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คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ฉบบันีเ้ป็นคูม่ือที่จดัท าตาม
โปรแกรมที่ออกแบบเพื่อน ามาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผา่นเครือขา่ยในกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
และสถานะประกอบการตามมาตรฐาน GAP/CoC และมาตรฐานอินทรีย์ ส าหรับหนว่ยรับรอง กองพฒันาระบบการ
รับรองมาตรฐานสนิค้าประมงและหลกัฐานเพือ่การสบืค้น (กมป.) ท่ีด าเนินการตามระบบคณุภาพส าหรับหนว่ยรับรอง
ผลติภณัฑ์และบริการตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 การออกแบบโปรแกรมค านงึถึงการใช้งานท่ีต้องสอด
รับกระบวนงานรับรองในขัน้ตอนตา่งๆ รวมถงึการจดัเก็บข้อมลูลกูค้าที่ขอรับการรับรองอยา่งเป็นระบบและปลอดภยั 
โดยโปรแกรมฯ ที่ได้ออกแบบให้ผู้ใช้งานทัง้ในสว่นของผู้ปฏิบตังิานของหนว่ยรับรอง ผู้ตรวจประเมนิ และผู้สนใจทัว่ไป 
สามารถเข้าถึงและใช้งานในสว่นที่เก่ียวข้อง และสามารถสบืค้นข้อมลูได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึน้ ผู้จดัท าหวงัเป็นอยา่งยิ่ง
วา่ คูม่อืฉบบันี ้จะช่วยให้ผู้ใช้งานโปรแกรมกลุม่ตา่งๆ และผู้สนใจที่ต้องการสบืค้นข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการรับรอง จะ
สามารถใช้เป็นคูม่ือทีช่่วยส าหรับการเข้าใช้งานได้ตามขัน้ของระดบัผู้ใช้งานท่ีก าหนดและสะดวกยิง่ขึน้ 
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บทที่ 1 ภาพรวมของระบบ 

1.1 ที่มาของระบบ 

กองพฒันาระบบรับรองมาตรฐานสนิค้าประมงและหลกัฐานเพื่อการสบืค้น (กมป.) ซึง่เดิมกรมประมงตัง้ขึน้ 
ภายใต้ช่ือศนูย์พฒันาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ หรือ ศรฟ. ตอ่มาได้มีการเปลีย่นช่ือเป็น 
กองพฒันาระบบมาตรฐานสนิค้าประมง (กมป.) การจดัตัง้หนว่ยงานเป็นไปตามกรอบนโยบายด้านอาหารปลอดภยั 
และส่งเสริมการพัฒนาระบบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น า้  ซึ่งเดิมได้มีการพัฒนาระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์สว่นกลาง หรือ Docushare เป็นโครงการระยะที่ 1 ไว้แล้ว และมีการพฒันาโปรแกรมระบบการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ GAP/CoC หรือ Programe AppCert ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 
ตอ่เนื่องจากโครงการระยะที่ 1 เพื่อน าใช้ระบบสารสนเทศรองรับงานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ และ
การทดสอบทางห้องปฏิบตัิการสนบัสนนุงานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ เพื่อให้การให้บริการตรวจ
รับรองมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวมถึงอ านวยความสะดวกให้หน่วยงาน ซึ่งมีผู้ ใช้งานกลุม่ต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกบังานให้บริการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้สามารถเข้าใช้งาน ให้แก่ผู้ รับค าขอรับการรับรอง 
คณะผู้ตรวจประเมิน หรือคณะกรรมการพิจารณาของกรมประมง ให้สามารถตรวจสอบ เรียกดู แก้ไข ประมวลผล 
ใบรับรอง ส าหรับมาตรฐาน GAP และ CoC ของกรมประมง รวมถึงมาตรฐานแห่งชาติ (GAP มกษ.) ต่างๆ ที่ กมป. 
ประกาศเปิดขอบข่ายให้การรับรองตามระบบมาตรฐานสากลส าหรับหน่วยรับรองระบบการผลิตผลิตภณัฑ์ ISO/IEC 
17065 อีกทัง้ยงัช่วยในการประมวลผลฟาร์มที่มีคณุสมบตัิเบือ้งต้นได้รับการรับรองตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ตรวจสอบของกรมประมง 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโปรแกรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งของหน่วยรับรองกองพฒันา
ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลกัฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.) ซึ่งเดิมรองรับการรับรองระบบการ
ผลิตและผลิตผลตามมาตรฐาน GAP และ CoC ให้รองรับกระบวนการรับรองการผลิต ผลิตผล และผลิตภณัฑ์สตัว์
น า้ตามมาตรฐานอินทรีย์ ทัง้นีเ้พ่ือสนบัสนุนระบบการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ GAP CoC และ
เกษตรอินทรีย์ รองรับการข้อมูลค าขอรับการรับรองส าหรับมาตรฐานท่ี กมป. เปิดขอบข่ายให้การรับรอง 
โดยเฉพาะขอบข่ายมาตรฐานการเพาะเลีย้ง / ผลิตภณัฑ์สตัว์น า้อินทรีย์ ซึ่งปัจจุบนัตลาดสากลให้ความสนใจเพ่ิม
มากขึน้ รวมถึงเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยท่ีสนใจการด าเนินกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยระบบสารสนเทศโปรแกรมฯ สามารถสนับสนุนผ่านระบบเครือข่ายเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการรับรองมาตรฐานตามข้อก าหนดของมาตรฐาน รวมถึงสามารถใช้ข้อมูลเช่ือมต่อเพ่ือสนับสนุนการ
ระบบการตรวจสอบย้อนกลบั 
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การพฒันาโปรแกรมฯ อย่างต่อเนื่อง ด าเนินการโดย บริษัทฟูจิ ซีร็อก ประเทศไทย จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการ
พฒันาระบบดังกล่าว ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงในการจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกระบวนการรับรองในทุก
ขัน้ตอนเข้าสูร่ะบบจดัการเอกสารสว่นกลาง หรือ Docushare ทัง้นี ้เพื่อให้การด าเนินการของหน่วยรับรอง กมป. ใน
การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นไปอย่างปลอดภัย สอดคล้องตามข้อก าหนดส าหรับหน่วยรับรองระบบการผลิตและ
ผลติภณัฑ์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ในการปรับปรุงยงัรวมถงึระบบการจดัการฐานข้อมลูผู้ขอรับการรับรอง
มาตรฐานตา่งๆ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานในหนว่ยรับรอง ผู้ตรวจประเมิน รวมถึงผู้สนใจที่ต้องการดผูลผู้ที่ได้รับการรับรอง 
ผา่นระบบเครือข่าย นอกจากนีร้ะบบมีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยระบบบริหารจดัการข้อมลูและ
รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ สามารถที่จะให้เกษตรกร หรือเจ้าของฟาร์มตรวจสอบมาตรฐานการรับรอง
ของตนผา่นระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตได้ อีกทัง้สามารถแจ้งประกาศ หรือรับเร่ืองร้องเรียนตา่งๆ ผา่นระบบเครือขา่ย 
อินเทอร์เน็ต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร พร้อมทัง้เพิ่มความรวดเร็วในการแจ้งสถานะและสือ่สาร 
กบัเกษตรกร หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานผา่นระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของระบบ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ GAP/CoC ตามระบบ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 และรองรับกระบวนการรับรองการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สตัว์น า้ตาม
มาตรฐานอินทรีย์ ของหน่วยรับรอง กมป. ในการให้ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกบักระบวนการรับรองฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้
ตามมาตรฐาน GAP/CoC และเกษตรอินทรีย์ สามารถจัดการข้อมูล การสืบค้น การเข้าถึงข้อมูล เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ และตดัสนิใจในการพฒันากระบวนงานรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลของตวัเองในส่วนที่เก่ียวข้องกับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ และสามารถใช้ข้อมลูเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

3. เพื่อให้ผู้ ตรวจประเมินสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเอง และเพิ่มความรวดเร็ว และสะดวกต่อผู้
ประเมินในการตรวจสอบ เพิ่มเติมแก้ไขปรับปรุงข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาสมรรถนะและประสบการณ์ของผู้ตรวจ
ประเมินซึง่สามารถท าผา่นทางอินเทอร์เน็ตได้ 

4. เพื่อเพิ่มความปลอดภยัของข้อมูลซึ่งเป็นความลบั ไม่ให้ร่ัวไหล และเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
หนว่ยรับรองกมป. และลกูค้า ประกอบด้วย เกษตรกรหรือผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ที่ขอรับรองมาตรฐาน  
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1.3 แผนผังการด าเนินงานของระบบ 

ระบบโปรแกรมรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ ออกแบบเป็นระบบ Web Application ซึง่มี 
Database ส าหรับเก็บข้อมลู และเช่ือมโยงกบัระบบบริหารจดัการเอกสารสว่นกลางตามโปรแกรม Docushare เพื่อท า
การจดัเก็บเอกสารทีเ่ก่ียวข้องทัง่หมดที่ด าเนินการส าหรับกระบวนการรับรองมาตรฐานฟาร์ม เพื่อให้สะดวกตอ่การ
สบืค้นเพื่อใช้งานและเพื่อความปลอดภยัของชดุข้อมลู 
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ขัน้ตอนการปฏิบตัิตามกระบวนงานรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น า้ผ่านระบบโปรแกรม 
 

1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ยื่นค าขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ ตามแบบ F-AD-01 
ส าหรับการขอรายเดี่ยว หรือ F-AD-02 ส าหรับการขอแบบกลุม่ ที่หนว่ยงานกรมประมงในพืน้ท่ีที่ฟาร์มตัง้อยู ่หรือที่ฝ่าย
อ านวยการหนว่ยรับรอง กมป. กรุงเทพฯ 

2. หน่วยรับค าขอ ท าการตรวจสอบความครบถ้วนขอเอกสารแนบค าขอตามที่หน่วยรับรอง กมป. 
ก าหนดแล้วรับใบค าขอเพื่อท าการออกรหสัใบค าขอ ทัง้นี ้เป็นไปตามคู่มือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการรับค าขอรับการ
รับรอง(PM-AD-02) 

3. ฝ่ายอ านวยการ (อนก.) หนว่ยรับรอง กมป. ท าการทวนสอบเอกสารใบค าขอ เมื่อหน่วยรับค าขอกด
ยืนยนัการจดัท าใบค าขอและจดัสง่ตอ่ กมป. เมื่อท าการทวนสอบความสามารถในการรับรองรวมถึงข้อมลูที่ฟาร์มอาจ
ติดบญัชีการพกัใช้ เพิกถอนการรับรองเรียบร้อย หากพบวา่ครบถ้วนจะด าเนินการทวนสอบค าขอฯ แก่ผู้ตรวจประเมินที่
สงักดัหนว่ยตา่งๆ ท่ีขึน้บญัชีความสามารถตอ่หนว่ยรับรอง 

4. หน่วยฯ ที่รับผิดชอบการตรวจประเมิน เมื่อได้รับค าขอที่ผ่านการทวนสอบ คณะผู้ตรวจประเมิน
ด าเนินการตรวจสอบประเภทและขอบขา่ยค าขอฯ เพื่อท าการวางแผนการเข้าตรวจประเมินฟาร์ม ทัง้นี ้เป็นไปตามคูม่ือ
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการวางแผนการตรวจประเมิน (PM-AU-05)กรณีการยื่นขอการรับรองแบบกลุม่ ค าขอฯ ที่จดัสง่
ต้องด าเนินการทวนสอบเอกสารประกอบค าขอของกลุม่ก่อน เพื่อท าแผนการตรวจระบบควบคมุภายใน หรือ Internal 
Contracol System: ICS เมื่อผา่นความสามารถส าหรับระบบควบคมุภายในแล้ว สามารถท าการวางแผนการเข้าตรวจ
ประเมินฟาร์ม ตอ่ไป 

5. ฝ่ายตรวจประเมิน หนว่ยรับรอง กมป. ท าการทวนสอบแผนและอนมุตัิแผนการเข้าตรวจประเมิน 
6. คณะผู้ตรวจประเมินท าการตรวจประเมินตามแผนท่ีได้รับการอนมุตัิ แล้วท าการบนัทึกผลการตรวจ

พร้อมแนบเอกสารประกอบการตรวจประเมิน จดัเข้าชดุเลขที่หนงัสอืเพื่อจดัสง่ผา่นระบบเครือขา่ย 
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจประเมินท าตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานผลการตรวจประเมิน และให้ผู้ที่

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้ทวนสอบรายงาน ด าเนินการทวนสอบรายงานผลการตรวจประเมินและเสนอหวัหน้าฝ่ายตรวจ
ประเมินอนมุตัิรายงาน สง่ผา่นตอ่ฝ่ายอ านวยการ หนว่ยรับรอง 

8. ฝ่ายอ านวยการ หนว่ยรับรอง จดัเตรียมชดุเอกสารส าหรับการประชมุคณะทบทวนรับรอง หรือคณะ
พกัใช้เพิกถอน โดยการสร้างการประชมุคณะฯ ตา่งๆ ผา่นระบบเครือขา่ย จดัเตรียมเอกสารประกอบใช้ในการพิจารณา
ตา่งๆ ได้แก่ ค าขอรับการรับรอง รายงานผลการตรวจประเมินพร้อมเอกสารแนบตา่งๆ รวมถึงผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตัิการ 

หมายเหตุ กมป. มีการปรับปรุงเพื่อเช่ือมโยงข้อมลูข้างต้นให้สามารถเข้าถึงเพื่อใช้ประกอบการ พิจารณา
ผา่นหน้าเว็บไซต์ของ กมป. ส าหรับกรณีที่คณะกรรมการมีการประชมุผา่นระบบเครือขา่ย 

9. คณะกรรมการฯ ประชมุพิจารณาผลการรับรอง และบนัทึกผลการตดัสินการรับรอง รอพิจารณา,ไม่
ผา่นการรับรอง, ผา่นการรับรอง ผา่นระบบเครือขา่ย แล้วฝ่ายอ านวยการจดัท าบนัทกึรายงานผลการตดัสินแจ้งต่อฝ่าย
ออกใบรับรอง 
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10. ฝ่ายออกใบรับรอง หน่วยรับรอง กมป. ตรวจสอบข้อมลูและยืนยนัผลการตดัสิน รวมถึงตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ เมื่อพบว่าครบถ้วนท าการออกใบรับรองตามมาตรฐานจัดส่งให้เกษตรกร การออกใบรับรองใน
รายละเอียดเป็นไปตามคูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน PM-CD-15 

11. ฝ่ายออกใบรับรอง หน่วยรับรอง กมป. ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใบรับรองเอกสารต่างๆ ที่
เก่ียวข้องถกูสง่ผา่นเพื่อจดัเก็บในระบบจดัการเอกสารสว่นกลาง และข้อมลูการรับรองถกูจดัสง่เพื่อน าขึน้แสดงผลการ
รับรองผา่นหน้า Website ของหนว่ยงาน กมป. http://thacert.fisheries.go.th/wscert/site/certificate_list.jsp 

 
โดยเจ้าหน้าที่ เกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ยื่นค าขอรับการรับรอง และผู้ สนใจทั่วไปสามารถตรวจสอบ

สถานะการขอรับรองผา่นหน้า Website ของ กมป. กรมประมง ได้ 
 ในสว่นของการท างานของหนว่ยงานสว่นภมูิภาค รับผิดชอบการท างาน ดงันี  ้

1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ยื่นค าขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ที่หน่วยงานกรม
ประมงในพืน้ท่ีที่ฟาร์มตัง้อยู่ 

2. หน่วยงานกรมประมงในพืน้ที่ ศูนย์ฯ/ส านักงานประมงจังหวัด ที่มีหน้าที่รับค าขอรับการรับรอง 
ตรวจสอบใบค าขอ เอกสารแนบค าขอฯ ลงรายละเอียดสถานภาพการเลีย้ง ณ ปัจจุบัน ในแบบฟอร์ม F-AD-49 ที่
ก าหนดแล้วจดัท าค าขอผา่นเครือขา่ยเพื่อท าการออกรหสัใบค าขอ 

3. หน่วยงานตรวจประเมิน ประกอบด้วย ศูนย์ฯ สถาบันฯ รวมถึงหน่วยงานรับเหมาช่วงต่างๆ 
ด าเนินการจดัท าแผนการตรวจประเมินเพื่อเข้าตรวจประเมิน และจดัท ารายงานผลการตรวจประเมินผา่นเครือขา่ยตาม
คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนด ประกอบด้วย 

 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง GAP และ CoC (PM-AU-06) 
 การตรวจตดิตามผลตามมาตรฐาน GAP และ CoC (PM-AU-07) 
 การตรวจตอ่อายกุารรับรองตามมาตรฐาน GAP และ CoC (PM-AU-08) 
 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง เกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลีย่น 
 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง เกษตรอินทรีย์ 
 การตรวจตดิตามผลตามมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ 
 การตรวจตอ่อายกุารรับรองตามมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ 
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บทที่ 2 สภาพแวดล้อมของโปรแกรม 

 
บทนีอ้ธิบายถงึวิธีการใช้สภาพแวดล้อมของระบบบริหารจดัการข้อมลูและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ง

สตัว์น า้ กลา่วคือเป็นการแนะน าให้รู้จกัโปรแกรมกนัก่อน วา่โปรแกรมนัน้มีหน้าตาเป็นอยา่งไร การใช้งานเมนตูา่งๆ ใช้
งานอยา่งไร มีหน้าทีก่ารท างานอะไรบ้าง เป็นต้น 
 

2.1 การเรียกใช้งานโปรแกรม 

การเรียกใช้งานโปรแกรมสามารถเรียกใช้ผา่น Browser ตา่งๆ ได้ เช่น Internet Explorer ,Mozilla Firefox 
,Google Chrome 
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2.2 การตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งานโปรแกรม 

เมื่อท าการเรียกใช้งานโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ต้องท าการลงช่ือเข้าใช้งานระบบก่อน โดยป้อนช่ือผู้ใช้งาน
และรหสัผา่น  จากนัน้คลกิ เข้าสูร่ะบบ  

 

 
 

โปรแกรมจะท าการตรวจสอบช่ือผู้ใช้งานและรหสัผา่นจากฐานข้อมลูวา่ถกูต้องหรือไม ่ในกรณีที่รหสัผา่นไม่
ถกูต้องโปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งให้ทราบวา่รหสัผา่นท่ีผู้ใช้งานป้อนนัน้ไมถ่กูต้อง 
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เมื่อโปรแกรมท าการตรวจสอบแล้วพบวา่ผู้ใช้งานป้อนช่ือผู้ใช้งานและรหสัผา่นถกูต้อง ก็จะเร่ิมเข้าสูห่น้าจอ
หลกัของโปรแกรม                                 
 

 
  

2.2.1 การเปล่ียนรหสัผ่านการเข้าใช้งานระบบ 

 
ผู้ใช้งานระบบสามารถเปลีย่นรหสัผา่นการเข้าใช้งานระบบของตนเองได้  ดงันี ้
 

1. เมื่อ Log in เข้าใช้งานระบบ จะปรากฎช่ือผู้ใช้งาน ดงัรูป 

2. กดปุ่ ม เปลีย่นรหสัผา่น       
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3. กรอกรหสัผา่นเดมิ และรหสัผา่นใหม ่,ยืนยนัรหสัผา่นใหม ่ แล้วกดปุ่ ม  

 
 

4. เมื่อระบบแสดงข้อความ "บนัทกึรหสัผา่นใหมเ่รียบร้อย" เป็นอนัเสร็จสิน้การเปลีย่นรหสัผา่น    

 
5.   ผู้ใช้งานท าการ ออกจากระบบ  และ เข้าสูร่ะบบด้วย Password ใหม ่  
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2.2.2 การดูข้อมูลแจ้งเตือน 

 
หลงัจาก Login เข้าสูร่ะบบ จะพบหน้าจอหลกัของระบบ  

 

1. ผู้ใช้งาน คลกิที่ปุ่ ม   

 
 

2. ระบบแสดงหน้าจอ แจ้งเตือนตา่งๆ  ดงันี ้
- รายการท่ีเกินก าหนด  
- แจ้งเตือนใบค าขอ  
- รายการใบค าขอเกินก าหนด (ยื่นแบบเดี่ยว/ยื่นแบบกลุม่) 
- รายการใบรับรองใกล้หมดอาย ุ 
- แจ้งเตือนผลการอนมุตัิแผน  
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รายการที่เกนิก าหนด 

 

 ระบบแสดง จ านวนรายการท่ีเกินก าหนด ทัง้หมด 

 
 
โดยระบบจะแสดงใบค าขอที่เกินก าหนด (ยื่นแบบเดี่ยว/ยื่นแบบกลุม่) ในแตล่ะขัน้ตอน ในรูปแบบกราฟ

วงกลม และแสดงจ านวนรายการที่ด้านข้าง ดงัรูป 
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แจ้งเตือนรายการใบค าขอเกนิก าหนด 

 
1. วางเมาส์ที่ รูปวงกลม  จะแสดงจ านวนรายการใบค าขอทีเ่กินก าหนดในแตล่ะขัน้ตอน  ดงัรูป 

 
 
 

 
 
2. เมื่อคลกิที่วงกลม จะแสดงหน้าจอรายการใบค าขอทีเ่กินก าหนด พร้อมทัง้แสดงรายละเอยีด วนัท่ี

ด าเนินการลา่สดุ, จ านวนวนัท่ีเกินก าหนด  ดงัรูป 

 
 
  

Noted:  รายการใบค าขอทีเ่กินก าหนด กมป. จะด าเนินการยกเลกิออกจากระบบเพื่อให้สร้างค าขอใหมไ่ด้โดยหาก
พบวา่ยงัมคี าขอทีเ่กินก าหนดและยงัไมถ่กูยกเลกิ สามารถแจ้งบญัชีค าขอที่พบ เพื่อให้ กมป.ด าเนินการยกเลกิ 
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3. สามารถค้นหาข้อมูลรายการใบค าขอเกนิก าหนด จาก สถานะ , หนว่ยงาน  และ รหสัใบค าขอ 

 
 

แจ้งเตือนใบรับรองใกล้หมดอายุ 

 

โดยแสดงแยกตามเวลาทีใ่กล้หมดอายคุือ 7 เดือน และ 4 เดือน 
 

1. กดที ่จ ำนวนรำยกำร ใบรับรองใกล้หมดอาย ุ 

 
 

2. โปรแกรมจะท าการค านวณทกุวนัและแสดงผลจากค านวณส าหรับรายการใบรับรองทีใ่กล้หมดอายุ
เป็นไปตามกรอบของหนว่ยรับรอง กมป. ที่ก าหนดต้องแจ้งเตือนเกษตรกร/ผู้ประกอบการท่ีใบรับรองใกล้หมดอายโุดย
แบง่เป็นรอบ 180 วนั และ 120 วนั ก่อนใบรับรองหมดอาย ุดงัรูป 
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3. นอกจากนีโ้ปรแกรมได้ออกแบบให้สามารถค้นหาใบรับรองใกล้หมดอายไุด้ โดยเลอืกจ านวนวนัท่ี
ใบรับรองใกล้หมดอาย ุ

 
 
 

4. โปรแกรมได้ออกแบบให้พิมพ์จดหมายเพื่อสง่ไปแจ้งเตือนเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่ใบรับรองใกล้

หมดอาย ุโดยกดปุ่ ม  
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ตัวอย่างจดหมาย 

 



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

2 - 12 
 

5. เมื่อพิมพ์จดหมายแล้ว  จะแสดงสถานะการพิมพ์ ดงัรูป 

 
 

6. สามารถสง่ Email แจ้งเตือน เจ้าของฟาร์ม ได้โดยกดปุ่ ม  

7. หากมกีารสง่ Email จะแสดงสถานะ ดงัรูป 
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แจ้งเตือนใบค าขอไม่ผ่านการทวนสอบ 

 

1. กดที่ จ ำนวนรำยกำร แจ้งเตือนใบค าขอ 

 
 

2. แสดงรายการใบค าขอไมผ่า่นการทวนสอบ ดงัรูป 
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3. กดที่ข้อมลูรายการนัน้ จะแสดงรายละเอยีดใบค าขอนัน้ 
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4. เมื่อเปิดรายการแจ้งเตือนแล้ว รายการแจ้งเตือนนัน้ จะแสดงสถานะเป็น   

 
 
 

แจ้งเตือนผลการอนุมัติแผน 

 
1. กดที่ จ านวนรายการแจ้งเตือนผลการอนมุตัิแผน 

 
 

2. แสดงรายการแผนการตรวจประเมินที่ไมผ่า่นการอนมุตัิ ดงัรูป 
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3. กดที่ข้อมลูรายการนัน้ จะแสดงข้อมลูแผนการตรวจประเมินที่ไมผ่า่นการอนมุตัิ 

 
 

ผู้ตรวจประเมินต้องตรวจสอบเหตผุลการ ไม่ผ่านการอนุมตัิ และสามารถแก้ไขแผนการเข้าตรวจ และ 
สง่ไป กมป. เพื่อให้ฝ่ายตรวจประเมิน หนว่ยรับรอง กมป. พิจารณาใหม ่หากการแก้ไขครบถ้วน ฝ่ายตรวจประเมิน 
หนว่ยรับรอง กมป. จะอนมุตัิแผนและคณะผู้ตรวจประเมินสามารถด าเนินการขัน้ตอนตอ่ไปในการบนัทกึผลการตรวจ 
ประเมินบนโปรแกรมได้ 
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2.2.3 การใช้งานเมนู 

 
เมนขูองโปรแกรม จะแสดงแตกตา่งกนัในแตล่ะผู้ใช้งาน เน่ืองจากผู้ใช้งานมีสทิธ์ิในการใช้งานโปรแกรม

แตกตา่งกนัตามหน้าที่รับผิดชอบ ดงันัน้ผู้ใช้งานจะสามารถเห็นเมนท่ีูตวัเองรับผิดชอบเทา่นัน้ (สามารถก าหนดสทิธ์ิการ
ใช้งานโปรแกรมได้) 

ในท่ีนีจ้ะอธิบายเมนหูลกัทัง้หมดของโปรแกรม มีดงันี ้
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สรุปหน้าที่หลักๆ ของแต่ละเมนู และเมนูย่อย ได้ดังต่อไปนี ้
 

 จัดการค าขอ  
ส าหรับการท างานเก่ียวกบัใบค าขอรับรองมีเมนยูอ่ยเก่ียวกบัการจดัการค าขอ และได้มีการปรับปรุง 

เพิ่มเติมรายการขอแก้ไขข้อมลูผู้ประกอบในกรณีที่มคีวามผิดพลาดในการจดัท าค าขอ ผู้จดัท าสามารถสง่ข้อมลูเพื่อขอ
แก้ไข และ กมป. จะด าเนินการให้ 

 
 

 แผนการตรวจประเมิน  
ส าหรับการท างานเก่ียวกบัการวางแผนและอนมุตัิแผนการตรวจประเมินมเีมนยูอ่ย ดงัรูป 
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 ผลการตรวจประเมิน  
ส าหรับการท างานเก่ียวกบัการบนัทกึผลการตรวจประเมิน มเีมนยูอ่ย ดงัรูป 

 
 

 รับเอกสาร  
ส าหรับการท างานเก่ียวกบั จดัชดุเอกสาร และ สแกนเอกสาร มีเมนยูอ่ย ดงัรูป 

 
 

 การพิจารณา  
ส าหรับการท างานเก่ียวกบัการประชมุพิจารณาการรับรอง มเีมนยูอ่ย ดงัรูป 
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 ใบรับรอง  
ส าหรับการออกใบรับรอง มีเมนยูอ่ย ดงัรูป 
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 รายงานระบบ  
ส าหรับดรูายงานเก่ียวกบัใช้งานระบบ เมนยูอ่ย ดงัรูป 
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 ข้อมูลฟาร์ม  

ส าหรับการจดัการข้อมลูฟาร์ม และ ข้อมลูเกษตรกร มีเมนยูอ่ย ดงัรูป 

 
 

 ผู้ตรวจประเมิน  

ส าหรับการจดัการข้อมลูผู้ตรวจประเมิน ก าหนดสทิธ์ิการตรวจประเมินในแตล่ะมาตรฐาน มีเมนยูอ่ย 
ดงัรูป 

 
 

 ร้องเรียน 

ส าหรับบนัทกึเร่ืองร้องเรียนตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัฟาร์มที่ได้รับใบรับรอง เพื่อ น ารายการมาพจิารณา
ในระบบ เมนยูอ่ย ดงัรูป 
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 ห้องปฏิบตักิาร 
เมนยูอ่ย ดงัรูป 

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 
เมนยูอ่ย ดงัรูป 

 

 

 จัดการระบบ  
ส าหรับผู้ดแูลระบบโปรแกรมฯ หรือ admin เพื่อจดัการบริหารข้อมลู และจดัการสทิธ์ิการใช้งาน มี

เมนยูอ่ย ดงัรูป 

 
 
หมายเหตุ เพื่อการรักษาความปลอดภยัของโปรแกรม การแสดงเมนจูะขึน้อยูก่บัสทิธ์ิการเข้าใช้งานโปรแกรม
ของผู้ใช้งานรายนัน้ๆ จงึอาจมเีมนท่ีูแสดงในการใช้งานเป็นไปตามสทิธ์ิท่ีได้รับ 
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บทที่  3 เมนูจดัการค าขอ 

เมนจูดัการค าขอ มเีมนยูอ่ย คือ  
3.1 สร้างค าขอ 
3.2 ทวนสอบค าขอ 
3.3 ตรวจสอบสถานะค าขอ 
3.4 ยกเลกิใบค าขอ 
3.5 รายการขอแก้ไขข้อมลูผู้ประกอบการ 
 

แยกการท างานตามเมนยูอ่ย ดงันี ้

3.1 สร้างค าขอ 

เกษตรกรจะยื่นใบค าขอรับรองมาที่ศนูย์/จงัหวดั โดยแจ้งความประสงค์วา่ต้องการขอรับรองประเภทการ
รับรอง GAP/CoC หรือเกษตรอนิทรีย์ มาตรฐานใด เจ้าหน้าที่ต้องท าการกรอกข้อมลูใบค าขอผา่นระบบ ถือเป็นการ
ยื่นเร่ืองผา่นระบบเครือขา่ย โดยระบบจะท าการตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้น และท าการบนัทกึสง่ให้ทาง กมป. ตอ่ไป 

 

3.1.1 การสร้างค าขอ GAP/CoC แบบเดี่ยว 
 
ขัน้ตอนการสร้างค าขอแบบเดี่ยว 
 
1. คลกิที่เมนหูลกั จดัการค าขอ --> สร้างค าขอ  
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2. ระบบแสดงหน้าจอ เลอืกประเภทการรับรองของค าขอรับการรับรองระบบการผลติและผลติผลสตัว์
น า้ จากนัน้ไปท่ีการสร้างค าขอประเภทการรับรอง GAP/CoC กดปุ่ ม แบบเดี่ยว  

 
 

3. ระบบแสดงหน้าจอ สร้างค าขอแบบเดี่ยว ตรวจสอบข้อมลู 
4. ระบขุ้อมลูประเภทค าขอ ขอบขา่ยที่ขอการรับรอง ชนิดสตัว์น า้ รายละเอียดชนิดสตัว์น า้ ประเภทการ

เพาะเลีย้ง 
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5. กรอกเลขทะเบยีนฟาร์ม แล้วกดปุ่ ม  (ค้นหา)  
หากเป็นฟาร์มที่เคยยื่นการขอรับรองมาก่อน หรือ มีข้อมลูฟาร์มอยูใ่นระบบแล้ว ระบบจะแสดง
รายละเอียดที่ ผลการค้นหา  สามารถเลอืกฟาร์มนัน้ได้ 

 
 

แตห่ากเป็นฟาร์มใหม ่ยงัไมเ่คยขอรับรองมาก่อน ผลการค้นหาจะแสดงวา่ "ไมม่ีข้อมลูที่ค้นหา"  ให้
ปิดหน้าจอค้นหา โดยสามารถระบเุลขทะเบียนฟาร์ม แล้วกดปุ่ ม ตรวจสอบ 
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6. กดปุ่ ม    
 
กรณีรายการค าขอดงักลา่วไมผ่า่นเง่ือนไข ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน และไมย่อมให้ท า
ขัน้ตอนถดัไป 
 
หากฟาร์มนัน้ มีการยื่นขอรับรองด้วยเง่ือนไขที่เคยยื่นขอมาก่อนแล้ว ระบบจะตรวจสอบและแสดง
ข้อความแจ้ง ยื่นขอซ า้ซ้อน ดงัรูป 

7. หากสามารถขอรับรองตามเง่ือนไขที่ขอได้ ระบบจะแสดงปุ่ ม   กดปุ่ ม 
"ขัน้ตอนตอ่ไป"  

8. กรอกข้อมลูผู้ประกอบการ และกดปุ่ ม "ขัน้ตอนตอ่ไป" 
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9. เพิ่มข้อมลูรายช่ือบคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ แล้วกดปุ่ ม   ข้อมลูที่
เพิ่มจะแสดงด้านลา่ง โดยสามารถระบผุู้ติดตอ่ได้หลายคน  จากนัน้กดปุ่ ม "ขัน้ตอนตอ่ไป" 

 
 

10. ระบขุ้อมลูพืน้ท่ีฟาร์ม แล้วกดปุ่ ม "ขัน้ตอนตอ่ไป" 

 
 

11. ระบคุวามประสงค์ผู้ยื่น แล้วกดปุ่ ม "ขัน้ตอนตอ่ไป" 
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12. เข้าสูข่ัน้ตอนเอกสารแนบ โดยระบบก าหนดให้ต้องแนบเอกสาร ที่เป็น ** ทัง้หมด ไมเ่ช่นนัน้จะไม่
สามารถไปยงัขัน้ตอนตอ่ไปได้ 

  

สามารถอพัโหลดไฟล์เอกสารได้  โดยกดปุ่ ม    แล้วเลอืกไฟล์ที่ต้องการแนบ ระบบจะแสดง
เอกสารท่ีแนบ จากนัน้กดปุ่ ม "ขัน้ตอนตอ่ไป" 
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13. เข้าสูข่ัน้ตอน พิมพ์ใบค าขอ จะแสดงรายละเอียดใบค าขอ ทัง้หมดที่ได้กรอกข้อมลู จากนัน้กดปุ่ ม 
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14. เมื่อกดปุ่ ม บนัทกึ  ระบบจะแสดง รหสัค าขอ ที่ด้านขวาบน ดงัรูป  
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15. และสามารถพมิพ์ใบค าขอได้ โดยกดปุ่ ม   

     

 

16. กดปุ่ ม   เพื่อสง่ใบค าร้องไปยงั กมป. 
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3.1.2 การสร้างค าขอ GAP/CoC แบบกลุ่ม 
 
ขัน้ตอนการสร้างค าขอแบบกลุ่ม 
1. คลกิที่เมนหูลกั จดัการค าขอ --> สร้างค าขอ  

 
 

2. ระบบแสดงหน้าจอ เลอืกประเภทการรับรองของค าขอรับการรับรองระบบการผลติและผลติผลสตัว์
น า้ จากนัน้ไปท่ีการสร้างค าขอประเภทการรับรอง GAP/CoC กดปุ่ ม แบบกลุ่ม 

 
  
  

3. เข้าสูข่ัน้ตอนการตรวจสอบข้อมลู เลอืกประเภทค าขอ , ขอบขา่ยทีข่อรับรอง ,ชนิดสตัว์น า้ ,ประเภท
การเพาะเลีย้ง และ เลขทะเบียนกลุม่ 
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4. กดปุ่ ม    
 
กรณีรายการค าขอดงักลา่วไมผ่า่นเง่ือนไข ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน และไมย่อมให้ท า
ขัน้ตอนถดัไป 
 
หากฟาร์มนัน้ มีการยื่นขอรับรองด้วยเง่ือนไขที่เคยยื่นขอมาก่อนแล้ว ระบบจะตรวจสอบและแสดง
ข้อความแจ้ง ยื่นขอซ า้ซ้อน ดงัรูป 

5. หากสามารถขอรับรองตามเง่ือนไขที่ขอได้ ระบบจะแสดงปุ่ ม   กดปุ่ ม 
"ขัน้ตอนตอ่ไป"  

6. กรอกข้อมลูกลุม่/องค์กร และกดปุ่ ม "บนัทกึ" 
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7. ระบบจะแสดงข้อมลูสมาชิกในกลุม่ให้เพิ่ม  

 
 

8. เพิ่มสมาชิกในกลุม่ โดยระบทุะเบียนฟาร์มที่เป็นสมาชิก แล้วกดปุ่ ม   
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9. ระบบจะแสดงข้อมลูฟาร์มที่ระบ ุให้ตรวจสอบรายละเอยีด 

 
 

10. กดปุ่ ม  เพื่อเพิ่มฟาร์มนีเ้ป็นสมาชิกกลุม่  

 
 

สามารถลบสมาชิกโดยกดปุ่ ม   
 
ท าการเพิ่มฟาร์มสมาชิกส าหรับกลุม่นี ้ 

จากนัน้กดปุ่ ม  
 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

3 - 14 
 

11. เพิ่มข้อมลูบคุคลท่ีสามารถติดตอ่ได้  แล้วกดปุ่ ม    ข้อมลูที่เพิ่มจะ
แสดงด้านลา่ง โดยสามารถระบผุู้ติดตอ่ได้หลายคน  จากนัน้กดปุ่ ม "ขัน้ตอนตอ่ไป" 

 
 

12. ระบรุายละเอียดของกลุม่/องค์กร  แล้วกดปุ่ ม "ขัน้ตอนตอ่ไป" 
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13. ระบคุวามประสงค์ผู้ยื่น แล้วกดปุ่ ม "ขัน้ตอนตอ่ไป" 

 
 

14. เข้าสูข่ัน้ตอนเอกสารแนบ โดยระบบก าหนดให้ต้องแนบเอกสาร ที่เป็น ** ทัง้หมด ไมเ่ช่นนัน้จะไม่
สามารถไปยงัขัน้ตอนตอ่ไปได้ 

 
 

สามารถอพัโหลดไฟล์เอกสารได้  โดยกดปุ่ ม   แล้วเลอืกไฟล์ที่ต้องการแนบ ระบบจะ
แสดงเอกสารที่แนบ จากนัน้กดปุ่ ม "ขัน้ตอนตอ่ไป" 
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15. เข้าสูข่ัน้ตอน พิมพ์ใบค าขอ จะแสดงรายละเอียดใบค าขอ ทัง้หมดที่ได้กรอกข้อมลู จากนัน้กดปุ่ ม 
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16. เมื่อกดปุ่ ม บนัทกึ  ระบบจะแสดง รหสัค าขอ ที่ด้านขวาบน ดงัรูป  
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17. และสามารถพมิพ์ใบค าขอได้ โดยกดปุ่ ม   

 

 

18. กดปุ่ ม  เพื่อสง่ใบค าร้องไปยงัขัน้ตอนตอ่ไป คือ  "ทวนสอบค าขอ" 
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3.1.3 การสร้างค าขอเกษตรอินทรีย์แบบเดี่ยว 
 
ขัน้ตอนการสร้างค าขอเกษตรอินทรีย์แบบเดี่ยว 
1. คลกิที่เมนหูลกั จดัการค าขอ --> สร้างค าขอ  

 
 

2. ระบบแสดงหน้าจอ เลอืกประเภทการรับรองของค าขอรับการรับรองระบบการผลติและผลติผลสตัว์
น า้ จากนัน้ไปท่ีการสร้างค าขอประเภทการรับรองเกษตรอินทรีย์ กดปุ่ ม แบบเดี่ยว  
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3. ระบบแสดงหน้าจอ สร้างค าขอแบบเดี่ยว ตรวจสอบข้อมลู  
4. ระบขุ้อมลู ประเภทค าขอ ขอบขา่ยที่ขอการรับรอง ประเภทการประกอบการ ชนดิสตัว์น า้หรือ

ผลติภณัฑ์หลกั ชนิดสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์รอง รายละเอียดชนิดสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์ (ที่ต้องการ
ให้แสดงในใบรับรอง) 

 
5. ระบเุลขทะเบียนผู้ประกอบการ จากนัน้กดปุ่ ม   

กรณีพบข้อมลูผู้ประกอบการในระบบ ระบบจะแสดงรายการข้อมลูผู้ประกอบการ สามารถเลอืก
ข้อมลูดงักลา่ว จากนัน้กดปุ่ ม เลอืก 
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6. ระบบแสดงข้อมลู เลขท่ีบตัรประชาชน และช่ือผู้ประกอบการ  
7. จากนัน้กดปุ่ ม ตรวจสอบ ระบบตรวจสอบข้อมูล ตามเง่ือนไขของประเภทค าขอที่เลอืก  

 
กรณีรายการค าขอดังกล่าวไม่ผ่านเงื่อนไข ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน และไม่ยอมให้
ท าขัน้ตอนถดัไป 

 
 

8. เมื่อรายการค าขอดงักลา่วผา่นตามเง่ือนไข ระบบแสดงปุ่ ม ขัน้ตอนตอ่ไป 
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ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

3 - 22 
 

9. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอแบบเดี่ยว ข้อมลูเกษตรกร/ฟาร์ม เพือ่ท าการระบขุ้อมลูฟาร์ม ข้อมลูผู้
ยื่นใบค าขอ ที่ตัง้ฟาร์ม ที่อยูท่ี่ตดิตอ่ได้สะดวก 
 
ระบขุ้อมลู โครงการ  
 
จากนัน้กดปุ่ ม ขัน้ตอนถดัไป 

 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

3 - 23 
 

10. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอแบบเดี่ยว รายช่ือบคุคลที่สามารถตดิตอ่ได้ โดยสามารถระบขุ้อมลู
บคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ ทางด้านบน จากนัน้กดปุ่ ม บนัทกึข้อมลูผู้ติดตอ่  

 
 

11. ระบบเพิ่มข้อมลูบคุคลท่ีสามารถติดตอ่ได้ ท่ีด้านลา่ง  
 

กรณีต้องการลบข้อมลู ให้กดปุ่ ม  เพื่อท าการลบข้อมลูบคุคลที่สามารถตดิตอ่ได้ 
 
จากนัน้กดปุ่ ม ขัน้ตอนตอ่ไป 

 

 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

3 - 24 
 

12. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอแบบเดี่ยว ข้อมลูพืน้ท่ีฟาร์ม เพื่อให้ท าการระบขุ้อมลู ขนาดพืน้ท่ีฟาร์ม 
จ านวนบอ่ (เพาะ/เลีย้ง)/ กระชงั/แพ/แปลง/ เฉพาะขอบขา่ยที่ขอการรับรอง พืน้ท่ีรวมของบอ่ (เพาะ/
เลีย้ง)/ กระชงั/แพ/แปลง/ ที่ขอการรับรอง ประมาณการผลผลติ (ระบ ุหนว่ยตอ่ปี) 
จากนัน้กดปุ่ ม ขัน้ตอนตอ่ไป 

 
 

13. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอแบบเดี่ยว ความประสงค์ผู้ยื่น เพื่อระบขุ้อมลูความประสงค์ในการ
ขอรับการรับรอง จากนัน้กดปุ่ ม ขัน้ตอนตอ่ไป 

 



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

3 - 25 
 

14. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอแบบเดี่ยว เอกสารแนบ เพื่อระบขุ้อมลูเอกสารที่ต้องแนบ หรือเอกสาร
ประกอบ รวมถงึอพัโหลดเอกสาร  
 

ส าหรับการ อพัโหลดเอกสาร ให้ท าการ กดปุ่ ม  เพื่อท าการ อพัโหลดเอกสาร 
 
จากนัน้กดปุ่ ม ขัน้ตอนถดัไป 

 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

3 - 26 
 

15. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอแบบเดี่ยว พิมพ์ใบค าขอ เพื่อให้ตรวจสอบข้อมลูค าขอ 
กดปุ่ ม บนัทกึ 

 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

3 - 27 
 

กรณีต้องการแจ้งเปลีย่นแปลงข้อมลูผู้ประกอบการ ให้กดปุ่ ม แจ้งเปลีย่นแปลงข้อมลูผู้ประกอบการ 

 
 

ระบบแสดงหน้าจอ แจ้งเปลีย่นแปลงข้อมลูผู้ประกอบการ เพื่อให้ท าการระบรุายละเอยีดการขอ
เปลีย่นแปลง  

 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

3 - 28 
 

16. หลงัจากกดปุ่ ม บนัทกึ ระบบแสดง เลขที่ใบค าขอ ที่มมุบนขวา ของหน้าจอ พร้อมทัง้แสดงปุ่ ม สง่
ใบค าขอ ที่ด้านลา่ง 

หากต้องการ แก้ไขข้อมลูใบค าขอ ให้กดปุ่ ม  ระบบจะกลบัไปท่ี หน้าจอ ข้อมลู
เกษตรกร/ฟาร์ม เพื่อให้ท าการแก้ไขข้อมลู โดยสามารถท าการแก้ไขข้อมลู ในหน้าจอ ข้อมลู
เกษตรกร/ฟาร์ม รายช่ือบคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ ข้อมลูพืน้ท่ีฟาร์ม ความประสงค์ผู้ยื่นและเอกสาร
แนบ 

 
 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

3 - 29 
 

17. กดปุ่ ม  ระบบแสดงเอกสาร “ค าขอรับการรับรอง (การรับรองแบบเดี่ยว) ระบบการผลติ
และผลติผลสตัว์น า้ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ GAP/CoC และระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์” 

  
  

 

 



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

3 - 30 
 

18. กดปุ่ ม  เพื่อสง่รายการค าขอไปรอทวนสอบ 
 
จากนัน้ระบบจะแสดงรายการค าขอดงักลา่วที่หน้าจอ ตรวจสอบสถานะ/แก้ไขใบค าขอ  
 
รายการค าขอดงักลา่วมีสถานะการปฏิบตัิงาน “รายการค าขอใหม ่รอทวนสอบค าขอ” 

 

 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
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3.1.4 การสร้างค าขอเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม 
 
ขัน้ตอนการสร้างค าขอเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม 
 
1. คลกิที่เมนหูลกั จดัการค าขอ --> สร้างค าขอ  

 
 

2. ระบบแสดงหน้าจอ เลอืกประเภทการรับรองของค าขอรับการรับรองระบบการผลติและผลติผลสตัว์
น า้ จากนัน้ไปท่ีการสร้างค าขอประเภทการรับรองเกษตรอินทรีย์ กดปุ่ ม แบบกลุ่ม 

 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
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3. ระบบแสดงหน้าจอ สร้างค าขอแบบกลุม่ ตรวจสอบข้อมลู  
 
ระบขุ้อมลู ประเภทค าขอ ขอบขา่ยที่ขอการรับรอง ประเภทการประกอบการ ชนดิสตัว์น า้หรือ
ผลติภณัฑ์หลกั ชนิดสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์รอง รายละเอียดชนิดสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์ (ที่ต้องการ
ให้แสดงในใบรับรอง) 
 
ระบเุลขทะเบียนกลุม่  
 
กดปุ่ ม ค้นหา 

 
 

4. ระบบตรวจสอบข้อมูล ตามเง่ือนไขของประเภทค าขอทีเ่ลอืก  
 
กรณีรายการค าขอดงักลา่วไมผ่า่นเง่ือนไข ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน และไมย่อมให้ท า

ขัน้ตอนถดัไป 
 

5. เมื่อรายการค าขอดงักลา่วผา่นตามเง่ือนไข ระบบแสดงปุ่ ม ขัน้ตอนตอ่ไป 
กดปุ่ ม ขัน้ตอนตอ่ไป 



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
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6. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอแบบกลุม่ข้อมลูเกษตรกร/ฟาร์ม เพื่อท าการระบขุ้อมลูกลุม่ ที่อยู่
ส านกังาน/ส านกังานของกลุม่ ทีอ่ยูท่ี่ติดตอ่ได้สะดวก 
 
ระบขุ้อมลู โครงการ 
 
กดปุ่ ม บนัทกึ 

 
จากนัน้กดปุ่ ม ขัน้ตอนถดัไป 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
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7. ระบบแสดงสว่นสมาชิกในกลุม่ ส าหรับระบทุะเบียนฟาร์มที่เป็นสมาชิกในกลุม่  
ระบทุะเบียนฟาร์ม จากนัน้กดปุ่ ม ค้นหา 

 

 
 

8. ระบบแสดงหน้าจอ ข้อมลูฟาร์ม จากนัน้กดปุ่ ม เพิม่ 

 

 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
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9. ระบบท าการเพิ่มข้อมลูฟาร์ม ที่เป็นสมาชิกในกลุม่ 
 

กรณีต้องการลบฟาร์ม ออกจากการระบเุป็นสมาชิกกลุม่ ให้กดปุ่ ม  
 
กดปุ่ ม ขัน้ตอนตอ่ไป 

 

 

10. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอแบบกลุม่ รายช่ือบคุคลที่สามารถตดิตอ่ได้ โดยสามารถระบขุ้อมลู
บคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ ทางด้านบน จากนัน้กดปุ่ ม บนัทกึข้อมลูผู้ติดตอ่ 

 
 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
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11. ระบบเพิ่มข้อมลูบคุคลท่ีสามารถติดตอ่ได้ ท่ีด้านลา่ง  
 

กรณีต้องการลบข้อมลู ให้กดปุ่ ม  เพื่อท าการลบข้อมลูบคุคลที่สามารถตดิตอ่ได้ 
 
จากนัน้กดปุ่ ม ขัน้ตอนตอ่ไป 

 

 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
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12. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอแบบกลุม่ รายละเอยีดของกลุม่/องค์กร เพื่อให้ท าการระบขุ้อมลู 
จ านวนสมาชิก/สาขาทัง้หมด จ านวนสมาชิก/สาขาทีต้่องการขอรับการรับรอง พืน้ท่ีรับรองทัง้หมด 
ประมาณการผลผลติ ระบบการควบคมุภายในกลุม่/องค์กร ท่ีใช้ การอบรมแก่สมาชิก/เจ้าหน้าที่
องค์กรการตรวจเยี่ยมพืน้ท่ีกลุม่ ความถ่ีและช่องเวลาวนการตรวจเยี่ยมสมาชิก/สาขา ระบบเอกสาร
ส าหรับการตรวจและควบคมุภายใน การด าเนินการในกรณีที่พบสมาชิก/สาขาองค์กร ปฏิบตัิไม่
สอดคล้องกบัมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้/องค์กรก าหนด 
 
จากนัน้กดปุ่ ม ขัน้ตอนตอ่ไป 

 
 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
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13. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอแบบกลุม่ ความประสงค์ผู้ยื่น เพื่อระบขุ้อมลูความประสงค์ในการ
ขอรับการรับรอง จากนัน้กดปุ่ ม ขัน้ตอนตอ่ไป 

 
 

14. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอแบบกลุม่ เอกสารแนบ เพื่อระบขุ้อมลูเอกสารที่ต้องแนบ หรือเอกสาร
ประกอบ รวมถงึอพัโหลดเอกสาร  
 

ส าหรับการ อพัโหลดเอกสาร ให้ท าการ กดปุ่ ม  เพื่อท าการ อพัโหลดเอกสาร 
 
จากนัน้กดปุ่ ม ขัน้ตอนถดัไป 

 

 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
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15. ระบบไปท่ีหน้าจอ สร้างค าขอแบบเดี่ยว พิมพ์ใบค าขอ เพื่อให้ตรวจสอบข้อมลูค าขอ 
กดปุ่ ม บนัทกึ 

 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
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กรณีต้องการแจ้งเปลีย่นแปลงข้อมลูผู้ประกอบการ ให้กดปุ่ ม แจ้งเปลีย่นแปลงข้อมลูผู้ประกอบการ 

 
 
ระบบแสดงหน้าจอ แจ้งเปลีย่นแปลงข้อมลูผู้ประกอบการ เพื่อให้ท าการระบรุายละเอยีดการขอ
เปลีย่นแปลง  

 



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
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16. หลงัจากกดปุ่ ม บนัทกึ ระบบแสดง เลขที่ใบค าขอ ที่มมุบนขวา ของหน้าจอ พร้อมทัง้แสดงปุ่ ม สง่ใบ
ค าขอ ที่ด้านลา่ง 

หากต้องการ แก้ไขข้อมลูใบค าขอ ให้กดปุ่ ม  ระบบจะกลบัไปท่ี หน้าจอ ข้อมลู
เกษตรกร/ฟาร์ม เพื่อให้ท าการแก้ไขข้อมลู โดยสามารถท าการแก้ไขข้อมลู ในหน้าจอ ข้อมลู
เกษตรกร/ฟาร์ม รายช่ือบคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ ข้อมลูพืน้ท่ีฟาร์ม ความประสงค์ผู้ยื่นและเอกสาร
แนบ 

 
 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
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17. กดปุ่ ม  เพื่อพิมพ์เอกสาร 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
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18. กดปุ่ ม  เพื่อสง่รายการค าขอไปรอทวนสอบ 
 
จากนัน้ระบบจะแสดงรายการค าขอดงักลา่วที่หน้าจอ ตรวจสอบสถานะ/แก้ไขใบค าขอ  
 
รายการค าขอดงักลา่วมีสถานะการปฏิบตัิงาน “รายการค าขอใหม ่รอทวนสอบค าขอ” 
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3.2 ทวนสอบค าขอ 

 กมป.ฝ่ายอ านวยการ ได้รับใบค าขอ จากศนูย์/จงัหวดั และได้รับข้อมลูจากการบนัทกึใบค าขอ ด าเนินการ 
ตรวจหลกัฐาน เพื่อมอบหมายงานให้ หนว่ยงานตรวจประเมินตอ่ไป 
 
ขัน้ตอนการทวนสอบค าขอ 
  

1. คลกิที่เมนหูลกั จดัการค าขอ -> ทวนสอบค าขอ 

 
 

2.  จะปรากฎหน้าจอการทวนสอบค าขอ ดงัรูป 
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3.  สามารถค้นหาใบค าขอ ด้วยเง่ือนไข รหสัค าขอ ,ช่ือผู้ขอ ,เลขทะเบียนฟาร์ม และสถานท่ียื่นได้ 

 
 โดยเลอืกเง่ือนไขจากค าค้น  และใสข้่อมลูที่ต้องการค้นหาด้านหลงั จากนัน้กดปุ่ ม  "ค้นหา" 

 

4.  สามารถดรูายละเอียดใบค าขอ โดยกดปุ่ ม    และ ท าการทวนสอบค าขอโดยกดปุ่ ม  

 
 

5.  เลอืกผลการทวนสอบ (ผา่น /ไมผ่า่น) 
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6. หากเลอืกผลการทวนสอบเป็น "ผา่น"  จะแสดงจงัหวดัที่จะมอบหมายให้ตรวจประเมิน ให้เลอืก 

 
 

7. เลอืกหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

 กดปุ่ ม   เป็นการเสร็จสิน้การทวนสอบค าขอ 
 

 ** ข้อมลูใบค าขอที่ถกูทวนสอบเรียบร้อยแล้ว จะหายจากหน้าจอทวนสอบค าขอ 
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3.3 ตรวจสอบสถานะ/แก้ไขใบค าขอ 

เป็นเมนทูีใ่ช้ตรวจสอบสถานะปัจจบุนัของใบค าขอไปวา่ด าเนินงานถึงขัน้ตอนใด โดยผู้ รับใบค าขอ(ศนูย์/
จงัหวดั) นัน้ๆ จะเห็นข้อมลูเฉพาะใบค าขอที่ศนูย์/จงัหวดัตนเองสร้างเทา่นัน้ แต ่กมป. สามารถเหน็ข้อมลูใบค าขอของ
ทัง้หมดได้ 
 
ขัน้ตอนการตรวจสอบสถานะ/แก้ไขใบค าขอ 
 

1. คลกิที่เมนหูลกั จดัการค าขอ --> ตรวจสอบสถานะค าขอ 

 
 

2. แสดงหน้าจอตรวจสอบสถานะ/แก้ไขใบค าขอ ดงัรูป โดยข้อมลูใบค าขอที่ศนูย์/จงัหวดันัน้ท ารายการ 
(เป็นผู้สร้าง) 
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3. สามารถค้นหาใบค าขอจากเง่ือนไข รหสัค าขอ ,ช่ือผู้ขอ ,วนัท่ีรับค าขอ ,ประเภทใบค าขอได้ 

 
 

โดยเลอืกเง่ือนไขจากค าค้น  และใสข้่อมลูที่ต้องการค้นหาด้านหลงั จากนัน้กดปุ่ ม  "ค้นหา" 
 

4. เมื่อพบค าขอที่ต้องการแล้ว ตรวจสอบสถานะค าขอได้ โดยดทูี่ข้อมลู "สถานะการปฏิบตัิงาน" วา่อยู่
ในขัน้ตอนใด 
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5. สามารถดรูายละเอียดใบค าขอนัน้ โดยกดปุ่ ม     ระบบแสดงหน้าจอ รายละเอยีดค าขอ 
ดงัรูป 
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6. แก้ไขใบค าขอได้ โดยกดปุ่ ม   และท าการแก้ไขข้อมลูค าขอได้ 
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3.4 ยกเลิกใบค าขอ 

ส าหรับยกเลกิใบค าขอที่ไมด่ าเนนิการตอ่ 
 
ขัน้ตอนการยกเลิกใบค าขอ 

1. คลกิที่เมนหูลกั จดัการค าขอ --> ยกเลกิใบค าขอ 

 

 
 

2.  ระบรุหสัใบค าขอที่ต้องการยกเลกิ แล้วกดปุ่ ม   
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3.  ท าเคร่ืองหมายถกูทีช่่อง "ยกเลกิใบค าขอ"  พร้อมทัง้ระบเุหตผุลในการยกเลกิ แล้วกดปุ่ ม  
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3.5 รายการขอแก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการ 

การขอแก้ไขรายละเอยีดในใบค าขอ ซึง่ กมป. ไมอ่นญุาตให้แก้ไขโดยผู้ใช้งานทัว่ไป (ช่ือ-สกลุ ผู้ขอรับการ
รับรอง เลขทะเบียนฟาร์ม เป็นต้น) รวมถงึข้อมลูที่มคีวามผิดพลาดและตรวจสอบพบภายหลงัจากที่ยืนยนัสง่ใบค าขอ
ไปแล้ว สามารถท าได้ โดยคลกิที ่เมน ูรายการขอแก้ไขข้อมลูผู้ประกอบการ แล้วเลอืกค าขอที่ต้องการแก้ไขจากนัน้พิมพ์
รายละเอียดที่ต้องการแก้ไข กดสง่ รายละเอยีดจะถกูสง่ผา่นถึง กมป. เพื่อให้ผู้ดแูลฐานข้อมลูระบบ ด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขตามทีม่ีการแจ้ง ตอ่ไป 
 
ขัน้ตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการ 
 

1. คลกิที่เมนหูลกั จดัการค าขอ --> รายการขอแก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการ 
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2. ระบบแสดงหน้าจอ รายการขอแก้ไขข้อมลูผู้ประกอบการ ซึง่สามารถระบเุง่ือนไงในการค้นหา 
รายการได้ดงันี ้
- ค าค้น รหสัค าขอ ช่ือผู้ประกอบการ/ช่ือกลุม่ เลขทะเบียนฟาร์ม/เลขทะเบียนกลุม่ 
- วนัท่ีรับค าขอ 
- ประเภทใบค าขอ 
- สถานท่ียื่น 
- สถานะการแจ้ง 

 
 

3. ที่รายการขอแก้ไขข้อมลูผู้ประกอบการ กดปุ่ ม  เพื่อดรูายละเอียดของรายการขอแก้ไขนัน้ๆ 
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4. จะปรากฏหน้าจอ รายละเอียดการแจ้งขอเปลีย่นแปลงข้อมลูผู้ประกอบการ 

กดปุ่ ม  
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5. จะปรากฏหน้าจอ รายละเอียดเปลีย่นแปลงข้อมลูผู้ประกอบการ เพื่อให้ท าการเปลีย่นแปลงข้อมลู
ตามทีม่ีการแจ้งขอเปลีย่นแปลง 
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บทที่ 4 แผนการตรวจประเมิน 

เจ้าหน้าที่ประจ าศนูย์/จงัหวดัที่ตรวจประเมิน จะน ารายการใบค าขอที่ผา่นการทวนสอบเรียบร้อยแล้ว มา
ด าเนินการวางแผนวนัท่ีเข้าตรวจประเมิน และ มอบหมายผู้ตรวจประเมินเพื่อเข้าไปตรวจประเมินตามวนัท่ีก าหนด โดย
ศนูย์/จงัหวดั นัน้ๆ จะเห็นข้อมลูค าขอที่ตนเองมีหน้าที่เข้าตรวจประเมินหรือได้รับมอบหมายให้เข้าไปตรวจประเมิน
เทา่นัน้  ไมส่ามารถเห็นใบค าขอทัง้หมดได้ 
 
เมนแูผนการตรวจประเมิน มเีมนยูอ่ย คือ  

4.1 สร้างแผนการตรวจประเมินแบบเดี่ยว 
4.2 สร้างแผนการตรวจประเมินภายใน 
4.3 อนมุตัิแผนการตรวจประเมินภายใน 
4.4 สร้างแผนการตรวจประเมินแบบกลุม่ 
4.5 อนมุตัิแผนการตรวจประเมิน 

 
แยกการท างานตามเมนยูอ่ย ดงันี ้

4.1 สร้างแผนการตรวจประเมินแบบเดี่ยว 

แผนการตรวจประเมินแบบเดีย่ว แบง่แผนการตรวจประเมินได้ 2 แบบ คือ  
4.1.1 แผนการตรวจประเมินแบบ Initial 
4.1.2 แผนการตรวจติดตามการแก้ไข (Follow up) 
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4.1.1 สร้างแผนการตรวจประเมินแบบ Initial 
 
ขัน้ตอนการสร้างแผนการตรวจประเมินแบบ Initial 
 

1. คลกิที่เมนหูลกั แผนการตรวจประเมิน --> สร้างแผนการตรวจประเมินแบบเดี่ยว 

 
 

2. สามารถค้นหาข้อมลูค าขอจากเง่ือนไข รหสัใบค าขอ ,ช่ือ ,เลขทะเบียนฟาร์ม ได้ 
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4. กดปุ่ ม วางแผนเข้าตรวจ   เพื่อวางแผนการเข้าตรวจประเมินฟาร์ม 

 
5.  ระบจุ านวน Manday ในการเข้าตรวจประเมิน แล้วกดปุ่ ม   

 

6.  กดปุ่ ม  เพื่อสร้างแผนการตรวจประเมิน 
 

7.  ก าหนดวนัท่ีเข้าตรวจ โดยกดที่ชอ่งวา่ง จะแสดงปฏิทินให้เลอืก 

 
 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

4 - 4 
 

8. เลอืกแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมิน 

 
 

9.  ระบคุณะผู้ เข้าตรวจ โดยเลอืกจงัหวดั จากนัน้ระบบจะแสดงหนว่ยงานตรวจประเมิน ของจงัหวดันัน้
ให้เลอืก     

10. ระบ ุบทบาทส าหรับคณะผู้ตรวจประเมิน (หวัหน้า ผู้ตรวจ Trainee) 
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11.  กดปุ่ ม   จะปรากฎหน้าจอให้เลอืกผู้ตรวจ ซึง่จะแสดงรายช่ือผู้ตรวจ ตามสทิธ์ิการ
ตรวจประเมิน ท่ีมีการก าหนดสทิธ์ิของบทบาท ส าหรับการตรวจประเมินในแตล่ะมาตรฐานโดย
เจ้าหน้าที่ผู้ดแูลระบบ 

 
12. ท าการเลอืกผู้ตรวจ และกดปุ่ ม  "เพิ่ม"  

 
 

13. ระบบแสดงรายช่ือผู้ตรวจ ที่เลอืก จากนัน้กดปุ่ ม  
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14. ระบบเพิ่มรายช่ือผู้ตรวจ ที่ตารางด้านลา่ง 
 
หากผู้ตรวจรายนัน้ต้องท าการประเมินสมรรถนะด้วย ให้ท าเคร่ืองหมายถกู 

 
 

15.  หากมคีณะผู้ตรวจจากภายนอก ให้ท าการเพิม่ที่ รายช่ือคณะผู้ตรวจจากภายนอก 

 
  โดย ระบช่ืุอสกลุผู้ตรวจ  เลอืกสถานะ  และกดปุ่ ม   
 

16.  กดปุ่ ม      

17.  กดปุ่ ม   เพื่อสง่แผนตรวจประเมนินีไ้ปอนมุตัิ 
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หมายเหตุ 
1. แผนการตรวจประเมินแบบ Initial นีจ้ะท าการเพิ่มแผน ได้ 3 ครัง้เทา่นัน้ 
2. สถานะของแผนที่สร้าง จะถกูแบง่เป็นส ีเพื่อให้ง่ายตอ่การด ูดงันี ้

สส้ีม :  สร้างแผนการตรวจประเมินแล้วแตย่งัไมไ่ด้ท าการสง่แผน 
สฟ้ีา :  สง่แผนการตรวจประเมินแล้ว (รอการอนมุตัิแผน) 
สเีขียว :  อนมุตัิแผนการตรวจประเมินแล้ว 
สแีดง : แผนการตรวจประเมินไมอ่นมุตั ิ
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การดูแผนการตรวจประเมินด้วยมุมมองปฏิทนิ 
 
ผู้ใช้สามารถดแูผนการตรวจประเมินแบบมมุมองปฏิทินได้   

1.  กดปุ่ ม  (มมุมองปฏิทิน) ท่ีข้อมลูค าขอ  ระบบแสดงแผนการตรวจประเมินในรูปแบบปฏิทิน 
ของฟาร์มนัน้ๆ เทา่นัน้ 

 
 
มุมมองปฏิทนิ 
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2.  หากกดปุ่ ม    ด้านขวาบน  จะแสดงแผนการตรวจประเมินในมมุมองปฏิทิน ทกุ
ฟาร์มที่ศนูย์/จงัหวดั นัน้ต้องเข้าตรวจประเมิน 
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การแก้ไขแผนการตรวจประเมินด้วยมุมมองปฏทิิน 
1.  เข้าสูม่มุมองปฏิทิน   

2. หากต้องการแก้ไขแผน ท าการลากข้อมลูที่ปรากฎในปฏิทิน   ย้ายไป
วนัท่ี ที่ต้องการเปลีย่นแปลง  
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4.1.2 สร้างแผนการตรวจตดิตามการแก้ไข 

 

เป็นการสร้างแผนการตรวจเพื่อตดิตามการแก้ไข กรณีที่การตรวจแบบ Initial ไมผ่า่น หรือมีเร่ืองต้องแก้ไข 
ซึง่ต้องท าการสร้างแผนการตรวจแบบ Initial ก่อน จึงจะสามารถสร้างแผนการตรวจติดตามการแก้ไขได้ 
ขัน้ตอนการสร้างแผนการตรวจตดิตามการแก้ไข 
 

1.  ต้องท าการสร้างแผนการตรวจแบบ Initial ก่อน จึงจะสามารถสร้างแผนการตรวจติดตามการแก้ไข
ได้  หากยงัไมม่ีแผนแบบ Initial จะไมม่ีปุ่ มให้สร้างแผนการตรวจติดตาม 

 
  

2. หากมกีารสร้างแผนแบบ Initial แล้วจะปรากฎปุ่ ม "สร้างแผนการตรวจตดิตามการแก้ไขตรวจ
ประเมิน" 
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3. กดปุ่ ม   
4. ระบบแสดงหน้าจอ สร้างแผนตรวจตดิตามผลการแก้ไข 
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5. ก าหนดวนัท่ีวางแผนเข้าตรวจ โดยระบบจะปรากฏปฏิทินให้เลอืก 

 
 

6.  เลอืกหวัข้อประเมินที่ต้องตรวจตดิตามการแก้ไข โดยแบบฟอร์มทีใ่ช้ประเมินจะอ้างองิจาก
แบบฟอร์มเดิมจากแผน Initial 

ระบหุวัข้อ และรายละเอยีด จากนัน้กดปุ่ ม  
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8. ระบคุณะผู้ตรวจประเมิน 
โดยจะแสดงเฉพาะผู้ตรวจจากศนูย์/จงัหวดัที่ได้เข้าตรวจตามแผน Initial ให้เลอืก 

 
 

9.  หากมีผู้ตรวจจากภายนอก ให้ระบดุ้วย 

 
 

10.  กดปุ่ ม   

11. กดปุ่ ม    เพื่อสง่แผนเพื่ออนมุตัิการเข้าตรวจ  ถือเป็นการเสร็จสิน้การสร้างแผนการ
ตรวจติดตามการแก้ไข 
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4.2 สร้างแผนการตรวจประเมินภายใน 

ในการขอการรับรองแบบกลุม่ ต้องท าการตรวจประเมินภายในกอ่น จึงจะท าการตรวจประเมินแบบกลุม่อีก
ครัง้ ซึง่หากไมท่ าการสร้างแผนตรวจประเมินภายใน จะไมส่ามารถสร้างแผนการตรวจประเมินแบบกลุม่ได้  
 
ขัน้ตอนการสร้างแผนการตรวจประเมินภายใน 
 

1.  คลกิที่เมนหูลกั แผนการตรวจประเมิน --> สร้างแผนตรวจประเมินภายใน 

 
 
 

2.  จะปรากฎหน้าจอสร้างแผนตรวจประเมินภายใน 

 
 

3.  สามารถค้นหาค าขอ ได้จากเง่ือนไข รหสัใบค าขอ ,ช่ือกลุม่ ,เลขทะเบียนกลุม่ และ การแสดงผล (ยงั
ไมว่างแผน,วางแผนแล้ว,ทัง้หมด)  
โดยเลอืกเง่ือนไข และ ระบคุ าที่ต้องการค้นหา  แล้วกดปุ่ ม "ค้นหา" 
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4. เมื่อพบรายการค าขอทีต้่องการแล้ว กดปุ่ ม   เพื่อวางแผนการตรวจประเมินภายใน 

5.  กดปุ่ ม   เพื่อท าการสร้างแผน 

 
 

6.  ก าหนดวนัท่ีเข้าตรวจ โดยคลกิทีช่่องวา่ง จะปรากฎปฏิทินให้เลอืก 

 
 

7. ระบคุณะผู้ เข้าตรวจ โดยเลอืกจงัหวดั จากนัน้ระบบจะแสดงหนว่ยงานตรวจประเมิน ของจงัหวดันัน้
ให้เลอืก  
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8. เลอืกบทบาทของผู้ตรวจ     

9. เลอืกผู้ตรวจ  โดยกดปุ่ ม    จะปรากฎหน้าจอให้เลอืกผู้ตรวจ ซึง่จะแสดงรายช่ือ
ผู้ตรวจ ตามสทิธ์ิการตรวจประเมนิ ท่ีมีการก าหนดสทิธ์ิของบทบาท ส าหรับการตรวจประเมินในแต่
ละมาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่ผู้ดแูลระบบ จะปรากฎหน้าจอให้เลอืกผู้ตรวจ  
 
กดปุ่ ม "เพิ่ม" 

 
 

10. กดปุ่ ม  
 จะปรากฎรายช่ือผู้ตรวจที่เลอืก 

 

สามารถลบผู้ตรวจได้ โดยกดปุ่ ม   
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11.  หากมี คณะผู้ตรวจจากภายนอก  สามารถเพิ่มข้อมลูได้ โดยระบช่ืุอผู้ตรวจ และเลอืกบทบาท  

จากนัน้กดปุ่ ม "เพิ่มรายการ" 

 
 

12.  กดปุ่ ม    เพื่อบนัทกึแผน  

13.  กดปุ่ ม    เพื่อสง่แผนการตรวจภายในไปอนมุตัิ เป็นอนัเสร็จสิน้การสร้างแผนการ

ตรวจภายใน 
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การดูแผนที่สร้างในมุมมองปฏิทิน 

 
 

1.  กดปุ่ ม   

2.  จะปรากฎปฏิทิน ดงัรูป 
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3.  หากต้องการแก้ไขแผน ท าการลากข้อมลูที่ปรากฎในปฏิทิน  ย้ายไป

วนัท่ีต้องการเปลีย่นแปลง  
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4.3 อนุมัตแิผนการตรวจประเมนิภายใน 

หลงัจากสร้างแผนการตรวจประเมินภายใน ต้องท าการอนมุตัิแผนตรวจประเมินภายในก่อน จงึจะท าการ
เข้าไปตรวจประเมินได้ 
 
ขัน้ตอนการอนุมตัิแผนการตรวจประเมินภายใน 
 

1.  คลกิที่เมนหูลกั แผนการตรวจประเมิน --> อนุมตัิแผนตรวจประเมินภายใน 

 
 

2.  ปรากฎหน้าจออนมุตัิแผนการตรวจภายใน 

 
 



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

4 - 22 
 

3.  สามารถค้นหาแผนจากเง่ือนไข หนว่ยงานตรวจประเมิน, รหสัใบค าขอ ,สถานะแผน ได้ โดยเลอืก

เง่ือนไขที่ต้องการ และกดปุ่ ม  

 
4. ระบบมีการแจ้งเตือน จ านวนแผนท่ีรออนมุตัิ    

 

หากกดปุ่ ม   จะแสดงจ านวนแผนท่ีรออนมุตัิ ตามหนว่ยงาน  ดงัรูป 

 
 

5.  กดปุ่ ม   เพื่อท าการอนมุตัิแผน 

เลอืกผลการพิจารณา (อนมุตัิ,ไมอ่นมุตัิ)  จากนัน้กดปุ่ ม    

 

หรือ  ในกรณีที่ต้องการอนมุตัแิผน ครัง้ละหลายๆ แผน  ให้ท าเคร่ืองหมายถกู    ที่แผนท่ีต้องการอนมุตัิ 

และ กดปุ่ ม   ถือวา่เสร็จสิน้การอนมุตัิแผนการตรวจประเมินภายใน 
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4.4 สร้างแผนการตรวจประเมินแบบกลุ่ม 

หลงัจากสร้างแผนการตรวจประเมินภายในและท าการตรวจประเมินภายในแล้ว ต้องท าการสร้างแผนการ
ตรวจประเมินแบบกลุม่ เพื่อท าการบนัทกึผล 
 
แผนการตรวจประเมินแบบกลุม่ แบง่แผนการตรวจประเมินได้ 2 แบบ เช่นเดยีวกบัการตรวจประเมินแบบเดี่ยวคือ  

4.4.1 แผนการตรวจประเมินแบบ Initial 
4.4.2 แผนการตรวจติดตามการแก้ไข (Follow up) 

  

4.4.1 สร้างแผนการตรวจประเมินแบบ Initial 
 
ขัน้ตอนการสร้างแผนการตรวจประเมินแบบ Initial 
 

1.  คลกิที่เมนหูลกั แผนการตรวจประเมิน --> สร้างแผนการตรวจประเมินแบบกลุ่ม 
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2.  ปรากฎหน้าจอสร้างแผนการตรวจประเมินแบบกลุม่ ดงัรูป 

 
 

3.  สามารถค้นหาค าขอ ได้จากเง่ือนไข รหสัใบค าขอ,ช่ือกลุม่ ,เลขทะเบียนกลุม่ และ การแสดงผล (ยงั

ไมว่างแผน,วางแผนแล้ว,ทัง้หมด)  

โดยเลอืกเง่ือนไข และ ระบคุ าที่ต้องการค้นหา  แล้วกดปุ่ ม "ค้นหา" 

4. เมื่อพบรายการค าขอที่ต้องการแล้ว กดปุ่ ม    เพื่อวางแผนการตรวจประเมินแบบกลุม่ 

5. เลอืกฟาร์มทีต้่องท าการตรวจประเมินให้ครบตามที่ระบบก าหนด  โดยการกดปุ่ ม   
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6.  ฟาร์มที่เลอืกตรวจประเมิน จะปรากฎด้านลา่ง ดงัรูป 

 
  

สามารถยกเลกิฟาร์มทีเ่ลอืก ได้โดยกดปุ่ ม   
 

7.  กดปุ่ ม    เพื่อสร้างแผนการตรวจประเมิน ส าหรับฟาร์มที่เลอืก จะปรากฎหน้าจอดงัรูป 

 
 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

4 - 26 
 

8.  ระบจุ านวน Manday ในการตรวจประเมิน และกดปุ่ ม  

 
 

9.  กดปุ่ ม   

 

10.  ก าหนดวนัท่ีเข้าตรวจ โดยคลกิทีช่่องวา่ง จะปรากฎปฏิทินให้เลอืก 

 
 

11.  เลอืกแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจประเมิน 
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12.  เลอืกจงัหวดัทีต้่องเข้าตรวจประเมิน  จะปรากฎ หนว่ยงานท่ีตรวจประเมินให้เลอืก 

 
 

13. เลอืกบทบาทของผู้ตรวจ  

14. เลอืกผู้ตรวจ  โดยกดปุ่ ม    จะปรากฎหน้าจอให้เลอืกผู้ตรวจ ซึง่จะแสดงรายช่ือ

ผู้ตรวจ ตามสทิธ์ิการตรวจประเมนิ ที่มีการก าหนดสทิธ์ิของบทบาท ส าหรับการตรวจประเมินในแต่

ละมาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่ผู้ดแูลระบบ  

 

เลอืกผู้ตรวจ และกดปุ่ ม "เพิม่" 
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15. จะปรากฎรายช่ือผู้ตรวจที่เลอืก จากนัน้กดปุ่ ม   

 
 

16. ระบบเพิ่มรายช่ือผู้ตรวจประเมิน ท่ีตารางด้านลา่ง 

หากต้องประเมินสมรรถนะผู้ตรวจ ท าเคร่ืองหมายถกู   ที่ช่องประเมินสมรรถนะ  

หากต้องการ ลบผู้ตรวจได้ ให้กดปุ่ ม  

 
  

17. หากมี คณะผู้ตรวจจากภายนอก  สามารถเพิ่มข้อมลูได้ โดยระบช่ืุอผู้ตรวจ และเลอืกบทบาท  

จากนัน้กดปุ่ ม "เพิ่มรายการ" 

 
 

18.  กดปุ่ ม    เพื่อบนัทกึแผน  
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19.  กดปุ่ ม    เพื่อสง่แผนการตรวจภายในไปอนมุตัิ เป็นอนัเสร็จสิน้การสร้างแผนการ

ตรวจประเมินแบบกลุม่ ส าหรับ 1 ฟาร์ม 
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20. ท าการสร้างแผนให้ครบทกุฟาร์ม (ท าซ า้ตัง้แตข้่อ 7 - 19) 

โดยตรวจสอบ สถานะการปฏิบตัิงาน ที่หน้าจอวางแผนการตรวจ  
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4.4.2 สร้างแผนตรวจตดิตามผลการแก้ไข 

 

 เป็นการสร้างแผนการตรวจเพื่อตดิตามการแก้ไข กรณีที่การตรวจแบบ Initial ไมผ่า่น หรือมีเร่ืองต้องแก้ไข ซึง่
ต้องท าการสร้างแผนการตรวจแบบ Initial ก่อน จึงจะสามารถสร้างแผนการตรวจติดตามการแก้ไขได้ 
ขัน้ตอนการสร้างแผนการตรวจตดิตามการแก้ไข 
 

1.  ต้องท าการสร้างแผนการตรวจแบบ Initial ก่อน จึงจะสามารถสร้างแผนการตรวจติดตามการแก้ไข

ได้ หากยงัไมม่ีแผนแบบ Initial จะไมม่ีปุ่ มให้สร้างแผนการตรวจตดิตาม ดงัรูป 

 
 

2.  หากมกีารสร้างแผนแบบ Initial แล้วจะปรากฎปุ่ ม "สร้างแผนการตรวจตดิตามการแก้ไขตรวจ

ประเมิน" 
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3.  กดปุ่ ม   

4. แสดงหน้าจอ สร้างแผนตรวจตดิตามผลการแก้ไข  

ก าหนดวนัท่ีวางแผนเข้าตรวจ จะปรากฎปฏิทินให้เลอืก 

 

     
5.  เลอืกหวัข้อประเมินที่ต้องตรวจตดิตามการแก้ไข โดยแบบฟอร์มทีใ่ช้ประเมินจะอ้างองิจาก

แบบฟอร์มเดิมจากแผน Initial แล้วกดปุ่ ม   
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6. ระบคุณะผู้ตรวจประเมิน 

โดยจะแสดงเฉพาะผู้ตรวจจากศนูย์/จงัหวดัที่ได้เข้าตรวจตามแผน Initial ให้เลอืก 

 
 

7.  หากมีผู้ตรวจจากภายนอก ให้ระบช่ืุอ-สกลุ บทบาท และกดปุ่ ม เพิ่มรายการ 

 

8.  กดปุ่ ม   

9.  กดปุ่ ม    เพื่อสง่แผนเพื่ออนมุตัิการเข้าตรวจ  ถือเป็นการเสร็จสิน้การสร้างแผนการ

ตรวจติดตามการแก้ไข 
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การดูแผนที่สร้างในมุมมองปฏิทิน 

1.  ที่หน้าการสร้างแผน  กดปุ่ ม   จะเห็นเฉพาะแผนของฟาร์มในกลุม่นัน้เทา่นัน้ 
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2. หรือ กดปุ่ ม  ที่มมุขวาบน  จะเหน็แผนของฟาร์มทัง้หมดที่สร้าง 
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3.  หากกดปุ่ ม  ที่ฟาร์ม  จะเห็นเฉพาะแผนของฟาร์มที่เลอืกเทา่นัน้ 
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4. หากต้องการแก้ไขแผน ท าการลากข้อมลูแผน  ย้ายไปวนัท่ีต้องการเปลีย่นแปลง  
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4.5 อนุมัตแิผนการตรวจประเมนิ 

  
หลงัจากทีม่ีการวางแผนจาก ศนูย์/จงัหวดัแล้ว แผนจะถกูสง่มายงั กมป. เพื่อตรวจสอบ และด าเนินการ

อนมุตัิ แผน ตรวจประเมิน โดยฝ่ายตรวจประเมิน 
 
ขัน้ตอนการอนุมตัิแผนการตรวจประเมิน 
 

1.  คลกิที่เมนหูลกั แผนการตรวจประเมิน --> อนุมตัิแผนตรวจประเมิน 
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2.  ปรากฎหน้าจออนมุตัิแผนการตรวจ โดยแสดงแยกตามแผน ที่สร้าง (ทัง้ แผนการเข้าตรวจประเมิน, 

แผนการเข้าตรวจตดิตามผลการแก้ไข ตรวจประเมิน, แผนการเข้าตรวจติดตามผล)  

โดยแสดงประเภทแผน ที่ข้อมลูแผนการเข้าตรวจ  

 

3. สามารถค้นหาแผน จากเง่ือนไข หนว่ยงานตรวจประเมิน, รหสัใบค าขอ, เลขทะเบียนฟาร์ม, สถานะ

แผน ได้ โดยเลอืกเง่ือนไขที่ต้องการ และกดปุ่ ม  
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4. ระบบมีการแจ้งเตือน จ านวนแผนท่ีรออนมุตัิ    

 
 หากกดปุ่ ม   จะแสดงจ านวนแผนท่ีรออนมุตัิ ตามหนว่ยงาน  ดงัรูป 

 
 

5. กดปุ่ ม   เพื่อท าการอนมุตัิแผน 

 เลอืกผลการพิจารณา (อนมุตัิ,ไมอ่นมุตัิ)  จากนัน้กดปุ่ ม    

 
 

 หรือ  ในกรณีที่ต้องการอนมุตัแิผน ครัง้ละหลายๆ แผน  ให้ท าเคร่ืองหมายถกู    ที่แผน  

ที่ต้องการอนมุตัิ และ กดปุ่ ม   ถือวา่เสร็จสิน้การอนมุตัิแผนการตรวจประเมินภายใน 
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บทที่ 5 ผลการตรวจประเมิน 

ผู้ตรวจประเมิน เมื่อท าการตรวจประเมินเสร็จ จะท าการบนัทกึผลตรวจ เพื่อใช้ในการสรุปคะแนน และเก็บ
ประวตัิการเข้าตรวจประเมิน  

 
เมนผูลการตรวจประเมิน มีเมนยูอ่ย คือ  

5.1 แผนการเข้าตรวจ 
5.2 บนัทกึผลการเข้าตรวจ 
5.3 บนัทกึผลการตรวจแบบ Offline 
5.4 อพัโหลดผล Lab 

 
แยกการท างานตามเมนยูอ่ย ดงันี ้
 

5.1 แผนการเข้าตรวจ 

เป็นเมนแูสดงแผนการตรวจประเมินทัง้หมดทีศ่นูย์/จงัหวดั นัน้ต้องท าการเข้าตรวจประเมิน   
 

ขัน้ตอนการใช้งานเมนูแผนการเข้าตรวจ 
 

1.  คลกิที่เมนหูลกั ผลการตรวจประเมิน --> แผนการเข้าตรวจ 
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2.  ปรากฎหน้าจอแผนการเข้าตรวจ  

 
  

3. สามารถค้นหาข้อมลูแผนการเข้าตรวจได้ จากเง่ือนไข ทะเบียนฟาร์ม, ช่ือฟาร์ม,วนัท่ีวางแผน,
มาตรฐาน,ประเภทตรวจประเมิน, สถานะผลการตรวจ   

 
  โดย ระบเุง่ือนไขที่ต้องการค้นหา  จากนัน้กดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อมลูตามเง่ือนไขที่
ค้นหา ด้านลา่ง 
 

4.  ที่ผลการค้นหา สามารถดรูายละเอียดของใบค าขอ ฟาร์มและคณะผู้ตรวจ  โดยกดปุ่ ม      ที่
รายละเอียดที่ต้องการดขู้อมลู 
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5.2 บันทกึผลการเข้าตรวจ 

เมื่อผู้ตรวจท าการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ต้องท าการบนัทกึข้อมลูผลการตรวจประเมิน เพื่อเก็บประวตัิ
ในระบบ และ สรุปคะแนน เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับรองมาตรฐาน 
 
บนัทกึผลการตรวจแยกเป็น 2 กรณีคือ 

5.2.1 บนัทกึผลการเข้าตรวจแบบเดี่ยว 
5.2.2 บนัทกึผลการเข้าตรวจแบบกลุม่ 

 

5.2.1 บันทกึผลการเข้าตรวจแบบเดี่ยว 

 
1.  คลกิที่เมนหูลกั ผลการตรวจประเมิน --> บันทกึผลการเข้าตรวจ 

 
 

2.  ปรากฎหน้าจอ ดงัรูป 

 

3. กรอกรหสัค าขอ ที่จะท าการบนัทกึข้อมลูผลการตรวจ จากนัน้กดปุ่ ม  
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4.  ปรากฎหน้าจอบนัทกึผลการเข้าตรวจ ดงัรูป 
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5. ตรวจสอบข้อมลูรายละเอยีดใบค าขอ และข้อมลูฟาร์ม 

  
6. บนัทกึจ านวน Manday ที่ใช้จริง และเวลาเร่ิมต้น - สิน้สดุ ในการตรวจประเมิน 

 
 

7.  บนัทกึรายละเอยีดการตรวจประเมิน 

 
 

8.  บนัทกึผล Checklist ตรวจประเมนิ 
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9.  บนัทกึข้อมลูพืน้ฐาน 

 
 

10.  บนัทกึผลการตรวจประเมิน 

 
 

11. อพัโหลดเอกสารตรวจประเมิน และเอกสารแนบอื่นๆ จะสามารถอพัโหลดเอกสารได้ หลงัจากกดปุ่ ม 
บนัทกึรายละเอยีดการตรวจประเมิน  
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12. บนัทกึผลการเก็บตวัอยา่ง ณ จดุตรวจประเมิน 

 
 

13. กดปุ่ ม  ระบบแสดงหน้าจอ ใบเก็บตวัอยา่ง ดงัรูป 

 

14. ระบวุนั – เวลาที่เก็บตวัอยา่ง 
คลกิที่วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง จะปรากฎปฏิทินให้เลอืก 
คลกิที่เวลา จะปรากฎ เวลาให้เลอืก 
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15. ระบปุระเภทตวัอยา่ง จากนัน้ระบบจะแสดงรายละเอยีดของแตล่ะประเภทตวัอยา่ง 
 
รายละเอียดตวัอยา่ง จะแตกตา่งกนั โดยขึน้อยูก่บัประเภทตวัอยา่งที่ผู้ใช้งานระบุ 

 

 

16. ท าการระบรุายละเอยีดตวัอยา่ง จากนัน้กดปุ่ ม  
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17. ระบบแสดงสว่น Indicator > Parameter 

คลกิในช่อง เพื่อระบขุ้อมลู Parameter 

 
 

18. จากนัน้กดปุ่ ม  

19. หลงัจากบนัทกึข้อมลูเรียบร้อย กดปุ่ ม  เพื่อกลบัไปท่ีหน้าจอ บนัทกึผลการเข้าตรวจ 
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20. ที่หน้าจอ บนัทกึผลการเข้าตรวจ สว่นบนัทกึผลการเก็บตวัอยา่ง ณ จดุตรวจประเมินแสดงรายการ
ข้อมลูประเภทตวัอยา่ง ที่ได้ท าการบนัทกึ 

 
 

กรณีต้องการแก้ไข ให้คลกิปุ่ ม  เพื่อไปท่ีหน้าจอ เก็บตวัอยา่งและท าการแก้ไขข้อมลูในสว่น 
Parameter 
 

จากนัน้กดปุ่ ม  เพื่อ บนัทกึข้อมลูที่ท าการแก้ไข 
 

กรณีต้องการลบข้อมลู ให้คลกิปุ่ ม  เพื่อไปท่ีหน้าจอ เก็บตวัอยา่ง 
 

ที่ด้านลา่งหน้าจอ กดปุ่ ม  เพื่อท าการลบข้อมลูตวัอยา่ง 
 

กรณีต้องการ พิมพ์ใบเก็บตวัอยา่ง กดปุ่ ม  
 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 11 
 

21. บนัทกึผลตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ (Lab)  
จะสามารถอพัโหลดเอกสารได้ หลงัจากกดปุ่ ม บนัทกึรายละเอียดการตรวจประเมิน  

 
 

22.  เมื่อบนัทกึผลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม   
 

23. หลงัจากกดปุ่ ม บนัทกึรายละเอยีดการตรวจประเมิน  
ที่สว่นอพัโหลดเอกสารตรวจประเมิน และเอกสารแนบอื่นๆ แสดงสว่นส าหรับการอพัโหลด 

 
 

กดปุ่ ม  เพื่อเตรียมอพัโหลดเอกสารท่ีต้องการ 

 
 

 กดปุ่ ม  เพื่ออพัโหลดเอกสาร โดยเอกสารจะแสดงทีต่ารางด้านลา่ง  
 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 12 
 

กรณีต้องการลบเอกสารท่ีอพัโหลดให้กดปุ่ ม  

 
 

24. ที่สว่นผลตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ (Lab) แสดงสว่นส าหรับการอพัโหลดเอกสารผลตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ  
 

กดปุ่ ม  เพื่อเตรียมอพัโหลดเอกสารท่ีต้องการ 
 

กดปุ่ ม  เพื่ออพัโหลดเอกสาร โดยเอกสารจะแสดงทีต่ารางด้านลา่ง  

 
 

กรณีต้องการลบเอกสารท่ีอพัโหลดให้กดปุ่ ม  

 
25. เมื่อท าการกดปุ่ ม บนัทกึรายละเอียดการตรวจประเมินแล้ว จะปรากฏ "ปุ่ ม บนัทกึผล Checklist"  

กดปุ่ ม บนัทกึผล Checklist เพื่อเข้าไปบนัทกึผล checklist  ตามแบบฟอร์มการประเมินที่ได้เลอืกใน
ขัน้ตอนวางแผนการตรวจประเมนิ 

 
 

 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 13 
 

26. บนัทกึแบบประเมิน (checklist)  ระบบจะค านวนผลการตรวจประเมินให้ 

 
 

27.  กดปุ่ ม    เพื่อบนัทกึข้อมลูการตรวจ 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 14 
 

28.  กดปุ่ ม   หากในแบบประเมินมีผลที่ไมส่อดคล้อง จะปรากฎผลการ
ติดตามผล (ปิด Car) ให้บนัทกึ  
 
เมื่อมกีารแก้ไขผลการประเมิน ระบบจะท าการค านวนคะแนนให้ใหม่ 

 
 

29.  กดปุ่ ม  เป็นการเสร็จสิน้การบนัทกึผลการตรวจประเมิน 
  
 
 
 
  
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 15 
 

5.2.3 บันทกึผลการเข้าตรวจแบบกลุ่ม 

 
1.  คลกิที่เมนหูลกั ผลการตรวจประเมิน --> บันทกึผลการเข้าตรวจ 

 
 

2.  ปรากฎหน้าจอ ดงัรูป 

 

3. กรอกรหสัค าขอ ที่จะท าการบนัทกึข้อมลูผลการตรวจ จากนัน้กดปุ่ ม  
 
 
 
 
 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 16 
 

4.  ปรากฎหน้าจอบนัทกึผลการเข้าตรวจ ดงัรูป 

 



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 17 
 

5. ที่ข้อมลูฟาร์ม  เลอืกฟาร์มที่จะท าการบนัทกึผลการ 
 
**  ต้องบนัทกึผลการตรวจประเมนิ ให้ครบทกุฟาร์ม ที่ถกูเลอืกประเมินในกลุม่นี ้

 
 

6. บนัทกึจ านวน Manday ที่ใช้จริง และเวลาเร่ิมต้น - สิน้สดุ ในการตรวจประเมิน 

 
 

7.  บนัทกึรายละเอยีดการตรวจประเมิน 

 
 

8.  บนัทกึผล Checklist ตรวจประเมนิ 

 
 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 18 
 

9.  บนัทกึข้อมลูพืน้ฐาน 

 
 

10.  บนัทกึผลการตรวจประเมิน 

 
 

11. อพัโหลดเอกสารตรวจประเมิน และเอกสารแนบอื่นๆ จะสามารถอพัโหลดเอกสารได้ หลงัจากกดปุ่ ม 
บนัทกึรายละเอยีดการตรวจประเมิน  

 
 

12. บนัทกึผลการเก็บตวัอยา่ง ณ จดุตรวจประเมิน 

 



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 19 
 

13. กดปุ่ ม  ระบบแสดงหน้าจอ ใบเก็บตวัอยา่ง ดงัรูป 

 

14. ระบวุนั – เวลาที่เก็บตวัอยา่ง 
คลกิที่วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง จะปรากฎปฏิทินให้เลอืก 
คลกิที่เวลา จะปรากฎ เวลาให้เลอืก 

 

15. ระบปุระเภทตวัอยา่ง จากนัน้ระบบจะแสดงรายละเอยีดของแตล่ะประเภทตวัอยา่ง 

 

 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 20 
 

16. ท าการระบรุายละเอยีดตวัอยา่ง จากนัน้กดปุ่ ม  
17. ระบบแสดงสว่น Indicator > Parameter 

คลกิในช่อง เพื่อระบขุ้อมลู Parameter 

 
18. จากนัน้กดปุ่ ม  

19. หลงัจากบนัทกึข้อมลูเรียบร้อย กดปุ่ ม  
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 21 
 

20. ที่หน้าจอ บนัทกึผลการเข้าตรวจ สว่นบนัทกึผลการเก็บตวัอยา่ง ณ จดุตรวจประเมินแสดงรายการ
ข้อมลูประเภทตวัอยา่ง ท่ีได้ท าการบนัทกึ 

 
กรณีต้องการแก้ไข ให้คลกิปุ่ ม  เพื่อไปท่ีหน้าจอ เก็บตวัอยา่งและท าการแก้ไขข้อมลูในสว่น 
Parameter 

จากนัน้กดปุ่ ม  เพื่อ บนัทกึข้อมลูที่ท าการแก้ไข 
 

กรณีต้องการลบข้อมลู ให้คลกิปุ่ ม  เพื่อไปท่ีหน้าจอ เก็บตวัอยา่ง 
 

ที่ด้านลา่งหน้าจอ กดปุ่ ม  เพื่อท าการลบข้อมลูตวัอยา่ง 
 

กรณีต้องการ พิมพ์ใบเก็บตวัอยา่ง กดปุ่ ม  
 

21. บนัทกึผลตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ (Lab)  
จะสามารถอพัโหลดเอกสารได้ หลงัจากกดปุ่ ม บนัทกึรายละเอียดการตรวจประเมิน  

 

22.  เมื่อบนัทกึผลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม   



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 22 
 

23. หลงัจากกดปุ่ ม บนัทกึรายละเอยีดการตรวจประเมิน  
ที่สว่นอพัโหลดเอกสารตรวจประเมิน และเอกสารแนบอื่นๆ แสดงสว่นส าหรับการอพัโหลด 

 
 

กดปุ่ ม  เพื่อเตรียมอพัโหลดเอกสารท่ีต้องการ 

 
 

 กดปุ่ ม  เพื่ออพัโหลดเอกสาร โดยเอกสารจะแสดงทีต่ารางด้านลา่ง  
 

กรณีต้องการลบเอกสารท่ีอพัโหลดให้กดปุ่ ม  

 
 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 23 
 

24. ที่สว่นผลตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ (Lab) แสดงสว่นส าหรับการอพัโหลดเอกสารผลตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ  
 

กดปุ่ ม  เพื่อเตรียมอพัโหลดเอกสารท่ีต้องการ 
 

กดปุ่ ม  เพื่ออพัโหลดเอกสาร โดยเอกสารจะแสดงทีต่ารางด้านลา่ง  

 
 

กรณีต้องการลบเอกสารท่ีอพัโหลดให้กดปุ่ ม  
 

25.  หากจะท าการบนัทกึผล Checklist จากแบบฟอร์ม Excel file (F-AU-15(01-20/2553) ให้ข้ามไปดู
ที่หวัข้อ 5.3 บนัทกึผลการตรวจแบบ Offline (หน้า 5-13 ) 

26. เมื่อท าการกดปุ่ ม บนัทกึรายละเอียดการตรวจประเมินแล้ว จะปรากฏ "ปุ่ ม บนัทกึผล Checklist"  
กดปุ่ ม บนัทกึผล Checklist เพื่อเข้าไปบนัทกึผล checklist  ตามแบบฟอร์มการประเมินที่ได้เลอืกใน
ขัน้ตอนวางแผนการตรวจประเมนิ 

 
 

  
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 24 
 

27. บนัทกึแบบประเมิน (checklist)  ระบบจะค านวนผลการตรวจประเมินให้ 
  

 
 

28.  กดปุ่ ม    เพื่อบนัทกึข้อมลูการตรวจ 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 25 
 

29.  กดปุ่ ม    
หากในแบบประเมินมีผลที่ไมส่อดคล้อง จะปรากฎผลการตดิตามผล (ปิด Car) ให้บนัทกึ  
 
เมื่อมกีารแก้ไขผลการประเมิน ระบบจะท าการค านวนคะแนนให้ใหม่ 

 

 
 

30.  กดปุ่ ม  เป็นการเสร็จสิน้การบนัทกึผลการตรวจประเมิน 
31. กลบัไปบนัทกึผลการประเมินฟาร์มอื่นๆ ในกลุม่นีใ้ห้ครบทกุฟาร์ม  *** 

 
  
 



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 26 
 

5.3 บันทกึผลการตรวจแบบ Offline 

เป็นการบนัทกึผลการตรวจประเมิน (Checklist) โดยการ Import file แบบประเมินตามแบบฟอร์มที่ก าหนด
เข้าสูร่ะบบ   
 
ขัน้ตอนการบนัทกึผลการเข้าตรวจแบบ Offline 
 

1.  คลกิที่เมนหูลกั ผลการตรวจประเมิน --> บันทกึผลการตรวจแบบ Offline 

 
 

2.  ปรากฎหน้าจอ ดงัรูป 

 
  กรอกรหสัค าขอทีจ่ะท าการบนัทกึข้อมลูผลการตรวจ และ กดปุ่ ม  
 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 27 
 

3.  ปรากฎหน้าจอให้ Upload file ดงัรูป  
      ซึง่แสดงสถานะแผน เป็น "อนมุตัแิผนเข้าตรวจแล้ว" 

 
  

4.  กดปุ่ ม    
ที่หน้าจอ น าเข้าแบบตรวจประเมนิแบบ Offline 

กดปุ่ ม    เพื่อ เลอืกไฟล์แบบประเมิน (Checklist)   

 
 

5. เมื่อเลอืกไฟล์เรียบร้อย ให้กดปุ่ ม   เพื่อ Upload ข้อมลูแบบประเมนิ 

 



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 28 
 

6.  ระบบแสดงข้อความแจ้ง "การน าเข้าไฟล์ Excel ส าเร็จ"  ถือวา่ Upload เสร็จสมบรูณ์ 
  แสดงช่ือไฟล์ที่ Upload  ที่ข้อมลู File Upload 

7. กดปุ่ ม     ซึง่จะแสดงสถานะของแผนการตรวจ เป็น "บนัทกึผลการตรวจ
ประเมินแล้ว" 

 
  
 
 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 29 
 

5.4 อัพโหลดผล Lab 

1. คลกิที่เมนหูลกั ผลการตรวจประเมิน --> อัพโหลดผล Lab  

 
 

2. ปรากฏหน้าจอ อพัโหลดผลตรวจทางห้องปฏิบตักิาร ดงัรูป 
ระบรุหสัค าขอ และกดปุ่ ม ตรวจสอบค าขอ 

 
 

3. ปรากฏหน้าจอ อพัโหลดผลตรวจทางห้องปฎิบตักิาร ดงัรูป 

กดปุ่ ม  เพื่ออพัโหลดผลตรวจ 

 
 

  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

5 - 30 
 

4. ปรากฏหน้าจอ เลอืกไฟล์ผลตรวจเพื่ออพัโหลด ดงัรูป 
ระบ ุประเภทตวัอยา่ง, Lab ที่ตรวจวเิคราะห์, วนัท่ีสง่ตวัอยา่ง, วนัท่ียืนยนัผล 

5. เลอืกไฟล์ผลตรวจ Lab โดยกดปุ่ ม  เพื่อเลอืกไฟล์ผลตรวจ 

กดปุ่ ม  เพื่ออพัโหลดผลตรวจ 

 
 

6. ระบบแสดงข้อมลูผลตรวจ Lab  
 

กรณีต้องการด ูเอกสารผลตรวจที่อพัโหลดไว้ กดปุ่ ม  
 

กดปุ่ ม  เพื่อลบเอกสารผลตรวจ 
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 บทที่ 6 รับเอกสาร 

เอกสาร Checklist ที่หนว่ยงานตรวจประเมิน จดัสง่มาทางไปรษณีย์นัน้ จะรวบรวม และแนบหนงัสอื
ราชการไว้ ทาง กมป. จะน าชดุเอกสาร Checklist เข้าประชมุ  
 
เมนรัูบเอกสาร มีเมนยูอ่ย คือ  

6.1 จดัชดุเลขที่หนงัสอื 
6.2 ตรวจสอบเอกสารตรวจประเมิน 
6.3 สแกนเอกสารแบบประเมิน 
6.4 อนมุตัิเอกสารแบบประเมิน 

 
แยกการท างานตามเมนยูอ่ย ดงันี ้

6.1 จัดชุดเลขที่หนังสือ 

ขัน้ตอนการจดัชดุเลขที่หนงัสอื 
 
1. คลกิที่เมนหูลกั รับเอกสาร--> จัดชุดเลขที่หนังสือ  

 
 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

6 - 2 
 

2. ปรากฏหน้าจอ จดัชดุเลขที่หนงัสอื ดงัรูป 

 
 
 

3. สามารถค้นหาข้อมลูชดุเอกสารได้จากเง่ือนไข  เลขที่หนงัสอื และ ช่วงวนัท่ีรับหนงัสอื โดยระบุ

เง่ือนไขที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ ม  

 
 

4. สร้างชุดหนังสือ โดยกดปุ่ ม   
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5. กรอกข้อมลู ตามรูปด้านลา่ง  
- หากสว่นภมูิภาค เป็นผู้จดัชดุเลขที่หนงัสอื จะไมแ่สดงศนูย์ตรวจประเมิน ให้เลอืก และแสดง

ข้อความรายละเอียดให้   
 

- หาก กมป. เป็นผู้จดัชดุเลขที่หนงัสอื ต้องท าการเลอืก  ศนูย์ตรวจประเมิน ก่อน 
 

กดปุ่ ม   

 
 

6. จะได้ชดุหนงัสอื ด้านลา่ง 
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7. กดปุ่ ม    เพื่อ จดัรายการหนงัสอื เข้าชดุหนงัสอืนี ้

 
 

8. กดปุ่ ม   รายการท่ีต้องการน าเข้าชดุหนงัสอื 

 
 

9. กดปุ่ ม   ถือวา่เสร็จสิน้การจดัชดุหนงัสอื 
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การแก้ไขชุดหนังสือ  

1. กดปุ่ ม     ส าหรับ  แก้ไขข้อมลูชดุหนงัสอื 

แก้ไขข้อมลู ชดุหนงัสอื จากนัน้ กดปุ่ ม  

 
 
การพิมพ์ใบบนัทกึข้อความ 

1. กดปุ่ ม      
แสดงใบบนัทกึข้อความ 
 

 



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

6 - 6 
 

6.2 ตรวจสอบเอกสารแบบประเมิน 

 หลงัจากท าการจดัชดุเลขที่หนงัสอื จากนัน้ต้องท าการตรวจสอบเอกสารแบบประเมิน เพื่อตรวจสอบความ
ถกูต้องของเอกสารแบบประเมินวา่ตรงตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  
ขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสารแบบประเมิน 
 

1. คลกิที่เมนหูลกั รับเอกสาร--> ตรวจสอบเอกสารแบบประเมิน 

 
 

2. จะปรากฎหน้าจอ ตรวจสอบเอกสารแบบประเมิน ซึง่แสดงชดุเลขที่หนงัสอื โดยข้อมลูจะแสดงแยก
แตล่ะฟาร์ม  
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3. สามารถค้นหาชดุเลขที่หนงัสอื ได้จากเง่ือนไข รหสัค าขอ, เลขทะเบียนฟาร์ม, ช่ือผู้ยื่น, เลขที่หนงัสอื
, ศนูย์ตรวจประเมิน, มาตรฐาน, ประเภทใบค าขอ, สถานะ 
 

โดยการเลอืกเง่ือนไขที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ ม   

  
 

4. เมื่อพบข้อมลูที่ต้องการแล้ว กดปุ่ ม ตรวจสอบเอกสารตรวจประเมนิ    
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5. บนัทกึข้อมลู ผลการตรวจสอบเอกสาร แตล่ะรายการตรวจสอบ   

 



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

6 - 9 
 

6. สามารถบนัทกึข้อมลูพบสารตกค้าง เพิม่ได้  โดยกดปุ่ ม  

 
  หากต้องการลบข้อมลูสารตกค้าง กดปุ่ ม   
 

7. เมื่อบนัทกึข้อมลูครบแล้ว กดปุ่ ม   

8. กดปุ่ ม  เพื่อดเูอกสาร แบบประเมิน 

9. กดปุ่ ม  หากต้องการกลบัไปบนัทกึผลการตรวจสอบเอกสาร ฟาร์มอื่นๆ 
10. รายการท่ีบนัทกึ ผลการตรวจสอบเอกสารแบบประเมินแล้ว จะแสดงสถานะ “รออนมุติัผลตรวจ 

checklist”  

 
 

11. สามารถสแกนเอกสารตรวจประเมิน (ไฟล์เอกสารตรวจประเมินทีส่แกนเรียบร้อยแล้ว) เข้าสูร่ะบบ

ได้ โดยกดปุ่ ม   และดขูัน้ตอนการท างานในหวัข้อ 6.3 สแกนเอกสารแบบประเมิน 
 

** หากเป็นการยื่นค าขอแบบกลุม่  ข้อมลูฟาร์มจะแสดงแยกแตล่ะฟาร์ม ต้องท าการตรวจสอบเอกสารแบบ
ประเมินทกุฟาร์ม ในกลุม่ 
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6.3 สแกนเอกสารแบบประเมิน 

เมื่อตรวจสอบเอกสารแบบประเมินแล้ว ต้องท าการ สแกนเอกสารแบบประเมินเข้าสูร่ะบบ เพื่อจดัเก็บเป็น
ข้อมลูประกอบการพิจารณาการรับรองมาตรฐาน 
  
ขัน้ตอนการสแกนเอกสารแบบประเมิน 
 

1. คลกิที่เมนหูลกั รับเอกสาร --> สแกนเอกสารแบบประเมิน 

 
 

 หรือ กดปุ่ ม   ที่เมน ู"ตรวจสอบเอกสารแบบประเมิน 
 

2. ปรากฎหน้าจอ สแกนเอกสารแบบประเมิน ดงัรูป 
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3.  สามารถค้นหาชดุเลขที่หนงัสอื ได้จากเง่ือนไข รหสัค าขอ, เลขทะเบียนฟาร์ม ,ช่ือผู้ยื่น ,เลขที่หนงัสอื 
,ศนูย์ตรวจประเมิน,มาตรฐาน , ประเภทใบค าขอ, สถานะ 
 

 โดยการเลอืกเง่ือนไขที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ ม   

 
 

4.  กดปุ่ ม    ปรากฎหน้าจอสแกนเอกสารผลการตรวจประเมิน 

 
5.  กดปุ่ ม    และเลอืกไฟล์เอกสารตรวจประเมิน ท่ีท าการสแกนไว้เรียบร้อยแล้ว  

6. ระบช่ืุอเอกสาร  และกดปุ่ ม   

 
 

7.  เอกสารที่อพัโหลดแล้ว จะแสดงด้านลา่ง   

 

หากต้องการลบเอกสารผลการตรวจประเมินที่อพัโหลดแล้ว กดปุ่ ม  
 

8.  สามารถแนบเอกสารตรวจประเมนิได้หลายๆไฟล์ โดยท าตามขัน้ตอนท่ี 6 และ 7 



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

6 - 12 
 

9.  เมื่อท าการสแกนเอกสารตรวจประเมินแล้ว สถานะการสแกน จะแสดงเป็น เคร่ืองหมายถกู ดงัรูป 
ถือวา่สแกนเอกสารตรวจประเมินเสร็จสิน้ 
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6.4 อนุมัตเิอกสารแบบประเมิน 

หลงัจาก ตรวจสอบเอกสารแบบประเมินและ สแกนเอกสารตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ต้องท าการให้
ผู้อนมุตัิท าการอนมุตัเิอกสารแบบประเมิน เพื่อยืนยนัความถกูต้องอีกครัง้ 
  
ขัน้ตอนการอนุมตัิเอกสารแบบประเมิน 
 

1.  คลกิที่เมนหูลกั รับเอกสาร --> อนุมตัิเอกสารแบบประเมิน 

 
 

2.  ปรากฎหน้าจออนมุตัิเอกสารแบบประเมิน ดงัรูป 
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3.  สามารถค้นหาชดุเลขที่หนงัสอื ได้จากเง่ือนไข รหสัค าขอ, เลขทะเบียนฟาร์ม, ช่ือผู้ยื่น, เลขที่หนงัสอื 
,ศนูย์ตรวจประเมิน,มาตรฐาน, ประเภทใบค าขอ, สถานะ 
 

โดยการเลอืกเง่ือนไขที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ ม   

 
 

4. กดปุ่ ม  เพื่อท าการอนมุตัิเอกสารตรวจประเมิน  
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ปรากฏหน้าจอ ตรวจสอบเอกสารผลการตรวจประเมิน 
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5. ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารผลการตรวจประเมิน จากนัน้กดปุ่ ม บนัทกึ 
ระบบแสดง ปุ่ ม อนมุติัรอเข้ำพิจำรณำ และ ปุ่ ม ไม่ผ่ำนข้อก ำหนด 
 

- หากอนมุตัเิอกสารตรวจประเมิน กดปุ่ ม    

- หากไมอ่นมุตัิเอกสารตรวจประเมิน กดปุ่ ม   

- หากมกีารเปลีย่นแปลงการแก้ไขข้อมลู หลงัจากแก้ไข กดปุ่ ม   

- หากต้องการดเูอกสารแบบประเมิน กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม   เพื่อกลบัไปอนมุตัิเอกสารตรวจประเมินอื่นๆ 
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6.  หากอนมุตัเิอกสารเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อความแจ้ง "บนัทกึรายละเอียดการตรวจสอบและสาร
ตกค้างเรียบร้อยแล้ว" 
 
ทีด้่านลา่งหน้าจอ ปุ่ ม อนมุติัรอเข้ำพิจำรณำ และปุ่ ม ไม่ผ่ำนข้อก ำหนด จะหายไปจากหน้าจอ 
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7. เมื่ออนมุตัเิอกสารเรียบร้อยแล้ว รายการใบค าขอ จะมีสถานะ “ผา่นการตรวจสอบ Checklist” 
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บทที่ 7 การพจิารณา 

หลงัจากการตรวจประเมินฟาร์มเรียบร้อยแล้ว จะน าผลการตรวจมาพิจารณาในท่ีประชมุ กบัคณะทบทวน
รับรอง เพื่อเป็นการรับทราบ และ committee 
 
เมนผูลการพิจารณา มเีมนยูอ่ย คือ  

7.1 จดักลุม่คณะทบทวนการรับรอง 
7.2 บนัทกึผลคณะทบทวนการรับรอง 
7.3 จดักลุม่คณะพกัใช้เพิกถอน 
7.4 บนัทกึผลคณะพกัใช้เพิกถอน 
7.5 ยืนยนัผลคณะทบทวนการรับรอง 

 
แยกการท างานตามเมนยูอ่ย ดงันี ้

7.1 จัดกลุ่มคณะทบทวนการรับรอง 

 การจดักลุม่คณะทบทวนการรับรอง แบง่ออกเป็น  2 ประเภท คือ 
7.1.1 การสร้างรายการขอใบรับรอง 
7.1.2 การสร้างรายการขอยกเลกิใบรับรอง 

 
7.1.1 ขัน้ตอนการสร้างรายการขอใบรับรอง 
 

1. คลกิที่เมนหูลกั การพิจารณา --> จัดกลุ่มคณะทบทวนการรับรอง  
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2.  ปรากฎหน้าจอการจดักลุม่คณะทบทวนการรับรอง ดงัรูป 

 
 

3. สามารถค้นหาข้อมลูการประชมุได้จากเง่ือนไข  ช่ือการประชมุ และ ปีการประชมุ  โดยเลอืกระบุ

ข้อมลูที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ ม  

  
 

4. ท าการสร้างคณะทบทวนการรับรองก่อน (สร้างคณะผู้ประชมุ)  โดยกดปุ่ ม  

  
  

5. ระบขุ้อมลู ช่ือการประชมุ และ วนัท่ีประชมุ  และกดปุ่ ม  
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6. ปรากฎหน้าจอจดัใบค าขอเข้าคณะทบทวนรับรอง 
7. ระบคุณะประชมุ  โดยเลอืกบทบาทในการประชมุ  ระบช่ืุอคณะกรรมการ และ ต าแหนง่  

 กดปุ่ ม  

 

  สามารถแก้ไขข้อมลูผู้ประชมุรายนัน้ได้ โดยกดปุ่ ม    และ  

สามารถลบข้อมลูผู้ประชมุรายนัน้ได้ โดยกดปุ่ ม  
 

8. จดัใบค าขอเข้าการประชมุ โดยกดปุ่ ม   
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9. ระบบแสดงหน้าจอ จดัใบค าขอเข้าคณะทบทวนรับรอง ซึง่สามารถค้นหาข้อมลูรายการใบค าขอได้
จากเง่ือนไข หนว่ยงานตรวจประเมิน, เลขที่หนงัสอืและเลขที่ใบค าขอ และท าการกดปุ่ ม 

 

 
 

10. กดปุ่ ม   เพื่อเลอืก รายการใบค าขอ เข้าชดุในการพิจารณาประชมุ   

 
กดปุ่ ม น าเข้า จนครบ เอกสารทีต้่องการน าเข้าประชมุพิจารณา 

และสามารถน าเอกสารชดุนัน้ออกจากการเข้าประชมุ ได้โดยกดปุ่ ม  
 

11. เมื่อน าเข้าเอกสารครบแล้ว ถือวา่เสร็จสิน้การจดักลุม่คณะทบทวนการรับรอง 
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7.1.1 ขัน้ตอนการสร้างรายการขอยกเลิกใบรับรอง 
 

1. ท าตามขัน้ตอนการจดักลุม่คณะทบทวนการรับรอง  ข้อ 1- 9 

2. ที่หน้าจอ จดัใบค าขอเข้าคณะทบทวนรับรอง กดปุ่ ม   

 
3. ระบเุลขที่ใบรับรอง (Certificate No.) ที่ต้องการยกเลกิใบรับรอง และกดปุ่ ม  
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4. ระบบแสดงรายละเอียดใบรับรองที่ระบ ุ หากยืนยนัการยกเลกิใบรับรอง  กดปุ่ ม  

 
 

5. รายการใบรับรองดงักลา่วจะถกูน า เข้าชดุในการพิจารณาประชมุ  เพื่อขอยกเลกิใบรับรอง 
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7.2 บันทกึผลคณะทบทวนการรับรอง 

ขัน้ตอนการบนัทกึผลคณะทบทวนการรับรอง 
 

1. คลกิที่เมนหูลกั การพิจารณา --> บันทึกผลคณะทบทวนการรับรอง  

 
 

2. ปรากฎหน้าจอบนัทกึผลคณะทบทวนรับรอง ดงัรูป 
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3. สามารถค้นหาข้อมลูการประชมุได้จากเง่ือนไข  ช่ือการประชมุ, ปีการประชมุ, เลขทะเบียนฟาร์ม

และช่ือผู้ประกอบการ  โดยเลอืกระบขุ้อมลูที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ ม  

 

4. ที่รายการ การประชมุ กดปุ่ ม  

 
 

5. ระบบแสดงหน้าจอ บนัทกึผลคณะทบทวนรับรอง 
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6. ระบผุลการพิจารณา 

  : อนมุตัิ 

  : ไมอ่นมุตัิ 

  : ยงัไมพ่ิจารณา 
 
เมื่อระบผุลการพิจารณา ระบบแสดงส ีตามผลการพิจารณาดงันี ้
- รายการท่ี  อนมุตัิ แสดงแถบสเีขยีว 
- รายการท่ี ไมอ่นมุตัิ แสดงแถบสแีดง 
- รายการท่ี ยงัไมพ่ิจารณา แสดงแถบสเีทา 

 
 

7. หากต้องบงัคบัให้ฟาร์มนัน้ต้องท าการ ตรวจ Surveillance  ให้ท าเคร่ืองหมายถกูที่ บงัคบั SUR. 

 
 

8. ระบรุายละเอียดคณะ และรายละเอียดเลขา (ถ้ามี) จากนัน้กดปุ่ ม  
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9. กรณีที่การพิจารณายงัไมเ่สร็จสิน้ สามารถเปิดการประชมุครัง้ตอ่ไปได้ โดยกดปุ่ ม 

 
10. ระบบแสดงหน้าจอ สร้างการประชมุรอบท่ี 2  

ระบวุนัท่ี พิจารณา จากนัน้กดปุ่ ม  

 
 

11. ระบบจะท าการสร้างรอบการประชมุให้ 

 



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

7 - 11 
 

12. เมื่อบนัทกึผลการประชมุเรียบร้องแล้ว กดปุ่ ม  หากต้องการปิดการประชมุ 
13. ที่หน้าจอ บนัทกึผลคณะทบทวนรับรอง จะแสดงสถานะการประชมุ ดงันี ้

- กรณีท าการปิดการประชมุ  รายการการประชมุจะไมแ่สดงที่หน้าบนัทกึผลคณะทบทวน
รับรอง (ออกใบรับรองได้)  

- กรณียงัไมท่ าการปิดประชมุ สถานะการประชมุจะแสดง "อยูร่ะหวา่งการพิจารณา" (ออก
ใบรับรองได้) 

- กรณียงัไมไ่ด้ท าการบนัทกึผลการประชมุ  สถานะการประชมุ แสดง "รอเปิดการพิจารณา" 

 
 

** หมายเหตุ : กรณียื่นค าขอแบบกลุม่  หากท าการบนัทกึผลคณะทบทวนการรับรอง ฟาร์มในกลุม่ ไมค่รบ  
กลุม่นัน้จะไมส่ามารถออกใบรับรองได้  จนกวา่จะบนัทกึผลคณะทบทวนการรับรองครบทกุฟาร์ม 
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7.3 จัดกลุ่มคณะพักใช้เพกิถอน 

 กรณีมีเร่ืองร้องเรียนหรือผลการตรวจของพบของผู้ตรวจประเมินวา่ฟาร์มผิดปกติ ให้พกัใช้เพิกถอน จะต้องน า
เร่ืองมาพิจารณา ในที่ประชมุคณะพกัใช้เพิกถอน เพื่อเป็นข้อสรุปสดุท้ายให้มีผลกบัใบรับรองตอ่ไป 
 
ขัน้ตอนการจดักลุ่มคณะพักใช้เพิกถอน 
 

1. คลกิที่เมนหูลกั การพิจารณา --> จัดกลุ่มคณะพกัใช้เพกิถอน  

 
 

2. ปรากฎหน้าจอจดักลุม่คณะพกัใช้เพิกถอน ดงัรูป 

 
 

3. สามารถค้นหาข้อมลูการประชมุได้จากเง่ือนไข  ช่ือการประชมุ และ ปีการประชมุ  โดยเลอืกระบุ

ข้อมลูที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ ม  
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4. สร้างคณะพกัใช้เพิกถอน โดยกดปุ่ ม  
5. ปรากฎหน้าจอ สร้างคณะพกัใช้เพิกถอน 

ระบช่ืุอการประชมุ และ วนัท่ีประชมุ และกดปุ่ ม  

 
 

6. ระบ ุคณะประชมุ บทบาทในการประชมุ, ช่ือคณะกรรมการ, ต าแหนง่ จากนัน้กดปุ่ ม เพิ่มคณะ

ประชมุ  

 
 

 สามารถแก้ไขข้อมลูผู้ประชมุรายนัน้ได้ โดยกดปุ่ ม    และ สามารถลบข้อมลูผู้ประชมุรายนัน้

ได้ โดยกดปุ่ ม  
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7. กดปุ่ ม  

 
8. ระบบแสดงหน้าจอ จดัใบค าขอเข้าคณะพกัใช้เพิกถอน ซึง่สามารถค้นหารายการค าขอได้จาก

เง่ือนไข เลอืกรายการน าเข้าจาก (รายการค าขอที่รอพิจารณา, รายการใบค าขอที่ไมผ่า่นการ
พิจารณาจาก CC, รายการใบค าขอที่ไมผ่า่นข้อก าหนดจากฝ่ายตรวจประเมิน, รายการใบรับรองที่
ถกูพกัใช้) และหนว่ยงานตรวจประเมิน 

จากนัน้กดปุ่ ม  ระบบแสดงรายการใชค าขอรอจดัเข้าพจิารณา 
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9. เลอืกรายการใบค าขอ ที่ต้องการน าเข้าพิจารณา พกัใช้เพกิถอน โดยการกดปุ่ ม  
เพื่อน าเข้าคณะประชมุในการพิจารณาครัง้นี ้

 
 

10. กรณีถกูร้องเรียน และมเีหตสุมควรท่ีถกูพกัใช้เพิกถอน   

กดปุ่ ม  เพื่อน าใบรับรองเข้าคณะพกัใช้เพิกถอน 

11. ระบเุลขที่ใบรับรอง  ท่ีต้องการน าเข้าคณะพกัใช้เพกิถอน และกดปุ่ ม  
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12. ระบบแสดงรายละเอียดใบรับรองที่ระบ ุ กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการน าเข้าคณะพกัใช้เพิก
ถอน 

 
 

13. รายการใบรับรองดงักลา่วจะถกูน า เข้าชดุในการพิจารณาประชมุ  พกัใช้เพิกถอน 
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7.4 บันทกึผลคณะพกัใช้เพกิถอน 

ขัน้ตอนการบนัทกึผลคณะพกัใช้เพิกถอน 
 

1. คลกิที่เมนหูลกั การพิจารณา --> บันทึกผลคณะพักใช้เพกิถอน  

 
 

2. ปรากฎหน้าจอ บนัทกึผลคณะพกัใช้เพิกถอน ดงัรูป 

 
 

3. สามารถค้นหาข้อมลูการประชมุได้จากเง่ือนไข  ช่ือการประชมุ และ ปีการประชมุ  โดยเลอืกระบุ

ข้อมลูที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ ม  
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4. กดปุ่ ม  เพื่อบนัทกึผลคณะพกัใช้เพิกถอน   
5. แสดงหน้าจอบนัทกึผลคณะพกัใช้เพิกถอน 

 
 

6. เลอืกผลการพิจารณา โดยกดปุ่ ม    
 

   : ไมม่ีมลู/ยกเลกิการพกัใช้ 

   : เพิกถอน 

  : พกัใช้ 

   : ยงัไมพ่ิจารณา 
 

เมื่อระบผุลการพิจารณา ระบบแสดงส ีตามผลการพิจารณาดงันี ้
- รายการท่ี  ไมม่ีมลู/ยกเลกิการพกัใช้ แสดงแถบสเีขยีว 
- รายการท่ี เพิกถอน ระบบแสดงข้อความ แจ้งเตือน ยืนยนัการ เพิกถอน เมื่อกดปุ่ ม ตกลง 

แสดงแถบสแีดง 
- รายการท่ี พกัใช้ ระบบแสดงข้อความ แจ้งเตือน ยืนยนัการ พกัใช้ เมื่อกดปุ่ ม ตกลง แสดง

แถบสส้ีม 
- รายการท่ี ยงัไมพ่ิจารณา แสดงแถบสเีทา 
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7. เมื่อระบผุลการพิจารณา พกัใช้/เพิกถอน/ยกเลกิการพกัใช้ ระบบจะแสดงปุ่ ม  

กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัผลการพิจารณา 
- ยืนยนัรายการท่ี  ไมม่ีมลู/ยกเลกิการพกัใช้ 
- ยืนยนัรายการท่ี เพกิถอน  
- ยืนยนัรายการท่ี พกัใช้  

8. กรณี ระบรุายละเอียดคณะ จากนัน้กดปุ่ ม  
9. กรณีที่การพิจารณายงัไมเ่สร็จสิน้ สามารถเปิดการประชมุครัง้ตอ่ไปได้ โดยกดปุ่ ม 

 
10. ระบบแสดงหน้าจอ สร้างการประชมุรอบท่ี 2  

ระบวุนัท่ี พิจารณา จากนัน้กดปุ่ ม  
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11. ระบบจะท าการสร้างรอบการประชมุให้ 

 
  

12. เมื่อบนัทกึผลการประชมุเรียบร้องแล้ว กดปุ่ ม  หากต้องการปิดการประชมุ 
13. ทีห่น้าจอ บนัทกึผลคณะพกัใช้เพกิถอน จะแสดงสถานะการประชมุ ดงันี ้

- กรณีท าการปิดการประชมุ  รายการการประชมุจะไมแ่สดงที่หน้าบนัทกึผลคณะทบทวน
รับรอง  

- กรณียงัไมท่ าการปิดประชมุ สถานะการประชมุจะแสดง "อยูร่ะหวา่งการพิจารณา"  
- กรณียงัไมไ่ด้ท าการบนัทกึผลการประชมุ  สถานะการประชมุ แสดง "รอเปิดการพิจารณา" 
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7.5 ยืนยนัผลคณะทบทวนการรับรอง 

ขัน้ตอนการยนืยนัผลคณะทบทวนการรับรอง 
 

1. คลกิที่เมนหูลกั การพิจารณา --> ยนืยนัผลคณะทบทวนการรับรอง  

 
 

2. ปรากฎหน้าจอ ยืนยนัผลคณะทบทวนรับรอง ดงัรูป 
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3. ที่รายการการประชมุ กดปุ่ ม  
ปรากฎหน้าจอ ยืนยนัผลคณะทบทวนรับรอง  
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4. สามารถดขู้อมลูใบค าขอ โดยการ กดปุ่ ม  
ปรากฎหน้าจอ ข้อมลูใบค าขอ 

 

5. ยืนยนัผลการพิจารณา โดยการกดปุ่ ม  ยืนยนัการรับรอง 
ปรากฎหน้าจอ รายละเอียดใบรับรอง  
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กรณี ยื่นขอรับรองเกษตรอนิทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน จะปรากฎหน้าจอ รายละเอยีดใบรับรองระยะ
ปรับเปลีย่น ดงัรูป 

- ระบอุายกุารรับรองระยะปรับเปลีย่น 6 เดือน/ 12 เดือน 
- กรณีเปลีย่นแปลง วนัท่ี การออกใบรับรับรอง (ออกให้ ณ วนัท่ี) ระบบจะค าณวน วนัท่ี

หมดอายใุห้อตัโนมตัิ 

 
 

กรณี ยื่นขอรับรองมาตรฐาน จะปรากฎหน้าจอ รายละเอยีดใบรับรอง ดงัรูป 
- กรณีเปลีย่นแปลง วนัท่ี การออกใบรับรับรอง (ออกให้ ณ วนัท่ี) ระบบจะค าณวน วนัท่ี

หมดอายใุห้อตัโนมตัิ 
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6. เมื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบรับรอง เรียบร้อย ให้กดปุ่ ม  
7. หลงัจากยืนยนัผลการพิจารณา อนมุตัิออกใบรับรองเรียบร้อย แล้ว ปุ่ ม ยืนยนัผลการพิจารณาจะ

หายไปจากหน้าจอ 

 
8. กรณียืนยนัผลการพิจารณา ไมอ่นมุตัิออกใบรับรอง ให้กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัผลการพิจารณา  

หลงัจากยืนยนัผลการพิจารณา แล้ว ปุ่ ม ยืนยนัผลการพิจารณา จะหายไปจากหน้าจอ 
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บทที่ 8 ใบรับรอง 

 
 หลงัจาก คณะที่ประชมุ ท าการพิจารณาเสร็จสิน้ ทางกมป.ฝ่ายออกใบรับรอง ท าการตรวจสอบรายการ และ
ออกใบรับรองผา่นระบบ 
 
เมนผูลการพิจารณา มเีมนยูอ่ย คือ  

8.1 ออกใบรับรองแบบเดี่ยว 
8.2 ออกใบรับรองแบบกลุม่ 
8.3 สร้างการตรวจติดตาม 

  
แยกการท างานตามเมนยูอ่ย ดงันี ้
 

8.1 ออกใบรับรองแบบเด่ียว 

 

ขัน้ตอนการออกใบรับรองแบบเดี่ยว 
 

1. คลกิที่เมนหูลกั ใบรับรอง --> ออกใบรับรองแบบเดี่ยว  

 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

8 - 2 
 

 
2. ปรากฎหน้าออกใบรับรองแบบเดีย่ว ดงัรูป 

 
 
3. สามารถค้นหาใบรับรองได้จากเง่ือนไข  ตา่งๆ ดงัรูป 
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4. เมื่อพบข้อมลูใบรับรองที่ค้นหาแล้ว กดปุ่ ม    
ปรากฎหน้าจอ ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
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5. ระบช่ืุอผู้ลงนาม ต าแหนง่ผู้ลงนาม  
เลอืกรูปแบบการแสดงเคร่ืองหมาย  

จากนัน้กดปุ่ ม  
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6. เมื่อท าการบนัทกึช่ือผู้ลงนาม และรูปแบบส าหรับออกใบรับรองแล้ว ระบบแสดงปุ่ ม ส าหรับออก
ใบรับรองภาษาไทย และใบรับรองภาษาองักฤษ 
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7. กดปุ่ ม  เพื่อพิมพ์ใบรับรอง (ภาษาไทย)    
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8. กดปุ่ ม เพื่อพิมพ์ใบรับรอง (ภาษาองักฤษ) 
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9. สามารถดรูายละเอียดใบค าขอ ได้โดยกดปุ่ ม   
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10. สามารถดขู้อมลูผลการตรวจสอบได้ โดยกดปุ่ ม   
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11. สามารถน าเข้าข้อมลูฟาร์ม โดยกดปุ่ ม   

 
  

- หากต้องการข้อมลูที่ได้จากใบค าขอ  ให้กดปุ่ ม  ที่ใบค าขอ  

จากนัน้กดปุ่ ม  

- หากต้องการข้อมลูที่ได้จากข้อมลูผลการตรวจ กดปุ่ ม   ที่ข้อมลูผลการตรวจ  

จากนัน้กดปุ่ ม  
- หากต้องการแก้ไขข้อมลูฟาร์ม  สามารถแก้ไขได้ที่ ข้อมลูฟาร์มปัจจบุนั และกดปุ่ ม  

จากนัน้กดปุ่ ม  

12. สามารถน าเอกสารเข้า DocuShare  โดยกดปุ่ ม  
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8.2 ออกใบรับรองแบบกลุ่ม 

ขัน้ตอนการออกใบรับรองแบบกลุ่ม 
 

1. คลกิที่เมนหูลกั ใบรับรอง --> ออกใบรับรองแบบกลุ่ม  

 
 

2. ปรากฎหน้าออกใบรับรองแบบกลุม่  
โดย สามารถค้นหาใบรับรองได้จากเง่ือนไข  ตา่งๆ ดงัรูป 
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3. เมื่อพบข้อมลูใบรับรองที่ค้นหาแล้ว กดปุ่ ม    
ปรากฎหน้าจอ ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
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4. ระบช่ืุอผู้ลงนาม ต าแหนง่ผู้ลงนาม  
เลอืกรูปแบบการแสดงเคร่ืองหมาย  

จากนัน้กดปุ่ ม  
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5. เมื่อท าการบนัทกึช่ือผู้ลงนาม และรูปแบบส าหรับออกใบรับรองแล้ว ระบบแสดงปุ่ ม ส าหรับออก
ใบรับรองภาษาไทย และใบรับรองภาษาองักฤษ 
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6. กดปุ่ ม  เพื่อพิมพ์ใบรับรอง (ภาษาไทย)    
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ด้านหลงั ใบรับรองแบบกลุม่ 
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7. กดปุ่ ม เพื่อพิมพ์ใบรับรอง (ภาษาองักฤษ) 
      

8. สามารถดรูายละเอียดใบค าขอ ได้โดยกดปุ่ ม   

 
 

9. สามารถน าเข้าข้อมลูฟาร์ม โดยกดปุ่ ม   โดยน าเข้าทีละฟาร์ม 
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- หากต้องการข้อมลูที่ได้จากใบค าขอ  ให้กดปุ่ ม  ที่ใบค าขอ  

จากนัน้กดปุ่ ม  

- หากต้องการข้อมลูที่ได้จากข้อมลูผลการตรวจ กดปุ่ ม   ที่ข้อมลูผลการตรวจ  

จากนัน้กดปุ่ ม  
- หากต้องการแก้ไขข้อมลูฟาร์ม  สามารถแก้ไขได้ที่ ข้อมลูฟาร์มปัจจบุนั และกดปุ่ ม  

จากนัน้กดปุ่ ม  
 

10. สามารถน าเอกสารเข้า DocuShare  โดยกดปุ่ ม  
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8.3 สร้างการตรวจตดิตาม 

เป็นการเข้าตรวจฟาร์มที่ผา่นการรับรองแล้ว ตามชว่งเวลา หรือตามก าหนด ของแตล่ะมาตรฐาน โดยผา่น
ขัน้ตอนการตรวจประเมิน เหมือนใบค าขอปกต ิ
 
การตรวจตดิตามแบง่การตรวจเป็น 2 ประเภท คือ 

8.3.1 เจ้าหน้าที่สร้างการตรวจตดิตาม 
 เป็นการ สร้างการตรวจติดตาม แบบเร่งดว่น  เนื่องจากอาจจมีการร้องเรียน หรือ มีเหตใุห้ต้องมีการ

ตรวจติดตาม โดยไมต้่องรอถงึก าหนดการตรวจติดตาม (ก าหนดการตรวจติดตาม คือ 1 ปี หลงัจาก
ได้รับใบรับรอง) 

8.3.2 ระบบสร้างการตรวจตดิตามอตัโนมตัิ 
 ระบบจะท าการสร้างข้อมลูการตรวจตดิตามให้อตัโนมตัิ เมื่อถึงก าหนดที่ต้องตรวจติดตาม คือ 1 ปี

หลงัจากได้รับใบรับรอง โดยข้อมลูการตรวจติดตามจะแสดงที่ ขัน้ตอน สร้างแผนการตรวจประเมิน 
เพื่อรอให้ผู้ รับผิดชอบท าการวางแผนเข้าตรวจประเมิน ซึง่รหสัค าขอจะแสดงเป็น SV-xxxx-xxxxx-
xx-xx 

 

8.3.1 เจ้าหน้าที่สร้างการตรวจตดิตาม 

 

ขัน้ตอนการสร้างการตรวจติดตาม 
 

1. คลกิที่เมนหูลกั ใบรับรอง --> สร้างการตรวจตดิตาม  
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2.  ปรากฎหน้าสร้างการตรวจติดตาม ดงัรูป 

 
 

3. สามารถค้นหาข้อมลู ใบรับรอง ได้จากเง่ือนไข ดงัรูป 

 
 

4.  เมื่อพบใบรับรองที่ต้องการท า Surveilence  แล้ว กดปุ่ ม  
ปรากฎหน้าจอ รายละเอียดรายการ Surveilence โดยจะพบรายการ Surveilence ซึง่ระบบสร้างให้
อตัโนมตัิ ซึง่เป็นวนัท่ีมีผลเร่ิม Surveilence ตามก าหนดระยะเวลา (1 ปี) 
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5. หากต้องการสร้าง Surveilence  เอง   กดปุ่ ม  เพื่อท าการสร้าง
รายการ  Surveilence 
ปรากฎหน้าจอ เพิม่รายการ Surveilence 

6. ระบวุนัท่ีต้องการ Surveilence, เลอืกหนว่ยตรวจประเมิน, ระบหุมายเหต ุจากนัน้กดปุ่ ม  

 
 

7.  ปรากฏรายการ Surveilence ที่ท าการสร้าง ดงัรูป 

 
  

สามารถลบรายการ Surveilence  ได้ โดยกดปุ่ ม   

กรณีต้องการแก้ไข เปลีย่นแปลงหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ตรวจประเมิน  กดปุ่ ม  
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ปรากฎหน้าจอ เปลีย่นแปลงหนว่ยงานตรวจประเมิน ให้ท าการระบขุ้อมลูจงัหวดั และจะปรากฏ
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ให้เลอืก จากนัน้กดปุ่ ม บนัทกึ 

 
  

หมายเหตุ : ท าการวางแผนการเข้าตรวจ โดยดตูามขัน้ตอน "แผนการตรวจประเมิน" (และท าตาม
ขัน้ตอนการขอใบรับรองปกติ จนจบกระบวนการ แตจ่ะไมไ่ด้ใบรับรองใหม ่ใช้ใบรับรองเดมิ) 
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8.3.2 ระบบสร้างการตรวจตดิตามอัตโนมัต ิ

 
ระบบสร้างการตรวจตดิตามอตัโนมตัิ  
 

1. ที่เมน ูสร้างการตรวจตดิตาม เมือ่คลกิที่ ที่ข้อมลูฟาร์มนัน้ๆ  จะปรากฎข้อมลู Surveilence ที่ระบบ
สร้างให้ แสดงอยู่ (ระบบสร้าง Surveilence ตามก าหนดระยะเวลาให้ (1 ปี) 

 
 

หรือ  คลกิที่เมนหูลกั แผนการตรวจประเมิน  --> สร้างแผนการตรวจประเมินแบบกลุม่  หรือ สร้างแผนการ
ประเมินแบบเดี่ยว  ก็จะปรากฎรายการ Surveilence  แสดงอยู ่เช่นกนั 
  

2. รายการ การตรวจตดิตามที่สร้างโดยระบบอตัโนมตัิ เมือ่ถึงก าหนดระยะเวลาที่ต้องท าการตรวจ จะ
แสดงที่ ขัน้ตอน "สร้างแผนการตรวจประเมินภายใน หรือ สร้างแผนการตรวจประเมินแบบเดีย่ว"  ตามประเภทค าขอ   
(และท าตามขัน้ตอน การขอใบรับรองปกติ จนจบกระบวนการ แตจ่ะไมไ่ด้ใบรับรองใหม ่ใช้ใบรับรองเดมิ) 
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บทที่ 9 รายงานระบบ 

เมนรูายงานระบบ แสดง รายงานของระบบ ทัง้หมด ดงันี ้
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9.1 รายงานผลการพจิารณาคณะทบทวน 

เป็นรายงานแสดงข้อมลูผลการพิจารณาจากคณะทบทวน แสดงจ านวนครัง้ที่ประชมุ และจ านวนใบค าขอที่
พิจารณา (แยกเป็นจ านวนที่ผา่น, ไมผ่า่น, ยงัไมพ่ิจารณา) แสดงรายช่ือคณะผู้พิจารณาส าหรับแตล่ะครัง้การประชมุ 
 
ขัน้ตอนการแสดงรายงานผลการพิจารณาคณะทบทวน 
 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานผลการพิจารณาคณะทบทวน 
2. ปรากฎหน้าจอ รายงานผลการพิจารณาคณะทบทวน 

 

3.  เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   และ   กดปุ่ ม   
หากไมเ่ลอืกเง่ือนไข จะแสดงข้อมลูทัง้หมดในระบบ 
หากเลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน  ระบบจะแสดงรายงานตามเง่ือนไขที่เลอืก  
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4.  กดปุ่ ม  เพื่อดรูายช่ือคณะผู้พิจารณา  
 

 
 

5. หากไมเ่ลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน ระบบจะแสดงข้อมลูทัง้หมดที่ถกูจดัเก็บในระบบ  โดยแสดง
แยกตาม ช่ือการประชมุ 
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9.2 รายงานการวางแผน 

เป็นรายงานแสดงข้อมลูการวางแผนตรวจประเมิน 
 
ขัน้ตอนการแสดงรายงานการวางแผน 
 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานการวางแผน 
2. ปรากฎหน้าจอ รายงานการวางแผน 

 

3.  เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   และ   กดปุ่ ม  ระบบจะแสดงรายงานตาม

เง่ือนไขที่เลอืก  

 
 

4. หากไมเ่ลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน ระบบจะแสดงข้อมลูทัง้หมดที่ถกูจดัเก็บในระบบ  โดยแสดง
แยกตาม เดือนที่วางแผน และ หนว่ยงานท่ีวางแผน 
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9.3 รายงานรายช่ือผู้ได้รับการรับรอง 

เป็นรายงานแสดงข้อมลูผู้ได้รับการรับรอง  
 

ขัน้ตอนการแสดงรายงานผู้ได้รับการรับรอง 
1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง 
2. ปรากฎหน้าจอ รายงานผู้ได้รับการรับรอง  

 

 
 

3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน    

- หากต้องการแสดงรายงานเป็น PDF   กดปุ่ ม  

- หากต้องการแสดงรายงานเป็น Excel  กดปุ่ ม   
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4. หากไมเ่ลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน ระบบจะแสดงข้อมลูทัง้หมดที่ถกูจดัเก็บในระบบ  โดยแสดง
แยกตาม ปีที่ได้การรับรอง และ มาตรฐาน 
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9.4 รายงานทะเบียนการรับค าขอ 

เป็นรายงานแสดงข้อมลูใบค าขอที่ขอรับการรับรอง 
 
ขัน้ตอนการแสดงรายงานทะเบียนการรับค าขอ 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานทะเบียนการรับค าขอ 
2. ปรากฎหน้าจอ รายงานทะเบยีนการรับค าขอ 

 
 

3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   และ   กดปุ่ ม Export To Excel ระบบจะแสดงรายงานตามเง่ือนไข
ที่เลอืก  

 
 

4. หากไมเ่ลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน ระบบจะแสดงข้อมลูทัง้หมดที่ถกูจดัเก็บในระบบ   
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9.5 รายงานรายชื่อเกษตรกรที่เข้าคณะทบทวนฯ  

เป็นรายงานแสดงข้อมลูเกษตรกรท่ีเข้าคณะทบทวน ฯ (รายช่ือเกษตรกรที่ได้น าเข้าที่ประชมุ) 
ขัน้ตอนการแสดงรายงานเกษตรกรที่เข้าคณะทบทวนฯ 
 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานรายชื่อเกษตรกรที่เข้าคณะทบทวนฯ 

2. ปรากฎหน้าจอ รายงานรายงานรายช่ือเกษตรกรที่เข้าคณะทบทวนฯ 

 

3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   และ   กดปุ่ ม   
4. หากเลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน  ระบบจะแสดงรายงานตามเง่ือนไขที่เลอืก  และแสดงแยกตาม

การประชมุ และวนัท่ีเข้าประชมุ 

 
 

5. หากไมเ่ลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน ระบบจะแสดงข้อมลูทัง้หมดที่ถกูจดัเก็บในระบบ  โดยแสดง
แยกตาม การประชมุ และวนัท่ีเข้าประชมุ 

 
  



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

9 - 9 
 

9.6 รายงานผลการรับรองฟาร์ม ปีงบประมาณ 

 เป็นรายงานแสดงข้อมลูผลการรับรองฟาร์ม แยกตามปีงบประมาณ 
 
ขัน้ตอนการแสดงรายงานผลการรับรองฟาร์ม ปีงบประมาณ 
 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานผลการรับรองฟาร์ม ปีงบประมาณ 
2. ปรากฎหน้าจอ รายงานผลการรับรองฟาร์ม ปีงบประมาณ 

 

3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   และ   กดปุ่ ม  (หากไมเ่ลอืกเง่ือนไข จะแสดง
ข้อมลูทัง้หมดในระบบ) 
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4. หากเลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน  ระบบจะแสดงรายงานตามเง่ือนไขที่เลอืก ตามปีงบประมาณ 

 
 

5. หากไมเ่ลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน ระบบจะแสดงข้อมลูทัง้หมดที่ถกูจดัเก็บในระบบ  โดยแสดง
แยกตาม ปีงบประมาณ 
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9.7 รายงานสรุปงานขององค์กร 

เป็นรายงานแสดงข้อมลูสรุปงานของแตล่ะหนว่ยงาน 
 
ขัน้ตอนการแสดงรายงานสรุปงานขององค์กร 

 
1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานสรุปงานขององค์กร 
2. ปรากฎหน้าจอ รายงานสรุปงานขององค์กร  

 

3.  เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   และ   กดปุ่ ม  (หากไมเ่ลอืกเง่ือนไข จะแสดง
ข้อมลูทัง้หมดในระบบ) 

 
 

4. หากเลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน  ระบบจะแสดงรายงานตามเง่ือนไขที่เลอืก  
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5. หากไมเ่ลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน ระบบจะแสดงข้อมลูทัง้หมดที่ถกูจดัเก็บในระบบ  โดยแสดง
แยกตาม เดือน และ ปี การท างาน 
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9.8 รายงานสรุปผู้ตรวจประเมิน 

เป็นรายงานแสดงข้อมลูผู้ตรวจประเมิน  
 
ขัน้ตอนการแสดงรายงานสรุปผู้ตรวจประเมิน 
 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานสรุปผู้ตรวจประเมิน 
2. ปรากฎหน้าจอ รายงานสรุปผู้ตรวจประเมิน 

 

3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   และ   กดปุ่ ม  (หากไมเ่ลอืกเง่ือนไข จะแสดง
ข้อมลูทัง้หมดในระบบ) 

 
4. หากเลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน  ระบบจะแสดงรายงานตามเง่ือนไขที่เลอืก  
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5. หากไมเ่ลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน ระบบจะแสดงข้อมลูทัง้หมดที่ถกูจดัเก็บในระบบ   
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9.9 รายงานสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน 

เป็นรายงานแสดงข้อมลูสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน 
 
ขัน้ตอนการแสดงรายงานสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน 
 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน 
2. ปรากฎหน้าจอ รายงานสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน 

 

3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   และ   กดปุ่ ม  (หากไมเ่ลอืกเง่ือนไข จะแสดง
ข้อมลูทัง้หมดในระบบ) 

 
4. หากเลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน  ระบบจะแสดงรายงานตามเง่ือนไขที่เลอืก  
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5. หากไมเ่ลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน ระบบจะแสดงข้อมลูทัง้หมดที่ถกูจดัเก็บในระบบ   
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ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

9 - 17 
 

9.10 รายงานการด าเนินงาน แยกตามจังหวัด 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานการด าเนินงาน แยกตามจังหวัด 

2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้ประเภทใบค าขอ มาตรฐาน ชนิดสตัว์น า้ ประเภท
กิจกรรม 

3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   และ   กดปุ่ ม แสดงรายงาน Excel 
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9.11 รายงานการพบสารตกค้าง แต่ไม่เกนิค่ามาตรฐาน 

รายงานสรุปจ านวนฟาร์มที่พบสาร แตไ่มเ่กินคา่มาตรฐาน พร้อมรายการฟาร์ม วนัท่ีเข้าตรวจ จ านวนสาร 
แยกตามจงัหวดั ในรูปแบบ Excel (รายการท่ี Success และ Active) 

 
1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานการพบสารตกค้าง 
2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้สารตกค้าง ช่วงวนัท่ีเข้าตรวจ 
3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   และ   กดปุ่ ม รายงานการพบสาร แตไ่มเ่กินคา่มาตรฐาน [Excel] 

 
Sheet  1 แสดงจ านวนสรุปการพบสาร แยกตามจงัหวดั 

 
 

Sheet  2 แสดงรายงานฟาร์มทีต่รวจพบสาร 
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9.12 รายงานการพบสารตกค้าง เกนิค่ามาตรฐาน 

รายงานสรุปจ านวนฟาร์มที่พบสาร เกินคา่มาตรฐาน พร้อมรายการฟาร์ม วนัท่ีเข้าตรวจ จ านวนสาร แยก
ตามจงัหวดั ในรูปแบบ Excel (รายการท่ี Reject) 

 
1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานการพบสารตกค้าง  

2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้สารตกค้าง ช่วงวนัท่ีเข้าตรวจ 
3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   และ   กดปุ่ ม รายงานการพบสาร เกินคา่มาตรฐาน [Excel] 

 

Sheet  1 แสดงจ านวนสรุปการพบสาร แยกตามจงัหวดั 

 
 

Sheet  2 แสดงรายงานฟาร์มทีต่รวจพบสาร 
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9.13 รายงานตดิตามผลค้างพจิารณา 

แสดงจ านวนรายการท่ียงัไมพ่จิารณา พร้อมรายการในรูปแบบ Excel  
 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานติดตามผลค้างพจิารณา 

2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้ช่วงวนัท่ีเข้าตรวจ 
3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   และ   กดปุ่ ม แสดงรายงาน [Excel] 
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9.14 รายงานสรุปผลการทวนสอบใหม่แต่ยังไม่วางแผน 

แสดงจ านวนสรุปผลการทวนสอบแล้วแตย่งัไมว่างแผน พร้อมแสดงรายการแยกตามจงัหวดั หนว่ยงาน 
 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานสรุปผลการทวนสอบใหม่แต่ยงัไม่วางแผน 

2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้จงัหวดั มาตรฐาน ประเภทสถานะประกอบการ ประเภท
ใบค าขอ และวนัท่ีทวนสอบ 

 
 

3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน    
กรณีต้องการรายงานรูปแบบ PDF  กดปุ่ ม Export to PDF  
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กรณีต้องการรายงานรูปแบบ Excel  กดปุ่ ม Export to Excel 

 
 

กรณีต้องการข้อมลูสรุปจ านวนค าขอทวนสอบแตย่งัไมว่างแผน โดยรายการใบค าขอ 
 

4. ค้นหาด้วยเง่ือนไขเพิ่มเตมิ แสดงรายการใบค าขอ คลกิหน้าข้อความแสดงรายการใบค าขอ 
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5. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน    
กรณีต้องการรายงานรูปแบบ PDF  กดปุ่ ม Export to PDF  
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กรณีต้องการรายงานรูปแบบ Excel  กดปุ่ ม Export to Excel 
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9.15 รายงานสรุปผลการวางแผน 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานสรุปผลการวางแผน 

2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้ช่วงวนัท่ีวางแผน หนว่ยตรวจประเมิน (สามารถเลอืก
หนว่ยตรวจประเมินได้หลายหนว่ย) 

 
 

3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   กดปุ่ ม แสดงรายงาน [Excel]   
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9.16 รายงานผลการตรวจสอบแบบประเมิน 

รายงานสรุปจ านวนงานของฝ่ายตรวจประเมิน แยกตามหนว่ยตรวจประเมิน 
 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานผลการตรวจสอบแบบประเมิน 
2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้วนัท่ีตรวจประเมิน 

 
 

3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   กดปุ่ ม แสดงรายงาน [Excel]   
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9.17 รายงานตรวจสอบสถานะรายการไม่จัดชุดหนังสือ 

แสดงรายการท่ีบนัทกึผลตรวจประเมินแล้ว แตย่งัไมจ่ดัชดุหนงัสอืเพื่อสง่มาตรวจที่ กมป. 
 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานตรวจสอบสถานะรายการไม่จัดชุดหนังสอื 

2. สามารถค้นหารายงานโดย กดปุ่ ม แสดงรายงาน [Excel]   
Sheet 1 แสดงจ านวนสรุป 
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Sheet 2 แสดงรายการใบค าขอทีย่งัไมจ่ดัชดุ 
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9.18 รายงานผลการออกใบรับรอง 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานผลการออกใบรับรอง 

2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้วนัท่ีพิจารณา 

 
 

3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   กดปุ่ ม แสดงรายงาน [Excel]   
Sheet 1 แสดงจ านวนสรุป 

 
 

Sheet 2 แสดงรายการผลการออกใบรับรอง 
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9.19 รายงานใบรับรองที่ยงัไม่หมดอายุ 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานใบรับรองที่ยงัไม่หมดอาย ุ

2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้วนัท่ีหมดอาย ุ

 
 

3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   กดปุ่ ม แสดงรายงาน [Excel]   
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9.20 รายงานสรุปจ านวนน าเข้าที่ประชุมคณะทบทวนรับรอง 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานสรุปจ านวนน าเข้าที่ประชุมคณะทบทวนรับรอง 

2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้วนัท่ีพิจารณา ประเภทใบค าขอ มาตรฐาน ชนดิสตัว์น า้ 
ประเภทกิจกรรม 

 
3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   กดปุ่ ม แสดงรายงาน [Excel]   

Sheet 1 แสดงจ านวนสรุป 

 
Sheet 2 แสดงรายการรายละเอยีดใบค าขอ 
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9.21 รายงานการยกเลิกใบค าขอ 

แสดงข้อมลูรายละเอียดใบค าขอ วนัท่ียกเลกิ พร้อมเหตผุลที่ยกเลกิ 
 
1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานการยกเลกิใบค าขอ 
2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้วนัท่ียกเลกิค าขอ เลขที่ใบค าขอ ทะเบียนฟาร์ม ช่ือ

เกษตรกร 
 

3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   กดปุ่ ม แสดงรายงาน [Excel]   
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9.22 รายงานสรุปผลการออกใบรับรอง แยกตามจังหวัด 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานสรุปผลการออกใบรับรอง แยกตามจังหวดั 
2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้หนว่ยตรวจประเมิน วนัท่ีออกใบรับรอง 
3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   กดปุ่ ม แสดงรายงาน [Excel]   
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9.23 รายงานสรุปผลการรับค าขอ  

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานสรุปการรับค าขอ 
2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้หนว่ยตรวจประเมิน วนัท่ีรับค าขอ 

 
3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   กดปุ่ ม Export To Excel   
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9.24 รายงานสรุปผลการรับค าขอ แยกตามจังหวัด 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานสรุปผลการรับค าขอ แยกตามจังหวดั 
2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้หนว่ยตรวจประเมิน วนัท่ีรับค าขอ 

 
3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   กดปุ่ ม Export To Excel  
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9.25 รายงานสรุปผลส่งแบบประเมิน 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานสรุปผลส่งแบบประเมิน 
2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้หนว่ยตรวจประเมิน วนัท่ีจดัชดุหนงัสอื 

 
3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   กดปุ่ ม แสดงรายงาน [Excel]   
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9.26 รายงานสรุปผลค าขอผ่านการทวนสอบ 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานสรุปผลค าขอผ่านการทวนสอบ 
2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้หนว่ยตรวจประเมิน วนัท่ีทวนสอบ 

 
3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   กดปุ่ ม แสดงรายงาน [Excel]   
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9.27 รายงานสรุปผลจ านวนอนุมัตแิผนเข้าตรวจ 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานสรุปผลจ านวนอนุมตัิแผนเข้าตรวจ 
2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้หนว่ยตรวจประเมิน วนัท่ีสร้างแผน 

 
 

3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   กดปุ่ ม แสดงรายงาน [Excel]   
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9.28 รายงานสรุปจ านวนผู้ตรวจประเมิน มาตรฐานและสิทธ์ิการเข้าตรวจ 

1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานสรุปจ านวนผู้ตรวจประเมิน มาตรฐานและสทิธ์ิการ
เข้าตรวจ 

2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขหนว่ยตรวจประเมิน 
3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   กดปุ่ ม แสดงรายงาน [Excel]   

 
 

9.29 รายงานแสดงรายช่ือผู้ตรวจประเมิน  

แสดงข้อมลูรายช่ือผู้ตรวจประเมนิ แยกตามจงัหวดั หนว่ยงาน และมาตรฐาน 
 
1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานแสดงรายชื่อผู้ตรวจประเมิน 
2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขดงันี ้หนว่ยตรวจประเมิน และมาตรฐาน 
3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   กดปุ่ ม แสดงรายงาน [Excel]   

 

 
 



คูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
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9.30 รายงานสรุปจ านวนเกษตรกรเข้าใช้งานระบบ  

แสดงจ านวนเกษตรกรที่เข้าใช้งานระบบ จากชว่งวนัท่ีเข้าใช้งานระบบ 
 
1. เข้าเมนหูลกั  รายงานระบบ -->  รายงานสรุปจ านวนเกษตรกรเข้าใช้งานระบบ 
2. สามารถค้นหารายงานได้ตามเง่ือนไขวนัท่ีเข้าใช้งานระบบ 
3. เลอืกเง่ือนไขการแสดงรายงาน   กดปุ่ ม แสดงรายงาน [Excel]   

ระบบแสดงจ านวนผู้ใช้งานระบบ ตามชว่งวนัท่ีเข้าใช้งาน 
 
 
 

 
 


