้ผู้ยื่นค�า
ขอรับการรับรองทราบ
6.14.4 การตรวจประเมิน
6.14.4.1 การตรวจประเมินให้ด�าเนินการตามขั้นตอนที่ก�าหนดในข้อ 3.4 การตรวจประเมิน
เพื่อการรับรองและแนวทางการตรวจประเมินดังต่อไปนี้
(1) กรณี ไม่พบข้อบกพร่อง ให้คณะผู้ตรวจประเมินสรุปรายงานผลการตรวจ
ประเมินเสนอคณะทบทวนการรับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรอง
(2) กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินพิจารณาแนวทางการแก้ ไขและปองกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดย
แนวทางการแก้ ไขและปองกันต้องครอบคลุมสมาชิกรายอื่นในกลุ่มที่มีผล
กระทบด้วยและสรุปรายงานเสนอคณะทบทวนการรับรองเพือ่ พิจารณาให้การ
รับรอง
(3) กรณีที่พบข้อบกพร่องส�าคัญ (Major Nonconformity) ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป
ให้คณะผู้ตรวจประเมินด�าเนินการดังต่อไปนี้
● นัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพื่อด�าเนินการตรวจติดตามการแก้ ไขข้อ
บกพร่อง (Follow Up Audit) ซึ่งระยะเวลาการแก้ ไขข้อบกพร่องต้องไม่
เกินรอบการผลิตใหม่และ/หรือไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ตรวจประเมิน
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ครั้งแรก โดยในการแก้ ไขข้อบกพร่องกลุ่มต้องพิจารณาว่าได้แก้ ไขข้อ
บกพร่องครอบคลุมถึงระบบควบคุมภายในของส�านักงานส่วนกลางของ
กลุ่มและสมาชิกของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
● การตรวจติดตามการแก้ ไขข้อบกพร่องส�าคัญ คณะผู้ตรวจประเมินจะ
ตรวจติดตาม เฉพาะข้อบกพร่องนั้น โดยอาจสุ่มสมาชิกรายอื่นในกลุ่ม
เพิ่มเติม หรือตรวจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องได้ หากปรากฏว่า
ผลการแก้ ไขข้อบกพร่องยังไม่มีประสิทธิผล ให้นัดหมายผู้ยื่นค�าขอการ
รับรองเพื่อตรวจประเมินตามข้อก�าหนดใหม่ทั้งระบบ
● สรุ ป รายงานผลการตรวจประเมิ น เสนอคณะทบทวนการรั บ รองเพื่ อ
พิจารณาให้การรับรอง
(4) กรณีพบข้อบกพร่องส�าคัญและข้อบกพร่องย่อย ให้คณะผู้ตรวจประเมิน
ด�าเนินการตรวจติดตามการแก้ ไขทั้งข้อบกพร่องส�าคัญและข้อบกพร่องย่อย
โดยแนวทางการแก้ ไขและปองกันต้องครอบคลุมสมาชิกรายอืน่ ในกลุม่ ทีม่ ผี ล
กระทบและสรุปรายงานเสนอคณะทบทวนการรับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรอง
6.14.4.2 ในระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง กลุ่มไม่สามารถขอละเว้นหรือ
ยกเลิกสมาชิกรายที่พบข้อบกพร่องได้ ยกเว้นสมาชิกรายดังกล่าวพ้นสภาพการเปน
สมาชิกในกลุ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม ศรฟ.จะพิจารณาตรวจติดตาม
ผลการแก้ ไขข้อบกพร่องของสมาชิกรายอื่นในกลุ่มเพื่อทดแทนรายเดิมที่พ้นสภาพ
6.14.4.3 กรณีที่การแก้ ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิผลแต่พบความไม่สอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ GAP หรือ CoC ในบางรายการให้คณะผูต้ รวจ
ประเมินบันทึกผลในรายการการตรวจประเมิน เพือ่ ใช้เปนข้อมูลในการวางแผนการ
ตรวจต่อไป
6.14.4.4 ภายหลังได้รับการรับรองแต่ยังไม่ถึงก�าหนดการตรวจติดตามผล หากกลุ่มมีความ
ประสงค์ขอเพิ่มเติมสมาชิกที่นอกเหนือจากรายที่ ได้รับการรับรองแล้ว ให้แจ้ง
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ มายังศรฟ.เพื่อพิจารณาตรวจประเมิน
เบื้องต้น และสุ่มตรวจเฉพาะสมาชิกที่เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 6.8 และ
6.9 จากนั้นศรฟ.จะด�าเนินการแก้ ไขรายชื่อสมาชิกในใบรับรอง ทั้งนี้ ใบรับรอง
จะมีอายุเท่าเดิม
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6.14.4.5 ภายหลังได้รับการรับรองหากกลุ่มมีความประสงค์ขอยกเลิกสมาชิก ให้แจ้งข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกมายังศรฟ. เพื่อด�าเนินการแก้ ไขรายชื่อสมาชิก
ในใบรับรอง โดยไม่จ�าเปนต้องตรวจประเมินใหม่ ทั้งนี้ใบรับรองจะมีอายุเท่าเดิม
6.14.4.6 การตรวจติดตามผลให้ดา� เนินการตามขัน้ ตอนทีก่ า� หนดไว้ในข้อ 4 และตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
(1) การตรวจติดตามผลให้ด�าเนินการพิจารณาสุ่มตรวจสมาชิกในกลุ่มที่ไม่ได้รับ
การสุ่มตรวจในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง รวมทั้งพิจารณาข้อมูลที่พบ
จากการตรวจการแก้ ไขข้อบกพร่องครัง้ ก่อนและรายงานผลการตรวจประเมิน
ครั้งก่อนของศรฟ.
(2) กรณีพบข้อบกพร่องตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า GAP หรือ CoC
และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ศรฟ.ก�าหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินแจ้ง
กลุ่มทราบ โดยประธาน/ผู้แทนกลุ่มต้องเสนอแนวทางการแก้ ไข พร้อมทั้ง
ก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาแนวทางการ
แก้ ไข และก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้เหมาะสมกับข้อบกพร่องที่พบ ทั้งนี้
ข้อบกพร่องจะต้องได้รับการแก้ ไขภายใน 180 วันนับจากวันที่ออกรายงาน
ข้อบกพร่อง จากนั้นคณะผู้ตรวจประเมินนัดหมายเพื่อตรวจติดตามการแก้ ไข
โดยหากพบว่าการแก้ ไขไม่มปี ระสิทธิผลภายในระยะเวลาทีก่ า� หนด ให้แจ้งกลุม่
ทราบว่าจะต้องเสนอพักใช้การรับรอง ต่อไป
6.14.4.7 การตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง
การตรวจประเมินต่ออายุการรับรองให้เปนไปตามขั้นตอนการตรวจประเมินต่อ
อายุการรับรองที่ก�าหนดไว้ โดยด�าเนินการตามขั้นตอนข้อ 5 ซึ่งรายละเอียด
ขัน้ ตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองเหมือนกับการตรวจประเมิน
เพื่อการรับรอง
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fů 2Q:D!:D5 2:+8D"=*!':+č)Ģ &RS\ RI IDUP UHJLVWUDWLRQ GRFXPHQW
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gů Aĉ)?5':+č)D-=M*3+?5 Aĉ)?5F+D&:8&9! @čE-85!@":- ŮD&:8 +=*?L! 5:)):+:! īŗī 3+?5 įĩĸ

) 1Ŵ gd`aųbeebůĢ )DUP 0DQXDO

7KLV UHTXLUHPHQW LV IRU WKH DSSOLFDQW SUHIHUV WR DSSO\ IRU &R& VWDQGDUGV RU *$3
VFKHPH RI WKH 0LQLVWU\ RI $JULFXOWXUH DQG &RRSHUDWLYHV 6WDQGDUG  

hů +:*-8D5= *E2 :+D&:8D-=M*29/č!:MQ  #ď@"9! Ů +5 +:*-8D5=*G!E""'5+č) ĮųĩĬųdiůĢ
'HWDLO FXOWXUH DFWLYLWLHV DW SUHVHQW ILOOHG XS LQ WKH IRUP )$' 

acŴ Ċ:&DĊ: 5+9"+5/ĉ: Ċ5)A-3-9 :!E-8D5 2:+ĉ:J =L92ĉG3Ċ +)#+8) D#đ! /:)+<E-8D#đ!#ď@"!9 Ģ , HQGRUVH
WKDW LQIRUPDWLRQ SURYLGHG DQG HYLGHQFHV DQG GRFXPHQWV VXEPLWWHG WR WKH 'HSDUWPHQW RI )LVKHULHV DUH WUXH DQG XSWRGDWH

-?L5 åååååååååååååååŴ$AĊ*?L! Q: 5Ģ $SSOLFDQW
Ů ååååååååååååååŴ ů
ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŵŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŵŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ Ŵ

2Q:3+9"DĊ:3!Ċ:=L=L+9" Q: 5Ģ )RU DGPLQLVWUDWRUDGPLQLVWUDWRU DIILOLDWHG ZLWK WKH 'HSDUWPHQW RI )LVKHULHV RQO\Ŵ
:++/25"D5 2:+#+8 5" Q: 5Ģ &KHFNHG IRU GRFXPHQWV WKRVH UHTXLUHG WR VXEPLW DORQJ ZLWK DSSOLFDWLRQ IRUP
+"Ċ/!Ģ &RPSOHWH
Ċ5 :+D5 2:+D&<L)D<) Ů+8"@ůĢ 5HTXLUHG WR VXPPLW PRUH GRFXPHQWV LQGLFDWHG

9M!=MHĊEĊG3Ċ$AĊ*?L! Q: 57+9"+:"E-Ċ/ >L$AĊ*?L! Q: 57892ĉD5 2:+D&<L)D<)G3Ċ +)#+8) (:*G!/9!=L

1RWHG 7KH DSSOLFDQW KDV EHHQ LQIRUPHG DQG FRQILUPHG WR VXEPLW DGGLWLRQDO GRFXPHQWV WR WKH 'HSDUWPHQW RI )LVKHULHV E\ WKH
IROORZLQJ GDWH«««

-?L5Ģ ĻőŏŖŉŜŝŚō ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ŴŴŴŴŴŴŴ $AĊ +/25" :Q 5Ģ ĩŘŘŔőŋŉŜőŗŖ ŚōŞőōşōŚ
ŮŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴů
ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŵŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŵŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ŴŴŴŴŴŴ

2Q:3+9"$AĊ*?L! Q: 5 Ģ HĊ+9"3-9 D čE-8D?L5!H =LD =L*/ 9" :++9"+5 E-8+/#+8D)<! ŮĺĭųĩĽų`a E-8 ĺĭųĩĽų`bů
3+?5D5 2:+"9"2+@#3-9 D čE-8D?L5!H =LD =L*/ 9" :++9"+5 E-8+/#+8D)<! D+=*"+Ċ5*E-Ċ/
)RU WKH DSSOLFDQW , KDYH DOUHDG\ UHFHLYHG WKH FHUWLILFDWLRQ UHJXODWLRQ DQG DXGLWLQJ GRFXPHQWV 5($8 DQG 5($8 RU D EULHI
VXPPDU\ RI WKRVH GRFXPHQWV

-?L5Ģ ĻőŏŖŉŜŝŚō ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ŴŴŴŴŴŴŴ $A*Ċ !L? :Q 5Ģ $SSOLFDQW
ŮŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴů
ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŵŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŵŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ŴŴŴŴŴŴ
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:Q 5+9" :++9"+5+8"" :+$-<E-8$-<$-29/č!MQ:
:)):+:!':+č)D&:8D-=M*29/č!MQ:įĩĸE-8īŗīŮ :++9"+5E"" -@ĉ)ů
7KHFHUWLILFDWLRQDSSOLFDWLRQIRUPIRU&R&DQG*$3VWDQGDUGVIRU
DTXDFXOWXUHV\VWHPDQGSURGXFH *URXS&HUWLILFDWLRQ 

F+D&:8&9! @čE-85!@":- +DWFKHU\)DUP ':+č)D-=M* &XOWXUH)DUP 
+392 Q: 5 $SSOLFDWLRQ,' 
*?L! Q: 5G3)ĉ ,QLWLDO$VVHVVPHQW 

    ų      ų   ų 
ĉ55:*@G"+9"+5 5HDVVHVVPHQW  
 *:* 5" ĉ:* ([WHQGVFRSH 

aŴ Ċ5)A-9L/H#D =L*/ 9" -@ĉ)ŵ5 č +=L 5+9" :++9"+5Ģ*HQHUDOLQIRUPDWLRQRIWKHJURXSRUJDQL]DWLRQRIDSSOLFDQW







?L5 -@ĉ)ŵ5 č +=L*?L! Q: 5Ģ1DPHRIWKHJURXSRUJDQL]DWLRQRIDSSOLFDQW






 

2Q:!9 :!G3ĉŵ2Q:!9 :! 5 -@ĉ)Ģ$GGUHVVRIWKHKHDGRIILFHD- =L1R  5*Ģ6RL
3)Aĉ=LĢ0RR

Q:"-ŵE /Ģ7DPERO 



!!Ģ6WUHHW
93/9Ģ3URYLQFH


+392H#+1=*čĢ3RVWDOFRGH

5Q:D(5ŵD Ģ'LVWULFW
F+09&čĢ7HOQR
5=ųD)-čĢHPDLO 



F+2:+Ģ)D[QR 

bŴ "@ -=L2:):+<ĉ5HĊŮ /+D#đ!9/E!%Ą:*"+<3:+3+?5"@ -=LD Ċ:G+8"" 55 č +ůĢ







&RQWDFWSHUVRQV PDQDJHPHQWUHSUHVHQWDWLYHRUWKRVHZLWKNQRZOHGJHLQWKHVXEMHFWRIV\VWHPLVSUHIHUDEOH 








aů ?L5Ģ1DPH

 
Q:E3!ĉĢ3RVLWLRQ






 
F+2:+Ģ)D[QR 





 F+09&čĢ7HOQR
 
5=ųD)-čĢHPDLO 





 F+09&čD -?L5!=LĢ0RELOHSKRQH

 
Q:E3!ĉĢ3RVLWLRQ





bů?L5Ģ1DPH
 F+09&čĢ7HOQR

 
F+2:+Ģ)D[QR 





 
5=ųD)-čĢHPDLO 





 F+09&čD -?L5!=LĢ0RELOHSKRQH
cŴ 5" ĉ:*=L 5 :++9"+5Ģ6FRSHRIFHUWLILFDWLRQV
cŴa +8"" :+$-<29/č!MQ:E-8$-<$-:)):+:!':+č )D&:8D-=M*29/č!MQ:Ģ
3OHDVHLQGLFDWHW\SHRIVWDQGDUG\RXZLVKWRKDYHFHUWLILFDWLRQIRU
  īŗīŮ +)#+8)ů
 įĩĸ) 1gd`aųbeeb įĩĸŮ +)#+8)ů
cŴb #+8D( :+D&:8D-=M*E-8!<29/č!MQ: 









&XOWXUHSUDFWLFHDQGVSHFLHV
cŴc +:*-8D5=*D&<L)D<) 











$GGLWLRQDOLQIRUPDWLRQ
dŴ +:*-8D5=* 5 -@ĉ)ŵ5 č +Ģ'HWDLORIJURXSRUJDQL]DWLRQFRPSDQ\
dŴa +:*-8D5=* :+$-< 52):< ŵ2: :Ģ'HWDLOVUHJDUGLQJFXOWXUHSUDFWLFHVRIPHPEHUVEUDQFKHVLQWKHJURXSFRPSDQ\RUJDQL]DWLRQ
dŴaŴa Q:!/!2):< ŵ2: :9M3) +:*ŵ2: :E-8Q:!/!2):< ŵ2: :=LĊ5 :+ 5+9" :++9"+5 +:*ŵ2: :
 1RRIDOOPHPEHUVEUDQFKHVLQWKHJURXSFRPSDQ\DQGQXPEHURIWKRVHVLPLODUO\VLWXDWHGZKRZLVKWRKDYHDFHUWLILFDWLRQ
dŴaŴb &?M!=L=L 5+9"+59M3)ŮH+ĉůĢ7RWDODUHDDSSOLHGWRDVVHVVIRUFHUWLILFDWLRQ UDL  





dŴaŴc #+8): :+$-$-<=LHĊ: 2):< ŵ2: :=LĊ5 :+ 5+9" :++9"+5 Ůĉ5D?5!3+?5#āů 



(VWLPDWHGSURGXFWLRQIURPPHPEHUVEUDQFKHVDQGWKRVHDUHVLPLODUO\VLWXDWHGZLVKHGWRKDYHFHUWLILFDWLRQ SHUPRQWKRU\HDU 
dŴb +8"@+8"" :+ /" @)(:*G! -@ĉ)ŵ5 č +=LGĊĢ,QWHUQDOFRQWUROV\VWHPWKDWKDVEHHQLPSOHPHQWHGSOHDVHVSHFLILF
 















 













dŴc :+5"+)E ĉ2):< ŵDĊ:3!Ċ:=L5 č +Ģ )=Ģ\HV H)ĉ)=ĢQRĊ:)= +@:+8"@D!?M53: :+5"+)Ģ



,QIRUPDWLRQUHJDUGLQJWUDLQLQJIRUPHPEHU V FRPSDQ\VWDII V LIDQ\H[LVWSOHDVHSURYLGHHOHPHQWVRIWUDLQLQJFRXUVHV
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ĮųĩĽų`bŮ``ų`cŵ`eŵbeeců3!Ċ:=L aŵc


dŴd :++/D*=L*)&?M!=L -@ĉ)Ģ)DUPYLVLWLQJDXGLWLQJ

)=Ģ\HV
/:)=LE-8ĉ/D/-:G! :++/D*=L*)':+č)2):< ŵ2: :Ģ 

)UHTXHQF\DQGLQWHUYDORIIDUPYLVLWLQJDXGLWLQJ

H)ĉ)=ĢQR












dŴe+8""D5 2:+2Q:3+9" :++/25"E-8 /" @)(:*G!Dĉ!29: Aĉ)?5 9M!5! :+Q:D!<! :+E""+:* :++/

+:*:!7D#đ!Ċ!Ů+8"@D5 2:+=LGĊůĢ,QIRUPDWLRQUHJDUGLQJGRFXPHQWDWLRQV\VWHPIRULQWHUQDODXGLWDQGFRQWUROSOHDVHSURYLGHGRFXPHQWV
XVHGVXFKDVFRQWUDFW V SURFHGXUH V DXGLWFKHFNOLVWDXGLWUHSRUW V HWF

 













































dŴf :+Q:D!<! :+G! +==L&"2):< ŵ2: : 55 č +#<"9<H)ĉ25 -Ċ5 9"):+:!':+č)D&:8D-=M*29/č!MQ: =L -@ĉ)ŵ

5 č + Q:3!Ģ$FWLRQVSHUIRUPHGLIDQ\PHPEHUIDLOXUHWRFRQIRUPIRUPDOLW\SURWRFROVRUUXOHVDQGUHJXODWLRQVRIWKHJURXSFRPSDQ\UHJDUGLQJ
WKHLUDTXDFXOWXUHIDUPVWDQGDUG
 












































eŴ G! :+ 5+9" :++9"+5 +9M!=M Ċ:&DĊ:)= /:)#+82 č 5G3Ċ :++/#+8D)<!D#đ!(:1:Ģ 







8SRQWKLVDSSOLFDWLRQZHZRXOGOLNHWRKDYHWKHDXGLWSHUIRUPHGLQ

H*Ģ7KDL





59 ,1Ģ(QJOLVK

fŴ /:)#+82 čG! :+ 5+9"G"+9"+5 Ģ0HDQVRIFHUWLILFDWLRQGHOLYHU\



):+9"Ċ/*!D5 ĢE\DSSOLFDQW

  G3Ċ92ĉ:H#+1=*č ĢE\SRVWDOPDLO

gŴ G! :+ 5+9" :++9"+5 +9M!=M Ċ:&DĊ:E-82):< Ģ)RUWKLVFHUWLILFDWLRQDSSOLFDWLRQZHWKHDSSOLFDQWV



8#<"9<:)3-9 D čE-8D?L5!H ĉ:J=L +)#+8) Q:3!E-8=L8)= :+ Q:3!E-8ŵ3+?5E ĊH D&<L)D<)G!(:*3!Ċ:Ģ
FRQIRUPWRUXOHVDQGUHJXODWLRQVHVWDEOLVKHGDQGRUDOWHUHGLQIXWXUHE\WKH'HSDUWPHQWRI)LVKHULHV

*<!*5)G3Ċ3!ĉ/*+9"+5+8"":!3+?53!ĉ/*+9"+5+8"":!G!+89"2: -Q:D!<! :+29D  :+č :++/#+8D)<!
5 8$AĊ+/#+8D)<! 5 +)#+8)2:!#+8 5" :+ 52):< G! -@ĉ) ŵ2: :HĊĢDOORZWKHDFFUHGLWDWLRQERG\RU

LQWHUQDWLRQDODFFUHGLWDWLRQERG\WRFRQGXFWZLWQHVVDFWLYLWLHVFDUU\RXWE\WKHDXGLWRUWHDPVIURPWKH'HSDUWPHQWRI)LVKHULHVDWIDUPV V 



*<!*5)G3Ċ +)#+8)D$*E&+ĉ+:*?L5E-8Q:"-5Q:D(593/9=L9M ':+č) 5$AĊHĊ+9" :++9"+5$AĊA &9 GĊŵD&< 5!ŵ
* D-< :++9"+5G3ĊE ĉ2: :+!+:"ĢDOORZWKH'HSDUWPHQWRI)LVKHULHVWRSXEOLVKFHUWLILFDWHGVXVSHQGHGZLWKGUDZDOQDPHZKLFK
LQFOXGHGIDUPORFDWLRQSDUWLFXODUO\VXEGLVWULFW'LVWULFWDQG3URYLQFH

hŴ D&?L5#+8F*!čG!: @+ < Ċ:&DĊ:E-82):< Ģ)RUWKHSXUSRVHRIEXVLQHVVDGYDQWDJHZHWKHDSSOLFDQWV

H)ĉ*<!=G3ĊD$*E&+ĉ Ċ5)A-D&<L)D<): Ċ5gŮcůĢGRQRWDOORZWRSXEOLVKIXUWKHULQIRUPDWLRQEH\RQGWKHDOORZDQFHLQDERYHLWHP  
*<!=G3ĊD$*E&+ĉ Ċ5)A-D&<L)D<)9!=MĢDOORZSXEOLVKLQJPRUHLQIRUPDWLRQDVIROORZHG
   +:*-8D5=*=L9M':+č)Ģ)DUPDGGUHVV HV  =L5*Aĉ=L2:):+<ĉ5HĊĢ&RQWDFWDGGUHVV HV 




   D"5+čF+09&čŵF+2:+Ģ7HO)D[QR   Ċ5)A-5?L!JŮ+8"@ůĢ2WKHUV LQGLFDWHG  
iŴ &+Ċ5) Q: 5!=MHĊE!"3-9 :!E-8D5 2:+ĉ:JD&?L5#+8 5" :+&<:+:9ĉ5H#!=MĢ
 $ORQJZLWKWKLVDSSOLFDWLRQZHKDYHDWWDFKHGWKHIROORZLQJGRFXPHQWVIRUFRQVLGHUDWLRQ
aů $9F +2+Ċ:5 č + 5 -@ĉ)ŵ5 č +Ģ*URXS&RUSRUDWLRQ&RPSDQ\RUJDQL]DWLRQFKDUW
bů 2Q:D!:"9+#+8:!E-82Q:D!:8D"=*!"Ċ:! 5 $AĊE! -@ĉ)=L)=5Q:!:-!:) ŵ ++) :+$AĊ)=5Q:!:-!:)!<<"@ -=L
5+9" :++9"+5 Ģ&RSLHVRILGHQWLW\FDUGVDQGFHQVXVUHJLVWUDWLRQVRI$XWKRUL]HG6LJQDWRU\SHUVRQRIWKHJURXSFRPSDQ\
ců "9= E2+:*?L5=L9M':+č)E-8D- 8D"=*!':+č) 52):< ŵ2: :=LĊ5 :+ 5 :++9"+5&+Ċ5)2Q:D!:8D"=* !
':+č)ŮĊ:)= ůĢ/LVWRIQDPHVIDUPDGGUHVVHVDQGIDUPUHJLVWUDWLRQVRIPHPEHUVEUDQFKHVDQGWKRVHVLPLODUO\VLWXDWHGZKRZLVKWR
KDYHDFHUWLILFDWLRQ3OHDVHDWWDFKHGFRSLHVRIIDUPUHJLVWUDWLRQGRFXPHQWVRIPHPEHUVEUDQFKHV LIKDYH  

dů "9!> :+$-<E-8E$! :+$-< Ģ5HFRUGVRIFXOWXUHSURFHVVHVDQGFURSSODQVŴ
eů 2Q:D!:"9+#+8:!E-82Q:D!:8D"=*!"Ċ:! 52):< =LĊ5 :+ 5+9" :++9 "+5Ģ&RSLHVRILGHQWLW\FDUGVDQGFHQVXV
UHJLVWUDWLRQVRIPHPEHUVWKRVHDUHVLPLODUO\VLWXDWHGDQGZLVKWRKDYHDFHUWLILFDWLRQ

fů Aĉ)?5+8"" /" @)(:*G! 5 -@ĉ)ŵ5 č +Ģ,QWHUQDO&RQWURO6\VWHP0DQXDORIWKHJURXSFRPSDQ\
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gů Aĉ)?5':+č)D-=M* 3+?5 Aĉ)?5F+D&: 8&9! @čE-85!@":- 52):< ŵ2: :=LĊ5 :+ 5+9" :++9"+5 ŮD&:8 +=*?L! 5+9"

:++9"+5:)):+:! īŗī3+?5 įĩĸ) 1Ŵgd`aųbeebůĢ

)DUP0DQXDOVRIWKRVHPHPEHUVEUDQFKHVZKRZLVKWRKDYHD
FHUWLILFDWLRQ 7KLVUHTXLUHPHQWLVIRUDSSOLFDQWSUHIHUVWRDSSO\IRU&R&VWDQGDUGRU*$3VWDQGDUGVFKHPHRIWKH0LQLVWU\RI$JULFXOWXUHDQG
&RRSHUDWLYHV6WDQGDUG 

hů E$!=L9M2Q:!9 :! -@ĉ) E-8':+č)7  52):< ŵ2: :=LĊ5 :+ 5+9" :++9"+5 Ģ+HDGRIILFHRIWKHJURXSDQGIDUP
ORFDWLRQPDSVRIPHPEHUVEUDQFKHVWKRVHDUHVLPLODUO\VLWXDWHGDQGZLVKWRKDYHDFHUWLILFDWLRQ

iů E$!$9 ':+č) =LE2+:*-8D5=*=L 9D!2Q:3+9" ':+č) 52):< ŵ2: :=LĊ5 :+ 5+9" :++9"+5 Ů+8"@Q:!/!

!:E-8&?M!=L"ĉ5ŵ +89ŵE&ŵE#-F+D+?5!:!MQ:D Ċ:ų55 E-85?L!JůĢ

)DUPOD\RXWSURYLGHGGHWDLORSHUDWLRQXQLW
REYLRXVO\ QXPEHUDQGDUHDRIHDFKSRQGVFDJHVUDIWVSORWVLQFOXGHGRWKHUIDFLOLWLHVVXSSRUWHGFXOWXUHV\VWHP RIPHPEHUVEUDQFKHV
DQGWKRVHVLPLODUO\VLWXDWHGZKRZLVKWRKDYHDFHUWLILFDWLRQ

a`ů+:*-8D5=*E2 :+D&:8D-=M*29/č!MQ: #ď@"9! 52):< ŵ2: :=LĊ5 :+ 5+9" :++9"+5 Ů +5 +:*-8D5=*

G!E""'5+č) ĮųĩĬųdiůĢ

'HWDLOFXOWXUHDFWLYLWLHVDWSUHVHQWRIPHPEHUVEUDQFKHVDQGWKRVHVLPLODUO\VLWXDWHGZKRZLVKWRKDYHD
FHUWLILFDWLRQ ILOOHGXSWKHIRUP)$' 

aaů -@ĉ)=L8D"=*! 9"3!ĉ/*:!(: +93+?5D #đ!!<<"@ -G3ĊE!"2Q:D!:3!92?5 +9"+5 :+8D"=*!!<<"@ -ŵ2Q:D!:

3!92?58D"=*! :+ Ċ:ŵ2Q:D!:3!92?5+9"+5 :+99M -@ĉ)D 1+ +ŵ23 +čŵ2): )=L)=5:*@H)ĉ!Ċ5* /ĉ: i`/9!!9"Eĉ
/9!=L55 3!92?5+9"+5 Ģ2IILFLDOUHJLVWHUHGJURXSFRRSHUDWLYHDVVRFLDWHGRUJDQL]DW LRQRUDMXULVWLFSHUVRQPXVWVXEPLWFRS\RI

HYLGHQFHRIWKHLUDXWKRULW\DVRIILFHUVRIWKHFRUSRUDWLRQRURZQHUVRIWKHEXVLQHVVHQWLWLHVWKH\UHSUHVHQWZKLFKQRWLILHGW RH[FHHG
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รายละเอียดแสดงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ณ ปจจุบนั

� สมัครใหม
� ตออายุ

� โรงเพาะฟกและอนุบาล � ฟารมเลี้ยง � กระชัง
1. ชื่อฟารม........................................................................ชื่อเจาของ...................................................................
เลขที่บัตรประชาชน......................................................บานเลขที่.................หมูที่.............ซอย.......................
ถนน.................................ตําบล.....................................อําเภอ...............................จังหวัด..............................
2. ที่ตั้งฟารม เลขที่..............หมูที่.............ตําบล............................อําเภอ.......................จังหวัด...........................
พิกัดภูมิศาสตร GPS……………......................................................................................................................
3. เริ่มดําเนินกิจการ พ.ศ. ................ เปน � พื้นที่สวนตัว � เชาดําเนินการ..............ป
4. มีพื้นที่ฟารมทัง้ หมด....................ไร บอพักน้ํา
� ไมมี � มี รวม............บอ...........ไร/ตร.ม.
บอเก็บเลน
� ไมมี � มี รวม............บอ...........ไร/ตร.ม.
ระบบบําบัดน้าํ ทิ้ง � ไมมี � มี ระบุ..........................................
บอเลี้ยง
� บอเกา..................ป � บอขุดใหม
พื้นที่เพาะ/เลี้ยงทั้งหมด..............ไร/ตร.ม. รวม..................บอ/กระชัง มีรายละเอียดดังนี้
• บอ/กระชังที่...........................ขนาด..............................ไร/ตร.ม. ชนิดสัตวน้ํา.......................อายุ.......วัน
คาดวาจะเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 วันที่.......................ครั้งที่ 2 วันที่.........................ครั้งที่ 3 วันที่........................
• บอ/กระชังที่...........................ขนาด..............................ไร/ตร.ม. ชนิดสัตวน้ํา.......................อายุ.......วัน
คาดวาจะเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 วันที่.......................ครั้งที่ 2 วันที่.........................ครั้งที่ 3 วันที่........................
• บอ/กระชังที่...........................ขนาด..............................ไร/ตร.ม. ชนิดสัตวน้ํา.......................อายุ.......วัน
คาดวาจะเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 วันที่.......................ครั้งที่ 2 วันที่.........................ครั้งที่ 3 วันที่........................
• บอ/กระชังที่...........................ขนาด..............................ไร/ตร.ม. ชนิดสัตวน้ํา.......................อายุ.......วัน
คาดวาจะเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 วันที่.......................ครั้งที่ 2 วันที่.........................ครั้งที่ 3 วันที่........................
• บอ/กระชังที่...........................ขนาด..............................ไร/ตร.ม. ชนิดสัตวน้ํา.......................อายุ.......วัน
คาดวาจะเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 วันที่.......................ครั้งที่ 2 วันที่.........................ครั้งที่ 3 วันที่........................
5. ผลผลิตของฟารม/โรงเพาะฟกปที่แลว..................................ตัน/ตัว......................................................กก./ไร
สภาวะการลงทุนที่ผานมา
� กําไร
� ขาดทุน � เสมอตัว
6. สถานภาพของฟารม � กําลังเลี้ยง � พักบอ � หยุดการเลี้ยงแตคาดวาจะดําเนินการ......................
7. การบันทึกขอมูล
� มีบันทึกพรอมใหตรวจประเมิน � มีบันทึกไมครบ � ไมมีบันทึก
รายละเอียดอืน่ ๆ (ถามี)............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผูใหขอมูล.......................................................
(
)
ลงวันที่........................................................
F-AD-49 (00-30/04/2553) หนาที่ 1/1
กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
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คูมือวิธีกำรปฏิบัติงำน
วิธีกำรเก็บตัวอยำงสัตว์น�้ำ
ผู้จัดท�ำ
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WI-AU-01
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ผู้ตรวจสอบ

1
……………………………………………………
(นางสาวมณฑิรา ถาวรยุติการต์)
หัวหน้าฝายตรวจประเมิน
………../………../………..
2

……………………………………………………
(นางสาวอัมพุชนี นวลแสง)
ผู้แทนฝายบริหาร
………../………../………..
ผู้อนุมัติ

……………………………………………………
(นางสาวณัฐกานต์ สาลีติด)
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
………../………../………..

……………………………………………………
(นางธนิฏฐา จงพีร์เพียร)
ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
………../………../………..
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คูมือวิธีกำรปฏิบัติงำน
วิธีกำรเก็บตัวอยำงสัตว์น�้ำ
1.

รหัส
WI-AU-01
หน้า
2/9
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0
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วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างสัตว์น�้าจากฟาร์มเลี้ยงและโรงเพาะฟักเปนไปในแนวทางเดียวกัน
2.

ผู้ปฏิบัติงำน

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝกหัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3.

ค�ำนิยำม

ความหมายของค�าที่ใช้ในเอกสารนี้ ให้เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก�าหนด
4.

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

4.1 ใบรับตัวอย่าง (F-AU-33)
4.2 ใบส่งตัวอย่าง (F-AU-34)
4.3 ตารางบันทึกข้อมูล
5.

วัสดุอุปกรณ์

5.1 ถุงพลาสติก
5.2 ถังน�้าแข็ง
5.3 ปายแสดงรายละเอียด
6.

วิธีกำรปฏิบัติงำน

6.1 โรงเพาะฟักและอนุบาล
6.1.1 การเก็บตัวอย่างกุ้งจากโรงเพาะฟักและอนุบาล ควรเก็บตัวอย่างลูกกุ้งกุลาด�าระยะ
PL 10-15 กุ้งขาว/กุ้งแชบวยระยะ PL 5-10 และกุ้งก้ามกรามอายุ 25-30 วัน หรือ
ใกล้เคียง โดยท�าการสุ่มเก็บตัวอย่างจากโรงเพาะฟักและอนุบาล อย่างน้อย 4 จุด
แล้วซับน�้าให้แห้ง โดยให้มีน�้าหนักรวมอย่างน้อย 3 กรัมต่อ 1 ชนิดยา ยกเว้นการ
เพาะพันธุ์ลูกกุ้งเพื่อจ�าหน่ายในระยะนอเพลียสไม่ต้องเก็บตัวอย่าง
6.1.2 สุ่มเก็บตัวอย่างลูกสัตว์น�้าอื่นๆ จ�านวน 4 จุด โดยท�าการสุ่มเก็บตัวอย่างจากโรง
เพาะฟัก และอนุบาล อย่างน้อย 4 จุด แล้วซับน�้าให้แห้ง โดยให้มีน�้าหนักรวม
อย่างน้อย 10 กรัมต่อ 1 ชนิดยา ยกเว้นลูกหอยต้องเก็บให้ ได้น�้าหนักรวมอย่างน้อย
100 กรัมต่อ 1 ชนิดยา
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6.2 ฟาร์มเลี้ยง
6.2.1 การเก็บตัวอย่างสัตว์น�้าจากฟาร์มเลี้ยง ควรเก็บตัวอย่างสัตว์น�้าที่มีอายุการเลี้ยง
มากกว่า 60 วัน โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากบ่อเลี้ยงอย่างน้อยบ่อละ 4 จุดกระจายให้
ทั่วบ่อ โดยให้ ได้น�้าหนักรวมอย่างน้อย 0.5 กิโลกรัม
6.2.2 น�าตัวอย่างสัตว์นา�้ บรรจุในถุงพลาสติก และปดผนึกถุง พร้อมติดปายแสดงรายละเอียด
แล้วแช่เย็นในถังบรรจุน�้าแข็งโดยรักษาระดับอุณหภูมิที่ประมาณ 4 องศาเซลเซียส
ไม่ควรให้ตัวอย่างสัมผัสกับน�้าแข็งโดยตรง โดยภาชนะที่ใช้ ในการล�าเลียงตัวอย่าง
ต้องสะอาด แข็งแรง เพื่อปองกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวอย่าง
6.3 การติดปายตัวอย่าง
เพือ่ ปองกันการผิดพลาดของตัวอย่างทีส่ ง่ ตรวจวิเคราะห์ ถุงบรรจุตวั อย่างต้องติดปาย โดยมี
รายละเอียดประกอบด้วย
6.3.1 ล�าดับที่น�าส่งตัวอย่างของแต่ละฟาร์ม
6.3.2 วันเดือนปที่เก็บตัวอย่าง
6.3.3 หน่วยงานที่เก็บตัวอย่าง
6.3.4 ชื่อฟาร์ม
6.3.5 บ่อที่/กระชัง
6.3.6 เลขที่ใบรับรอง
6.3.7 ชนิดสัตว์น�้า
6.3.8 อายุหรือขนาดหรือน�้าหนักสัตว์น�้าที่ท�าการเก็บตัวอย่าง
6.4 บันทึกข้อมูลในใบรับตัวอย่าง (F-AU-33) และใบส่งตัวอย่าง (F-AU-34)
6.5 ล�าเลียงตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยแช่เย็นในถังบรรจุ
น�้าแข็งโดยรักษาระดับอุณหภูมิที่ประมาณ 4 องศาเซลเซียส ในกรณีที่ต้องส่งตัวอย่างนอก
พื้นที่ให้เก็บตัวอย่างในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า –18 องศาเซลเซียส เพื่อรอการส่งตัว
อย่าง โดยมีระยะเวลาการเก็บถึงน�าส่งไม่เกิน 7 วันท�าการ ให้จัดส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
ของกรมประมงที่รับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากสถาบันฯ/ศูนย์ฯ/สถานีฯ ตามตารางแนบใน
ภาคผนวก โดยตัวอย่างต้องใส่ในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม และปดผนึก
6.6 การน�าส่งตัวอย่างต้องปดปายทุกตัวอย่าง และมีใบส่งตัวอย่าง (F-AU-34) แนบมาด้วยทุกครัง้
กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2552
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คูมือวิธีกำรปฏิบัติงำน
วิธีกำรเก็บตัวอยำงสัตว์น�้ำ
ภำคผนวก

ตารางที่ 1 ห้องปฏิบัติการของกรมประมงที่รับตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น�้าจากสถาบันฯ/ศูนย์ฯ/สถานีฯ
ส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงชำยฝง
ล�ำดับ
ที่

152

จังหวัด

1

ตราด

2

จันทบุรี

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
ปราจีนบุรี
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
นครปฐม
ปทุมธานี
เพชรบุรี
ราชบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2552

หนวยงำนที่รับผิดชอบ

หนวยงำน
ตรวจวิเครำะห์กลุม
Oxytetracycline,
Oxolinic acid,
Chloramphenicol

หนวยงำน
ตรวจวิเครำะห์กลุม
Nitrofurans,
Malachite green

หนวยงำน
ตรวจวิเครำะห์กลุม
Fluoroquinolones

สพช.ตราด
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ
ศพช.จันทบุรี
ศพช.ระยอง
สอช.

สพช.ตราด
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ
ศพช.จันทบุรี
ศพช.ระยอง
สอช.

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ
สอช.

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ
ศวก.สมุทรสงคราม

ศพช.ฉะเชิงเทรา

ศพช.ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ

ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ

ศพช.สมุทรสาคร

ศพช.สมุทรสาคร

ศพช.สมุทรสาคร

ศวก.สมุทรสงคราม

ศวก.สมุทรสงคราม

ศวก.สมุทรสงคราม

ศพช.สมุทรสาคร

ศวก.สมุทรสงคราม

ศทส.เพชรบุรี

ศทส.เพชรบุรี

ศพช.สมุทรสาคร

ศวก.สมุทรสงคราม

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์
สพช.จังหวัดชุมพร

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์
สพช.จังหวัดชุมพร

ศพช.สมุทรสาคร
ศพช.สุราษฎร์ธานี

ศพช.สุราษฎร์ธานี
ศพช.สุราษฎร์ธานี

คูมือวิธีกำรปฏิบัติงำน
วิธีกำรเก็บตัวอยำงสัตว์น�้ำ

จังหวัด

หนวยงำนที่รับผิดชอบ

หนวยงำน
ตรวจวิเครำะห์กลุม
Oxytetracycline,
Oxolinic acid,
Chloramphenicol

19

สุราษฎร์ธานี

20

นครศรีธรรมราช

21

สงขลา

22
23
24
25
26
27
28
29
30

พัทลุง
ปัตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

ศพช.สุราษฎร์ธานี
ศพช.นครศรีธรรมราช
ศูนย์ฯ ปากพนัง
ศพช.สงขลา
สสช.
สวช.
สพช.ปัตตานี
ศพช.นราธิวาส
สพช.ระนอง
ศพช.พังงา
ศพช.ภูเก็ต
ศพช.กระบี่
สพช.ตรัง
ศพช.สตูล

ศพช.สุราษฎร์ธานี
ศพช.นครศรีธรรมราช
ศพช.นครศรีธรรมราช
ศพช.สงขลา
สสช.
สวช.
สพช.ปัตตานี
สพช.ปัตตานี
สพช.ระนอง
ศพช.พังงา
ศพช.ภูเก็ต
ศพช.กระบี่
สพช.ตรัง
ศพช.สตูล

ล�ำดับ
ที่
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WI-AU-01
หน้า
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หนวยงำน
ตรวจวิเครำะห์กลุม
Nitrofurans,
Malachite green

ศพช.สุราษฎร์ธานี
ศพช.สุราษฎร์ธานี
ศพช.สงขลา
ศพช.สงขลา
ศพช.สงขลา
ศพช.สงขลา
ศพช.สงขลา
ศพช.สงขลา
ศพช.กระบี่
ศพช.กระบี่
ศพช.กระบี่
ศพช.กระบี่
ศพช.กระบี่
ศพช.กระบี่

หนวยงำน
ตรวจวิเครำะห์กลุม
Fluoroquinolones

ศพช.สุราษฎร์ธานี
ศพช.นครศรีธรรมราช
ศพช.นครศรีธรรมราช
ศพช.สตูล
ศพช.สตูล
ศพช.สตูล
ศพช.สตูล
ศพช.สตูล
ศพช.พังงา
ศพช.พังงา
ศพช.พังงา
ศพช.พังงา
ศพช.นครศรีธรรมราช
ศพช.สตูล

หมายเหตุ : สอช.= สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น�้าชายฝั่ง,
สสช.= สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น�้าชายฝั่ง,
สวช.= สถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง, ศพช.= ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
สพช.= สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งจังหวัด, ศวก.= ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน = ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ศูนย์ฯ ปากพนัง = ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ศทส.= ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น�้า

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2552
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ส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงน�้ำจืด

154

ที่

จังหวัด

หนวยงำนตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง
กลุม Oxytetracycline, Oxolinic acid,
Chloramphenicol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เชียงใหม่
เชียงราย
พะเยา
ล�าปาง
แม่ฮ่องสอน
ล�าพูน
น่าน
แพร่
พิษณุโลก
ตาก
สุโขทัย
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
นครสวรรค์
พิจิตร
ก�าแพงเพชร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด พะเยา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด พะเยา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด พะเยา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด พะเยา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด พะเยา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด พะเยา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด พะเยา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด พะเยา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด พิจิตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด พะเยา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด พิจิตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด พิจิตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด พิจิตร
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด พิจิตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด พิจิตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด พิจิตร

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2552

หนวยงำนตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง
กลุม Nitrofurans, Malachite green

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด

คูมือวิธีกำรปฏิบัติงำน
วิธีกำรเก็บตัวอยำงสัตว์น�้ำ

ที่

จังหวัด

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
34
35
36
37
38
39
40
41

พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี
ปทุมธานี
อ่างทอง
สระบุรี
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
กาญจนบุรี
นครปฐม
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
สมุทรปราการ
นครนายก
สระแก้ว
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
ตราด

หนวยงำนตรวจวิเครำะห์
(กลุม OXY,OXO,Chloram)

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสุพรรณบุรี
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสุพรรณบุรี
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
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หนวยงำนตรวจวิเครำะห์
(กลุม Nitrofurans, Malachite green)

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
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ที่

จังหวัด

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

เลย
หนองคาย
อุดรธานี
หนองบัวล�าภู
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
อุบลราชธานี
อ�านาจเจริญ
ศรีสะเกษ
ยโสธร

กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี (จีเอพี)
ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มกษ. 7401-2552

หนวยงำนตรวจวิเครำะห์
(กลุม OXY,OXO,Chloram)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดอุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดอุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดอุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดอุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดอุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดอุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดอุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดอุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดอุบลราชธานี
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หนวยงำนตรวจวิเครำะห์
(กลุม Nitrofurans, Malachite green)

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี

คูมือวิธีกำรปฏิบัติงำน
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62
65
69
70
71
72
73
74
75
76

สุราษฎร์ธานี
ตรัง
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
สงขลา
สตูล
กรุงเทพมหานคร
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หนวยงำนตรวจวิเครำะห์
(กลุม OXY,OXO,Chloram)

หนวยงำนตรวจวิเครำะห์
(กลุม Nitrofurans, Malachite green)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพัทลุง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพัทลุง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพัทลุง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพัทลุง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพัทลุง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพัทลุง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพัทลุง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพัทลุง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพัทลุง
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดสุพรรณบุรี
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
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ผู้จัดท�ำ
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ผู้ตรวจสอบ

1
……………………………………………………
(นางสาวมณฑิรา ถาวรยุติการต์)
หัวหน้าฝายตรวจประเมิน
………../………../………..
2

……………………………………………………
(นางสาวอัมพุชนี นวลแสง)
ผู้แทนฝายบริหาร
………../………../………..
ผู้อนุมัติ

……………………………………………………
(นางสาวณัฐกานต์ สาลีติด)
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
………../………../………..

……………………………………………………
(นางธนิฏฐา จงพีร์เพียร)
ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
………../………../………..
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วัตถุประสงค์

เพื่อให้การเก็บตัวอย่างน�้าส�าหรับวิเคราะห์คุณภาพน�้าเปนไปในแนวทางเดียวกัน
2.

ผู้ปฏิบัติงำน

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝกหัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3.

ค�ำนิยำม

ความหมายของค�าอื่นๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก�าหนด
4.

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

4.1 ใบรับตัวอย่าง (F-AU-33)
4.2 ใบส่งตัวอย่าง (F-AU-34)
5.

วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.

กระบอกเก็บน�้า
ขวดเก็บตัวอย่าง ขวดแก้ว
ถุงพลาสติก
กล่องโฟม หรือลังพลาสติก
น�้าแข็ง หรือ Ice Pack
ถังตัก

วิธีกำรปฏิบัติงำน

6.1 การสุ่มเลือกจุดเก็บตัวอย่าง
6.1.1 แหล่งน�า้ ทีน่ า� มาใช้เลีย้ งสัตว์นา�้ ให้สมุ่ เก็บตัวอย่างบริเวณทางน�า้ เข้าฟาร์มอย่างน้อย 1
ตัวอย่าง
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6.1.2 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น�้า ให้สุ่มเก็บตัวอย่างน�้าใน บ่อพักน�้า และบ่อบ�าบัดน�้า จ�านวนอย่าง
น้อย 1 ตัวอย่างต่อประเภท กรณีบ่อเลี้ยงให้เก็บตัวอย่าง 10% ของจ�านวนบ่อเลี้ยง
ทั้งหมด ส�าหรับบริเวณที่มีปัญหาการเลี้ยง เช่น บริเวณสัตว์น�้าที่เปนโรค หรือน�้าเสีย
ควรเพิ่มจุดเก็บตัวอย่างให้มากกว่าปกติ กรณีกระชัง/แปลงเลี้ยงสัตว์น�้า ให้สุ่มเก็บ
ตัวอย่างน�้าให้ครอบคลุมพื้นที่ในกระชัง/แปลงเลี้ยงสัตว์น�้า อย่างน้อย 2 จุด
6.1.3 น�้าก่อนปล่อยทิ้งออกนอกฟาร์ม ให้สุ่มเก็บตัวอย่างน�้าบริเวณก่อนออกสู่แหล่งน�้า
ธรรมชาติ จ�านวนอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง
6.2 วิธีการเก็บตัวอย่างน�้า
6.2.1 การเก็บตัวอย่างน�้าในบ่อ/กระชัง/แปลงเลี้ยงสัตว์น�้า ให้เก็บที่ระดับความลึกกลางน�้า
ในการเก็บตัวอย่างน�้าให้หย่อนอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน�้า จนถึงระดับความลึกที่ต้องการ
ทิ้งไว้ประมาณ 15 วินาที แล้วจึงปล่อยลูกตุ้ม
6.2.2 อุณหภูมิ ความเปนกรด-ด่าง (pH) ออกซิเจนละลายในน�้า ความเค็ม และ ความ
โปร่งแสงให้ตรวจวัด ณ ฟาร์ม/กระชัง/แปลงเลี้ยงสัตว์น�้า ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ ให้
เก็บตัวอย่างน�้าใส่ขวดเพื่อน�าไปวิเคราะห์ต่อในห้องปฏิบัติการ ขวดที่ใช้บรรจุตัวอย่าง
ควรล้างด้วยน�้าตัวอย่างที่จะเก็บอย่างน้อย 2 ครั้งก่อนใส่น�้าตัวอย่าง ในกรณีวิเคราะห์
ออกซิเจนละลายในน�้าด้วยวิธีไตเตรท ต้องเก็บตัวอย่างน�้าด้วยขวดบีโอดี และตรึง
ปริมาณออกซิเจนด้วย MnSO4 และ Alkaline KI จนตะกอนนอนก้นจึงละลายด้วย
H2SO4
6.2.3 ใส่ตัวอย่างน�้าในขวดเก็บตัวอย่างแล้วแช่ในกล่องโฟมหรือลังพลาสติกที่มีน�้าแข็งก่อน
น�าส่งห้องปฏิบัติการ
6.2.4 จดรายละเอียดต่างๆ เช่น วัน เดือน ป และเวลาการเก็บตัวอย่าง บ่อ/จุดเก็บตัวอย่าง
ระดับความลึกของน�า้ ทีเ่ ก็บตัวอย่าง สภาพดินฟาอากาศ ผูเ้ ก็บตัวอย่างน�า้ เปนต้น ใน
ใบรับตัวอย่าง (F-AU-33) และใบส่งตัวอย่าง (F-AU-34)
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6.3 การเก็บรักษาตัวอย่างน�้าเพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
พำรำมิเตอร์

ภำชนะบรรจุ

วิธีกำรเก็บรักษำ

ระยะเวลำเก็บรักษำสูงสุด

ความเปนด่าง
บีโอดี
ออกซิเจนละลายในน�้า (ไตเตรท)
ไนโตรเจน
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน
ไนไตรท์-ไนโตรเจน
ไนเตรต
ความเปนกรด-ด่าง
ฟอสเฟต
ความเค็ม
ตะกอนแขวนลอย

ขวดแก้วหรือพลาสติก
ขวดบีโอดี

1
1

24 ชม.
เร็วที่สุด

ขวดแก้วหรือพลาสติก
ขวดแก้วหรือพลาสติก
ขวดแก้วหรือพลาสติก
ขวดแก้ว หรือพลาสติก
ขวดแก้วหรือพลาสติก
ขวดแก้ว หรือพลาสติก
ขวดแก้ว หรือพลาสติก
ขวดแก้ว หรือพลาสติก

1
1
1
1

24 ชม.
24 ชม.
24 ชม.
24 ชม.

1
1
1

เร็วที่สุด
เร็วที่สุด
24 ชม.

หมายเหตุ : 1 = แช่เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และเก็บไว้ในที่มืด
2 = เติม MnSO4 และ Alkaline KI, ละลายตะกอนด้วย H2SO4
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