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1. ขอบข่าย 

เอกสารนี้ก้าหนดขั้นตอนการตรวจประเมินที่จะด้าเนินการโดย กมป. โดยเอกสารนี้ก้าหนดโดยย่อ ถึง
ขั้นตอนด้านธุรการในกระบวนการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์ม เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
GAP และ CoC และรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครั้ งแรก การตรวจ    
ติดตามผล การตรวจต่ออายุการรับรอง การตรวจประเมินกรณีการรับรองแบบกลุ่ม  

2.   นิยาม 
 ความหมายของค้าที่ใช้ในเอกสารนี้ 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) คณะพักใช้เพิกถอน (Suspending/Withdrawal Committee) หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้้าให้มีหน้าที่พิจารณา พักใช้ เพิกถอนการรับรอง รวมทั้งพิจารณา
เงื่อนไขและข้อแม้พิเศษทางเทคนิคอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากข้อก้าหนดที่ระบุในมาตรฐาน หรือกฎระเบียบที่มี
อยู่เดิมหรือต้องการการตีความทางเทคนิค และด้าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับตามระบบการผลิตและผลิตผล
สัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC จากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้้า    

(6) คณะทบทวนการรับรอง (Certification Committee) หมายถึง คณะบุคคลหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้้าให้มีหน้าที่พิจารณาตัดสินให้การรับรอง คงไว้ เพ่ิม/ลดขอบข่าย 
ยกเลิกการรับรอง และด้าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้้า 

(7) ผู้อ้านวยการ กมป. หมายถึง ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 
(8) ผลิตผล (Produces) หมายถึง ผลิตผลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้า

ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่กรมประมงและส้านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติประกาศใช้หรือให้การยอมรับ  

(9) การรับรองระบบการผลติและผลติผลสตัว์น้า้ตามมาตรฐานฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน์้้า GAP และ CoC หมายถึง 
การให้การรับรองระบบของผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต ในการปฏิบัติตามระบบการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ที่เป็นไป
ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของกรมประมง ได้แก่ มาตรฐาน โค้ด ออฟ คอนดัค (Code of 
Conduct; CoC) หรือ ซี โอ ซี และมาตรฐานการปฏิบัติ (Check) ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (Good 
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Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี  หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่กรมประมงและส้านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติประกาศใช้ หรือให้การยอมรับ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การรับรอง” 

(10) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี 
หมายถึง มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ซึ่งมีการจัดการสุขอนามัยของฟาร์มที่ดีและผลิตผล
จากการเพาะเลี้ยงมีคุณภาพดี มีความปลอดภัย (Food Safety) ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กรมประมง
ก้าหนด อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่
ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก้าหนด 

(11) มาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค(Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC) หมายถึง ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ได้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนโดยกุ้งที่ได้รับจากระบบ CoC เป็นกุ้งที่มี
การผลิตอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีความปลอดภัย มีการเลี้ยงหรือผลิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ค้านึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal welfare) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  

(12) ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  หมายถึง ระบบการจัดการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่เป็นไปตามหลักการในมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของกรมประมง ได้แก่ มาตรฐาน 
โค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct; CoC) หรือ ซี โอ ซี และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี หรือมาตรฐานอ่ืนๆที่ กรมประมง และ
ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติประกาศใช้หรือให้การยอมรับ 

(13) ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต (Farmer/Producer Group) หมายถึง เกษตรกรแต่ละรายที่ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
หรือรวมกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการร่วมกัน หรือองค์กรที่รวมเกษตรกรรายย่อยที่ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและ
ด้าเนินการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในร่วมกัน 

(14) ผู้ยื่นค้าขอ  หมายถึง  ผู้ผลิตหรือกลุ่มผู้ผลิตที่ประสงค์จะขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้า
ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC  

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

(16) คณะผู้ตรวจประเมิน  (Audit team) หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กมป. ให้ท้าหน้าที่ตรวจ
ประเมินระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC  โดย
ประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และอาจมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สังเกตการณ์ร่วมด้วยก็ได้ 
หรือในกรณีที่ด้าเนินการตรวจประเมินเพียงท่านเดียวจะต้องใช้หัวหน้าผู้ตรวจประเมินเป็นผู้ด้าเนินการ 

(17) หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน (Lead of Auditor Team) หมายถึง บุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับ
การมอบหมายจาก กมป. ให้ท้าหน้าที่เป็นผู้น้าการตรวจประเมินระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC  
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(18) หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น้าการตรวจ
ประเมิน ตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP หรือ CoC และมี
รายชื่อตามทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมินของ กมป. 

(19) ผู้ตรวจประเมิน  (Auditor) หมายถึง บุคคลที่ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมิน ตามระบบการ
ผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP หรือ CoC หรือระบบเกษตรอินทรีย์ 
และมีรายชื่อตามทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมินของ กมป.  

(20) ผู้ตรวจประเมินภายนอก  (External Auditor) หมายถึง บุคคลภายนอก กมป. ที่ได้รับการมอบหมายจาก 
กมป. ให้ท้าหน้าที่ตรวจประเมินระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
GAP และ CoC หรือระบบเกษตรอินทรีย์ ตามทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมินของ กมป. 

(21) ผู้เชี่ยวชาญ (Technical Expert) หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ให้ค้าแนะน้าทางเทคนิคเฉพาะแก่คณะผู้ตรวจ
ประเมิน หรือคณะทบทวนการรับรอง ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญอาจเข้าร่วมในคณะผู้ตรวจประเมินเพ่ือให้ค้าแนะน้า 
ให้ความเห็น หรือสรุปสาระทางเทคนิคให้แก่คณะผู้ตรวจประเมินได้ 

(22) ผู้ประเมินสมรรถนะ หมายถึง หัวหน้าผู้ตรวจประเมินในมาตรฐานที่ท้าการประเมินสมรรถนะนั้นๆ และ
ได้รับการมอบหมายให้ท้าหน้าที่ประเมินสมรรถนะ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจ
ประเมินภายนอก 

(23) ผู้สังเกตการณ์ (Observer) หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก กมป. ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมิน 

(24) การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระและจัดท้าเป็นเอกสาร เพ่ือให้ได้
หลักฐานการตรวจประเมินและเพ่ือประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน 

(25) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระบบการผลิต
และผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดใน
ทุกข้อก้าหนดของมาตรฐานซึ่งจะด้าเนินการในการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครั้งแรก 

(26) การตรวจประเมินกรณีการรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification) หมายถึง การรับรองกลุ่มที่มีการด้าเนิน
กิจกรรมเดียวกัน และอยู่ในขอบข่ายที่ขอรับการรับรองโดยมีสมาชิกอย่างน้อย 10 รายขึ้นไป หรือมีสาขา
ของฟาร์มจ้านวนตั้งแต่ 5 สาขาขึ้นไป โดยต้องมีสมาชิก/สาขาของฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์น้้าชนิดเดียวกัน 5 ราย
ขึ้นไปต่อชนิดสัตว์น้้า และกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal Control System) 
รวมถึงเป็นผู้ขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP 
และ CoC ในนามของกลุ่ม 
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(27) การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินฟาร์มที่ได้รับการรับรองจาก กมป. เป็น
ระยะตามรอบที่ก้าหนดไว้ เพ่ือติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง การตรวจประเภทนี้อาจเลือก
ตรวจในบางข้อก้าหนดของมาตรฐานเพื่อบ่งชี้ถึงภาพรวมของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

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

(29) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเมื่อมีปัญหาหรือมีการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเฉพาะด้าน เช่น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้
ยาและสารเคมี เป็นต้น  การตรวจชนิดนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหาเท่านั้น  โดยไม่แจ้งให้ผู้ผลิต/
กลุ่มผู้ผลิตทราบล่วงหน้า 

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

(31) ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) หมายถึง ระบบควบคุมคุณภาพภายในที่กลุ่มจัดท้าขึ้น 
เพ่ือประกันว่ากิจกรรมการผลิตของสมาชิกและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเป็นไปตามระบบการผลิต
และผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC  

(32) การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action) หมายถึง การจัดการกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยมีการวิเคราะห์
หาสาเหตุของข้อบกพร่อง การก้าหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้้าของข้อบกพร่อง การน้า
แนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติและการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว 

(33) การปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action) หมายถึง การจัดการกับแนวโน้มข้อบกพร่องที่อาจเกิดข้ึน โดย
มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของแนวโน้มที่จะเกิดข้อบกพร่อง การก้าหนดแนวทางการป้องกันการเกิดของ
ข้อบกพร่อง การน้าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติและการตรวจติดตามการป้องกันข้อบกพร่องดังกล่าว 

(34) ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนด 
(35) ข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องซึ่งมีความเสี่ยงน้อยที่จะมีผลกระทบ

โดยตรงต่อระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC 
(36) ข้อบกพร่องส้าคัญ (Major Nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องที่ท้าให้ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์

น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดของระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC หรือกรณีที่พบว่าข้อบกพร่องย่อยไม่ได้รับการแก้ไขใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด 
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(37) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Opportunity for Improvement) หมายถึง สิ่งที่น้าไปสู่การปรับปรุงให้
ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

(38) ใบรับรอง หมายถึง  ใบรับรองที่กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง ออกให้แก่ผู้ได้รับการรับรองตาม
ขอบข่ายที่เปิดให้การรับรอง 

3. ขั้นตอนการตรวจประเมิน
3.1 ทั่วไป

3.1.1 การตรวจประเมินจะด้าเนินการส้าหรับผู้ขอรับการรับรองที่อยู่ในเขตราชอาณาจักร หรือ
พ้ืนที่อ่ืนที่ กมป. ประกาศให้บริการเพ่ิมเติม กรณีผู้ยื่นค้าขอรับการรับรองที่มีสถานที่ผลิต
สัตว์น้้าที่อยูนอกราชอาณาจักร ให้พิจารณาเป็นกรณีไป 

3.1.2 ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้นอยู่กับ ขนาดพื้นที่ที่ท้าการเพาะเลี้ยง จ้านวนชนิดสัตว์น้้าที่
ท้าการเพาะเลี้ยง จ้านวนอาคาร จ้านวนผลิตภัณฑ์ จ้านวนสมาชิกในกลุ่ม และจ้านวนสมาชิก
ในคณะผู้ตรวจประเมิน  

3.1.3 ขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1)  การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน 
(2)  การเตรียมการตรวจประเมิน  
(3)  การตรวจประเมิน 

3.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน 

3.2.1 กมป. แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินที่จะด้าเนินการตรวจประเมินในแต่ละครั้ง อย่างเป็น
ทางการ โดยประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและ/หรือผู้ตรวจประเมิน และ/หรือ
ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือผู้สังเกตการณ์ อีกจ้านวนหนึ่งตาม
ความเหมาะสม ซึ่งต้องก้าหนดอ้านาจหน้าที่ให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอรับการรับรอง
ทราบ 

กรณีท่ีการตรวจประเมินฟาร์มด้าเนินการโดยบุคคลคนเดียว ผู้ที่ท้าหน้าที่ตรวจประเมินท่าน
นั้นต้องเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 

3.2.3 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินต้องยึดหลักดังนี้ 
3.2.3.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก้าหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง คุณสมบัติและ

ประสบการณ์ส้าหรับผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ (RE-AU-03) 
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3.2.3.2 มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรอง และขั้นตอนการตรวจ
ประเมินเพ่ือการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC 

3.2.3.3 มีความรู้ในวิธีการตรวจประเมินที่เก่ียวข้องและในเอกสารการตรวจประเมิน 
3.2.3.4 มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมที่ขอรับการรับรองตามทะเบียน

รายชื่อผู้ตรวจประเมิน 
3.2.3.5 มีความสามารถในการสื่อสาร 
3.2.3.6 ปราศจากผลประโยชน์ที่อาจท้าให้สมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมินปฏิบัติตนอย่าง

ไม่เป็นกลาง ไม่น่าเชื่อถือ หรืออย่างไม่เสมอภาค รวมทั้ง 
(1) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เคยให้ค้าปรึกษา หรือเป็นวิทยากรภายใน (In-

house Training) หรือท้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ยื่นค้าขอรับการ
รับรองภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการและ
การตัดสินให้การรับรอง 

(2) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในหน่วยงานของผู้ยื่นค้าขอรับการรับรอง 
(3) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่มีแรงกดดันทางการค้าและ/หรือการเงินใดๆ 

3.2.4 ก่อนท้าการตรวจประเมิน ให้คณะผู้ตรวจประเมินลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ
และหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.2.5    ต้องแจ้งรายชื่อคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้รับจ้างช่วง เช่น ห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี) ให้ผู้ยื่นค้า
ขอรับการรับรองทราบและเห็นชอบ ก่อนการตรวจประเมิน 

3.3 การเตรียมการตรวจประเมิน 
คณะผู้ตรวจประเมินด้าเนินการศึกษาข้อมูลของผู้ยื่นค้าขอรับการรับรอง และจัดท้าก้าหนดการตรวจ
ประเมิน รวมทั้งจัดเตรียมรายการการตรวจประเมิน แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมิน 
จากนั้นแจ้งก้าหนดการตรวจประเมินพร้อมรายชื่อผู้ตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สังเกตการณ์ และ
หน่วยทดสอบให้ผู้ยื่นค้าขอรับการรับรองทราบ และเห็นชอบ  
ทั้งนี้คณะผู้ตรวจประเมินเป็นเจ้าหน้าที่ กมป. หรือเจ้าหน้าที่ของกรมประมง หรือผู้ประเมินภายนอก
กรมประมงท่ีได้รับการมอบหมายจาก กมป. และหน่วยทดสอบที่ขึ้นบัญชีของ กมป. ซึ่ง กมป.  ถือว่า
ผู้ขอการรับรองได้รับทราบและยินยอมให้ กมป. ด้าเนินการใช้หน่วยรับจ้างช่วงได้  
หากผู้ขอรับการรับรองไม่ยอมรับและต้องการเปลี่ยนคณะผู้ตรวจประเมินและ/หรือห้องปฏิบัติการ
ทดสอบด้วยเหตุผลอันควร สามารถแจ้งหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินทราบเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม  
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3.4    การตรวจประเมิน 
 3.4.1 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial Audit) 

การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองจะตรวจประเมินการปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับระบบการผลิต
และผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC 
โดยขั้นตอนการตรวจประเมินประกอบด้วย 6 ขั้นตอน  ดังนี้ 
3.4.1.1 การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening Meeting) 

ประชุมเปิดการตรวจประเมินร่วมกับเกษตรกร เจ้าของฟาร์ม ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรอื
ผู้แทนผู้บริหารของผู้ยื่นค้าขอรับการรับรอง วัตถุประสงค์ของการประชุมเปิดการตรวจประเมิน คือ 
- เป็นการแนะน้าคณะผู้ตรวจประเมินแก่ เกษตรกร เจ้าของฟาร์ม ประธานกลุ่ม ผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทหรือผู้แทนผู้บริหารของผู้ยื่นค้าขอรับการรับรอง  
- เพ่ือเป็นการทบทวนขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 
- เพ่ือชี้แจงรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน และการรักษาความลับให้กับผู้

ขอรับการรับรอง 
- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้รับการตรวจประเมิน 
- เพ่ือเป็นการยืนยันความพร้อมของทรัพยากรและสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ ที่จ้าเป็น

ส้าหรับคณะผู้ตรวจประเมิน และความเป็นปัจจุบันของเอกสารที่ได้รับ 
- เพ่ือยืนยันวันและเวลาในการประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing Meeting) 
- เพ่ือท้าความเข้าใจและแก้ไขข้อข้องใจในจุดที่ยังไม่ชัดเจนในก้าหนดการตรวจประเมิน 

และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
3.4.1.2 การตรวจประเมิน 

   การตรวจประเมินประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การตรวจเอกสารและบันทึก การตรวจพินิจ /
การสังเกตกิจกรรม และสภาวะของพ้ืนที่ที่ตรวจประเมิน โดยให้บันทึกสิ่งที่อาจเป็นเหตุ
น้าไปสู่ความไม่เป็นไปตามข้อก้าหนด การตรวจประเมินอาจตรวจประเมินรายละเอียดที่
ไม่ได้เขียนไว้ในรายการตรวจประเมินก็ได้ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะต้องยืนยันจาก
หลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น การสังเกต การวัด เอกสารและบันทึก  

   ในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลงก้าหนดการตรวจ
ประเมินได้ตามความเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้รับการตรวจประเมิน เพ่ือให้การ
ตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์  
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   คณะผู้ตรวจประเมินอาจด้าเนินการสุ่มตัวอย่างน้้า สัตว์น้้า และปัจจัยการผลิตที่สงสัยเพ่ือ
ทดสอบคุณสมบัติบางประการและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการตรวจประเมิน โดย
ส่งทดสอบที่ห้องปฏิบัติการของกรมประมงหรือห้องปฏิบัติการภายนอกที่ ขึ้นบัญชีกับ กมป.  

3.4.1.3 ระหว่างการตรวจประเมินให้ยึดแนวทางในการด้าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. กรณีท่ีไม่สามารถตรวจได้ครบทุกหัวข้อในการตรวจประเมินครั้งแรก ให้นัดหมายการตรวจ
ประเมินในครั้งต่อไป  

2. ทั้งนี้การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองจะท้าการตรวจประเมินแต่ละรายไม่เกิน 3 ครั้ง หาก
การตรวจประเมินไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน 3 ครั้ง ให้แจ้งผลการตรวจประเมินและการ
ด้าเนินการยกเลิกค้าขอการรับรองให้ผู้ยื่นค้าขอรับการรับรองทราบ จากนั้นด้าเนินการ
ยกเลิกค้าขอรับการรับรองต่อไป และหากประสงค์จะขอรับการรับรองต่อไปให้ยื่นค้าขอรับ
การรับรองใหม่เมื่อมีความพร้อม 

3. การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองทั้ง 3 ครั้ง ต้องอยู่ภายในรอบการผลิตเดียวกัน หรือหาก
พบข้อบกพร่องในการตรวจประเมินจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องในการตรวจประเมินครั้งต่อไป
ซึ่งต้องไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/
องค์กร แก้ไขข้อบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน
ข้อบกพร่อง ให้แจ้งผลการตรวจประเมินและการด้าเนินการยกเลิกค้าขอการรับรองให้ผู้ยื่น
ค้าขอรับการรับรองทราบ จากนั้นด้าเนินการยกเลิกค้าขอรับการรับรองต่อไป และหาก
ประสงค์จะขอรับการรับรองต่อไปให้ยื่นค้าขอรับการรับรองใหม่เม่ือมีความพร้อม 

3.4.1.4 การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน 
 สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดต้องบันทึกไว้ในแบบประเมินฟาร์มตามมาตรฐานและ

ชนิดสัตว์น้้าที่ได้รับการรับรอง และหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจประเมิน
ต้องสรุปผลการตรวจประเมินว่าสิ่งที่ตรวจพบรายการใดถือเป็นข้อบกพร่อง จากนั้นเขียน
รายงานข้อบกพร่อง(ถ้ามี)ในแบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่องโดยต้องมีหลักฐานสนับสนุนที่
เป็นรูปธรรม และให้อ้างถึงข้อก้าหนดในมาตรฐานให้ชัดเจน  

3.4.1.5 การประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing Meeting) 
   หลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินด้าเนินการประชุมปิดการตรวจ

ประเมิน เพ่ือรายงานผลการตรวจประเมินและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินหรือ
ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) ต่อผู้บริหารระดับสูง เจ้าของฟาร์ม ประธาน
กลุ่ม หรือผู้แทนผู้ยื่นค้าขอของผู้รับการตรวจประเมิน เพ่ือท้าความเข้าใจผลของการตรวจ
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ประเมินให้ถูกต้องตรงกัน และให้ผู้รับการตรวจประเมินลงชื่อรับทราบสิ่งที่ตรวจพบหรือ
ข้อบกพร่อง(ถ้ามี) และมอบส้าเนาแบบบันทึกข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต (ถ้ามี) แก่ผู้รับการตรวจ
ประเมินไว้ 1 ชุด 

กรณีที่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะแจ้งผู้ยื่นค้าขอรับการรับรองให้จัดท้าแนว
ทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องส่งให้ กมป. พิจารณาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ยื่น
ค้าขอได้รับรายงานข้อบกพร่อง หากแนวทางการแก้ไขที่ผู้ยื่นค้าขอรับการรับรองเสนอมาไม่
เหมาะสมหรือไม่มีประสิทธิผล ให้ผู้ยื่นค้าขอรับการรับรองเสนอแนวทางการแก้ไขใหม่  

กรณีท่ีเป็นการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองและพบข้อบกพร่องส้าคัญจ้านวนมากที่แสดงให้
เห็นว่าผู้รับการตรวจประเมินยังมิได้ด้าเนินการตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC อย่างมีประสิทธิผล ผู้ขอรับการรับรองอาจ
ขอให้ยุติการตรวจประเมินและแจ้งขอยกเลิกการตรวจประเมินต่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจ
ประเมิน เมื่อผู้ยื่นค้าขอรับการรับรองมีความพร้อมให้ยื่นค้าขอรับการรับรองต่อ กมป. เพ่ือ
ตรวจประเมินทั้งระบบใหม ่

3.4.1.6 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 
(1) กรณีไม่พบข้อบกพร่อง ให้คณะผู้ตรวจประเมินส่งแบบประเมินฟาร์มที่ผู้รับการตรวจ

ประเมินลงชื่อรับทราบสิ่งที่ตรวจพบ และจัดส่ง กมป. เพ่ือเสนอคณะทบทวนการ
รับรองเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 

(2) กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจประเมิน
พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นตามที่ผู้ยื่นค้าขอรับการ
รับรองเสนอแล้วเห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ จากนั้นรวบรวมแบบประเมินฟาร์ม
พร้อมทั้งรายงานข้อบกพร่องจัดส่ง กมป. เพ่ือเสนอคณะทบทวนการรับรองเพ่ือ
พิจารณาให้การรับรอง 

(3) กรณีที่พบข้อบกพร่องส้าคัญ (Major Nonconformity) ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป ให้
คณะผู้ตรวจประเมินด้าเนินการดังต่อไปนี้ 

 นัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพ่ือด้าเนินการตรวจติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (Follow Up Audit) ซึ่งระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 
180 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง  โดยการตรวจติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่องอาจด้าเนินการพร้อมกับการตรวจประเมินในข้อก้าหนดที่ยังไม่ได้รับ
การตรวจในการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องส้าคัญ คณะผู้ตรวจประเมิน
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จะตรวจติดตามเฉพาะข้อบกพร่อง โดยอาจตรวจกิจกรรมนั้น ที่สถาน
ประกอบการหรือตรวจเอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการจัดส่ง  

 เมื่อตรวจติดตามการแก้ไขทั้งข้อบกพร่องแล้วเสร็จ จากนั้นส่งแบบประเมิน
ฟาร์ม รายงานข้อบกพร่องพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขให้ กมป. เสนอคณะ
ทบทวนการรับรองเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 

3.4.2 การตรวจติดตามผล (Surveillance)  
3.4.2.1 หลังจากผู้ยื่นค้าขอรับการรับรองผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองแล้ว ในช่วง

ระยะเวลาของอายุการรับรอง กมป. ด้าเนินการตรวจติดตามผล อย่างน้อย 1 ครั้ง เพ่ือตรวจ
ประเมินความเป็นไปตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์ม เพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า GAP หรือ CoC  

3.4.2.2 ผู้ได้รับการรับรองต้องรักษาและปฏิบัติตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP หรือ CoC และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง หากผู้
ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติได้อาจมีผลให้ต้องลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนการ
รับรอง 

3.4.2.3 การตรวจติดตามผลต้องตรวจประเมินครบทุกข้อก้าหนดในมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง    
สัตว์น้้า GAP หรือ CoC รวมทั้งอาจตรวจติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่องย่อย
หรือข้อสังเกตที่พบจากการตรวจประเมินครั้งก่อน 

3.4.2.4 แผนการตรวจติดตามผลอาจปรับให้มีการตรวจประเมินในกรณีพิเศษในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) มีเหตุอันท้าให้สงสัยว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่ส้าคัญต่อระบบที่ให้การ

รับรอง 
(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส้าคัญที่มีผลต่อกิจกรรมและการด้าเนินการของผู้ได้รับการ

รับรอง  
(3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานที่ได้รับการรับรองและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ กมป. 
(4) มีการเปลี่ยนแปลงในขอบข่ายการรับรอง 
(5) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ 
(6) กรณีมีมติจากคณะกรรมการพักใช้เพิกถอนหรือคณะทบทวนการรับรองให้มีการตรวจ

ประเมินเพิ่มเติม 
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3.4.2.5 การตรวจติดตามผลที่ก้าหนดแผนไว้นี้ ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการตรวจติดตามผล โดยกรณีที่
พบข้อบกพร่อง ให้ผู้ได้รับการรับรองเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องและ
ก้าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้คณะผู้ตรวจประเมินของ กมป. พิจารณาภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ผู้ได้รับการรับรองได้รับรายงานข้อบกพร่อง หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รับการรับรองได้รับรายงานข้อบกพร่อง อาจ
น้าเสนอคณะพักใช้เพิกถอนเพ่ือพิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองแล้วแต่กรณี  หรือ
น้าเสนอคณะทบทวนการรับรองเพ่ือพิจารณาลดขอบข่าย 

ทั้งนี้ในการตรวจติดตามผลแต่ละครั้งจะด้าเนินการตรวจประเมินติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในการ
ตรวจประเมินครั้งก่อนด้วย (ถ้ามี) และหากพบข้อบกพร่องย่อยที่ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ให้เปลี่ยนระดับเป็น
ข้อบกพร่องส้าคัญ 

กรณีที่พบข้อบกพร่องส้าคัญ (Major Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจประเมินนัดหมายผู้รับการตรวจ
ประเมินเพื่อด้าเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit) ซึ่งระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง
ต้องไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากเกินระยะเวลา 90 วั น และ/หรือหากผลการตรวจ
ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องส้าคัญไม่มีประสิทธิผลอาจน้าเสนอคณะพักใช้เพิกถอนเพ่ือพิจารณาพักใช้ หรือเพิก
ถอนการรับรองแล้วแต่กรณี หรือน้าเสนอคณะทบทวนการรับรองเพ่ือพิจารณาลดขอบข่าย  

3.4.3 การตรวจต่ออายุการรับรอง (Reassessment) 
3.4.3.1 เมื่อผู้ได้รับการรับรองได้รับการรับรองครบ 3 ปี คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจประเมินระบบ

ทั้งหมด เพ่ือออกใบรับรองฉบับใหม่ โดย กมป. หรือหน่วยงานที่ กมป. มอบหมาย จะแจ้งให้
ผู้ได้รับการรับรองทราบล่วงหน้าก่อนใบรับรองหมดอายุอย่างน้อย 180 วัน และให้ผู้ได้รับ
การรับรองยื่นค้าขอต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุอย่างน้อย 120 วัน 
แต่ไม่เกิน 180 วัน ซึ่งผู้ตรวจประเมินของ กมป. จะตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง 
โดยขั้นตอนต่างๆ จะเหมือนกับการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครั้งแรก ตามรายละเอียด
ข้อ 3 โดยกรณีท่ีพบข้อบกพร่องย่อยในการตรวจติดตามผลครั้งก่อน คณะผู้ตรวจประเมินจะ
ประเมินประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว 

3.4.3.2 กรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในมาตรฐานที่ให้การรับรอง  กมป. จะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรอง
ทราบโดยผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอรับการรับรองมาตรฐานฉบับใหม่ ซึ่ง กมป. 
ด้าเนินการศึกษาเอกสารของผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/องค์กรและตรวจประเมินในข้อก้าหนดในส่วน
ที่แตกต่างจากมาตรฐานฉบับเดิมที่ให้การรับรอง และออกใบรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่โดย
มีอายุการรับรอง 3 ปี 
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3.4.3.3 การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองให้ด้าเนินการตามข้อ 3.4.1 ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง ผู้
ยื่นค้าขอ/ผู้ได้รับการรับรองต้องแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับ
จากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง  

3.4.3.4 ส้าหรับการตรวจต่ออายุการรับรองอาจเป็นคณะผู้ตรวจประเมินชุดเดิมหรือชุดใหม่ได้ 

4. การรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification) 
4.1 กมป. สามารถให้การรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

GAP และ CoC แก่กลุ่มผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มผู้ผลิตที่ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนกับภาครัฐต้องมีสมาชิกในกลุ่มที่ขอรับการรับรองตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป กรณีนิติบุคคลหรือ
องค์กรต้องมีฟาร์มสาขาจ้านวนตั้งแต่ 5 สาขาขึ้นไป โดยต้องมีสมาชิก/สาขาของฟาร์ม ที่เลี้ยงสัตว์น้้า
ชนิดเดียวกัน 5 รายขึ้นไปต่อชนิดสัตว์น้้า 

4.2 การรับรองแบบกลุ่มเป็นการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าของกลุ่ม  ซึ่งเป็นกลุ่มที่บริหาร
จัดการโดยกลุ่มผู้ผลิต (Producer Group) นิติบุคคลหรือองค์กรก็ได้ โดยกลุ่มผู้ผลิตหรือนิติบุคคลหรือ
องค์กรเป็นผู้ได้รับใบรับรองจาก กมป. แต่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกในกลุ่มไม่ได้รับใบรับรองเป็นรายบุคคล 
เนื่องจากการรับรองแบบกลุ่มถือว่าเกษตรกรเป็น “ผู้ท้าการผลิต” (Suppliers) ให้กับกลุ่ม 

4.3  ประเภทของการผลิตต้องอยู่ในขอบข่ายที่ กมป. เปิดให้การรับรอง โดยผู้น้ากลุ่มต้องมั่นใจว่าในแต่ละ
กลุ่มย่อยของเกษตรกร/ผู้ผลิตในกลุ่มมีรูปแบบการผลิตและการบริหารจัดการเหมือนกัน  

4.4 ฟาร์มที่ได้รับการรับรองในมาตรฐานใดในสัตว์น้้าชนิดหนึ่งแล้ว ไม่สามารถได้รับการรับรองแบบกลุ่ม ใน
มาตรฐานและในสัตว์น้้าชนิดเดิมอีกได้ รวมทั้งไม่สามารถได้รับการรับรองทั้งสองประเภทพร้อมกันใน
มาตรฐานและสัตว์น้้าชนิดเดียวกัน ในฟาร์มเดียวกัน  ในกรณีที่ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/องค์กรหรือนิติบุคคล
มีใบรับรองเดิมอยู่ และต้องการขอการรับรองแบบกลุ่ม ต้องยกเลิกใบรับรองเดิมเมื่อได้รับการรับรอง
ประเภทใหม่แล้ว 

4.5 กลุ่มผู้ผลิต (Producer Group) ที่ขอรับการรับรอง ได้แก่ 
 ผู้ผลิต (Producer) ที่รวมกลุ่มกันเพ่ือท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า หรือ 
 นิติบุคคล (Juristic Person) เป็นคณะบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมาย 

เช่น บริษัท สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้รับผิดชอบบริหาร
จัดการกลุ่มผู้ผลิตสัตว์น้้า หรือ 

 องค์กร (Organization) เป็นคณะบุคคลหรือหน่วยงานจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายหรือไม่
ก็ได้ เช่น ชมรม หรือหน่วยงานอิสระ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ
กลุ่มผู้ผลิตสัตว์น้้า  
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4.6 ผู้น้ากลุ่มต้องเป็นผู้รับผิดชอบการผลิตของสมาชิกหรือกลุ่มผู้ผลิต เพ่ือให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP หรือ CoC โดยก้าหนดกลไกในการควบคุมดูแลระบบการผลิต (ระบบ
ควบคุมภายใน) ของสมาชิกให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

4.7 ลักษณะของกลุ่มที่สมัครขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP หรือ CoC ต้องเป็นกลุ่มที่มีระบบควบคุมภายใน (Project with an Internal 
Control System) หมายถึง กลุ่มที่มีการก้าหนดและน้าระบบควบคุมภายในไปใช้ในกลุ่มเพ่ือเป็นการ
ประกันคุณภาพระบบการผลิตของกลุ่มและเพ่ือเป็นกลไกในการควบคุมดูแลให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง  

4.8 การก้าหนดจ้านวนฟาร์มเพ่ือสุ่มตรวจประเมินและการประเมินความเสี่ยงกลุ่ม ให้พิจารณา ดังต่อไปนี้ 
(1) จ้านวนฟาร์มเพ่ือสุ่มตรวจประเมินในการรับรองแบบกลุ่มค้านวณจาก 

 
     สูตร  NY    
 
 โดยที่ Y =   จ้านวนฟาร์มเพ่ือสุ่มตรวจประเมิน 
   N =   จ้านวนฟาร์มในแต่ละประเภทสัตว์น้้าที่ขอรับการรับรอง 

โดยมีเกณฑ์การก้าหนดจ้านวนฟาร์มเพ่ือสุ่มตรวจประเมินตัวอย่าง ดังนี้ 
กรณีการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง   = N   
กรณีการตรวจติดตามผล     = N6.0  
กรณีการตรวจต่ออายุการรับรอง    = N8.0  
ถ้าผลการค้านวณมีเศษให้ปัดจ้านวนเศษข้ึนเป็นจ้านวนเต็ม 
ส้าหรับการตรวจประเมินทุกกรณีหากพบว่ามีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้ข้อมูลในระหว่างการตรวจประเมิน
เบื้องต้นจะเพ่ิมจ้านวนฟาร์มเพ่ือสุ่มตรวจประเมินเป็น 1.5 เท่า จากจ้านวนเดิมที่ค้านวณได้ โดยความ
เสี่ยงพิจารณาตามตารางที่ 1 
กมป. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการสุ่มตรวจและจ้านวนที่สุ่มตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า

จ้านวนการสุ่มตรวจประเมินที่ก้าหนดไว้  
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

การประเมนิความเสีย่ง ข้อพจิารณา 
ความเสี่ยงสูง  ระบบการควบคุมภายในไม่มีความน่าเชื่อถือ เช่น  

1. ไม่มีแผนการตรวจประเมินภายในกลุ่ม  
2. ไม่มีผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มครบทุกฟาร์ม 
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การประเมนิความเสีย่ง ข้อพจิารณา 
3. ผู้ตรวจประเมินภายในไม่มีคุณสมบัติตามที่กลุ่มก้าหนดไว้  
4. ไม่มีกระบวนการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง หรือพบข้อบกพร่อง

ซ้้าๆ กันในประเด็นเดิม 
5. ผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มกับผลการตรวจประเมินที่ผู้ตรวจ

ประเมินพบไม่ตรงกัน 
6. สมาชิกไม่มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP 

หรือ CoC 
7. ไม่มีระบบการควบคุมเอกสารและบันทึก 

 พ้ืนที่ผลิตหรือประเภทสัตว์น้้าที่มีความเสี่ยงต่อการตกค้างหรือปนเปื้อน
ของสารเคมี โลหะหนัก หรือจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย ฯลฯ   

 
4.9 การคัดเลือกฟาร์มเพ่ือสุ่มตรวจประเมินจะพิจารณาจากผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของ

กลุ่ม ดังนี้ 
1. จ้านวนร้อยละ 75 ของฟาร์มเพ่ือสุ่มตรวจประเมิน จะคัดเลือกจากฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูง โดย

พิจารณาจากข้อมูล ดังนี้ 
 ผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่มหรือผลการทดสอบ (ถ้ามี) ส้าหรับฟาร์มนั้น พบ

ข้อบกพร่องจ้านวนมากและข้อบกพร่องดังกล่าวยังไม่ได้ด้าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ  หรือ
วิธีการแก้ไขไม่มีประสิทธิผล 

 ฟาร์มที่มีข้อร้องเรียนในรอบปี   
 ผลการตรวจประเมินหรือผลการทดสอบ จากหน่วยงานภายนอกกลุ่มในรอบปี  พบ

ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน  
 ฟาร์มใหม่หรือฟาร์มที่ยังไม่เคยสุ่มตรวจ  

2. จ้านวนร้อยละ 25 ของฟาร์มสุ่มตรวจประเมิน โดยการสุ่มแบบอิสระ  
4.10 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม เช่น การเพ่ิมหรือลดจ้านวนเกษตรกร/ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิตที่ร่วม

กลุ่ม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการผลิต จ้านวนพ้ืนที่เพาะเลี้ยง หรือประเภทสัตว์น้้าที่เลี้ยง ผู้น้า
กลุ่มจะต้องจัดส่งเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ กมป. ทราบเพ่ือพิจารณาตรวจประเมินเพ่ิมเติม เป็น
กรณีไป 

4.11 กรณีกลุ่มพบว่าสมาชิกบางรายไม่ด้าเนินการตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC ที่ขอรับการรับรอง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
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ในการรับรอง ผู้น้ากลุ่มจะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าวพร้อมแนวทางในการแก้ไขให้ กมป.  ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 

4.12 ในระหว่างขั้นตอนการด้าเนินการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรอง ผู้ขอรับการรับรองไม่สามารถขอละ
เว้น/ยกเลิกการรับรองส้าหรับสมาชิกในรายที่พบข้อบกพร่องได้ ยกเว้นกรณีที่สมาชิกในรายที่พบ
ข้อบกพร่องหรือรายอ่ืนๆ ไม่ประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกต่อ ให้ กมป. ด้าเนินการสุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติม
ทดแทนสมาชิกที่ออกจากกลุ่ม โดยกลุ่มต้องยื่นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม ตามข้อ 4.10 
โดยไม่ต้องยื่นค้าขอรับการรับรองใหม่  

4.13 ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มจะต้องประกอบด้วยมาตรการควบคุม  ดังต่อไปนี้  
สัญญา/ใบสมัคร/ค้ารับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม 
1) การท้าสัญญา/ใบสมัคร/ค้ารับรองการเข้าร่วมกลุ่มระหว่างผู้ผลิตกับกลุ่ม โดยเอกสารดังกล่าว

ต้องระบุถึงการที่ผู้ผลิตยินดีที่จะปฏิบัติตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP และ CoC ที่ขอรับการรับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กลุ่ม
และ กมป. ก้าหนด 

2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม ต้องประกอบด้วย  
- คุณสมบัติของสมาชิก 
- หน้าที่ของสมาชิก ซึ่งรวมถึงสมาชิกในกลุ่มต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่ม 

และคณะผู้ตรวจประเมินของ กมป. เข้าตรวจพ้ืนที่การผลิตในครอบครอง 
- การควบคุมการผลิตของสมาชิก  
- บทก้าหนดโทษของสมาชิกท่ีไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม 

3) กรณีท่ีกลุ่มมีการจ้างองค์กรหรือบุคคลอ่ืนนอกกลุ่มให้ท้าระบบควบคุมภายในให้ จะต้องมีสัญญา
ระหว่างองค์กรหรือบุคคลอ่ืนนอกกลุ่มดังกล่าวกับทางกลุ่มด้วย  

การฝึกอบรม 
สมาชิกต้องได้รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

การผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ GAP หรือ CoC และต้องได้รับคู่มือ
เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
GAP หรือ CoC หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม และหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรองฯ ของ 
กมป. โดยกลุ่มอาจจะจัดท้ามาตรฐานฉบับย่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้สมาชิก
รับทราบ 
การควบคุมเอกสารและบันทึก 

1) แนวทางการควบคุมเอกสารของกลุ่ม ได้แก่  
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 การตรวจสอบและอนุมัติเอกสารโดยผู้มีอ้านาจของกลุ่มลงนาม ก่อนเผยแพร่ เอกสาร
ทั้งหมดท่ีควบคุมจะต้องระบุฉบับที่ และวันที่บังคับใช้ของเอกสาร  

 เอกสารที่ล้าสมัยหรือถูกยกเลิกการใช้จะต้องน้าออกจากพ้ืนที่ใช้งาน หรือหากต้องการ
เก็บไว้อ้างอิงต้องระบุที่เอกสารว่าเป็น “เอกสารยกเลิก” 

2) แนวทางการควบคุมบันทึกของกลุ่ม ได้แก่  
 การจัดเก็บบันทึกเป็นหมวดหมู่แยกเป็นรอบการผลิตเพ่ือสะดวกต่อการตรวจประเมิน

และการน้ามาใช้ โดยต้องเก็บรักษาบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการควบคุม
คุณภาพของกลุ่มไว้เป็นอย่างดีอย่างน้อย 2 ปี ของการผลิตติดต่อกัน เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังได้ 

 มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกที่เข้ามาร่วมกลุ่ม ต้องประกอบด้วย รายชื่อสมาชิก  ที่อยู่
สมาชิก ที่ตั้งฟาร์มขอรับรอง ขนาดพ้ืนที่ผลิตของสมาชิก ชนิดสัตว์น้้าที่ขอการรับรอง 
แผนการผลิตของกลุ่ม ลักษณะการผลิต ประมาณการผลผลิตของสมาชิก รายการปัจจัย
การผลิต (เช่น พันธุ์สัตว์น้้า อาหารสัตว์น้้า ยาและสารเคมีป้องกันก้าจัดโรค เป็นต้น) 
ประวัติการใช้ยาและสารเคมี 

การจัดการกับข้อร้องเรียนประกอบด้วย 
1. การรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตสัตว์น้้าของสมาชิกในกลุ่ม  
2. การสืบสวนหาสาเหตุ  
3. การก้าหนดแนวทางการแก้ไข  
4. การติดตามผลการแก้ไข  
5. การตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน  

มีคู่มือการตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม ( Internal Quality Audit) หรือเอกสารที่ระบุถึง
กระบวนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ดังนี้ 

1. ความถี่ของการตรวจติดตามคุณภาพภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในให้ครอบคลุมถึงระบบการควบคุมภายในส้านักงานส่วนกลาง
ของกลุ่ม และครอบคลุมทุกฟาร์มที่ขอรับการรับรอง 

2. มีการจัดท้ารายการตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม(Internal Quality Audit 
Checklist for Internal Control System)  และรายการตรวจประเมินฟาร์มของ
สมาชิก (Farm Internal Audit Checklist for Member)  และท้าการบันทึกผลการ
ตรวจประเมินเป็นหลักฐาน 
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3. มีการก้าหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม โดยอาจเป็น
บุคลากรจากองค์กรที่กลุ่มจ้างมาท้าระบบควบคุมภายใน หรืออาจเป็นเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมจากภายนอก หรือเกษตรกรสมาชิกในกลุ่มก็ได้ แต่ทั้งนี้ผู้ตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP หรือ CoC และเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจประเมิน รวมทั้งไม่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ถูกตรวจประเมิน 

4. วิธีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ต้องตรวจสอบได้ว่าสมาชิกในกลุ่มได้ปฏิบัติตาม
ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  GAP หรือ 
CoC ที่ขอรับการรับรองและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ก้าหนด   

5. การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบอย่างเป็นระบบ หากผลการตรวจประเมินพบ
ข้อบกพร่องที่ส้านักงานส่วนกลาง หรือเกษตรกรรายใดรายหนึ่ง ผู้น้ากลุ่มต้อง
สอบสวนปัญหาและแก้ไขให้ครอบคลุมเกษตรกรรายอื่นที่มีผลกระทบด้วย 

4.14 ขั้นตอนการตรวจประเมินแบบกลุ่มประกอบด้วย  4  ขั้นตอน คือ 
4.14.1 การ แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน ด้าเนินการตามขั้นตอนที่ก้าหนดในข้อ 3.2 การแต่งตั้งคณะ

ผู้ตรวจประเมิน 
4.14.2 การตรวจประเมินเบื้องต้น 

คณะผู้ตรวจประเมิน จะด้าเนินการตรวจประเมินเบื้องต้น ณ ส้านักงานส่วนกลาง และ/หรือให้
ผู้น้ากลุ่มจัดส่งข้อมูลให้ กมป. ตรวจสอบทุกครั้งของการตรวจประเมินแบบกลุ่ม เพ่ือพิจารณา
กิจกรรมที่สมาชิกด้าเนินการและเก็บข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม ประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน การประเมินความเสี่ยงของฟาร์มเพ่ือก้าหนดจ้านวนฟาร์มที่จะสุ่มตรวจประเมิน 
จากนั้นบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลส้าหรับการพิจารณาคัดเลือกฟาร์มที่จะท้าการตรวจ
ประเมิน (Pre-Audit Checklist)  

  กรณีท่ีกลุ่มมีระบบควบคุมคุณภาพภายในแต่ด้าเนินการไม่ครบทุกหัวข้อของระบบควบคุมภายในที่ 
ศรฟ.ก้าหนดข้างต้น ให้ผู้ตรวจประเมินด้าเนินการตรวจประเมินและแจ้งผู้น้ากลุ่มแก้ไข  

  กรณีกลุ่มไม่มีระบบควบคุมภายในหรือไม่มีการน้าไปปฏิบัติ ให้ผู้ตรวจประเมินหยุดการตรวจ
และสรุปผลการตรวจ จากนั้นแจ้งผู้น้ากลุ่มให้จัดท้าและน้าระบบควบคุมคุณภาพภายในไป
ปฏิบัติและให้แจ้งผู้ตรวจประเมินเมื่อมีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมิน 
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4.14.3 การทบทวนเอกสารและการจัดท้าก้าหนดการตรวจประเมิน 
คณะผู้ตรวจประเมินด้าเนินการศึกษาข้อมูลของผู้ยื่นค้าขอรับการรับรอง และจัดท้าก้าหนดการ
ตรวจประเมิน  รวมทั้งจัดเตรียมรายการการตรวจประเมิน แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจ
ประเมิน จากนั้นแจ้งก้าหนดการตรวจประเมินให้ผู้ยื่นค้าขอรับการรับรองทราบ 

4.14.4 การตรวจประเมิน 
4.14.4.1 การตรวจประเมินให้ด้าเนินการตามขั้นตอนที่ก้าหนดในข้อ 3.4.1 การตรวจประเมินเพ่ือการ

รับรองและแนวทางการตรวจประเมินดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีไม่พบข้อบกพร่อง ให้คณะผู้ตรวจประเมินสรุปรายงานผลการตรวจประเมินเสนอ

คณะทบทวนการรับรองเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 
(2) กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจประเมิน

พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยแนวทางการแก้ไขและ
ป้องกันต้องครอบคลุมสมาชิกรายอ่ืนในกลุ่มที่มีผลกระทบด้วยและสรุปรายงานเสนอ
คณะทบทวนการรับรองเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 

(3) กรณีที่พบข้อบกพร่องส้าคัญ (Major Nonconformity) ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป ให้
คณะผู้ตรวจประเมินด้าเนินการดังต่อไปนี้ 

 นัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพ่ือด้าเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง 
(Follow Up Audit) ซึ่งระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 180 วัน นับจาก
วันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง โดยในการแก้ไขข้อบกพร่องกลุ่มต้องพิจารณาว่าได้
แก้ไขข้อบกพร่องครอบคลุมถึงระบบควบคุมภายในของส้านักงานส่วนกลางของกลุ่ม
และสมาชิกของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ 

 การตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องส้าคัญ คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจ
ติดตาม  เฉพาะข้อบกพร่องนั้น โดยอาจสุ่มสมาชิกรายอ่ืนในกลุ่มเพ่ิมเติม หรือ
ตรวจกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องได้  หากปรากฏว่าผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องยังไม่มีประสิทธิผล ให้นัดหมายผู้ยื่นค้าขอการรับรองเพ่ือตรวจ
ประเมินตามข้อก้าหนดใหม่ทั้งระบบ 

 สรุปรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะทบทวนการรับรองเพ่ือพิจารณาให้
การรับรอง 

(4) กรณีพบข้อบกพร่องส้าคัญและข้อบกพร่องย่อย ให้คณะผู้ตรวจประเมินด้าเนินการ
ตรวจติดตามการแก้ไขทั้งข้อบกพร่องส้าคัญและข้อบกพร่องย่อยโดยแนวทางการ
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แก้ไขและป้องกันต้องครอบคลุมสมาชิกรายอ่ืนในกลุ่มที่มีผลกระทบและสรุปรายงาน
เสนอคณะทบทวนการรับรองเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 

4.14.4.2 ในระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง กลุ่มไม่สามารถขอละเว้นหรือยกเลิก
สมาชิกรายที่พบข้อบกพร่องได้ ยกเว้นสมาชิกรายดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นสมาชิกในกลุ่ม
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม กมป. จะพิจารณาตรวจติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องของสมาชิกรายอ่ืนในกลุ่มเพ่ือทดแทนรายเดิมที่พ้นสภาพ 

4.14.4.3 กรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิผลแต่พบความไม่สอดคล้องกับข้อก้าหนดของมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP หรือ CoC ในบางรายการให้คณะผู้ตรวจประเมินบันทึกผลใน
รายการการตรวจประเมิน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจต่อไป   

4.14.4.4 ภายหลังได้รับการรับรองแต่ยังไม่ถึงก้าหนดการตรวจติดตามผล หากกลุ่มมีความประสงค์ขอ
เพ่ิมเติมสมาชิกที่นอกเหนือจากรายที่ได้รับการรับรองแล้ว ให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อสมาชิกใหม่ มายัง กมป. เพ่ือพิจารณาตรวจประเมินเบื้องต้น และสุ่มตรวจเฉพาะ
สมาชิกที่เพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ในข้อ4.8 และ 4.9 จากนั้น กมป. จะด้าเนินการแก้ไข
รายชื่อสมาชิกในใบรับรอง ทั้งนี้ใบรับรองจะมีอายุเท่าเดิม 

4.14.4.5 ภายหลังได้รับการรับรองหากกลุ่มมีความประสงค์ขอยกเลิกสมาชิก ให้แจ้งข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกมายัง กมป. เพ่ือด้าเนินการแก้ไขรายชื่อสมาชิกในใบรับรอง โดย
ไม่จ้าเป็นต้องตรวจประเมินใหม่ ทั้งนี้ใบรับรองจะมีอายุเท่าเดิม  

4.14.4.6 การตรวจติดตามผลให้ด้าเนินการตามขั้นตอนที่ก้าหนดไว้ในข้อ 3.4.2 และตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้  
(1) การตรวจติดตามผลให้ด้าเนินการพิจารณาสุ่มตรวจสมาชิกในกลุ่มที่ไม่ได้รับการสุ่ม

ตรวจในการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง รวมทั้งพิจารณาข้อมูลที่พบจากการตรวจการ
แก้ไขข้อบกพร่องครั้งก่อนและรายงานผลการตรวจประเมินครั้งก่อนของกมป. 

(2) กรณีพบข้อบกพร่องตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP หรือ CoC และ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กมป. ก้าหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งกลุ่มทราบ โดย
ประธาน/ผู้แทนกลุ่มต้องเสนอแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งก้าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 
คณะผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไข และก้าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้
เหมาะสมกับข้อบกพร่องที่พบ ทั้งนี้ข้อบกพร่องจะต้องได้รับการแก้ไขภายใน  90 วัน
นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง จากนั้นคณะผู้ตรวจประเมินนัดหมายเพ่ือตรวจ
ติดตามการแก้ไข โดยหากพบว่าการแก้ไขไม่มีประสิทธิผลภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 
ให้แจ้งกลุ่มทราบว่าจะต้องเสนอพักใช้การรับรอง ต่อไป 
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4.14.4.7 การตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง  
การตรวจประเมินต่ออายุการรับรองให้เป็นไปตามขั้นตอนการตรวจประเมินต่ออายุการ
รับรองที่ก้าหนดไว้โดยด้าเนินการตามขั้นตอนข้อ  3.4.3 ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ของ
การตรวจประเมินต่ออายุการรับรองเหมือนกับการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง แต่ในกรณีที่
พบข้อบกพร่องให้ด้าเนินการตามข้อ 4.14.4.6 (2)  


