
UPDATED CERTIFICATION SYSTEM FOR OUTSOURCING OF THE ADCC
october 25

2013

C:\Users\VAIO\Google ไดรฟ์\ADCC certification for Outsourcing.docx

Page 1 of 6

1. การรบัรองมาตรฐานฟารมเพาะเลีย้งสตัวน้าํ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65 

ศูนยพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือ ศรฟ. เปนหนวยงานท่ีกรมประมงต้ังข้ึน

ใหเปน หนวยรับรอง (Certification Body)  ใหบริการการรับรองระบบการผลิตผล และผลิตผลสัตวน้ําตาม

มาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา GAP และ CoC ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65 เพ่ือสนับสนุนนโยบาย

ขององคกรกรมประมงในการเสริมสรางความสามารถดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยคําขอท่ียื่นและผานการทวน

สอบต้ังแตวันท่ี 16 พค. 2555 การรับรองมาตรฐานฟารมฯ มีอายุการรับรอง 3 ป และการใหบริการแบงออกเปน 2 

ประเภท ดังนี้ 

1. การรับรองแบบเด่ียว เปนการขอรับการรับรองรายฟารม  

2. การรับรองแบบกลุม คลอบคลุมกลุม/องคกร ท่ีมีการจัดการระบบการผลิต หรือควบคุม บริหารจัดการ

ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของกลุมรวมกัน โดยกลุม/องคกร ท่ีขอรับการรับรองมีสมาชิก ต้ังแต 10 ราย

ข้ึนไป หรือมีสาขาของฟารมจํานวนต้ังแต 5 สาขาข้ึนไป และตองมีสมาชิก/สาขาของฟารม ท่ีเลี้ยงสัตว

น้ําชนิดเดียวกัน 5 ราย/สาขา ข้ึนไป 

2. ขอบขายทีใ่หการรับรอง  

ปจจุบัน ศรฟ. ใหการรับรอง 5 ขอบขาย ดังตอไปนี้

มาตรฐาน ชนิดสัตวน้ํา ประกาศเปด

ขอบขายกุงทะเล ปลานิล

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี กรมประมง (GAP

กรมประมง) สําหรับฟารมเลี้ยงและฟารมเพาะพันธุและอนุบาล

√ √ กค. 2553

มาตรฐานโคด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ CoC

สําหรับฟารมเลี้ยง และฟารมเพาะพันธุและอนุบาล 

√ กค. 2553

มาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี 

สําหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเล (มกษ.7401-2552)

√ กค. 2553

มาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี 

สําหรับฟารมเลี้ยงปลานิล (มกษ.7405-2553)

√ 15 กค. 2556

มาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี 

สําหรับฟารมเพาะพันธุและอนุบาลกุงทะเล (มกษ.7422-2553)

√ 15 กค. 2556
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3. กระบวนการรบัรอง

ศรฟ. ไดกําหนดข้ันตอนกระบวนงานรับรองมาตรฐานฟารม (ปรับปรุงลาสุด ป 2554) ดังนี้ 

ฟารมท่ีผานการรับรองมาตรฐาน ศรฟ. มีกระบวนการตรวจติดตาม (Surveillance) โดยทุกฟารมตัอง ถูก

ตรวจติดตามประจําป หรืออาจถูกตรวจเปนกรณีพิเศษ ในกรณีท่ีมีขอรองเรียน หรือ ศรฟ. พบวาฟารมอาจมีการ

ดําเนินการท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดตามหลักเกณฑืง่ือนไขการรัยรองของ ศรฟ.

4. รายละเอยีดคุณสมบตัิหนวยตรวจ หนวยรับรอง หรือหนวยทดสอบจากภายนอก

ตามกรอบการรับรองตาม มาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65 ศรฟ. จะไมมอบหมายอํานาจในการประเมิน
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รายงานและการตัดสินการรับรองใหแกหนวยตรวจ หนวยรบัรองและหนวยทดสอบจากภายนอก โดยการใชบริการ

หนวยตรวจ หนวยรับรองและหนวยทดสอบจากภายนอก โดยกําหนดคุณสมบัติของหนวยตรวจ หนวยรับรอง หรือ

หนวยทดสอบท่ีตองการ  ดังนี้ 

4.1 หนวยตรวจ (Inspection Body) พิจารณาคัดเลือกหนวยตรวจท่ีไดการรับรองระบบ ISO/IEC 17020 

หรือมาตรฐานเทียบเทาจากหนวยงานรับรองระบบงานท้ังในและ/หรือตางประเทศในขอบขายท่ีใชบริการหรือ

เทียบเทา โดยอายุการไดรับรองระบบงานตองมีผลอยู (พิจารณาจากเอกสารการจัดต้ังหนวยงาน ผลงานและเอกสาร

แสดงความสามารถของหนวยตรวจ ประวัติผูตรวจประเมินตามแบบฟอรมของ ศรฟ. สําเนาใบรับรองระบบ ISO/IEC 

17020 หรือมาตรฐานเทียบเทา) 

หมายเหตุ: กรณีของหนวยตรวจยังไมไดรับการรับรองระบบ ISO/IEC 17020 (หรือมาตรฐานท่ีเทียบเทา) หรือไดรับ

การรับรองระบบงานในขอบขายอ่ืน ศรฟ.จะพิจารณาความสามารถของหนวยตรวจดังกลาว ดวยวิธีการอ่ืน เชน ผล

การประเมินระบบงานในขอบขายท่ีจะใชบริการจากหนวยงานภายในกรมประมงท่ีมีความสามารถดานตรวจ หรือ

จากบุคลากรของ ศรฟ.ท่ีมีความสามารถดานการตรวจ หรือมีผูเชี่ยวชาญรวมดวย เปนตน 

4.2 หนวยรับรอง (Certification Body) ใหพิจารณาคัดเลือกหนวยรับรองท่ีไดการรับรองระบบ ISO/IEC 

Guide 65 หรือมาตรฐานเทียบเทา จากหนวยงานรับรองระบบงานท้ังในและ/หรือตางประเทศในขอบขายท่ีใช

บริการหรือเทียบเทา โดยอายุการไดรับรองระบบงานตองมีผลอยู (พิจารณาจากเอกสารการจัดต้ังหนวยงาน ผลงาน

และเอกสารแสดงความสามารถของหนวยรับรอง สําเนาใบรับรองระบบ ISO/IEC Guide 65 หรือมาตรฐาน

เทียบเทา) 

หมายเหตุ: กรณีของหนวยรับรองยังไมไดรับการรับรอง ISO/IEC Guide 65 หรือมาตรฐานท่ีเทียบเทา) หรือไดรับ

การรับรองระบบงานในขอบขายอ่ืน ศรฟ. จะพิจารณาความสามารถของหนวยรับรองดังกลาวดวยวิธีการอ่ืน เชน ผล

การประเมินระบบในขอบขายท่ีจะใชบริการจากหนวยงานภายในกรมประมงท่ีมีความสามารถดานตรวจ หรือจาก

บุคลากรของ ศรฟ.ท่ีมีความสามารถดานการตรวจ หรือมีผูเชี่ยวชาญรวมดวย เปนตน 

4.3 หนวยทดสอบ (Laboratory) ใหพิจารณาคัดเลือกหนวยทดสอบท่ีไดการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 

หรือมาตรฐานเทียบเทา จากหนวยงานรับรองระบบงานท้ังในและ/หรือตางประเทศในขอบขายท่ีใชบริการหรือ

เทียบเทา โดยอายุการไดรับรองระบบงานตองมีผลอยู (พิจารณาจากเอกสารการจัดต้ังหนวยงาน ผลงานและเอกสาร

แสดงความสามารถของหนวยทดสอบ สําเนาใบรับรองระบบ ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานเทียบเทา) 

หมายเหตุ: กรณีของหนวยทดสอบท่ียังไมไดรับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานท่ีเทียบเทา) หรือ

ไดรับการรับรองระบบงานในขอบขายอ่ืน ศรฟ. จะพิจารณาความสามารถของหนวยทดสอบดังกลาว ดวยวิธีการอ่ืน 

เชน ผลการประเมินหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือเทียบเทาในขอบขายท่ีจะใชบริการจาก

หนวยงานภายในกรมประมงท่ีมีความสามารถดานการทดสอบ เชน กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ํา

และผลิตภัณฑสัตวน้ํา เปนตน หรือจากบุคลากรของ ศรฟ.ท่ีมีความสามารถดานการทดสอบ หรือมีผูเชี่ยวชาญรวม

ดวย หรือใชผลจากการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการ (Proficiency Testing) หรือผลการทดสอบความ

ชํานาญการตรวจทางหองปฏิบัติการ (Inter-lab Comparison) เปนตน  
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5. การคัดเลือกหนวยตรวจ หนวยรบัรอง หรอืหนวยทดสอบจากภายนอก 

การคัดเลือกเปนไปตามคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน  PM-AU-12  เรือง การคัดเลือกและประเมินหนวยตรวจ 

หนวยรับรอง หรือหนวยทดสอบจากภายนอก ท้ังนี้ การคัดเลือกตองพิจารณาสาระสําตัญ “ความเปนกลางในการให

การรับรอง (PM-MR-24)” สําหรับการจัดจางหนวยงานภายนอกกรมประมงท่ีจะใชบริการดังกลาว ตองมีการ

ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม และตองแนบ TOR 

สําหรับหนวยตรวจ หนวยรับรองและหนวยทดสอบภายนอกกรมประมง ตามแบบ F-AU-89 ดวยทุกครั้ง  

เม่ือการดําเนินการตามระเบียบพัสดุแลวเสรจและ ผูมีอํานาจลงนามอนุมัติในสัญญาจาง หรือลงนามใน

ขอตกลงปฏิบัติงาน โดยสัญญาจางหรือขอตกลงปฏิบัติงานครอบคลุมถึงงานท่ีดําเนินการ การรักษาความลับ การ

แสดงความไมมีสวนไดสวนเสียและวิธีปฏิบัติตาง ๆ ของ ศรฟ. 

หมายเหตุ : การปฏิบัติงานของหนวยตรวจ หนวยรับรองและหนวยทดสอบจากภายนอกจะมีการแจงใหผูยื่นคําขอ

และผูไดรับการรับรองทราบ โดยระบุในหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีเก่ียวของและใหผูยื่นคําขอและผูไดรับการรับรองลงนาม

รับทราบและเห็นชอบในแบบกําหนดการตรวจประเมิน ตามแบบ F-AU-14 ของ ศรฟ. ในกรณีท่ีหนวยตรวจ หนวย

รับรองและหนวยทดสอบใด ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติ หรือเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการตรวจประเมิน 

ตองแจงให ศรฟ. ทราบทุกครั้ง 

6. การประเมนิหนวยตรวจ หนวยรบัรอง และหนวยทดสอบจากภายนอก 

การประเมินองตกร/หนวยงาน หนวยตรวจ หนวยรับรอง หรือหนวยทดสอบจากภายนอก มีวัตถุประสงค 

เพ่ือสรางความม่ันใจวาองตกร/หนวยงาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานในขอบขายท่ีไดรับมอบหมายและ

ปฏิบัติงานไดสอดคลองตามมาตรฐาน ขอกําหนดและข้ันตอนปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ โดย ศรฟ. ดําเนินการจัดทํา

แผนการประเมิน     ซ่ึงประกอบดวย  

 การประเมินความสามารถของการปฏิบัติงานครั้งแรก  (Initial evaluation of competence) 

และ 

 การติดตามประเมินการปฏิบัติงานเปนระยะ (Ongoing monitoring of performance) ตามรอบ

เวลาท่ีมีการใชบริการ โดยรอบการประเมินผลสมรรถนะปละ 1 ครั้ง  

ในข้ันการประเมิน อาจดําเนินการโดย ศรฟ. หรือหนวยงานภายนอกท่ี ศรฟ. มอบหมายเปนผูประเมิน/

หนวยงาน (เปนไปตามกําหนดคุณสมบัติของผูประเมินสมรรถนะระบบคุณภาพหนวยทดสอบหรือหองปฏิบัติการของ 

ศรฟ.) ท่ีทําหนาท่ีประเมินสมรรถนะหนวยตรวจ หนวยรับรอง และหนวยทดสอบจากภายนอก โดยใหประเมิน

สมรรถนะครอบคลุมทุกขอบขายท่ีใหบริการแก ศรฟ.   

การประเมินหนวยตรวจ หนวยรับรอง และหนวยทดสอบ กรณีท่ีองตกร/หนวยงานดังกลาว ไดรับการ

รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของในขอบขายท่ีใชบริการ ใหนําหลักฐานดังกลาวประกอบการพิจารณา 

แต        หากองตกร/หนวยงาน ดังกลาว ยังไมไดรับการรับรองระบบงาน ซ่ึงจําเปนตองมีการประเมินสมรรถนะ ณ 

สถานท่ีปฏิบัติงาน ศรฟ. ดําเนินการประเมินสมรรถนะตามกําหนดในคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน  PM-AU-12  เรือง 
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การคัดเลือกและประเมินหนวยตรวจ หนวยรับรอง หรือหนวยทดสอบจากภายนอก  โดยการประเมินเปนไปตาม

ประเภทขององตกร/หนวยงาน และการประเมินจะพิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ เชน การใชเอกสารตรวจ

ประเมินถูกตองตามที ่ศรฟ.กาํหนด การปฏิบัติงานและการสงรายงานตามกาํหนดระยะเวลา หรือจากการรวม

สงัเกตการณขณะปฏบิตังิานของผูตรวจประเมิน เปนตน    

การประเมินสมรรถนะหนวยทดสอบหรือหองปฏิบัติการ หนวยตรวจ และหนวยรับรองผลิตภัณฑ กําหนด

วัตถุประสงค ขอบขาย และขอกําหนด/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ท่ีใชในการตรวจประเมิน ดังนี้ 

6.1 กรณหีนวยทดสอบหรอืหองปฏบิัตกิารทดสอบ 

วัตถุประสงคของการประเมินสมรรถนะ : เพ่ือสรางความม่ันใจวา วาหนวยงานมีความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในขอบขายท่ีไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานไดสอดคลองตามมาตรฐาน ขอกําหนดและข้ันตอนปฏิบัติงาน

ท่ีเก่ียวของ  

 ขอบขายการประเมินสมรรถนะ: ขอบขายทดสอบท่ีดําเนินการใหแก ศรฟ. 

 ขอกําหนด/ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีใชในการตรวจประเมิน:  

 มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ 

 มาตรฐาน/ขอกําหนด อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการทดสอบในขอบขายท่ีดําเนินการใหแก ศรฟ. (ถามี) 

และ 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยทดสอบหรือหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับการทดสอบในขอบขาย

ท่ีดําเนินการใหแก ศรฟ. (ถามี) 

6.2 กรณหีนวยตรวจ 

วัตถุประสงคของการประเมินสมรรถนะ : เพ่ือสรางความม่ันใจวา หนวยตรวจ รวมท้ังบคุลากรท่ีปฏิบัติงาน

ใหหนวยงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานในขอบขายท่ีไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานไดสอดคลองตาม

มาตรฐาน ขอกําหนดและข้ันตอนปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ  

 ขอบขายการประเมินสมรรถนะ : ขอบขายการตรวจท่ีดําเนินการใหแก ศรฟ. 

 ขอกําหนด/ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีใชในการตรวจประเมิน:  

 มาตรฐาน ISO/IEC 17020 และ 

 มาตรฐาน/ขอกําหนด อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการตรวจในขอบขายท่ีดําเนินการใหแก ศรฟ. (ถามี) และ 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยตรวจท่ีเก่ียวของกับการตรวจในขอบขายท่ีดําเนินการใหแก ศรฟ. 

(ถามี) 
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6.3 กรณหีนวยรับรองผลติภณัฑ 

วัตถุประสงคของการประเมินสมรรถนะ : เพ่ือสรางความม่ันใจวา หนวยรับรองผลิตภัณฑ รวมท้ังบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานใหหนวยงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานในขอบขายท่ีไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานไดสอดคลอง

ตามมาตรฐาน ขอกําหนดและข้ันตอนปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ  

 ขอบขายการประเมินสมรรถนะ : ขอบขายการตรวจท่ีดําเนินการใหแก ศรฟ. (ไมรวมการรบัรอง ซึง่ 

ศรฟ. มิไดมอบอาํนาจในการรบัรองใหหนวยรบัรองใด) 

 ขอกําหนด/ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีใชในการตรวจประเมิน:  

 มาตรฐาน ISO/IEC  Guide 65 (ไมรวมการรับรอง ซ่ึง ศรฟ. มิไดมอบอํานาจในการรับรองใหหนวย

รับรองใด)  และ 

 มาตรฐาน/ขอกําหนด อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการตรวจในขอบขายท่ีดําเนินการใหแก ศรฟ. (ถามี) และ 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยรับรองผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับการตรวจในขอบขายท่ีดําเนินการ

ใหแก ศรฟ. (ถามี) 

โดยข้ันตอนการประเมินสมรรถนะใหเปนไปตามคูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินสมรรถนะหนวยตรวจ 

หนวยรับรอง และหนวยทดสอบจากภายนอก ณ สถานท่ีปฏิบัติงาน (WI-AU-12)  และผูประเมินสรุปผลการประเมิน

สมรรถนะ พรอมนําผลสงแกฝายตรวจประเมิน ศรฟ.  เพ่ือวิเคราะหผล และจัดทํารายงานสรุปความเห็นเก่ียวกับการ

ใชบริการหนวยงานนั้นๆ เสนอตอ ผอ.ศรฟ. เพ่ือพิจารณา หรือพิจารณานําเสนอตอผูท่ีมีอํานาจอนุมัติการจัดจาง

พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะและตัดสินใจสั่งดําเนินการ ตาง ๆ ประกอบดวย การแจงเตือนใหแกไข/การ

ยอมรับความสามารถและคงไว/การลดขอบขาย/การพักใช/การยกเลิก การใชบริการหนวยงานดังกลาว แลวแตกรณี  

ซ่ึง ศรฟ. นําใชขอมูลในการพิจารณาทําขอตกลงปฏิบัติงาน ตอไป  


