การรับรองมใฅรฐานฟไร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า โดยหน่วยรับรอง กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง (กมป.)
โดย
อุบลรัตน์ สุน ทรรัตน์ มณฑิรา ถาวรยุต ิการต์ นภสร จันทกานนท์ และ ณัชชา เฮงเจริญ
การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์'นํ้า เป็นการรับรองระบบงาน หรือ System Certification ประเภทหน์ง
ชื้งด้องมีการตรวจประเมิน ระบบการผลิต การรับรองจะครอบคลุมกระบวนการผลิตในฟาร์ม ผลผลิต และผลิตภัณ ฑ์
ด้วย การรับรองจึงมีความสำคัญ เนื่องจากทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสิน ค้า ว่าสินค้าและระบบการผลิตสินค้านั้นมี
คุณ ภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย
องค์ประกอบสำคัญ ของการรับรองได้แก่ มาตรฐานฟาร์มที่ให้การรับรอง หรือ Standard หน่วยรับรอง หรือ
Certification Body และหน่วยตรวจสอบหน่วยรับรอง หรือ Accreditation Body ชื่งเดิม ได้แก่ ศูนย์พัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์'นํ้า (ศรฟ.) เป็นหน่วยงานที่กรมประมงจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 คุมภาพันธ์ 2553 ให้มี
หน้าที่รับ ผิดชอบการให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัต ร์น ั้าแก่เกษตรกร หรือนัยหนื่งทำหน้าที่เป็น
“หน่วยรับรอง” ที่มีการบริหารจัดการตามระบบมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคว่าผลิตผลสัตว์'นํ้าที่
ผ่านการรับรองมีระบบการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน มีคุณ ภาพและความปลอดภัย รวมถึงเพื่มขีดความสามารถการ
แข่งขันในตลาดสากล ศรฟ. ได้นำแนวทางการดำเนิน งาน ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 651 ชื่งเป็นมาตรฐานที่
หน่วยรับรองผลิตภัณ ฑ์ควรปฎิบํติ มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ และได้รับการรับรองระบบงานจากสำนักงานมาตรฐาน
สิน ค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2555 ชื่งเป็นการยืน ยันถึงกระบวนการรับ รองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัต ว์น ั้าที่เป็น ไปตามหลักการสากล ดังนั้นฟาร์ม
ที่ผ่านการรับรองโดย ศรฟ. สามารถแสดงให้ผู้บ ริโภคหรือผู้ชื้อ เชื่อมั่น ว่าฟาร์ม มีการปฎิป ติท ี่เป็น ไปตามมาตรฐานและ
ผลิตผลจากฟาร์มมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง
ในปี 2557 กรมประมงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร และเล็งเห็น ความสำคัญ ด้านมาตรฐานและการรับรองที่มี
ความสำคัญ มากชื้น ในระบบเศรษฐกิจโลก และจัดตั้งกองพัฒ นาระบบมาตรฐานสิน ค้าประมง หรือ กมป. เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2557 และให้การดำเนินงานของหน่วยรับรอง ศรฟ. อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้ดำเนินการด้านการรับรอง
ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65/17065 ในการให้บ ริการรับ รองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัต ว์น ั้าชื้ง
ป็จจุบัน เปิดขอบข่ายให้การรับ รองสำหรับ 2 กลุ่มสัตว์'นํ้า คือ กุ้งทะเล และปลานิล ตามมาตรฐาน GAP และ CoC ได้แก่
1 ISO/IEC Guide 65 สือ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ชํ่งข้คทำโดยคณะกรรมการด้านตรวจสอบและรับรอง (ISO Committee on
Conformity Assessment; CASCO) ขององด้กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ภายได้คณะกรรมการสากลด้านไฟา'เาและอิเลีกทรอนิกส
(International Electro technical Commission; IEC) ประกาศไข้เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.!996 และประกาศเป็นมาตรฐาน มอก. 5065-2540 ของประเทศไทย เมอปี
พ.ศ.2540

1. มาตรฐานกรมประมง การปฎิปติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์'นาที่ดี หรือ GAP กรมประมง สำหรับฟาร์ม
เพาะพันธุและอนุบาลกุ้งทะเล และสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
2. มาตรฐานกรมประมง การปฎิปติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์'นํ้าที่ดี หรือ GAP กรมประมง สำหรับฟาร์ม
เพาะพันธุและอนุบาลปลานิล และสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลานิล
3. มาตรฐานกรมประมง โค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ CoC สำหรับฟาร์มเพาะพันธุ และอนุบาล
กุ้งทะเล และสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
4. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฎิปติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ใ!าที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557)
5. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฎิปติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี สำหรับฟาร์มเพาะพันธุและอนุบาลลูกกุ้ง
ทะเล (มกษ.7422-2553)
6. มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฎิป้ติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น ํ้าที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงปลานิล (มกษ.7405-2553)
ส่วนมาตรฐานและขอบขำยสัตว์นํ้าชนิดอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ยังอยู่ในความรับผิดชอบให้การรับรองโดย
ศูน ย์/สถาบันของกรมประมงในพื้นที่ จนกว่า กมป. ไต้ดำเนินกระบวนการตามระบบคุณ ภาพสำหรับหน่วยรับรองตาม
ระบบ ISO/IEC 17065 เพื่อเปิดขอบข่ายให้บริการรับรอง
ประเภทการรับรองและการยื่นคำขอรับการรับรอง
การรับรอง โดย กมป. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การรับรองแบบเดี่ยว และการรับรองแบบกล่ม มี
รายละเอียด เงื่อนไข รวมถึงเอกสารที่ต้องแนบในการยื่นขอรับการรับรอง (ทั้งขอใหม่และต่ออายุ) แตกต่าง ๆ กัน ดังน ี้
การรับรองแบบกล่ม
การรับรองแบบเดี่ยว
เป็นการรับ รองรายฟาร์ม

เป็น การรับรองสำหรับกลุ่มเกษตรกร/องค์กร

1. การยื่นคำขอ ใช้แบบฟอร์มคำขอรับการรับรองแบบเดี่ยว 1. การยื่นคำขอใช้แบบฟอร์มคำขอรับ การรับ รองแบบกลุ่ม
2. คุณ สมบัติของผูยื่นขอการรับรอง

2. คุณ สมบัติของผิยื่น ขอการรับรอง
» กลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม ต้องไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการ
• ต้องไม่เป็นผู้ลูกเพิกถอนการรับรองจาก กมป. เว้นแต่
รับรองจาก กมป. เว้นแต่พ้นระยะเวลา 180 วัน หรือ
พ้นระยะเวลา 180วัน หรือ 1 รอบการผลิต
1 รอบการผลิต
• ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าต่อกรม
• เป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยราชการ หรือกลุ่มที่
ประมง
ไม่ขึ้น ทะเบียนต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ราย
• เป็นผิมสิทธครอบครอง/สิทธิ๙ในการใช้ประโยชน์ใน
• สมาชิกในกลุ่มขึ้น ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
พินท;
สัตว์'นํ้าต่อกรมประมง
» สมาชิกเป็น ผู้ม ีสิทธครอบครอง/สิทธในการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่
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การรับรองแบบเดี่ยว
เป็น การรับ รองรายฟาร์ม

การรับรองแบบกล่ม
เป็น การรับรองสำหรับกลุ่มเกษตรกร/องค์กร

3. เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบคำขอ ได้แก่
ร หลักฐานการจดทะเบียนกลุ่ม (กรณี กลุ่มมีการจด
ทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง)
ร การบริหารจัดการกลุ่ม และผังโครงสร้างกลุ่ม
ร บัญ ชีรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม และข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์ม
และรายละเอียดแสดงการเพาะเลี้ยงสัตว์'นํ้าของ
สมาชิก ณ ป็จฐบัน
ร รายงานระบบการจัดการภายในกลุ่ม/องค์กร
ร รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์มของกลุ่ม
4. เกษตรกรต้องมีการนำระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์นํ้า 4. สมาชิกในกลุ่มต้องมีการนำระบบการผลิตและผลิตผล
สัตว์นํ้าตามมาตรฐานที่ฃ อรับการรับรองไปปฏิบัติแล้ว
ตามมาตรฐานที่ขอรับการรับรองไปปฎิปติแล้ว
3. เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบคำขอ ได้แก่
'ร สำเนาบัตรประชาชน
'ร สำเนาทะเบียนฟาร์ม
'ร สำเนาใบรับรองเดิม (กรณีขอต่ออายุการรับ รอง)
'ร รายละเอียดแสดงการเพาะเลี้ยงสัตว์'นํ้า ณ ป็จรุบัน

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการรับรองต้องเป็นผู้สมัครใจ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และยิน ดีปฎิมัติตาม
เงื่อนไขการรับรอง (รายละเอียดตามเอกสาร RE-AU-01 ข้อ 7)
กระบวนการรับ รองมาตรฐานฟาร์ม เพาะเลี้ยงสัตว์น ี้า
เพื่อให้การรับรองเป็นไปตามมาตรฐานสากล กมป. ไต้จัดทำขั้น ตอนการปฎิปติในการรับรองฟาร์ม และกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ยื่นขอรับการรับรองต้องศึกษาและทำความเข้าใอ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับ
การรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์'นํ้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์'นํ้า GAP และ CoC หรือเอกสาร
RE-AU-01 และหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการตรวจประเมิน ตามมาตรฐานฟาร์ม เพาะเลี้ยง สัตว์'นํ้า GAP และ CoC
หรือเอกสาร RE-AU-02 เอกสารทั้งสองฉบับ นี้เกษตรกรจะ ไต้รับแจกเมื่อยื่นคำขอ สำหรับผู้สนใจทั้วไปดาวน์โหลดไต้ที่
ทปไซด์ข อง กมป.
กมป. ไต้กำหนดกระบวนการรับ รองมาตรฐานฟาร์ม เพาะเลี้ยงสัตว์น ํ้าไว้อ ย่างชัดเจน เริ่มทั้งแต่ การรับคำขอ, การ
สอบทานหรือทวนสอบความถูกต้องของคำขอ เช่น รายละเอียดในใบคำขอ ความครบถ้วนเอกสารที่ต้องแนบ เป็นต้น
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ของฟาร์มและวางแผนการตรวจประเมิน , การเข้าตรวจประเมิน ฟาร์ม , การสรุปผลการตรวจ
ประเมินและรวบรวมเอกสารส่งให้คณะทบทวนการรับ รองพิจารณาตัดสิน การพิจารณาจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส คณะ
ทบทวนรับ รองอาจขอรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ผู้ที่ผ่านการรับรองจะไต้รับใบรับรอง พร้อมทั้งนำรายชื่อแสดง
บนเว็ปไซด์ของ กมป.

กระบวนการรับ รองมาตรฐานฟาร์ม เพาะเลี้ย งสัต ว์น ํ้า กมป.
เกษตรกร/ผู้ผ ลิต /กลุ่ม ผู้ผ ลิต ยื่น คำขอรับ การรรับ รองพร้อ มหลัก ฐาน
_

r

เจ้าหน้าที่ต รวจสอบความถูก ต้อ งใบคำขอ และลงรหัส รับ คำขอ ณ
หน่ว ยงานกรมประมงในพื้น ที่ (สนง.ปจ./สถาบัน ฯ/ศูน ย์ฯ )

โ
กนป. ทวนสอบคำขอ และอบุม ิติแผนตรวจประเมิน ฟาร์ม

i
คณะผู้ต รวจประเมิน ตรวจประเมิน ฟาร์ม ตามกระบวนการตรวจ
ประเมิน แจ้งผลการตรวจ และข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ณ ฟาร์ม

I

คณะผู้ต รวจประเมิน รายงานผลการตรวจประเมิน และรวบรวม
ผลวิเคราะห์ท างห้อ งปฏิบ ัต ิก าร เสนอ กมป.

โ

กมป. ตรวจสอบเอกสารผลการตรวจประเมิน ฟาร์ม
เพื้อนำเสนอคณะทบทวนการรับ รอง
_

คณะทบทวนการรับ รอง พิจารณาตัด สิน ให้/คงไร้/ต่อ อายุก ารรับ รอง

I
กมป. ออกใบรับ รอง และแสดงผลบน Website พร้อ มส่งใบรับ รอง
ให้ส ถาบัน ฯ/ศูน ย์ฯ เพื้อส่งมอบแก่ เกษตรกร/ผู้ผลิต/กลุ่ม ผู้ผลิต

กรณีที่มีข้อโต้แย้งผลการตัดสิน เกษตรกรสามารถแจ้ง กมป. เพื่อตรวจสอบ และจัดการแก้ไขข้อโต้แย้ง
ตังกล่าวได้
เกษตรกรและผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดใบคำขอ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับรอง และดูรายชื่อฟาร์มที่ผ่านการ
รับรอง หรือยกเลิก พักใช้ และเพิกถอน หรือสืบ ค้น ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับ การมาตรฐาน และการรับรองฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าได้ที่ ที่ท ็ป ไซด์ข อง กมป. http://www.flshenes.go.th/thacert/
การยื่นคำขอการรับรอง
การยื่นคำขอรับการรับรองมี 2 กรณี และทั้ง 2 กรณี ใช้แบบฟอร์มคำขอเดียวกัน คือ การยื่นขอการรับรองครั้ง
แรก และการยื่นขอต่ออายุการรับรอง กรณียื่น ขอต่ออายุการรับรองต้องยื่น ขอภายในเวลาที่กำหนด มิฉะทั้นอาจได้รับ
การรับรองไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก มีขั้นตอนการปฎิป ติท ี่ด้อ งใช้เวลาในการตรวจประเมิน ฟาร์ม และตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้อ งปฎิป ติก ารรวมทั้งนำเรื่อ งเข้าคณะทบทวนการรับ รองรวมตลอดกระบวนการใช้เวลาประมาณ 120วัน
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ฟาร์ม ที่ด ้อ งการยื่น ขอต่อ อายุฯ เพื่อให้ได้รับการรับรองต่อเนื่อง
ควรยื่น คำขอก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ 120 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน
ทั้ง นีเ้ กบตรกร/ผู้ประกอบการ สามารถตราจลอบช่วงเวลาที่ส ามารถยื่น ขอต่ออายุ'ใต้ด ้านหลัง?บรับรอง
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การตรวจประเมิน ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัต ว์น ํ้ใ
การตรวจประเมิน เป็นขั้นตอนสำคัญ ในการรับ รองว่าฟาร์ม ได้ท ำตามมาตรฐานหรือไม่ ผู้ตรวจประเมินจะ
รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานฟาร์ม สรุปส่งให้คณะทบทวนรับรองพิจารณาตัดสิน
หลังจากที่เกบตรกรได้รับการรับรองแก้วระยะหนื่ง จะมีการสุ่มฟาร์มเพื่อตรวจประเมินว่าฟาร์มยังรักษาสภาพ
หรือคงไว้ซํ่งมาตรฐานหรือไม่ ตังทั้นการตรวจประเมิน ฟาร์มจึงมีห ลายวัตถุประสงค์ ได้แก่ ตรวจประเมินเพื่อให้การ
รับรองครั้งแรก การตรวจประเมินเพื่อติดตามผล และการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง
ในฐานะหน่วยรับรอง กมป. มีผู้ตรวจประเมิน ที่ม ีคุณ สมปติและประสบการณ์ด้านการตรวจประเมิน และมี
ความรู้ด้านการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์'นํ้าด้วย ผู้ตรวจประเมินจะตรวจประเมิน ทุกข้อกำหนดตามมาตรฐาน และอาจเข้า
ตรวจประเมินฟาร์มมากกว่า 1 ครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน พร้อมเก็บตัวอย่างสัตว์นํ้า และตัวอย่างนํ้า อย่างไรก็ตาม
การเข้าตรวจประเมินฟาร์ม สามารถทำได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และต้องไม,เกิน รอบการผลิตเดียวกัน หากผู้ป ระกอบการไม่มี
ความพร้อมรับการรับรอง ผู้ตรวจประเมิน อาจแจ้งขอยกเลิกการตรวจประเมิน ซํ่งผู้ประกอบการสามรถมายื่นกำขอใหม่
ได้เมื่อมีความพร้อม สำหรับขั้นตอนการปฎิปติ ผู้ตรวจประเมินจะรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อกำหนด
ประกอบด้วย

1) การตรวจเอกสารหรือหลักฐาน และบันทึกการเลี้ยงของฟาร์ม ได้แก่
'ร เอกสารสิทธี้ หรือเอกสารแสดงการยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในพื้น ที่ และเอกสารประกาศต่าง ๆ ของ
จังหวัด/ชุมชน ที่เกี่ยวช้องกับการใช้ที่ดินเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวันํ้า
'ก ้ ทะเบียนฟาร์ม
'ร เอกสารกำกับการขนย้ายพันธุสัตวันํ้า และลูกพันธุสัตว์นํ้า
'ร บันทึกต่าง ๆ เช่น บันทึกการเตรืยมบ่อ, บัน ทึกการให้อาหาร, การใช้ยาสัต ว์และสารเคมีส ำหรับ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า, การจ่ายค่าจ้างแรงาน ฯลฯ
2) การตรวจพินิจ และการสังเกตกิจกรรม และสภาวะของพื้นที่ที่ตรวจประเมิน รวมทั้งการสัมภาษณ์
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบํดิของฟาร์ม
3) การสุ่มตัวอย่างนํ้า และสัตว์น ํ้าไปตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
ในการตรวจประเมิน เกษตรกรควรเตรียมเอกสารและบันทึกต่าง ๆ เกี่ยวกับ การปฏิบ ัต ิงานของฟาร์ม
รวมถึงให้ความร่วมมือในการเก็บตัวอย่าง เพื่อให้การตรวจประเมิน ดำเนินการได้ด้วยความเรียบร้อย
เมื่อการตรวจประเมินฟาร์มฯ แล้วเสร็จ ผู้ตรวจประเมินจะสรุปผลการตรวจประเมินเบื้องด้น และแจ้ง,ข้อที่ต้อง
แก้ไข (ถ้ามี) ต่อเกษตรกร
ข้อ เตือน: กรณีม ีข ้อ บกพร่อ งต้อ งแก้ไ ข เกษตรกรต้อ งนำเสนอแนวทางการแก้ไขที่ได้รับความเห็น ชอบโดย
คณะผู้ต รวจประเมิน ภายใน 30 วัน ทำการ หลัง จากได้ร ับ รายงานข้อ บกพร่อ ง และต้อ งเป็น แนวทางที่ม ี
ประสิทธิผล หากแนวทางที่เสนอไม่เหมาะสม กมป. อาจให้จัดทำข้อเสนอสำหรับการแก้ไขใหม่
การแก้ไขข้อบกพร่อง
กรณีที่เกษตรกรมีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน และได้รับแจ้งข้อบกพร่อง เกษตรกรต้องจัดทำแผน
แก้ไข และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แก้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยผู้ตรวจประเมินจะเข้าตรวจประเมินใหม่
เฉพาะข้อ บกพร่องตามที่เกษตรกรได้เสนอแนวทางการแก้ไขไว้ ตังนี้
• กรณีขอการรับรองใหม่ ต้องแก้ไขข้อบกพร่องให้แก้วเสร็จ ไม,เกินรอบการผลิตใหม่และ/หรือไม่เกิน
180 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง
• กรณีขอต่ออายุการรับรอง และตรวจติดตามผล ต้องแก้ไขข้อบกพร่องให้แก้วเสร็จไม่เกินรอบการผลิต
ใหม่และ/หรือไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง
เกษตรกรต้องดำเนินการแก้ไขข้อนกพร่องให้แก้วเสร็จในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นอาจถูกพิจารณา
ไม่ไต้รับการรับรอง หรือสำหรับกรณีตรวจติดตามผล เกษตรกรอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนการรับรอง

การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์มก
ฟาร์ม ที่ผ ่านการตัดสินให้การรับรองโดยคณะทบทวนรับรองแล้ว กมป. จะดำเนิน การออกใบรับรองให้ โดย
ใบรับรอง มีอายุ 3 ปี ตังน ี้
^ กรณีขอการรับรองครั้งแรก จะออกใบรับ รองให้ มีอายุนับจากวันที่คณะกรรมการตัดสินให้การรับรอง
^ กรณีตอ่ อายุ (ตามแผนภูมิการต่ออายุการรับรอง)
• ล้าขอต่ออายุการรับรองตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยไม่ปล่อยให้ล่าช้า จะได้รับการรับรองต่อเนื่องจาก
ใบรับรองฉบับเดิม
• ล้าขอช้ากว่ากำหนดแต่ยังไม่หมดอายุการรับรอง อาจได้รับการรับรองไม่ต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม
ซํ่งจะไม่ได้รับสิทธิในการจดแจ้งวันที่ได้รับการรับรองครั้งแรกลงในใบรับรอง หรือเท่ากับประวํติเดิมได้ถูกลบไป
• กรณียื่นขอต่ออายุเมื่อหมดอายุการรับรองไปแล้ว จะเรืยกว่า “ ขอใหม่ ” ชํ่งจะไม่ได้รับสิทธิในการจดแจ้ง
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรกลงในใบรับรอง เช่นกัน
การตรวจติดตามผลการรับ รอง
ฟาร์มที่ผ่านการรับรองแล้วทุกฟาร์ม ต้อ งลูกตรวจประเมิน เพื่อติดตามผลการรักษาระบบของฟาร์ม เมื่อได้รับ
การรับรองไปแล้ว และการตรวจจะตรวจทุกข้อกำหนดตามมาตรฐาน แต่จะเก็บตัวอย่างต่อเมื่อมีข้อสงสัยเท่านั้น จากนั้น
ศรฟ. จะพิจารณาเสนอเข้าคณะทบทวนการรับรองเพื่อพิจารณาคงไว้ช ํ่งการรับรอง แต่ล้าไม,ผ่านเกณฑ์ จะเสนอเรื่องเข้า
สู่คณะพักใช้เพิกถอน เพื่อพิจารณาพักใช้ห รือเพิกถอนการรับ รองแล้วแต่กรณี

ข้อ เตือน: ผู้ต รวจประเมิน จะตรวจประเมิน ติด ตามการแล้1!ฃข้อบกพร่องที่พบ (ล้ามี) ในการตรวจประเมิน
ครั้ง ก่อ นด้ว ย และหากพบข้อ บกพร่อ งย่อ ยที่ย ัง คงไม1ได้ร ับ การแก้ไ ข ผู้ต รวจประเมิน อาจเปลี่ย นระดับ
ข้อบกพร่องย่อยเป็นข้อบกพร่องสำคัญ ได้
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ร่น•แอร้บรอง
การร้บรอง
กรณีต่ออายุ
ร่นแบบดำขอพร้อม
แนบทลักฐานใบร้'บรอง
ฉบับเดิม
ร่อรอก่อนใบรับรอง
ฉบับเดิม ทมดอายุ
-ระทว่าง 120 -180 รัน

โบร้บ รอง
ต่ออายุก ารรับ รองต่อเนอง
- นพทะณียบมาตรฐานเดิม
- รันจ่ออกใบรับรองพ่อเจ่องจาก
ใบรับรองatfบเดิม
- รันใจ่การรับรองครังแรก ณีนไป
พามใบรับรองaปับเดิม

กรณยื่นขอต่ออายุการร้บรอง
พ erfrwsiiay. Aprs 2 7 .2CS11

ร่อซอก่อนใบรับรอง
ฉบบเดมหมดอายุ
- ไม่เกิน 120 รัน
แ~ ............. I

ใบรับ รอง
ต่ออายการรัน รองไม่ต ่อ เนยง
- เรขทะเจ่นนมาพรฐานเดิม ของ ศรฟ.
- รับจ่ออกใบรับรองเปร่ยนเปีนรันท CC ลัดรน
-รันหมดอายุปับพ่อจาก CC ลัดรนไป 2 ปี
รันใจ่ทารรับ่รองครังแรกเปีนไปพาม
ใบรับรองQปับเดิม

ร่นรอหลังใบรับรอง
ฉบับเดิม หมดอายุ

ใบรับ รองฉบับ !!ฟ

- แ}ขทะเปิยนมาพรจานเดิม (กรณีจ่ร่น
คำขอไม่เกิน 1 ปี ปับจาก รันจ่ใบรับรอง
เดิมทมดอายุ)
- tanB£พิน นผาm ฐาน,ใหม่ (กรณีจ่จ่น
คำขอเกิน 1 ปี ปับจากรันจ่ใบรับรองเดิม
ทมดอายุ 1 ปี)
- รันจ่ออกใบรับรองเปรยนเรน รัน จ่ CC
ลัดรน
รันทมดอายุปับพ่อจาก CC ลัดสินไป 2 ปี
รันจ่ออทศรังแรทปับรันจ่ CC ลัคสินพรังน

แผนภูมิแสดงการต่ออายุการรับรอง
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การจัดทำคู่ม ือประจำฟาร์ม
คู่มือประจำฟาร์ม หรือคู่มือฟาร์ม เป็นเอกสารที่ฟาร์มควรจัดทำ เพื่อใช้เป็น แนวทางการจัดการและการปฎิป้ติ
ของฟาร์ม นอกจากนั้น คู่ม ือฟาร์ม ยังเป็น เอกสารประกอบใช้ในการยื่นขอรับการรับรองตามมาตรฐานและ Code of
Conduct (CoC) หรือสินค้าเกษตร (มกษ.) ต่าง ๆ เช่น GAP มกษ.7401-2557 เป็นต้น รายละเอียดที่ควรแสดงในคู่มือ
ฟาร์ม ประกอบด้วย
1. ข้อมูลทั่วไป ชื่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ ฟาร์ม , ชื่อเจ้าของ, ที่ตั้งฟาร์ม และที่อ ยู่ท ี่ส ามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ คู,มือ
ประจำฟาร์มที่สมบูรณ์ต้อ งมีลายเซ็น ของผู้ม ีอำนาจลงนาม และระบุวันที่จำทำคู่มือฯ
2. ข้อมูลสถานที่ และการขึ้นทะเบียนฟาร์ม ในรายละเอียดส่วนนี้ ควรแสดงให้เห็น
1.1 หลักฐาน และ/หรือ ข้อมูลที่ยืนยัน สถานที่ต ั้งฟาร์ม ไม่อยู่ในพื้นที่ห วงห้ามดำเนินกิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์'นํ้าตามกฎหมาย หรือระเบียบอื่น ๆ ที่ม ีการกำหนดเป็นทางการ หรือชุมชน
1.2 แหล่งนั้าใช้ และโอกาสในการได้รับผลกระทบจากกิจกรรมภาคอุตสากรรม/เกษตรกรรม และฟาร์มมี
แนวทางการบริหารจัดการสำหรับการป็องกัน และปรับปรุงคุณ ภาพก่อนนำมาใช้ภายในฟาร์ม อย่างไร
1.3 ข้อ มูล/หสักฐานแสดงการได้รับอนุญ าตการเพาะเลี้ยงสัตว์นั้า (อ.6) และการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าต่อกรมประมง (ทบ.1) และทะเบียนฟาร์ม
1.4 พิกัดภูมิศาสตร์ (ค้ามี) และแผนที่ตั้งฟาร์ม
3. ระบบการจัดการฟาร์ม ควรแสดงให้เห็นรายละเอียด
1.1 พื้นที่ทั่งหมด และพื้นที่ที่ใช้ในกิจกรรมการเพาะเลี้ยง
1.2 ผังฟาร์ม และรูปแบบการจัดวางหน่วยผลิต หรือแปลนบ่อ/กระชัง/สถานที่เพาะเลี้ยง พร้อมระบุ
รายละเอียดขนาด และพื้นที่ของหน่วยผลิต และพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ
1.3 รายละเอีย ดการปฎิใ]ติต ่างๆเช่น การเตริย มบ่อ การเตริยมนํ้า การตรวจวิเคราะห์คุณ ภาพนั้าใช้และนํ้า
ในบ่อเลี้ยงสัตว์นั้า อาหารและการให้อาหาร การดูแลสุขภาพสัตว์นํ้าที่เลี้ยง การจัดการเพื่อป็องกัน
การระบาดโรคสัตว์นํ้า การ!เองกันสัตว์พ าหะต่าง ๆ เข้าสูบ่อเลี้ยงสัตว์'นํ้า การแกอบรมผู้ปฎิปติงาน
ภายในฟาร์ม เป็นด้น
2. การใช้ป็จจัยการผลิต โดยเฉพาะการใช้ยาสัตว์ สารเคมี วัตลุอันตราย และผลิต กัณ ฑ์ฐลิน ทริย์
3. การจัดการนั้าทิ้งและดินเลน
4. พลังงานและนํ้ามันเชื่อเพลิง
5. สุขอนามัยในฟาร์ม
6. การเก็บเกี่ยว และการปฎิป ติหลังเก็บ เกี่ยวก่อนการจำหน่าย แสดง
6.1 เอกสารกำกับการจำหน่าย,
6.2 มี/ไม่มี การใช้ส ารเคมีในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว หากมีควรมีรายละเอียดการใช้

7. แรงงงานและสวัสดิการ ควรระบุ จำนวนแรงงาน สัญชาติ, เพศ และวัย รายละเอียดแสดงรายละเอียดการ
จ่ายค่าจ้าง รวมทั้งการจัดสวัสดิการต่าง ๆ
8. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
9. การบันทึกข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงว่าฟาร์มมีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมการผลิตสัตว์'นํ้าของฟาร์ม
9.1 บันทึก ได้แก่ บันทึกการใช้ยา บันทึกข้อมูลผลการตรวจคุณ ภาพนํ้า บันทึกการพักและ เตริยบมบ่อ
บันทึกการปล่อยลูกพันธุ บันทึกการให้อาหาร บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน และบันทึก
อื่นๆ เช่น การเก็บเกี่ยว, การจำหน่าย เป็นด้น
9.2 เอกสารต่าง ๆ (อาจเป็นสำเนา หรือรูปแบบเอกสารอื่นๆ) ที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารจัดการเลี้ยงของ
ฟาร์ม เช่น หลักฐานแสดงทะเบียนฟาร์ม, เอกสารกำกับการจำหน่ายลูกพัน ธุ, การจำหน่ายสัตว์'นํ้า

ผส
ู้ นใดสามารถดาวน์โหลดแบบคูม ือประจำฟาร์ม

http://www.fisheries.qo.th/thacert/

และตัวอย่างแบบบันทึกต่าง ๆ ได้จากเว็ปไซด์ของ กมป.

