
มาตรฐานด้วยสุขอนามยั

ท่าเทยีบเรือประมง สะพานปลา กจิการแพปลา

หรือตลาดกลางซ้ือขายสัตว์นํา้

โดย

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 



อ้างองิ 
พระราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตรา ๙๘ ให้เป็นหน้าทีข่องกรมประมงในการจดัทาํมาตรฐานด้านสุขอนามัยใน

การจบั  การดูแลรักษาสัตว์นํา้  การแปรรูปสัตว์นํา้  การเกบ็รักษา  การขนส่งหรือ

ขนถ่ายสัตว์นํา้และผลติภณัฑ์สัตว์นํา้  

มาตรา ๙๙ กาํหนดให้ผู้ประกอบกจิการการทีต้่องปฏิบตัติามมาตรฐานตาม

ในกรณทีีไ่ม่ปฏิบัตใิห้ถูกต้องตามมาตรฐาน  ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอาํนาจส่ังให้ผู้

ประกอบกจิการการประมง หรือผู้ผลติผลติภณัฑ์สัตว์นํา้แก้ไขให้ถูกต้อง  หรือหยุด

ดาํเนินการเป็นเวลาตามทีก่าํหนดตามทีเ่ห็นสมควรได้ 



อ้างองิ 

ประกาศกรมประมง

เร่ือง มาตรฐานด้านสุขอนามยัของท่าเทยีบเรือประมง สะพานปลา กจิการแพ

ปลาหรือตลาดกลางซ้ือขาย สัตว์นํา้ และหลกัเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพเิศษ ๑๐๗ วนัที่

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(www.fisheries.go.th/law/images/proclamation/12.5.59/dof98.pdf)

บังคบัใช้ตั้งแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป



นิยาม

“ท่าเทยีบเรือประมง” หมายความวา่ สถานท่ีซ่ึงจดัข้ึนสาํหรับใชจ้อดหรือเทียบ

เรือประมง เพื่อขนถ่ายสตัวน์้าํ หรือใชใ้นการนาํสตัวน์้าํหรือผลิตภณัฑส์ตัวน์้าํข้ึนจาก

เรือประมง 

“สะพานปลา” หมายความวา่ สะพานปลาตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัระเบียบกิจการแพ

ปลา 

“กจิการแพปลา” หมายความวา่ กิจการแพปลาตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัระเบียบ

กิจการแพปลา และใหห้มายความรวมถึงผูป้ระกอบกิจกรรมคดัแยก ซ้ือขายสตัวน์้าํใน

ลกัษณะขายส่งดว้ยวิธีประมูล หรือต่อรองราคา โดยอาจมีการดาํเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น การเกบ็รักษา หรือการขนส่งสตัวน์้าํดว้ยกไ็ด ้

“ตลาดกลางซ้ือขายสัตว์นํ้า” หมายความวา่ สถานท่ีท่ีจดัใหมี้การซ้ือขายสินคา้สตัวน์้าํ

เป็นหลกั ในลกัษณะขายส่งดว้ยวิธีประมูลหรือต่อรองราคา



การย่ืนขอการรับรอง

คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนคาํขอ

1. เป็นเจ้าของสถานประกอบการ หรือผู้รับมอบอาํนาจ

2. กรณเีคยถูกเพกิถอนหนังสือรับรองจะย่ืนคาํขอหนังสือรับรองได้อกี

เม่ือได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่า

เทยีบเรือประมงสะพานปลา กจิการแพปลา หรือตลาดกลางซ้ือขาย

สัตว์นํา้



กรณเีป็นบุคคลธรรมดา ให้ย่ืนคาํขอพร้อมกบัแนบเอกสาร

หลกัฐาน ดงัต่อไปนี้

(๑) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน

(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน

(3) กรณมีอบอาํนาจให้ผู้อ่ืนมาย่ืนคาํขอหรือดาํเนินการแทนให้

แนบหนังสือมอบอาํนาจมาพร้อมกบัคาํขอ และสําเนาบัตร

ประจําตวัประชาชนของผู้มอบอาํนาจและผู้รับมอบอาํนาจ

(4) แผนทีแ่สดงทีต่ั้งของสถานประกอบการ



กรณเีป็นนิตบุิคคล

(๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงมอีายุ

ไม่เกนิ ๙๐ วนั นับแต่วนัทีอ่อกหนังสือรับรอง

(๒) สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จดัการผู้

มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทั หรือของหุ้นส่วนผู้จดัการ หรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติ

บุคคลน้ัน แล้วแต่กรณี

(๓) กรณมีอบอาํนาจให้ผู้อ่ืนมาย่ืนคาํขอหรือดาํเนินการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อาํนาจมาพร้อมกบัคาํขอ และสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนของผู้มอบอาํนาจและ

ผู้รับมอบอาํนาจ

(๔) แผนทีแ่สดงทีต่ั้งของสถานประกอบการ



ศูนยวิจัยและตรวจสอบคณุภาพสนิคาประมง 

สุราษฎรธาน ีชมุพร ระนอง พงังา กระบี่ ภเูกต็ สรุาษฎรธ์านี และ

นครศรธีรรมราช

ศูนยวิจัยและตรวจสอบคณุภาพสนิคาประมง สงขลา พทัลงุ สงขลา 

ตรงั สตูล ปตัตานี ยะลา และนราธิวาส 

ศูนยวิจัยและตรวจสอบคณุภาพสนิคาประมง สมุทรสาคร สมทุรสงคราม 

สมทุรสาคร นครปฐม ราชบรุ ีเพชรบรุ ีกาญจนบรุ ีและ

ประจวบครีขีนัธ ์

กองตรวจสอบคณุภาพสนิคาประมง กรมประมง      

สถานที่ยื่นคําขอ



หากไม่ถูกต้องและครบถ้วนแจ้ง

ภายใน 2 วนัทาํการ ให้ย่ืนใหม่
ภายใน 2 วันทําการ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

แจงแกไขภายใน 5 วันทําการ

รับหนังสือรับรอง อายุรับรอง 2 ป

เขาตรวจประเมินอยางนอยปละ ๑ ครั้ง



เง่ือนไขของการรับรองสุขอนามัย

1. หนงัสือรับรองสุขอนามยัมีอายุ 2 ปี 

2. จะไดรั้บการตรวจประเมินอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สถาน

ประกอบการยงัคงรักษาไวซ่ึ้งมาตรฐานสุขอนามยั 

3. หากตรวจพบวา่มิไดป้ฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานดา้นสุขอนามยั กปม.จะมี

หนงัสือแจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

4. หากไม่ปรับปรุงแกไ้ขหรือปรับปรุงไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด

กปม. อาจจาํเป็นสัง่พกัใช้หนังสือรับรองไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

5. ในกรณีเคยถูกพกัใชห้นงัสือรับรอง และยงัตรวจพบวา่มิไดป้ฏิบติัตาม

เกณฑม์าตรฐานดา้นสุขอนามยั กปม.อาจสัง่เพกิถอนหนังสือรับรอง 



มาตรฐานด้านสุขอนามยัท่าเทยีบเรือประมง สะพานปลา 

กจิการแพปลาหรือตลาดกลางซ้ือขายสัตว์นํา้

1. โครงสร้างสถานประกอบการ

2. วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือของสถาน
ประกอบการ 

3. บุคลากรของสถานประกอบการ 

4. การดูแลรักษาสัตว์นํา้ การเกบ็รักษา 
และการขนถ่ายสัตว์นํา้ 

5 นํา้ใช้

7. ห้องสุขา

8. สารเคมี

9. การทาํความสะอาด 

10. การกาํจดัขยะและของเสีย

11. การป้องกนัและกาํจดัสัตว์และ
แมลง 

6 นํา้แขง็



ข้อที ่1 สถานทีแ่ละโครงสร้าง

1.1 บริเวณโดยรอบสะอาด ไม่มีการสะสมส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้และไม่มีกองขยะ

หรือส่ิงปฏิกลูท่ีอาจเป็นแหล่งท่ีอยูแ่ละเพาะพนัธ์ุของหนู แมลง และสตัวอ่ื์นๆ

1.2 บริเวณคดัแยก จดัเกบ็ และหรือจดัจาํหน่าย ถูกสุขลกัษณะ มีหลงัคาท่ีสามารถ

กนัแดดและฝน และเป็นสดัส่วนแยกจากท่ีพกัและร้านอาหารอยา่งเหมาะสม

1.3 พ้ืนตอ้งทาํจากวสัดุท่ีแขง็แรง มีสภาพดี  ลา้งทาํความสะอาดไดง่้าย สามารถ

ระบายนํ้าไดดี้ ไม่มีนํ้ าขงั

1.4 มีท่ีเกบ็หรือกาํจดัขยะแยกเป็นสดัส่วนและถูกสุขลกัษณะ



ข้อที ่1 โครงสร้าง (ต่อ)

1.5 มีอ่างลา้งมือและสบู่เหลวในบริเวณท่ีสะดวกต่อการใชง้าน อยูใ่นสภาพดี 

สะอาด มีจาํนวนเพียงพอ ก๊อกนํ้าเป็นชนิดไม่ใชมื้อสมัผสั

1.6 การระบายนํ้าเสียท่ีมาจากการลา้งและบรรจุสตัวน์ํ้ า ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดการ

ปนเป้ือนไปยงัสตัวน์ํ้ า

1.7 มีแสงสวา่งเพียงพอในบริเวณทาํงาน  มีฝาครอบหลอดไฟท่ีสภาพดี และ

สะอาด ในบริเวณท่ีมีกิจกรรมคดัแยก จดัเกบ็ และจาํหน่าย เพ่ือป้องกนัการ

ตกปลอมปนของเศษแกว้



ข้อที ่2 วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

2.1 วสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือทุกชนิดตอ้งออกแบบใหเ้หมาะสมกบัการ

ใชง้าน อยูใ่นสภาพดีและสะอาด ทาํดว้ยวสัดุท่ีมีผวิเรียบ มีสีท่ีสามารถ

สงัเกตความสะอาดไดง่้าย ไม่มีรอยแตก ไม่ดูดซบันํ้า ไม่เป็นสนิม และ

สะดวกในการรักษาความสะอาด

2.2 วสัดุ  อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีลา้งทาํความสะอาดแลว้ตอ้งมีท่ีเกบ็ท่ี

เหมาะสม ไม่ทาํใหเ้กิดการปนเป้ือน 



ข้อที ่3 บุคลากร

3.1 มีสุขภาพดี ไม่มีอาการของโรคติดต่อร้ายแรง และโรคทางเดินอาหาร และ

ไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเช้ือ หรือแผลอ่ืนๆ ท่ีทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนไปยงั

สตัวน์ํ้ า นอกจากจะมีการป้องกนัท่ีเหมาะสม เช่น ปิดแผลดว้ยแผน่พลา

สเตอร์ และสวมถุงมืออีกชั้น

3.2 ปฏิบติังานอยา่งถูกสุขลกัษณะ ไม่ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนกบัสตัวน์ํ้ า ***

3.3 ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนปฏิบติังานทุกคร้ัง รวมทั้งในระหวา่งการปฏิบติังาน

ตามความเหมาะสม และ ทุกคร้ังหลงัใชห้อ้งสุขา



ข้อที ่3 บุคลากร (ต่อ)

3.4 เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และรองเทา้กนันํ้ าท่ีใส่ทาํงานตอ้งสะอาด 

และเหมาะสม ไม่ใส่เคร่ืองประดบั ถา้สวมถุงมือ ถุงมือตอ้งอยูใ่น

สภาพดีและสะอาด

3.5 ไดรั้บการอบรมเร่ืองสุขลกัษณะท่ีควรปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ อยา่ง

นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง



ข้อที ่4 การดูแลรักษาสัตว์นํา้ การเกบ็รักษา และการขนถ่ายสัตว์นํา้

4.1 มีการตรวจสอบคุณภาพสตัวน์ํ้ าทางประสาทสมัผสัทุกลาํเรือ พร้อมจดัเกบ็บนัทึก

ไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ปี

4.2 เกบ็รักษาสตัวน์ํ้ าอยา่งถูกสุขลกัษณะและรักษาอุณหภูมิสตัวน์ํ้ าใหใ้กลเ้คียง 0 ᵒC 

สาํหรับสตัวน์ํ้ าสด และใกลเ้คียง  -18 ᵒC สาํหรับสตัวน์ํ้ าแช่เยอืกแขง็

4.3 มีการแยกรุ่นตามแหล่งท่ีมาของสตัวน์ํ้ าอยา่งชดัเจน มีบนัทึกรายละเอียดของ

แหล่งท่ีมาของสตัวน์ํ้ า พร้อมเกบ็ไวเ้พ่ือการตรวจสอบ



ข้อที ่4 การดูแลรักษาสัตว์นํ้า การเกบ็รักษา 

และการขนถ่ายสัตว์นํ้า (ต่อ)

4.4 มีการป้องกนัการปนเป้ือนจุลินทรีย์ สารเคมี นํ้ ามนั เขม่าควนั ส่ิง

ปลอมปน 

4.5 ขนถ่ายและคดัแยกสตัวน์ํ้ าอยา่งรวดเร็วและถูกสุขลกัษณะ โดยไม่ทาํ

ใหส้ตัวน์ํ้ าเสียหายและไม่ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือน***



ข้อที ่5 นํา้ใช้

5.1 นํ้ าท่ีสมัผสักบัสตัวน์ํ้ า เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ตอ้งมีปริมาณเพียงพอ 

และสะอาด ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายจากจุลินทรีย์ สารเคมี หรือแพลงค์

ตอนท่ีมีพิษ *** 

5.2 กรณีท่ีมีถงัเกบ็นํ้ าตอ้งทาํจากวสัดุท่ีทาํความสะอาดง่าย ปิดมิดชิด ท่อ

นํ้าตอ้งมีขนาดเหมาะสมและมีการป้องกนัการปนเป้ือนกลบัไปยงั

ระบบนํ้าใช ้รวมทั้งมีการบ่งช้ีแสดงความแตกต่างของประเภทท่อนํ้า



ข้อที ่6 นํา้แขง็ 

6.1 นํ้ าแขง็ท่ีสมัผสักบัสตัวน์ํ้ าตอ้งสะอาด นํ้ าแขง็ท่ีใชแ้ลว้ตอ้งไม่นาํ

กลบัมาใชใ้หม่ *** 

6.2 การผลิต การเกบ็ การขนถ่ายและการนาํมาใชต้อ้งถูกสุขลกัษณะ ไม่

ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือน ***



ข้อที ่7 ห้องสุขา 

7.1 มีจาํนวนเพียงพอกบัจาํนวนคนงาน และแยกเป็นสดัส่วนจากบริเวณ

ปฏิบติังาน

7.2 หอ้งสุขาตอ้งอยูใ่นสภาพดี รักษาความสะอาดอยูเ่สมอ มีกระดาษ

ชาํระและถงัขยะ 

7.3 มีอ่างลา้งมือชนิดไม่ใชมื้อสมัผสัและสบู่เหลว



ข้อที ่8 สารเคมี

นํ้ายาทาํความสะอาด นํ้ ายาฆ่าเช้ือ และสารเคมีท่ีเป็นพิษ ตอ้งเกบ็

แยกเป็นหมวดหมู่ มีฉลากแสดงช่ืออยา่งชดัเจน สถานท่ีเกบ็เป็น

สดัส่วนและถูกสุขลกัษณะ มีการควบคุมการใชอ้ยา่งเหมาะสม



ข้อที ่9 การทาํความสะอาด 

9.1 ทาํความสะอาดอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และบริเวณจาํหน่ายและขนถ่ายอยา่งเหมาะสม

ทั้งวธีิการลา้ง และความถ่ี 

9.2 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํความสะอาด ตอ้งอยูใ่นสภาพดีและสะอาด ไม่ทาํใหเ้กิด

การปนเป้ือนไปยงัอุปกรณ์อ่ืนๆ และมีจาํนวนเพียงพอต่อการใชง้าน รวมทั้งมีท่ีเกบ็

เป็นสดัส่วนและถูกสุขลกัษณะ

9.3 นํ้ ายาลา้งทาํความสะอาดและนํ้ายาฆ่าเช้ือ ตอ้งมีคุณสมบติัเหมาะสมกบั

วตัถุประสงคก์ารใชง้าน

9.4 มีการตรวจติดตามประสิทธิภาพการทาํความสะอาดอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมบนัทึก

ผลการตรวจ



ข้อที ่10 การกาํจัดขยะและของเสีย 

10.1 ตอ้งขนถ่ายขยะและของเสียออกไปจากบริเวณปฏิบติังานอยา่ง

สมํ่าเสมอภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

10.2 ภาชนะใส่ขยะและของเสียตอ้งสะอาด ทาํดว้ยวสัดุท่ีทาํความสะอาด

ง่าย ใชใ้ส่เฉพาะขยะและของเสียเท่านั้น 

10.3 สถานท่ีเกบ็ขยะและของเสียตอ้งสะอาด ถูกสุขลกัษณะ และแยกเป็น

สดัส่วนจากบริเวณปฏิบติังาน หรือเป็นท่ีอยูอ่าศยั หรือแหล่ง

เพาะพนัธ์ุของหนู แมลงและสตัวต่์าง ๆ



ข้อที ่11 การป้องกนัและกาํจัดสัตว์และแมลง 

11.1 มีระบบควบคุม ป้องกนั และกาํจดั หนู แมลง และสตัวอ่ื์น ๆ 

อยา่งมีประสิทธิภาพ *** 

11.2 มีการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ ในกรณีท่ีมีการใชย้ากาํจดั ตอ้งมี

การป้องกนัไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือนไปยงัสตัวน์ํ้ า พ้ืนผวิท่ีสมัผสั

สตัวน์ํ้ า และวสัดุบรรจุภณัฑ์



เกณฑก์ารประเมินผล

1. หากพบขอ้บกพร่องร้ายแรง (***) กรมประมงจะไม่ใหก้ารรับรอง 

2. หากไม่พบขอ้บกพร่องร้ายแรง กรมประมงจะใหก้ารรับรองเม่ือ

- ปีแรก ผลการประเมินภาพรวมผา่น 70 % ข้ึนไป

- ปีท่ีสอง ผลการประเมินภาพรวมผา่น 80 % ข้ึนไป

- ปีท่ีสาม ผลการประเมินภาพรวมผา่น 90 % ข้ึนไป



บันทกึแหล่งทีม่าสัตว์นํา้ 

และผลการสุ่มตรวจคุณภาพสัตว์นํา้ทางประสาทสัมผสั



บันทกึแหล่งทีม่าสัตว์นํา้ 

และผลการสุ่มตรวจคุณภาพสัตว์นํา้ทางประสาทสัมผสั





3 บุคลากรของสถานประกอบการ

3.2 ปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลกัษณะ ไม่ก่อให้เกดิการปนเป้ือนกบัสัตว์นํา้ 

4 การดูแลรักษาสัตว์นํา้ การเกบ็รักษา และการขนถ่ายสัตว์นํา้

4.5 ขนถ่ายและคดัแยกสัตว์นํา้อย่างรวดเร็วและถูกสุขลกัษณะ โดยไม่ทาํให้สัตว์นํา้เสียหายและ

ไม่ก่อให้เกดิการปนเป้ือน

5 นํา้ใช้ 

5.1 นํา้ทีสั่มผสักบัสัตว์นํา้ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ต้องมีปริมาณเพยีงพอ และสะอาด ไม่

ก่อให้เกดิอนัตรายจากจุลนิทรีย์ สารเคมี หรือแพลงค์ตอนทีมี่พษิ 

ข้อบกพร่องขั้นรุนแรง 5 ห้ามพบ ถ้ามีต้องแก้ไขก่อนการรับรอง



ข้อบกพร่องขั้นรุนแรง 11 (ต่อ)

6นํา้แขง็

6.1 นํา้แขง็ทีสั่มผสักบัสัตว์นํา้ต้องสะอาด นํา้แขง็ทีใ่ช้แล้วต้องไม่นํากลบัมาใช้ใหม่

6.2 การผลติ การเกบ็ การขนถ่ายและการนํามาใช้ต้องถูกสุขลกัษณะ ไม่ก่อให้เกดิการ

ปนเป้ือน

11 การป้องกนัและกาํจดัสัตว์และแมลง 

11.1 มีระบบควบคุม ป้องกนั และกาํจดัหนู แมลง และสัตว์อ่ืนๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ



เมื่อไดรับหนังสือรับรองตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
๑ ปฏิบัติตามมาตรฐานดานสุขอนามัย

๒ ยินยอมใหผูตรวจสอบประเมินเขาไปสถานประกอบการ

๓ อํานวยความสะดวกตามสมควรแกผูตรวจสอบ

๔ ใหขอมูลและเอกสารเก่ียวกับเรือประมง ทาเทียบเรือประมง สะพานปลา 

กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซ้ือขายสัตวน้ําที่ไดรับหนังสือรับรอง

๕ ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูตรวจสอบประเมิน

กรณี มิไดปฏิบัติตามเกณฑ
ทําหนังสือแจงเตือนผูนั้นใหปรับปรุงแกไขใหถูกตอง ตามกําหนด กรณีผูไดรับ

หนังสือรับรองไมปรับปรุงแกไข สั่งพักใชหนังสือรับรองเปนระยะเวลาไมนอย

กวา ๓๐ วัน 



เพิกถอนหนังสือรับรองในกรณี 
1.ผูไดรับหนังสือรับรองเคยถูกพักใชหนังสือรับรองมาแลว ๑ ครั้ง และยังตรวจ

พบวามิไดปฏิบตัิตามเกณฑมาตรฐานดานสุขอนามัย

๒ เอกสารหลักฐานซ่ึงผูไดรับหนังสือรับรอง

นํามายื่นเปนเอกสารปลอม
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