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1. การรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65
ศูนยพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือ ศรฟ. เปนหนวยงานที่กรมประมงตั้งขึ้น
ใหเปน หนวยรับรอง (Certification Body) ใหบริการการรับรองระบบการผลิตผล และผลิตผลสัตวน้ําตาม
มาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา GAP และ CoC ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65 เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ขององคกรกรมประมงในการเสริมสรางความสามารถดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยคําขอที่ยื่นและผานการทวน
สอบตั้งแตวันที่ 16 พค. 2555 การรับรองมาตรฐานฟารมฯ มีอายุการรับรอง 3 ป และการใหบริการแบงออกเปน 2
ประเภท ดังนี้
1. การรับรองแบบเดี่ยว เปนการขอรับการรับรองรายฟารม
2. การรับรองแบบกลุม คลอบคลุมกลุม/องคกร ที่มีการจัดการระบบการผลิต หรือควบคุม บริหารจัดการ
ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของกลุมรวมกัน โดยกลุม/องคกร ที่ขอรับการรับรองมีสมาชิก ตั้งแต 10 ราย
ขึ้นไป หรือมีสาขาของฟารมจํานวนตั้งแต 5 สาขาขึ้นไป และตองมีสมาชิก/สาขาของฟารม ที่เลี้ยงสัตว
น้ําชนิดเดียวกัน 5 ราย/สาขา ขึ้นไป
2. ขอบขายทีใ่ หการรับรอง
ปจจุบัน ศรฟ. ใหการรับรอง 5 ขอบขาย ดังตอไปนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี กรมประมง (GAP
กรมประมง) สําหรับฟารมเลี้ยงและฟารมเพาะพันธุและอนุบาล
มาตรฐานโคด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ CoC
สําหรับฟารมเลี้ยง และฟารมเพาะพันธุและอนุบาล
มาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี
สําหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเล (มกษ.7401-2552)
มาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี
สําหรับฟารมเลี้ยงปลานิล (มกษ.7405-2553)
มาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี
สําหรับฟารมเพาะพันธุและอนุบาลกุงทะเล (มกษ.7422-2553)
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3. กระบวนการรับรอง
ศรฟ. ไดกําหนดขั้นตอนกระบวนงานรับรองมาตรฐานฟารม (ปรับปรุงลาสุด ป 2554) ดังนี้
ฟารมที่ผานการรับรองมาตรฐาน ศรฟ. มีกระบวนการตรวจติดตาม (Surveillance) โดยทุกฟารมตัอง ถูก
ตรวจติดตามประจําป หรืออาจถูกตรวจเปนกรณีพิเศษ ในกรณีที่มีขอรองเรียน หรือ ศรฟ. พบวาฟารมอาจมีการ
ดําเนินการที่ไมเปนไปตามขอกําหนดตามหลักเกณฑืงื่อนไขการรัยรองของ ศรฟ.

4. รายละเอียดคุณสมบัติหนวยตรวจ หนวยรับรอง หรือหนวยทดสอบจากภายนอก
ตามกรอบการรับรองตาม มาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65 ศรฟ. จะไมมอบหมายอํานาจในการประเมิน
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รายงานและการตัดสินการรับรองใหแกหนวยตรวจ หนวยรับรองและหนวยทดสอบจากภายนอก โดยการใชบริการ
หนวยตรวจ หนวยรับรองและหนวยทดสอบจากภายนอก โดยกําหนดคุณสมบัติของหนวยตรวจ หนวยรับรอง หรือ
หนวยทดสอบที่ตองการ ดังนี้
4.1 หนวยตรวจ (Inspection Body) พิจารณาคัดเลือกหนวยตรวจที่ไดการรับรองระบบ ISO/IEC 17020
หรือมาตรฐานเทียบเทาจากหนวยงานรับรองระบบงานทั้งในและ/หรือตางประเทศในขอบขายที่ใชบริการหรือ
เทียบเทา โดยอายุการไดรับรองระบบงานตองมีผลอยู (พิจารณาจากเอกสารการจัดตั้งหนวยงาน ผลงานและเอกสาร
แสดงความสามารถของหนวยตรวจ ประวัติผูตรวจประเมินตามแบบฟอรมของ ศรฟ. สําเนาใบรับรองระบบ ISO/IEC
17020 หรือมาตรฐานเทียบเทา)
หมายเหตุ: กรณีของหนวยตรวจยังไมไดรับการรับรองระบบ ISO/IEC 17020 (หรือมาตรฐานที่เทียบเทา) หรือไดรับ
การรับรองระบบงานในขอบขายอื่น ศรฟ.จะพิจารณาความสามารถของหนวยตรวจดังกลาว ดวยวิธีการอื่น เชน ผล
การประเมินระบบงานในขอบขายที่จะใชบริการจากหนวยงานภายในกรมประมงที่มีความสามารถดานตรวจ หรือ
จากบุคลากรของ ศรฟ.ที่มีความสามารถดานการตรวจ หรือมีผูเชี่ยวชาญรวมดวย เปนตน
4.2 หนวยรับรอง (Certification Body) ใหพิจารณาคัดเลือกหนวยรับรองที่ไดการรับรองระบบ ISO/IEC
Guide 65 หรือมาตรฐานเทียบเทา จากหนวยงานรับรองระบบงานทั้งในและ/หรือตางประเทศในขอบขายที่ใช
บริการหรือเทียบเทา โดยอายุการไดรับรองระบบงานตองมีผลอยู (พิจารณาจากเอกสารการจัดตั้งหนวยงาน ผลงาน
และเอกสารแสดงความสามารถของหนวยรับรอง สําเนาใบรับรองระบบ ISO/IEC Guide 65 หรือมาตรฐาน
เทียบเทา)
หมายเหตุ: กรณีของหนวยรับรองยังไมไดรับการรับรอง ISO/IEC Guide 65 หรือมาตรฐานที่เทียบเทา) หรือไดรับ
การรับรองระบบงานในขอบขายอื่น ศรฟ. จะพิจารณาความสามารถของหนวยรับรองดังกลาวดวยวิธีการอื่น เชน ผล
การประเมินระบบในขอบขายที่จะใชบริการจากหนวยงานภายในกรมประมงที่มีความสามารถดานตรวจ หรือจาก
บุคลากรของ ศรฟ.ที่มีความสามารถดานการตรวจ หรือมีผูเชี่ยวชาญรวมดวย เปนตน
4.3 หนวยทดสอบ (Laboratory) ใหพิจารณาคัดเลือกหนวยทดสอบที่ไดการรับรองระบบ ISO/IEC 17025
หรือมาตรฐานเทียบเทา จากหนวยงานรับรองระบบงานทั้งในและ/หรือตางประเทศในขอบขายที่ใชบริการหรือ
เทียบเทา โดยอายุการไดรับรองระบบงานตองมีผลอยู (พิจารณาจากเอกสารการจัดตั้งหนวยงาน ผลงานและเอกสาร
แสดงความสามารถของหนวยทดสอบ สําเนาใบรับรองระบบ ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานเทียบเทา)
หมายเหตุ: กรณีของหนวยทดสอบที่ยังไมไดรับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานที่เทียบเทา) หรือ
ไดรับการรับรองระบบงานในขอบขายอื่น ศรฟ. จะพิจารณาความสามารถของหนวยทดสอบดังกลาว ดวยวิธีการอื่น
เชน ผลการประเมินหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือเทียบเทาในขอบขายที่จะใชบริการจาก
หนวยงานภายในกรมประมงที่มีความสามารถดานการทดสอบ เชน กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ํา
และผลิตภัณฑสัตวน้ํา เปนตน หรือจากบุคลากรของ ศรฟ.ที่มีความสามารถดานการทดสอบ หรือมีผูเชี่ยวชาญรวม
ดวย หรือใชผลจากการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการ (Proficiency Testing) หรือผลการทดสอบความ
ชํานาญการตรวจทางหองปฏิบัติการ (Inter-lab Comparison) เปนตน
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5. การคัดเลือกหนวยตรวจ หนวยรับรอง หรือหนวยทดสอบจากภายนอก
การคัดเลือกเปนไปตามคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน PM-AU-12 เรือง การคัดเลือกและประเมินหนวยตรวจ
หนวยรับรอง หรือหนวยทดสอบจากภายนอก ทั้งนี้ การคัดเลือกตองพิจารณาสาระสําตัญ “ความเปนกลางในการให
การรับรอง (PM-MR-24)” สําหรับการจัดจางหนวยงานภายนอกกรมประมงที่จะใชบริการดังกลาว ตองมีการ
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และตองแนบ TOR
สําหรับหนวยตรวจ หนวยรับรองและหนวยทดสอบภายนอกกรมประมง ตามแบบ F-AU-89 ดวยทุกครั้ง
เมื่อการดําเนินการตามระเบียบพัสดุแลวเสรจและ ผูมีอํานาจลงนามอนุมัติในสัญญาจาง หรือลงนามใน
ขอตกลงปฏิบัติงาน โดยสัญญาจางหรือขอตกลงปฏิบัติงานครอบคลุมถึงงานที่ดําเนินการ การรักษาความลับ การ
แสดงความไมมีสวนไดสวนเสียและวิธีปฏิบัติตาง ๆ ของ ศรฟ.
หมายเหตุ : การปฏิบัติงานของหนวยตรวจ หนวยรับรองและหนวยทดสอบจากภายนอกจะมีการแจงใหผูยื่นคําขอ
และผูไดรับการรับรองทราบ โดยระบุในหลักเกณฑเงื่อนไขที่เกี่ยวของและใหผูยื่นคําขอและผูไดรับการรับรองลงนาม
รับทราบและเห็นชอบในแบบกําหนดการตรวจประเมิน ตามแบบ F-AU-14 ของ ศรฟ. ในกรณีที่หนวยตรวจ หนวย
รับรองและหนวยทดสอบใด ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจประเมิน
ตองแจงให ศรฟ. ทราบทุกครั้ง
6. การประเมินหนวยตรวจ หนวยรับรอง และหนวยทดสอบจากภายนอก
การประเมินองตกร/หนวยงาน หนวยตรวจ หนวยรับรอง หรือหนวยทดสอบจากภายนอก มีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความมั่นใจวาองตกร/หนวยงาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานในขอบขายที่ไดรับมอบหมายและ
ปฏิบัติงานไดสอดคลองตามมาตรฐาน ขอกําหนดและขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดย ศรฟ. ดําเนินการจัดทํา
แผนการประเมิน ซึ่งประกอบดวย
 การประเมินความสามารถของการปฏิบัติงานครั้งแรก (Initial evaluation of competence)
และ
 การติดตามประเมินการปฏิบัติงานเปนระยะ (Ongoing monitoring of performance) ตามรอบ
เวลาที่มีการใชบริการ โดยรอบการประเมินผลสมรรถนะปละ 1 ครั้ง
ในขั้นการประเมิน อาจดําเนินการโดย ศรฟ. หรือหนวยงานภายนอกที่ ศรฟ. มอบหมายเปนผูประเมิน/
หนวยงาน (เปนไปตามกําหนดคุณสมบัติของผูประเมินสมรรถนะระบบคุณภาพหนวยทดสอบหรือหองปฏิบัติการของ
ศรฟ.) ที่ทําหนาที่ประเมินสมรรถนะหนวยตรวจ หนวยรับรอง และหนวยทดสอบจากภายนอก โดยใหประเมิน
สมรรถนะครอบคลุมทุกขอบขายที่ใหบริการแก ศรฟ.
การประเมินหนวยตรวจ หนวยรับรอง และหนวยทดสอบ กรณีที่องตกร/หนวยงานดังกลาว ไดรับการ
รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของในขอบขายที่ใชบริการ ใหนําหลักฐานดังกลาวประกอบการพิจารณา
แต
หากองตกร/หนวยงาน ดังกลาว ยังไมไดรับการรับรองระบบงาน ซึ่งจําเปนตองมีการประเมินสมรรถนะ ณ
สถานที่ปฏิบัติงาน ศรฟ. ดําเนินการประเมินสมรรถนะตามกําหนดในคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน PM-AU-12 เรือง
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การคัดเลือกและประเมินหนวยตรวจ หนวยรับรอง หรือหนวยทดสอบจากภายนอก โดยการประเมินเปนไปตาม
ประเภทขององตกร/หนวยงาน และการประเมินจะพิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ เชน การใชเอกสารตรวจ
ประเมินถูกตองตามที่ ศรฟ.กําหนด การปฏิบัติงานและการสงรายงานตามกําหนดระยะเวลา หรือจากการรวม
สังเกตการณขณะปฏิบตั งิ านของผูตรวจประเมิน เปนตน
การประเมินสมรรถนะหนวยทดสอบหรือหองปฏิบัติการ หนวยตรวจ และหนวยรับรองผลิตภัณฑ กําหนด
วัตถุประสงค ขอบขาย และขอกําหนด/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ใชในการตรวจประเมิน ดังนี้
6.1 กรณีหนวยทดสอบหรือหองปฏิบัตกิ ารทดสอบ
วัตถุประสงคของการประเมินสมรรถนะ : เพื่อสรางความมั่นใจวา วาหนวยงานมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในขอบขายที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานไดสอดคลองตามมาตรฐาน ขอกําหนดและขั้นตอนปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ
 ขอบขายการประเมินสมรรถนะ: ขอบขายทดสอบที่ดําเนินการใหแก ศรฟ.
 ขอกําหนด/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ใชในการตรวจประเมิน:
 มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ
 มาตรฐาน/ขอกําหนด อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทดสอบในขอบขายที่ดําเนินการใหแก ศรฟ. (ถามี)
และ
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยทดสอบหรือหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการทดสอบในขอบขาย
ที่ดําเนินการใหแก ศรฟ. (ถามี)
6.2 กรณีหนวยตรวจ
วัตถุประสงคของการประเมินสมรรถนะ : เพื่อสรางความมั่นใจวา หนวยตรวจ รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ใหหนวยงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานในขอบขายที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานไดสอดคลองตาม
มาตรฐาน ขอกําหนดและขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
 ขอบขายการประเมินสมรรถนะ : ขอบขายการตรวจที่ดําเนินการใหแก ศรฟ.
 ขอกําหนด/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ใชในการตรวจประเมิน:
 มาตรฐาน ISO/IEC 17020 และ
 มาตรฐาน/ขอกําหนด อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจในขอบขายที่ดําเนินการใหแก ศรฟ. (ถามี) และ
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยตรวจที่เกี่ยวของกับการตรวจในขอบขายที่ดําเนินการใหแก ศรฟ.
(ถามี)
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6.3 กรณีหนวยรับรองผลิตภัณฑ
วัตถุประสงคของการประเมินสมรรถนะ : เพื่อสรางความมั่นใจวา หนวยรับรองผลิตภัณฑ รวมทั้งบุคลากรที่
ปฏิบัติงานใหหนวยงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานในขอบขายที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานไดสอดคลอง
ตามมาตรฐาน ขอกําหนดและขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
 ขอบขายการประเมินสมรรถนะ : ขอบขายการตรวจที่ดําเนินการใหแก ศรฟ. (ไมรวมการรับรอง ซึง่
ศรฟ. มิไดมอบอํานาจในการรับรองใหหนวยรับรองใด)
 ขอกําหนด/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ใชในการตรวจประเมิน:
 มาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 (ไมรวมการรับรอง ซึ่ง ศรฟ. มิไดมอบอํานาจในการรับรองใหหนวย
รับรองใด) และ
 มาตรฐาน/ขอกําหนด อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจในขอบขายที่ดําเนินการใหแก ศรฟ. (ถามี) และ
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยรับรองผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการตรวจในขอบขายที่ดําเนินการ
ใหแก ศรฟ. (ถามี)
โดยขั้นตอนการประเมินสมรรถนะใหเปนไปตามคูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินสมรรถนะหนวยตรวจ
หนวยรับรอง และหนวยทดสอบจากภายนอก ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (WI-AU-12) และผูประเมินสรุปผลการประเมิน
สมรรถนะ พรอมนําผลสงแกฝายตรวจประเมิน ศรฟ. เพื่อวิเคราะหผล และจัดทํารายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับการ
ใชบริการหนวยงานนั้นๆ เสนอตอ ผอ.ศรฟ. เพื่อพิจารณา หรือพิจารณานําเสนอตอผูที่มีอํานาจอนุมัติการจัดจาง
พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะและตัดสินใจสั่งดําเนินการ ตาง ๆ ประกอบดวย การแจงเตือนใหแกไข/การ
ยอมรับความสามารถและคงไว/การลดขอบขาย/การพักใช/การยกเลิก การใชบริการหนวยงานดังกลาว แลวแตกรณี
ซึ่ง ศรฟ. นําใชขอมูลในการพิจารณาทําขอตกลงปฏิบัติงาน ตอไป
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