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ค�าน�า

ความปลอดภยัด้านอาหาร (Food Safety) คอื การจดัการให้อาหารทีน่�ามาบรโิภคของมนษุย์นัน้มคีวามปลอดภยั 
ซึ่งต้องมีการจัดการควบคุมให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะไม่มีการปนเปื้อน ต้ังแต่ขั้นตอนของการจับ การเก็บรักษา 
การขนส่ง และการแปรรูป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคซ่ึงการท�าการประมงน้ัน 
ถือเป็นต้นทางของกระบวนการผลิตอาหารทะเล พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙๘ ได้ระบุไว้ว่า  
“ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงในการจัดท�ามาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น�า้ การแปรรูปสัตว์น�้า 
การเก็บรักษา การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการการประมงน�าไปใช้
ปฏิบัติในกิจการของตนให้ได้สัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพว่าได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย  
และมีความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค” ในการนีก้รมประมงจงึก�าหนดมาตรฐานด้านสขุอนามยัในเรอืประมงซึง่เป็นมาตรฐาน 
ด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น�้าในเรือประมง โดยที่เรือประมงที่ต้องด�าเนินการตามมาตรฐานนี้  
เป็นเรือประมงพาณิชย์ทั้งในน่านน�้าและนอกน่านน�้าที่ใช้เครื่องมือประมงในการจับสัตว์น�้าและเก็บรักษาสัตว์น�้าไว้ 
ในเรือประมง โดยอ้างอิงมาจากมาตรฐานสากล เรือประมงพาณิชย์ทุกล�าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด 
เพือ่ยกระดบัสนิค้าประมงของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานโลก และสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้บรโิภคทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศ

ดังนั้น กรมประมงจึงได้จัดท�าคู่มือชาวประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึง 
ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการ และเจ้าของเรือประมง มีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงมากขึ้น  
โดยหวังให้ผู ้ประกอบการ และเจ้าของเรือประมง ใช้ประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้ในการเตรียมตัว และด�าเนินการ 
ตามขั้นตอนการขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.๓) ที่กรมประมงก�าหนด

กรมประมง

ก
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สารบาญ

         หน้า
ค�าน�า            ก
ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง     ๑
และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่     ๕
ของผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมประมง เรื่อง ก�าหนดอัตราค่าป่วยการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็น    ๗
ในการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แบบค�าขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร. ๑) ๘
หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.๓) ๙
แบบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร. ๒) ๑๐
แบบสรุปผลตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ๑๓
หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรอง ๑๔
หนังสือแจ้งนัดตรวจเรือประมง ๑๖
แบบรายงานให้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องในการตรวจประเมิน ๑๗
หนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง  ๑๘
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ติดไว้ที่เรือประมง ๑๙
แบบบัตรประจ�าตัวผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ๒๐
(เฉพาะบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเมินฯ)
สถานที่ใช้ยื่นค�าขอ (สร.๑) และรับหนังสือรับรอง (สร.๓)      ๒๑
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ประกาศกรมประมง
เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง

พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๙๘ แห่งพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมง  
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการ 
ออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง” หมายความว่า มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษา 

สัตว์น�า้ในเรือประมง
“ค�าขอ” หมายความว่า ค�าขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามแบบ สร.๑ แนบท้าย

ประกาศนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือที่กรมประมงออกให้เพื่อรับรองว่าเรือประมงล�านั้นมีมาตรฐาน 

ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามแบบ สร.๓ แนบท้ายประกาศนี้
“เจ้าของเรือ” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือประมง
“เรือประมง” หมายความว่า เรือประมงพาณิชย์ที่ใช้เครื่องมือประมงในการจับสัตว์น�้า และเก็บรักษาสัตว์น�้า 

ไว้ในเรือ และให้หมายรวมถึงเรือประมงนอกน่านน�้าด้วย
“ผู้มีอ�านาจลงนาม” หมายความว่า ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประมงจังหวัด ผู้อ�านวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง หรือหัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ
“ผู้ตรวจสอบประเมิน” หมายความว่า นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง หรือเจ้าพนักงานสื่อสาร 

สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ส�านักงานประมง
จังหวัด กองบริหารจัดการเรือประมงและการท�าการประมง และบุคคลอื่นที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเมิน 
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก�าหนด ซึ่งผ่านการอบรมทางด้านมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง

ข้อ ๓ ผู้ใดจะขอรับหนังสือรับรอง ให้ยื่นค�าขอพร้อมแนบและแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล
(ก) ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งมีอายุไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่

ออกหนังสือรับรอง
(ข) ให้แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนของกรรมการผู ้จัดการ ผู ้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท  

หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี
(ค) กรณีมอบอ�านาจให้ผูอ้ืน่มายืน่ค�าขอหรือด�าเนนิการแทนบคุคลธรรมดาหรือนติิบคุคลให้แนบหนงัสอื

มอบอ�านาจมาและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้มอบอ�านาจ
(ง) ให้แสดงทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ
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(จ) ให้แสดงใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ หรือใบอนุญาตท�าการประมงนอกน่านน�้าไทยหรือ 
ใบอนุญาตที่เคยได้รับก่อนหน้านี้

(ฉ) กรณีเป็นเรือประมงที่ไม่เคยได้รับเอกสารตาม (จ) ให้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานตาม (ก) (ข) 
(ค) และ (ง)

ข้อ ๔ ผู้ยื่นค�าขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นเจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอ�านาจ
(๒) ในกรณีผู้ยื่นค�าขอเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง จะยื่นค�าขอหนังสือรับรองได้ก็ต่อเมื่อได้ปรับปรุง

แก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ข้อ ๕ สถานที่ในการยื่นค�าขอและรับหนังสือรับรอง

(๑) ในกรณีท่ีเรือประมงมีท่าเทียบเรือประมงประจ�าอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ ให้ยื่นค�าขอ 
และรับหนังสือรับรองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง

(๒) ในกรณเีรอืประมงมท่ีาเทยีบเรือประมงประจ�าอยูท้่องท่ีจังหวดัอืน่ ให้ยืน่ค�าขอและรับหนงัสอืรบัรอง
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ส�านักงานประมงจังหวัด  
หรือส�านักงานประมงอ�าเภอในท้องที่ที่เรือประมงนั้นเทียบท่าอยู่ในเขตความรับผิดชอบ

ข้อ ๖ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค�าขอแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค�าขอ และเอกสาร 
หลักฐานประกอบค�าขอนั้น และให้ด�าเนินการ ดังนี้

(๑) หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนค�าขอกับเอกสารหลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอทราบ 
เพือ่ท�าการแก้ไขให้ถกูต้องและย่ืนใหม่ต่อไป โดยถอืปฏิบตัติามพระราชบญัญตัวิิธปีฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

(๒) หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ก�าหนดวันนัดตรวจเรือและแจ้งไปยังผู้ตรวจสอบประเมิน 
เพื่อตรวจประเมินเรือประมงตามแบบประเมินมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง (สร.๒) แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ตามก�าหนดวันและเวลาที่นัดหมาย

ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินแจ้งผู้ยื่นค�าขอทราบถึงข้อบกพร่องประการใดของเรือประมงที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง เพื่อท�าการแก้ไขหรือปรับปรุง และนัดตรวจใหม่ได้ในเวลาอันสมควร

ข้อ ๙ ให้ผูต้รวจสอบประเมินสรปุผลการตรวจสอบประเมนิตามแบบแนบท้ายประกาศนีแ้ละเสนอต่อผูมี้อ�านาจ
ลงนามโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันท�าการนับแต่วันตรวจประเมินแล้วเสร็จ

กรณีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผู้ตรวจประเมินจัดท�าหนังสือรับรองตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้ เสนอผู้มีอ�านาจลงนาม

กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผู ้ตรวจสอบประเมินแจ้งให้ผู ้ย่ืนค�าขอทราบถึง 
ข้อบกพร่อง และนัดตรวจใหม่ภายในระยะเวลาที่ผู ้ตรวจประเมินกับผู ้ยื่นค�าขอตกลงกันไว้ โดยถือปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หนังสือรับรองที่ออกให้ตามประกาศนี้ให้มีอายุสองปีนับแต่
วันออกหนังสือรับรอง

ข้อ ๑๐ กรมประมงก�าหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด เพื่อติดไว้ที่เรือประมงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนั้น
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าของเรือทีไ่ด้รบัหนงัสอืรับรอง ยืน่ค�าขอรับหนงัสือรับรองฉบับใหม่และต้องน�าเรือประมงมาเข้ารบั

การตรวจประเมิน ก่อนหนังสือรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ พร้อมแนบส�าเนาหนังสือรับรองฉบับเดิม
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เมื่อได้ยื่นค�าขอรับหนังสือรับรองภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว กรณีท่ีผู้ตรวจสอบประเมิน 
เข้าตรวจประเมนิเรอืประมงในปีท่ีหนงัสอืรบัรองหมดอายแุละผลการประเมนิผ่านมาตรฐานให้ผูต้รวจสอบประเมนิเสนอ 
ผู้มีอ�านาจลงนามออกหนังสือรับรองให้ใหม่ โดยนับอายุของหนังสือรับรองต่อจากวันที่หมดอายุ ท้ังนี้ ให้ถือว่าหนังสือ
รับรองฉบับเดิมยังคงมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสือรับรองฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้

หากไม่ ย่ืนค�าขอและน�าเรือประมงมาเข้ ารับการตรวจประเมินภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดตามวรร
คหน่ึง ให้ หนังสือรับรองสิ้นอายุ 

ในการขอหนังสือรับรองฉบับใหม่ ให้น�าความในข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙  
มาใช้บังคับกับการยื่นขอหนังสือรับรองฉบับใหม่โดยอนุโลม เว้นแต่กรมประมงเห็นควรยกเว้นวิธีการหรือหลักเกณฑ์ 
ในข้อใดเพื่อความสะดวก

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินเรือประมงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เพื่อให้มั่นใจว่าเรือประมงยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๓ เจ้าของเรือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลรักษาเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
(๒) ยนิยอมให้ผูต้รวจสอบประเมินเข้าไปในเรือประมง ส�าหรบัท�าการตรวจตดิตามประเมนิผลเพือ่รกัษาไว้ 

ซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้
(๓) อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบประเมินในการเข้าถึง อุปกรณ์ เครื่องมือประมง สัตว์น�้า  

ทีเ่ก็บสตัว์น�า้ พืน้ท่ีหรอืส่วนต่างๆ บนเรอื เครือ่งมอืสือ่สารหรอืวทิยโุทรคมนาคมบนเรอื ข้อมลูและเอกสารเกีย่วกบัเรอืประมง
(๔) ไม่รบกวน ก้าวก่ายหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมิน
(๕) อ�านวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ตรวจสอบประเมิน ในการติดตามตรวจสอบประเมินผล  

เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้
(๖) ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรือประมงที่ได้รับหนังสือรับรอง เมื่อผู้ตรวจสอบประเมินร้องขอ 
(๗) ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของผู้ตรวจสอบประเมิน
(๘) ให้น�าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่กรมประมงออกให้เพื่อแสดงว่าเรือผ่านการตรวจประเมินปิดไว้

บริเวณด้านหน้าเก๋งเรือ กรณีเรือไม่มีเก๋งให้ปิดไว้ในต�าแหน่งที่เหมาะสม และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ ๑๔ เมื่อผู้ตรวจสอบประเมินตรวจพบว่าเจ้าของเรือท่ีได้หนังสือรับรองมิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านสขุอนามยัในเรอืประมง แนบท้ายประกาศน้ี ให้มหีนังสือแจ้งเตือนผู้น้ันให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง โดยก�าหนดระยะเวลา 
ในการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควรก็ได้

กรณีเจ้าของเรือที่ได้รับหนังสือรับรองไม่ปรับปรุงแก้ไข หรือปรับปรุงไม่เป็นไปตามมาตรฐานภายใน
ระยะเวลาทีก่�าหนด ให้ผู้ตรวจสอบประเมนิรายงานต่อผูมี้อ�านาจลงนามเพ่ือสัง่พกัใช้หนงัสอืรบัรองเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๕ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานต่อผู้มีอ�านาจลงนามเพื่อสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับหนังสือรับรองเคยถูกพักใช้หนังสือรับรองมาแล้วหนึ่งครั้ง และยังตรวจพบว่ามิได้ปฏิบัต ิ

ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
(๒) เมือ่เจ้าหน้าท่ีตรวจพบภายหลงัว่าเอกสารหลกัฐานซึง่ผูไ้ด้รบัหนงัสอืรบัรองน�ามายืน่ตามประกาศนี้

เป็นเอกสารปลอม
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
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4 | คู่มือชาวประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรอง เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๗ ในกรณีเรือประมงที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์หรือใบอนุญาตท�าการประมง 

นอกน่านน�้าไทย หรือได้รับใบอนุญาตท�าการประมงแล้วแต่ไม่สามารถออกท�าการประมงได้ให้ได้รับยกเว้นการตรวจ
ประเมินตามรายการมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงแนบท้ายประกาศนี้ในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ ข้อ ๓.๓ ข้อ ๓.๔  
ข้อ ๓.๕ ข้อ ๔.๑ ข้อ ๔.๓ ข้อ ๕.๒ ข้อ ๕.๓ ข้อ ๕.๔ข้อ ๕.๕ ข้อ ๕.๖ และข้อ ๕.๗ ส�าหรับเรือประมงทีม่เีคร่ืองท�าความเยน็  
ให้ได้รับยกเว้นการตรวจประเมินตามรายการข้อ ๖.๒

เรือประมงที่ผ่านการตรวจประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับหนังสือรับรอง (สร. ๓ ฉบับชั่วคราว)
ข้อ ๑๘ เจ้าของเรือประมงที่ได้รับหนังสือรับรอง (สร. ๓ ฉบับชั่วคราว) ตามข้อ ๑๗ ต้องน�าเรือประมงที่มี 

สัตว์น�า้มารับการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงอีกครั้งภายในเก้าสิบวัน หลังจากได้รับใบอนุญาต
ท�าการประมง ส�าหรับเรือประมงนอกน่านน�้าไทย ให้ด�าเนินการเมื่อมีการขนถ่ายสัตว์น�้าในครั้งแรกหรือเมื่อน�าสัตว์น�้า
ขึ้นท่าเทียบเรือประมง

หากไม่ น�าเรือประมงมารับการตรวจประเมินภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ หนังสือรับรองมา
ตรฐาน ด้ านสุขอนามัยฉบับชั่วคราวสิ้นสภาพ 

ข้อ ๑๙ หนังสือรับรองที่ได้ออกให้ตามประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง  
และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน

ข้อ ๒๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
อดิศร พรอ้มเทพ
อธิบดีกรมประมง
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ประกาศกรมประมง
เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมิน

มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่
แก้ไขโดยพระราชบัญญตัริะเบียบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธบิดกีรมประมงออกประกาศก�าหนด 
หลักเกณฑ์ในการข้ึนทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงไว้  
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ผู้ตรวจสอบประเมิน” หมายความว่า บุคคลซึ่งท�าหน้าที่ตรวจสอบประเมินมาตรฐาน

ด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ข้อ ๒ การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบประเมิน

(๑) ส�าเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามที่กรมประมงก�าหนด

(๒) ให้อธิบดีกรมประมงประกาศการข้ึนทะเบียนและออกบัตรประจ�าตัวส�าหรับผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ตรวจสอบประเมินตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

(๓) บัตรประจ�าตัวผู้ตรวจสอบประเมินให้มีอายุสามปีนับแต่วันออกบัตร
(๔) ให้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง จัดการฝึกอบรมทบทวนความรู้และประเมิน 

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมงให้แก่ผู้ตรวจสอบประเมินเป็นประจ�า
ข้อ ๓ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าฝึกอบรม

(๑) ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการประมง ชีววิทยาทางทะเล วิทยาศาสตร์
ทางทะเล หรอืสาขาทีเ่ก่ียวข้อง หรอืมปีระสบการณ์การปฏบิตังิานในทะเล หรอืประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องทีเ่ป็นประโยชน์
ไม่น้อยกว่าหกเดือน

(๒) เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม
(๓) สามารถปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมง
(๔) มีทักษะพื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์
(๕) จะต้องไม่ใช่บคุคลทีม่หีน้าท่ีอืน่ใดในเรือประมง ยกเว้นเป็นผู้สังเกตการณ์ ท้ังนี ้ข้ันตอนการประกาศ

รบัสมคัร และการประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธเิข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามประกาศและเง่ือนไขของกองวจัิยและพฒันา
ประมงทะเล กรมประมง

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมและหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมินแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ และการรายงานของผู้ตรวจสอบประเมินต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ให้แสดงบัตรประจ�าตัวผู้ตรวจสอบประเมินต่อผู้ควบคุมเรือพร้อมจัดเตรียม

เอกสารการตรวจประเมิน
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(๒) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามที่กรมประมงก�าหนด
(๓) สรุปผลการตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
(๔) รายงานผลตาม (๒) และ (๓) พร้อมภาพถ่ายให้เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลโดยเร็ว 

แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันท�าการ นับแต่วันตรวจประเมินแล้วเสร็จ
ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบประเมินไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีก�าหนดหรือปรากฏในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติ 

การเป็นผูต้รวจประเมนิ หรอืเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมนิเกนิอตัราทีก่รมประมงก�าหนด ให้กองวจิยัและพฒันา
ประมงทะเลรายงานต่อผู้มีอ�านาจลงนามพิจารณาเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเมิน

ข้อ ๗ ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการเป็นผู ้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
ที่กรมประมงออกให้ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้บุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถน�ามาใช้ในการ 
ขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบประเมินตามประกาศนี้ได้

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
             อดิศร พร้อมเทพ

อธิบดีกรมประมง
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ประกาศกรมประมง
เรื่อง ก�าหนดอัตราค่าป่วยการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็น

ในการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน�้าไทย
พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อประโยชน์ในการออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง อาศัยอ�านาจ 
ตามความในมาตรา ๙๘ วรรคสี่ แห่งพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมงจึงออกประกาศก�าหนด
ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน�้าไทย ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ก�าหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ�าเป็นต้องจ่ายในการตรวจสอบประเมินรับรอง
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน�้าไทย ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าป่วยการ
(ก) กรณีเดินทางไปตรวจสอบประเมินนอกราชอาณาจักรไทย วันละ ๔,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีเดินทางไปตรวจสอบประเมินในราชอาณาจักรไทย วันละ ๕๐๐ บาท
(ค) กรณีผู ้ตรวจสอบประเมินเป็นบุคคลซึ่งปฏิบัติงานอยู ่ในเรือประมงล�านั้นอยู ่แล้ว  
ครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็น
(ก) ค่าเช่าที่พัก

๑) นอกราชอาณาจักรไทย เท่าที่จ่ายจริง
๒) ในราชอาณาจักรไทย เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ ๑,๔๕๐ บาท

(ข) ค่าประกันภัย เท่าที่จ่ายจริง
(ค) ค่าเดินทาง เท่าที่จ่ายจริง

ข้อ ๒ ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นตามข้อ ๑ มิให้ใช้บังคับกับการตรวจสอบประเมิน
เพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ฉบับชั่วคราว (สร. ๓ ฉบับชั่วคราว)

ข้อ ๓ ในกรณีท่ีผู ้ประสงค์จะให้ด�าเนินการตรวจสอบประเมินรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย 
ในเรือประมงมิได้จัดหายานพาหนะให้ผู ้ตรวจประเมิน ให้ก�าหนดอัตราค่ายานพาหนะให้แก่ผู ้ตรวจสอบประเมิน 
ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ท�าการโดยปกติในต่างประเทศ และในราชอาณาจักรเท่าที่จ่ายจริง

ข้อ ๔ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
              อดิศร พร้อมเทพ
              อธิบดีกรมประมง
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แบบ สร.1 
ลําท่ี…………./ป………………. 

แบบคําขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง 

เขียนท่ี……………………………………………. 
วันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ.………….…….. 

ขาพเจา……….........................................................อายุ..............ป สัญชาต…ิ………..……………… 
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี..............ตําบล...................................อําเภอ....................................... 
จังหวัด………………..…………………..……โทร…………………….……………………………ขอยื่นแบบคําขอในฐานะสวนตัว 
หรือนิติบุคคลชื่อ..............................................................ซ่ึงมีสํานักงานอยู (อาคาร)……………………………………… 
เลขท่ี..............หมูท่ี..............ตาํบล..........................อําเภอ.........................................จังหวดั................................ 
ในฐานะเจาของเรือ/ผูรับมอบอํานาจ เรือประมง............................................เลขทะเบียนเรอื............................. 
ขอยื่นคํารองตอ (ชื่อหนวยงาน)………………………………….………………………………….……………………………………….. 
เพ่ือขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงพรอมนี้ไดยื่นเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ 
ดังตอไปนี้ 

1. บัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุ ในกรณีเปนบุคคลธรรมดา
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือหางหุนสวน ซ่ึงมีอายุไมเกิน 90 วัน นับแตวันท่ี

ออกหนังสือรับรอง บัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของ
หุนสวนผูจัดการ หรือผูแทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น แลวแตกรณี ในกรณีเปนนิติบุคคล 

3. ใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใชเรือ
4. ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย หรือใบอนุญาตทําการประมงนอกนานน้ําไทย หรือ

ใบอนุญาตท่ีเคยไดรับกอนหนานี้ 
5. กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนมายื่นคําขอ หรือดําเนินการแทน ใหแนบเอกสารหลักฐานตอไปนี้ดวย

5.1 หนังสือมอบอํานาจ 
5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

6. หนังสือรับรองฉบับเดิมในกรณีท่ีเรือเคยผานการตรวจรับรองมาแลว

ขาพเจา.....................................................หรือนิติบุคคลชื่อ.......................................................
ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศท่ีเก่ียวกับการนี้ และเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไวใน
หนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงอยางถูกตองครบถวนทุกประการ 

(ลายมือ).................................................................ผูยื่นคําขอ 
(...........................................................) 

หมายเหตุ       ขีดฆาขอความท่ีไมถูกตอง
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10 | คู่มือชาวประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

รายการตรวจประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อบกพร่อง

ที่พบ

๑ ด้านโครงสร้างของเรือประมง

๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสม
เพียงพอ

๑.๒ มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด 
เพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความสะอาด

๑.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าออกแบบอย่างเหมาะสม 
ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็น
เครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน

๑.๔ มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมส�าหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก 
การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น�้า กับทั้งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือภาชนะ
ที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น�้า เพื่อมิให้สัตว์น�้าถูกเก็บอย่างทับถมกันหนาแน่น

๑.๕ พื้นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า ท�าจากวัสดุ
ผิวเรียบที่สามารถท�าความสะอาดได้ง่าย กรณีทาสีต้องดูแลไม่ให้สีหลุดล่อน 
สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ

๑.๖ พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า ต้องท�าความสะอาดทุกครั้ง
หลังการใช้งานด้วยน�้าสะอาด และมีการควบคุม ป้องกัน ก�าจัดหนู 
แมลงสาบ และสัตว์อื่นๆ

๑.๗ จัดพื้นที่บริเวณเฉพาะส�าหรับเก็บขยะ เศษอาหารและ เศษสัตว์น�้า
ที่เหลือให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

๒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง

๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�าความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บ
อย่างเหมาะสม สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิว
ที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้า

๒.๒ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น�้าต้องท�าจากวัสดุ
ที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก ท�าความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน�้า และไม่เป็นสนิม

๒.๓ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสม 
กับการใช้งานและสะดวกในการรักษาความสะอาด

๒.๔ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้าง ท�าความสะอาด
ทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน�้าสะอาด

๒.๕ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้ามีสภาพแข็งแรง น�้าหนักเบา และสามารถ
รับน�้าหนักได้ในกรณีที่ต้องวางภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ภาชนะ
กดทับสัตว์น�้า

  แบบ สร.๒
แบบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
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รายการตรวจประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อบกพร่อง

ที่พบ

๒.๖ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้าควรมีรูหรือช่องระบายน�้าได้ดี เช่น
ภาชนะพลาสติก

๓ ด้านบุคลากรประจ�าเรือ

๓.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ

๓.๒ ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง

๓.๓ ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งใน
ระหว่างการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังการใช้สุขา

๓.๔ เสื้อผ้าที่ใส่ท�างานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

๓.๕ ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานไม่ไอหรือจาม
ใส่สัตว์น�้า

๔ ด้านน�้าจืดที่ใช้ในเรือและน�้าแข็งส�าหรับเก็บรักษาสัตว์น�้า

๔.๑ น�้าจืด และน�้าแข็งที่ใช้ส�าหรับเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องท�าจากน�้าที่สะอาด 
และเพียงพอกับการใช้งาน

๔.๒ สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน�้าจืด และน�้าแข็งต้องอยู่ในสภาพดี 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ท�าด้วยวัสดุปลอดสนิมและท�าความสะอาดได้ง่าย

๔.๓ มีการล�าเลียง ขนถ่ายน�้าจืดและน�้าแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ

๔.๔ ภาชนะที่บรรจุน�้าจืดและน�้าแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด

๕ ด้านการเก็บรักษาสัตว์น�้า

๕.๑ น�้ายาท�าความสะอาด น�้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยก
ในสถานที่ที่เป็นสัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อน
ในสัตว์น�้าได้

๕.๒ เก็บ บรรจุสัตว์น�้าในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่ซ้อนทับ
จนท�าให้สัตว์น�้าเสียหาย

๕.๓ เก็บรักษาสัตว์น�้าหลังจากการจับด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด 
หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็ง ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น�้าให้ได้
ความเย็นอย่างสม�่าเสมอ

๕.๔ เก็บรักษาสัตว์น�้าอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของ สัตว์น�้า
ให้ใกล้เคียง ๐ องศาเซลเซียส ส�าหรับสัตว์น�้าสด และใกล้เคียง -๑๘ 
องศาเซลเซียส ส�าหรับสัตว์น�้าแช่เยือกแข็ง

๕.๕ วางหรือเก็บรักษาสัตว์น�้าในที่เหมาะสม หากเป็นการแช่เย็น หรือ
แช่แข็ง ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนจากแสงแดด หรือความร้อนอื่นๆ

๕.๖ มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น�้า 
พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
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รายการตรวจประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อบกพร่อง

ที่พบ

๕.๗ ขนถ่ายสัตว์น�้าอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้า

๖ กรณีเรือประมงมีเครื่องท�าความเย็น

๖.๑ ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -๑๘ 
องศาเซลเซียส และติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ 
อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ

๖.๒ กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของ สัตว์น�้าได้
อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้าไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
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16 
 

แบบสรุปผลตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  

สถานท่ี………………………………………………………. 
วันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ.………….…….. 
 

หนวยงาน : ................................................................เลข สร.1 : (ลําท่ี…/ป…)…….......................................      
ชื่อเรือ : ....................................................................เลขทะเบียนเรือ : ........................................................ 
ขนาดของเรือ : ..............................................ตันกรอส  ขนาดความยาวเรือ : .......................................เมตร 
เครื่องหมายประจําเรือ : ...........................................เลขท่ีใบอนุญาตทําการประมง : .................................. 
ชนิดเครื่องมือทําการประมง : ....................................................................................................................... 
ชื่อเจาของเรือ : ........................................................ท่ีอยู : ........................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
โทร : .............................................................................................................................................................. 
ชื่อผูใหขอมูล : ........................................................ตําแหนง : ...................................................................... 
ท่ีอยู : .............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………..โทร : ......................................................... 
เวลาท่ีเริ่มตรวจ : ...................................................... เวลาท่ีตรวจเสร็จ : ...................................................... 
หมายเลขใบแจงปรับปรุงท่ี : .......................................................................................................................... 

ผลการตรวจประเมินพบวา มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  

ผานเกณฑมาตรฐานของกรมประมง 

ผานเกณฑมาตรฐานของกรมประมง โดยมีขอบกพรองท่ีตองปรับปรุงแกไขตามรายงานท่ีแนบมาพรอม   
 เอกสารนี้ 

ไมผานเกณฑมาตรฐานของกรมประมง โดยไมผาน………....ขอหลัก และไมผาน……...…ขอยอย 
 ตามรายงานท่ีแนบมาพรอมเอกสารนี้ 

 

ลายมือชื่อผูตรวจสอบประเมิน : ......................................... ลายมือชื่อผูใหขอมูล :............................................. 

     (…………………………...………….)   (…………………………...………….) 
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หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรอง

กรณีเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงนอกน่านน�้า
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด ๒๙ ข้อ โดยต้องผ่าน ๕ ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
 ๑. ข้อที่ ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
 ๒. ข้อที่ ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�าความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสมสามารถป้องกัน 
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้า
 ๓. ข้อที่ ๓.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของ 
โรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
 ๔. ข้อที่ ๔.๑ น�้าจืด และน�้าแข็งที่ใช้ส�าหรับเก็บรักษาสัตว์น�้า ต้องท�าจากน�้าสะอาด และเพียงพอกับการใช้งาน
 ๕. ข้อที่ ๕.๑ น�้ายาท�าความสะอาด น�้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน 
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้าได้
 ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย ๑๓ ข้อ จาก ๒๔ ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย ๑๘ ข้อจึงจะได้หนังสือ
รับรองฯ (สร.๓)

กรณีเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงนอกน่านน�้าที่มีเครื่องท�าความเย็น
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด ๓๑ ข้อ โดยต้องผ่าน ๕ ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
 ๑. ข้อที่ ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
 ๒. ข้อที่ ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�าความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสมสามารถป้องกัน 
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้า
 ๓. ข้อที่ ๓.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของ 
โรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
 ๔. ข้อที่ ๕.๑ น�้ายาท�าความสะอาด น�้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน 
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้าได้
 ๕. ข้อที่ ๖.๑ ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียสและติดต้ัง
เทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
 ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย ๑๔ ข้อ จาก ๒๖ ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย ๑๙ ข้อ จึงจะได้หนังสือ
รับรองฯ (สร.๓)
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กรณีเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงนอกน่านน�้าที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมง หรือมีใบ
อนุญาตแต่ไม่สามารถออกท�าการประมงได้
กรณีเรือประมงพาณิชย์ รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด ๑๖ ข้อ โดยต้องผ่าน ๓ ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
 ๑. ข้อที่ ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
 ๒. ข้อที่ ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�าความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสมสามารถป้องกัน 
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้า
 ๓. ข้อที่ ๕.๑ น�้ายาท�าความสะอาด น�้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน 
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้าได้
 ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย ๗ ข้อ จาก ๑๓ ข้อ ที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย ๑๐ ข้อ จึงจะได้หนังสือ
รับรองฯ (สร.๓)

กรณีเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงนอกน่านน�้าที่มีเครื่องท�าความเย็นยังไม่ได้รับ
ใบอนุญาตท�าการประมงหรือมีใบอนุญาตแต่ไม่สามารถออกท�าการประมงได้
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด ๑๗ ข้อ โดยต้องผ่าน ๔ ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
 ๑. ข้อที่ ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
 ๒. ข้อที่ ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�าความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสมสามารถป้องกัน 
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้า
 ๓. ข้อที่ ๕.๑ น�้ายาท�าความสะอาด น�้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน 
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้าได้
 ๔. ข้อที่ ๖.๑ ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียสและติดต้ัง
เทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
 ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย ๗ ข้อ จาก ๑๓ ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย ๑๑ ข้อ จึงจะได้หนังสือ 
รับรองฯ (สร.๓)
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หนังสือแจงนัดตรวจเรือประมง 

 

 
 
 
ท่ี กษ……………/…..                   หนวยงาน............................................. 

ท่ีอยู...................................................... 
...................................................... 

      วันท่ี................................................. 

เรื่อง  แจงนัดตรวจเรือประมงเพ่ือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง 

เรียน  (ผูยื่นคําขอหนังสือฯ).................................................................... 

อางถึง  คําขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  ลําท่ี…………./ป………………. 
ลงวันท่ี........................................ 

  ตามคําขอท่ีอางถึง  ทานไดยื่นแบบคําขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  
โดยใชเรือ ชื่อ......................................................................เลขทะเบียนเรือไทย............................................ 
ขนาด.............................ตันกรอส  พรอมเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอหนังสือรับรองมาตรฐานดาน
สุขอนามัยในเรือประมง ตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ........................................................ 

  ในการนี้ พนักงานเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหนังสือฯ ไดตกลงรวมกันโดยนัดตรวจประเมิน
เรือประมงดังกลาว  ในวันท่ี..................เดือน.........................................พ.ศ. ..................ณ  บริเวณ
..................................................................................จึงใหทานนําเรือประมงเขาเทียบทา เพ่ือใหพนักงาน
เจาหนาท่ีทําการตรวจประเมินฯ ตามวันดังกลาวดวย  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

ชือ่หนวยงาน................................... 
โทร..................................................... 
โทรสาร............................................... 
E-mail................................................ 
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20 
 

แบบรายงานใหแกไขปรับปรุงขอบกพรองในการตรวจประเมิน 

หนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………...…. 

ตรวจประเมินครั้งท่ี………………………………….……..ตรวจติดตามครั้งท่ี……………………………………….………………. 

ชื่อเรือ :...........................................................   หมายเลขหนังสือรับรอง (สร.3) :........................................... 
วันท่ีสุมตรวจ :.................................................   แจงปรับปรุงครั้งท่ี :.................................................................. 

ขอบกพรองท่ีตรวจพบ การดําเนินการแกไขปรับปรุง กําหนดการเสร็จสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผูตรวจสอบ: 
              (...........................................) 

ผูยื่นคําขอ: 
             (...........................................) 
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หนังสือแจงผลการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง 

 

 

ท่ี กษ                                    หนวยงาน........................................ 
     ท่ีอยู.่................................................ 

                         วันท่ี.............................................. 

เรื่อง  แจงผลการตรวจมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง 

เรียน  เจาของเรือประมง........................................................(ชื่อเรือ)................................................................ 

สิ่งท่ีสงมาดวย  รายงานสรปุผลการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง จํานวน 1 ชุด 

ตามท่ีเจาหนาท่ี (ชื่อหนวยงาน)............................................................................ไดดําเนินการ 
ตรวจประเมินสขุอนามัยในเรือประมง ชื่อ......................................................เลขทะเบียนเรือ............................. 
ขนาด........................ตันกรอส เม่ือวันท่ี.................................นั้น 

ผลการตรวจพบวา (……….) ผาน      (……….) ไมผาน การประเมินเนื่องจาก
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

หากทานไมเห็นดวยกับผลการประเมินนี้ และมีความประสงคจะอุทธรณผลการประเมิน ใหยื่นอุทธรณ
ตออธิบดีกรมประมงประมงภายใน 15 วัน นับตั้งแตไดรับหนังสือฉบับนี้ ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

     ขอแสดงความนับถือ 
   
 
 
 
ชือ่หนวยงาน............................. 
โทร.............................................. 
โทรสาร........................................ 
E-mail......................................... 
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เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ติดไว้ที่เรือประมง

ขนาด สูง ๔ นิ้ว x ยาว ๕ นิ้ว
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         ตัวผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
(เฉพาะบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเมินฯ) 

 
 
 
 

 
                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปถ่ายขนาด 
2.0 ซม.x 2.3 

ซม. 
Photo 

2.0 cm x 2.3 

 
บตัรประจ้าตัวผูต้รวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง  
กรมประมง ประเทศไทย 
Sanitary  Fishing Vessel Auditor ID Card, Department of Fisheries, Thailand 

 
หมายเลขบัตรประจ้าตัวผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
Sanitary  Fishing Vessel Auditor Number 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
เลขบัตรประจา้ตัวประชาชน………………………………..….......................................… 
Thai National Identification Number                                     
 
ชื่อตัวและชื่อสกุล............................................................................... 
Name……………..……………. Last name……….………………………..... 

  หมู่โลหิต/Blood type……………… 
…………………………         ………………………… …………………………………………. 
    วันที่ออกบตัร             วันบัตรหมดอายุ         อธบิดกีรมประมง 

      …………………………          …………………………      Director General, Department of Fisheries 
        Date of Issue          Date of Expiry 

8.5 ซม. 

5.5 ซม. 

ลายมือชื่อ/Signature 

 

แบบบัตรประจ้าตัวผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสขุอนามัยในเรือประมง 
(เฉพาะบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเมินฯ) 

 
 

บัตรประจ ำตัวผู้ตรวจสอบประเมินมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง 
 
                                                      

                                  

              กรมประมง 
              กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5.5 ซม. 

8.5 ซม. 

ด้านหน้า 

ด้านหลัง 

แบบบัตรประจ�าตัวผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
(เฉพาะบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเมิน)
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สถานที่ใช้ยื่นค�าขอ (สร.๑) และรับหนังสือรับรอง (สร.๓)

หน่วยงาน สถานที่ เบอร์โทรศัพท์

กลุ่มตรวจสอบและรับรอง
แหล่งประมง กองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล

๕๐ ชั้น ๗ อาคารปลอดประสพ กรมประมง เกษตรกลาง 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๐๒-๕๖๒-๐๕๓๓

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

๒ ม.๒ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๖๐ ๐๓๘-๖๕๑-๗๖๔

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

๔๙ ซ.พระราชวีริยาภรณ์ ๑๖ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

๐๒-๘๑๖-๗๖๓๕

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

ม.๘ ต.ปากน�้า อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๒๐ 
และ ๖๓/๓ ม.๕ อ.เมือง อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐

๐๗๗-๕๒๒-๐๐๖

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม อ.บ่อยาง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ ๐๗๔-๓๑๒-๕๙๕

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

๗๗ ม.๗ ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ ๐๗๖-๓๙๑-๑๓๘

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อันดามันตอนล่าง (สตูล)

ต.ปากน�้า อ.ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐ และ ๔๖๒ ม.๓ 
ต.ต�ามะลัง

๐๗๔-๗๔๐-๑๓๖

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดระนอง

๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม อ.บ่อยาง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ ๐๗๗-๘๑๒-๓๖๖

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดสมุทรสงคราม

๑๓๕ ม.๑๑ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
๗๕๐๐๐

๐๓๔-๗๒๐-๑๗๐

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดตราด

๒๐๕ ม.๒ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด ๒๓๐๐๐ ๐๓๙-๕๔๓-๓๓๔-
๕

ส�านักงานประมงจังหวัดชุมพร ๒๑๗ ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 
๘๖๐๐๐

๐๗๗-๕๑๑-๒๙๘

ส�านักงานประมงอ�าเภอปะทิว ที่ว่าการอ�าเภอปะทิว หมู่ที่ ๗ ต.บางสน อ.ปะทิว 
จ.ชุมพร ๘๖๑๖๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
เมืองชุมพร

๒๑๗ ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 
๘๖๐๐๐

๐๗๗-๕๑๑-๒๙๘

ส�านักงานประมงอ�าเภอสวี ที่ว่าการอ�าเภอสวี ถ.รักษ์นรกิจ อ.สวี จ.ชุมพร ๘๖๑๓๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอทุ่งตะโก ที่ว่าการอ�าเภอทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ๘๖๒๒๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอละแม ที่ว่าการอ�าเภอละแม อ.ละแม จ.ชุมพร ๘๖๑๗๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอหลังสวน ที่ว่าการอ�าเภอหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ๘๖๑๑๐
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ส�านักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง (ชั้น๕) ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง 
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐

๐๒๐-๕๖๒-๐๕๓๓

ส�านักงานประมงอ�าเภอสิเกา ที่ว่าการอ�าเภอสิเกา ถ.ตรัง-สิเกา ต.บ่อหิน 
อ.สิเกา จ.ตรัง ๙๒๑๕๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอกันตัง ที่ว่าการอ�าเภอกันตัง  ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง ๙๒๑๑๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
หาดส�าราญ

ที่ว่าการอ�าเภอหาดส�าราญ หมู่ที่ ๙ ถ.บ้านนา-หาดส�าราญ 
ต.หาดส�าราญ อ.หาดส�าราญ จ.ตรัง ๙๒๑๒๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
ปะเหลียน

ที่ว่าการอ�าเภอปะเหลียน ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ปะเหลียน 
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ๙๒๑๒๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
ย่านตาขาว

ที่ว่าการอ�าเภอย่านตาขาว ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว 
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ๙๒๑๔๐

ส�านักงานประมงจังหวัดสงขลา ๗๙ ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ ๐๗๔-๓๑๑-๓๐๒

ส�านักงานประมงอ�าเภอเมือง
สงขลา

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอระโนด ที่ว่าการอ�าเภอระโนด ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 
๙๐๑๔๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอสทิงพระ ที่ว่าการอ�าเภอสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ 
จ.สงขลา ๙๐๑๙๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอสิงหนคร ที่ว่าการอ�าเภอสิงหนคร ๒๗๗ หมู่ ๕ ถ.สงขลา-ระโนด 
ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ๙๐๒๘๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอจะนะ ที่ว่าการอ�าเภอจะนะ หมู่ ๒ ถ.ราษฎร์บ�ารุง ต.บ้านนา 
อ.จะนะ จ.สงขลา ๙๐๑๓๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอเทพา ที่ว่าการอ�าเภอเทพา  ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ๙๐๑๕๐

ส�านักงานประมงจังหวัดสตูล ๔๔๓ ม.๖ ถ.ยนตรการก�าธร ต.คลองขุด อ.เมือง 
จ.สตูล ๙๑๐๐๐

๐๗๔-๗๗๒-๒๐๑

ส�านักงานประมงอ�าเภอเมืองสตูล ที่ว่าการอ�าเภอเมืองสตูล ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล 
จ.สตูล ๙๑๐๐๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอทุ่งหว้า ที่ว่าการอ�าเภอทุ่งหว้า ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 
๙๑๑๒๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอละงู ที่ว่าการอ�าเภอละงู หมู่ ๑๒ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล  
๙๑๑๑๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอท่าแพ ที่ว่าการอ�าเภอท่าแพ หมู่ ๒ ถ.ฉลุง-ละงู ต.ท่าแพ 
อ.ท่าแพ จ.สตูล ๙๑๑๕๐ 

ส�านักงานประมงจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง 
จ.ปัตตานี  ๙๔๐๐๐

๐๗๓-๓๔๙-๕๙๑
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ส�านักงานประมงอ�าเภอเมือง
ปัตตานี

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง
ปัตตานี จ.ปัตตานี  ๙๔๐๐๐

๐๗๓-๔๑๑-๔๐๕

ส�านักงานประมงอ�าเภอหนองจิก ที่ว่าการอ�าเภอหนองจิก หมู่ ๑ ต.ตุยง อ.หนองจิก 
จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอยะหริ่ง ที่ว่าการอ�าเภอยะหริ่ง ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 
๙๔๑๕๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอปะนาเระ ที่ว่าการอ�าเภอปะนาเระ หมู่ ๑ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ 
จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐ 

ส�านักงานประมงอ�าเภอสายบุรี ที่ว่าการอ�าเภอสายบุรี ถ.ลูกเสือ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี 
จ.ปัตตานี ๙๔๑๑๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอไม้แก่น ที่ว่าการอ�าเภอไม้แก่น ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 
๙๔๒๒๐

ส�านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส บริเวณศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 
๙๖๐๐๐

๐๗๓-๕๓๒-๐๕๒

ส�านักงานประมง
อ�าเภอเมืองนราธิวาส

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองนราธิวาส ถ.พิชิตบ�ารุง ต.บางนาค 
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐

๐๗๓-๕๑๖-๑๑๒

ส�านักงานประมงอ�าเภอตากใบ อาคารที่ว่าการอ�าเภอตากใบ หมู่ ๓ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส ๙๖๑๑๐

ส�านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ๒ ถ.แผ่นดินทอง ๓ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ ๐-๓๙๓๒-๗๐๓๕

ส�านักงานประมง
อ�าเภอนายายอาม

ที่ว่าการอ�าเภอนายายอาม ๕๐๐ หมู่ ๑๒ ต.นายายอาม 
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ๒๒๑๖๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอท่าใหม่ ที่ว่าการอ�าเภอท่าใหม่ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
๒๒๑๒๐

ส�านักงานประมง
อ�าเภอแหลมสิงห์

ที่ว่าการอ�าเภอแหลมสิงห์  ๑๒ หมู่ ๒  
ต.ปากน�้าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ๒๒๑๓๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอขลุง ที่ว่าการอ�าเภอขลุง ๒๙ ถ.เทศบาล สาย ๕ ต.ขลุง อ.ขลุง 
จ.จันทบุรี ๒๒๑๑๐

ส�านักงานประมงจังหวัดชลบุรี ๒๐๒ หมู่ ๓ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ ๐๓๘-๓๙๘-๐๔๙

ส�านักงานประมงอ�าเภอศรีราชา ที่ว่าการอ�าเภอศรีราชา ๒๑ ถ.อัสสัมชัญ ต.ศรีราชา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐

๐๓๘-๓๑๐-๙๗๒

ส�านักงานประมงอ�าเภอเกาะสีชัง ที่ว่าการอ�าเภอเกาะสีชัง ๖๘ หมู่ ๕ ต.ท่าเทววงษ์ 
อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ๒๐๑๒๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอบางละมุง ที่ว่าการอ�าเภอบางละมุง เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๒๐๑๕๐
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ส�านักงานประมงอ�าเภอสัตหีบ ที่ว่าการอ�าเภอสัตหีบ ถ.เลียบชายทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐

ส�านักงานประมงจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง (ชั้น ๓) ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ 
อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐

๐๓๘-๖๙๔-๐๙๔

ส�านักงานประมงอ�าเภอเมือง
ระยอง

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
๒๑๐๐๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอบ้านฉาง ที่ว่าการอ�าเภอบ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
๒๑๑๓๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอแกลง ที่ว่าการอ�าเภอแกลง ๑๑๑ ต.ทางเกวียน อ.แกลง 
จ.ระยอง ๒๑๑๑๐

ส�านักงานประมงจังหวัดตราด ๔๐๙/๔  หมู่ ๘ ถ.ชลประทาน ต.วังกระแจะ อ.เมือง 
จ.ตราด ๒๓๐๐๐

๐๓๙-๕๑๑-๒๖๙

ส�านักงานประมงอ�าเภอจังหวัด
ตราด

ที่ว่าการอ�าเภอ ๔ ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 
๒๓๐๐๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอเขาสมิง ที่ว่าการอ�าเภอเขาสมิง ๒๒๙ หมู่ ๑ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง 
จ.ตราด ๒๓๑๓๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
แหลมงอบ

ที่ว่าการอ�าเภอแหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ 
จ.ตราด ๒๓๑๒๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
คลองใหญ่

ที่ว่าการอ�าเภอคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ 
จ.ตราด ๒๓๑๑๐

ส�านักงานประมงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๑๙๓/๑ ถ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐

๐๓๒-๖๐๒-๐๑๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอกุยบุรี ที่ว่าการอ�าเภอกุยบุรี หมู่ ๗ ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี 
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๕๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอทับสะแก ที่ว่าการอ�าเภอทับสะแก หมู่ ๔ ถ.สุขาภิบาล ซอย ๑ 
ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๓๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
บางสะพาน

ที่ว่าการอ�าเภอบางสะพาน ถ.บางสะพาน ต.ก�าเนิดนพคุณ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๔๐ 

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
บางสะพานน้อย 

ที่ว่าการอ�าเภอบางสะพานน้อย หมู่ ๔ ต.บางสะพาน 
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๗๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอปราณบุรี อาคารที่ว่าการอ�าเภอปราณบุรี หมู่ ๓ ถ.เพชรเกษม 
ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๒๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอหัวหิน ที่ว่าการอ�าเภอหัวหิน ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
๗๗๑๑๐
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ส�านักงานประมงอ�าเภอ
สามร้อยยอด

ที่ว่าการอ�าเภอสามร้อยยอด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๘๐

ส�านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ๒๗๕ ม.๒ ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 
๗๖๐๐๐

๐๓๒-๔๒๖-๐๓๒

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
บ้านแหลม 

ที่ว่าการอ�าเภอบ้านแหลม ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม 
จ.เพชรบุรี ๗๖๑๑๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอชะอ�า ที่ว่าการอ�าเภอชะอ�า ๒๐๒ หมู่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ�า 
จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอท่ายาง ที่ว่าการอ�าเภอท่ายาง ๑๙ หมู่ ๑ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี ๗๖๑๓๐

ส�านักงานประมงจังหวัด
สมุทรสาคร

ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ ๐๓๔-๘๓๗-๓๗๑

ส�านักงานประมงอ�าเภอเมือง
สมุทรสาคร

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

ส�านักงานประมงจังหวัด
สมุทรสงคราม

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง 
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๐๓๔-๗๑๕-๕๓๑

ส�านักงานประมงอ�าเภอเมือง
สมุทรสงคราม

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง 
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

ส�านักงานประมงจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

๑๘/๑ ถ.จุลจอมเกล้า เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน 
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๐๗๗-๒๔๐-๖๑๒

ส�านักงานประมงอ�าเภอเมือง
สุราษฏร์ธานี

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี ๑๘๒ ถ.ตลาดใหม่ 
ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
กาญจนดิษฐ์

ที่ว่าการอ�าเภอกาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ 
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๖๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอดอนสัก ที่ว่าการอ�าเภอดอนสัก  อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 
๘๔๒๒๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอเกาะสมุย ที่ว่าการอ�าเภอเกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
เกาะพะงัน

ที่ว่าการอ�าเภอเกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน 
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๘๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอไชยา ที่ว่าการอ�าเภอไชยา ถ.รักษ์นรกิจ ต.ไชยา อ.ไชยา 
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอท่าชนะ ที่ว่าการอ�าเภอท่าชนะ หมู่ ๔ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ 
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๗๐
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ส�านักงานประมงอ�าเภอท่าฉาง อาคารส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอท่าฉาง หมู่ ๑ 
ถ.พุนพิน-ท่าชนะ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 
๘๔๑๕๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอพุนพิน ที่ว่าการอ�าเภอพุนพิน ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน 
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

ส�านักงานประมงจังหวัด
นครศรีธรรมราช

๗๗/๕ หมู่ ๙ ต.นาเคียน ถ.มะขามชุม-นาเคียม อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๐๘-๖๔๗๖-๑๔๐๘

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช หมู่ ๑ ถ.อ้อมค่าย 
ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
๘๐๐๐๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอขนอม ที่ว่าการอ�าเภอขนอม หมู่ ๓ ถ.อัครวิถี ต.ขนอม อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๑๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอสิชล ที่ว่าการอ�าเภอสิชล หมู่ ๕ ต.สิชล อ.สิชล 
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอท่าศาลา ที่ว่าการอ�าเภอท่าศาลา หมู่ ๑ ถ.ศรีท่าศาลา ต.ท่าศาลา 
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอปากพนัง ที่ว่าการอ�าเภอปากพนัง ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๔๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอหัวไทร ที่ว่าการอ�าเภอหัวไทร ถ.ธรรมสิทธิ์ ต.หัวไทร อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐

ส�านักงานประมงจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง หมู่ ๓ ต.บางริ้น อ.เมือง 
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐

๐๗๗-๘๐๐-๑๓๔

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
เมืองระนอง

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองระนอง ๒๔๘ ถ.เรืองราษฎร์ 
ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอละอุ่น ที่ว่าการอ�าเภอละอุ่น ๖ หมู่ ๖ ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น 
จ.ระนอง ๘๕๑๓๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอกะเปอร์ ที่ว่าการอ�าเภอกะเปอร์ ถ.เพชรเกษม ต.กะเปอร์ 
อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ๘๕๑๒๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
สุขส�าราญ

ที่ว่าการอ�าเภอสุขส�าราญ หมู่ ๕ ต.ก�าพวน อ.สุขส�าราญ 
จ.ระนอง ๘๕๑๒๐ 

ส�านักงานประมงจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง 
จ.พังงา ๘๒๐๐๐ 

๐๗๖-๔๘๑-๔๓๘

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
เมืองพังงา

ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองพังงา ถ.เพชรเกษม 
อ.เมืองพังงา จ.พังงา ๘๒๐๐๐
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หน่วยงาน สถานที่ เบอร์โทรศัพท์

ส�านักงานประมงอ�าเภอคุระบุรี ส�านักงานเกษตรอ�าเภอคุระบุรี ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 
๘๒๑๕๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอตะกั่วป่า ที่ว่าการอ�าเภอตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.ตะกั่วป่า 
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๘๒๑๑๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
ท้ายเหมือง

ที่ว่าการอ�าเภอท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง 
จ.พังงา ๘๒๑๒๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอตะกั่วทุ่ง ที่ว่าการอ�าเภอตะกั่วทุ่ง ถ.เพชรเกษม ต.ตะกั่วทุ่ง 
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ๘๒๑๓๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอเกาะยาว ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเกาะยาว ๔๔/๔ ต.เกาะยาวน้อย 
อ.เกาะยาว จ.พังงา  ๘๒๑๖๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอทับปุด ที่ว่าการอ�าเภอทับปุด ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด อ.ทับปุด 
จ.พังงา ๘๒๑๘๐

ส�านักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ๑/๒ ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ ๐-๗๖๒๑-๒๔๖๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
เมืองภูเก็ต

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
๘๓๐๐๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอกะทู้ ที่ว่าการอ�าเภอกะทู้ ๕๑/๑๖ ถ.เทพกระษัตรี ต.กะทู้ 
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ๘๓๑๒๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอถลาง ที่ว่าการอ�าเภอถลาง ๓๕๗ ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี 
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ๘๓๑๑๐

ส�านักงานประมงจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน�้า อ.เมือง 
จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐

๐๗๕-๖๑๑-๗๙๙

ส�านักงานประมงอ�าเภอเมือง
กระบี่

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองกระบี่ ๒๑๒ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน�้า 
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐

ส�านักงานประมงอ�าเภออ่าวลึก ที่ว่าการอ�าเภออ่าวลึก  ๔๐/๓ หมู่ ๒ ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก 
จ.กระบี่ ๘๑๑๑๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
เหนือคลอง

ที่ว่าการอ�าเภอเหนือคลอง ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง 
จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอเกาะ
ลันเตา

ที่ว่าการอ�าเภอเกาะลันเตา ต.เกาะลันตาน้อย 
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ๘๑๑๕๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอ
คลองท่อม

ที่ว่าการอ�าเภอคลองท่อม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม 
จ.กระบี่ ๘๑๑๒๐

ส�านักงานประมงจังหวัด
สมุทรปราการ

๖๖๖/๑ หมู่ ๖ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
๑๐๒๘๐

๐-๒๑๗๓-๙๑๘๑
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ส�านักงานประมงอ�าเภอเมือง
สมุทรปราการ

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองสมุทรปราการ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้า 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอบางบ่อ ที่ว่าการอ�าเภอบางบ่อ ๑๘๐ ถ.ปานวิถี ต.บางบ่อ 
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๖๐

ส�านักงานประมงอ�าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ 

ที่ว่าการอ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ หมู่ ๕ ถ.สุขสวัสดิ์-นาเกลือ 
ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
๑๐๒๙๐

ส�านักงานประมงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า (ชั้น๒) ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง 
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

๐๓๘-๕๑๑-๘๕๒

ส�านักงานประมงอ�าเภอบางปะกง ที่ว่าการอ�าเภอบางปะกง หมู่ ๖ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
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๑. ด้านโครงสร้างของเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้

๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
 ข้อสังเกต ผ่าน
  - ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าอยู่ในสภาพดี สะอาด ใช้วัสดุที่แข็งแรง ไม่ผุกร่อน
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  - ผนังห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าผุกร่อน ช�ารุด มีสนิม ผนังห้องด้านบนสกปรก
  - ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ามีขนาดไม่เพียงพอ เช่น มีสัตว์น�้ากองอยู่นอกห้องเก็บ
  - พบเศษซากสัตว์น�้าทิ้งค้างในห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า

ผ่าน: ไม่มีเศษผนังหลุดล่อนปะปนในน�้าแข็ง ไม่ผ่าน: มีเศษผนังหลุดปะปนในน�้าแข็ง

๑.๒ มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความสะอาด
 ข้อสังเกต ผ่าน
  - บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีมุมอับ ไม่วางสิ่งของท�าให้ยากต่อการท�าความสะอาด
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  - บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีมุมอับ ยากต่อการท�าความสะอาด และมีความสกปรก

ผ่าน: มีซอกมุมน้อยท�าความสะอาดง่าย ไม่ผ่าน: ต่อเติมท�าให้เกิดซอกมุม
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๑.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าออกแบบอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อน โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน
 ข้อสังเกต ผ่าน  
  - โครงสร้างเรือ การออกแบบมีความเหมาะสม แบ่งสัดส่วนชัดเจน
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
  - พื้นที่ปฏิบัติงานมีคราบน�้ามันปนเปื้อนจากเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรช่วยท�าการประมง 
  เช่น เครื่องกว้าน รอกฯ ที่พักลูกเรือไม่สะอาดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ

ผ่าน: ที่พักลูกเรือแบ่งพื้นที่ชัดเจน ไม่ผ่าน: มีคราบน�้ามันไหลออกจากเครื่องจักร

๑.๔ มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมส�าหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น�้า 
กับทั้งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น�้า เพื่อมิให้สัตว์น�้าถูกเก็บอย่างทับถมกันหนาแน่น
 ข้อสังเกต ผ่าน
  - มีพื้นที่รับวัตถุดิบ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น�้าเพียงพอและเหมาะสม
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  - สัตว์น�้าและเครื่องมือวางปะปนกัน หรือทับซ้อนกัน ไม่เป็นระเบียบ
  - การขนถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การเหยียบบนสัตว์น�้า 

ผ่าน: มีพื้นที่เพียงพอต่อการรองรับสัตว์น�้า ไม่ผ่าน: มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับสัตว์น�้า
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๑.๕ พื้นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าท�าจากวัสดุผิวเรียบที่สามารถท�าความสะอาดได้ง่าย 
กรณีทาสีต้องดูแลไม่ให้สีหลุดล่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ
 ข้อสังเกต ผ่าน
  -พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ามีผิวเรียบ เกลี้ยง ไม่มีเสี้ยน
  - กรณีทาสี สีไม่หลุดล่อน
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  - พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าไม่เรียบ เป็นร่อง ยาแนวหลุดล่อน ไม้ผุเปื่อย เป็นขุย
  - หากเป็นพื้นผิวเหล็ก พบสนิมในเนื้อเหล็ก ตะปูหรือสมอขึ้นสนิม 
  - กรณีทาสี สีหลุดล่อน และปนเปื้อนลงในภาชนะบรรจุสัตว์น�้า

ผ่าน: ไม่มีสีหลุดล่อน ไม่ผ่าน: พื้นผิวช�ารุด

๑.๖ พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า ต้องท�าความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน�้าสะอาด 
และมีการควบคุม ป้องกัน แมลงและสัตว์อื่นๆ 
 ข้อสังเกต ผ่าน
  - พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า สะอาด ท�าความสะอาดด้วยน�้าสะอาด (น�้าประปา)
  - ไม่พบแมลงสาบ แมลงอื่นๆ หรือสัตว์เลี้ยงบนเรือประมง
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  - พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า ล้างด้วยน�้าสกปรก 
  - พบสุนัข แมว อยู่บนเรือ และแมลงสาบ จิ้งจก หนู แมลง และสัตว์อื่นๆ ในเรือและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า

ผ่าน: มีการท�าความสะอาดหลังใช้งาน ไม่ผ่าน: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในเรือประมง
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๑.๗ จัดพื้นที่บริเวณเฉพาะส�าหรับเก็บขยะ เศษอาหาร และเศษสัตว์น�้าที่เหลือให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากบริเวณ
พื้นที่ปฏิบัติงาน
 ข้อสังเกต ผ่าน
  - จัดพื้นที่ทิ้งขยะให้เป็นสัดส่วน มีภาชนะเก็บขยะ
  - ไม่พบเศษอาหาร เศษสัตว์น�้าที่เหลือบนพื้นที่ปฏิบัติงาน
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  - ไม่มีถุง/ถังใส่ขยะที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติก ขวดแก้ว
  - พบขยะ เช่น ก้นบุหรี่ ถุงพลาสติก กระป๋องและขวดเครื่องดื่มไม่อยู่ในที่จัดเก็บ
  - พบเศษอาหาร เช่น เศษข้าว เศษขนม เศษผักไม่อยู่ในที่จัดเก็บ
  - พบเศษสัตว์น�้าที่เหลือบนพื้นที่ปฏิบัติงาน

ผ่าน: มีที่จัดเก็บขยะที่ชัดเจน ไม่ผ่าน: มีเศษขยะในพื้นที่ปฏิบัติงาน

๒. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้

๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�าความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสม สามารถป้องกันไม่ให้เกิด
การปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้า
ข้อสังเกต ผ่าน
  - วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีที่เก็บอย่างเหมาะสม มีสถานที่เก็บแบ่งส่วนชัดเจน
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสัตว์น�้าใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการอื่น เช่น น�าตะกร้าใส่สัตว์น�้ามาใส่ผักไว้รับประทาน
  - เก็บอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับสถานที่ เช่น รองเท้าบู๊ทเก็บในภาชนะบรรจุสัตว์น�้า

ผ่าน: จัดเก็บในที่เหมาะสม ไม่ผ่าน: ไม่จัดเก็บในที่เหมาะสม
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๒.๒ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น�้าต้องท�าจากวัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก 
ท�าความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน�้า และไม่เป็นสนิม 
ข้อสังเกต ผ่าน
 - อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น�้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ช�ารุด ไม่มีรอยแตกหักและไม่มีสนิม
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
 - เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับสัตว์น�้าช�ารุด มีรอยแตกหัก เป็นสนิม เช่น  กระบะ ตะกร้า ลังโฟม ถังน�้า  
 ถังพลาสติก เครื่องโม่น�้าแข็งในเรือ พลั่วเหล็ก เป็นต้น

ผ่าน: วัสดุไม่ดูดซับน�้าท�าความสะอาดง่าย ไม่ผ่าน: วัสดุเป็นสนิม

๒.๓ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและสะดวกในการรักษาความสะอาด
ข้อสังเกต ผ่าน
       - ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
       - ท�าความสะอาดได้ง่าย
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
       - ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือผิดประเภท เช่น ใช้พลั่วตักน�้าแข็งไปตักปลา

ผ่าน: มีการรักษาความสะอาด ผ่าน: มีการรักษาความสะอาด
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๒.๔ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้างท�าความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน�้าสะอาด (น�้าประปา)
ข้อสังเกต ผ่าน
  - อุปกรณ์และเครื่องมือสะอาดพร้อมใช้งาน 
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
       - ใช้น�้าไม่สะอาดล้างท�าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ
       - พบเศษสัตว์น�้าในกองอวนหลังท�าความสะอาดเรือ
       - อุปกรณ์ไม่ได้ล้างท�าความสะอาดมีการหมักหมมของคราบสกปรก

ผ่าน: มีการล้างท�าความสะอาดหลังใช้งาน ไม่ผ่าน: ภาชนะมีความสกปรก

๒.๕ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้ามีสภาพแข็งแรง น�้าหนักเบา และสามารถรับน�้าหนักได้ในกรณีที่ต้องวางภาชนะซ้อนกัน 
เพื่อป้องกันไม่ให้ภาชนะกดทับสัตว์น�้า 
 ข้อสังเกต ผ่าน
  - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้าแข็งแรง และไม่วางภาชนะให้กดทับสัตว์น�้า
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้าไม่แข็งแรง พลาสติกเปราะ แตกหัก อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะกับการใช้งานและ 
  วางภาชนะกดทับให้สัตว์น�้าได้รับความเสียหาย

ผ่าน: วัสดุแข็งแรงไม่มีการแตกหัก ช�ารุด ไม่ผ่าน: วัสดุมีการแตกหัก ช�ารุด
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๒.๖ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้าควรมีรูหรือช่องระบายน�้าได้ดี เช่น ภาชนะพลาสติก 
 ข้อสังเกต ผ่าน
  - ในกรณีดองแห้งภาชนะต้องระบายน�้าได้ดี
  - ในกรณีดองเปียก ภาชนะต้องไม่ช�ารุด โดยสามารถใช้ภาชนะที่ไม่มีรูได้ เช่น ถังเขียว ๘๐ ลิตร
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  - ในกรณีดองแห้งภาชนะไม่มีรูระบายน�้า 
  - ในกรณีดองเปียก ภาชนะที่มีสัตว์น�้าอยู่ช�ารุด

ผ่าน: ภาชนะมีรูระบายน�้า กรณีดองเเห้ง ผ่าน: ภาชนะไม่มีการช�ารุด กรณีดองเปียก

๓. ด้านบุคลากรประจ�าเรือ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้

๓.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร 
และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
 ข้อสังเกต ผ่าน
  - ไม่มีบุคลากรประจ�าเรือมีสุขภาพไม่แข็งแรง
  - มีใบตรวจสุขภาพของกระทรวงแรงงาน
  - ใบรับรองแพทย์ (คนไทย) มีอายุไม่เกิน ๑ ปี
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  - ไม่มีใบตรวจสุขภาพของกระทรวงแรงงานส�าหรับคนต่างชาติ
  - ไม่มีใบรับรองแพทย์ (คนไทย)
  - มีแผลเปิดแผลติดเชื้อ
  - มีอาการไอ จาม มีน�้ามูก ตาแฉะ หนอง ฝี หรือแสดงอาการที่บ่งบอกการเป็นโรค

ไม่ผ่าน: พบแผลติดเชื้อที่สังเกตได้ชัดเจน ไม่ผ่าน: พบแผลติดเชื้อที่สังเกตได้ชัดเจน
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๓.๒ ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง
 ข้อสังเกต ผ่าน
  - ผู้ควบคุมเรือได้รับการอบรมเรื่องสุขอนามัยจากหน่วยงานของรัฐหรือสุขอนามัยในเรือประมง
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  - ผู้ควบคุมเรือไม่ผ่านการอบรมหรือไม่มีประวัติผ่านการอบรม

ผ่าน ผ่าน

๓.๓ ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
และทุกครั้งหลังการใช้สุขา
 ข้อสังเกต ผ่าน
  - จากการสอบถามพบว่า ล้างมือหลังใช้สุขา
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  -
๓.๔ เสื้อผ้าที่ใส่ท�างานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
   ข้อสังเกต ผ่าน
  - ใส่เสื้อผ้าสะอาด และสวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น�้าโดยตรง
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
        - ไม่ใส่เสื้อ กางเกง หรือไม่สวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น�้าโดยตรง

ผ่าน: เสื้อผ้าที่ใส่ท�างานเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ไม่ผ่าน: ไม่ใส่ถุงมือและรองเท้าขณะปฏิบัติงาน
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๓.๕ ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น�้าขณะปฏิบัติงาน
 ข้อสังเกต ผ่าน
  - ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น�้า
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  - พบว่ามีบุคลากรทานอาหาร กินหมาก ถ่มน�้าลาย หรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน

ไม่ผ่าน: กินอาหารและสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน ไม่ผ่าน: สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน

๔. ด้านน�้าจืดที่ใช้ในเรือ และน�้าแข็งส�าหรับเก็บรักษาสัตว์น�้า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้

๔.๑ น�้าจืด และน�้าแข็งที่ใช้ส�าหรับเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องท�าจากน�้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

ผ่าน: น�้าแข็งที่ใช้มีความสะอาด ไม่ผ่าน: น�้าแข็งที่ใช้ไม่สะอาด
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๔.๒ สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน�้าจืด และน�้าแข็งต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ท�าด้วยวัสดุ
ปลอดสนิมและท�าความสะอาดได้ง่าย
 ข้อสังเกต ผ่าน
  - สถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน�้าจืด และน�้าแข็งต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีสนิม
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  - สถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน�้าจืด และน�้าแข็งมีคราบสกปรกเป็นสนิม

ผ่าน: ภาชนะท�าจากวัสดุปลอดสนิม ไม่ผ่าน: น�้าแข็งมีการปนเปื้อน

๔.๓ มีการล�าเลียง ขนถ่ายน�้าจืดและน�้าแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ น�้าแข็งลงเรือ
ข้อสังเกต ผ่าน
  - เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่ายและรางขนส่งน�้าแข็งและน�้าจืด ไม่เป็นสนิม
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  - เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่ายและรางขนส่งน�้าแข็งและน�้าจืด เป็นสนิม
  - น�้าแข็งวางกองอยู่บนพื้นก่อนลงเรือ

ผ่าน: มีการล�าเลียงอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ผ่าน: มีการล�าเลียงไม่ถูกสุขลักษณะ
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๕. ด้านการเก็บรักษาสัตว์น�้า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้

๕.๑ น�้ายาท�าความสะอาด น�้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะ และ
ควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนในสัตว์น�้าได้ 
ข้อสังเกต ผ่าน
 - มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น�้ายาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วน ไม่มีโอกาสปนเปื้อน 
 กับสัตว์น�้า
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
 - ไม่มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น�้ายาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วน มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้า

ผ่าน: จัดเก็บเป็นสัดส่วน ไม่ผ่าน: ยาฆ่าแมลงเก็บไว้กับเครื่องปรุงอาหาร

๔.๔ ภาชนะที่บรรจุน�้าจืด และน�้าแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด
ข้อสังเกต ผ่าน
  - มีฝาปิดมิดชิด
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  - ไม่มีฝาปิด หรือฝาปิดช�ารุด

ผ่าน: ภาชนะที่บรรจุมีฝาปิดมิดชิด ไม่ผ่าน: ภาชนะที่บรรจุไม่มีฝาปิด
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๕.๒ เก็บ บรรจุสัตว์น�้าในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่ซ้อนทับจนท�าให้สัตว์น�้าเสียหาย
ข้อสังเกต ผ่าน
 - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้าแต่ละอันมีขอบรองรับไม่ให้สัตว์น�้ากดทับกัน
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
 - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้าไม่แข็งแรง ในขณะขนถ่ายพบว่าใช้ภาชนะที่แตกหัก อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะกับ
 การใช้งาน ท�าให้สัตว์น�้าเป็นรอย มีต�าหนิ

ผ่าน: ไม่วางภาชนะบรรจุสัตว์น�้าซ้อนทับสัตว์น�้า ไม่ผ่าน: มีการซ้อนทับสัตว์น�้า

๕.๓ เก็บรักษาสัตว์น�้าหลังจากการจับด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็ง 
ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น�้าให้ได้ความเย็นที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ
ข้อสังเกต ผ่าน
 - มีน�้าแข็งเพียงพอในห้องเก็บสัตว์น�้า ภาชนะ ถัง หรือกระบะที่มีสัตว์น�้า
 - สัตว์น�้ามีความสด 
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
 - มีน�้าแข็งไม่เพียงพอในห้องเก็บสัตว์น�้า ภาชนะ ถัง หรือกระบะที่มีสัตว์น�้า
 - สัตว์น�้าไม่สด

ผ่าน: น�้าแข็งเพียงพอต่อการรักษาสภาพสัตว์น�้า ไม่ผ่าน: น�้าแข็งไม่เพียงพอต่อรักษาสภาพสัตว์น�้า
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๕.๕ วางหรือเก็บรักษาสัตว์น�้าในที่เหมาะสม หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็งต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อน
จากแสงแดด หรือความร้อนอื่นๆ
ข้อสังเกต ผ่าน
 - เก็บสัตว์น�้าในภาชนะที่รองรับอย่างเหมาะสม เช่น กระบะ ถัง ห้องเก็บสัตว์น�้าในเรือ
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
 - เก็บสัตว์น�้าในที่ไม่เหมาะสม วางภาชนะบรรจุสัตว์น�้าบนดาดฟ้าเรือ มีน�้าแข็งน้อย ความเย็นไม่เพียงพอ

ผ่าน: สัตว์น�้าไม่ถูกความร้อนจากแสงแดด ไม่ผ่าน: สัตว์น�้ามีการถูกความร้อนจากแสงแดด

๕.๔ เก็บรักษาสัตว์น�้าอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของสัตว์น�้าให้ใกล้เคียง ๐ องศาเซลเซียส  
ส�าหรับสัตว์น�้าสด และใกล้เคียง -๑๘ องศาเซลเซียส ส�าหรับสัตว์น�้าแช่เยือกแข็ง
ข้อสังเกต ผ่าน
 - มีน�้าแข็งเพียงพอต่อการเก็บรักษาสัตว์น�้า
 - ในเรือแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิของสัตว์น�้าใกล้เคียง -๑๘ องศาเซลเซียส 
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
 - มีน�้าแข็งไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาสัตว์น�้า 
 - ในเรือแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิของสัตว์น�้าสูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส

ผ่าน: ใกล้เคียง ๐ องศาเซลเซียส ไม่ผ่าน: ไม่ใกล้เคียง ๐ องศาเซลเซียส

���� 1 �������������� CS6.indd   42 8/8/2562   15:42:20



  กองวิจัยเเละพัฒนาประมงทะเล กรมประมง | 43

๕.๖ มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น�้า พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
ข้อสังเกต ผ่าน
 - มีสมุดบันทึกการท�าประมง (fishing logbook) และบันทึกข้อมูลการท�าประมง
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
 - ไม่มีสมุดบันทึกการท�าประมง (fishing logbook) หรือไม่บันทึกข้อมูลการท�าประมง

ผ่าน

๕.๗ ขนถ่ายสัตว์น�้าอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้า
ข้อสังเกต ผ่าน
 - ขนถ่ายสัตว์น�้าอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้า
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
 - ใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้า เช่น ใช้วัสดุแหลมคม ตะขอสับที่ตัวสัตว์น�้า 
 - ขณะขนถ่ายมีสัตว์น�้าตกหล่นบนพื้นเรือหรือแพปลา

ผ่าน: ขนถ่ายสัตว์น�้าอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ผ่าน: ขนถ่ายสัตว์น�้าอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ
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๖. กรณีเรือประมงมีเครื่องท�าความเย็น ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้

๖.๑ ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียสและติดตั้ง
เทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
ข้อสังเกต ผ่าน
 - ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ
 - มีอุณหภูมิในห้องเก็บสัตว์น�้าไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
 - ไม่ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ
 - มีอุณหภูมิในห้องเก็บสัตว์น�้าสูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
๖.๒ กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของสัตว์น�้าได้อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิ
ใจกลางสัตว์น�้าไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
ข้อสังเกต ผ่าน
  - ใช้เทอร์โมมิเตอร์ตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้า ไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  - อุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้า สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
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คณะผู้เรียบเรียงข้อมูล/จัดท�าต้นฉบับ

นายสมชาย วิบุญพัันธ์   หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเเละรับรองเเหล่งประมง
นางสาวทัศวรรณ ขาวสีจาน   นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
นางสาวศรัณย์ธร ภูวนันเรืองขจร   นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
นายสมพงษ์ ค�าพล    นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
นางสาวพิรุณ จันทร์เทวี    นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
นายวรกานต์ เบ็ญจมินทร์   นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มตรวจสอบเเละรับรองเเหล่งประมง
กองวิจัยเเละพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
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