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การรับรองระบบการผลติและผลติผลสัตวน์้้าตาม
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1. ขอบขา่ย 
เอกสารนี้ ก้าหนดนิยาม คุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอรับการรับรอง  เงื่อนไขส้าหรับผู้ได้รับการรับรอง การตรวจ
ประเมินเพ่ือการรับรอง การตรวจติดตามผล การตรวจต่ออายุการรับรองและการตรวจกรณีพิเศษ การให้ การ
คงไว้ การลด/เพ่ิมขอบข่ายการรับรอง การพักใช้การรับรอง การเพิกถอนการรับรอง การยกเลิกการรับรอง 
การอุทธรณ์ การร้องเรียน การโต้แย้ง การรักษาความลับ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับรองระบบการผลิต
และผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC 

2. นยิาม 
 ความหมายของค้าท่ีใช้ในเอกสารนี้ มีดังต่อไปนี้ 
(1) คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้้า ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์
(2) เลขานุการคณะกรรมการ หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้้า 
(3) กมป. หมายถึง กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง (Division of Standard System for Fishery 

Commodities; DSFC) 
(4) อธิบดี หมายถึง อธิบดีกรมประมง 
(5) คณะพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะบุคคลที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้้า เพ่ือพิจารณา

ค้าอุทธรณ์และเสนอแนะแนวทางการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอุทธรณ์ รวมถึงการแก้ไข
ระบบคุณภาพหรือมาตรฐานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้้าต่อคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้้า 

(6) คณะพักใช้เพิกถอน (Suspending/Withdrawal Committee) หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้้าให้มีหน้าที่พิจารณา พักใช้ เพิกถอนการรับรอง รวมทั้งพิจารณา
เงื่อนไขและข้อแม้พิเศษทางเทคนิคอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากข้อก้าหนดที่ระบุในมาตรฐาน หรือกฎระเบียบที่มีอยู่
เดิมหรือต้องการการตีความทางเทคนิค และด้าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
นโยบายคุณภาพสัตว์น้้า   

(7) คณะทบทวนการรับรอง (Certification Committee) หมายถึง คณะบุคคลหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้้าให้มีหน้าที่พิจารณาตัดสินให้การรับรอง คงไว้ เพิ่ม/ลดขอบข่าย ยกเลิก
การรับรอง และด้าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้้า 

(8) ผู้อ้านวยการ กมป. หมายถึง ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 
(9) ผลิตผล (Produces) หมายถึง ผลิตผลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตาม

มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC และระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าตาม
มาตรฐานสัตว์น้้าอินทรีย์ หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่กรมประมงและส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ประกาศใช้หรือให้การยอมรับ 
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(10) การรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC หมายถึง 
การให้การรับรองระบบของผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต ในการปฏิบัติตามระบบการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ที่เป็นไป
ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของกรมประมง  ได้แก่ มาตรฐาน โค้ด ออฟ คอนดัค (Code of 
Conduct; CoC) หรือ ซี โอ ซี และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (Good Aquaculture 
Practice; GAP) หรือ จี เอ พี  หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่กรมประมงและส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติประกาศใช้ หรือให้การยอมรับ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การรับรอง” 

(11) มาตรฐานการปฏบิตัทิางการเพาะเลีย้งสตัวน์้า้ที่ด ี(Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี หมายถึง 
มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ซึ่งมีการจัดการสุขอนามัยของฟาร์มที่ดีและผลิตผลจากการ
เพาะเลี้ยงมีคุณภาพดี มีความปลอดภัย (Food Safety) ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กรมประมงก้าหนด 
อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ส้านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก้าหนด 

(12) มาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค(Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC) หมายถึง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้ได้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนโดยกุ้งที่ได้รับจากระบบ CoC เป็นกุ้งที่มีการผลิต
อย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีความปลอดภัย มีการเลี้ยงหรือผลิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ค้านึง
ถึงสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal welfare) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  

(13) ระบบการผลติและผลติผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า หมายถึง ระบบการจัดการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าที่เป็นไปตามหลักการในมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของกรมประมงได้แก่ มาตรฐาน โค้ด ออฟ 
คอนดัค (Code of Conduct; CoC) หรือ ซี โอ ซี และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี 
(Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี หรือมาตรฐานอ่ืนๆที่ กรมประมงและ ส้านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศใช้หรือให้การยอมรับ 

(14) ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต (Farmer/Producer Group) หมายถึง เกษตรกรแต่ละรายที่ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าหรือ
รวมกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการร่วมกัน หรือองค์กรที่รวมเกษตรกรรายย่อยที่ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและ
ด้าเนินการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในร่วมกัน 

(15) ผู้ยื่นค้าขอ  หมายถึง  ผู้ผลิตหรือกลุ่มผู้ผลิตที่ประสงค์จะขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC  

(16) ผู้ได้รับการรับรอง  หมายถึง  ผู้ยื่นค้าขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองระบบการผลิตและ
ผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC จาก กมป. 

(17) การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง  กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระและจัดท้าเป็นเอกสาร เพ่ือให้ได้
หลักฐานการตรวจประเมินและเพ่ือประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน 
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(18) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระบบการผลิต
และผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดใน
ทุกข้อก้าหนดของมาตรฐานซึ่งจะด้าเนินการในการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครั้งแรก 

(19) การตรวจประเมินกรณีการรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification) หมายถึง การรับรองกลุ่มที่มีการด้าเนิน
กิจกรรมเดียวกัน และอยู่ในขอบข่ายที่ขอรับการรับรองโดยมีสมาชิกอย่างน้อย 10 รายขึ้นไป หรือมีสาขาของ
ฟาร์มจ้านวนตั้งแต่ 5 สาขาขึ้นไป โดยต้องมีสมาชิก/สาขาของฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์น้้าชนิดเดียวกัน 5 รายขึ้นไป
ต่อชนิดสัตว์น้้า และกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal Control System) รวมถึงเป็น
ผู้ขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC  
ในนามของกลุ่ม 

(20) การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินฟาร์มที่ได้รับการรับรองจาก กมป. เป็น
ระยะตามรอบที่ก้าหนดไว้ เพ่ือติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง การตรวจประเภทนี้อาจเลือก
ตรวจในบางข้อก้าหนดของมาตรฐานเพื่อบ่งชี้ถึงภาพรวมของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

(21) การตรวจต่ออายุการรับรอง (Reassessment)  หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระบบการผลิต
และผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดใน
ทุกข้อก้าหนดของมาตรฐานซึ่งจะด้าเนินการในการตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุ 

(22) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเมื่อมีปัญหาหรือมีการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเฉพาะด้าน เช่น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ยา
และสารเคมี เป็นต้น การตรวจชนิดนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหาเท่านั้น โดยไม่แจ้งให้ผู้ผลิต/กลุ่ม
ผู้ผลิตทราบล่วงหน้า 

(23) การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง จากการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าครั้งก่อน 

(24) การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) หมายถึง การที่ กมป.  และหน่วยงานภายใน
กรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการรับรองตรวจสอบระบบคุณภาพภายในของ กมป. และหน่วยงานภายในกรม
ประมงที่เก่ียวข้องกับการรับรองเอง การตรวจจะด้าเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ 

(25) การปฏิบัติการแก้ไข(Corrective Action) หมายถึง การจัดการกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยมีการวิเคราะห์หา
สาเหตุของข้อบกพร่อง การก้าหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้้าของข้อบกพร่อง การน้าแนวทาง
ดังกล่าวไปปฏิบัติและการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว 

(26) การปฏบิตัิการป้องกัน (Preventive Action) หมายถึง การจัดการกับแนวโน้มข้อบกพร่องที่อาจเกิดข้ึน โดยมี
การวิเคราะห์หาสาเหตุของแนวโน้มที่จะเกิดข้อบกพร่อง การก้าหนดแนวทางการป้องกันการเกิดของ
ข้อบกพร่อง การน้าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติและการตรวจติดตามการป้องกันข้อบกพร่องดังกล่าว 
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(27) การร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบาย
คุณภาพสัตว์น้้า คณะพักใช้เพิกถอน คณะทบทวนการรับรอง คณะทบทวนระบบคุณภาพ หน่วยรับรอง กมป.  
ผู้ตรวจประเมิน คณะพิจารณาอุทธรณ์  ผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและหน่วยงานภายใต้กรมประมงที่เก่ียวข้องกับการรับรอง รวมถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ หรือหน่วยทดสอบจากภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างหรือหน่วยทดสอบภายในกรม
ประมง ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ได้รับการรับรอง และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตผลสัตว์น้้าตาม
มาตรฐาน GAP และ CoC  

(28) การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อผลการพิจารณาหรือมาตรการใดๆ ที่ คณะพักใช้เพิกถอน คณะ
ทบทวนการรับรอง ได้พิจารณาตัดสินแล้ว หรือมีปัญหาในผลการพิจารณาหรือมาตรการนั้นๆ และต้องการให้
คณะพักใช้เพิกถอนหรือคณะทบทวนการรับรองท้าการทบทวน 

(29) ข้อก้าหนดทัว่ไปวา่ดว้ยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและการตรวจประเมิน (Regulation) 
หมายถึง ข้อก้าหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง และการตรวจประเมิน ที่จะเผยแพร่ให้
สาธารณชนทราบ ได้แก่  
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC (RE-AU-01) 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC  

(RE-AU-02) 
(30) ข้อก้าหนดทัว่ไปวา่ดว้ยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้ตรวจประเมิน หมายถึง ข้อก้าหนดว่าด้วย

คุณสมบัติและประสบการณ์ส้าหรับผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ ที่ใช้อ้างอิงในการคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน 
และผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง คุณสมบัติและประสบการณ์ส้าหรับผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ      

(RE-AU-03) 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง กิจกรรมสาขาท่ีตรวจประเมิน (RE-AU-06) 

(31) ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนด  
(32) ข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องซึ่งมีความเสี่ยงน้อยที่จะมีผลกระทบ

โดยตรงต่อระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC  
(33) ข้อบกพร่องส้าคัญ (Major Nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องที่ท้าให้ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้า

ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดของระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC หรือกรณีที่พบว่าข้อบกพร่องย่อยไม่ได้รับการแก้ไขใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด 
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(34) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Opportunity for Improvement) หมายถึง สิ่งที่น้าไปสู่การปรับปรุงให้
ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(35) เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายรับรอง ที่ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าแสดงไว้บนใบรับรองที่ให้แก่ผู้ได้รับการรับรอง 

(36) เครื่องหมายรับรองระบบงาน  หมายถึง เครื่องหมายรับรองระบบงานของหน่วยรับรองระบบงานที่ศูนย์
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้รับการรับรอง 

(37) ผู้สังเกตการณ์ (Observer) หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก ศรฟ. ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมิน 

(38) ใบรับรอง หมายถึง  ใบรับรองที่ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ออกให้แก่ผู้
ได้รับการรับรอง ตามขอบข่ายที่ กมป. เปิดให้การรับรอง  

(39) ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) หมายถึง ระบบควบคุมคุณภาพภายในที่กลุ่มจัดท้าขึ้น 
เพ่ือประกันว่ากิจกรรมการผลิตของสมาชิกและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเป็นไปตามระบบการผลิตและ
ผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC  

(40) หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) หมายถึง  หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงานของหน่วย
รับรอง  

3. ขอบขา่ย ภาษา และพืน้ทีท่ีใ่ห้การรบัรอง 

3.1 ขอบข่ายที่เปดิใหก้ารรบัรอง  
เป็นไปตามประกาศ กมป. เรื่อง ขอบข่ายที่เปิดให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  

3.2 ภาษาทีใ่ชใ้นกระบวนการรบัรอง 
ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก หากผู้ยื่นค้าขอ/ผู้ได้รับการรับรอง ประสงค์ให้ใช้ภาษาต่างประเทศในการตรวจ

ประเมิน กมป. จะพิจารณาเป็นรายไป 

3.3 พื้นทีท่ีเ่ปดิให้บรกิารให้การรับรอง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย หรือพ้ืนที่อ่ืนที่ กมป. ประกาศให้บริการเพ่ิมเติมในขอบข่ายการ

รับรองที่ระบุในข้อ 3.1 โดยไม่ค้านึงถึงขนาด ประเภท หรือเงื่อนไขใดๆ  

4. การยืน่ขอรบัการรบัรอง 
การยื่นขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ 
CoC สามารถแบ่งออกเป็น 3 กรณ ีดังนี้  
4.1  การขอรับการรับรองรายฟาร์ม  โดยผู้ผลิตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ครอบคลุมผู้ผลิตแต่ละรายที่ท้าการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน GAP และ CoC  
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4.2  การขอรับการรับรองรายฟาร์ม  โดยนิติบุคคล ครอบคลุมนิติบุคคลแต่ละรายที่ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
ตามมาตรฐาน GAP และ CoC  

4.3  การขอรับการรับรองแบบกลุ่ม ครอบคลุมกลุ่มหรือองค์กร ที่ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน 
GAP และ CoC และ/หรือมีการจัดการระบบการผลิต หรือควบคุม บริหารจัดการด้านการเพาะเลี้ยง  
สัตว์น้้าของกลุ่มร่วมกัน 

 ทั้งนี้ ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต ขอแบบค้าขอรับการรับรองได้ที่ กมป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองของ
กรมประมง หรือดาวน์โหลดได้จาก www.fisheries.go.th/thacert 
 โดยใบค้าขอที่ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิตยื่นขอรับการรับรองแล้วจะคงมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ กมป. รับค้าขอ หาก
ไม่ได้รับการตรวจประเมิน ใบค้าขอฉบับนั้นจะถูกยกเลิก 

ในกรณีท่ีผู้ยื่นค้าขอต้องการติดตามข้อมูลการรับรอง ให้ติดต่อทีห่น่วยงานที่เป็นผู้เข้าตรวจประเมินฟาร์มนั้นๆ 

5. คุณสมบตัขิองผูย้ืน่ค้าขอรบัการรับรอง 
 ผู้ยื่นค้าขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

5.1 กรณีผู้ผลิตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) ต้องเป็นเจ้าของพ้ืนที่ หรือมีสิทธิในการครอบครอง หรือมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ใน

กรณีแหล่งน้้าธรรมชาติต้องมีหลักฐานการอนุญาตจากทางราชการหรือได้รับความเห็นชอบจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และขึ้นทะเบียนฟาร์มกับกรมประมง  
(3) เป็นผู้ผลิตสัตว์น้้าที่ขอรับการรับรอง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ้านาจจากผู้ผลิตสัตว์น้้าที่ขอรับการรับรอง 
(4) เป็นผู้ที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง

ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC 
(5) ผู้ผลิตที่ประสงค์ยื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม ฟาร์มนั้นต้องไม่ถูกเพิกถอนการรับรองจาก กมป. 

เว้นแต่พ้นระยะเวลา 180 วัน หรือ 1 รอบการผลิตแต่ไม่ต่้ากว่า 180 วัน นับจากวันที่เพิกถอนการ
รับรองมาแล้ว พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่อง และหรือการเรียกคืนผลิตผล การ
ปรับปรุงผลิตผล แล้วเแต่กรณี 

(6) ต้องมีการน้าระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ 
CoC ไปปฏิบัติแล้ว ก่อนยื่นขอการรับรอง 
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5.2 กรณีนิติบุคคล  
(1) ต้องเป็นเจ้าของพ้ืนที่ หรือมีสิทธิในการครอบครอง หรือมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ใน

กรณีแหล่งน้้าธรรมชาติต้องมีหลักฐานการอนุญาตจากทางราชการ หรือได้รับความเห็นชอบจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และขึ้นทะเบียนฟาร์มกับกรมประมง 
(3) มีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(4) เป็นผู้มีอ้านาจของนิติบุคคลที่ขอรับการรับรอง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ้านาจจากผู้มีอ้านาจของนิติ

บุคคลที่ขอรับการรับรอง  
(5) เป็นนิติบุคคลที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ

รับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC  
(6) ฟาร์มที่ประสงค์ยื่นขอรับการรับรองต้องไม่ถูกเพิกถอนการรับรองจาก กมป. เว้นแต่พ้นระยะเวลา 

180 วัน หรือ 1 รอบการผลิตแต่ไม่ต่้ากว่า 180 วัน นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว พร้อม
ทั้งแสดงหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่อง และหรือการเรียกคืนผลิตผล การปรับปรุงผลิตผล แล้วเแต่
กรณ ี

(7) ต้องมีการน้าระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ 
CoC ไปปฏิบัติแล้ว ก่อนยื่นขอการรับรอง 

5.3 กรณีกลุ่ม  
(1) กลุ่มผู้ผลิตต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มผู้ผลิตที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ

ภาครัฐต้องมีสมาชิกในกลุ่มที่ขอรับการรับรองตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป หรือมีสาขาของฟาร์มจ้านวน
ตั้งแต่ 5 สาขาขึ้นไป โดยต้องมีสมาชิก/สาขาของฟาร์ม ที่เลี้ยงสัตว์น้้าชนิดเดียวกัน 5 รายขึ้นไป  
ต่อชนิดสัตว์น้้า 

(2) กลุ่มผู้ผลิตอาจด้าเนินการโดยกลุ่มเกษตรกร (Farmer/Producer Group) ซึ่งเป็นกลุ่มของ
เกษตรกรที่มีสมาชิกผู้ผลิตในกลุ่มสัตว์น้้าเดียวกัน และรวมกลุ่มเพ่ือท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า หรือ
อาจด้าเนินการโดยนิติบุคคล ที่รับผิดชอบกลุ่ม ทั้งนี้ ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิตที่ท้าการผลิตให้ อาจมาจาก
ท้องที่เดียวกันหรือหลายท้องที่ก็ได้ 

(3) มีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีด้าเนินการโดยนิติบุคคล 
(4) สมาชิกในกลุ่มหรือนิติบุคคลต้องเป็นเจ้าของพ้ืนที่ที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้้า หรือมีสิทธิในการครอบครอง 

หรือมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้้า ทั้งนี้ ในกรณีแหล่งน้้าธรรมชาติต้องมี
หลักฐานการอนุญาตจากทางราชการ หรือได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(5) สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และขึ้นทะเบียนฟาร์ม
กับกรมประมง 

(6) เป็นผู้มีอ้านาจของกลุ่มที่ขอรับการรับรอง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ้านาจจากผู้มีอ้านาจของกลุ่มที่ขอรับ
การรับรอง  

(7) เป็นกลุ่มที่สมัครใจขอรับการรับรองและยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง รับรอง
ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC  

(8) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองจาก กมป. เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 รอบการผลิตซึ่งต้องไม่ต่้ากว่า 
180 วัน นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว รวมทั้งไม่มีสมาชิกรายใดในกลุ่มถูกเพิกถอนการ
รับรองในขอบข่ายที่ยื่นขอรับการรับรอง เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 รอบการผลิต ซึ่งต้องไม่ต่้ากว่า 
180 วัน นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่อง และ
หรือการเรียกคืนผลิตผล การปรับปรุงผลิตผล แล้วเแต่กรณี 

(9) ฟาร์มที่ได้รับการรับรองในมาตรฐานใดในชนิดสัตว์น้้าหนึ่งแล้ว ไม่สามารถได้รับการรับรองแบบ
กลุ่มซ้้ากันได้ รวมทั้งไม่สามารถยื่นขอรับการรับรองครั้งแรก (Initial assessment) ทั้งสอง
ประเภทพร้อมกันในมาตรฐานและชนิดสัตว์น้้าเดียวกันในฟาร์มเดียวกัน ในกรณีที่ผู้ผลิต หรือ    
นิติบุคคลมีใบรับรองเดิมอยู่ และต้องการขอรับการรับรองแบบกลุ่ม ต้องยกเลิกใบรับรองเดิม
หลังจากท่ีได้รับการรับรองแบบใหม่แล้ว 

(10)  ต้องมีการน้าระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ 
CoC ไปปฏิบัติก่อนยื่นขอการรับรอง 

6. การรบัรอง 
 กมป. ด้าเนินการให้การรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP 
และ CoC ตามขอบข่ายทีศ่รฟ.ประกาศในข้อ 3 
 ก่อนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผู ้ยื ่นค้าขอรับการรับรองต้องมีการน้าระบบการผลิตและผลิตผล   
สัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC ปฏิบัติแล้ว รวมทั้งมีการด้าเนินกิจกรรมในทุก
ข้อก้าหนดในมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของกรมประมง หรือสามารถแสดงแผนการปฏิบัติงานที่เชื่อได้ว่า   
ผู้ยื่นค้าขอสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก้าหนดได้  
  



หลกัเกณฑ์

 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข รหสั                    RE-AU-01    

หน้า                         10/31 
แก้ไขครั้งท่ี                       4 
วันท่ีเริ่มใช้ 23 กุมภาพันธ ์2558 

การรับรองระบบการผลติและผลติผลสัตวน์้้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัวน์้า้ GAP และ CoC 

  

 การขอรับการรับรอง ให้ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิตที่ประสงค์จะขอรับการรับรอง ยื่นค้าขอที ่
 ฝ่ายอ้านวยการ หน่วยรับรอง กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง หรือ กลุ่มพัฒนาระบบ

มาตรฐานแหล่งผลิต กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 
ที่อยู่: อาคารเชิดชาย กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
เบอร์โทรศัพท:์  0-2562-0553, 0-2579-7738, 02 579 8200 และ 
    02 561-7679 ต่อ 14519 ฝ่ายอ้านวยการ และรับค้าขอ 
โทรสาร: 02 579 8710 
อีเมล์: thacert@gmail.com, thacert@fisheries.go.th  
เวปไซด์: www.fisheries.go.th/thacert  

 ศูนย์/สถาบัน สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กพช.)/กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 
(สพจ.)/กองวิจัยพันธุกรรมสัตว์น้้า (กพก.) /ส้านักงานประมงจังหวัด/ส้านักงานประมงอ้าเภอ ใน
ท้องที่ท่ีฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าหรือฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้้านั้นตั้งอยู่ 

  พร้อมแนบหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ตามรายการในแบบค้าขอรับการรับรองระบบการผลิต
และผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC หากไม่มีหน่วยงานดังกล่าวของ      
กรมประมงในจังหวัดนั้นๆ ให้ยื่นค้าขอรับการรับรอง ณ ฝ่ายอ้านวยการ  หน่วยรับรอง กองพัฒนาระบบมาตรฐาน
สินค้าประมง (กมป.)  
  กรณีมอบอ้านาจให้ผู้อ่ืนมายื่นค้าขอรับการรับรองและด้าเนินการแทน ต้องแนบหนังสือมอบอ้านาจและ
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ้านาจ พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง 
         เมื่อเจ้าหน้าทีไ่ด้รับค้าขอรับการรับรองตามข้อ 5 แล้ว ให้ด้าเนินการดังนี้ 

(1) ตรวจสอบค้าขอรับการรับรอง หลักฐานและรายละเอียดต่างๆ ของผู้ยื่นค้าขอรับการรับรอง ใน
กรณีพบว่าข้อมูลหรือเอกสารยังไม่เพียงพอ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่รับค้าขอรับ
การรับรองแจ้งผู้ยื่นค้าขอรับการรับรองเพ่ือให้ส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม ภายใน 20 วัน นับแต่
วันที่ได้รับใบค้าขอรับการรับรอง หากพ้นก้าหนด 20 วันแล้ว ให้เจ้าหน้าที่รับค้าขอเก็บเอกสารไว้
อีกอย่างน้อย 30 วัน แล้วจึงให้พิจารณาท้าลายเอกสารค้าขอรับการรับรอง/หลักฐานของผู้ยื่นค้า
ขอรายนั้นๆ  

(2) ตรวจประเมินตามขั้นตอนที่ก้าหนดในเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน โดย
ภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมินใช้ภาษาไทยเป็นหลัก หากผู้ยื่นค้าขอรับการรับรองประสงค์จะให้
ใช้ภาษาต่างประเทศในการตรวจประเมิน กมป. สงวนสิทธิที่จะให้มีการตกลงเป็นกรณีไป  

(3) สรุปข้อคิดเห็นน้าเสนอคณะทบทวนการรับรองเพ่ือพิจารณาตัดสินให้การรับรอง 

mailto:thacert@gmail.com
mailto:thacert@fisheries.go.th
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 ผู้ยื่นค้าขอรับการรับรองต้องยินยอมให้ผู้แทนจากหน่วยรับรองระบบงาน หรือหน่วยรับรองระบบงานในระดับ
สากล เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินของ กมป. ณ ฟาร์มของผู้ยื่นค้าขอรับการรับรองได้ 
 เมื่อคณะทบทวนการรับรองมีมติให้การรับรองแล้ว กมป. จะออกใบรับรองให้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะ
ทบทวนการรับรองอนุมัติ ใบรับรองมีอายุคราวละ 3 ปี และไม่สามารถโอนใบรับรองให้แก่ผู้อ่ืนได้ ทั้งนี้  การออก
ใบรับรอง กมป. จะด้าเนินการออกให้ในนามบุคคล นิติบุคคล กลุ่ม ที่ผ่านการประเมินเท่านั้น  

7. เงือ่นไขสา้หรบัผู้ไดร้บัการรับรอง 
 ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

7.1 ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP หรือ CoC 
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 

7.2 อ้างถึงการรับรองเฉพาะในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น 
7.3 ต้องไม่น้าใบรับรอง และ/หรือเครื่องหมายรับรอง และ/หรือเครื่องหมายรับรองระบบงาน ไปใช้ในทางที่

ท้าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ กมป. 
7.4 ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ใน

การลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
7.5 ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมิน ในการตรวจประเมินทุกครั้ง โดยผู้ผลิต กลุ่มผู้ผลิต องค์กร จะต้อง

ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมิน เข้าตรวจสอบในพ้ืนที่การผลิตทั้งหมดที่ถือครอง (ทั้งพ้ืนที่ของตนเอง เช่า    
ให้เช่า) รวมทั้งสถานที่ประกอบการ ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต และ
ยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง ผลิตผล หรือปัจจัยการผลิตไปทดสอบในกรณีท่ีมีข้อสงสัย  

7.6 ต้องจัดท้าบันทึกตามที่ก้าหนดตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน
สามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อก้าหนดของมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 

7.7 ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่ กมป. เมื่อได้รับการร้องขอ 
7.8 หากประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบใบรับรอง

คืนให้ กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค้าขอรับการรับรอง ภายใน 15 วันท้าการ นับจากวันที่ผู้ได้รับการ
รับรองเลิกประกอบกิจการหรือภายใน 15 วันท้าการ นับจากวันที่แจ้งความประสงค์จะยกเลิกการ
รับรอง หรือหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส้าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลง
นามรับรองส้าเนาถูกต้องมายัง กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค้าขอรับการรับรอง  

7.9 หากประสงค์จะต่ออายุใบรับรอง ให้ยื่นค้าขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP หรือ CoC ใหม่ตามข้อ 6 โดย กมป. จะแจ้งผู้ได้รับการรับรอง
ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุอย่างน้อย 180 วัน และให้ผู้ได้รับการรับรองยื่นค้าขอต่ออายุใบรับรอง ที่ 
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กมป.  หรือหน่วยงานที่ยื่นค้าขอรับการรับรอง ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุอย่างน้อย 120 วัน แต่ไม่
เกิน 180 วัน ซ่ึงใบรับรองที่ กมป. จะออกให้ฉบับใหม่จะมีอายุต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 
กรณีมายื่นหลังจากอายุใบรับรองเหลือน้อยกว่า 120 วัน หากสามารถด้าเนินการตัดสินการรับรองได้แล้ว
เสร็จก่อนหมดอายุการรับรองให้ถือว่าสามารถต่ออายุได้นับจากวันหมดอายุที่ระบุในใบรับรองฉบับเดิม แต่
หากการตัดสินการรับรองไม่แล้วเสร็จ การรับรองจะมีผลตั้งแต่วันที่คณะทบทวนการรับรองให้การตัดสิน
การรับรอง   

7.10 ต้องจัดให้มีมาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จ้าเป็นแก่คณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ร่วม
สังเกตการณ์ตรวจประเมินในการตรวจประเมินทุกครั้งในกรณีที่ร้องขอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

7.11 ต้องจัดท้าและเก็บรักษาบันทึกข้อร้องเรียนและผลการด้าเนินการกับข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองไว้ และต้องมอบบันทึกข้อร้องเรียนและผลการด้าเนินการให้แก่ 
กมป. เมื่อได้รับการร้องขอ 

7.12 การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานที่ได้รับการ
รับรองในสาระส้าคัญ เช่น เปลี่ยนแปลงชนิดสัตว์น้้าที่ท้าการเพาะเลี้ยง หรือเพ่ิมชนิดสัตว์น้้า  เพ่ิม/ลด
พ้ืนทีฟ่าร์ม เปลี่ยนผู้ดูแลหรือผู้ด้าเนินการ เปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม ให้
ด้าเนินการแจ้ง กมป. หรือหน่วยงานที่ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/องค์กรยื่นค้าขอรับการรับรองทราบ ซึ่งใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้  กมป. อาจพิจารณารับรองต่อเนื่องได้โดยพิจารณาจากข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงที่ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/องค์กร ส่งมาให้ หรืออาจก้าหนดให้มีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม แล้ว
น้าผลการตรวจประเมินเสนอคณะทบทวนการรับรองพิจารณา เมื่อคณะทบทวนการรับรองอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงขอบข่ายแล้ว กมป. จะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรอง
ฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมภายใน 7 วันท้าการ นับแต่วันที่
ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ หรอืหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส้าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสาร
สูญหายพร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องมายัง กมป. หรือหน่วยงานที่ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/องค์กรยื่นค้า
ขอรับการรับรอง 

7.13 การโอนกิจการ เช่น การขายกิจการให้บุคคลอ่ืน การโอนกิจการให้บุคคลในครอบครัว การให้ผู้อ่ืนเช่า
ช่วงด้าเนินกิจการแทน เป็นต้น จะถือว่าการได้รับการรับรองสิ้นสุดลง ซึ่งผู้ได้รับการรับรองหรือผู้แทน
ต้องแจ้ง กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค้าขอรับการรับรองทราบ พร้อมส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7    
วันท้าการ หรือหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ต้องส่งส้าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อม     
ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องมายัง กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค้าขอรับการรับรอง  
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โดยผู้รับโอนกิจการต้องยื่นขอรับการรับรองใหม่ กมป. อาจให้การรับรองโดยพิจารณาจากข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงที่ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/องค์กร ส่งมาให้ หรืออาจก้าหนดให้มีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม หรือ
ตรวจประเมินใหม่ท้ังหมด แล้วน้าผลการตรวจประเมินหรือข้อมูลเสนอคณะทบทวนการรับรองพิจารณา 
เมื่อคณะทบทวนการรับรองตัดสินให้การรับรอง กมป. จะออกใบรับรองฉบับใหม่  

ยกเว้นกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองเสียชีวิตและบุคคลในครอบครัวด้าเนินกิจการแทน ให้ทายาทแจ้ง ศรฟ. 
หรือหน่วยงานที่ยื่นค้าขอการรับรองทราบ โดยจะถือว่าใบรับรองยังมีผลต่อเนื่องไม่เกิน 180 วันนับจาก
วันที่ผู้ได้รับการรับรองเสียชีวิต หรือหากใบรับรองมีอายุคงเหลือน้อยกว่า 180 วัน ให้ใบรับรองมีผล
จนถึงวันสิ้นสุดการรับรอง ทั้งนี้ ระหว่างที่ใบรับรองยังมีผลต่อเนื่อง ผู้ตรวจประเมินของ กมป. จะ
ด้าเนินการตรวจประเมินเพ่ือติดตามการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง  

7.14 การย้ายสถานที่ผลิต ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้ง กมป. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และยื่นค้าขอรับการ
รับรองใหม่ โดย กมป. จะตรวจประเมินใหม่ท้ังระบบ เพ่ือเสนอคณะทบทวนการรับรองพิจารณาให้การ
รับรองใหม่ และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม  ภายใน 7 
วันท้าการนับแต่วันที่ย้ายสถานที่ผลิต หรือหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส้าเนาหลักฐานการแจ้ง
ความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องมายัง กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค้าขอรับการ
รับรอง 

7.15 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลโดยที่มีเลขทะเบียนการค้าและพาณิชย์เดิมรวมทั้งสถานที่ผลิตเดิม 
หรือผู้ได้รับการรับรองเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้ง กมป. ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง กมป. จะพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม่โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่
เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันท้าการ นับแต่วันที่ได้รับ
ใบรับรองฉบับใหม่หรือหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ต้องส่งส้าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย
พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องมายัง กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค้าขอรับการรับรอง 

7.16 กรณีการเพิ่มจ้านวนบ่อหรือพ้ืนที่การเลี้ยงจากพ้ืนที่ที่ได้รับการรับรองเดิม ไม่ถือว่าเป็นการเพ่ิมขอบข่าย
การรับรอง แต่ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งให้ กมป. ทราบเพ่ือด้าเนินการประเมินผลการรักษาระบบ 
หากผู้ได้รับการรับรองไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบ  กมป. จะน้าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะพัก
ใช้เพิกถอนพิจารณาพักใช้การรับรอง 

7.17 กรณีการเพ่ิมจ้านวนฟาร์มในต่างพ้ืนที่ที่ขอรับการรับรองเดิม ไม่ถือว่าเป็นการเพ่ิมขอบข่ายการรับรอง
โดยผู้ได้รับการรับรองต้องยื่นค้าขอใหม่ส้าหรับพื้นท่ีใหม่ 

7.18 การเปลี่ยนประเภทสัตว์น้้าและ/หรือรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ไม่เหมือนกับระบบการผลิตที่ได้รับ
การรับรองเดิม เช่น การเปลี่ยนจากการเพาะเลี้ยงปลายี่สกเป็นการเพาะเลี้ยงตะพาบน้้า เป็นต้น ผู้ได้รับ
การรับรองต้องยื่นค้าขอใหม่ส้าหรับประเภทสัตว์น้้าใหม่  พร้อมส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7    
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วันท้าการ นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ หรือหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายต้องส่งส้าเนา
หลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องมายัง กมป. หรือหน่วยงานที่
ยื่นค้าขอรับการรับรอง 

7.19 การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง เช่น การเปลี่ยนจากมาตรฐาน GAP เป็น CoC เป็นต้น   
ผู้ได้รับการรับรองต้องยื่นค้าขอใหม่ส้าหรับมาตรฐานใหม่ และหากผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะยกเลิก
การรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค้าขอรับการรับรอง และต้อง
ส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมภายใน 7 วันท้าการ นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ หรือหากใบรับรอง
ฉบับเดิมสูญหาย ต้องส่งส้าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมลงนามรับรองส้าเนา
ถูกต้องมายัง กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค้าขอรับการรับรอง หากไม่ยกเลิกการรับรองผู้ได้รับการรับรอง
จะต้องถูกตรวจประเมินในมาตรฐานทั้งหมดที่ได้รับการรับรอง 

หากผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขข้างต้น อาจจะมีผลต่อการพิจารณารับค้าขอในการ
ยื่นขอการรับรองครั้งต่อไป 

8. การตรวจติดตามผล (Surveillance) และการตรวจต่ออายกุารรบัรอง (Re-assessment) 
8.1 กมป. จะด้าเนินการตรวจติดตามผลการรักษาระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้า ตามมาตรฐานฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC ฟาร์มที่ยังมีอายุการรับรองอยู่อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยในการตรวจ 
ติดตามผล ด้าเนินการตามขั้นตอนที่ก้าหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การตรวจประเมินโดยอนุโลม 

8.2 การตรวจต่ออายุการรับรองจะด้าเนินการทุก 3 ปี โดยตรวจประเมินระบบทั้งหมด ตามขั้นตอนที่ก้าหนด
ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การตรวจประเมิน  

8.3 กมป. สงวนสิทธิที่จะด้าเนินการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยอาจไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า    
ในกรณีต่อไปนี้ 
(1) มีเหตุอันท้าให้สงสัยว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่ส้าคัญต่อระบบที่ให้การรับรอง 
(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส้าคัญท่ีมีผลต่อกิจกรรม และการด้าเนินการของผู้ได้รับการรับรอง  
(3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการรับรองไมป่ฏิบัติตามข้อก้าหนดของ 

กมป. 
(4) มีการเปลี่ยนแปลงในขอบข่ายการรับรอง 
(5) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ 
(6) กรณีมีมติจากคณะพักใช้เพิกถอนหรือคณะทบทวนการรับรองให้มีการตรวจเพิ่มเติม 

9. การเพิม่/ลดขอบขา่ย การพกัใช ้และการเพิกถอนการรบัรอง 
9.1 การเพ่ิม/ลดขอบข่ายการรับรอง 
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 กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษาระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC ในบางส่วนของขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หรือผู้ได้รับการรับรองแจ้งความ
ประสงค์ขอเพ่ิม/ลดขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง กมป. จะเสนอคณะทบทวนการรับรอง เพ่ือพิจารณาเพ่ิม/ลด
ขอบข่ายการรับรอง และออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิมตามขอบข่ายที่ เพ่ิม/ลด และมีอายุเท่ากับ
ใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้  ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมคืนภายใน 7 วันท้าการ     
นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ หรือหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ต้องส่งส้าเนาหลักฐานการแจ้งความ
เอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องมายัง กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค้าขอรับการรับรอง 
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9.2 การพักใช้การรับรอง 
 กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้้า

ก้าหนด และ/หรือไม่ปฏิบัติตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  GAP 
และ CoC ที่ได้รับการรับรอง และ/หรือไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก้าหนด กมป. จะ
น้าเสนอคณะพักใช้เพิกถอน พิจารณาพักใช้การรับรอง โดยก้าหนดระยะเวลาพักใช้การรับรองไม่น้อยกว่า 60 
วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน และก้าหนดวันที่พักใช้การรับรองให้มีผลหลังจากวันที่มีมติ เมื่อผู้ได้รับการรับรองถูกพัก
ใช้การรับรอง ต้องหยุดการอ้างถึงการรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน (ถ้ามี) 

 กรณีการพักใช้การรับรองที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผลิตผล ผู้ได้รับการรับรองจะต้อง
ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขผลิตผลที่รอจ้าหน่าย (ถ้ามี) ดังกล่าว และเรียกคืนผลิตผลที่มีปัญหาจากผู้ซื้อหรือจาก
ผู้ประกอบการ โดยต้องไม่อ้างอิงหรือแสดงเครื่องหมายรับรองว่าเป็นผลิตผลที่ได้รับการรับรอง GAP หรือ CoC 
ทัง้นี้ หาก กมป. พบว่า ผู้ประกอบการไม่ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว จะด้าเนินการเพิกถอน
การรับรอง และจะมีผลต่อการขอรับการรับรองของผู้ประกอบการในอนาคต 

9.3 การเพิกถอนการรับรอง 
  กรณีท่ีผู้ได้รับการรับรองเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี  ดังนี้ 

(1) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้้าก้าหนด และส่งผล
กระทบร้ายแรงต่อการรับรอง 

(2) ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองในสาระส้าคัญ เช่น พบการใช้สารต้องห้ามในการผลิตเป็นต้น 
(3) ไม่ด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องหลังถูกพักใช้การรับรอง 
(4) มีข้อร้องเรียนที่พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจท้าให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง เช่น การปลอม

ใบรับรอง การแก้ไขใบรับรองโดยไม่ได้รับอนุญาต การน้าผลผลิตที่ไม่ได้รับการรับรองมากล่าวอ้าง 
เป็นต้น 

 กมป. จะน้าเสนอคณะพักใช้เพิกถอน พิจารณาเพิกถอนการรับรอง ทั้งนี้ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืน
ใบรับรองให้แก่ กมป. ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รับการรับรองได้รับหนังสือแจ้งเพิกถอน  
 ทั้งนี ้สิทธิในการใช้ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงานจะสิ้นสุดลงทันทีนับ
จากวันที่คณะพักใช้เพิกถอนมีมติให้เพิกถอน ซึ่งผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/องค์กร ต้องงดใช้หรืออ้างถึงการใช้
ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงาน บนผลผลิตหรือหีบห่อทั้งหมด รวมถึง
เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง เช่น แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น ทันทีท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก กมป.  
 กรณีการเพิกถอนการรับรองที่เกี่ยวเนื่องมาจากความไม่ปลอดภัยของผลิตผล ผู้ได้รับการรับรองจะต้อง
ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขผลิตผลที่รอจ้าหน่าย (ถ้ามี) ดังกล่าว และเรียกคืนผลิตผลที่มีปัญหาจากผู้ซื้อหรือ
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จากผู้ประกอบการ โดยต้องไม่อ้างอิงหรือแสดงเครื่องหมายรับรองว่าเป็นผลิตผลที่ได้รับการรับรอง GAP หรือ 
CoC 

ทั้งนี้ หาก กมป. พบว่า ผู้ประกอบการไม่ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว จะมีผลต่อการ
ขอรับการรับรองของผู้ประกอบการในอนาคต 

10. การร้องเรยีน และการอุทธรณ์ 
10.1 การร้องเรียน 

 การยื่นข้อร้องเรียน ให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ให้รวมถึงการร้องเรียนทางโทรศัพท์ที่สามารถ
ตรวจสอบหรือยืนยันแหล่งที่มาของข้อร้องเรียนได้ แต่ไม่รวมถึงข้อร้องเรียนที่ได้จากการได้ยินมา กรณีที่
การร้องเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ได้รับการรับรอง และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตผล ต้องยื่นเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อร้องเรียน และให้เจ้ าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
สามารถพิจารณาด้าเนินการต่อไปได ้

10.2 การอุทธรณ์ 
(1) ผู้ยื่นค้าขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

GAP และ CoC หรือผู้ได้รับการรับรองที่ถูกด้าเนินการลดขอบข่าย การพักใช้ หรือการเพิกถอน
การรับรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันท้าการ นับตั้งแต่วันที่มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
หรือการด้าเนินการให้ทราบ โดยการยื่นอุทธรณ์ต้องท้าเป็นลายลักษณ์อักษรยื่น กมป. หากส่งทาง
ไปรษณีย์ต้องลงทะเบียน 

(2) คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาค้าอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 45 วัน   
ท้าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับค้าอุทธรณ์ 

(3) ระหว่างการพิจารณาค้าอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุดให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่ 
(4) ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

11. การยกเลกิการรับรอง 
การรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC จะถูก

ยกเลิกในกรณ ีดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ได้รับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
(2) ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง 
(3) ผู้ได้รับการรับรองเป็นบุคคลล้มละลาย ทั้งในกรณีนิติบุคคล ผู้ผลิต และกลุ่มผู้ผลิต 
(4) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ได้รับการรับรองและผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก้าหนดใหม่ได้ 
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12. การรักษาความลับ 
 กมป. จะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ยื่นค้าขอรับการรับรองและ/หรือผู้ได้รับการรับรองที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ กมป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ แต่หากเกิดจากการเปิดเผยความลับโดย
บุคคลอ่ืน กมป. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น  

13. อื่นๆ 
13.1 ในกรณีที่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผล

สัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC กมป. จะแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอรับการรับรอง/
ผู้ได้รับการรับรองทราบ 

13.2 ผู้ได้รับการรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ข้อ 13.1 ให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด จากนั้น กมป. จะท้าการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขของผู้ได้รับการรับรอง 

13.3 กมป. ไม่รับผิดชอบในการกระท้าใดๆ ของผู้ได้รับการรับรองที่ได้กระท้าไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติ
ตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก้าหนด 

13.4 กมป. จะพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหมท่ดแทน ให้แก่ผู้ได้รับการรับรอง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ใบรับรองฉบับเดิมช้ารุด หรือสูญหาย 
(2) ผู้ได้รับการรับรองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่  (นิติบุคคล ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม) และไม่มี

ผลกระทบต่อระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ 
CoC ที่ได้รับการรับรอง โดยใบรับรองที่ออกใหม่จะมีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่ยังเหลืออยู่ 
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมหรือส้าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย
พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องให้ กมป. หรือหน่วยงานที่ยื่นค้าขอรับการรับรอง 

13.5 กมป. จะท้าการเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง ผู้ถูกพักใช้ หรือเพิกถอน รวมทั้งรายชื่อผู้ยกเลิกการ
รับรอง ให้แก่สาธารณชนทราบ 



หลกัเกณฑ์

 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข รหสั                    RE-AU-01    

หน้า                         19/31 
แก้ไขครั้งท่ี                       4 
วันท่ีเริ่มใช้ 23 กุมภาพันธ ์2558 
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ภาคผนวก ก 
วธิแีสดงเครื่องหมายรับรองระบบการผลติและผลติผลสัตวน์้า้ตามมาตรฐานฟารม์เพาะเลีย้งสัตวน์้า้  

GAP และ CoC ของ กมป. 
 

GAP  
         
 
 
 
 
 
 
 
 

          กมป..-22-XXXXX-XXXXXXXX-XXX         DSFC -22-XXXXX-XXXXXXXX-XXX 
     GAP                                   GAP 

                          กรมประมง      Department of Fisheries 
CoC 
 

                           
 

           กมป..-21-XXXXX-XXXXXXXX-XXX         DSFC-21-XXXXX-XXXXXXXX-XXX  
        CoC             CoC 

                 กรมประมง          Department of Fisheries 
 
 
รปูที ่1 เครื่องหมายรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC 

ของ กมป. ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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1. การแสดงเครื่องหมายรับรองจะต้องระบุรหัสรับรองภายใต้เครื่องหมายรับรองทุกครั้ง อ้างอิงตามรหัสรับรอง
ที่ระบุในใบรับรองท่ีออกโดย กมป.  

2. เครื่องหมายรับรองมีลักษณะและสัดส่วนดังรูป ขนาดของเครื่องหมายให้เป็นไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขนาดเล็กที่สุดของเครื่องหมายที่แสดงได้ คือ 15 มิลลิเมตร และห้ามปรับเครื่องหมายให้เป็นสัดส่วนอ่ืน 
รวมทั้งห้ามปรับเปลี่ยนต้าแหน่งหรือเพ่ิมเติม ตัวอักษร หรืออ่ืนใดไปจากเดิม และห้ามน้าสัญลักษณ์ไปใช้
แบบพิมพ์กลับด้านในทุกกรณ ี

3. การใช้สีของเครื่องหมายรับรอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานรหัสสีในคอมพิวเตอร์ ที่ก้าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
3.1 สีน้้าเงิน ก้าหนดให้ใช้สี     C100, M-96, Y-42, K-55   
3.2 สีฟ้า  ก้าหนดให้ใช้สี    C-60, M-45, Y-15, K-0      
3.3 สีด้า           ก้าหนดให้ใช้สี     BL100 
3.4 สีน้้าตาล  ก้าหนดให้ใช้สี    C-55, M-65, Y-90, K-70 
3.5 สีทอง  ก้าหนดให้ใช้สี    C-20, M-40, Y-100, K-0 

4. การใช้เครื่องหมายรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ 
CoC จะใช้ได้ในการสร้างภาพลักษณ์บนเอกสาร และสื่อโฆษณาทุกประเภท เช่น แคตตาลอก แผ่นพับ ป้าย
โฆษณา ป้ายแปลง ป้ายแหล่งที่เก็บ ป้ายที่ท้าการกลุ่ม ป้ายบ้าน บรรจุภัณฑ์ โดยการกล่าวอ้างถึงการรับรอง
ดังกล่าว จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับเกษตรกร นิติบุคคล กลุ่ม ที่ได้รับการรับรองจาก กมป. และเฉพาะใน
ขอบข่ายการรับรองเท่านั้น โดยหากมีการแสดงเครื่องหมายรับรองบนเอกสาร หรือสื่อโฆษณาที่มีผลิตผลที่
ไม่ได้รับการรับรองร่วมอยู่ด้วย ผู้ได้รับการรับรองจะต้องระบุข้อความให้ชัดเจนว่า เฉพาะผลิตผลใดที่ได้รับ
การรับรอง 

5. กรณีท่ีผู้ได้รับการรับรองได้ขายผลิตผลให้แก่ผู้รับซื้อ และผู้รับซื้อได้ด้าเนินการใดๆ เพ่ิมเติมกับผลิตผล เช่น 
การล้าง การตัดแต่ง การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ กมป. ไม่อนุญาตให้ผู้รับซื้อแสดงเครื่องหมายรับรองของ ศรฟ. 
หรือเครื่องหมายรับรองระบบงานของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ บนผลิตผล
ดังกล่าว ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าตามมาตรฐาน GAP และ CoC บนบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลิตผลที่ถูกด้าเนินการเพ่ิมเติม ให้อ้างอิงด้วย
ข้อความว่า “ผลิตผลนี้ได้จากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP      
กรมประมง“ หรือ “ผลิตผลนี้ได้จากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า CoC 
กรมประมง”  โดยไม่แสดงเครื่องหมายรับรอง GAP และ CoC ของ กมป.  หรือเครื่องหมายรับรองระบบงาน
ของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
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6. กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองด้าเนินการในขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การล้าง การตัดแต่ง  การบรรจุหีบ
ห่อภายในฟาร์มท่ีได้รับการรับรองหรือด้าเนินการในพ้ืนที่อ่ืนโดยผู้ได้รับการรับรอง และคณะผู้ตรวจประเมิน
ได้ตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ผู้ได้รับการรับรองสามารถน้าเครื่องหมายรับรองของ กมป.   ไปแสดงได ้

7. ห้ามแสดงเครื่องหมายรับรองของ กมป. บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตผลที่แปรรูป/แปรสภาพ เช่น ปอกเปลือก 
อบแห้ง ตากแห้ง หมัก ดอง ป่น  เป็นต้น ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงการรับรองแหล่งผลิตตามระบบการผลิต
และผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC บนบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลิตผลที่
แปรรูป/แปรสภาพแล้ว ให้อ้างอิงด้วยข้อความว่า “ผลิตภัณฑ์นี้ได้จากผลิตผลที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP กรมประมง“ หรือ “ผลิตภัณฑ์นี้ได้จากผลิตผลที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า CoC กรมประมง” โดยไม่แสดงเครื่องหมายรับรองของ กมป. หรือ
เครื่องหมายรับรองระบบงานของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

8. ผู้ได้รับการรับรองในพื้นที่ท่ี กมป. ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองระบบงาน สามารถเลือกใช้เครื่องหมาย
รับรองของ กมป. เพียงอย่างเดียว หรือเลือกใช้เครื่องหมายรับรองของ กมป. ควบคู่กับเครื่องหมายรับรอง
ระบบงานของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก้าหนดไว้ในภาคผนวก ข และ ค. ต่อไป  
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ภาคผนวก ข 
วธิแีสดงเครื่องหมายรับรอง GAP และ CoC ของ กมป. ควบคูก่ับเครื่องหมายรับรองระบบงานของสา้นกังาน

มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาตใินภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 

 กมป.-22-XXXXX-XXXXXXXX-XXX 
GAP 

กรมประมง 

 

 

 

 

 

 

เลขรหัสที่ระบุในใบรับรองระบบงานที ่กมป. ได้รับจาก    
มกอช.  ตามด้วยชื่อมาตรฐาน 

 
 

CoC 
 

                        
 
     
 
 
 

กมป.-21-XXXXX-XXXXXXXX-XXX 
CoC 

กรมประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขรหัสที่ระบุในใบรับรองระบบงานที ่กมป. ได้รับจาก    
มกอช.  ตามด้วยชื่อมาตรฐาน 

 

รูปที่ 2 การแสดงเครื่องหมายรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP 
และ CoC ของ กมป. ควบคู่กับเครื่องหมายรับรองระบบงานของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติในภาษาไทย 

  

GAP 
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ภาคผนวก ค 
วธิแีสดงเครื่องหมายรับรอง GAP และ CoC ของ กมป. ควบคูก่ับเครื่องหมายรับรองระบบงานของสา้นกังาน

มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาตใินภาษาองักฤษ 
 

 

 

 

 

DSFC-22-XXXXX-XXXXXXXX-XXX 
GAP 

Department of Fisheries 
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CoC 
 

                        
 
     
 
 
 

DSFC-21-XXXXX-XXXXXXXX-XXX  
CoC 

Department of Fisheries 

 

 

 

 

 

 

 

เลขรหัสที่ระบุในใบรับรองระบบงานที ่กมป. ได้รับจาก    
มกอช.  ตามด้วยชื่อมาตรฐาน 

 

รูปที่ 3 การแสดงเครื่องหมายรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   
GAP และ CoC ของ กมป. ควบคู่กับเครื่องหมายรับรองระบบงานของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติในภาษาอังกฤษ 

  
 

GAP 



หลกัเกณฑ์

 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข รหสั                    RE-AU-01    

หน้า                         24/31 
แก้ไขครั้งท่ี                       4 
วันท่ีเริ่มใช้ 23 กุมภาพันธ ์2558 

การรับรองระบบการผลติและผลติผลสัตวน์้้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัวน์้า้ GAP และ CoC 

  

เครื่องหมายรับรองระบบงาน มีลักษณะ และสัดส่วนดังรูปต่อไปนี้ 
 

 
 

รปูที ่4 เครื่องหมายรับรองระบบงานของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
 

ขนาดเล็กที่สุดของเครื่องหมายการรับรองระบบงานมีขนาดไม่ต่้ากว่า 15 มิลลิเมตร เพ่ือให้สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนและอ่านได้ด้วยตาเปล่า โดยมีรายละเอียดของขนาดจริงและตัวอักษรที่ใช้ในเครื่องหมายการ
รับรองระบบงาน ดังนี้   

\ 

การใช้สีของเครื่องหมายรับรองระบบงาน ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 

กรณีที่ไม่ใช้สีตามที่ก้าหนดไว้ อาจใช้สีอ่ืนที่เป็นสีเดียว (Single Color) แต่ต้องใช้สีที่สามารถเห็นได้ชัดเมื่อ
เทียบกับสีพ้ืนด้านหลัง หากประสงค์จะแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงาน ผู้ที่ได้รับการรับรองจาก กมป. 
จะต้องแสดงเครื่องหมายรับรองของ กมป. ควบคู่กับเครื่องหมายรับรองของหน่วยรับรองระบบงานทุกครั้ง  
ซึ่งการแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงาน หรืออ้างถึงการรับรองจะต้องไม่ท้าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าหน่วย
รับรองระบบงานได้ให้การรับรองกิจกรรมของผู้ได้รับการรับรอง โดยการใช้เครื่องหมายรับรองควบคู่ กับ

ส ี รหสัสทีี่กา้หนด 

สีเขียวอ่อน C50 Y100 

สีเขียวเข้ม C100 Y100 K50 

สีด้า K100 
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การรับรองระบบการผลติและผลติผลสัตวน์้้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัวน์้า้ GAP และ CoC 

  

เครื่องหมายรับรองระบบงาน จะใช้ได้ในการสร้างภาพลักษณ์บนผลิตผล สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด 
หรือป้ายของสินค้า การสร้างภาพลักษณ์บนเอกสาร วัสดุเกี่ยวกับการขายทุกประเภท เอกสารการโฆษณา
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสื่อโฆษณาทุกประเภท เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายแปลง ป้ายแหล่งที่เก็บ ป้ายที่ท้า
การกลุ่ม ป้ายบ้าน บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
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การรับรองระบบการผลติและผลติผลสัตวน์้้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัวน์้า้ GAP และ CoC 

  

ภาคผนวก ง 
วธิแีสดงเครื่องหมายรับรองระบบการผลติและผลติผลสัตวน์้า้ 

ตามมาตรฐานสนิคา้เกษตร (มกษ.) 

 
กษ 01/xxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxx 

  
รหัสที่ 1 หน่วยรับรอง  
รหัสที่ 2 รหสัมาตรฐานที่ให้การรบัรอง 
รหัสที่ 3 รหสัผูไ้ด้รับใบรับรอง 

รปูที ่5 เครื่องหมายรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ในภาษาไทย 

 
AC 01/xxxx-xxxx /xxxxxxxx-xxx 

  
รหัสที่ 1 หน่วยรับรอง  
รหัสที่ 2 รหสัมาตรฐานที่ให้การรบัรอง 
รหัสที่ 3 รหสัผูไ้ด้รับใบรับรอง 

รปูที ่6 เครื่องหมายรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ในภาษาอังกฤษ 
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การรับรองระบบการผลติและผลติผลสัตวน์้้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัวน์้า้ GAP และ CoC 

  

1. เฉพาะผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) จาก กมป. เท่านั้น จึงจะมีสิทธิแสดงเครื่องหมาย
รับรองนี้ได้ 

2. การน้าเครื่องหมาย Q ไปใช้ร่วมกับผลิตผล ผลิตภัณฑ์ใดๆ ต้องอยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น  
3. การแสดงเครื่องหมายรับรองจะต้องระบุรหัสรับรองใต้เครื่องหมายรับรองทุกครั้ง โดยอ้างอิงตามรหัสรับรอง

ที่ระบุในใบรับรองท่ีออกโดย กมป. (รหัสอ้างอิงตามการให้รหัสรับรองตามกรมประมง)  
4. เครื่องหมายรับรองมีลักษณะ ขนาดของเครื่องหมายให้เป็นไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนาดเล็กที่สุดของ

เครื่องหมายที่แสดงได้ คือ 15 มิลลิเมตร และห้ามใช้เครื่องหมายรับรอง โดยปรับเครื่องหมายให้เป็นสัดส่วน
อ่ืน รวมทั้งห้ามปรับเปลี่ยนต้าแหน่งหรือเพ่ิมเติม ตัวอักษร หรืออ่ืนใดไปจากเดิม และห้ามน้าสัญลักษณ์ไปใช้
แบบพิมพ์กลับด้านในทุกกรณ ี

5. การใช้สีของเครื่องหมายรับรอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานรหัสสีในคอมพิวเตอร์ ที่ก้าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

6. การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) สามารถใช้ไดใ้นการสร้างภาพลักษณ์บนผลิตผล สิ่ง
บรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือป้ายของสินค้า การสร้างภาพลักษณ์บนเอกสาร วัสดุเกี่ยวกับการขาย
ทุกประเภท เอกสารการโฆษณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสื่อโฆษณาทุกประเภท เช่น ป้ายโฆษณา ป้าย
แปลง ป้ายแหล่งที่เก็บ ป้ายที่ท้าการกลุ่ม ป้ายบ้าน บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดยการกล่าวอ้างถึงการรับรอง
ดังกล่าว จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับเกษตรกร นิติบุคคล กลุ่ม ที่ได้รับการรับรอง จาก กมป. และเฉพาะใน
ขอบข่ายการรับรองเท่านั้น โดยหากมีการแสดงเครื่องหมายรับรองบนเอกสาร หรือสื่อโฆษณาที่มีผลิตผลที่
ไม่ได้รับการรับรองร่วมอยู่ด้วย ผู้ได้รับการรับรองจะต้องระบุข้อความให้ชัดเจนว่า เฉพาะผลิตผลใดที่ได้รับ
การรับรอง 

7. กรณีท่ีผู้ได้รับการรับรองได้ขายผลิตผลให้แก่ผู้รับซื้อ และผู้รับซื้อได้ด้าเนินการใดๆ เพ่ิมเติมกับผลิตผล เช่น 
การล้าง การตัดแต่ง การบรรจุในบรรจุภัณฑ์  กมป. ไม่อนุญาตให้ผู้รับซื้อแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (มกษ.) หรือเครื่องหมายรับรองระบบงานของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติบนผลิตผลดังกล่าว ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) บนบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลิตผลที่ถูกด้าเนินการเพ่ิมเติม ให้อ้างอิงด้วยข้อความ
ว่า “ผลิตผลนี้ได้จากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน..............”  โดยไม่แสดงเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)  หรือเครื่องหมายรับรองระบบงานของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

ส ี รหสัสทีี่กา้หนด 

สีเขียว C100,Y100,K30 
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การรับรองระบบการผลติและผลติผลสัตวน์้้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัวน์้า้ GAP และ CoC 

  

8. กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองด้าเนินการในขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การล้าง การตัดแต่ง  การบรรจุหีบ
ห่อภายในฟาร์มท่ีได้รับการรับรองหรือด้าเนินการในพ้ืนที่อ่ืนโดยผู้ได้รับการรับรอง และคณะผู้ตรวจประเมิน
ได้ตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ผู้ได้รับการรับรองสามารถน้าเครื่องหมายรับรองของมาตรฐานสินค้า
เกษตร (มกษ.)   ไปแสดงได ้

9. ห้ามแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)  บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตผลที่แปรรูป/แปร
สภาพ เช่น ปอกเปลือก อบแห้ง ตากแห้ง หมัก ดอง ป่น  เป็นต้น ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงการรับรองระบบ
การผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐาน.............. บนบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลิตผลที่แปรรูป/แปรสภาพแล้ว 
ให้อ้างอิงด้วยข้อความว่า “ผลิตภัณฑ์นี้ได้จากผลิตผลที่ได้รับการรับรองตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์
น้้าตามมาตรฐาน..............” หรือ “ผลิตภัณฑ์นี้ได้จากผลิตผลที่ได้รับการรับรองตามระบบการผลิตและ
ผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐาน.............” โดยไม่แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) หรือ
เครื่องหมายรับรองระบบงานของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

10. ผู้ได้รับการรับรองในพ้ืนที่และขอบข่ายที่ กมป. ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองระบบงานเท่านั้น ที่จะ
สามารถเลือกใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เพียงอย่างเดียว หรือเลือกใช้เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรควบคู่กับเครื่องหมายรับรองระบบงานของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้ในภาคผนวก  จ ต่อไป  
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การรับรองระบบการผลติและผลติผลสัตวน์้้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัวน์้า้ GAP และ CoC 

  

ภาคผนวก จ 
วธิแีสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน สนิค้าเกษตร (มกษ.) ควบคู ่กบั เครื่องหมายรบัรองระบบงานของสา้นักงาน

มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ  
(เปน็ไปตามที ่มกอช. กา้หนดไว้ในหลักเกณฑ/์เงื่อนไข การใชเ้ครื่องหมายรบัรองระบบงาน) 

 
 
 
 
 
 
 

  กษ 01/xxxx-xxxx /xxxxxxxx      เลขรหัสที่ระบุในใบรับรองระบบงานที่  กมป. ได้รับจาก   
มกอช.  ตามด้วยชื่อมาตรฐาน    

                           
รปูที ่7 การแสดงเครื่องหมายรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)   ควบคู่

กับเครื่องหมายรับรองระบบงาน ของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในภาษาไทย 
        
 
 
 
 
 
AC 01/xxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxx 

   
 
 
 
 
 

เลขรหัสที่ระบุในใบรับรองระบบงานที ่ กมป. ได้รับจาก   
มกอช.  ตามด้วยชื่อมาตรฐาน    

 
รปูที ่8 การแสดงเครื่องหมายรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)  ควบคู่

กับเครื่องหมายรับรองระบบงาน ของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในภาษาอังกฤษ 



หลกัเกณฑ์

 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข รหสั                    RE-AU-01    

หน้า                         30/31 
แก้ไขครั้งท่ี                       4 
วันท่ีเริ่มใช้ 23 กุมภาพันธ ์2558 

การรับรองระบบการผลติและผลติผลสัตวน์้้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัวน์้า้ GAP และ CoC 

  

เครื่องหมายรับรองระบบงาน มีลักษณะ และสัดส่วนดังรูปต่อไปนี้ 
 

 
 

รปูที ่9 เครื่องหมายรับรองระบบงานของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
 

ขนาดเล็กทีสุ่ดของเครื่องหมายการรับรองระบบงานมีขนาดไม่ต่้ากว่า 15 มิลลิเมตร เพ่ือให้สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนและอ่านได้ด้วยตาเปล่า โดยมีรายละเอียดของขนาดจริงและตัวอักษรที่ใช้ในเครื่องหมายการ
รับรองระบบงาน ดังนี้   

\ 

การใช้สีของเครื่องหมายรับรองระบบงาน ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 

กรณีที่ไม่ใช้สีตามที่ก้าหนดไว้ อาจใช้สีอ่ืนที่เป็นสีเดียว (Single Color) แต่ต้องใช้สีที่สามารถเห็นได้ชัดเมื่อ
เทียบกับสีพื้นด้านหลัง  

หากประสงค์จะแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงาน ผู้ที่ได้รับการรับรองจาก กมป. จะต้องแสดงเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ควบคู่กับเครื่องหมายรับรองของหน่วยรับรองระบบงานทุกครั้ง  ซึ่งการ แสดง

ส ี รหสัสทีี่กา้หนด 

สีเขียวอ่อน C50 Y100 

สีเขียวเข้ม C100 Y100 K50 

สีด้า K100 
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หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข รหสั                    RE-AU-01    

หน้า                         31/31 
แก้ไขครั้งท่ี                       4 
วันท่ีเริ่มใช้ 23 กุมภาพันธ ์2558 

การรับรองระบบการผลติและผลติผลสัตวน์้้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัวน์้า้ GAP และ CoC 

  

เครื่องหมายรับรองระบบงาน หรืออ้างถึงการรับรองจะต้องไม่ท้าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าหน่วยรับรอง
ระบบงานได้ให้การรับรองกิจกรรมของผู้ได้รับการรับรอง โดยการใช้เครื่องหมายรับรองควบคู่ กับ
เครื่องหมายรับรองระบบงาน จะใช้ได้ในการสร้างภาพลักษณ์บนผลิตผล สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด 
หรือป้ายของสินค้า การสร้างภาพลักษณ์บนเอกสาร วัสดุเกี่ยวกับการขายทุกประเภท เอกสารการโฆษณา
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสื่อโฆษณาทุกประเภท เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายแปลง ป้ายแหล่งที่เก็บ ป้ายที่ท้า
การกลุ่ม ป้ายบ้าน บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

 


