
การตรวจรับรองมาตรฐานฟารมพอแมพันธุสัตวน้ําตามหลักพันธุศาสตร 
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 

 
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา เปนหนวยงานท่ีใหบริการดานการรับรอง ตามมาตรฐานฟารม

พอแมพันธุสัตวน้ําตามหลักพันธุศาสตร โดยบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ยึดม่ันในจรรยาบรรณ และ
บริการดวยความโปรงใส เปนธรรม และรวดเร็ว มีการพัฒนาปรับปรุงระบบและบุคลากรอยางตอเนื่อง เพ่ือยก
และรักษาระดับกระบวนการผลิต  
 
1. ขอบขาย 
 เอกสารนี้กําหนดนิยาม คุณสมบัติของผูยื่นคําขอการรับรอง เง่ือนไขสําหรับผูไดรับการรับรอง การ
ตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง การตรวจติดตามผล การตรวจประเมินกอนใบรับรองหมดอายุ และการตรวจ
กรณีพิเศษ การใหการคงไว  การลดหรือเพ่ิมขอบขายการรับรอง การพักใชการรับรอง  การเพิกถอนการรับรอง 
การยกเลิกการรับรอง การอุทธรณ การรองเรียน การโตแยง การรักษาความลับ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการ
รับรองระบบการผลิตตามมาตรฐานฟารมพอแมพันธุสัตวน้ําตามหลักพันธุศาสตร 
 
2. นิยาม 
 ความหมายของคําท่ีใชในเอกสารนี้  มีดังตอไปนี้ 

2.1 “กพก.” หมายถึง กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 
2.2 “ผูประกอบการ” หมายถึง ผูประกอบการฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา 
2.3 “ฟารมพอแมพันธุสัตวน้ํา” หมายถึง ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีมีการผลิตพันธุสัตวน้ํา มีการ

ดํารงรักษาสายพันธุสัตวน้ํา และ/หรือ มีการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา ซ่ึงในท่ีนี้อาจเรียกโดยยอวา “ฟารม” 
2.4 “การดํารงรักษาพันธุสัตวน้ํา” หมายถึง การดําเนินการเพ่ือใหไดพันธุสัตวน้ําท่ีมีคุณภาพทาง

พันธุกรรมไมเปลี่ยนแปลงไปจากพันธุเริ่มตน 
2.5 “การปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา” หมายถึง การดําเนินการเพ่ือใหไดพันธุสัตวน้ําท่ีมีคุณภาพทาง

พันธุกรรมดีกวาพันธุเริ่มตน 
2.6 “การจัดการฟารมพอแมพันธุสัตวน้ําตามหลักพันธุศาสตร” หมายถึง แนวทางการปฏิบัติงาน

ใน “ฟารม” เพ่ือใหไดพอแมพันธุสัตวน้ําท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักพันธุศาสตร 
2.7 “หนวยตรวจประเมิน” หมายถึง หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

กรมประมง หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
2.8 “ผูตรวจประเมิน” หมายถึง บุคลากรในสังกัดแตละหนวยตรวจประเมิน ท่ีผานการอบรมการ

ตรวจประเมินฟารมพอแมพันธุสัตวน้ําตามหลักพันธุศาสตรหรือผูท่ีไดรับการถายทอดความรูการตรวจประเมิน
ฟารมพอแมพันธุสัตวน้ําตามหลักพันธุศาสตร 
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2.9 “ผูทบทวนตัดสินใหการรับรอง” หมายถึง คณะทบทวนตัดสินใหการรับรองมาตรฐานฟารม 
พอแมพันธุสัตวน้ําตามหลักพันธุศาสตร โดยไดรับการแตงต้ังจาก กพก. ซ่ึงในท่ีนี้อาจเรียกโดยยอวา “คณะ
ทบทวนฯ”  

2.10 “ผูรับรอง” หมายถึง กรมประมง โดยอธิบดีกรมประมงหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
 
3. ขอบขายและพ้ืนท่ีท่ีใหการรับรอง 

 3.1 ขอบขายท่ีเปดใหการรับรอง 
 กพก. โดยศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ บุรีรัมย ปทุมธานี เพชรบุรี ชุมพร และ
นครศรีธรรมราช หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย เปดใหการรับรองตามมาตรฐานฟารมพอแมพันธุสัตวน้ํา
ตามหลักพันธุศาสตร 

3.2 พ้ืนท่ีท่ีเปดใหการรับรอง ครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกจังหวัดท่ัวประเทศไทย 

4. การย่ืนขอรับการรับรองและสถานท่ีรับคําขอ 
 ผูประกอบการยื่นขอรับการรับรองตามแบบฟอรม กพก.ตร.1 ไดท่ีหนวยงานของ กพก. ในแตละพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย ดวยตนเองหรือผานชองทางอิเล็กทรอนิกส  

5. คุณสมบัติของผูย่ืนคําขอรับการรับรอง 
5.1 เปนบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลท่ีทําการเพาะและอนุบาลสัตวน้ํา 
5.2 ฟารมตองผานมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) ดานการเพาะและอนุบาลสัตวน้ํา 

6. เอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ 
 6.1 ใบสมัครเพ่ือขอรับการตรวจรับรอง ตามแบบ กพก.ตร.1   

6.2 สําเนาเอกสารแสดงการข้ึนทะเบียนฟารม 
6.3 สําเนาเอกสารแสดงการผานการรับรองมาตรฐาน GAP หรือแสดงวาอยูระหวางการออกใบรับรอง

มาตรฐาน GAP  
6.4 เอกสารอ่ืน ๆ ตามความจําเปน  

7. การรับรอง 
7.1 เกณฑการพิจารณา 

ใหพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานฟารมพอแมพันธุสัตวน้ําตามหลักพันธุศาสตร ฉบับกองวิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
 7.2 สถานภาพการรับรอง 
 7.2.1 ระยะเวลาการรับรอง การรับรองจะมีผลนับต้ังแตวันท่ีผูมีอํานาจลงนามในใบรับรอง โดยมี
อายุการรับรอง 2 ป 
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7.2.2 เอกสารใบรับรอง ใบรับรองตองมีการระบุขอมูลตอไปนี้ และ กพก. ตองเปนผูเก็บขอมูล
เหลานี้ใหเปนปจจุบัน 
 ก) ชื่อและท่ีอยูของฟารมผูท่ีไดรับการรับรอง 
 ข) ขอบขายการรับรอง ซ่ึงเปนการรับรองมาตรฐานฟารมพอแมพันธุสัตวน้ํา ท่ีมีการ
จัดการฟารมตามหลักพันธุศาสตร 
 ค) เลขท่ีใบรับรอง 
 ง) วันท่ีบังคับใชของการรับรอง และรอบอายุการรับรอง 

8. เง่ือนไขสําหรับฟารมท่ีไดรับการรับรอง 
8.1 ฟารมท่ีไดรับการรับรองตองรักษาระบบการผลิตและการจัดการฟารมตลอดการรับรองและหาก

ตรวจพบวามีการปฏิบัติท่ีไมรักษาระบบดังกลาว อาจมีการพิจารณาพักใชหรือเพิกถอนใบรับรองแลวแตกรณี 
8.2 การเปลี่ยนแปลงชื่อฟารม ผูประกอบการ หรือระบบการผลิตอาจถูกพิจารณายกเลิกการรับรอง 
8.3 ถาผูประกอบการเสียชีวิตหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล ใหใบรับรองมีอายุตอไปไมเกิน 6 เดือน หรือจนถึง

วันสิ้นอายุแลวแตกรณีใดถึงกอน 
8.4 ถาใบรับรองสูญหายหรือชํารุดตองแจงขอฉบับใหม 
8.5 การยายสถานประกอบการถือเปนการสิ้นสุดการรับรอง 

9. การตรวจประเมินเพ่ือใหการรับรอง 
9.1 หนวยตรวจประเมินมีหนาท่ีรับคําขอ และดําเนินการเก่ียวกับการตรวจประเมิน  
9.2 ตรวจประเมินตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในการตรวจประเมิน และมีข้ันตอนท่ีกําหนด  ดังนี้ 

 9.2.1 ผูตรวจประเมินนัดหมายวันตรวจประเมินกับผูประกอบการและเขาตรวจประเมินตามกําหนดนัด 
 9.2.2 ตรวจประเมินตามเกณฑการใหคะแนนโดยวิธีการสัมภาษณและตรวจหลักฐานประกอบหรือ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ 

9.3 เม่ือดําเนินการตรวจประเมินแลวเสร็จ คณะผูตรวจประเมินสรุปขอคิดเห็นนําเสนอคณะทบทวน ฯ 

10. การตรวจติดตาม และตรวจประเมินกอนใบรับรองหมดอายุ 
10.1 การตรวจติดตาม เปนการตรวจประเมินฟารมท่ีไดรับการรับรองจากหนวยรับรองเปนระยะตาม

รอบท่ีกําหนดไวเพ่ือติดตามผลการรักษาระบบท่ีไดรับรอง การตรวจประเภทนี้อาจเลือกตรวจในบางขอกําหนดของ
มาตรฐานเพ่ือบงชี้ถึงภาพรวมของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

10.2 การตรวจประเมินกอนใบรับรองหมดอายุทุก 2 ป โดยตรวจประเมินอยางละเอียดในทุก
ขอกําหนดของมาตรฐาน ซ่ึงหนวยตรวจประเมินสามารถตรวจประเมินในกรณีนี้ไดทุกเวลาในชวง 6 เดือน กอนท่ี
ใบรับรองจะหมดอายุ 

11. การออกใบรับรอง     
คณะทบทวน ฯ พิจารณานําเสนอผูรับรองลงนามในใบรับรอง โดยผาน กพก. มีอายุการรับรอง 2 ป 
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12. การรองเรียน การโตแยง   
 หากมีผูประสงครองเรียนกรณีใด ๆ ใหยื่นคํารองผานหนวยตรวจประเมิน เพ่ือนําเสนอ กพก. พิจารณา
เปนกรณีไป 

13. การรักษาความลับ 
 ผูตรวจประเมิน มีหนาท่ีเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของผูประกอบการ ไวเปนความลับเสมอ 
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แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 การรับรองฟารมพอแมพันธุสัตวน้ําตามหลักพันธุศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ขอมูลของผูประกอบการจะถูกเก็บไว ณ หนวยตรวจประเมิน และมีขอมูลสํารองอยู ณ กพก. เพ่ือ

ปองกันเหตุฉุกเฉินในกรณีไมสามารถสืบคนขอมูลได 

 
 
 
 
 
 

 

ไมผาน 

สงผลคะแนนท่ีผานเกณฑเพ่ือเสนอขอใบรับรอง  

 

 

ผูประกอบการ 

สงใบสมัคร พรอมหลักฐาน 
ใหหนวยตรวจประเมิน 

คณะทบทวน ฯ 
พิจารณาออกใบรับรอง  

ไมผานเกณฑคะแนน  

หนวยตรวจประเมิน รวบรวมเอกสารหลักฐาน 

14 วัน 

ตรวจประเมินฟารมครั้งท่ี 1 และปรับปรุงขอกําหนดท่ีตองปฏิบัติ (ถามี) 

60 วัน 

ตรวจประเมินฟารมครั้งท่ี 2 และใหคะแนน 

แกไขขอท่ีตอง 
ปรับปรุง 

ผาน  

กพก. นําเสนอผูรับรองลงนามในใบรับรอง มีอายุ 2 ป 

สงเอกสารใบรับรองใหหนวยตรวจประเมิน 
45 วัน  

เรียกเอกสาร 
เพ่ิมเติม/ไมรับตรวจ  มอบเอกสารใบรับรองใหผูประกอบการ 
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สรุปข้ันตอนการปฏิบัติของเจาหนาท่ีผูตรวจประเมิน 

 1. ผูประกอบการ แสดงความจํานงยื่นคําขอ ณ หนวยตรวจประเมิน โดยกรอกรายละเอียดตามใบ
สมัคร กพก.ตร.1 พรอมแนบหลักฐานประกอบ ไดแก 

1.1 สําเนาเอกสารแสดงการข้ึนทะเบียนฟารม 
1.2 สําเนาเอกสารแสดงการผานการรับรองมาตรฐาน GAP หรือแสดงวาอยูระหวางการออก

ใบรับรองมาตรฐาน GAP  
1.3 เอกสารอ่ืน ๆ ตามความจําเปน  

 2. เจาหนาท่ีผูรับคําขอสงแบบคําขอใหผูตรวจประเมินพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ หากมีคุณสมบัติ
ครบถวนใหผูตรวจประเมินปฏิบัติดังนี้ 

2.1 นัดหมายวันตรวจประเมินกับผูประกอบการและเขาตรวจประเมินตามกําหนดนัด 
 2.2 เขาตรวจประเมินตามเกณฑการใหคะแนน โดยวิธีการสัมภาษณและตรวจหลักฐานประกอบ 
หรือตรวจทางหองปฏิบัติการ โดยผูตรวจประเมินแตละคนบันทึกผลการใหคะแนนเฉพาะตนตามแบบให
คะแนนของผูตรวจประเมิน (checklist) แลวสรุปผลการใหคะแนนในภาพรวมของคณะผูตรวจประเมินตาม
แบบฟอรมสรุปการใหคะแนน (กพก.ตร.2) การจะตัดสินให “ผาน” การตรวจประเมิน ผูประกอบการตองได
คะแนนดานการจัดการดานพันธุกรรมไมนอยกวารอยละ 80 และตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 70 โดยใช
คะแนนเฉลี่ยจากผูตรวจประเมินอยางนอย 3 คน หากผานการตรวจประเมิน ใหคณะผูตรวจประเมินสรุป
ขอคิดเห็นนําเสนอคณะทบทวน ฯ เพ่ือพิจารณาตัดสินใหการรับรอง 

2.3 หากพบวามีขอบกพรองท่ีสมควรใหผูประกอบการแกไข ใหหัวหนาคณะผูตรวจประเมินแจงแก
ผูประกอบการตามแบบรายงานขอบกพรอง (กพก.ตร.3) พรอมท้ังใหผูประกอบการแสดงแนวทางการแกไข
ตามแบบแนวทางการแกไข (กพก.ตร.4) และนัดหมายการเขาตรวจประเมินการแกไขตามแนวทางการแกไขอีก
ครั้งหนึ่ง หรือคณะผูตรวจประเมินอาจใหผูประกอบการสงเอกสาร หลักฐาน ภาพถายการแกไขมาใหคณะ
ผูตรวจประเมินพิจารณาก็ได เม่ือคณะผูตรวจประเมินพบวามีการแกไขแลว จึงสรุปขอคิดเห็นนําเสนอคณะ
ทบทวน ฯ เพ่ือพิจารณาตัดสินใหการรับรอง 

3. เม่ือคณะทบทวน ฯ มีความเห็นใหผูประกอบการนั้นสมควรผานการตรวจประเมิน และเสนอผูมี
อํานาจลงนามในใบรับรองแลว ใหหนวยตรวจประเมินนั้นแจงผลการตรวจประเมินแกผูประกอบการและสง
ใบรับรองใหแกผูประกอบการตอไป 

4. สําหรับกรณีการตรวจติดตาม ใหผูตรวจประเมินเขาตรวจติดตามการปฏิบัติของผูประกอบการ โดย
สามารถเขาตรวจติดตามไดหลังจากผูประกอบการไดรับใบรับรองแลวไมนอยกวา 8 เดือน เพ่ือติดตาม
ผลการรักษาระบบการผลิตท่ีไดรับรอง การตรวจประเภทนี้อาจเลือกตรวจในบางขอกําหนดของมาตรฐานเพ่ือ
บงชี้ถึงภาพรวมของการปฏิบัติตามมาตรฐาน หากผูตรวจประเมินพบวาผูประกอบการไมจัดการดูแลระบบการ
จัดการฟารมใหเปนไปตามมาตรฐาน หรือไมรักษาระบบการผลิต หรือมีการปฏิบัติท่ีสงผลกระทบรุนแรงของ
ระบบการผลิต อาจเสนอคณะทบทวน ฯ เพ่ือพิจารณาพักใชหรือเพิกถอนใบรับรองไดตามแตกรณี 

5. สําหรับการตรวจประเมินกอนใบรับรองหมดอายุทุก 2 ป ใหคณะผูตรวจประเมินดําเนินการตรวจ
ประเมินอยางละเอียดในทุกขอกําหนดของมาตรฐาน ซ่ึงจะดําเนินการในการตรวจประเมินกอนใบรับรอง
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หมดอายุ และสามารถตรวจประเมินไดทุกเวลาตามคํารองขอของผูประกอบการ ท้ังนี้ตองทําในชวงเวลา 6 
เดือนกอนใบรับรองจะหมดอายุ 
 


