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เอกสารฉบบัน้ี เป็นเอกสารคู่มือการปฏิบติังานประจาํสถานกกักนัสัตวน์ํ้ าของผูป้ระกอบการนาํเขา้สัตวน์ํ้ าท่ี

อธิบายวิธีการปฏิบติังานในการกกักนั รวมถึงวิธีการจดัการและควบคุมโรคสัตวน์ํ้ านาํเขา้ โดยจดัหมวดหมู่ตาม

มาตรฐานสถานกกักนัสัตวน์ํ้ า เพื่อใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจในระหวา่งการตรวจรับรองสถานกกักนัสัตวน์ํ้า 

 

1. ข้อมูลทัว่ไปของสถานกกักันสัตว์นํา้ 

 

1.1  ช่ือสถานกกักนั            

1.2  ช่ือเจา้ของสถานกกักนั           

 หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน    ท่ีอยูเ่ลขท่ี  หมู่ท่ี   

 ตรอก/ซอย    ถนน    ตาํบล/แขวง    

 อาํเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 โทรศพัท ์   โทรสาร    e-mail      

1.3 สถานท่ีตั้งสถานกกักนั เลขท่ี     หมู่ท่ี      

 ตรอก/ซอย    ถนน    ตาํบล/แขวง    

 อาํเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 โทรศพัท ์   โทรสาร    e-mail       

1.4 เร่ิมดาํเนินการปี พ.ศ.       เป็น  (   )  พื้นท่ีส่วนตวั   (   )  เช่าดาํเนินการ  ปี 

1.5 พื้นท่ีสถานกกักนัในปัจจุบนัทั้งส้ิน   ตารางเมตร 

1.6  บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินการ     ท่ีอยูเ่ลขท่ี หมู่ท่ี   

 ตรอก/ซอย    ถนน    ตาํบล/แขวง    

 อาํเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 โทรศพัท ์   โทรสาร    e-mail      

1.7  ชนิดของสัตวน์ํ้าท่ีจะกกักนั         เพื่อการ  

   (   )  นาํเขา้ราชอาณาจกัร 

    (   )  ส่งออกนอกราชอาณาจกัร 

   (   )  นาํผา่นราชอาณาจกัร 
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2. ลกัษณะของสถานกกักันสัตว์นํา้ 

 

2.1 สถานกกักนัสัตวน์ํ้า ประกอบดว้ยหอ้งกกักนั จาํนวน   หอ้งกกั โดยห้องกกักนัสัตวน์ํ้าไดแ้ยกออก

จากระบบการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าส่วนอ่ืนอยา่งชดัเจน ซ่ึงแสดงดงัแผนผงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัฟาร์มโดยระบุตาํแหน่งของสถานกกักนัให้ชัดเจน 
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2.2 โครงสร้างของห้องกกักนัสัตวน์ํ้า ทาํจากวสัดุ        

              

              

               

ซ่ึงป้องกนัการกระเด็น การร่ัวซึม และการไหลของนํ้าไปสู่พื้นท่ีนอกบริเวณห้องกกักนั และสามารถป้องกนัสัตว์

พาหะของโรคไม่ใหผ้า่นเขา้ออกได ้ซ่ึงแสดงดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

แสดงภาพโครงสร้างของสถานกกักนั 
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2.3  บ่อกกักนัสัตวน์ํ้า ประกอบดว้ย 
 

ชนิดบ่อ ปริมาตรบ่อ (ตนั) จาํนวน (บ่อ) 

   

   

   

   

   

   
 

ซ่ึงบ่อกกักนัทั้งหมดมีปริมาตร รวม    ตนั และมีแผนผงัภายในหอ้งกกักนั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัภายในห้องกกักนั 
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3. ระบบป้องกนัเช้ือโรคทีอ่าจติดมากบับุคคลทีผ่่านเข้า – ออก สถานกกักนัสัตว์นํา้ 

 

3.1 สถานกกักนัสัตวน์ํ้า มีทางเขา้ – ออก ทางเดียว บริเวณทางเขา้ – ออก มีอ่างลา้งมือ และ อ่างย ํ่าเทา้เพื่อฆ่าเช้ือ

ก่อนและหลงั เขา้- ออก สถานกกักนั สารเคมีท่ีใชฆ่้าเช้ือในอ่างย ํ่าเทา้ท่ีสถานกกักนัใชอ้ยูคื่อ   

     ซ่ึงมีกาํหนดเปล่ียนนํ้ายาฆ่าเช้ือน้ีทุกๆ   วนั หลงัจากเปล่ียนนํ้ ายาฆ่าเช้ือใน

อ่างย ํ่าเทา้แลว้เจา้หนา้ท่ีตอ้งจดบนัทึกในแบบบนัทึกการใชร้ะบบฆ่าเช้ือในภาชนะสําหรับย ํ่าเทา้ให้เรียบร้อย โดย

อ่างย ํ่าเทา้และอ่างลา้งมือจะมีท่อต่อไปยงับ่อฆ่าเช้ือในนํ้าทิ้งทั้งหมด 

3.2  สถานกกักนัไดจ้ดัใหมี้รองเทา้บูท้ยางสาํหรับเปล่ียนและใหใ้ชเ้ฉพาะภายในสถานกกักนัเท่านั้น 

 

4. ระบบฆ่าเช้ือในนํา้ทิง้ 

 

4.1 สถานกกักนัมีบ่อสาํหรับฆ่าเช้ือในนํ้าทิ้งสาํหรับสถานกกักนัโดยเฉพาะ ซ่ึงรองรับนํ้าทิ้งจากทุกกิจกรรมของ

สถานกกักนัไม่วา่จะเป็นบ่อกกักนั อ่างลา้งมือ และอ่างย ํ่าเทา้ บ่อฆ่าเช้ือในนํ้าทิ้งน้ีมีปริมาตร  ตนั ซ่ึงคิด

เป็นปริมาตรร้อยละ   ของบ่อกกักนั สถานกกักนัมีวธีิการฆ่าเช้ือในนํ้าทิ้งโดย   

              

              

               

 

5. สุขลกัษณะของสถานกักกนัสัตว์นํา้ 

 

5.1  สถานกกักนัมีระบบป้องกนัการหลุดรอดของสัตวน์ํ้าออกสู่ภายนอกสถานกกักนัโดย   
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5.2 บ่อกกักนัมีการทาํหมายเลขประจาํบ่อท่ีชดัเจนและถาวรทุกบ่อ และมีอตัราการปล่อยปลาในบ่อกกักนัไม่เกิน

อตัราท่ีกาํหนด ดงัน้ี  

ความยาวปลา (ซม.) จาํนวนปลาสูงสุด (ตวั/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 อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นสถานกกักนัจะตอ้งใชส้าํหรับสถานกกักนัเท่านั้นและตอ้งทาํความสะอาดทุกคร้ังหลงั

การใชง้าน โดย            

              

               

5.4  สถานกกักนัมีวธีิกาํจดัขยะหรือส่ิงท่ีไม่ตอ้งการในสถานกกักนัโดยวธีิ     

              

               

 

6. ระบบนํา้ใช้และระบบให้อากาศ 

 

6.1 สถานกกักนัมีบ่อพกันํ้าใชข้นาด          

สามารถจุนํ้าได ้    ตนั จาํนวน   บ่อ คิดเป็นร้อยละ    

ของปริมาตรบ่อกกักนั สถานกกักนัมีวธีิการเตรียมนํ้าใชโ้ดย       
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6.2 สถานกกักนัมีระบบใหอ้ากาศในนํ้าท่ีใชใ้นสถานกกักนัดงัน้ี      

              

              

               

 

7. อาหาร ยา และสารเคมี  

 

7.1 สถานกกักนัใชอ้าหาร (อาหารสาํเร็จรูป)   ในการเล้ียงปลา โดยจะใหอ้าหาร

ปลาวนัละ  ม้ือ และมีวธีิการเก็บรักษาโดย       

              

               

7.2  ยาและสารเคมีท่ีใชใ้นสถานกกักนัสัตวน์ํ้า ไดแ้ก่       

               

โดยมีวธีิการใชย้าหรือสารเคมีดงัน้ี         

              

              

               

และมีวธีิการเก็บรักษาดงัน้ี          

              

              

               

 

8. บุคลากรสําหรับดูแลสัตว์นํา้ระหว่างกกักนั 

 

8.1 สถานกกักนัมีบุคลากรสาํหรับดูแลสัตวน์ํ้าระหวา่งกกักนัโดยเฉพาะ จาํนวน  คน ไดแ้ก่ 
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9. ข้อปฏิบัติในระหว่างการกกักันสัตว์นํา้ 

 

 สถานกกักนัของขา้พเจา้มีขอ้ปฏิบติัสาํหรับสถานกกักนั ดงัน้ี 

9.1 ไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกเขา้ไปในสถานกกักนัในระหวา่งการกกักนัสัตวน์ํ้า โดยสถานกกักนัมีป้ายหา้ม

เขา้ติดอยูด่า้นหนา้ทางเขา้ของสถานกกักนั 

9.2 หา้มเคล่ือนยา้ยสัตวน์ํ้าออกจากบริเวณกกักนัในระหวา่งการกกักนั โดยเด็ดขาด 

9.3  หลงัจากไดรั้บหนงัสืออนุญาตใหป้ล่อยกกักนัจากกรมประมงแลว้ ตอ้งดาํเนินการฆ่าเช้ือโรคและทาํความ

สะอาดระบบกกักนัทั้งหมดโดยวธีิ         

              

               

ก่อนท่ีจะนาํสัตวน์ํ้าชุดใหม่เขา้กกักนั 

9.4  เม่ือพบสัตวน์ํ้าท่ีกกักนัป่วยหรือมีอาการผิดปกติ ตอ้งแจง้ใหก้รมประมงทราบทนัทีทางช่องทางต่อไปน้ี 

               

และทาํการควบคุมโรคตามคาํแนะนาํของกรมประมง อยา่งเคร่งครัด  

9.5  เม่ือมีสัตวน์ํ้าตายในขณะกกักนัตอ้งเก็บรักษาโดยวธีิ       

              

              

               

เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีไดท้าํการตรวจสอบโรค และตรวจนบัจาํนวนสัตวน์ํ้า ภายในสถานกกักนัสัตวน์ํ้า  

10. เอกสารบันทกึการปฏิบัติงาน และประวตัิสัตว์นํา้ระหว่างการกกักนัและหลงัการกกักนั 

สถานกกักนัของขา้พเจา้ไดจ้ดัทาํบนัทึกกิจกรรมการปฏิบติังานระหวา่งการกกักนัปลานาํเขา้ เพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐานสถานกกักนัสัตวน์ํ้านาํเขา้ของกรมประมง และสามารถควบคุมการทาํกิจกรรมต่างๆ ของ

สถานกกักนัระหวา่งกกักนัสัตวน์ํ้าเพื่อป้องกนัและควบคุมการระบาดของเช้ือโรค ดงัน้ี 

10.1  มีคู่มือการปฏิบติังานประจาํสถานกกักนัสัตวน์ํ้าท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมขอ้กาํหนดของการกกักนัสัตวน์ํ้า และมี

แผนผงัแสดงพื้นท่ีใชส้อยของสถานกกักนัอยา่งชดัเจน 

10.2 กรณีใชน้ํ้าจากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากนํ้าประปาหรือนํ้าบาดาล ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลการใชแ้ละการทาํ

ความสะอาดระบบเตรียมนํ้าทุกคร้ัง (ถา้มี) 

10.3 มีการบนัทึกขอ้มูลการใชร้ะบบฆ่าเช้ือในนํ้าทิ้งอยา่งครบถว้นและสมํ่าเสมอ 
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10.4 มีการบนัทึกขอ้มูลการเตรียม การเติม หรือการเปล่ียนถ่ายนํ้ายาฆ่าเช้ือในอ่างนํ้ายาสาํหรับบุคคลเดินผา่นก่อน

เขา้ – ออกสถานกกักนัสัตวน์ํ้าอยา่งสมํ่าเสมอ 

10.5 มีการบนัทึกการเขา้- ออกสถานกกักนัสัตวน์ํ้าของทั้งบุคลากรผูดู้แลสัตวน์ํ้าและเจา้หนา้ท่ีของกรมประมง 

10.6 มีการบนัทึกสุขภาพ  อาการป่วย การตาย และการบาํบดัรักษาสัตวน์ํ้าท่ีกกักนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

10.7 มีการบนัทึกขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดเ้ก่ียวกบัชนิด จาํนวน แหล่งท่ีมาของสัตวน์ํ้าท่ีถูกสั่ง

กกักนั และการเคล่ือนยา้ยสัตวน์ํ้าภายในสถานกกักนั 

10.8 มีการบนัทึกการเคล่ือนยา้ยสัตวน์ํ้าหลงัจากถอนการกกักนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

10.9 มีการจดัเก็บเอกสารท่ีออกใหโ้ดยกรมประมง รวมทั้งบนัทึกการปฏิบติังานต่างๆ อยา่งเป็นระเบียบ เพื่อให้

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบยอ้นกลบัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 โดยบนัทึกต่างๆ เหล่าน้ีสถานกกักนัมีวธีิจดัเก็บโดย  (อาจจะเก็บแยกเป็นแฟ้มของแต่ละกิจกรรม 

หรือเก็บแยกเป็นของแต่ละชุดท่ีนาํเขา้         

               

และเก็บไวท่ี้             

โดยเก็บไวเ้ป็นระยะเวลา   ปี เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีจากกรมประมงสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

 

          

 

 

วนัท่ีจดัทาํคู่มือ     

ช่ือผูจ้ดัทาํ     

 

ลายมือช่ือเจา้ของสถานกกักนั      

 

                        (                               ) 

 


	1. ข้อมูลทั่วไปของสถานกักกันสัตว์น้ำ

