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โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลีย้งสัตว์น า้ 

 

1. การลงทะเบียนเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 

 

1. ที่หน้าจอเข้าสูร่ะบบ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

2. คลกิลงิก์ ลงทะเบยีน/Register 

 

3. ระบบไปท่ีหน้าจอ ลงทะเบียน – Register 

4. ระบขุ้อมลูส าหรับลงทะเบียน  

- อีเมลส าหรับเข้าระบบ Email for login * (ใช้ส าหรับยืนยนั (Activate) การลงทะเบียนสมาชิก) 

- รหสัผา่น password *  (ตวัอกัษรที่ใช้ได้ คือ A-Z, a-z, 0-9 รวมไมเ่กิน 20 ตวั) 

- ยืนยนัรหสัผา่น confirm password * 

- ประเภทบตัรประจ าตวั ID Type * 

- เลขที่ประจ าตวัประชาชน 

- เลขที่นิติบคุคล 
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- เลขที่พาสปอร์ต 

- เลขทะเบียนฟาร์ม Farm ID No. * 

- ค าน าหน้าช่ือ Title 

- ช่ือ Name * 

- นามสกลุ Surname 

- เบอร์โทรศพัท์ Telephone * 

- แนบเอกสาร  

- ส าเนาบตัรประชาชนหรือนิติบคุคล Copy of ID Card or Corporate 

- ส าเนาทะเบียนฟาร์มหรือทะเบียนผู้ประกอบการ Copy of Farm Register or Business 

Register * 

5. กดปุ่ ม ลงทะเบียน/Register ระบบตรวจสอบข้อมลูตา่งๆดงันี ้
 

- ตรวจสอบข้อมลูทีจ่ าเป็นต้องระบสุ าหรับการลงทะเบียน (ข้อมลูที่แสดงเคร่ืองหมาย *) กรณีไมร่ะบุ

ข้อมลู 

ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณากรอกข้อมูลทีจ่ าเป็นใหค้รบถว้นและถูกตอ้ง ก่อนการ

ลงทะเบียน” 

 

- ตรวจสอบข้อมลูอเีมล กรณีมีข้อมลูอีเมลอยูแ่ล้ว  

ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “อีเมลส าหรบัเขา้ระบบนีมี้อยู่แลว้” 

 

- ตรวจสอบรูปแบบอีเมล ทีร่ะบ ุกรณีรูปแบบไมถ่กูต้อง  

ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “อีเมลส าหรบัเขา้ระบบไม่ถูกตอ้ง” 

 

- ตรวจสอบการยืนยนัรหสัผา่น กรณีรหสัผา่นไมต่รงกนั  

ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณากรอกรหสัผ่านใหต้รงกนั” 

 

- ตรวจสอบข้อมลู เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน/เลขที่นิติบคุคล กรณีกรอกข้อมลูไมถ่กูต้อง ระบบ

แสดงข้อความแจ้งเตือน “เลขทีบ่ตัรประชาชน/เลขทีนิ่ติบคุคล ตอ้งเป็นตวัเลข 13 หลกัเท่านัน้” 
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6. หลงัจากตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงข้อความ แจ้งหมายเลขอ้างอิงการขอ

ลงทะเบียน พร้อมทัง้สง่อเีมลแจ้งการได้รับข้อมลูการขอลงทะเบียนไปท่ีอีเมลที่ท าการลงทะเบียนไว้ 
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1.1 รอยืนยันการการลงทะเบียน 

 

1. เมื่อผู้ประกอบการท าการลงทะเบียนผา่นโปรแกรมจดัการฐานข้อมลูรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ง

สตัว์น า้ ระบบจะแจ้งผลการรับลงทะเบียนผา่นทางอเีมล ที่ผู้ประกอบการลงทะเบียนไว้ โดยระบบจะสง่

ลงิก์ส าหรับยืนยนัการลงทะเบียนเพื่อให้ท าการยืนยนัการลงทะเบยีน 

2. คลกิลงิก์ ส าหรับยืนยนัการลงทะเบียน 

 

 
 

3. ปรากฎข้อความ ยืนยนัการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
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1.2 แจ้งขอข้อมูลเพิ่มเตมิ  
 

เมื่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบรายการผู้ลงทะเบียน และแจ้งขอข้อมลูเพิ่มเติม ระบบจะอีเมลแจ้งขอข้อมลูเพิ่มเติม 

โดยแจ้งเหตผุลการขอข้อมลูเพิม่เติม พร้อมลงิก์ ส าหรับแก้ไขข้อมลูลงทะเบียน 

1. ที่อีเมลแจ้งขอข้อมลูเพิม่เติม คลกิ ลงิก์ แก้ไขข้อมลูเพิม่เติม 
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2. จากนัน้ จะไปที่หน้าจอ ลงทะเบยีน – Register ส าหรับแก้ไขข้อมลูสว่นตวั 

3. แก้ไขข้อมลูสว่นตวั หรือแนบเอกสารเพิ่มเติม ตามหมายเหตทุี่แจ้งขอข้อมลูเพิ่มเติมจากนัน้กดปุ่ ม 
แก้ไขข้อมูล 

 

4. ระบบแสดงข้อความแจ้ง  การได้รับข้อมลูเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว 
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1.3 แจ้งอนุมัตกิารลงทะเบยีน 

 

1. เมื่อผู้ประกอบการท าการลงทะเบียนผา่นระบบจดัการฐานข้อมลูรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์

น า้ ระบบจะสง่รายการขอลงทะเบียนดงักลา่วไปท่ีเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าทีต่รวจสอบข้อมลูและท าการ

อนุมตัิการลงทะเบียน ระบบจะสง่อีเมลแจ้งอนมุตักิารลงทะเบียน พร้อมทัง้แจ้งรหสัผู้ ใช้งาน 

รหสัผา่นเข้าระบบ และลงิก์ส าหรับเข้าระบบ 

2. คลกิลงิก์ส าหรับเข้าสูร่ะบบ 

 

3. ปรากฎหน้าจอเข้าสูร่ะบบ ดงัรูป 

4. ระบ ุรหสัผู้ใช้งาน และรหสัผา่นส าหรับเข้าระบบ กดปุ่ ม เข้าสูร่ะบบ 
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5. ปรากฎหน้าจอ ดงัรูป 
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1.4 แจ้งไม่อนุมัตกิารลงทะเบียน 

 

เมื่อผู้ประกอบการท าการลงทะเบียนผา่นระบบจดัการฐานข้อมลูรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

ระบบจะสง่รายการขอลงทะเบียนดงักลา่วไปท่ีเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลูและไม่อนุมัตกิารลงทะเบียน

ส าหรับผู้ประกอบการรายดงักลา่ว ระบบจะสง่อีเมลแจ้งไมอ่นมุตักิารลงทะเบยีน พร้อมเหตผุล มายงัอีเมลที่ผู้ประกอบการ

รายดงักลา่วได้ลงทะเบยีนไว้ 
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1.5 การแก้ไขข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบการ 

 

สามารถแก้ไขข้อมลูทะเบยีนผู้ประกอบการได้ 2 กรณี 

 กรณีเข้าสูร่ะบบเป็นครัง้แรก 

1. กรณีเข้าสูร่ะบบเป็นครัง้แรก ระบบแสดงหน้าจอ ทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อให้ท าการระบขุ้อมลู

ทะเบียนผู้ประกอบการ 

2. ท าการระบขุ้อมลูผู้ประกอบการ ที่อยูผู่้ประกอบการ และกดปุ่ ม บนัทกึ 
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 แก้ไขข้อมลูสว่นตวั 

1. กดปุ่ ม เปลีย่นรหสัผา่น  

ปรากฎหน้าจอ เปลีย่นแปลงรหสัผา่น  

 

2. กดปุ่ ม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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3. ระบบแสดงหน้าจอ ทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อให้ท าการระบขุ้อมลูทะเบียนผู้ประกอบการ 

ท าการระบขุ้อมลูผู้ประกอบการ ที่อยูผู่้ประกอบการ และกดปุ่ ม บนัทกึ 
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1.6 การเปล่ียนรหสัผ่าน  

1. กดปุ่ ม เปลีย่นรหสัผา่น  

ปรากฎหน้าจอ เปลีย่นแปลงรหสัผา่น  

 

2. ท าการเปลีย่นรหสัผา่น โดยระบรุหสัผา่นเดิม รหสัผา่นใหม ่และยนืยนัรหสัผา่นใหม ่ 

กดปุ่ ม เปลีย่นรหสัผา่น 

ระบบแสดงข้อความเปลีย่นรหสัผา่นเรียบร้อย และท าการ Logout ออกจากระบบ 

 

3. ผู้ใช้งาน สามารถเข้าสูร่ะบบ ได้โดยใช้ รหสัผา่นใหม ่
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2. สร้างค าขอ 

 

ผู้ใช้งานสามารถสร้างค าขอ ประเภทการรับรอง มาตรฐาน GAP/CoC หรือ มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 

โดยระบปุระเภทค าขอ มาตรฐาน ทะเบียนฟาร์ม/สถานประกอบการ เพื่อให้ระบบท าการตรวจสอบเง่ือนไขในการสร้าง   

ใบค าขอและยืนยนัการสง่ใบค าขอ เพื่อรอทวนสอบค าขอตอ่ไป 

 

2.1  สร้างค าขอประเภทการรับรองมาตรฐาน GAP/CoC 
 

สามารถสร้างค าขอการรับรอง มาตรฐาน GAP/CoC ประเภทค าขอ ยื่นขอครัง้แรก, ยื่นค าขอใหม ่(Initial 

Assessment), ตอ่อายใุบรับรอง (Reassessment) ในขอบขา่ยที่ขอการรับรอง ดงันี ้ 

 GAP กรมประมง 

 GAP มกษ. 7401-2552 

 CoC กรมประมง 

 GAP มกษ. 7405-2553 

 GAP มกษ. 7422-2553 

 GAP อาเซียน 

 

ขัน้ตอนการสร้างค าขอการรับรองมาตรฐาน GAP/CoC 

1. คลกิที่เมน ูสร้างค าขอ  

 

2. ระบบแสดงหน้าจอ เลอืกประเภทการรับรอง มาตรฐาน GAP/CoC หรือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
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3. ไปท่ีการสร้างค าขอประเภทการรับรอง GAP/CoC  กดปุ่ ม สร้างค าขอ  

 

4. ระบบแสดงหน้าจอ สร้างค าขอ (ตรวจสอบข้อมูล) ซึง่ต้องท าการระบขุ้อมลูเลขทะเบียนฟาร์ม/

ผู้ประกอบการ ประเภทค าขอ ขอบขา่ยที่ขอการรับรอง ประเภทการประกอบการ ชนิดสตัว์น า้หรือ

ผลติภณัฑ์หลกั และรายละเอียดสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์ (ที่ต้องการให้แสดงในใบรับรอง) 

 

 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้  
ส าหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ                                                                  

 

18 
 

5. เพิ่มข้อมลูทะเบียนฟาร์ม/ผู้ประกอบการ 
 

5.1 กดปุ่ ม เพิ่ม เพื่อท าการเพิ่มข้อมลูเลขทะเบียนฟาร์ม/ผู้ประกอบการ 
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5.2 ระบบแสดงหน้าจอ เพิ่มฟาร์ม 

 

5.3 ระบขุ้อมลูทะเบียนฟาร์ม/ผู้ประกอบการ ท่ีตัง้ฟาร์ม/สถานท่ีประกอบการ ท่ีอยูต่ิดตอ่ รายละเอียด

ฟาร์มเบือ้งต้น 

5.4 ระบขุ้อมลูทะเบียนฟาร์ม/ผู้ประกอบการ 

- เลขทะเบียนฟาร์ม/ผู้ประกอบการ 

- ช่ือฟาร์ม (ไทย) 

- ช่ือฟาร์ม (องักฤษ) 

- ช่ือผู้ประกอบการ 

5.5 ระบขุ้อมลูที่ตัง้ฟาร์ม/สถานท่ีประกอบการ 

- เลขที่ 

- ซอย 

- ถนน 

- หมู ่
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- จงัหวดั 

- อ าเภอ/เขต 

- ต าบล/แขวง 

- รหสัไปรษรณีย์ 

- โทรศพัท์ 

- โทรสาร 

- อีเมล 

5.6 ระบขุ้อมลูที่อยูต่ิดตอ่ 

- ใช้ที่อยูเ่ดียวกบัท่ีตัง้ฟาร์ม/สถานที่ประกอบการ 

- เลขที่ 

- ซอย 

- ถนน 

- หมู ่

- จงัหวดั 

- อ าเภอ/เขต 

- ต าบล/แขวง 

- รหสัไปรษรณีย์ 

- โทรศพัท์ 

- โทรสาร 

- อีเมล 

5.7 ระบขุ้อมลูรายละเอยีดฟาร์มเบือ้งต้น 

- ขนาดพืน้ท่ีฟาร์ม  

 

5.8 หลงัจากระบขุ้อมลูเพิ่มฟาร์มเรียบร้อย กดปุ่ ม เพิ่ม ระบบแสดงข้อความแจ้ง “เพิ่มทะเบียนฟาร์ม/

ผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว” 
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6. หลงัจากระบขุ้อมลูเพิ่มฟาร์มเรียบร้อย ข้อมลูทะเบียนฟาร์มดงักลา่วจะปรากฏในรายการเลขทะเบยีนฟาร์ม/

ผู้ประกอบการ  

 

7. ระบปุระเภทค าขอ  

- ยื่นขอครัง้แรก 

- ยื่นค าขอใหม ่(Initial Assessment) 

- ตอ่อายใุบรับรอง (Reassessment) 

8. ระบขุอบขา่ยที่ขอการรับรอง 

- GAP กรมประมง 

- GAP มกษ. 7401-2552 

- CoC กรมประมง 

- GAP มกษ. 7405-2553 

- GAP มกษ. 7422-2553 

- GAP อาเซียน 

9. ระบปุระเภทการประกอบการ 

- ฟาร์มเพาะพนัธุ์และอนบุาล 

- ฟาร์มเพาะพนัธุ์ 

- ฟาร์มอนบุาล 

- ฟาร์มเลีย้ง 

10. ระบชุนิดสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์หลกั 

11. ระบรุายละเอียดชนิดสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์ (ที่ต้องการให้แสดงในใบรับรอง) 
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12. กดปุ่ ม ตรวจสอบข้อมูล 

 

 

13. ระบบท าการตรวจสอบข้อมลู ตามเง่ือนไขของ GAP/CoC เมื่อรายการค าขอดงักลา่วผา่นตามเง่ือนไข 

ระบบแสดงปุ่ ม ขัน้ตอนตอ่ไป 

** กรณีรายการค าขอดงักลา่ว ไมผ่า่นเง่ือนไขของ GAP/CoC ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน และไมย่อมให้

ท าขัน้ตอนถดัไป 

14. กดปุ่ ม ขัน้ตอนต่อไป 
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15. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอ (ข้อมูลเกษตรกร/ฟาร์ม) 

 

16. ตรวจสอบข้อมลูเกษตรกร/ฟาร์ม ข้อมลูฟาร์ม ข้อมลูผู้ยื่นใบค าขอ ที่ตัง้ฟาร์ม/สถานท่ีประกอบการ ที่อยู่

ติดตอ่ 

17. จากนัน้กดปุ่ ม ขัน้ตอนต่อไป 
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18. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอ (รายชื่อบุคคลที่สามารถตดิต่อได้) 

 

 

19. ระบขุ้อมลู บคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ จากนัน้กดปุ่ ม เพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อ 
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20. ระบบจะเพิ่มข้อมลูบคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ ท่ีรายการด้านลา่ง 

 

กรณีต้องการลบข้อมูล รายช่ือบคุคลท่ีสามารถติดตอ่ได้ ให้กดปุ่ ม ลบข้อมูลผู้ติดต่อ ด้านหลงัรายการ

ดงักลา่ว  

กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล รายช่ือบคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ ให้ลบรายการดงักลา่วและเพิ่มข้อมลูใหม่ 

 

21. เมื่อท าการเพิม่ข้อมลูบคุคลท่ีสามารถตดิตอ่ได้ เรียบร้อยแล้ว จากนัน้กดปุ่ ม ขัน้ตอนต่อไป 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้  
ส าหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ                                                                  

 

26 
 

22. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอ (ข้อมูลพืน้ที่ฟาร์ม) 

 

23. ระบขุ้อมลูพืน้ท่ีฟาร์ม/สถานประกอบการ 

- ขนาดพืน้ท่ีฟาร์ม 

- จ านวนบอ่(เพาะ/เลีย้ง) กระชงั/แพ/แปลง เฉพาะขอบขา่ยที่ขอการรับรอง 

- พืน้ท่ีรวมของบอ่(เพาะ/เลีย้ง) กระชงั/แพ/แปลง ท่ีขอการรับรอง 

- ประมาณการผลผลติ (ระบหุนว่ยตอ่ปี) 

24. กดปุ่ ม ขัน้ตอนต่อไป 

 

25. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอ (ความประสงค์ผู้ยื่น) 

 

26. ระบขุ้อมลูความประสงค์ผู้ยื่น 

- ระบคุวามประสงค์ในการขอรับการรับรองครัง้นี ้ขอให้ตรวจประเมนิเป็นภาษา ภาษาไทย หรือ 

องักฤษ 

- ความประสงค์ในการขอใบรับรอง มารับด้วนตนเอง หรือ จดัสง่ทางไปรษณีย์ 

- การให้เผยแพร่ข้อมลู กรณียินดีให้เผยแพร่ข้อมลูเพิม่เตมิ สามารถระบขุ้อมลูที่ต้องการให้เผยแพร่ได้ 

(ช่ือฟาร์ม และรายละเอียดทีต่ัง้ฟาร์ม เบอร์โทรศพัท์/โทรสาร ที่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ ข้อมลูอื่นๆ) 

27. กดปุ่ ม ขัน้ตอนต่อไป 
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28. ระบบจะไปที่หน้าจอ สร้างค าขอ (เอกสารแนบ) 

 

29. คลกิหน้ารายการเอกสารทีต้่องแนบ ** 
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กรณีไมเ่ลอืกรายการเอกสารทีต้่องแนบให้ครบ เมื่อกดปุ่ ม ขัน้ตอนต่อไป ระบบจะไมย่อมให้ท ารายการใน

ขัน้ตอนตอ่ไป และแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาตรวจสอบเอกสารท่ีต้องแนบให้ครบถ้วน” 

 

30. อพัโหลดเอกสาร ส าหรับแนบใบค าขอ  

- กดปุ่ ม เลอืกไฟล์ เพื่ออพัโหลดเอกสาร 

 

31. เมื่อแนบเอกสารเรียบร้อย กดปุ่ ม ขัน้ตอนต่อไป 
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32. ระบบไปท่ีหน้าจอ พิมพ์ใบค าขอ 
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33. ตรวจสอบข้อมลูพิมพ์ใบค าขอ จากนัน้กดปุ่ ม บันทกึ 

ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “บนัทกึข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” จากนัน้กดปุ่ ม ตกลง 

34. ระบบท าการสร้าง รหัสใบค าขอ  
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35. กดปุ่ ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสารใบค าขอ ระบบแสดงเอกสารใบค าขอ 
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36. กดปุ่ ม ส่งใบค าขอ  ระบบจะสง่ใบค าขอไปยงัฝ่ายอ านวยการ กมป. เพื่อรอทวนสอบค าขอตอ่ไป 

 

37. เมื่อท าการ สง่ใบค าขอ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลบัไปท่ีหน้าจอจดัการค าขอ ซึง่จะแสดงรายการใบค าขอ 

สถานะการปฏิบตัิงาน “รายการค าขอใหม ่รอทวนสอบค าขอ” 
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2.2 สร้างค าขอประเภทการรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
 

สามารถสร้างค าขอการรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประเภทค าขอ มกษ. อินทรีย์ระยะปรับเปลีย่น, 

มกษ. อินทรีย์ยื่นขอรับรอง, ตอ่อายใุบรับรอง (Reassessment), ขยายขอบขา่ย (Extend scope) ในขอบขา่ยที่ขอการ

รับรอง ดงันี ้ 

 มกษ. 9000-2552 เลม่ 1 

 มกษ. 9000-2554 เลม่ 3 

 มกษ. 9000-2553 เลม่ 5 

 มกษ. 7413-2550 

 

ขัน้ตอนการสร้างค าขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 

1. คลกิที่เมน ูสร้างค าขอ  

 

2. ระบบแสดงหน้าจอ เลอืกประเภทการรับรอง มาตรฐาน GAP/CoC หรือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
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3. ไปท่ีการสร้างค าขอประเภทการรับรอง เกษตรอินทรีย์  กดปุ่ ม สร้างค าขอ  

 

4. ระบบแสดงหน้าจอ สร้างค าขอ (ตรวจสอบข้อมลู) ซึง่ต้องท าการระบขุ้อมลูเลขทะเบียนฟาร์ม/

ผู้ประกอบการ ประเภทค าขอ ขอบขา่ยที่ขอการรับรอง ประเภทการประกอบการ ชนิดสตัว์น า้หรือ

ผลติภณัฑ์หลกั ชนิดสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์รอง และรายละเอียดสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์ (ทีต้่องการให้แสดง

ในใบรับรอง) 
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5. เพิ่มข้อมลูทะเบียนฟาร์ม/ผู้ประกอบการ 
 

5.1 กดปุ่ ม เพิ่ม เพื่อท าการเพิ่มข้อมลูเลขทะเบียนฟาร์ม/ผู้ประกอบการ 
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5.2 ระบบแสดงหน้าจอ เพิ่มฟาร์ม 

 

5.3 ระบขุ้อมลูทะเบียนฟาร์ม/ผู้ประกอบการ ท่ีตัง้ฟาร์ม/สถานท่ีประกอบการ ท่ีอยูต่ิดตอ่ รายละเอียด

ฟาร์มเบือ้งต้น 

5.4 ระบขุ้อมลูทะเบียนฟาร์ม/ผู้ประกอบการ 

- เลขทะเบียนฟาร์ม/ผู้ประกอบการ 

- ช่ือฟาร์ม (ไทย) 

- ช่ือฟาร์ม (องักฤษ) 

- ช่ือผู้ประกอบการ 

5.5 ระบขุ้อมลูที่ตัง้ฟาร์ม/สถานท่ีประกอบการ 

- เลขที่ 

- ซอย 

- ถนน 

- หมู ่
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- จงัหวดั 

- อ าเภอ/เขต 

- ต าบล/แขวง 

- รหสัไปรษรณีย์ 

- โทรศพัท์ 

- โทรสาร 

- อีเมล 

5.6 ระบขุ้อมลูที่อยูต่ิดตอ่ 

- ใช้ที่อยูเ่ดียวกบัท่ีตัง้ฟาร์ม/สถานที่ประกอบการ 

- เลขที่ 

- ซอย 

- ถนน 

- หมู ่

- จงัหวดั 

- อ าเภอ/เขต 

- ต าบล/แขวง 

- รหสัไปรษรณีย์ 

- โทรศพัท์ 

- โทรสาร 

- อีเมล 

5.7 ระบขุ้อมลูรายละเอยีดฟาร์มเบือ้งต้น 

- ขนาดพืน้ท่ีฟาร์ม  

 

5.8 หลงัจากระบขุ้อมลูเพิ่มฟาร์มเรียบร้อย กดปุ่ ม เพิ่ม ระบบแสดงข้อความแจ้ง “เพิ่มทะเบียนฟาร์ม/

ผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว” 
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6. หลงัจากระบขุ้อมลูเพิ่มฟาร์มเรียบร้อย ข้อมลูทะเบียนฟาร์มดงักลา่วจะปรากฏในรายการเลขทะเบยีน

ฟาร์ม/ผู้ประกอบการ  

 

7. ระบปุระเภทค าขอ  

- มกษ. อินทรีย์ระยะปรับเปลีย่น 

- มกษ. อินทรีย์ยื่นขอรับรอง 

- ตอ่อายใุบรับรอง (Reassessment) 

- ขยายขอบขา่ย (Extend scope) 

8. ระบขุอบขา่ยที่ขอการรับรอง 

- มกษ. 9000-2552 เลม่ 1 

- มกษ. 9000-2554 เลม่ 3 

- มกษ. 9000-2553 เลม่ 5 

- มกษ. 7413-2550 

9. ระบปุระเภทการประกอบการ 

- ฟาร์มเพาะพนัธุ์และอนบุาล 

- ฟาร์มเพาะพนัธุ์ 

- ฟาร์มอนบุาล 

- ฟาร์มเลีย้ง 

- สถานประกอบการ 

10. ระบชุนิดสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์หลกั 

11. ระบชุนิดสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์รอง 

12. ระบรุายละเอียดชนิดสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์ (ที่ต้องการให้แสดงในใบรับรอง) 

13. กดปุ่ ม ตรวจสอบข้อมูล 
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14. ระบบท าการตรวจสอบข้อมลู ตามเง่ือนไขของ เกษตรอินทรีย์ เมื่อรายการค าขอดงักลา่วผา่นตามเง่ือนไข 

ระบบแสดงปุ่ ม ขัน้ตอนตอ่ไป 

** กรณีรายการค าขอดงักลา่ว ไมผ่า่นเง่ือนไขของ เกษตรอินทรีย์ ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน และไม่

ยอมให้ท าขัน้ตอนถดัไป 

15. กดปุ่ ม ขัน้ตอนต่อไป 
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16. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอ (ข้อมลูเกษตรกร/ฟาร์ม) 

 

17. ตรวจสอบข้อมลูเกษตรกร/ฟาร์ม ข้อมลูฟาร์ม ข้อมลูผู้ยื่นใบค าขอ ที่ตัง้ฟาร์ม/สถานท่ีประกอบการ ที่อยู่

ติดตอ่ 

18. จากนัน้กดปุ่ ม ขัน้ตอนต่อไป 
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19. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอ (รายชื่อบุคคลที่สามารถตดิต่อได้) 

 

 

20. ระบขุ้อมลู บคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ จากนัน้กดปุ่ ม เพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อ 
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21. ระบบจะเพิ่มข้อมลูบคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ ท่ีรายการด้านลา่ง 

 

กรณีต้องการลบข้อมูล รายช่ือบคุคลท่ีสามารถติดตอ่ได้ ให้กดปุ่ ม ลบข้อมูลผู้ติดต่อ ด้านหลงัรายการ

ดงักลา่ว  

กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล รายช่ือบคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ ให้ลบรายการดงักลา่วและเพิ่มข้อมลูใหม่ 

 

22. เมื่อท าการเพิม่ข้อมลูบคุคลท่ีสามารถตดิตอ่ได้ เรียบร้อยแล้ว จากนัน้กดปุ่ ม ขัน้ตอนต่อไป 
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23. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอ (ข้อมูลพืน้ที่ฟาร์ม) 

 

24. ระบขุ้อมลูพืน้ท่ีฟาร์ม/สถานประกอบการ 

- ขนาดพืน้ท่ีฟาร์ม 

- จ านวนบอ่(เพาะ/เลีย้ง) กระชงั/แพ/แปลง เฉพาะขอบขา่ยที่ขอการรับรอง 

- พืน้ท่ีรวมของบอ่(เพาะ/เลีย้ง) กระชงั/แพ/แปลง ท่ีขอการรับรอง 

- ประมาณการผลผลติ (ระบหุนว่ยตอ่ปี) 

25. กดปุ่ ม ขัน้ตอนต่อไป 

 

26. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอ (ความประสงค์ผู้ยื่น) 

 

27. ระบขุ้อมลูความประสงค์ผู้ยื่น 

- ระบคุวามประสงค์ในการขอรับการรับรองครัง้นี ้ขอให้ตรวจประเมนิเป็นภาษา ภาษาไทย หรือ 

องักฤษ 

- ความประสงค์ในการขอใบรับรอง มารับด้วนตนเอง หรือ จดัสง่ทางไปรษณีย์ 

- การให้เผยแพร่ข้อมลู กรณียินดีให้เผยแพร่ข้อมลูเพิม่เตมิ สามารถระบขุ้อมลูที่ต้องการให้เผยแพร่ได้ 

(ช่ือฟาร์ม และรายละเอียดทีต่ัง้ฟาร์ม เบอร์โทรศพัท์/โทรสาร ที่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ ข้อมลูอื่นๆ) 

28. กดปุ่ ม ขัน้ตอนต่อไป 
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29. ระบบจะไปที่หน้าจอ สร้างค าขอ (เอกสารแนบ) 

 

30. คลกิหน้ารายการเอกสารทีต้่องแนบ ** 
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กรณีไมเ่ลอืกรายการเอกสารทีต้่องแนบให้ครบ เมื่อกดปุ่ ม ขัน้ตอนต่อไป ระบบจะไมย่อมให้ท ารายการใน

ขัน้ตอนตอ่ไป และแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาตรวจสอบเอกสารท่ีต้องแนบให้ครบถ้วน” 

 

31. อพัโหลดเอกสาร ส าหรับแนบใบค าขอ  

- กดปุ่ ม เลอืกไฟล์ เพื่ออพัโหลดเอกสาร 

 

32. เมื่อแนบเอกสารเรียบร้อย กดปุ่ ม ขัน้ตอนต่อไป 
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33. ระบบไปท่ีหน้าจอ พิมพ์ใบค าขอ 
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34. ตรวจสอบข้อมลูพิมพ์ใบค าขอ จากนัน้กดปุ่ ม บันทกึ 

ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “บนัทกึข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” จากนัน้กดปุ่ ม ตกลง 

35. ระบบท าการสร้าง รหัสใบค าขอ  
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36. กดปุ่ ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสารใบค าขอ ระบบแสดงเอกสารใบค าขอ 
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37. กดปุ่ ม ส่งใบค าขอ  ระบบจะสง่ใบค าขอไปยงัฝ่ายอ านวยการ กมป. เพื่อรอทวนสอบค าขอตอ่ไป 

 

38. เมื่อท าการ สง่ใบค าขอ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลบัไปท่ีหน้าจอจดัการค าขอ ซึง่จะแสดงรายการใบค าขอ 

สถานะการปฏิบตัิงาน “รายการค าขอใหม ่รอทวนสอบค าขอ” 
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2.3 แก้ไขใบค าขอ 

 

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขใบค าขอ ทีม่ีสถานะ รายการค าขอใหม ่รอทวนสอบ และสถานะใบค าขอไมผ่า่นการทวน

สอบเทา่นัน้ 

 

ขัน้ตอนการแก้ไขใบค าขอ 

1. ไปท่ีเมน ูรายการใบรับรอง/ใบค าขอ 

 

2. ปรากฎหน้าจอ จดัการค าขอ  

ที่รายการใบค าขอ เลอืกรายการค าขอที่ต้องการแก้ไขข้อมลู จากนัน้กดปุ่ ม ดขู้อมูล 
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3. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอ (พมิพ์ใบค าขอ) 

ที่ด้านลา่งหน้าจอ ระบบจะแสดงปุ่ ม แก้ไขใบค าขอ  
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4. กดปุ่ ม แก้ไขใบค าขอ 

ระบบจะไปที่หน้าจอ สร้างค าขอ (ข้อมูลเกษตรกร/ฟาร์ม) เพื่อให้ท าการแก้ไขข้อมลูค าขอในสว่นของ 

ข้อมลูเกษตรกร/ฟาร์ม รายช่ือบคุคลท่ีสามารถติดตอ่ได้ ข้อมลูพืน้ที่ฟาร์ม ความประสงค์ผู้ยื่น เอกสารแนบ 

5. เมื่อถงึหน้าจอ สร้างค าขอ (พิมพ์ใบค าขอ) ตรวจสอบข้อมลู จากนัน้กดปุ่ ม ส่งใบค าขอ เพื่อสง่ข้อมลูค า

ขอที่ท าการแก้ไขใหม ่
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3 ตรวจสอบสถานะใบค าขอ 

 

1. ไปท่ีเมน ูรายการใบรับรอง/ใบค าขอ 

 

2. ปรากฎหน้าจอ จดัการค าขอ  

ทีร่ายการใบค าขอ สามารถตรวจสอบสถานะใบค าขอ ได้จากสถานะการปฏิบัตงิาน 
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4 ตรวจสอบสถานะใบรับรอง 

 

1. ไปท่ีเมน ูรายการใบรับรอง/ใบค าขอ 

 

2. ปรากฎหน้าจอ จดัการค าขอ  

ทีร่ายการใบรับรอง สามารถตรวจสอบสถานะใบรับรอง ได้จาก สถานะใบรับรอง 
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3. ที่รายการใบรับรอง ที่มีสถานะ ใบรับรองใช้งานอยู่ในปัจจุบัน กดปุ่ ม ดขู้อมูล 

ปรากฎหน้าจอ ประวตัิใบรับรอง 

กรณีต้องการ พิมพ์ใบรับรอง (ส าเนา) สามารถกดปุ่ ม  
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4. ระบบแสดง (ส าเนา) ใบรับรอง 

 


