
 

โครงการสัมมนา 
ระดมความคิดเห็น คณะทบทวนการรับรอง ส าหรบัหน่วยรับรอง 

ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 เพื่อการรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น  า   
ตามมาตรฐาน GAP/CoC ป ี2559 

หลักการและเหตุผล 

กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง (กมป.) เป็นหน่วยงานให้บริการรับรองระบบการผลิต 
ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าตามมาตรฐาน GAP/CoC ส้าหรับกุ้งทะเลและปลานิล จ้านวน 3 ขอบข่าย ได้แก่    
1) มกษ. 7401-2557 การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล 2) มกษ. 7422-2553 
การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล และ 3) มกษ. 7405-2553 การ
ปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเพาะเลี ยงปลานิล ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 
และเพื่อให้การรับรองเป็นไปตามกรอบการด้าเนินงานตามระบบคุณภาพส้าหรับหน่วยรับรองตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17065 ซึ่งต้องด ำเนินกำรปรับควำมเข้ำใจส ำหรับกำรปฏิบัติงำน และกำรพัฒนำสมรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติงำนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรอง 

กมป. ด ำเนินกำรสัมมนำคณะทบทวนการรับรอง ประจ้าปี 2559 นี  นอกจากเพื่อให้เป็นไปตาม
ระบบคุณภาพส้าหรับหน่วยรับรองตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ในการให้บริการรับรองระบบการ
ผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าตามมาตรฐาน GAP/CoC ยังเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ 
จากการสัมมนาเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบการรับรอง ระบบการผลิต ผลผลิต และผลผลิตสัตว์น ้าตาม
มาตรฐาน GAP/CoC เพื่อให้ระบบการรับรองตามมาตรฐาน GAP/CoC โดยเฉพาะการเสริมสร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริโภคและผู้ซื อสามารถม่ันใจได้ว่าผลิตผล และผลผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าซึ่งมาจากฟาร์มหรือสถานประกอบการที่ผ่าน
การรับรองมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP/CoC และเป็นการเสริมสร้างโอกาสของเกษตรกรรายย่อยและ
ผู้ประกอบการที่ด้าเนินการปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐาน GAP/CoC ส้าหรับตลาดในระบบสากล 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เสริมสร้างความรู้ ระบบการรับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองระบบการผลิต ผลผลิต 

และผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าตามมาตรฐาน GAP/CoC 
2. ให้ความรู้เรื่องการผลิตกุ้งทะเลปลอดโรค 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นในเรื่องงานตรวจประเมิน การรับรอง และการตัดสินการรับรอง

ตามระบบการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าตามมาตรฐาน GAP/CoC 
4. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการตัดสิน ให้การรับรอง คงไว้ พักใช้ เพิกถอน การรับรองระบบ

การผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าตามมาตรฐาน GAP/CoC 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
เจ้าหน้าที่ของกรมประมง ทีป่ฏิบัติงานเป็นคณะทบทวนการรับรอง รวมทั งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคณะ

ทบทวนการรับรอง 
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เป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประมาณ 30 คน 
 

ระยะเวลาการสัมมนา 
วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2559 จ้านวน 3 วัน 

 

สถานที่จัดสัมมนา 
ณ ไม้แก้วด้าเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี 
 

เนื อหาการสัมมนา 
1. ขั นตอนการปฏิบัติงานของคณะทบทวนการรับรองมาตรฐานฟาร์มมาตรฐาน GAP/CoC ตาม 

ISO/IEC 17065 
2. แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการท้างานตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น ้า เพื่อการปรับปรุงกระบวนการรับรองมาตรฐานฟาร์มในครั ง
ต่อไป 

วิธีการสัมมนา 
 สัมมนาโดยการบรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

วิทยากร 
 เจ้าหน้าที่กรมประมง 
 

งบประมาณ 

1. ทั งนี ค่าใช้จ่ายในการฝึกสัมมนา เป็นจ้านวนเงินทั งสิ น 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจาก แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ผลผลิตสินค้าประมงมี
คุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กิจกรรมย่อยจัดท้า/รักษาระบบ ISO 
เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง   

2. ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
2.1 การค้านวณเวลาเพื่อเบิกเบี ยเลี ยงเดินทางให้นับตั งแต่เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่

หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี แล้วน้า
จ้านวนวันทั งหมดมาคูณกับอัตราเบี ยเลี ยงเดินทางเหมาจ่ายต่อวัน เพื่อเป็นค่าเบี ยเลี ยงเดินทาง ในกรณีที่ผู้จัดการ
อบรมจัดอาหารบางมื อให้ระหว่างการสัมมนา ให้หักเบี ยเลี ยงเดินทางที่ค้านวณได้ ในอัตรามื อละ ๑ ใน ๓ ของ
อัตราเบี ยเลี ยงเดินทางเหมาจ่ายต่อวัน 

การค้านวณเวลาให้นับ ๒๔ ชั่วโมง เป็น ๑ วัน ถ้าไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง หรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง
และส่วนที่ไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมงหรือเกิน ๒๔ ชั่วโมงนั น มากกว่า ๑๒ ชั่วโมง ให้ถือเป็น ๑ วัน 
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2.๒ ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมและเดินทางกลับ ให้เบิกจากต้นสังกัด 
2.๓ ค่าที่พัก ก่อนและหลังการอบรม ให้เบิกจากต้นสังกัด  
2.๔ ค่าใช้จ่ายในความรับผิดชอบของผู้จัด ได้แก่ 

  ๒.๔.๑  ค่าที่พักระหว่างการอบรม จ้านวน 2 คืน ณ สถานที่ที่ผู้จัดจัดให้ 
  ๒.๔.2  ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 3 มื อ ค่าอาหารเย็น จ้านวน 2 มื อ ค่าอาหาร  
           ว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 5 มื อ 
  ๒.๔.3  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็นในการจัดอบรม อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการอบรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. นางสาวบุณฑริกา ศิริ   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   
2. นางสาวธิดา เกตุศรีแก้ว   นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กมป. 
3. นางสาวมะลิฉัตร กลิ่นพยอม  นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กมป. 
4. นายธนพล ปั้นดี    นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กมป. 
5. นายกรณ์พิสิฐ ดาระดาษ   เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) กมป. 
6. พนักงานขับรถยนต์ 
7. พนักงานขับรถยนต์ 

 



 

ก าหนดการ สัมมนาระดมความคิดเห็น คณะทบทวนการรับรอง ส าหรับหน่วยรับรอง 
ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 เพื่อการรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น  า 

ตามมาตรฐาน GAP/CoC ป ี2559 
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2559 ณ ไม้แก้วรีสอร์ท จังหวัดราชบุร ี

วัน เดือน ป ี เวลา กิจกรรม 
29-08-59 10.00-11.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ 

 11.00-11.30 น. พิธีเปิดกำรสัมมนำ 
11.30-12.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์กำรสัมมนำ เพ่ือให้ควำมรู้เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำร

รับรองระบบกำรผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำตำมมำตรฐำน GAP/CoC 
กำรผลิตกุ้งทะเลปลอดโรค และแลกเปลี่ยนระดมควำมคิดเห็น ซักซ้อมควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน 

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-17.30 น. กำรบรรยำย “ควำมรู้เรื่อง มกษ. 7401-2557 กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยง     

สัตว์น้ ำที่ดีส ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล”  
โดย วิทยำกรจำกกองพัฒนำระบบมำตรฐำนสินค้ำประมง 

18.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น 
30-08-59 08.30-10.30 น. กำรบรรยำย “ควำมรู้เรื่อง มกษ. 7422-2553 กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยง      

สัตว์น้ ำที่ดีส ำหรับฟำร์มเพำะและอนุบำลลูกกุ้งทะเล” 
โดย วิทยำกรจำกกองพัฒนำระบบมำตรฐำนสินค้ำประมง 

10.30-12.00 น. กำรบรรยำย “ควำมรู้เรื่อง มกษ. 7405-2553 กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยง     
สัตว์น้ ำที่ดีส ำหรับฟำร์มเพำะเลี้ยงปลำนิล” 
โดย วิทยำกรจำกกองพัฒนำระบบมำตรฐำนสินค้ำประมง 

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 13.00-15.00 น. กำรบรรยำย “ควำมรู้เรื่อง มกษ. 7405-2553 กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยง     

สัตว์น้ ำที่ดีส ำหรับฟำร์มเพำะเลี้ยงปลำนิล”(ต่อ) 
โดย วิทยำกรจำกกองพัฒนำระบบมำตรฐำนสินค้ำประมง 

 15.00-18.00 น. กำรบรรยำย “ควำมรู้เรื่อง มกษ. 7419-2552 กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยง     
สัตว์น้ ำที่ดีส ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล กำรผลิตกุ้งทะเลปลอดโรค” 
โดย วิทยำกรจำกกองพัฒนำระบบมำตรฐำนสินค้ำประมง 

 18.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น 
31-08-59 09.30-12.00 น. กำรแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำและอุปสรรคในกำร

รับรอง และกำรตัดสิน ตำมมำตรฐำน GAP/CoC โดย วิทยำกรจำกกรมประมง 
12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 
 
 
 
 



 

 

 13.00-14.30 น. น ำเสนอผลกำรแลกเปลี่ยนระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำและอุปสรรคใน
กำรรับรอง และกำรตัดสิน ตำมมำตรฐำน GAP/CoC 

 14.30-16.30 น. ซักซ้อมควำมเข้ำใจแนวทำงกำรกำรตัดสิน ให้กำรรับรอง คงไว้ พักใช้ เพิกถอน 
กำรรับรองมำตรฐำน GAP/CoC 

 16.30-17.00 น. ถำมตอบข้อซักถำม 
 17.00-18.30 น. พิธีปิดกำรสัมมนำ และมอบประกำศนียบัตร 

หมายเหต:ุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.40 น. และ 14.30 – 14.40 น. 
              ตารางการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


