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ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบตั ิการ
พ.ศ. 2561
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดขั้นตอนการส่ งตัว อย่ างเพื่ อ ตรวจวิเ คราะห์ ยัง ห้อ งปฏิบัติการ
เพื่อประกอบการตรวจติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้าและออกใบรับรองสุขอนามัยจากกรมประมง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และที่แ ก้ไ ขเพิ่มเติม กรมประมงจึงออกระเบียบกรมประมงเกี่ยวกับการส่งตัวอย่าง
เพื่อตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์
ยังห้องปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
(1) “ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร” หมายความว่ า ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย น
ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
พ.ศ. 2561
(2) “การสุ่มตัวอย่าง” หมายความว่า การสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
โดยกรมประมงจะกาหนดความถี่ในการสุ่มตัวอย่างของโรงงาน รวมถึงจะกาหนดการสุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม
จากความถี่ปกติ ในกรณีที่ปรากฏว่าชนิดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสุ่มตรวจติดตามคุณภาพไม่ครอบคลุม
ถึงชนิดผลิตภัณฑ์ที่มีการขอใบรับรองสุขอนามัย
(3) “โรงงาน” หมายความว่า โรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมประมง
(4) “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานราชการสังกัดกรมประมงผู้ได้รับ
มอบหมายจากผู้อานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้กองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมงเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
การยื่นคาขอรับบริการการสุม่ ตัวอย่าง
ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะขอรับบริการการสุ่มตัวอย่าง ให้ยื่นคาขอรับบริก ารการสุ่มตัวอย่าง
ตามแบบ กปม./กตส. 2 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมรายการสินค้าคงคลังต่อหน่วยงานของกรมประมง
ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ ดังนี้

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๖ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(1) โรงงานที่มีสถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม
ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ให้ติดต่อศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
สมุทรสาคร ที่ตั้ง 127 หมู่ 8 ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
(2) โรงงานที่มีสถานที่ประกอบการตัง้ อยู่ในเขตภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต ให้ติดต่อศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
สุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง 20/62 หมู่ 7 ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
(3) โรงงานที่มีสถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง สงขลา
ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้ติดต่อศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา
ที่ตั้ง 79/2 ถนนวิเชียรชม ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
(4) โรงงานที่มีสถานที่ประกอบการตั้งอยู่นอกจากเขตพื้ นที่ตาม (1) - (3) ให้ติดต่อกลุ่ม
รับรองคุณภาพสินค้าประมง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง อาคารปรีดา กรรณสูต
เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ข้อ 6 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคาขอตามข้อ 5 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายการผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
ที่ต้องการสุ่มตัวอย่างและรายการวิเคราะห์ให้โรงงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 7 ให้โรงงานตรวจสอบรายการวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สั ต ว์ น้ าทั้ ง ทางเคมี แ ละจุ ลิ น ทรี ย์ ไ ด้ จ าก http://www.fisheries.go.th/quality/standard.php
และเลือกห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมประมง ทางเว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/quality
โดยตรวจสอบค่ า LOQ (Limit of Quantification) และค่ า LOD (Limit of Detection)
ของรายการทดสอบให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพทางเคมี แล้วแจ้งรายชื่อห้องปฏิบัติการที่โรงงานเลือก
พร้อมรายการวิเคราะห์ตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนกาหนดวันสุ่มตัวอย่าง
หมวด 2
การสุ่มตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
ข้อ 8 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับรายชื่อห้องปฏิบัติการจากโรงงานตามข้อ 7 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่
เป็นผู้สุ่มตัวอย่างตามแผนการสุ่มตัวอย่างของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง
ในกรณีที่โรงงานส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์รายการเดียวกันไปตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการ
มากกว่าหนึ่งแห่ง เนื่องจากห้องปฏิบัติการแห่งเดียวไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ครอบคลุมทุกรายการ
วิเคราะห์ที่กรมประมงกาหนด เจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อส่งให้แต่ละห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ต่อไป
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หมวด 3
การส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์
ข้อ 9 ให้โรงงานส่งตัวอย่างที่ดาเนินการสุ่มตัวอย่างโดยเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารนาส่ง
ตัวอย่างห้องปฏิบัติการ (F-SP-01) ท้ายระเบียบนี้ ให้ห้องปฏิบัติการ ภายในระยะเวลาหนึ่งวันทาการ
นับจากวันที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งสาเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ในวันที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง
เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ รับส าเนาเอกสารนาส่ งตัว อย่ า งห้ องปฏิ บั ติก าร (F-SP-01) จากโรงงาน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการกาหนดและบันทึกหมายเลขตัวอย่างในเอกสารนาส่งตัวอย่าง
ห้ องปฏิบัติการ (F-SP-01) และให้จัดส่งสาเนาเอกสารดังกล่าวให้ห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลา
สองวันทาการนับจากวันที่ได้รับเอกสารจากโรงงาน
หมวด 4
การจัดส่งสาเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ข้อ 10 ให้ โ รงงานแจ้งให้ ห้ องปฏิบัติการจัด ส่งสาเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่ระบุ
หมายเลขลาดับตัวอย่างแต่ละรายการ ตามที่ระบุในเอกสารนาส่งตัวอย่างห้องปฏิบัตกิ าร (F-SP-01) ต่อ
หน่วยงานของกรมประมงที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ตามข้อ 5 ทุกตัวอย่าง ภายในระยะเวลา
สามวันหลังจากรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง
คําขอรับบริการสุ่มตัวอย่าง

กปม./กตส 2

เลขที่คําร้อง
ชื่อโรงงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์

วันที่ยื่น
เลขทะเบียน

ผู้ยื่นคําขอ
สังกัด

โทรสาร

รายการตัวอย่างมี ดังนี้

ชื่อ /รายละเอียด สินค้า

1. ขอวิเคราะห์เพิ่มเติมดังนี้
2. ตัวอย่างที่ขอรับบริการ
3. ส่งตัวอย่างตรวจ

สําหรับโรงงาน
รหัสสินค้าของ
โรงงาน

ขนาดบรรจุ

ประเทศ

จํานวนส่งออก

สําหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง
วันที่ผลิต
จํานวนสุ่ม
หมายเหตุ

รายการที่ .......................... วิเคราะห์เพิ่มเติม ..................................................................................................................................
รายการที่ .......................... วิเคราะห์เพิ่มเติม ..................................................................................................................................
 ไม่ขอรับคืน
 ขอรับคืน ภายใน 3 วัน หลังการส่งตัวอย่าง
 ห้องปฏิบัตกิ ารกรมประมง
 ห้องปฏิบัตกิ าร .....................................................................................................
หมายเหตุ .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

(ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว)

เจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่าง ............................................
วันที่ .....................................................................
(ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว)

เจ้าหน้าที่โรงงาน ..................................................
วันที่ .....................................................................

สําหรับเจ้าหน้าที่จัดการตัวอย่าง
สภาพตัวอย่าง
 ปกติ
 ไม่ปกติ ...................................................................................................................................................................................................
การบรรจุ
………… กระป๋อง
………… Pouch
………. ขวดแก้ว
………… ขวดพลาสติก
………… ถุงพลาสติก
……… กล่องพลาสติก
(ใส่ลําดับที่)
………… กล่องกระดาษ ………… ถ้วยพลาสติก ……..… กระปุกพลาสติก ………… แกลลอน
………… ขวดอลูมิเนียม
……… อื่นๆ .........................
สภาพการเก็บรักษา  แช่แข็ง (Frozen)
 แช่เย็น (Chill)
 อุณหภูมิห้อง (Ambient)

(รับตัวอย่างเรี ยบร้อยแล้ว)

เจ้าหน้าที่จดั การตัวอย่าง
...............................................
วันที่ .......................................

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง
เอกสารนําส่งตัวอย่างห้องปฏิบตั กิ าร

F-SP-01

ชื่อโรงงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์

หมายเลขโรงงาน
โทรสาร
สําหรับเจ้าหน้าที่โรงงาน

ลําดับ
ตัวอย่าง

ชื่อ /รายละเอียด สินค้า

สําหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง

รหัสสินค้า
โรงงาน

ขนาดบรรจุ

จํานวน
ตัวอย่างส่ง
ตรวจ

เลขตัวอย่าง

หมายเหตุ

ชื่อห้องปฏิบัติการ ..............................................................................................
วันที่สุ่มตัวอย่าง ............................................................

วันที่นําส่งตัวอย่าง .............................................................................................

(ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว)
เจ้าหน้าที่โรงงาน ..................................................
(.....................................................................)

(ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว)
เจ้าหน้าที่โรงงาน ..................................................
(.....................................................................)

(ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว)
เจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่าง ............................................
(.....................................................................)

(ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ........................................
(.....................................................................)

