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 ขอมูลพ้ืนฐานในแบบประเมิน
คําอธิบาย :-
1. พ้ืนท่ีฟารม หมายถึง พ้ืนท่ีท้ังหมดของฟารม ไดแก พ้ืนท่ีบอเลี้ยง

บําบัดน้ํา รวมถึงสํานักงาน (ออฟฟศ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบการผลิตของฟารม

2. พ้ืนท่ีน้ํา หมายถึง พ้ืนท่ีรวมเฉพาะบอเลี้ยง
ระบายน้ํา 

3. กําลังผลผลิต หมายถึง ผลผลิตของฟารมสามารถ
4. อ่ืนๆ ระบุ หมายถึง ใหระบุ หากมีบอประเภทอ่ืนๆ

 เกณฑการตัดสิน
 ขอท่ีตองปฏิบัติ ท้ังหมด  8 ขอ
 ขอท่ีควรปฏิบัติ ท้ังหมด  20 ขอ

 ผลการตรวจในครั้งตอไป ตอง
 ขอท่ีแนะนํา ท้ังหมด   6 ขอ

 ผลการตรวจในครั้งตอไป ตอง

 เกณฑการตรวจประเมินตามขอกําหนด
1. สถานท่ี
1.1 มีการข้ึนทะเบียนฟารมอยางถูกตอง 

สอดคลอง : มีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
บัตรทะเบียนฟารมหรือบัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
สํานักงานประมงอําเภอ หรือจุดรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรตามท่ีหนวยงานรับข้ึนทะเบียนกําหนด 
หนังสือตองระบุเลขทะเบียนฟารม (หมายเลขประจําฟารมนั้นๆ
ไมสอดคลอง : ไมไดข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
สัตวน้ํา (ท่ีระบุหมายเลขประจําฟารมนั้นๆ)

1.2 ใกลแหลงน้ําสะอาด หางจากแหลงกําเนิดมลพิษ 
(แหลงน้ําสะอาด หมายถึง แหลงน้ํา

1.2.1 แหลงน้ําท่ีใชมีคุณภาพน้ําเหมาะสมตอการเล้ียงสัตวน้ํา
สอดคลอง : แหลงน้ําท่ีนํามาใชควรมีคุณภาพเหมาะสมตอการเลี้ยงสัตวน้ํา 
ไมมีขยะ ไมมีคราบน้ํามัน ไมมีสนิมเหล็ก ไมเปนตะกอนขุนโคลน
และมีปริมาณน้ําเพียงพอหรือมีการจัดการท่ีสามารถนําน้ํามาใชเลี้ยงไดตลอดการเลี้ยง 
คุณภาพน้ําในบอพักน้ํา) หรือหากคุณภาพน้ําไมเหมาะสมหรือปริ

ไมสอดคลอง : สภาพน้ําในแหลงน้ําท่ีนํามาใชมีคุณภาพน้ําไมเหมาะสม เชน สภาพน้ําเขียวจัด
ตายของสัตวน้ําบอยครั้ง หรือไมมีสัตวน้ําอาศัยอยู 
ปริมาณน้ําไมเพียงพอ และไมมีวิธีการจัดการในกรณีท่ีคุ

1.2.2 อยูหางจากแหลงกําเนิดมลพิษ 
สอดคลอง : อยูหางจากแหลงกําเนิดมลพิษ เชน โรงงานอุตสาหกรรม แหลงชุมชน เปนตน
ผลกระทบจากมลพิษเหลานั้น เชน มีบอพักน้ํา 

ระเมินฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําจืด ตามมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง
…………………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑประเมินฟารมเพาะและอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําจืด ตามมาตรฐาน
สําหรับใชประกอบกับ 

พ้ืนท่ีฟารม หมายถึง พ้ืนท่ีท้ังหมดของฟารม ไดแก พ้ืนท่ีบอเลี้ยงพอ-แมพันธุ บอเพาะฟก บออนุบาล 
ออฟฟศ) สถานท่ีเก็บเครื่องมือ อุปกรณ หองน้ํา บานพักคนงาน ถนนภายในฟารม และ

ท่ีเก่ียวของกับระบบการผลิตของฟารม :- เพ่ือใชในการคํานวณ man-day
บอเลี้ยงพอ-แมพันธุ บอเพาะฟก บออนุบาล คูน้ําท้ิง บอพักน้ํา บอบําบัด ระบบ

ผลผลิตของฟารมสามารถผลิตลูกพันธุสัตวน้ําไดในแตละครั้ง (ครอป
หากมีบอประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากขางตน

ขอ ตองสอดคลองทุกขอ
ขอ ตองสอดคลองไมตํ่ากวา 70 % ( 14 ขอ )

ในครั้งตอไป ตองมีการพัฒนาใหผานเกณฑไมตํ่ากวา 80 %
ขอ ตองสอดคลองไมตํ่ากวา 60 % ( 4 ขอ )

ในครั้งตอไป ตองมีการพัฒนาใหผานเกณฑไมตํ่ากวา 70 %

เกณฑการตรวจประเมินตามขอกําหนด

มีการข้ึนทะเบียนฟารมอยางถูกตอง (ขอตองปฏิบัติ)
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ทบ.1) อยางถูกตองตามระเบียบกรมประมง และไมหมดอายุ

หรือบัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือบันทึกขอความจากสํานักงานประมงจังหวัด
สํานักงานประมงอําเภอ หรือจุดรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรตามท่ีหนวยงานรับข้ึนทะเบียนกําหนด ท่ีระบุวาไดตออายุแลวซ่ึงใน

หมายเลขประจําฟารมนั้นๆ) ดวย
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ทบ.1) หรือมีบัตรทะเบียนฟารมหรือ

) แตหมดอายุ หรือไมมีหลักฐานใดๆ แสดงวาไดตออายุแลว
หางจากแหลงกําเนิดมลพิษ และมีระบบการถายเทน้ําท่ีดี

แหลงน้ําสะอาด หมายถึง แหลงน้ําท่ีมีคุณภาพน้ําเหมาะสมตอการเลี้ยงสัตวน้ํา)
แหลงน้ําท่ีใชมีคุณภาพน้ําเหมาะสมตอการเล้ียงสัตวน้ํา และมีปริมาณน้ําเพียงพอ (ขอแนะนํา
แหลงน้ําท่ีนํามาใชควรมีคุณภาพเหมาะสมตอการเลี้ยงสัตวน้ํา เชน ไมมีการตายของสัตวน้ํา น้ําไมเปนฟอง 

ไมมีขยะ ไมมีคราบน้ํามัน ไมมีสนิมเหล็ก ไมเปนตะกอนขุนโคลน คา pH อยูระหวาง 6.5 – 8.5 คา DO
และมีปริมาณน้ําเพียงพอหรือมีการจัดการท่ีสามารถนําน้ํามาใชเลี้ยงไดตลอดการเลี้ยง (กรณีมีบอพักน้ําใหทําการตรวจวิเคราะห

รือหากคุณภาพน้ําไมเหมาะสมหรือปริมาณน้ําไมเพียงพอตองมีวิธีการจัดการแกไข
สภาพน้ําในแหลงน้ําท่ีนํามาใชมีคุณภาพน้ําไมเหมาะสม เชน สภาพน้ําเขียวจัด

ตายของสัตวน้ําบอยครั้ง หรือไมมีสัตวน้ําอาศัยอยู คา pH มีคานอกเหนือจาก 6.5 - 8.5 คา DO มีคาตํ่ากวา 
ปริมาณน้ําไมเพียงพอ และไมมีวิธีการจัดการในกรณีท่ีคุณภาพน้ําไมเหมาะสมหรือมีปริมาณน้ําไมเพียงพอ

อยูหางจากแหลงกําเนิดมลพิษ (ขอแนะนํา)
ยูหางจากแหลงกําเนิดมลพิษ เชน โรงงานอุตสาหกรรม แหลงชุมชน เปนตน หรือฟารมมีวิธีการปองกันไมใหไดรับ

ผลกระทบจากมลพิษเหลานั้น เชน มีบอพักน้ํา หรือเลี้ยงสัตวน้ําในระบบน้ําหมุนเวียน อ่ืนๆ เปนตน

จีเอพี กรมประมง
…………………………………………………………………………………………………………………………

มาตรฐาน จีเอพี กรมประมง หนาท่ี 1/7
สําหรับใชประกอบกับ F-AU-15 (02-23/05/2556)

แมพันธุ บอเพาะฟก บออนุบาล บอพักน้ํา บอ
สถานท่ีเก็บเครื่องมือ อุปกรณ หองน้ํา บานพักคนงาน ถนนภายในฟารม และ

บอพักน้ํา บอบําบัด ระบบ

ครอป)

อยางถูกตองตามระเบียบกรมประมง และไมหมดอายุโดยมี
หรือบันทึกขอความจากสํานักงานประมงจังหวัด/

ท่ีระบุวาไดตออายุแลวซ่ึงใน

หรือบัตรประจําตัวผูเพาะเลี้ยง
แตหมดอายุ หรือไมมีหลักฐานใดๆ แสดงวาไดตออายุแลวและมีอายุอยู

ขอแนะนํา)
เชน ไมมีการตายของสัตวน้ํา น้ําไมเปนฟอง ไมมีกลิ่น 

DO ไมตํ่ากวา 4 mg/l เปนตน 
กรณีมีบอพักน้ําใหทําการตรวจวิเคราะห

มาณน้ําไมเพียงพอตองมีวิธีการจัดการแกไข
สภาพน้ําในแหลงน้ําท่ีนํามาใชมีคุณภาพน้ําไมเหมาะสม เชน สภาพน้ําเขียวจัด ตะกอนขุน พบมีการ

มีคาตํ่ากวา 4 mg/l หรือมี
เพียงพอ

หรือฟารมมีวิธีการปองกันไมใหไดรับ
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ไมสอดคลอง : อยูใกลแหลงกําเนิดมลพิษ มักมีการท้ิงของเสียลงสูแหลงน้ํา สัตวน้ําตายบอย มีปญหาสนิมเหล็กรุนแรง และ
ฟารมไมมีวิธีการจัดการปองกันมลพิษ

1.2.3 มีระบบการถายเทน้ําท่ีดีของฟารม 
สอดคลอง : ฟารมควรมีการออกแบบโครงสรางของฟารมใหมี
แหงสนิท ไมมีจุดน้ําทวมขังในฟารม 
ไมสอดคลอง : การออกแบบโครงสรางของฟารมมี

1.3 มีการคมนาคมสะดวก และมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน
1.3.1 การคมนาคมสะดวกตอการปฏิบัติงานและการขนสง 

สอดคลอง : มีถนนเขาถึงฟารมหรือมีแมน้ํา ลําคลอง ซ่ึงเรือสามารถแลนเขาถึงฟารมได
ไมสอดคลอง : เปนถนนซอยเล็กๆ เกินไป เปนทางเดินเทา
ปจจัยการผลิต ผลผลิตจากฟารมไปขาย

1.3.2 มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน (ขอควรปฏิบัติ
สอดคลอง : ท่ีต้ังฟารมควรมีสาธารณูปโภคท่ีจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีของแตละฟารม 
ลมมีน้ําประปา หรือแหลงน้ําใชอ่ืน ไดแก น้ําฝน
สาธารณูปโภคท่ีจําเปนก็ตองมีระบบสํารองท่ีเหมาะสม เพียงพอ
ไมสอดคลอง : ขาดแคลนสาธารณูปโภคท่ีจําเปน และไมมีระบบการจัดการสํา
ประปา หรือแหลงน้ําอ่ืนๆ มาใชทดแทนในฟารม 

2. การจัดการท่ัวไป
2.1 ปฏิบัติการเพาะพันธุและอนุบาลตามคูมือการเพาะพันธุสัตวน้ําของกรมประมงหรือวิธีการอ่ืนท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ
2.1.1 มีการคัดเลือกพอ-แมพันธุ หรือลูกพันธุท่ีนํามาอนุบาล

สอดคลอง : มีการคัดเลือกพอแม-พันธุทีม่ีคุณลักษณะและคุณสมบัติ
ดี ทนทานตอสภาวะแวดลอมและตอโรคพยาธิ
ตอการเปนพอ-แมพันธุ เปนตน มีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําสําหรับพอแมพันธุ 
หรือบันทึกขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบแหลงท่ีมาของพอ
พันธุท่ีนํามาอนุบาลท่ีมีความแข็งแรง หรือมีผลการตรวจสอบคุณภาพลูกพันธุ มีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุ
อนุบาล หรือมีเอกสารการซ้ือขายท่ีแสดงแหลงท่ีมา
ไมสอดคลอง : ไมมีการคัดเลือกพอแม-พันธุ หรือพอ
ของพอ-แมพันธุ กรณีท่ีเปนการอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําไมมีการคัดเลือกลูกพันธุท่ี หรือไมมีหลักฐานแสดงแหลงท่ีมาของลูกพันธุ  

2.1.2 โรงเรือน บอเพาะ บออนุบาลและอุปกรณ
สอดคลอง : โรงเรือน บอเพาะและอนุบาล
ในสภาพท่ีดีและสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคมีอุปกรณอํานวยความสะดวกมีการบํารุงรักษาเพ่ือปองกันการเสื่อมสภาพ 
และสามารถนําไปใชงานไดทันทีมีอุปกรณสํารอง
ไมสอดคลอง : โรงเรือน บอเพาะและอนุบาล
อยูในสภาพท่ีชํารุดหรือใชงานไมไดไมมีแผนการแกไข

2.1.3 มีการเตรียมน้ําดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและใหมีปริมาณน้ําเพียงพอตอการใชเพาะฟกและอนุบาลลูก
(ขอควรปฏิบัติ)

สอดคลอง : มีการเตรียมน้ําโดยเนนวิธีการตกตะกอน 
สารเคมีตกคางกอนใช มีแผนปฏิบัติงานเตรียมน้ําท่ีเปนข้ันตอนสอดคลองกับการเพาะฟกและอนุบาลลูก

ระเมินฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําจืด ตามมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง
…………………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑประเมินฟารมเพาะและอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําจืด ตามมาตรฐาน
สําหรับใชประกอบกับ 

อยูใกลแหลงกําเนิดมลพิษ มักมีการท้ิงของเสียลงสูแหลงน้ํา สัตวน้ําตายบอย มีปญหาสนิมเหล็กรุนแรง และ

มีระบบการถายเทน้ําท่ีดีของฟารม (ขอแนะนํา)
การออกแบบโครงสรางของฟารมใหมีระบบการถายเทหรือระบายน้ําท่ีดี รวดเร็ว พ้ืนฟารมเรียบและ

การออกแบบโครงสรางของฟารมมีระบบการถายเทหรือระบายน้ําท่ีไมดี พ้ืนไมเรียบ มีจุดน้ํา
มีการคมนาคมสะดวก และมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน

การคมนาคมสะดวกตอการปฏิบัติงานและการขนสง (ขอควรปฏิบัติ)
มีถนนเขาถึงฟารมหรือมีแมน้ํา ลําคลอง ซ่ึงเรือสามารถแลนเขาถึงฟารมได

เปนถนนซอยเล็กๆ เกินไป เปนทางเดินเทา ถนนเปนหลุมเปนบอมากเกินไป ไมสะดวกในการขนสงอาหาร 

ขอควรปฏิบัติ)
ท่ีต้ังฟารมควรมีสาธารณูปโภคท่ีจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีของแตละฟารม เชน มีไฟฟา เพ่ือใชกับเครื่

น้ําฝน น้ําบอ น้ําบาดาล เพียงพอตอการอุปโภคบริโภค หาก
สาธารณูปโภคท่ีจําเปนก็ตองมีระบบสํารองท่ีเหมาะสม เพียงพอตอการใชงาน

ขาดแคลนสาธารณูปโภคท่ีจําเปน และไมมีระบบการจัดการสํารองท่ีเพียงพอตอการใชงาน เชน
ในฟารม ไมมีการเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีพียงพอในการจัดการ

การเพาะพันธุและอนุบาลตามคูมือการเพาะพันธุสัตวน้ําของกรมประมงหรือวิธีการอ่ืนท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ
หรือลูกพันธุท่ีนํามาอนุบาลท่ีดี (ขอควรปฏิบัติ)

พันธุทีม่ีคุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีดี เชน การมีอวัยวะครบถวน สมบูรณ
ทนทานตอสภาวะแวดลอมและตอโรคพยาธิ ไมอวนเกินไป ใหไขหรือลูกพันธุจํานวนมาก มีความสมบูรณเพศ

มีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําสําหรับพอแมพันธุ หรือมีเอกสารการซ้ือขาย
หรือบันทึกขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบแหลงท่ีมาของพอ-แมพันธุ ได  กรณีท่ีเปนการอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําตองมีการคัดเลือก

หรือมีผลการตรวจสอบคุณภาพลูกพันธุ มีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุ
แสดงแหลงท่ีมา หรือบันทึกขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบแหลงท่ีมาของลูกพันธุได  

หรือพอ-แมพันธุท่ีนํามาใชมีคุณลักษณะ/คุณสมบัติไมดี หรือไม
แมพันธุ กรณีท่ีเปนการอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําไมมีการคัดเลือกลูกพันธุท่ี หรือไมมีหลักฐานแสดงแหลงท่ีมาของลูกพันธุ  

โรงเรือน บอเพาะ บออนุบาลและอุปกรณตองอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดดี (ขอควรปฏิบัติ
บอเพาะและอนุบาลอยูในสภาพดี สถานท่ีเก็บอาหารสามารถกันแดดกันฝนไดดี ชั้นวางอุปกรณ 

สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคมีอุปกรณอํานวยความสะดวกมีการบํารุงรักษาเพ่ือปองกันการเสื่อมสภาพ 
อุปกรณสํารอง

โรงเรือน บอเพาะและอนุบาลอยูในสภาพท่ีไมพรอมใชงาน อุปกรณและ/หรือชั้นวางอุปกรณอยางใดอยางหนึ่ง
มีแผนการแกไขไมมีอุปกรณสํารองเพียงพอ

มีการเตรียมน้ําดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและใหมีปริมาณน้ําเพียงพอตอการใชเพาะฟกและอนุบาลลูก

รเตรียมน้ําโดยเนนวิธีการตกตะกอน มีการฆาเชื้อดวยคลอรีน มีการกรองน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ
สารเคมีตกคางกอนใช มีแผนปฏิบัติงานเตรียมน้ําท่ีเปนข้ันตอนสอดคลองกับการเพาะฟกและอนุบาลลูก

จีเอพี กรมประมง
…………………………………………………………………………………………………………………………

มาตรฐาน จีเอพี กรมประมง หนาท่ี 2/7
สําหรับใชประกอบกับ F-AU-15 (02-23/05/2556)

อยูใกลแหลงกําเนิดมลพิษ มักมีการท้ิงของเสียลงสูแหลงน้ํา สัตวน้ําตายบอย มีปญหาสนิมเหล็กรุนแรง และ

รวดเร็ว พ้ืนฟารมเรียบและ

พ้ืนไมเรียบ มีจุดน้ําน้ําขัง สกปรกในฟารม 

ถนนเปนหลุมเปนบอมากเกินไป ไมสะดวกในการขนสงอาหาร 

ไฟฟา เพ่ือใชกับเครื่องสูบน้ํา ปม
หากขาดแคลน

รองท่ีเพียงพอตอการใชงาน เชน ไมมีไฟฟา
การจัดการภายในฟารม  

การเพาะพันธุและอนุบาลตามคูมือการเพาะพันธุสัตวน้ําของกรมประมงหรือวิธีการอ่ืนท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ

สมบูรณ แข็งแรง เจริญเติบโต
มีความสมบูรณเพศ มีอายุท่ีเหมาะสม

อกสารการซ้ือขายท่ีแสดงแหลงท่ีมา 
กพันธุสัตวน้ําตองมีการคัดเลือกลูก

หรือมีผลการตรวจสอบคุณภาพลูกพันธุ มีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ําท่ีนํามา
หรือบันทึกขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบแหลงท่ีมาของลูกพันธุได  

หรือไมมีหลักฐานแสดงแหลงท่ีมา
แมพันธุ กรณีท่ีเปนการอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําไมมีการคัดเลือกลูกพันธุท่ี หรือไมมีหลักฐานแสดงแหลงท่ีมาของลูกพันธุ  

ขอควรปฏิบัติ)
กันแดดกันฝนไดดี ชั้นวางอุปกรณ ควรอยู

สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคมีอุปกรณอํานวยความสะดวกมีการบํารุงรักษาเพ่ือปองกันการเสื่อมสภาพ 

ชั้นวางอุปกรณอยางใดอยางหนึ่ง

มีการเตรียมน้ําดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและใหมีปริมาณน้ําเพียงพอตอการใชเพาะฟกและอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ํา 

ท่ีมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบ
สารเคมีตกคางกอนใช มีแผนปฏิบัติงานเตรียมน้ําท่ีเปนข้ันตอนสอดคลองกับการเพาะฟกและอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ํา มี



เกณฑประเมินฟารมเพาะ
…………………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑประเมินฟารมเพาะและอนุบาลลูก

ปริมาตรของบอเตรียมน้ําและบอพักน้ําดีมากกวาความตองการใชน้ําเพ่ือการเพาะฟกและอนุบาล 
ไมสอดคลอง : การเตรียมน้ําและการกรองน้ําไมมีประสิทธิภาพ
และอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ํา มีปริมาตรของบอท่ีเก็บน้ําสะอาดนอยกวาความตองการใชน้ําในแตละรอบ และมักจะขาดแคลน
น้ําใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

2.1.4 มีการทําความสะอาดบอและอุปกรณท่ีใชอยางสมํ่าเสมอดวยวิธีการท่ีเหมาะสม
สอดคลอง : มีการทําความสะอาดบอ เครื่องมือ และ
อุปกรณ เครื่องมือพรอมนําไปใชงานไดทันที
ไมสอดคลอง : บอ เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชไมสะอาด อาจจะเปนสาเหตุของโรคขาดการเตรียมพรอมไมสามารถใชงานทันที

2.1.5 มีการตรวจคุณภาพน้ําท่ีใชอยางสมํ่าเสมอและใชประกอบในการจัดการเพาะฟกและอนุบาล
สอดคลอง : มีการจัดการและตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางสมํ่าเสมอ 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา* แอมโมเนีย
ลูกสัตวน้ําเม่ือมีปญหาดานการเพาะฟก และมีการนําขอมูลคุณภาพน้ํามาใชประกอบการจัดการเพาะฟกและอนุบาลลูก
สัตวน้ํา มีการจดบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ไมสอดคลอง : ไมมีการนําขอมูลคุณภาพน้ํามาใชประกอบการจัดการเพาะฟกและอนุบาลลูก
ท่ีแสดงผลการปรับปรุงคุณคุณภาพน้ําใหอยูในชวงท่ีเหมาะสมได

2.2 มีแผนท่ีแสดงแหลงท่ีตั้ง และแผนผังของ
สอดคลอง : มีแผนท่ีแสดงแหลงท่ีต้ัง (ซ่ึงอาจพิจารณาจากเอกสารท่ี
แสดงการจัดแบงพ้ืนท่ีใชประโยชนภายในฟารม เชน 
ของบอบอเก็บน้ําดี บอเก็บน้ําท้ิง อาคารสํานักงาน และบานพัก เปนสัดสวน ชัดเจน ณ ฟารม
ไมสอดคลอง : ไมมีแผนท่ีแสดงแหลงท่ีต้ัง และฟารมไมมีแผนผังจําแนกให

2.3 น้ําท้ิงจากบอเพาะพันธุ และอนุบาลตองมีคาไมเกินมาตรฐานน้ําท้ิงจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ําของกรมประมง
(ขอแนะนํา)

สอดคลอง : ฟารมมีระบบเปนแบบระบบปด ระบบหมุนเวียน ระบบการ
เกินคุณภาพน้ําท่ีกําหนด  หรือมีบันทึกการระบายน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัด หรือมีผลวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิง
คาแอมโมเนียอิสระ NH3-N ไมเกิน 1.1 มก
ชุมชนใกลเคียงเก่ียวกับน้ําเสียท่ีปลอยท้ิงจากฟารม
ไมสอดคลอง : มีการท้ิงน้ําออกสูภายนอกฟารม
น้ํากอนท้ิงมีคาแอมโมเนียอิสระ NH3-N เกิน 
จากฟารมหรือชุมชนใกลเคียง 

2.4 การเพาะพันธุและอนุบาลตองดําเนินการอยางถูกสุขลักษณะ 
สอดคลอง : ฟารมมีการรักษาความสะอาดของโรงเรือน สมํ่าเสมอ 
ระเบียบเรียบรอย และใหมีการแยกอุปกรณประจําบอเพ่ือปองกันการติดเชื้อ
ไมสอดคลอง : ฟารมสกปรก รก ไมเปนระเบียบ 

3. ปจจัยการผลิต
3.1 ใชปจจัยการผลิตเชน อาหาร อาหารเสริม วิตามิน ฯลฯ ท่ีข้ึนทะเบียนกับทางราชการ 

ปจจัยการผลิตนั้นตองข้ึนทะเบียน) และไมหมดอายุ
สอดคลอง : เลือกใชปจจัยการผลิต เชน อาหาร อาหารเสริม วิตามิน จุลินทรีย 
ทะเบียนกับกรมประมงหรือหนวยงานทางราชการอ่ืนๆ มีฉลากระบุโภชนาการของอาหาร และ

ระเมินฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําจืด ตามมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง
…………………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑประเมินฟารมเพาะและอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําจืด ตามมาตรฐาน
สําหรับใชประกอบกับ 

ปริมาตรของบอเตรียมน้ําและบอพักน้ําดีมากกวาความตองการใชน้ําเพ่ือการเพาะฟกและอนุบาล 
การเตรียมน้ําและการกรองน้ําไมมีประสิทธิภาพ หรือไมมีแผนปฏิบัติงานเตรียมน้ําท่ีสอดคลองกับการเพาะฟก

มีปริมาตรของบอท่ีเก็บน้ําสะอาดนอยกวาความตองการใชน้ําในแตละรอบ และมักจะขาดแคลน

ดบอและอุปกรณท่ีใชอยางสมํ่าเสมอดวยวิธีการท่ีเหมาะสม (ขอควรปฏิบัติ
เครื่องมือ และอุปกรณกอนและหลังการใช โดยมีการฆาเชื้อ ตากแดด เปนตน และ

พรอมนําไปใชงานไดทันที
ท่ีใชไมสะอาด อาจจะเปนสาเหตุของโรคขาดการเตรียมพรอมไมสามารถใชงานทันที

มีการตรวจคุณภาพน้ําท่ีใชอยางสมํ่าเสมอและใชประกอบในการจัดการเพาะฟกและอนุบาล
มีการจัดการและตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือรักษาคุณภาพน้ําใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม

แอมโมเนียรวม ไนไตรท พีเอช อัลคาไลด ความเค็ม เปนตน ท้ังในบอเก็บน้ําและบออนุบาล
และมีการนําขอมูลคุณภาพน้ํามาใชประกอบการจัดการเพาะฟกและอนุบาลลูก

ตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ไมมีการนําขอมูลคุณภาพน้ํามาใชประกอบการจัดการเพาะฟกและอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ํา

ท่ีแสดงผลการปรับปรุงคุณคุณภาพน้ําใหอยูในชวงท่ีเหมาะสมได
มีแผนท่ีแสดงแหลงท่ีตั้ง และแผนผังของฟารม (ขอควรปฏิบัติ)

ซ่ึงอาจพิจารณาจากเอกสารท่ีประกอบในคําขอรับการรับรอง
จัดแบงพ้ืนท่ีใชประโยชนภายในฟารม เชน โรงสูบน้ํา บอพักน้ํา บอเพาะ/อนุบาล และมีการกําหนดหมายเลขลําดับ

อาคารสํานักงาน และบานพัก เปนสัดสวน ชัดเจน ณ ฟารม
ไมมีแผนท่ีแสดงแหลงท่ีต้ัง และฟารมไมมีแผนผังจําแนกใหเห็นการจัดแบงพ้ืนท่ีใชประโยชนภายในฟารม 

น้ําท้ิงจากบอเพาะพันธุ และอนุบาลตองมีคาไมเกินมาตรฐานน้ําท้ิงจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ําของกรมประมง

ฟารมมีระบบเปนแบบระบบปด ระบบหมุนเวียน ระบบการเพาะฟกและอนุบาลท่ีไมมีความเสี่ยงในเรื่องน้ําท้ิงจะ
เกินคุณภาพน้ําท่ีกําหนด  หรือมีบันทึกการระบายน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัด หรือมีผลวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิง

มก.N/ล. และความเปนกรด-ดาง 6.5-8.5 หรือไมเคยมีขอรองเรียนจากฟารมหรือ
ชุมชนใกลเคียงเก่ียวกับน้ําเสียท่ีปลอยท้ิงจากฟารม

ออกสูภายนอกฟารมโดยปราศจากการควบคุมคุณภาพน้ําท้ิงดวยวิธีใดๆ หรือผลวิเคราะหคุณภาพ
เกิน 1.1 มก.N/ล. และความเปนกรด-ดางอยูนอกเหนือ

การเพาะพันธุและอนุบาลตองดําเนินการอยางถูกสุขลักษณะ (ขอควรปฏิบัติ)
ฟารมมีการรักษาความสะอาดของโรงเรือน สมํ่าเสมอ จัดเก็บอุปกรณ/เครื่องมือวางหรือแขวนเปนสัดสวนเปน

ระเบียบเรียบรอย และใหมีการแยกอุปกรณประจําบอเพ่ือปองกันการติดเชื้อ/ปนเปอนของเชื้อโรค
ฟารมสกปรก รก ไมเปนระเบียบ ไมมีแผนการรักษาความสะอาด เครื่องมืออุปกรณปะปนกัน

ใชปจจัยการผลิตเชน อาหาร อาหารเสริม วิตามิน ฯลฯ ท่ีข้ึนทะเบียนกับทางราชการ 
และไมหมดอายุ (ขอตองปฏิบัติ)

ปจจัยการผลิต เชน อาหาร อาหารเสริม วิตามิน จุลินทรีย (ใชผสมอาหาร) โปรไบโอติ
ทะเบียนกับกรมประมงหรือหนวยงานทางราชการอ่ืนๆ มีฉลากระบุโภชนาการของอาหาร และ/หรือองคประกอบท่ีชัดเจน 

จีเอพี กรมประมง
…………………………………………………………………………………………………………………………

มาตรฐาน จีเอพี กรมประมง หนาท่ี 3/7
สําหรับใชประกอบกับ F-AU-15 (02-23/05/2556)

หรือไมมีแผนปฏิบัติงานเตรียมน้ําท่ีสอดคลองกับการเพาะฟก
มีปริมาตรของบอท่ีเก็บน้ําสะอาดนอยกวาความตองการใชน้ําในแตละรอบ และมักจะขาดแคลน

ขอควรปฏิบัติ)
กอนและหลังการใช โดยมีการฆาเชื้อ ตากแดด เปนตน และ

ท่ีใชไมสะอาด อาจจะเปนสาเหตุของโรคขาดการเตรียมพรอมไมสามารถใชงานทันที
มีการตรวจคุณภาพน้ําท่ีใชอยางสมํ่าเสมอและใชประกอบในการจัดการเพาะฟกและอนุบาลลูกสัตวน้ํา (ขอแนะนาํ)

เพ่ือรักษาคุณภาพน้ําใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม เชน 
ท้ังในบอเก็บน้ําและบออนุบาล

และมีการนําขอมูลคุณภาพน้ํามาใชประกอบการจัดการเพาะฟกและอนุบาลลูกพันธุ

สัตวน้ําและฟารมไมมีบันทึก

ในคําขอรับการรับรอง) และมีแผนผังของฟารม
และมีการกําหนดหมายเลขลําดับ

เห็นการจัดแบงพ้ืนท่ีใชประโยชนภายในฟารม 
น้ําท้ิงจากบอเพาะพันธุ และอนุบาลตองมีคาไมเกินมาตรฐานน้ําท้ิงจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ําของกรมประมง

ท่ีไมมีความเสี่ยงในเรื่องน้ําท้ิงจะ
เกินคุณภาพน้ําท่ีกําหนด  หรือมีบันทึกการระบายน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัด หรือมีผลวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงหรือน้ํากอนท้ิงท่ีมี

หรือไมเคยมีขอรองเรียนจากฟารมหรือ

โดยปราศจากการควบคุมคุณภาพน้ําท้ิงดวยวิธีใดๆ หรือผลวิเคราะหคุณภาพ
6.5-8.5 หรือมีขอรองเรียน

เครื่องมือวางหรือแขวนเปนสัดสวนเปน

เครื่องมืออุปกรณปะปนกัน

ใชปจจัยการผลิตเชน อาหาร อาหารเสริม วิตามิน ฯลฯ ท่ีข้ึนทะเบียนกับทางราชการ (ในกรณีท่ีกําหนดให

โปรไบโอติก เปนตน ท่ีไดข้ึน
หรือองคประกอบท่ีชัดเจน มี



เกณฑประเมินฟารมเพาะ
…………………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑประเมินฟารมเพาะและอนุบาลลูก

ขอความระบุวันท่ีผลิตและหมดอายุ หรือหากไมมีการใชปจจัยการผลิตใดๆ ใหถือวาสอดคลองเชนกัน
ไมสอดคลอง : ใชปจจัยการผลิตท่ีไมไดข้ึนทะเบียนกับกรมประมงหรือหนวยงานทางราชการอ่ืนๆ ไมมีฉลากระบุโภชนาการ
ของอาหาร และ/หรือองคประกอบท่ีชัดเจน ไมระบุวันท่ีผลิตและหมดอายุ

3.2 ปจจัยการผลิตตองปลอดจากการปนเปอนของยาและสารตองหามในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําตามประกาศทาง
ราชการ (ขอตองปฏิบัติ)
สอดคลอง : ใชปจจัยการผลิตท่ีปลอดจากยาและสารตองหามในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามประกาศทางราชการ มีผลสุม
ตัวอยางตรวจวิเคราะหดวย screening test
สอดคลองเชนกัน
ไมสอดคลอง : พบปจจัยการผลิตมีการปนเปอนของยาและสารตองหามในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามประกาศทางราชการ

3.3 การผลิตอาหารสําหรับสัตวน้ําตองมีกระบวนการท่ีถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยตอสัตวน้ําและผูบริโภค 
(ขอตองปฏิบัติ)

สอดคลอง : กรณีท่ีมีการผลิตอาหารสัตวน้ํา

หมดอายุ ข้ันตอนการผลิตตองสะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยตอสัตวน้ําและผูบริโภค อาจมีผลตรวจวัตถุดิบท่ีนํามาผลิต

อาหาร (กรณีมีความเสี่ยง) ตองไมพบสารปนเปอน

น้ําควบคูกันไปเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอการเลี้ยง

สําเร็จรูปใหถือวาสอดคลองเชนกัน

ไมสอดคลอง : มีกระบวนการผลิตอาหารใชเองภายในฟารมท่ีไมถูกสุขลักษณะ  

ปนเปอนของเชื้อโรค หรือสารเคมีท่ีนํามาผลิตอาหาร กรณีการใชอาหารสดควบคูกับอาหารสําเร็จรูปไมมีวิธีการจัดการ

คุณภาพน้ําควบคูกันไปอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดผลกระทบตอการเลี้ยง

ในบอเลี้ยงเปนฟองมากผิดปกติ เปนตน

3.4 มีการเก็บปจจัยการผลิตอยางถูกสุขลักษณะ
สอดคลอง : มีการจัดเก็บปจจัยการผลิตในสถานท่ีเก็บท่ีดี เชน มีตูเก็บความเย็น โรงเรือนโปรง มีอากาศถายเทไดดี ไมมีความ

รอนและความชื้นสูง มีหลังคาคลุมปองกันแสงแดดและฝนสามารถปองกันหนู และแมลงไดดี มีแทนวางปจจัยการผลิต ไมวาง

ติดผนังเพ่ือปองกันความชื้น และจัดเก็บอยางเปนระเบียบ 

ไมสอดคลอง : โรงเรือน/สถานท่ีเก็บปจจัยการผลิตอยูในสภาพท่ีไมเหมาะสม เชน อับทึบ

ความชื้นสูง ไมมีหลังคาคลุมปองกันแสงแดดและฝน

ผนัง และจัดเก็บไมเปนระเบียบ

4. การจัดการดูแลสุขภาพสัตวน้ํา
4.1 เตรียมบอกระชัง และอุปกรณท่ีใช

สอดคลอง : มีการเตรียมบอและอุปกรณเพ่ือปองกันโรคท่ีจะเกิดกับ
ใชสารเคมีเพ่ือฆาเชื้อ มีระบบปองกันพาหะ เชน มีการกรองน้ํา มีการพักน้ํากอนเลี้ยงหรือใชสารเคมีในการฆาเชื้อ
ตน สําหรับเครื่องมืออุปกรณท่ีบอ มีการแยกอุปกรณท่ีจําเปนเปนรายบอ มีการเตรียมอุปกรณ
โดยการลางทําความสะอาด และนําไปตากแดดหรือผึ่งลมใหแหง
คลอรีน ฟอรมาลีน เปนตน ในการฆาเชื้อ
ไมสอดคลอง : ไมมีการเตรียมบอ เตรียมน้ําเพ่ือปองกันโรคท่ีจะเกิดกับ

ระเมินฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําจืด ตามมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง
…………………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑประเมินฟารมเพาะและอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําจืด ตามมาตรฐาน
สําหรับใชประกอบกับ 

หรือหากไมมีการใชปจจัยการผลิตใดๆ ใหถือวาสอดคลองเชนกัน
ท่ีไมไดข้ึนทะเบียนกับกรมประมงหรือหนวยงานทางราชการอ่ืนๆ ไมมีฉลากระบุโภชนาการ

หรือองคประกอบท่ีชัดเจน ไมระบุวันท่ีผลิตและหมดอายุ
ปจจัยการผลิตตองปลอดจากการปนเปอนของยาและสารตองหามในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําตามประกาศทาง

ใชปจจัยการผลิตท่ีปลอดจากยาและสารตองหามในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามประกาศทางราชการ มีผลสุม
screening test ไมพบสารตกคางใดๆ หรือหากไมมีการใชปจจัยการผลิตใดๆ ใหถือวา

พบปจจัยการผลิตมีการปนเปอนของยาและสารตองหามในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามประกาศทางราชการ
การผลิตอาหารสําหรับสัตวน้ําตองมีกระบวนการท่ีถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยตอสัตวน้ําและผูบริโภค 

สัตวน้ําใชเองในฟารม ฟารมตองเลือกใชวัตถุดิบและสวนผสมท่ีมีคุณภาพ และไม

หมดอายุ ข้ันตอนการผลิตตองสะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยตอสัตวน้ําและผูบริโภค อาจมีผลตรวจวัตถุดิบท่ีนํามาผลิต

ตองไมพบสารปนเปอน กรณีท่ีมีการใชอาหารสดในการเลี้ยงรวมดวย ตองมีวิธีการจัดการคุณภาพ

น้ําควบคูกันไปเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอการเลี้ยงสัตวน้ํา หรือหากไมมีการผลิตอาหารใชเองในฟารม ใชแตอาหาร

มีกระบวนการผลิตอาหารใชเองภายในฟารมท่ีไมถูกสุขลักษณะ  ไมรักษาคุณภาพของอาหาร และ

ปนเปอนของเชื้อโรค หรือสารเคมีท่ีนํามาผลิตอาหาร กรณีการใชอาหารสดควบคูกับอาหารสําเร็จรูปไมมีวิธีการจัดการ

คุณภาพน้ําควบคูกันไปอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดผลกระทบตอการเลี้ยงสัตวน้ํา เชน ปริมาณออกซิเจนในบคอนขางตํ่า น้ํา

มีการเก็บปจจัยการผลิตอยางถูกสุขลักษณะ (ขอควรปฏิบัติ)
มีการจัดเก็บปจจัยการผลิตในสถานท่ีเก็บท่ีดี เชน มีตูเก็บความเย็น โรงเรือนโปรง มีอากาศถายเทไดดี ไมมีความ

รอนและความชื้นสูง มีหลังคาคลุมปองกันแสงแดดและฝนสามารถปองกันหนู และแมลงไดดี มีแทนวางปจจัยการผลิต ไมวาง

ยางเปนระเบียบ 

สถานท่ีเก็บปจจัยการผลิตอยูในสภาพท่ีไมเหมาะสม เชน อับทึบ อากาศ

มีหลังคาคลุมปองกันแสงแดดและฝน หรือพบรองรอยของสัตวพาหะ หรือไมมีแทนวางปจจัยการผลิต วางติด

ท่ีใชอยางถูกวิธีเพ่ือปองกันโรคท่ีจะเกิดกับสัตวน้ํา (ควรปฏิบัติ
เพ่ือปองกันโรคท่ีจะเกิดกับลูกพันธุสัตวน้ํา มีการทําความสะอาด มีระยะพักบอ

ใชสารเคมีเพ่ือฆาเชื้อ มีระบบปองกันพาหะ เชน มีการกรองน้ํา มีการพักน้ํากอนเลี้ยงหรือใชสารเคมีในการฆาเชื้อ
ตน สําหรับเครื่องมืออุปกรณท่ีบอ มีการแยกอุปกรณท่ีจําเปนเปนรายบอ มีการเตรียมอุปกรณท่ีใชอยางถูกวิธีและสมํ่าเสมอ 

และนําไปตากแดดหรือผึ่งลมใหแหง หรือใชสารเคมี (ท่ีมีทะเบียนถูกตอง

ไมมีการเตรียมบอ เตรียมน้ําเพ่ือปองกันโรคท่ีจะเกิดกับสัตวน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ อุปกรณสกปรก อุปกรณท่ี

จีเอพี กรมประมง
…………………………………………………………………………………………………………………………
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หรือหากไมมีการใชปจจัยการผลิตใดๆ ใหถือวาสอดคลองเชนกัน
ท่ีไมไดข้ึนทะเบียนกับกรมประมงหรือหนวยงานทางราชการอ่ืนๆ ไมมีฉลากระบุโภชนาการ

ปจจัยการผลิตตองปลอดจากการปนเปอนของยาและสารตองหามในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําตามประกาศทาง

ใชปจจัยการผลิตท่ีปลอดจากยาและสารตองหามในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามประกาศทางราชการ มีผลสุม
หรือหากไมมีการใชปจจัยการผลิตใดๆ ใหถือวา

พบปจจัยการผลิตมีการปนเปอนของยาและสารตองหามในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามประกาศทางราชการ
การผลิตอาหารสําหรับสัตวน้ําตองมีกระบวนการท่ีถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยตอสัตวน้ําและผูบริโภค 

ใชเองในฟารม ฟารมตองเลือกใชวัตถุดิบและสวนผสมท่ีมีคุณภาพ และไม

หมดอายุ ข้ันตอนการผลิตตองสะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยตอสัตวน้ําและผูบริโภค อาจมีผลตรวจวัตถุดิบท่ีนํามาผลิต

วมดวย ตองมีวิธีการจัดการคุณภาพ

ไมมีการผลิตอาหารใชเองในฟารม ใชแตอาหาร

ไมรักษาคุณภาพของอาหาร และ/หรือมีการ

ปนเปอนของเชื้อโรค หรือสารเคมีท่ีนํามาผลิตอาหาร กรณีการใชอาหารสดควบคูกับอาหารสําเร็จรูปไมมีวิธีการจัดการ

เชน ปริมาณออกซิเจนในบคอนขางตํ่า น้ํา

มีการจัดเก็บปจจัยการผลิตในสถานท่ีเก็บท่ีดี เชน มีตูเก็บความเย็น โรงเรือนโปรง มีอากาศถายเทไดดี ไมมีความ

รอนและความชื้นสูง มีหลังคาคลุมปองกันแสงแดดและฝนสามารถปองกันหนู และแมลงไดดี มีแทนวางปจจัยการผลิต ไมวาง

อากาศไมถายเท มีความรอนและ

มีแทนวางปจจัยการผลิต วางติด

ควรปฏิบัติ)
ทําความสะอาด มีระยะพักบอหรือ

ใชสารเคมีเพ่ือฆาเชื้อ มีระบบปองกันพาหะ เชน มีการกรองน้ํา มีการพักน้ํากอนเลี้ยงหรือใชสารเคมีในการฆาเชื้อในน้ํา เปน
ท่ีใชอยางถูกวิธีและสมํ่าเสมอ 

ท่ีมีทะเบียนถูกตอง) เชน ดางทับทิม 

ท่ีมีประสิทธิภาพ อุปกรณสกปรก อุปกรณท่ี



เกณฑประเมินฟารมเพาะ
…………………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑประเมินฟารมเพาะและอนุบาลลูก

จําเปนไมแยกกันใชรวมกันทุกบอ ลูกพันธุสัตวน้ํา
4.2 เฝาระวังและดูแลสุขภาพสัตวน้ําอยางสมํ่าเสมอ เม่ือสัตวน้ํามีการผิดปกติหรือปวยควรพิจารณาดานการจัดการ 
4.2.1 มีการเฝาระวังสุขภาพพอแมพันธุ

สอดคลอง : มีวิธีการตรวจสุขภาพพอ-แมพันธุ
เชน ตรวจสุขภาพสัตวน้ําทางกายภาพท่ัวไป
แบคทีเรียอเชื้อไวรัสหรืออ่ืนๆ เปนตน
ไมสอดคลอง : ไมมีผลการสุขภาพพอ-แมพันธุ
สัตวน้ํามีปญหาเทานั้น

4.2.2 เม่ือสัตวน้ํามีอาการผิดปกติมีวิธีการจัด
สอดคลอง : มีการตรวจคุณภาพน้ําเพ่ือใชในการจัดการสุขภาพ
คุณภาพน้ําใหเหมาะสมกอน และมีการตรวจหาสาเหตุท่ี
การเปลี่ยนถายน้ํา ลดอาหารลง ปรับพีเอชน้ํา ฆาเชื้อในน้ําดวยไอโอดีนเพ่ือลดปริมาณแบคทีเรียในน้ํา เปนตน 
ไมสอดคลอง : ไมมีการตรวจคุณภาพน้ําใดๆ เม่ือ

4.3 ในกรณีท่ีจําเปนตองใชยาสัตวและสารเคมี 
อยางเครงครัด
4.3.1 ใชยาสัตวท่ีข้ึนทะเบียนถูกตองและปฏิบัติตามฉลาก

สอดคลอง : ใชยาสัตว ท่ีมีทะเบียนยาเทานั้น  และใชตามวิธีท่ีระบุในฉลากยา
ตองเลี้ยงตอไปในระยะเวลา ไมนอยกวา 3
ผูใชยาตองมีความรูความเขาใจในการใชยา
ไมสอดคลอง : ใชยาสัตวท่ีไมมีทะเบียนยา  หรือมีทะเ
ระยะหยุดยา หรือมีผลยาตกคางเกินปริมาณคาท่ีกําหนด หรือผูใชยาไมมีความรูความเขาใจในการใชยา
หมายเหตุ: กรณีท่ีเกษตรกรไมใชยาสัตวในการเลี้ยงสัตวน้ํา สามารถให 

4.3.2 ใชสารเคมี/วัตถุอันตรายท่ีข้ึนทะเบียนถูกตอง 
สอดคลอง : ใชวัตถุอันตราย ไดแก กลุมสารเคมีท่ีอนุญาตใหใชไดและข้ึนทะเบียนกับทางราชการอยางถูกตอง 
กําหนดใหสารเคมีนั้นตองข้ึนทะเบียน) เชน 
ไฮโปคลอไรต , โซเดียมไฮดรอกไซด และโซเดียมไฮโปคลอไรต ไมตองข้ึนทะเบียนใหปฏิบัติตาม
จุลินทรียท่ีใชรักษาคุณภาพน้ํา เปนตน ยกเวนจุลินทรียท่ีผลิตข้ึนใชเองในฟารม มิไดผลิตเพ่ือจําหนาย และจุลินทรียท่ีทาง
ราชการผลิตให โดยปฏิบัติตามฉลากอยางเครงครัด เชน ใชในปริมาณตามท่ีกําหนด ตามท่ีระบุในฉลาก หรือปฏิบัติถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
ไมสอดคลอง : ใชสารเคมี/วัตถุอันตรายท่ีไ
หมายเหตุ: กรณีท่ีเกษตรกรไมใชสารเคมี/วัตถุอันตรายใดๆ ในการเลี้ยงสัตวน้ํา สามารถให 

4.4 ไมใชยาและสารเคมีตองหามตามประกาศทางราชการ 
สอดคลอง : ไมพบหลักฐานการใชยาสัตวและสารเคมีตองหามตามประกาศทางราชการ
พบยาและสารเคมีตองหาม
ไมสอดคลอง : พบหลักฐานในฟารม มียาและสารเคมีท่ีไมข้ึนทะเบียน 
สารเคมีตองหาม

ระเมินฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําจืด ตามมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง
…………………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑประเมินฟารมเพาะและอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําจืด ตามมาตรฐาน
สําหรับใชประกอบกับ 

พันธุสัตวน้ําในฟารมออนแอและเปนโรคบอย
เฝาระวังและดูแลสุขภาพสัตวน้ําอยางสมํ่าเสมอ เม่ือสัตวน้ํามีการผิดปกติหรือปวยควรพิจารณาดานการจัดการ 

พอแมพันธุ/ลูกพันธุสัตวน้ําอยางเหมาะสมและสมํ่าเสมอ (ควร
แมพันธุสัตวน้ําอยางสมํ่าเสมอและมีการเฝาระวังสุขภาพลูกพันธุสัตวน้ํา
ท่ัวไปทุกวัน มีการสุมนําสัตวน้ําสงตรวจยังหองปฏิบัติการเปนระยะ

แมพันธุ/ลูกพันธุ ไมมีการวินิจฉัยหาสาเหตุของโรค และจะตรวจสุขภาพ

มีอาการผิดปกติมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมกอนใชยา (ควรปฏิบัติ)
มีการตรวจคุณภาพน้ําเพ่ือใชในการจัดการสุขภาพสัตวน้ําเปนประจํา  เม่ือสัตวน้ํามีอาการผิดปกติมีวิธีการจัดการ

และมีการตรวจหาสาเหตุท่ีแนชัดกอนท่ีจะใชยาและสารเคมี เชน มีการเติมอากาศ
การเปลี่ยนถายน้ํา ลดอาหารลง ปรับพีเอชน้ํา ฆาเชื้อในน้ําดวยไอโอดีนเพ่ือลดปริมาณแบคทีเรียในน้ํา เปนตน 

ไมมีการตรวจคุณภาพน้ําใดๆ เม่ือสัตวน้ํามีอาการผิดปกติ มักใชยาในการแกปญหา 
ในกรณีท่ีจําเปนตองใชยาสัตวและสารเคมี ใหใชยาสัตวและสารเคมีท่ีข้ึนทะเบียนถูกตองและปฏิบัติตามฉลาก

ใชยาสัตวท่ีข้ึนทะเบียนถูกตองและปฏิบัติตามฉลาก (ขอตองปฏิบัติ)
ใชยาสัตว ท่ีมีทะเบียนยาเทานั้น  และใชตามวิธีท่ีระบุในฉลากยา และตองมีบันทึกการใชยาทุกครั้งหลังจากใชยา

3 สัปดาหหรือตามท่ีฉลากระบุ เพ่ือมิใหยาตกคางอยูในสัตวน้ํา
ความรูความเขาใจในการใชยา

ใชยาสัตวท่ีไมมีทะเบียนยา  หรือมีทะเบียนแตใชไมถูกวิธีท่ีระบุในฉลากยา หรือไมมีบันทึกการใชยา หรือไมมี
ระยะหยุดยา หรือมีผลยาตกคางเกินปริมาณคาท่ีกําหนด หรือผูใชยาไมมีความรูความเขาใจในการใชยา

กรณีท่ีเกษตรกรไมใชยาสัตวในการเลี้ยงสัตวน้ํา สามารถให “สอดคลอง” ไดเชนกัน
ท่ีข้ึนทะเบียนถูกตอง (ขอตองปฏิบัติ)

ใชวัตถุอันตราย ไดแก กลุมสารเคมีท่ีอนุญาตใหใชไดและข้ึนทะเบียนกับทางราชการอยางถูกตอง 
เชน ฟอรมาลิน บีเคซี ไอโอดีน คลอรีน สารประกอบคลอรีน 

โซเดียมไฮดรอกไซด และโซเดียมไฮโปคลอไรต ไมตองข้ึนทะเบียนใหปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีระบุบน
เปนตน ยกเวนจุลินทรียท่ีผลิตข้ึนใชเองในฟารม มิไดผลิตเพ่ือจําหนาย และจุลินทรียท่ีทาง

ราชการผลิตให โดยปฏิบัติตามฉลากอยางเครงครัด เชน ใชในปริมาณตามท่ีกําหนด ตามท่ีระบุในฉลาก หรือปฏิบัติถูกตอง

วัตถุอันตรายท่ีไมไดข้ึนทะเบียนกับทางราชการอยางถูกตองและใชไมถูกวิธี
วัตถุอันตรายใดๆ ในการเลี้ยงสัตวน้ํา สามารถให “สอดคลอง

ไมใชยาและสารเคมีตองหามตามประกาศทางราชการ (ขอตองปฏิบัติ)
ไมพบหลักฐานการใชยาสัตวและสารเคมีตองหามตามประกาศทางราชการ และ/หรือมีผลตรวจปจจัยการผลิตไม

พบหลักฐานในฟารม มียาและสารเคมีท่ีไมข้ึนทะเบียน /หรือมีผลตรวจปจจัยการผลิตพบการปนเปอนยาและ

จีเอพี กรมประมง
…………………………………………………………………………………………………………………………
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เฝาระวังและดูแลสุขภาพสัตวน้ําอยางสมํ่าเสมอ เม่ือสัตวน้ํามีการผิดปกติหรือปวยควรพิจารณาดานการจัดการ 
ควรปฏิบัติ)

พันธุสัตวน้ําเปนประจํา 
ยังหองปฏิบัติการเปนระยะเพ่ือตรวจพยาธิ เชื้อ

จะตรวจสุขภาพสัตวน้ําก็ตอเม่ือ

มีอาการผิดปกติมีวิธีการจัดการ
กอนท่ีจะใชยาและสารเคมี เชน มีการเติมอากาศเพ่ิมมากข้ึน มี

การเปลี่ยนถายน้ํา ลดอาหารลง ปรับพีเอชน้ํา ฆาเชื้อในน้ําดวยไอโอดีนเพ่ือลดปริมาณแบคทีเรียในน้ํา เปนตน 
มีอาการผิดปกติ มักใชยาในการแกปญหา 

ใหใชยาสัตวและสารเคมีท่ีข้ึนทะเบียนถูกตองและปฏิบัติตามฉลาก

และตองมีบันทึกการใชยาทุกครั้งหลังจากใชยา
สัตวน้ําเกินปริมาณท่ีกําหนด

บียนแตใชไมถูกวิธีท่ีระบุในฉลากยา หรือไมมีบันทึกการใชยา หรือไมมี
ระยะหยุดยา หรือมีผลยาตกคางเกินปริมาณคาท่ีกําหนด หรือผูใชยาไมมีความรูความเขาใจในการใชยา

ใชวัตถุอันตราย ไดแก กลุมสารเคมีท่ีอนุญาตใหใชไดและข้ึนทะเบียนกับทางราชการอยางถูกตอง (ในกรณีท่ี
สารประกอบคลอรีน (ยกเวน แคลเซียม

หลักเกณฑท่ีระบุบนฉลาก) 
เปนตน ยกเวนจุลินทรียท่ีผลิตข้ึนใชเองในฟารม มิไดผลิตเพ่ือจําหนาย และจุลินทรียท่ีทาง

ราชการผลิตให โดยปฏิบัติตามฉลากอยางเครงครัด เชน ใชในปริมาณตามท่ีกําหนด ตามท่ีระบุในฉลาก หรือปฏิบัติถูกตอง

มไดข้ึนทะเบียนกับทางราชการอยางถูกตองและใชไมถูกวิธี
สอดคลอง” ไดเชนกัน

หรือมีผลตรวจปจจัยการผลิตไม

หรือมีผลตรวจปจจัยการผลิตพบการปนเปอนยาและ
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4.5 เม่ือสัตวน้ําปวยหรือมีการระบาดของโรคตองแจงเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และมี
เหมาะสม (ขอควรปฏิบัติ)
สอดคลอง : มีการแจงเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
หรือมีการระบาดของโรค และมีวิธีการจัดการซาก
บอ เปนตน หรือปดบอฆาเชื้อไมปลอยท้ิง น้ําจากบอสัตวเลี้ยงท่ีปวย
ไมสอดคลอง : ไมแจงการระบาดของโรคสัตวน้ํา
โรคระบาดอยางมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ: กรณีท่ีสัตวน้ําไมเคยปวยหรือเปนโรคระบาด ผูตรวจประเมินตองสอบถามวิธีการหากสัตวน้ําปวย ซ่ึงถาเกษตรกร
สามารถอธิบาย หรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาหากเกิดการระบาดของโรค ตองแจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และมีวิธีการกําจัดซากท่ี
ถูกวิธี สามารถให “สอดคลอง” ไดเชนกัน

5. สุขลักษณะฟารม
5.1 มีการจัดการระบบน้ําท้ิงท่ีเหมาะสม น้ําท้ิงจากบานเรือนตองแยกจากระบบการ

สอดคลอง : ระบบน้ําท้ิงจากบานเรือนแยกจากระบบการเลี้ยงชัดเจนและไมพบการรั่วซึมของระบบน้ําท้ิงมาสูระบบการเลี้ยง 
มีการรักษาความสะอาดของทางระบายน้ําท้ิงอยางสมํ่าเสมอ
ไมสอดคลอง : ระบบน้ําท้ิงจากบานเรือนสามารถรั่วซึมปะปนกับระบบการเลี้ยง ทางระบายน้ําท้ิง
ทําความสะอาด

5.2 หองสุขาแยกเปนสัดสวน หางจากบอ
สอดคลอง : หองน้ําและหองสุขาไมควรอยูบริเวณบอ
ใกลระบบการเพาะพันธุและอนุบาลทางระบายน้ําจะตองไมไหลหรือซึมลงไปยังบริเวณบอโดยตรง ควรมีระบบหองน้ําหองสุขา
ท่ีมีอุปกรณเก็บสิ่งขับถายท่ีมิดชิดไมรั่วซึม 
ไมสอดคลอง : หองน้ํา หองสวมอยูใกลกับบอเลี้ย
เลี้ยงสัตวน้ํา  หรือพบการปนเปอนเช้ือ E.coli

5.3 จัดอุปกรณ เครื่องมือ รวมท้ังปจจัยการผลิตตางๆ ในบริเวณฟารมใหเปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ
(ขอควรปฏิบัติ)

สอดคลอง : จัดเก็บอุปกรณ เครื่องมือ รวมท้ังปจจัยการผลิตตางๆ เปนสัดสวน เปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ เชน ไม
วางสวิงไวบนพ้ืน มีท่ีแขวนอุปกรณ/แห เปนตน และมีการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือใหพรอมใชงานอยูเสมอ
สะอาดบริเวณฟารมและบริเวณโดยรอบ 
ไมสอดคลอง : อุปกรณ เครื่องมือ รวมท้ังปจจัยการผลิตตางๆ วางเกะกะ ไมเปนระเบียบ ไมสะอาดและไมมีแผนทําความสะอาด 

5.4 มีระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะท่ีดี
เข่ียของสัตวเล้ียง  (ขอควรปฏิบัติ)
สอดคลอง : ควรมีท่ีจัดเก็บขยะเปนสัดสวน และมีระบบการจัดเก็บขยะท่ีดี เชน ถังขยะมีฝาปดมิดชิดเพ่ือปองกันแมลงวัน หนู 
แมลงสาบ และการคุยเข่ียของสัตวเลี้ยง เปนตน มีการนําขยะไปท้ิงในสถานท่ีท่ีเตรียมไว และกําจัดอยางถูกวิธี ไมพบขยะ
กระจายอยูบริเวณบอเลี้ยง
ไมสอดคลอง : ไมมีท่ีท้ิงขยะ พบขยะถูกท้ิงอยูในฟารมในลักษณะท่ีไมเอาใจใสดูแล พบมูลสัตว

ไมมีแผนการจัดการใดๆ 

ระเมินฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําจืด ตามมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง
…………………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑประเมินฟารมเพาะและอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําจืด ตามมาตรฐาน
สําหรับใชประกอบกับ 

เม่ือสัตวน้ําปวยหรือมีการระบาดของโรคตองแจงเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และมีวิธีการจัดการซากและน้ําท้ิงท่ี

มีการแจงเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ (กรมประมงหรือกรมปศุสัตว) เม่ือสัตวน้ําปวยตายจํานวนมากรวดเร็วอยางผิดปกติ 
และมีวิธีการจัดการซากสัตวน้ําตายท่ีเหมาะสม เชน ตม แชคลอรีน หรือเผา ไมนําซากมาไวบริเวณคัน

น้ําจากบอสัตวเลี้ยงท่ีปวยมีการฆาเชื้อกอนท้ิง 
สัตวน้ํากับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ปลอยซากสัตวน้ําและน้ําท้ิงโดยไมมีวิธีการจัดการ

กรณีท่ีสัตวน้ําไมเคยปวยหรือเปนโรคระบาด ผูตรวจประเมินตองสอบถามวิธีการหากสัตวน้ําปวย ซ่ึงถาเกษตรกร
สามารถอธิบาย หรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาหากเกิดการระบาดของโรค ตองแจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และมีวิธีการกําจัดซากท่ี

มีการจัดการระบบน้ําท้ิงท่ีเหมาะสม น้ําท้ิงจากบานเรือนตองแยกจากระบบการเพาะและอนุบาล
ระบบน้ําท้ิงจากบานเรือนแยกจากระบบการเลี้ยงชัดเจนและไมพบการรั่วซึมของระบบน้ําท้ิงมาสูระบบการเลี้ยง 

มีการรักษาความสะอาดของทางระบายน้ําท้ิงอยางสมํ่าเสมอ
ระบบน้ําท้ิงจากบานเรือนสามารถรั่วซึมปะปนกับระบบการเลี้ยง ทางระบายน้ําท้ิง

หองสุขาแยกเปนสัดสวน หางจากบอเพาะและอนุบาลและมีระบบจัดการของเสียอยางถูกสุขลักษณะ
หองน้ําและหองสุขาไมควรอยูบริเวณบอเพาะพันธุ และบออนุบาล รวมท้ังบอพอ-แมพันธุ

ทางระบายน้ําจะตองไมไหลหรือซึมลงไปยังบริเวณบอโดยตรง ควรมีระบบหองน้ําหองสุขา

หองสวมอยูใกลกับบอเลี้ยงสัตวน้ํา  และไมมีการปองกันไมใหน้ําท้ิงไหลลงสู
E.coli ในเนื้อสัตวน้ํา

จัดอุปกรณ เครื่องมือ รวมท้ังปจจัยการผลิตตางๆ ในบริเวณฟารมใหเปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ

รวมท้ังปจจัยการผลิตตางๆ เปนสัดสวน เปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ เชน ไม
แห เปนตน และมีการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือใหพรอมใชงานอยูเสมอ

มท้ังปจจัยการผลิตตางๆ วางเกะกะ ไมเปนระเบียบ ไมสะอาดและไมมีแผนทําความสะอาด 
มีระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะท่ีดี เชน ถังขยะมีฝาปดท่ีมิดชิด เพ่ือปองกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ และการคุย

ควรมีท่ีจัดเก็บขยะเปนสัดสวน และมีระบบการจัดเก็บขยะท่ีดี เชน ถังขยะมีฝาปดมิดชิดเพ่ือปองกันแมลงวัน หนู 
แมลงสาบ และการคุยเข่ียของสัตวเลี้ยง เปนตน มีการนําขยะไปท้ิงในสถานท่ีท่ีเตรียมไว และกําจัดอยางถูกวิธี ไมพบขยะ

ไมมีท่ีท้ิงขยะ พบขยะถูกท้ิงอยูในฟารมในลักษณะท่ีไมเอาใจใสดูแล พบมูลสัตว/สิ่งปฏิกูลอยูใกลบอเลี้ยงโดย

จีเอพี กรมประมง
…………………………………………………………………………………………………………………………

มาตรฐาน จีเอพี กรมประมง หนาท่ี 6/7
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การจัดการซากและน้ําท้ิงท่ี

ปวยตายจํานวนมากรวดเร็วอยางผิดปกติ 
ตายท่ีเหมาะสม เชน ตม แชคลอรีน หรือเผา ไมนําซากมาไวบริเวณคัน

และน้ําท้ิงโดยไมมีวิธีการจัดการ

กรณีท่ีสัตวน้ําไมเคยปวยหรือเปนโรคระบาด ผูตรวจประเมินตองสอบถามวิธีการหากสัตวน้ําปวย ซ่ึงถาเกษตรกร
สามารถอธิบาย หรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาหากเกิดการระบาดของโรค ตองแจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และมีวิธีการกําจัดซากท่ี

เพาะและอนุบาล (ขอควรปฏิบัติ)
ระบบน้ําท้ิงจากบานเรือนแยกจากระบบการเลี้ยงชัดเจนและไมพบการรั่วซึมของระบบน้ําท้ิงมาสูระบบการเลี้ยง 

ระบบน้ําท้ิงจากบานเรือนสามารถรั่วซึมปะปนกับระบบการเลี้ยง ทางระบายน้ําท้ิงไมสะอาดและไมมีแผนการ

และมีระบบจัดการของเสียอยางถูกสุขลักษณะ (ขอควรปฏิบัติ)
แมพันธุ และในกรณีหากอยู

ทางระบายน้ําจะตองไมไหลหรือซึมลงไปยังบริเวณบอโดยตรง ควรมีระบบหองน้ําหองสุขา

ลงสูบอน้ําใชหรือระบบการ

จัดอุปกรณ เครื่องมือ รวมท้ังปจจัยการผลิตตางๆ ในบริเวณฟารมใหเปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะเสมอ

รวมท้ังปจจัยการผลิตตางๆ เปนสัดสวน เปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ เชน ไม
แห เปนตน และมีการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือใหพรอมใชงานอยูเสมอ ดูแลความ

มท้ังปจจัยการผลิตตางๆ วางเกะกะ ไมเปนระเบียบ ไมสะอาดและไมมีแผนทําความสะอาด 
เพ่ือปองกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ และการคุย

ควรมีท่ีจัดเก็บขยะเปนสัดสวน และมีระบบการจัดเก็บขยะท่ีดี เชน ถังขยะมีฝาปดมิดชิดเพ่ือปองกันแมลงวัน หนู 
แมลงสาบ และการคุยเข่ียของสัตวเลี้ยง เปนตน มีการนําขยะไปท้ิงในสถานท่ีท่ีเตรียมไว และกําจัดอยางถูกวิธี ไมพบขยะ

สิ่งปฏิกูลอยูใกลบอเลี้ยงโดย
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6. การเก็บเก่ียวและการขนสง
6.1.1 วางแผนเก็บเก่ียวผลผลิตถูกตองตามความตองการของตลาด

สอดคลอง : วางแผนการเก็บเก่ียวลูกพันธุสัตวน้ํา
ไมสอดคลอง : ไมมีแผนการเก็บเก่ียวลวงหนา

6.1.2 มีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา 
สอดคลอง : มีการออกหรือขอออกใบกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา
ไมสอดคลอง : ไมมีการออกหรือขอออกใบกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา

6.2 มีการจัดการท่ีดีระหวางการขนสงลูกพันธุสัตวน้ํา
สอดคลอง : มีการบรรจุลูกพันธุสัตวน้ําในอัตราความหนาแนนท่ีเหมาะสมกับขนาดของลูกพันธุสัตวน้ําขนาดถุง และ
ระยะเวลาในการขนสง มีการใหออกซิเจนอยางเพียงพอในระหวางการขนสงลูกพันธุสัตวน้ํา ในกรณีท่ีมีการขนสงตองมีการ
จัดการใหเหมาะสมตลอดระยะเวลาการขนสง
ข้ึนอยูกับระยะเวลาในการขนสงดวย เปนตน
ไมสอดคลอง : ฟารมบรรจุลูกพันธุสัตวน้ําในปริมาณความหนาแนน
เหมาะสมมีการใชยา/สารเคมีในระหวางการเก็บเก่ียวและขนสง

6.3 ผลิตผลสัตวน้ําท่ีเก็บเก่ียวตองไมพบยา
สอดคลอง : มีผลการสุมตรวจยา/สารเคมีตกคางใน
action ท่ี กตส. กําหนดใหเฝาระวังยาและสารเคมีตกคาง
คอล ไนโตรฟูแรนส มาลาไคลกรีน เปนตน
วิเคราะหเกินเกณฑท่ีกําหนดใหพิจารณาตัดสิน
ไมสอดคลอง : ผลการสุมตรวจยา/สารเคมีตกคางใน

7. การเก็บขอมูล
7.1 บันทึกการใหอาหารและยา (ขอควรปฏิบัติ

สอดคลอง : มีการบันทึกแหลงท่ีมาของพอ
จดบันทึกใหเปนปจจุบัน สมํ่าเสมอ และมีบันทึกการใชยา
ไมสอดคลอง : ไมมีการจดบันทึกแหลงท่ีมาของพอ
และการใชยาสัตว/สารเคมี

ระเมินฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําจืด ตามมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง
…………………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑประเมินฟารมเพาะและอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําจืด ตามมาตรฐาน
สําหรับใชประกอบกับ 

วางแผนเก็บเก่ียวผลผลิตถูกตองตามความตองการของตลาด (ขอแนะนํา)
ลูกพันธุสัตวน้ําลวงหนาตามความตองการของตลาด 

แผนการเก็บเก่ียวลวงหนา
มีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (ขอควรปฏิบัติ)

ใบกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ําใหกับผูซ้ือ
ใบกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ําใหกับผูซ้ือ 

มีการจัดการท่ีดีระหวางการขนสงลูกพันธุสัตวน้ํา (ขอควรปฏิบัติ)
มีการบรรจุลูกพันธุสัตวน้ําในอัตราความหนาแนนท่ีเหมาะสมกับขนาดของลูกพันธุสัตวน้ําขนาดถุง และ

ระยะเวลาในการขนสง มีการใหออกซิเจนอยางเพียงพอในระหวางการขนสงลูกพันธุสัตวน้ํา ในกรณีท่ีมีการขนสงตองมีการ
จัดการใหเหมาะสมตลอดระยะเวลาการขนสง เชน มีการรักษาอุณหภูมิในการขนสงอยูระหวาง 24

เปนตน หลีกเลี่ยงการใชยา/สารเคมีในระหวางการเก็บเก่ียวและขนสง
ในปริมาณความหนาแนนมากเกินไปและไมมีการควบคุมอุณหภูมิในการขนสงท่ี

ระหวางการเก็บเก่ียวและขนสงชนิดไมถูกตองและใชในปริมาณไมเหมาะสม
ตองไมพบยาหรือสารเคมีตกคางเกินมาตรฐานกําหนด (ขอตองปฏิบัติ

สารเคมีตกคางในลูกพันธุสัตวน้ํา ไมเกินคาท่ีกรมประมงกําหนด (
หเฝาระวังยาและสารเคมีตกคาง) ใหเนนตรวจกลุมยา/สารเคมีท่ีไมอนุญาตใหใช

เปนตน ในกรณีท่ีเปนยาท่ีอนุญาตใหใชในสัตวน้ําชนิดนั้นๆ หากพบวามีผลการตรวจ
พิจารณาตัดสินโดยใชเหตุผลตามหลักวิชาการ

สารเคมีตกคางในลูกพันธุสัตวน้ํา เกินคาท่ีกรมประมงกําหนด

ขอควรปฏิบัติ)
แหลงท่ีมาของพอ-แมพันธุ การจัดการพอ-แมพันธุ แหลงท่ีมาของลูกพันธุ 

และมีบันทึกการใชยา/สารเคมีทุกครั้ง (ถาหากมีการใช) 
แหลงท่ีมาของพอ-แมพันธุ การจัดการพอ-แมพันธุ แหลงท่ีมาของลูกพันธุ 

จีเอพี กรมประมง
…………………………………………………………………………………………………………………………

มาตรฐาน จีเอพี กรมประมง หนาท่ี 7/7
สําหรับใชประกอบกับ F-AU-15 (02-23/05/2556)

มีการบรรจุลูกพันธุสัตวน้ําในอัตราความหนาแนนท่ีเหมาะสมกับขนาดของลูกพันธุสัตวน้ําขนาดถุง และ
ระยะเวลาในการขนสง มีการใหออกซิเจนอยางเพียงพอในระหวางการขนสงลูกพันธุสัตวน้ํา ในกรณีท่ีมีการขนสงตองมีการ

-28 องศาเซลเซียส ท้ังนี้
ระหวางการเก็บเก่ียวและขนสง

มากเกินไปและไมมีการควบคุมอุณหภูมิในการขนสงท่ี
เหมาะสม
ตองปฏิบัติ)
(อางอิงตาม level of

ท่ีไมอนุญาตใหใช เชน คลอแรมฟนิ-
หากพบวามีผลการตรวจ

แหลงท่ีมาของลูกพันธุ การใหอาหาร ควรมีการ

แมพันธุ แหลงท่ีมาของลูกพันธุ การใหอาหาร 


