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คํานํา

ปจจุบันความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) มีความสําคัญอยางยิ่งในประเทศท่ีพัฒนาแลว  
ซ่ึงตองมีการจัดวางระบบการควบคุมกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอาหาร ต้ังแตกระบวนการจับ การขนสง 
และการแปรรูปสัตวน้ําเปนผลิตภัณฑประมง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยดานอาหารตอผูบริโภค ซ่ึงกรมประมงได
กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑสําหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑประมง จํานวน 18 มาตรฐาน 
เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการดานการประมงทุกสาขา ในการพัฒนากระบวนการผลิต ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑประมงใหสินคาประมงของประเทศไทยเปนตามมาตรฐานสากล ซ่ึงเรือประมงนับวาเปนตนทางของ
กระบวนการผลติเพราะวัตถุดิบจะมีคุณภาพหรือไม ข้ึนอยูกับความใสใจของเจาของเรือ ลูกเรือ และผูเก่ียวของ
ในการทําประมง ดังนั้นเรือประมงจึงเปนสวนท่ีมีความสําคัญ การดําเนินการใหเรือประมงไทยมีมาตรฐานดาน
สุขอนามัยซ่ึงเก่ียวของกับการดูแลและเก็บรักษาสัตวน้ําไมใหเกิดการปนเปอนกับสิ่งไมพ่ึงประสงค เชน สารเคมี 
และเชื้อโรคตางๆ จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือใหประเทศคูคาเกิดความเชื่อม่ันในความ
ปลอดภัยของสินคาประมงจากประเทศไทย และสงผลดีตอการสงออกสินคาประมงไปยังตลาดโลก 
 กรมประมงจึงไดจัดทําคูมือชาวประมง เรื่อง มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง สําหรับเปน
แนวทางใหเจาของเรือ ไตเรือ และลูกเรือประมง ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานดาน
สุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2560 และหวังวาคงเปนประโยชนตอ
ชาวประมงท่ีจะดําเนินการใหเรือประมง สัตวน้ําในเรือประมง พรอมท้ังลูกเรือประมงมีสุขอนามัยท่ีดีและนําไปสู
การไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง (สร. 3) จากกรมประมงตอไป 

 

 

 

 (ดร. อดิศร พรอมเทพ)  
 อธิบดีกรมประมง 
                      สิงหาคม 2560
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คํานํา 

 ปจจุบันความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) มีความสําคัญอยางยิ่งในประเทศท่ีพัฒนาแลว  
ซ่ึงตองมีการจัดวางระบบการควบคุมกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอาหาร ต้ังแตกระบวนการจับ การขนสง 
และการแปรรูปสัตวน้ําเปนผลิตภัณฑประมง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยดานอาหารตอผูบริโภค ซ่ึงกรมประมงได
กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑสําหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑประมง จํานวน 18 มาตรฐาน 
เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการดานการประมงทุกสาขา ในการพัฒนากระบวนการผลิต ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑประมงใหสินคาประมงของประเทศไทยเปนตามมาตรฐานสากล ซ่ึงเรือประมงนับวาเปนตนทางของ
กระบวนการผลติเพราะวัตถุดิบจะมีคุณภาพหรือไม ข้ึนอยูกับความใสใจของเจาของเรือ ลูกเรือ และผูเก่ียวของ
ในการทําประมง ดังนั้นเรือประมงจึงเปนสวนท่ีมีความสําคัญ การดําเนินการใหเรือประมงไทยมีมาตรฐานดาน
สุขอนามัยซ่ึงเก่ียวของกับการดูแลและเก็บรักษาสัตวน้ําไมใหเกิดการปนเปอนกับสิ่งไมพ่ึงประสงค เชน สารเคมี 
และเชื้อโรคตางๆ จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือใหประเทศคูคาเกิดความเชื่อม่ันในความ
ปลอดภัยของสินคาประมงจากประเทศไทย และสงผลดีตอการสงออกสินคาประมงไปยังตลาดโลก 
 กรมประมงจึงไดจัดทําคูมือชาวประมง เรื่อง มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง สําหรับเปน
แนวทางใหเจาของเรือ ไตเรือ และลูกเรือประมง ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานดาน
สุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2560 และหวังวาคงเปนประโยชนตอ
ชาวประมงท่ีจะดําเนินการใหเรือประมง สัตวน้ําในเรือประมง พรอมท้ังลูกเรือประมงมีสุขอนามัยท่ีดีและนําไปสู
การไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง (สร. 3) จากกรมประมงตอไป 

 

 

 

 (ดร. อดิศร พรอมเทพ)  
 อธิบดีกรมประมง 
                      สิงหาคม 2560 
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กรมประมง



3

หนา ๒๐

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประกาศกรมประมง
เรื่อง มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑในการออกหนังสือรับรอง 

พ.ศ. ๒๕๖๐
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 98 แหงพระราชกําหนดการประมง พ ศ  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานดานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตวน้ํา 
และการเก็บรักษาสัตวน้ําในเรือประมง และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจและออกหนังสือรับรอง
มาตรฐานดานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตวน้ํา และการเก็บรักษาสัตวน้ําในเรือประมง พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 
16 มีนาคม พ.ศ. 2559 
  ขอ 2 ในประกาศนี้ 
  มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง” หมายความวา มาตรฐานสุขอนามัยในการ
ดูแลและการเก็บรักษาสัตวน้ําในเรือประมง ตามท่ีกรมประมงกําหนดแนบทายประกาศนี้  
  หนังสือรับรอง” หมายความวา หนังสือท่ีกรมประมงออกใหเพ่ือรับรองวาเรือประมง
ลํานั้นมีมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง ตามท่ีกรมประมงกําหนด 
  เรือประมง” หมายความวา เรือประมงพาณิชยท่ีใชเครื่องมือประมงในการจับสัตวน้ํา 
และเก็บรักษาสัตวน้ําไวในเรือ ท้ังนี้ไมรวมถึงเรือท่ีใชสนับสนุนเรือประมง เชน เรือปนไฟ เรือหูของเรือประมง
อวนลากคู เปนตน และใหหมายรวมถึงเรือประมงนอกนานน้ําดวย  
  ผูมีอํานาจลงนาม” หมายความวา ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ประมงจังหวัด ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมง หรือหัวหนาสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ภายใน
เขตทองท่ีท่ีรับผิดชอบ 
  ผูตรวจสอบประเมิน” หมายความวา นักวิชาการประมง หรือเจาพนักงานประมง 
สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล สํานักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง หรือสถานีวิจัย 
และพัฒนาประมงทะเล ซ่ึงผานการอบรมทางดานมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง แลว 
   ขอ 3 ผูใดจะขอรับหนังสือรับรอง ใหยื่นคําขอตามแบบ สร.1 ทายประกาศนี้ พรอมกับแนบ
เอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
  3.1 กรณีเปนบุคคลธรรมดา  

  ( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  (2) สําเนาทะเบียนบาน 

  3.2 กรณีเปนนิติบุคคล  
  ( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงมีอายุไมเกิน 
90 วัน นับแตวันท่ีออกหนังสือรับรอง  
 
 
   

2 

 

สารบาญ 

 
 หนา 

คํานํา            ก 
ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง     3 
และหลักเกณฑในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2560        
แบบคําขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง (สร. 1)    7 
หนังสือแจงนัดตรวจเรือประมง         8 
แบบฟอรมรายการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง (สร. 2)    9 
แบบประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง       10 
แบบรายงานใหแกไขปรับปรุงขอบกพรองในการตรวจประเมิน     13 
หนังสือแจงผลการตรวจประเมินมาตรฐานดานสขุอนามัยในเรอืประมง     14 
หนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3)       15 
เครื่องหมายหรือสัญลักษณท่ีติดไวท่ีเรือประมง       16 
สถานท่ีใชยื่นคําขอ (สร.1) และรับหนังสือรับรอง (สร.3)      17 
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หนา ๒๐ 

เลม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๘๒  ง            ราชกิจจานุเบกษา                      ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

ประกาศกรมประมง 
เรื่อง มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑในการออกหนังสือรับรอง  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 98 แหงพระราชกําหนดการประมง พ .ศ . ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานดานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตวน้ํา 
และการเก็บรักษาสัตวน้ําในเรือประมง และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจและออกหนังสือรับรอง
มาตรฐานดานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตวน้ํา และการเก็บรักษาสัตวน้ําในเรือประมง พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 
16 มีนาคม พ.ศ. 2559 
  ขอ 2 ในประกาศนี้ 
  “มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง” หมายความวา มาตรฐานสุขอนามัยในการ
ดูแลและการเก็บรักษาสัตวน้ําในเรือประมง ตามท่ีกรมประมงกําหนดแนบทายประกาศนี้  
  “หนังสือรับรอง” หมายความวา หนังสือท่ีกรมประมงออกใหเพ่ือรับรองวาเรือประมง
ลํานั้นมีมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง ตามท่ีกรมประมงกําหนด 
  “เรือประมง” หมายความวา เรือประมงพาณิชยท่ีใชเครื่องมือประมงในการจับสัตวน้ํา 
และเก็บรักษาสัตวน้ําไวในเรือ ท้ังนี้ไมรวมถึงเรือท่ีใชสนับสนุนเรือประมง เชน เรือปนไฟ เรือหูของเรือประมง
อวนลากคู เปนตน และใหหมายรวมถึงเรือประมงนอกนานน้ําดวย  
  “ผูมีอํานาจลงนาม” หมายความวา ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ประมงจังหวัด ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมง หรือหัวหนาสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ภายใน
เขตทองท่ีท่ีรับผิดชอบ 
  “ผูตรวจสอบประเมิน” หมายความวา นักวิชาการประมง หรือเจาพนักงานประมง 
สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล สํานักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง หรือสถานีวิจัย 
และพัฒนาประมงทะเล ซ่ึงผานการอบรมทางดานมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง แลว 
   ขอ 3 ผูใดจะขอรับหนังสือรับรอง ใหยื่นคําขอตามแบบ สร.1 ทายประกาศนี้ พรอมกับแนบ
เอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
  3.1 กรณีเปนบุคคลธรรมดา  

  (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  (2) สําเนาทะเบียนบาน 

  3.2 กรณีเปนนิติบุคคล  
  (1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงมีอายุไมเกิน 
90 วัน นับแตวันท่ีออกหนังสือรับรอง  
 
 
   

2

สารบาญ
 

 หนา 
คํานํา            ก 
ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง     3 
และหลักเกณฑในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2560        
แบบคําขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง (สร.      
หนังสือแจงนัดตรวจเรือประมง          
แบบฟอรมรายการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง (สร. 2      
แบบประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง       10 
แบบรายงานใหแกไขปรับปรุงขอบกพรองในการตรวจประเมิน     13 
หนังสือแจงผลการตรวจประเมินมาตรฐานดานสขุอนามัยในเรอืประมง      
หนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3        15 
เครื่องหมายหรือสัญลักษณท่ีติดไวท่ีเรือประมง       16 
สถานท่ีใชยื่นคําขอ (สร.1) และรับหนังสือรับรอง (สร.3)       
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  (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูจัดการ ผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุนสวนผูจัดการ หรือผูแทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น แลวแตกรณี 
  3.3 กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนมายื่นคําขอหรือดําเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลใหแนบหนังสือมอบอํานาจมาพรอมกับคําขอ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ 
  3.4 สําเนาใบทะเบียนเรือไทย และสําเนาใบอนุญาตใชเรือ 
  3.5 สําเนาใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย  
  3.6 กรณีเรือท่ีไมเคยไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย ใหใชหลักฐานตามขอ 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4  
 ขอ 4 ผูยื่นคําขอตามประกาศนี้ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  4.1 ตองเปนเจาของเรือประมงไทย หรือผูรับมอบอํานาจ 
  4.2 ในกรณีผูยื่นคําขอเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามขอ 14 จะยื่นคําขอหนังสือ
รับรองไดอีกเม่ือไดปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  

 ขอ 5 สถานท่ีในการยื่นคําขอ (สร. 1)/รับหนังสือรับรอง (สร. 3) 
  5.1 ในกรณีท่ีเรือประมงมีทาเทียบเรือประจําอยูในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหยื่น
สร. 1 และรับสร. 3 กับพนักงานเจาหนาท่ี ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
  5.2 ในกรณีเรือประมงมีทาเทียบเรือประจําอยูทองท่ีจังหวัดอ่ืน ใหยื่นสร. 1 และรับ
สร. 3 กับพนักงานเจาหนาท่ี ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง หรือสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล หรือ
สํานักงานประมงจังหวัด หรือสํานักงานประมงอําเภอในทองท่ีท่ีเรือประมงนั้นเทียบทาอยูในเขตความ
รับผิดชอบ 
  ขอ 6 เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับคําขอแลว ใหตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคําขอ
และเอกสารหลักฐานตามคําขอนั้น และใหดําเนินการดังนี้ 
  6.1 หากเห็นวาไมถูกตองครบถวน ใหคืนคําขอกับเอกสารหลักฐานและแจงใหผูยื่น 
คําขอทราบ เพ่ือทําการแกไขใหถูกตองและยื่นใหมตอไป โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  6.2 หากเห็นวาถูกตองครบถวนแลว ใหเจาหนาท่ีแจงกําหนดวันนัดตรวจเรือใหแก 
ผูยื่นคําขอทราบ และใหแจงไปยังผูตรวจสอบประเมิน เพ่ือตรวจประเมินเรือประมงตามแบบประเมินสุขอนามัย
ในเรือประมง (สร. 2) 
  ขอ 7 ใหผูตรวจสอบประเมินเขาตรวจประเมินเรือประมงใหเปนไปตามมาตรฐานดาน
สุขอนามัยในเรือประมง ตามกําหนดวันและเวลานัดหมายท่ีไดรับแจงตามขอ 6.2  
  ขอ 8 ใหผูตรวจสอบประเมินแจงผูยื่นคําขอทราบถึงขอบกพรองประการใดของเรือประมงท่ี
ไมเปนไปตามมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง เพ่ือทําการแกไขหรือปรับปรุง และนัดตรวจใหมไดในเวลา
อันสมควร 
   ขอ 9 ใหผูตรวจสอบประเมินสรุปและเสนอผลการตรวจประเมินตามแบบ สร.2 ทายประกาศนี้ 
ตอผูมีอํานาจลงนาม ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันตรวจประเมินแลวเสร็จ 
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  กรณีผลการประเมินเปนไปตามมาตรฐานใหผูตรวจสอบประเมินจัดทําหนังสือรับรอง
ตามแบบ สร.3 ทายประกาศนี้ เสนอผูมีอํานาจลงนามเพ่ือลงนามหนังสือรับรอง ภายใน  วันทําการ และแจง
ใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน  วันทําการนับจากวันลงนาม 
  กรณีผลการประเมินไมเปนไปตามมาตรฐาน ใหผูตรวจสอบประเมินนําหนังสือแจง 
พรอมแสดงเหตุผลเสนอ และใหผูมีอํานาจลงนามในหนังสือนั้น ภายใน  วันทําการ และแจงผูยื่นคําขอทราบ
ภายใน  วันทําการนับจากวันลงนาม โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253  
  หนังสือรับรองท่ีออกใหตามประกาศนี้ใหมีอายุ 2 ป นับแตวันออกหนังสือรับรอง 
   ขอ 10 ใหกรมประมงกําหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณใด เพ่ือติดไวท่ีเรือประมงท่ีไดรับการ
รับรองนั้น 
   ขอ 11 ผูรับหนังสือรับรองของเรือประมงลําใดท่ีหนังสือรับรองใกลหมดอายุ ใหยื่นคําขอรับ
หนังสือรับรองฉบับใหม พรอมแนบสําเนาหนังสือรับรองฉบับเดิมกอนหมดอายุไมนอยกวา 30 วัน  
  เม่ือไดยื่นคําขอหนังสือรับรองฉบับใหมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว ใหถือ
วาการรับรองมีผลใชไดตอไปจนกวาจะไดรับหนังสือรับรองฉบับใหม  
  ใหนําความในขอ 3, , 5, 6, , 8, 9 มาใชบังคับกับการยื่นขอหนังสือรับรองฉบับ
ใหมโดยอนุโลม เวนแตกรมประมงเห็นควรยกเวนวิธีการหรือหลักเกณฑในขอใดเพ่ือความสะดวกในการขอ
หนังสือรับรองฉบับใหม 
 ขอ 12 ผูไดรับหนังสือรับรองตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  12.1 ดูแลรักษาเรือประมงใหเปนไปตามมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  
  12.2 ยนิยอมใหผูตรวจสอบประเมินเขาไปในเรือประมง สําหรับทําการตรวจติดตาม
ประเมินผล เพ่ือรักษาไวซ่ึงมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้ 
  12.3 อํานวยความสะดวกแกผูตรวจสอบประเมินในการติดตามตรวจสอบประเมินผล 
  12.4 ใหขอมูลและเอกสารเก่ียวกับเรือประมงท่ีไดรับหนังสือรับรองเม่ือผูตรวจสอบ
ประเมินรองขอ 
   12.5 ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูตรวจสอบประเมิน  
   12.6 ใหนําเครื่องหมายหรือสัญลักษณท่ีกรมประมงออกใหเพ่ือแสดงวาเรือผาน 
การตรวจประเมินปดไวบริเวณดานหนาเกงเรือ กรณีเรือไมมีเกงใหปดไวในตําแหนงท่ีเหมาะสมและสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน  
  ขอ 13 เม่ือผูตรวจสอบประเมินตรวจพบวาผูไดรับหนังสือรับรองมิไดปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง แนบทายประกาศนี้ ใหมีหนังสือแจงเตือนผูนั้นใหปรับปรุงแกไขให
ถูกตอง โดยกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแกไขตามท่ีเหน็สมควรก็ได 
  กรณีผูไดรับหนังสือรับรองไมปรับปรุงแกไข หรือปรับปรุงไมเปนไปตามมาตรฐาน 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหผูตรวจสอบประเมินรายงานตอผูมีอํานาจลงนามเพ่ือสั่งพักใชหนังสือรับรองเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน โดยใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
   ขอ 14 ใหผูตรวจสอบประเมินรายงานตอผูมีอํานาจลงนามเพ่ือสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง 
ในกรณีดังตอไปนี้ 
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(๒) ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนและส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มี
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  (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูจัดการ ผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุนสวนผูจัดการ หรือผูแทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น แลวแตกรณี 
  3.3 กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนมายื่นคําขอหรือดําเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลใหแนบหนังสือมอบอํานาจมาพรอมกับคําขอ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ 
  3.4 สําเนาใบทะเบียนเรือไทย และสําเนาใบอนุญาตใชเรือ 
  3.5 สําเนาใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย  
  3.6 กรณีเรือท่ีไมเคยไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย ใหใชหลักฐานตามขอ 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4  
 ขอ 4 ผูยื่นคําขอตามประกาศนี้ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  4.1 ตองเปนเจาของเรือประมงไทย หรือผูรับมอบอํานาจ 
  4.2 ในกรณีผูยื่นคําขอเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามขอ 14 จะยื่นคําขอหนังสือ
รับรองไดอีกเม่ือไดปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  

 ขอ 5 สถานท่ีในการยื่นคําขอ (สร. 1 รับหนังสือรับรอง (สร. 3  
  5.1 ในกรณีท่ีเรือประมงมีทาเทียบเรือประจําอยูในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหยื่น
สร. 1 และรับสร. 3 กับพนักงานเจาหนาท่ี ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
  5.2 ในกรณีเรือประมงมีทาเทียบเรือประจําอยูทองท่ีจังหวัดอ่ืน ใหยื่นสร. 1 และรับ
สร. 3 กับพนักงานเจาหนาท่ี ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง หรือสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล หรือ
สํานักงานประมงจังหวัด หรือสํานักงานประมงอําเภอในทองท่ีท่ีเรือประมงนั้นเทียบทาอยูในเขตความ
รับผิดชอบ 
  ขอ 6 เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับคําขอแลว ใหตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคําขอ
และเอกสารหลักฐานตามคําขอนั้น และใหดําเนินการดังนี้ 
  6.1 หากเห็นวาไมถูกตองครบถวน ใหคืนคําขอกับเอกสารหลักฐานและแจงใหผูยื่น 
คําขอทราบ เพ่ือทําการแกไขใหถูกตองและยื่นใหมตอไป โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  6.2 หากเห็นวาถูกตองครบถวนแลว ใหเจาหนาท่ีแจงกําหนดวันนัดตรวจเรือใหแก 
ผูยื่นคําขอทราบ และใหแจงไปยังผูตรวจสอบประเมิน เพ่ือตรวจประเมินเรือประมงตามแบบประเมินสุขอนามัย
ในเรือประมง (สร. 2  
  ขอ 7 ใหผูตรวจสอบประเมินเขาตรวจประเมินเรือประมงใหเปนไปตามมาตรฐานดาน
สุขอนามัยในเรือประมง ตามกําหนดวันและเวลานัดหมายท่ีไดรับแจงตามขอ 6.2  
  ขอ 8 ใหผูตรวจสอบประเมินแจงผูยื่นคําขอทราบถึงขอบกพรองประการใดของเรือประมงท่ี
ไมเปนไปตามมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง เพ่ือทําการแกไขหรือปรับปรุง และนัดตรวจใหมไดในเวลา
อันสมควร 
   ขอ 9 ใหผูตรวจสอบประเมินสรุปและเสนอผลการตรวจประเมินตามแบบ สร.2 ทายประกาศนี้ 
ตอผูมีอํานาจลงนาม ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันตรวจประเมินแลวเสร็จ 
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หนา ๒๒ 

เลม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๘๒  ง           ราชกิจจานุเบกษา                        ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
  กรณีผลการประเมินเปนไปตามมาตรฐานใหผูตรวจสอบประเมินจัดทําหนังสือรับรอง
ตามแบบ สร.3 ทายประกาศนี้ เสนอผูมีอํานาจลงนามเพ่ือลงนามหนังสือรับรอง ภายใน 1 วันทําการ และแจง
ใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน 1 วันทําการนับจากวันลงนาม 
  กรณีผลการประเมินไมเปนไปตามมาตรฐาน ใหผูตรวจสอบประเมินนําหนังสือแจง 
พรอมแสดงเหตุผลเสนอ และใหผูมีอํานาจลงนามในหนังสือนั้น ภายใน 1 วันทําการ และแจงผูยื่นคําขอทราบ
ภายใน 1 วันทําการนับจากวันลงนาม โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  หนังสือรับรองท่ีออกใหตามประกาศนี้ใหมีอายุ 2 ป นับแตวันออกหนังสือรับรอง 
   ขอ 10 ใหกรมประมงกําหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณใด เพ่ือติดไวท่ีเรือประมงท่ีไดรับการ
รับรองนั้น 
   ขอ 11 ผูรับหนังสือรับรองของเรือประมงลําใดท่ีหนังสือรับรองใกลหมดอายุ ใหยื่นคําขอรับ
หนังสือรับรองฉบับใหม พรอมแนบสําเนาหนังสือรับรองฉบับเดิมกอนหมดอายุไมนอยกวา 30 วัน  
  เม่ือไดยื่นคําขอหนังสือรับรองฉบับใหมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว ใหถือ
วาการรับรองมีผลใชไดตอไปจนกวาจะไดรับหนังสือรับรองฉบับใหม  
  ใหนําความในขอ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 มาใชบังคับกับการยื่นขอหนังสือรับรองฉบับ
ใหมโดยอนุโลม เวนแตกรมประมงเห็นควรยกเวนวิธีการหรือหลักเกณฑในขอใดเพ่ือความสะดวกในการขอ
หนังสือรับรองฉบับใหม 
 ขอ 12 ผูไดรับหนังสือรับรองตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  12.1 ดูแลรักษาเรือประมงใหเปนไปตามมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  
  12.2 ยนิยอมใหผูตรวจสอบประเมินเขาไปในเรือประมง สําหรับทําการตรวจติดตาม
ประเมินผล เพ่ือรักษาไวซ่ึงมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้ 
  12.3 อํานวยความสะดวกแกผูตรวจสอบประเมินในการติดตามตรวจสอบประเมินผล 
  12.4 ใหขอมูลและเอกสารเก่ียวกับเรือประมงท่ีไดรับหนังสือรับรองเม่ือผูตรวจสอบ
ประเมินรองขอ 
   12.5 ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูตรวจสอบประเมิน  
   12.6 ใหนําเครื่องหมายหรือสัญลักษณท่ีกรมประมงออกใหเพ่ือแสดงวาเรือผาน 
การตรวจประเมินปดไวบริเวณดานหนาเกงเรือ กรณีเรือไมมีเกงใหปดไวในตําแหนงท่ีเหมาะสมและสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน  
  ขอ 13 เม่ือผูตรวจสอบประเมินตรวจพบวาผูไดรับหนังสือรับรองมิไดปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง แนบทายประกาศนี้ ใหมีหนังสือแจงเตือนผูนั้นใหปรับปรุงแกไขให
ถูกตอง โดยกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแกไขตามท่ีเหน็สมควรก็ได 
  กรณีผูไดรับหนังสือรับรองไมปรับปรุงแกไข หรือปรับปรุงไมเปนไปตามมาตรฐาน 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหผูตรวจสอบประเมินรายงานตอผูมีอํานาจลงนามเพ่ือสั่งพักใชหนังสือรับรองเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน โดยใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
   ขอ 14 ใหผูตรวจสอบประเมินรายงานตอผูมีอํานาจลงนามเพ่ือสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง 
ในกรณีดังตอไปนี้ 

คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 5
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  14.1 ผูไดรับหนังสือรับรองเคยถูกพักใชหนังสือรับรองมาแลว 1 ครั้ง และยังตรวจ
พบวามิไดปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  
  14.2 เม่ือเจาหนาท่ีตรวจพบภายหลังวาเอกสารหลักฐานซ่ึงผูไดรับหนังสือรับรอง
นํามายื่นตามประกาศนี้เปนเอกสารปลอม  
 ท้ังนี้ ใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
 ขอ 15 หลักเกณฑการประเมินเพ่ือออกหนังสือรับรอง เปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 ขอ 16 ในกรณีเรือประมงท่ียังไมไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย หรือมีใบอนุญาตแลว 
แตไมสามารถออกทําการประมงได ใหยกเวนรายการตรวจประเมินตามแบบ สร.2 ในขอ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 4.1, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.๖, 5.7 และในกรณีเรือประมงมีเครื่องทําความเย็น ใหยกเวนขอ 6.2 ดวย 
และใหไดรับหนังสือรับรอง (สร. 3 ฉบับชั่วคราว) 
 ขอ 17 เรือประมงท่ีผานการตรวจประเมินโดยไดรับการยกเวนรายการตรวจประเมินตามขอ 
16 ตองนําเรือมารับการตรวจประเมินอีกครั้งตามมาตรฐานนี้ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังจากไดรับ
ใบอนุญาตทําการประมง เพ่ือใหไดรับหนังสือรับรอง (สร. 3) กรณีท่ีไมสามารถออกทําการประมงได ตองแจง
วายังมิไดออกทําการประมง ณ สถานท่ีท่ีเคยยื่นคําขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  
 กรณีผลการตรวจประเมินไมผานใหนําความในขอ 13 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 18 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี            กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
       (นายอดิศร พรอมเทพ) 
          อธิบดีกรมประมง 
 
 

 
 
 

แบบ สร.1 
ลําท่ี ป  

แบบคําขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง 

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

 
 ขาพเจา .................................อายุ...... ......ป สัญชาติ  
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี..............ตําบล............ ............อําเภอ....  
จังหวัด โทร ขอยื่นแบบคําขอในฐานะสวนตัว 
หรือนิติบุคคลชื่อ..............................................................ซ่ึงมีสํานักงานอยู (อาคาร  
เลขท่ี..............หมูท่ี..............ตําบล..........................อําเภอ.........................................จังหวดั  
ในฐานะเจาของเรือ/ผูรับมอบอํานาจ เรือประมง............................................เลขทะเบียนเรือ.........................  
ขอยื่นคํารองตอ (ชื่อหนวยงาน  
เพ่ือขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงพรอมนี้ไดยื่นเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ 
ดังตอไปนี้ 
 1. สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูยื่นคําขอ ในกรณีเปนบุคคล
ธรรมดา 
 2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือหางหุนสวน ซ่ึงมีอายุไมเกิน 90 วัน 
นับแตวันท่ีออกหนังสือรับรอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูจัดการ 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุนสวนผูจัดการ หรือผูแทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น แลวแตกรณี ใน
กรณีเปนนิติบุคคล 
 3. สําเนาใบทะเบียนเรือไทยและสําเนาใบอนุญาตใชเรือ 
 4. สําเนาใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย (ถามี) 
 5. กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนมายื่นคําขอ หรือดําเนินการแทน ใหแนบเอกสารหลักฐานตอไปนี้ดวย
  5.1 หนังสือมอบอํานาจ 

 5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจ 

6. สําเนาหนังสือรับรองฉบับเดิมในกรณีท่ีเรือเคยผานการตรวจรับรองมาแลว  

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

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

หมายเหตุ       ขีดฆาขอความท่ีไมถูกตอง 

คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง6

กรมประมง

ประกำศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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หนา ๒๓

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐

  14.1 ผูไดรับหนังสือรับรองเคยถูกพักใชหนังสือรับรองมาแลว 1 ครั้ง และยังตรวจ
พบวามิไดปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  
  14.2 เม่ือเจาหนาท่ีตรวจพบภายหลังวาเอกสารหลักฐานซ่ึงผูไดรับหนังสือรับรอง
นํามายื่นตามประกาศนี้เปนเอกสารปลอม  
 ท้ังนี้ ใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
 ขอ 15 หลักเกณฑการประเมินเพ่ือออกหนังสือรับรอง เปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 ขอ 16 ในกรณีเรือประมงท่ียังไมไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย หรือมีใบอนุญาตแลว 
แตไมสามารถออกทําการประมงได ใหยกเวนรายการตรวจประเมินตามแบบ สร.2 ในขอ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, .1, 4.3  5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.๖, 5.7 และในกรณีเรือประมงมีเครื่องทําความเย็น ใหยกเวนขอ 6.2 ดวย 
และใหไดรับหนังสือรับรอง (สร. 3 ฉบับชั่วคราว  
 ขอ 17 เรือประมงท่ีผานการตรวจประเมินโดยไดรับการยกเวนรายการตรวจประเมินตามขอ 
16 ตองนําเรือมารับการตรวจประเมินอีกครั้งตามมาตรฐานนี้ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังจากไดรับ
ใบอนุญาตทําการประมง เพ่ือใหไดรับหนังสือรับรอง (สร. 3  กรณีท่ีไมสามารถออกทําการประมงได ตองแจง
วายังมิไดออกทําการประมง ณ สถานท่ีท่ีเคยยื่นคําขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  
 กรณีผลการตรวจประเมินไมผานใหนําความในขอ 13 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 18 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี            กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
       (นายอดิศร พรอมเทพ) 
          อธิบดีกรมประมง 
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แบบ สร.1 
ลําท่ี…………./ป………………. 

แบบคําขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  

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

 
 ขาพเจา……….........................................................อายุ..............ป สัญชาติ…………..……………… 
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี..............ตําบล...................................อําเภอ..................................... 
จังหวัด………………..…………………..……โทร…………………….……………………………ขอยื่นแบบคําขอในฐานะสวนตัว 
หรือนิติบุคคลชื่อ..............................................................ซ่ึงมีสํานักงานอยู (อาคาร)……………………………………… 
เลขท่ี..............หมูท่ี..............ตําบล..........................อําเภอ.........................................จังหวดั............................... 
ในฐานะเจาของเรือ/ผูรับมอบอํานาจ เรือประมง............................................เลขทะเบียนเรือ............................ 
ขอยื่นคํารองตอ (ชื่อหนวยงาน)………………………………….………………………………….………………………………………. 
เพ่ือขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงพรอมนี้ไดยื่นเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ 
ดังตอไปนี้ 
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูยื่นคําขอ ในกรณีเปนบุคคล
ธรรมดา 
 2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือหางหุนสวน ซ่ึงมีอายุไมเกิน 90 วัน 
นับแตวันท่ีออกหนังสือรับรอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูจัดการ 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุนสวนผูจัดการ หรือผูแทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น แลวแตกรณี ใน
กรณีเปนนิติบุคคล 
 3. สําเนาใบทะเบียนเรือไทยและสําเนาใบอนุญาตใชเรือ 
 4. สําเนาใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย (ถามี) 
 5. กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนมายื่นคําขอ หรือดําเนินการแทน ใหแนบเอกสารหลักฐานตอไปนี้ดวย
  5.1 หนังสือมอบอํานาจ 

 5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจ 

6. สําเนาหนังสือรับรองฉบับเดิมในกรณีท่ีเรือเคยผานการตรวจรับรองมาแลว  

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

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

หมายเหตุ       ขีดฆาขอความท่ีไมถูกตอง 

คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 7
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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................................................ 

 

แบบ สร.2 
เอกสารท่ี ป  

แบบฟอรมรายการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง 
สถานท่ี  
วันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ.  
 

หนวยงาน : เลข สร (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 

ผานเกณฑกรณีเรือไมมีสัตวน้ํา หรือผานโดยมีขอบกพรองท่ีตองปรับปรุงแกไขตามรายงานท่ีแนบมา
พรอมเอกสารนี้ 

 

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

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

คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง8



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............................................... 

mail  
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แบบ สร.2 
เอกสารท่ี…………./ป………………. 

แบบฟอรมรายการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  
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 

ผานเกณฑกรณีเรือไมมีสัตวน้ํา หรือผานโดยมีขอบกพรองท่ีตองปรับปรุงแกไขตามรายงานท่ีแนบมา
พรอมเอกสารนี้ 

 

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

     (…………………………...………….)   (…………………………...………….) 
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  เลข สร.1 ลําท่ี…………./ป………………. 

แบบประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง 

รายการตรวจประเมิน ผาน ไมผาน ขอบกพรองท่ีพบ 

1 ดานโครงสรางของเรือประมง 

1.1 หองเก็บรักษาสัตวน้ําตองอยูในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสม
เพียงพอ 

   

1.2 มีโครงสรางอยางเหมาะสมโดยมีสวนท่ีเปนซอกเปนมุมนอยท่ีสุด 
เพ่ือใหงายตอการรักษาความสะอาด 

   

1.3 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานและหองเก็บรักษาสัตวน้ําออกแบบอยางเหมาะสม 
ถูกสุขลักษณะ และไมกอใหเกิดการปนเปอน โดยตองแยกจากสวนท่ีเปน
เครื่องยนตของเรือ และท่ีพักอาศัยของลูกเรืออยางชัดเจน 

   

1.4 มีพ้ืนท่ีเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก การ
ขนถาย และเก็บรักษาสัตวน้ํา กับท้ังสามารถเก็บอุปกรณ หรือภาชนะท่ีใช
เก็บรักษาสัตวน้ํา เพ่ือมิใหสัตวน้ําถูกเก็บอยางทับถมกันหนาแนน 

   

1.5 พ้ืนท่ีผิวของบริเวณท่ีปฏิบัติงาน และหองเก็บรักษาสัตวน้ําทํา
จากวัสดุผิวเรียบท่ีสามารถทําความสะอาดไดงาย กรณีทาสีตองดูแล
ไมใหสีหลุดรอน สีท่ีใชตองคงทนและไมเปนพิษ 

   

1.6 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานและหองเก็บรักษาสัตวน้ํา ตองทําความสะอาด
ทุกครั้งหลังการใชงานดวยน้ําสะอาด และมีการควบคุม ปองกัน กําจัด
หนู แมลงสาบ และสัตวอ่ืนๆ 

   

1.7 จัดพ้ืนท่ีบริเวณเฉพาะสําหรับเก็บขยะ เศษอาหารและเศษ 
สัตวน้ําท่ีเหลือใหเปนสัดสวนแยกออกจากบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

   

2 ดานวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในเรือประมง 

2.1 วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือท่ีลางทําความสะอาดแลวตองมีท่ีเก็บ
อยางเหมาะสม สามารถปองกันไมใหเกิดการปนเปอน โดยเฉพาะ
พ้ืนผิวท่ีตองสัมผัสกับสัตวน้ํา 

   

2.2 วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือทุกชนิดท่ีสัมผัสกับสัตวน้ําตองทําจาก
วัสดุท่ีมีผิวเรียบ ไมมีรอยแตก ทําความสะอาดงาย ไมดูดซับน้ํา และ
ไมเปนสนิม 

   

2.3 วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือทุกชนิดตองออกแบบใหเหมาะสมกับ
การใชงานและสะดวกในการรักษาความสะอาด 

   

2.4 วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือทุกชนิดตองลาง ทําความสะอาดทุก
ครั้งหลังการใชงานดวยน้ําสะอาด 

   

2.5 ภาชนะท่ีบรรจุสัตวน้ํามีสภาพแข็งแรง น้ําหนักเบา และสามารถ
รับน้ําหนักไดในกรณีท่ีตองวางภาชนะซอนกัน เพ่ือปองกันไมให
ภาชนะกดทับสัตวน้ํา 
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2.6 ภาชนะท่ีบรรจุสัตวน้ําควรมีรูหรือชองระบายน้ําไดดี เชน ภาชนะ
พลาสติก 

ดานบุคลากรประจําเรือ

3.1 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเรือตองมีสุขภาพดี ไมเปนโรคติดตอ
รายแรง ไมเปนพาหะของโรคทางเดินอาหาร และไมมีแผลเปดหรือ
แผลติดเชื้อ 
3.2 ผานการฝกอบรมเรื่องสุขอนามัยท่ีควรปฏิบัติในเรือประมง 
3.3 ลางมือใหสะอาดท้ังกอนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมท้ังใน
ระหวางการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังการใชสุขา 
3.4 เสื้อผาท่ีใสทํางานตองสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3.5 ไมรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานไมไอหรือจาม
ใสสัตวน้ํา 

ดานน้ําจืดท่ีใชในเรือและน้ําแข็งสําหรับเก็บรักษาสัตวน้ํา

4.1 น้ําจืด และน้ําแข็งท่ีใชสําหรับเก็บรักษาสัตวน้ําตองทําจากน้ําท่ี
สะอาด และเพียงพอกับการใชงาน 
4.2 สถานท่ีเก็บ และภาชนะท่ีบรรจุน้ําจืด และน้ําแข็งตองอยูใน
สภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทําดวยวัสดุปลอดสนิมและทําความ
สะอาดไดงาย 
4.3 มีการลําเลียง ขนถายน้ําจืดและน้ําแข็งอยางถูกสุขลักษณะ 

 ภาชนะท่ีบรรจุน้ําจืดและน้ําแข็งตองมีฝาปดมิดชิด 
ดานการเก็บรักษาสัตวน้ํา

5.1 น้ํายาทําความสะอาด น้ํายาฆาเชื้อ และยาฆาแมลง ตองเก็บแยก
ในสถานท่ีท่ีเปนสัดสวนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไมใหมีโอกาส
ปนเปอนในสัตวน้ําได 
5.2 เก็บ บรรจุสัตวน้ําในภาชนะบรรจุท่ีแข็งแรง สะอาด และไม
ซอนทับจนทําใหสัตวน้ําเสียหาย 
5.3 เก็บรักษาสัตวน้ําหลังจากการจับดวยวิธีการท่ีเหมาะสมโดยเร็ว
ท่ีสุด หากเปนการแชเย็นหรือแชแข็ง ตองรักษาอุณหภูมิของสัตวน้ําให
ไดความเย็นอยางสมํ่าเสมอ 
5.4 เก็บรักษาสัตวน้ําอยางถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของ 
สัตวน้ําใหใกลเคียง 0 องศาเซลเซียส สําหรับสัตวน้ําสด และใกลเคียง  
18 องศาเซลเซียส สําหรับสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 
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ดานโครงสรางของเรือประมง

1.1 หองเก็บรักษาสัตวน้ําตองอยูในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสม
เพียงพอ 
1.2 มีโครงสรางอยางเหมาะสมโดยมีสวนท่ีเปนซอกเปนมุมนอยท่ีสุด 
เพ่ือใหงายตอการรักษาความสะอาด 
1.3 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานและหองเก็บรักษาสัตวน้ําออกแบบอยางเหมาะสม 
ถูกสุขลักษณะ และไมกอใหเกิดการปนเปอน โดยตองแยกจากสวนท่ีเปน
เครื่องยนตของเรือ และท่ีพักอาศัยของลูกเรืออยางชัดเจน 
1.4 มีพ้ืนท่ีเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก การ
ขนถาย และเก็บรักษาสัตวน้ํา กับท้ังสามารถเก็บอุปกรณ หรือภาชนะท่ีใช
เก็บรักษาสัตวน้ํา เพ่ือมิใหสัตวน้ําถูกเก็บอยางทับถมกันหนาแนน 
1.5 พ้ืนท่ีผิวของบริเวณท่ีปฏิบัติงาน และหองเก็บรักษาสัตวน้ําทํา
จากวัสดุผิวเรียบท่ีสามารถทําความสะอาดไดงาย กรณีทาสีตองดูแล
ไมใหสีหลุดรอน สีท่ีใชตองคงทนและไมเปนพิษ 
1.6 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานและหองเก็บรักษาสัตวน้ํา ตองทําความสะอาด
ทุกครั้งหลังการใชงานดวยน้ําสะอาด และมีการควบคุม ปองกัน กําจัด
หนู แมลงสาบ และสัตวอ่ืนๆ 
1.7 จัดพ้ืนท่ีบริเวณเฉพาะสําหรับเก็บขยะ เศษอาหารและเศษ 
สัตวน้ําท่ีเหลือใหเปนสัดสวนแยกออกจากบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

ดานวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในเรือประมง

2.1 วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือท่ีลางทําความสะอาดแลวตองมีท่ีเก็บ
อยางเหมาะสม สามารถปองกันไมใหเกิดการปนเปอน โดยเฉพาะ
พ้ืนผิวท่ีตองสัมผัสกับสัตวน้ํา 
2.2 วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือทุกชนิดท่ีสัมผัสกับสัตวน้ําตองทําจาก
วัสดุท่ีมีผิวเรียบ ไมมีรอยแตก ทําความสะอาดงาย ไมดูดซับน้ํา และ
ไมเปนสนิม 
2.3 วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือทุกชนิดตองออกแบบใหเหมาะสมกับ
การใชงานและสะดวกในการรักษาความสะอาด 
2.4 วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือทุกชนิดตองลาง ทําความสะอาดทุก
ครั้งหลังการใชงานดวยน้ําสะอาด 
2.5 ภาชนะท่ีบรรจุสัตวน้ํามีสภาพแข็งแรง น้ําหนักเบา และสามารถ
รับน้ําหนักไดในกรณีท่ีตองวางภาชนะซอนกัน เพ่ือปองกันไมให
ภาชนะกดทับสัตวน้ํา 

11 
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2.6 ภาชนะท่ีบรรจุสัตวน้ําควรมีรูหรือชองระบายน้ําไดดี เชน ภาชนะ
พลาสติก 

   

3 ดานบุคลากรประจําเรือ 

3.1 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเรือตองมีสุขภาพดี ไมเปนโรคติดตอ
รายแรง ไมเปนพาหะของโรคทางเดินอาหาร และไมมีแผลเปดหรือ
แผลติดเชื้อ 

   

3.2 ผานการฝกอบรมเรื่องสุขอนามัยท่ีควรปฏิบัติในเรือประมง    

3.3 ลางมือใหสะอาดท้ังกอนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมท้ังใน
ระหวางการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังการใชสุขา 

   

3.4 เสื้อผาท่ีใสทํางานตองสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน    

3.5 ไมรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานไมไอหรือจาม
ใสสัตวน้ํา 

   

4 ดานน้ําจืดท่ีใชในเรือและน้ําแข็งสําหรับเก็บรักษาสัตวน้ํา 

4.1 น้ําจืด และน้ําแข็งท่ีใชสําหรับเก็บรักษาสัตวน้ําตองทําจากน้ําท่ี
สะอาด และเพียงพอกับการใชงาน 

   

4.2 สถานท่ีเก็บ และภาชนะท่ีบรรจุน้ําจืด และน้ําแข็งตองอยูใน
สภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทําดวยวัสดุปลอดสนิมและทําความ
สะอาดไดงาย 

   

4.3 มีการลําเลียง ขนถายน้ําจืดและน้ําแข็งอยางถูกสุขลักษณะ    

4.4 ภาชนะท่ีบรรจุน้ําจืดและน้ําแข็งตองมีฝาปดมิดชิด    

5 ดานการเก็บรักษาสัตวน้ํา 

5.1 น้ํายาทําความสะอาด น้ํายาฆาเชื้อ และยาฆาแมลง ตองเก็บแยก
ในสถานท่ีท่ีเปนสัดสวนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไมใหมีโอกาส
ปนเปอนในสัตวน้ําได 

   

5.2 เก็บ บรรจุสัตวน้ําในภาชนะบรรจุท่ีแข็งแรง สะอาด และไม
ซอนทับจนทําใหสัตวน้ําเสียหาย 

   

5.3 เก็บรักษาสัตวน้ําหลังจากการจับดวยวิธีการท่ีเหมาะสมโดยเร็ว
ท่ีสุด หากเปนการแชเย็นหรือแชแข็ง ตองรักษาอุณหภูมิของสัตวน้ําให
ไดความเย็นอยางสมํ่าเสมอ 

   

5.4 เก็บรักษาสัตวน้ําอยางถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของ 
สัตวน้ําใหใกลเคียง 0 องศาเซลเซียส สําหรับสัตวน้ําสด และใกลเคียง  
-18 องศาเซลเซียส สําหรับสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 

   

คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 11
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5.5 วางหรือเก็บรักษาสัตวน้ําในท่ีเหมาะสม หากเปนการแชเย็น 
หรือแชแข็ง ตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสความรอนจากแสงแดด หรือ
ความรอนอ่ืนๆ 

   

5.6 มีบันทึกรายละเอียดของแหลงจับหรือแหลงท่ีมาของสัตวน้ํา 
พรอมเก็บไวเพ่ือการตรวจสอบ 

   

5.7 ขนถายสัตวน้ําอยางถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใชวัสดุ
อุปกรณท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกสัตวน้ํา 

   

6 กรณีเรือประมงมีเครื่องทําความเย็น 
6.1 หองเย็นเก็บรักษาสัตวน้ําตองสามารถควบคุมอุณหภูมิไมสูงกวา  
-18 องศาเซลเซียส และติดตั้งเทอรโมมิเตอร หรืออุปกรณบันทึก
อุณหภูมิ อยางตอเนื่องอัตโนมัติ 

   

6.2 กระบวนการแชแข็งตองมีประสิทธิภาพท่ีจะลดอุณหภูมิของ 
สัตวน้ําไดอยางท่ัวถึง และอุณหภูมิใจกลางสัตวน้ําไมสูงกวา  
-18 องศาเซลเซียส 
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แบบรายงานใหแกไขปรับปรุงขอบกพรองในการตรวจประเมิน

หนวยงาน  
ตรวจประเมินครั้งท่ี ตรวจติดตามครั้งท่ี  
ชื่อเรือ ...........................................................   หมายเลขหนังสือรับรอง (สร.3)  
วันท่ีสุมตรวจ ............................................   แจงปรับปรุงครัง้ท่ี  

ขอบกพรองท่ีตรวจพบ การดําเนินการแกไขปรับปรุง กําหนดการเสร็จสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผูตรวจสอบ  
              (...  

ผูยื่นคําขอ  
              (............................  
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  เลข สร.1 ลําท่ี ป  

แบบประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง

รายการตรวจประเมิน ผาน ไมผาน ขอบกพรองท่ีพบ

5.5 วางหรือเก็บรักษาสัตวน้ําในท่ีเหมาะสม หากเปนการแชเย็น 
หรือแชแข็ง ตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสความรอนจากแสงแดด หรือ
ความรอนอ่ืนๆ 
5.6 มีบันทึกรายละเอียดของแหลงจับหรือแหลงท่ีมาของสัตวน้ํา 
พรอมเก็บไวเพ่ือการตรวจสอบ 

   

5.7 ขนถายสัตวน้ําอยางถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใชวัสดุ
อุปกรณท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกสัตวน้ํา 

   

กรณีเรือประมงมีเครื่องทําความเย็น 
6.1 หองเย็นเก็บรักษาสัตวน้ําตองสามารถควบคุมอุณหภูมิไมสูงกวา  
18 องศาเซลเซียส และติดตั้งเทอรโมมิเตอร หรืออุปกรณบันทึก

อุณหภูมิ อยางตอเนื่องอัตโนมัติ 

   

6.2 กระบวนการแชแข็งตองมีประสิทธิภาพท่ีจะลดอุณหภูมิของ 
สัตวน้ําไดอยางท่ัวถึง และอุณหภูมิใจกลางสัตวน้ําไมสูงกวา  
18 องศาเซลเซียส 

   

 

13 

 

แบบรายงานใหแกไขปรับปรุงขอบกพรองในการตรวจประเมิน 

หนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………...….. 
ตรวจประเมินครั้งท่ี………………………………….……..ตรวจติดตามครั้งท่ี……………………………………….…………………. 
ชื่อเรือ :...........................................................   หมายเลขหนังสือรับรอง (สร.3) :............................................... 
วันท่ีสุมตรวจ :.................................................   แจงปรับปรุงครัง้ท่ี :................................................................... 

ขอบกพรองท่ีตรวจพบ การดําเนินการแกไขปรับปรุง กําหนดการเสร็จสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

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

 

 

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

                         วันท่ี.............................................. 
เรื่อง  แจงผลการตรวจมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง 
เรียน  เจาของเรือประมง........................................................(ชื่อเรือ).................................................................. 
สิ่งท่ีสงมาดวย  รายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง จํานวน 1 ชุด 

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

ผลการตรวจพบวา (……….) ผาน      (……….) ไมผาน การประเมินเนื่องจาก
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
หากทานไมเห็นดวยกับผลการประเมินนี้ และมีความประสงคจะอุทธรณผลการประเมิน ใหยื่นอุทธรณ

ตออธิบดีกรมประมงประมงภายใน 15 วัน นับต้ังแตไดรับหนังสือฉบับนี้ ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

     ขอแสดงความนับถือ 
   
 
 
 
ชือ่หนวยงาน............................. 
โทร  
โทรสาร........................................ 

mail  
 

หนังสือแจงผลการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง
 

 

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

                         วันท่ี  
เรื่อง  แจงผลการตรวจมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง 
เรียน  เจาของเรือประมง.......... .....(ชื่อเรือ).........  
สิ่งท่ีสงมาดวย  รายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง จํานวน 1 ชุด 

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

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

 
หากทานไมเห็นดวยกับผลการประเมินนี้ และมีความประสงคจะอุทธรณผลการประเมิน ใหยื่นอุทธรณ

ตออธิบดีกรมประมงประมงภายใน 15 วัน นับต้ังแตไดรับหนังสือฉบับนี้ ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

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

 

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

                         วันท่ี  
เรื่อง  แจงผลการตรวจมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง 
เรียน  เจาของเรือประมง.......... .....(ชื่อเรือ).........  
สิ่งท่ีสงมาดวย  รายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง จํานวน 1 ชุด 

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

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

 
หากทานไมเห็นดวยกับผลการประเมินนี้ และมีความประสงคจะอุทธรณผลการประเมิน ใหยื่นอุทธรณ

ตออธิบดีกรมประมงประมงภายใน 15 วัน นับต้ังแตไดรับหนังสือฉบับนี้ ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

     ขอแสดงความนับถือ 
   
 
 
 
ชือ่หนวยงาน............................. 
โทร  
โทรสาร........................................ 

mail  
 

หนังสือแจงผลการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง
 

 

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

                         วันท่ี  
เรื่อง  แจงผลการตรวจมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง 
เรียน  เจาของเรือประมง.......... .....(ชื่อเรือ).........  
สิ่งท่ีสงมาดวย  รายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง จํานวน 1 ชุด 

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

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

 
หากทานไมเห็นดวยกับผลการประเมินนี้ และมีความประสงคจะอุทธรณผลการประเมิน ใหยื่นอุทธรณ

ตออธิบดีกรมประมงประมงภายใน 15 วัน นับต้ังแตไดรับหนังสือฉบับนี้ ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

     ขอแสดงความนับถือ 
   
 
 
 
ชือ่หนวยงาน............................. 
โทร  
โทรสาร........................................ 

mail  
 

15
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
แบ

บ 
สร

.3   
  C

ert
ific

ati
on

 nu
mb

er…
……

……
...…

... 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

 ห
นัง

สือ
รับ

รอ
งเล

ขท
ี่ ...

....
....

....
... 

     
กร

มป
ระ

มง
 (D

ep
art

me
nt

 of
 Fi

sh
eri

es
) 

หน
ังส

ือร
ับร

อง
มา

ตร
ฐา

นด
าน

สุข
อน

ามั
ยใน

เรือ
ปร

ะม
ง (

Ce
rtif

ica
te 

of 
Sa

nit
ary

 Fi
sh

ing
 Ve

sse
l) 

หน
ังส

ือร
ับร

อง
ฉบ

ับน
ี้ให

แก
เรือ

 
ชือ่

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
. 

ทะ
เบ

ียน
เรือ

เลข
ที่..

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....
...
. 

ชือ่
เจา

ขอ
งเร

ือ  
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

..ที่
อย

ูเจา
ขอ

งเร
ือ..

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

 
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่
อแ

สด
งว

าเป
นเร

ือป
ระ

มง
ที่ผ

าน
มา

ตร
ฐา

นด
าน

สุข
อน

ามั
ยใน

เรือ
ปร

ะม
ง 

(Th
is 

is 
to

 ce
rtif

y t
ha

t f
ish

ing
 bo

at 
me

nt
ion

ed
 ab

ov
e i

s m
ain

tai
ne

d u
nd

er 
sta

nd
ard

 on
 sa

nit
ary

 fis
hin

g v
es

se
l) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

(...
....

....
....

....
....

....
....
...

....
....

....
....

....
....

....
....

)   
 

 ตํา
แห

นง
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....
...
...
...
...
...

 
  วั

นที่
ออ

กห
นัง

สือ
รับ

รอ
ง .

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
..  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

 วัน
ที่ห

มด
อา

ยุ .
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

.. 

 

คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 15



16 

 

เครื่องหมายหรือสัญลักษณท่ีติดไวท่ีเรือประมง  

 

 

 

 

ขนาด สูง 4 นิ้ว x ยาว 5 นิ้ว 

 
 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ีใชย่ืนคําขอ สร.1 และรับหนังสือรับรอง (สร.3

หนวยงาน สถานท่ี เบอรโทรศัพท
กลุมตรวจสอบและรบัรองแหลงประมง 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

50 ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง เกษตรกลาง  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

020 562 0533 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย
ฝงตะวันออก (ระยอง  

2 ม.2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 038 651 764 
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย
ตอนบน (สมุทรปราการ  

49 ซ.พระราชวีริยาภรณ 16 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ 10130 

02 816 7635 
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย
ตอนกลาง (ชุมพร

ม.8 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 และ 63/3 ม.5  
อ.เมือง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

077 522 006 
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย
ตอนลาง (สงขลา  

79/1 ถ.วิเชียรชม อ.บอยาง จ.สงขลา 90000  074 312 595 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน
ตอนบน (ภูเก็ต  

77 ม.7 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076 391 138 
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน
ตอนลาง (สตูล  

ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล 91110 และ 462 ม.3 ต.ตํามะลัง  
อ.เมือง จ.สตูล 91000 

074 740 136 

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดระนอง 

157 ม 1 ถ เฉลิมพระเกียรติ ต ปากน้ํา อ เมือง จ ระนอง 
85000 

077 812 366 
 

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดสมุทรสงคราม 

135 ม.11 ต ลาดใหญ อ เมือง จ สมุทรสงคราม 75000 034 720 170 
 

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดตราด 

205 ม.2 ต อาวใหญ อ เมือง จ ตราด 23000 039 543 334 5 

สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร 217 ถ ประชาอุทิศ ต ทาตะเภา อ เมือง จ ชุมพร 86000 077 511 298 
สํานักงานประมงอําเภอปะทิว ท่ีวาการอําเภอปะทิว หมูท่ี 7 ตบางสน อปะทิว จชุมพร 86160  
สํานักงานประมงอําเภอเมืองชุมพร 217 ถ ประชาอุทิศ ต ทาตะเภา อ เมือง จ ชุมพร 86000 077 511 298 
สํานักงานประมงอําเภอสว ี ท่ีวาการอําเภอสวี ถ รักษนรกิจ อ สวี จ ชุมพร ๘๖๑๓๐  
สํานักงานประมงอําเภอทุงตะโก ท่ีวาการอําเภอทุงตะโก อ ทุงตะโก จ ชุมพร ๘๖๒๒๐  
สํานักงานประมงอําเภอละแม ท่ีวาการอําเภอละแม อ ละแม จ ชุมพร ๘๖๑๗๐  
สํานักงานประมงอําเภอหลังสวน ท่ีวาการอําเภอหลังสวน อ หลังสวน จ ชุมพร ๘๖๑๑๐  
สํานักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง (ชั้น5) ถ พัทลุง ต ทับเท่ียง อ เมืองตรัง  

จ ตรัง 92000 
075 218 541 

สํานักงานประมงอําเภอสิเกา ท่ีวาการอําเภอสิเกา ถตรัง สิเกา ตบอหิน อสิเกา จตรัง 92150  
สํานักงานประมงอําเภอกันตัง ท่ีวาการอําเภอกันตัง ต กันตัง อ กันตัง จ ตรัง 92110  
สํานักงานประมงอําเภอหาดสําราญ ท่ีวาการอําเภอหาดสําราญ หมูท่ี 9 ถ บานนา หาดสําราญ  

ต หาดสําราญ อ หาดสําราญ จ ตรัง 92120 
 

สํานักงานประมงอําเภอปะเหลียน ท่ีวาการอําเภอปะเหลียน ถ ตรัง ปะเหลียน ต ปะเหลียน  
อ ปะเหลียน จ ตรัง 92120 

 

คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง16



16

เครื่องหมายหรือสัญลักษณท่ีติดไวท่ีเรือประมง

 

 

 

 

ขนาด สูง 4 นิ้ว x ยาว 5 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

17 

 

สถานท่ีใชย่ืนคําขอ (สร.1) และรับหนังสือรับรอง (สร.3) 

หนวยงาน สถานท่ี  เบอรโทรศัพท 
กลุมตรวจสอบและรบัรองแหลงประมง 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

50 ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง เกษตรกลาง  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

020-562-0533 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย
ฝงตะวันออก (ระยอง) 

2 ม.2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 038-651-764 
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย
ตอนบน (สมุทรปราการ) 

49 ซ.พระราชวีริยาภรณ 16 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ 10130 

02-816-7635 
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย
ตอนกลาง (ชุมพร) 

ม.8 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 และ 63/3 ม.5  
อ.เมือง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

077-522-006 
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย
ตอนลาง (สงขลา) 

79/1 ถ.วิเชียรชม อ.บอยาง จ.สงขลา 90000  074-312-595 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน
ตอนบน (ภูเก็ต) 

77 ม.7 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-391-138 
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน
ตอนลาง (สตูล) 

ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล 91110 และ 462 ม.3 ต.ตาํมะลัง  
อ.เมือง จ.สตูล 91000 

074-740-136 

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดระนอง 

157 ม.1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระนอง 
85000 

077-812-366 
 

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดสมุทรสงคราม 

135 ม.11 ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 034-720-170 
 

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดตราด 

205 ม.2 ต.อาวใหญ อ.เมือง จ.ตราด 23000 039-543-334-5 

สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร 217 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทาตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 077-511-298 
สํานักงานประมงอําเภอปะทิว ท่ีวาการอําเภอปะทิว หมูท่ี 7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160  
สํานักงานประมงอําเภอเมืองชุมพร 217 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทาตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 077-511-298 
สํานักงานประมงอําเภอสว ี ท่ีวาการอําเภอสวี ถ.รักษนรกิจ อ.สวี จ.ชุมพร ๘๖๑๓๐  
สํานักงานประมงอําเภอทุงตะโก ท่ีวาการอําเภอทุงตะโก อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร ๘๖๒๒๐  
สํานักงานประมงอําเภอละแม ท่ีวาการอําเภอละแม อ.ละแม จ.ชุมพร ๘๖๑๗๐  
สํานักงานประมงอําเภอหลังสวน ท่ีวาการอําเภอหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ๘๖๑๑๐  
สํานักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง (ชั้น5) ถ.พัทลุง ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง  

จ.ตรัง 92000 
075-218-541 

สํานักงานประมงอําเภอสิเกา ท่ีวาการอําเภอสิเกา ถ.ตรัง-สิเกา ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150  
สํานักงานประมงอําเภอกันตัง ท่ีวาการอําเภอกันตัง  ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110  
สํานักงานประมงอําเภอหาดสําราญ ท่ีวาการอําเภอหาดสําราญ หมูท่ี 9 ถ.บานนา-หาดสําราญ  

ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง 92120 
 

สํานักงานประมงอําเภอปะเหลียน ท่ีวาการอําเภอปะเหลียน ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ปะเหลียน  
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 
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สํานักงานประมงอําเภอยานตาขาว ท่ีวาการอําเภอยานตาขาว ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ยานตาขาว  
อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 92140 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา 79 ถ.วิเชียรชม ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-311-302 
สํานักงานประมงอําเภอเมืองสงขลา ท่ีวาการอําเภอเมืองสงขลา ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 

90000 
 

สํานักงานประมงอําเภอระโนด ท่ีวาการอําเภอระโนด ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  
สํานักงานประมงอําเภอสทิงพระ ท่ีวาการอําเภอสทิงพระ ต.จะท้ิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

90190 
 

สํานักงานประมงอําเภอสิงหนคร ท่ีวาการอําเภอสิงหนคร 277 หมู 5 ถ.สงขลา-ระโนด  
ต.สทิงหมอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280  

 

สํานักงานประมงอําเภอจะนะ ท่ีวาการอําเภอจะนะ หมู 2 ถ.ราษฎรบํารุง ต.บานนา อ.จะนะ  
จ.สงขลา 90130 

 

สํานักงานประมงอําเภอเทพา ท่ีวาการอําเภอเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150  
สํานักงานประมงจังหวัดสตูล 443 ม.6 ถ.ยนตรการกําธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตลู 91000 074-772-201 
สํานักงานประมงอําเภอเมืองสตูล ท่ีวาการอําเภอเมืองสตูล ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  
สํานักงานประมงอําเภอทุงหวา ท่ีวาการอําเภอทุงหวา ต.ทุงหวา อ.ทุงหวา จ.สตูล 91120  
สํานักงานประมงอําเภอละงู ท่ีวาการอําเภอละงู หมู 12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล  91110  
สํานักงานประมงอําเภอทาแพ ท่ีวาการอําเภอทาแพ หมู 2 ถ.ฉลุง-ละงู ต.ทาแพ อ.ทาแพ  

จ.สตูล 91150 
 

สํานักงานประมงจังหวัดปตตานี ศาลากลางจังหวัดปตตานี  ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง  
จ.ปตตานี  94000 

073-349-591 
 

สํานักงานประมงอําเภอเมืองปตตาน ี ศาลากลางจังหวัดปตตานี  ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมืองปตตานี 
จ.ปตตานี  94000 

073-411-405 
 

สํานักงานประมงอําเภอหนองจิก ท่ีวาการอําเภอหนองจิก หมู 1 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปตตานี 
94170 

 

สํานักงานประมงอําเภอยะหริ่ง ท่ีวาการอําเภอยะหริ่ง ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี 94150  
สํานักงานประมงอําเภอปะนาเระ ท่ีวาการอําเภอปะนาเระ หมู 1 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ  

จ.ปตตานี 94130 
 

สํานักงานประมงอําเภอสายบุรี ท่ีวาการอําเภอสายบุรี ถ.ลูกเสือ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปตตานี 
94110 

 

สํานักงานประมงอําเภอไมแกน ท่ีวาการอําเภอไมแกน ต.ไทรทอง อ.ไมแกน จ.ปตตานี 94220  
สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส บริเวณศูนยราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-532-052 
สํานักงานประมงอําเภอเมือง
นราธิวาส 

ท่ีวาการอําเภอเมืองนราธิวาส ถ.พิชิตบํารุง ต.บางนาค  
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 

073-516-112 

สํานักงานประมงอําเภอตากใบ อาคารท่ีวาการอําเภอตากใบ หมู 3 ต.เจะเห อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 96110 

 

สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 2 ถ.แผนดินทอง 3 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 0-3932-7035 

สํานักงานประมงอําเภอนายายอาม 
 

ท่ีวาการอําเภอนายายอาม 500 หมู 12 ต นายายอาม  
อ นายายอาม จ จันทบุรี 22160  

 

สํานักงานประมงอําเภอทาใหม ท่ีวาการอําเภอทาใหม ต ทาใหม อ ทาใหม จ จันทบุรี 22120  
สํานักงานประมงอําเภอแหลมสิงห 
 

ท่ีวาการอําเภอแหลมสิงห  12 หมู 2  ต ปากน้ําแหลมสิงห  
อ แหลมสิงห จ จันทบุรี 22130 

 

สํานักงานประมงอําเภอขลุง 
 

ท่ีวาการอําเภอขลุง 29 ถ เทศบาล สาย 5 ต ขลุง อ ขลุง  
จ จันทบุรี 22110 

 

สํานักงานประมงจังหวัดชลบุร ี 202 หมู 3 ต เสม็ด อ เมือง จ ชลบุรี 20000 038 398 049 
สํานักงานประมงอําเภอศรรีาชา 
 

ท่ีวาการอําเภอศรีราชา 21 ถ อัสสัมชัญ ต ศรีราชา อ ศรีราชา  
จ ชลบุรี 20110 

038 310 972 

สํานักงานประมงอําเภอเกาะสีชัง 
 

ท่ีวาการอําเภอเกาะสีชัง 68 หมู 5 ต ทาเทววงษ อ เกาะสีชัง  
จ ชลบุรี 20120 

 

สํานักงานประมงอําเภอบางละมุง ท่ีวาการอําเภอบางละมุง เมืองพัทยา อบางละมุง จชลบุรี 20150  
สํานักงานประมงอําเภอสัตหีบ 
 

ท่ีวาการอําเภอสัตหีบ ถ เลียบชายทะเล ต สัตหีบ อ สัตหีบ  
จ ชลบุรี 20180 

 

สํานักงานประมงจังหวัดระยอง ศูนยราชการจังหวัดระยอง (ชั้น 3) ถ สุขุมวิท ต เนินพระ  
อ เมือง จ ระยอง 21150 

038 694 094 

สํานักงานประมงอําเภอเมืองระยอง ท่ีวาการอําเภอเมืองระยอง อ เมืองระยอง จ ระยอง 21000  
สํานักงานประมงอําเภอบานฉาง ท่ีวาการอําเภอบานฉาง ตบานฉาง อบานฉาง จระยอง 21130  
สํานักงานประมงอําเภอแกลง ท่ีวาการอําเภอแกลง 111 ตทางเกวียน อแกลง จ ระยอง 21110  
สํานักงานประมงจังหวัดตราด 409/4  หมู 8 ถชลประทาน ตวังกระแจะ อ เมือง จ ตราด 23000 039 511 269 
สํานักงานประมงอําเภอจังหวัดตราด ท่ีวาการอําเภอ 4 ตหนองเสม็ด อ เมืองตราด จตราด 23000  
สํานักงานประมงอําเภอเขาสมิง ท่ีวาการอําเภอเขาสมิง 229 หมู 1 ต เขาสมิง อ เขาสมิง  

จ ตราด 23130 
 

สํานักงานประมงอําเภอแหลมงอบ ท่ีวาการอําเภอแหลมงอบ ตแหลมงอบ อแหลมงอบ จตราด 23120  
สํานักงานประมงอําเภอคลองใหญ ท่ีวาการอําเภอคลองใหญ ต คลองใหญ อคลองใหญ จตราด 23110  
สํานักงานประมงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

193/1 ถ ปนอนุสรณ ต ประจวบคีรีขันธ อ เมืองประจวบคีรีขันธ 
จ ประจวบคีรีขันธ 77000 

032 602 010 

สํานักงานประมงอําเภอกุยบุรี 
 

ท่ีวาการอําเภอกุยบุรี หมู 7 ถ เพชรเกษม ต กุยบุรี อ กุยบุรี  
จ ประจวบคีรีขันธ 77150 

 

สํานักงานประมงอําเภอทับสะแก 
 

ท่ีวาการอําเภอทับสะแก หมู 4 ถ สุขาภิบาล ซอย 1 ต ทับสะแก  
อ ทับสะแก จ ประจวบคีรีขันธ 77130 

 

สํานักงานประมงอําเภอบางสะพาน ท่ีวาการอําเภอบางสะพาน ถ บางสะพาน ต กําเนิดนพคุณ  
อ บางสะพาน จ ประจวบคีรีขันธ 77140 

 

สํานักงานประมงอําเภอบางสะพาน
นอย  

ท่ีวาการอําเภอบางสะพานนอย หมู 4 ต บางสะพาน  
อ บางสะพานนอย จ ประจวบคีรีขันธ 70 

 

สํานักงานประมงอําเภอปราณบุรี 
 

อาคารท่ีวาการอําเภอปราณบุรี หมู 3 ถ เพชรเกษม ต เขานอย  
อ ปราณบุร ีจ ประจวบคีรีขันธ 77120 
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สํานักงานประมงอําเภอยานตาขาว ท่ีวาการอําเภอยานตาขาว ถ ตรัง ปะเหลียน ต ยานตาขาว  
อ ยานตาขาว จ ตรัง 92140 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา 79 ถ วิเชียรชม ต บอยาง อ เมือง จ สงขลา 90000 074 311 302 
สํานักงานประมงอําเภอเมืองสงขลา ท่ีวาการอําเภอเมืองสงขลา ต บอยาง อ เมืองสงขลา จ สงขลา 

90000 
 

สํานักงานประมงอําเภอระโนด ท่ีวาการอําเภอระโนด ต ระโนด อ ระโนด จ สงขลา 90140  
สํานักงานประมงอําเภอสทิงพระ ท่ีวาการอําเภอสทิงพระต จะท้ิงพระ อ สทิงพระ จ สงขลา 

90190 
 

สํานักงานประมงอําเภอสิงหนคร ท่ีวาการอําเภอสิงหนคร 277 หมู 5 ถ สงขลา ระโนด  
ต สทิงหมอ อ สิงหนคร จ สงขลา 90280  

 

สํานักงานประมงอําเภอจะนะ ท่ีวาการอําเภอจะนะ หมู 2 ถ ราษฎรบํารุง ต บานนา อ จะนะ  
จ สงขลา 90130 

 

สํานักงานประมงอําเภอเทพา ท่ีวาการอําเภอเทพา ต เทพา อ เทพา จ สงขลา 90150  
สํานักงานประมงจังหวัดสตูล 443 ม.6 ถ ยนตรการกําธร ต คลองขุด อ เมือง จ สตลู 91000 074 772 201 
สํานักงานประมงอําเภอเมืองสตูล ท่ีวาการอําเภอเมืองสตูล ต คลองขุด อ เมืองสตูล จ สตูล 91000  
สํานักงานประมงอําเภอทุงหวา ท่ีวาการอําเภอทุงหวา ต ทุงหวา อ ทุงหวา จ สตูล 91120  
สํานักงานประมงอําเภอละงู ท่ีวาการอําเภอละงู หมู 12 ต ละงู อ ละงู จ สตูล  91110  
สํานักงานประมงอําเภอทาแพ ท่ีวาการอําเภอทาแพ หมู 2 ถ ฉลุง ละงู ต ทาแพ อ ทาแพ  

จ สตูล 91150 
 

สํานักงานประมงจังหวัดปตตานี ศาลากลางจังหวัดปตตานี  ถ เดชา ต สะบารัง อ เมือง  
จ ปตตานี  94000 

073 349 591 
 

สํานักงานประมงอําเภอเมืองปตตาน ี ศาลากลางจังหวัดปตตานี  ถ เดชา ต สะบารัง อ เมืองปตตานี 
จ ปตตานี  94000 

073 405 
 

สํานักงานประมงอําเภอหนองจิก ท่ีวาการอําเภอหนองจิก หมู 1 ต ตุยง อ หนองจิก จ ปตตานี 
0 

 

สํานักงานประมงอําเภอยะหริ่ง ท่ีวาการอําเภอยะหริ่ง ต ยามู อ ยะหริ่ง จ ปตตานี 94150  
สํานักงานประมงอําเภอปะนาเระ ท่ีวาการอําเภอปะนาเระ หมู 1 ต ปะนาเระ อ ปะนาเระ  

จ ปตตานี 94130 
 

สํานักงานประมงอําเภอสายบุรี ท่ีวาการอําเภอสายบุรี ถ ลูกเสือ ต ตะลุบัน อ สายบุรี จ ปตตานี 
94110 

 

สํานักงานประมงอําเภอไมแกน ท่ีวาการอําเภอไมแกน ต ไทรทอง อ ไมแกน จ ปตตานี 94220  
สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส บริเวณศูนยราชการ ต โคกเคียน อ เมือง จ นราธิวาส 96000 073 532 052 
สํานักงานประมงอําเภอเมือง
นราธิวาส 

ท่ีวาการอําเภอเมืองนราธิวาส ถ พิชิตบํารุง ต บางนาค  
อ เมืองนราธิวาส จ นราธิวาส 96000 

073 516 112 

สํานักงานประมงอําเภอตากใบ อาคารท่ีวาการอําเภอตากใบ หมู 3 ต เจะเห อ ตากใบ  
จ นราธิวาส 96110 

 

สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 2 ถ แผนดินทอง 3 ต ตลาด อ เมือง จ จันทบุรี 22000 0 3932 7035 

19 

 

สํานักงานประมงอําเภอนายายอาม 
 

ท่ีวาการอําเภอนายายอาม 500 หมู 12 ต.นายายอาม  
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160  

 

สํานักงานประมงอําเภอทาใหม ท่ีวาการอําเภอทาใหม ต.ทาใหม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 22120  
สํานักงานประมงอําเภอแหลมสิงห 
 

ท่ีวาการอําเภอแหลมสิงห  12 หมู 2  ต.ปากน้ําแหลมสิงห  
อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 22130 

 

สํานักงานประมงอําเภอขลุง 
 

ท่ีวาการอําเภอขลุง 29 ถ.เทศบาล สาย 5 ต.ขลุง อ.ขลุง  
จ.จันทบุรี 22110 

 

สํานักงานประมงจังหวัดชลบุร ี 202 หมู 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-398-049 
สํานักงานประมงอําเภอศรรีาชา 
 

ท่ีวาการอําเภอศรีราชา 21 ถ.อัสสัมชัญ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุรี 20110 

038-310-972 

สํานักงานประมงอําเภอเกาะสีชัง 
 

ท่ีวาการอําเภอเกาะสีชัง 68 หมู 5 ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง  
จ.ชลบุรี 20120 

 

สํานักงานประมงอําเภอบางละมุง ท่ีวาการอําเภอบางละมุง เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
สํานักงานประมงอําเภอสัตหีบ 
 

ท่ีวาการอําเภอสัตหีบ ถ.เลียบชายทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 20180 

 

สํานักงานประมงจังหวัดระยอง ศูนยราชการจังหวัดระยอง (ชั้น 3) ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ  
อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

038-694-094 

สํานักงานประมงอําเภอเมืองระยอง ท่ีวาการอําเภอเมืองระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000  
สํานักงานประมงอําเภอบานฉาง ท่ีวาการอําเภอบานฉาง ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง 21130  
สํานักงานประมงอําเภอแกลง ท่ีวาการอําเภอแกลง 111 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110  
สํานักงานประมงจังหวัดตราด 409/4  หมู 8 ถ.ชลประทาน ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 039-511-269 
สํานักงานประมงอําเภอจังหวัดตราด ท่ีวาการอําเภอ 4 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  
สํานักงานประมงอําเภอเขาสมิง ท่ีวาการอําเภอเขาสมิง 229 หมู 1 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง  

จ.ตราด 23130 
 

สํานักงานประมงอําเภอแหลมงอบ ท่ีวาการอําเภอแหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120  
สํานักงานประมงอําเภอคลองใหญ ท่ีวาการอําเภอคลองใหญ ต.คลองใหญ อ.คลองใหญ จ.ตราด 23110  
สํานักงานประมงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

193/1 ถ.ปนอนุสรณ ต.ประจวบคีรีขันธ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ 
จ.ประจวบคีรีขันธ 77000 

032-602-010 

สํานักงานประมงอําเภอกุยบุรี 
 

ท่ีวาการอําเภอกุยบุรี หมู 7 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ 77150 

 

สํานักงานประมงอําเภอทับสะแก 
 

ท่ีวาการอําเภอทับสะแก หมู 4 ถ.สุขาภิบาล ซอย 1 ต.ทับสะแก  
อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ 77130 

 

สํานักงานประมงอําเภอบางสะพาน ท่ีวาการอําเภอบางสะพาน ถ.บางสะพาน ต.กําเนิดนพคุณ  
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 77140 

 

สํานักงานประมงอําเภอบางสะพาน
นอย  

ท่ีวาการอําเภอบางสะพานนอย หมู 4 ต.บางสะพาน  
อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบคีรีขันธ 77170 

 

สํานักงานประมงอําเภอปราณบุรี 
 

อาคารท่ีวาการอําเภอปราณบุรี หมู 3 ถ.เพชรเกษม ต.เขานอย  
อ.ปราณบุร ีจ.ประจวบคีรีขันธ 77120 
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สํานักงานประมงอําเภอหัวหิน ท่ีวาการอําเภอหัวหิน ต.ทับใต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110  
สํานักงานประมงอําเภอสามรอยยอด ท่ีวาการอําเภอสามรอยยอด ต.ศาลาลัย อ.สามรอยยอด  

จ.ประจวบคีรีขันธ 77180 
 

สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี 275 ม.2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุร ีจ.เพชรบุรี 76000 032-426-032 
สํานักงานประมงอําเภอบานแหลม  ท่ีวาการอําเภอบานแหลม ต.บานแหลม อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 

76110 
 

สํานักงานประมงอําเภอชะอํา 
 

ท่ีวาการอําเภอชะอํา 202 หมู 3 ต.ดอนขุนหวย อ.ชะอํา  
จ.เพชรบุรี 76120 

 

สํานักงานประมงอําเภอทายาง 
 

ท่ีวาการอําเภอทายาง 19 หมู 1 ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี
76130 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-837-371 
สํานักงานประมงอําเภอเมือง
สมุทรสาคร 

ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร  
จ.สมุทรสาคร 74000 

 

สํานักงานประมงจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ถ.เอกชัย ต.แมกลอง อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม 75000 

034-715-531 
 

สํานักงานประมงอําเภอเมือง
สมุทรสงคราม 

ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ถ.เอกชัย ต.แมกลอง  
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎรธาน ี 18/1 ถ.จุลจอมเกลา เทศบาลเมืองทาขาม อ.พุนพิน  
จ.สุราษฎรธานี 84130 

077-240-612 

สํานักงานประมงอําเภอเมือง
สุราษฏรธาน ี

ท่ีวาการอําเภอเมืองสุราษฏรธานี 182 ถ.ตลาดใหม ต.ตลาด  
อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี 84000 

 

สํานักงานประมงอําเภอกาญจนดิษฐ ท่ีวาการอําเภอกาญจนดิษฐ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ  
จ.สุราษฎรธานี 84160 

 

สํานักงานประมงอําเภอดอนสัก ท่ีวาการอําเภอดอนสัก  อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธาน ี84220  
สํานักงานประมงอําเภอเกาะสมุย ท่ีวาการอําเภอเกาะสมุย ต.อางทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธาน ี

84140 
 

สํานักงานประมงอําเภอเกาะพะงัน ท่ีวาการอําเภอเกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน  
จ.สุราษฎรธานี 84280 

 

สํานักงานประมงอําเภอไชยา ท่ีวาการอําเภอไชยา ถ.รักษนรกิจ ต.ไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 
84110 

 

สํานักงานประมงอําเภอทาชนะ ท่ีวาการอําเภอทาชนะ หมู 4 ต.ทาชนะ อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 
84170 

 

สํานักงานประมงอําเภอทาฉาง อาคารสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาฉาง หมู 1 ถ.พุนพิน-ทาชนะ 
ต.ทาฉาง อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธาน ี84150 

 

สํานักงานประมงอําเภอพุนพิน ท่ีวาการอําเภอพุนพิน ถ.จุลจอมเกลา ต.ทาขาม อ.พุนพิน  
จ.สุราษฎรธานี 84130 

 

สํานักงานประมงจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

77/5 หมู 9 ต.นาเคียน ถ.มะขามชุม-นาเคียม อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 80000 

08-6476-1408 
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สํานักงานประมงอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช 

ท่ีวาการอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช หมู 1 ถ ออมคาย  
ต ปากพูน อ เมืองนครศรีธรรมราช จ นครศรีธรรมราช 80000 

 

สํานักงานประมงอําเภอขนอม ท่ีวาการอําเภอขนอม หมู 3 ถ อัครวิถี ต ขนอม อ ขนอม  
จ นครศรีธรรมราช 80210 

 

สํานักงานประมงอําเภอสิชล ท่ีวาการอําเภอสิชล หมู 5 ต สิชล อ สิชล จ นครศรีธรรมราช 
80120 

 

สํานักงานประมงอําเภอทาศาลา ท่ีวาการอําเภอทาศาลา หมู 1 ถ ศรีทาศาลา ต ทาศาลา  
อ ทาศาลา จ นครศรีธรรมราช 80160 

 

สํานักงานประมงอําเภอปากพนัง ท่ีวาการอําเภอปากพนัง ต ปากพนังฝงตะวันออก อ ปากพนัง  
จ นครศรีธรรมราช 80140 

 

สํานักงานประมงอําเภอหัวไทร ท่ีวาการอําเภอหัวไทร ถ ธรรมสิทธิ์ ต หัวไทร อ หัวไทร  
จ นครศรีธรรมราช 80170 

 

สํานักงานประมงจังหวัดระนอง ศูนยราชการจังหวัดระนอง หมู 3 ตบางริ้น อ เมือง จ ระนอง 85000 077 800 134 
สํานักงานประมงอําเภอเมืองระนอง ท่ีวาการอําเภอเมืองระนอง 248 ถ เรืองราษฎร ต เขานิเวศน  

อ เมืองระนอง จ ระนอง 85000 
 

สํานักงานประมงอําเภอละอุน ท่ีวาการอําเภอละอุน 6 หมู 6 ต ละอุนใต อ ละอุน จ ระนอง 
85130 

 

สํานักงานประมงอําเภอกะเปอร ท่ีวาการอําเภอกะเปอร ถ เพชรเกษม ต กะเปอร อ กะเปอร  
จ ระนอง 85120 

 

สํานักงานประมงอําเภอสุขสําราญ ท่ีวาการอําเภอสุขสําราญ หมู 5 ต กําพวน อ สุขสําราญ  
จ ระนอง 85120 

 

สํานักงานประมงจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ถ เพชรเกษม ต ทายชาง อ เมือง  
จ พังงา 82000 

076 438 

สํานักงานประมงอําเภอเมืองพังงา สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา ถ เพชรเกษม อ เมืองพังงา  
จ พังงา 82000 

 

สํานักงานประมงอําเภอคุระบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี ต คุระ อ คุระบุรี จ พังงา 82150  
สํานักงานประมงอําเภอตะก่ัวปา ท่ีวาการอําเภอตะก่ัวปา ถ เพชรเกษม ต ตะก่ัวปา อ ตะก่ัวปา  

จ พังงา 82110 
 

สํานักงานประมงอําเภอทายเหมือง ท่ีวาการอําเภอทายเหมือง ต ทายเหมือง อ ทายเหมือง จ พังงา 
82120 

 

สํานักงานประมงอําเภอตะก่ัวทุง ท่ีวาการอําเภอตะก่ัวทุง ถ เพชรเกษม ต ตะก่ัวทุง อ ตะก่ัวทุง  
จ พังงา 82130 

 

สํานักงานประมงอําเภอเกาะยาว สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะยาว 44/4 ต เกาะยาวนอย  
อ เกาะยาว จ พังงา  82160 

 

สํานักงานประมงอําเภอทับปุด ท่ีวาการอําเภอทับปุด ถ เพชรเกษม ต ทับปุด อ ทับปุด จ พังงา 
82180 

 

สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต 1/2 ถ ดีบุก ต ตลาดใหญ อ เมืองภูเก็ต จภูเก็ต 83000 0 7621 2460 
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สํานักงานประมงอําเภอหัวหิน ท่ีวาการอําเภอหัวหิน ต ทับใต อหัวหิน จประจวบคีรีขันธ 77110  
สํานักงานประมงอําเภอสามรอยยอด ท่ีวาการอําเภอสามรอยยอด ต ศาลาลัย อ สามรอยยอด  

จ ประจวบคีรีขันธ 77180 
 

สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี 275 ม.2 ถ คีรีรัถยา ต ธงชัย อ เมืองเพชรบุร ีจ เพชรบุรี 76000 032 426 032 
สํานักงานประมงอําเภอบานแหลม  ท่ีวาการอําเภอบานแหลม ต บานแหลม อ บานแหลม จ เพชรบุรี 

76110 
 

สํานักงานประมงอําเภอชะอํา 
 

ท่ีวาการอําเภอชะอํา 202 หมู 3 ต ดอนขุนหวย อ ชะอํา  
จ เพชรบุรี 76120 

 

สํานักงานประมงอําเภอทายาง 
 

ท่ีวาการอําเภอทายาง 19 หมู 1 ตทายาง อทายาง จ เพชรบุรี
76130 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถ เดิมบาง ต มหาชัย อ เมือง จ สมุทรสาคร 74000 034 837 371 
สํานักงานประมงอําเภอเมือง
สมุทรสาคร 

ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรสาคร ต มหาชัย อ เมืองสมุทรสาคร  
จ สมุทรสาคร 74000 

 

สํานักงานประมงจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ถ เอกชัย ต แมกลอง อ เมือง  
จ สมุทรสงคราม 75000 

034 715 531 
 

สํานักงานประมงอําเภอเมือง
สมุทรสงคราม 

ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ถ เอกชัย ต แมกลอง  
อ เมืองสมุทรสงคราม จ สมุทรสงคราม 75000 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎรธาน ี 18/1 ถ จุลจอมเกลา เทศบาลเมืองทาขาม อ พุนพิน  
จ สุราษฎรธานี 84130 

077 240 612 

สํานักงานประมงอําเภอเมือง
สุราษฏรธาน ี

ท่ีวาการอําเภอเมืองสุราษฏรธานี 182 ถ ตลาดใหม ต ตลาด  
อ เมืองสุราษฎรธานี จ สุราษฎรธานี 84000 

 

สํานักงานประมงอําเภอกาญจนดิษฐ ท่ีวาการอําเภอกาญจนดิษฐ ต กะแดะ อ กาญจนดิษฐ  
จ สุราษฎรธานี 84160 

 

สํานักงานประมงอําเภอดอนสัก ท่ีวาการอําเภอดอนสัก  อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธาน ี84220  
สํานักงานประมงอําเภอเกาะสมุย ท่ีวาการอําเภอเกาะสมุย ตอางทอง อ เกาะสมุย จสุราษฎรธาน ี

84140 
 

สํานักงานประมงอําเภอเกาะพะงัน ท่ีวาการอําเภอเกาะพะงัน ต เกาะพะงัน อ เกาะพะงัน  
จ สุราษฎรธานี 84280 

 

สํานักงานประมงอําเภอไชยา ท่ีวาการอําเภอไชยา ถ รักษนรกิจ ต ไชยา อ ไชยา จ สุราษฎรธานี 
84110 

 

สํานักงานประมงอําเภอทาชนะ ท่ีวาการอําเภอทาชนะ หมู 4 ต ทาชนะ อ ทาชนะ จ สุราษฎรธานี 
84170 

 

สํานักงานประมงอําเภอทาฉาง อาคารสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาฉาง หมู 1 ถ พุนพิน ทาชนะ 
ตทาฉาง อทาฉาง จ สุราษฎรธาน ี84150 

 

สํานักงานประมงอําเภอพุนพิน ท่ีวาการอําเภอพุนพิน ถ จุลจอมเกลา ต ทาขาม อ พุนพิน  
จ สุราษฎรธานี 84130 

 

สํานักงานประมงจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

77/5 หมู 9 ต นาเคียน ถ มะขามชุม นาเคียม อ เมือง  
จ นครศรีธรรมราช 80000 

08 6476 1408 
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สํานักงานประมงอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช 

ท่ีวาการอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช หมู 1 ถ.ออมคาย  
ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรธีรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 

 

สํานักงานประมงอําเภอขนอม ท่ีวาการอําเภอขนอม หมู 3 ถ.อัครวิถี ต.ขนอม อ.ขนอม  
จ.นครศรีธรรมราช 80210 

 

สํานักงานประมงอําเภอสิชล ท่ีวาการอําเภอสิชล หมู 5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
80120 

 

สํานักงานประมงอําเภอทาศาลา ท่ีวาการอําเภอทาศาลา หมู 1 ถ.ศรีทาศาลา ต.ทาศาลา  
อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

 

สํานักงานประมงอําเภอปากพนัง ท่ีวาการอําเภอปากพนัง ต.ปากพนังฝงตะวันออก อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช 80140 

 

สํานักงานประมงอําเภอหัวไทร ท่ีวาการอําเภอหัวไทร ถ.ธรรมสิทธิ์ ต.หัวไทร อ.หัวไทร  
จ.นครศรีธรรมราช 80170 

 

สํานักงานประมงจังหวัดระนอง ศูนยราชการจังหวัดระนอง หมู 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 077-800-134 
สํานักงานประมงอําเภอเมืองระนอง ท่ีวาการอําเภอเมืองระนอง 248 ถ.เรืองราษฎร ต.เขานิเวศน  

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 
 

สํานักงานประมงอําเภอละอุน ท่ีวาการอําเภอละอุน 6 หมู 6 ต.ละอุนใต อ.ละอุน จ.ระนอง 
85130 

 

สํานักงานประมงอําเภอกะเปอร ท่ีวาการอําเภอกะเปอร ถ.เพชรเกษม ต.กะเปอร อ.กะเปอร  
จ.ระนอง 85120 

 

สํานักงานประมงอําเภอสุขสําราญ ท่ีวาการอําเภอสุขสําราญ หมู 5 ต.กําพวน อ.สุขสําราญ  
จ.ระนอง 85120 

 

สํานักงานประมงจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง อ.เมือง  
จ.พังงา 82000 

076-481-438 

สํานักงานประมงอําเภอเมืองพังงา สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา ถ.เพชรเกษม อ.เมืองพังงา  
จ.พังงา 82000 

 

สํานักงานประมงอําเภอคุระบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150  
สํานักงานประมงอําเภอตะก่ัวปา ท่ีวาการอําเภอตะก่ัวปา ถ.เพชรเกษม ต.ตะก่ัวปา อ.ตะก่ัวปา  

จ.พังงา 82110 
 

สํานักงานประมงอําเภอทายเหมือง ท่ีวาการอําเภอทายเหมือง ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา 
82120 

 

สํานักงานประมงอําเภอตะก่ัวทุง ท่ีวาการอําเภอตะก่ัวทุง ถ.เพชรเกษม ต.ตะก่ัวทุง อ.ตะก่ัวทุง  
จ.พังงา 82130 

 

สํานักงานประมงอําเภอเกาะยาว สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะยาว 44/4 ต.เกาะยาวนอย  
อ.เกาะยาว จ.พังงา  82160 

 

สํานักงานประมงอําเภอทับปุด ท่ีวาการอําเภอทับปุด ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 
82180 

 

สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต 1/2 ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 0-7621-2460 
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สํานักงานประมงอําเภอเมืองภูเก็ต ท่ีวาการอําเภอเมืองภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000  
สํานักงานประมงอําเภอกะทู ท่ีวาการอําเภอกะทู 51/16 ถ.เทพกระษัตรี ต.กะทู อ.กะทู  

จ.ภูเก็ต 83120 
 

สํานักงานประมงอําเภอถลาง ท่ีวาการอําเภอถลาง 357 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต 83110 

 

สํานักงานประมงจังหวัดกระบ่ี ศาลากลางจังหวัดกระบี ่ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 075-611-799 
สํานักงานประมงอําเภอเมืองกระบี่ ท่ีวาการอําเภอเมืองกระบี่ 212 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ํา อ.เมืองกระบ่ี 

จ.กระบี่ 81000 
 

สํานักงานประมงอําเภออาวลึก ท่ีวาการอําเภออาวลึก 40/3 หมู 2 ต.อาวลึก อ.อาวลึก จ.กระบี่
81110 

 

สํานักงานประมงอําเภอเหนือคลอง ท่ีวาการอําเภอเหนือคลอง ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
81130 

 

สํานักงานประมงอําเภอเกาะลนัเตา ท่ีวาการอําเภอเกาะลันเตา ต.เกาะลันตานอย อ.เกาะลันตา  
จ.กระบี่ 81150 

 

สํานักงานประมงอําเภอคลองทอม ท่ีวาการอําเภอคลองทอม ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม  
จ.กระบี่ 81120 

 

สํานักงานประมงจังหวดัสมุทรปราการ 666/1 หมู 6 ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 0-2173-9181 
สํานักงานประมงอําเภอเมือง
สมุทรปราการ 

ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ํา  
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 

 

สํานักงานประมงอําเภอบางบอ 
 

ท่ีวาการอําเภอบางบอ 180 ถ.ปานวิถี ต.บางบอ อ.บางบอ  
จ.สมุทรปราการ 10560 

 

สํานักงานประมงอําเภอพระสมุทร
เจดีย  

ท่ีวาการอําเภอพระสมุทรเจดีย หมู 5 ถ.สุขสวัสดิ-์นาเกลือ  
ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290 

 

สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดหลังเกา (ชั้น2) ถ.เรืองวุฒิ ต.หนาเมือง  
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

038-511-852 

สํานักงานประมงอําเภอบางปะกง 
 

ท่ีวาการอําเภอบางปะกง หมู 6 ต.ทาสะอาน อ.บางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา 24130 
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ภาคผนวก

22

สํานักงานประมงอําเภอเมืองภูเก็ต ท่ีวาการอําเภอเมืองภูเก็ต ตวิชิต อ เมืองภูเก็ต จภูเก็ต 83000  
สํานักงานประมงอําเภอกะทู ท่ีวาการอําเภอกะทู 51/16 ถ เทพกระษัตรี ต กะทู อ กะทู  

จ ภูเก็ต 83120 
 

สํานักงานประมงอําเภอถลาง ท่ีวาการอําเภอถลาง 357 ถ เทพกระษัตรี ต เทพกระษัตรี อ ถลาง 
จ ภูเก็ต 83110 

 

สํานักงานประมงจังหวัดกระบ่ี ศาลากลางจังหวัดกระบี ่ถ อุตรกิจ ตปากน้ํา อ เมือง จกระบี่ 81000 075 611  
สํานักงานประมงอําเภอเมืองกระบี่ ท่ีวาการอําเภอเมืองกระบี่ 212 ถ อุตรกิจ ต ปากน้ํา อ เมืองกระบ่ี 

จ กระบี่ 81000 
 

สํานักงานประมงอําเภออาวลึก ท่ีวาการอําเภออาวลึก 40/3 หมู 2 ต อาวลึก อ อาวลึก จ กระบี่
81110 

 

สํานักงานประมงอําเภอเหนือคลอง ท่ีวาการอําเภอเหนือคลอง ต เหนือคลอง อ เหนือคลอง จ กระบี่ 
81130 

 

สํานักงานประมงอําเภอเกาะลนัเตา ท่ีวาการอําเภอเกาะลันเตา ต เกาะลันตานอย อ เกาะลันตา  
จ กระบี่ 81150 

 

สํานักงานประมงอําเภอคลองทอม ท่ีวาการอําเภอคลองทอม ต คลองทอมใต อ คลองทอม  
จ กระบี่ 81120 

 

สํานักงานประมงจังหวดัสมุทรปราการ 666/1 หมู 6 ต ทายบาน อ เมือง จ สมุทรปราการ 10280 0 2173  
สํานักงานประมงอําเภอเมือง
สมุทรปราการ 

ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ ถ สุขุมวิท ต ปากน้ํา  
อ เมืองสมุทรปราการ จ สมุทรปราการ 10270 

 

สํานักงานประมงอําเภอบางบอ 
 

ท่ีวาการอําเภอบางบอ 180 ถ ปานวิถี ต บางบอ อ บางบอ  
จ สมุทรปราการ 10560 

 

สํานักงานประมงอําเภอพระสมุทร
เจดีย  

ท่ีวาการอําเภอพระสมุทรเจดีย หมู 5 ถ สุขสวัสดิ์ นาเกลือ  
ต แหลมฟาผา อ พระสมุทรเจดีย จ สมุทรปราการ 10290 

 

สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดหลังเกา (ชั้น2) ถ เรืองวุฒิ ต หนาเมือง  
อ เมืองฉะเชิงเทรา จ ฉะเชิงเทรา 24000 

03 511 852 

สํานักงานประมงอําเภอบางปะกง 
 

ท่ีวาการอําเภอบางปะกง หมู 6 ต ทาสะอาน อ บางปะกง  
จ ฉะเชิงเทรา 24130 
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คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง24

1. ด้านโครงสร้างของเรือประมง

1.1. ห้องเก็บรักษำสัตว์น�้ำต้องอยู่ในสภำพดี สะอำด มีขนำดเหมำะสมเพียงพอ

ผ่ำน: สะอำดและสภำพดี

ผ่ำน: สะอำดและสภำพดี

ไม่ผ่ำน: ไม่สะอำด

ไม่ผ่ำน: ไม่สะอำด
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1.2. มีโครงสร้ำงอย่ำงเหมำะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด เพื่อให้ง่ำยต่อกำรรักษำควำมสะอำด

ผ่ำน: มีซอกมุมน้อยท�ำควำมสะอำดง่ำย

ผ่ำน: มีซอกมุมน้อยท�ำควำมสะอำดง่ำย

ไม่ผ่ำน: วำงวัสดุขัดขวำงกำรท�ำควำมสะอำด

ไม่ผ่ำน: ต่อเติมท�ำให้เกิดซอกมุม
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1.3 พื้นที่ปฏิบัติงำน และห้องเก็บรักษำสัตว์น�้ำออกแบบอย่ำงเหมำะสม ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อน 
โดยต้องแยกจำกส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอำศัยของลูกเรืออย่ำงชัดเจน

1.4 มีพื้นที่เพียงพอ และเหมำะสมส�ำหรับกำรรับวัตถุดิบ กำรคัดเลือก กำรขนถ่ำย และเก็บรักษำสัตว์น�้ำ กับทั้งสำมำรถ
เก็บอุปกรณ์ หรือภำชนะที่ใช้เก็บรักษำสัตว์น�้ำ เพื่อมิให้สัตว์น�้ำถูกเก็บอย่ำงทับถมกันหนำแน่น

ผ่ำน: สะอำดและสภำพดี

ผ่ำน: มีพื้นที่เพียงพอต่อกำรรองรับสัตว์น�้ำ

ไม่ผ่ำน: ไม่สะอำด

ไม่ผ่ำน: มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อกำรรองรับสัตว์น�้ำ
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1.5 พื้นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงำน และห้องเก็บรักษำสัตว์น�้ำ ท�ำจำกวัสดุผิวเรียบที่สำมำรถท�ำควำมสะอำดได้ง่ำย 
กรณีทำสีต้องดูแลไม่ให้สีหลุดร่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ

ผ่ำน: ไม่มีสีหลุดล่อน

ผ่ำน: ไม่มีสีหลุดล่อน

ไม่ผ่ำน: มีสีหลุดล่อน

ไม่ผ่ำน: มีสีหลุดล่อน



1.6 พื้นที่ปฏิบัติงำน และห้องเก็บรักษำสัตว์น�้ำ ต้องท�ำควำมสะอำดทุกครั้งหลังกำรใช้งำนด้วยน�้ำสะอำด  
และมีกำรควบคุม ป้องกัน แมลงและสัตว์อ่ืนๆ

ผ่ำน: มีกำรท�ำควำมสะอำดหลังใช้งำน

ผ่ำน: มีกำรท�ำควำมสะอำดหลังใช้งำน

ไม่ผ่ำน: มีเศษสัตว์น�้ำตกค้ำงบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงำน

ไม่ผ่ำน: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในเรือประมง

คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง28

มีเศษสัตว์น�้าตกค้าง

มีสัตว์เลี้ยงบนเรือประมง



1.7 จัดพื้นที่บริเวณเฉพำะส�ำหรับเก็บขยะ เศษอำหำร และเศษสัตว์น�้ำที่เหลือให้เป็นสัดส่วน 
แยกออกจำกบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงำน

ผ่ำน: มีที่จัดเก็บขยะที่ชัดเจนและมิดชิด

ผ่ำน: มีที่จัดเก็บขยะที่ชัดเจน

ไม่ผ่ำน: มีเศษขยะในพื้นที่ปฏิบัติงำน

ไม่ผ่ำน: ที่จัดเก็บขยะไม่มิดชิด

คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 29

มีฝาปิดมิดชิด

ไม่มีฝาปิดมิดชิด

มีเศษขยะตกค้าง



2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง

ผ่ำน: จัดเก็บในที่เหมำะสม

ผ่ำน: จัดเก็บในที่เหมำะสม

ไม่ผ่ำน: ไม่จัดเก็บในที่เหมำะสม

ไม่ผ่ำน: ไม่จัดเก็บในที่เหมำะสม

2.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ล้ำงท�ำควำมสะอำดแล้วต้องมีที่เก็บอย่ำงเหมำะสม สำมำรถป้องกันไม่ให้เกิด 
กำรปนเปื้อน โดยเฉพำะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้ำ

คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง30



ผ่ำน: วัสดุไม่มีรอยแตก ผิวเรียบ

ผ่ำน: วัสดุไม่ดูดซับน�้ำท�ำควำมสะอำดง่ำย

ไม่ผ่ำน: วัสดุเป็นสนิม

ไม่ผ่ำน: วัสดุเป็นสนิม

2.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น�้ำต้องท�ำจำกวัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก ท�ำควำมสะอำดง่ำย 
ไม่ดูดซับน�้ำ และไม่เป็นสนิม

คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 31

วัสดุผิวเรียบ ไม่แตกหัก

ภาชนะมีรูระบายน�้า อุปกรณ์เป็นสนิม

มีการปนเป้ือนของสนิม



ผ่ำน: มีกำรรักษำควำมสะอำด

ผ่ำน: มีกำรรักษำควำมสะอำด

ผ่ำน: มีกำรรักษำควำมสะอำด

ผ่ำน: มีกำรรักษำควำมสะอำด

2.3 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนและสะดวก 
ในกำรรักษำควำมสะอำด

คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง32



ผ่ำน: มีกำรล้ำงท�ำควำมสะอำดหลังใช้งำน

ผ่ำน: มีกำรล้ำงท�ำควำมสะอำดหลังใช้งำน

ไม่ผ่ำน: ภำชนะมีควำมสกปรก

ผ่ำน: มีกำรล้ำงท�ำควำมสะอำดหลังใช้งำน

2.4 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้ำงท�ำควำมสะอำดทุกครั้ง หลังกำรใช้งำนด้วยน�้ำสะอำด(น�้ำประปำ)

ล้างท�าความสะอาดหลังการใช้งานล้างท�าความสะอาดหลังการใช้งาน

คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 33

ล้างท�าความสะอาดหลังการใช้งาน สกปรก



ผ่ำน: วัสดุไม่มีกำรกดทับ

ผ่ำน: วัสดุไม่มีกำรกดทับ

ไม่ผ่ำน: วัสดุมีกำรกดทับ

ไม่ผ่ำน: วัสดุมีกำรแตกหัก ช�ำรุด

2.5 ภำชนะที่บรรจุสัตว์น�้ำมีสภำพแข็งแรง น�้ำหนักเบำ และสำมำรถรับน�้ำหนักได้ในกรณีที่ต้องวำงภำชนะซ้อนกัน 
เพื่อป้องกันไม่ให้ภำชนะกดทับสัตว์น�้ำ

คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง34

มีวัสดุป้องกันการกดทับ

ภาชนะไม่มีการซ้อนทับ ภาชนะใส่สัตว์น�้าช�ารุด แตกหัก

ภาชนะมีการซ้อนทับ



ผ่ำน: ภำชนะมีรูระบำยน�้ำ ไม่ผ่ำน: ภำชนะไม่มีรูระบำยน�้ำ

2.6 ภำชนะที่บรรจุสัตว์น�้ำควรมีรูหรือช่องระบำยน�้ำได้ดี เช่น ภำชนะพลำสติก

ภาชนะมีรูระบายน�้า

กรณีดองแห้งสัตว์น�้า
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3. ด้านบุคลากรประจ�าเรือ

ไม่ผ่ำน: พบแผลติดเชื้อที่สังเกตได้ชัดเจน ไม่ผ่ำน: พบแผลติดเชื้อที่สังเกตได้ชัดเจน

3.1 บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในเรือต้องมีสุขภำพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่เป็นพำหะของโรคทำงเดินอำหำร  
และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ 
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ผ่ำน

ผ่ำน

ผ่ำน

ผ่ำน

3.2 ผ่ำนกำรฝึกอบรมเรื่องสุขอนำมัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง
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ผ่ำน: เสื้อผ้ำที่ใส่ท�ำงำนเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน

ผ่ำน: เสื้อผ้ำที่ใส่ท�ำงำนเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน

ผ่ำน: เสื้อผ้ำที่ใส่ท�ำงำนเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน

ผ่ำน: เสื้อผ้ำที่ใส่ท�ำงำนเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน

3.3 ล้ำงมือให้สะอำดทั้งก่อนและหลังกำรปฏิบัติงำนทุกครั้ง รวมทั้งในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนตำมควำมเหมำะสม  
และทุกครั้งหลังกำรใช้สุขำ

3.4 เสื้อผ้ำที่ใส่ท�ำงำนต้องสะอำด และเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน
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ไม่ผ่ำน: กินอำหำรและสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงำน ไม่ผ่ำน: สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงำน

3.5 ไม่รับประทำนอำหำรหรือสูบบุหรี่ไม่ไอหรือจำมใส่สัตว์น�้ำขณะปฏิบัติงำน
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4. ด้านน�้าจืดที่ใช้ในเรือและน�้าแข็งส�าหรับเก็บรักษาสัตว์น�้า

ผ่ำน: น�้ำแข็งที่ใช้มีควำมสะอำด

ผ่ำน: น�้ำแข็งที่ใช้มีควำมสะอำด

ไม่ผ่ำน: น�้ำแข็งที่ใช้ไม่สะอำด

ไม่ผ่ำน: น�้ำแข็งที่ใช้ไม่สะอำด

4.1 น�้ำจืด และน�้ำแข็งที่ใช้ส�ำหรับเก็บรักษำสัตว์น�้ำต้องท�ำจำกน�้ำที่สะอำด และเพียงพอกับกำรใช้งำน

น�้าแข็งสะอาด น�้าแข็งไม่สะอาด

น�้าแข็งสะอาด

น�้าแข็งไม่สะอาด
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ผ่ำน: ภำชนะท�ำจำกวัสดุปลอดสนิม

ไม่ผ่ำน: มีโอกำสปนเปื้อนของสนิมกับสัตว์น�้ำ

ผ่ำน: ภำชนะท�ำจำกวัสดุปลอดสนิม

ไม่ผ่ำน: น�้ำแข็งมีกำรปนเปื้อน

4.2 สถำนที่เก็บ และภำชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งต้องอยู่ในสภำพดี สะอำด ถูกสุขลักษณะ  
ท�ำด้วยวัสดุปลอดสนิมและท�ำควำมสะอำดได้ง่ำย
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วัสดุเป็นสนิม



ผ่ำน: มีกำรล�ำเลียงอย่ำงถูกสุขลักษณะ

ผ่ำน: มีกำรล�ำเลียงอย่ำงถูกสุขลักษณะ

ไม่ผ่ำน: ที่ล�ำเลียงน�้ำแข็งเป็นสนิม

ไม่ผ่ำน: มีกำรล�ำเลียงไม่ถูกสุขลักษณะ

4.3 มีกำรล�ำเลียง ขนถ่ำยน�้ำจืดและน�้ำแข็งอย่ำงถูกสุขลักษณะ

ที่ล�าเลียงน�้าแข็งเป็นสนิม

มีการปนเป้ือนจากการล�าเลียง
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ผ่ำน: ภำชนะที่บรรจุมีฝำปิดมิดชิด

ผ่ำน: ภำชนะที่บรรจุมีฝำปิดมิดชิด

ไม่ผ่ำน: ภำชนะที่บรรจุไม่มีฝำปิด

ไม่ผ่ำน: ภำชนะที่บรรจุไม่มีฝำปิด

4.4 ภำชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งต้องมีฝำปิดมิดชิด

มีฝาปิด

มีฝาปิด

ไม่มีฝาปิด

ไม่มีฝาปิด

คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 43



5. ด้านการเก็บรักษาสัตว์น�้า

ผ่ำน: จัดเก็บเป็นสัดส่วน

ไม่ผ่ำน: ยำฆ่ำแมลงเก็บไว้กับเครื่องปรุงอำหำร

ไม่ผ่ำน: จัดเก็บไม่เป็นสัดส่วน

ไม่ผ่ำน: ถังสีเก็บไว้กับเครื่องปรุงอำหำร

5.1 น�้ำยำท�ำควำมสะอำด น�้ำยำฆ่ำเชื้อ และยำฆ่ำแมลง ต้องเก็บแยกในสถำนที่ที่เป็นสัดส่วนถูกสุขลักษณะ  
และควบคุมไม่ให้มีโอกำสปนเปื้อนในสัตว์น�้ำได้
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ผ่ำน: ภำชนะบรรจุสัตว์น�้ำแข็งแรง

ผ่ำน: ภำชนะแข็งแรงและสะอำด

ไม่ผ่ำน: มีกำรซ้อนทับกัน

ไม่ผ่ำน: มีกำรซ้อนทับกัน

5.2 เก็บบรรจุสัตว์น�้ำในภำชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอำด และไม่ซ้อนทับจนท�ำให้สัตว์น�้ำเสียหำย
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ผ่ำน: เก็บรักษำสัตว์น�้ำด้วยวิธีที่เหมำะสม

ผ่ำน: เก็บรักษำสัตว์น�้ำด้วยอุณหภูมิที่เหมำะสม

ไม่ผ่ำน: ควำมเย็นไม่เหมำะสม

ไม่ผ่ำน: ไม่ใกล้เคียง 0 องศำเซลเซียส

5.3 เก็บรักษำสัตว์น�้ำหลังจำกกำรจับด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมโดยเร็วที่สุด หำกเป็นกำรแช่เย็นหรือแช่แข็ง  
ต้องรักษำอุณหภูมิของสัตว์น�้ำให้ได้ควำมเย็นที่เหมำะสมอย่ำงสม�่ำเสมอ

5.4 เก็บรักษำสัตว์น�้ำอย่ำงถูกสุขลักษณะ และรักษำอุณหภูมิของสัตว์น�้ำให้ใกล้เคียง 0 องศำเซลเซียส  
ส�ำหรับสัตว์น�้ำสด และใกล้เคียง -18 องศำเซลเซียส ส�ำหรับสัตว์น�้ำแช่เยือกแข็ง



คู่มือชาวประมง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 47

ผ่ำน: สัตว์น�้ำไม่ถูกควำมร้อนจำกแสงแดด

ผ่ำน: สัตว์น�้ำไม่ถูกควำมร้อนจำกแสงแดด

    ไม่ผ่ำน: สัตว์น�้ำมีกำรถูกควำมร้อนจำกแสงแดด

ไม่ผ่ำน: สัตว์น�้ำมีกำรถูกควำมร้อนจำกแสงแดด

5.5 วำงหรือเก็บรักษำสัตว์น�้ำในที่เหมำะสม หำกเป็นกำรแช่เย็นหรือแช่แข็งต้องหลีกเลี่ยงกำรสัมผัส  
ควำมร้อนจำกแสงแดด หรือควำมร้อนอ่ืน ๆ

สัมผัสกับแสงแดด

สัมผัสกับแสงแดด
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ผ่ำน

5.6 มีบันทึกรำยละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มำของสัตว์น�้ำ พร้อมเก็บไว้เพื่อกำรตรวจสอบ

ผ่ำน: ขนถ่ำยสัตว์น�้ำอย่ำงถูกสุขลักษณะ ไม่ผ่ำน: ขนถ่ำยสัตว์น�้ำอย่ำงไม่ถูกสุขลักษณะ

5.7 ขนถ่ำยสัตว์น�้ำอย่ำงถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สัตว์น�้ำ

สัตว์น�้าเกิดความเสียหาย
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ผ่ำน: ขนถ่ำยสัตว์น�้ำอย่ำงถูกสุขลักษณะ ไม่ผ่ำน: ขนถ่ำยสัตว์น�้ำอย่ำงไม่ถูกสุขลักษณะ

6. กรณีเรือประมงมีเครื่องท�าความเย็น

6.1 ห้องเย็นเก็บรักษำสัตว์น�้ำต้องสำมำรถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่ำ -18 องศำเซลเซียสและติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรือ
อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่ำงต่อเนื่องอัตโนมัติ

6.2 กระบวนกำรแช่แข็งต้องมีประสิทธิภำพที่จะลดอุณหภูมิของสัตว์น�้ำได้อย่ำงทั่วถึง และอุณหภูมิใจกลำงสัตว์น�้ำ 
ไม่สูงกว่ำ -18 องศำเซลเซียส

สัตว์น�้าเกิดความเสียหาย
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