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ระเบียบกรมประมง  
เรื่อง การออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม 

พ.ศ. 2558 
.                                                                     . 

 
โดยที ่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองมาตรฐาน        

การจัดการฟาร์มเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื ่อการส่งออก พ.ศ. 2547 เพื ่อเป็นการสร้างมาตรฐานใน           
การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสัตว์น้ำสวยงามให้ได้มาตรฐานสำหรับ
การส่งออก ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมประมงออกระเบียบเกี่ยวกับการออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการ    
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกรมประมง เรื่อง การออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการ 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม พ.ศ. 2558” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบร ับรองมาตรฐานการจ ัดการ          

ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือการส่งออก พ.ศ. 2547 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
(1) “ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ำ 

สวยงาม 
(2) “มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำสวยงาม” หมายความว่า มาตรฐาน       

การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามของผู้ประกอบการเพาะเลี้ยง 
ปลาสวยงามซึ ่งมีการจัดการสุขอนามัยของฟาร์มที ่ด ี และผลผลิตปลาสวยงามที่เพาะเลี ้ยงมีคุณภาพดี         
ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด 

(3) “พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการหรือลูกจ้างสังกัดกรมประมงที่ปฏิบัตงิาน 
ในหน่วยงานของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
พันธุกรรมสัตว์น้ำ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจประเมินและตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามตามระเบียบนี้ และ 
ให้รวมถึงผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมาย 

ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมประมงรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งใด 
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

ให้กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
พันธุกรรมสัตว์น้ำ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานประมงจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบ 
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ข้อ 6 ให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามที่ประสงค์จะขอใบรับรอง ยื่นคําขอตาม 
แบบ กปม./สส. ๑ ท้ายระเบียบนี้ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานประมงจังหวัดในเขตท้องที่ที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
สวยงามนั้นตั้งอยู่ กรณีท่ีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอ ณ สำนักงาน 
ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังนี้ 

(1) สำเนาบัตรประจําตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1) 
(2) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจําตัว 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นคําขอ 
(3) กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบเอกสารดังนี้ 

(3.1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งมีอายุไม่เกินเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง 

(3.2) สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของ 
หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

(4) กรณีมอบให้ผู้อ่ืนมายื่นคําขอและดำเนินการแทนให้แนบเอกสารดังนี้ 
(4.1) หนังสือมอบอำนาจ 
(4.2) สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและของ   

ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
(5) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ตามที่กรมประมงประกาศกำหนด 
ข้อ 7 เมื่อเจ้าหน้าที่ตามข้อ 6 ได้รับคําขอแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

แล้วดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ดังนี้ 
(1) ถ้าไม่ถูกต้อง ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในหนึ่งวันนับแต่วันได้รับคําขอ 
(2) ถ้าถูกต้อง สำหรับสัตว์น้ำจืดสวยงาม กรณีที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามตั้งอยู่ในเขต 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร หรือสมุทรสงคราม ให้ส่งคําขอให้สถาบันวิจัยสัตว์น้ำ 
สวยงามและพรรณไม้น้ำ ส่วนกรณีท่ีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามตั้งอยู่ในจังหวัดอ่ืน ให้ส่งคําขอให้สถาบันวิจัย 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำท้องที่ที่ 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามนั้นตั้งอยู่ภายในห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

สำหรับสัตว์น้ำทะเลสวยงามให้ส่งคําขอให้สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์วิจัย 
และพัฒนาประมงชายฝั่งแห่งท้องที่ที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามนั้นตั้งอยู่ หรือแจ้งศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ประมงน้ำจืดในกรณีท่ีไม่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งในพ้ืนที่ภายในห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

ข้อ 8 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ สถาบันวิจัย 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ สถาบันวิจัย 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง แล้วแต่กรณี แจ้งก ำหนดวันนัดตรวจ 
ประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามให้ผู้ยื่นคําขอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอจากเจ้าหน้าที่ตาม   
ข้อ 6 
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ข้อ 9 เมื่อผู้ยื่นคําขอได้รับแจ้งกำหนดวันนัดตรวจประเมินฟาร์มตามข้อ 8 แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) ตอบแบบสอบถามการประเมินมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ ำสวยงาม    

ตามแบบ กปม./สส. ๒ ท้ายระเบียบนี้ 
(2) ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม 

(2.1) เพื่อตรวจสอบและประเมินระบบการจัดการและสุขอนามัยฟาร์ม  
(2.2) เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำสวยงามในปริมาณพอสมควรมาทำการตรวจสุขภาพ 
(2.3) เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำ  

(3) อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินฟาร์ม 
ข้อ 10 การตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสวยงาม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้ า 

เกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์น้ำจืดสวยงาม (มกษ. 7426-2555) และ 
การตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสวยงามให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล (มกษ. 7429-2555) ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอาหารแห่งชาติ 

ข้อ 11 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 8 แจ้งผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
สวยงาม ผลการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำสวยงาม และผลการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำตามแบบ กปม./สส. 3 
ท้ายระเบียบนี้ ให้แก่ผู้ยื่นคําขอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ตรวจประเมิน 

ข้อ 12 ในกรณีผลการตรวจประเมินตามข้อ 10 เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กรมประมง 
กำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 8 ดำเนินการออกใบรับรองตามแบบ กปม./สส. 4 ท้ายระเบียบนี้     
ให้แก่ผู ้ย ื ่นคําขอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที ่ได้แจ้งผลการตรวจ และให้ด ำเนินการสำเนาใบรับรองแจ้ง      
หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

(1) สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผู้รับคําขอ แล้วแต่กรณี 
(2) สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด หรือสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง แล้วแต่กรณี  
(3) สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 
หากผลการตรวจประเมินฟาร์มไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กรมประมงก ำหนด 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนําให้ผู้ยื่นคําขอดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
เพ่ือดำเนินการตรวจประเมินตามข้อ 9 และข้อ 10 ต่อไป 

ข้อ 13 การกำหนดเลขท่ีใบรับรองให้ใช้รหัสตามท่ีกำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  
ข้อ 14 ให้อธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจลงนามในใบรับรอง  
ข้อ 15 ผู้ได้รับใบรับรองมีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อทำการตรวจ 

ติดตาม รวมทั้งอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวตามสมควร 
(2) ปฏิบัติให้ต่อเนื่องเพื ่อรักษาไว้ซึ ่งมาตรฐานตามใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์ม 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม
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ข้อ 16 กรณีที ่พนักงานเจ้าหน้าที ่ตรวจพบว่าผู ้ได้รับใบรับรองไม่ ได้ปฏิบัติให้ต่อเนื ่อง         
ตามข้อ 15 (2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเตือนตามแบบ กปม./สส. 5 ท้ายระเบียบนี้ เพื่อให้ด ำเนินการ 
ปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด 

กรณีที ่ผ ู ้ได ้ร ับใบรับรองไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามใบเต ือน            
ตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบรับรองตาม     
แบบ กปม./สส. 6 ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ 17 ให้ใบรับรองตามระเบียบนี้มีอายุสามปีนับแต่วันออก และให้ต่ออายุได้คราวละสามปี 
โดยยื่นคําขอก่อนใบรับรองหมดอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้นําหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการขอ 
ใบรับรองมาใช้กับการยื่นขอต่ออายุใบรับรองโดยอนุโลม 

ข้อ 18 ให้ผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามปีละหนึ่งครั้ง 
นับแต่ว ันออกใบรับรอง หากผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานที ่ก ำหนดในใบรับรอง ให้อธิบดี          
กรมประมงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตามข้อ 16 

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 19 บรรดาคําขอใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี ้ยงปลาสวยงามเพ่ือ         
การส่งออกที่ได้ยื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
พิจารณาตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
เพ่ือการส่งออก พ.ศ. 2547 

ใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออกที่ออกให้ตาม 
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออก 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

 
ประกาศ ณ วันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

(นายจุมพล  สงวนสิน) 
อธิบดีกรมประมง 



 

 

ค้ำขอให้ออกใบรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรฟำร์มเพำะเลีย้งสัตว์น้้ำสวยงำม 
 

เขียนที.่................................................................ 
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ................ 

 
1. ข้าพเจ้า................................................................................................................... ...............................

 1.1 เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ..........................................................อายุ............................ป ี
อยู่บ้านเลขท่ี.......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................หมู่ที.่.................. 
ต าบล/แขวง..................................................................อ าเภอ/เขต.............................................................. 
จังหวัด..........................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................................... 
เลขหมายโทรศัพท์........................................................เลขหมายโทรสาร.................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี......................................................................................................................  
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว เลขท่ี................................................................................................... ......... 
ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวัด.............................................................. 
ขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม แก่.............................................. 
ตั้งอยู่เลขที่.......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................หมู่ที.่.................. 
ต าบล/แขวง..................................................................อ าเภอ/เขต.............................................................. 
จังหวัด..........................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................................... 
เลขหมายโทรศัพท์........................................................เลขหมายโทรสาร....................................................
 1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท...................................................................................... .................. 
จดทะเบียนเมื่อ................................................เลขทะเบียนนิติบุคคล........................................................... 
ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี.......................ตรอก/ซอย.........................................ถนน...........................................
หมู่ที.่.............ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต....................................................... 
จังหวัด..........................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................................... 
เลขหมายโทรศัพท์........................................................เลขหมายโทรสาร.................................................... 
โดยม.ี................................................................................................... เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล 
สัญชาติ.................................อายุ....................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................ตรอก/ซอย.................................. 
ถนน................................หมู่ที.่...............ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต................................... 
จังหวัด........................................................................รหัสไปรษณีย์............................................................. 
เลขหมายโทรศัพท์........................................................เลขหมายโทรสาร.................................................... 
ขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม แก่.............................................. 
ตั้งอยู่เลขที่.......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................หมู่ที.่.................. 
ต าบล/แขวง..................................................................อ าเภอ/เขต.............................................................. 
จังหวัด..........................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................................... 
เลขหมายโทรศัพท์........................................................เลขหมายโทรสาร.................................................... 

2.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม 
ชนิดสัตว์น้ า (ระบุชนิด).................................................................................................................... 
 
 
  

แบบ กปม./สส.1 
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ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ คือ 
2.1          กรณีผู้ขอใบรับรองฯ เป็นบุคคลธรรมดา 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) 
                          ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
                          ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.2  กรณีผู้ขอใบรับรองฯ เป็นนิติบุคคล 

ส าเนาบัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) 
               ส าเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดทั้งชื่อหุ้นส่วน

 ผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติ
 บุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง                                                                                              

               ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอ านาจ
 ลงนามผูกพันนิติบุคคล 

2.3          กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นมายื่นค าขอหรือด าเนินการแทน 
                          หนังสือมอบอ านาจ 
                          ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
                          ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
2.4          หลักฐานอื่นๆ ได้แก่............................................................................................................  

ลงชื่อ............................................................ผู้ขอใบรับรองฯ 
 (................................................................) 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค้ำขอ 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร/ประมงจังหวัด.................................................. 

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

ลงชื่อ............................................................ผู้รับค าขอ 
          (................................................................) 

เรียน ผู้อ านวยการ............................................................................................................................. ........... 
  เพ่ือโปรดพิจารณาส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม พร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าเพื่อส่งตรวจโรค 

      ลงชื่อ..................................................................... 
            (....................................................................) 
      ต าแหน่ง................................................................. 
 
 
หมายเหตุ   ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง     หน้าข้อความที่ต้องการ 
 

 



 

 

 
รำยละเอียดกำรเลี้ยงสัตว์น้้ำสวยงำม ณ ปัจจุบัน 

วัน..........เดือน..................พ.ศ............... 

1. ชื่อฟาร์ม......................................................................................................................................... ......... 
2. ที่ตั้งฟาร์ม เลขที.่......................หมู่ที.่.........................ถนน..................................................................... 

ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท.์.......................................โทรสาร.......................................... 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………......…………… 

3. เริ่มด าเนินการเลี้ยง พ.ศ........................        พ้ืนที่ส่วนตัว        พ้ืนที่เช่าด าเนินการ......................ป ี
4. เนื้อท่ีฟาร์ม................................ตารางเมตร....................................ตารางวา.....................................ไร่ 

5. บุคคลที่สามารถติดต่อได้..............................................................โทรศัพท.์........................................... 
6. รายละเอียดการเพาะเลี้ยง 
  ชนิดสัตว์น้ าที่เพาะเลี้ยง............................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................... ........... 

  แหล่งน้ าที่ใช้ 
      คลองธรรมชาติ           คลองชลประทาน           แม่น้ า          น้ าประปา 
      บ่อน้ าขุด                  น้ าบาดาล                    แหล่งน้ าอ่ืนๆ............................ 

  บ่อพักน้ า                มี   ไม่มี      
 ขนาดบ่อพักน้ า.................จ านวน...............บ่อ ขนาดบ่อพักน้ า...............จ านวน............บ่อ 
 ขนาดบ่อพักน้ า.................จ านวน...............บ่อ ขนาดบ่อพักน้ า................จ านวน............บ่อ 

  อาหารที่ใช้เลี้ยง 
 อาหารมีชีวิต............................................................................................................................. . 
 อาหารส าเร็จรูป...................................................................... .................................................. 

  ยาหรือสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง...................................................................... ................... 
  บ่อและขนาดบ่อ 

        บ่อดิน...........................................บ่อ 
  ขนาด......................จ านวน...............บ่อ ขนาด......................จ านวน...............บ่อ 
  ขนาด......................จ านวน...............บ่อ ขนาด......................จ านวน...............บ่อ 

        บ่อซีเมนต์.....................................บ่อ 
  ขนาด......................จ านวน...............บ่อ ขนาด......................จ านวน...............บ่อ 
  ขนาด......................จ านวน...............บ่อ ขนาด......................จ านวน...............บ่อ 

        ตู้กระจก........................................ตู้ 
  ขนาด......................จ านวน...............ตู้ ขนาด......................จ านวน...............ตู้ 
  ขนาด......................จ านวน...............ตู้ ขนาด......................จ านวน...............ตู้ 
         ถังไฟเบอร.์...................................บ่อ         
  ขนาด......................จ านวน...............บ่อ ขนาด......................จ านวน...............บ่อ 
  ขนาด......................จ านวน...............บ่อ ขนาด......................จ านวน...............บ่อ 

       ภาชนะอ่ืนๆ .................................................................... 
  ขนาด......................จ านวน............... ขนาด......................จ านวน............... 
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แผนที่กำรเดินทำงเข้ำฟำร์ม 
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แบบสอบถามการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการฟารม์เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงาม  
 

วันที่...........เดือน...........................พ.ศ................ 

1. ชื่อฟาร์ม.......................................................................................................... ................................................ 
2. ชื่อ-สกุลเจ้าของฟาร์ม นาย/นางสาว/นาง.............................................นามสกุล............................................ 
3. เลขประจ้าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า...................................................................................................... 
4. ที่อยู่เจ้าของฟาร์ม เลขที่.....................หมู่ที.่.................ถนน............................................................................ 

ต้าบล/แขวง.....................................อ้าเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณยี์...................เลขหมายโทรศัพท์................................... เลขหมายโทรสาร................................... 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………......…………… 

5. ที่ตั้งฟาร์ม เลขที.่......................หมู่ที.่.........................ถนน.............................................................................. 
ต้าบล/แขวง.....................................อ้าเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณยี์...................เลขหมายโทรศัพท์................................... เลขหมายโทรสาร................................... 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………......…………… 

6. พิกัดทางภูมิศาสตร์ (UTM INDIAN1975) E................................................N...............................................  
7. เนื้อท่ีฟาร์ม...................................ตารางเมตร........................................ตารางวา.......................................ไร ่
8. เริ่มด้าเนินการเลี้ยง พ.ศ............................        พ้ืนที่ส่วนตัว           พ้ืนที่เช่าด้าเนินการ........................ป ี
9. ช่องทางการค้า 

     มีคนกลางมารับ...........................................................................................................................  
               ขายส่งเอง............................................................................................................................. ....... 

10. รายละเอียดการเพาะเลี้ยง 
ชนิดสัตว์น้้าที่เพาะเลี้ยง 
1. ..............................................................  6. …………………………………………………………… 
2. .......................................................................  7. …………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………  8. …………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………  9. …………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………  10. ………………………………………………………………… 

 แหล่งน้้าที่ใช้ 
     คลองธรรมชาติ           คลองชลประทาน           แม่น้้า                 น้้าประปา 
     บ่อน้้าขุด                  น้้าบาดาล                    แหล่งน้้าอ่ืน............................... 

 บ่อพักน้้า                มี   ไม่มี      
ขนาดบ่อพักน้้า....................จา้นวน..................บ่อ ขนาดบ่อพักน้้า.................จ้านวน..............บ่อ 
ขนาดบ่อพักน้้า....................จา้นวน..................บ่อ ขนาดบ่อพักน้้า...................จ้านวน.............บ่อ 
อาหารที่ใช้เลี้ยง 
อาหารมีชีวิต.......................................................................................................... ......................................... 
อาหารส้าเร็จรูป............................................................................................................................. ................. 

 ยาหรือสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง...............................................................................................................  
  

แบบ กปม./สส.2 
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บ่อและขนาดบ่อ 

       บ่อดิน...........................................บ่อ 
 ขนาด................................จ้านวน.........................บ่อ  ขนาด.......................จ้านวน...................บ่อ 
 ขนาด................................จ้านวน.........................บ่อ  ขนาด.......................จ้านวน...................บ่อ 

ขนาด................................จ้านวน.........................บ่อ  ขนาด........................จ้านวน..................บ่อ 
ขนาด................................จ้านวน.........................บ่อ  ขนาด........................จ้านวน..................บ่อ 

        บ่อซีเมนต์.....................................บ่อ 
 ขนาด................................จ้านวน...........................บ่อ ขนาด.......................จ้านวน......................บ่อ 

ขนาด................................จ้านวน...........................บ่อ ขนาด.......................จ้านวน......................บ่อ 
ขนาด................................จ้านวน...........................บ่อ ขนาด.......................จ้านวน......................บ่อ 
ขนาด................................จ้านวน...........................บ่อ ขนาด.......................จ้านวน......................บ่อ 

       ตู้กระจก........................................ตู้ 
 ขนาด................................จ้านวน...........................ตู้  ขนาด.......................จ้านวน......................ตู้ 

ขนาด................................จ้านวน...........................ตู้  ขนาด.......................จ้านวน......................ตู้ 
ขนาด................................จ้านวน...........................ตู้  ขนาด.......................จ้านวน......................ตู้ 
ขนาด................................จ้านวน...........................ตู้  ขนาด.......................จ้านวน......................ตู้ 

        ถังไฟเบอร.์...................................บ่อ         
ขนาด................................จ้านวน...........................บ่อ ขนาด.......................จ้านวน......................บ่อ 
ขนาด................................จ้านวน...........................บ่อ ขนาด.......................จ้านวน......................บ่อ 
ขนาด................................จ้านวน...........................บ่อ ขนาด.......................จ้านวน......................บ่อ 
ขนาด................................จ้านวน...........................บ่อ ขนาด.......................จ้านวน......................บ่อ 

      ภาชนะอ่ืนๆ...................................................................................................................... ....................... 
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รายการการตรวจประเมิน 

 
ข้อก าหนด 

ผลการตรวจ ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมิน 

ดีมาก ด ี ปานกลาง ควร
ปรับปรุง 

1. ทะเบียนเกษตรกร 
1.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงอย่างถูกต้องกับ
กรมประมง 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  

2. สถานที่ตั้งฟาร์ม 
2.1 อยู่ห่างจากหรือไม่ได้รับผลกระทบ
จากแหล่งก าเนิดมลพษิ หรือมีมาตรการ
ป้องกันหรือแก้ไขกรณีมีความเสี่ยง 

ควรปฏิบัต ิ      

2.2 มีการถ่ายเทน้ าที่ดีเพื่อความ
สะดวกในการจัดการฟาร์ม และป้องกัน
การปนเปื้อน 

ควรปฏิบัต ิ      

2.3 อยู่ในที่ที่มีการคมนาคมสะดวก 
เพื่อประโยชน์ในการขนสง่ปัจจยัการ
ผลิตและผลผลิต 

ควรปฏิบัต ิ      

2.4 ฟาร์มมสีาธารณปูโภคที่จ าเป็นใน
การผลิต หรือดูแลสัตว์น้ า ให้มีคุณภาพ
ตามที่ตลาดต้องการ 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  

3. การจัดการทั่วไป 
3.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มและปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับคู่มือการจัดการฟาร์ม 
ซึ่งประกอบด้วย 
- ประวัติฟาร์ม 
- ผังโครงสร้างฟาร์ม 
- แผนการเลี้ยง 
- การเตรียมบ่อ 
- การเตรียมน้ า 
- การให้อาหาร 
- การดูแลสุขภาพ 
- การจับและการรวบรวม 
- การเตรียมก่อนขาย 
- การอบรม 
 

ควรปฏิบัต ิ      

แบบ กปม./สส.3 
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รายการการตรวจประเมิน 

 
ข้อก าหนด 

ผลการตรวจ ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมิน 

ดีมาก ด ี ปานกลาง ควร
ปรับปรุง 

3.2 มีแผนที่แสดงที่ตัง้และแผนผังของ
ฟาร์มเลี้ยง เพื่อความสะดวกในการ
จัดการฟาร์ม 

ควรปฏิบัต ิ      

3.3 มีแหล่งน้ าที่คุณสมบัติเหมาะสม 
ส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า 

ควรปฏิบัต ิ      

3.4 น้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงไม่ขัดต่อเกณฑ์
มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  

3.5 มีการเพิ่มพูนความรู้และพฒันา
ศักยภาพในการผลิต เชน่ การประชุม
หรือฝึกอบรมด้านการจัดการ การใช้
ปัจจัยการผลิต การจับและรวบรวม 
และกฏระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ควรปฏิบัต ิ      

4. ปัจจัยการผลิต 
4.1 เลือกใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีสุขภาพดี
และมีคุณลักษณะที่เหมาะสม เพื่อให้ได้
ลูกพันธุ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของตลาด และไม่เป็นโรค 

ควรปฏิบัต ิ      

4.2 เลือกใช้ลูกพันธุ์ที่ไม่เป็นโรค ควรปฏิบัต ิ      
4.3 มีหนังสือกับก าการจ าหนา่ย 
สัตว์น้ า หรือเอกสารหลักฐานแสดงที่มา 
กรณีที่ซื้อหรือน าพ่อแม่พันธุ์จากที่อื่น 
หรือมีบันทึกข้อมูล กรณีได้พ่อแม่พันธุ์
จากภายในฟาร์ม หรือจากแหล่ง
ธรรมชาติ เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบย้อนกลับ  

ควรปฏิบัต ิ      

4.4 มีหนังสือก ากับการจ าหนา่ย 
ลูกพันธุ์สัตวน์้ า หรือเอกสาร หลักฐาน 
หรือบันทึกแสดงแหล่งที่มา กรณีซื้อลูก
พันธุ์มาจากที่อื่น 

ควรปฏิบัต ิ      

4.5 อาหารสัตว์สด มีการล้างท าความ
สะอาดหรือฆ่าเชื้อ และจัดเก็บอย่าง
เหมาะสม เพื่อไม่ให้เสื่อมคุณภาพ 

ควรปฏิบัต ิ      

4.6 อาหารผสมเอง มีการผลิตอย่างถูก
สุขลักษณะ มีสถานที่และวิธีการเก็บ
อย่างเหมาะสม 

ควรปฏิบัต ิ      

4.7 อาหารส าเร็จรูป ให้บรรจุหีบหอ่ไม่มี
รอยช ารุด สถานที่และวิธีการเก็บถูก
สุขลักษณะ เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพ 
และป้องกันสัตว์อื่นสร้างความเสียหาย 

ควรปฏิบัต ิ      
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รายการการตรวจประเมิน 

 
ข้อก าหนด 

ผลการตรวจ ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมิน 

ดีมาก ด ี ปานกลาง ควร
ปรับปรุง 

5. การจัดการบ่อเลี้ยง 
5.1 มีการแบ่งประเภทบ่อตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เพือ่ความ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการ
จัดการฟาร์ม เช่น 
- บ่อพักน้ า 
- บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ ์
- บ่อเพาะฟัก 
- บ่ออนุบาลลูกสัตวน์้ า 
- บ่อเลี้ยงสัตวน์้ า 
- บ่อปรับสภาพและกักกันโรคสตัว์น้ า 
- บ่อบ าบัดน้ าใช้แล้ว 

ควรปฏิบัต ิ      

5.2 บ่อเลี้ยงมีโครงสร้างของบ่อ
แข็งแรง ท าจากวัสดทุี่เหมาะสมกับการ
ใช้งาน อยู่ในสภาพใช้งานไดด้ี 

ควรปฏิบัต ิ      

5.3 มีการจัดท าหมายเลขประจ าบ่อ
หรือประจ าหน่วยพื้นที่การเลี้ยง และมี
เครื่องหมายบอกประเภทตามการใช้
งาน เพื่อสะดวกต่อการจัดการฟาร์ม 
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ควรปฏิบัต ิ      

5.4 มีการแยกบริเวณ หรือแสดงป้ายที่
ชัดเจนส าหรับสัตวน์้ าป่วย และสัตว์น้ า
ที่ต้องกักกันโรค เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค 

ควรปฏิบัต ิ      

6. การจัดการดูแลสุขภาพสัตวน์้ า 
6.1 เตรียมบ่อเลี้ยง อุปกรณ์ และ
เครื่องมือเครื่องใช้อย่างถูกวิธี เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

ควรปฏิบัต ิ      

6.2 เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพ 
สัตว์น้ าที่เลี้ยง 

ควรปฏิบัต ิ      
 

6.3 ถ้าสัตว์น้ าป่วยหรือต้องกักกันโรค 
ให้แยกใช้วัสดุอุปกรณ์ออกจากกัน
ระหว่างสัตวน์้ าที่เป็นโรคกับสัตว์น้ า
ปกติ และมีสถานที่จดัเก็บอย่างเป็น
สัดส่วน หรือมีป้ายสัญลักษณ์ระบุ
บริเวณที่เก็บตัวอย่างชดัเจน เพือ่การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  
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ข้อก าหนด 
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ดีมาก ดี ปานกลาง ควร
ปรับปรุง 

6.4 ถ้าสัตว์น้ าป่วย จ าเป็นต้องใช้ยา
สัตว์ สารเคมี หรือสารชีวภาพ ให้ใช้ยา
สัตว์ สารเคมี หรือสารชีวภาพอย่าง
เหมาะสมพร้อมทั้ง มีบันทึกการใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามการรักษา 

ควรปฏิบัต ิ      

6.5 ไม่ใช้ยาสัตว์ สารเคมี หรือ
สารชีวภาพต้องห้าม ตามประกาศทาง
ราชการที่เก่ียวข้องกับสัตวน์้ าสวยงาม 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  

6.6 ถ้าสัตว์น้ าตายมากผิดปกต ิต้อง
แจ้งหน่วยงานที่มีอ านาจหนา้ทีท่ันที 
รวมถึงมีวิธีการจัดการซาก และน้ าทิ้งที่
เหมาะสมเพื่อป้องกันการระบาดของ
โรค 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  

6.7 บันทึกการเข้าตรวจฟาร์มและผล
การตรวจวิเคราะห์สาเหตุการตายของ
สัตว์น้ าของเจ้าหน้าทีท่ี่มีอ านาจตาม
กฎหมาย กรณีเกิดโรคหรือมีการตาย
ของสัตว์น้ าโดยไมท่ราบสาเหตุ 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  

6.8 มีบันทึกประวัติการป่วยการตาย 
ประวัติการรักษาโรคสตัว์น้ า และการ
ตายผิดปกต ิ

ควรปฏิบัต ิ      

6.9 กรณีมีโรคระบาดการเคลื่อนย้าย
สัตว์น้ าข้ามเขตประกาศควบคุมต้องมี
เอกสารก ากับตามที่กฎหมายก าหนด 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  

7. สุขลักษณะภายในฟาร์ม 
7.1 โรงเรือนท าด้วยวัสดุแข็งแรง อยู่ใน
สภาพดี เหมาะสมกบัการใช้งาน 
สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

ควรปฏิบัต ิ      

7.2 มีการป้องกันบุคคลภายนอก 
ยานพาหนะทีไ่ม่ได้รับอนุญาต ศตัรูสัตว์
น้ า หรือพาหนะที่อาจน าพาโรคเข้าสู่
บริเวณฟาร์ม 

ควรปฏิบัต ิ      
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7.3 รักษาความสะอาดบริเวณบ่อเลี้ยง 
และมีการจัดอุปกรณ์และเครื่องมือ ใน
บริเวณฟาร์มให้เป็นระเบียบ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อวัสดุ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง
หลังจากการใช้งานทุกครั้ง และมีการ
บ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ควรปฏิบัต ิ      

7.4 จัดการภาชนะบรรจุยาสัตว์ 
สารเคมี หรือสารชีวภาพที่ใช้หมดแล้ว 
หรือยาสัตว์ที่หมดอายุ อย่างเหมาะสม
และถูกสุขลักษณะ 

ควรปฏิบัต ิ      

7.5 มีการจัดการของเสียจากการ
เพาะเลี้ยง 

ควรปฏิบัต ิ      

7.6 กรณีเกิดโรคระบาดต้องก าจัดด้วย
การเผา หรือฝังซากสัตว์น้ า แลว้กลบ
ด้วยปูนขาวในบริเวณที่จดัไว้เฉพาะ 
และท าการฆ่าเชื้อที่บ่อเลี้ยง 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  

7.7 ทิ้งขยะลงในทีท่ี่จัดไว้ จัดเก็บและ
ก าจัดขยะด้วยวิธทีี่เหมาะสม 

ควรปฏิบัต ิ      

8. การจับและรวบรวมและการดูแลหลังการจับและรวบรวม 
8.1 มีหนังสือก ากับการจ าหนา่ย 
สัตว์น้ า หรือหลักฐานการจ าหนา่ยสัตว์
น้ า หรือบันทึกการจ าหน่ายสัตวน์้ า 
เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ
แหล่งที่มาของสัตวน์้ า 

ควรปฏิบัต ิ      

8.2 มีวิธีการจัดการและดูแลรักษาสัตว์
น้ าอย่างถูกลักษณะ ทั้งระหวา่งและ
หลังการจับและรวบรวม 

ควรปฏิบัต ิ      

9. การบรรจุสัตว์น้ าเพื่อจ าหนา่ยหรือเคลื่อนย้าย 
9.1 มีสถานที่ท าการบรรจุสัตวน์้ า 
ภาชนะและอุปกรณ์ทีส่ะอาด มวีิธีการ
บรรจุที่เหมาะสม และจัดเก็บอุปกรณ์
อย่างเป็นระเบียบ 

ควรปฏิบัต ิ      
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ผลการตรวจ ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมิน 

ดีมาก ดี ปานกลาง ควร
ปรับปรุง 

9.2 เตรียมน้ าที่สะอาด มีคุณภาพ และ
มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดของ 
สัตว์น้ า 

ควรปฏิบัต ิ      

9.3 พักและ/หรือปรับสภาพสัตว์น้ า
ก่อนการเคลื่อนย้าย หรือจ าหน่ายอย่าง
น้อย 2 วัน ถึง 7 วัน ก าจัดปรสติ
ภายนอกและงดอาหารก่อนการบรรจุ 
1 วัน ถึง 3 วัน แล้วแตช่นิดและขนาด
สัตว์น้ าสวยงาม  

ควรปฏิบัต ิ      

10. การรวบรวมและบันทึกข้อมูล 
10.1 รวบรวมและเก็บบันทึกขอ้มูลที่
ส าคัญ ดังนี ้
- บันทึกข้อมูลแหล่งที่มาของพ่อแม่
พันธุ ์
- บันทึกแสดงแหล่งที่มาของลูกพันธุ ์
- บันทึกการใช้ยาสัตว์ สารเคมี หรือ
สารชีวภาพ กรณีสัตว์ปว่ย 
- บันทึกการเข้าตรวจฟาร์ม และผลการ
วิเคราะห์สาเหตุการตายของสัตว์น้ า 
- บันทึกประวัติการป่วย การตาย 
ประวัติการรักษาโรค และการตาย
ผิดปกติ  
- บันทึกการจ าหน่ายสัตว์น้ า  
โดยบนัทึกข้อมูลให้เป็นปัจจบุันเสมอ 
และเก็บรักษาบนัทึกไว้เปน็ระยะเวลา
ไม่ต่ ากว่า 2 ป ี

ควรปฏิบัต ิ      

ข้อแนะน า
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
...................................................................... ................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
ลงชื่อ...............................................................   ลงชื่อ.........................................................  
       (.........................................................)             (.........................................................)  
ต าแหน่ง......................................................    ต าแหน่ง...................................................... 
 ................/................./................      ................/................./................ 

ผู้ให้ข้อมูลในการเข้าตรวจประเมิน     เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน 
 



- ๗ - 

 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้า 

วันที่............เดือน.......................พ.ศ.............. 

ชื่อฟาร์ม........................................................................................................................................................................  
ที่ตั้งฟาร์ม เลขที.่.........................หมู่ที.่......................ถนน....................................ต าบล/แขวง....................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์........................................
เลขหมายโทรศัพท์...........................................................................เลขหมายโทรสาร.................................................. 
ชนิดสัตว์น้ าสวยงามที่เพาะเลี้ยง....................................................................................................................................  
แหล่งน้ าที่ใช้ 
   คลองธรรมชาติ              คลองชลประทาน               แม่น้ า               บ่อน้ าขุด          
             น้ าบาดาล                    น้ าประปา                        แหล่งน้ าอ่ืนๆ(ระบ)ุ.........................................                                                      
เวลาเก็บตัวอย่างน้ า                     .น. 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

 
ตัวอย่างน้ า 

Water 
Temp. 

(°c) 

pH D.O. 
(mg/L) 

Alkalinity 
(mg/L) 

Hardness 
(mg/L) 

Ammonia 
(mg/L) 

Nitrite 
(mg/L) 

Nitrate 
(mg/L) 

อื่นๆ 
……….… 
 

          

          

          

          

          

          

ข้อแนะน า
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................................................................................... ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
        ลงชื่อ.........................................................  
             (.........................................................)  
        ต าแหน่ง...................................................... 
         ................/................./................ 

         พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้วิเคราะห์ 
 
 
 



- ๘ - 

 

ผลการตรวจสุขภาพสัตว์น้้า 

วันที่............เดือน.......................พ.ศ.............. 

ชื่อฟาร์ม...................................................................... ..................................................................................................  
ที่ตั้งฟาร์ม เลขที.่.........................หมู่ที.่......................ถนน....................................ต าบล/แขวง....................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์........................................
เลขหมายโทรศัพท์................................................................เลขหมายโทรสาร............................................................. 
ชนิดสัตว์น้ าสวยงามที่เพาะเลี้ยง....................................................................................................................................  

ผลการตรวจ 

 
ตัวอย่างสัตวน์้ า 

ผลการทดสอบ  
ปรสิตที่พบ 

 
หมายเหตุ 

 
พบ ไม่พบ 

๑.     
 

๒.     
 

๓.     
 

๔.     
 

๕.     
 

หมายเหตุ : เครื่องหมายบวก (+)หมายถึง ปริมาณปรสิตที่พบ จ้านวน + =น้อยมาก,++ = น้อย ,+++= ปานกลาง,และ ++++= มาก 

 
               ผ่าน                       ไม่ผ่าน 
 
ข้อแนะน า
............................................................................................................................. .........................................................
....................................................................... ...............................................................................................................   
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
     

ลงชื่อ.........................................................  
             (.........................................................)  
        ต าแหน่ง...................................................... 
         ................/................./................ 

        เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพสัตว์น้ า   
 



- ๙ - 

 

ผลการตรวจประเมิน 
 

 ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม 
  ข้อที่ต้องปฏิบัติ  ทั้งหมด....................................ข้อ ปฏิบัติตามเกณฑ์...................ข้อ 
  ข้อที่ควรปฏิบัติ  ทั้งหมด....................................ข้อ 
    ดีมาก.......................................ข้อ   
    ดี.........................................ขอ้   
    ปานกลาง..................................ขอ้ 
    ควรปรบัปรุง.............................ขอ้ 
  คิดเป็นร้อยละ.............................................................. 
การให้คะแนนและเกณฑ์การประเมิน ข้อต้องปฏิบัติ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 

 ข้อควรแก้ไข 
1.)...................................................................................................................... ............................................ 
2.)........................................................................................................................... ....................................... 
3.).......................................... ........................................................................................................................ 
4.)........................................................................................................................... ....................................... 
 

 สรุปการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม 
                  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................................   ลงชื่อ.........................................................  
       (.........................................................)             (.........................................................)  
ต าแหน่ง......................................................    ต าแหน่ง...................................................... 
 ................/................./................      ................/................./................ 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพสัตว์น้ า            เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน 
 
 

ลงชื่อ.........................................................  
             (.........................................................)  
        ต าแหน่ง...................................................... 
         ................/................./................ 

              นักวิชาการประมงผู้ควบคุมการตรวจ   
 
 
 

 
  





แบบ กปม./สส.5 
ใบเตือนเพื่อการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม 

เลขที่........................................ 
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ.................................  

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อฟาร์ม.                                                 .ใบรับรองเลขที ่                                                  . 
ชื่อ-สกุลเจ้าของฟาร์ม                                                                                                        . 
ที่ตั้งฟาร์ม เลขท่ี              หมู่ที ่       ถนน                               ตำบล/แขวง                               . 
อำเภอ/เขต                             จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์                               . 
เลขหมายโทรศัพท์                                              เลขหมายโทรสาร                                        . 
ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน                                      วันที่ตรวจฟาร์ม                             . 

 

รายละเอียดในการเตือนเพื่อปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม 

- อ้างอิงการประเมินข้อที่                                                                                       . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 

-ข้อแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน                                                          . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 

ทั้งนี้ให้เจ้าของฟาร์มปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา              วัน นับแต่วันที่ได้รับ    
ใบเตือนนี้ และหากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมประมงจะพิจารณา    
เพิกถอนใบรับรองดังกล่าว 

 
 
 
 

ลงชื่อ                                       . 
      (                                       .) 
ตำแหน่ง                                    . 
                 /                 /          . 
                  เจ้าของฟาร์ม 
 

 
 
 

ลงชื่อ                                       . 
      (                                       .) 
ตำแหน่ง                                    . 
                 /                 /          . 
            พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน 

 



แบบ กปม./สส.6 
หนังสือแจ้งการเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม 

 

เขียนที่................................................................................  

วันที่..........เดือน..................พ.ศ............... 

เรียน............................................................................. 

 ตามท่ีฟาร์ม                      ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม เลขที่             ตั้งแต่วันที่  
                                              หมดอายุวันที่     นั้น 
 เมื่อวันที่      พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินตรวจพบว่า
ฟาร์มดังกล่าวไม่ปฏิบัติให้ต่อเนื่องเพ่ือรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานตามใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำสวยงาม และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินได้ออกใบเตือนเลขที่         .
วันที่     เพ่ือปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สวยงาม ดังนี้                .  
                 . 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา  วัน บัดนี้ได้ล่วงพ้นระยะเวลาที่กำหนดในใบเตือนแล้ว แต่ฟาร์มยัง
ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานตามใบเตือนดังกล่าวได้ กรมประมงจะเพิกถอนใบรับรอง เลขที่
    เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่     เป็นต้นไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

 ลงชื่อ.......................................................... 
(..........................................................) 

ตำแหน่ง..................................................... 
(อธิบดีกรมประมง) หรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมาย         

.................../........................./................... 
 




