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ภาพถายของสถานกักกัน 
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เอกสารฉบับน้ี เปนเอกสารคูมือการปฏิบัติงานประจําสถานกักกันสัตวนํ้าของผูประกอบการนําเขาสัตวนํ้าที่

อธิบายวิธี การปฏิบัติงานในการกักกัน รวมถึงวิธีการจัดการและควบคุมโรคสัตวนํ้านําเขา โดยจัดหมวดหมู ตาม

มาตรฐานสถานกักกันสัตวนํ้า เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจในระหวางการตรวจรับรองสถานกักกันสัตวนํ้า 

 

1. ขอมูลท่ัวไปของสถานกักกันสัตวนํ้า 

 

1.1  ชื่อสถานกักกัน            

1.2  ชื่อเจาของสถานกักกัน           

 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน    ที่อยูเลขที่  หมูที่   

 ตรอก /ซอย    ถนน    ตําบล/แขวง    

 อําเภอ /เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย    

 โทรศัพท    โทรสาร    e-mail      

1.3 สถานที่ต้ังสถานกักกัน เลขที่     หมูที่      

 ตรอก /ซอย    ถนน    ตําบล/แขวง    

 อําเภอ /เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย    

 โทรศัพท    โทรสาร    e-mail       

1.4 เร่ิมดําเนินการป พ.ศ.       เปน  (   )  พื้นที่สวนตัว   (   )  เชาดําเนินการ  ป 

1.5 พื้นที่สถานกักกันในปจจุบันทั้งสิ้น   ตารางเมตร 

1.6  บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ     ที่อยูเลขที่ หมูที่   

 ตรอก /ซอย    ถนน    ตําบล/แขวง    

 อําเภอ /เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย    

 โทรศัพท    โทรสาร    e-mail      

1.7  ชนิดของสัตวนํ้าที่จะกักกัน         เพื่อการ  

   (   )  นําเขาราชอาณาจักร  

    (   )  สงออกนอกราชอาณาจักร  

   (   )  นําผานราชอาณาจักร  
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2. ลักษณะของสถานกักกันสัตวนํ้า 

 

2.1 สถานกักกันสัตวนํ้า ประกอบดวยหองกักกัน จํานวน    หองกัก โดยหองกักกันสัตวนํ้าไดแยกออก

จากระบบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าสวนอ่ืนอยางชัดเจน ซึ่งแสดงดังแผนผังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังฟารมโดยระบุตําแหนงของสถานกักกันใหชัดเจน 
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2.2 โครงสรางของหองกักกันสัตวนํ้า  ทําจากวัสดุ        

              

              

               

ซึ่งปองกันการกระเด็น การร่ัวซึม และการไหลของนํ้าไปสูพื้นที่นอกบริเวณหองกักกัน และสามารถปองกันสัตว

พาหะของโรคไมใหผานเขาออกได ซึ่งแสดงดังภาพตอไปน้ี 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

แสดงภาพโครงสรางของสถานกักกัน 
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2.3  บอกักกันสัตวนํ้า ประกอบดวย 
 

ชนิดบอ ปริมาตรบอ (ตัน) จํานวน (บอ) 

   

   

   

   

   

   
 

ซึ่งบอกักกันทั้งหมดมีปริมาตร รวม    ตัน และมีแผนผังภายในหองกักกัน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังภายในหองกักกัน 
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3. ระบบปองกันเชื้อโรคท่ีอาจติดมากับบุคคลท่ีผานเขา – ออก สถานกักกันสัตวนํ้า 

 

3.1 สถานกักกันสัตวนํ้า มีทางเขา – ออก ทางเดียว บริเวณทางเขา – ออก มีอางลางมือ และ อางย่ําเทาเพื่อฆาเชื้อ

กอนและหลัง เขา- ออก สถานกักกัน สารเคมีที่ใชฆาเชื้อในอางย่ําเทาที่สถานกักกันใชอยูคือ   

     ซึ่งมีกําหนดเปลี่ยนนํ้ายาฆาเชื้อน้ีทุกๆ   วัน หลังจากเปลี่ยนนํ้ายาฆาเชื้อใน

อางย่ําเทาแลวเจาหนาที่ตองจดบันทึกในแบบบันทึกการใชระบบฆาเชื้อในภาชนะสําหรับย่ําเทาใหเรียบรอย โดย

อางย่ําเทาและอางลางมือจะมีทอตอไปยังบอฆาเชื้อในนํ้าทิ้งทั้งหมด 

3.2  สถานกักกันไดจัดใหมีรองเทาบูทยางสําหรับเปลี่ยนและใหใชเฉพาะภายในสถานกักกันเทาน้ัน  

 

4. ระบบฆาเชื้อในนํ้าท้ิง 

 

4.1 สถานกักกันมีบอสําหรับฆาเชื้อในนํ้าทิ้งสําหรับสถานกักกันโดยเฉพาะ ซึ่งรองรับนํ้าทิ้งจากทุกกิจกรรมของ

สถานกักกันไมวาจะเปนบอกักกัน อางลางมือ และอางย่ําเทา บอฆาเชื้อในนํ้าทิ้งน้ีมีปริมาตร  ตัน ซึ่งคิด

เปนปริมาตรรอยละ   ของบอกักกัน สถานกักกันมีวิธีการฆาเชื้อในนํ้าทิ้งโดย   

              

              

               

 

5. สุขลักษณะของสถานกักกันสัตวนํ้า 

 

5.1  สถานกักกันมีระบบปองกันการหลุดรอดของสัตวนํ้าออกสูภายนอกสถานกักกันโดย    
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5.2 บอกักกันมีการทําหมายเลขประจําบอที่ชัดเจนและถาวรทุกบอ และมีอัตราการปลอยปลาในบอกักกันไมเกิน

อัตราที่กําหนด ดังน้ี  

ความยาวปลา (ซม.) จํานวนปลาสูงสุด (ตัว/ลบ.ม.) 

≤ 10 400 - 600 

> 10-15 250 

> 15-25 150 

> 25-35 50 

> 35-45 20 

> 45-55 12 

> 55-65 8 

> 65-75 4 

> 75 3 

 

5.3 อุปกรณตางๆ ที่ใชในสถานกักกันจะตองใชสําหรับสถานกักกันเทาน้ันและตองทําความสะอาดทุกคร้ังหลัง

การใชงาน โดย            

              

               

5.4  สถานกักกันมีวิธีกําจัดขยะหรือสิ่งที่ไมตองการในสถานกักกันโดยวิธี      

              

               

 

6. ระบบนํ้าใชและระบบใหอากาศ 

 

6.1 สถานกักกันมีบอพักนํ้าใชขนาด           

สามารถจุนํ้าได    ตัน จํานวน   บอ คิดเปนรอยละ    

ของปริมาตรบอกักกัน สถานกักกันมีวิธีการเตรียมนํ้าใชโดย       
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6.2 สถานกักกันมีระบบใหอากาศในนํ้าที่ใชในสถานกักกันดังน้ี       

              

              

               

 

7. อาหาร ยา และสารเคมี  

 

7.1 สถานกักกันใชอาหาร  (อาหารสําเร็จรูป)   ในการเลี้ยงปลา โดยจะใหอาหาร

ปลาวันละ  มื้อ และมีวิธีการเก็บรักษาโดย       

              

               

7.2  ยาและสารเคมีที่ใชในสถานกักกันสัตวนํ้า ไดแก       

               

โดยมีวิธีการใชยาหรือสารเคมีดังน้ี         

              

              

               

และมีวิธีการเก็บรักษาดังน้ี          

              

              

               

 

8. บุคลากรสําหรับดูแลสัตวนํ้าระหวางกักกัน 

 

8.1 สถานกักกันมีบุคลากรสําหรับดูแลสัตวนํ้าระหวางกักกันโดยเฉพาะ จํานวน  คน ไดแก 

              

              

               

 



 

คูมือการปฏิบัติงานประจําสถานกักกันสัตวน้ํา 

 

หนา 9 - 10 -       

 

 

9. ขอปฏิบัติในระหวางการกักกันสัตวนํ้า 

 

 สถานกักกันของขาพเจามีขอปฏิบัติสําหรับสถานกักกัน ดังน้ี 

9.1 ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาไปในสถานกักกันในระหวางการกักกันสัตวนํ้า โดยสถานกักกันมีปายหาม

เขาติดอยูดานหนาทางเขาของสถานกักกัน 

9.2 หามเคลื่อนยายสัตวนํ้าออกจากบริเวณกักกันในระหวางการกักกัน โดยเด็ดขาด  

9.3  หลังจากไดรับหนังสืออนุญาตใหปลอยกักกันจากกรมประมง แลว ตองดําเนินการฆาเชื้อโรคและทําความ

สะอาดระบบกักกันทั้งหมดโดยวิธี         

              

               

กอนที่จะนําสัตวนํ้าชุดใหมเขากักกัน 

9.4  เมื่อพบ สัตวนํ้าที่กักกันปวยหรือมีอาการผิดปกติ ตองแจงใหกรมประมงทราบทันททีางชองทางตอไปน้ี 

               

และทําการควบคุมโรคตามคําแนะนําของกรมประมง อยางเครงครัด  

9.5  เมื่อมี สัตวนํ้าตายในขณะกักกันตองเก็บรักษาโดยวิธี       

              

              

               

เพื่อใหเจาหนาที่ไดทําการตรวจสอบโรค และตรวจนับจํานวนสัตวนํ้า ภายในสถานกักกันสัตวนํ้า  

10. เอกสารบันทึกการปฏิบัติงาน และประวัติสัตวนํ้าระหวางการกักกันและหลังการกักกัน 

สถานกักกันของขาพเจาไดจัดทําบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานระหวางการกักกันปลานําเขา เพื่อให

เปนไปตามมาตรฐานสถานกักกันสัตวนํ้านําเขาของกรมประมง และสามารถควบคุมการทํากิจกรรมตางๆ ของ

สถานกักกันระหวางกักกันสัตวนํ้าเพื่อปองกันและควบคุมการระบาดของเชื้อโรค ดังน้ี 

10.1  มีคูมือการปฏิบัติงานประจําสถานกักกันสัตวนํ้าที่มีเน้ือหาครอบคลุมขอกําหนดของการกักกันสัตวนํ้า และมี

แผนผังแสดงพื้นที่ใชสอยของสถานกักกันอยางชัดเจน 

10.2 กรณีใชนํ้าจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากนํ้าประปาหรือนํ้าบาดาล ตองมีการบันทึกขอมูลการใชและการทํา

ความสะอาดระบบเตรียมนํ้าทุกคร้ัง (ถามี) 

10.3 มีการบันทึกขอมูลการใชระบบฆาเชื้อในนํ้าทิ้งอยางครบถวนและสม่ําเสมอ 
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10.4 มีการบันทึกขอมูลการเตรียม การเติม หรือการเปลี่ยนถายนํ้ายาฆาเชื้อในอางนํ้ายาสําหรับบุคคลเดินผานกอน

เขา – ออกสถานกักกันสัตวนํ้าอยางสม่ําเสมอ 

10.5 มีการบันทึกการเขา- ออกสถานกักกันสัตวนํ้าของทั้งบุคลากรผูดูแลสัตวนํ้าและเจาหนาที่ของกรมประมง 

10.6 มีการบันทึกสุขภาพ  อาการปวย การตาย และการบําบัดรักษาสัตวนํ้าที่กักกันอยางสม่ําเสมอ 

10.7 มีการบันทึกขอมูลที่สามารถตรวจสอบยอนกลับไดเกี่ยวกับชนิด จํานวน แหลงที่มาของสัตวนํ้าที่ถูกสั่ง

กักกัน และการเคลื่อนยายสัตวนํ้าภายในสถานกักกัน 

10.8 มีการบันทึกการเคลื่อนยายสัตวนํ้าหลังจากถอนการกักกันอยางสม่ําเสมอ 

10.9 มีการจัดเก็บเอกสารที่ออกใหโดยกรมประมง รวมทั้งบันทึกการปฏิบัติงานตางๆ อยางเปนระเบียบ เพื่อให

เจาหนาที่ตรวจสอบยอนกลับไดไมนอยกวา 2 ป 

 โดยบันทึกตางๆ เหลาน้ีสถานกักกันมีวิธีจัดเก็บโดย  (อาจจะเก็บแยกเปนแฟมของแตละกิจกรรม 

หรือเก็บแยกเปนของแตละชุดที่นําเขา         

               

และเก็บไวที่             

โดยเก็บไวเปนระยะเวลา   ป เพื่อใหเจาหนาที่จากกรมประมงสามารถตรวจสอบยอนกลับได 

 

          

 

 

วันทีจั่ดทําคูมือ     

ชื่อผูจัดทํา     

 

ลายมือชื่อเจาของสถานกักกัน      

 

                        (                               ) 

 


	ข้อมูลทั่วไปของสถานกักกันสัตว์น้ำ

