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ขอกำหนดตามมาตรฐาน 
GAP มกษ.7401-2552 

คูมือประจำฟารมเลี้ยงกุงทะเล 
 

 

คูมือประจำฟารมฉบับน้ี เปนคูมือการเล้ียงกุงทะเลของฟารม (ชื่อ)............................................................

สำหรับใชเปนกรอบสำหรับการดำเนินงานและการจัดการของฟารม สำหรับการเลี้ยงกุงทะเลใหเปนไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ำท่ีดี GAP มกษ.7401-2552 ซึ่งเปนระบบการเล้ียงกุงท่ีคำนึงถึง
สภาพส่ิงแวดลอม การจัดการใหไดอาหารท่ีปลอดภัย การคำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว และมีความรับผิดชอบ 

ตอสังคม โดยจะปฏิบัติตามขอกำหนด1 ของมาตรฐานการเลี้ยงกุงทะเลท่ีกำหนดไว
 

 
ขอมูลฟารมทั่วไป 

 
ชื่อ-สกุล................................................อายุ........ป เลขประจำตัวประชาชน................................................. 

ที่ตั้งฟารม เลขที่ (ถามี).........................หมูที่................ชื่อบาน.................................ตำบล.......................... 

อำเภอ.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.................................. 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก เลขที่...............หมูที่.........ชื่อบาน...............................ตำบล....................................

อำเภอ......................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.....................................
โทรศัพทมือถือ......................................E-mail (ถามี)................................................................................... 
  

ขาพเจา ขอยนืยนัวาทีต่ัง้ฟารมอยูนอกเขตพ้ืนทีป่าชายเลน พืน้ทีไ่มอนญุาตใหใชประโยชนเพ่ือการเพาะเล้ียง
สัตวน้ำ และเปนพื้นที่เลี้ยงที่อยูนอกเขตพื้นที่หามเลี้ยงท่ีจังหวัดประกาศตามมาตรา 9 

 

  วันที่ผลิตคูมือ................................................................... 

  ลายมือชื่อเจาของฟารม.................................................. 

  (..................................................................) 

1 ขอกำหนดตามมาตรฐาน ใชเปนกรอบในการตรวจประเมินฟารม แบงเปน 3 กลุม ขอที่ตองปฏิบัติ, ขอที่ควรปฏิบัติ และ 
ขอที่แนะนำ ซึ่งขอกำหนดเปนไปตามระดับความรุนแรงที่กิจกรรมนั้นสงผลตอกระบวนการผลิตกุงที่ไดมาตรฐาน สุขภาพกุง 
และความปลอดภัยตอผูบริโภค

ขอที่ตองปฏิบัติ 
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พิกัดทางภูมิศาสตร UTM/Lat-Long: N................................................ E................................................. 

แผนที่สังเขปท่ีตั้งฟารม 
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1. สถานที่และการข้ึนทะเบียนฟารม 
 

ฟารม (ระบุชื่อฟารม/ชื่อ-สกุลผูประกอบการ)...........................................................ตั้งอยูหางจากโรงงาน 

ที่มีการท้ิงน้ำเสีย2 หรือแหลงน้ำเสียเปนระยะทางประมาณ...........................................กิโลเมตร และมีระบบ
การปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยวิธีการ ดังนี้................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

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

ฟารมตั้งอยูใกลแหลงน้ำ (ระบุชื่อถามี)..........................................ในระยะทางประมาณ..............กิโลเมตร 
ซึ่งใชเปนแหลงน้ำ3 สำหรับการเลี้ยงกุง.................................................................................................................. 
นอกจากน้ี ฟารมใชเสนทางการคมนาคม (ระบุถามี) ............................................................................................. 

ฟารมขึ้นทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำตอกรมประมง หมายเลขทะเบียนฟารม........................................... 

จากสำนักงานประมงจังหวัด............................................................................และมีเอกสารการใชประโยชนที่ดิน 
 มีเอกสารสิทธิ์ หรือเอกสารสิทธิ์ในการใชที่ดิน (ระบุประเภท............................................................) 
 เชา ระยะเวลา..............ป เริ่ม............../............../..............ครบกำหนดเชา............./............../.......... 

 
2. การจัดการฟารม 
 

2.1 พื้นที่ฟารมทั้งหมด..................................ไร 
 พื้นท่ีบอ/หรือสวนที่เปนพื้นที่น้ำ รวม.........................ไร ประกอบดวย  

 
 

 
 พื้นท่ีฟารม สำหรับใชประโยชนอื่นๆ (ไมใชสวนที่เปนบอ).........................ไร ประกอบดวย 

 
 

 

2.2 การเตรียมบอและอุปกรณ 
 2.2.1 การจัดการอุปกรณ หลังการจับกุง 
 • ดำเนินการเก็บและทำความสะอาดอุปกรณการเลี้ยงกุง  ทำทุกครั้ง  
 • ซอมบำรุงอุปกรณที่ชำรุด  ทำทุกครั้ง 

2 ตามขอกำหนดในมาตรฐาน GAP มกษ.7401-2552 ฟารมตองไมอยูในสภาพแวดลอมท่ีเสี่ยงตอการปนเปอนท่ีอาจสงผลตอ
สุขภาพกุงและความปลอดภัยของผูบริโภค

3 แหลงน้ำใชในฟารมมีคุณภาพเหมาะสม ซึ่งควรมีคาออกซิเจนที่ละลายในน้ำไมนอยกวา 5 มก./ล., คาความเปน 
กรด-ดาง (pH) เหมาะสมระหวาง 7.5-8.5

ที่เก็บเลน พื้นที่...........................ไร ทีพ่กั สถานทีเ่กบ็อปุกรณ อาหาร ถนน คนับอ พืน้ที.่.......................ไร 
พื้นที่แนวกันชน พื้นที่......................ไร อื่นๆ ระบุ......................................พื้นที่.....................................ไร 

บอพักน้ำ จำนวน............บอ รวมพื้นที่............ไร บอเลีย้งกุง จำนวน............บอ รวมพ้ืนท่ี............ไร 
บอบำบดันำ้ จำนวน............บอ รวมพืน้ที.่...........ไร ค/ูคลองน้ำ ยาวประมาณ...........เมตร รวมพ้ืนท่ี...........ไร 

ขอที่ตองปฏิบัติ 

ขอที่ตองปฏิบัติ 

ขอที่แนะนำ 

ขอที่แนะนำ 

ขอที่ตองปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 
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ตามแผนผงัแสดงโครงสรางของฟารม ประกอบดวย (  ในชองท่ีแสดงรายละเอียดในแผนผังฟารม)  

 แหลงน้ำใกลเคียง   บอเลี้ยงกุง   บอบำบัดน้ำ/บอพักน้ำ  คูน้ำทิ้ง  
 สถานที่เก็บอุปกรณ  โรงไฟฟา  ถนน คันบอ    อาคาร บานพัก  

 สถานที่เก็บอาหาร/ปจจัยการผลิต   สถานท่ีเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

 อื่นๆ ระบุ............................................................................................................................................. 
 

แผนผังโครงสรางฟารม........................................................(พรอมระบุเลขที่บอลงในแผนผัง) 
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 2.2.2 ฟารมใชวิธีเตรียมบอหลังการจับกุง ดังน้ี 
 ขุดลอก/เสริม/ตกแตงบอ  ตากบอ นาน...............วัน        ไถพื้นบอ 
 ฉีดเลน (ตองมีที่เก็บ)  เติมปูนในอัตรา...............กก./ไร 
 อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................... 

 2.2.3 การเตรียมน้ำ 
 • มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำในแหลงน้ำใช กอนเริ่มสูบน้ำเขาบอทุกคร้ังโดยตรวจวัด 

คาคุณภาพน้ำที่สำคัญ ไดแก คาความเปนกรด-ดาง (pH) ความเค็ม (Salinity) คาความเปนดาง (Alkalinity)  

และแอมโมเนีย พรอมบันทึกลงในสมุด/แบบบันทึกขอมูลการเตรียมบอ  

 • น้ำใชที่นำเขาฟารมจะผานการกรองโดยใชถุงกรอง ขนาดตากรอง......................ชอง/นิ้ว 
จำนวน...........................ชั้น เพื่อปองกันและกรองขยะ และสัตวน้ำอื่นๆ ที่จะเขามากับน้ำสูพื้นที่ภายในฟารม 

 • มีการปองกันศัตรู และสัตวพาหะนำโรค ทั้งระหวางการเตรียมบอ เตรียมน้ำ และระหวาง
การเล้ียง โดย 

   มีการกรองน้ำกอนเขาบอ  มีอุปกรณ/ระบบปองกันปู  
   มีอุปกรณ/ระบบปองกันนก  อื่นๆ (ระบุ)....................... 
 • มีระบบฆาเช้ือโรคกอนเขาฟารม รายละเอียดระบบท่ีใช ดังนี้.......................................... 

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

 • ยา/สารเคมี  ไมใช  ใช (ระบุชนิด)................................................................ 

    วิธีการอื่นๆ (ระบุ).................................................................................. 
 • ติดตั้งเครื่องใหอากาศอยางเหมาะสม มีรายละเอียด ดังนี้ 
  เครื่องเติมอากาศชนิดที่ 1........................กำลังแรงมา/วัตต...............จำนวน.............เครื่อง 
  เครื่องเติมอากาศชนิดที่ 2........................กำลังแรงมา/วัตต...............จำนวน.............เครื่อง 
  เครื่องเติมอากาศชนิดที่ 3........................กำลังแรงมา/วัตต...............จำนวน.............เครื่อง 
  เครื่องเติมอากาศชนิดที่ 4........................กำลังแรงมา/วัตต...............จำนวน.............เครื่อง 
 ในระหวางการเล้ียง มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำในบอเลี้ยงกุงอยางสม่ำเสมอ คุณภาพน้ำ 

 ที่วิเคราะห ไดแก  
  ความเค็ม  อุณหภูมิน้ำ  ความเปนกรด-ดาง 
  ความเปนดาง  ไนเตรท  แอมโมเนีย 

  ออกซิเจนละลายในน้ำ  อื่นๆ (ระบุ).................................................................. 
2.3 การปลอยลูกกุง 
 ฟารมปลอยลูกกุงลงเลี้ยงในอัตราความหนาแนนที่เหมาะสม ดังนี้ 

 

 

 

 

  
 ลูกกุงที่ปลอยลงเลี้ยง มีบันทึกหรือใบรับรองหรือใบแจงผลการตรวจสุขภาพลูกกุงไวใหตรวจสอบ 

 กรณีการเลี้ยงแบบจับครั้งเดียว  
กุงขาวแวนนาไม ปลอยเฉลีย่................ตวั/ไร (พ.ี....) 

กุงกลุาดำ         ปลอยเฉลีย่...............ตวั/ไร (พ.ี...) 

กุง....................... ปลอยเฉลีย่................ตวั/ไร (พ.ี....) 

 กรณีการเลี้ยงแบบแบงจับ 
กุงขาวแวนนาไม ปลอยเฉลีย่................ตวั/ไร (พ.ี...) 

กุงกลุาดำ         ปลอยเฉลีย่................ตวั/ไร (พ.ี...) 

กุง....................... ปลอยเฉลีย่................ตวั/ไร (พ.ี...) 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่แนะนำ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 
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2.4 อาหารและการใหอาหาร 
 2.4.1 การจัดการสำหรับอาหารที่ใชในฟารม  

   อาหารสำเร็จรูป ฟารมเลือกใชอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับทางราชการ มีการตรวจสอบ
สภาพการบรรจุวาอยูในสภาพดี ถุงไมแตกหรือมีรองรอยการบรรจุใหม และยังไมหมดอายุโดย 

   รับตรงจากโรงงาน................................................................ ความถี่.......................... 
   ตัวแทนจำหนาย ราน............................................................ ความถี่.......................... 
   มีการผลิตอาหารใชเอง โดยเลือกใชวัตถุดิบ ดังนี้.......................................................

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

.........................................................................................................และไมใชสวนผสมท่ีกฎหมายหามใช 
 2.4.2 การเก็บอาหาร ฟารมมีการจัดการดูแลเก็บอาหารในสถานที่ปลอดภัยจากสัตว แยกเปน

สัดสวนและไมวางอาหารบนพื้นโดยตรง เพื่อปองกันความชื้นจากพื้นหรือน้ำไหลมาตามพื้น โรงเรือนตางๆ ที่เก็บ
อาหารมีการถายเทอากาศดี มั่นคง และปองกันฝนไดดี  

 2.4.3 การใหอาหาร ฟารมมีการจดบันทึกการใหอาหารเพ่ือตรวจสอบ โดยมีการใหอาหาร 
วันละ..........มื้อ ในเวลา................................................................และมีวิธีการตรวจสอบปริมาณอาหารที่ให ดังนี้  

   เช็คยอ มียอ จำนวน....................ยอ/บอ   อื่นๆ (ระบุ).................................................. 
2.5 การจัดการสุขภาพกุง 
 2.5.1 ฟารมมีการตรวจสุขภาพกุงในบออยางสม่ำเสมอ การตรวจสุขภาพที่ดำเนินการ ไดแก 
   ตรวจสภาพภายนอก เชน เปลือก เหงือก หนวด ขา หาง    

   ตรวจสภาพลำไสวามีอาหารหรือไม 
   ตรวจอวัยวะภายใน เชน ตับ 

   มีการบันทึกการตรวจสุขภาพ 

 2.5.2 ฟารมมีการตรวจวิเคราะหหาสาเหตุ เมื่อกุงแสดงอาการปวย เพ่ือจัดการแกไขปญหา 
โรคกุง โดย 

   ตรวจโรคในหองปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุของโรค (ระบุชื่อหองปฏิบัติการ ถามี)............ 
................................................................................................................................................................................ 

   อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 
 2.5.3 ฟารมมีมาตรการปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคกุง โดยมีการดำเนินการ  
ดังตอไปนี้ 

   จับกุงขายทันทีหากเกิดโรค และกุงไมหายปวย 
 ปดบอและเก็บน้ำไว 2-4 สัปดาห กอนปลอย 

   ปดบอและใสสารเคมีฆาเชื้อในบอแลวเก็บน้ำไว 2-4 สัปดาห กอนปลอย 

   ใชยาหรือสารเคมี (ระบุวิธีและยาและสารเคมีที่ใช.............................................................. 
......................................................................................................................................................................) 

   แจงหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่โดยเร็ว กรณีเกิดโรคระบาด หนวยที่แจง............................. 
....................................................................................................................................................................... 

   มีการอบรม/ใหความรูแกผูปฏิบัติงานในฟารมสำหรับสุขภาพกุง และมาตรการปองกัน
การแพรระบาดของโรค........................................................................................................................................... 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่แนะนำ 
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3. การใชยาสัตว สารเคมี วัตถุอันตรายและผลิตภัณฑจุลินทรีย 
 

 ฟารมไมมีการใชยาปฏิชีวนะ 
 ฟารมมีการใชยาปฏิชีวนะ (ระบุ ชนิด).................................................................................... 

การแกปญหาของบอเลี้ยงกุงตามการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ำท่ีดีนั้น ไมเนนการใชยาและสารเคมี 

แตอยางไรก็ตามในกรณีที่จำเปนตองใชยาและสารเคมี เพื่อแกไขปญหาในการเล้ียงกุง จะตองใชอยางถูกตอง
และระมัดระวังตามวิธีการใชยาและสารเคมีอยางเครงครัด โดยจะยึดถือแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

3.1 ฟารมมกีารจัดการเล้ียงกุงและรักษาคุณภาพน้ำ ในชวงท่ีไมมปีญหาโรคกุงและส่ิงแวดลอม
โดยควบคุมสภาพแวดลอมในบอเลี้ยงกุง และพื้นกนบอใหอยูในสภาพดี และไมมีการหมักหมม ดังนี้  

  การใหอาหารที่มีคุณภาพ และในปริมาณที่เหมาะสม   

  การวิเคราะหคุณภาพน้ำสม่ำเสมอ ทุกๆ...........................วัน 

  การใชผลิตภัณฑจุลินทรียเพื่อบำบัดน้ำ  
  การใชสารเคมีเพื่อบำบัดน้ำ (ระบุชนิด)....................................................................................... 

3.2 การใชยาและสารเคมี ใชในกรณีที่มีความจำเปนและไดวินิจฉัยแลววา การใชยาหรือสารเคมี
สามารถแกไขปญหาได ฟารมมีแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

  ปรึกษาสัตวแพทย เมื่อเกิดโรคกุง 
  ใชยาหรอืสารเคมีทีอ่นญุาตใหใช มทีะเบยีน มฉีลากอธบิายวธิใีช และสวนผสมทีถ่กูตองตามระเบียบ  

  ใชยาในปรมิาณ และระยะเวลาตามท่ีระบบุนฉลากหรือตามคำปรึกษาของสัตวแพทยอยางเครงครดั 

  มีระยะหยุดยาที่เหมาะสม 

  อื่นๆ (ระบุชนิด)............................................................................................................................... 

3.3 การจัดเก็บยาและสารเคมี ฟารมมีการจัดเก็บในที่ที่ เหมาะสม ไมชื้นแฉะ และปลอดภัย 

จากบุคคลที่ไมเกี่ยวของ เด็ก และสัตวเลี้ยง 
3.4 การจัดการบอเลี้ยง และภาชนะท่ีบรรจุหรือปนเปอนยาและสารเคมีหลังจากการใช มีแนวทาง

ปฏิบัติ ดังนี้ 
  มีการบำบัดน้ำที่ปนเปอนสารเคมี โดย.............................................................................................

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

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

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

  มีถังขยะรองรับภาชนะท่ีปนเปอนยาหรือสารเคมี 
  มีการกำจัดภาชนะที่ปนเปอนยาหรือสารเคมีอยางถูกตอง โดย.......................................................

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

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

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

  อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

ขอที่ตองปฏิบัติ 

ขอที่ตองปฏิบัติ 

ขอที่แนะนำ 
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3.5 การจดัการบอเลีย้งดวยวิธอีืน่ๆ เพือ่ทดแทนการใชยาและสารเคมี ฟารมมแีนวปฏบิตั ิดงันี ้
  การจัดการสิ่งแวดลอมภายในบออยางเหมาะสม 

  การใชสมุนไพร/โปรไบโอติก (มีการบันทึกการใชอยางสม่ำเสมอ เปนระเบียบ พรอมใหตรวจสอบ) 

  อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

 
4. การจัดการน้ำทิ้งและดินเลน 
  

ฟารมมีระบบการเลี้ยงแบบ............................................................................และ 

 ไมมีการทิ้งน้ำ    มีการทิ้งน้ำ 
4.1 การตรวจวเิคราะหคณุภาพนำ้ทิง้ ฟารมทำการตรวจคุณภาพน้ำ ไดแก  
  ความเปนกรด-ดาง  ออกซิเจนละลายในน้ำ  บีโอดี  

  แอมโมเนีย   ฟอสเฟต    ตะกอนแขวนลอย      

  คลอไรด (บริเวณพื้นที่แหลงน้ำจืด)  

  คาคุณภาพน้ำอื่นๆ (ระบุ).............................................................................................................. 
 และมีผลคุณภาพน้ำทิ้งตามเกณฑที่กฎหมายกำหนด พรอมมีผลบันทึก 

4.2 การบำบดัหรอืควบคมุคณุภาพนำ้ใหมคีณุภาพตามเกณฑทีก่ำหนด 
  มีวิธีการบำบัดโดย..................................................................................................................... 

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

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

4.3 การจดัการดนิเลน  
  มีที่เก็บเลน  บำบัดเลนหรือใชเลนทำประโยชน 
  วิธีอื่นๆ (ระบุ).............................................................................................................................. 
 ฟารมมีวิธีการกำจัดหรือใชประโยชนจากเลน มีรายละเอียด ดังนี้..........................................................

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

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

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

4.4 การปองกนัน้ำเคม็ จากบอเลีย้งลงสูพืน้ทีใ่นเขตนำ้จดื โดย.....................................................................

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

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

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

 

ขอที่ตองปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่แนะนำ 

ขอที่ตองปฏิบัติ 
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5. พลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิง 
 

 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่นเฉพาะที่จำเปนตองใช ไมเหลือเก็บ 

 ตองมีสถานท่ีเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่นเปนสัดเปนสวนและปลอดภัย  

 ทิ้งน้ำมันหลอลื่นในภาชนะรองรับ และกำจัดอยางถูกวิธี เชนนำไปขายหรือทำเปนไบโอดีเซล    

 เครือ่งจกัรกลท่ีใชในฟารมไดรบัการตรวจตราใหอยูในสภาพดีสมำ่เสมอ และบำรงุรกัษาตามกำหนดเวลา  
 ไมมีน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่นรั่วไหลลงสูบอหรือแหลงน้ำ  
 ระบบไฟฟาภายในฟารมมีความปลอดภัย 

 ฟารมมีมาตรการประหยัดพลังงาน ดังนี้........................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................ 

 และมีการใชพลังงานทดแทน  ดังตอไปน้ี  

 ไมใช             ใชโซลาเซลล (Solar Cell)      ใชแกสโซฮอลล หรือไบโอดีเซล 
 ใชแกส (Gas) (ระบุ).........................................................  พลังงานลม 
 อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................................... 

 

6. สุขอนามัยภายในฟารม 
 

6.1 ระบบเกบ็ขยะ  มีภาชนะรองรับ และฝาปดมิดชิด   มีแหลงรวมขยะที่เหมาะสม 

         อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................. 
6.2 ระบบกำจดัขยะ  ฝงกลบ  เผา  อื่นๆ (ระบุ).................................. 
6.3 การปองกนัสัตวรงัควาน เชน หนู แมลงสาบ ที่จะมากอความเสียหายกับปจจัยการผลิต หรือ 

คุยเขี่ยขยะ ทำใหเกิดความเสียหาย และมีผลเสียตอสุขอนามัยภายในฟารม โดย..................................................

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

6.4 มีสถานที่เก็บรักษาปจจัยการผลิต วัสดุและอุปกรณตางๆ ที่ดีพอไมใหเปนแหลงที่อยูอาศัย 
ของสัตวที่เปนพาหะนำโรค 

6.5 มหีองน้ำ/หองสขุา ทีถ่กูหลกัสขุอนามยั และปองกันการปนเปอนลงสูบอเลี้ยงหรือแหลงน้ำใช 
6.6 ไมปลอยสตัวเล้ียงเขาไปในบรเิวณบอเลีย้งกุง 
6.7 ฟารมไมใชมลูสัตวสดในการเล้ียงกุง  

 

7. การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวกอนการจำหนาย 
 
7.1 ฟารมขอใบกำกบัการจำหนายสัตวนำ้ทกุคร้ังท่ีมกีารจบั จาก (ระบุชือ่ผูออก MD) 

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

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

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

ขอที่ตองปฏิบัติ 

ขอที่แนะนำ 

ขอที่แนะนำ 

ขอที่แนะนำ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 
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7.2 การใชสารเคมใีนระหวางการเกบ็เกีย่ว  
  ไมใชสารเคมีตองหาม ในระหวางการเก็บเกี่ยว โดยเด็ดขาด 

  มีการใช โดยฟารมใชอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และเปนชนิดที่อนุญาตใหใชในการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำเทานั้น สารที่ใช ไดแก............................................................................................ 

7.3 ในการจำหนายกุง จะเลือกผูรบัซือ้ 
  ที่ขึ้นทะเบียนผูรับซื้อกับกรมประมง และมีการเก็บสำเนาเอกสารทะเบียนผูซื้อทุกรายเพื่อใช 

เปนหลักฐาน 

  ไดรับการรับรองมาตรฐานดานสุขลักษณะการดูแลรักษาสัตวน้ำหลังการจับและการขนสง 
  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................................... 
7.4 พืน้ท่ีจบัและคดัแยกกุง ถูกสุขลักษณะ  
  ฟารมไมมี 
  ฟารมมีสถานที่ (ระบุลักษณะ).......................................................................................................... 

7.5 เลอืกใชนำ้และน้ำแข็งในการจบักุงท่ีสะอาด มีลักษณะดังนี้.............................................................
.....................................................................................................................แหลงที่ซื้อ.......................................... 

7.6 มกีารรกัษาอณุหภมิู ในภาชนะรวบรวมกุงกอนคัดแยกและลำเลียง ไมใหเกิน 4-5 องศาเซลเซียส 

 
8. แรงงานและสวัสดิการ 

 
8.1 มแีรงงาน............คน เปนคนไทย..............คน เปนแรงงานตางดาว................คน สัญชาติ................ 

โดยแรงงานตางดาวมีใบอนุญาตทำงาน และฟารมไมมีการจางแรงงานเด็ก 
8.2 การจาง เปนแบบจางตอเนื่องตลอดท้ังป..................คน และจางเฉพาะเม่ือมีงานใหทำ..................คน 

8.3 จายคาแรงขัน้ตำ่ตามทีก่ฎหมายกำหนด โดยเงินที่จาย ประกอบดวย เงินคาจาง...............บาท/วัน 
คาตอบแทน.............................................บาท/วัน คาโบนัส/เปอรเซ็นต.............................................บาท/ป  
อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................................ 

8.4 ฟารมมกีารจดัสวสัดกิารใหแกคนงาน ดงัน้ี 
  ที่พัก  อาหาร  หองน้ำ-หองสุขา  น้ำดื่ม 

  ยาสามัญประจำบาน  ประกันสังคม  อุปกรณ/วัสดุประกอบอาหาร          

  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................................... 
8.5 ฟารมมกีารจดัอปุกรณการทำงานใหแกคนงาน ดงัน้ี 
  รองเทาบูท  ถุงมือ  ไฟฉาย  เสื้อกันฝน 

  แวนตากันฝุน/สารเคมี  ผาปดปาก-จมูก  อื่น (ระบุ) ..................................................... 
8.6 ฟารมมกีารอบรมคนงานเก่ียวกบัความปลอดภัยในการปฏิบตังิาน (ระบคุวามถี)่ ..............ครัง้/ป

รายละเอียด/เรื่องที่อบรม.......................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................................
(เชน การอบรมเร่ือง การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การใชอุปกรณไฟฟา และสารเคมีที่ควรระวัง เปนตน) 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่แนะนำ 

ขอที่แนะนำ 

ขอที่แนะนำ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่ตองปฏิบัติ 

ขอที่ตองปฏิบัติ 

ขอที่ตองปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 

ขอที่ควรปฏิบัติ 
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9. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
 

 ฟารมมกีารดำเนินการท่ีรบัผดิชอบตอสังคม ดังนี้ 
  ที่ตั้งของฟารมไมกีดขวางทางสัญจรดั้งเดิมของชุมชน 

  ฟารมรวมกิจกรรมกับชุมชนใกลเคียง เชน............................................................................................... 

  ฟารมเปนสมาชิกของชมรม/สมาคม/สหกรณ (ระบุ)................................................................................. 
  ฟารมเขารวมกิจกรรมดานวิชาการเก่ียวกับการเล้ียงกุงทะเล เชน งานวันกุง (ระบุ)................................. 
   ............................................................................................................................................................ 

  ฟารมใหการฝกงานแกนักเรียนนักศึกษาของ (ระบุ ถามี)......................................................................... 
  อื่นๆ (ระบุ ถามี)...................................................................................................................................... 
 
10. การบันทึกขอมูล 
 

ฟารมเอกสารและบันทึกขอมูลการปฏิบัติในฟารม เพื่อใชในการบริหารจัดการการปฏิบัติงานของฟารม  

และเพือ่ใชสำหรบัการตรวจประเมินฟารม ดงัตอไปนี ้
 บันทึก/สำเนาเอกสารกำกับการจำหนายลูกพันธุสัตวน้ำ และเอกสารกำกับการจำหนายสัตวน้ำ 
 บนัทกึการใชยาสตัว สารเคม ีวตัถุอนัตราย และผลติภณัฑจลุนิทรยีทีอ่นญุาตใหใชในการเพาะเล้ียงสตัวนำ้ 
 บนัทกึการใชสารเคมใีนระหวางการเก็บเกีย่ว 
 บันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำในแหลงน้ำใชเลี้ยงกุง 
 บันทึกการดำเนินการพักและ/หรือปรับปรุงบอกอนเลี้ยงรุนใหม 
 บันทึกความหนาแนนของลูกกุงที่ปลอยลงเล้ียง 
 บันทึกขอมูลปริมาณการใหอาหารกุง และปริมาณอาหารกุงที่เหลือ 

 บันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำในบอเลี้ยง 
 บันทึกขอมูลการตรวจสุขภาพกุง 
 บันทึกขอมูลการวินิจฉัย และวิเคราะหหาสาเหตุของโรค และการแกไข 

 บันทึกขอมูลระยะหยุดการใชยาสัตว หรือใชสารเคมี 
 บันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง 
 บันทึกขอมูลการบำบัดหรือควบคุมคุณภาพน้ำกอนปลอยออกจากฟารม 
 บันทึกการทิ้งหรือกำจัดน้ำมันหลอลื่น 

 บันทึกระบบปองกันสัตวพาหะนำโรค 

 บันทึกขอมูลการจางแรงงาน 

 บันทึกอื่นๆ ............................................................................................................ 

ขอที่ตองปฏิบัติ 

ขอที่แนะนำ 

ขอที่แนะนำ 

ขอที่แนะนำ 

ขอที่ตองปฏิบัติ 

ขอที่ตองปฏิบัติ 

บันทึกอื่นๆ เปน
ขอที่ควรปฏิบตั ิ
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รายการตรวจสอบเอกสาร 
และบันทึกของฟารมเบื้องตน  

*สำหรับเอกสาร/บันทึก ที่ฟารมตองจัดเก็บเพื่อการตรวจสอบ 

รายการเอกสาร และบันทึกที่จำเปน การจัดเก็บ (ระบุชื่อแฟม/ 
ชื่อชุดเอกสารที่รวบรวม) หมายเหตุ 

1. เอกสารหนังสือกำกับการจำหนายลูกพันธุสัตวน้ำ*   

2. เอกสารหนังสือกำกับการจำหนายสัตวน้ำ*   

3. บันทึกการเติมน้ำในบอเล้ียง และผลการวิเคราะหคุณภาพในแหลงน้ำใช 
 เพ่ือการเติมน้ำ 

  

4. บันทึกขอมูลการตรวจสุขภาพกุง   

5. บนัทกึการใชยาสตัว/ยาปฏชิวีนะ ทีอ่นุญาตใหใชเพือ่การเพาะเล้ียงสัตวนำ้*   

6. บนัทกึ/เอกสาร แสดงวธิปีองกนั และควบคมุการระบาดของโรค   

7. บันทึกการใชสารเคมี วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑจุลินทรียที่อนุญาต 
 ใหใชในการเพาะเล้ียงสัตวน้ำ* 

  

8. บันทึกการพักและ/หรือปรับปรุงบอกอนเลี้ยงรุนใหม   

9. บันทึกความหนาแนนของลูกกุงที่ปลอยลงเลี้ยง   

10. บันทึกขอมูลปริมาณการใหอาหารกุง และปริมาณอาหารกุงที่เหลือ   

11. บันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำในแหลงน้ำใชเล้ียงกุง   

12. บันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำในบอเลี้ยง   

13. บันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง   

14. บันทึกขอมูลการบำบัดหรือควบคุมคุณภาพน้ำกอนปลอยจากฟารม   

15. บันทึกการทิ้งหรือกำจัดน้ำมันหลอลื่น   

16. บันทึกระบบปองกันสัตวพาหะนำโรค   

17. บันทึกขอมูลการวินิจฉัย และวิเคราะหหาสาเหตุของโรค และการแกไข   

18. บันทึกขอมูลระยะหยุดการใชยาสัตว หรือใชสารเคมี   

19. บันทึกการใชสารเคมีในระหวางการเก็บเกี่ยว   

20. บันทึกขอมูลการจางแรงงาน   

21. บันทึกขอมูลการฝกอบรม และใบประกาศนียบัตร (ถามี)   

22. บันทึกอื่นๆ เชน ทะเบียนฟารม ทะเบียนผูซื้อ การเปนสมาชิกกลุม หรือ 
 ชมรมตางๆ เปนตน 

  

เอกสารและบันทกึ เปนประโยชนในการดำเนนิกจิกรรมของฟารม เพือ่เปนขอมลูในการปรบัปรงุการดำเนนิงานของฟารมใหมปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้ 
นอกจากนี้ ยังเปนขอกำหนดสำคัญที่ฟารมตองดำเนินการ และตองมีแสดงตอคณะผูตรวจประเมิน  
ขอแนะนำการจัดทำและเก็บรวบรวมเอกสารและบันทึก 
1. ควรจัดทำบันทึกใหครบถวนและเปนปจจุบัน   
2. ควรจัดเก็บเอกสารท่ีสัมพันธกันไวดวยกันเพื่อความสะดวกในการสืบคน โดยสามารถจัดเก็บเรียงตามลำดับตัวเลขของรายการบันทึก 

และวันที่ทำการจดบันทึก  
3. กรณีการบันทึกจัดทำเปนขอมูลการปฏิบัติรายบอ ควรใหรหัสบันทึกตามช่ือบอ  
4. บันทึกรหัสเอกสาร และ/หรือแฟมเอกสาร ในชอง “การจัดเก็บ” ของรายการตรวจสอบเอกสารและบันทึกของฟารมเบื้องตน เพื่อ

ความสะดวกในการสืบคน และตรวจสอบใหบันทึกเปนปจจุบันอยูเสมอ 
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ขอกำหนดตามมาตรฐาน 
GAP มกษ.7401-2552 
ขอกำหนดตามมาตรฐาน 
GAP มกษ.7401-2552 
ขอกำหนดตามมาตรฐาน 
GAP มกษ.7401-2552 

ขอกำหนด และรายละเอียดกรอบการตรวจประเมิน ขอที่ตอง
ปฏิบัติ 

ขอที่ควร
ปฏิบัติ 

ขอที่
แนะนำ 

การตรวจสอบ 

ผาน ไมผาน 

1. สถานท่ีและการข้ึนทะเบียนฟารม ผูเล้ียงคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานท่ี
ตอการเลี้ยงกุงทะเลที่ยั่งยืน ขอบังคับกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติในทองถิ่น   

1.1 ไมอยูในสภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอการปนเปอน หรือมีการจัดการระบบ 

ที่ดีกรณีที่ตั้งอยูในบริเวณมีความเสี่ยงตอการปนเปอน 

1.2 อยูใกลแหลงน้ำที่มีคุณภาพเหมาะกับการเล้ียงกุง 
1.3 มีเอกสารสิทธิ์ หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในการใชที่ดิน 

1.4 ฟารมตองอยูนอกเขตพ้ืนที่ปาชายเลน และ/หรือพื้นที่ชุมน้ำตามกฎหมาย 

1.5 ฟารมตองไมอยูในเขตพ้ืนที่ตองหาม 

1.6 ฟารมเลี้ยงกุงทะเลตองข้ึนทะเบียนกับประมง 
1.7 มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายนอกและภายในฟารม 












 










 

2. การจัดการฟารม เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ มุงสูการประกอบการอยางยัง่ยนื
และกุงที่เลี้ยงมีการดำรงชีวิตที่ดี สามารถปองกันความเสี่ยงตอระบบการผลิต
และบรรเทาความเสียหายได รวมถึงมแีนวทางปฏิบตัทิีช่ดัเจนสำหรับผูปฏบิตังิาน
ในฟารม 

2.1 มคีูมอืฟารมทีแ่สดงทีต่ัง้ โครงสรางของฟารม และแผนการจัดการการเล้ียง
ที่ชัดเจน 

2.2 มีการดำเนินการตามท่ีระบุไวในคูมือฟารม 

2.2.1 ตรวจคุณภาพของน้ำในแหลงน้ำใชตามเวลาท่ีระบุในคูมือ และ 

มีบันทึกผลคุณภาพน้ำ 
2.2.2 มกีารจดัการพกัฟนฟูบอเลีย้ง การเตรยีมบอและนำ้เหมาะสม ตามที่

ระบุในคูมือฟารม 

2.2.3 การปลอยลูกกุงลงเล้ียง 
 2.2.3.1 มีบนัทกึ/ใบรบัรอง/ใบแจงผลการตรวจสุขภาพลกูกุง 
 2.2.3.2 ปลอยลูกกุงลงเล้ียงในความหนาแนนที่เหมาะสม 

2.2.4 มีการกรองน้ำที่เติมลงในบอเพ่ือปองกันศัตรูกุงและพาหะนำโรค
กุงเขาบอทั้งระหวางการเตรียมบอ เตรียมน้ำ และระหวาง 
การเลี้ยง 

2.2.5 มีเครื่องเพิ่มอากาศในน้ำ หรือมีระบบการใหอากาศลงในน้ำอยาง
เหมาะสม 

2.2.6 มีการจัดการอาหาร การใหอาหาร และการเก็บรักษา 
2.2.6.1 ใชอาหารสำเร็จรูปที่ขึ้นทะเบียน มีคุณภาพดี และยังไม

หมดอายุ กรณีผลิตอาหารเอง มีการเลือกใชวัตถุดิบ 

มีคุณภาพ มีรายการวัตถุดิบแสดง และไมมีการใชสวนผสม
ตองหามตามกฎหมาย  

2.2.6.2 เก็บอาหารในสถานท่ีปลอดภัยเพื่อรักษาคุณภาพ และ
ปองกันการปนเปอน  

2.2.6.3 จดัการใหอาหารอยางมปีระสิทธภิาพ และมกีารตรวจเช็ค
ประสิทธิภาพการใหอาหาร 





























































 

รายการตรวจสอบเพื่อประเมินตนเองสำหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเล  
ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP มกษ.7401-2552 
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ขอกำหนด และรายละเอียดกรอบการตรวจประเมิน (ตอ) ขอที่ตอง
ปฏิบัติ 

ขอที่ควร
ปฏิบัติ 

ขอที่
แนะนำ 

การตรวจสอบ 

ผาน  ไมผาน 
2.2.7  ตรวจวเิคราะหคณุภาพน้ำในบอเลีย้งกุงสมำ่เสมอตามท่ีระบใุนคูมอื 

2.2.8  มกีารตรวจสุขภาพกุงในบอสมำ่เสมอ 

2.2.9  มกีารปองกันพาหะ ศตัร ูและโรคกุง 
2.2.10  ตองวินิจฉัยโรค วิเคราะหหาสาเหตุ และแกไข กรณีที่กุงแสดง

อาการปวยระหวางการเล้ียง 
2.2.11  มีการกำหนดแนวการปฏิบัติการควบคุมการระบาดของโรค 

2.2.12  มกีารกำหนดแนวการปฏิบตักิารแจงเหต ุกรณเีกดิโรคระบาดกุง 

 







  

3. การใชยาสัตว สารเคมี วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑจุลินทรีย ผูเลี้ยงกุง 
ใหความสำคัญตอความปลอดภัยดานอาหารตอผูบริโภค  

3.1 ไมใชยาและสารเคมีตองหามตามกฎหมาย 

3.2 กรณีจำเปนตองใช ตองมีระยะการหยุดยากอนจับขาย 

3.3 ตองมีสถานท่ีเก็บยา/สารเคมี ที่เหมาะสมปองกันการเสื่อมหรืออันตราย 








  

 

 

 



  

4. การจัดการน้ำทิ้งและดินเลน เปนแนวทางลดผลกระทบการเลี้ยงกุงตอ
สิ่งแวดลอม 

4.1 คุณภาพน้ำทิ้งอยูในเกณฑมาตรฐาน 

4.2 ตองมีการบำบัดน้ำหรือควบคุมคุณภาพน้ำกอนปลอยทิ้งออกจากฟารม 

4.3 ไมกอผลกระทบดานความเค็ม โดยมีระบบปองกันน้ำเค็มแพรสูพื้นที่
แหลงน้ำจืด 

4.4 ไมทิ้งหรือปลอยเลนออกสูที่สาธารณะ/ที่ไมไดรับอนุญาต 

 

 





 

 

 

 

 

 



 

 

 



  

5. พลังงานและน้ำมันเช้ือเพลิง เปนแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดย
คำนึงถึงการประหยัดและอนุรักษพลังงาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

และไมกอมลพิษ และ/หรือมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 

5.1 จัดใหมีสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่นเปนสัดเปนสวนและ
ปลอดภัย 

5.2 เครื่องจักรกลที่ใชภายในฟารมอยูในสภาพดี ไมมีน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่นร่ัวไหล  

5.3 มีการทิ้งน้ำมันหลอล่ืนในภาชนะรองรับ และกำจัดอยางถูกวิธี 
5.4 ระบบไฟฟาภายในฟารม 

5.5 มีการประหยัดพลังงาน และ/หรือ การใชพลังงานทดแทน 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 









  

6. สุขอนามัยในฟารม การเลี้ยงกุงที่ใหความสำคัญตอความปลอดภัยดานอาหาร
ตอผูบริโภค ตองเนนการผลิตที่เปนไปตามหลักสุขอนามัยตางๆ เพื่อปองกัน
ไมใหกุงเกิดการปนเปอนจากจุลินทรียที่กอโรค  

6.1 จัดการเก็บ คัดแยก และกำจัดขยะ และการปองกันสัตวรังควาน/พาหะ
นำโรค 

6.2 ตองแยกเก็บ ขยะ สิ่งปฏิกูล ภาชนะบรรจุยาสัตว วัตถุอันตราย เปน
สัดสวนปองกันการปนเปอน 

6.3 หองน้ำและหองสวมถูกตองตามหลักสุขอนามัย อยูนอกคันบอ และไมมี
การปนเปอนลงสูบอเล้ียง และ/หรือคลองสงน้ำ และ/หรือแหลงน้ำ 

6.4 ไมใชปุยมูลสัตวที่ยังไมไดฆาเชื้อในบอพักน้ำ บอบำบัดน้ำ และบอเล้ียงกุง 
6.5 ไมปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในบริเวณบอเล้ียงกุง 
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ขอกำหนดตามมาตรฐาน 
GAP มกษ.7401-2552 

รายการตรวจสอบน้ี เพ่ือเกษตรกร/ผูประกอบการ ใชในการตรวจสอบตัวเองเบ้ืองตน สำหรับการปฏิบตัทิีด่สีำหรับฟารมเล้ียงกุงทะเล
ตามมาตรฐาน GAP มกษ.7401-2552 ทัง้นี ้การประเมินเพือ่ใหไดรบัการรบัรอง ฟารมตองผานเกณฑประเมนิสำหรบั “ขอทีต่องปฏบิตั”ิ  

ทกุขอ ผานเกณฑ “ขอทีค่วรปฏิบตั”ิ ไมนอยกวา 16 ขอ จากจำนวน 22 ขอ (70 %) และผานเกณฑ “ขอทีแ่นะนำ” ไมนอยกวา 10 ขอ จาก
จำนวน 16 ขอ (60%) นอกจากน้ี ฟารมตองมกีารปรบัปรงุเพือ่พฒันาใหมเีปอรเซ็นตการผานเกณฑเพิม่ขึน้ ตามทีมี่การกำหนดในมาตรฐานดวย 

ผูสนใจสามารถหาเอกสารอานเพิม่เตมิเกีย่วกบัมาตรฐานไดจากสำนกังานมาตรฐานอาหารและสนิคาเกษตรแหงชาต ิ (มกอช.) หรอืสามารถ 
Download จาก website: มกอช. หรือ ศรฟ. http://www.acfs.go.th/standard, http://www.fisheries.go.th/thacert 

 

ขอกำหนด และรายละเอียดกรอบการตรวจประเมิน (ตอ) ขอที่ตอง
ปฏิบัติ 

ขอที่ควร
ปฏิบัติ 

ขอที่
แนะนำ 

การตรวจสอบ 

ผาน  ไมผาน 

7. การเก็บเก่ียว และการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวกอนการจำหนาย เพื่อการ
รักษาคุณภาพและความสดของกุง และมั่นใจวากุงปลอดจากสารตกคาง 
7.1 ไมใชสารตองหามในการจับกุง 
7.2 หากมีการใชสารเคมี ตองใชในปริมาณเหมาะสม 

7.3 เลือกผูรับซ้ือที่ไดรับการรับรองมาตรฐานดานสุขลักษณะการดูแลรักษา 
สัตวน้ำหลังการจับและการขนสง หรือมีการขึ้นทะเบียนผูซื้อกับ 

กรมประมง 
7.4 จับกุงอยางยึดหลักสุขอนามัย หรือมีพื้นที่คัดแยกที่ถูกสุขอนามัย 

 

 



 

 

 

 







   

8. แรงงานและสวัสดิการ คำนึงถึงกฎหมาย และการปฏิบัติใหลูกจางหรือ
พนักงานหรือคนงานมีความมั่นใจในความมั่นคงในงาน และปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

8.1 จางแรงงานถูกตองตามกฎหมาย 

8.2 จายคาจางแรงงานถูกตองตามกฎหมาย 

8.3 จัดสวัสดิการแกผูใชแรงงานอยางเหมาะสม 

8.4 จัดเตรียมอุปกรณการทำงานเพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

8.5 มีการอบรมคนงานเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 

 

 




  

 

 

 

 





  

9. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อขจัดหรือลดความขัดแยงกับ
ชุมชน สรางประโยชนแกสาธารณะ กอความสามัคคีกับชุมชน และเปนแนวทาง
การแลกเปล่ียนความรูประสบการณกับกลุม ชมรม และสมาคม 

9.1 ฟารมตองไมกีดขวางทางสัญจรดั้งเดิมกอนตั้งฟารม และ/หรือการดำรง
ชีวิต หรือกิจกรรมของคนในทองถ่ิน 

9.2 ความรวมมือกับชุมชนในกิจกรรมที่เปนสวนรวมของทองถิ่น 

9.3 เขาเปนสมาชิกและเขารวมกิจกรรมกลุม ชมรม และ/หรือสมาคม ผูเล้ียงกุง 
หรือที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 

9.4 เขารับการฝกอบรมทางวิชาการที่เก่ียวของกับการเลี้ยงกุง และ/หรือ 

ปจจัยการผลิต โดยเฉพาะการอบรมระบบการเล้ียงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

ไมสงผลกระทบตอสังคม และการเล้ียงท่ีใหความสำคัญตอความปลอดภัย 

เปนตน 

 

 

 



  

 

 

 

 






  

10. การบันทึกขอมูล เพ่ือการตรวจสอบยอนกลับ 

10.1  มีเอกสารกำกับการซ้ือลูกพันธุและจำหนายสัตวน้ำใหตรวจสอบได 
10.2  มีบันทึกขอมูลการใชยาสัตว สารเคมี วัตถุอันตราย 

10.3  มีบันทึกขอมูลที่จำเปนใหตรวจสอบได เชน บันทึกผลวิเคราะหน้ำ, 
อาหารและการใหอาหาร, การตรวจสุขภาพลูกกุงและกุงที่เลี้ยง ฯลฯ 
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รายการฝกอบรม/สัมมนา เขารวมกิจกรรมดานสงเสริมความรูตางๆ 
ของบุคลากรในฟารม 

วันที่เริ่ม- 
สิ้นสุด ชื่อหลักสูตร 

ผูจัดการฝกอบรม 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (*) หมายเหตุ 

ฟารม องคกรอ่ืน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

* การระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 1. กรณีเปนการฝกอบรมหรือใหความรูแกบุคลากรในฟารม ใหระบุจำนวนและกลุมที่รับการฝกอบรม เชน คนงาน ธุรการ เปนตน 

 2. กรณีเขารับการฝกอบรม/สัมมนา/กิจกรรมการเสริมสรางความรู ซึ่งจัดโดยองคกร/หนวยงานอื่นๆ ใหระบุขอมูลหนวยงานที่จัด 

การฝกอบรมบุคลากร เปนสวนสำคัญของการพัฒนาความรู และประสบการณของบุคลากรในทุกระดับของฟารม การเขารวมสัมมนา
และแลกเปล่ียนความรูกับบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีประกอบการในสาขาอาชีพเดียวกันจึงเปนประโยชนตอการบริหาร-จัดการงานของฟารม 

และการบริหารงานบุคคลของฟารม รวมถึงเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรผูปฏิบัติงานในฟารมมีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ  

ขอแนะนำการจัดทำบันทึกขอมูลการฝกอบรม 
1. บันทึกเกี่ยวกับการฝกอบรมควรจัดทำเมื่อไดรับ/จัดใหมีอบรมทันที เพื่อใหบันทึกครบถวนและเปนปจจุบัน 

2. หลักฐานเก่ียวกับการฝกอบรม ไดแก รายช่ือผูรบัการฝกอบรม ใบประกาศนียบตัร หรือเอกสารท่ีไดรบัจากการเขารวมการฝกอบรม/สมัมนา  
 ควรจัดเกบ็ไวดวยกันเพือ่ความสะดวกในการสืบคน โดยสามารถจัดเกบ็เรยีงตามลำดบัตวัอกัษร และวนัทีเ่ขารวม หรอืวนัทีจ่ดัใหมกีารฝกอบรม 
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ขอกำหนดตามมาตรฐาน 
GAP มกษ.7401-2552 

วันที่เริ่ม- 
สิ้นสุด ชื่อหลักสูตร 

ผูจัดการฝกอบรม 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (*) หมายเหตุ 

ฟารม องคกรอ่ืน 
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แผนการผลิตของฟารม 
บอ รอบการผลิต/ปการผลิต ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



19
ขอกำหนดตามมาตรฐาน 
GAP มกษ.7401-2552 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



เบอรโทรศัพทสำคัญ สำหรับติดตอในกิจกรรมของฟารม 
                     
ชื่อหนวยงาน/องคกร/รานคา/สถานท่ี 
หนวยงานกรมประมง 
.......................................................................... 

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

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

ตัวแทนจำหนายอาหาร 
.......................................................................... 

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

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

หนวยงานอื่นๆ  

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

หมายเลข 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 


