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ระบบคุณภาพระบบคุณภาพระบบคุณภาพระบบคุณภาพ

และความและความและความและความ

ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั ::::    

    

    ACCACCACCACC        

    
มาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานสัตวน้ําสัตวน้ําสัตวน้ําสัตวน้ําของของของของ    ACCACCACCACC    
 

มาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานสัตวน้ําสัตวน้ําสัตวน้ําสัตวน้ําของ ของ ของ ของ ACC ACC ACC ACC คืออะไรคืออะไรคืออะไรคืออะไร        
 

ACC หรอื Aquaculture Certification Council, Inc คอื องค์กรอสิระของประเทศ

สหรัฐอเมริกาที�ให้บริการรับรองกระบวนการเลี�ยงสัตว์นํ�าตามมาตรฐาน BAP (Best 

Aquaculture Practices) ซึ�งปจัจุบนัแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคอื  

1. มาตรฐาน BAP สาํหรบัโรงเพาะฟกักุง้ (Shrimp Hatchery) 

2. มาตรฐาน BAP สาํหรบัฟารม์เลี�ยงกุง้ (Shrimp Farm)  

3. มาตรฐาน BAP สาํหรบัโรงงานอาหารทะเลแปรรูป (Seafood Processing Plant)  
 

โดยขอ้กาํหนดของมาตรฐาน Best Aquaculture Practices (BAP) นั �น ครอบคลุม 4 

หวัขอ้หลกัประกอบดว้ย  

1.   ดา้นชมุชน (Community)  

2.   ดา้นสิ�งแวดลอ้ม (Environment)  

3.   ดา้นความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety)   

4.   ดา้นการตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability)  
 

รายละเอยีดของมาตรฐาน BAP (Guidelines for BAP Standards) สามารถ download 

ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของ ACC ดงันี�คอื 

1. Shrimp Hatcheries 

http://www.aquaculturecertification.org/ACC-PDFS/hgud0307.pdf  

2. Shrimp Farms 

http://www.aquaculturecertification.org/ACC-PDFS/fgud0307.pdf  

3. Seafood Processing Plants  

http://www.aquaculturecertification.org/ACC-PDFS/pgud1007.pdf  
 

ทั �งนี�มาตรฐาน BAP ถอืเป็นมาตรฐานสมคัรใจของเอกชน มใิช่ระเบยีบที�ใชบ้งัคบัโดย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา (U.S. Food and Drug 

Administration: FDA) ซึ�งไมม่ผีลทางกฎหมาย แต่จากขอ้มูลพบว่าผูนํ้าเขา้สนิคา้อาหารราย

ใหญ่ของสหรฐัอเมรกิา อาทเิชน่ Melissa’s World Variety และ Rhee Brothers จะนําเขา้กุง้สด/

กุง้แช่เยน็/กุง้แช่เยอืกแขง็ และกุ้งแปรรูปจากต่างประเทศและประเทศไทยแล้วกระจายสนิค้า

ผา่นเครอืขา่ยรา้นคา้ปลกีของบรษิทั ไดแ้ก่ Wal-Mart, Safeway, Wegman และ Costco  
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ซึ�งร้านค้าปลีกเหล่านี�กําหนดให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้ากุ้งต้องผ่านการรับรอง

มาตรฐาน BAP จากหน่วยงาน ACC กอ่นสง่สนิคา้เขา้ไปจําหน่าย  
 

ขั้นตอนการขอการรับรองขั้นตอนการขอการรับรองขั้นตอนการขอการรับรองขั้นตอนการขอการรับรอง    ((((CertificationCertificationCertificationCertification))))        
 

หากผูป้ระกอบการไทยที�ส่งสนิคา้กุง้ไปยงัสหรฐัฯ สมคัรเขา้ร่วมโครงการตรวจสอบเพื�อ
ขอการรบัรองมาตรฐานของ ACC ดงักล่าวกจ็ะเป็นประโยชน์ในการรกัษาตลาดหลกันี�ไว ้โดย

ขั �นตอนการขอการรบัรอง (Certification) ประกอบดว้ย 
 

1. การลงทะเบยีนเพื�อขอใบรบัรอง : ผูส้มคัรต้องลงทะเบยีนแจง้ขอ้มลูเกี�ยวกบัธุรกจิ 
และสง่คนืใบลงทะเบยีนพรอ้มคา่ธรรมเนียมจาํนวน 500 เหรยีญสหรฐัฯ ใหแ้ก ่ACC เพื�อที� ACC 

จะให้ใบตอบรบัเขา้ร่วมโครงการ โดยออกหมายเลขประจําตวัใหแ้ก่ผูส้มคัร และใหค้าํแนะนํา

ต่างๆ  
 

2. การเตรยีมการและคดัเลอืกผูต้รวจสอบ : หลงัจากลงทะเบยีน ผูส้มคัรมเีวลา 1 ปี ที�
จะสง่คนืใบสมคัรและคดัเลอืกผูต้รวจสอบที�ไดร้บัการยอมรบัจาก ACC ใหเ้ดนิทางมาตรวจสอบ

ฟาร์ม หรอืโรงงานของผูส้มคัร ทั �งนี�ผูป้ระกอบการสามารถคดัเลอืกผูต้รวจสอบ (Certifier) ได้

จากรายชื�อใน ACC Accredited Certifier ซึ�งจะคดิคา่บรกิารจากการใหค้าํปรกึษารายวนั และ
คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิในอตัราระหว่าง 400-800 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อวนั  
 

3. การตรวจสอบ : ในการตรวจสอบสถานที�โรงงาน/ฟาร์ม ผูต้รวจสอบจะตรวจสอบ

ขอ้มลูต่างๆ และกระบวนการผลติ รวมทั �งพจิารณาเกี�ยวกบัทรพัยากรบุคคล และรายงานผลให้
ผูส้มคัร และ ACC ทราบภายใน 14 วนั  
 

4. ค่าธรรมเนียมเขา้ร่วมโครงการ : หลงัจากการตรวจสอบเสรจ็สิ�น ผูส้มคัรต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมให ้ ACC เป็นจํานวนแตกต่างกนัไปตามหลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ ประเภทโรงงานกาํลงั

การผลติ หรอืปรมิาณการส่งออก และปรมิาณสนิคา้สาํเรจ็รปูที�สง่ออกจากโรงงานในปีกอ่นหน้า 
ซึ�งจะอยูร่ะหว่าง 500 – 8,000 เหรยีญสหรฐัฯ 
 

5. ตรวจสอบรายชื�อในเว็บไซต์ของ ACC: หลังจากได้รบัใบรบัรอง และจ่าย

คา่ธรรมเนียมเรยีบรอ้ยแลว้ ACC จะนํารายชื�อและสถานที�ตดิต่อของบรษิทัผูเ้ขา้รว่มโครงการลง
ในเวบ็ไซต ์ 
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6. การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติ : โรงงานที�ได้รบัการรับรองจะต้องมกีารเก็บ
รวบรวมขอ้มลูเกี�ยวกบัคณุภาพของนํ�าเสยีและการบําบดันํ�าเสยี  
 

7. อายขุองใบรบัรอง : 2 ปี สาํหรบัโรงเพาะและฟารม์และ 1 ปี สาํหรบัโรงงานแปรรปู 
 

 

สบืคน้ขอ้มลูเพิ�มเตมิ : http://www.aquaculturecertification.org  


