
 
 
 
 
 

ระเบียบกรมประมง 
วาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวน้ํา (จ ีเอ พี) 

พ.ศ. 2553 
     

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีการรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับการผลิต
สัตวน้ํา (จี เอ พี) แกฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุสัตวน้ําและอนุบาลสัตวน้ํา 

อาศัยอํานาตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเผนดิน พ.ศ. 2534 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเดิมโดยพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมประมงจึงออกระเบียบกําหนดข้ันตอน 
การออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวน้ําไว ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวน้ํา (จ ีเอ พี) พ.ศ. 2553” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิก 
(1). ระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวน้ํา 

(จ ีเอ พี) พ.ศ. 2548 
(2) ระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี  

(จ ีเอ พี) (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 2551 
ขอ 4 ในระเบียบนี ้
“ผูประกอบการ” หมายความวา ผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตวน้ําและฟารมเพาะพันธุ 

และอนุบาลสัตวน้ํา 
“มาตรฐาน” หมายความวา มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารม

เลี้ยงสัตวน้ําและมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา
แลวแตกรณี ตามท่ีกําหนดไวทายระเบียบนี้ 

“ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวน้ํา (จี เอ พี)” 
หมายความวา ใบรับรองท่ีกรมประมงออกใหแกผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตวน้ําและฟารมเพาะพันธุ 
และอนุบาลสัตวน้ํา เพ่ือแสดงวาฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําของผูประกอบการ 
มีการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีไดมาตรฐานตามท่ีกรมประมงกําหนดไวทายระเบียบนี้ 

“ผูตรวจประเมิน” 0

1 หมายความวา เจาหนาท่ีสังกัดกรมประมงท่ีทําการตรวจประเมิน 
ระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี (จี เอ พี) ในกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กองวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา และกองวิจัยและพัฒนา
อาหารสัตวน้ํา กรมประมง 

 

1 ขอ ๔ นิยามคําวา “ผูตรวจประเมิน” แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการ 
  เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวนํ้า (จี เอ พี) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ฉบับรวมระเบียบ 
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“ผูรับรอง” หมายความวา อธิบดีกรมประมงหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมประมงมอบหมาย 

“ฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา” หมายความวา สถานท่ีท่ีดําเนินการเลี้ยงสัตวน้ํา 
“ฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา” หมายความวา สถานท่ีท่ีดําเนินการเพาะพันธุและ/หรือ

อนุบาลพันธุสัตวน้ํา 
“ยาสัตว” 1

2 หมายความวา สารใด ๆ ท่ีใหแกสัตวท่ีเลี้ยงเพ่ือเปนอาหารมนุษยหรือสัตว 
ท่ีใหผลิตผลและผลิตภัณฑซ่ึงเปนอาหารมนุษยเพ่ือวัตถุประสงคในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา ปองกัน รักษา
โรคหรือเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตวนั้น 

“สารเคมี” 2

3 หมายความวา สารวัสดุท่ีใชในหรือเปนสารตั้งตนท่ีไดจากกระบวนเคมีหรือวัสดุใด 
ๆ ท่ีสามารถระบุองคประกอบเคมีท่ีแนนอนได 

“ยาสัตวและสารเคมีตกคาง” 3

4 หมายความวา ยาสัตวและสารเคมีท้ังท่ีเปนสารตั้งตน  
รวมถึงสารท่ีเกิดจากกระบวนการสรางและสลาย และสารอ่ืน ๆ ท่ีติดมากับยาสัตวท่ีตกคางในเนื้อเยื่อสัตว 
ผลิตผลและผลิตภัณฑของสัตวซ่ึงเปนอาหารมนุษย 

ขอ ๕ 4

5 ผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา ซ่ึงตั้งอยู 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีประสงคจะยื่นขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับการผลิต
สัตวน้ํา (จี เอ พี) ใหยื่นได ณ สถานท่ี ดังตอไปนี้ 

(๑) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
(๒) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
(๓) สํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
(๔) ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีรับผิดชอบ 
ในกรณีท่ีฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําตั้งอยูจังหวัดอ่ืน ใหยื่นได 

ณ สถานท่ี ดังตอไปนี้ ในเขตทองท่ีท่ีฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําตั้งอยู 
(๑) สํานักงานประมงจังหวัด 
(๒) ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
(๓) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง 
(๔) ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ํา 
(๕) ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ํา 
(๖) ศูนยวิจัยพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
(๗) สถานีวิจัยและพัฒนาประมง ในสังกัดกรมประมง 
คําขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวน้ํา (จี เอ พี)  

ใหใชแบบคําขอทายระเบียบนี้ 
ขอ ๕/๑ 5

6 ในการยื่นขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับการผลิตสัตว

น้ํา (จี เอ พี) ใหแนบเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

2 ขอ ๔ นิยามคําวา “ยาสัตว” เพ่ิมโดยระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีด ี
  สําหรับการผลิตสัตวนํ้า (จี เอ พี) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
3 ขอ ๔ นิยามคําวา “สารเคมี” เพ่ิมโดยระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีด ี
  สําหรับการผลิตสัตวนํ้า (จี เอ พี) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
4 ขอ ๔ นิยามคําวา “ยาสัตวและสารเคมีตกคาง” เพ่ิมโดยระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการ 
  เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวนํ้า (จี เอ พี) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
5 ขอ ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดีสําหรับการผลิต 
  สัตวนํ้า (จี เอ พี) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) แผนท่ีระบุสถานท่ีตั้งและดําเนินการฟารมเลี้ยงหรือโรงเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา 

(3) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีกรมประมงประกาศกําหนด 

(4) กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนมายื่นคําขอและดําเนินการแทน ตองแนบ 

 (ก) หนังสือมอบอํานาจ 

 (ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ  

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

ขอ ๖ ผูยื่นคําขอตามระเบียบฉบับนีต้องมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑) ตองไมเปนผูอยูในระหวางถูกคํานินคดี หรือเปนผูท่ีมีตัวแทนท่ีอยูในระหวางถูกดําเนินคดี

ในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารของทางราชการหรือใชเอกสารปลอมท่ีเก่ียวของตามระเบียบฉบับนี้  
เวนแตคดีถึงท่ีสุดวาผูยื่นคําขอหรือตัวแทนไมมีความผิดตามคําฟองหรือขอกลาวหานั้น ในกรณีผูยื่นคําขอ 
ไมวาจะยื่นเพ่ือตนเองหรือยื่นในฐานะตัวแทน เคยตองคําพากษาถึงท่ีสุดวามีความผิดเก่ียวกับการปลอมแปลง
เอกสารของทางราชการหรือใชเอกสารปลอมตามระเบีบฉบับนี้ ผูยื่นคําขอหรือตัวแทนนั้นจะสามารถยื่นคําขอ
ใบรับรองไดอีก เม่ือพนกําหนดสองป นับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีดังกลาว 

(2) ตองไมเปนผูอยูในระหวางถูกตรวจสอบเพ่ือรับรองความถูกตองแทจริงของเอกสารฉบับใด
ฉบับหนึ่ง ท่ีอางวาไดออกใหตามระเบียบฉบับนี้ เนื่องจากมีพฤติการณหรือมูลหตุอันควรเชื่อไดวาผูยื่นคําขอ
หรือตัวแทนกระทําการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการหรือใชเอกสารปลอมท่ีเก่ียวของกับการรับรอง 
หรือมีสวนเก่ียวของหรือรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดดังกลาว 

(3) เปนผูประถอบการท่ีไดข้ึนทะเบียนประเภทเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากับกรมประมง 

(๔) ฟารมท่ีขอรับการรับรอง จะตองไมเคยถูกเพิกถอนการรับรอง เวนแตพนระยะเวลา 
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากวันท่ีถูกเพิกถอนการรับรอง หรือหนึ่งรอบการผลิตแตไมต่ํากวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับจากวันท่ีถูกเพิกถอนการรับรอง 7 

ขอ ๗ เม่ือเจาหนาท่ีไดรับคําขอแลวใหดําเนินการตรวจสอบคําขอและหลักฐานพรอมท้ังคุณสมบัติ
ของผูยื่นคําขอ หากเห็นวาครบถวนถูกตอง ใหเจาหนาท่ีเสนอคําขอและหลักฐานนั้นไปยังหนวยงานของผูตรวจประเมิน
ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามท่ีกรมประมงไดกําหนดไวกายในสามวันทําการนับแตวันรับคําขอ 

กรณีท่ีเจาหนาท่ีตรวจสอบคําขอและหลักฐานพรอมท้ังคุณสมบัติแลว พบวาไมถูกตอง
ครบถวนใหเจาหนาท่ีแจงผูยื่นคําขอ เพ่ือดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมคําขอหรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐาน 
ใหถูกตองและครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากไมดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมคําขอหรือจัดสงเอกสาร 
หรือหลักฐานใหถูกตองและครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคําขอนั้นเปนอันยกเลิกนับแตวันท่ีพนกําหนด
ระยะเวลา 8 

 
ขอ ๘ เม่ือผูตรวจประเมินไดรับคําขอและหลักฐานตาม ขอ 7 แลว ใหดําเนินการตกลง 

กับผูยื่นคําขอเพ่ือกําหนดวันเขาตรวจประเมินฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา  
เก็บปจจัยการผลิตและเก็บตัวอยางสัตวน้ําหรือลูกพันธุสัตวน้ําแลวแตกรณี และแจงใหผูยื่นคําขอทราบเปนหนังสือ 

6 ขอ ๕/๑ เพ่ิมโดยระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวนํ้า  
  (จี เอ พี) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
7 ขอ ๖ (๔) เพ่ิมโดยระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวนํ้า  
  (จี เอ พี) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
8 ขอ ๗ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดี 
  สําหรับการผลิตสัตวนํ้า (จี เอ พี) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ขอ ๙ ในการตรวจสอบฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา สุมเก็บตัวอยาง
สัตวน้ําหรือลูกพันธุสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต ใหผูยื่นคําขอใหความสะดวกแกผูตรวจประเมินและเจาหนาท่ี ดังนี้ 

(๑) ยินยอมใหผูตรวจประเมินและเจาหนาท่ีเขาไปในฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุ
และอนุบาลสัตวน้ํา 

(2) ใหขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของกับฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา 
แลวเเตกรณี 

ขอ ๑๐ 8

9 เม่ือไดดําเนินการตรวจสอบตามขอ ๙ แลวใหผูตรวจประเมินทําการประเมินฟารม
เลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําตามมาตรฐานทายระเบียบนี้ และแจงผลการประเมิน
ดังกลาว เปนหนังสือใหแกผูยื่นคําขอทราบภายในสี่สิบหาวันทําการนับแตวันตรวจประเมินฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา
หรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา 

การตัดสินตามเกณฑของยาและสารเคมีตกคางในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหเปนไปตามคามาตรฐาน
แนบทายระเบียบนี้ 

ขอ ๑๑ เม่ือผลการประเมินเปนไปตามมาตรฐานระเบียบนี้ ใหผูตรวจประเมินเสนอผล 
การประเมินดังกลาวแกผูรับรองเพ่ือพิจารณาออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวน้ํา
ใหแกผูยื่นคําขอ ภายในหาวันนับแตวันแจงผลการประเมินเปนหนังสือใหแกผูยื่นคําขอทราบ 

ในกรณีผลการประเมินไมเปนไปตามมาตรฐานทายระเบียบนี้ หากผูยื่นคําขอไดดําเนินการ
แกไขฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําภายในกําหนตหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแต 
วันไดรับแจงผลการประเมิน สําหรับกรณียื่นขอการรับรอง หรือภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันไดรับแจงผล 
การประเมินสําหรับกรณีตออายุการรับรอง โดยแจงการแกไขดังกลาวใหผูตรวจประเมินทราบ 9

10 
ใหผูตรวจประเมินท่ีไดรับแจงตามวรรคสอง นําความในขอ 8 ถึงขอ 10 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวน้ํา (จี เอ พี) ใหมีอายุสามป

นับแตวันออกใบรับรอง 11 
ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวน้ํา ใหใชแบบทายระเบียบนี้ 
ขอ ๑๒ ผูไดรับใบรับรองท่ีประสงคจะตออายุใบรับรองใหยื่นคําขอกอนใบรับรองสิ้นอายุ 

อยางนอยหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวัน เม่ือไดยื่นคําขอแลวใหถือวาฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา 
หรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําของผูไดรับใบรับรองนั้นยังคงไดรับการรับรองมาตรฐานตามระเบียบนี้
ตอไปจนกวาผูรับรองจะปฏิเสธไมออกใบรับรองฉบับใหม 

การตออายุใบรับรองใหนําความใน ขอ ๕ ถึงขอ 11 มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 
ขอ ๑๓ 1 1

12 เม่ือไดมีการรับรองฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา 
ในพ้ืนท่ีใดแลว ใหหนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด หรือกองวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝง ซ่ึงรับผิดชอบอยูในพ้ืนท่ีนั้น เวนแตพ้ืนท่ีนั้นไมมีหนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ใหเปนหนาท่ีของหนวยงาน 

9 ขอ ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดี 
  สําหรับการผลิตสัตวนํ้า (จี เอ พี) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
10 ขอ ๑๑ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีด ี
    สําหรับการผลิตสัตวนํ้า (จี เอ พี) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
11 ขอ ๑๑ วรรคสี่ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดี 
    สําหรับการผลิตสัตวนํ้า (จี เอ พี) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
12 ขอ ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดี 
    สําหรับการผลิตสัตวนํ้า (จี เอ พี) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ท่ีผูรับรองซ่ึงรับผิดชอบอยูในพ้ืนท่ีนั้นสังกัดอยู สงสําเนาใบรับรองและบัญชีรายชื่อของผูไดรับใบรับรอง 
ใหแกกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ในกรณีเปนสัตวน้ําจืด และกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 
ในกรณีเปนสัตวน้ําชายฝง เพ่ือรวบรวมและจัดทําทะเบียนรายชื่อผูไดรับใบรับรอง 

ขอ ๑๔ ใหผูไดรับใบรับรองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
(1) ยินยอมใหผูตรวจประเมินเขาทําการตรวจติดตามผลฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารม

เพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําท่ีไดรับใบรับรองตามระเบียบนี้ ภายในระยะเวลาตามท่ีระเบียบนี้กําหนด  
โดยอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีตามสมควร 

(๒) ใหขอมูลและเอกสารเก่ียวกับฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา 
แลวแตกรณี เม่ือผูตรวจประเมินรองขอ 

ขอ ๑๕ 1 2

13 ใหผูตรวจประเมินเขาทําการตรวจติดตามฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุ
และอนุบาลสัตวน้ําท่ีไดรับใบรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานทายระเบียบนี้ อยางนอยหนึ่งครั้งหลังจากไดออก
ใบรับรอง โดยใชแบบตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา 
หรือแบบตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา 
แลวแตกรณี 

ในกรณี ท่ีผู ตรวจประเ มินพบวาหรือมี เหตุ อันสมควรเชื่ อไดว า  ฟารม เลี้ ยงสัตวน้ํ า 
หรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําท่ีไดรับใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับการผลิต
สัตวน้ํา (จี เอ พี) ไมปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวทายระเบียบนี้ ใหผูตรวจประเมินออกใบเตือน
แจงใหผูไดรับใบรับรองดังกลาวดําเนินการปรับปรุงฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา 
ใหเปนไปตามมาตรฐานทายระเบียบนี้ ภายในกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดใบเตือน โดยตองแจงการแกไข
ดังกลาวใหผูตรวจประเมินทราบ 14 

ขอ ๑๖ 1 4

15 เม่ือปรากฎวาผูไดรับใบรับรองไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ ๑๔  
หรือไมปรับปรุงฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลตามระยะเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร 
ใหผูตรวจประเมินเสนอผูรับรองเพ่ือพิจารณาพักใชใบรับรอง โดยระยะเวลาการพักใชตองไมนอยกวาหกสิบวัน
แตไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

หากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้ ใหผูตรวจประเมินเสนอผูรับรองเพ่ือพิจารณาเพิกถอน
ใบรับรอง ท้ังนี้ ผูไดรับการรับรองตองสงคืนใบรับรองใหแก ศูนย/สถานี ภายในเจ็ดวันนับจากวันท่ีผูไดรับการ
รับรองไดรับหนังสือแจงเพิกถอน 

(๑) ผูไดรับใบรับรองไมปฏิบัติตามระบบท่ีไดรับการรับรองในสาระสําคัญ หรือสงผลกระทบ
รายแรงตอการรับรอง 

(๒) ผูไดรับใบรับรองไมดําเนินการแกไขฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาล 
หลังถูกพักใชใบรับรอง 

(๓) ผูไดรับใบรับรองไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ ๑๔ และถูกพักใชมาแลว 
ไมนอยกวาสองครั้ง 

(๔) มีขอรองเรียนท่ีพิจารณาแลวเห็นวาอาจทําใหเกิดความเสียหายตอการรับรอง 

13 ขอ ๑๕ วรรคหน่ึง แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีด ี
    สําหรับการผลิตสัตวนํ้า (จี เอ พี) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
14 ขอ ๑๕ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีด ี
    สําหรับการผลิตสัตวนํ้า (จี เอ พี) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
15 ขอ ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดี 
    สําหรับการผลิตสัตวนํ้า (จี เอ พี) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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คําสั่งพักใชใบรบัรองและเพิกถอนใบรับรองตามวรรคแรกและวรรคสอง ใหทําเปนหนังสือแจง
ผูไดรับใบรับรองทราบ 

ขอ ๑๗ 15

16 (ยกเลิก) 
ขอ ๑๘ ใหอธิบดีกรมประมงเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีมีปญหาอุปสรรคหรือขอขัดของในการดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหอธิบดีกรมประมง

เปนผูพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด และจะประกาศผอนผันการบังคับใชสวนใด ๆ ของระเบียบนี้สําหรับ 
กรณีหนึ่งกรณีใดก็ได 

คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมประมงใหเปนท่ีสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ 
  นางสมหญิง เปยมสมบูรณ 

 อธิบดีกรมประมง 

16 ขอ ๑๗ ยกเลิกโดยระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวนํ้า  
    (จี เอ พี) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                           


