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ค�ำน�ำ
ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) คือ การจัดการให้อาหารทีน่ ำ� มาบริโภคของมนุษย์นนั้ มีความปลอดภัย
ซึ่งต้องมีการจัดการควบคุมให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะไม่มีการปนเปื้อน ตั้งแต่ขั้นตอนของการจับ การเก็บรักษา
การขนส่ ง และการแปรรู ป เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น ๆ ปลอดภั ย ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค การท� ำ ประมง
โดยเรือประมงนัน้ ถือเป็นต้นทางของกระบวนการผลิตอาหารทะเลเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารทะเลที่ปลอดภัย
ตามพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙๘ ได้ระบุไว้วา่ “ให้เป็นหน้าทีข่ องกรมประมงในการจัดท�ำมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น�้ำ การแปรรูปสัตว์น�้ำ การเก็บรักษา การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น�้ำและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ�้ เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบกิจการการประมงน�ำไปใช้ปฏิบตั ใิ นกิจการของตนให้ได้สตั ว์นำ�้ และผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพว่าได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั้น” เป็นสิ่งที่รัฐต้องให้
การสนับสนุน กรมประมงจึงก�ำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแล
และเก็ บ รั ก ษาสั ต ว์ น�้ ำ ในเรื อ ประมง โดยที่ เ รื อ ประมงที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การตามมาตรฐานนี้ เป็ น เรื อ ประมงพาณิ ช ย์
ทั้งในน่านน�้ำและนอกน่านน�้ำที่ใช้เครื่องมือประมงในการจับสัตว์น�้ำและเก็บรักษาสัตว์น�้ำไว้ในเรือประมง โดยอ้างอิง
มาจากมาตรฐานสากล เรือประมงพาณิชย์ทุกล�ำต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับสินค้าประมง
ของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ดังนั้น กรมประมงจึงได้จัดท�ำคู่มือผู้ตรวจสอบประเมิน เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ซึ่งมีเนื้อหา
กล่าวถึง ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง
พ.ศ. ๒๕๖๒ การขึน้ ทะเบียนและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูต้ รวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง การก�ำหนด
ค่าป่วยการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นในการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน�้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ขัน้ ตอนและวิธกี ารในการด�ำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจประเมิน
ใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินเรือประมงพาณิชย์ที่เก็บและดูแลรักษาสัตว์น�้ำในเรือต่อไป
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มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
สุขอนามัยและสุขาภิบาลในการดูแลรักษาสัตว์น�้ำในเรือประมง

สุขอนามัยคือลักษณะที่ดีที่เหมาะสม สุขาภิบาลคือการดูแลรักษาควบคุมให้มีลักษณะที่ดีที่เหมาะสม ดังนั้น
สุขอนามัยและสุขาภิบาลในการดูแลรักษาสัตว์นำ�้ บนเรือประมงก็คอื การควบคุมดูแลรักษาและจัดการสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สัตว์น�้ำที่อยู่ในเรือประมง ให้มีลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมในการท�ำให้สัตว์น�้ำที่จับขึ้นมาบนเรือนั้นมีคุณภาพที่ดีตั้งแต่
อยูใ่ นทะเลจนขึน้ ถึงฝัง่ สรุปคือจะท�ำให้สตั ว์นำ�้ คงสภาพหรือชะลอการเสือ่ มสภาพของสัตว์นำ�้ ทีอ่ ยูใ่ นเรือประมงไม่แก่เร็ว
ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่เน่าเร็ว ได้อย่างไร การแก่คืออายุการเก็บรักษาสั้นลง ไม่ยืนยาวนาน การเจ็บคือการที่สัตว์น�้ำถูกกดทับ
เนื้อหนังเป็นแผล ท้องไส้แตก เลือดออก ฯลฯ การป่วยคือสัตว์น�้ำมีเชื้อโรค มีจุลินทรีย์บนตัวสัตว์น�้ำและเข้าไปในตัวของ
สัตว์น�้ำมากจนท�ำให้ตัวปลานิ่มเละ การเน่า คือสัตว์น�้ำมีกลิ่นเหม็นคาวเหม็นเน่าเกิดขึ้นได้ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น�้ำและ
มีผลต่อสุขภาพของสัตว์นำ�้ มีทงั้ สิง่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนืออ�ำนาจการควบคุมและสิง่ ทีค่ าดว่าพอควบคุมได้ เช่น ตัวของสัตว์นำ�้ เอง
ได้แก่ ชนิด ขนาด นิสัยการกินของสัตว์น�้ำ ฯลฯ เป็นสิ่งที่มีผลต่อคุณภาพสัตว์น�้ำภายหลังสัตว์น�้ำตายซึ่งอยู่นอกเหนือ
อ�ำนาจการควบคุม ปลาบางชนิดตายแล้วเนื้อเน่าเสียเร็วบางชนิดเน่าเสียช้า โดยเก็บในสภาวะเดียวกันปลาขนาดเล็ก
เสียเร็วกว่าขนาดใหญ่ ปลากินสัตว์เน่าเสียเร็วกว่าปลากินพืช เป็นต้น ส�ำหรับสิ่งที่ควบคุมได้ และเกี่ยวข้องกับสัตว์น�้ำ
มีผลต่อคุณภาพสัตว์น�้ำโดยตรงในทางสุขอนามัย และสุขาภิบาลในเรือประมงโดยทั่วไปมี ๔ อย่าง คือ ๑) สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ๒) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ๓) บุคคล ๔) วิธีปฏิบัติ ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ๔ อย่างนี้
มีผลกับการดูแลรักษาสัตว์น�้ำในเรือประมงอย่างไร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. สถานที่ และสิ่งแวดล้อมในเรือประมง
		
๑.๑ สภาพทั่วไปของพื้นที่ในเรือประมง นอกจากออกแบบให้มีลักษณะเหมาะส�ำหรับจับสัตว์น�้ำ
ของแต่ละรูปแบบแล้ว ยังต้องมีการออกแบบและวางผังพร้อมสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแล
รักษาสัตว์น�้ำในเรือประมงให้ถูกต้องด้วย
		
๑.๑.๑ บริเวณท�ำงาน (ดาดฟ้าเรือ) ต้องกว้างเพียงพอเหมาะสมกับการท�ำงาน (คัดแยก ล้าง บรรจุ
กระบะ ฯลฯ) พื้นผิวเรียบและไม่มีเสี้ยนไม้บนพื้นผิวเป็นอันขาด พื้นผิวไม่ร้อน ควรมีผ้าโปร่งกันแดด เป็นบริเวณที่ต้อง
สะอาด ระบายน�ำ้ ได้ดี ไม่มสี งิ่ ทีไ่ ม่เหมาะสมเข้ามาปนเปือ้ น ไม่เป็นบริเวณขับถ่ายช�ำระล้างสิง่ สกปรกเป็นบริเวณทีส่ ามารถ
ท�ำความสะอาดได้ง่ายทุกซอกมุม พื้นผิวไม่อมน�้ำ และเก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่จ�ำเป็น
		
๑.๑.๒ ห้องเก็บสัตว์น�้ำ แยกส่วนกับห้องเครื่องยนต์ ห้องน�้ำ ห้องครัว ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อน
จากห้องเหล่านั้น ห้องเก็บสัตว์น�้ำต้องมีขนาดลักษณะเหมาะสมกับการเก็บสัตว์น�้ำด้วยน�้ำแข็ง คุณภาพความเป็นฉนวน
ต้องป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ดี มีความคงทนไม่รวั่ ซึมง่าย ไม่มเี สีย้ นให้ปรากฏ ท�ำความสะอาดง่ายมีจดุ อุดขังน�ำ้
และปล่อยน�ำ้ ออกใต้หอ้ งเก็บและรางน�ำ้ ทิง้ ใต้หอ้ งเก็บต้องไม่ตนั น�ำ้ ทิง้ ไหลได้สะดวกช่องรางน�ำ้ ทิง้ ท้องเรือต้องออกแบบ
ให้มกี ารรองรับการไหลทิง้ ของน�ำ้ เสียจากห้องเก็บทุกห้องทีเ่ กิดจากการละลายของน�ำ้ แข็งน�ำ้ เลือด น�ำ้ เมือกปลาได้อย่าง
เพียงพอ สามารถมีการดูดออกได้ทัน มิฉะนั้นชั้นล่างๆ ของปลาที่เก็บไว้ในห้องเก็บอาจแช่อยู่กับน�้ำสกปรกที่อาจมี
คราบน�้ำมันจากห้องเครื่องไหลมาปนด้วยได้เพราะช่องรางน�้ำติดต่อถึงกัน ตลอดจนรางน�้ำทิ้งต้องไม่มีสัตว์น�ำโรคต่าง ๆ
เช่น หนู แมลงสาบ จิ้งจก และแมลงอื่นๆ เข้าไป หลังท�ำความสะอาดห้องเก็บแล้วทุกครั้งควรปิดฝาบน อุดจุกน�้ำทิ้ง
ใต้หอ้ งเก็บ และควรมีประตูสำ� หรับปิดกัน้ ไม่ให้หนู แมลงสาบ ฯลฯ หรือสิง่ แปลกปลอมเข้าไปภายในห้องเก็บ ผนังทุกด้าน
ของห้องเก็บต้องไม่รวั่ ซึมโดยเฉพาะดาดฟ้าทีเ่ ป็นบริเวณคัดแยกสัตว์นำ�้ ต้องไม่รวั่ ซึมลงมาในห้องเก็บสัตว์นำ�้ ไม่ควรเก็บ
สิ่งอื่นที่ไม่ใช่สัตว์น�้ำเพราะอาจปนเปื้อนหรือท�ำให้สัตว์น�้ำเสียหาย ห้องเก็บสัตว์น�้ำไม่ควรมีเหลี่ยมมุมที่แหลมหรือ
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ส่วนยื่นต่างๆ ที่อาจท�ำให้สัตว์น�้ำเกิดความเสียหายและยากต่อการท�ำความสะอาด ข้อควรระวังในการลงไปท�ำงาน
ในห้องเก็บสัตว์น�้ำ ถ้าสัตว์น�้ำที่เก็บไม่สดและก�ำลังเน่าเสียมากจะให้แก๊สแอมโมเนีย และแก๊สฟอร์มาลินซึ่งเป็นพิษ
ต่อร่างกายท�ำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ถ้ามีกลิ่นผิดปรกติควรใช้ท่อลมเป่าลงไปไล่แก๊สพิษออกมาก่อนลงไปท�ำงาน
		
๑.๑.๓. ห้องพักห้องนอนคนเรือ บริเวณทีน่ อนทีพ่ กั รวมทัง้ เครือ่ งนอนต่างๆ ต้องสะอาดไม่มสี ตั ว์นำ� โรค
เช่น เหา เห็บ ฯลฯ ท�ำให้คนป่วยและปนเปื้อนมาถึงสัตว์น�้ำได้
		
๑.๑.๔.ห้องครัว เครื่องครัว อาหาร น�้ำกินน�้ำใช้ ต้องถูกสุขอนามัย ไม่ท�ำให้คนป่วยหรือท้องเสีย
และปนเปื้อนมาถึงสัตว์น�้ำได้
		
๑.๑.๕. บริเวณขับถ่าย (ท้ายเรือ) ถ้าไม่มหี อ้ งสุขา หลังเสร็จกิจทุกครัง้ ต้องล้างบริเวณขับถ่ายให้สะอาด
คนเรือก็ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ห้ามมิให้มีการขับถ่ายระหว่างที่มีการขึ้น-ลงอวนด้วย เพื่อไม่ให้สิ่งขับถ่ายปนเปื้อน
ถูกอวน และสัตว์น�้ำที่จับได้
		
๑.๒ สิ่งแวดล้อม
		
การจอดเรือเทียบท่าใกล้แหล่งชุมชน ต้องระวังไม่ให้สัตว์น�ำโรคขึ้นมาบนเรือ เช่น สุนัข แมว หนู
แมลงสาบ จิ้งจก ถ้ามีควรก�ำจัดทิ้งให้หมดสิ้นก่อนออกเรือไปท�ำการประมง ควรหาวิธีป้องกัน และก�ำจัดเป็นกิจลักษณะ
การใช้น�้ำบริเวณท่าเทียบเรือต้องระวังความไม่เหมาะสมไม่สะอาดของน�้ำที่ใช้ เรือที่อยู่ในทะเล การใช้น�้ำทะเล
ในการช�ำระล้างสัตว์น�้ำ ล้างบริเวณท�ำงาน (ดาดฟ้าเรือ) น�้ำทะเลนั้นต้องไม่มีมลพิษ เช่น น�้ำมัน หรือสิ่งปฏิกูล
ของเน่าเหม็น อุจจาระ ฯลฯ และสัตว์น�้ำไม่ถูกปนเปื้อนด้วยน�้ำเสีย น�้ำทิ้ง ควัน (ไอเสีย บุหรี่) น�้ำมันต่างๆ (น�้ำมันเครื่อง
น�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมันหล่อลื่น) และอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อการบริโภค
๒. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในเรือประมง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ต้องออกแบบส�ำหรับการใช้งาน และท�ำงานได้ดี เหมาะสม ตรงตามจุดประสงค์
การใช้งานง่ายต่อการบ�ำรุงรักษา ง่ายต่อการท�ำความสะอาด ทนทานและถ้าต้องสัมผัสกับสัตว์นำ�้ ต้องเป็นวัสดุทไี่ ม่เป็นพิษ
นอกจากนี้ต้องมีปริมาณพอเหมาะต่อการใช้งาน จัดวางหรือติดตั้งในที่เหมาะสม ใช้ง่าย สะดวกและปลอดภัย เช่น
ระบบแสงสว่าง ต้องให้ความสว่าง มองเห็นสัตว์น�้ำและสิ่งต่างๆ ได้ชัด ทั้งบนดาดฟ้า และในห้องเก็บ ขณะท�ำงานในช่วง
กลางคืนหรือแสงสว่างไม่พอ น�้ำที่ใช้ท�ำความสะอาดทั้งสัตว์น�้ำและคนต้องเป็นน�้ำสะอาดตามหลักเกณฑ์ก�ำหนด
น�้ำกินต้องไม่ให้สิ่งต่างๆ ลงไปปนเปื้อน ควรใช้น�้ำถัง น�้ำบรรจุขวดที่ถูกสุขอนามัยมาใช้ดื่มจะเหมาะสมและสะดวกกว่า
โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้
		
๒.๑ วัสดุอปุ กรณ์เครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลรักษาสัตว์นำ�้ เครือ่ งมือทีส่ มั ผัสกับสัตว์นำ�้ ต้องสะอาด
ไม่ร้อน ไม่อมน�้ำ ทนทานต่อการท�ำความสะอาด ไม่มีสีหรือสารเคลือบผิวหรือสารเคมีทุกชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค
		
๒.๒ รูปแบบต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ดี ทั้งใช้ได้สะดวกและไม่เป็นอันตราย
ต่อสัตว์น�้ำทนทานแข็งแรงต่อการใช้งาน ดูแลรักษาและท�ำความสะอาดง่าย
		
๒.๓ อุปกรณ์เครื่องมือที่เสียหายควรซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตลอดเวลา ถ้าซ่อมไม่ได้ไม่ควรน�ำมาใช้
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย การใช้อุปกรณ์เครื่องมือควรใช้ให้ถูกต้องตามลักษณะรูปแบบและวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์
เครื่องมือนั้นๆ จ�ำนวนของอุปกรณ์เครื่องมือต้องมีเพียงพอและพอเหมาะกับการใช้งาน
		
๒.๔ มีการตรวจเช็คสภาพของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทุกอย่างทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น�้ำก่อนและ
หลังใช้งาน เพือ่ ความมัน่ ใจในการใช้งานและเพือ่ การซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาการติดตัง้ จัดวาง จัดเก็บ วัสดุเครือ่ งมืออุปกรณ์
ต้องให้เหมาะสมมีระเบียบส�ำหรับท�ำงานได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ให้มีผลกระทบต่อสัตว์น�้ำและมีอายุการใช้งานได้ยืนยาว
		
๒.๕ อุปกรณ์และเครื่องมือที่สัมผัสกับสัตว์น�้ำโดยตรงควรมีโปรแกรมท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ตามหลักสุขาภิบาล
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๒.๖ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับการเก็บรักษาสัตว์น�้ำไม่ควรใช้ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้เพื่อการอื่น
(เช่น ห้องครัว ห้องน�้ำ) ท�ำให้เกิดการปนเปื้อนมาสู่สัตว์น�้ำได้
		
๒.๗ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการการตรวจวัดที่แม่นย�ำ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องก�ำหนดต�ำแหน่ง
ทิศทางของการเดินเรือ ฯลฯ ควรมีการสอบเทียบถึงความแม่นย�ำในการใช้งานได้ถูกต้อง การขับเรือไม่ตรงทิศทางท�ำให้
เสียเวลามีผลท�ำให้สัตว์น�้ำอยู่ในเรือนานวันขึ้น อุณหภูมิของสัตว์น�้ำที่ร้อนขึ้นในบริเวณจุดไหนของห้องเก็บเป็นสัญญาณ
เตือนภัยถึงการรั่วซึมของผนังห้องของจุดนั้น เพราะความเป็นฉนวนหายไป เป็นต้น
๓. บุคลากรบนเรือประมง
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ท่ีจะสัมผัสกับสัตว์น�้ำโดยตรงหรือโดยอ้อมจะไม่ท�ำให้สัตว์น�้ำปนเปื้อนและไม่ท�ำให้สัตว์น�้ำ
เน่าเสียเร็วขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะควบคุมให้มีการรักษาความสะอาดส่วนบุคคลไว้ในระดับที่เหมาะสมและควบคุม
ความประพฤติ ปฏิบัติงานในลักษณะที่เหมาะสม เพราะบุคคลที่ไม่รักษาความสะอาด เจ็บป่วย ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม
สามารถจะท�ำให้เกิดการปนเปื้อนในสัตว์น�้ำ ท�ำให้สัตว์น�้ำเสื่อมคุณภาพเร็ว และอาจท�ำให้ผู้บริโภคสัตว์น�้ำเป็นโรค
และติดโรคต่างๆ ได้
		
๓.๑ ด้านสุขภาพ
		
ไม่ ค วรให้ บุ ค คลที่ ท ราบแน่ ชั ด หรื อ สงสั ย ว่ า จะเป็ น โรค ก� ำ ลั ง เจ็ บ ป่ ว ย หรื อ เป็ น พาหะน� ำ โรค
หรือการเจ็บป่วยที่อาจติดต่อโดยผ่านทางอาหารได้ ออกไปกับเรือประมง แต่ถ้าทราบภายหลังเมื่ออยู่บนเรือแล้ว
ไม่สามารถส่งเข้าฝัง่ ก็ไม่ควรให้เข้าไปบริเวณปฏิบตั งิ านหรือหยุดการปฏิบตั งิ าน โรคและบาดแผลทีไ่ ม่ควรให้ทำ� งานหรือ
ควรแยกออกจากการท�ำงาน ได้แก่ โรคดีซ่าน อาการท้องร่วง การอาเจียน เป็นไข้ เจ็บคอ มีน�้ำมูก หูน�้ำหนวก
หรือตาแฉะ มีแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น ฝี บาดแผลมีหนอง ฯลฯ
		
๓.๒ ความสะอาดส่วนบุคคล
		
ผู ้ ท� ำ งานควรรั ก ษาความสะอาดส่ ว นบุ ค คลให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม สวมชุ ด ท� ำ งานที่ ส ะอาด
มีหมวกคลุม รองเท้ากันน�้ำ ผู้มีบาดแผลที่พอท�ำงานได้ ควรปิดแผลด้วยผ้าพันแผล/พลาสเตอร์ที่กันน�้ำได้ เล็บมือควรตัด
ให้สั้นและสะอาด มีถุงมือที่สะอาดสวมใส่เวลาปฏิบัติงาน ควรล้างมือเสมอก่อนเริ่มปฏิบัติงานกับสัตว์น�้ำและหลังจากใช้
ห้องสุขาหรือขับถ่ายแล้วทุกครั้ง มือที่จับต้องของอื่น เช่น เครื่องมือต่างๆ มืออาจติดสนิม ติดคราบน�้ำมันหรือ
คราบสกปรกอืน่ ๆ ไม่ควรมาสัมผัสกับสัตว์นำ�้ ก่อนทีจ่ ะช�ำระล้างให้สะอาด ซึง่ รวมถึงเสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่ถา้ เปรอะเปือ้ นก็ตอ้ ง
ท�ำความสะอาดเช่นเดียวกัน
		
๓.๓ อุปนิสัยส่วนบุคคล
		
คนที่ก�ำลังปฏิบัติงานกับสัตว์น�้ำควรละเว้นจากพฤติกรรมที่ท�ำให้เกิดการปนเปื้อนในสัตว์น�้ำได้ เช่น
การสูบบุหรี่ การถ่มน�้ำลาย เสมหะ การขบเคี้ยวหรือการรับประทานอาหาร ไอหรือจามลงบนสัตว์น�้ำ หรือจามลงในมือ
แล้วมาจับสัตว์น�้ำ เป็นต้น ละเว้นการใช้เท้าเหยียบย�่ำลงบนสัตว์น�้ำหรือกองสัตว์น�้ำ การใช้สิ่งของเครื่องมือมีคม
เคลื่อนย้ายหรือโกยสัตว์น�้ำ เช่น การใช้พลั่วที่มีปากพลั่วคมหรือที่คราดมีซี่คราดแหลมโกยปลา เป็นต้น ไม่ควรสวมใส่
หรือน�ำสิ่งของส่วนตัว เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา เข็มกลัดหรือของอย่างอื่นติดตัวขณะเข้าไปปฏิบัติงาน นอกจากท�ำให้
การท�ำงานไม่สะดวก อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ท�ำงานและเสียหายต่อตัวสัตว์น�้ำได้
		
๓.๔ การฝึกอบรม
		
สุขอนามัยของบุคคลจะดีและสามารถปฏิบัติงานบนเรือได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ต้องมีการฝึกอบรม
แนะน�ำให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขอนามัยการท�ำงานในระดับที่เหมาะสมต่องานที่ต้องปฏิบัติจัดโปรแกรม
การฝึกอบรม การประเมินประสิทธิภาพ การท�ำงานของบุคคล เป็นสิง่ ทีค่ วรท�ำ เพือ่ รักษาสภาพของการผลิตและผลผลิต
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ให้คงคุณภาพ และพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้นได้ แต่จะจัดอย่างไร ระดับไหน เมื่อไร ขึ้นกับผู้ประกอบการ เวลา เงินทุน
และการเห็นถึงความส�ำคัญ ความรุนแรงของปัญหาที่ก�ำลังเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
๔. วิธีการปฏิบัติในเรือประมง
ถ้าการดูแลเก็บรักษาสัตว์น�้ำมีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม สัตว์น�้ำย่อมสดไม่เน่าเสียง่าย อายุการเก็บ
ยาวนานขึน้ ปลอดภัยต่อการบริโภคมากขึน้ โดยขัน้ ตอนและวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้น ล�ำดับแรกควรมีการระบุขั้นตอนการท�ำงานบนเรือ ในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์น�้ำให้ชัดเจนก่อนว่ามีกี่ขั้นตอน
ตั้งแต่การจับสัตว์น�้ำจนขนส่งสัตว์น�้ำขึ้นถึงฝั่ง ล�ำดับต่อมาจึงหาสาเหตุของปัญหาว่าแต่ละขั้นตอนมีจุดประสงค์ส�ำคัญ
อะไรที่ท�ำให้คุณภาพสัตว์น�้ำเสื่อมลง พร้อมก�ำหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้ถูกต้องเหมาะสมถูกสุขอนามัย และถูกหลัก
วิชาการ ออกมาโดยอาศัยหลักที่ควรค�ำนึงไว้ตลอดเวลาของการดูแลรักษาสัตว์น�้ำ ๔ หลักดังนี้ คือ
		
๔.๑ เวลาต้องเร็วในการท�ำให้สัตว์น�้ำเย็นและเวลาต้องสั้นในการขนส่งสัตว์น�้ำที่จับได้ขึ้นฝั่ง
		
๔.๒ อุณหภูมิต้องท�ำตัวปลาให้เย็นถึงจุดที่ต้องการ -๐ องศาเซลเซียส ถึง -๒.๒ องศาเซลเซียส
ถ้าเก็บในสภาพสด และ -๑๘ องศาเซลเซียส ถึง -๓๐ องศาเซลเซียส ถ้าเก็บในสภาพแช่แข็งรักษาอุณหภูมิ ณ จุดนั้น
ให้คงที่ไว้ตลอดจนสัตว์น�้ำขึ้นฝั่ง
		
๔.๓ ความสะอาดไม่ท�ำให้เกิดการปนเปื้อน หรือถ้ามีก็ให้ปนเปื้อนน้อยที่สุดและพยายามลดสิ่งที่
ปนเปื้อนสกปรกลง หรือท�ำให้สิ่งปนเปื้อนสกปรกออกไปจากสัตว์น�้ำ ด้วยการท�ำความสะอาด การฆ่าเชื้อ เป็นต้น
		
๔.๔ ความสวยไม่เสียรูปไม่ท�ำให้ตัวสัตว์น�้ำเสียหาย เสียรูป เสียโฉม เช่น ไม่เหยียบย�่ำ กดทับ บีบอัด
สัตว์น�้ำจนผิวหนังถลอก เป็นแผล เนื้อแตก ท้องแตก ฯลฯ
ตามพระราชก�ำหนดกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๘ ว่าด้วยสุขอนามัยของสัตว์นำ�้ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ
ในมาตรา ๙๘ ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงในการจัดท�ำมาตรฐานด้านสุขอนามัย ในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น�้ำ
การแปรรูปสัตว์น�้ำ การรักษา การขนส่งหรือ ขนถ่ายสัตว์น�้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ
การประมงน�ำไปใช้ปฏิบตั ใิ นกิจการของตน ให้ได้สตั ว์นำ�้ และผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ�้ ทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพว่าได้มาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
การก�ำหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ด�ำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ด�ำเนินการให้
เรือประมงได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยเพื่อการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น�้ำไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับสิ่งไม่พึงประสงค์
และผู้ตรวจสอบประเมินต้องมีมาตรฐานในการประเมินฯ และปฏิบัติตามคู่มือของผู้ตรวจประเมินอย่างเคร่งครัด
โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการด�ำเนินงานดังนี้
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ขั้นตอนการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเร�อประมงพาณิชย
ในนานน้ำเเละนอกนานน้ำ
กพท./ศพม./สปม./สนง.ปจ./สนง.ปอ.
รับคำขอตามแบบ สร.๑
พรอมเอกสารหลักฐาน

คืนคำขอหร�อเอกสาร
หลักฐานและแจงให
ผูยื่นคำขอทราบ

ไมถูกตองครบถวน

ตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของคำขอและเอกสารหลักฐาน

๓๐ นาที

ถูกตองครบถวน

แจงวันนัดตรวจเร�อ
กับผูยื่นคำขอทราบ

๓๐ วัน

ผูตรวจประเมินเขาตรวจ
ประเมินเร�อตามมาตรฐานฯ

ผลประเมินไมเปนไป
ตามมาตรฐาน (ไมผาน)

ผูตรวจประเมินจัดทำหนังสือแจงเหตุผล
ที่เร�อไมผานการตรวจประเมิน
เสนอผูมีอำนาจลงนาม

ผูมีอำนาจลงนาม
ลงนามในหนังสือแจงเหตุผลฯ

แจงใหผูยื่นรับคำขอทราบ

ผูตรวจประเมินสรุป
ผลประเมินตามแบบ สร.๒

ผลประเมินเปนไป
ตามมาตรฐาน (ผาน)
๔ วันทำการ

ผูตรวจประเมินจัดทำหนังสือรับรอง
ตามแบบ สร.๓ เสนอผูมีอำนาจลงนาม

ผูมีอำนาจลงนาม ลงนามในหนังสือ
รับรองตามแบบ สร.๓

แจงผูยื่นคำขอใหมา
รับ สร.๓ ณ สถานที่ยื่นคำขอ

๑ วันทำการ

ผูยื่นรับคำขอไดปรับปรุง
ขอบกพรองแลวเสร็จ

กองวิจัยเเละพัฒนาประมงทะเล กรมประมง |
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หลักเกณฑ์ และการประเมินมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง
สุขอนามัยในเรือประมงคือ การควบคุมดูแลรักษาและจัดการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น�้ำที่อยู่บนเรือประมง
ให้มีลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมในการท�ำให้สัตว์น�้ำที่จับขึ้นมาบนเรือนั้นมีคุณภาพที่ดีตั้งแต่การจับจากแหล่งประมง
จนเคลื่อนย้ายถึงฝั่ง โดยสิ่งที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อสัตว์น�้ำ มีทั้งสิ่งที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจการควบคุมและสิ่งที่คาดว่า
พอควบคุมได้ ส�ำหรับสิ่งที่ควบคุมได้และเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสัตว์น�้ำโดยตรงในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
ในเรือประมงโดยทั่วไปมี ๖ ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ด้านโครงสร้างของเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		
๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำอยู่ในสภาพดี สะอาด ใช้วัสดุที่แข็งแรง ไม่ผุกร่อน
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- ผนังห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำผุกร่อน ช�ำรุด มีสนิม ผนังห้องด้านบนสกปรก
			
- ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำมีขนาดไม่เพียงพอ เช่น มีสัตว์น�้ำกองอยู่นอกห้องเก็บ
			
- พบเศษซากสัตว์น�้ำทิ้งค้างในห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
		
๑.๒ มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการรักษา
		
ความสะอาด
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีมุมอับ ไม่วางสิ่งของท�ำให้ยากต่อการท�ำความสะอาด
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีมุมอับ ยากต่อการท�ำความสะอาด และมีความสกปรก
		
๑.๓ พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านและห้องเก็บรักษาสัตว์นำ�้ ออกแบบอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และไม่กอ่ ให้เกิด
		
การปนเปื้อน โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- โครงสร้างเรือ การออกแบบมีความเหมาะสม แบ่งสัดส่วนชัดเจน
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- พื้นที่ปฏิบัติงานมีคราบน�้ำมันปนเปื้อนจากเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรช่วยท�ำการประมง
			
เช่น เครื่องกว้าน รอกฯ ที่พักลูกเรือไม่สะอาดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ
		
๑.๔ มีพนื้ ทีเ่ พียงพอและเหมาะสมส�ำหรับการรับวัตถุดบิ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์นำ�้
		
กับทั้งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น�้ำ เพื่อมิให้สัตว์น�้ำถูกเก็บอย่างทับถม
		
กันหนาแน่น
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- มีพื้นที่รับวัตถุดิบ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น�้ำเพียงพอและเหมาะสม
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- สัตว์น�้ำและเครื่องมือวางปะปนกัน หรือทับซ้อนกัน ไม่เป็นระเบียบ
			
- การขนถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การเหยียบบนสัตว์น�้ำ
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๑.๕ พื้นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำท�ำจากวัสดุผิวเรียบที่สามารถ		
		
ท�ำความ สะอาดได้ง่าย กรณีทาสีต้องดูแลไม่ให้สีหลุดล่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำมีผิวเรียบ เกลี้ยง ไม่มีเสี้ยน
			
- กรณีทาสี สีไม่หลุดล่อน
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- พืน้ ทีบ่ ริเวณปฏิบตั งิ านและห้องเก็บรักษาสัตว์นำ�้ ไม่เรียบ เป็นร่อง ยาแนวหลุดล่อน ไม้ผเุ ปือ่ ย
			
เป็นขุย
			
- หากเป็นพื้นผิวเหล็ก พบสนิมในเนื้อเหล็ก ตะปูหรือสมอขึ้นสนิม
			
- กรณีทาสี สีหลุดล่อน และปนเปื้อนลงในภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำ
		
๑.๖ พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านและห้องเก็บรักษาสัตว์นำ�้ ต้องท�ำความสะอาดทุกครัง้ หลังการใช้งานด้วยน�ำ้ สะอาด
		
และมีการควบคุม ป้องกัน แมลงและสัตว์อื่นๆ
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านและห้องเก็บรักษาสัตว์นำ�้ สะอาด ท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้ สะอาด (น�ำ้ ประปา)
			
- ไม่พบแมลงสาบ แมลงอื่นๆ หรือสัตว์เลี้ยงบนเรือประมง
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ล้างด้วยน�้ำสกปรก
			
- พบสุ นั ข แมว อยู ่ บ นเรื อ และแมลงสาบ จิ้ ง จก หนู แมลง และสั ต ว์ อ่ื น ๆ ในเรื อ
			
และห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
		
๑.๗ จัดพืน้ ทีบ่ ริเวณเฉพาะส�ำหรับเก็บขยะ เศษอาหาร และเศษสัตว์นำ�้ ทีเ่ หลือให้เป็นสัดส่วนแยกออกจาก
		
บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- จัดพื้นที่ทิ้งขยะให้เป็นสัดส่วน มีภาชนะเก็บขยะ
			
- ไม่พบเศษอาหาร เศษสัตว์น�้ำที่เหลือบนพื้นที่ปฏิบัติงาน
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- ไม่มีถุง/ถังใส่ขยะที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติก ขวดแก้ว
			
- พบขยะ เช่น ก้นบุหรี่ ถุงพลาสติก กระป๋องและขวดเครื่องดื่มไม่อยู่ในที่จัดเก็บ
			
- พบเศษอาหาร เช่น เศษข้าว เศษขนม เศษผักไม่อยู่ในที่จัดเก็บ
			
- พบเศษสัตว์น�้ำที่เหลือบนพื้นที่ปฏิบัติงาน
๒. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		
๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�ำความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสม สามารถ
		
ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้ำ
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีที่เก็บอย่างเหมาะสม มีสถานที่เก็บแบ่งส่วนชัดเจน
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสัตว์น�้ำใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการอื่น เช่น น�ำตะกร้าใส่สัตว์น�้ำ
			
มาใส่ผักไว้รับประทาน
			
- เก็บอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับสถานที่ เช่น รองเท้าบู๊ทเก็บในภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำ
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๒.๒ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น�้ำต้องท�ำจากวัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก
		
ท�ำความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน�้ำ และไม่เป็นสนิม
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- อุปกรณ์และเครือ่ งมือทุกชนิดทีส่ มั ผัสกับสัตว์นำ�้ อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำ� รุด ไม่มรี อยแตกหัก
			
และไม่มีสนิม
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับสัตว์น�้ำช�ำรุด มีรอยแตกหัก เป็นสนิม เช่น กระบะ ตะกร้า
			
ลังโฟม ถังน�้ำ ถังพลาสติก เครื่องโม่น�้ำแข็งในเรือ พลั่วเหล็ก เป็นต้น
		
๒.๓ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ทุ ก ชนิ ด ต้ อ งออกแบบให้ เ หมาะสมกั บ การใช้ ง านและสะดวก
		
ในการรักษาความสะอาด
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
			
- ท�ำความสะอาดได้ง่าย
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือผิดประเภท เช่น ใช้พลั่วตักน�้ำแข็งไปตักปลา
		
๒.๔ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้างท�ำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน�้ำสะอาด
		
(น�้ำประปา)
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- อุปกรณ์และเครื่องมือสะอาดพร้อมใช้งาน
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- ใช้น�้ำไม่สะอาดล้างท�ำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ
			
- พบเศษสัตว์น�้ำในกองอวนหลังท�ำความสะอาดเรือ
			
- อุปกรณ์ไม่ได้ล้างท�ำความสะอาดมีการหมักหมมของคราบสกปรก
		
๒.๕ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้ำมีสภาพแข็งแรง น�้ำหนักเบา และสามารถรับน�้ำหนักได้ในกรณีที่ต้องวาง
		
ภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ภาชนะกดทับสัตว์น�้ำ
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- ภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำแข็งแรง และไม่วางภาชนะให้กดทับสัตว์น�้ำ
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- ภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำไม่แข็งแรง พลาสติกเปราะ แตกหัก อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะกับ
			
การใช้งานและวางภาชนะกดทับให้สัตว์น�้ำได้รับความเสียหาย
		
๒.๖ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้ำควรมีรูหรือช่องระบายน�้ำได้ดี เช่น ภาชนะพลาสติก
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- ในกรณีดองแห้งภาชนะต้องระบายน�้ำได้ดี
			
- ในกรณีดองเปียก ภาชนะต้องไม่ช�ำรุด โดยสามารถใช้ภาชนะที่ไม่มีรูได้ เช่น ถังเขียว
			
๘๐ ลิตร
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- ในกรณีดองแห้ง ภาชนะไม่มีรูระบายน�้ำ
			
- ในกรณีดองเปียก ภาชนะที่มีสัตว์น�้ำอยู่ช�ำรุด
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๓. ด้านบุคลากรประจ�ำเรือ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		
๓.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของ
		
โรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- ไม่มีบุคลากรประจ�ำเรือมีสุขภาพไม่แข็งแรง
			
- มีใบตรวจสุขภาพของกระทรวงแรงงาน
			
- ใบรับรองแพทย์ (คนไทย) มีอายุไม่เกิน ๑ ปี
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- ไม่มีใบตรวจสุขภาพของกระทรวงแรงงานส�ำหรับคนต่างชาติ
			
- ไม่มีใบรับรองแพทย์ (คนไทย)
			
- มีแผลเปิดแผลติดเชื้อ
			
- มีอาการไอ จาม มีน�้ำมูก ตาแฉะ หนอง ฝี หรือแสดงอาการที่บ่งบอกการเป็นโรค
		
๓.๒ ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- ผูค้ วบคุมเรือได้รบั การอบรมเรือ่ งสุขอนามัยจากหน่วยงานของรัฐหรือสุขอนามัยในเรือประมง
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- ผู้ควบคุมเรือไม่ผ่านการอบรมหรือไม่มีประวัติผ่านการอบรม
		
๓.๓ ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน
		
ตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังการใช้สุขา
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- จากการสอบถามพบว่า ล้างมือหลังใช้สุขา
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
		
๓.๔ เสื้อผ้าที่ใส่ท�ำงานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- ใส่เสื้อผ้าสะอาด และสวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น�้ำโดยตรง
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- ไม่ใส่เสื้อ กางเกง หรือไม่สวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น�้ำโดยตรง
		
๓.๕ ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น�้ำขณะปฏิบัติงาน
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น�้ำ
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- พบว่ามีบุคลากรทานอาหาร กินหมาก ถ่มน�้ำลาย หรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน
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๔. ด้านน�้ำจืดที่ใช้ในเรือ และน�้ำแข็งส�ำหรับเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		
๔.๑ น�ำ้ จืด และน�ำ้ แข็งทีใ่ ช้สำ� หรับเก็บรักษาสัตว์นำ�้ ต้องท�ำจากน�ำ้ ทีส่ ะอาด และเพียงพอกับการใช้งาน
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- ใช้น�้ำแข็งที่ได้มาตรฐาน GMP หรือ อย. และน�้ำแข็ง น�้ำอุปโภคบริโภค มีปริมาณเพียงพอ
			
- ใช้น�้ำอุปโภคบริโภค ที่สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- น�้ำแข็งไม่มีใบรับรองมาตรฐาน GMP หรือ อย.
			
- น�้ำแข็งขุ่น มีตะกอน มีคราบสกปรก
			
- น�้ำอุปโภคบริโภค ไม่สะอาด มีสี มีกลิ่น
			
- น�้ำแข็ง น�้ำอุปโภคบริโภค มีปริมาณไม่เพียงพอ
		
๔.๒ สถานทีเ่ ก็บ และภาชนะทีบ่ รรจุนำ�้ จืด และน�ำ้ แข็งต้องอยูใ่ นสภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะท�ำด้วย
		
วัสดุปลอดสนิมและท�ำความสะอาดได้ง่าย
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- สถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีสนิม
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- สถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งมีคราบสกปรกเป็นสนิม
		
๔.๓ มีการล�ำเลียง ขนถ่ายน�้ำจืดและน�้ำแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่าย และรางขนส่งน�้ำแข็งและน�้ำจืด ไม่เป็นสนิม
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่ายและรางขนส่งน�้ำแข็งและน�้ำจืด เป็นสนิม
			
- น�้ำแข็งวางกองอยู่บนพื้นก่อนลงเรือ
		
๔.๔ ภาชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- มีฝาปิดมิดชิด
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- ไม่มีฝาปิด หรือฝาปิดช�ำรุด
๕. ด้านการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		
๕.๑ น�้ำยาท�ำความสะอาด น�้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน
		
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนในสัตว์น�้ำได้
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น�้ำยาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วนไม่มีโอกาส
			
ปนเปื้อนกับสัตว์น�้ำ
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- ไม่มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น�้ำยาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วนมีโอกาส
			
ปนเปื้อนกับสัตว์น�้ำ
		
๕.๒ เก็บ บรรจุสัตว์น�้ำในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่ซ้อนทับจนท�ำให้สัตว์น�้ำเสียหาย
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- ภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำแต่ละอันมีขอบรองรับไม่ให้สัตว์น�้ำกดทับกัน
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		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- ภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำไม่แข็งแรง ในขณะขนถ่ายพบว่าใช้ภาชนะที่แตกหัก อยู่ในสภาพที่
			
ไม่เหมาะกับการใช้งาน ท�ำให้สัตว์น�้ำเป็นรอย มีต�ำหนิ
		
๕.๓ เก็บรักษาสัตว์น�้ำหลังจากการจับด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด หากเป็นการแช่เย็นหรือ
		
แช่แข็ง ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น�้ำให้ได้ความเย็นที่เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- มีน�้ำแข็งเพียงพอในห้องเก็บสัตว์น�้ำ ภาชนะ ถัง หรือกระบะที่มีสัตว์น�้ำ
			
- สัตว์น�้ำมีความสด
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- มีน�้ำแข็งไม่เพียงพอในห้องเก็บสัตว์น�้ำ ภาชนะ ถัง หรือกระบะที่มีสัตว์น�้ำ
			
- สัตว์น�้ำไม่สด
		
๕.๔ เก็บรักษาสัตว์นำ�้ อย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมขิ องสัตว์นำ�้ ให้ใกล้เคียง ๐ องศาเซลเซียส
		
ส�ำหรับสัตว์น�้ำสด และใกล้เคียง -๑๘ องศาเซลเซียส ส�ำหรับสัตว์น�้ำแช่เยือกแข็ง
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- มีน�้ำแข็งเพียงพอต่อการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
			
- ในเรือแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิของสัตว์น�้ำใกล้เคียง -๑๘ องศาเซลเซียส
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- มีน�้ำแข็งไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
			
- ในเรือแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิของสัตว์น�้ำสูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
		
๕.๕ วางหรือเก็บรักษาสัตว์น�้ำในที่เหมาะสม หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็งต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัส
		
ความร้อนจากแสงแดด หรือความร้อนอื่น ๆ
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- เก็บสัตว์น�้ำในภาชนะที่รองรับอย่างเหมาะสม เช่น กระบะ ถัง ห้องเก็บสัตว์น�้ำในเรือ
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- เก็บสัตว์นำ�้ ในทีไ่ ม่เหมาะสม วางภาชนะบรรจุสตั ว์นำ�้ บนดาดฟ้าเรือ มีนำ�้ แข็งน้อย ความเย็น
			
ไม่เพียงพอ
		
๕.๖ มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น�้ำ พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- มีสมุดบันทึกการท�ำประมง (fishing logbook) และบันทึกข้อมูลการท�ำประมง
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- ไม่มีสมุดบันทึกการท�ำประมง (fishing logbook) หรือไม่บันทึกข้อมูลการท�ำประมง
		
๕.๗ ขนถ่ายสัตว์น�้ำอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
		
แก่สัตว์น�้ำ
		 ข้อสังเกต ผ่าน
			
- ขนถ่ายสัตว์น�้ำอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้ำ
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			
- ใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้ำ เช่น ใช้วัสดุแหลมคม ตะขอสับที่ตัวสัตว์น�้ำ
			
- ขณะขนถ่ายมีสัตว์น�้ำตกหล่นบนพื้นเรือหรือแพปลา
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๖. กรณีเรือประมงมีเครื่องท�ำความเย็น ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
๖.๑ ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียสและติดตั้ง
เทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
ข้อสังเกต ผ่าน
- ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ
- มีอุณหภูมิในห้องเก็บสัตว์นำ�้ ไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
- ไม่ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ
- มีอุณหภูมิในห้องเก็บสัตว์นำ�้ สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
๖.๒ กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของสัตว์น�้ำได้อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิ
ใจกลางสัตว์นำ�้ ไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
ข้อสังเกต ผ่าน
- ใช้เทอร์โมมิเตอร์ตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้ำ ไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
- อุณหภูมิใจกลางสัตว์นำ�้ สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
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๔ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศกรมประมง

เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๙๘ แห่งพระราชก�ำหนดการประมง 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�้ำในเรือประมง
“ค�ำขอ” หมายความว่า ค�ำขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ตามแบบ สร.๑ แนบท้ายประกาศนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือที่กรมประมงออกให้เพื่อรับรองว่าเรือประมงล�ำนั้นมีมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามแบบ สร.๓ แนบท้ายประกาศนี้
“เจ้าของเรือ” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือประมง
“เรือประมง” หมายความว่า เรือประมงพาณิชย์ที่ใช้เครื่องมือประมงในการจับสัตว์น�้ำ และเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
ไว้ในเรือ และให้หมายรวมถึงเรือประมงนอกน่านน�ำ้ ด้วย
“ผู้มีอ�ำนาจลงนาม” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลประมงจังหวัด ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง หรือหัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ
“ผู้ตรวจสอบประเมิน” หมายความว่า นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง หรือเจ้าพนักงานสื่อสาร
สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ส�ำนักงานประมง
จังหวัด กองบริหารจัดการเรือประมงและการท�ำการประมงและบุคคลอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเมิน
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก�ำหนด ซึ่งผ่านการอบรมทางด้านมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง
ข้อ ๓ ผู้ใดจะขอรับหนังสือรับรอง ให้ยื่นค�ำขอพร้อมแนบและแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล
(ก) ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งมีอายุไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ออกหนังสือรับรอง
(ข) ให้ แ สดงบั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนของกรรมการผู ้ จั ด การ ผู ้ มี อ� ำ นาจลงนามผู ก พั น บริ ษั ท
หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี
(ค) กรณีมอบอ�ำนาจให้ผอู้ นื่ มายืน่ ค�ำขอหรือด�ำเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลให้แนบหนังสือ
มอบอ�ำนาจมาและส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้มอบอ�ำนาจ
(ง) ให้แสดงทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ
(จ) ให้ แ สดงใบอนุ ญ าตท� ำ การประมงพาณิ ช ย์ หรื อ ใบอนุ ญ าตท� ำ การประมงนอกน่ า นน�้ ำ ไทย
หรือใบอนุญาตที่เคยได้รับก่อนหน้านี้
กองวิจัยเเละพัฒนาประมงทะเล กรมประมง |

���� 2 ���������������� CS6.indd 13

13
8/8/2562 15:42:43

เล่ ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ฉ) กรณีเป็นเรือประมงที่ไม่เคยได้รับเอกสารตาม (จ) ให้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานตาม (ก) (ข)

(ค) และ (ง)
ข้อ ๔ ผู้ยื่นค�ำขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นเจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอ�ำนาจ
(๒) ในกรณีผู้ยื่นค�ำขอเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง จะยื่นค�ำขอหนังสือรับรองได้ก็ต่อเมื่อได้ปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ข้อ ๕ สถานที่ในการยื่นค�ำขอและรับหนังสือรับรอง
(๑) ในกรณีทเี่ รือประมงมีทา่ เทียบเรือประมงประจ�ำอยูใ่ นเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครฯ ให้ยนื่ ค�ำขอและ
รับหนังสือรับรองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
(๒) ในกรณีเรือประมงมีทา่ เทียบเรือประมงประจ�ำอยูท่ อ้ งทีจ่ งั หวัดอืน่ ให้ยนื่ ค�ำขอและรับหนังสือรับรอง
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ส�ำนักงานประมงจังหวัด
หรือส�ำนักงานประมงอ�ำเภอในท้องที่ที่เรือประมงนั้นเทียบท่าอยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ข้อ ๖ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค�ำขอแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค�ำขอ และเอกสาร
หลักฐานประกอบค�ำขอนั้น และให้ดำ� เนินการ ดังนี้
(๑) หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนค�ำขอกับเอกสารหลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบ
เพือ่ ท�ำการแก้ไขให้ถกู ต้องและยืน่ ใหม่ตอ่ ไป โดยถือปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๒) หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ก�ำหนดวันนัดตรวจเรือและแจ้งไปยังผู้ตรวจสอบประเมิน
เพื่อตรวจประเมินเรือประมงตามแบบประเมินมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง (สร.๒) แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ตามก�ำหนดวันและเวลาที่นัดหมาย
ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินแจ้งผู้ยื่นค�ำขอทราบถึงข้อบกพร่องประการใดของเรือประมงที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง เพื่อท�ำการแก้ไขหรือปรับปรุง และนัดตรวจใหม่ได้ในเวลาอันสมควร
ข้อ ๙ ให้ผตู้ รวจสอบประเมินสรุปผลการตรวจสอบประเมินตามแบบแนบท้ายประกาศนีแ้ ละเสนอต่อผูม้ อี ำ� นาจ
ลงนามโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันท�ำการนับแต่วันตรวจประเมินแล้วเสร็จ
กรณีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผู้ตรวจประเมินจัดท�ำหนังสือรับรองตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้ เสนอผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผู้ตรวจสอบประเมินแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบถึง
ข้ อ บกพร่ อ ง และนั ด ตรวจใหม่ ภ ายในระยะเวลาที่ ผู ้ ต รวจประเมิ น กั บ ผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอตกลงกั น ไว้ โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
หนังสือรับรองที่ออกให้ตามประกาศนี้ให้มีอายุสองปีนับแต่วันออกหนังสือรับรอง
ข้อ ๑๐ กรมประมงก�ำหนดเครือ่ งหมายหรือสัญลักษณ์ใด เพือ่ ติดไว้ทเี่ รือประมงทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานนัน้
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าของเรือที่ได้รับหนังสือรับรอง ยื่นค�ำขอรับหนังสือรับรองฉบับใหม่และต้องน�ำเรือประมง
มาเข้ารับการตรวจประเมิน ก่อนหนังสือรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ พร้อมแนบส�ำเนาหนังสือรับรองฉบับเดิม
เมื่อได้ยื่นค�ำขอรับหนังสือรับรองภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว กรณีที่ผู้ตรวจสอบประเมิน
เข้าตรวจประเมินเรือประมงในปีทหี่ นังสือรับรองหมดอายุและผลการประเมินผ่านมาตรฐานให้ผตู้ รวจสอบประเมินเสนอ
ผู้มีอ�ำนาจลงนามออกหนังสือรับรองให้ใหม่ โดยนับอายุของหนังสือรับรองต่อจากวันที่หมดอายุ ทั้งนี้ ให้ถือว่าหนังสือ
รับรองฉบับเดิมยังคงมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสือรับรองฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้
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หากไม่ ยื่นค�าขอและน�าเรือประมงมาเข้ ารับการตรวจประเมินภายในระยะเวลาที่กา� หนดตามวรร
คหนึ่ง ให้ หนังสือรับรองสิ้นอายุ
ในการขอหนังสือรับรองฉบับใหม่ ให้น�ำความในข้อ 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) ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าไปในเรือประมง ส�ำหรับท�ำการตรวจติดตามประเมินผล
เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้
(๓) อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบประเมินในการเข้าถึง อุปกรณ์ เครื่องมือประมง สัตว์นำ�้ ที่เก็บ
สัตว์น�้ำพื้นที่หรือส่วนต่างๆ บนเรือ เครื่องมือสื่อสารหรือวิทยุโทรคมนาคมบนเรือ ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรือประมง
(๔) ไม่รบกวน ก้าวก่ายหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมิน
(๕) อ�ำนวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ตรวจสอบประเมิน ในการติดตามตรวจสอบประเมินผล
เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้
(๖) ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรือประมงที่ได้รับหนังสือรับรอง เมื่อผู้ตรวจสอบประเมินร้องขอ
(๗) ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของผู้ตรวจสอบประเมิน
(๘) ให้น�ำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่กรมประมงออกให้เพื่อแสดงว่าเรือผ่านการตรวจประเมิน
ปิดไว้บริเวณด้านหน้าเก๋งเรือ กรณีเรือไม่มีเก๋งให้ปิดไว้ในต�ำแหน่งที่เหมาะสม และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ ๑๔ เมื่อผู้ตรวจสอบประเมินตรวจพบว่าเจ้าของเรือที่ได้หนังสือรับรองมิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง แนบท้ายประกาศนี้ ให้มหี นังสือแจ้งเตือนผูน้ นั้ ให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถกู ต้อง โดยก�ำหนดระยะเวลา
ในการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควรก็ได้
กรณีเจ้าของเรือที่ได้รับหนังสือรับรองไม่ปรับปรุงแก้ไข หรือปรับปรุงไม่เป็นไปตามมาตรฐานภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ให้ผตู้ รวจสอบประเมินรายงานต่อผูม้ อี ำ� นาจลงนามเพือ่ สัง่ พักใช้หนังสือรับรองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
สามสิบวัน โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๑๕ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานต่อผู้มีอ�ำนาจลงนามเพื่อสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับหนังสือรับรองเคยถูกพักใช้หนังสือรับรองมาแล้วหนึ่งครั้ง และยังตรวจพบว่ามิได้ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
(๒) เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจพบภายหลั ง ว่ า เอกสารหลั ก ฐานซึ่ ง ผู ้ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รองน� ำ มายื่ น
ตามประกาศนี้เป็นเอกสารปลอม
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรอง เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้ อ ๑๗ ในกรณีเ รือประมงที่ยังไม่ ไ ด้ รั บใบอนุ ญ าตท�ำ การประมงพาณิ ช ย์ ห รื อ ใบอนุ ญ าตท� ำ การประมง
นอกน่ า นน�้ ำ ไทย หรื อ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตท� ำ การประมงแล้ ว แต่ ไ ม่ ส ามารถออกท� ำ การประมงได้ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น
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�ำหรับเรือประมง
กองวิจัยเเละพัฒนาประมงทะเล กรมประมง |
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ที่มีเครื่องท�ำความเย็น ให้ได้รับยกเว้นการตรวจประเมินตามรายการข้อ ๖.๒
เรือประมงที่ผ่านการตรวจประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับหนังสือรับรอง (สร. ๓ ฉบับชั่วคราว)
ข้อ ๑๘ เจ้าของเรือประมงท่ไี ด้รับหนังสือรับรอง (สร. ๓ ฉบับช่วั คราว) ตามข้อ ๑๗ ต้องน�าเรือประมงที่มี
สัตว์น�้ามารับการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงอีกครั้งภายในเก้าสิบวัน หลังจากได้รับใบอนุญาต
ท�าการประมง ส�าหรับเรือประมงนอกน่านน�า้ ไทย ให้ด�าเนินการเมื่อมีการขนถ่ายสัตว์นา�้ ในครัง้ แรกหรือเมือ่ น�าสัตว์นา�้
ขึ้นท่ าเทียบเรือประมงหากไม่ น�าเรือประมงมารับการตรวจประเมินภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให
้หนังสือ รับรองมาตรฐานด้ านสุขอนามัยฉบับชั่วคราวสิ้นสภาพ
ข้อ ๑๙ หนังสือรับรองที่ได้ออกให้ตามประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
ข้อ ๒๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที� ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง
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ประกาศกรมประมง

เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมประมงออกประกาศก�ำหนด
หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ผู้ตรวจสอบประเมิน” หมายความว่า บุคคลซึ่งท�ำหน้าที่ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัย
ในเรือประมง
ข้อ ๒ การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบประเมิน
(๑) ส�ำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กรมประมงก�ำหนด
(๒) ให้อธิบดีกรมประมงประกาศการขึ้นทะเบียนและออกบัตรประจ�ำตัวส�ำหรับผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ตรวจสอบประเมินตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
(๓) บัตรประจ�ำตัวผู้ตรวจสอบประเมินให้มีอายุสามปีนับแต่วันออกบัตร
(๔) ให้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง จัดการฝึกอบรมทบทวนความรู้และประเมิน
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมงให้แก่ผู้ตรวจสอบประเมินเป็นประจ�ำ
ข้อ ๓ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าฝึกอบรม
(๑) ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต�่ ำ กว่ า ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ด้ า นการประมง ชี ว วิ ท ยาทางทะเล
วิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในทะเล หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ที่เป็นประโยชน์ไม่น้อยกว่าหกเดือน
(๒) เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม
(๓) สามารถปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมง
(๔) มีทักษะพื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์
(๕) จะต้องไม่ใช่บคุ คลทีม่ หี น้าทีอ่ นื่ ใดในเรือประมง ยกเว้นเป็นผูส้ งั เกตการณ์ ทัง้ นี้ ขัน้ ตอนการประกาศ
รับสมัคร และการประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามประกาศและเงือ่ นไขของกองวิจยั และพัฒนา
ประมงทะเล กรมประมง
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมและหลักเกณฑ์การประเมิน
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมินแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ และการรายงานของผู้ตรวจสอบประเมินต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ให้แสดงบัตรประจ�ำตัวผู้ตรวจสอบประเมินต่อผู้ควบคุมเรือพร้อมจัดเตรียม
เอกสารการตรวจประเมิน

กองวิจัยเเละพัฒนาประมงทะเล กรมประมง |
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เล่ ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามที่กรมประมงก�ำหนด
(๓) สรุปผลการตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
(๔) รายงานผลตาม (๒) และ (๓) พร้อมภาพถ่ายให้เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลโดยเร็ว
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันท�ำการ นับแต่วันตรวจประเมินแล้วเสร็จ
ข้อ ๖ ในกรณีทผี่ ตู้ รวจสอบประเมินไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดหรือปรากฏในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติ
การเป็นผูต้ รวจประเมิน หรือเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยในการตรวจประเมินเกินอัตราทีก่ รมประมงก�ำหนด ให้กองวิจยั และพัฒนา
ประมงทะเลรายงานต่อผู้มีอำ� นาจลงนามพิจารณาเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเมิน
ข้อ ๗ ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ที่กรมประมงออกให้ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้บุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถน�ำมาใช้ในการ
ขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบประเมินตามประกาศนี้ได้
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง
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เล่ ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๓ ง

๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศกรมประมง

เรื่อง ก�ำหนดอัตราค่าป่วยการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็น
ในการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน�้ำไทย
พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อประโยชน์ในการออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๙๘
วรรคสี่ แห่งพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมงจึงออกประกาศก�ำหนดค่าใช้จ่ายในการรับรอง
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน�้ำไทย ดังต่อไปนี้
		
ข้อ ๑ ก�ำหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นต้องจ่ายในการตรวจสอบประเมินรับรอง
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน�้ำไทย ดังต่อไปนี้
		
(๑) ค่าป่วยการ
			
(ก) กรณีเดินทางไปตรวจสอบประเมินนอกราชอาณาจักรไทย วันละ ๔,๐๐๐ บาท
			
(ข) กรณีเดินทางไปตรวจสอบประเมินในราชอาณาจักรไทย วันละ ๕๐๐ บาท
			
(ค) กรณี ผู ้ ต รวจสอบประเมิ น เป็ น บุ ค คลซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านอยู ่ ใ นเรื อ ประมงล� ำ นั้ น อยู ่ แ ล้ ว
			
ครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท
		
(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็น
			
(ก) ค่าเช่าที่พัก
				
๑) นอกราชอาณาจักรไทย เท่าที่จ่ายจริง
				
๒) ในราชอาณาจักรไทย เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ ๑,๔๕๐ บาท
			
(ข) ค่าประกันภัย เท่าที่จ่ายจริง
			
(ค) ค่าเดินทาง เท่าที่จ่ายจริง
		
ข้อ ๒ ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นตามข้อ ๑ มิให้ใช้บังคับกับการตรวจสอบประเมิน
เพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ฉบับชั่วคราว (สร. ๓ ฉบับชั่วคราว)
		
ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะให้ด�ำเนินการตรวจสอบประเมินรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย
ในเรือประมงมิได้จัดหายานพาหนะให้ผู้ตรวจประเมิน ให้ก�ำหนดอัตราค่ายานพาหนะให้แก่ผู้ตรวจสอบประเมินในการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท�ำการโดยปกติในต่างประเทศ และในราชอาณาจักรเท่าที่จ่ายจริง
		
ข้อ ๔ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
					
					
					

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง
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11
ลําที่…………./ป……………….
แบบคําขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง

แบบ สร.1

เขียนที่…………………………………………….
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ.………….……..
ขาพเจา……….........................................................อายุ..............ป สัญชาติ…………..………………
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที.่ ...................หมูที่..............ตําบล...................................อําเภอ.......................................
จังหวัด………………..…………………..……โทร…………………….……………………………ขอยื่นแบบคําขอในฐานะสวนตัว
หรือนิติบุคคลชื่อ..............................................................ซึ่งมีสํานักงานอยู (อาคาร)………………………………………
เลขที่..............หมูที่..............ตําบล..........................อําเภอ.........................................จังหวัด................................
ในฐานะเจาของเรือ/ผูรับมอบอํานาจ เรือประมง............................................เลขทะเบียนเรือ.............................
ขอยื่นคํารองตอ (ชื่อหนวยงาน)………………………………….………………………………….………………………………………..
เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงพรอมนี้ไดยื่นเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ
ดังตอไปนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ ในกรณีเปนบุคคลธรรมดา
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือหางหุนสวน ซึ่งมีอายุไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่
ออกหนังสือรับรอง บัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของ
หุนสวนผูจัดการ หรือผูแทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น แลวแตกรณี ในกรณีเปนนิติบุคคล
3. ใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใชเรือ
4. ใบอนุ ญ าตทํา การประมงพาณิช ย หรือใบอนุญ าตทําการประมงนอกนานน้ําไทย หรือ
ใบอนุญาตที่เคยไดรับกอนหนานี้
5. กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นมายื่นคําขอ หรือดําเนินการแทน ใหแนบเอกสารหลักฐานตอไปนี้ดวย
5.1 หนังสือมอบอํานาจ
5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
6. หนังสือรับรองฉบับเดิมในกรณีที่เรือเคยผานการตรวจรับรองมาแลว
ขาพเจา.....................................................หรือนิติบุคคลชื่อ.......................................................
ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวกับการนี้ และเงื่อนไขตามที่กําหนดไวใน
หนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงอยางถูกตองครบถวนทุกประการ

หมายเหตุ

20

ขีดฆาขอความที่ไมถูกตอง

(ลายมือ).................................................................ผูยื่นคําขอ
(...........................................................)
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กรมประมง (Department of Fisheries)
หนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง (Certificate of Sanitary Fishing Vessel)

หนังสือรับรองเลขที่ ..................

แบบ สร.3

(..................................................................)
ตําแหนง...................................................................
มีผลตั้งแตวันที่ .............................................................
วันที่หมดอายุ ...............................................................

เพื่อแสดงวาเปนเรือประมงที่ผานมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง
(This is to certify that fishing boat mentioned above is maintained under standard on sanitary fishing vessel)

หนังสือรับรองฉบับนี้ใหแกเรือ
ชือ่ .....................................................................
ทะเบียนเรือเลขที่..............................................
ชือ่ เจาของเรือ ..............................................................................ที่อยูเ จาของเรือ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Certification number……………...…...

12

แบบ สร.๒

แบบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
รายการตรวจประเมิน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ข้อบกพร่อง
ที่พบ

๑ ด้านโครงสร้างของเรือประมง
๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสม
เพียงพอ
๑.๒ มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด
เพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความสะอาด
๑.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำออกแบบอย่างเหมาะสม
ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็น
เครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน
๑.๔ มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมส�ำหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก
การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น�้ำ กับทั้งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือภาชนะ
ที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น�้ำ เพื่อมิให้สัตว์น�้ำถูกเก็บอย่างทับถมกันหนาแน่น
๑.๕ พื้นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ท�ำจากวัสดุ
ผิวเรียบที่สามารถท�ำความสะอาดได้ง่าย กรณีทาสีต้องดูแลไม่ให้สีหลุดล่อน
สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ
๑.๖ พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ต้องท�ำความสะอาดทุกครั้ง
หลังการใช้งานด้วยน�้ำสะอาด และมีการควบคุม ป้องกัน ก�ำจัดหนู
แมลงสาบ และสัตว์อื่นๆ
๑.๗ จัดพื้นที่บริเวณเฉพาะส�ำหรับเก็บขยะ เศษอาหารและ เศษสัตว์น�้ำ
ที่เหลือให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
๒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง
๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�ำความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บ
อย่างเหมาะสม สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิว
ที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้ำ
๒.๒ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น�้ำต้องท�ำจากวัสดุ
ที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก ท�ำความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน�้ำ และไม่เป็นสนิม
๒.๓ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสม
กับการใช้งานและสะดวกในการรักษาความสะอาด
๒.๔ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้าง ท�ำความสะอาด
ทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน�้ำสะอาด
๒.๕ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้ำมีสภาพแข็งแรง น�้ำหนักเบา และสามารถ
รับน�้ำหนักได้ในกรณีที่ต้องวางภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ภาชนะ
กดทับสัตว์น�้ำ
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รายการตรวจประเมิน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ข้อบกพร่อง
ที่พบ

๒.๖ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้ำควรมีรูหรือช่องระบายน�้ำได้ดี เช่น
ภาชนะพลาสติก
๓ ด้านบุคลากรประจ�ำเรือ
๓.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
๓.๒ ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง
๓.๓ ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งใน
ระหว่างการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังการใช้สุขา
๓.๔ เสื้อผ้าที่ใส่ท�ำงานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓.๕ ไม่รบั ประทานอาหารหรือสูบบุหรีข่ ณะปฏิบตั งิ านไม่ไอหรือจามใส่สตั ว์นำ�้
๔ ด้านน�้ำจืดที่ใช้ในเรือและน�้ำแข็งส�ำหรับเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
๔.๑ น�้ำจืด และน�้ำแข็งที่ใช้ส�ำหรับเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องท�ำจากน�้ำที่สะอาด
และเพียงพอกับการใช้งาน
๔.๒ สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งต้องอยู่ในสภาพดี
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ท�ำด้วยวัสดุปลอดสนิมและท�ำความสะอาดได้ง่าย
๔.๓ มีการล�ำเลียง ขนถ่ายน�้ำจืดและน�้ำแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ
๔.๔ ภาชนะที่บรรจุน�้ำจืดและน�้ำแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด
๕ ด้านการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
๕.๑ น�้ำยาท�ำความสะอาด น�้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยก
ในสถานที่ที่เป็นสัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อน
ในสัตว์น�้ำได้
๕.๒ เก็บ บรรจุสัตว์น�้ำในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่ซ้อนทับ
จนท�ำให้สัตว์น�้ำเสียหาย
๕.๓ เก็บรักษาสัตว์น�้ำหลังจากการจับด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด
หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็ง ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น�้ำให้ได้
ความเย็นอย่างสม�่ำเสมอ
๕.๔ เก็บรักษาสัตว์น�้ำอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของ สัตว์น�้ำ
ให้ใกล้เคียง ๐ องศาเซลเซียส ส�ำหรับสัตว์น�้ำสด และใกล้เคียง
-๑๘ องศาเซลเซียส ส�ำหรับสัตว์น�้ำแช่เยือกแข็ง
๕.๕ วางหรือเก็บรักษาสัตว์นำ�้ ในทีเ่ หมาะสม หากเป็นการแช่เย็น หรือแช่แข็ง
ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนจากแสงแดด หรือความร้อนอื่นๆ
๕.๖ มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น�้ำ
พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
กองวิจัยเเละพัฒนาประมงทะเล กรมประมง |
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ผ่าน

ไม่ผ่าน

ข้อบกพร่อง
ที่พบ

๕.๗ ขนถ่ายสัตว์น�้ำอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้ำ
๖ กรณีเรือประมงมีเครื่องท�ำความเย็น
๖.๑ ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า
-๑๘ องศาเซลเซียส และติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ
อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
๖.๒ กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของ สัตว์น�้ำได้
อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้ำไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
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แบบสรุปผลตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง
สถานที่……………………………………………………….
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ.………….……..
หนวยงาน : ................................................................เลข สร.1 : (ลําที่…/ป…)…….......................................
ชื่อเรือ : ....................................................................เลขทะเบียนเรือ : ........................................................
ขนาดของเรือ : ..............................................ตันกรอส ขนาดความยาวเรือ : .......................................เมตร
เครื่องหมายประจําเรือ : ...........................................เลขที่ใบอนุญาตทําการประมง : ..................................
ชนิดเครื่องมือทําการประมง : .......................................................................................................................
ชื่อเจาของเรือ : ........................................................ที่อยู : ...........................................................................
........................................................................................................................................................................
โทร : ..............................................................................................................................................................
ชื่อผูใหขอมูล : ........................................................ตําแหนง : ......................................................................
ที่อยู : ..............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..โทร : .........................................................
เวลาที่เริ่มตรวจ : ...................................................... เวลาที่ตรวจเสร็จ : ......................................................
หมายเลขใบแจงปรับปรุงที่ : ..........................................................................................................................
ผลการตรวจประเมินพบวา มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง
ผานเกณฑมาตรฐานของกรมประมง
ผานเกณฑมาตรฐานของกรมประมง โดยมีขอบกพรองที่ตองปรับปรุงแกไขตามรายงานที่แนบมาพรอม
เอกสารนี้
ไม ผ า นเกณฑ ม าตรฐานของกรมประมง โดยไม ผ า น………....ข อ หลั ก และไม ผ า น……...…ข อ ย อ ย
ตามรายงานที่แนบมาพรอมเอกสารนี้
ลายมือชื่อผูตรวจสอบประเมิน : ......................................... ลายมือชื่อผูใหขอมูล :.............................................
(…………………………...………….)

(…………………………...………….)
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หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรอง
กรณีเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงนอกน่านน�้ำ

รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด ๒๙ ข้อ โดยต้องผ่าน ๕ ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
๑. ข้อที่ ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
๒. ข้อที่ ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�ำความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสมสามารถป้องกัน
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้ำ
๓. ข้อที่ ๓.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรค
ทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
๔. ข้อที่ ๔.๑ น�้ำจืด และน�้ำแข็งที่ใช้ส�ำหรับเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ต้องท�ำจากน�้ำสะอาด และเพียงพอกับการใช้งาน
๕. ข้อที่ ๕.๑ น�้ำยาท�ำความสะอาด น�้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้ำได้
ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย ๑๓ ข้อ จาก ๒๔ ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย ๑๘ ข้อ จึงจะได้หนังสือ
รับรองฯ (สร.๓)

กรณีเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงนอกน่านน�้ำที่มีเครื่องท�ำความเย็น

รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด ๓๑ ข้อ โดยต้องผ่าน ๕ ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
๑. ข้อที่ ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
๒. ข้อที่ ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�ำความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสมสามารถป้องกัน
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้ำ
๓. ข้อที่ ๓.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรค
ทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
๔. ข้อที่ ๕.๑ น�้ำยาท�ำความสะอาด น�้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้ำได้
๕. ข้อที่ ๖.๑ ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียสและติดตั้ง
เทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย ๑๔ ข้อ จาก ๒๖ ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย ๑๙ ข้อ จึงจะได้หนังสือ
รับรองฯ (สร.๓)
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กรณีเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงนอกน่านน�้ำที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตท�ำการประมง
หรือมีใบอนุญาตแต่ไม่สามารถออกท�ำการประมงได้

กรณีเรือประมงพาณิชย์ รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด ๑๖ ข้อ โดยต้องผ่าน ๓ ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
๑. ข้อที่ ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
๒. ข้อที่ ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�ำความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสมสามารถป้องกัน
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้ำ
๓. ข้อที่ ๕.๑ น�้ำยาท�ำความสะอาด น�้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้ำได้
ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย ๗ ข้อ จาก ๑๓ ข้อ ที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย ๑๐ ข้อ จึงจะได้หนังสือ
รับรองฯ (สร.๓)

กรณีเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงนอกน่านน�้ำที่มีเครื่องท�ำความเย็นยังไม่ได้รับใบอนุญาต
ท�ำการประมงหรือมีใบอนุญาตแต่ไม่สามารถออกท�ำการประมงได้

รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด ๑๗ ข้อ โดยต้องผ่าน ๔ ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
๑. ข้อที่ ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
๒. ข้อที่ ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�ำความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสมสามารถป้องกัน
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้ำ
๓. ข้อที่ ๕.๑ น�้ำยาท�ำความสะอาด น�้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้ำได้
๔. ข้อที่ ๖.๑ ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียสและติดตั้ง
เทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย ๗ ข้อ จาก ๑๓ ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย ๑๑ ข้อ จึงจะได้หนังสือ
รับรองฯ (สร.๓)
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19
หนังสือแจงนัดตรวจเรือประมง

ที่ กษ……………/…..

หนวยงาน.............................................
ที่อยู......................................................
......................................................
วันที่.................................................

เรื่อง แจงนัดตรวจเรือประมงเพื่อรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง
เรียน (ผูย ื่นคําขอหนังสือฯ)....................................................................
อางถึง คําขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง ลําที่…………./ป……………….
ลงวันที่........................................
ตามคําขอที่อางถึง ทานไดยื่นแบบคําขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง
โดยใชเรือ ชื่อ......................................................................เลขทะเบียนเรือไทย............................................
ขนาด.............................ตันกรอส พรอมเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอหนังสือรับรองมาตรฐานดาน
สุขอนามัยในเรือประมง ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ........................................................
ในการนี้ พนักงานเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอหนังสือฯ ไดตกลงรวมกันโดยนัดตรวจประเมิน
เรือประมงดังกลาว ในวั นที่. .................เดื อน.........................................พ.ศ. ..................ณ บริเวณ
..................................................................................จึงใหทานนําเรือประมงเขาเทียบทา เพื่อใหพนักงาน
เจาหนาที่ทําการตรวจประเมินฯ ตามวันดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ชือ่ หนวยงาน...................................
โทร.....................................................
โทรสาร...............................................
E-mail................................................
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20
แบบรายงานใหแกไขปรับปรุงขอบกพรองในการตรวจประเมิน
หนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
ตรวจประเมินครั้งที่………………………………….……..ตรวจติดตามครั้งที่……………………………………….……………….
ชื่อเรือ :........................................................... หมายเลขหนังสือรับรอง (สร.3) :...........................................
วันที่สุมตรวจ :................................................. แจงปรับปรุงครั้งที่ :..................................................................
ขอบกพรองที่ตรวจพบ

การดําเนินการแกไขปรับปรุง

กําหนดการเสร็จสิ้น

ผูตรวจสอบ:
ผูยื่นคําขอ:
(...........................................)
(...........................................)
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21
หนังสือแจงผลการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง

ที่ กษ

หนวยงาน........................................

ที่อยู.่ ................................................

วันที่..............................................
เรื่อง แจงผลการตรวจมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง
เรียน เจาของเรือประมง........................................................(ชื่อเรือ)................................................................
สิ่งที่สงมาดวย รายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง จํานวน 1 ชุด
ตามที่เจาหนาที่ (ชื่อหนวยงาน)............................................................................ไดดําเนินการ
ตรวจประเมินสุขอนามัยในเรือประมง ชื่อ......................................................เลขทะเบียนเรือ.............................
ขนาด........................ตันกรอส เมื่อวันที่.................................นั้น
ผลการตรวจพบวา (……….) ผาน (……….) ไมผาน การประเมินเนื่องจาก
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
หากทานไมเห็นดวยกับผลการประเมินนี้ และมีความประสงคจะอุทธรณผลการประเมิน ใหยื่นอุทธรณ
ตออธิบดีกรมประมงประมงภายใน 15 วัน นับตั้งแตไดรับหนังสือฉบับนี้ ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ชือ่ หนวยงาน.............................
โทร..............................................
โทรสาร........................................
E-mail.........................................
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เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ติดไว้ที่เรือประมง

ขนาด สูง ๔ นิ้ว x ยาว ๕ นิ้ว
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แบบบัตรประจ�ำตัวผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
(เฉพาะบุ
คคลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเมิน)
ตัวผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
แบบบัตรประจ้าตัวผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
(เฉพาะบุ
ด้ขึ้นทะเบี
ยนเป็
้ตรวจสอบประเมินนฯ)
(เฉพาะบุ
คคลทีค่ไคลที
ด้ขึ้น่ไทะเบี
ยนเป็
นผูน้ตผูรวจสอบประเมิ

ด้านหน้า
บัตรประจ้าตัวผูต้ รวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
กรมประมง ประเทศไทย

Sanitary Fishing Vessel Auditor ID Card, Department of Fisheries, Thailand
หมายเลขบัตรประจ้าตัวผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
Sanitary Fishing Vessel Auditor Number

……………………………………………………………………………………………………...

เลขบัตรประจ้าตัวประชาชน………………………………..….......................................…
Thai National Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล...............................................................................
Name……………..……………. Last name……….……………………….....
หมู่โลหิต/Blood type………………
…………………………
วันที่ออกบัตร
…………………………
Date of Issue

…………………………
วันบัตรหมดอายุ
…………………………
Date of Expiry

………………………………………….
อธิบดีกรมประมง
Director General, Department of Fisheries

รู ปถ่ายขนาด
2.0 ซม.x 2.3
ซม.
Photo
2.0 cm x 2.3

5.5 ซม.

ลายมือชื่อ/Signature

8.5 ซม.

ด้านหลัง
บัตรประจำตัวผู้ตรวจสอบประเมินมำตรฐำนด้ำนสุ ขอนำมัยในเรือประมง

5.5 ซม.
กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8.5 ซม.
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การออกเลขที่หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (เลขที่ แบบ สร.๓)
ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด ๑๐ หลัก
AA
BB
CC
DDDD
โดยแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ (ปีปฏิทิน รหัสจังหวัด รหัสหน่วยงาน เลขล�ำดับหนังสือรับรอง)
โดยที่ AA (๒ หลัก) หมายถึง ปีปฏิทิน (ที่ออกหนังสือรับรอง)
		
BB (๒ หลัก) หมายถึง รหัสจังหวัดที่เรือประมงขึ้นท่า
		
CC (๒ หลัก) หมายถึง รหัสหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองฯ
		
DDDD (๔ หลัก) หมายถึง เลขล�ำดับของหนังสือรับรองฯ ที่แต่ละหน่วยงานก�ำหนดต่อเนื่อง
				
ตามล�ำดับ เริ่มตั้งแต่ ๐๐๐๑-๙๙๙๙

การก�ำหนด รหัสจังหวัด อ้างอิงตามกระทรวงมหาดไทย
รหัสจังหวัด

ชื่อจังหวัด

รหัสจังหวัด

ชื่อจังหวัด

๑๐

กรุงเทพมหานคร

๗๕

สมุทรสงคราม

๑๑

สมุทรปราการ

๗๖

เพชรบุรี

๒๐

ชลบุรี

๗๗

ประจวบคีรีขันธ์

๒๑

ระยอง

๘๐

นครศรีธรรมราช

๒๒

จันทบุรี

๘๑

กระบี่

๒๓

ตราด

๘๒

พังงา

๒๔

ฉะเชิงเทรา

๘๓

ภูเก็ต

๗๔

สมุทรสาคร

๘๔

สุราษฎร์ธานี

รหัสจังหวัด

ชื่อจังหวัด

๘๕

ระนอง

๘๖

ชุมพร

๙๐

สงขลา

๙๑

สตูล

๙๒

ตรัง

๙๔

ปัตตานี

๙๖

นราธิวาส
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การก�ำหนด รหัสหน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

๐๑

กพท. (กลุ่มตรวจสอบฯ)

๑๒

สนง.ปจ.ระยอง

๐๒

ศพม.ระยอง

๑๓

สนง.ปจ.จันทบุรี

๐๓

สปม.ตราด

๑๔

สนง.ปจ.ตราด

๐๔

ศพม.สมุทรปราการ

๑๕

สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา

๐๕

ศพม.ชุมพร

๑๖

สนง.ปจ.สมุทรสาคร

๐๖

ศพม.สงขลา

๑๗

สนง.ปจ.สมุทรสงคราม

๐๗

ศพม.ภูเก็ต

๑๘

สนง.ปจ.เพชรบุรี

๐๘

สปม.ระนอง

๑๙

สนง.ปจ.ประจวบคีรีขันธ์

๐๙

ศพม.สตูล

๒๐

สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช

๑๐

สนง.ปจ.ชลบุรี

๒๑

สนง.ปจ.กระบี่

๑๑

สนง.ปจ.สมุทรปราการ

๒๒

สนง.ปจ.พังงา

34

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�้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
ข้อสังเกต ผ่าน
		 - ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำอยู่ในสภาพดี สะอาด ใช้วัสดุที่แข็งแรง ไม่ผุกร่อน
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - ผนังห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำผุกร่อน ช�ำรุด มีสนิม ผนังห้องด้านบนสกปรก
		 - ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำมีขนาดไม่เพียงพอ เช่น มีสัตว์น�้ำกองอยู่นอกห้องเก็บ
		 - พบเศษซากสัตว์น�้ำทิ้งค้างในห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ

ผ่าน: ไม่มีเศษผนังหลุดร่อนปะปนในน�้ำแข็ง

ไม่ผ่าน: มีเศษผนังหลุดปะปนในน�้ำแข็ง

๑.๒ มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความสะอาด
ข้อสังเกต ผ่าน
		 - บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีมุมอับ ไม่วางสิ่งของท�ำให้ยากต่อการท�ำความสะอาด
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีมุมอับ ยากต่อการท�ำความสะอาด และมีความสกปรก

ผ่าน: มีซอกมุมน้อยท�ำความสะอาดง่าย

36

ไม่ผ่าน: ต่อเติมท�ำให้เกิดซอกมุม
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๑.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำออกแบบอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อน โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน
ข้อสังเกต ผ่าน
		 - โครงสร้างเรือ การออกแบบมีความเหมาะสม แบ่งสัดส่วนชัดเจน
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - พื้นที่ปฏิบัติงานมีคราบน�้ำมันปนเปื้อนจากเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรช่วยท�ำการประมง
		 เช่น เครื่องกว้าน รอกฯ ที่พักลูกเรือไม่สะอาดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ

ผ่าน: ที่พักลูกเรือแบ่งพื้นที่ชัดเจน

ไม่ผ่าน: มีคราบน�้ำมันไหลออกจากเครื่องจักร

๑.๔ มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมส�ำหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
กับทั้งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น�้ำ เพื่อมิให้สัตว์น�้ำถูกเก็บอย่างทับถมกันหนาแน่น
ข้อสังเกต ผ่าน
		 - มีพื้นที่รับวัตถุดิบ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น�้ำเพียงพอและเหมาะสม
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - สัตว์น�้ำและเครื่องมือวางปะปนกัน หรือทับซ้อนกัน ไม่เป็นระเบียบ
		 - การขนถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การเหยียบบนสัตว์น�้ำ

ผ่าน: มีพื้นที่เพียงพอต่อการรองรับสัตว์น�้ำ

ไม่ผ่าน: มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับสัตว์น�้ำ
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๑.๕ พื้นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำท�ำจากวัสดุผิวเรียบที่สามารถท�ำความสะอาดได้ง่าย
กรณีทาสีต้องดูแลไม่ให้สีหลุดล่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ
ข้อสังเกต ผ่าน
		 -พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำมีผิวเรียบ เกลี้ยง ไม่มีเสี้ยน
		 - กรณีทาสี สีไม่หลุดล่อน
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำไม่เรียบ เป็นร่อง ยาแนวหลุดล่อน ไม้ผุเปื่อย เป็นขุย
		 - หากเป็นพื้นผิวเหล็ก พบสนิมในเนื้อเหล็ก ตะปูหรือสมอขึ้นสนิม
		 - กรณีทาสี สีหลุดล่อน และปนเปื้อนลงในภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำ

ผ่าน: ไม่มีสีหลุดล่อน

ไม่ผ่าน: พื้นผิวช�ำรุด

๑.๖ พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ต้องท�ำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน�้ำสะอาด
และมีการควบคุม ป้องกัน แมลงและสัตว์อื่นๆ
ข้อสังเกต ผ่าน
		 - พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ สะอาด ท�ำความสะอาดด้วยน�้ำสะอาด (น�้ำประปา)
		 - ไม่พบแมลงสาบ แมลงอื่นๆ หรือสัตว์เลี้ยงบนเรือประมง
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ล้างด้วยน�้ำสกปรก
		 - พบสุนัข แมว อยู่บนเรือ และแมลงสาบ จิ้งจก หนู แมลง และสัตว์อื่นๆ ในเรือและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ

ผ่าน: มีการท�ำความสะอาดหลังใช้งาน
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ไม่ผ่าน: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในเรือประมง
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๑.๗ จัดพื้นที่บริเวณเฉพาะส�ำหรับเก็บขยะ เศษอาหาร และเศษสัตว์น�้ำที่เหลือให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากบริเวณ
พื้นที่ปฏิบัติงาน
ข้อสังเกต ผ่าน
		 - จัดพื้นที่ทิ้งขยะให้เป็นสัดส่วน มีภาชนะเก็บขยะ
		 - ไม่พบเศษอาหาร เศษสัตว์น�้ำที่เหลือบนพื้นที่ปฏิบัติงาน
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - ไม่มีถุง/ถังใส่ขยะที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติก ขวดแก้ว
		 - พบขยะ เช่น ก้นบุหรี่ ถุงพลาสติก กระป๋องและขวดเครื่องดื่มไม่อยู่ในที่จัดเก็บ
		 - พบเศษอาหาร เช่น เศษข้าว เศษขนม เศษผักไม่อยู่ในที่จัดเก็บ
		 - พบเศษสัตว์น�้ำที่เหลือบนพื้นที่ปฏิบัติงาน

ผ่าน: มีที่จัดเก็บขยะที่ชัดเจน

ไม่ผ่าน: มีเศษขยะในพื้นที่ปฏิบัติงาน

๒. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�ำความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสม สามารถป้องกันไม่ให้เกิด
การปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้ำ
ข้อสังเกต ผ่าน
- วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีที่เก็บอย่างเหมาะสม มีสถานที่เก็บแบ่งส่วนชัดเจน
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสัตว์น�้ำใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการอื่น เช่น น�ำตะกร้าใส่สัตว์น�้ำมาใส่ผักไว้รับประทาน
- เก็บอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับสถานที่ เช่น รองเท้าบู๊ทเก็บในภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำ

ผ่าน: จัดเก็บในที่เหมาะสม

ไม่ผ่าน: ไม่จัดเก็บในที่เหมาะสม
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๒.๒ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น�้ำต้องท�ำจากวัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก
ท�ำความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน�้ำ และไม่เป็นสนิม
ข้อสังเกต ผ่าน
- อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น�้ำอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ช�ำรุด ไม่มีรอยแตกหักและไม่มีสนิม
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
- เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับสัตว์น�้ำช�ำรุด มีรอยแตกหัก เป็นสนิม เช่น กระบะ ตะกร้า ลังโฟม ถังน�้ำ
ถังพลาสติก เครื่องโม่น�้ำแข็งในเรือ พลั่วเหล็ก เป็นต้น

ผ่าน: วัสดุไม่ดูดซับน�้ำท�ำความสะอาดง่าย

ไม่ผ่าน: วัสดุเป็นสนิม

๒.๓ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและสะดวกในการรักษา
ความสะอาด
ข้อสังเกต ผ่าน
- ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- ท�ำความสะอาดได้ง่าย
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือผิดประเภท เช่น ใช้พลั่วตักน�้ำแข็งไปตักปลา

ผ่าน: มีการรักษาความสะอาด
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ผ่าน: มีการรักษาความสะอาด
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๒.๔ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้างท�ำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน�้ำสะอาด
(น�้ำประปา)
ข้อสังเกต ผ่าน
- อุปกรณ์และเครื่องมือสะอาดพร้อมใช้งาน
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
- ใช้น�้ำไม่สะอาดล้างท�ำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ
- พบเศษสัตว์น�้ำในกองอวนหลังท�ำความสะอาดเรือ
- อุปกรณ์ไม่ได้ล้างท�ำความสะอาดมีการหมักหมมของคราบสกปรก

ผ่าน: มีการล้างท�ำความสะอาดหลังใช้งาน

ไม่ผ่าน: ภาชนะมีความสกปรก

๒.๕ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้ำมีสภาพแข็งแรง น�้ำหนักเบา และสามารถรับน�้ำหนักได้ในกรณีที่ต้องวางภาชนะซ้อนกัน
เพื่อป้องกันไม่ให้ภาชนะกดทับสัตว์น�้ำ
ข้อสังเกต ผ่าน
		 - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำแข็งแรง และไม่วางภาชนะให้กดทับสัตว์น�้ำ
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำไม่แข็งแรง พลาสติกเปราะ แตกหัก อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะกับการใช้งานและ
		 วางภาชนะกดทับให้สัตว์น�้ำได้รับความเสียหาย

ผ่าน: วัสดุแข็งแรงไม่มีการแตกหัก ช�ำรุด

ไม่ผ่าน: วัสดุมีการแตกหัก ช�ำรุด
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๒.๖ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้ำควรมีรูหรือช่องระบายน�้ำได้ดีเช่น ภาชนะพลาสติก
ข้อสังเกต ผ่าน
		 - ในกรณีดองแห้งภาชนะต้องระบายน�้ำได้ดี
		 - ในกรณีดองเปียก ภาชนะต้องไม่ช�ำรุด โดยสามารถใช้ภาชนะที่ไม่มีรูได้ เช่น ถังเขียว ๘๐ ลิตร
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - ในกรณีดองแห้งภาชนะไม่มีรูระบายน�้ำ
		 - ในกรณีดองเปียก ภาชนะที่มีสัตว์น�้ำอยู่ช�ำรุด

ผ่าน: ภาชนะมีรูระบายน�้ำ กรณีดองแห้ง

ผ่าน: ภาชนะไม่มีการช�ำรุด กรณีดองเปียก

๓. ด้านบุคลากรประจ�ำเรือ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
๓.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร
และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
ข้อสังเกต ผ่าน
		 - ไม่มีบุคลากรประจ�ำเรือมีสุขภาพไม่แข็งแรง
		 - มีใบตรวจสุขภาพของกระทรวงแรงงาน
		 - ใบรับรองแพทย์ (คนไทย) มีอายุไม่เกิน ๑ ปี
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - ไม่มีใบตรวจสุขภาพของกระทรวงแรงงานส�ำหรับคนต่างชาติ
		 - ไม่มีใบรับรองแพทย์ (คนไทย)
		 - มีแผลเปิดแผลติดเชื้อ
		 - มีอาการไอ จาม มีน�้ำมูก ตาแฉะ หนอง ฝี หรือแสดงอาการที่บ่งบอกการเป็นโรค

ไม่ผ่าน: พบแผลติดเชื้อที่สังเกตได้ชัดเจน
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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�ำงานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ข้อสังเกต ผ่าน
		 - ใส่เสื้อผ้าสะอาด และสวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น�้ำโดยตรง
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
- ไม่ใส่เสื้อ กางเกง หรือไม่สวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น�้ำโดยตรง

ผ่าน: เสื้อผ้าที่ใส่ท�ำงานเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ไม่ผ่าน: ไม่ใส่ถุงมือและรองเท้าขณะปฏิบัติงาน
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๓.๕ ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น�้ำขณะปฏิบัติงาน
ข้อสังเกต ผ่าน
		 - ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น�้ำ
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - พบว่ามีบุคลากรทานอาหาร กินหมาก ถ่มน�้ำลาย หรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน

ไม่ผ่าน: กินอาหารและสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน

ไม่ผ่าน: สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน

๔. ด้านน�้ำจืดที่ใช้ในเรือ และน�้ำแข็งส�ำหรับเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
๔.๑ น�้ำจืด และน�้ำแข็งที่ใช้ส�ำหรับเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องท�ำจากน�้ำที่สะอาด และเพียงพอกับการใช้งาน
ข้อสังเกต ผ่าน
		 - ใช้น�้ำแข็งที่ได้มาตรฐาน GMP หรือ อย. และน�้ำแข็ง น�้ำอุปโภคบริโภค มีปริมาณเพียงพอ
		 - ใช้น�้ำอุปโภคบริโภค ที่สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - น�้ำแข็งไม่มีใบรับรองมาตรฐาน GMP หรือ อย.
		 - น�้ำแข็งขุ่น มีตะกอน มีคราบสกปรก
		 - น�้ำอุปโภคบริโภค ไม่สะอาด มีสี มีกลิ่น
		 - น�้ำแข็ง น�้ำอุปโภคบริโภค มีปริมาณไม่เพียงพอ

ผ่าน: น�้ำแข็งที่ใช้มีความสะอาด

44

ไม่ผ่าน: น�้ำแข็งที่ใช้ไม่สะอาด
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๔.๒ สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ท�ำด้วยวัสดุ
ปลอดสนิมและท�ำความสะอาดได้ง่าย
ข้อสังเกต ผ่าน
		 - สถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีสนิม
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - สถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งมีคราบสกปรกเป็นสนิม

ผ่าน: ภาชนะท�ำจากวัสดุปลอดสนิม

ไม่ผ่าน: น�้ำแข็งมีการปนเปื้อน

๔.๓ มีการล�ำเลียง ขนถ่ายน�้ำจืดและน�้ำแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ น�้ำแข็งลงเรือ
ข้อสังเกต ผ่าน
		 - เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่ายและรางขนส่งน�้ำแข็งและน�้ำจืด ไม่เป็นสนิม
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่ายและรางขนส่งน�้ำแข็งและน�้ำจืด เป็นสนิม
		 - น�้ำแข็งวางกองอยู่บนพื้นก่อนลงเรือ

ผ่าน: มีการล�ำเลียงอย่างถูกสุขลักษณะ

ไม่ผ่าน: มีการล�ำเลียงไม่ถูกสุขลักษณะ
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๔.๔ ภาชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด
ข้อสังเกต ผ่าน
		 - มีฝาปิดมิดชิด
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - ไม่มีฝาปิด หรือฝาปิดช�ำรุด

ผ่าน: ภาชนะที่บรรจุมีฝาปิดมิดชิด

ไม่ผ่าน: ภาชนะที่บรรจุไม่มีฝาปิด

๕. ด้านการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
๕.๑ น�้ำยาท�ำความสะอาด น�้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะ และ
ควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนในสัตว์น�้ำได้
ข้อสังเกต ผ่าน
- มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น�้ำยาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วน ไม่มีโอกาสปนเปื้อน
กับสัตว์น�้ำ
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
- ไม่มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น�้ำยาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วน มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้ำ

ผ่าน: จัดเก็บเป็นสัดส่วน
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ไม่ผ่าน: ยาฆ่าแมลงเก็บไว้กับเครื่องปรุงอาหาร
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๕.๒ เก็บ บรรจุสัตว์น�้ำในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่ซ้อนทับจนท�ำให้สัตว์น�้ำเสียหาย
ข้อสังเกต ผ่าน
- ภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำแต่ละอันมีขอบรองรับไม่ให้สัตว์น�้ำกดทับกัน
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
- ภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำไม่แข็งแรง ในขณะขนถ่ายพบว่าใช้ภาชนะที่แตกหัก อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะกับ
การใช้งาน ท�ำให้สัตว์น�้ำเป็นรอย มีต�ำหนิ

ผ่าน: ไม่วางภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำซ้อนทับสัตว์น�้ำ

ไม่ผ่าน: มีการซ้อนทับสัตว์น�้ำ

๕.๓ เก็บรักษาสัตว์น�้ำหลังจากการจับด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็ง
ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น�้ำให้ได้ความเย็นที่เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
ข้อสังเกต ผ่าน
- มีน�้ำแข็งเพียงพอในห้องเก็บสัตว์น�้ำ ภาชนะ ถัง หรือกระบะที่มีสัตว์น�้ำ
- สัตว์น�้ำมีความสด
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
- มีน�้ำแข็งไม่เพียงพอในห้องเก็บสัตว์น�้ำ ภาชนะ ถัง หรือกระบะที่มีสัตว์น�้ำ
- สัตว์น�้ำไม่สด

ผ่าน: น�้ำแข็งเพียงพอต่อการรักษาสภาพสัตว์น�้ำ

ไม่ผ่าน: น�้ำแข็งไม่เพียงพอต่อรักษาสภาพสัตว์น�้ำ
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๕.๔ เก็บรักษาสัตว์น�้ำอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของสัตว์น�้ำให้ใกล้เคียง ๐ องศาเซลเซียส
ส�ำหรับสัตว์น�้ำสด และใกล้เคียง -๑๘ องศาเซลเซียส ส�ำหรับสัตว์น�้ำแช่เยือกแข็ง
ข้อสังเกต ผ่าน
- มีน�้ำแข็งเพียงพอต่อการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
- ในเรือแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิของสัตว์น�้ำใกล้เคียง -๑๘ องศาเซลเซียส
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
- มีน�้ำแข็งไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
- ในเรือแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิของสัตว์น�้ำสูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส

ผ่าน: ใกล้เคียง ๐ องศาเซลเซียส

ไม่ผ่าน: ไม่ใกล้เคียง ๐ องศาเซลเซียส

๕.๕ วางหรือเก็บรักษาสัตว์น�้ำในที่เหมาะสม หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็งต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อน
จากแสงแดด หรือความร้อนอื่น ๆ
ข้อสังเกต ผ่าน
- เก็บสัตว์น�้ำในภาชนะที่รองรับอย่างเหมาะสม เช่น กระบะ ถัง ห้องเก็บสัตว์น�้ำในเรือ
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
- เก็บสัตว์น�้ำในที่ไม่เหมาะสม วางภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำบนดาดฟ้าเรือ มีน�้ำแข็งน้อย ความเย็นไม่เพียงพอ

ผ่าน: สัตว์น�้ำไม่ถูกความร้อนจากแสงแดด
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ไม่ผ่าน: สัตว์น�้ำมีการถูกความร้อนจากแสงแดด
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๕.๖ มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น�้ำ พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
ข้อสังเกต ผ่าน
- มีสมุดบันทึกการท�ำประมง (fishing logbook) และบันทึกข้อมูลการท�ำประมง
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
- ไม่มีสมุดบันทึกการท�ำประมง (fishing logbook) หรือไม่บันทึกข้อมูลการท�ำประมง

ผ่าน
๕.๗ ขนถ่ายสัตว์น�้ำอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้ำ
ข้อสังเกต ผ่าน
- ขนถ่ายสัตว์น�้ำอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้ำ
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
- ใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้ำ เช่น ใช้วัสดุแหลมคม ตะขอสับที่ตัวสัตว์น�้ำ
- ขณะขนถ่ายมีสัตว์น�้ำตกหล่นบนพื้นเรือหรือแพปลา

ผ่าน: ขนถ่ายสัตว์น�้ำอย่างถูกสุขลักษณะ

ไม่ผ่าน: ขนถ่ายสัตว์น�้ำอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ
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๖. กรณีเรือประมงมีเครื่องท�ำความเย็น ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
๖.๑ ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียสและติดตั้ง
เทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
ข้อสังเกต ผ่าน
- ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ
- มีอุณหภูมิในห้องเก็บสัตว์น�้ำไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
- ไม่ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ
- มีอุณหภูมิในห้องเก็บสัตว์น�้ำสูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
๖.๒ กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของสัตว์น�้ำได้อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิ
ใจกลางสัตว์น�้ำไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
ข้อสังเกต ผ่าน
		 - ใช้เทอร์โมมิเตอร์ตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้ำ ไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - อุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้ำ สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส

50

| คู่มือผู้ตรวจสอบประเมิน เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

���� 2 ���������������� CS6.indd 50

8/8/2562 15:43:34

คณะผู้เรียบเรียงข้อมูล/จัดท�ำต้นฉบับ
นายสมชาย วิบุญพัันธ์
นางสาวทัศวรรณ ขาวสีจาน
นางสาวศรัณย์ธร ภูวนันเรืองขจร
นายสมพงษ์ ค�ำพล
นางสาวพิรุณ จันทร์เทวี
นายวรกานต์ เบ็ญจมินทร์

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเเละรับรองเเหล่งประมง
นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
กลุ่มตรวจสอบเเละรับรองเเหล่งประมง
กองวิจัยเเละพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
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