การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าตามหลักพันธุศาสตร์
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า (กพก.) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการรับรอง ตามมาตรฐาน
ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าตามหลักพันธุศาสตร์ โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และ
บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรวดเร็ว มีการพัฒนาปรับปรุงระบบและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกและ
รักษาระดับกระบวนการผลิต
1. ขอบข่าย
เอกสารนีก้าหนดนิยาม คุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอการรับรอง เงื่อนไขส้าหรับผู้ได้รับการรับ รอง การตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผล การตรวจต่ออายุ การรับรอง และการตรวจกรณีพิเศษ การให้ การ
คงไว้ การลดหรือเพิ่มขอบข่ายการรับรอง การพักใช้การรับรอง การเพิกถอนการรับรอง การยกเลิกการรับรอง
การอุทธรณ์ การร้องเรียน การโต้แย้ง การรักษาความลับ และอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับรองระบบการผลิตตาม
มาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าตามหลักพันธุ์ศาสตร์
2. นิยาม
ความหมายของค้าที่ใช้ในเอกสารนี มีดังต่อไปนี
2.1 “ผู้ประกอบการ” หมายถึง ผู้ประกอบการฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้า
2.2 “ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้า” หมายถึง ฟาร์มเพาะเลียงสัตว์น้าที่มีการผลิตพันธุ์สัตว์น้า มีการด้ารง
รักษาสายพันธุ์สัตว์น้า และ/หรือ มีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้า ซึ่งในที่นีอาจเรียกโดยย่อว่า “ฟาร์ม”
2.3 “การด้ารงรักษาพันธุ์ สั ตว์น้ า” หมายถึ ง การด้าเนินการเพื่ อให้ ได้ พั นธุ์ สั ตว์น้ าที่ มีคุ ณภาพทาง
พันธุกรรมไม่เปลี่ยนแปลงไปจากพันธุ์เริ่มต้น
2.4 “การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า ” หมายถึ ง การด้ าเนิ นการเพื่ อให้ ได้ พั นธุ์ สั ตว์ น้ าที่ มี คุ ณภาพทาง
พันธุกรรมดีกว่าพันธุ์เริ่มต้น
2.5 “การจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ สัตว์น้าตามหลักพันธุศาสตร์” หมายถึง แนวทางการปฏิบัติงานใน
“ฟาร์ม” เพื่อให้ได้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักพันธุศาสตร์
2.6 “ผู้ตรวจประเมิน ” หมายถึง บุคลากรในสังกัดกรมประมง ที่ผ่านการอบรมการตรวจประเมิน
ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าตามหลักพันธุศาสตร์ หรือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
2.7 “ผู้ทบทวนตัดสิน ให้ การรับรอง” หมายถึง คณะทบทวนตัดสิ นให้ การรับรองมาตรฐานฟาร์ม
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าตามหลักพันธุศาสตร์ ซึ่งในที่นีอาจเรียกโดยย่อว่า “คณะทบทวนฯ”
2.8 “ผู้รับรอง” หมายถึง อธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
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3. ขอบข่ายและพืนที่ที่ให้การรับรอง
3.1 ขอบข่ายที่เปิดให้การรับรอง
กองวิจัยและพัฒ นาพันธุกรรมสัตว์น้า โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์ บุรีรัมย์
ปทุ มธานี เพชรบุ รี ชุม พร และนครศรีธ รรมราช หรือ หน่ ว ยงานอื่น ที่ ได้ รับ มอบหมาย เปิด ให้ การรับ รองตาม
มาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าตามหลักพันธุศาสตร์
3.2 พืนที่ที่เปิดให้การรับรอง ครอบคลุมพืนที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
4. การยื่นขอรับการรับรองและสถานที่รับค้าขอ
ผู้ป ระกอบการยื่น ขอรับ การรับ รองตามแบบฟอร์ม กพก.ตร.1 ได้ที่ห น่วยงานของกองวิจัยและพัฒ นา
พันธุกรรมสัตว์น้าภูมภิ าคนัน ๆ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ด้วยตนเองหรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
5. คุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอรับการรับรอง
5.1 เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่ท้าการเพาะและอนุบาลสัตว์น้า
5.2 ฟาร์มต้องผ่านมาตรฐาน GAP ด้านการเพาะและอนุบาลสัตว์น้า
6. เอกสารและหลักฐานประกอบค้าขอ
6.1 ใบสมัครเพื่อขอรับการตรวจรับรอง ตามแบบ กพก.ตร.1
6.2 ส้าเนาเอกสารแสดงการขึนทะเบียนฟาร์ม
6.3 ส้าเนาเอกสารแสดงการผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP หรือแสดงว่าอยู่ระหว่างการออกใบรับรอง
มาตรฐาน GAP
6.4 เอกสารอื่น ๆ ตามความจ้าเป็น
7. การรับรอง
7.1 เกณฑ์การพิจารณา
ให้พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าตามหลักพันธุศาสตร์ ฉบับกองวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้า
7.2 สถานภาพการรับรอง
7.2.1 ระยะเวลาการรับรอง การรับรองจะมีผลนับตังแต่วันที่ ผู้มีอ้านาจลงนามในใบรับรอง โดยมีอายุ
การรับรอง 2 ปี
7.2.2 เอกสารใบรับรอง ใบรับรองต้องมีการระบุ ข้อมูลต่อไปนี และส่วนกลางต้องเป็นผู้เก็บ ข้อมูล
เหล่านีให้เป็นปัจจุบัน
ก) ชื่อและที่อยู่ของฟาร์มผู้ที่ได้รับการรับรอง
ข) ขอบข่ายการรับรอง ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ สัตว์น้า ที่มีการจัดการ
ฟาร์มตามหลักพันธุศาสตร์
ค) เลขที่ใบรับรอง
ง) วันที่บังคับใช้ของการรับรอง และรอบอายุการรับรอง
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8. เงื่อนไขส้าหรับฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
8.1 ฟาร์มที่ได้รับการรับรองต้องรักษาระบบการผลิตและการจัดการฟาร์มตลอดการรับรอง และหากตรวจ
พบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่รักษาระบบดังกล่าว อาจมีการพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองแล้วแต่กรณี
8.2 การเปลี่ยนแปลงชื่อฟาร์ม ชื่อเจ้าของฟาร์ม หรือระบบการผลิตอาจถูกพิจารณายกเลิกการรับรอง
8.3 ถ้าผู้ ป ระกอบการเสี ยชีวิต หรือสินสภาพนิติบุคคล ให้ ใบรับรองมีอายุต่อไปไม่เกิน 6 เดือน หรือ
จนถึงวันสินอายุแล้วแต่กรณีใดถึงก่อน
8.4 ถ้าใบรับรองสูญหายหรือช้ารุดต้องแจ้งขอฉบับใหม่
8.5 การย้ายสถานประกอบการถือเป็นการสินสุดการรับรอง
9. การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง
9.1 หน่วยตรวจประเมิน กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดย
ผู้ตรวจประเมินที่ได้รับมอบหมาย
9.2 ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน และมีขันตอนที่ก้าหนด ดังนี
9.2.1 ผู้ตรวจประเมินนัดหมายวันตรวจประเมินกับฟาร์มผู้ขอ และเข้าตรวจประเมินตามก้าหนดนัด
9.2.2 ตรวจประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ์และตรวจหลักฐานประกอบ หรือ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
9.3 เมื่อด้าเนินการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินสรุปข้อคิดเห็นน้าเสนอคณะทบทวน ฯ
10. การตรวจติดตาม และตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุ
10.1 การตรวจติดตาม เป็นการตรวจประเมินฟาร์มที่ได้รับการรับรอง จากหน่วยรับรองเป็นระยะตามรอบ
ที่ ก้ าหนดไว้ เพื่ อติ ดตามผลการรั กษาระบบที่ ได้ รับรอง การตรวจประเภทนี อาจเลื อกตรวจในบางข้ อก้ าหนดของ
มาตรฐานเพื่อบ่งชีถึงภาพรวมของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
10.2 การตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุทุก 2 ปี โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก้าหนด
ของมาตรฐาน ซึ่งหน่วยตรวจประเมินสามารถตรวจประเมินในกรณีนีได้ทุกเวลาในช่วง 6 เดือน ก่อนที่ใบรับรองจะ
หมดอายุ
11. การออกใบรับรอง
คณะทบทวน ฯ พิจารณาน้าเสนอกรมประมงลงนามในใบรับรอง โดยผ่านกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้า มีอายุการรับรอง 2 ปี
12. การรักษาความลับ
ผู้ตรวจประเมิน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับการตรวจประเมินไว้เป็นความลับเสมอ
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แผนผังขันตอนการปฏิบัติงาน
การรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าตามหลักพันธุศาสตร์
ผู้ขอรับบริการ
มอบเอกสารใบรับรองให้ผู้รับบริการ

ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานให้ศูนย์ ฯ

ศูนย์ ฯ รวบรวมเอกสารหลักฐาน

เรียกเอกสาร
เพิ่มเติม/ไม่รับตรวจ

ไม่ผ่าน

14 วัน
ตรวจประเมินฟาร์มครังที่ 1 และปรับปรุงข้อปฏิบัติที่ต้องปรับปรุง (ถ้ามี)
แก้ไขข้อปรับปรุง

60 วัน
ส่งเอกสารใบรับรองให้ศูนย์ ฯ
45 วัน

ตรวจประเมินฟาร์มครังที่ 2 และให้คะแนน

ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนน

ส่งผลคะแนนที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเสนอขอใบรับรอง
คณะทบทวน ฯ
พิจารณาออกใบรับรอง
ผ่าน
กพก. น้าเสนอกรมประมงลงนามในใบรับรอง มีอายุ 2 ปี

หมายเหตุ ข้อมูลของผู้รับบริการจะถูกเก็บไว้ ณ ศูนย์บริการสมัครในส่วนภูมิภาคแต่ละแห่ง และมีข้อมูลส้ารองอยู่
ณ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินในกรณีไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้
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สรุปขันตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน
1. ผู้ประกอบการ แสดงความจ้านงยื่นค้าขอ ณ หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยกรอกรายละเอียดตามใบสมัคร กพก.ตร.1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบ
ได้แก่
1.1 ส้าเนาเอกสารแสดงการขึนทะเบียนฟาร์ม
1.2 ส้าเนาเอกสารแสดงการผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP หรือแสดงว่าอยู่ระหว่างการออกใบรับรอง
มาตรฐาน GAP
1.3 เอกสารอื่น ๆ ตามความจ้าเป็น
2. เจ้าหน้าที่ผู้ รับ ค้าขอส่งแบบค้าขอให้ผู้ ตรวจประเมินพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ หากมีคุณ สมบัติ
ครบถ้วนให้ผู้ตรวจประเมินปฏิบัติดังนี
2.1 นัดหมายวันตรวจประเมินกับผู้ประกอบการและเข้าตรวจประเมินตามก้าหนดนัด
2.2 เข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ์และตรวจหลักฐานประกอบ หรือ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยผู้ตรวจประเมินแต่ละคนบันทึกผลการให้คะแนนเฉพาะตนตามแบบให้คะแนนของ
ผู้ตรวจประเมิน (checklist) แล้วสรุปผลการให้คะแนนในภาพรวมของคณะผู้ตรวจประเมินตามแบบฟอร์มสรุปการ
ให้คะแนน (กพก.ตร.2) การจะตัดสินให้ “ผ่าน” การตรวจประเมิน ผู้ประกอบการต้องได้คะแนนด้านการจัดการด้าน
พันธุกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยใช้คะแนนเฉลี่ ยจากผู้ตรวจ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน หากผ่านการตรวจประเมิน ให้คณะผู้ตรวจประเมินสรุปข้อคิดเห็นน้าเสนอคณะทบทวน ฯ
เพื่อพิจารณาตัดสินให้การรับรอง
2.3 หากพบว่ามีข้อบกพร่องที่สมควรให้ผู้ประกอบการแก้ไข ให้หั วหน้าคณะผู้ตรวจประเมินแจ้งแก่
ผู้ประกอบการตามแบบรายงานข้อบกพร่อง (กพก.ตร.3) พร้อมทังให้ผู้ประกอบการแสดงแนวทางการแก้ไขตาม
แบบแนวทางการแก้ไข (กพก.ตร.4) และนัดหมายการเข้าตรวจประเมินการแก้ไขตามแนวทางการแก้ไขอีกครังหนึ่ง
หรือคณะผู้ตรวจประเมินอาจให้ผู้ประกอบการส่งเอกสาร หลักฐาน ภาพถ่ายการแก้ไขมาให้คณะผู้ตรวจประเมิน
พิจารณาได้ เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินพบว่ามีการแก้ไขแล้ว จึงสรุปข้อคิดเห็ นน้าเสนอคณะทบทวน ฯ เพื่อพิจารณา
ตัดสินให้การรับรอง
3. เมื่อคณะทบทวน ฯ มีความเห็นให้ผู้ประกอบการนันสมควรผ่านการตรวจประเมิน และเสนอผู้มีอ้านาจ
ลงนามในใบรับ รองแล้ ว ให้ ผู้ ตรวจประเมิน แจ้งผลการตรวจประเมินแก่ผู้ป ระกอบการและส่ งใบรับรองให้ แก่
ผู้ประกอบการต่อไป
4. ส้าหรับกรณีการตรวจติดตาม ให้ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจติดตามการปฏิบัติของผู้ประกอบการ โดย
สามารถเข้าตรวจติดตามได้หลังจากผู้ประกอบการได้รับใบรับรองแล้วไม่น้อยกว่า 8 เดือน เพื่อติดตามผลการรักษา
ระบบการผลิตที่ได้รับรอง การตรวจประเภทนีอาจเลือกตรวจในบางข้อก้าหนดของมาตรฐานเพื่อบ่งชีถึงภาพรวม
ของการปฏิบัติตามมาตรฐาน หากคณะผู้ตรวจประเมินพบว่าผู้ประกอบการไม่จัดการดูแลระบบการจัดการฟาร์ม
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่รักษาระบบการผลิต หรือมีการปฏิบัติที่ส่งผลกระทบรุนแรงของระบบการผลิต อาจ
เสนอคณะทบทวน ฯ เพื่อพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองได้ตามแต่กรณี
5. ส้าหรับการตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุทุก 2 ปี ให้ผู้ตรวจประเมินด้าเนินการตรวจประเมิน
อย่างละเอียดในทุกข้อก้าหนดของมาตรฐาน ซึ่งจะด้าเนินการในการตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุ และ
สามารถตรวจประเมินได้ทุกเวลาตามค้าร้องขอของผู้ประกอบการ ทังนี ต้องท้าในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนใบรับรอง
จะหมดอายุ
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