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ค�าน�า

 ความปลอดภยัด้านอาหาร (Food Safety) คอื การจดัการให้อาหารทีน่�ามาบรโิภคของมนษุย์นัน้มคีวามปลอดภยั 
ซึ่งต้องมีการจัดการควบคุมให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะไม่มีการปนเปื้อน ต้ังแต่ขั้นตอนของการจับ การเก็บรักษา 
การขนส่ง และการแปรรูป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ปลอดภัยต่อผู ้บริโภค การท�าประมง 
โดยเรอืประมงน้ันถือเป็นต้นทางของกระบวนการผลิตอาหารทะเลเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารทะเลที่ปลอดภัย  
ตามพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙๘ ได้ระบไุว้ว่า “ให้เป็นหน้าทีข่องกรมประมงในการจัดท�ามาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น�้า การแปรรูปสัตว์น�้า การเก็บรักษา การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น�้าและ
ผลติภณัฑ์สตัว์น�า้เพือ่ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบกจิการการประมงน�าไปใช้ปฏบิติัในกจิการของตนให้ได้สัตว์น�า้และผลติภณัฑ์
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพว่าได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั้น” เป็นส่ิงที่รัฐต้องให ้
การสนับสนุน กรมประมงจึงก�าหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแล
และเก็บรักษาสัตว์น�้าในเรือประมง โดยที่เรือประมงท่ีต้องด�าเนินการตามมาตรฐานนี้ เป็นเรือประมงพาณิชย ์
ทั้งในน่านน�้าและนอกน่านน�้าท่ีใช้เครื่องมือประมงในการจับสัตว์น�้าและเก็บรักษาสัตว์น�้าไว้ในเรือประมง โดยอ้างอิง 
มาจากมาตรฐานสากล เรือประมงพาณิชย์ทุกล�าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับสินค้าประมง 
ของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 ดังนั้น กรมประมงจึงได้จัดท�าคู่มือผู้ตรวจสอบประเมิน เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ซึ่งมีเนื้อหา
กล่าวถึง ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ การข้ึนทะเบียนและการปฏิบัตหิน้าทีข่องผูต้รวจประเมินมาตรฐานด้านสขุอนามยัในเรอืประมง การก�าหนด
ค่าป่วยการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นในการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขัน้ตอนและวธิกีารในการด�าเนนิการตรวจประเมนิมาตรฐานด้านสขุอนามยัในเรอืประมง เพือ่ให้เจ้าหน้าทีต่รวจประเมิน
ใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินเรือประมงพาณิชย์ที่เก็บและดูแลรักษาสัตว์น�้าในเรือต่อไป

 

      กรมประมง

ก
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สารบาญ

                    หน้า
ค�าน�า            ก
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง        ๑
ขั้นตอนในการประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง      ๕
หลักเกณฑ์และการประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง     ๖
ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง     ๑๓
และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ ประเมิน   ๑๗
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๒       
ประกาศกรมประมง เรื่อง ก�าหนดอัตราค่าป่วยการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็น    ๑๙
ในการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๕๖๒    
แบบค�าขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร. ๑)    ๒๐
หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.๓)       ๒๑
แบบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร. ๒)      ๒๒
แบบสรุปผลตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง     ๒๕
หลักเกณฑ์ในการประเมินเรือประมงเพื่อออกหนังสือรับรอง      ๒๖
หนังสือแจ้งนัดตรวจเรือประมง         ๒๘
แบบรายงานให้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องในการตรวจประเมิน     ๒๙
หนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง     ๓๐
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ติดไว้ที่เรือประมง       ๓๑
แบบบัตรประจ�าตัวผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง    ๓๒
(เฉพาะบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเมินฯ)
การออกเลขที่หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (เลขที่ แบบ สร.๓)   ๓๓
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มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

สุขอนามัยและสุขาภิบาลในการดูแลรักษาสัตว์น�้าในเรือประมง 
 สุขอนามัยคือลักษณะที่ดีที่เหมาะสม สุขาภิบาลคือการดูแลรักษาควบคุมให้มีลักษณะที่ดีที่เหมาะสม ดังนั้น 
สขุอนามยัและสขุาภบิาลในการดแูลรักษาสัตว์น�า้บนเรือประมงกค็อื การควบคมุดูแลรักษาและจัดการส่ิงทีเ่ก่ียวข้องกับ
สัตว์น�้าที่อยู่ในเรือประมง ให้มีลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมในการท�าให้สัตว์น�้าที่จับข้ึนมาบนเรือนั้นมีคุณภาพที่ดีตั้งแต่ 
อยูใ่นทะเลจนขึน้ถึงฝ่ัง สรปุคือจะท�าให้สตัว์น�า้คงสภาพหรอืชะลอการเสือ่มสภาพของสตัว์น�า้ทีอ่ยูใ่นเรอืประมงไม่แก่เรว็ 
ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่เน่าเร็ว ได้อย่างไร การแก่คืออายุการเก็บรักษาสั้นลง ไม่ยืนยาวนาน การเจ็บคือการที่สัตว์น�้าถูกกดทับ 
เนื้อหนังเป็นแผล ท้องไส้แตก เลือดออก ฯลฯ การป่วยคือสัตว์น�้ามีเชื้อโรค มีจุลินทรีย์บนตัวสัตว์น�้าและเข้าไปในตัวของ
สัตว์น�้ามากจนท�าให้ตัวปลานิ่มเละ การเน่า คือสัตว์น�้ามีกลิ่นเหม็นคาวเหม็นเน่าเกิดขึ้นได้ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น�้าและ 
มีผลต่อสขุภาพของสตัว์น�า้ มีท้ังสิง่ท่ีอยูน่อกเหนอือ�านาจการควบคมุและสิง่ทีค่าดว่าพอควบคมุได้ เช่น ตวัของสตัว์น�า้เอง  
ได้แก่ ชนิด ขนาด นิสัยการกินของสัตว์น�้า ฯลฯ เป็นสิ่งที่มีผลต่อคุณภาพสัตว์น�้าภายหลังสัตว์น�้าตายซึ่งอยู่นอกเหนือ
อ�านาจการควบคุม ปลาบางชนิดตายแล้วเนื้อเน่าเสียเร็วบางชนิดเน่าเสียช้า โดยเก็บในสภาวะเดียวกันปลาขนาดเล็ก 
เสียเร็วกว่าขนาดใหญ่ ปลากินสัตว์เน่าเสียเร็วกว่าปลากินพืช เป็นต้น ส�าหรับสิ่งที่ควบคุมได้ และเกี่ยวข้องกับสัตว์น�้า 
มีผลต่อคุณภาพสัตว์น�้าโดยตรงในทางสุขอนามัย และสุขาภิบาลในเรือประมงโดยทั่วไปมี ๔ อย่าง คือ ๑) สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ๒) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ  ๓) บุคคล ๔) วิธีปฏิบัติ ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ๔ อย่างนี้  
มีผลกับการดูแลรักษาสัตว์น�้าในเรือประมงอย่างไร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. สถานที่ และสิ่งแวดล้อมในเรือประมง
  ๑.๑ สภาพทั่วไปของพื้นที่ในเรือประมง นอกจากออกแบบให้มีลักษณะเหมาะส�าหรับจับสัตว์น�้า 
ของแต่ละรปูแบบแล้ว ยงัต้องมกีารออกแบบและวางผังพร้อมสร้างส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกับการดแูล
รักษาสัตว์น�้าในเรือประมงให้ถูกต้องด้วย
  ๑.๑.๑ บริเวณท�างาน (ดาดฟ้าเรือ) ต้องกว้างเพียงพอเหมาะสมกับการท�างาน (คัดแยก ล้าง บรรจุ
กระบะ ฯลฯ) พื้นผิวเรียบและไม่มีเสี้ยนไม้บนพื้นผิวเป็นอันขาด พื้นผิวไม่ร้อน ควรมีผ้าโปร่งกันแดด เป็นบริเวณที่ต้อง
สะอาด ระบายน�า้ได้ด ีไม่มสีิง่ทีไ่ม่เหมาะสมเข้ามาปนเป้ือน ไม่เป็นบรเิวณขบัถ่ายช�าระล้างสิง่สกปรกเป็นบรเิวณทีส่ามารถ
ท�าความสะอาดได้ง่ายทุกซอกมุม พื้นผิวไม่อมน�้า และเก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่จ�าเป็น
  ๑.๑.๒ ห้องเก็บสัตว์น�้า แยกส่วนกับห้องเครื่องยนต์ ห้องน�้า ห้องครัว ชัดเจนเพ่ือไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อน
จากห้องเหล่านั้น ห้องเก็บสัตว์น�้าต้องมีขนาดลักษณะเหมาะสมกับการเก็บสัตว์น�้าด้วยน�้าแข็ง  คุณภาพความเป็นฉนวน
ต้องป้องกนัความร้อนจากภายนอกได้ด ีมคีวามคงทนไม่ร่ัวซึมง่าย ไม่มเีส้ียนให้ปรากฏ ท�าความสะอาดง่ายมจีดุอดุขงัน�า้
และปล่อยน�า้ออกใต้ห้องเกบ็และรางน�า้ทิง้ใต้ห้องเกบ็ต้องไม่ตัน น�า้ทิง้ไหลได้สะดวกช่องรางน�า้ทิง้ท้องเรือต้องออกแบบ
ให้มกีารรองรบัการไหลทิง้ของน�า้เสยีจากห้องเก็บทุกห้องทีเ่กดิจากการละลายของน�า้แขง็น�า้เลือด น�า้เมอืกปลาได้อย่าง
เพียงพอ สามารถมีการดูดออกได้ทัน มิฉะนั้นชั้นล่างๆ ของปลาที่เก็บไว้ในห้องเก็บอาจแช่อยู่กับน�้าสกปรกที่อาจมี 
คราบน�้ามันจากห้องเครื่องไหลมาปนด้วยได้เพราะช่องรางน�้าติดต่อถึงกัน ตลอดจนรางน�้าทิ้งต้องไม่มีสัตว์น�าโรคต่าง ๆ 
เช่น หนู แมลงสาบ จิ้งจก และแมลงอื่นๆ เข้าไป หลังท�าความสะอาดห้องเก็บแล้วทุกครั้งควรปิดฝาบน อุดจุกน�้าทิ้ง 
ใต้ห้องเกบ็ และควรมปีระตสู�าหรบัปิดกัน้ไม่ให้หน ูแมลงสาบ ฯลฯ หรอืสิง่แปลกปลอมเข้าไปภายในห้องเกบ็ ผนงัทุกด้าน 
ของห้องเกบ็ต้องไม่รัว่ซมึโดยเฉพาะดาดฟ้าทีเ่ป็นบริเวณคดัแยกสัตว์น�า้ ต้องไม่ร่ัวซึมลงมาในห้องเกบ็สัตว์น�า้ ไม่ควรเก็บ
สิ่งอื่นที่ไม่ใช่สัตว์น�้าเพราะอาจปนเปื้อนหรือท�าให้สัตว์น�้าเสียหาย ห้องเก็บสัตว์น�้าไม่ควรมีเหลี่ยมมุมที่แหลมหรือ 
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ส่วนยื่นต่างๆ ที่อาจท�าให้สัตว์น�้าเกิดความเสียหายและยากต่อการท�าความสะอาด ข้อควรระวังในการลงไปท�างาน 
ในห้องเก็บสัตว์น�้า ถ้าสัตว์น�้าที่เก็บไม่สดและก�าลังเน่าเสียมากจะให้แก๊สแอมโมเนีย และแก๊สฟอร์มาลินซึ่งเป็นพิษ 
ต่อร่างกายท�าให้ถึงแก่ชีวิตได้ ถ้ามีกลิ่นผิดปรกติควรใช้ท่อลมเป่าลงไปไล่แก๊สพิษออกมาก่อนลงไปท�างาน
  ๑.๑.๓. ห้องพกัห้องนอนคนเรอื บรเิวณทีน่อนทีพั่กรวมทัง้เคร่ืองนอนต่างๆ ต้องสะอาดไม่มีสตัว์น�าโรค 
เช่น เหา เห็บ ฯลฯ ท�าให้คนป่วยและปนเปื้อนมาถึงสัตว์น�้าได้
  ๑.๑.๔.ห้องครัว เครื่องครัว อาหาร น�้ากินน�้าใช้ ต้องถูกสุขอนามัย ไม่ท�าให้คนป่วยหรือท้องเสีย  
และปนเปื้อนมาถึงสัตว์น�้าได้
  ๑.๑.๕. บรเิวณขบัถ่าย (ท้ายเรือ) ถ้าไม่มห้ีองสุขา หลงัเสร็จกจิทกุคร้ังต้องล้างบริเวณขบัถ่ายให้สะอาด 
คนเรือก็ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ห้ามมิให้มีการขับถ่ายระหว่างที่มีการขึ้น-ลงอวนด้วย เพื่อไม่ให้สิ่งขับถ่ายปนเปื้อน
ถูกอวน และสัตว์น�้าที่จับได้
  ๑.๒ สิ่งแวดล้อม
  การจอดเรือเทียบท่าใกล้แหล่งชุมชน ต้องระวังไม่ให้สัตว์น�าโรคขึ้นมาบนเรือ เช่น สุนัข แมว หนู 
แมลงสาบ จิ้งจก ถ้ามีควรก�าจัดทิ้งให้หมดสิ้นก่อนออกเรือไปท�าการประมง ควรหาวิธีป้องกัน และก�าจัดเป็นกิจลักษณะ 
การใช้น�้าบริเวณท่าเทียบเรือต้องระวังความไม่เหมาะสมไม่สะอาดของน�้าที่ใช้ เรือที่อยู ่ในทะเล การใช้น�้าทะเล 
ในการช�าระล้างสัตว์น�้า ล้างบริเวณท�างาน (ดาดฟ้าเรือ) น�้าทะเลนั้นต้องไม่มีมลพิษ เช่น น�้ามัน หรือส่ิงปฏิกูล 
ของเน่าเหม็น อุจจาระ ฯลฯ และสัตว์น�้าไม่ถูกปนเปื้อนด้วยน�้าเสีย น�้าทิ้ง ควัน (ไอเสีย บุหรี่) น�้ามันต่างๆ (น�้ามันเครื่อง 
น�้ามันเชื้อเพลิง น�้ามันหล่อลื่น) และอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อการบริโภค
 ๒. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในเรือประมง
 สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ต้องออกแบบส�าหรับการใช้งาน และท�างานได้ดี เหมาะสม ตรงตามจุดประสงค์
การใช้งานง่ายต่อการบ�ารงุรกัษา ง่ายต่อการท�าความสะอาด ทนทานและถ้าต้องสมัผสักบัสตัว์น�า้ ต้องเป็นวสัดทุีไ่ม่เป็นพษิ  
นอกจากนี้ต้องมีปริมาณพอเหมาะต่อการใช้งาน จัดวางหรือติดตั้งในที่เหมาะสม ใช้ง่าย สะดวกและปลอดภัย เช่น  
ระบบแสงสว่าง ต้องให้ความสว่าง มองเห็นสัตว์น�้าและสิ่งต่างๆ ได้ชัด ทั้งบนดาดฟ้า และในห้องเก็บ ขณะท�างานในช่วง 
กลางคืนหรือแสงสว่างไม่พอ น�้าท่ีใช้ท�าความสะอาดทั้งสัตว์น�้าและคนต้องเป็นน�้าสะอาดตามหลักเกณฑ์ก�าหนด  
น�้ากินต้องไม่ให้สิ่งต่างๆ ลงไปปนเปื้อน ควรใช้น�้าถัง น�้าบรรจุขวดที่ถูกสุขอนามัยมาใช้ดื่มจะเหมาะสมและสะดวกกว่า 
โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้
  ๒.๑ วัสดุอุปกรณ์เครือ่งมอืทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูลรกัษาสตัว์น�า้ เครือ่งมอืทีส่มัผสักบัสัตว์น�า้ ต้องสะอาด 
ไม่ร้อน ไม่อมน�้า ทนทานต่อการท�าความสะอาด ไม่มีสีหรือสารเคลือบผิวหรือสารเคมีทุกชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค 
  ๒.๒ รูปแบบต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ดี ทั้งใช้ได้สะดวกและไม่เป็นอันตราย 
ต่อสัตว์น�้าทนทานแข็งแรงต่อการใช้งาน ดูแลรักษาและท�าความสะอาดง่าย
  ๒.๓ อุปกรณ์เครื่องมือที่เสียหายควรซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตลอดเวลา ถ้าซ่อมไม่ได้ไม่ควรน�ามาใช ้
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย การใช้อุปกรณ์เครื่องมือควรใช้ให้ถูกต้องตามลักษณะรูปแบบและวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์
เครื่องมือนั้นๆ จ�านวนของอุปกรณ์เครื่องมือต้องมีเพียงพอและพอเหมาะกับการใช้งาน
  ๒.๔ มีการตรวจเช็คสภาพของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทุกอย่างทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น�้าก่อนและ 
หลงัใช้งาน เพือ่ความมัน่ใจในการใช้งานและเพือ่การซ่อมแซมบ�ารงุรกัษาการติดต้ัง จดัวาง จดัเกบ็ วสัดุเครือ่งมอือปุกรณ์
ต้องให้เหมาะสมมีระเบียบส�าหรับท�างานได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ให้มีผลกระทบต่อสัตว์น�้าและมีอายุการใช้งานได้ยืนยาว
  ๒.๕ อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่สัมผัสกับสัตว์น�้าโดยตรงควรมีโปรแกรมท�าความสะอาดและฆ่าเช้ือ 
ตามหลักสุขาภิบาล
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  ๒.๖ อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้กับการเก็บรักษาสัตว์น�้าไม่ควรใช้ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้เพื่อการอื่น
(เช่น ห้องครัว ห้องน�้า) ท�าให้เกิดการปนเปื้อนมาสู่สัตว์น�้าได้
  ๒.๗ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการการตรวจวัดที่แม่นย�า เช่น เคร่ืองวัดอุณหภูมิ เคร่ืองก�าหนดต�าแหน่ง
ทิศทางของการเดินเรือ ฯลฯ ควรมีการสอบเทียบถึงความแม่นย�าในการใช้งานได้ถูกต้อง การขับเรือไม่ตรงทิศทางท�าให้
เสียเวลามีผลท�าให้สัตว์น�้าอยู่ในเรือนานวันขึ้น อุณหภูมิของสัตว์น�้าที่ร้อนขึ้นในบริเวณจุดไหนของห้องเก็บเป็นสัญญาณ
เตือนภัยถึงการรั่วซึมของผนังห้องของจุดนั้น เพราะความเป็นฉนวนหายไป เป็นต้น
 ๓. บุคลากรบนเรือประมง
 เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ที่จะสัมผัสกับสัตว์น�้าโดยตรงหรือโดยอ้อมจะไม่ท�าให้สัตว์น�้าปนเปื้อนและไม่ท�าให้สัตว์น�้า 
เน่าเสียเร็วข้ึน ซึ่งโดยท่ัวไปจะควบคุมให้มีการรักษาความสะอาดส่วนบุคคลไว้ในระดับที่เหมาะสมและควบคุม 
ความประพฤติ ปฏิบัติงานในลักษณะที่เหมาะสม เพราะบุคคลท่ีไม่รักษาความสะอาด เจ็บป่วย ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม 
สามารถจะท�าให้เกิดการปนเปื้อนในสัตว์น�้า ท�าให้สัตว์น�้าเสื่อมคุณภาพเร็ว และอาจท�าให้ผู้บริโภคสัตว์น�้าเป็นโรค 
และติดโรคต่างๆ ได้
  ๓.๑ ด้านสุขภาพ
   ไม่ควรให้บุคคลที่ทราบแน่ชัดหรือสงสัยว่าจะเป็นโรค ก�าลังเจ็บป่วย หรือเป็นพาหะน�าโรค  
หรือการเจ็บป่วยที่อาจติดต่อโดยผ่านทางอาหารได้ ออกไปกับเรือประมง แต่ถ้าทราบภายหลังเมื่ออยู่บนเรือแล้ว 
ไม่สามารถส่งเข้าฝ่ัง กไ็ม่ควรให้เข้าไปบรเิวณปฏบิติังานหรือหยดุการปฏบิติังาน โรคและบาดแผลทีไ่ม่ควรให้ท�างานหรอื
ควรแยกออกจากการท�างาน ได้แก่ โรคดีซ่าน อาการท้องร่วง การอาเจียน เป็นไข้ เจ็บคอ มีน�้ามูก หูน�้าหนวก  
หรือตาแฉะ มีแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น ฝี บาดแผลมีหนอง ฯลฯ
  ๓.๒ ความสะอาดส่วนบุคคล
  ผู ้ท�างานควรรักษาความสะอาดส่วนบุคคลให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสม สวมชุดท�างานที่สะอาด 
มีหมวกคลุม รองเท้ากันน�้า ผู้มีบาดแผลที่พอท�างานได้ ควรปิดแผลด้วยผ้าพันแผล/พลาสเตอร์ที่กันน�้าได้ เล็บมือควรตัด
ให้สั้นและสะอาด มีถุงมือที่สะอาดสวมใส่เวลาปฏิบัติงาน ควรล้างมือเสมอก่อนเริ่มปฏิบัติงานกับสัตว์น�้าและหลังจากใช้ 
ห้องสุขาหรือขับถ่ายแล้วทุกครั้ง มือที่จับต้องของอื่น เช่น เครื่องมือต่างๆ มืออาจติดสนิม ติดคราบน�้ามันหรือ 
คราบสกปรกอืน่ๆ ไม่ควรมาสมัผสักับสตัว์น�า้ก่อนทีจ่ะช�าระล้างให้สะอาด ซ่ึงรวมถงึเส้ือผ้าทีส่วมใส่ถ้าเปรอะเป้ือนก็ต้อง 
ท�าความสะอาดเช่นเดียวกัน
  ๓.๓ อุปนิสัยส่วนบุคคล
  คนท่ีก�าลังปฏิบัติงานกับสัตว์น�้าควรละเว้นจากพฤติกรรมที่ท�าให้เกิดการปนเปื้อนในสัตว์น�้าได้ เช่น  
การสูบบุหรี่ การถ่มน�้าลาย เสมหะ การขบเคี้ยวหรือการรับประทานอาหาร ไอหรือจามลงบนสัตว์น�้า หรือจามลงในมือ
แล้วมาจับสัตว์น�้า เป็นต้น ละเว้นการใช้เท้าเหยียบย�่าลงบนสัตว์น�้าหรือกองสัตว์น�้า การใช้สิ่งของเครื่องมือมีคม 
เคลื่อนย้ายหรือโกยสัตว์น�้า เช่น การใช้พลั่วที่มีปากพลั่วคมหรือที่คราดมีซ่ีคราดแหลมโกยปลา เป็นต้น ไม่ควรสวมใส่
หรือน�าสิ่งของส่วนตัว เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา เข็มกลัดหรือของอย่างอื่นติดตัวขณะเข้าไปปฏิบัติงาน นอกจากท�าให้ 
การท�างานไม่สะดวก อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ท�างานและเสียหายต่อตัวสัตว์น�้าได้
  ๓.๔ การฝึกอบรม
  สุขอนามัยของบุคคลจะดีและสามารถปฏิบัติงานบนเรือได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ต้องมีการฝึกอบรม
แนะน�าให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื่องสุขอนามัยการท�างานในระดับที่เหมาะสมต่องานที่ต้องปฏิบัติจัดโปรแกรม 
การฝึกอบรม การประเมนิประสทิธิภาพ การท�างานของบคุคล เป็นสิง่ทีค่วรท�า เพือ่รกัษาสภาพของการผลติและผลผลิต 
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ให้คงคุณภาพ และพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้นได้ แต่จะจัดอย่างไร ระดับไหน เมื่อไร ขึ้นกับผู้ประกอบการ เวลา เงินทุน  
และการเห็นถึงความส�าคัญ ความรุนแรงของปัญหาที่ก�าลังเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ๔. วิธีการปฏิบัติในเรือประมง
 ถ้าการดูแลเก็บรักษาสัตว์น�้ามีวิธีการปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม สัตว์น�้าย่อมสดไม่เน่าเสียง่าย อายุการเก็บ 
ยาวนานขึน้ ปลอดภยัต่อการบรโิภคมากขึน้ โดยขัน้ตอนและวธิกีารท่ีเหมาะสมในการปฏบิตังิานเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ดังกล่าวข้างต้น ล�าดับแรกควรมีการระบุข้ันตอนการท�างานบนเรือ ในเรื่องเก่ียวกับสัตว์น�้าให้ชัดเจนก่อนว่ามีก่ีขั้นตอน 
ตั้งแต่การจับสัตว์น�้าจนขนส่งสัตว์น�้าขึ้นถึงฝั่ง ล�าดับต่อมาจึงหาสาเหตุของปัญหาว่าแต่ละขั้นตอนมีจุดประสงค์ส�าคัญ
อะไรที่ท�าให้คุณภาพสัตว์น�้าเสื่อมลง พร้อมก�าหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้ถูกต้องเหมาะสมถูกสุขอนามัย และถูกหลัก
วิชาการ ออกมาโดยอาศัยหลักที่ควรค�านึงไว้ตลอดเวลาของการดูแลรักษาสัตว์น�้า ๔ หลักดังนี้ คือ
  ๔.๑ เวลาต้องเร็วในการท�าให้สัตว์น�้าเย็นและเวลาต้องสั้นในการขนส่งสัตว์น�้าที่จับได้ขึ้นฝั่ง
  ๔.๒ อุณหภูมิต้องท�าตัวปลาให้เย็นถึงจุดที่ต้องการ -๐ องศาเซลเซียส ถึง -๒.๒ องศาเซลเซียส  
ถ้าเก็บในสภาพสด และ -๑๘ องศาเซลเซียส ถึง -๓๐ องศาเซลเซียส ถ้าเก็บในสภาพแช่แข็งรักษาอุณหภูมิ ณ จุดนั้น 
ให้คงที่ไว้ตลอดจนสัตว์น�้าขึ้นฝั่ง
  ๔.๓ ความสะอาดไม่ท�าให้เกิดการปนเปื้อน หรือถ้ามีก็ให้ปนเปื้อนน้อยท่ีสุดและพยายามลดสิ่งที่ 
ปนเปื้อนสกปรกลง หรือท�าให้สิ่งปนเปื้อนสกปรกออกไปจากสัตว์น�้า ด้วยการท�าความสะอาด การฆ่าเชื้อ เป็นต้น
  ๔.๔ ความสวยไม่เสียรูปไม่ท�าให้ตัวสัตว์น�้าเสียหาย เสียรูป เสียโฉม เช่น ไม่เหยียบย�่า กดทับ บีบอัด
สัตว์น�้าจนผิวหนังถลอก เป็นแผล เนื้อแตก ท้องแตก ฯลฯ 

 ตามพระราชก�าหนดกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๘ ว่าด้วยสุขอนามัยของสัตว์น�า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า 
ในมาตรา ๙๘ ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงในการจัดท�ามาตรฐานด้านสุขอนามัย ในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น�้า  
การแปรรูปสัตว์น�้า การรักษา การขนส่งหรือ ขนถ่ายสัตว์น�้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ 
การประมงน�าไปใช้ปฏบิตัใินกจิการของตน ให้ได้สัตว์น�า้และผลิตภณัฑ์สัตว์น�า้ทีไ่ด้รับการรับรองคณุภาพว่าได้มาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 การก�าหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ด�าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ด�าเนินการให้ 
เรือประมงได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยเพื่อการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น�้าไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับส่ิงไม่พึงประสงค ์
และผู้ตรวจสอบประเมินต้องมีมาตรฐานในการประเมินฯ และปฏิบัติตามคู่มือของผู้ตรวจประเมินอย่างเคร่งครัด 
โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการด�าเนินงานดังนี้
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กพท./ศพม./สปม./สนง.ปจ./สนง.ปอ.
รับคำขอตามแบบ สร.๑
พรอมเอกสารหลักฐาน

คืนคำขอหร�อเอกสาร
หลักฐานและแจงให
ผูยื่นคำขอทราบ

ตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของคำขอและเอกสารหลักฐาน 

แจงวันนัดตรวจเร�อ
กับผูยื่นคำขอทราบ

ผูตรวจประเมินเขาตรวจ
ประเมินเร�อตามมาตรฐานฯ

ผูตรวจประเมินสรุป
ผลประเมินตามแบบ สร.๒

ผูตรวจประเมินจัดทำหนังสือแจงเหตุผล
ที่เร�อไมผานการตรวจประเมิน 

เสนอผูมีอำนาจลงนาม

ผูตรวจประเมินจัดทำหนังสือรับรอง
ตามแบบ สร.๓ เสนอผูมีอำนาจลงนาม

ผูมีอำนาจลงนาม 
ลงนามในหนังสือแจงเหตุผลฯ ผูมีอำนาจลงนาม ลงนามในหนังสือ

รับรองตามแบบ สร.๓

แจงใหผูยื่นรับคำขอทราบ
แจงผูยื่นคำขอใหมา

รับ สร.๓ ณ สถานที่ยื่นคำขอ

ผูยื่นรับคำขอไดปรับปรุง
ขอบกพรองแลวเสร็จ

๑ วันทำการ

๔ วันทำการ

๓๐ วัน

๓๐ นาที

ไมถูกตองครบถวน

ผลประเมินไมเปนไป

ตามมาตรฐาน  (ไมผาน)

ผลประเมินเปนไป

ตามมาตรฐาน (ผาน)

ถูกตองครบถวน

ขั้นตอนการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเร�อประมงพาณิชย

ในนานน้ำเเละนอกนานน้ำ
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6 | คู่มือผู้ตรวจสอบประเมิน เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

หลักเกณฑ์ และการประเมินมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง

 สุขอนามัยในเรือประมงคือ การควบคุมดูแลรักษาและจัดการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น�้าที่อยู่บนเรือประมง  
ให้มีลักษณะท่ีถูกต้องเหมาะสมในการท�าให้สัตว์น�้าที่จับข้ึนมาบนเรือนั้นมีคุณภาพที่ดีตั้งแต่การจับจากแหล่งประมง 
จนเคล่ือนย้ายถึงฝั่ง โดยสิ่งท่ีเกี่ยวข้องและมีผลต่อสัตว์น�้า มีทั้งสิ่งที่อยู่นอกเหนืออ�านาจการควบคุมและสิ่งที่คาดว่า 
พอควบคุมได้ ส�าหรับสิ่งท่ีควบคุมได้และเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสัตว์น�้าโดยตรงในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น�้า
ในเรือประมงโดยทั่วไปมี ๖ ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 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
  ๑.๒ มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด เพ่ือให้ง่ายต่อการรักษา 
  ความสะอาด
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีมุมอับ ไม่วางสิ่งของท�าให้ยากต่อการท�าความสะอาด
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีมุมอับ ยากต่อการท�าความสะอาด และมีความสกปรก
  ๑.๓ พืน้ท่ีปฏิบัตงิานและห้องเกบ็รกัษาสตัว์น�า้ออกแบบอย่างเหมาะสม ถกูสขุลกัษณะ และไม่ก่อให้เกิด 
  การปนเปื้อน โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน 
  ข้อสังเกต ผ่าน  
   - โครงสร้างเรือ การออกแบบมีความเหมาะสม แบ่งสัดส่วนชัดเจน
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
   - พื้นท่ีปฏิบัติงานมีคราบน�้ามันปนเปื้อนจากเคร่ืองยนต์ หรือเคร่ืองจักรช่วยท�าการประมง  
   เช่น เครื่องกว้าน รอกฯ ที่พักลูกเรือไม่สะอาดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ
  ๑.๔ มพีืน้ทีเ่พยีงพอและเหมาะสมส�าหรบัการรบัวตัถดุบิ การคดัเลอืก การขนถ่าย และเกบ็รกัษาสตัว์น�า้  
  กับท้ังสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น�้า เพื่อมิให้สัตว์น�้าถูกเก็บอย่างทับถม 
  กันหนาแน่น
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - มีพื้นที่รับวัตถุดิบ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น�้าเพียงพอและเหมาะสม
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - สัตว์น�้าและเครื่องมือวางปะปนกัน หรือทับซ้อนกัน ไม่เป็นระเบียบ
   - การขนถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การเหยียบบนสัตว์น�้า 
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  ๑.๕ พื้นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าท�าจากวัสดุผิวเรียบที่สามารถ  
  ท�าความ สะอาดได้ง่าย กรณีทาสีต้องดูแลไม่ให้สีหลุดล่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ามีผิวเรียบ เกลี้ยง ไม่มีเสี้ยน
   - กรณีทาสี สีไม่หลุดล่อน
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - พืน้ท่ีบรเิวณปฏิบตังิานและห้องเกบ็รกัษาสตัว์น�า้ไม่เรยีบ เป็นร่อง ยาแนวหลดุล่อน ไม้ผเุป่ือย  
   เป็นขุย
   - หากเป็นพื้นผิวเหล็ก พบสนิมในเนื้อเหล็ก ตะปูหรือสมอขึ้นสนิม 
   - กรณีทาสี สีหลุดล่อน และปนเปื้อนลงในภาชนะบรรจุสัตว์น�้า
  ๑.๖ พืน้ทีป่ฏิบัตงิานและห้องเกบ็รักษาสัตว์น�า้ ต้องท�าความสะอาดทกุคร้ังหลังการใช้งานด้วยน�า้สะอาด  
  และมีการควบคุม ป้องกัน แมลงและสัตว์อื่นๆ 
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - พืน้ทีป่ฏบิตังิานและห้องเกบ็รกัษาสตัว์น�า้ สะอาด ท�าความสะอาดด้วยน�า้สะอาด (น�า้ประปา)
   - ไม่พบแมลงสาบ แมลงอื่นๆ หรือสัตว์เลี้ยงบนเรือประมง
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า ล้างด้วยน�้าสกปรก 
   - พบสุนัข แมว อยู ่บนเรือ และแมลงสาบ จ้ิงจก หนู แมลง และสัตว์อ่ืนๆ ในเรือ 
   และห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า
  ๑.๗ จดัพืน้ทีบ่รเิวณเฉพาะส�าหรบัเกบ็ขยะ เศษอาหาร และเศษสตัว์น�า้ทีเ่หลอืให้เป็นสดัส่วนแยกออกจาก 
  บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
  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 

 ๒. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
  ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีล้างท�าความสะอาดแล้วต้องมีท่ีเก็บอย่างเหมาะสม สามารถ 
  ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้า
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีที่เก็บอย่างเหมาะสม มีสถานที่เก็บแบ่งส่วนชัดเจน
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บสัตว์น�้าใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการอื่น เช่น น�าตะกร้าใส่สัตว์น�้า 
   มาใส่ผักไว้รับประทาน
   - เก็บอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับสถานที่ เช่น รองเท้าบู๊ทเก็บในภาชนะบรรจุสัตว์น�้า
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  ๒.๒ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น�้าต้องท�าจากวัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก  
  ท�าความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน�้า และไม่เป็นสนิม
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - อปุกรณ์และเครือ่งมอืทกุชนดิทีส่มัผัสกับสตัว์น�า้อยู่ในสภาพสมบรูณ์ ไม่ช�ารดุ ไม่มรีอยแตกหกั 
   และไม่มีสนิม
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับสัตว์น�้าช�ารุด มีรอยแตกหัก เป็นสนิม เช่น  กระบะ ตะกร้า  
   ลังโฟม ถังน�้า ถังพลาสติก เครื่องโม่น�้าแข็งในเรือ พลั่วเหล็ก เป็นต้น
  ๒.๓ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและสะดวก 
  ในการรักษาความสะอาด
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
   - ท�าความสะอาดได้ง่าย
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือผิดประเภท เช่น ใช้พลั่วตักน�้าแข็งไปตักปลา
  ๒.๔ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้างท�าความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน�้าสะอาด  
  (น�้าประปา)
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - อุปกรณ์และเครื่องมือสะอาดพร้อมใช้งาน 
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - ใช้น�้าไม่สะอาดล้างท�าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ
   - พบเศษสัตว์น�้าในกองอวนหลังท�าความสะอาดเรือ
   - อุปกรณ์ไม่ได้ล้างท�าความสะอาดมีการหมักหมมของคราบสกปรก
  ๒.๕ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้ามีสภาพแข็งแรง น�้าหนักเบา และสามารถรับน�้าหนักได้ในกรณีที่ต้องวาง 
  ภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ภาชนะกดทับสัตว์น�้า
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้าแข็งแรง และไม่วางภาชนะให้กดทับสัตว์น�้า
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้าไม่แข็งแรง พลาสติกเปราะ แตกหัก อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะกับ
   การใช้งานและวางภาชนะกดทับให้สัตว์น�้าได้รับความเสียหาย
  ๒.๖ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้าควรมีรูหรือช่องระบายน�้าได้ดี เช่น ภาชนะพลาสติก 
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - ในกรณีดองแห้งภาชนะต้องระบายน�้าได้ดี
   - ในกรณีดองเปียก ภาชนะต้องไม่ช�ารุด โดยสามารถใช้ภาชนะที่ไม่มีรูได้ เช่น ถังเขียว  
   ๘๐ ลิตร
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - ในกรณีดองแห้ง ภาชนะไม่มีรูระบายน�้า 
   - ในกรณีดองเปียก ภาชนะที่มีสัตว์น�้าอยู่ช�ารุด
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 ๓. ด้านบุคลากรประจ�าเรือ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
  ๓.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของ
  โรคทางเดินอาหาร 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
  ๓.๒ ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - ผูค้วบคมุเรอืได้รับการอบรมเร่ืองสุขอนามัยจากหน่วยงานของรัฐหรือสุขอนามยัในเรอืประมง
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - ผู้ควบคุมเรือไม่ผ่านการอบรมหรือไม่มีประวัติผ่านการอบรม
  ๓.๓ ล้างมือให้สะอาดท้ังก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน 
  ตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังการใช้สุขา
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - จากการสอบถามพบว่า ล้างมือหลังใช้สุขา
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   -  
  ๓.๔ เสื้อผ้าที่ใส่ท�างานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - ใส่เสื้อผ้าสะอาด และสวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น�้าโดยตรง
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - ไม่ใส่เสื้อ กางเกง หรือไม่สวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น�้าโดยตรง
  ๓.๕ ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น�้าขณะปฏิบัติงาน
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น�้า
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - พบว่ามีบุคลากรทานอาหาร กินหมาก ถ่มน�้าลาย หรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน
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 ๔. ด้านน�้าจืดที่ใช้ในเรือ และน�้าแข็งส�าหรับเก็บรักษาสัตว์น�้า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
  ๔.๑ น�า้จดื และน�า้แขง็ทีใ่ช้ส�าหรบัเกบ็รกัษาสตัว์น�า้ต้องท�าจากน�า้ทีส่ะอาด และเพยีงพอกบัการใช้งาน
  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
  ๔.๒ สถานทีเ่กบ็ และภาชนะทีบ่รรจนุ�า้จดื และน�า้แขง็ต้องอยูใ่นสภาพด ีสะอาด ถกูสขุลกัษณะท�าด้วย 
  วัสดุปลอดสนิมและท�าความสะอาดได้ง่าย
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - สถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน�้าจืด และน�้าแข็งต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีสนิม
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - สถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน�้าจืด และน�้าแข็งมีคราบสกปรกเป็นสนิม
  ๔.๓ มีการล�าเลียง ขนถ่ายน�้าจืดและน�้าแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่าย และรางขนส่งน�้าแข็งและน�้าจืด ไม่เป็นสนิม
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่ายและรางขนส่งน�้าแข็งและน�้าจืด เป็นสนิม
   - น�้าแข็งวางกองอยู่บนพื้นก่อนลงเรือ
  ๔.๔ ภาชนะที่บรรจุน�้าจืด และน�้าแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - มีฝาปิดมิดชิด
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - ไม่มีฝาปิด หรือฝาปิดช�ารุด

 ๕. ด้านการเก็บรักษาสัตว์น�้า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
  ๕.๑ น�้ายาท�าความสะอาด น�้ายาฆ่าเช้ือ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน 
  ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนในสัตว์น�้าได้
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น�้ายาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วนไม่มีโอกาส 
   ปนเปื้อนกับสัตว์น�้า
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - ไม่มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น�้ายาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วนมีโอกาส 
   ปนเปื้อนกับสัตว์น�้า
  ๕.๒ เก็บ บรรจุสัตว์น�้าในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่ซ้อนทับจนท�าให้สัตว์น�้าเสียหาย
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้าแต่ละอันมีขอบรองรับไม่ให้สัตว์น�้ากดทับกัน
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  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้าไม่แข็งแรง ในขณะขนถ่ายพบว่าใช้ภาชนะที่แตกหัก อยู่ในสภาพที่
   ไม่เหมาะกับการใช้งาน ท�าให้สัตว์น�้าเป็นรอย มีต�าหนิ
  ๕.๓ เก็บรักษาสัตว์น�้าหลังจากการจับด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด หากเป็นการแช่เย็นหรือ 
  แช่แข็ง 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 
  ๕.๔ เกบ็รกัษาสตัว์น�า้อย่างถกูสขุลกัษณะ และรกัษาอณุหภมูขิองสัตว์น�า้ให้ใกล้เคยีง ๐ องศาเซลเซยีส  
  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
  ๕.๕ วางหรือเก็บรักษาสัตว์น�้าในที่เหมาะสม หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็งต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัส 
  ความร้อนจากแสงแดด หรือความร้อนอื่น ๆ
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - เก็บสัตว์น�้าในภาชนะที่รองรับอย่างเหมาะสม เช่น กระบะ ถัง ห้องเก็บสัตว์น�้าในเรือ
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - เกบ็สตัว์น�า้ในทีไ่ม่เหมาะสม วางภาชนะบรรจุสัตว์น�า้บนดาดฟ้าเรือ มนี�า้แข็งน้อย ความเยน็ 
   ไม่เพียงพอ
  ๕.๖ มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น�้า พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - มีสมุดบันทึกการท�าประมง (fishing logbook) และบันทึกข้อมูลการท�าประมง
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - ไม่มีสมุดบันทึกการท�าประมง (fishing logbook) หรือไม่บันทึกข้อมูลการท�าประมง
  ๕.๗ ขนถ่ายสัตว์น�้าอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย 
  แก่สัตว์น�้า
  ข้อสังเกต ผ่าน
   - ขนถ่ายสัตว์น�้าอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้า
  ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
   - ใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้า เช่น ใช้วัสดุแหลมคม ตะขอสับที่ตัวสัตว์น�้า 
   - ขณะขนถ่ายมีสัตว์น�้าตกหล่นบนพื้นเรือหรือแพปลา
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๖. กรณีเรือประมงมีเครื่องท�าความเย็น ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
๖.๑ ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียสและติดต้ัง 
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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ประกาศกรมประมง
เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง

พ.ศ. ๒๕๖๒

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

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

ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง” หมายความว่า มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษา 

สัตว์น�า้ในเรือประมง
“ค�าขอ” หมายความว่า ค�าขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

ตามแบบ สร.๑ แนบท้ายประกาศนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือที่กรมประมงออกให้เพื่อรับรองว่าเรือประมงล�านั้นมีมาตรฐาน 

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

ไว้ในเรือ และให้หมายรวมถึงเรือประมงนอกน่านน�้าด้วย
“ผู้มีอ�านาจลงนาม” หมายความว่า ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลประมงจังหวัด ผู้อ�านวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง หรือหัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ
“ผู้ตรวจสอบประเมิน” หมายความว่า นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง หรือเจ้าพนักงานสื่อสาร 

สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ส�านักงานประมง
จังหวัด กองบริหารจัดการเรือประมงและการท�าการประมงและบุคคลอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเมิน 
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก�าหนด ซึ่งผ่านการอบรมทางด้านมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง

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

(ก) ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงมีอายุไม่เกินเก้าสิบวันนับแต ่
วันที่ออกหนังสือรับรอง

(ข) ให้แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนของกรรมการผู ้จัดการ ผู ้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท  
หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี

(ค) กรณมีอบอ�านาจให้ผูอ้ืน่มายืน่ค�าขอหรือด�าเนนิการแทนบคุคลธรรมดาหรือนติิบคุคลให้แนบหนงัสอื
มอบอ�านาจมาและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้มอบอ�านาจ

(ง) ให้แสดงทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ
(จ) ให้แสดงใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ หรือใบอนุญาตท�าการประมงนอกน่านน�้าไทย 

หรือใบอนุญาตที่เคยได้รับก่อนหน้านี้
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(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) ในกรณทีีเ่รอืประมงมท่ีาเทียบเรอืประมงประจ�าอยูใ่นเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครฯ ให้ยืน่ค�าขอและ
รับหนังสือรับรองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง

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

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

(๑) หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนค�าขอกับเอกสารหลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอทราบ 
เพือ่ท�าการแก้ไขให้ถกูต้องและยืน่ใหม่ต่อไป 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 ให้ผูต้รวจสอบประเมนิสรปุผลการตรวจสอบประเมนิตามแบบแนบท้ายประกาศน้ีและเสนอต่อผู้มีอ�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

หนังสือรับรองที่ออกให้ตามประกาศนี้ให้มีอายุสองปีนับแต่วันออกหนังสือรับรอง
ข้อ ๑๐ กรมประมงก�าหนดเครือ่งหมายหรือสัญลักษณ์ใด เพ่ือติดไว้ทีเ่รือประมงทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานนัน้
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าของเรือที่ได้รับหนังสือรับรอง ยื่นค�าขอรับหนังสือรับรองฉบับใหม่และต้องน�าเรือประมง 

มาเข้ารับการตรวจประเมิน ก่อนหนังสือรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ พร้อมแนบส�าเนาหนังสือรับรองฉบับเดิม
เมื่อได้ยื่นค�าขอรับหนังสือรับรองภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว กรณีท่ีผู้ตรวจสอบประเมิน 

เข้าตรวจประเมนิเรอืประมงในปีท่ีหนงัสอืรบัรองหมดอายแุละผลการประเมนิผ่านมาตรฐานให้ผูต้รวจสอบประเมนิเสนอ 
ผู้มีอ�านาจลงนามออกหนังสือรับรองให้ใหม่ โดยนับอายุของหนังสือรับรองต่อจากวันที่หมดอายุ ท้ังนี้ ให้ถือว่าหนังสือ
รับรองฉบับเดิมยังคงมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสือรับรองฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้
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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) ยินยอมให้ผู ้ตรวจสอบประเมินเข้าไปในเรือประมง ส�าหรับท�าการตรวจติดตามประเมินผล 

เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้
(๓) อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบประเมินในการเข้าถึง อุปกรณ์ เครื่องมือประมง สัตว์น�า้ ที่เก็บ

สัตว์น�า้พื้นที่หรือส่วนต่างๆ บนเรือ เครื่องมือสื่อสารหรือวิทยุโทรคมนาคมบนเรือ ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรือประมง
(๔) ไม่รบกวน ก้าวก่ายหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมิน
(๕) อ�านวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ตรวจสอบประเมิน ในการติดตามตรวจสอบประเมินผล  

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

ปิดไว้บริเวณด้านหน้าเก๋งเรือ กรณีเรือไม่มีเก๋งให้ปิดไว้ในต�าแหน่งที่เหมาะสม และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ ๑๔ เมื่อผู้ตรวจสอบประเมินตรวจพบว่าเจ้าของเรือที่ได้หนังสือรับรองมิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านสขุอนามยัในเรอืประมง แนบท้ายประกาศน้ี ให้มหีนังสือแจ้งเตือนผู้น้ันให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง โดยก�าหนดระยะเวลา 
ในการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควรก็ได้

กรณีเจ้าของเรือที่ได้รับหนังสือรับรองไม่ปรับปรุงแก้ไข หรือปรับปรุงไม่เป็นไปตามมาตรฐานภายใน
ระยะเวลาทีก่�าหนด ให้ผูต้รวจสอบประเมินรายงานต่อผูม้อี�านาจลงนามเพือ่สัง่พักใช้หนงัสอืรบัรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๕ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานต่อผู้มีอ�านาจลงนามเพื่อสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับหนังสือรับรองเคยถูกพักใช้หนังสือรับรองมาแล้วหนึ่งครั้ง และยังตรวจพบว่ามิได้ปฏิบัต ิ

ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
(๒) เม่ือเจ ้าหน้าที่ตรวจพบภายหลังว ่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู ้ ได ้รับหนังสือรับรองน�ามายื่น 

ตามประกาศนี้เป็นเอกสารปลอม
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรอง เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๗ ในกรณีเรือประมงที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์หรือใบอนุญาตท�าการประมง 

นอกน่านน�้าไทย หรือได้รับใบอนุญาตท�าการประมงแล้วแต่ไม่สามารถออกท�าการประมงได้ให้ได้รับยกเว้น 
การตรวจประเมินตามรายการมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงแนบท้ายประกาศนี้ในข้อ 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 ๕.๔ ข้อ ๕.๕ ข้อ ๕.๖ และข้อ ๕.๗ ส�าหรับเรือประมง 
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ที่มีเครื่องท�าความเย็น ให้ได้รับยกเว้นการตรวจประเมินตามรายการข้อ ๖.๒
เรือประมงที่ผ่านการตรวจประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับหนังสือรับรอง (สร. ๓ ฉบับชั่วคราว)

ข้อ ๑๘ เจ้าของเรอืประมงท่ไีด้รับหนังสอืรบัรอง (สร. ๓ ฉบบัช่วัคราว) ตามข้อ ๑๗ ต้องน�าเรือประมงท่ีม ี
สัตว์น�้ามารับการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงอีกครั้งภายในเก้าสิบวัน หลังจากได้รับใบอนุญาต 
ท�าการประมง ส�าหรับเรือประมงนอกน่านน�า้ไทย ให้ด�าเนินการเมื่อมีการขนถ่ายสัตว์น�า้ในครัง้แรกหรอืเมือ่น�าสัตว์น�า้ 
ขึ้นท่ าเทียบเรือประมงหากไม่ น�าเรือประมงมารับการตรวจประเมินภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให
้หนังสือ รับรองมาตรฐานด้ านสุขอนามัยฉบับชั่วคราวสิ้นสภาพ 

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

ข้อ ๒๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วนัที� ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
            อดิศร พร้อมเทพ
            อธิบดีกรมประมง
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ประกาศกรมประมง
เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐาน

ด้านสุขอนามัยในเรือประมง
พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมประมงออกประกาศก�าหนด 
หลักเกณฑ์ในการข้ึนทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงไว้  
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ผู้ตรวจสอบประเมิน” หมายความว่า บุคคลซึ่งท�าหน้าที่ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัย

ในเรือประมง
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�่ากว ่าประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการประมง ชีววิทยาทางทะเล 

วิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในทะเล หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ที่เป็นประโยชน์ไม่น้อยกว่าหกเดือน

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

รบัสมคัร และการประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธเิข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามประกาศและเง่ือนไขของกองวจัิยและพฒันา
ประมงทะเล กรมประมง

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมและหลักเกณฑ์การประเมิน
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมินแนบท้ายประกาศนี้

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 ในกรณทีีผู่ต้รวจสอบประเมนิไม่ปฏบัิติตามหน้าท่ีท่ีก�าหนดหรือปรากฏในภายหลังว่าขาดคณุสมบตัิ

การเป็นผูต้รวจประเมนิ หรอืเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมนิเกนิอตัราทีก่รมประมงก�าหนด ให้กองวจิยัและพฒันา
ประมงทะเลรายงานต่อผู้มีอ�านาจลงนามพิจารณาเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเมิน

ข้อ ๗ ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
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�านาจตามความในมาตรา ๙๘  
วรรคสี่ แห่งพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมงจึงออกประกาศก�าหนดค่าใช้จ่ายในการรับรอง
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน�้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 
ในเรือประมงมิได้จัดหายานพาหนะให้ผู้ตรวจประเมิน ให้ก�าหนดอัตราค่ายานพาหนะให้แก่ผู้ตรวจสอบประเมินในการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท�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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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 ไม่รบัประทานอาหารหรอืสูบบุหรีข่ณะปฏบิติังานไม่ไอหรอืจามใส่สตัว์น�า้

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 วางหรอืเกบ็รกัษาสตัว์น�า้ในทีเ่หมาะสม หากเป็นการแช่เยน็ หรอืแช่แขง็ 
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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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 ไม่เป็นพาหะของโรค 
ทางเดินอาหาร 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 ข้อ จึงจะได้หนังสือ
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 ไม่เป็นพาหะของโรค 
ทางเดินอาหาร 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 
หรือมีใบอนุญาตแต่ไม่สามารถออกท�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�าความเย็นยังไม่ได้รับใบอนุญาต
ท�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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21 
 

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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การออกเลขที่หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (เลขที่ แบบ สร.๓)

 ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด ๑๐ หลัก     AA         BB             CC              DDDD
 โดยแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ (ปีปฏิทิน รหัสจังหวัด รหัสหน่วยงาน เลขล�าดับหนังสือรับรอง)
 โดยที่  AA (๒ หลัก) หมายถึง ปีปฏิทิน (ที่ออกหนังสือรับรอง) 
  BB  (๒ หลัก) หมายถึง รหัสจังหวัดที่เรือประมงขึ้นท่า 
  CC (๒ หลัก)  หมายถึง รหัสหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองฯ
  DDDD (๔ หลัก) หมายถึง เลขล�าดับของหนังสือรับรองฯ ที่แต่ละหน่วยงานก�าหนดต่อเนื่อง
    ตามล�าดับ เริ่มตั้งแต่ ๐๐๐๑-๙๙๙๙

การก�าหนด รหัสจังหวัด อ้างอิงตามกระทรวงมหาดไทย

รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด

๑๐ กรุงเทพมหานคร

๑๑ สมุทรปราการ

๒๐ ชลบุรี

๒๑ ระยอง

๒๒ จันทบุรี

๒๓ ตราด

๒๔ ฉะเชิงเทรา

๗๔ สมุทรสาคร

รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด

๗๕ สมุทรสงคราม

๗๖ เพชรบุรี

๗๗ ประจวบคีรีขันธ์

๘๐ นครศรีธรรมราช

๘๑ กระบี่

๘๒ พังงา

๘๓ ภูเก็ต

๘๔ สุราษฎร์ธานี

รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด

๘๕ ระนอง

๘๖ ชุมพร

๙๐ สงขลา

๙๑ สตูล

๙๒ ตรัง

๙๔ ปัตตานี

๙๖ นราธิวาส
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การก�าหนด รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน

๐๑ กพท. (กลุ่มตรวจสอบฯ)

๐๒ ศพม.ระยอง

๐๓ สปม.ตราด

๐๔ ศพม.สมุทรปราการ

๐๕ ศพม.ชุมพร

๐๖ ศพม.สงขลา

๐๗ ศพม.ภูเก็ต

๐๘ สปม.ระนอง

๐๙ ศพม.สตูล

๑๐ สนง.ปจ.ชลบุรี

๑๑ สนง.ปจ.สมุทรปราการ

รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน

๑๒ สนง.ปจ.ระยอง

๑๓ สนง.ปจ.จันทบุรี

๑๔ สนง.ปจ.ตราด

๑๕ สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา

๑๖ สนง.ปจ.สมุทรสาคร

๑๗ สนง.ปจ.สมุทรสงคราม

๑๘ สนง.ปจ.เพชรบุรี

๑๙ สนง.ปจ.ประจวบคีรีขันธ์

๒๐ สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช

๒๑ สนง.ปจ.กระบี่

๒๒ สนง.ปจ.พังงา

รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน

๒๓ สนง.ปจ.ภูเก็ต

๒๔ สนง.ปจ.สุราษฎร์ธานี

๒๕ สนง.ปจ.ระนอง

๒๖ สนง.ปจ.ชุมพร

๒๗ สนง.ปจ.สงขลา

๒๘ สนง.ปจ.สตูล

๒๙ สนง.ปจ.ตรัง

๓๐ สนง.ปจ.ปัตตานี

๓๑ สนง.ปจ.นราธิวาส

๓๒ สปม.สมุทรสงคราม
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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: ไม่มีเศษผนังหลุดร่อนปะปนในน�้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

���� 2 ���������������� CS6.indd   38 8/8/2562   15:42:58



  กองวิจัยเเละพัฒนาประมงทะเล กรมประมง | 39

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 อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและสะดวกในการรักษา
ความสะอาด
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�้าได้ดีเช่น ภาชนะพลาสติก 
 ข้อสังเกต ผ่าน
  - ในกรณีดองแห้งภาชนะต้องระบายน�้าได้ดี
  - ในกรณีดองเปียก ภาชนะต้องไม่ช�ารุด โดยสามารถใช้ภาชนะที่ไม่มีรูได้ เช่น ถังเขียว ๘๐ ลิตร
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
  - ในกรณีดองแห้งภาชนะไม่มีรูระบายน�้า 
  - ในกรณีดองเปียก ภาชนะที่มีสัตว์น�้าอยู่ช�ารุด

ผ่าน: ภาชนะมีรูระบายน�้า กรณีดองแห้ง 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

���� 2 ���������������� CS6.indd   47 8/8/2562   15:43:33



48 | คู่มือผู้ตรวจสอบประเมิน เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

๕.๕ วางหรือเก็บรักษาสัตว์น�้าในที่เหมาะสม หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็งต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อน
จากแสงแดด หรือความร้อนอื่น ๆ
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
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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

���� 2 ���������������� CS6.indd   51 8/8/2562   15:43:34


