
แบบประเมินฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําจืด

ช่ือฟารม...................................................
ช่ือเจาของฟารม.......................................................
ท่ีตั้งฟารม.......................................................
พิกัดฟารม GPS..........................................
เลขทะเบียนฟารม .....................................................
เวลาประชุมเปด.........................................

ประเภทการตรวจประเมิน   ตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
ขอมูลพ้ืนฐาน:  โรงเพาะฟกและอนุบาลลูกพันธุ
ชนิดสัตวนํ้า............................................……
กําลังผลผลิตจํานวน.....................................
มีบอซีเมนตขนาด..................ตัน จํานวน

 ขนาด..................ตัน จํานวน
มีบอดิน      ขนาด..............….ไร  จํานวน

ขนาด..............….ไร  จํานวน
ถังไฟเบอรกลาสขนาด………..ตัน จํานวน

ขนาด……..……..ตัน จํานวน…….....
มีบอดินพักนํ้าจืด...........ไร  มีบอดนิพักนํ้าท้ิง

ขอกําหนด
ผลการตรวจ

C NC

1.สถานท่ี

1.1 มีการข้ึนทะเบียนฟารม
อยางถูกตอง
(ขอตองปฏิบัติ)

1.2  ใกลแหลงนํ้าสะอาด หางจากแหลงกําเนิดมลพิษ และมีระบบถายเทนํ้าท่ีดี

1.2.1 แหลงนํ้าท่ีใชมี
คุณภาพนํ้าเหมาะสมตอการ
เลี้ยงสตัวนํ้า และมีปรมิาณ
นํ้าเพียงพอ
(ขอแนะนํา)

1.2.2 อยูหางจาก
แหลงกําเนิดมลพิษ 
(ขอแนะนํา)

1.2.3 มีระบบการ
ถายเทนํ้าท่ีดีของฟารม
(ขอแนะนํา)
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แบบประเมินฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําจืด ตามมาตรฐาน

.............................................. ช่ือผูใหขอมูล..........................................................
............................................... ตําแหนง.............................................

............................................... ช่ือหัวหนาผูตรวจประเมิน.........................................
............................................................................... เลขประจําตัวหัวหนาผูตรวจประเมิน

............................................ วัน เดือน ป ท่ีตรวจประเมิน........................
.................................................. เวลาประชุมปด................................

ตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง  ตรวจติดตามผล
โรงเพาะฟกและอนุบาลลูกพันธุ  โรงเพาะฟกลูกพันธุ 

…………..…….ขนาดพ้ืนท่ีฟารม...............................(ไร/ตรม.) พ้ืนท่ีเลี้ยง
.....................................ตัว/ครอป

จํานวน...............บอ : ขนาด...............ตัน จํานวน….............บอ 
จํานวน...............บอ : ขนาด...............ตัน จํานวน….............บอ 
จํานวน…......….บอ : ขนาด….......….ไร จํานวน............….บอ 
จํานวน…......….บอ : ขนาด….......….ไร จํานวน............….บอ 

ตัน จํานวน…….....ใบ  : ขนาด………....ตัน จํานวน………..ใบ  : ขนาด
…….....ใบ  : ขนาด……….....ตัน จํานวน………..ใบ  : ขนาด

ไร  มีบอดนิพักนํ้าท้ิง..…….....ไร  มีบอซเีมนตพักนํ้าจืด..........…......ตัน มีบอซีเมนตพักนํ้าเค็ม

ผลการตรวจ
ผลการตรวจประเมิน

1. ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตอกรมประมง
[ ] ไมมี     [ ] มีและไมหมดอายุ  [ ] มีและหมดอายุ
หนังสือรับรอง เลขท่ี............................ออกโดย…………………..

2. เอกสารหลักฐาน.......................................................................................................................

หางจากแหลงกําเนิดมลพิษ และมีระบบถายเทนํ้าท่ีดี

1. แหลงนํ้าท่ีใช.....................................................................
ผลตรวจคณุภาพนํ้า (ถามี) pH =............................... DO =…………..……….……

2. ปริมาณนํ้า [ ] เพียงพอ  [ ] ไมเพียงพอ
3. วิธีการจัดการ (กรณีนํ้ามีไมเพียงพอ หรือคุณภาพนํ้าไมเหมาะสม

.....................................................................................................................
4.  ผลการตรวจพินิจ……………………………………………………………………

1. แหลงกําเนิดมลพิษ [ ] ไมมี [ ] มี ระบุประเภท................
2. วิธีการปองกัน........................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. ผลการตรวจพินิจ…………………………………………………………………

1. ระบบการถายเทนํ้า ……………………................................................................................
2. ผลการตรวจพินิจ/สัมภาษณ...............................................................................................
.............................................................................................................................

รหัสคําขอ
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ตามมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง

......................................................................................
...........................โทร..........................................

.................................................................
เลขประจําตัวหัวหนาผูตรวจประเมิน.................................................

..............................................................

...............................................................

 ตรวจตออายุการรับรอง
โรงอนุบาลลูกพันธุ 
พ้ืนท่ีเลี้ยง............................(ไร/ตรม.)

บอ : ขนาด.............ตัน จํานวน..........บอ
บอ : ขนาด.............ตัน จํานวน..........บอ
บอ : ขนาด.............ไร  จํานวน...…...บอ
บอ : ขนาด.............ไร จํานวน..........บอ

ขนาด…...…..ตนั จํานวน.….....ใบ 
ขนาด…...…..ตนั จํานวน.….....ใบ

ตัน มีบอซีเมนตพักนํ้าเค็ม.....................ตัน

ผลการตรวจประเมิน

ทะเบียนฟารมเลขท่ี...........................
และหมดอายุ [ ] อยูระหวางยื่นขอ

……………….....................ลงวันท่ี...................
...............................................................................................

.....................................................................................
DO =…………..……….……

กรณีนํ้ามีไมเพียงพอ หรือคุณภาพนํ้าไมเหมาะสม)..........................................
...................................................................

………………….....................……………….

......................................ระยะหาง......... กม.
.....................................................................................................

..........................................................................
……………………………………………………………………………………………………..

...........................................................................................
...................................................................................................

......................................................................................................................................................



ขอกําหนด
ผ

1.3 การคมนาคมสะดวก และม

1.3.1 การคมนาคม
สะดวกตอการปฏิบัติงาน
และการขนสง
(ขอควรปฏิบัติ)

1.3.2 มีสาธารณูปโภค
ข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปน 
(ขอควรปฏิบัติ)

2. การจัดการท่ัวไป

2.1 ปฏิบัติการเพาะพันธุและอ

2.1.1 มีการคดัเลือกพอ-
แมพันธุ หรือลูกพันธุท่ีนํามา
อนุบาลท่ีดี (ขอควรปฏิบัติ)

2.1.2 โรงเรือน บอเพาะ
บออนุบาล และอุปกรณตอง
อยูในสภาพท่ีสามารถใชงาน
ไดดี
(ขอควรปฏิบัติ)

2.1.3 มีการเตรียมนํ้า
ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและให
มีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการ
ใชเพาะฟกและอนุบาลลูก
สัตวนํ้า
(ขอควรปฏิบัติ)

2.1.4 มีการทําความ
สะอาดบอและอุปกรณท่ีใช
อยางสม่ําเสมอดวยวิธีการท่ี
เหมาะสม
(ขอควรปฏิบัติ)

ผ

การคมนาคมสะดวก และม
แบบประเมินฟารแบบประเมินฟารเพาะพันธุและอนุบาลสัตวนํ้าจดื  ตามมาตรฐาน จเีอพี กรมประมงกรมประมง
ลการตรวจ

C NC

สีาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน

นุบาลตามคูมือการ

“C” หมายถึง 
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ลการตรวจ
ผลการตรวจประเมิน

สีาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน

1. การคมนาคม [ ] ถึงฟารม [ ] ไมถึงฟารม  
2. ถนนภายในฟารม   [ ] ไมสะดวก [ ] สะดวกในการขนยายวัสดุ
3. ผลการตรวจพินิจ.....................................................................
..............................................................................................

1. มีสาธารณูปโภคท่ีจําเปน [ ] เพียงพอ [ ] ไมเพียงพอ
[ ] นํ้าใช (ระบุ).................................................... อ่ืนๆ 

2. ระบบสาํรอง (ระบุ) ……………………………….……………………….……………………………………………
3. ผลการตรวจพินิจ....................................................................
.....................................................................................................................

คูมือการเพาะพันธุสตัวนํ้าของกรมประมง หรือวิธีการอ่ืนท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ

1. พอ-แมพันธุท่ีใชมีอายุเหมาะสม [ ]  เหมาะสม [ ] ไมเหมาะสม
2. แหลงท่ีมาของพอ-แมพันธุ/ลูกพันธุ

...............................................................................................................
3. ความสมบูรณแข็งแรงของพอแมพันธุ./ลูกพันธุท่ีนํามาอนุบาล

.................................................................................................................................................
4. ใชพอ-แมพันธุ/ลูกพันธุท่ีไมเปนโรค [ ]  ใช  [ ] ไมใช
5. ผลการตรวจพินิจ/สมัภาษณ/บันทึก…………………………...................................................
……………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………….....................................................

1. บอ/อุปกรณ [ ] สภาพดี   [ ] ใชงานได [ ] ชํารุด
2. การบํารุงรักษา [ ] ไมมี [ ] มี ความถ่ี................................
3. อุปกรณสาํรอง [ ] ไมมี [ ] มี……………………………………
4. ผลการตรวจพินิจ................................................................
.......................................................................................................................

1. การเตรียมนํ้า...................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ระบบกรองนํ้า...................................................................
3. ปริมาณนํ้า  [ ] เพียงพอ    [ ] ไมเพียงพอ
4. ผลการตรวจพินิจ....................................................................................................................
....................................................................................................................................

1. การทําความสะอาด [ ] ทํากอนและหลังการใช ใหมีอุปกรณพรอมใชงานทันที
[ ] ทําเมื่อตองการใช [ ] ทําหลังการใช   

2. ระบุวิธีการ...................................................................................
3. ผลการตรวจพินิจ......................................................................................................................
...................................................................................................

หมายถึง สอดคลอ้ง “NC” ®¤µ¥�¹��Å¤n °��̈o°����� Îµ®¦ �́Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�
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ผลการตรวจประเมิน

สะดวกในการขนยายวัสด/ุวัตถุดิบ/ผลผลิต 
......................................................................................................................

.............................................................................

ไมเพียงพอ [ ] ไฟฟา.........................เฟส
อ่ืนๆ (ระบุ)...........................................
……………….……………………………………………

..........................................................................
........................................................................

องกรมประมง หรือวิธีการอ่ืนท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ

ไมเหมาะสม ระบุ..................................

............................................................................................................... ...............
ลูกพันธุท่ีนํามาอนุบาล

........................................................................................
ไมใช

...................................................……….
.....................................................………
.....................................................………

ชํารุด
................................ครั้ง/ป

…………………
...............................................................................

.......................................................................................................................................................

...........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………

.........................................................................................

....................................................................................
............................................................

ทํากอนและหลังการใช ใหมีอุปกรณพรอมใชงานทันที
[ ] ไมสะอาด

...........................................................................
....................................................................................

..........................................................................................

®¤µ¥�¹��Å¤n °��̈o°����� Îµ®¦ �́Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�“*” Á�È�¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��̧É�o°�¤¸



ขอกําหนด

2.1.5 มีการตรวจ
คุณภาพนํ้าท่ีใชอยาง
สม่ําเสมอและใชประกอบใน
การจัดการเพาะฟกและ
อนุบาลสตัวนํ้า
(ขอแนะนํา)

2.2 มีแผนท่ีแสดงแหลงท่ีตั้ง
และแผนผังของฟารม
(ขอควรปฏิบัติ)

2.3 นํ้าท้ิงจากบอเพาะพันธ
และอนุบาลมีคาไมเกิน
มาตรฐานนํ้าท้ิงจากการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของกรม
ประมง (ขอแนะนํา)

2.4. การเพาะพันธุและ
อนุบาลตองดําเนินการอยาง
ถูกสุขลักษณะ
(ขอควรปฏิบัติ)

3. ปจจัยการผลิต

3.1 ใชปจจัยการผลิต เชน 
อาหาร อาหารเสริม วิตามิน 
ฯลฯ ท่ีข้ึนทะเบียนกับทาง
ราชการ (ในกรณีท่ีกําหนดให
ปจจัยการผลิตน้ันตองข้ึน
ทะเบียน) และตองไม
หมดอายุ
(ขอตองปฏิบัติ)
แบบประเมินฟารแบบประเมินฟารเพาะพันธุและอนุบาลสัตวนํ้าจดื  ตามมาตรฐาน จเีอพี กรมประมงกรมประมง
ผลการตรวจ

C NC

ุ 



“C” หมายถึง สอดคลอ้ง
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ผลการตรวจ
ผลการตรวจประเมิน

1. บันทึกผลการตรวจคุณภาพนํ้า   [ ] มี [ ] ไมมี
2. ผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพนํ้า

[ ] DO *............................
[ ] pH.................................

[ ] แอมโมเนียรวม...........
[ ] Alk....................................

3. ผลการตรวจพินิจผลการตรวจพินิจ/บันทึก..........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………

1. แผนท่ีแสดงแหลงท่ีตั้งฟารม [ ] ไมมี [ ] มี (ระบุ)..............................
2. มีแผนผังฟารม ณ ฟารม [ ] ไมมี [ ] มี (ระบุ)........
3. ผลการตรวจพินิจ..............................................................
………………………………………………………………………………………………………….…………..

1. การท้ิงนํ้าออกจากฟารม [ ] ท้ิงนํ้า [ ] ไมท้ิงนํ้า
2. มีผลวิเคราะหคณุภาพนํ้าท้ิง [ ] ไมมี [ ] มี ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้า ดังน้ี

NH3-N ……….………(mg/l) pH ……………… อ่ืนๆ.....................................................................
3. ผลการตรวจพินิจ/บันทึก...........................................................
...............................................................................................

1. มีการจัดการแบบ   ระบบ [ ] ปกติ [ ] Biosecurity
2. ความสะอาดของโรงเรือนและอุปกรณ [ ] สะอาด   [ ]

[ ] อุปกรณ/เครื่องมือจัดวางเปนสัดสวนและเปนระเบียบ
[ ] อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................................

3. ผลการตรวจพินิจ………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

1. ผลการตรวจพินิจสภาพทางกายภาพของอาหารสําเร็จรูป

ชื่อการคา.....................................................เลขทะเบียน
Lot No...........................วันผลิต....................................

     มีรายละเอียดระบุโภชนาการ [ ] ระบุ

    ชื่อการคา.....................................................เลขทะเบียน
Lot No...........................วันผลิต....................................

     มีรายละเอียดระบุโภชนาการ [ ] ระบุ

2. ความถ่ีในการสั่งซือ้.............................................................................................
3. การใชปจจัยอาหารเสริม/วิตามิน/จุลินทรีย
ชื่อการคา..................................................ประเภท…………………………….

วันผลิต.....................................วันลวงอายุ........................................

ชื่อการคา...................................................ประเภท…………………………….

วันผลิต.....................................วันลวงอายุ........................................

ชื่อการคา...................................................ประเภท…………………………….

วันผลิต.....................................วันลวงอายุ........................................

4. ผลการตรวจพินิจ/บันทึก/สอบถาม...................................

หมายถึง สอดคลอ้ง “NC” ®¤µ¥�¹��Å¤n °��̈o°����� Îµ®¦ �́Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�
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ผลการตรวจประเมิน

....................
............

[ ] ไนเตรท………………..……
[ ] อ่ืนๆ..............................

..........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………

)...............................................................
)..............................................................

................................................................................
………………………………………………….…………....................

ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้า ดังน้ี
.....................................................................

..........................................................................................................
......................................................................................................................................................

] ไมสะอาด ระบุ………………….………..
เครื่องมือจัดวางเปนสัดสวนและเปนระเบียบ [ ] มีการแยกอุปกรณประจําบอ   

.........................................................................................
………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

อาหารสําเร็จรูป [ ]  เหมาะสม     [ ]  ไมเหมาะสม

เลขทะเบียน....................................................
....................................วันลวงอายุ...................................

[ ] ไมระบุ

เลขทะเบียน....................................................
....................................วันลวงอายุ...................................

[ ] ไมระบุ

.............................................................................................

…………………………….เลขทะเบียน........................................

ฉลากระบุวิธีการใช [ ] มี [ ] ไมมี

…………………………….เลขทะเบียน.......................................

ฉลากระบุวิธีการใช [ ] มี [ ] ไมมี

…………………………….เลขทะเบียน.......................................

ฉลากระบุวิธีการใช [ ] มี [ ] ไมมี

......................................................................................
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3.2 ปจจัยการผลิตตอง
ปลอดจากการปนเปอนของ
ยาและสารตองหามในการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตาม
ประกาศของทางราชการ
(ขอตองปฏิบัติ)

3.3 การผลิตอาหารสําหรบั
สัตวนํ้าตองมีกระบวนการท่ี
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
ตอสัตวนํ้าและผูบริโภค
(ขอควรปฏิบัติ)

3.4 มีการจัดเก็บปจจัยการ
ผลิตอยางถูกสุขลักษณะ
(ขอควรปฏิบัติ)

4. การจัดการดูแลสุขภาพส

4.1 เตรียมบอ กระชัง และ
อุปกรณท่ีใชอยางถูกวิธีเพ่ือ
ปองกันโรคท่ีจะเกิดกับสัตวนํ้า
(ขอควรปฏิบัติ)

4.2 เฝาระวังและดูแลสุขภาพสตั
เหมาะสมและ/หรือเพ่ิมออกซเิจ

4.2.1 มีการเฝาระวัง
สุขภาพพอ-แมพันธุ/ลูกพันธุ
สัตวนํ้าอยางเหมาะสมและ
สม่ําเสมอ
(ขอควรปฏิบัติ)

4.2.2 เมื่อสตัวนํ้ามี
อาการผิดปกติ มีวิธีการ
จัดการท่ีเหมาะสมกอนใชยา
(ขอควรปฏิบัติ)

เฝาระวังและดูแลสุขภาพสตั
หรือเพ่ิมออกซเิจ
แบบประเมินฟารแบบประเมินฟารเพาะพันธุและอนุบาลสัตวนํ้าจดื  ตามมาตรฐาน จเีอพี กรมประมงกรมประมง
ผลการตรวจ

C NC

ัตวน้าํ 

วนํ้าอยางสม่าํเสมอ เมื่อสัตวนํ้ามีอาการผดิปกตหิรือปวย 
นกอนการใชยาและสารเคมี

“C” หมายถึง สอดคลอ้ง

F-AU-15 (02

ผลการตรวจ
ผลการตรวจประเมิน

1. การตรวจปจจัยการผลิต

ปจจัยการผลติ……………………..ผลตรวจการปนเปอน [

ปจจัยการผลติ……………………..ผลตรวจการปนเปอน [

ปจจัยการผลติ……………………..ผลตรวจการปนเปอน [
2. ผลการตรวจพินิจ…………………………………….…………………………………………

1. วัตถุดิบอาหารท่ีใช……..................................………………………………………………………………
2. ผลการตรวจพินิจทางกายภาพ…………………...................................
3. วิธีการผลติ…………..................................………………………………………….………………………..
4. สถานท่ี/อุปกรณการผลติ.................................................
..............................................................................................

สถานท่ีจัดเก็บ/ภาชนะท่ีใช…………….................................…………………..……………………….

สภาพสถานท่ีจัดเก็บ [ ]  กันแดด [ ] กันฝน [ ] อากาศถายเทสะดวก

แทนรองปจจัยการผลิตกันความช้ืน   [ ] มี..............................................

การจัดเก็บ  [ ] เปนระเบียบ                  [ ] ไมเปนระเบียบ

การจัดวาง [ ] แยกเปนสัดสวน  [ ] ไมเปนสัดสวน [ ]
ระบบกําจดัสตัวท่ีเปนพาหะนําโรค/สัตวอ่ืน .ๆ...............................................................................................
ผลการตรวจพินิจสภาพสถานท่ีจัดเก็บ................................................................................
.............................................................................................................................................

1. มีระบบปองกันพาหะภายในฟารม [ ] ไมมี [ ] มี
2. วิธีการเตรยีมบอ/อุปกรณ..............................................
3. ผลการตรวจพินิจ.......................................................................
..........................................................................................................................

วนํ้าอยางสม่าํเสมอ เมื่อสัตวนํ้ามีอาการผดิปกตหิรือปวย ควรพิจารณาดานการจัดการ เชน การเปลี่ยนถายนํ้าตามความ
นกอนการใชยาและสารเคมี

1. การตรวจเฝาระวังสุขภาพพอ-แมพันธุ/ลูกพันธุสตัวนํ้า  [
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. การสงตรวจท่ีหองปฏิบัติการ [ ] ไมมี [ ] มี ระบุ Lab.............
3. ผลการตรวจพินิจ/บันทึก..................................................
.............................................................................................................................

1. เมื่อพบสัตวนํ้ามีอาการผิดปกติ มกีารจัดการ [ ] เปลี่ยนถายนํ้า
[ ] อ่ืนๆ (ระบุวิธี)…………………………………………….…………………………………………….

2. การสงสตัวนํ้าตรวจการกอนใชยา/สารเคมี [ ] ไมมี
3. การรักษา…………………………………………………………………………………………………
4. ผลการตรวจพินิจ/บันทึก..............................................................................
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ผลการตรวจประเมิน

[ ] ไมพบ [ ] พบ ระบุ……………………..

[ ] ไมพบ [ ] พบ ระบุ……………………..

[ ] ไมพบ [ ] พบ ระบุ……………………..

……………………….……………………………………………………………….

………………………………………………………………
...................................………………………………..

………………………………………….………………………..
.....................................................................................................

......................................................................................

…………………..……………………….

อากาศถายเทสะดวก

.............................................. [ ] ไมมี   

ไมเปนระเบียบ

วางติดผนัง  [ ]  วางไมติดผนัง

................................................................................................
................................................................................

..........................................................

.........................................................................................................
.....................................................................
........................................................................

ควรพิจารณาดานการจัดการ เชน การเปลี่ยนถายนํ้าตามความ

[ ] ไมมี [ ] มี ดวยวิธี………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

..........................................
............................................

..........................................................................................................................................................

เปลี่ยนถายนํ้า [ ] มีการใหอากาศ
…………………………………………….…………………………………………….

[ ] มี ระบุ Lab..................................
……………………………………………………………………………………………

..........................................................
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4.3 ในกรณีท่ี จําเปนตองใชย

4.3.1 ใชยาสัตวท่ีข้ึน
ทะเบียนถูกตองและปฏิบัติ
ตามฉลาก (ขอตองปฏิบัติ)

4.3.2 ใชสารเคมีท่ีข้ึน
ทะเบียนถูกตอง (ในกรณีท่ี
กําหนดใหสารเคมีน้ันตองข้ึน
ทะเบียน)
(ขอตองปฏิบัติ)

4.4 ไมใชยาและสารเคมีตอง
ตามประกาศของทาง
ราชการ (ขอตองปฏิบัติ)

4.5 เมื่อสตัวนํ้าปวยหรือมี
การระบาดของโรค ตองแจง
เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ และมีวิธีการ
จัดการซากและนํ้าท้ิงท่ี
เหมาะสม (ขอควรปฏิบัติ)

5. สุขลักษณะฟารม

5.1 มีการจดัการระบบนํ้าท้ิง
เหมาะสม นํ้าท้ิงจากบานเรือน
ตองแยกจากระบบการเพาะ
และอนุบาล
(ขอควรปฏิบัติ)
แบบประเมินฟารแบบประเมินฟารเพาะพันธุและอนุบาลสัตวนํ้าจดื  ตามมาตรฐาน จเีอพี กรมประมงกรมประมง
ผลการตรวจ

C NC

าและสารเคมี ใหใชยา

“C” หมายถึง สอดคลอ้ง

F-AU-15 (02

ผลการตรวจ
ผลการตรวจประเมิน

และสารเคมี ใหใชยาและสารเคมีท่ีข้ึนทะเบียนถูกตองและปฏิบัตติามฉลาก

1. การใชยาสัตว    [ ] ไมใช   [ ] ใช  (ระบุชนิดยาท่ีใช)...............
ชื่อการคา................................................ประเภท…………………………….

วันผลิต.....................................วันลวงอายุ........................................

ชื่อการคา...............................................ประเภท…………………………….

วันผลิต.....................................วันลวงอายุ........................................

2. การใชยาสัตว ตามท่ีระบุไวตามฉลาก   [ ] ใชตามฉลาก

วันท่ีใชยา (ลาสุด)…….......................วันท่ีหยุดยา.............

3. มีบันทึกการใชยา [ ] มี [ ] ไมมี  

หลักฐานประกอบ.................................................……............................
4. ผลการตรวจตัวอยางสัตวนํ้า…………............................................................................................
5. การสัมภาษณความรูในการใชยา……………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…………………………….
6. ผลการตรวจพินิจ/บันทึก……………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….

สารเคมีท่ีใช....................................................................................................
ทะเบียนสารเคมีท่ีใช   [ ]  ไมมี   [ ] มี  (ระบุช่ือและเลขทะเบียน
..................................................................................................................
ผลการสัมภาษณความรูการใชสารเคม…ี……………….............................................
…………………………………………………………………………….................................

1. ยาและสารเคมตีองหาม [ ] ไมพบ   [ ] พบ (ระบุ)..........................

2. ผลการตรวจพินิจ/การสอบถาม/หลักฐานประกอบ...........................
..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. การแจงเหตุ [ ] ไมแจง [ ] แจง (ระบุ).......................................

2. วิธีการจัดการซาก………………………………………………………………………
3. วิธีการจัดการนํ้าท้ิงเมื่อเกิดการระบาดของโรค……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. บันทึก/การสอบถาม/หลักฐานประกอบ.........................
...............................................................................................

1. ระบบระบายนํ้าท้ิงจากบานเรือนแยกจากระบบการเพาะและอนุบาล

[ ] แยก [ ] ไมแยก [ ] สะอาด [ ] ไมสะอาด

2. ผลจากการตรวจพินิจ.......................................................
......................................................................................................................................................
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และสารเคมีท่ีข้ึนทะเบียนถูกตองและปฏิบัตติามฉลากอยางเครงครัด

).................................................................
…………………………….เลขทะเบียน.........................................

ฉลากระบุวิธีการใช [ ] มี [ ] ไมมี

…………………………….เลขทะเบียน..........................................

ฉลากระบุวิธีการใช [ ] มี [ ] ไมมี

ใชตามฉลาก [ ] ไมใชตามฉลาก

.................ระยะเวลาหยดุยา……….…วัน

............................……………………………
..............................................................................

……………………………………..………….…………………………...

……………………………………………………..…………………………….
………………………………….…………………………………..

………………………………………………………………………………………………..…………………………………….

..........................................................
เลขทะเบียน)..............................................

................................................................................
.............................................…….………

.................................…………………

)...........................................................

................................................................
.......................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

.................................................................

………………………………….…………………
……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................

.............................................................................................................................

ท้ิงจากบานเรือนแยกจากระบบการเพาะและอนุบาล

...........................................................................
........................................................................................
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5.2 หองสุขาแยกเปนสัดสวน
หางจากบอเพาะพันธุและ
อนุบาล และมีระบบการ
จัดการของเสยีอยางถูก
สุขลักษณะ 
(ขอควรปฏิบัติ)

5.3 จัดอุปกรณ เครื่องมือ 
รวมท้ังปจจัยการผลิตตางๆใน
บริเวณฟารมใหเปนระเบียบ 
สะอาดถูกสุขลักษณะเสมอ
(ขอควรปฏิบัติ)

5.4 มีระบบการจดัเก็บขยะท
ดี เชน ถังขยะมีฝาปดท่ี
มิดชิด เพ่ือปองกันแมลงวัน 
หนู แมลงสาบ และการคุย
เข่ียของสัตวเลี้ยง
(ขอควรปฏิบัติ)

6. การเก็บเกี่ยวและการขน
6.1 วางแผนเก็บเก่ียวผลผลิต

6.1.1 วางแผนเก็บเก่ียว
ผลผลติถูกตองตามความ
ตองการของตลาด
(ขอแนะนํา)

6.1.2 มีหนังสือกํากับ
การจําหนายลูกพันธุสตัว
นํ้า
(ขอตองปฏิบัติ)

6.2 มีการจดัการท่ีดี
ระหวางการขนสงลูกพันธุ
สัตวนํ้า
(ขอควรปฏิบัติ)

6.3 ผลิตผลสัตวนํ้าท่ีเก็บ
เก่ียว ตองไมมยีาหรือ
สารเคมีตกคางเกิน
มาตรฐานท่ีกําหนดผลการ
ตรวจวิเคราะห (ขอตอง
ปฏิบัติ)

วางแผนเก็บเก่ียวผลผลิตวางแผนเก็บเก่ียวผลผลิต
แบบประเมินฟารแบบประเมินฟารเพาะพันธุและอนุบาลสตัวนํ้าจืด  ตามมาตรฐาน จีเอพี กรมประมงกรมประมง
ผลการตรวจ

C NC

 

ี่

สง
ตามความตองการของตลาด และมีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสตัวนํ้า

“C” หมายถึง 

F-AU-15 (02

ผลการตรวจ
ผลการตรวจประเมิน

1. หองนํ้า/ หองสุขา ในบริเวณฟารม   
[ ] มี ประเภท (ระบุ).........................................................................................
[ ] ไมมี (ระบุสถานท่ีใช)......................................................

2. สุขอนามัยของหองนํ้า/หองสุขา [ ] ไมถูกหลักสุขอนามัย
3. การปนเปอนลงสูบอ/แหลงนํ้าใช [ ] ไมมี [ ] มี จาก 
4.  ผลการตรวจพินิจ/บันทึก.........................................................................................................
......................................................................................................................................................

ผลการตรวจพินิจ..................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
......................................................................................................

1. ระบบจัดเก็บ/กําจัดขยะ [ ] มีถังขยะ    [ ] กําจัดขยะดวยการเผา
[ ] มีรถ อบต./หนวยงานทองถ่ินมาเก็บขยะ [ ] อ่ืนๆ

2. การคุยเข่ียของสตัวเลี้ยงในฟารม  [ ] ไมมี   [ ] มี (ระบุ).............................
3. พาหะนําโรค   [ ] ไมพบ [ ] พบ............................................
4. การปองกัน.......................................................................................
5. ผลการตรวจพินิจ/บันทึก/สัมภาษณ.......................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตามความตองการของตลาด และมีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสตัวนํ้า

1. การวางแผนการจับ [ ] ไมมี   [ ] มี (ระบุแผนการจับ
2. ผูซื้อ/วันท่ีติดตอ/วันท่ีจับ (ถามี)……………………………………

1. FMD [ ] มี [ ] มี ไมทุกครั้ง ……………………………… [
2. หลักฐานประกอบอ่ืนๆ (ระบุ)................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. รูปแบบการจําหนาย................................................................................................................

2. ขนาดลูกพันธุท่ีขาย..........................และความหนาแนนในการบรรจุ
3. ยา/สารเคมีท่ีใชในการขนสง................................................
4. ผลการตรวจพินิจ/สัมภาษณ/บันทึกประกอบ...............................

1. ผลตรวจเน้ือสัตวนํ้า [ ] ผานเกณฑ [ ] ไมผานเกณฑ
.........................................................................................................
2. เอกสารหลักฐาน......................................................................
.........................................................................................................

หมายถึง สอดคลอ้ง “NC” ®¤µ¥�¹��Å¤n °��̈o°����� Îµ®¦ �́Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�
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ผลการตรวจประเมิน

.............................................................
...............................................................

ไมถูกหลักสุขอนามัย [ ] ถูกหลักสุขอนามยั
มี จาก (ระบุ)........................................

...............................................................
.....................................................................................................................

..................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

กําจัดขยะดวยการเผา [ ] ขุดหลุมฝง
อ่ืนๆ..........................................................

)..........................................................
..........................................................................

.............................................................
...............................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตามความตองการของตลาด และมีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสตัวนํ้า

ระบุแผนการจับ)..............................................
……………………………………ราคาขายตัวละ…………….……บาท

] ไมมี …………………………………….
.......................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

ความหนาแนนในการบรรจ.ุ.....................................
.....................................................................................................

..............................................................

ไมผานเกณฑ พบยา/สารเคมีตกคาง………...……….
.....................................................................................................................................................

.............................................................................................
.....................................................................................................................................................

®¤µ¥�¹��Å¤n °��̈o°����� Îµ®¦ �́Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�“*” Á�È�¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��̧É�o°�¤¸



ขอกําหนด

7. การบันทึกขอมูล
(ขอควรปฏิบัติ)

 ขอท่ีตองปฏิบัติ 
 ขอท่ีควรปฏิบัติ 

 ขอท่ีแนะนํา     

การตรวจติดตามการใชห

1. การตรวจติดตามการ
ถูกตอง
1.1 ท่ีฟารม        
1.2 ภายนอกฟารม

……………………
2. ติดตามตรวจสอบขอ

ระบุรายละเอียดท่ีพบ
………………………......

การตรวจติดตามการใชห

การ

......
แบบประเมินฟารแบบประเมินฟารเพาะพันธุและอนุบาลสัตวนํ้าจดื  ตามมาตรฐาน จเีอพี กรมประมงกรมประมง
ผลการตรวจ

C NC

  ท้ังหมด  8
 ท้ังหมด 20

  ท้ังหมด 6

รืออางถึงใบรับรอง เคร่ืองหมายรับรอง เคร่ืองหมายรับรองระบบงาน 

ใชหรืออางถึงใบรับรอง

   ไมพบ 
  ไมพบ 
….....................................................................................
รองเรียน 
………………………

...............................................................................

“C” หมายถึง สอดคลอ้ง

F-AU-15 (02

ผลการตรวจ
ผลการตรวจประเมิน

1. เอกสาร/บันทึกท่ีจําเปน    
[ ] แหลงพอ-แมพันธุ* (กรณีโรงเพาะฟก)
[ ] การจัดการพอ-แมพันธุ* (กรณีโรงเพาะฟก)
[ ] แหลงลูกพันธุสัตวนํ้า * (กรณฟีารมอนุบาล)
[ ] การใหอาหาร*
[ ] การใชยาและสารเคมี (ถามีการใช)*
2. เอกสาร/บันทึกอ่ืนๆ [ ]  การจัดการฟารมท่ัวไป 
[ ] การตรวจสอบคณุภาพลูกพันธุกอนจําหนาย [ ] สุขภาพลูกพันธุสัตวนํ้า
[ ]   อ่ืนๆ (ระบุ)..........................................................................
3. การจดบันทึก   [ ] สม่ําเสมอ   [ ] ไมสม่าํเสมอ  [ ]
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

8 ขอ สอดคลอง....................ขอ ไมสอดคลอง.......................
20 ขอ สอดคลอง....................ขอ คิดเปน..................................

6 ขอ สอดคลอง....................ขอ คิดเปน..................................

รืออางถึงใบรับรอง เคร่ืองหมายรับรอง เคร่ืองหมายรับรองระบบงาน และติดตามตรวจสอบขอรองเรียน

 กรณตีรวจติดตามฟารม  กรณตีรวจตออายุฟารม

ใชหรืออางถึงใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงาน

 พบ ระบุรายละเอียด……………………………………................................................
 พบ ระบุรายละเอียด (เชน จากสื่อ สิ่งพิมพ ตลาด เปนตน)………

.....................................................................................................................................
 ไมพบ/ไมมีหลักฐานขอรองเรยีน  พบ/มีหลักฐานขอรองเรยีน 

………………………......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

หมายถึง สอดคลอ้ง “NC” ®¤µ¥�¹��Å¤n °��̈o°����� Îµ®¦ �́Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�
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ผลการตรวจประเมิน

สุขภาพลูกพันธุสัตวนํ้า
...............................................................................

[ ] เปนปจจุบัน   [ ] ไมเปนปจจุบัน
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

.......................ขอ
..................................%

..................................%

และติดตามตรวจสอบขอรองเรียน

เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงาน สําหรับการใชหรืออางถึงฯ ท่ีไม

.........................................…………………………
………...................................…………….

..................................................................
มีหลักฐานขอรองเรยีน 

................................................................
............................................................................

®¤µ¥�¹��Å¤n °��̈o°����� Îµ®¦ �́Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�“*” Á�È�¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��̧É�o°�¤¸



สรุปผลการตรวจประเมิน/การใชเคร่ืองหมาย
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
....................................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..........................................................................
...............................................................................................................
.............................................................................................................................

รายการจัดการฟารมท่ีตองแกไข/การใชเคร่ืองหมาย
.............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
........................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.........................................................................
..............................................................................................................

.............................................................................................................................

ในการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเพาะพันธุและอนุบาล
สัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเพาะพันธุและอนบุาล
1. ผูใหขอมูลใหความรวมมือในการตรวจอยางใกลชิด และเห็นวาผลการตรวจประเมินเหมาะสมแลว
2. ผูตรวจประเมินปฏิบัติตามหลักการและคําอธิบายประกอบการตรวจประเมินมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเพาะพันธุและอนุบาล
3. ในการตรวจประเมินคร้ังนี้ เปนเพียงการสุมตรวจประเมินจากหลักฐาน ณ วันท่ีเขาตรวจประเมินเทานั้น

ลงช่ือผูใหขอมูล ..........................................................

วันท่ี ................../.................../

รายชื่อผูตรวจประเมิน :

1.................................................... ................................

2................................................................

แบบประเมินฟาร

F-AU-15 (02

การใชเคร่ืองหมาย/ขอรองเรียน:
.................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

การใชเคร่ืองหมาย/ขอรองเรียน: (ใหระบุจํานวนใบ CAR และเร่ืองท่ีตองแกไข
..........................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

เพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้าํจืด ตามมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง
เพาะพันธุและอนบุาลสัตวน้ําจืด

ผูใหขอมูลใหความรวมมือในการตรวจอยางใกลชิด และเห็นวาผลการตรวจประเมินเหมาะสมแลว
ผูตรวจประเมินปฏิบัติตามหลักการและคําอธิบายประกอบการตรวจประเมินมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง

เพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําจดื
ในการตรวจประเมินคร้ังนี้ เปนเพียงการสุมตรวจประเมินจากหลักฐาน ณ วันท่ีเขาตรวจประเมินเทานั้น

.......................................................... ลงช่ือหัวหนาผูตรวจประเมิน ......................................................

.................../ 25............ วันท่ี ................../ ................./

......................................................... 3................................................................

............................................................................. 4................................................................

แบบประเมินฟารเพาะพันธุและอนุบาลสัตวนํ้าจืด  ตามมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง
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.............................................................................................

.............................................................................................
..................................................................................

..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................

.................................................................................................
.............................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

..........................................................................................................
....................................................................

และเร่ืองท่ีตองแกไข)
.............................................................................................

......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

.............................................................................................................
........................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
........................................................................................................

..................................................................

ตามมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง

ผูใหขอมูลใหความรวมมือในการตรวจอยางใกลชิด และเห็นวาผลการตรวจประเมินเหมาะสมแลว
ผูตรวจประเมินปฏิบัติตามหลักการและคําอธิบายประกอบการตรวจประเมินมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง: การปฏิบัติทางการ

ในการตรวจประเมินคร้ังนี้ เปนเพียงการสุมตรวจประเมินจากหลักฐาน ณ วันท่ีเขาตรวจประเมินเทานั้น

......................................................

................../ ................./ 25...........

..........................................................................

..........................................................................

กรมประมง


