


คํานํา 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม เป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีโดย
เป็นได้ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ทำได้โดยไม่ต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก
สามารถดำเนินการได้ในครัวเรือนซึ่งมีพื้นที่จำกัดขึ้นอยู่กับขนาด และชนิดของสัตว์น้ำสวยงามจึงทำให้เกิดความ
หลากหลายของขนาดฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามตั้งแต่ฟาร์มขนาดใหญ่ถึงฟาร์มขนาดเล็กซึ่งมีระบบการ
จัดการฟาร์มและระบบการผลิตมีความแตกต่างและไม่ได้มาตรฐานอยู่เป็นจำนวนมาก 

ในปัจจุบันการค้าสัตว์น้ำสวยงามมีการแข่งขันกันมากขึ ้นในตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หากเกษตรกรและผู้ประกอบการไม่มีความพร้อมในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของสินค้าสัตว์น้ำสวยงาม
ให้ได้มาตรฐานแล้ว อาจประสบปัญหาด้านการส่งออกในอนาคต ดังนั้น กรมประมงจึงได้ดำเนินการออก“ระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำสวยงาม พ.ศ.2558” เพื่อให้
สอดคล้องตาม มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
สวยงาม (มกษ. 7426-2555) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การผลิตสัตว์น้ำสวยงามได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก และกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้จัดทำคู่มือการขึ้นทะเบียนมาตรฐาน
การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นคู่มือสำหรับเกษตรกร ผู้ที่สนใจที่จะขอรับ      
การรับรองใช้เป็นแนวทางในการขอรับการรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม อันจะเป็น
ประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำสวยงาม และเพิ่มมูลค่าในการส่งออกต่อไปในอนาคต 

 
 

กลุ่มวิจยัสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ  
กองวิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด 

 



คำนิยาม 

“ใบรับรอง” หมายถึง ใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม 
 
“มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม” หมายถึง มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สวยงามสำหรับฟาร์มเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำสวยงามของผู ้ประกอบการเพาะเลี ้ยงปลาสวยงามซึ ่งมีการจัดการ
สุขอนามัยของฟาร์มที่ดี และผลผลิตปลาสวยงามที่เพาะเลี้ยงมีคุณภาพดีตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด 
 

“พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายถึง ข้าราชการหรือลูกจ้างสังกัดกรมประมงที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจประเมินและตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม
ตามระเบียบนี้ และให้รวมถึงผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมาย 

 

“สัตว์น้ำ” หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นปกติ สัตว์จําพวกสะเทินน้ำสะเทินบก  สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ำ
ท่วมถึง สัตว์ที่มีการดำรงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ สัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในน้ำเฉพาะช่วงชีวิตที่อาศัย
อยู่ในน้ำ รวมทั้งไข่และน้ำเชื้อของสัตว์น้ำ และสาหร่ายทะเล ซาก หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และ
ให้หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้น้ำนั้นด้วย 
(พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

 

 

 

 



 



การยื่นคำขอการออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำสวยงาม (GAP) 

หน่วยงานรับคำขอ : สำนกังานประมงจังหวัดในพื้นที่ที่ฟาร์มต้ังอยู่/สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนการยื่น 
1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการยื่นคำขอออกใบรับรองฯ (แบบ กปม./สส.1) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ   

ณ สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่ และในกรณีที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครฯ ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
เอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้  

1) สำเนาบัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) 
2) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบเอกสารหลักฐาน 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้ยื่นคำขอ 
- สำเนาทะเบยีนบ้านของผู้ยื่นคำขอ 

3) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐาน 
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล ตลอดทั้งชื่อหุ้นส่วน ผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มี

อำนาจลงนามผกูพัน พร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีอ่อก
หนังสือรับรอง 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรอืสำเนาบัตรประจำตัวเจา้หน้าทีข่องรัฐของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 

4) กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอหรอืดำเนินการแทนใหแ้นบเอกสารหลักฐาน  
- หนังสือมอบอำนาจ พรอ้มติดอาการแสตมป์ 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรอืสำเนาบัตรประจำตัวเจา้หน้าทีข่องรัฐของผู้มอบอำนาจและ

ผู้รับมอบอำนาจ 
2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับคำขอ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ดังนี้ 

-  กรณีที่เอกสารหลักฐานถกูต้อง ครบถว้น ให้ส่งคำขอพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบให้หนว่ยงานที่
ตรวจประเมิน 
- กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 
1 วันทำการนับแต่วันได้รับคำขอ 

3. หน่วยงานรับคำขอดำเนินการส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบให้หน่วยงานตรวจประเมินที่รับผิดชอบ
ในพื้นที่นั้น ภายใน 5 วันทำการ 

4. หน่วยงานตรวจประเมินนัดหมายเกษตรกร ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอเพื่อเข้าทำการตรวจ
ประเมิน แล้วเข้าตรวจประเมินตามกำหนดการนัดหมาย 
 
 



5. เมื่อผู้ยื่นคำขอได้รับแจ้งกำหนดการเข้าตรวจประเมิน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1) ตอบแบบสอบถามการประเมินมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม 
2) ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในฟาร์ม 

- เพื่อตรวจสอบและประเมินระบบการจัดการ และสุขอนามัยฟาร์ม 
- เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำสวยงามในปริมาณพอสมควรมาทำการตรวจสุขภาพในเบื้องต้น 
- เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำ 

6. สรุป และรายงานผลการตรวจประเมินให้แก่ผู้ยื่นคำขอภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจประเมิน 
6.1. ผลการตรวจประเมิน “ผ่าน” ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่แจ้งผลการ

ตรวจ 
6.2. ผลการตรวจประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้ผู้ตรวจประเมินให้คำแนะนำ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข แล้ว

แจ้งผู้ตรวจประเมินทราบ เพื่อดำเนินการตรวจประเมินใหม่อีกครั้ง 
7. ผู้รับใบรับรองฯ มีหน้าที่ ดังนี้ 

7.1. ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจติดตาม รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ
ดังกล่าวตามสมควร 

7.2. รักษามาตรฐานตามใบรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง 
** ถ้าหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ได้รับใบรับรองไม่ได้ปฏิบัติให้ต่อเนื่อง พนักงานเจา้หน้าที่

จะออกใบเตือน เพื ่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานดังเดิมภายในระยะเวลาที ่กำหนด ถ้าหากไม่สามารถ
ดำเนินการปรับปรุงได้ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบรับรองได้ 

 
หมายเหตุ 

➢ ใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม มีอายุ 3 ปี นับจากวันให้การรับรอง และ
จะมีการตรวจติดตามการรับรอง ทุก 1 ปี ถ้าหากเกษตรกร/ผู้ประกอบการมีความประสงค์จะต่ออายุการรับรอง 
ต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อความต่อเนื่องของการรับรอง 

➢ การตรวจประเมินเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร :การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสวยงาม (มกษ. 7426-2555) ในสัตว์น้ำสวยงามน้ำจืด หรือมาตรฐานสินค้าเกษตร : 
การปฏิบัติทางการ เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำที ่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ ยงปลาทะเล (มกษ. 7429-2555) ในสัตว์ทะเล        
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

➢ หน่วยงานตรวจประเมิน ได้แก่ กลุ ่มว ิจ ัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ  กองวิจ ัยและพัฒนา            
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด, 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด, กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่ง, กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ขอรับการตรวจประเมิน) 

 



 

 

ค้ำขอให้ออกใบรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรฟำร์มพำะลีๅยงสัตว์นๅ้ำสวยงำม 

 

ขียนทีไ................................................................. 
วันทีไ...........ดือน...........................พ.ศ................ 

 

1. ขຌาพจຌา................................................................................................................... ...............................
 แ.แ ป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ..........................................................อายุ............................ป ี

อยูบຌานลขทีไ.......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................หมูทีไ................... 
ต าบล/ขวง..................................................................อ าภอ/ขต.............................................................. 
จังหวัด..........................................................................รหสัเปรษณีย์........................................................... 
ลขหมายทรศัพท์........................................................ลขหมายทรสาร.................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชนลขทีไ......................................................................................................................  
฿บส าคัญประจ าตัวคนตางดຌาว ลขทีไ................................................................................................... ......... 
ออก฿หຌ ณ อ าภอ/ขต........................................................จงัหวัด.............................................................. 
ขอ฿หຌออก฿บรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มพาะลีๅยงสัตว์นๅ าสวยงาม ก.............................................. 
ตัๅงอยูลขทีไ.......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................หมูทีไ................... 
ต าบล/ขวง..................................................................อ าภอ/ขต.............................................................. 
จังหวัด..........................................................................รหสัเปรษณีย์........................................................... 
ลขหมายทรศัพท์........................................................ลขหมายทรสาร....................................................
 1.2 ป็นนิติบุคคลประภท...................................................................................... .................. 
จดทะบียนมืไอ................................................ลขทะบียนนิติบุคคล........................................................... 
ส านักงานตัๅงอยูลขทีไ.......................ตรอก/ซอย.........................................ถนน...........................................
หมูทีไ..............ต าบล/ขวง...................................................อ าภอ/ขต....................................................... 
จังหวัด..........................................................................รหสัเปรษณีย์........................................................... 
ลขหมายทรศัพท์........................................................ลขหมายทรสาร.................................................... 
ดยม.ี................................................................................................... ป็นผูຌมีอ านาจลงชืไอผูกพันนิติบุคคล 

สัญชาติ.................................อายุ....................ปี อยูบຌานลขทีไ.................ตรอก/ซอย.................................. 
ถนน................................หมูทีไ................ต าบล/ขวง.............................อ าภอ/ขต................................... 
จังหวัด........................................................................รหัสเปรษณีย์............................................................. 
ลขหมายทรศัพท์........................................................ลขหมายทรสาร.................................................... 
ขอ฿หຌออก฿บรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มพาะลีๅยงสัตว์นๅ าสวยงาม ก.............................................. 
ตัๅงอยูลขทีไ.......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................หมูทีไ................... 
ต าบล/ขวง..................................................................อ าภอ/ขต.............................................................. 
จังหวัด..........................................................................รหสัเปรษณีย์........................................................... 
ลขหมายทรศัพท์........................................................ลขหมายทรสาร.................................................... 

2.  ขຌาพจຌามีความประสงค์ขอ฿หຌออก฿บรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มพาะลีๅยงสัตว์นๅ าสวยงาม 

ชนิดสัตว์นๅ า ิระบุชนิดี.................................................................................................................... 
 

 

  

บบ กปม./สส.แ 
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ขຌาพจຌาเดຌนบอกสารหลักฐานทีไกีไยวขຌองมาพรຌอมนีๅ คือ 

2.1          กรณีผูຌขอ฿บรับรองฯ ป็นบุคคลธรรมดา 

 ส านาบัตรประจ าตัวกษตรกรผูຌพาะลีๅยงสัตว์นๅ า ิทบ.แี 
                          ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส านาบัตรประจ าตัวจຌาหนຌาทีไของรัฐ  
                          ส านาทะบียนบຌาน 

2.2  กรณีผูຌขอ฿บรับรองฯ ป็นนิติบุคคล 

ส านาบัตรประจ าตัวกษตรกรผูຌพาะลีๅยงสัตว์นๅ า ิทบ.แี 
               ส านาหนังสือรับรองสดงการจดทะบียนนิติบุคคล ตลอดทัๅงชืไอหุຌนสวน

 ผูຌจัดการหรือกรรมการผูຌมีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พรຌอมทัๅงอกสารสดงวัตถุประสงค์ของนิติ
 บุคคล ซึไงมีอายุเมกินกຌาสิบวันนับตวันทีไออกหนังสือรับรอง                                                                                             

               ส านาบัตรประจ าตัวประชาชนของหุຌนสวนผูຌจัดการหรือกรรมการผูຌมีอ านาจ
 ลงนามผูกพันนิติบุคคล 

2.3          กรณีมอบอ านาจ฿หຌผูຌอืไนมายืไนค าขอหรือด านินการทน 

                          หนังสือมอบอ านาจ 

                          ส านาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูຌมอบอ านาจ 

                          ส านาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูຌรับมอบอ านาจ 

2.4          หลักฐานอืไนโ เดຌก............................................................................................................  

ลงชืไอ............................................................ผูຌขอ฿บรับรองฯ 

 ิ................................................................ี 
ควำมหในจ้ำหน้ำทีไผู้รับค้ำขอ 

รียน ผูຌอ านวยการส านักงานประมงพืๅนทีไกรุงทพมหานคร/ประมงจังหวัด.................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

ลงชืไอ............................................................ผูຌรับค าขอ 

          ิ................................................................ี 
รียน ผูຌอ านวยการ............................................................................................................................. ........... 

  พืไอปรดพิจารณาสงพนักงานจຌาหนຌาทีไขຌาตรวจประมินมาตรฐานการจัดการฟาร์ม
พาะลีๅยงสัตว์นๅ าสวยงาม พรຌอมทัๅงสุมตัวอยางสัตว์นๅ าพืไอสงตรวจรค 

      ลงชืไอ..................................................................... 
            ิ....................................................................ี 
      ต าหนง................................................................. 
 

 

หมายหตุ   ฿หຌ฿สครืไองหมาย √ ฿นชอง     หนຌาขຌอความทีไตຌองการ 

 

 



 

 

 

รำยละอียดกำรลีๅยงสัตว์นๅ้ำสวยงำม ณ ปัจจุบัน 

วัน..........ดือน..................พ.ศ............... 
1. ชืไอฟาร์ม......................................................................................................................................... ......... 
2. ทีไตัๅงฟาร์ม ลขทีไ.......................หมูทีไ..........................ถนน..................................................................... 

ต าบล/ขวง..................................อ าภอ/ขต.......................................จังหวัด...................................... 
รหัสเปรษณีย์..............................ทรศัพท.์.......................................ทรสาร.......................................... 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………......…………… 

3. ริไมด านินการลีๅยง พ.ศ........................        พืๅนทีไสวนตัว        พืๅนทีไชาด านินการ......................ป ี

4. นืๅอทีไฟาร์ม................................ตารางมตร....................................ตารางวา.....................................เร 
5. บุคคลทีไสามารถติดตอเดຌ..............................................................ทรศัพท.์........................................... 
6. รายละอียดการพาะลีๅยง 
  ชนิดสัตว์นๅ าทีไพาะลีๅยง............................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................... ........... 

  หลงนๅ าทีไ฿ชຌ 
      คลองธรรมชาติ           คลองชลประทาน           มนๅ า          นๅ าประปา 

      บอนๅ าขุด                  นๅ าบาดาล                    หลงนๅ าอืไนโ............................ 
  บอพักนๅ า                มี   เมมี      

 ขนาดบอพักนๅ า.................จ านวน...............บอ ขนาดบอพักนๅ า...............จ านวน............บอ 

 ขนาดบอพักนๅ า.................จ านวน...............บอ ขนาดบอพักนๅ า................จ านวน............บอ 

  อาหารทีไ฿ชຌลีๅยง 
 อาหารมีชีวิต............................................................................................................................. . 
 อาหารส ารใจรูป...................................................................... .................................................. 

  ยาหรือสารคมีทีไ฿ชຌ฿นการพาะลีๅยง...................................................................... ................... 
  บอละขนาดบอ 

        บอดิน...........................................บอ 

  ขนาด......................จ านวน...............บอ ขนาด......................จ านวน...............บอ 

  ขนาด......................จ านวน...............บอ ขนาด......................จ านวน...............บอ 

        บอซีมนต์.....................................บอ 

  ขนาด......................จ านวน...............บอ ขนาด......................จ านวน...............บอ 

  ขนาด......................จ านวน...............บอ ขนาด......................จ านวน...............บอ 

        ตูຌกระจก........................................ตูຌ 
  ขนาด......................จ านวน...............ตูຌ ขนาด......................จ านวน...............ตูຌ 
  ขนาด......................จ านวน...............ตูຌ ขนาด......................จ านวน...............ตูຌ 
         ถังเฟบอร.์...................................บอ         
  ขนาด......................จ านวน...............บอ ขนาด......................จ านวน...............บอ 

  ขนาด......................จ านวน...............บอ ขนาด......................จ านวน...............บอ 

       ภาชนะอืไนโ .................................................................... 

  ขนาด......................จ านวน............... ขนาด......................จ านวน............... 
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ผนทีไกำรดินทำงข้ำฟำร์ม 
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การตรวจประเมินมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. มีหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อย่างถูกต้องกับกรมประมง 
 
2. สถานที่ตั้งฟาร์ม 

2.1. อยู่ห่างหรือไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิด
มลพิษ หรือมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขกรณีมี
ความเส่ียง 
2.2. มีการถ่ายเทน้ำที่ดีเพื ่อความสะดวกในการ
จัดการฟาร์ม และป้องกันการปนเปื้อน 
2.3. อยู่ในที่ที่มีการคมนาคมสะดวกเพื่อประโยชน์
ในการขนส่งปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
2.4. มีระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการผลิต 
หรือดูแลสัตว์น้ำ ให้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ 
 

3. การจัดการทั่วไป 
3.1. ม ีค ู ่ม ือการจ ัดการฟาร ์มและปฏ ิบ ัติ ให้
สอดคล้องกับคู่มือการจัดการฟาร์มซ่ึงประกอบดว้ย 
ประวัติฟาร์ม, ผังโครงสร้างฟาร์ม, แผนการเลี้ยง, 
การเตรียมบ่อ, การเตรียมน้ำ, การให้อาหาร, การ
ดูแลสุขภาพ, การจับและการรวบรวม, การเตรียม
ก่อนขาย, การอบรม 
3.2. มีแผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังของฟาร์ม เพื่อ
ความสะดวกในการจัดการฟาร์ม 
3.3. มีแหล่งน้ำที่คุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
3.4. น้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงไม่ขัดต่อเกณฑ์มาตรฐานที่
กฎหมายกำหนด 
3.5. มีการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพใน
การผลิต  
 

4. ปัจจัยการผลิต 
4.1. เลือกใช้พ่อแม่พันธุ์หรือลูกพันธุ์ที่มีสุขภาพดี
และมีคุณลักษณะที่เหมาะสม เพื่อให้ได้สัตว์นำ้ที่มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด และไม่
เป็นโรค 

 

4.2. มีหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ หรือ
เอกสารหลักฐานแสดงที่มากรณีที่ซ้ือหรือนำพ่อแม่
พันธุ์ หรือลูกพันธุ์จากที ่อื ่น หรือมีบันทึกข้อมูล
กรณีได้พ่อแม่พันธุ์ หรือลูกพันธุ์จากภายในฟาร์ม 
หรือจากแหล่งธรรมชาติ เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบย้อนกลับ 
4.3. อาหารสด มีการล้างทำความสะอาดหรือ     
ฆ่าเชื้อ และจัดเก็บอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เสื่อม
คุณภาพ 
4.4. อาหารผสมเอง มีการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ 
มีสถานที่และวิธีการเก็บอย่างเหมาะสม 
4.5. อาหารสำเร็จรูป ให้บรรจุหีบห่อไม่มีรอยชำรุด 
สถานที่และวิธีการเก็บถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกัน
การเสื่อมคุณภาพ 
 

5. การจัดการบ่อเล้ียง 
5.1. มีการแบ่งประเภทบ่อตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้งาน เพื่อความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
เช่น บ่อพักน้ำ, บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ , บ่อเพาะฟัก, 
บ่ออนุบาลลูกสัตว์น้ำ, บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ, บ่อปรับ
สภาพและกักกันโรคสัตว์น้ำ, บ่อบำบัดน้ำใช้แล้ว 
5.2. บ่อเลี้ยงมีโครงสร้างของบ่อแข็งแรง ทำจาก
วัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ด ี
5.3. มีการจัดทำหมายเลขประจำบ่อหรือประจำ
หน่วยพื ้นที ่การเลี ้ยง และมีเคร ื ่องหมายบอก
ประเภทตามการใช้งาน เพื่อสะดวกต่อการจัดการ
ฟาร์มและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
5.4. มีการแยกบริเวณ หรือแสดงป้ายที ่ชัดเจน
สำหรับสัตว์น้ำป่วย และสัตว์น้ำที่ต้องกักกันโรค 
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค 
 

6. การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ 
6.1. เตร ียมบ่อเล ี ้ยง อ ุปกรณ์ และเครื ่องมือ
เครื่องใช้อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของโรค 
6.2. เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำที่เลี้ยง 



6.3. ถ้าสัตว์น้ำป่วยหรือต้องกักกันโรคให้แยกใช้
วัสดุอุปกรณ์ออกจากกันระหว่างสัตว์น้ำที่เป็นโรค
กับสัตว์น้ำปกติ และมีสถานที่จัดเก็บอย่างเป็น
สัดส่วน เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
6.4. การใช้ยา สารเคมี หรือสารชีวภาพ ให้ใช้ยา
สัตว์ สารเคมี หรือสารชีวภาพอย่างเหมาะสม 
พร้อมทั ้งมีบันทึกการใช้เพื ่อประโยชน์ในการ
ติดตามการรักษา 
6.5. ไม ่ใช ้ยาส ัตว ์  สารเคม ี หร ือสารช ีวภาพ
ต้องห้าม ตามประกาศทางราชการที่เกี่ยวข้องกับ
สัตว์น้ำสวยงาม 
6.6. ถ้าสัตว์น้ำตายมากผิดปกติ ต้องแจ้งหน่วยงาน
ที่มีอำนาจหน้าที่ทันที รวมถึงมีวิธีการจัดการซาก 
และน้ำทิ้งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการระบาดของ
โรค 
6.7. บันทึกการเข้าตรวจฟาร์มและผลการตรวจ
วิเคราะห์สาเหตุการตายของสัตว์น้ำของเจ้าหน้าที่
ที ่มีอำนาจตามกฎหมาย กรณีเกิดโรคหรือมีการ
ตายของสัตว์น้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ 
6.8. มีบันทึกประวัติการป่วย การตาย การรักษา
โรคสัตว์น้ำ และการตายผิดปกติ 
6.9. การเคลื ่อนย ้ายสัตว ์น้ ำข ้ามเขตประกาศ
ควบคุมโรคระบาดต้องมีเอกสารกำกับตามที่
กฎหมายกำหนด 
 

7. สุขอนามัยภายในฟาร์ม 
7.1. โรงเรือนทำด้วยวัสดุแข็งแรง อยู่ในสภาพดี 
เหมาะสมกับการใช้งาน สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
7.2. มีการป้องกันบุคคลภายนอก ยานพาหนะที่
ไม่ได้รับอนุญาต ศัตรูสัตว์น้ำ หรือพาหนะที่อาจ
นำพาโรคเข้าสู่บริเวณฟาร์ม 
7.3. รักษาความสะอาดบริเวณบ่อเลี้ยง จัดอุปกรณ์
และเครื ่องมือ ในบริเวณฟาร์มให้เป็นระเบียบ 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทำความสะอาด ฆ่าเช้ือวัสดุ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง หลังจากการใช้
งานทุกครั้ง และมีการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

7.4. จัดการภาชนะบรรจุยาสัตว์สารเคมี หรือ
สารชีวภาพที่ใช้หมดแล้วอย่างเหมาะสมและถูก
สุขลักษณะ 
7.5. มีการจัดการของเสียจากการเพาะเลี้ยง 
7.6. กรณีเกิดโรคระบาดต้องกำจัดด้วยการเผา 
หรือฝังซากสัตว์น้ำ แล้วกลบด้วยปูนขาวในบริเวณ
ที่จัดไว้เฉพาะและทำการฆ่าเช้ือที่บ่อเลี้ยง 
7.7. ทิ้งขยะลงในที่ที่จัดไว้ จัดเก็บและกำจัดขยะ
ด้วยวิธีที่เหมาะสม 
 

8. การจับและรวบรวมและการดูแลหลังการจับและ
รวบรวม 

8.1. มีหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ ำ หรือ
หลักฐานการจำหน่ายสัตว์น้ำ หรือบันทึกการ
จำหน่ายสัตว์น้ำเพื่อให้ผู้ซื ้อและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ทราบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ 
8.2. มีวิธีการจัดการและดูแลรักษาสัตว์น้ำอย่างถูก
ลักษณะ ทั้งระหว่างและหลังการจับและรวบรวม 
 

9. การบรรจุสัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายหรือเคลื่อนย้าย 
9.1. มีสถานที่ทำการบรรจุสัตว์น้ำ ภาชนะและ
อุปกรณ์ที่สะอาด มีวิธีการบรรจุที่เหมาะสม  
9.2. เตรียมน้ำที่สะอาด มีคุณภาพ และมีอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำ 
9.3. พักและ/หรือปรับสภาพสัตว์น ้ำก่อนการ
เคลื่อนย้าย หรือจำหน่ายอย่างน้อย 2 วัน ถึง 7 วัน 
กำจัดปรสิตภายนอกและงดอาหารก่อนการบรรจุ  
1 วัน ถึง 3 วัน (แล้วแต่ชนิดและขนาดสัตว์น้ำ) 
 

10. การรวบรวมและบันทึกข้อมูล 
10.1. รวบรวมและเก็บบันทึกข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้ 
บันทึกข้อมูลแหล่งที ่มาของพ่อแม่พันธุ์  หรือลูก
พ ันธุ์ ,  บ ันท ึกการใช ้ยาส ัตว ์  สารเคม ี  หรือ
สารชีวภาพ กรณีสัตว์ป่วย, บันทึกการเข้าตรวจ
ฟาร์ม และผลการ วิเคราะห์สาเหตุการตายของ
สัตว์น้ำ, บันทึกประวัติการป่วย การตาย ประวัติ
การรักษาโรค และการตาย ผิดปกติ, บันทึกการ
จำหน่ายสัตว์น้ำ โดยบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน



เสมอ และเก็บรักษาบันทึกไว้เป็นระยะเวลา ไม่ต่ำ
กว่า 2 ปี 
 

** การตรวจรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำสวยงาม นั้น ฟาร์มท่ีเข้ารับการตรวจประเมิน ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินในข้อ “ต้องปฏิบัติ” ทุกข้อ และข้อ 
“ควรปฏิบัติ” ต้องผ่านไม่น้อยกว่า 60 %  
โดยสามารถศึกษาเกณฑ์ข้อกำหนดได้จาก  
http://www4 . fisheries.go.th/local/index.php/main
/site/aquaticplantandornamentalfish 
 
 



 ฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้สวยงาม  
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