แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของเกษตรกรด้านการถ่ายโอนภาระกิจการตรวจการรับรองฟาร์ม
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแบบสอบถามมีดังนี้
กรมประมงมีแผนที่จะดำเนินกำรถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพมำตรฐำนให้
ภำคเอกชนหรื อภำคส่ ว นอื่น รั บ ไปดำเนิ น กำรเพื่อให้ เป็นไปตำมกฎหมำย และมติคณะรั ฐ มนตรี โดยจะกำหนด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขอรับรองกำรได้มำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ มกษ.GAP/CoC ที่กรมประมงรับผิดชอบดำเนินกำร
เพื่อมิให้กำรดำเนินกำรดัง กล่ำวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ใช้บริกำรของประมง กรมประมงจึง
จัดทำแบบสอบถำมจำกผู้ที่มีส่ วนได้ ส่ วนเสียเพื่อรับฟังควำมคิดเห็ น นำไปใช้ในกำรกำหนดแนวทำงกำรประกำศ
ค่ำใช้จ่ำย ในกำรให้บริกำรรับรองมำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไป
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการ
คาชี้แจง กรุณำทำเครื่องหมำย √ ลงในช่อง  ในข้อที่ท่ำนเลือกและกรอกข้ อควำมในช่องว่ำงตำมควำมคิดเห็น
ของ ท่ำนและตำมควำมเป็นจริง
๑. ระดับกำรศึกษำที่สำเร็จขั้นสูงสุด
 ต่ำกว่ำปริญญำตรี  ปริญญำตรี  สูงกว่ำปริญญำตรี
๒. รำยได้ของฟำร์มโดยเฉลี่ยต่อปี
 ต่ำกว่ำ 50,000 บำท

 50,000 - 100,000 บำท

 มำกกว่ำ 100,000 บำท

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานฟาร์ม
3. ที่ตั้งฟำร์ม ตำบล/แขวง_______________อำเภอ/เขต __________________จังหวัด____________________
4. สิทธิกำรครอบครองที่ดินสำหรับพื้นที่ฟำร์ม
 พื้นที่ตนเอง
 พื้นทีเ่ ช่ำ  พื้นทีต่ นเองรวมกับพืน้ ที่เช่ำ
5. ชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยง
 ปลำนิล  กุ้งทะเล  ปลำหรือสัตว์น้ำอื่นๆ (ระบุ)..................................................
6. รูปแบบกำรเลี้ยง
 บ่อดิน  กระชัง  โรงเพำะฟัก  อื่นๆ (ระบุ).........................
7. ขนำดฟำร์ม
เลี้ยงในบ่อดิน  30 ไร่ หรือน้อยกว่ำ (S)
 มำกกว่ำ 30 – 80 ไร่ (M)
 มำกกว่ำ 80 – 150 ไร่(L)  มำกกว่ำ 150 ไร่ (XL)
เลี้ยงในกระชัง  น้อยกว่ำ 10 กระชัง (S)
โรงเพำะฟัก

 5 ไร่หรือน้อยกว่ำ (S)

 ตั้งแต่ 10 กระชังขึ้นไป ,(L)
 มำกกว่ำ 5 ไร่ ,(L)

8. มำตรฐำนที่ได้รับจำกกรมประมง
 จีเอพี (GAP)  ซีโอซี (CoC)  GAP มกษ.  เกษตรอินทรีย์  อื่นๆ (ระบุ)..............
9 กำรจ้ำงแรงงำนภำยในฟำร์มหรือไม่
 ไม่มี  มี จำนวน___________ คน

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการรับบริการด้านการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
10. ประเภทกำรรับรอง_________________________________________________________________
11. ในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำท่ำนใช้บริกำรหน่วยรับรองของกรมประมงด้ำนใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 ใบรับรองฟำร์ม
เป็นจำนวน__________ ครั้ง
 วิเครำะห์น้ำ
เป็นจำนวน__________ ครั้ง
 วิเครำะห์โรค
เป็นจำนวน__________ ครั้ง
 อื่นๆ (ระบุ)............... .เป็นจำนวน__________ ครัง้
12. ท่ำนเคยใช้บริกำรตรวจรับรองจำกหน่วยงำนอื่นนอกเหนือจำกกรมประมงหรือไม่
 ไม่เคย
 เคย จำกหน่วยงำน ___________________________________________________________
เหตุผลกำรใช้บริกำร ___________________________________________________________
13. ท่ำนทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรคิดค่ำบริกำรตรวจรับรองฟำร์มหรือไม่
 ไม่ทรำบ
 ทรำบ จำกช่องทำงใด
______________________________________________________________
14 ท่ำนทรำบนโยบำยกำรถ่ำยโอนภำรกิจของภำครัฐหรือไม่
 ไม่ทรำบ
 ทรำบ จำกช่องทำงใด
______________________________________________________________
ส่วนที่ ๔ ประเด็นการเก็บค่าบริการการตรวจรับรองฟาร์มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ตารางที่ ๑)
15. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับค่ำบริกำรกำรตรวจรับรองฟำร์ม ตำมที่กำหนดในตำรำง
 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง  ไม่เห็นด้วย  เห็นด้วย.  เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง.
16. หำกกรมประมงดำเนินกำรเก็บค่ำบริกำรตรวจประเมินรับรองมำตรฐำนฟำร์ม ควรทำในลักษณะใด
 เริ่มดำเนินเก็บตำมตำรำงที่แนบ เมื่อมีกำรประกำศใช้
 เก็บแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยคิดเงินเพียง ร้อยละ 50 เมื่อมำใช้บริกำรในครั้งแรก และเก็บเต็มจำนวน
ในกำรใช้บริกำรครั้งต่อไป
17 ท่ำนเคยใช้บริกำรตรวจรับรองที่มีกำรคิดค่ำบริกำรหรือไม่ จำกหน่วยงำนใด
 ไม่เคย
 เคย จำกหน่วยงำน________________________________________________________
18 ในอนำคต เมื่อมีกำรเก็บค่ำบริกำรตรวจประเมินรับรองมำตรฐำนฟำร์ม จำกกรมประมง ท่ำนคำดว่ำจะเลือกใช้
บริกำรจำกหน่วยงำนรัฐหรือหน่วยงำนอื่นใดต่อไปนี้
 หน่วยบริกำรกรมประมง
 หน่วยบริกำรภำครัฐอื่นๆ ในพื้นที่
 บริษัทเอกชนที่รัฐให้กำรรับรอง
 อื่นๆ ระบุ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
กรมประมง ขอขอบคุณสำหรับควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม

อัตราค่าบริการการให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้า
ขนาดฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้า

จีเอพี มกษ.

มกษ. 9000

CoC, จีเอพี กรมประมง

บ่อ S (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ไร่)
บ่อ M (มากกว่า 30-80 ไร่)
บ่อ L (มากกว่า 80 ไร่)

7,000 บ.
10,000 บ.
13,000 บ.

10,000 บ.
15,000 บ.
15,000 บ.

6,000 บ.
9,000 บ.
12,000 บ.

กระชัง S (น้อยกว่า 10 กระชัง)
(น้อยกว่า 300 ตร.ม.)

7,000 บ.

7,000 บ.

กระชัง L (10 กระชังขึ้นไป)
(300 ตร.ม. ขึ้นไป)

9,000 บ.

9,000 บ.

ขนาดฟาร์มเพาะอนุบาลสัตว์น้า
บ่อ S (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ไร่)
บ่อ L (มากกว่า 5 ไร่)

จีเอพี มกษ.

มกษ. 7432

CoC, จีเอพี กรมประมง

9,000 บ.
9,000 บ.

25,000 บ.
30,000 บ.

7,000 บ.
9,000 บ.

หมำยเหตุ : อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวมกำรตรวจติดตำมระหว่ำงกำรได้รับกำรรับรอง

