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การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจีเอพี
มกษ. 7436–2563
สําหรับฟาร�มเลี้ยงสัตว�น้ํา

เพื่อการบริโภค

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค�าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค�น
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ�
 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ช้ัน 5 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท�: 0 2579 7738 อีเมล: thacert@gmail.com
 facebook: fisheriesthacert line: 227ffebtLINE



เดมิกรมประมงมมีาตรฐานการปฏิบตัทิางการเพาะเล้ียงสตัวน้าํทีด่ ีหรือ 
มาตรฐาน จีเอพี (GAP) กรมประมง เปนมาตรฐานข้ันพื้นฐานเนนเร่ืองอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety)

แตเน่ืองจากพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 กําหนดใหกรมประมง
มีหนาที่สงเสริม พัฒนา และแนะนํา ตลอดจนใหการรับรองมาตรฐาน
สินคาเกษตรแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จึงไดมี มาตรฐาน จีเอพี (GAP) 
มกษ. 7436–2563 (สาํหรบัฟารมเลีย้งสตัวน้าํเพือ่การบริโภค) ซึง่เปนมาตรฐาน
สินคาเกษตรที่จัดทําขึ้นตามกฎหมายและหลักการสากล มุงเนนเรื่องการ
ควบคุมการผลิตท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
ซึ่งไมแตกตางจากมาตรฐาน จีเอพี (GAP) กรมประมง ดังนั้นเพื่อเปนการ
ลดความซ้ําซอน กรมประมงจึงมุงเนนสงเสริมใหเกษตรกรใชมาตรฐาน 
จีเอพี (GAP) มกษ. 7436–2563 และจัดทําคูมือฉบับน้ีเพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับเปลี่ยนจากมาตรฐาน จีเอพี (GAP) กรมประมง มาเปนมาตรฐาน 
จีเอพี (GAP) มกษ. 7436–2563

ทําไม?ต�องเปลี่ยนจาก จีเอพี (GAP) 
กรมประมง มาเป�น จีเอพี (GAP) มกษ.

ต�องเปปล่ียนจาก จีเอพี ((GGAA
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มาตรฐาน มกษ. 7436–2563 การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า
ท่ีดีสําหรับฟาร�มเล้ียงสัตว�นํ้าเพื่อการบริโภค

เปนมาตรฐาน จีเอพี มกษ. ที่มีขอกําหนดครอบคลุมการผลิต เพื่อใหได
สัตวนํ้าท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค อีกท้ังเปนมาตรฐานท่ีมีความใกลเคียง
กับมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง

        มกษ. 7436–2563 เหมาะกับสัตว�นํ้าเพื่อการบริโภค

สัตวนํ้าทุกชนิด ท้ังสัตวนํ้าจืดและสัตวนํ้าชายฝง เชน กุงทะเล 
ปลานิล ปลากะพง หอยทะเล ยกเวน จระเข สาหรายทะเล 
กุงเครยพิช เน่ืองจากมีมาตรฐาน จีเอพี มกษ. เฉพาะสําหรับ
สัตวน้ําทั้ง 3 ชนิด

ครอบคลุมกิจกรรมการเลี้ยง ตั้งแต การเลี้ยง การจับ 
จนถึงหลังการจับกอนการขนสงออกจากฟารม ซ่ึงไมรวม
การเพาะพันธุและอนุบาล

สามารถเล้ียงไดทั้งในบอและในแหลงน้ําสาธารณะ เชน 
การเล้ียงกุงกามกรามในบอดิน หรือการเล้ียงปลานิล
ในกระชังบริเวณริมแมน้ํา
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“จีเอพี กรมประมง เหมือน/แตกต�าง 
มกษ. 7436–2563 

อย�างไร?”

1. สถานท่ี
เหมือนกับ จีเอพี กรมประมง คือ ฟารมตั้งอยูในบริเวณที่มีแหลงนํ้า

คุณภาพดี หางไกลจากแหลงกําเนิดมลพิษ เชน โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่
เกษตรกรท่ีใชสารเคมี หากต้ังอยูในบริเวณแหลงกําเนิดมลพิษ ฟารมควรมี
มาตรการปองกัน มีคมนาคมสะดวก และมีสาธารณูปโภคเพียงพอ

มกษ. 7436–2563 มีขอกําหนดเพ่ิม โดยฟารมตองไมตั้งอยูในเขต
หามเล้ียงตามกฎหมาย เชน ไมต้ังอยูในเขตปาสงวน เขตอนุรักษของปาชายเลน 
สําหรับกรณีกุงทะเล ตองเลี้ยงอยูในพื้นที่ที่ประกาศเปนเขตเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
ควบคมุ มเีอกสารอนญุาตประกอบกจิการการเพาะเลีย้งสตัวน้าํควบคมุ (จสค.) 
และอยูในพ้ืนที่ที่ประกาศเปนเขตเพาะเล้ียงสัตวน้ําควบคุมโดยคณะกรรมการ
ประมงประจําจังหวัด
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2. การจัดการการเลี้ยง
เหมือนกับ จีเอพี กรมประมง คือ ฟารมมีการเตรียมบอตามหลักวิชาการ 

กรองนํ้ากอนนํานํ้าเขาฟารมเพ่ือปองกันพาหะและศัตรู มีระบบใหอากาศท่ีเหมาะสม 
ดูแลความสะอาดบริเวณเลี้ยงและอุปกรณอยางสม่ําเสมอ ใชอาหารสัตวน้ํา
ท่ีมีการข้ึนทะเบียนและไมหมดอายุ อาหารสัตวนํ้าและวัตถุดิบไมปนเปอนยาสัตว
และสารหามใช กรณีผลิตอาหารสัตวน้ําใชเองตองผลิตอยางถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัยตอสัตวน้ําและผูบริโภค และมีการจัดเก็บอยางถูกสุขลักษณะ

        มกษ. 7436–2563 มีข�อกําหนดเพิ่มม

6.07

ควรมกีารสังเกตคณุภาพน้าํ หรอื
ตรวจคุณภาพนํ้า ท้ังกอนนํามาใช
ในการเลีย้งและระหวางการเลีย้ง
อยางสมํ่าเสมอ

1

ใชลูกพันธุที่มาจากฟารมที่ไดรับ
การรบัรองมาตรฐาน จเีอพ ีหรอื
แหลงทีเ่ชือ่ถอืได มเีอกสารกาํกับ
การซ้ือ–ขายลูกพนัธุสตัวน้าํ หรอื
เอกสารแสดงแหลงที่มา

2

3

มีวิธีการจัดการใหอาหาร
อย า ง มีประ สิทธิภาพ 
ใหอาหารในปริมาณท่ี
เหมาะสมกับขนาดและ
ชนิดของสัตวน้ําที่เลี้ยง

FMD
AFPD
FMD
AFPD
FMD
AFPD
FMD
AFPD
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3. การจัดการสุขภาพสัตว�นํ้า
เหมือนกับ จีเอพี กรมประมง คือ ฟารมควรมีการเฝาระวังและดูแล

สุขภาพสัตวนํ้าท่ีเล้ียงอยางสมํ่าเสมอ เชน มีการสังเกต สุมตรวจโรค เม่ือสัตวนํ้า
มอีาการผิดปกติ ควรหาสาเหตุและปรับวธิกีารจัดการเล้ียงและสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสม กอนจะใชยาและสารเคมี หากมีสัตวน้ําปวยตายมากผิดปกติ 
หรือมีการระบาดของโรค เกษตรกรตองแจงเจาหนาที่ทราบเพื่อหาสาเหตุ 
ซึ่งเกษตรกรตองมีการจัดการซากสัตวน้ําและน้ําทิ้งอยางถูกวิธี จดบันทึก
อาการผิดปกติที่พบพรอมวิธีแกไข รวมถึงการใชยาและสารเคมี
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4. การใช�ยาสัตว� สารเคมี และผลิตภัณฑ�จุลชีพ
เหมือนกับ จีเอพี กรมประมง คือ หามใชยาและสารเคมีที่หามใช

ตามกฎหมายกําหนด กรณีจําเปนตองใชเมื่อสัตวน้ําปวย ใหใชยาและสารเคมี
ที่อนุญาตใหใช ขึ้นทะเบียนถูกตองและปฏิบัติตามฉลากอยางเครงครัด

มกษ. 7436 มีขอกําหนดเพ่ิม
1. การใชยาและสารเคมี ใหใชตามวิธีการใชที่ระบุในฉลาก หรือตาม

คําแนะนําของสัตวแพทยหรือเจาหนาที่ของกรมประมง
2. กรณีมีการใชผลิตภัณฑจุลชีพ ใหใชที่มีการขึ้นทะเบียน และปฏิบัติ

ตามคําแนะนําการใชที่ระบุในฉลาก

Scan QR Code ดาวน�โหลดScan QR Code ดาวน�โหลด
เอกสารเผยแพร�การใช�ยาและสารเคมีเอกสารเผยแพร�การใช�ยาและสารเคมี

ตัวอย�างฉลากและเอกสารกํากับยาสัตว�
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5. สุขลักษณะภายในฟาร�ม
เหมือนกับ จีเอพี กรมประมง คือ หองน้ําและหองสุขาถูกสุขลักษณะ 

มีระบบนํ้าท้ิงแยกจากระบบการเล้ียงเพ่ือปองกันการปนเปอน มีการจัดการขยะ
และของเสียอยางเหมาะสม และเก็บรักษาปจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณตาง ๆ  
อยางเหมาะสม เปนระเบียบและสะอาด

6. นํ้าทิ้ง
เหมือนกับ จีเอพี กรมประมง คือ 

นํ้าท้ิงตองมีคุณภาพตามเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด กอนมีการระบายออกนอกฟารม
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิง
จากการเพาะเล้ียงสัตว�น้ําจืด

ความเป�นกรดและด�าง (pH) – 6.5 ถึง 8.5

บีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand : BOD)

mg/l ไม�เกิน 20

สารแขวนลอย (Suspended 
Solids : SS)

mg/l ไม�เกิน 80

แอมโมเนีย (NH3+N) mg-N/l ไม�เกิน 1.1

ฟอสฟอรัสรวม 
(Total Phosphorus)

mg-P/l ไม�เกิน 0.5

ไนโตรเจนรวม 
(Total Nitrogen)

mg-N/l ไม�เกิน 4.0

สภาพการนําไฟฟ�า
ที่ 25 องศาเซสเซียล

1 dS/m ไม�เกิน 0.75

ดัชนี บ�อเพาะเล้ียงสัตว�น้ํา
พื้นท่ีบ�อตั้งแต� 10 ไร�ขึ้นไปหน�วย

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิง
จากการเพาะเล้ียงสัตว�น้ํากร�อยและชายฝ��ง

ความเป�นกรดและด�าง (pH) – 6.5 ถึง 9.0

ความเค็ม (Salinity) – –

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand : BOD)

mg/l ไม�เกิน 20

สารแขวนลอย (Suspended 
Solids : SS)

mg/l ไม�เกิน 70

แอมโมเนีย (NH3+N) mg-N/l ไม�เกิน 1.1

ฟอสฟอรัสรวม 
(Total Phosphorus)

mg-P/l ไม�เกิน 0.4

ไฮโดรเจนซัลไฟด� (H2S) mg/l ไม�เกิน 0.01

ไนโตรเจนรวม 
(Total Nitrogen)

mg-N/l ไม�เกิน 4.0

ดัชนี บ�อเพาะเล้ียงสัตว�น้ํา
พื้นท่ีบ�อตั้งแต� 10 ไร�ขึ้นไปหน�วย
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8. ผู�ปฏิบัติงาน
มกษ. 7436–2563 มขีอกําหนดเพิม่ 

ผูปฏบิตังิานควรมคีวามรูในงานทีร่บัผดิชอบ 
ไดรบัการฝกอบรม/สมัมนา หรอืแลกเปลีย่น
ขาวสารในกลุมเกษตรกรเก่ียวกับการเพาะ
เลี้ยงสัตวนํ้า ยาสัตว สารเคมี สุขลักษณะ
ภายในฟารม รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

7. การจบัและการปฏบิติัหลงัการจบัก�อนการขนส�งออกจากฟาร�ม
เหมือนกับ จีเอพี กรมประมง คือ มีวิธีการจับและการปฏิบัติหลังการจับ

ที่เหมาะสม เชน ใชน้ําแข็งควบคุมอุณหภูมิ รักษาคุณภาพของสัตวน้ํา ผลผลิต
สตัวน้าํตองไมพบสารตกคางเกนิเกณฑทีก่รมประมงกาํหนด ในการซือ้ขาย
สัตวน้ําทุกครั้งตองมีการออกหนังสือการจําหนายสัตวน้ํา (MD) และลูกพันธุ
สตัวน้าํ (FMD) หรอืเอกสารแสดงแหลงทีม่า ซึง่มรีายละเอยีดตามทีก่รมประมง
กําหนด ในกรณีกุงทะเลตองมีหนังสือกํากับการซื้อขายสัตวน้ํา และผลิตภัณฑ
ที่ไดจากการเพาะเลี้ยง (APPD) และหนังสือกํากับการซื้อขายลูกพันธุสัตวน้ํา
ที่ไดจากการเพาะเลี้ยง (AFPD) ทุกครั้งที่ซื้อ–ขาย ภาชนะและอุปกรณที่ใช
ควรสะอาด ถูกสุขลักษณะ อยูในสภาพพรอมใชงาน
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9. การเก็บหลักฐานและการบันทึกข�อมูล

เหมือนกับ จีเอพี กรมประมง คือ

(1) ฟารมตองมีการเก็บเอกสารหลักฐานท่ีสามารถตรวจสอบได 
 ไดแก ทบ.1 จสค. MD FMD APPD AFPD บันทึกการใชยา/
 สารเคมี

(2) ฟารมควรมกีารบนัทกึขอมลูตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัการเลีย้ง
 อยางสม่ําเสมอและเปนปจจุบัน เชน คุณภาพน้ํา สุขภาพ
 สัตวน้ํา บันทึกการตาย การใหอาหาร หรือหลักฐานอ่ืน ๆ 
 ที่เกี่ยวของกับการเลี้ยง และหลักฐาน/บันทึกฝกอบรม

Scan QR Code ดาวน�โหลด
สมุดบันทึกการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําสมุดบันทึกการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา

�โ

 
 
 

 
 

มกษ. 7436–2563 มขีอกาํหนดเพ่ิม 
ใหมีการเก็บรักษาบันทึกขอมูลเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 ป
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เกษตรกรท่ีไดรับการรับรองสามารถแสดง
ใบรับรองไดที่สถานประกอบการใหเห็นไดงาย
และชัดเจน โดยวางไวที่สินคาเกษตรหรือแสดง
ไวทีส่ิง่บรรจุ หบีหอ สิง่หอหุม สิง่ผูกมดัปายสินคา 
หรือเอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ

วิธีการใช�และแสดงเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสินค�าเกษตร

ตัวอย�างใบรับรองมาตรฐาน

1  หมายถึง  ชื่อผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
2  หมายถึง  รหัสมาตรฐานสินคาเกษตร
  ที่ใหการรับรอง
3  หมายถึง รหัสจังหวัด รหัสชนิดสินคา รหัสแปลง
  ที่ไดรับการรับรอง

เครื่องหมายมาตรฐานท่ัวไป
มีลักษณะเปนรูปตัวอักษร Q สีเขียวทรงกลม

กษ XX XXXX XX XXX XXXXXX GAP
1 2 3

ที่มาและความสําคัญของมาตรฐาน

สินค�าเกษตร
ทีม

เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน คือ เครื่องหมายที่ใชแสดงกับสินคา
เกษตรเพ่ือเปนการรับรองเก่ียวกับแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการผลิต 
คณุภาพ หรอืคณุลักษณะอืน่ใดของสินคาเกษตร ซึง่มคีวามสําคญัในการสือ่สาร
ขอมูลไปยังผูบริโภคหรือผูซื้อ เพ่ือใหเกิดการยอมรับ เชื่อมั่น และเชื่อถือตอ
สินคาเกษตรวามีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย
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ข้ันตอนการรับรอง
มาตรฐาน GAP มกษ. 7436

ระยะเวลา 85 วันทําการ1

3

5
4

เกษตรกรย่ืนคําขอ
การรับรองมาตรฐานได� 

ณ สํานักงานประมงจังหวัด
หรือศูนย�ฯ ในพ้ืนท่ี

ผู�ตรวจประเมินเข�าตรวจประเมินฟาร�ม
พร�อมเก็บตัวอย�างสัตว�นํ้าเพื่อตรวจ
วิเคราะห�สารตกค�าง

เจ�าหน�าที่รับคําขอส�งคําขอ
ผ�านโปรแกรมมายัง กมป.

คณะทํางานตัดสินการรับรอง
พิจารณาตัดสินการรับรอง

กมป. ออกใบรับรอง
ท่ีมีเครื่องหมาย Q 

ให�เกษตรกรและเผยแพร�
ข�อมูลผู�ได�รับการรับรอง

ผ�านเว็บไซต�

เอกสารประกอบการย่ืนคําขอรับการรับรอง
• สําเนาทะเบียนฟาร�ม
• หนังสือมอบอํานาจ 
 (หากไม�ใช�เจ�าของฟาร�ม)

• บัตรประจําตัวประชาชน
• สําเนาทะเบียนบ�าน
• แผนท่ีและแผนผังฟาร�ม

ลา 85 วัน

2
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