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กรมประมง – สมาคมอาหารแช่เยอืกแข็งไทย  
แถลงข่าว “ข้อเท็จจริงการตรวจพบสารตกค้างของสินค้ากุ้งไทยในสหรัฐฯ” 

 

เม่ือวนัองัคารท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน ้ า ดร.อดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรม
ประมง และ ดร.พจน์  อร่ามวฒันานนท ์ นายกสมาคมอาหารแช่เยอืกแขง็ไทย  จดัแถลงข่าวกรณีท่ีมีข่าวการท่ีสินคา้
กุง้ไทย ถูกสหรัฐอเมริกา ปฏิเสธการน าเขา้ในช่วงเดือนมกราคม ถึง 5 รายการ ดว้ยเหตุท่ีวา่มีตรวจพบสารไนโตรฟูราน 
(Nitrofurans) ปนเป้ือนนั้น 

 

นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง เปิดเผยวา่  กรณีปัญหาสินคา้กุ ้งไทยถูกปฏิเสธการน าเขา้จาก
สหรัฐอเมริกานั้น ขณะน้ีสหรัฐอเมริกาไม่ได้แจง้ให้ประเทศไทยด าเนินการใดๆ เน่ืองจากหลกัเกณฑ์การ
น าเขา้สินคา้ประมงของสหรัฐอเมริกา จะมีระบบการควบคุมมาตรฐานโรงงานแปรรูป ท่ีด าเนินการโดย
หน่วยงาน The United States Food and Drug Administration (USFDA) ของสหรัฐอเมริกาเอง ไม่ไดม้อบหมายให้
หน่วยงานราชการของประเทศผูส่้งออกท าหน้าท่ีก ากับดูแลแทน ดังนั้น โรงงานท่ีประสงค์จะส่งสินค้าไปยงั
สหรัฐอเมริกาตอ้งจดทะเบียนและจดัท าระบบการควบคุมความปลอดภยัในการผลิตอาหารตามระบบ Hazards 
Analysis and Critical Control Point (HACCP) หลงัจากนั้น หน่วยงาน USFDA จะจดัส่งเจา้หนา้ท่ีมาตรวจโรงงาน 
หากผลการตรวจฯ ผา่นมาตรฐาน โรงงานก็สามารถส่งสินคา้ไปจ าหน่ายยงัสหรัฐอเมริกาได ้โดยไม่ตอ้งมีใบรับรอง
สุขอนามยั (Health Certificate) จากหน่วยงานราชการของประเทศผูส่้งออกก ากบัไป  

 

กรมประมงในฐานะหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลคุณภาพและมาตรฐานสินคา้สัตวน์ ้ าส่งออก ก็ไม่ไดน่ิ้ง
นอนใจ ไดมี้การตรวจสอบหาสาเหตุขอ้เทจ็จริง ซ่ึงพบวา่ผูน้ าเขา้ของบริษทัณรงคซี์ฟูด จ ากดั ไดแ้จง้ขอกลบัเขา้มาสู่
มาตรการตรวจสอบตามปกติ และอยู่ในระหวา่งการพิจารณาด าเนินการของ USFDA หลงัจากเคยถูกปฏิเสธการ
น าเขา้ไป 1 รายการ เม่ือปี 2559 ซ่ึงตามมาตรการของสหรัฐอเมริกาก าหนดให้ตอ้งตรวจสอบสินคา้จ านวน 5 รุ่น
อยา่งต่อเน่ือง หากไม่พบปัญหาก็จะกลบัเขา้สู่ระบบการตรวจสอบตามปกติ ทั้งน้ี สินคา้ของบริษทัฯ ไดผ้า่นการสุ่ม
ตรวจ จ านวน 11 รุ่น ติดต่อกนัแลว้  

ส าหรับสินคา้ท่ีเป็นปัญหาทั้ง 5 รุ่นนั้น มิไดรั้บการตรวจสอบว่าพบสารตกคา้งไนโตรฟูรานแต่อย่างใด 
แต่เป็นการปฏิเสธการน าเขา้ เน่ืองจากสินคา้กุง้ทั้ง 5 รุ่น เป็นสินคา้ตวัอยา่งส่งให้กบัลูกคา้ในสหรัฐอเมริกาทดสอบ
ก่อนมีค าสั่งซ้ือ และ USFDA อยูร่ะหวา่งการพิจาณาปรับสถานะการตรวจสอบเขา้สู่มาตรการตรวจสอบตามปกติ  
ท าใหสิ้นคา้ดงักล่าวยงัอยูใ่นมาตรการเฝ้าระวงัซ่ึงจะตอ้งถูกกกักนัเพื่อตรวจวิเคราะห์ตามมาตรการท่ีสหรัฐอเมริกา
ก าหนด แต่ดว้ยเหตุผลท่ีผูน้ าเขา้จะตอ้งรับผดิชอบค่าตรวจวิเคราะห์และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเก็บสินคา้เอง 
ดงันั้น ผูน้  าเขา้สหรัฐอเมริกาไม่ตอ้งการรับภาระค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนกบัสินคา้ดงักล่าว จึงไดแ้จง้ขอท าลายสินคา้กุง้
ทั้ง 5 รายการ  

/อยา่งไรก็ตาม... 
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อยา่งไรก็ตามขอ้ปฏิบติัของสหรัฐอเมริกาเม่ือมีการท าลายสินคา้หรือปฏิเสธการน าเขา้ เจา้หนา้ท่ีตอ้งระบุ
สาเหตุของการท าลายสินคา้หรือปฏิเสธการน าเขา้ และประกาศเป็น Import Alert ดงันั้น สินคา้คา้กุง้แช่เยือกแข็งทั้ง 
5 รุ่นของบริษทัฯ จึงถูกประกาศวา่ถูกปฏิเสธการน าเขา้ เน่ืองจากตรวจพบไนโตรฟูราน ตามท่ีเคยมีประวติัในรุ่นปี 
2559 ไปโดยปริยาย 

 

ทั้งน้ี กรมประมงมัน่ใจในระดบัหน่ึงวา่สินคา้กุง้ของไทยนั้นมีมาตรฐานคุณภาพอาหารปลอดภยั เพราะเรา
มีกระบวนควบคุมสินคา้สัตวน์ ้ าส่งออกตลอดสายการผลิต ไดแ้ก่ มาตรฐานการปฏิบติัทางการประมงท่ีดีส าหรับ
ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า (GAP)  มาตรฐานการผลิตผลิตภณัฑ์สัตวฯ์ส าหรับโรงงานแปรรูป และ มาตรฐานสินคา้
เกษตรและอาหาร (มกษ.) ของกุง้แช่เยอืกแขง็ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารด าเนินการควบคุมของกรมประมง ดงัน้ี 

 

1. การควบคุมฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
    1.1 กรณีตรวจพบวา่ฟาร์มมีการใชย้าและสารเคมีตอ้งหา้มท่ีผดิกฎหมาย  
           1.1.1 ผูป้ระกอบกิจการตอ้งระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 30,000 – 300,000 บาท ตามมาตรา 150 แห่งพระราช

ก าหนดการประมง พ.ศ.2558  
           1.1.2 กรมประมงจะยกเลิกการรับรองมาตรฐานการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีดี (GAP) ของฟาร์ม อีกทั้ง 

การกลบัเขา้สู่การรับรอง GAP ฟาร์มจะถูกตรวจติดตามอยา่งเขม้งวด 
           1.1.3 กรมประมงแจง้ให้โรงงานผูผ้ลิตสินคา้ไม่รับซ้ือสัตวน์ ้าจากฟาร์มท่ีถูกยกเลิกการรับรองมาผลิต 
    1.2 เม่ือปี 2559 กรมประมงจดัท าแผนการสุ่มตรวจการจ าหน่ายสารเคมีและปัจจยัการผลิตตอ้งห้ามใน

ร้านคา้ และสุ่มตรวจการใชส้ารเคมีและปัจจยัการผลิตตอ้งห้ามในฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เพื่อเป็นการป้องปรามมิ
ให้เกิดปัญหาการใช้ยาและสารเคมีต้องห้ามท่ีผิดกฎหมาย  หากพบการลักลอบการจ าหน่าย กรมประมงจะ
ด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และ
พระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510 หากพบใชใ้นฟาร์ม กรมประมงจะยกเลิกการรับรอง GAP ของฟาร์ม 

 2. การควบคุมโรงงาน (กรณีพบการปนเป้ือนยาและสารเคมีตอ้งหา้มท่ีผดิกฎหมายในผลิตภณัฑ)์ 
     2.1 กรมประมงจะแจง้โรงงานให้สืบหาสาเหตุและท่ีมาของปัญหา และจดัท าแผนการแก้ไขปัญหา 

รวมถึงแผนการป้องกนัการเกิดปัญหาในอนาคต โดยจะเขา้ไปตรวจประเมินประสิทธิภาพการแกไ้ขปัญหาและ
ควบคุมมาตรฐานการผลิตของโรงงาน 

     2.2 หากพบวา่โรงงานไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กรมประมงจะระงบัการส่งออก
สินคา้ของโรงงานเป็นการชัว่คราวจนกว่าโรงงานจะสามารถปรับปรุงระบบการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ หาก
พบวา่โรงงานไม่สามารถควบคุมหรือรักษามาตรฐานในการผลิตได ้กรมประมงจะถอนโรงงานออกจากการรับรอง 

     2.3 หากแผนการแกไ้ขของโรงงานมีประสิทธิภาพ กรมประมงจะเพิ่มความถ่ีในการเขา้ตรวจติดตาม
มาตรฐานการผลิตและสุ่มตวัอยา่งสินคา้เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือนของยาและสารเคมีตอ้งห้ามท่ีผิดกฎหมาย
ตามระยะเวลาท่ีเห็นวา่เหมาะสม 

 
/อีกทั้ง... 
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อีกทั้ง ท่ีผา่นมายงัมีความร่วมมือระหวา่งภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามนโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย  สาริกลัยะ) ท่ีมุ่งหมายให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
เกษตรกรในการขบัเคล่ือนการด าเนินการดา้นการเกษตรเป็นส าคญั  อาทิ จดัประชุมหารือร่วมกนักบัสมาคมอาหาร
แช่เยือกแข็งและสมาพนัธ์เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงกุง้ไทย เพื่อก าหนดแนวทางในการควบคุมการใช้ยาและสารเคมี
ตอ้งห้ามท่ีผิดกฎหมาย และก าหนดให้โรงงานตอ้งรับซ้ือวตัถุดิบสัตวน์ ้ าจากฟาร์มท่ีข้ึนทะเบียนและได้รับการ
รับรองเท่านั้น พร้อมกนัน้ี ยงัช่วยกนัประชาสัมพนัธ์ให้โรงงานแปรรูปสัตวน์ ้ าเขม้งวดในการควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภยัของสินคา้สัตวน์ ้ าก่อนส่งออก และย  ้าเตือนเกษตรกรเพิ่มความเขม้งวดในการปฏิบติัตามมาตรฐาน 
GAP และการหา้มใชย้าและสารเคมีตอ้งหา้มในฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า พร้อมทั้งแจง้ถึงมาตรการลงโทษตาม พ.ร.ก.
การประมง ฉบบัใหม่ดว้ย 

 

นอกจากน้ี ตั้งแต่เดือนมกราคมท่ีผา่นมา กรมประมงร่วมกบัสมาพนัธ์เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงกุง้ไทย ไดจ้ดัท า
โครงการซักซ้อมความเขา้ใจให้แก่ผูค้า้ปัจจยัการผลิตและเกษตรกร ถึงแนวทางในการใช้สารเคมีในการเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ า โดยก าหนดให้เกษตรกรจดัท าบนัทึกแหล่งท่ีมาและการใช้สารเคมีและปัจจยัการผลิต เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัไดก้รณีตรวจพบปัญหาดว้ย  

 

ด้าน ดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เน่ืองจาก
สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกกุง้ไทย สูงเป็นอนัดบั 1 โดยมีสัดส่วนการส่งออกสูงถึงร้อยละ 45 และรองลงมา 
ไดแ้ก่ ตลาดญ่ีปุ่น ร้อยละ 22 และสหภาพยุโรป ร้อยละ 15 กรณีท่ีเกิดข้ึนยอ่มส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์สินคา้กุง้
ไทยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้  

 

ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาทางสมาคมฯ มีมาตรการให้โรงงานแปรรูปสัตว์น ้ าท่ีเป็นสมาชิกสมาคมเข้มงวดในการ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภยัของสัตวน์ ้ าท่ีรับเขา้มาผลิต โดยจะมีการตรวจวิเคราะห์สารปฏิชีวนะก่อนรับซ้ือ
วตัถุดิบอยูแ่ลว้ และมีการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตดว้ย  

 

ดังนั้น จึงเช่ือมัน่ว่าจากมาตรการท่ีเข้มงวดของการด าเนินการดังกล่าว ประกอบกับระบบตรวจสอบ
มาตรฐานสินคา้ของกรมประมงท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ีเช่ือถือของประเทศคู่คา้ จะยงัคงสามารถการันตีคุณภาพสินคา้
ประมงของไทยให้เป็นท่ีมัน่ใจของผูบ้ริโภคได้ จึงขอฝากพี่น้องส่ือมวลชนให้ช่วยกนัประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าว
ดงักล่าวไปยงัทุกช่องทาง เพื่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของสินคา้ประมงไทย 

 
 

 
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ กรมประมง  

21 กุมภาพนัธ์ 2560 
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ขั้นตอนการนําเข้าของสหรัฐอเมริกา

Register with U.S. FDA

โรงงานผลติหรือบรรจุอาหารสําหรับมนุษย์บริโภคต้องจดทะเบยีนกบั U.S.FDA 

และจัดทาํระบบการควบคุมความปลอดภยัตามระบบ HACCP

U.S.FDA 

สุ่มตรวจตามแผนการตรวจปกติ

ผู้ส่งออกส่งสินค้าเข้าสหรัฐอเมริกา



กรณสิีนค้าถูกปฏเิสธการนําเข้า 1 คร้ัง

สินค้าทีนํ่าเข้าจะถูกกกักนัเพ่ือตรวจคุณภาพ

สินค้าผ่านมาตรฐาน 5 รุ่นตดิต่อกนั 

ผู้นําเข้าของสหรัฐฯ จึงจะสามารถย่ืนขอกลบัเข้าสู่ระบบการตรวจสอบ

แบบปกติ

U.S. FDA จะสุ่มสินค้าอย่างน้อย 5 รุ่นตดิต่อกนั



รายการสินค้าของบริษทัฯทีส่่งออกสหรัฐ

ภายหลงัรุ่นทีถู่กปฏิเสธการนําเข้าเม่ือเมษายน 2559

ETD ETA Products Status Importer Port

2nd May 2016 3rd June Raw Headless Easy Peeled Release Pacific Seafood Oakland

11th May 2016 12th June Cooked PDTO Release National Fish Worchester

18th May 2016 19th June Raw Headless Easy peeled Release National Fish Worchester

25th May 2016 25th June Raw Headless Easy peeled Release National Fish Worchester

30th June 2016 30th July Raw Headless Easy Peeled Release Pacific Seafood Seattle

14th July 2016 15th August Cooked PDTO Release National Fish Worchester

28th August 2016 28th September Cooked PDTO Release Pacific Seafood L.A.

7th September 2016 9th October Cooked PDTO Release Pacific Seafood L.A.

18th September 2016 19th October Cooked PDTO Release Pacific Seafood L.A.

8th November 2016 9th December 2016 Cooked PD Release National Fish Worchester

15th January 2017 15th February 2017 Raw Headless Easy peeled Release Pacific Seafood Oakland

จาํนวน 11 รุ่น โดยทุกรุ่นผ่านการพจิารณาให้นําเข้า



สินค้าทีถู่กปฏิเสธการนําเข้าในเดือนมกราคม 2560

จาํนวน 5 รายการ

ETD ETA Products Status Importer Port

7th December 
2016

8th December 
2016 Marinated Shrimp 7.5kg

Rejected National 
Fish

Air Freight 
Boston Airport

Parmesan Garlic Shrimp 5.4kg

ประกาศปฎเิสธการนําเข้าเม่ือวนัที ่4 มกราคม 2560 จํานวน 2 รายการ

ETD ETA Products Status Importer Port

7th December 
2016

22nd December 
2016

Shanghai Shrimp Noodle 
4.08kg

Rejected National 
Fish

Air Freight 
Boston AirportScampi BBQ Shrimp 2.04kg

Shrimp Pasta 0.87kg 

ประกาศปฎเิสธการนําเข้าเม่ือวนัที ่25 มกราคม 2560 จํานวน 3 รายการ



รายงานผลการปฏิเสธการนําเข้า

วนัที ่4 มกราคม 2560      (2 รายการ)



รายงานผลการปฏิเสธการนําเข้า

วนัที ่25 มกราคม 2560      (3 รายการ)



ข้อเทจ็จริง

บริษัท ณรงค์ซีฟูด จํากดั อยู่ระหว่างการพจิารณาจาก USFDA เพ่ือกลบัเข้าสู่

มาตรการตรวจสอบตามปกต ิทาํให้ตวัอย่างสินค้าทีนํ่าเข้าอยู่ในมาตรการเฝ้าระวัง 

สินค้าต้องถูกกกักนัและตรวจวเิคราะห์ 

เน่ืองจากสินค้าทีนํ่าเข้าเป็นสินค้าตวัอย่าง ไม่มมูีลค่าทางการค้า ผู้นําเข้าของ

สหรัฐอเมริกาไม่ต้องการรับภาระค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ จึงแจ้งขอทาํลายสินค้า โดยที่

USFDA ไม่ได้มกีารสุ่มตวัอย่างเพ่ือตรวจวเิคราะห์ 

ด้วยข้อปฏิบัตขิอง USFDA เม่ือมกีารทาํลายสินค้าหรือปฏิเสธการนําเข้า ต้องระบุ

สาเหตุและประกาศใน Import Alert  ดงัน้ัน ตวัอย่างสินค้าตัวอย่างทั้ง 5 รุ่นของ

บริษัทฯ จึงถูกประกาศปฏิเสธการนําเข้าเน่ืองจากปัญหาไนโตรฟูราน (Nitrofurans)

ตามทีเ่ป็นประเดน็ตรวจพบในเดือนเมษายน 2559



การควบคุมคุณภาพของสินค้าส่งออก

 การควบคุมฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์นํา้

 ทางการควบคุมโรงงานแปรรูปสัตว์นํา้

 ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง



แนวทางการควบคุมฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

ฟาร์มทีม่กีารใช้ยาและสารเคมีต้องห้ามทีผ่ดิกฎหมาย 
- ระวางโทษปรับตั้งแต่ 30,000 ถึง 300,000 บาท ตามพรก.การประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 150

- ถูกยกเลกิการรับรองมาตรฐาน GAP

- แจ้งให้โรงงานผู้ผลติสินค้าไม่รับซ้ือสัตว์นํา้จากฟาร์มทีถู่กยกเลกิการรับรองมาผลติ 

มาตรการการป้องปราม 

กรมประมงจัดทาํแผนการสุ่มตรวจการจําหน่ายสารเคมแีละปัจจัยการผลติต้องห้ามในร้านค้า และ

สุ่มตรวจการใช้สารเคมแีละปัจจัยการผลติต้องห้ามในฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

-พบการลกัลอบจําหน่าย  >> ดาํเนินคดตีามพรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ. 2558 และ

พรบ.ยา พ.ศ. 2510

-พบการใช้ในฟาร์ม >>  ยกเลกิการรับรอง GAP



แนวทางการควบคุมโรงงานแปรรูปสัตว์นํา้

กรณพีบการปนเป้ือนยาและสารเคมีต้องห้ามทีผ่ดิกฎหมายในผลติภัณฑ์ 

 โรงงานสืบหาสาเหตุและทีม่าของปัญหา จัดทาํแผนการแก้ไขปัญหาและการ
ป้องกนัการเกดิปัญหาในอนาคต

 ระงบัการส่งออกสินค้าของโรงงานเป็นการช่ัวคราว หากโรงงานไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

กรณีโรงงานไม่สามารถควบคุมหรือรักษามาตรฐานในการผลติได้ จะเพกิถอน
รายช่ือโรงงานออกจากการรับรอง

 เพิม่ความถี่ในการเข้าตรวจตดิตามมาตรฐานการผลติและสุ่มตัวอย่างสินค้าเพ่ือ
ตรวจวเิคราะห์การปนเป้ือนของยาและสารเคมีต้องห้ามที่ผดิกฎหมาย



ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย มีมาตรการใหโ้รงงานแปรรูปสตัวน์ํ้ าท่ีเป็นสมาชิกสมาคม เขม้งวด
ในการควบคุมคุณภาพของสตัวน์ํ้ าท่ีรับเขา้มาผลิต โดยเฉพาะการตรวจวเิคราะห์สารปฏิชีวนะก่อน
รับซ้ือวตัถุดิบ 

สมาพนัธ์เกษตรกรผู้เพาะเลีย้งกุ้งไทยร่วมมือกบักรมประมง 

*ประชาสมัพนัธ์เกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อย ํ้าเตือนใหเ้กษตรกรเพิ่มความเขม้งวดในการปฏิบติั
ตามมาตรฐาน GAP และหา้มใชย้าและสารเคมีตอ้งหา้ม 

*จดัทาํโครงการซกัซอ้มความเขา้ใจใหแ้ก่ผูค้า้ปัจจยัการผลิตและเกษตรกร เก่ียวกบัแนวทางการ
ใชส้ารเคมีในการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า และการจดัทาํบนัทึกแหล่งท่ีมาและการใชส้ารเคมีและ
ปัจจยัการผลิต เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ซ่ึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 
2560 ท่ีผา่นมา

จัดการประชุมหารือร่วมระหวา่งกรมประมง สมาพนัธ์เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงกุง้ไทย และสมาคม
อาหารแช่เยอืกแขง็ไทย เพื่อกาํหนดมาตรการเขม้งวดในการควบคุมการใชย้าและสารเคมีตอ้งหา้ม
และกาํหนดใหโ้รงงานตอ้งรับซ้ือวตัถุดิบสตัวน์ํ้ าจากฟาร์มท่ีข้ึนทะเบียนและไดรั้บการรับรอง 
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