
 
 
 

ขั้นตอนการตรวจติดตามฟาร์ม GAP ทั้งฟาร์มเพาะพันธุแ์ละอนุบาลสัตว์น้้าฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ ูนย ์วิจัยและพัฒนาประมงน ้ำจดืช ัยนาททำหนังสือแจ้งเกษตรกรท่ีจะ 
 ดำเนนิการเข ้าตรวจติดตาม

 

3 วันท้าการ 

ศูนย์ ฯ เข้าตรวจประเมินฟาร์ม 

- เอกสารหลักฐานต่าง ๆเช่นหลักฐานการขึ้นทะเบียน,
ใบก้ากับลูกพันธ์ุสัตว์น้้าและการจดบันทึก 

- สุ่มตรวจปัจจัยการผลิต 

- สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า 

 

8 วันท้าการ                   

ห้อง LAB ใช้เวลา 

15-30 วนัท าการ 

15-30 วันท้าการ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

คงซึง่ไว้ใบรับรอง 

เกษตรกรปรับปรุงฟาร์ม 30 วนั 

ครัง้ที่ 1  

ศรฟ.ประมาณ 3 วันท้าการ 

(ตัวอย่างสัตว์น้้าส่งห้อง LAB) 

ศรฟ.ประมาณ 30 วันท้าการ 

คงซึง่ไว้ใบรับรอง 

 

ศรฟ.  

ยกเลกิใบรับรอง 

กรณีที่เป็นฟาร์มปลานิลถ้าคร้ังที่ 2  

ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินจะส่งให้ ศรฟ.เพ่ือ
ยกเลิกค้าขอการรับรอง 

จัดท้าแผนการตรวจติดตาม 

 

กรณีฟาร์มปลานิล/กุ้งทะเล 

ครัง้ที่ 2  

ยกเลกิใบรับรอง 

กรณีฟาร์มปลานิล/กุ้งทะเล 

สง่แผน 

สง่ผลการพิจารณา 

สง่ตวัอย่าง 

สง่ผลการตรวจ 



 
 
 

สง่ผลการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ขั้นตอนการตรวจประเมินฟาร์มกรณีที่เป็นฟาร์มเดิมต่ออายุ GAP ทั้งฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้้าฟาร์ม 
 เล้ียงสัตว์น้้า 

 ศ ูนย ์วิจัยและพัฒนาประมงน ้ำจดืช ัยนาททำหนงัสือแจ้งเกษตรกรท ี่ใบรับรองใกล ้หมดอาย ุ

 

ศ ูนย ์วิจัยและพัฒนาประมงน ้ำจดืชัยนาทรับคำขอการร ับรอง  

ศ ูนย ์วิจัยและพัฒนาประมงน ้ำจดืช ัยนาทตรวจสอบคำขอการร ับรอง  

จัดท้าแผนการตรวจประเมินฟาร์ม 

3 วันท้าการ 

ศูนย์ ฯ เข้าตรวจประเมินฟาร์ม 

- เอกสารหลักฐานต่าง ๆเช่นหลักฐานการขึ้นทะเบียน,
ใบก้ากับลูกพันธ์ุสัตว์น้้าและการจดบันทึก 

- สุ่มตรวจปัจจัยการผลิต 

- สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า 

 

3 วันท้าการ                   

ห้อง LAB ใช้เวลา 

15-30 วนัท าการ 

15-30 วันท้าการ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ออกใบรับรองฟาร์มให้กบัเกษตรกร 

เกษตรกรปรับปรุงฟาร์ม 30 วนั 

ครัง้ที่ 1  ครัง้ที่ 2  

ศรฟ.ประมาณ 3 วันท้าการ 

ศรฟ.ประมาณ 3 วันท้าการ 

กรณีฟาร์มปลานิล/กุ้งทะเล 

(ตัวอย่างสัตว์น้้าส่งห้อง LAB) 

ศรฟ.ประมาณ 30 วันท้าการ 

ออกใบรับรองฟาร์มให้กบัเกษตรกร 

ศรฟ.  

ยกเลกิค าขอการับรอง 

กรณีที่เป็นฟาร์มปลานิลถ้าคร้ังที่ 2  

ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินจะส่งให้ ศรฟ.เพ่ือ
ยกเลิกค้าขอการรับรอง 

กรณีฟาร์มปลานิล/กุ้งทะเล 

สำนกงานประมงจงัหวัดช ัยนาทให้คำแนะนำ  

 

สง่ค าขอ 

สง่ตวัอย่าง 

สง่ผลการตรวจ 

แจ้งเกษตรกร 



 
 
 

กรณีที่เป็นฟาร์มปลานิลถ้าคร้ังที่ 2  

ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินจะส่งให้ ศรฟ.เพ่ือ
ยกเลิกค้าขอการรับรอง 

สง่แผนการพจิารณา 

ขั้นตอนการตรวจประเมินฟาร์มกรณีที่เป็นฟาร์มใหม่ GAP ทั้งฟาร์มเพาะพันธุแ์ละอนุบาลสัตว์น้้าฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้า้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส้านักงานประมงจังหวัดเข้าให้ค้าแนะน้าและเตรียมความพร้อม 

ศ ูนย ์วิจัยและพัฒนาประมงน ้ำจดืชัยนาทรับคำขอการร ับรอง  

ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเกษตรกร 

จัดท้าแผนการตรวจประเมินฟาร์ม 

3 วันท้าการ 

ศูนย์ ฯ เข้าตรวจประเมินฟาร์ม 

- เอกสารหลักฐานต่าง ๆเช่นหลักฐานการขึ้นทะเบียน,
ใบก้ากับลูกพันธ์ุสัตว์น้้าและการจดบันทึก 

- สุ่มตรวจปัจจัยการผลิต 

- สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า 

 

8 วันท้าการ                   

ห้อง LAB ใช้เวลา 

15-30 วนัท าการ 

15-30 วันท้าการ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ออกใบรับรองฟาร์มให้กบัเกษตรกร 

เกษตรกรปรับปรุงฟาร์ม 30 วนั 

ครัง้ที่ 1  ครัง้ที่ 2  

 
 สง่คำขอการรับรอง 

ศ ูนย ์วิจัยและพัฒนาประมงน ้ำจดืช ัยนาทตรวจสอบคำขอการร ับรอง ศรฟ.ประมาณ 3 ว ันทำการ 

 สง่ผลการพจิารณา 

 กรณีฟารมปลานลิ/ก ุง้ทะเล 

 สง่แผน 
 ศรฟ.ประมาณ 3 ว ันทำการ

(ตัวอย่างสัตว์น้้าส่งห้อง LAB) 

ศรฟ.ประมาณ 30 วันท้าการ 

ออกใบรับรองฟาร์มให้กบัเกษตรกร 

ศรฟ.  

ยกเลกิค าขอการับรอง 

สง่ตวัอย่างสตัว์น า้ 

สง่ผลการตรวจ 



 
 
 

ขั้นตอนการตรวจติดตาม Safety level ทั้งฟาร์มเพาะพันธุแ์ละอนุบาลสัตว์น้้าฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ ูนย ์วิจัยและพัฒนาประมงน ้ำจดืช ัยนาททำหนังสือแจ้งเกษตรกรท ี่จะ 
 ดำเนนิการเข ้าตรวจติดตาม

 

8 วันท้าการ 

ศูนย์ ฯ เข้าตรวจประเมินฟาร์ม 

- เอกสารหลักฐานต่าง ๆเช่นหลักฐานการขึ้นทะเบียน,
ใบก้ากับลูกพันธ์ุสัตว์น้้าและการจดบันทึก 

- สุ่มตรวจปัจจัยการผลิต 

- สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า 

 

ห้อง LAB ใช้เวลา 

15-30 วนัท าการ 

15-30 วันท้าการ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

คงไว้ซึ่งใบรับรอง 

เกษตรกรปรับปรุงฟาร์ม 15 วนั 

ครัง้ที่ 1  ครัง้ที่ 2  

(ตัวอย่างสัตว์น้้าส่งตรวจห้อง LAB) 

ยกเลกิใบรับรอง 

สง่ตวัอย่างสตัว์น า้ 

สง่ผลการตรวจ
สารตกค้าง 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการตรวจประเมินฟาร์มกรณีที่เป็นฟาร์มเดิมต่ออายุ Safety level ทั้งฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้้า 
 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้า 

 ศ ูนย ์วิจัยและพัฒนาประมงน ้ำจดืชัยนาททำหนงัสือแจ้งเกษตรกร

 

ศนย ์ วิจัยและพัฒนาประมงน ้ำ ืดจ ช ัยนาทรับคำขอการรับรอง  ู

ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเกษตรกร 

ศ ูนย ์วิจัยและพัฒนาประมงน ้ำจดืช ัยนาทตรวจสอบคำขอการร ับรอง  

ศูนย์ ฯท้าหนังสือแจ้งเกษตรกรเพื่อนัดหมายเข้าตรวจประเมินฟาร์ม 

 

3 วันท้าการ 

ศูนย์ ฯ เข้าตรวจประเมินฟาร์ม 

- เอกสารหลักฐานต่าง ๆเช่นหลักฐานการขึ้นทะเบียน,
ใบก้ากับลูกพันธ์ุสัตว์น้้าและการจดบันทึก 

- สุ่มตรวจปัจจัยการผลิต 

- สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า 

 

8 วันท้าการ                  (ตัวอย่างสัตว์น้้าส่งตรวจห้อง LAB) 

ห้อง LAB ใช้เวลา 

15-30 วนัท าการ 

15-30 วันท้าการ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ออกใบรับรองฟาร์มให้กบัเกษตรกร 

เกษตรกรปรับปรุงฟาร์ม 15 วนั 

ครัง้ที่ 1  ครัง้ที่ 2  

ส านกังานประมงจงัหวดั 

สง่ตวัอย่างสตัว์น า้ 

สง่ผลการตรวจ
สารตกค้าง 


