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  เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอ่ืน ๆ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 
โดยด้าเนินการตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง
และพันธุ์สัตว์น้้าอ่ืน ๆ พ.ศ. 2523 มีวัตถุประสงค์เพ่ือน้ามาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้้า 
เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้้าที่ได้ท้าการผลิตขึ้นเอง และที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้้าจากธรรมชาติโดยส่วนราชการ
ของกรมประมง เพ่ือจ้าหน่ายให้แก่ราษฎร  มิได้มีวัตถุประสงค์ผลิตเพื่อสร้างผลก้าไรเหมือนภาคเอกชน 
เนื่องจากกิจกรรมการเพาะพันธุ์สัตว์น้้า จ้าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้และช้านาญจึงจะสามารถด้าเนินการได้ส้าเร็จ  
ดังนั้น ในระหว่างที่ภาคเอกชนยังไม่มีความพร้อมและความเข้มแข็ง กรมประมงจึงเป็นผู้ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าให้เกษตรกร
น้าไปเลี้ยงเพื่อยังชีพและสร้างรายได้ต่อไป  

 เพ่ือให้การด้าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงให้ราษฎรผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด จึงได้จัดท้าขั้นตอนการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบข้อก้าหนด 
 

คณะท้างานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา 
   พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอื่นๆ 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเงินทนุหมุนเวียนในกำรผลิตพันธุ์ปลำ พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ ำอื่นๆ 
1. ขั้นตอนกำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 
1.1 กำรวำงแผนกำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. หน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้้าผ่านการรับรองมาตรฐานโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้้า ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (GAP) ของกรมประมง 

2. หน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจัดท้าค้าสั่งของหน่วยงานเพ่ือแต่งตั้งคณะท้างานการปฏิบัติงานเงินทุน
หมุนเวียนฯ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม 

3. หน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจัดท้าแผนการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้้า ควรสอดคล้องกับความต้องการ
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ให้บริการ โดยน้าข้อมูลการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าย้อนหลังในปีงบประมาณที่ผ่านมาประกอบ 
การพิจารณาในการวางแผนการผลิตลูกพันธุ์ในปีงบประมาณถัดไป ตามศักยภาพก้าลังการผลิตของศูนย์ฯ 

4. วางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น วัสดุการเกษตร วัสดุส้านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และ
เสนอของบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจ้าเป็นต้องใช้ในงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

5. เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า วางแผนการผลิต และจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า 
6. เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าชนิดที่เป็นที่ต้องการของเกษตรกร

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพื้นท่ี 
7. หน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้้าประชุมและปรึกษาหารือระหว่างหัวหน้าหน่วยงานและคณะท้างานฯ 

ตามค้าสั่งที่ได้มอบหมายเป็นประจ้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท้างานให้ดียิ่งขึ้น 
 
1.2 กำรบริหำรจัดกำรงำนผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 1.2.1 กำรจัดกำรพ่อแม่พันธุ์ 
   การจัดการพ่อแม่พันธุ์ (broodstock management) เป็นกระบวนการที่มีความส้าคัญ
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เพ่ือให้ได้พ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพสามารถผลิตไข่ได้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ น้าไปสู่
การผลิตลูกพันธุ์ที่ดี ควรมีการด้าเนินการดังนี้ 
   ๑. แยกบ่อ/แยกชนิด มีการจดบันทึกการน้าเข้า แหล่งที่มา 
  การเลือกพันธุ์สัตว์น้้าที่จะน้ามาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ควรใช้พันธุ์จากแหล่งเพาะพันธุ์  
ที่เชื่อถือได้มีลักษณะถูกต้องตามชนิดสัตว์น้้านั้น ๆ และควรได้มาจากฐานประชากรที่กว้างเพ่ือป้องกันการผสม 
เลือดชิด ซึ่งอาจจะท้าให้ลูกพันธุ์สัตว์น้้าที่ผลิตได้เกิดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ได้ เช่น ตัวสั้น ตัวคด ปากผิดรูป เป็นต้น 
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพสัตว์น้้าที่จะจ้าหน่าย และความน่าเชื่อถือของหน่วยงานที่ผลิต นอกจากนี้หน่วยผลิตควร
มีการจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้้าที่ได้รับมาจากแหล่งเพาะเลี้ยงอ่ืน และมีการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างรุ่น  
หรือสายพันธุ์ โดยการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของพันธุ์สัตว์น้้าที่ได้รับมา และบันทึกลูกพันธุ์ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์
ทุกครั้งการผลิต 
  ๒. การให้อาหารที่เหมาะสมกับพ่อแม่พันธุ์ 
 อาหารที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้้าควรมีคุณค่าทางโภชนาการ ที่เหมาะสมกับชนิด
พันธุ์สัตว์น้้านั้น ๆ เช่น อาหารส้าหรับพ่อแม่พันธุ์ปลากินพืช อาหารที่ให้ควรมีโปรตีน ไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ 
โดยให้ในอัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว/วัน ส่วนพ่อแม่พันธุ์ปลากินเนื้อ อาหารที่ให้ควรมีโปรตีน ไม่น้อยกว่า 
50 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ในอัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว/วัน และควรเสริม วิตามิน E ในปริมาณ 0.05 เปอร์เซ็นต์ 
และวิตามิน C ในปริมาณ 0.1 เปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยท้าให้ไข่สมบูรณ์  
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  ๓. มีระบบการจัดการสุขภาพสัตว์น้้า 
 การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้้า สามารถแบ่งออกได้หลายระดับ ตั้งแต่การตรวจเบื้องต้น
โดยพิจารณาจากลักษณะภายนอกหรือรอยโรค (Gross sign) การทดสอบการติดเชื้อ (Bioassay) ทั้งนี้ระดับ
การตรวจวินิจฉัยโรคที่แบ่งตามความถูกต้องและระดับความน่าเชื่อถือของผลการตรวจนั้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 
3 ระดับ ดังนี้ คือ  

ระดับ 1 อาศัยจากการสังเกตด้วยตาเปล่า (site observation) เช่น การสังเกต
พฤติกรรม (behavior) อาการป่วยภายนอกหรือรอยโรค (gross sign) ของสัตว์น้้า การกินอาหาร (feeding) 
และข้อมูลทางด้าน สิ่งแวดล้อม (environmental data) ของบ่อเลี้ยงหรือหน่วยผลิต เช่น การเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศ 
     ระดับ 2 อาศัยเทคนิคเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ ส้าหรับการตรวจวินิจฉัย
ในระดับนี้ไม่สามารถตรวจได้ทันทีจากที่บ่อหรือฟาร์ม อาจต้องมีการใช้กล้องจุลทรรศน์ในการตรวจวินิจฉัย  
โดยผู้ที่ท้าการตรวจวินิจฉัยต้องมี ความช้านาญและผ่านการฝึกฝนมาในระดับหนึ่ง เทคนิคที่น้ามาใช้ในการตรวจ
วินิจฉัยโรคในระดับนี้ ได้แก่ การ ตรวจทาง Parasitology (ปรสิต), Histopathology (จุลพยาธิวิทยา เนื้อเยื่อ), 
Bacteriology (แบคทีเรีย), และ Mycology (เชื้อรา) เป็นต้น  
    ระดับ 3 อาศัยเทคนิคระดับสูงในการตรวจวินิจฉัย (Advance diagnosis) 
ซึ่งการตรวจวินิจฉัยระดับนี้ก็ไม่สามารถตรวจที่ฟาร์มได้เช่นเดียวกันกับระดับ 2 จ้าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่มี
ราคาแพงมากขึ้นและผู้ที่มีความช้านาญในการตรวจวินิจฉัยมากยิ่งข้ึน การตรวจโรคในระดับนี้ ได้แก่ การศึกษา
ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) การศึกษาทางด้านชีวโมเลกุล (Biomolecular) เช่น RT-PCR (real-time 
PCR) หรือการใช้เทคนิค In situ hybridization การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscope) 
เป็นต้น 
 วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าที่จะน้ามาใช้ในการตรวจโรคปรสิตนั้น จะต้องเป็นตัวอย่าง
ที่มีชีวิตเท่านั้น เนื่องจากสัตว์น้้าที่ตายแล้ว อาจจะมีปรสิตจากสัตว์น้้าตัวอ่ืนมาเกาะหรือปรสิตบางตัวอาจหลุด
ออกจากสัตว์น้้าตัวนั้นแล้วส่งผลให้อาจไม่พบปรสิตเกาะอยู่ที่สัตว์น้้า ท้าให้การวินิจฉัยผิดพลาดได้ 
  ๔. การฆ่าเชื้อในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
  การจัดการสุขภาพสัตว์น้้าในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า หรือหน่วยผลิต โดยจัดให้สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ามีการกักกันโรค เนื่องจากสัตว์น้้าจ้านวนมากต้องถูกเลี้ยงอยู่ในพ้ืนที่จ้ากัด ท้าให้สัตว์เกิดความเครียด
และส่งผลให้ความต้านทานโรคของสัตว์ลดลง เพ่ือลดการปนเปื้อนเชื้อโรคเข้ามาสู่หน่วยผลิต การเลือกวิธีการ
ฆ่าเชื้อขึ้นกับขนาด ชนิด และวัสดุหรือองค์ประกอบของหน่วยผลิต ขั้นตอนทั่วไปของการฆ่าเชื้อประกอบด้วย
4 ขั้นตอน ดังนี้ 
    (1) การแยกสัตว์น้้าออกจากบริเวณนั้น (ทั้งสัตว์ที่ตายแล้วและสัตว์มีชีวิต) 
โดยขณะท้าการเคลื่อนย้ายสัตว์น้้าออกจากบริเวณท่ีจะท้าการฆ่าเชื้อ ไม่ควรทิ้งซากสัตว์ที่ตายแล้วลงในแหล่งน้้า 
เพราะอาจท้าให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่หน่วยผลิตอ่ืนหรือไปสู่สัตว์น้้าในธรรมชาติได้ 
    (2) การท้าความสะอาดและขจัดคราบอินทรีย์บนพ้ืนผิว เนื่องจากสารอินทรีย์
จะท้าให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของสารเคมีลดลง โดยน้้ายาท้าความสะอาดหรือผงซักฟอกที่ใช้ต้องเข้ากัน
ได้กับสารเคมีฆ่าเชื้อ และต้องเข้ากันได้กับพ้ืนผิวด้วย 
  

2



 

    (3) การใช้สารเคมีฆ่าเชื้อ ได้แก่ การฆ่าเชื้อส้าหรับไข่และสัตว์น้้าวัยอ่อน มักใช้
ไอโอดีน ไอโอโดฟอร์ หรือสารเคมีที่เหมาะสม ส้าหรับอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิด ตลอดจนอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ ก็ควรท้าความสะอาด ตากแดดให้แห้งและฆ่าเชื้อ อย่างสม่้าเสมอด้วยคลอรีน แต่ส้าหรับพ้ืนผิวที่
ไม่ทนต่อการกัดกร่อนอาจใช้ไอโอโดฟอร์แทน และห้ามน้าอุปกรณ์หรือเครื่องมือมาใช้งานปะปนกัน ส้าหรับ
บุคลากรโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หน่วยผลิตควรล้างท้าความสะอาดมือ ฆ่าเชื้อที่รองเท้า และเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้า
และออกจากหน่วยผลิต ส้าหรับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใช้วิธีการซักท้าความสะอาดและตามแดดให้แห้งตามปกติ 
โดยควรท้าความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกวัน ส้าหรับการฆ่าเชื้อในน้้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้้าโดยทั่วไปใช้การกรองร่วมกับ
วิธีการอ่ืน เช่น การใช้คลอรีนและการขจัดคลอรีนในน้้าก่อนน้าไปใช้ เป็นต้น ส้าหรับการฆ่าเชื้อในน้้าทิ้งมีหลายวิธี 
เช่น การใช้โอโซน คลอรีน เป็นต้น ส้าหรับอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้้า ควรเลือกซ้ืออาหารที่สด สะอาด และมาจาก
แหล่งที่ไม่พบการระบาดของโรคสัตว์น้้า  
    (4) การลดความเป็นพิษของสารเคมีฆ่าเชื้อโดยการท้าให้เป็นกลางโดยใช้
สารเคมีที่เหมาะสม เนื่องจากสารเคมีฆ่าเชื้อโดยเฉพาะคลอรีนและไอโอดีนมีความเป็นพิษต่อสัตว์น้้า จึงต้องท้า
ให้สารเคมีเหล่านี้เป็นกลางเสียก่อนโดยใช้โซเดียมไทโอซัลเฟต และกรองผ่าน  activated charcoal เสียก่อน 
ส้าหรับหน่วยผลิตเพาะพันธุ์กุ้ง รวมทั้งหน่วยผลิตที่ขุนพ่อแม่พันธุ์โดยทั่วไปใช้น้้าทะเลที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การกรอง การใช้แสงอัลตราไวโอเล็ต การใช้สารเคมี เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือก้าจัดเชื้อโรค ปรสิต 
รวมทั้งสัตว์พาหะที่อาจติดมากับน้้า นอกจากนี้หน่วยผลิตกุ้งยังอาจใช้คลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อในบ่อเลี้ยงโดยเฉพาะ
กรณีที่พบโรคระบาดร้ายแรง ร่วมกับการโรยปูนขาวที่พ้ืนบ่อที่ผ่านการตากแดดแล้ว หลังจากหน่วยผลิตผ่าน
การฆ่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถปล่อยสัตว์น้้าได้ โดยสัตว์น้้าที่น้ามาเลี้ยงใหม่นี้ควรเป็นสัตว์ปลอดเชื้อ 
ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่มีเชื้อโรคร้ายแรง 
 1.2.2 กำรเพำะและอนุบำลสัตว์น้ ำ 
  1.2.2.1 กำรเพำะและอนุบำลสัตว์น้ ำชำยฝั่ง 
  กำรเพำะและอนุบำลกุ้งทะเล 

1. การเตรียมโรงเพาะฟัก มีการท้าความสะอาดบ่อและอุปกรณ์ ควรจัดสถานที่
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากภายนอก ให้ถูกสุขลักษณะ และมีมาตรฐานฟาร์มที่ดี 

2. การเตรียมน้้าและการตรวจสอบคุณภาพน้้า การเตรียมน้้าทะเลที่จะใช้ใน
การเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งวัยอ่อน ควรเป็นน้้าสะอาด โดยการน้าน้้าทะเลที่มีความเค็มระหว่าง 28 - 32 ppt 
มาพักให้ตกตะกอน แล้วน้ามาฆ่าเชื้อโดยใส่คลอรีน 20 - 30 ppm หรือในกรณีที่ไม่มีบ่อตกตะกอน สามารถ
น้าน้้ามาฆ่าเชื้อโดยใส่คลอรีน 50 - 100 ppm ให้อากาศอย่างน้อย 1 วัน คุณภาพของน้้าที่เหมาะสมต่อการ
เพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเลมี ดังนี้ 

- ความเค็ม 28-32 ppt 
- อุณหภูมิ 28-32 องศาเซลเซียส 
- พีเอช (pH) 7.8-8.3 
- อัลคาไลน์ ไม่ควรต่้ากว่า 100 mg/l as CaCO3 
- แอมโมเนีย ไม่เกิน 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร 
- ไนไตรท์ ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
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3. การเตรียมอาหารลูกกุ้งทะเลวัยอ่อน ส้าหรับการอนุบาลลูกกุ้งทะเลวัยอ่อน
ช่วงแรก ได้แก่ แพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดอะตอม เช่น Chaetoceros spp. หรือ Skeletonema sp. ส้าหรับ
อาหารลูกกุ้งทะเลวัยอ่อนอีกช่วงที่ควรเตรียมได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ พวกโรติเฟอร์ ไรน้้ากร่อย ไรแดง เป็นต้น 

4. การเตรียมแม่พันธุ์กุ้งต้องมีการสุ่มตรวจเชื้อโรคก่อนน้ามาเพาะพันธุ์  
การฆ่าเชื้อแม่กุ้งและการวางไข่ น้าแม่กุ้งไข่แก่ (ระยะที่ 4) มาแช่ในฟอร์มาลิน 100 ppm นาน 10 นาที 
เพ่ือฆ่าเชื้อโรคและโปรโตซัวที่ติดมากับแม่กุ้ง จากนั้นน้าแม่กุ้งมาแช่ยาปฏิชีวนะออกซิเตตร้าไชคลิน (Oxytetracyclin) 
50 ppm นาน 2 - 3 ชั่วโมง เพ่ือลดการติดเชื้อของแม่กุ้ง หลังจากนั้นน้าแม่กุ้งปล่อยลงสู่ถังวางไข่ 

5. การล้างไข่ วิธีการล้างไข่กุ้งมี 2 วิธีคือ ล้างด้วยน้้าทะเลสะอาด หรือล้าง
ด้วยสารเคมี (ฟอร์มาลิน 100 ppm) เมื่อแม่กุ้งวางไข่แล้ว ให้แยกแม่กุ้งออกและดูดไข่ออกจากถังวางไข่  
โดยการลักน้้าออกและใช้สวิงที่มีขนาดตาเล็กกว่า 250 ไมครอน รองรับไข่กุ้ง โดยมีสวิงที่มีขนาดตาใหญ่กว่า 
350 ไมครอน อยู่ข้างบน เพื่อรองรับคราบไขมันและข้ีกุ้งไม่ให้ปะปนมากับไข่กุ้ง (ไข่กุ้งกุลาด้ามีขนาดประมาณ 
300 - 320 ไมครอน) จากนั้นน้าไข่กุ้งมาล้างท้าความสะอาด 
    6. การอนุบาลลูกกุ้ง เมื่อแม่กุ้งวางไข่แล้ว ประมาณ 12 - 14 ชั่วโมง ก็จะฟัก
เป็นตัวอ่อนระยะแรก (Nauplius) ซึ่งระยะนี้ยังไม่กินอาหาร เตรียมย้ายลูกกุ้งลงบ่ออนุบาล โดยควรปล่อยที่
อัตราความหนาแน่นประมาณ 100,000 ตัว/น้้า 1 ตัน หลังจากนั้นก่อนที่ลูกกุ้งจะเข้าสู่ตัวอ่อนระยะที่ 2 (Zoea) 
เป็นระยะที่เริ่มกินอาหาร ให้แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม ได้แก่ Chaetoceros spp. หรือ Skeletonema sp. 
ให้อาหารทุกๆ 4-6 ชั่วโมงต่อครั้ง ลูกกุ้งระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 3 (Mysis) ลูกกุ้ง
ระยะนี้ยังคงให้แพลงก์ตอนพืชอยู่ แต่จะเสริมแพลงก์ตอนสัตว์ลงไปด้วย ได้แก่ โรติเฟอร์หรืออาร์ทีเมียแรกฟัก 
ลูกกุ้งระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ 3 - 5 วัน และก็จะเข้าสู่ระยะสุดท้าย (Post larva) ลูกกุ้งระยะนี้จะกิน
แพลงก์ตอนสัตว์เป็นหลักได้แก่ อาร์ทีเมีย โคพีพอด ไรน้้ากร่อย เป็นต้น ใช้เวลาอนุบาลประมาณ 15 วัน 
(Post larva 15 หรือ P15) ก็จะน้าไปเลี้ยงต่อในบ่อดิน หรือเพ่ือจ้าหน่ายต่อไป 

กำรเพำะและอนุบำลปูทะเล 
1. การรวบรวมแม่พันธุ์ปูทะเลไข่แก่ ที่มีความแข็งแรง ไม่มีโรคและปรสิต

ภายนอก                                        
การรวบรวมแม่พันธุ์จะรวบรวมจากแพรับซื้อพันธุ์ปู ซึ่งแพรับซื้อปูจะรวบรวม

พันธุ์ปูมาจากทะเล และจากเกษตรกรที่เลี้ยงในบ่อธรรมชาติ ซึ่งมีน้้าหนักตั้งแต่ 300 กรัม ขนาดความกว้าง
กระดองตั้งแต่ 10 เซนติเมตรขึ้นไป แม่พันธุ์ปูที่รวบรวมมาจะเป็นแม่พันธุ์ปู ปูที่ได้รับการผสมน้้าเชื้อจากตัวผู้ 
และมีไข่แก่ในกระดอง ระยะที่ 3, 4 

2. การขุนเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลให้มีไข่นอกกระดองในบ่อซีเมนต์  
น้าแม่ปูไข่แก่ในกระดองที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง ปล่อยเลี้ยงในบ่อซีเมนต์

ขนาดพ้ืนที่ 10 ตาราง เมตร ในอัตรา 1 ตัวต่อตารางเมตร ใส่น้้าทะเลความเค็ม 30 - 35 ppt ระดับน้้าลึก 
30 เซนติเมตร ในบ่อปูพ้ืนทราย 3 ใน 4 ส่วนของพ้ืนที่บ่อ ให้หอยแครง (20 - 30% ของน้้าหนักตัวปู) หรือ
ปลาหลังเขียว (7 - 10% ของน้้าหนักตัวปู) เป็นอาหารวันละมื้อในตอนเย็น ใช้ระบบปิดในการเลี้ยง โดยการ
หมุนเวียนน้้าตลอดและน้้าที่ ใช้แล้วจะหมุนเวียนโดยใช้ระบบยกน้้า (air lift) ไปบ้าบัดในบ่อบ้าบัดน้้า โดยน้้า
จากบ่อเลี้ยงจะผ่านการกรอง ด้วยชั้นใยกรอง ทราย ซากเปลือกหอยและปะการัง ถ่าน หินเกล็ด และมีลูกบอล
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ดักจับแบคทีเรีย (bio ball) จากนั้นผ่านระบบ protein skimmer และบ้าบัดด้วยสาหร่ายผมนางและสาหร่าย
ขนนกก่อนน้าน้้าไปหมุนเวียนใช้ระบบยกน้้าข้ามบ่อ (air lift) ใช้เวลาขุนเลี้ยงนาน 3 สัปดาห์ - 3 เดือน แม่ปูก็จะมี
ไข่นอกกระดอง 

3. การฟักไข่ปูทะเล                                                          
เมื่อแม่ปูปล่อยไข่ออกนอกกระดอง ท้าการแยกแม่มาท้าการฆ่าเชื้อ 

เพ่ือให้แม่พันธุ์ปลอดเชื้อภายนอกปูมาฟักในถังขนาด 150 ลิตร ใช้น้้าทะเลที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนความเค็ม
น้้าทะเล 30 ppt ให้อากาศแบบหัวทรายตลอดเวลาใน 1 - 3 วันแรก ท้าการฆ่าเชื้อโรคที่อาจติดมากับแม่ปู และ
ไข่ปูด้วย formalin ความเข้มข้น 50 ppm โดยเปลี่ยนถ่ายน้้าทุกวันหลังจาก วันที่ 4 - 12 จะท้าการดูดตะกอน
และไข่เสียที่แม่ปูเขี่ยทิ้ง จะถ่ายน้้าในกรณีท่ีสภาพน้้าไม่ดี ใช้เวลาบ่มฟักไข่ 9 - 12 วัน ไข่จะฟักออกเป็นลูกปูวัยอ่อน
ระยะซูเอ้ีย โดยแม่ปูทะเลก้าหนดตั้งแต่ 300 กรัมขึ้นไป จะฟักเป็นตัวอ่อนประมาณ 500,000 - 5,000,000 ตัว 
แม่ (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของไข่และแม่พันธุ์ปู) 

4. การอนุบาลลูกปูทะเลวัยอ่อน             
คุณสมบัติน้้าที่ใช้อนุบาล ความเค็มของน้้า 25 - 32 ppt อุณหภูมิ 28 - 32 

องศาเซลเซียส pH 6.5 - 8.5 น น้้าทะเลฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนในอัตราความเข้มข้น 30 ppm (30 กรัม/น้้า 1 ตัน) 
5. การเตรียมอาหารส้าหรับใช้ในการอนุบาล 
การเตรียมแพลงก์ตอนพืช (น้้าเขียว)                                         
แพลงก์ตอนพืชที่ใช้มีอยู่ 2 ชนิด คือ Chlorella sp. และ Tetraselmis sp. 

น้าหัวเชื้อน้้าเขียวจากห้องปฏิบัติการมาขยายในถังไฟเบอร์ขนาด 500 ลิตร และขยายตัวในบ่อซิเมนต์ ขนาด 20 ตัน 
ที่ผ่านการล้างท้าความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนแล้ว ใช้น้้าทะเลที่ฆ่าเชื้อแล้วความเค็ม 15 - 20 ppt 
ใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 15 กรัม ปุ๋ยนา (16-20-0) 15 กรัม ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 100 กรัม ต่อน้้า 
1 ตัน ให้อากาศแบบหัวทราย และมีแสงส่องถึง ประมาณ 3 - 5 วัน แพลงก์ตอนจะขยายเพ่ิมจ้านวนจนสีน้้า
เป็นสีเขียว เตรียมไว้เพื่อเป็นอาหารของโรติเฟอร์และเติมในบ่ออนุบาลลูกปูเพื่อควบคุมสีน้้า 

การเตรียมโรติเฟอร์     
บ่อซิเมนต์ขนาด 20 ตัน ซึ่งผ่านการท้าความสะอาด และฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน

แล้ว สูบน้้าเขียวที่เตรียมไว้ใส่ในบ่อ น้าหัวเชื้อโรติเฟอร์มาใส่โรติเฟอร์เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ซึ่งกินน้้าเขียวหรือ
แพลงก์ตอนพืชเป็นอาหาร ท้าการเติมน้้าเขียวเมื่อสีน้้าเขียวจางลงหรือทุกครั้งหลังเก็บเกี่ยวโรติเฟอร์ การเก็บเกี่ยว
โรติเฟอร์ไปใช้กรองด้วยถุงกรองที่มีขนาดตาผ้ากรอง 60 ไมครอน 
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การเตรียมไรน้้าเค็ม (อาร์ทีเมีย)                                  
อาร์ทีเมียเตรียมได้จากไข่อาร์ทีเมียโดยฟักไข่อาร์ทีเมียในถังกรวยขนาด 1 ตัน 

ใช้น้้าทะเลความเค็ม 25 - 30 ppt อัตราไข่อาร์ทีเมีย 1 - 2 กรัม/น้้า 1 ลิตร ให้อากาศอย่างแรง ใช้เวลา 18 - 24 
ชั่วโมง ไข่อาร์ทีเมียจะฟักเป็นตัวท้าการกรองเก็บตัวอ่อนอาร์ทีเมียโดยหยุดให้อากาศ ทิ้งไว้ 15 - 20 นาที 
เปลือกไข่อาร์ทีเมียจะลอยอยู่ผิวน้้า ท้าการแยกเอาเฉพาะตัวอ่อนอาร์ทีเมียไว้ใช้อนุบาลลูกปู โดยขึ้นอยู่กับขนาด
และระยะของลูกปู ถ้าเป็นลูกปูเล็กระยะซูเอ้ีย 1,2 ก็ใช้เวลาในการฟักประมาณ 18 - 20 ชั่วโมง ก่อนน้าไปใช้
เป็นอาหารลูกปูวัยอ่อน ใส่ฟอร์มาลิน 50 - 100 ppm (50 - 100 ซีซี/น้้า 1 ตัน) เพ่ือฆ่าเชื้อโรคที่อาจติดมากับ
ตัวอ่อนอาร์ทีเมีย 

6. การปล่อยลูกปูทะเลวัยอ่อนระยะซูเอ้ียลงอนุบาล         
อนุบาลลูกปูในบ่อซีเมนต์ขนาดตั้งแต่ 3 ตัน ปล่อยลูกปูวัยอ่อนระยะซูเอ้ีย

ในอัตราความหนาแน่น 50,000 - 100,000 ตัว/น้้า 1 ตัน ให้อากาศแบบหัวทรายให้ทั่วถึงทั้งบ่อ 
7. การอนุบาล อาหารและการจัดการด้านต่างๆ 

ใช้น้้าทะเลที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ความเค็มน้้า 28 - 32 ppt เติม
แพลงก์ตอนพืช (Chlorella sp., Tetraselmis sp.) ที่เตรียมไว้ในบ่ออนุบาลเพ่ือเป็นตัวควบคุมความโปร่งใส
ของน้้า ในวันที่ 1 - 4 ของการอนุบาลให้โรติเฟอร์  

-ลูกปูตัวอ่อนระยะ Zoea 5 ให้อาร์ทีเมียเป็นอาหารโดยท้าการดูดตะกอน
ก้นบ่อครั้งแรกเมื่อลูกปูอายุได้ 4 วัน จากนั้นจะเปลี่ยนถ่ายน้้า 1 วัน เว้น 2 วัน ประมาณ 20% สลับกับการ
ดูดตะกอน ลูกปูตัวอ่อนระยะ Zoea จะพัฒนาโดยการลอกคราบเข้าสู่ระยะ Megalopa ใช้เวลาประมาณ 14 - 18 วัน 

- ลูกปูทะเลวัยอ่อนระยะ Megalopa 
ใช้น้้าทะเลฆ่าเชื้อความเค็ม 23 - 25 ppt ใส่วัสดุส้าหรับให้ลูกปูเกาะและ

หลบซ่อนตัว เช่น กิ่งสน ทะเล อวน ฯลฯ ให้อาหารทั้งมีชีวิต เช่น อาร์ทีเมียตัวเต็มวัย และอาหารไม่มีชีวิต เช่น 
อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยแช่แข็ง ปลาสดบด เนื้อหอยสับ ท้าการดูดตะกอนและเศษอาหารเหลือทุกวันเนื่องจาก
ให้อาหารสด ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 7 - 9 วัน ก็จะพัฒนาเข้าสู่ระยะ Young crab 

- ลูกปูทะเลวัยอ่อนระยะ Young crab 
เมื่อลูกปูทะเลที่อนุบาลในบ่อซีเมนต์มีขนาดประมาณ 0.5 - 1 เซนติเมตร 

จะจ้าหน่ายให้กับเกษตรกร หรือน้าไปเลี้ยงต่อในบ่อดินด้วยอัตรา 2 - 3 ตัว/ตารางเมตร ให้ปลาสดสับเป็นอาหาร 
(7 - 10% ของน้้าหนักตัวปู) ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จะได้ลูกปูขนาด 5 - 6 เซนติเมตร 

เนื่องจากในการขุนเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลให้มีไข่นอกกระดอง เมื่อแม่พันธุ์ปูทะเล
ออกไข่นอกกระดองแล้วจะท้าการย้ายแม่พันธุ์ปูทะเลจากบ่อเลี้ยงมาใส่ไว้ในถังพลาสติก ขนาด 150 ลิตร 
โดยใช้น้้าทะเล ความเค็ม 30 - 35 ppt ซึ่งน้้าผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน 30 ppm เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น
ไข่ปูทะเลจะพัฒนาจากสีเหลือง-ส้ม-น้้าตาล-ด้า ใช้เวลา 9 - 12 วัน ไข่จะฟัก เป็นตัวอ่อนระยะซูเอ้ีย แต่ในบางครั้ง
อาจจะประสบปัญหาแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดองตายในถังก่อนที่ไข่จะฟักออกมาเป็นซูเอี้ย  
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  กำรเพำะและอนุบำลปลำทะเล 
1. การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลา 
- พ่อพันธุ์ต้องมีขนาดความยาวของล้าตัวตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ขึ้นไป 

มีน้้าหนักตัวประมาณ 2.5 กิโลกรัม และมีอายุประมาณ 1 ปีขึ้นไป  
- แม่พันธุ์ต้องมีขนาดใหญ่กว่าปลาพ่อพันธุ์ มีน้้าหนักตัวประมาณ 3 กิโลกรัม 

และมีอายุโดยประมาณตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
 
2. ช่วงวางไข่/ผสมพันธุ์ 
- ช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 
- เวลาผสมพันธุ์อยู่ระหว่าง 19.00 - 23.00 น. 
- เมื่อไข่ถูกผสมแล้วจะลอยขึ้นสู่ผิวน้้า ส่วนไข่ท่ีไม่ได้รับการผสมจะจมลงพ้ืนบ่อ  
- การเก็บไข่ใช้อวนที่ท้าด้วยผ้าตาถี่ ฆ่าเชื่อด้วยยาเหลืองเข้มข้น 5 ppm 

นาน 1 นาที และล้างด้วยน้้าทะเลสะอาดอีกครั้ง จากนั้นน้าไปพักในทะเลความเค็ม 30 ppt อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 17 ชั่วโมง 

3. การอนุบาลลูกปลา 
ลูกปลาแรกฟักถึงลูกปลา 1 เดือน อัตราการปล่อย 50 - 100 ตัวต่อน้้า 1 ลิตร 

อาหารที่ใช้ในการอนุบาล ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช (คอลเรลล่า) และโรติเฟอร์ เมื่อลูกปลาได้อายุ 14 วัน เริ่มให้
ไรน้้าเค็ม หรืออาร์ทีเมีย จนลูกปลามีอายุได้ 20 วัน จากนั้นให้เนื้อปลาสับละเอียดเป็นอาหารเมื่อลูกปลามีอายุได้ 
21 วันขึ้นไป ซึ่งแบ่งการอนุบาลออกดังนี้ 

3.1 การอนุบาลลูกปลาในบ่อซีเมนต์หรือในถัง 
- มีขนาด 2 - 3 ตารางเมตร 
- ความลึกของน้้า 80 - 100 เซนติเมตร (น้้าทะเลที่ใช้เลี้ยงมีความเค็ม 15 

- 20 ppt) 
- ความหนาแน่นในการอนุบาล 150 - 200 ตัวต่อตารางเมตร 
- เปลี่ยนถ่ายน้้าทุก 2 - 3 วัน และดูดตะกอนเศษอาหารทุกวัน 
- ให้อาหารวันละ 2 - 3 ครั้ง เช่น เนื้อปลาสับชิ้นเล็กๆ 
- คัดขนาดเป็นประจ้า เนื่องจากปลาตัวโตมากๆ จะกินปลาตัวเล็ก 
3.2 การอนุบาลลูกปลาในบ่อดิน 
- ใช้พื้นที่ 25 - 50 ตารางเมตร ความลึกอยู่ที่ 80 - 100 เซนติเมตร 

มีประตูระบายน้้า 
- ความหนาแน่นของลูกปลา 200-400 ตัวต่อบ่อ 
- ใช้อาหาร เศษปลาหรือปลาเป็ดสับเป็นชิ้นเล็กๆ 
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3.3 การอนุบาลลูกปลาในกระชัง 
- ขนาดกระชังที่ใช้ 20 - 25 ตารางเมตร ลึก 2 เมตร ใช้อวนตาขนาด 0.5 

มิลลิเมตร 
- ความหนาแน่นในการอนุบาล 300 - 500 ตัวต่อกระชัง  
- ให้อาหาร 8 - 10 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว 

   1.2.2.2 กำรเพำะและอนุบำลสัตว์น้ ำจืด 
   ในการเพาะปลาน้้าจืดสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการเพาะฟักซึ่งจ้าแนกตามลักษณะ
ของไข่ปลาได ้3 แบบ คือ 

1. การฟักไข่ปลาแบบไข่ติด มีข้ันตอนดังนี้ 
1.1 ขึงกระชังไว้ในบ่อซีเมนต์เพ่ือฟักพ่อแม่พันธุ์ระหว่างการฉีดฮอร์โมนกระตุ้น

การวางไข ่
1.2 มีการให้อากาศและเปิดถ่ายน้้าตลอดเวลา 
1.3 ส้าหรับการฟักไข่ท้าได้ 3 วิธี คือ 

1.3.1 ใช้โรยไข่ติดบนแผงหรือกระชังพลาสติกสีฟ้า เช่น ปลาสวาย 
และปลาดุกอุย 

1.3.2 ใช้ดินเหนียวเคลือบไข่แล้วน้าไปฟักในบ่อซีเมนต์หรือถัง
ไฟเบอร์กลาสกลมท่ีเปิดน้้าไหลผ่านตลอดเวลา เช่น ปลาสวาย 

1.3.3 ใช้วัสดุใยพลาสติกที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ปลาไนให้ไข่ติด  
แล้วรวบรวมไข่ไปฟักในบ่อซีเมนต์หรือถังไฟเบอร์กลาส ใช้ได้กับปลาแก้มช้้า 

2. การฟักไข่ปลาแบบไข่ลอย มีขั้นตอนดังนี้ 
2.1 ช้อนหวอดไข่ปลาที่ได้ คือ หลังจากการฉีดฮอร์โมนเข็มที ่2 แล้วประมาณ  

12 ชั่วโมง ไปอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 1 ตัน จ้านวน 8 - 10 หวอด/ถัง ใช้ได้กับปลาสลิด 
3. การฟักไข่ปลาแบบไข่ครึ่งจมครึ่งลอย มี 2 วิธี ดังนี ้

             3.1 ใช้วิธ ีGravity ใช้ได้กับปลาตะเพียนขาว กระแห ยี่สกเทศ 
                                 1. ใช้ถังไฟเบอร์กลาสกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ความจุ
2 ตัน  จ้านวน 4 ตัว และ 2.5 ตัน จ้านวน 1 ถัง 
                           2. จัดให้ถังผสมพันธุ์อยู่ตรงกลาง ด้านซ้ายและขวาของถังผสมเป็น
ถังฟักไข่ด้านละ 2 ถัง มีท่อน้้าเชื่อมระหว่างถัง 

3. ไข่ที่ผสมแล้วจากถังผสมพันธุ์จะไหลตามน้้าเข้าถังฟักทั้ง 2 ข้าง 
โดยระบบ Gravity 

4. ถังผสมพันธุ์จะใส่แม่ปลาประมาณ 15 - 20 กิโลกรัม 
5. ส่วนถังฟักไข่จะเฉลี่ยใส่ไข่จ้านวนเท่า ๆ กัน 
6. เปิดน้้าหมุนเวียนไข่ตลอดเวลา พร้อมใส่หัวทรายเพ่ือให้อากาศ

ในถังฟักไข่ประมาณ 3-5 หัว 
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3.2 ใช้วิธีช้อนไข่แยกไปฟักไข่ ใช้ได้กับปลานวลจันทร์เทศ สร้อยขาว บ้า 
1. ใช้กระชัง 2 ชั้น (ชั้นนอกถี่ ชั้นในห่าง) 
2. ใช้ระบบลมและน้้า ช่วยกระตุ้นให้พ่อแม่ปลาวางไข่ 
3. ถังไข่ปลาควรเป็นถังกลมให้น้้าไหลเวียนได้ 
4. โรยไข่จากปลาที่ได้ผสมเทียมลงในถังไฟเบอร์กลาสกลม 

กำรอนุบำลลูกปลำ 
แบ่งตามลักษณะการกินอาหารของลูกปลาได้ 2 วิธี คือ 

                         1. กำรอนุบำลลูกปลำที่เป็นปลำกินพืช เช่น ปลาตะเพียนขาว ยี่สกเทศ นวลจันทร์เทศ 
สร้อยขาว กระแห แก้มช้้า บ้า สลิด ฯลฯ 
                               1.1 การใช้บ่อ เดิมใช้วิธีอนุบาลลูกปลาฟักได้ 3 วัน จนถึงขนาด 2 - 3
เซนติเมตร ในบ่อดินขนาด 1,200 - 2,700 ตารางเมตร ต่อมาได้มีการปรับปรุงการอนุบาล 2 ระยะ พบว่ามี
ประสิทธิภาพในการใช้บ่อดีกว่า และตรวจสอบลูกปลาเป็นระยะ ๆ ได้ และลูกปลามีอัตรารอดดีข้ึน 
               บ่ออนุบาลขั้นที่ 1 ใช้บ่อขนาด 600 ตารางเมตร เตรียมบ่อโดยสูบน้้าออก 
หว่านปูนขาวในอัตรา 1 กิโลกรัม ต่อ 30 ตารางเมตร ก้าจัดวัชพืชรอบ ๆ บ่อ ตากแดดทิ้งไว้ 5 - 7 วัน เติมน้้าเข้า
บ่อก่อนปล่อยลูกปลา 1 วัน ระดับน้้าลึก 1 เมตร เติมน้้าเขียวเข้มข้น 500 ลิตร อนุบาลเป็นระยะเวลา 15 - 20 วัน 
จะได้ลูกปลาขนาดความยาว 1.0 - 1.5 เซนติเมตร จึงย้ายไปบ่ออนุบาลขั้นที ่2     
               บ่ออนุบาลขั้นที่ 2 จะใช้บ่อดินขนาด 1,200 ตารางเมตร (เตรียมบ่อเหมือน
การอนุบาลขั้นที ่1) อนุบาลต่ออีกเป็นระยะเวลา 15 - 20 วัน จะได้ลูกปลาขนาด 2 - 3 เซนติเมตร 
                               1.2 การล้าเลียงลูกปลาลงบ่อ หลังจากที่ลูกปลาฟักเป็นตัวแล้วระยะเวลา
ประมาณ 3 วัน สามารถน้าลูกปลาลงบ่อดินโดยใช้ระบบท่อหรือรถยนต์ล้าเลียงก็ได้ ในกรณีที่บ่ออนุบาลอยู่ห่าง
จากโรงเพาะฟักมาก หรือบรรจุในถุงอัดด้วยอ๊อกซิเจนล้าเลียงลูกปลาไปปล่อยลงบ่ออนุบาลก็ได้ 
                               1.3 อาหารปลาที่ให้แก่ลูกปลาวัยอ่อน มีขั้นตอนดังนี้ 
                                      1. วันแรกที่ลงลูกปลา ให้ไข่ผงผสมน้้าสาดทั่วบ่อวันละ 4 เวลา 
ให้อาหารปริมาณ 40-45 กรัม/วัน/ลูกปลา 1 ล้านตัว 
                                      2. เมื่อลงลูกปลาได้ 10 วัน ลดไข่ผงเหลือ 3 เวลา เพ่ิมให้อาหาร
ผสม 1 เวลา ปริมาณ 1 กิโลกรัม (อาหารผสม = ร้า 750 กรัม + Powder feed หรือ ปลาป่น 250 กรัม)     

3. เมื่อลงลูกปลาได้ 12 วัน เปลี่ยนให้เป็นอาหารผสมอย่างเดียว
เวลาละ 1 กิโลกรัม                  

4. ส่วนการอนุบาลปลาขั้นที่ 2 ให้อาหารผสมอย่างเดียวหว่านเป็นผง
ทั่วบ่อวันละ 4 เวลา ลูกปลา 1 ล้านตัว จะให้อาหารวันละ 12 กิโลกรัม 
                               1.4 การก้าจัดศัตรูปลา ศัตรูจ้าพวกสัตว์เลื้อยคลาน เช่น กบ เขียด คางคก 
เป็นต้น จะมีชุกชุมมากในฤดูฝน ต้องก้าจัดโดยช้อนไปท้าลายตั้งแต่ระยะที่เป็นไข่หรือตัวอ่อน ส่วนแมลงจะก้าจัด
โดยการสาดน้้ามันดีเซลผสมสบู่ในอัตราน้้ามัน 5 ลิตร ต่อ สบู่ 1 ก้อน ในช่วงเวลาที่แดดจัด หลังจากลงลูกปลา
ได้ 3 วัน และจะสาดอีกทุก ๆ 3 วัน ติดต่อกันสามครั้ง ถ้าพบแมลงเป็นจ้านวนมาก 
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1.5 โรคและปรสิต หลังจากปล่อยลูกปลาลงอนุบาลได้ 7 วัน ให้ใช้ฟอร์มาลีน 
5 ลิตร ผสมน้้าสาดให้ทั่ว ๆ บ่อเพ่ือป้องกันโรคในกรณีพบว่ามีเห็บระฆัง หรือปลิงใส เกาะติดตัวลูกปลา  

1.6 ความสะอาดของบ่อ ต้องหมั่นก้าจัดวัชพืชและหญ้าริมบ่ออนุบาล
ให้สะอาดตลอดเวลา ถ้าปล่อยไว้จะเป็นแหล่งหลบซ่อนของศัตรูปลา 
     1.7 การรวบรวมลูกปลา การอนุบาลลูกปลาในบ่อดินโดยแบ่งการอนุบาล
ออกเป็น 2 ระยะนี้ มีข้ันตอนที่ส้าคัญมากท่ีมีผลต่อการประสบความส้าเร็จหรือล้มเหลวในการอนุบาล คือ 
                                      1. การลากอวนย้ายปลาจากบ่ออนุบาลขั้นที่ 1 ไปอนุบาลต่อในบ่อ
อนุบาลขั้นที่ 2 ซึ่งมีวิธีการเฉพาะ คือ การไล่ปลาเข้าอวน 
                                        - ใช้อวนท้าด้วยตาข่ายสีฟ้าตาถี่ กว้าง 3.6 เมตร ยาว 30 เมตร 
ติดทุ่นลอยและถ่วงขอบล่างด้วยตะกั่ว 
                                        - การลากปลาแต่ละครั้งจะด้าเนินการโดยการลากอวนเพียงด้านเดียว 
โอบล้อมปลาไปรอบบ่อ จนสุดที่ปลายอวนอีกด้านหนึ่ง 
                                        - เตรียมกระชังตาข่ายสีฟ้า ขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 4 - 5 เมตร 
ลึก 80 เซนติเมตร ซึ่งกางไว้ที่บริเวณมุมบ่อ ติดกับบริเวณปลายของอวนที่ลากมาบรรจบกัน   
                                       - กดบริเวณอวนและกระชังขนาดเล็กที่ขึงไว้ เพ่ือให้ลูกปลาทยอยเข้า
กระชังจนหมด 
                                        - การลากอวนวิธีนี้เนื้ออวนจะไม่สัมผัสกับตัวปลาเลย ลูกปลาจึงไม่
บอบช้้า ใช้ไม้ไผ่สอดพ้ืนกระชังไล่ลูกปลาให้มารวมเป็นจุดเดียว แล้วจึงตักลูกปลาขึ้นมาเพ่ือล้าเลียงต่อไป 
                                      2. ในการอนุบาลขั้นที่ 2 แม้ลูกปลาจะมีขนาดใหญ่ข้ึนก็จะรวบรวม
ลูกปลาโดยใช้วิธีการเดียวกันจะท้าให้ลดอาการบอบช้้าของลูกปลาลงได้ 

2. กำรอนุบำลลูกปลำที่เป็นปลำกินเนื้อ เช่น ปลาดุกอุย ปลาสวาย ฯลฯ 
                              2.1 การอนุบาลลูกปลาสวาย 
                                    1. เตรียมบ่อดินโดยสูบน้้าออกจากบ่อ แล้วโรยปูนขาวให้ทั่วพ้ืนก้นบ่อ และขอบบ่อ 
ตากบ่อให้แห้ง 
                                    2. เติมน้้าเข้าบ่อก่อนปล่อยลูกปลา 1 วัน 
                                    3. ให้ไรแดงในอัตรา 12 - 15 กิโลกรัม/ไร่ ติดต่อกัน 5 - 7 วัน เสริมด้วยไข่ต้ม 
10 ฟอง ปั่นให้ละเอียด ละลายน้้าสาดให้ทั่วบ่อรวมกับปลาเป็ด และเอาเฉพาะเนื้อบดให้ละเอียด 3 - 5 กิโลกรัม
ต่อไร่ ละลายน้้าสาดให้ทั่วบ่อทุก ๆ วัน วันละ 2 มื้อ เป็นระยะเวลา 5 - 7 วัน 
                                    4. จากนั้นให้เฉพาะปลาเป็ดบดละเอียด 5 กิโลกรัมต่อไร่ วันละ 2 มื้อ ต่อไปอีก 
 3 วัน 
                                    5. จากนั้นเปลี่ยนไปให้อาหารเม็ดลอยน้้าของปลาดุกขนาดเล็ก โดยแช่น้้าให้นิ่ม
แล้วผสมกับปลาเป็ดบดละเอียดในอัตรา 1 : 9 ปั้นเป็นก้อนน้าไปให้ลูกปลากินวันละ 3 มื้อ มื้อละ 5 กิโลกรัม
โดยแบ่งเป็นหลาย ๆ จุดทั่วบ่อ เมื่อลูกปลาอายุ 3 สัปดาห์ จะได้ลูกปลาความยาวเฉลี่ย 1 นิ้ว 
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                              2.2 การอนุบาลลูกปลาดุกอุย  
                                     1. ใช้บ่อซีเมนต์ขนาด 15 ตารางเมตร มีหลังคาคลุมบ่อหรือใช้พลาสติก
พลางแสง เพ่ือกันไม่ให้น้้าในบ่อเขียวจัดเกินไป 
                                        2. ควรมีการทาสีบ่อเพ่ือลดการเกิดตะไคร่น้้า ระดับน้้าที่ใช้ 20 เซนติเมตร 
 ในช่วง 1 - 2 วันจะยังไม่ให้อาหาร 
                                     3. เริ่มอาหารในวันที่ 3 โดยให้ไรแดงวันละ 3 มื้อ 
                                   4. หลังจากลูกปลามีอายุ 7 - 9 วัน จะเริ่มฝึกให้กินอาหารผงปลาดุกวัยอ่อน 
 (Powder feed) ให้ทีละน้อยจนลูกปลาอายุ 10 - 20 วัน จะให้อาหารผงเพียงอย่างเดียว 
                                     5. เมื่อลูกปลาอายุ 18 - 20 วัน ลูกปลาจะมีขนาด 2 - 5 เซนติเมตร 
 อัตราการรอดประมาณ 70 - 80% 
 1.2.3 การตรวจสอบคุณภาพลูกพันธุ์สัตว์น้้า 

  ๑. เมื่อรวบรวมลูกพันธุ์สัตว์น้้ามาพักในบ่อซีเมนต์พร้อมเพ่ือรอการจ้าหน่าย เจ้าหน้าที่
จ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า ต้องคัดขนาด ตรวจสอบลักษณะภายนอก และดูแลสุขภาพปลา เช่น ใส่เกลือแกงปริมาณ 
20 กิโลกรัมต่อน้้า 25 ตัน เพ่ือลดความเครียดจากการล้าเลียง และป้องกันการติดเชื้อ หรือหากเป็นปลาเกล็ด
จะใส่ด่างทับทิมปริมาณความเข้มข้น 20 - 25 ppm หรือหากเป็นปลาหนังจะใช้ฟอร์มาลินความเข้มข้น 30 - 50 ppm 
หรือยาเหลือง โดยเจ้าหน้าที่จ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้าจะหมั่นตรวจสอบและสังเกตสุขภาพลูกพันธุ์สัตว์น้้า บันทึก
รายละเอียดตามแบบฟอร์ม โดยลูกพันธุ์สัตว์น้้าที่น้ามาพักในบ่อซีเมนต์เพ่ือรอการจ้าหน่ายนั้นจะไม่พักนานเกิน 
3 - 5 วัน เพ่ือป้องกันการอ่อนแอ และติดเชื้อภายหลัง  

กรณีลูกพันธุ์สัตว์น้้าที่อนุบาลในกระชัง ที่พร้อมจ้าหน่าย เจ้าหน้าที่จ้าหน่ายลูกพันธุ์
สัตว์น้้า ต้องสุ่มตรวจขนาด ตรวจสอบลักษณะภายนอก และดูแลสุขภาพปลา เมื่อพร้อมจ้าหน่ายควรงดอาหาร
ก่อนการจ้าหน่าย 4 ชั่วโมง 
  2. ในกรณีลูกพันธุ์สัตว์น้้าไม่ได้ขนาดหรือคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนด เช่น 
สุขภาพอ่อนแอ หรือเกิดการติดเชื้อระหว่างพักในบ่อซีเมนต์ เจ้าหน้าที่จ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้าจะประสานงาน
ทางโทรศัพท์ และท้าการยกเลิกการรับพันธุ์สัตว์น้้ากับเกษตรกรทันที และแจ้งก้าหนดการเลื่อนรับพันธุ์สัตว์น้้า 
 1.2.4 การประชาสัมพันธ์การจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า 

  เว็บไซต์ศูนย์ฯ  
ติดประกาศประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารโรงเพาะฟัก และอาคารส้านักงาน 
การสอบถามโดยตรงทางโทรศัพท์ ในวันและเวลาราชการ 
YouTube 
Line 
การออกบูธแสดงสินค้า 
ช่องทางอ่ืนๆ เช่น สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด (กรณีมีรายการที่

อัดเทปเพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร) 
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 1.2.5 การรับจอง 
1. การรับจองทางโทรศัพท์ หากเกษตรกรโทรสอบถาม เจ้าหน้าที่จ้าหน่ายลูกพันธุ์

สัตว์น้้า หรือเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ ต้องให้ข้อมูลชนิดสัตว์น้้า ราคาจ้าหน่าย ช่วงเวลาที่พร้อมจ้าหน่าย และรับจอง
ตามล้าดับคิว จากนั้นลงบันทึกวันที่ ชนิดสัตว์น้้าที่เกษตรกรมีความประสงค์จอง  ลงในสมุดคุมการจองลูกพันธุ์
สัตว์น้้า  

เกษตรกรมีความประสงค์จอง และขอซื้อลูกพันธุ์สัตว์น้้า (กรณีติดต่อที่หน่วยงาน) 
เจ้าหน้าที่จ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถประสานงานกับผู้รับผิดชอบในการผลิต
พันธุ์สัตว์น้้าแต่ละชนิดที่ได้รับมอบหมาย  สามารถให้ข้อมูลชนิดสัตว์น้้า ราคาจ้าหน่าย รวมถึงรายละเอียดอ่ืนๆ 
ดังนี้ 

- กรณีที่มีลูกพันธุ์สัตว์น้้าในบ่ออนุบาล แต่เกษตรกรไม่ได้ติดต่อจองลูกพันธุ์สัตว์น้้าไว้ 
หากจ้านวนความต้องการไม่มาก เจ้าหน้าที่จ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้าสามารถแบ่งจ้าหน่ายให้แก่เกษตรกรรายนั้นๆ ได้  

- กรณีท่ีเกษตรกรไม่ได้ติดต่อจองลูกพันธุ์สัตว์น้้าไว้ และมีความต้องการลูกพันธุ์สัตว์น้้า
จ้านวนมาก เจ้าหน้าที่จ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้าหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถ จะรับจองและลงบันทึกการจอง
ในสมุดคุมการจองลูกพันธุ์สัตว์น้้า 

 2. การจองพันธุ์สัตว์น้้าผ่านระบบออนไลน์ 
คู่มือการใช้งานระบบจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าผ่านระบบออนไลน์ 

ส้าหรับเกษตรกร 
เข้าสู่ระบบงาน : https://workingcapital.fisheries.go.th/workshop/ 
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หน้ำจอระบบจ ำหน่ำยพันธุ์สัตว์น้ ำผ่ำนระบบออนไลน์ 

1. การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ  
1.1 เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่ “ลงทะเบียน” 
 

 
1.2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง ดังนี้ 

1.2.1 ชื่อผู้ใช้งาน : Username ส้าหรับเข้าสู่ระบบงาน เป็นอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข     
                                 (ความยาว 8-16 ตัวอักษร) 
1.2.2 รหัสผ่าน  : Password ส้าหรับเข้าสู่ระบบงาน เป็นอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข  
                                 (ความยาว 8-16 ตัวอักษร) 
1.2.3 ยืนยันรหัสผ่าน : ยืนยัน Password ส้าหรับเข้าสู่ระบบงาน เป็นอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข  
                                 (ความยาว 8-16 ตัวอักษร) อีกครั้ง 
1.2.4 ชื่อ  : ชื่อผู้ใช้งาน (ตามบัตรประชาชน ส้าหรับยืนยันตัวตนในการรับสินค้า) 
1.2.5 นามสกุล  : นามสกุลของผู้ใชง้าน (ตามบัตรประชาชน สา้หรับยนืยันตัวตนในการรบัสินค้า) 
1.2.6 อีเมล์  : อีเมล์ส้าหรับติดต่อ 
1.2.7 เบอร์โทร  : เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
 

 
หน้าจอลงทะเบียน 

 
 

1.1 
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2. การเข้าสู่ระบบงาน  
2.1 คลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ” 
2.2 กรอก Username และ Password เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการท้างาน 
 

 
หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบงาน 

 
3. เข้าสู่หน้าจอประกาศหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์การจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าของแต่ละศูนย์ฯ โดยมีรายละเอียด
การประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

3.1 ชนิดพันธุ์สัตว์น้้าที่มีจ้าหน่าย  
3.2 ขนาด  
3.3 สถานที่จ้าหน่าย  
3.4 วันที่เริ่มจ้าหน่าย  
3.5 วันที่สิ้นสุดการจ้าหน่าย  

2.1 

2.2 

14



 

 
 
 

4. การสั่งซื้อพันธุ์สัตว์น้้า  
4.1 เลือกข่าวประกาศขายพันธุ์สัตว์น้้าที่ต้องการที่หน้าจอข่าวประชาสัมพันธ์ ดังรูป 
 

 
 
 
 
  

3.1 
3.2 

3.5 3.4 3.3 

4.1 
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4.2 เลือกพันธุ์สัตว์น้้าที่ต้องการสั่งซื้อโดยใส่จ้านวนตัวที่ต้องการ เมื่อกรอกเสร็จให้คลิกท่ีรูป “รถเข็น”  
ดังตัวอย่าง 
 

 
หน้าจอสั่งซื้อพันธุ์สัตว์น้้า 

4.3 ตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้า ดังนี้ 
4.3.1 คลิกท่ีชื่อผู้ใช้งาน ตัวอย่าง “สมศักดิ์ มีดี” จะปรากฎเมนูให้เลือก ดังนี้ 

4.3.1.1 ตะกร้าสินค้า 
4.3.1.2 รายการจอง 
4.3.1.3 ออกจากระบบ 

ให้คลิกเลือก “ตะกร้าสินค้า”  
 

หน้าจอสั่งซื้อพันธุ์สัตว์น้้า 

 
 

4.3.2 ตรวจสอบสินค้า ขนาด ราคา จ้านวน และยอดเงิน 
4.3.2.1 กรณีตรวจสอบแล้ว “ถูกต้อง”  :  ให้เลือกวันที่ต้องการรับสินค้าแล้วคลิก “สั่งจอง” 

 

หน้าจอตะกร้าสินค้า 

4.3.1 

4.3.1.1 

4.2 

4.3.2 
4.3.2.1 
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4.3.2.2 กรณีตรวจสอบแล้ว “ไม่ถูกต้อง”  :  ให้คลิก “เคลียร์รายการ” แล้วกลับไปหน้า
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเลือกรายการสั่งซื้อใหม่ 

 

 
หน้าจอตะกร้าสินค้า 

4.3.2.2 
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4.3.3 การตรวจสอบสถานะ   
เมื่อสั่งจองสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎสถานะ “รอตรวจสอบสินค้า”  : รอเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 

ยืนยันว่ามีสินค้าพร้อมจ้าหน่ายตามจ้านวนที่ได้สั่งซื้อพร้อมกับแจ้งวันที่รับสินค้าให้ทราบ เพื่อช้าระเงิน 
หน้าจอรายการจอง 

 
4.3.4 การช้าระเงิน 

4.3.4.1 เมื่อเจ้าหน้าที่ฯ ยืนยันการรับสินค้าแล้ว จะปรากฏสถานะ “ยืนยันการรับสินค้า” 
 

 
หน้าจอรายการจอง 

4.3.3 

4.3.4.1 

4.3.4 
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4.3.4.2 ให้ด้าเนินการช้าระเงิน โดยคลิกที่ปุ่ม “วิธีการช้าระ”  

 
 

 

4.3.4.3 ปรากฏหน้าจอเมนูวิธีการช้าระเงิน สามารถเลือกช่องทางการช้าระเงินได้ 3 ช่องทาง 
ดังนี้ 

ช่องทางที่ 1 ช้าระเงินผ่าน Mobile Banking  
ช่องทางที่ 2 ช้าระเงินผ่านเครื่อง EDC                   
ช่องทางที่ 3 ช้าระเงินผ่านธนาคาร (Pay-in)  

 

  
 

หน้าจอเมนูวิธีการช้าระเงิน 
 

 
 
 
 

4.3.4.2 
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ช่องทำงท่ี 1 ช้าระเงินผ่าน Mobile Banking   
1. เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ช้าระเงินผ่าน Mobile Banking” จะปรากฏหน้าจอช้าระเงินผ่าน 

Mobile Banking 
หน้าจอวิธีการช้าระเงิน 

 
2. เมื่อปรากฏหน้าจอช้าระเงินผ่าน Mobile Banking ท้าการค้นหาเลขออเดอร์ โดย

สามารถ เข้าไปดูเลขออเดอร์ที่หน้าจอรายการจอง แล้วกรอกลงในช่อง “เลขออเดอร์” คลิกปุ่ม “ค้นหา” จะ

ปรากฏชื่อศูนย์วิจัยฯ ที่สั่งซื้อสินค้า, หมายเลขบัญชีศูนย์ และจ้านวนเงินที่ต้องช้าระ 
 

หน้าจอรายการจอง 
 
 

 
 

เลขออเดอร์ 

1 
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หน้าจอช้าระเงินผ่าน Mobile Banking 

 
3. ท้าการโอนเงินพร้อมแนบหลักฐานการช้าระเงิน โดยคลิกที่ “อัพโหลดสลิป” แนบ

ไฟล์หลักฐานการช้าระเงิน แล้วคลิก “ยืนยัน” 

  
หน้าจอช้าระเงินผ่าน Mobile Banking 

 
 
 
 
 
 
 
 

21



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าจอแนบหลักฐานการช้าระเงิน 
 

4. เมื่อแนบหลักฐานการช้าระเงินเงินเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น “รอ
ตรวจสอบการช้าระเงิน” ที่หน้าจอรายการจอง รอการตรวจสอบการช้าระเงินจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  

 

 
หน้าจอรายการจอง 
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5. เมื่อสถานะในหน้าจอรายการจองเปลี่ยนเป็น “ช้าระเงินเรียบร้อย” สามารถรับสินค้าที ่
สั่งซื้อได้ที่ศูนยฯ์ 
 

 
 

หน้าจอรายการจอง 
 

ช่องทำงท่ี 2 ช้าระเงินผ่านเครื่อง EDC  
1. เมื่อคลิกท่ีเมนู “ช้าระเงินผ่านเครื่อง EDC” จะปรากฏหน้าจอวิธีการช้าระเงิน 

 

 
 

หน้าจอวิธีการช้าระเงิน 
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2. เตรียมเอกสารการช้าระเงิน มีดังนี้ 

1. บัตรประชาชน (ตัวจริง) 
2. บัตร ATM (ใช้ได้ทุกธนาคาร) หรือ โทรศัพท์มือถือ 
3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ ณ ศูนย์วิจัยฯ ที่ท้าการสั่งซื้อสินค้าเพ่ือช้าระเงิน 
4. รับสินค้า ณ ศูนย์วิจัยฯ 

 

 
หน้าจอวิธีการช้าระเงินผ่านเครื่อง EDC 
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ช่องทำงที่ 3 ช้าระเงินผ่านธนาคาร (Pay-in) ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพ่ือรับใบน้าฝาก
เงิน (Pay-in) 

1. เมื่อคลิกท่ีเมนู “ช้าระเงินผ่านธนาคาร (Pay-in)” จะปรากฏหน้าจอรายละเอียด
วิธีการช้าระเงิน 
 

 
หน้าจอวิธีการช้าระเงิน 

2. เตรียม “บัตรประจ้าตัวประชาชน” ตัวจริง เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่ในการรับใบ Pay in 
ไปช้าระเงินทีธ่นาคาร 

3. ช้าระเงินที่ธนาคาร 
4. น้าหลักฐานการช้าระเงินมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือรับสินค้า ณ ศูนย์วิจัยฯ  
 

 
 

 
 

                     หน้าจอวิธีการช้าระเงินผ่านธนาคาร (Pay-in) 
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1.2.๖ การจ้าหน่ายพันธุ์สัตวน์้้า 
๑. หากขนาดพันธุ์สัตว์น้้าพร้อมที่จะจ้าหน่าย ประมาณ 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ดูแล

การให้อาหารต้องแจ้งเจ้าหน้าที่จ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือเตรียมบ่อ
ซีเมนต์ในการพักและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้้า จากนั้นเจ้าหน้าที่จ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ประสานงานทางโทรศัพท์เพ่ือนัดหมายเกษตรกร วันที่พร้อมจะรับพันธุ์สัตว์น้้า 

- กรณีหากไม่สามารถติดต่อเกษตรกรได้ จะท้าการบันทึกหลักฐานการติดต่อในสมุดคุม
การจองพันธุ์สัตว์น้้า และโทรนัดหมายเกษตรกรล้าดับคิวต่อไป 

๒. เมื่อเกษตรกรตกลงซื้อพันธุ์สัตว์น้้า เจ้าหน้าที่จ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า/หรือเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะกรอกข้อมูลการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าในเอกสารการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า โดยต้อง
กรอกข้อมูลการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า เช่น รายละเอียดผู้ซื้อ ขนาดพันธุ์สัตว์น้้า จ้านวน ราคา และลงลายมือชื่อ
ผู้ซื้อและผู้จ้าหน่าย     

๓. บรรจุพันธุ์สัตว์น้้า 
๓.1 เจ้าหน้าที่บรรจุพันธุ์สัตว์น้้า จะท้าการนับจ้านวนรายตัว หรือสุ่มนับจ้านวน

พันธุ์สัตว์น้้าในภาชนะตวง ก่อนการบรรจุพันธุ์สัตว์น้้าทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความแม่นย้าและได้จ้านวนพันธุ์ครบถ้วน
ตามที่เกษตรกรต้องการ โดยจะบรรจุพันธุ์สัตว์น้้าในถุงขนาด 20 x 30 เซนติเมตร หรือตามขนาดถุงที่หน่วยงานใช้ 
จ้านวนพันธุ์สัตว์น้้าที่บรรจุในถุงขนาดดังกล่าว เจ้าหน้าที่บรรจุพันธุ์สัตว์น้้าจะพิจารณาตามขนาดความยาวของพันธุ์ 
และระยะเวลาที่ใช้ในการล้าเลียง 

๓.2 เจ้าหน้าที่บรรจุพันธุ์สัตว์น้้า ท้าการสุ่มนับจ้านวนพันธุ์สัตว์น้้าในถุงที่บรรจุ
พันธุ์สัตว์น้้า กรณีที่เกษตรกรมีความต้องการซื้อเกิน 50 ถุง จะท้าการสุ่มนับจ้านวน 3 ถุง และหากเกษตรกร
มีความต้องการซื้อน้อยกว่า 50 ถุง จะสุ่มนับจ้านวนพันธุ์สัตว์น้้าในถุงท่ีบรรจุพันธุ์สัตว์น้้า จ้านวน 1 - 2 ถุง 

 ๓.3 ลงบันทึกการสุ่มนับจ้านวนพันธุ์สัตว์น้้าในสมุดคุมการบรรจุพันธุ์สัตว์น้้าโดย
เจ้าหน้าที่จ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าทุกครั้ง 

เมื่อบรรจุถุงแล้วให้เกษตรกร/ผู้ซื้อเป็นผู้สุ่มนับและนับจ้านวน หากจ้านวนสัตว์น้้า 
ต่อถุงไม่ครบตามจ้านวน ให้ใช้จ้านวนตามที่สุ่มนับได้ และต้องเพ่ิมจ้านวนถุงเพ่ือให้ได้สัตว์น้้าครบตามจ้านวนที่
ซื้อขาย แต่หากสุ่มได้เกินจ้านวนให้ถือว่าครบตามจ้านวน ในกรณีที่เกษตรกร/ผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิในการสุ่มนับ ถือว่า
ยอมรับจ้านวนสัตว์น้้าครบตามจ้านวนและจะไม่เรียกร้องเรื่องจ้านวนในภายหลัง 

๔. การติดต่อรับพันธุ์สัตว์น้้าพร้อมแสดงใบเสร็จรับเงิน  
เกษตรกรน้าใบเสร็จรับเงินเพ่ือติดต่อขอรับพันธุ์สัตว์น้้า โดยเจ้าหน้าที่จ้าหน่าย

พันธุ์สัตว์น้้าจะตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงินกับเอกสารการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้าที่น้าให้เกษตรกรไปออก
ใบเสร็จรับเงินกับเจ้าหน้าที่การเงิน โดยระหว่างรอรับพันธุ์สัตว์น้้า เจ้าหน้าที่จ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าจะสอบถาม
ความพึงพอใจกับเกษตรกร โดยกรอกรายละเอียดในแบบส้ารวจความพึงพอใจทุกครั้ง 

๕. การออกใบก้ากับการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า (FMD)  
เจ้าหน้าที่ออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า ในกรณีที่เกษตรกรแสดง

ความจ้านงต้องการหนังสือก้ากับฯ ณ วันนั้น แต่หากเกษตรกรไม่ประสงค์หนังสือก้ากับการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า 
ณ วันที่จ้าหน่าย เจ้าหน้าที่ฯ จะออกหนังสือก้ากับฯ ในระบบก่อน และหากเกษตรกรต้องการรับหนังสือก้ากับฯ 
ทางศูนย์ฯ จะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ต่อไป 
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๖. รายงานผลการจ้าหน่ายสัตว์น้้าประจ้าวัน 
๖.1 เจ้าหน้าที่จ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า รายงานผลการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า

ประจ้าวัน ผ่านทางโปรแกรมไลน์ (line) ให้หัวหน้างานฝ่ายผลิตสัตว์น้้า หรือรายงานตามวิธีที่หัวหน้าหน่วยงาน
เป็นผู้ก้าหนดทราบทุกวันที่มีการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า 

๖.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินตรวจสอบยอดการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้าประจ้าวัน
กับเจ้าหน้าที่จ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า ว่าข้อมูลการจ้าหน่ายตรงกันกับใบเสร็จรับเงินหรือไม่ 

๖.3 เจ้าหน้าที่ออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า ท้ารายงานสรุปผล
การออกหนังสือการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้าเสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบในทุกวันที่มีการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า 
(กรณีไม่สามารถลงระบบออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้าได้ภายในวันที่จ้าหน่าย จะออกหนังสือ
ก้ากับฯ ภายหลังการจ้าหน่าย 2 วันท้าการ 
   ๗. สรุปแบบส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
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เกษตรกรแจ้งความจ านง 

      ขั้นตอนกำรจ ำหน่ำยพันธุ์สัตว์น้ ำ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ออกใบก ากับการจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น  า 
(FMD) 

ดูตัวอย่างพันธุ์สัตว์น  า 

รับพันธุ์สัตว์น  า  
(กรอกแบบส ารวจความพึงพอใจ) 

กรอกรายละเอียดการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น  า
(ฝ่ายจ าหน่าย) 

ช าระเงิน (ฝ่ายการเงิน) 
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2. ขั้นตอนกำรจ ำหน่ำยพันธุ์สัตว์น้ ำ 
2.1 กำรรับเงินรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยพันธุ์สัตว์น้ ำ กำรออกใบเสร็จรับเงิน เก็บรักษำเงิน และกำรน ำส่ง
เงินรำยได้ค่ำจ ำหน่ำยพันธุ์สตัว์น้ ำ 

2.1.1 การรับเงินรายได้จากการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า 
  การรับเงินให้ด้าเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 140 

ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน้าเงินส่งคลัง
หรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา 
พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอื่น ๆ ได้ก้าหนดแนวทางการรับเงินและการน้าเงินฝากคลังและการน้าเงินส่งคลัง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของรายได้จากการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า โดยการรับช้าระเงินของทุนหมุนเวียนฯ  
แบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถด้าเนินการได้ ดังนี้  
     กรณีกำรรับรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยพันธุ์สัตว์น้ ำ  

ส่วนกลำง ด้าเนินการรับเงินได้ 2 ช่องทาง 
   1. การรับเงินแบบ Teller Payment 

1.1 รายได้จากการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าและรายได้จากการจ้าหน่ายครุภัณฑ์ช้ารุด
ใช้แบบใบแจ้งการช้าระเงิน (Pay – in) และ Company Code ข้อมูลที่ต้องระบุ ได้แก่ ชื่อผู้ช้าระเงิน , Ref.1 
หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ช้าระเงิน Ref.2 ให้ระบุตัวเลข 16 หลัก และไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน
หากไม่มีการร้องขอ 
        1.2 สิ้นวันท้าการ 
    - เรียกรายงาน Receivable Information Online 
    - เรียกรายงาน e-Statement 
    - จัดท้าทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได้ 
    - บันทึกการจัดเก็บรายได้ผ่านระบบ GFMIS ด้วยค้าสั่ง ZRP_RB 
    - น้าส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate  Online เลือกประเภทเงินฝากคลัง 
ประเภทเอกสาร R2 
    - พิมพ์รายงานหน้าจอ Company User Maker/Authorizer  ลงนาม 
    - พิมพ์รายงานหน้าจอการท้ารายการส้าเร็จ 

- เรียกรายงาน e-Statement ตรวจสอบรายการหลังการน้าส่ง 
   1.3 วันท้าการถัดไป 
    - เรียกรายงาน Receivable Information Download 
    - เรียกรายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการจากระบบ GFMIS 
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           2. การรับเงินแบบ ATM Payment, Internet Banking หรือ Mobile Banking (เฉพาะ
ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น แสดงยอดเวลา 23.00 น) และไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกกรณี หากไม่มีการร้องขอ 
            2.1 สิ้นวันท้าการ 
    - รวบรวม Payment Slip /หลักฐานการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จาก
ช่องทางต่าง ๆ 
    - เรียกรายงาน Receivable Information Online 
    - จัดท้าทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได้ 
    - บันทึกการจัดเก็บรายได้ผ่านระบบ GFMIS ด้วยค้าสั่ง ZRP_RB 
     2.2 วันท้าการถัดไป (ก่อนเวลา 10.00 น.) 
    - เรียกรายงาน Receivable Information Download และ Download 
Mscellaneous 
    - เรียกรายงาน e-Statement ของวันที่ผ่านมา 

- บันทึกการจัดเก็บรายได้ผ่านระบบ GFMIS ด้วยค้าสั่ง ZRP_RB 
(กรณีตรวจสอบแล้วมียอดเพ่ิมเติมใน e-Statement)  

     - น้าส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate  Online เลือกประเภทเงินฝากคลัง 
ประเภทเอกสาร R2 

- พิมพ์รายงานหน้าจอ Company User Maker/Authorizer ลงนาม 
- พิมพ์รายงานหน้าจอการท้ารายการส้าเร็จ 
- เรียกรายงาน e-Statement ตรวจสอบรายการหลังการน้าส่ง 

    - เรียกรายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการจากระบบ GFMIS 
 หน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำส่วนภูมิภำค ด้าเนินการรับเงินได้ 3 ช่องทาง คือ 

   1. การรับเงินแบบ Teller Payment 
1.1  รายได้จากการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าและรายได้จากการจ้าหน่ายครุภัณฑ์ช้ารุด

ใช้แบบใบแจ้งการช้าระเงิน (Pay - in) และ Company Code ข้อมูลที่ต้องระบุ ได้แก่ ชื่อผู้ช้าระเงิน , Ref.1 
หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ช้าระเงิน Ref.2 ให้ระบุตัวเลข 16 หลัก และไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน
หากไม่มีการร้องขอ 
        1.2 สิ้นวันท้าการ 
    - เรียกรายงาน Receivable Information Online 
    - เรียกรายงาน e-Statement 
    - จัดท้าทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได้ 
    - บันทึกการจัดเก็บรายได้ผ่าน Web Online ด้วยค้าสั่ง นส.01 ประเภท
เอกสาร RB 
    - น้าส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate  Online เลือกประเภทเงินฝากคลัง 
ประเภทเอกสาร R2 
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    - พิมพ์รายงานหน้าจอ Company User Maker/Authorizer ลงนาม 
    - พิมพ์รายงานหน้าจอการท้ารายการส้าเร็จ 

- เรียกรายงาน e-Statement ตรวจสอบรายการหลังการน้าส่ง 
   1.3 วันท้าการถัดไป 
    - เรียกรายงาน Receivable Information Download 
    - เรียกรายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการจากระบบ GFMIS 
    - บันทึกโอนขายบิลผ่าน Web Online ด้วย แบบ บช. 04 ประเภทเอกสาร RO 
กลับเข้าบญัชีเงินทุนหมุนเวียนฯ 
            2. การรับเงินแบบ ATM Payment, Internet Banking หรือ Mobile Banking (เฉพาะ
ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น แสดงยอดเวลา 23.00 น) และไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกกรณี หากไม่มีการร้องขอ 
            2.1 สิ้นวันท้าการ 
    - รวบรวม Payment Slip /หลักฐานการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จาก
ช่องทางต่าง ๆ 
    - เรียกรายงาน Receivable Information Online 
    - จัดท้าทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได้ 
    - บันทึกการจัดเก็บรายได้ผ่าน Web Online ด้วยแบบ นส.01 ประเภท
เอกสาร RB  
     2.2 วันท้าการถัดไป (ก่อนเวลา 10.00 น.) 
    - เรียกรายงาน Receivable Information Download และ Download 
Mscellaneous 
    - เรียกรายงาน e-Statement ของวันที่ผ่านมา 

- บันทึกการจัดเก็บรายได้ผ่าน Web Online ด้วยแบบ นส.01 ประเภทเอกสาร 
RB (กรณีตรวจสอบแล้วมียอดเพ่ิมเติมใน e-Statement)  
     - น้าส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate  Online เลือกประเภทเงินฝากคลัง 
ประเภทเอกสาร R2 

- พิมพ์รายงานหน้าจอ Company User Maker/Authorizer  ลงนาม 
- พิมพ์รายงานหน้าจอการท้ารายการส้าเร็จ 
- เรียกรายงาน e-Statement ตรวจสอบรายการหลังการน้าส่ง 

    - เรียกรายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการจากระบบ GFMIS 
    - บันทึกโอนขายบิลผ่าน Web Online ด้วยแบบ บช. 04 ประเภทเอกสาร RO 
กลับเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ ของส่วนกลาง 
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3. การรับเงินผ่านเครื่อง EDC  ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกกรณี ช้าระได้ทุกธนาคาร 
   - รับช้าระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) กรณีช้าระด้วยบัตรเครดิต 

ค่าธรรมเนียมธนาคารผู้ช้าระเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม 
- รับช้าระผ่าน QR Code  

            3.1 สิ้นวันท้าการ 
    - เรียกรายงาน Settlement Report Slip (EDC) 
    - เรียกรายงาน Payment Slip / Merchant copy (EDC) 
    - เรียกรายงาน Receivable Information Online 
    - จัดท้าทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได้ 
    - บันทึกการจัดเก็บรายได้ผ่าน Web Online ด้วยแบบ นส.01 ประเภท
เอกสาร RB 
        3.2 วันท้าการถัดไป (ก่อนเวลา 10.00 น.) 
    - เรียกรายงาน Receivable Information Download และ Download 
Mscellaneous 
    - เรียกรายงาน e-Statement ของวันที่ผ่านมา 

- บันทึกการจัดเก็บรายได้ผ่าน Web Online ด้วยแบบ นส.01 ประเภทเอกสาร 
RB (กรณีตรวจสอบแล้วมียอดเพ่ิมเติมใน e-Statement)  
    - น้าส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate  Online เลือกประเภทเงินฝากคลัง 
ประเภทเอกสาร R2 

- พิมพ์รายงานหน้าจอ Company User Maker/Authorizer  ลงนาม 
- พิมพ์รายงานหน้าจอการท้ารายการส้าเร็จ 
- เรียกรายงาน e-Statement ตรวจสอบรายการหลังการน้าส่ง 

    - เรียกรายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการจากระบบ GFMIS 
    - บันทึกโอนขายบิลผ่าน Web Online ด้วยแบบ บช. 04 ประเภทเอกสาร RO 
กลับเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ ของส่วนกลาง  

2.1.2 การออกใบเสร็จรับเงินการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า  
1.1 หากเกษตรกรติดต่อช้าระเงินค่าพันธุ์สัตว์น้้าด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่รับเงินค่าจ้าหน่าย

พันธุ์สัตว์น้้า จะออกใบเสร็จรับเงิน เกษตรกรจะน้าใบเสร็จรับเงินติดต่อรับพันธุ์สัตว์น้้าในล้าดับต่อไป 
1.2 กรณีเจ้าหน้าที่จ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าบริการความสะดวกแก่เกษตรกร จะน้าเอกสาร

การจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า ประกอบการออกใบเสร็จรับเงินที่ฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่การเงินจะออกใบเสร็จรับเงิน 
ตามรายละเอียดในเอกสารการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า (หากเจ้าหน้าที่การเงินไม่สามารถอยู่ปฏิบัติงาน ต้องมอบหมาย/
แจ้งให้ข้าราชการหรือคณะท้างานฝ่ายการเงิน ด้านการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินแทน) 
จากนั้นเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินต้องลงลายมือชื่อ ต้าแหน่ง และรายละเอียดของใบเสร็จรับเงินการจ้าหน่าย
พันธุ์สัตว์น้้าให้ละเอียด ครบถ้วน เช่น ใบเสร็จเล่มที่ .... เลขที่...... รายละเอียดชนิด ขนาด ราคา และจ้านวน
พันธุ์สัตว์น้้าให้ครบถ้วน 
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2.2 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน 
1. รายงานการเงินที่หน่วยผลิตต้องจัดส่ง ได้แก่  

1.1 รายงานประจ้าเดือน รายงานผ่านระบบ Google Form กองบริหารการคลัง ภำยใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย 

1) สรุปรายงานการรับ-น้าส่งรายได้เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและ
พันธุ์สัตว์น้้าอ่ืน ๆ  

2) สรุปรายงานการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและ
พันธุ์สัตว์น้้าอ่ืน ๆ  

3) รายงานรายละเอียดค่าใช้จ่ายประจ้าเดือน  
2. รายงานการเงินทีก่องบริหารการคลัง ต้องด้าเนินการจัดส่ง ได้แก่  

2.1 รายงานประจ้าเดือน 
1. จัดท้ารายงานงบรับ - จ่ายประจ้าเดือน และน้าข้อส่งมูลรายงานของทุนหมุนเวียนฯ 

ผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ (Non-Budgetary Management System : NBMS) 
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปให้กรมบัญชีกลาง และแจ้งผลการจัดส่งรายงานฯ ให้ส้านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ทราบ 
                      2. รายงานงบรับ - จ่ายประจ้าเดือนจัดส่งให้ส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนฯ 
         2.2 รายงานประจ้าไตรมาส 
   จัดท้ารายงานงบรับ - จ่ายรายไตรมาส ส่งส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และแจ้งผลการจัดส่ง
รายงานฯ ให้ส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ทราบ 
        2.3 รายงานประจ้าปี 
    1) จัดท้ารายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ้าปี เสนอกรมประมงภายใน 
60 วัน นับ ตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และจัดส่งให้ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตามทีพ่ระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ก้าหนด  
                     2) น้าข้อส่งมูลรายงานการเงินของทุนหมุนเวียนฯ เข้าระบบบริหารจัดการเงินนอก
งบประมาณ (Non-Budgetary Management System : NBMS) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
                       3)  น้าส่งรายงานการเงินของทุนหมุนเวียนฯ เข้าระบบรายงานการเงินรวมของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Consolidated Financial Statement Program : ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่ส่งรายงานการเงินให้กรมบัญชีกลาง  
   4) เมื่อส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินแล้ว จัดส่งรายงานการเงินที่ผ่าน
การตรวจสอบแล้วเข้าระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non-Budgetary Management System : NBMS)  
ในงวดปรับปรุง และน้าส่งเข้าระบบรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ (Consolidated Financial 
Statement Program : ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลางอีกครั้ง และส่งส้าเนารายงานการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ
แล้วให้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส้านักงบประมาณ และเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ตามทีพ่ระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ก้าหนด 
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