
มาตรฐานสุขลกัษณะสถานแปรรูปผลติภัณฑ์สัตว์น า้พืน้เมือง 
 

1.สถานทีต่ั้งและอาคารผลติ 
    1.1 ไม่อยูใ่กลแ้หล่งท่ีก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนในอาหารหรือแหล่งพกัขยะ 
    1.2 อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม แยกออกจากบริเวณท่ีอยูอ่าศยั เป็นสัดส่วน ง่ายต่อการท าความสะอาด 

สะดวกในการปฏิบติังาน  โดย 
 1.2.1 แยกบริเวณของดิบและสุก  ควรจะมีสายการผลิตไปทางเดียวเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนท่ีอาจจะ 
          เกิดข้ึนได ้
 1.2.2 พื้น ฝาผนงั และเพดานของอาคารและสถานท่ีผลิตก่อสร้างดว้ยวสัดุท่ีคงทน เรียบ ท าความ 
           สะอาดและซ่อมแซมใหอ้ยุใ่นสภาพท่ีดีตลอดเวลา 
 1.2.3 มีการระบายอากาศท่ีดี ไม่อบัซ้ืน 
 1.2.4 พื้นท่ีปฏิบติังานมีบริเวณเพียงพอและมีแสงสวา่งเหมาะสม 
 1.2.5 มีการป้องกนัสัตว ์ เขา้สู่บริเวณผลิต โดยติดตั้งตาข่ายหรือมุง้ลวด 
 
2. เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติ 
 เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีสัมผสักบัอาหารตอ้งท าจากวสัดุท่ีไม่ดูดซบัน ้า  ปลอดสนิม ท า
ความสะอาดไดง่้าย 
 
3. การควบคุมการผลติ 
    3.1 วตัถุดิบ ส่วนผสม และภาชนะบรรจุ 
           3.1.1 วตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตตอ้งสด สะอาด มีการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพ 
           3.1.2  เลือกใชส่้วนผสมชนิดท่ีใชส้ าหรับการผลิตอาหารและมีการจดัเก็บในท่ีสะอาดเป็นสัดส่วน  
                     ป้องกนัการปนเป้ือนจากสัตวท่ี์เป็นพาหนะของโรค เช่น แมลง และหนู  
           3.1.3  เลือกใชภ้าชนะบรรจุท่ีสะอาด ปลอดภยั มีการเก็บรักษาในท่ีมิดชิดปราศจากฝุ่ นละออง  
    3.2  มีการผลิตและควบคุมการผลิตตามคู่มือการผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าของกรมประมงหรือวธีิการอ่ืน  
           ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
    3.3  ควรจดบนัทึกขอ้มูลการผลิตทุกคร้ัง  เพื่อความสะดวกในการติดตามคุณภาพและการตรวจสอบ  
           ยอ้นกลบั 
 
4. การสุขาภิบาล 
    4.1 ใชน้ ้าสะอาด มีคุณภาพเทียบเท่าน ้าด่ืม 
    4.2  มีอ่างลา้งมือก่อนทางเขา้บริเวณผลิต และหนา้ห้องสุขา 



    4.3  มีหอ้งสุขาท่ีสะอาดและจ านวนเพียงพอกบับุคลากร 
    4.4  มีระบบการก าจดัขยะและส่ิงสกปรกอยา่งเหมาะสมเพื่อไม่ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนเขา้สู่กระบวนการ
ผลิต 
5.  การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
     5.1 ดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร สถานท่ีผลิตและบริเวณโดยรอบอยา่งสม ่าเสมอ 
     5.2 ดูแลรักษาความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลงัการผลิต 
     5.3 ใชส้ารท าความสะอาดและสารฆ่าเช้ือโรคท่ีเหมาะสม ไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
 
6. บุคลากร 
    6.1 มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหารและไม่มีแผลเปิดหรือ 
          แผลติดเช้ือ 
    6.2 ไดรั้บการตรวจสุขภาพทั้งโรคติดต่อร้ายแรงและโรคทางเดินอาหารเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง   
           พร้อมเก็บบนัทึกผลการตรวจ 
    6.3 ไดรั้บการฝึกอบรมเร่ืองสุขลกัษณะท่ีควรปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 
    6.4 ลา้งมือใหส้ะอาดทั้งก่อนและหลงัปฏิบติังานทุกคร้ัง  รวมทั้งในระหวา่งการปฏิบติังานตามความ 
          เหมาะสมและทุกคร้ังหลงัใชห้อ้งสุขา 
    6.5 เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายท่ีใส่ท างานตอ้งสะอาด ขณะปฏิบติังานตอ้งสวมหมวกเก็บผมใหมิ้ดชิด  ไม่ใส่ 
          เคร่ืองประดบั  ถา้สวมถุงมือถุงมือตอ้งสะอาด  ไม่ดูดซบัน ้าและไม่มีรอยขาดหรือร่ัว 
    6.6 หา้มรับประทานอาหารและสูบบุหร่ีขณะปฏิบติังาน  และไม่ไอ/จามใส่วตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา :  หนงัสือมาตรฐานกระบวนการผลิต ผลผลิต และผลิตภณัฑป์ระมง  หนา้  15/1-15/2 
กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ธนัวาคม 2546 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

ระเบียบกรมประมง 
วา่ดว้ยการออกใบรับรองสุขลกัษณะสถานแปรรูปผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าพื้นเมือง 

พ.ศ. 2547 
 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการรับรองสุขลกัษณะสถานแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมือง  
เพื่อใหส้ถานแปรรูปผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าพื้นเมืองมีสุขลกัษณะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกรมประมงก าหนด 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. 2545  อธิบดีกรมประมง        
จึงออกระเบียบก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบติัราชการ  ส าหรับการออกใบรับรองสุขลกัษณะสถาน
แปรรูปผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าพื้นเมืองไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกรมประมง ว่าดว้ยการออกใบรับรองสุขลกัษณะสถานแปรรูป
ผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าพื้นเมือง พ.ศ. 2547” 
 ขอ้ 2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ในระเบียบน้ี 
  “ผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมือง”  หมายความวา่ สัตวน์ ้ าท่ีผา่นการแปรรูปโดยวธีิการหมกัดอง 
ท าเค็ม ตากแห้ง รมควนั หรือวิธีการอ่ืนใดอนัมีลกัษณะคลา้ยกนั หรือแปรรูปโดยน าวิธีการดงักล่าวมาใช้
ร่วมกนั 
  “สถานแปรรูปสัตวน์ ้ าพื้นเมือง”  หมายความวา่ สถานท่ีประกอบการผลิต บรรจุ  และการ
เก็บรักษาผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าพื้นเมือง 
  “มาตรฐาน” หมายความวา่ มาตรฐานสุขลกัษณะสถานแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน ้าพื้นเมือง ท่ี
ก าหนดไวท้า้ยระเบียบน้ี 
  “การรับรอง”  หมายความว่า การรับรองสถานแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมืองของผูย้ื่น
ค าขอวา่ มีการจดัการสุขลกัษณะการผลิตท่ีดีและมีคุณภาพ  เป็นไปตามมาตรฐานทา้ยระเบียบน้ี 
  “ใบรับรอง”  หมายความวา่ ใบรับรองสุขลกัษณะสถานแปรรูปผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้า 
  “ผูย้ืน่ค  าขอ” หมายความวา่ ผูป้ระกอบกิจการสถานแปรรูปผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าพื้นเมือง 



  “ผูต้รวจประเมิน” หมายความว่า ขา้ราชการสังกดักรมประมงท่ีปฏิบติังานในกองพฒันา
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้า 
  “คณะผู ้ตรวจประเมิน”  หมายความว่า คณะผู ้ตรวจประเมินซ่ึงประกอบด้วยผูต้รวจ
ประเมินจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
  “ผูต้รวจก ากบั” หมายความวา่  ขา้ราชการและลูกจา้งสังกดักรมประมงท่ีปฏิบติังานในกอง
พฒันาอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า  และส านกังานประมงจงัหวดั 
  ผูต้รวจประเมิน คณะผูต้รวจประเมิน และผูต้รวจก ากบั อธิบดีกรมประมงเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
   “เจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่ ขา้ราชการและลูกจา้งสังกดักรมประมงท่ีปฏิบติังานใน
กองพฒันาอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า 
  “ผูรั้บรอง” หมายความวา่ อธิบดีกรมประมงหรือผูท่ี้อธิบดีกรมประมงมอบหมาย 

ขอ้ 4  ผูย้ืน่ค  าขอ  ท่ีมีสถานแปรรูปผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าพื้นเมืองตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครประสงค์
จะขอรับใบรับรอง ใหย้ื่นค าขอต่อเจา้หนา้ท่ี ณ กองพฒันาอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า กรมประมง  ส าหรับผูย้ืน่ค  า
ขอซ่ึงมีสถานแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมืองตั้งอยูใ่นจงัหวดัอ่ืน ให้ยื่นค าขอ ณ ส านกังานประมงจงัหวดั  
ท่ีมีสถานแปรรูปผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าพื้นเมืองนั้นตั้งอยู ่ พร้อมแนบเอกสารและหลกัฐาน ดงัน้ี 

(1) ส าเนาใบอนุญาตตั้งโรงงานหรือประกอบกิจการโรงงาน (ถา้มี) 
(2) แผนท่ีระบุสถานท่ีตั้งสถานแปรรูปผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าพื้นเมือง 
(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูย้ื่นค าขอในกรณีเป็น

บุคคลธรรมดา 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ซ่ึงมีอายุไม่ เกิน             

90 วนั  นับแต่วนัท่ีออกหนังสือรับรองและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบา้น กรรมการผูจ้ดัการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ 
แลว้แต่กรณี ในกรณีเป็นนิติบุคคล 

(5) เอกสารอ่ืนๆ ตามประกาศกรมประมง 
(6) ในกรณีท่ีมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมายืน่ค าขอและด าเนินการแทน ตอ้งแนบ 

(ก) หนงัสือมอบอ านาจ 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ค าขอใบรับรองใหใ้ชต้ามแบบ กปม./สปพ.1 ทา้ยระเบียบน้ี 

ขอ้ 5  ผูย้ืน่ค  าขอตามระเบียบฉบบัน้ีตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ต้องไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดี  หรือเป็นผูท่ี้มีตวัแทนท่ีอยู่ในระหว่างถูก

ด าเนินคดีในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งตามระเบียบน้ี เวน้แต่คดีถึงท่ีสุดวา่ผูย้ื่น
ค าขอหรือตวัแทนไม่มีความผิดตามค าฟ้องหรือขอ้กล่าวหานั้น  ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอไม่ว่าจะยื่นเพื่อตนเอง
หรืออ่ืนในฐานะตวัแทนเคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ามีความผิดเก่ียวกับการปลอมแปลงเอกสารทาง



ราชการตามระเบียบฉบบัน้ี ผูย้ืน่ค  าขอหรือตวัแทนนั้นจะสามารถยืน่ค  าขอรับใบรับรองไดอี้กเม่ือพน้ก าหนด 
2 ปี นบัแต่วนัท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีดงักล่าว 

 (2) ตอ้งไม่เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งถูกตรวจสอบ เพื่อรับรองความถูกตอ้งแทจ้ริงของเอกสารฉบบั
ใดฉบบัหน่ึง ท่ีอา้งวา่ไดอ้อกใหต้ามระเบียบฉบบัน้ี เน่ืองจากมีพฤติการณ์หรือมีมูลเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูย้ื่น
ค าขอหรือตวัแทน กระท าการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรอง  หรือมีส่วน
เก่ียวขอ้งหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าความผดิดงักล่าว 

 (3) เป็นผูป้ระกอบกิจการท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบักรมประมง ตามแบบ กปม./ทบ 2  
ขอ้ 6  เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บค าขอแลว้ ใหด้ าเนินการตรวจสอบค าขอและหลกัฐาน พร้อมทั้งคุณสมบติั

ของผูย้ื่นค าขอ หากเห็นวา่หลกัฐานครบถว้นและคุณสมบติัถูกตอ้ง  ให้เจา้หน้าท่ีส่งค าขอและหลกัฐานให้
ผูต้รวจประเมินภายใน 2 วนัท าการ  นบัแต่รับค าขอ 
ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบค าขอและหลกัฐานพร้อมทั้งคุณสมบติัแลว้ปรากฎวา่ หลกัฐานไม่ครบถ้วน
หรือคุณสมบติัไม่ถูกตอ้ง ให้เจา้หนา้ท่ีแจง้ผูย้ื่นค าขอพร้อมคืนค าขอและหลกัฐานภายใน 2 วนัท าการนบัแต่
วนัรับค าขอ 

ขอ้ 7  เม่ือผูต้รวจประเมินได้รับค าขอและหลกัฐานตามข้อ 6 วรรคแรก ให้ก าหนดวนันัดตรวจ
ประเมินสถานแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมือง  และวนัเก็บตวัอย่างผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมือง  โดยแจง้
เป็นหนงัสือใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 5 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีตรวจประเมินไดรั้บค าขอ 

ข้อ 8  ให้ผูต้รวจประเมินเข้าไปในสถานแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตว์น ้ าพื้นเมืองของผูย้ื่นค าขอเพื่อ
ตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการ และสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ าพื้นเมืองในปริมาณ
พอสมควรตามก าหนดวนันดัตรวจในขอ้ 7  โดยผูย้ืน่ค  าขอตอ้งใหค้วามสะดวกแก่ผูต้รวจประเมิน ดงัน้ี 

(1) ยินยอมให้ผู ้ตรวจประเมินเข้าไปในสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ าพื้นเมือง เพื่อ
ตรวจสอบและสุ่มเก็บตวัอยา่งผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าพื้นเมือง 

(2) ใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานแปรรูปผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าพื้นเมือง 
ขอ้ 9  เม่ือได้ด าเนินการตามข้อ 8 แล้ว ให้ผูต้รวจประเมิน ประเมินผลสุขลกัษณะสถานแปรรูป

ผลิตภณัฑ์สัตว์น ้ าพื้นเมืองให้แล้วเสร็จภายใน 20 วนันับแต่วนัเข้าตรวจประเมิน แล้วส่งผลการตรวจ
ประเมินใหค้ณะผูต้รวจประเมิน 

คณะผู ้ตรวจประเมินพิจารณาผลการประเมินตามวรรคแรกแล้วเห็นว่า สุขลักษณะสถาน            
แปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมืองเป็นไปตามมาตรฐาน ให้คณะผูต้รวจประเมินรับรองผลการประเมิน แลว้
เสนอผูรั้บรองพิจารณาออกใบรับรองให้ผูย้ื่นค าขอภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีคณะผูต้รวจประเมินให
การรับรอง 

ในกรณีท่ีคณะผูต้รวจประเมินพิจารณาผลการประเมินตามวรรคแรกแลว้เห็นวา่ สุขลกัษณะสถาน
แปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมืองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้คณะผูต้รวจประเมินรายงานผูรั้บรองเพื่อแจง้
ผลการประเมินใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบเป็นหนงัสือภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัทราบผลการประเมิน 



ใบรับรอง ใหมี้อาย ุ2 ปี นบัแต่วนัออกใบรับรอง 
ใบรับรอง ใหใ้ชต้ามแบบทา้ยระเบียบน้ี 

 
ขอ้ 10  ใหผู้รั้บใบรับรองตามระเบียบน้ีปฏิบติัตามเง่ือนไข  ดงัต่อไปน้ี 

   (1) ยินยอมให้ผูต้รวจก ากบัเขา้ไปในสถานแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมืองเพื่อ
ด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
   (2) ใหข้อ้มูลและเอกสารเก่ียวกบัสถานแปรรูปผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าพื้นเมือง 
 
 ข้อ 11  ผู ้รับใบรับรองประสงค์จะต่ออายุใบรับรอง  ให้ยื่นค าขอก่อนวนัใบรับรองส้ินอาย ุ             
15 วนั  เม่ือได้ยื่นค าขอแลว้ให้ถือว่าสถานแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมืองของผูรั้บใบรับรองนั้น ยงัคง
ไดรั้บการรับรองตามระเบียบน้ีต่อไป  จนกวา่ผูรั้บรองจะไดแ้จง้เป็นหนงัสือให้ผูย้ื่นค าขอทราบการไม่ต่อ
อายใุบรับรอง 
 การต่ออายใุบรับรอง  ใหน้ าความในขอ้ 4 ถึง ขอ้ 9  มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
 ขอ้ 12  ให้กองพฒันาอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ ารวบรวมและจดัท าทะเบียนรายช่ือผูรั้บใบรับรองแล้ว
จดัส่งทะเบียนรายช่ือดงักล่าวไปให้ส านกังานประมงจงัหวดั    ซ่ึงมีสถานแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมือง
ของผูรั้บใบรับรองตั้งอยู ่เป็นประจ าทุกส้ินเดือนท่ีมีการออกใบรับรอง 
 ขอ้ 13 ใหผู้ต้รวจก ากบัเขา้ไปในสถานแปรรูปผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าพื้นเมืองของผูรั้บใบรับรอง           ท่ี
อยูใ่นเขตพื้นท่ีของตนภายใน 1 เดือน  นบัแต่ไดรั้บทะเบียนรายช่ือตามขอ้ 12 เพื่อสุ่มตรวจสุขลกัษณะสถาน
แปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมือง  และเก็บตวัอยา่งผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ า  หรือกระท าการอ่ืนใดเพื่อรักษาไวซ่ึ้ง
มาตรฐานของการรับรอง ทั้งน้ี การเขา้สุ่มตรวจสถานแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมืองในแต่ละคร้ังให้มี
ระยะห่างกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน เวน้แต่ มีเหตุอนัควรสงสัยวา่สถานแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมืองนั้นมี
สุขลกัษณะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ในการเขา้สุ่มตรวจตามวรรคแรก ให้ผูต้รวจก ากบัเก็บตวัอยา่งผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าพื้นเมืองในปริมาณ
พอสมควร  และน าส่งกองพฒันาอุตสาหกรรมสัตวน์ ้าโดยเร็ว 
 ในกรณีท่ีผลการสุ่มตรวจสถานแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมืองปรากฎวา่ สุขลกัษณะสถานแปร
รูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมืองของผูรั้บใบรับรองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผูต้รวจก ากบัเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของตนให้ออกใบเตือนเป็นหนงัสือ  แจง้ให้ผูรั้บใบรับรองปรับปรุงสถานแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตว์
น ้าพื้นเมือง  ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นใบเตือน 
 ขอ้ 14 เม่ือปรากฎวา่ผูรั้บใบรับรองไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 10 ให้ผูต้รวจก ากบัแจง้
รายช่ือผูรั้บใบรับรองนั้ นให้กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น ้ าทราบ  เพื่อพิจารณาเสนอผูรั้บรองพักใช้
ใบรับรอง 



 ในกรณี ท่ีผู ้รับใบรับรองได้รับใบเตือนตามข้อ 13 วรรคสาม แต่ไม่ด าเนินการปรับปรุง             
สถานแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าพื้นเมือง  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นใบเตือนโดยไม่มีเหตุอนัสมควร
หรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 10 และถูกพกัใช้ใบรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง  ให้
ผูต้รวจก ากบัแจง้รายช่ือผูรั้บใบรับรองนั้นให้กองพฒันาอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ าทราบ  เพื่อพิจารณาเสนอผู ้
รับรองเพิก ถอนใบรับรอง 
 การสั่งพกัใชใ้บรับรองและเพิกถอนใบรับรองตามวรรคแรกและวรรคสอง  ให้ท าเป็นหนงัสือแจง้
ใหผู้รั้บใบรับรองทราบ 
 ผูถู้กเพิกถอนใบรับรองตามวรรคสอง  จะยืน่ค  าขอรับใบรับรองอีกไม่ไดจ้นกวา่จะพน้ก าหนด  1 ปี  
นบัแต่วนัถูกเพิกถอนใบรับรอง 
 ขอ้ 15  ใหอ้ธิบดีกรมประมงเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 ในกรณีท่ีมีปัญหาอุปสรรคหรือขอ้ขดัขอ้งในการด าเนินการตามระเบียบน้ีใหอ้ธิบดีกรมประมงเป็น
ผูพ้ิจารณาและวนิิจฉยัช้ีขาด  และจะประกาศผอ่นผนัการบงัคบัใชส่้วนใดๆ ก็ได ้
 ค าวนิิจฉยัของอธิบดีกรมประมงใหเ้ป็นท่ีสุด 
 
      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  17 ธนัวาคม  พ.ศ. 2547 

  

    สิทธิ  บุณยรัตผลิน    
       (นายสิทธิ  บุณยรัตผลิน) 
              อธิบดีกรมประมง 

 
 
 

 


