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เกณฑการตรวจรับรองสถานกักกันสัตวน้ําเพ่ือการนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร 

 

1. ความเปนสัดสวนของสถานกักกันสัตวน้ํา 
ผานเกณฑ สถานกักกันสัตวน้ําตองแยกจากสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวนอ่ืนอยางชัดเจน 

ไมผานเกณฑ สถานกักกันสัตวน้ําไมแยกจากสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวนอ่ืนอยางชัดเจน  มีบางสวน
เชื่อมตอถึงกันกับระบบการเลี้ยงสัตวน้ําสวนอ่ืน  

 

2. ผนังกั้นรอบสถานกักกันสัตวน้ํา 
ผานเกณฑ ตองมีผนังก้ันรอบพ้ืนท่ีสถานกักกันสัตวน้ํา  สามารถปองกันการกระเด็น การรั่วซึมและการไหล

ของน้ําไปสูพ้ืนท่ีนอกบริเวณหองกักกันและสามารถปองกันสัตวตางๆ เชน สุนัข  แมว  นก ปู 
ฯลฯ ไมใหผานเขา-ออกได 

ไมผานเกณฑ ไมมีผนังก้ันรอบพ้ืนท่ีสถานกักกันสัตวน้ํา หรือมีแตไมสามารถปองกันการกระเด็น รั่วซึมและ
การไหลของน้ําไปสูพ้ืนท่ีนอกบริเวณหองกักกัน หรือไมสามารถปองกันการผานเขา-ออกของ
สัตวตางๆได 

 

3. ระบบปองกันเช้ือโรคท่ีอาจติดมากับบุคคลท่ีผานเขา-ออกสถานกักกันสัตวน้ํา 
  3.1 สถานกักกันสัตวน้ํามีทางเขา-ออกทางเดียว 

ผานเกณฑ สถานกักกันสัตวน้ํามีทางเขา-ออกทางเดียว เพ่ือปองกันสัตวตาง ๆ และผูท่ีไมเก่ียวของเขามา
ภายในสถานกักกัน 

ไมผานเกณฑ สถานกักกันสัตวน้ํามีทางเขา-ออกมากกวาหนึ่งทาง  ไมสามารถควบคุมการเขา-ออกของผูไม
เก่ียวของหรือสัตวตาง ๆ ได 

 

3.2 การฆาเชื้อกอนเขา-ออกจากสถานกักกันสัตวน้ํา 
ผานเกณฑ บริเวณทางเขา-ออกตองมีอางลางมือท่ีมีทอตอไปยังบอฆาเชื้อในน้ําท้ิง และมีอางย่ําเทาท่ีมี

น้ํายาฆาเชื้อกอนเขา-ออกจากสถานกักกัน ซ่ึงเปนอางท่ีไมสามารถเคลื่อนยายได มีขนาดความ
กวางของขอบดานในไมต่ํากวา ๑ เมตร และมีความยาวเลยขอบประตูออกไปท้ังสองขาง เพ่ือ
ปองกันการกาวขามโดยไมผานน้ํายาฆาเชื้อ  

ไมผานเกณฑ ไมมีระบบฆาเชื้อบริเวณทางเขา-ออกสถานกักกันสัตวน้ํา หรือมีแตยังขาดประสิทธิภาพ เชน 
อางลางมือไมมีทอตอไปยังบอฆาเชื้อในน้ําท้ิงหรือมีอางย่ําเทาท่ีมีน้ํายาฆาเชื้อเปนภาชนะท่ี
สามารถเคลื่อนยายได หรือมีขนาดความกวางของขอบดานในต่ํากวา 1 เมตร และมีความยาว
ไมครอบคลุมประตูทางเขา ทําใหบุคคลท่ีเดินเขา – ออกสถานกักกันสัตวน้ําหลีกเลี่ยงการเดิน
ผานน้ํายาฆาเชื้อได หรือการใชสารเคมีท่ีไมมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรค 

ยาฆาเช้ือท่ีแนะนํา 
- ไอโอดีน (Iodine หรือ Iodophors) 200 กรัม/น้ํา 1 ตัน 
- แคลเซียมไฮโปคลอไรท 200 กรัม/น้ํา 1 ตัน  
ท้ังนี้ จะตองเปลี่ยนน้ําและเติมสารเคมีฆาเชื้อใหมทุกวัน 

 

3.3 รองเทาท่ีใชในเขตกักกันสัตวน้ํา 
ผานเกณฑ มีรองเทาบูทยางท่ีไมรั่วหรือชํารุดใหเปลี่ยน  และใหใชเฉพาะในสถานกักกันสัตวน้ําเทานั้น 

ไมผานเกณฑ ไมมีรองเทาบูทยางหรือมีแตรั่วหรือชํารุดใหเปลี่ยนหรือมีใหเปลี่ยนแตไมควบคุมการใชเฉพาะใน
สถานกักกัน 
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4. ระบบฆาเช้ือในน้ําท้ิง 
4.1 ความเปนสัดสวนของระบบฆาเชื้อในน้ําท้ิง 

ผานเกณฑ ระบบบําบัดน้ําท้ิงของสถานกักกันสัตวน้ําตองแยกจากระบบการเลี้ยงสัตวน้ําสวนอ่ืน   
ทางระบายน้ําจากระบบกักกันสูระบบฆาเชื้อในน้ําท้ิงตองสามารถปองกันการปนเปอนของเชื้อ
โรคสูระบบการเลี้ยงสัตวน้ําสวนอ่ืนและสิ่งแวดลอม หรือมีบริเวณฆาเชื้อในน้ําท้ิงจากระบบ
กักกันกอนระบายไปรวมกับระบบน้ําท้ิงจากสวนอ่ืน 

ไมผานเกณฑ ไมมีระบบฆาเชื้อในน้ําท้ิงภายในฟารมหรือสถานกักกัน  หรือมีแตไมแยกจากระบบการเลี้ยง
สัตวน้ําสวนอ่ืน หรือทางระบายน้ําจากระบบกักกันสูระบบฆาเชื้อในน้ําท้ิงไมสามารถปองกัน
การปนเปอนของเชื้อโรคไปสูระบบการเลี้ยงสัตวน้ําสวนอ่ืนและสิ่งแวดลอมได      

 

  4.2 สัดสวนของบอฆาเชื้อในน้ําท้ิงกับบอกักกันสัตวน้ํา 
ผานเกณฑ บอฆาเชื้อในน้ําท้ิงตองมีความจุไมนอยกวา 50 เปอรเซ็นต ของความจุของบอกักกันหรือกรณีมี

ระบบกรองในบอกักกัน หรือมีระบบอ่ืนๆ มาชวยฆาเชื้อโรคในน้ํากอนท้ิง ปริมาตรของบอฆา
เชื้อตองมีความจุไมนอยกวา 25 เปอรเซ็นตของความจุของบอกักกัน  

ไมผานเกณฑ บอฆาเชื้อในน้ําท้ิงมีความจุนอยกวา 50 เปอรเซ็นต ของความจุของบอกักกัน หรือถามีระบบ
อ่ืนๆ มาชวยฆาเชื้อโรคในน้ํากอนท้ิง ปริมาตรของบอฆาเชื้อตองมีความจุนอยกวา 25 
เปอรเซ็นตของความจุของบอกักกัน 

 
บอฆาเช้ือในน้ําท้ิง ไดแก 
1. บอใตดิน 
2. บอบนดิน 
3. บอดิน 

4.3 สภาพของบอฆาเชื้อและการฆาเชื้อในน้ําท้ิง 
ผานเกณฑ บอฆาเชื้อในน้ําท้ิงตองอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดดี มีการปองกันไมใหเชื้อโรคออกไป

ปนเปอนนอกระบบ น้ําในระบบฆาเชื้อในน้ําท้ิงตองผานการฆาเชื้อ และมีการระมัดระวังหรือ
ปองกันการท้ิงสารเคมีท่ีมีความเขมขนสูงสูสภาพแวดลอม  

ไมผานเกณฑ บอฆาเชื้อในน้ําท้ิงไมอยูในสภาพท่ีใชงานได ไมมีการฆาเชื้อในน้ําท้ิงกอนปลอยสูสภาพแวดลอม
ในขณะท่ียังไมทราบผลการตรวจโรค หรือมีการปลอยสารเคมีความเขมขน 1สูง1สูสภาพแวดลอม 

 
สารเคมีท่ีใชฆาเช้ือในบอฆาเช้ือในน้ําท้ิงท่ีแนะนํา 
   - คลอรีนผงหรือแคลเซียมไฮโปคลอไรท (Calcium hypochlorite) ๓๐ กรัมตอน้ํา ๑ ตัน ท้ิงไวอยางนอย 
๓ ชั่วโมง แลวเติมโซเดียมไธโอซัลเฟต ๘๕ กรัมตอน้ํา ๑ ตัน เพ่ือทําลายฤทธิ์ของคลอรีน หรือท้ิงไวจนกวาฤทธิ์ของ
คลอรีนจะสลายไปเอง กอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอมภายนอกสถานกักกัน 

5. สุขลักษณะของสถานกักกันสัตวน้ํา 
  5.1 ระบบปองกันการหลุดรอดของสัตวน้ํา 

ผานเกณฑ มีการปองกันการหลุดรอดของสัตวน้ําออกสูภายนอกสถานกักกัน 
ไมผานเกณฑ ไมมีระบบปองกันการหลุดรอดของสัตวน้ําท่ีดีพอ  สัตวน้ํามีโอกาสหลุดรอดออกไปยังระบบการ

เลี้ยงสัตวน้ําสวนอ่ืน หรือแหลงน้ําสาธารณะได   
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5.2 สัดสวนของจํานวนและขนาดบอกักกันกับจํานวนและขนาดของสัตวน้ําท่ีจะกักกัน 
ผานเกณฑ จํานวนและขนาดบอกักกันตองเพียงพอกับจํานวนและขนาดของสัตวน้ําท่ีจะกักกัน นอกจากนี้

แลวภายในสถานกักกันตองมีบอสําหรับแยกกักสัตวน้ําท่ีแสดงอาการปวย หรือมีพ้ืนท่ีวางท่ี
สามารถวางบอเพ่ิมได เพ่ือประโยชนในการรักษาสัตวน้ําท่ีปวย 

ไมผานเกณฑ จํานวนและขนาดบอกักกันไมเพียงพอท่ีจะกักกันสัตวน้ําท่ีสั่งกักไดท้ังหมด  หรือไมมีบอหรือ
พ้ืนท่ีวางสําหรับวางบอเพ่ิมเพ่ือประโยชนในการรักษาสัตวน้ําท่ีปวย 

 

5.3 การทําหมายเลขประจําบอ 
ผานเกณฑ มีการทําหมายเลขประจําบอทุกบอท่ีมีลักษณะถาวร 

ไมผานเกณฑ ไมมีการทําหมายเลขประจําบอทุกบอหรือมีการทําหมายเลขประจําบอแตไมมีลักษณะถาวร 
 

5.4 ความสะอาดเปนระเบียบของสถานกักกันสัตวน้ํา 
ผานเกณฑ พ้ืนท่ีภายในสถานกักกันสัตวน้ําตองมีระบบระบายน้ํา โดยใหน้ําท้ิงและน้ําลนลงสูบอฆาเชื้อใน

น้ําท้ิงท้ังหมดนอกจากนั้นแลวสภาพภายในสถานกักกัน พ้ืนทางเดิน ทางระบายน้ํา บอกักสัตว
น้ํา ระบบใหอากาศ ตองมีการรักษาความสะอาด จัดพ้ืนท่ีเปนสัดสวนใหสามารถใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และมีการบํารุงรักษาเปนอยางดี   

ไมผานเกณฑ พ้ืนท่ีภายในสถานกักกันสัตวน้ําไมมีระบบระบายน้ําท่ีระบายสูบอฆาเชื้อในน้ําท้ิง  สภาพภายใน
สถานกักกันสัตวน้ําไมสะอาด ไมจัดใหเปนระเบียบ ไมมีการบํารุงรักษา มีของใชอ่ืนท่ีไม
เก่ียวของอยูภายในสถานกักกัน พ้ืนทางเดินมีน้ําขังชื้นแฉะตลอดเวลา  

 

5.5 ความสะอาดของอุปกรณ 
ผานเกณฑ อุปกรณตางๆ ท่ีใชในสถานกักกันสัตวน้ํามีการจัดเปนระเบียบเรียบเรียบรอยและไมนําไปใช

รวมกับกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากกิจกรรมการกักกันสัตวน้ํา และมีการฆาเชื้อกอนหรือหลัง
การใช 

ไมผานเกณฑ ไมมีการจัดเก็บอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอย มีการนําไปใชรวมกับกิจกรรมอ่ืนๆ และไมมี
การฆาเชื้อทําความสะอาดอุปกรณหลังการใชงาน 

 

 5.6 การกําจัดขยะท่ีมีในสถานกักกันสัตวน้ํา 
ผานเกณฑ ขยะหรือสิ่งท่ีไมตองการในสถานท่ีกักกันสัตวน้ําตองมีการกําจัดท่ีถูกตอง  เชน  

ถุงพลาสติก / ภาชนะบรรจุสัตวน้ําตองฆาเชื้อกอนท้ิง หรือนําไปใชตอ  
ไมผานเกณฑ ไมมีการฆาเชื้อขยะกอนนําออกจากสถานกักกันสัตวน้ํา 
    

   6. ระบบน้ําใชและระบบใหอากาศ 

6.1 สัดสวนของบอพักน้ํากับปริมาณการใชน้ําท้ังระบบ 
ผานเกณฑ มีบอพักน้ําท่ีสามารถเก็บกักน้ําสําหรับใชในระหวางกักกันไดอยางเพียงพอโดยสถานกักกันปลา

ทอง/ปลาคารพ/กุงทะเลตองมีบอพักน้ําปริมาตรอยางนอย 25 เปอรเซ็นตของปริมาตรบอ
กักกัน สถานกักกันปลากะรังตองมีบอพักน้ําปริมาตรอยางนอย 30 เปอรเซ็นตของปริมาตรบอ
กักกันและสถานกักกันหอยตองมีบอพักน้ําปริมาตรไมนอยกวา 2 เทาของปริมาตรบอกักกัน 

ไมผานเกณฑ ไมมีบอพักน้ําหรือแหลงจายน้ํา หรือมีแตไมเพียงพอตอการใชน้ําท้ังระบบ 
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6.2 การเตรียมน้ํา กรณีใชน้ําจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากน้ําประปาหรือน้ําบาดาล 
ผานเกณฑ มีระบบกรองน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ และตองมีการฆาเชื้อในน้ําแลวทําลายฤทธิ์ของสารฆาเชื้อจน

อยูในระดับท่ีปลอดภัยตอสัตวน้ํา  
ไมผานเกณฑ ไมมีระบบกรองน้ําท่ีสามารถใชงานไดดี ไมมีระบบการฆาเชื้อในน้ําท่ีเหมาะสม 

 

ตัวอยางวิธีการฆาเช้ือในระบบเตรียมน้ํา 
- การใชคลอรีนผง หรือแคลเซียมไฮโปคลอไรท (Calcium hypochlorite)  30 กรัม/น้ํา 1 ตัน  ท้ิงไว

อยางนอย 3 ชั่วโมง  และใชโซเดียมไธโอซัลเฟต 85 กรัม/น้ํา 1 ตัน เพ่ือทําลายฤทธิ์ของคลอรีน หรือท้ิงไวจนกวา
คลอรีนจะสลายไปเอง 

- การใชโอโซน (Ozone) ปริมาณ 0.2-1 มิลลิกรัม/ลิตร นาน 3 นาที แทนการใชคลอรีน 
- การใชระบบฆาเชื้อแบบอ่ืน  ผูตรวจตองสอบถามผูประกอบการจนม่ันใจวาระบบท่ีใชสามารถ 

ยอมรับได 

6.3 ระบบใหอากาศท่ีใชในสถานกักกันสัตวน้ํา 
ผานเกณฑ มีระบบใหอากาศในน้ําท่ีใชในสถานกักกันสัตวน้ําโดยเฉพาะกรณีท่ีใชรวมกับระบบการเลี้ยงสัตว

น้ําสวนอ่ืนตองมีระบบปองกันการไหลยอนกลับของน้ําเขาไปในทอลมท่ีไปสูสถานกักกันและ
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวนอ่ืน 

ไมผานเกณฑ ไมมีระบบใหอากาศท่ีใชในสถานกักกันสัตวน้ําโดยเฉพาะ หรือไมมีระบบปองกันการไหล
ยอนกลับของน้ําเขาไปในทอลม ในกรณีท่ีใชระบบใหอากาศรวมกับระบบการเลี้ยงสัตวน้ําสวน
อ่ืน 

 

7. เอกสารบันทึกการปฏิบัติงานและการเขา – ออกสถานกักกันสัตวน้ํา 

7.1 คูมือการปฏิบัติงานประจําสถานกักกันสัตวน้ํา 
ผานเกณฑ มีคูมือการปฏิบัติงานประจําสถานกักกันสัตวน้ําท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมทุกขอกําหนดของการ

กักกันสัตวน้ํา และมีแผนผังแสดงพ้ืนท่ีใชสอยของสถานกักกันอยางชัดเจน 
ไมผานเกณฑ ไมมีคูมือการปฏิบัติงาน และแผนผังของสถานกักกัน หรือมีแตขาดความชัดเจนของเนื้อหา 

 

7.2 การบันทึกขอมูลการใชระบบฆาเชื้อในน้ําท้ิง 
ผานเกณฑ มีการบันทึกขอมูลการใชระบบฆาเชื้อในน้ําท้ิงและวิธีการฆาเชื้อในน้ําท้ิงตามแบบฟอรมท่ี

กําหนดอยางครบถวนและสมํ่าเสมอ 
ไมผานเกณฑ ไมมีการบันทึกขอมูลการใชระบบฆาเชื้อในน้ําท้ิงและวิธีการฆาเชื้อในน้ําท้ิงตามแบบฟอรมท่ี

กําหนดท่ีครบถวนและสมํ่าเสมอ 
 

 7.3 การบันทึกขอมูลการเตรียมน้ํา กรณีใชน้ําจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากน้ําประปาหรือน้ําบาดาล 
ผานเกณฑ มีการบันทึกขอมูลการใชและการทําความสะอาดระบบเตรียมน้ําทุกครั้ง 

ไมผานเกณฑ ไมมีการบันทึกขอมูลการใชระบบเตรียมน้ํา หรือมีแตการจดบันทึกไมสมบูรณ  ไมเปนระบบ 
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7.4 การบันทึกขอมูลการใชระบบฆาเชื้อในอางน้ํายาสําหรับบุคคลเดินผานกอนเขา – ออก 
                                  สถานกักกันสัตวน้ํา 

ผานเกณฑ มีการบันทึกขอมูลการเตรียม การเติม หรือการเปลี่ยนถายน้ํายาฆาเชื้อในอางน้ํายาสําหรับ
บุคคลเดินผานกอนเขา – ออกสถานกักกันสัตวน้ําอยางสมํ่าเสมอ 

ไมผานเกณฑ ไมมีการบันทึกขอมูลการเตรียม การเติม หรือการเปลี่ยนถายน้ํายาฆาเชื้อในอางน้ํายาสําหรับ  
 บุคคลเดินผานกอนเขา – ออกสถานกักกันสัตวน้ํา หรือมีการบันทึกแตไมสมํ่าเสมอ 

 

7.5 การควบคุมการเขา-ออก สถานกักกันของบุคคลภายนอก 
ผานเกณฑ มีการบันทึกการเขา-ออกสถานกักกันสัตวน้ําของท้ังบุคลากรผูดูแลสัตวน้ําและเจาหนาท่ี   

มีปายหาม  และขอปฏิบัติในการเขา – ออกสถานกักกันอยางชัดเจน  หากบุคคลภายนอก 
จําเปนตองเขาไปในสถานกักกันจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของสถานกักกันอยางเครงครัด 

ไมผานเกณฑ ไมมีการบันทึกการเขา-ออกสถานกักกันสัตวน้ําของบุคลากรผูดูแลสัตวน้ําและเจาหนาท่ี  
ไมมีการควบคุมการเขา-ออกของบุคคลภายนอก  หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดของสถาน   
 กักกัน 

 

8. สถานท่ีเก็บอาหารสัตวน้ํา ยา และสารเคมี 

8.1 สถานท่ีเก็บรักษายาและสารเคมี 
ผานเกณฑ มีการเก็บยาและสารเคมี เปนระเบียบ ในภาชนะท่ีปดมิดชิด สามารถปองกันแสงแดด และ

ความชื้น เก็บในท่ีท่ีปลอดภัยจากผูไมเก่ียวของ หรือเก็บตามคําแนะนําท่ีระบุไวท่ีบรรจุภัณฑ ไม
ท้ิงยาหรือสารเคมีท่ีมีความเขมขนสูงลงสูสภาพแวดลอม   

ไมผานเกณฑ ไมเก็บยาและสารเคมี ในภาชนะและสถานท่ีท่ีปลอดภัย มีการท้ิงยาหรือสารเคมีท่ีมีความ
เขมขนสูงลงสูสภาพแวดลอม   

8.2 สถานท่ีเก็บรักษาอาหารสัตวน้ํา 
ผานเกณฑ มีการเก็บอาหารสัตวน้ําเปนระเบียบ ในภาชนะท่ีปดมิดชิด สามารถปองกันสัตว เชน นก หนู 

และแมลง ปองกันแสงแดด และความชื้น  
ไมผานเกณฑ ไมเก็บอาหารสัตวน้ํา ในภาชนะและสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

9. บุคลากรสําหรับดูแลสัตวน้ําระหวางกักกัน 
ผานเกณฑ มีบุคลากรสําหรับดูแลสัตวน้ําระหวางกักกันโดยเฉพาะ  

ไมผานเกณฑ ไมมีบุคลากรสําหรับดูแลสัตวน้ําระหวางกักกันโดยเฉพาะ  
 

 10.  อุปกรณหรือสถานท่ีสําหรับเก็บซากสัตวน้ําท่ีตายระหวางกักกัน 
ผานเกณฑ ภายในสถานกักกันสัตวน้ําตองมีอุปกรณแชเย็น หรือแชเยือกแข็ง และสถานท่ีวางสําหรับวาง

อุปกรณแชเย็นหรือแชเยือกแข็ง สําหรับเก็บซากสัตวน้ําท่ีตายในระหวางกักกันโดยเฉพาะ เพ่ือ
เจาหนาท่ีของกรมประมงไดทําการตรวจสอบโรค  

ไมผานเกณฑ ไมมีอุปกรณแชเย็น หรือแชเยือกแข็ง และสถานท่ีวางสําหรับวางอุปกรณแชเย็นหรือแชเยือก
แข็งสําหรับเก็บซากสัตวน้ําท่ีตายในระหวางกักกันโดยเฉพาะ  
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11. เอกสารบันทึกประวัติสัตวน้ําระหวางการกักกันและหลังการกักกัน 

11.1 การบันทึกขอมูลสุขภาพของสัตวน้ําท่ีกักกัน 
ผานเกณฑ มีการบันทึกสุขภาพ อาการปวย การตาย และการบําบัดรักษาสัตวน้ําในสถานกักกัน อยาง

ครบถวนสมํ่าเสมอ 
ไมผานเกณฑ ไมมีการบันทึกสุขภาพ อาการปวย การตาย และการบําบัดรักษาสัตวน้ําในสถานกักกัน หรือมี

แตไมมีความชัดเจนครบถวนสมํ่าเสมอ  
 

11.2 การบันทึกการกักกันและการเคลื่อนยายสัตวน้ําระหวางกักกัน 
ผานเกณฑ มีการบันทึกชนิด จํานวน แหลงท่ีมา และการเคลื่อนยายสัตวน้ําในสถานกักกัน สามารถ

ตรวจสอบยอนกลับได 
ไมผานเกณฑ ไมมีการบันทึกชนิด จํานวน แหลงท่ีมา และการเคลื่อนยายสัตวน้ําในสถานกักกัน หรือมีแตไม

ครบถวนและไมสามารถตรวจสอบยอนกลับได 
 

11.3 การบันทึกการเคลื่อนยายสัตวน้ําหลังการกักกัน 
ผานเกณฑ มีการบันทึกการเคลื่อนยายสัตวน้ําหลังไดรับการถอนกักกัน และสามารถตรวจสอบยอนกลับได

หากเกิดการระบาดของโรค 
ไมผานเกณฑ ไมมีการบันทึกการเคลื่อนยายสัตวน้ําหลังไดรับการถอนกักกัน หรือไมสามารถตรวจสอบ

ยอนกลับไดหากเกิดการระบาดของโรค 
 

11.4 การจัดเก็บเอกสาร 
ผานเกณฑ มีการจัดเก็บเอกสารท่ีออกใหโดยกรมประมง รวมท้ังบันทึกการปฏิบัติงานตางๆ อยางครบถวน

เปนระเบียบ และสามารถใหเจาหนาท่ีตรวจสอบยอนหลังไดไมนอยกวา 2 ป 
ไมผานเกณฑ ไมมีการจัดเก็บเอกสารท่ีออกใหโดยกรมประมง รวมท้ังบันทึกการปฏิบัติงานตางๆ อยาง

ครบถวนเปนระเบียบ และไมสามารถใหเจาหนาท่ีตรวจสอบยอนหลังไดนอยกวา 2 ป 

12. ขอปฏิบัติในระหวางการกักกันสัตวน้ํา (สําหรับเจาหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน) 
ผานเกณฑ ไมเคลื่อนยายสัตวน้ําออกจากสถานกักกัน ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาสูสถานกักกัน  

หากพบอาการผิดปกติในสัตวน้ําใหแจงและปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมประมง หากมี 
สัตวน้ําตายใหแชเย็นหรือแชเยือกแข็งซากสัตวน้ําท่ีตายไวในสถานกักกัน  เม่ือไดรับ 
หนังสืออนุญาตถอนกักกันแลว ใหฆาเชื้อโรคในสถานกักกันหลังเคลื่อนยายสัตวน้ําออก 
จากสถานกักกัน 

ไมผานเกณฑ  ไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมครบถวนตามเกณฑขอปฏิบัติในระหวางกักกันสัตวน้ํา  
 

หมายเหตุ  ระบบบันทึกขอมูลตาง ๆ ท่ียังไมสามารถตรวจสอบไดในปแรก  แตการตออายุในปตอๆ ไปตองมีให
เจาหนาท่ีตรวจสอบได 
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