
หลักเกณฑ์ และการประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 

สุขอนามัยในเรือประมงคือ การควบคุมดูแลรักษาและจัดการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น ้าที่อยู่บน
เรือประมง ให้มีลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมในการท้าให้สัตว์น ้าที่จับขึ นมาบนเรือนั นมีคุณภาพที่ดีตั งแต่การจับ
จากแหล่งประมงจนเคลื่อนย้ายถึงฝั่ง โดยสิ่งที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อสัตว์น ้า มีทั งสิ่งที่อยู่นอกเหนืออ้านาจการ
ควบคุมและสิ่งที่คาดว่าพอควบคุมได้ ส้าหรับสิ่งที่ควบคุมได้และเก่ียวข้องกับคุณภาพของสัตว์น ้าโดยตรง ในการ
ดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น ้าในเรือประมงโดยทั่วไปมี 6 ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี   

1. ด้านโครงสร้างของเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี  
1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น ้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ 

 ข้อสังเกต ผ่าน 
  - ห้องเก็บรักษาสัตว์น ้าอยู่ในสภาพดี สะอาด ใช้วัสดุที่แข็งแรง ไม่ผุกร่อน 
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
  - ผนังห้องเก็บรักษาสัตว์น ้าผุกร่อน ช้ารุด มีสนิม ผนังห้องด้านบนสกปรก 
  - ห้องเก็บรักษาสัตว์น ้ามีขนาดไม่เพียงพอ เช่น มีสัตว์น ้ากองอยู่นอกห้องเก็บ 
  - พบเศษซากสัตว์น ้าทิ งค้างในห้องเก็บรักษาสัตว์น ้า 

1.2 มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด เพ่ือให้ง่ายต่อการรักษาความ
สะอาด 

ข้อสังเกต ผ่าน 
 - บริเวณพื นที่ปฏิบัติงานไม่มีมุมอับ ไม่วางสิ่งของท้าให้ยากต่อการท้าความสะอาด 

ข้อสังเกต ไมผ่่าน 
 - บริเวณพื นที่ปฏิบัติงานมีมุมอับ ยากต่อการท้าความสะอาด และมีความสกปรก 

1.3 พื นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น ้าออกแบบอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อน โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเรือ และท่ีพักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน  

ข้อสังเกต ผ่าน   
 - โครงสร้างเรือ การออกแบบมีความเหมาะสม แบ่งสัดส่วนชัดเจน 

ข้อสังเกต ไม่ผ่าน  
 - พื นที่ปฏิบัติงานมีคราบน ้ามันปนเปื้อนจากเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรช่วยท้าการประมง เช่น 
เครื่องกว้าน รอกฯ ที่พักลูกเรือไม่สะอาดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ 

1.4 มีพื นที่เพียงพอและเหมาะสมส้าหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษา
สัตว์น ้า กับทั งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น ้า เพ่ือมิให้สัตว์น ้าถูกเก็บอย่างทับถมกัน
หนาแน่น 

ข้อสังเกต ผ่าน 
  - มีพื นที่รับวัตถุดิบ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น ้าเพียงพอและเหมาะสม 
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
  - สัตว์น ้าและเครื่องมือวางปะปนกัน หรือทับซ้อนกัน ไม่เป็นระเบียบ 
  - การขนถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การเหยียบบนสัตว์น ้า  
 

 



1.5 พื นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น ้าท้าจากวัสดุผิวเรียบที่สามารถท้า
ความสะอาดได้ง่าย กรณีทาสีต้องดูแลไม่ให้สีหลุดร่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ 
 ข้อสังเกต ผ่าน 

-พื นที่บริเวณปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น ้ามีผิวเรียบ เกลี ยง ไม่มีเสี ยน 
- กรณีทาสี สีไม่หลุดร่อน 

 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
  - พื นที่บริเวณปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น ้าไม่เรียบ เป็นร่อง ยาแนวหลุดร่อน ไม้ผุ

เปื่อย เป็นขุย 
  - หากเป็นพื นผิวเหล็ก พบสนิมในเนื อเหล็ก ตะปูหรือสมอขึ นสนิม  
  - กรณีทาสี สีหลุดร่อน และปนเปื้อนลงในภาชนะบรรจุสัตว์น ้า 

1.6 พื นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น ้า ต้องท้าความสะอาดทุกครั งหลังการใช้งานด้วยน ้า
สะอาด และมีการควบคุม ป้องกัน แมลงและสัตว์อ่ืนๆ  

ข้อสังเกต ผ่าน 
  - พื นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น ้า สะอาด ท้าความสะอาดด้วยน ้าสะอาด (น ้าปะปา) 
  - ไม่พบแมลงสาบ แมลงอ่ืนๆ หรือสัตว์เลี ยงบนเรือประมง 

 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
  - พื นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น ้า ล้างด้วยน ้าสกปรก  
  - พบสุนัข แมว อยู่บนเรือ และแมลงสาบ จิ งจก หนู แมลง และสัตว์อ่ืนๆ ในเรือและห้องเก็บ

รักษาสัตว์น ้า 

1.7 จัดพื นที่บริเวณเฉพาะส้าหรับเก็บขยะ เศษอาหาร และเศษสัตว์น ้าที่เหลือให้เป็นสัดส่วนแยก
ออกจากบริเวณพื นที่ปฏิบัติงาน 

ข้อสังเกต ผ่าน 
 - จัดพื นที่ทิ งขยะให้เป็นสัดส่วน มีภาชนะเก็บขยะ 
 - ไม่พบเศษอาหาร เศษสัตว์น ้าที่เหลือบนพื นที่ปฏิบัติงาน 

 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
  - ไม่มีถุง/ถังใส่ขยะที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติก ขวดแก้ว 
  - พบขยะ เช่น ก้นบุหรี่ ถุงพลาสติก กระป๋องและขวดเครื่องดื่มไม่อยู่ในที่จัดเก็บ 
  - พบเศษอาหาร เช่น เศษข้าว เศษขนม เศษผักไม่อยู่ในที่จัดเก็บ 
  - พบเศษสัตว์น ้าที่เหลือบนพื นที่ปฏิบัติงาน  

2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี  
2.1 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท้าความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสม สามารถป้องกัน

ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น ้า 
ข้อสังเกต ผ่าน 

 - วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีที่เก็บอย่างเหมาะสม มีสถานที่เก็บแบ่งส่วนชัดเจน 
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 

 - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บสัตว์น ้าใช้ร่วมกับอุปกรณ์ท่ีใช้เพ่ือการอ่ืน เช่น น้าตะกร้าใส่สัตว์น ้ามา
ใส่ผักไว้รับประทาน 

 - เก็บอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับสถานที่ เช่น รองเท้าบูท๊เก็บในภาชนะบรรจุสัตว์น ้า 



2.2 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น ้าต้องท้าจากวัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก 
ท้าความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน ้า และไม่เป็นสนิม 

ข้อสังเกต ผ่าน 
 - อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ช้ารุด ไม่มีรอย

แตกหักและไม่มีสนิม 
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 

 - เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับสัตว์น ้าช้ารุด มีรอยแตกหัก เป็นสนิม เช่น  กระบะ ตะกร้า 
ลังโฟมถังน ้า ถังพลาสติก เครื่องโม่น ้าแข็งในเรือ พลั่วเหล็ก เป็นต้น 
 2.3 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและสะดวกในการ
รักษาความสะอาด 

ข้อสังเกต ผ่าน 
 - ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 - ท้าความสะอาดได้ง่าย 

ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
 - ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือผิดประเภท เช่น ใช้พลั่วตักน ้าแข็งไปตักปลา 

2.4 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้างท้าความสะอาดทุกครั งหลังการใช้งานด้วยน ้าสะอาด 
(น ้าประปา) 

ข้อสังเกต ผ่าน 
 - อุปกรณ์และเครื่องมือสะอาดพร้อมใช้งาน  

ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
 - ใช้น ้าไม่สะอาดล้างท้าสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ 
 - พบเศษสัตว์น ้าในกองอวนหลังท้าความสะอาดเรือ 
 - อุปกรณ์ไม่ได้ล้างท้าความสะอาดมีการหมักหมมของคราบสกปรก 

2.5 ภาชนะที่บรรจุสัตว์น ้ามีสภาพแข็งแรง น ้าหนักเบา และสามารถรับน ้าหนักได้ในกรณีที่ต้องวาง
ภาชนะซ้อนกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้ภาชนะกดทับสัตว์น ้า 

ข้อสังเกต ผ่าน 
 - ภาชนะบรรจุสัตว์น ้าแข็งแรง และไม่วางภาชนะให้กดทับสัตว์น ้า 

ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
 - ภาชนะบรรจุสัตว์น ้าไม่แข็งแรง พลาสติกเปราะ แตกหัก อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะกับการใช้

งานและวางภาชนะกดทับให้สัตว์น ้าได้รับความเสียหาย 

2.6 ภาชนะท่ีบรรจุสัตว์น ้าควรมีรูหรือช่องระบายน ้าได้ดีเช่น ภาชนะพลาสติก  
 ข้อสังเกต ผ่าน 

  - ในกรณีดองแห้งภาชนะต้องระบายน ้าได้ด ี
  - ในกรณีดองเปียก ภาชนะต้องไม่ช้ารุด โดยสามารถใช้ภาชนะที่ไม่มีรูได้ เช่น ถังเขียว 80 ลิตร 

ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
  - ในกรณีดองแห้งภาชนะไม่มีรูระบายน ้า  
  - ในกรณีดองเปียก ภาชนะที่มีสัตว์น ้าอยู่ช้ารุด 
 
 



 
 

3. ด้านบุคลากรประจ้าเรือ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี  
3.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรค

ทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื อ 
 ข้อสังเกต ผ่าน 
  - ไม่มีบุคลากรประจ้าเรือมีสุขภาพไมแ่ข็งแรง 
  - มีใบตรวจสุขภาพของกระทรวงแรงงาน 
  - ใบรับรองแพทย์ (คนไทย) มีอายุไม่เกิน 1 ปี 

ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
  - ไม่มีใบตรวจสุขภาพของกระทรวงแรงงานส้าหรับคนต่างชาติ 
  - ไม่มีใบรับรองแพทย์ (คนไทย) 
  - มีแผลเปิดแผลติดเชื อ 
  - มีอาการไอ จาม มีน ้ามูก ตาแฉะ หนอง ฝี หรือแสดงอาการท่ีบ่งบอกการเป็นโรค 
3.2 ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง 
 ข้อสังเกต ผ่าน 
  - ผู้ควบคุมเรือได้รับการอบรมเรื่องสุขอนามัยจากหน่วยงานของรัฐหรือสุขอนามัยใน

เรือประมง 
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
  - ผู้ควบคุมเรือไม่ผ่านการอบรมหรือไม่มีประวัติผ่านการอบรม 

3.3 ล้างมือให้สะอาดทั งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั ง รวมทั งในระหว่างการปฏิบัติงานตาม
ความเหมาะสม และทุกครั งหลังการใช้สุขา 

 ข้อสังเกต ผ่าน 
  - จากการสอบถามพบว่า ล้างมือหลังใช้สุขา 

ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
  -   

3.4 เสื อผ้าที่ใส่ท้างานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 ข้อสังเกต ผ่าน 
  - ใส่เสื อผ้าสะอาด และสวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น ้าโดยตรง 
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
  - ไม่ใส่เสื อ กางเกง หรือไม่สวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น ้าโดยตรง 

3.5 ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น ้าขณะปฏิบัติงาน 
 ข้อสังเกต ผ่าน 

 - ไม่สูบบุหรี่ในพื นที่ปฏิบัติงาน ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น ้า 
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
  - พบว่ามีบุคลากรทานอาหาร กินหมาก ถ่มน ้าลาย หรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน 
 

 4. ด้านน ้าจืดที่ใช้ในเรือ และน ้าแข็งส้าหรับเก็บรักษาสัตว์น ้า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี  
4.1 น ้าจืด และน ้าแข็งที่ใช้ส้าหรับเก็บรักษาสัตว์น ้าต้องท้าจากน ้าที่สะอาด และเพียงพอกับการใช้งาน 



ข้อสังเกต ผ่าน 
  - ใช้น ้าแข็งที่ได้มาตรฐาน GMP หรือ อย. และน ้าแข็ง น ้าอุปโภคบริโภค มีปริมาณเพียงพอ 

  - ใช้น ้าอุปโภคบริโภค ที่สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น 
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
 - น ้าแข็งไม่มีใบรับรองมาตรฐาน GMP หรือ อย.  
 - น ้าแข็งขุ่น มีตะกอน มีคราบสกปรก 
 - น ้าอุปโภคบริโภค ไม่สะอาด มีสี มีกลิ่น 
 - น ้าแข็ง น ้าอุปโภคบริโภค มีปริมาณไม่เพียงพอ 

4.2 สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน ้าจืด และน ้าแข็งต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ท้า
ด้วยวัสดุปลอดสนิมและท้าความสะอาดได้ง่าย 

ข้อสังเกต ผ่าน 
  - สถานที่เก็บและภาชนะท่ีบรรจุน ้าจืด และน ้าแข็งต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีสนิม 
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 

 - สถานที่เก็บและภาชนะท่ีบรรจุน ้าจืด และน ้าแข็งมีคราบสกปรกเป็นสนิม 

4.3 มีการล้าเลียง ขนถ่ายน ้าจืดและน ้าแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ 
ข้อสังเกต ผ่าน 
 - เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่ายและรางขนส่งน ้าแข็งและน ้าจืด ไม่เป็นสนิม 
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
 -เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่ายและรางขนส่งน ้าแข็งและน ้าจืด เป็นสนิม 
 - น ้าแข็งวางกองอยู่บนพื นก่อนลงเรือ 

4.4 ภาชนะท่ีบรรจุน ้าจืด และน ้าแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด 
ข้อสังเกต ผ่าน 

  - มีฝาปิดมิดชิด 
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 

 - ไม่มีฝาปิด หรือฝาปิดช้ารุด 

5. ด้านการเก็บรักษาสัตว์น ้า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี  

5.1 น ้ายาท้าความสะอาด น ้ายาฆ่าเชื อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน ถูก
สุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนในสัตว์น ้าได้ 

ข้อสังเกต ผ่าน 
 - มีพื นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น ้ายาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่ เป็นสัดส่วน ไม่มี

โอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น ้า 
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 

 - ไมมี่พื นทีจ่ัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น ้ายาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วน มี
โอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น ้า 

5.2 เก็บ บรรจุสัตว์น ้าในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่ซ้อนทับจนท้าให้สัตว์น ้าเสียหาย 
ข้อสังเกต ผ่าน 

  - ภาชนะบรรจุสัตว์น ้าแต่ละอันมีขอบรองรับไม่ให้สัตว์น ้ากดทับกัน 
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 



 - ภาชนะบรรจุสัตว์น ้าไม่แข็งแรง ในขณะขนถ่ายพบว่าใช้ภาชนะที่แตกหัก อยู่ในสภาพที่ไม่
เหมาะกับการใช้งาน ท้าให้สัตว์น ้าเป็นรอย มีต้าหนิ 

5.3 เก็บรักษาสัตว์น ้าหลังจากการจับด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่
แข็ง ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น ้าให้ได้ความเย็นที่เหมาะสมอย่างสม่้าเสมอ 

ข้อสังเกต ผ่าน 
 - มีน ้าแข็งเพียงพอในห้องเก็บสัตว์น ้า ภาชนะ ถัง หรือกระบะที่มีสัตว์น ้า 
 - สัตว์น ้ามีความสด  
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 

 - มีน ้าแข็งไมเ่พียงพอในห้องเก็บสัตว์น ้า ภาชนะ ถัง หรือกระบะที่มีสัตว์น ้า 
 - สัตว์น ้าไม่สด  

5.4 เก็บรักษาสัตว์น ้าอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของสัตว์น ้าให้ใกล้เคียง 0 องศาเซลเซียส 
ส้าหรับสัตว์น ้าสด และใกล้เคียง -18 องศาเซลเซียส ส้าหรับสัตว์น ้าแช่เยือกแข็ง 

ข้อสังเกต ผ่าน 
 - มีน ้าแข็งเพียงพอต่อการเก็บรักษาสัตว์น ้า 
 - ในเรือแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิของสัตว์น ้าใกล้เคียง -18 องศาเซลเซียส  
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 

  - มีน ้าแข็งไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาสัตว์น ้า  
  - ในเรือแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิของสัตว์น ้าสูงกว่า -18 องศาเซลเซียส 

5.5 วางหรือเก็บรักษาสัตว์น ้าในที่เหมาะสม หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็งต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ความร้อนจากแสงแดด หรือความร้อนอื่น ๆ 

ข้อสังเกต ผ่าน 
 - เก็บสัตว์น ้าในภาชนะทีร่องรับอย่างเหมาะสม เช่น กระบะ ถัง ห้องเก็บสัตว์น ้าในเรือ 

 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
  - เก็บสัตว์น ้าในที่ไม่เหมาะสม วางภาชนะบรรจุสัตว์น ้าบนดาดฟ้าเรือ มีน ้าแข็งน้อย ความเย็น

ไม่เพียงพอ 

5.6 มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น ้า พร้อมเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
ข้อสังเกต ผ่าน 
 - มีสมุดบันทึกการท้าประมง (fishing logbook) และบันทึกข้อมูลการท้าประมง 
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 

  - ไม่มีสมุดบันทึกการท้าประมง (fishing logbook) หรือไม่บันทึกข้อมูลการท้าประมง 
5.7 ขนถ่ายสัตว์น ้าอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่สัตว์น ้า 
ข้อสังเกต ผ่าน 

  - ขนถ่ายสัตว์น ้าอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น ้า 
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 

 - ใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น ้า เช่น ใช้วัสดแุหลมคม ตะขอสับที่ตัวสัตว์น ้า  

  - ขณะขนถ่ายมีสัตว์น ้าตกหล่นบนพื นเรือหรือแพปลา 

6. กรณีเรือประมงมีเครื่องท้าความเย็น ให้มีลักษณะดังต่อไปนี  



6.1 ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น ้าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียสและติดตั ง
เทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ 

ข้อสังเกต ผ่าน 
 - ติดตั งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ 
 - มีอุณหภูมิในห้องเก็บสัตว์น ้าไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส 
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 

  - ไม่ติดตั งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ 
  - มีอุณหภูมิในห้องเก็บสัตว์น ้าสูงกว่า -18 องศาเซลเซียส 
6.2 กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของสัตว์น ้าได้อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิ

ใจกลางสัตว์น ้าไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส 
ข้อสังเกต ผ่าน 
 - ใช้เทอร์โมมิเตอร์ตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางสัตว์น ้า ไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส 
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 

  - อุณหภูมิใจกลางสัตว์น ้า สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส 

  
 


