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ค ำน ำ 

 ปัจจุบันความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) มีความส าคัญอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งต้องมี
การจัดวางระบบการควบคุมกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหารและ
ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประมง ตั้งแต่กระบวนการจับ การขนส่ง และการแปรรูปสัตว์น้ า ซึ่ง
กรมประมงได้ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ส าหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมง จ านวน 18 
มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการด้านการประมงทุกสาขา ในการพัฒนากระบวนการผลิต ผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ประมงของผู้ประกอบการประมง ให้เป็นตามมาตรฐานสากล เรือประมงนับว่าเป็นกระบวนการผลิต
ในล าดับแรก ดังนั้นการด าเนินการเพ่ือท าให้เรือประมงไทยมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์
น้ า จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการ 
 กรมประมงจึงได้จัดท าคู่มือผู้ตรวจสอบประเมินด้านสุขอนามัยในเรือประมง ส าหรับเป็นแนวทางให้ผู้มี
หน้าที่ตามประกาศกรมประมง เรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง  
ใช้เป็นแนวทางในการตรวจและประเมินเรือประมงพาณิชย์ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว  เพ่ือให้วัตถุดิบ
ได้แก่ สัตว์น้ า มีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการได้น าวัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้าสู่ขบวนการผลิต  ผู้บริโภค
มั่นใจว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าบริโภคสินค้าที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยตั้งแต่ขบวนการเริ่มต้นในการผลิต 
ดังนั้นผู้ตรวจสอบประเมินจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะท าให้กระบวนการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานด้าน
สุขอนามัยในเรือประมง ด าเนินการไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
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มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง 
 

สุขอนามัยและสุขาภิบาลในการดูแลรักษาสัตว์น้ าในเรือประมง  
 สุขอนามัยคือลักษณะที่ดีที่เหมาะสม สุขาภิบาลคือการดูแลรักษาควบคุมให้มีลักษณะที่ดีที่เหมาะสม ดังนั้น
สุขอนามัยและสุขาภิบาลในการดูแลรักษาสัตว์น้ าบนเรือประมงก็คือ การควบคุมดูแลรักษาและจัดการสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์น้ าที่อยู่ในเรือประมง ให้มีลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมในการท าให้สัตว์น้ าที่จับขึ้นมาบนเรือนั้นมีคุณภาพที่ดี
ตั้งแต่อยู่ในทะเลจนขึ้นถึงฝั่ง สรุปคือจะท าให้สัตว์น้ าคงสภาพหรือชะลอการเสื่อมสภาพของสัตว์น้ าที่อยู่ใน
เรือประมงไม่แก่เร็ว ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่เน่าเร็ว ได้อย่างไร การแก่คืออายุการเก็บรักษาสั้นลง ไม่ยืนยาวนาน การเจ็บ
คือการที่สัตว์น้ าถูกกดทับ เนื้อหนังเป็นแผล ท้องไส้แตก เลือดออก ฯลฯ การป่วยคือสัตว์น้ ามีเชื้อโรค มีจุลินทรีย์บน
ตัวสัตว์น้ าและเข้าไปในตัวของสัตว์น้ ามากจนท าให้ตัวปลานิ่มเละ การเน่าคือสัตว์น้ ามีกลิ่นเหม็นคาวเหม็นเน่าเกิดขึ้น
ได้ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ าและมีผลต่อสุขภาพของสัตว์น้ า มีทั้งสิ่งที่อยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุมและสิ่งที่คาดว่า
พอควบคุมได้ เช่น ตัวของสัตว์น้ าเอง ได้แก่ ชนิด ขนาด นิสัยการกินของสัตว์น้ า ฯลฯ เป็นสิ่งที่มีผลต่อคุณภาพสัตว์
น้ าภายหลังสัตว์น้ าตายซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุม ปลาบางชนิดตายแล้วเนื้อเน่าเสียเร็ว บางชนิดเน่าเสียช้า 
โดยเก็บในสภาวะเดียวกันปลาขนาดเล็กเสียเร็วกว่าขนาดใหญ่ ปลากินสัตว์เน่าเสียเร็วกว่าปลากินพืช เป็นต้น 
ส าหรับสิ่งที่ควบคุมได้ และเกี่ยวข้องกับสัตว์น้ ามีผลต่อคุณภาพสัตว์น้ าโดยตรงในทางสุขอนามัย และสุขาภิบาลใน
เรือประมงโดยทั่วไปมี ๔ อย่าง คือ ๑) สถานที่และสิ่งแวดล้อม ๒) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ  ๓) บุคคล ๔) วิธีปฏิบัติ ซึ่ง
รายละเอียดของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ๔ อย่างนี้ มีผลกับการดูแลรักษาสัตว์น้ าในเรือประมงอย่างไร มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

1. สถานที่ และสิ่งแวดล้อมในเรือประมง 
๑.1 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ในเรือประมง นอกจากออกแบบให้มีลักษณะเหมาะส าหรับจับสัตว์น้ าของแต่

ละรูปแบบแล้ว ยังต้องมีการออกแบบและวางผังพร้อมสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการดูแล
รักษาสัตว์น้ าในเรือประมงให้ถูกต้องด้วย 

๑.1.1 บริเวณท างาน (ดาดฟ้าเรือ) ต้องกว้างเพียงพอเหมาะสมกับการท างาน (คัดแยก ล้าง บรรจุ
กระบะ ฯลฯ) พ้ืนผิวเรียบและไม่มีเสี้ยนไม้บนพ้ืนผิวเป็นอันขาด พ้ืนผิวไม่ร้อน ควรมีผ้าโปร่งกันแดด เป็นบริเวณที่
ต้องสะอาด ระบายน้ าได้ดี ไม่มีสิ่งที่ไม่เหมาะสมเข้ามาปนเปื้อน ไม่เป็นบริเวณขับถ่ายช าระล้างสิ่งสกปรก เป็น
บริเวณท่ีสามารถท าความสะอาดได้ง่ายทุกซอกมุม พ้ืนผิวไม่อมน้ า และเก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่จ าเป็น 

1.1.๒ ห้องเก็บสัตว์น้ า แยกส่วนกับห้องเครื่องยนต์ ห้องน้ า ห้องครัว ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อน
จากห้องเหล่านั้น ห้องเก็บสัตว์น้ าต้องมีขนาดลักษณะเหมาะสมกับการเก็บสัตว์น้ าด้วยน้ าแข็ง  คุณภาพความเป็น
ฉนวนต้องป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ดี มีความคงทนไม่รั่วซึมง่าย ไม่มีเสี้ยนให้ปรากฏ ท าความสะอาดง่ายมี
จุดอุดขังน้ าและปล่อยน้ าออกใต้ห้องเก็บและรางน้ าทิ้งใต้ห้องเก็บต้องไม่ตัน น้ าทิ้งไหลได้สะดวกช่องรางน้ าทิ้งท้อง
เรือต้องออกแบบให้มีการรองรับการไหลทิ้งของน้ าเสียจากห้องเก็บทุกห้องที่เกิดจากการละลายของน้ าแข็ง น้ าเลือด 
น้ าเมือกปลาได้อย่างเพียงพอ สามารถมีการดูดออกได้ทัน มิฉะนั้นชั้นล่าง ๆ ของปลาที่เก็บไว้ในห้องเก็บอาจแช่อยู่
กับน้ าสกปรกที่อาจมีคราบน้ ามันจากห้องเครื่องไหลมาปนด้วยได้เพราะช่องรางน้ าติดต่อถึงกัน ตลอดจนรางน้ าทิ้ง
ต้องไม่มีสัตว์น าโรคต่าง ๆ เช่น หนู แมลงสาบ จิ้งจก และแมลงอ่ืนๆ เข้าไป หลังท าความสะอาดห้องเก็บแล้วทุกครั้ง
ควรปิดฝาบน อุดจุกน้ าท้ิงใต้ห้องเก็บ และควรมีประตูส าหรับปิดกั้นไม่ให้หนู แมลงสาบ ฯลฯ หรือสิ่งแปลกปลอมเข้า
ไปภายในห้องเก็บ ผนังทุกด้านของห้องเก็บต้องไม่รั่วซึมโดยเฉพาะดาดฟ้าที่เป็นบริเวณคัดแยกสัตว์น้ า ต้องไม่รั่วซึม
ลงมาในห้องเก็บสัตว์น้ า ไม่ควรเก็บสิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่สัตว์น้ าเพราะอาจปนเปื้อนหรือท าให้สัตว์น้ าเสียหาย ห้องเก็บสัตว์
น้ าไม่ควรมีเหลี่ยมมุมที่แหลมหรือส่วนยื่นต่างๆ ที่อาจท าให้สัตว์น้ าเกิดความเสียหายและยากต่อการท าความสะอาด 
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มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง 
 

สุขอนามัยและสุขาภิบาลในการดูแลรักษาสัตว์น้ าในเรือประมง  
 สุขอนามัยคือลักษณะที่ดีที่เหมาะสม สุขาภิบาลคือการดูแลรักษาควบคุมให้มีลักษณะที่ดีที่เหมาะสม ดังนั้น
สุขอนามัยและสุขาภิบาลในการดูแลรักษาสัตว์น้ าบนเรือประมงก็คือ การควบคุมดูแลรักษาและจัดการสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์น้ าที่อยู่ในเรือประมง ให้มีลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมในการท าให้สัตว์น้ าที่จับขึ้นมาบนเรือนั้นมีคุณภาพที่ดี
ตั้งแต่อยู่ในทะเลจนขึ้นถึงฝั่ง สรุปคือจะท าให้สัตว์น้ าคงสภาพหรือชะลอการเสื่อมสภาพของสัตว์น้ าที่อยู่ใน
เรือประมงไม่แก่เร็ว ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่เน่าเร็ว ได้อย่างไร การแก่คืออายุการเก็บรักษาสั้นลง ไม่ยืนยาวนาน การเจ็บ
คือการที่สัตว์น้ าถูกกดทับ เนื้อหนังเป็นแผล ท้องไส้แตก เลือดออก ฯลฯ การป่วยคือสัตว์น้ ามีเชื้อโรค มีจุลินทรีย์บน
ตัวสัตว์น้ าและเข้าไปในตัวของสัตว์น้ ามากจนท าให้ตัวปลานิ่มเละ การเน่าคือสัตว์น้ ามีกลิ่นเหม็นคาวเหม็นเน่าเกิดขึ้น
ได้ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ าและมีผลต่อสุขภาพของสัตว์น้ า มีทั้งสิ่งที่อยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุมและสิ่งที่คาดว่า
พอควบคุมได้ เช่น ตัวของสัตว์น้ าเอง ได้แก่ ชนิด ขนาด นิสัยการกินของสัตว์น้ า ฯลฯ เป็นสิ่งที่มีผลต่อคุณภาพสัตว์
น้ าภายหลังสัตว์น้ าตายซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุม ปลาบางชนิดตายแล้วเนื้อเน่าเสียเร็ว บางชนิดเน่าเสียช้า 
โดยเก็บในสภาวะเดียวกันปลาขนาดเล็กเสียเร็วกว่าขนาดใหญ่ ปลากินสัตว์เน่าเสียเร็วกว่าปลากินพืช เป็นต้น 
ส าหรับสิ่งที่ควบคุมได้ และเกี่ยวข้องกับสัตว์น้ ามีผลต่อคุณภาพสัตว์น้ าโดยตรงในทางสุขอนามัย และสุขาภิบาลใน
เรือประมงโดยทั่วไปมี ๔ อย่าง คือ ๑) สถานที่และสิ่งแวดล้อม ๒) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ  ๓) บุคคล ๔) วิธีปฏิบัติ ซึ่ง
รายละเอียดของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ๔ อย่างนี้ มีผลกับการดูแลรักษาสัตว์น้ าในเรือประมงอย่างไร มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

1. สถานที่ และสิ่งแวดล้อมในเรือประมง 
๑.1 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ในเรือประมง นอกจากออกแบบให้มีลักษณะเหมาะส าหรับจับสัตว์น้ าของแต่

ละรูปแบบแล้ว ยังต้องมีการออกแบบและวางผังพร้อมสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการดูแล
รักษาสัตว์น้ าในเรือประมงให้ถูกต้องด้วย 

๑.1.1 บริเวณท างาน (ดาดฟ้าเรือ) ต้องกว้างเพียงพอเหมาะสมกับการท างาน (คัดแยก ล้าง บรรจุ
กระบะ ฯลฯ) พ้ืนผิวเรียบและไม่มีเสี้ยนไม้บนพ้ืนผิวเป็นอันขาด พ้ืนผิวไม่ร้อน ควรมีผ้าโปร่งกันแดด เป็นบริเวณที่
ต้องสะอาด ระบายน้ าได้ดี ไม่มีสิ่งที่ไม่เหมาะสมเข้ามาปนเปื้อน ไม่เป็นบริเวณขับถ่ายช าระล้างสิ่งสกปรก เป็น
บริเวณท่ีสามารถท าความสะอาดได้ง่ายทุกซอกมุม พ้ืนผิวไม่อมน้ า และเก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่จ าเป็น 

1.1.๒ ห้องเก็บสัตว์น้ า แยกส่วนกับห้องเครื่องยนต์ ห้องน้ า ห้องครัว ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อน
จากห้องเหล่านั้น ห้องเก็บสัตว์น้ าต้องมีขนาดลักษณะเหมาะสมกับการเก็บสัตว์น้ าด้วยน้ าแข็ง  คุณภาพความเป็น
ฉนวนต้องป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ดี มีความคงทนไม่รั่วซึมง่าย ไม่มีเสี้ยนให้ปรากฏ ท าความสะอาดง่ายมี
จุดอุดขังน้ าและปล่อยน้ าออกใต้ห้องเก็บและรางน้ าทิ้งใต้ห้องเก็บต้องไม่ตัน น้ าทิ้งไหลได้สะดวกช่องรางน้ าทิ้งท้อง
เรือต้องออกแบบให้มีการรองรับการไหลทิ้งของน้ าเสียจากห้องเก็บทุกห้องที่เกิดจากการละลายของน้ าแข็ง น้ าเลือด 
น้ าเมือกปลาได้อย่างเพียงพอ สามารถมีการดูดออกได้ทัน มิฉะนั้นชั้นล่าง ๆ ของปลาที่เก็บไว้ในห้องเก็บอาจแช่อยู่
กับน้ าสกปรกที่อาจมีคราบน้ ามันจากห้องเครื่องไหลมาปนด้วยได้เพราะช่องรางน้ าติดต่อถึงกัน ตลอดจนรางน้ าทิ้ง
ต้องไม่มีสัตว์น าโรคต่าง ๆ เช่น หนู แมลงสาบ จิ้งจก และแมลงอ่ืนๆ เข้าไป หลังท าความสะอาดห้องเก็บแล้วทุกครั้ง
ควรปิดฝาบน อุดจุกน้ าท้ิงใต้ห้องเก็บ และควรมีประตูส าหรับปิดกั้นไม่ให้หนู แมลงสาบ ฯลฯ หรือสิ่งแปลกปลอมเข้า
ไปภายในห้องเก็บ ผนังทุกด้านของห้องเก็บต้องไม่รั่วซึมโดยเฉพาะดาดฟ้าที่เป็นบริเวณคัดแยกสัตว์น้ า ต้องไม่รั่วซึม
ลงมาในห้องเก็บสัตว์น้ า ไม่ควรเก็บสิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่สัตว์น้ าเพราะอาจปนเปื้อนหรือท าให้สัตว์น้ าเสียหาย ห้องเก็บสัตว์
น้ าไม่ควรมีเหลี่ยมมุมที่แหลมหรือส่วนยื่นต่างๆ ที่อาจท าให้สัตว์น้ าเกิดความเสียหายและยากต่อการท าความสะอาด 
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เรือประมงโดยทั่วไปมี ๔ อย่าง คือ ๑) สถานที่และสิ่งแวดล้อม ๒) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ  ๓) บุคคล ๔) วิธีปฏิบัติ  
ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ๔ อย่างนี้ มีผลกับการดูแลรักษาสัตว์น�้าในเรือประมงอย่างไร มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

  ๑.๑.๑ บริเวณท�างาน (ดาดฟ้าเรือ) ต้องกว้างเพียงพอเหมาะสมกับการท�างาน (คัดแยก ล้าง บรรจุ
กระบะ ฯลฯ) พื้นผิวเรียบและไม่มีเสี้ยนไม้บนพ้ืนผิวเป็นอันขาด พื้นผิวไม่ร้อน ควรมีผ้าโปร่งกันแดด เป็นบริเวณที่ 
ต้องสะอาด ระบายน�้าได้ดี ไม่มีสิ่งท่ีไม่เหมาะสมเข้ามาปนเปื ้อน ไม่เป็นบริเวณขับถ่ายช�าระล้างส่ิงสกปรก  
เป็นบริเวณที่สามารถท�าความสะอาดได้ง่ายทุกซอกมุม พื้นผิวไม่อมน�้า และเก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่จ�าเป็น
   ๑.๑.๒ ห้องเก็บสัตว์น�้า แยกส่วนกับห้องเครื่องยนต์ ห้องน�้า ห้องครัว ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อน
จากห้องเหล่านั้น ห้องเก็บสัตว์น�้าต้องมีขนาดลักษณะเหมาะสมกับการเก็บสัตว์น�้าด้วยน�้าแข็ง คุณภาพความเป็น 
ฉนวนต้องป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ดี มีความคงทนไม่รั่วซึมง่าย ไม่มีเสี้ยนให้ปรากฏ ท�าความสะอาดง่ายมี 
จดุอดุขงัน�า้และปล่อยน�า้ออกใต้ห้องเกบ็และรางน�า้ทิง้ใต้ห้องเกบ็ต้องไม่ตัน น�า้ทิง้ไหลได้สะดวกช่องรางน�า้ทิง้ท้องเรอื
ต้องออกแบบให้มีการรองรับการไหลทิ้งของน�้าเสียจากห้องเก็บทุกห้องที่เกิดจากการละลายของน�้าแข็ง น�้าเลือด  
น�้าเมือกปลาได้อย่างเพียงพอ สามารถมีการดูดออกได้ทัน มิฉะนั้นชั้นล่าง ๆ ของปลาที่เก็บไว้ในห้องเก็บอาจแช่อยู ่
กับน�้าสกปรกที่อาจมีคราบน�้ามันจากห้องเครื่องไหลมาปนด้วยได้เพราะช่องรางน�้าติดต่อถึงกัน ตลอดจนรางน�้าทิ้ง 
ต้องไม่มีสัตว์น�าโรคต่าง ๆ เช่น หนู แมลงสาบ จิ้งจก และแมลงอื่นๆ เข้าไป หลังท�าความสะอาดห้องเก็บแล้วทุกครั้ง
ควรปิดฝาบน อุดจุกน�้าทิ้งใต้ห้องเก็บ และควรมีประตูส�าหรับปิดกั้นไม่ให้หนู แมลงสาบ ฯลฯ หรือสิ่งแปลกปลอมเข้า 
ไปภายในห้องเก็บ ผนังทุกด้านของห้องเก็บต้องไม่ร่ัวซึมโดยเฉพาะดาดฟ้าท่ีเป็นบริเวณคัดแยกสัตว์น�้า ต้องไม่รั่วซึม 
ลงมาในห้องเก็บสัตว์น�้า ไม่ควรเก็บสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สัตว์น�้าเพราะอาจปนเปื้อนหรือท�าให้สัตว์น�้าเสียหาย ห้องเก็บสัตว์น�้า
ไม่ควรมีเหลี่ยมมุมท่ีแหลมหรือส่วนยื่นต่างๆ ที่อาจท�าให้สัตว์น�้าเกิดความเสียหายและยากต่อการท�าความสะอาด 
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ข้อควรระวังในการลงไปท�างานในห้องเก็บสัตว์น�้า ถ้าสัตว์น�้าที่เก็บไม่สดและก�าลังเน่าเสียมากจะให้แก๊สแอมโมเนีย 
และแก๊สฟอร์มาลิน ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย ท�าให้ถึงแก่ชีวิตได้ ถ้ามีกลิ่นผิดปรกติควรใช้ท่อลมเป่าลงไปไล่แก๊สพิษออก
มาก่อนลงไปท�างาน
   ๑.๑.๓. ห้องพักห้องนอนคนเรือ บริเวณที่นอนที่พักรวมทั้งเครื่องนอนต่างๆ ต้องสะอาดไม่มีสัตว์น�้า
โรค เช่น เหา เห็บ ฯลฯ ท�าให้คนป่วยและปนเปื้อนมาถึงสัตว์น�้าได้
   ๑.๑.๔. ห้องครัว เครื่องครัว อาหาร น�้ากินน�้าใช้ ต้องถูกสุขอนามัย ไม่ท�าให้คนป่วยท้องเสีย  
และปนเปื้อนมาถึงสัตว์น�้าได้
   ๑.๑.๕. บรเิวณขบัถ่าย (ท้ายเรอื) ถ้าไม่มห้ีองสขุา หลงัเสรจ็กจิทกุครัง้ต้องล้างบรเิวณขบัถ่ายให้สะอาด 
คนเรอืกต้็องล้างมอืให้สะอาดทกุครัง้ ห้ามมิให้มกีารขับถ่ายระหว่างท่ีมกีารข้ึน-ลงอวนด้วย เพ่ือไม่ให้ส่ิงขับถ่ายปนเป้ือน
ถูกอวน และสัตว์น�้าที่จับได้
  ๑.๒ สิ่งแวดล้อม
   การจอดเรือเทียบท่าใกล้แหล่งชุมชน ต้องระวังไม่ให้สัตว์น�าโรคขึ้นมาบนเรือ เช่น สุนัข แมว หนู 
แมลงสาบ จิ้งจก ถ้ามีควรก�าจัดทิ้งให้หมดสิ้นก่อนออกเรือไปท�าการประมง และควรหาวิธีป้องกัน และก�าจัดเป็นกิจ
ลกัษณะ การใช้น�า้บรเิวณท่าเทยีบเรอืต้องระวงัความไม่เหมาะสมไม่สะอาดของน�า้ท่ีใช้ เรืออยูใ่นทะเล การใช้น�า้ทะเลใน
การช�าระล้างสัตว์น�้า ล้างบริเวณท�างาน (ดาดฟ้าเรือ) น�้าทะเลนั้นต้องไม่มีมลพิษ เช่น น�้ามัน หรือสิ่งปฏิกูลของเน่า
เหม็น อุจจาระ ฯลฯ และสัตว์น�้าไม่ถูกปนเปื้อนด้วยน�้าเสีย น�้าทิ้ง ควัน (ไอเสีย บุหรี่) น�้ามันต่างๆ (น�้ามันเครื่อง น�้ามัน
เชื้อเพลิง น�้ามันหล่อลื่น) และอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อการบริโภค
 ๒. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในเรือประมง
  สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ต้องออกแบบส�าหรับการใช้งาน และท�างานได้ดี เหมาะสม ตรงตามจุด
ประสงค์การใช้ ง่ายต่อการบ�ารุงรักษา ง่ายต่อการท�าความสะอาด ทนทานและถ้าต้องสัมผัสกับสัตว์น�้า ต้องเป็นวัสดุ
ที่ไม่เป็นพิษ นอกจากนี้ต้องมีปริมาณพอเหมาะต่อการใช้งาน จัดวางหรือติดต้ังในท่ีเหมาะสม ใช้ง่าย สะดวกและ
ปลอดภัย เช่น ระบบแสงสว่าง ต้องให้ความสว่าง มองเห็นสัตว์น�้าและสิ่งต่างๆ ได้ชัด ทั้งบนดาดฟ้า และในห้องเก็บ 
ขณะท�างานในช่วงกลางคืนหรือแสงสว่างไม่พอ น�้าท่ีใช้ท�าความสะอาดทั้งสัตว์น�้าและคนต้องเป็นน�้าสะอาดตามหลัก
เกณฑ์ก�าหนด น�้ากินต้องไม่ให้สิ่งต่างๆ ลงไปปนเปื้อน ควรใช้น�้าถัง น�้าบรรจุขวดที่ถูกสุขอนามัยมาใช้ดื่มจะเหมาะสม
และสะดวกกว่า โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้
  ๒.๑ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสัตว์น�้า เครื่องมือที่สัมผัสกับสัตว์น�้า ต้องสะอาด 
ไม่ร้อน ไม่อมน�า้ ทนทานต่อการท�าความสะอาด ไม่มสีหีรอืสารเคลอืบผวิหรอืสารเคมทีกุชนดิทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค 
  ๒.๒ รูปแบบต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ดี ท้ังใช้ได้สะดวกและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น�้า
ทนทานแข็งแรงต่อการใช้งาน ดูแลรักษาและท�าความสะอาดง่าย
  ๒.๓ อุปกรณ์เครื่องมือที่เสียหายควรซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตลอดเวลา ถ้าซ่อมไม่ได้ไม่ควรน�ามาใช้อาจก่อ
ให้เกิดความเสยีหาย การใช้อปุกรณ์เครือ่งมอืควรใช้ให้ถกูต้องตามลกัษณะรปูแบบและวตัถปุระสงค์ของอุปกรณ์เครือ่ง
มือนั้นๆ จ�านวนของอุปกรณ์เครื่องมือต้องมีเพียงพอและพอเหมาะกับการใช้งาน
  ๒.๔ มีการตรวจเช็คสภาพของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทุกอย่างทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น�้าก่อนและหลังใช้
งาน เพือ่ความม่ันใจในการใช้งานและเพือ่การซ่อมแซมบ�ารงุรกัษาการตดิต้ัง จดัวาง จดัเกบ็ วสัดเุครือ่งมอือุปกรณ์ต้อง
ให้เหมาะสมมีระเบียบส�าหรับท�างานได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ให้มีผลกระทบต่อสัตว์น�้าและมีอายุการใช้งานได้ยืนยาว
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  ๒.๕ อุปกรณ์และเครื่องมือที่สัมผัสกับสัตว์น�้าโดยตรงควรมีโปรแกรมท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 
ตามหลักสุขาภิบาล
  ๒.๖ อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้กับการเก็บรักษาสัตว์น�้าไม่ควรใช้ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้เพื่อการอื่น 
(เช่น ห้องครัว ห้องน�้า) ท�าให้เกิดการปนเปื้อนมาสู่สัตว์น�้าได้
  ๒.๗ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการการตรวจวัดที่แม่นย�า เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องก�าหนดต�าแหน่งทิศทาง
ของการเดินเรือ ฯลฯ ควรมีการสอบเทียบถึงความแม่นย�าในการใช้งานได้ถูกต้อง การขับเรือไม่ตรงทิศทางท�าให้ 
เสยีเวลามผีลท�าให้สตัว์น�า้อยูใ่นเรอืนานวนัขึน้ อณุหภูมขิองสัตว์น�า้ทีร้่อนขึน้ในบรเิวณจุดไหนของห้องเกบ็เป็นสญัญาณ
เตือนภัยถึงการรั่วซึมของผนังห้องของจุดนั้น เพราะความเป็นฉนวนหายไป เป็นต้น
 ๓. บุคคลากรบนเรือประมง
  เพือ่ให้แน่ใจว่าผูท้ีจ่ะสมัผสักับสตัว์น�า้โดยตรงหรอืโดยอ้อมจะไม่ท�าให้สตัว์น�า้ปนเป้ือนและไม่ท�าให้สัตว์น�า้
เน่าเสียเร็วข้ึน ซึ่งโดยท่ัวไปจะควบคุมให้มีการรักษาความสะอาดส่วนบุคคลไว้ในระดับที่เหมาะสมและควบคุม 
ความประพฤติ ปฏิบัติงานในลักษณะที่เหมาะสม เพราะบุคคลที่ไม่รักษาความสะอาด เจ็บป่วย ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม 
สามารถจะท�าให้เกิดการปนเปื้อนในสัตว์น�้า ท�าให้สัตว์น�้าเสื่อมคุณภาพเร็ว และอาจท�าให้ผู้บริโภคสัตว์น�้าเป็นโรคและ
ติดโรคต่างๆ ได้
  ๓.๑ ด้านสุขภาพ
    ไม่ควรให้บุคคลที่ทราบแน่ชัดหรือสงสัยว่าจะเป็นโรค ก�าลังเจ็บป่วย หรือเป็นพาหะน�าโรค หรือการ
เจ็บป่วยที่อาจติดต่อโดยผ่านทางอาหารได้ ออกไปกับเรือประมง แต่ถ้าทราบภายหลังเม่ืออยู่บนเรือแล้วไม่สามารถ 
ส่งเข้าฝั่ง ก็ไม่ควรให้เข้าไปบริเวณปฏิบัติงานหรือหยุดการปฏิบัติงาน โรคและบาดแผลที่ไม่ควรให้ท�างานหรือควรแยก
ออกจากการท�างานได้แก่ โรคดีซ่าน อาการท้องร่วง การอาเจียน เป็นไข้ เจ็บคอ มีน�า้มูก หูน�้าหนวก หรือตาแฉะ  
มีแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น ฝี บาดแผลมีหนอง ฯลฯ
  ๓.๒ ความสะอาดส่วนบุคคล
    ผูท้�างานควรรกัษาความสะอาดส่วนบุคคลให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม สวมชดุท�างานทีส่ะอาด มีหมวก
คลุม รองเท้ากันน�้า ผู้มีบาดแผลที่พอท�างานได้ ควรปิดแผลด้วยผ้าพันแผล/พลาสเตอร์ที่กันน�้าได้ เล็บมือควรตัดให้สั้น
และสะอาด มีถุงมือที่สะอาดสวมใส่เวลาปฏิบัติงาน ควรล้างมือเสมอก่อนเริ่มปฏิบัติงานกับสัตว์น�้าและหลังจากใช้ห้อง
สุขาหรือขับถ่ายแล้วทุกคร้ัง มือที่จับต้องของอื่น เช่น เคร่ืองมือต่างๆ มืออาจติดสนิม ติดคราบน�้ามันหรือคราบ 
สกปรกอื่นๆ ไม่ควรมาสัมผัสกับสัตว์น�้าก่อนท่ีจะช�าระล้างให้สะอาด ซ่ึงรวมถึงเส้ือผ้าท่ีสวมใส่ถ้าเปรอะเปื้อน 
ก็ต้องท�าความสะอาดเช่นเดียวกัน
  ๓.๓ อุปนิสัยส่วนบุคคล
   คนที่ก�าลังปฏิบัติงานกับสัตว์น�้าควรละเว้นจากพฤติกรรมที่ท�าให้เกิดการปนเปื้อนในสัตว์น�้าได้ เช่น 
การสูบบุหรี่ การถ่มน�้าลาย เสมหะ การขบเคี้ยวหรือการรับประทานอาหาร ไอหรือจามลงบนสัตว์น�้า หรือจามลงใน
มือแล้วมาจับสัตว์น�้า เป็นต้น ละเว้นการใช้เท้าเหยียบย�่าลงบนสัตว์น�้าหรือกองสัตว์น�้า การใช้สิ่งของเครื่องมือมีคม
เคลื่อนย้ายหรือโกยสัตว์น�้า เช่น การใช้พลั่วที่มีปากพลั่วคมหรือที่คราดมีซี่คราดแหลมโกยปลา เป็นต้น ไม่ควรสวมใส่
หรอืน�าสิง่ของส่วนตัว เช่น เครือ่งประดบั นาฬิกา เขม็กลดัหรอืของอย่างอืน่ตดิตัวขณะเข้าไปปฏบิตังิาน นอกจากท�าให้
การท�างานไม่สะดวก อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ท�างานและเสียหายต่อตัวสัตว์น�้าได้
  ๓.๔ การฝึกอบรม
   สขุอนามยัของบคุคลจะดีและสามารถปฏบิติังานบนเรือได้ถกูต้องมปีระสิทธภิาพ ต้องมกีารฝึกอบรม
แนะน�าให้ความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งสขุอนามยัการท�างานในระดับทีเ่หมาะสมต่องานทีต้่องปฏบิติั จัดโปรแกรมการฝึก
อบรม การประเมินประสิทธิภาพ การท�างานของบุคคล เป็นสิ่งที่ควรท�า เพื่อรักษาสภาพของ
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การผลิตและผลผลิตให้คงคุณภาพ และพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้นได้ แต่จะจัดอย่างไร ระดับไหน เมื่อไร ขึ้นกับ
ผู้ประกอบการ เวลา เงินทุน และการเห็นถึงความส าคัญ ความรุนแรงของปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต  

4. วิธีการปฏิบัติในเรือประมง 
ถ้าการดูแลเก็บรักษาสัตว์น้ ามีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม สัตว์น้ าย่อมสดไม่เน่าเสียง่าย อายุการ

เก็บยาวนานขึ้น ปลอดภัยต่อการบริโภคมากขึ้น โดยขั้นตอนและวิธีการท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ล าดับแรกควรมีการระบุขั้นตอนการท างานบนเรือ ในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์น้ าให้ชัดเจน
ก่อนว่ามีก่ีขั้นตอน ตั้งแต่การจับสัตว์น้ าจนขนส่งสัตว์น้ าขึ้นถึงฝั่ง ล าดับต่อมาจึงหาสาเหตุของปัญหาว่าแต่ละขั้นตอน
มีจุดประสงค์ส าคัญอะไรที่ท าให้คุณภาพสัตว์น้ าเสื่อมลง พร้อมก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้ถูกต้องเหมาะสม ถูก
สุขอนามัย และถูกหลักวิชาการ ออกมาโดยอาศัยหลักที่ควรค านึงไว้ตลอดเวลาของการดูแลรักษาสัตว์น้ า ๔ หลัก
ดังนี้คือ 

4.1 เวลาต้องเร็วในการท าให้สัตว์น้ าเย็นและเวลาต้องสั้นในการขนส่งสัตว์น้ าที่จับได้ข้ึนฝั่ง 
4.2 อุณหภูมิต้องท าตัวปลาให้เย็นถึงจุดที่ต้องการ-๐ องศาเซลเซียสถึง -๒.๒ องศาเซลเซียส ถ้าเก็บใน

สภาพสด และ -๑๘ องศาเซลเซียส ถึง -๓๐ องศาเซลเซียส ถ้าเก็บในสภาพแช่แข็งรักษาอุณหภูมิ ณ จุดนั้นให้คงที่ไว้
ตลอดจนสัตว์น้ าขึ้นฝั่ง 

4.3 ความสะอาดไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน หรือถ้ามีก็ให้ปนเปื้อนน้อยที่สุดและพยายามลดสิ่ง ที่
ปนเปื้อนสกปรกลง หรือท าให้สิ่งปนเปื้อนสกปรกออกไปจากสัตว์น้ า ด้วยการท าความสะอาด การฆ่าเชื้อ เป็นต้น 

4.4 ความสวยไม่เสียรูปไม่ท าให้ตัวสัตว์น้ าเสียหาย เสียรูป เสียโฉม เช่น ไม่เหยียบย่ า กดทับ บีบอัดสัตว์น้ า
จนผิวหนังถลอก เป็นแผล เนื้อแตก ท้องแตก ฯลฯ  

ตามพระราชก าหนดกรมประมง พ.ศ. 2558 หมวดที่ 8 ว่าด้วยสุขอนามัยของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
ในมาตรา 98 ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงในการจัดท ามาตรฐานด้านสุขอนามัย ในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ า 
การแปรรูปสัตว์น้ า การรักษา การขนส่งหรือ ขนถ่ายสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการการ
ประมงน าไปใช้ปฏิบัติในกิจการของตน ให้ได้สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ว่าได้มาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 การก าหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ด าเนินการให้
เรือประมงได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยเพ่ือการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ าไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับสิ่งไม่พึง
ประสงค์และผู้ตรวจสอบประเมินต้องมีมาตรฐานในการประเมินฯ และปฏิบัติตามคู่มือของผู้ตรวจประเมินอย่าง
เคร่งครัดโดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
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ขั้นตอนในกำรประเมินเรือประมงในและนอกน่ำนน้ ำ 

การตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 

 

 

 

 

ถูกต้องครบถ้วน 

กพท./ศพม./สปม./สนง.ปจ./สนง.ปอ. 
รับค ำขอตำมแบบ สร.1 
พร้อมเอกสำรหลักฐำน 

 
 

 

ที่ กษ                             
       หนว่ยงาน

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

     ที่
อยู.่................................................ 

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

เร่ือง  แจ้งผลการตรวจสขุอนามยัในการดแูลและ
การเก็บรักษาสตัว์น า้ใน เรือประมง 

เรียน  เจ้าของเรือประมง...............(ช่ือ
เรือ)............................ 

สิง่ที่สง่มาด้วย  รายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
สขุอนามยัในการดแูลและการเก็บรักษาสตัว์น า้ใน

เรือประมง จ านวน 1 ชดุ 

ตามทีเ่จ้าหน้าที่.............(ช่ือ
หนว่ยงาน).................................................. ได้

ด าเนินการ 

ตรวจประเมินสขุอนามยัในการดแูลและการเก็บ
รักษาสตัว์น า้ในเรือประมง ช่ือ..........................เลข
ทะเบียนเรือ...........................ขนาด................ตนั

กรอส เมื่อวนัท่ี.................................นัน้ 

ผลการตรวจพบวา่ (……….) ผา่น      (……….) ไม่
ผา่น การประเมินเนื่องจาก

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

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

คืนค าขอหรือเอกสาร
หลักฐานและแจ้งให้ผู้

ยื่นค าขอทราบ 

แจ้งวันนัดตรวจเรือกับผู้ยื่น
ค าขอทราบ 

ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินเรือ
ตามมาตรฐานฯ 

ผู้มีอ านาจลงนาม ลงนามในหนังสือแจ้ง
เหตุผลฯ 

ผู้มีอ านาจลงนาม ลงนามในหนังสือรับรอง
ตามแบบ สร.3 

 
แจ้งผู้ยื่นค าขอให้มารับ สร.3 ณ สถานที่ยื่นค าขอ แจ้งให้ผู้ยื่นรับค าขอทราบ 

ผู้ยื่นรับค าขอได้ปรับปรุงข้อบกพร่องแล้วเสร็จ 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอและ
เอกสารหลักฐาน  

๓๐ นาท ี

๓๐ วนั 

๓ วันท าการ 

ผู้ตรวจประเมินจัดท าหนังสือรับรอง 
ตามแบบ สร.3 เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

ผู้ตรวจประเมินจัดท าหนังสือแจ้งเหตุผลที่
เรือไม่ผ่านการตรวจประเมิน เสนอผู้มี

อ านาจลงนาม 

ผลประเมินไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐาน  (ไม่ผ่าน) 

ผลประเมินเป็นไปตาม
มาตรฐาน (ผ่าน) 

ผู้ตรวจประเมินสรุปผล
ประเมินตามแบบ สร.2 

๑ วันท าการ 

๑ วันท าการ 

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง6

 ๔.๓ ความสะอาดไม่ท�าให้เกิดการปนเปื ้อน หรือถ้ามีก็ให้ปนเปื ้อนน้อยท่ีสุดและพยายามลด 
สิ่งที่ปนเปื้อนสกปรกลง หรือท�าให้สิ่งปนเปื้อนสกปรกออกไปจากสัตว์น�้า ด้วยการท�าความสะอาด การฆ่าเชื้อ เป็นต้น

๐
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การผลิตและผลผลิตให้คงคุณภาพ และพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้นได้ แต่จะจัดอย่างไร ระดับไหน เมื่อไร ขึ้นกับ
ผู้ประกอบการ เวลา เงินทุน และการเห็นถึงความส าคัญ ความรุนแรงของปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต  

4. วิธีการปฏิบัติในเรือประมง 
ถ้าการดูแลเก็บรักษาสัตว์น้ ามีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม สัตว์น้ าย่อมสดไม่เน่าเสียง่าย อายุการ

เก็บยาวนานขึ้น ปลอดภัยต่อการบริโภคมากขึ้น โดยขั้นตอนและวิธีการท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ล าดับแรกควรมีการระบุขั้นตอนการท างานบนเรือ ในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์น้ าให้ชัดเจน
ก่อนว่ามีก่ีขั้นตอน ตั้งแต่การจับสัตว์น้ าจนขนส่งสัตว์น้ าขึ้นถึงฝั่ง ล าดับต่อมาจึงหาสาเหตุของปัญหาว่าแต่ละขั้นตอน
มีจุดประสงค์ส าคัญอะไรที่ท าให้คุณภาพสัตว์น้ าเสื่อมลง พร้อมก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้ถูกต้องเหมาะสม ถูก
สุขอนามัย และถูกหลักวิชาการ ออกมาโดยอาศัยหลักที่ควรค านึงไว้ตลอดเวลาของการดูแลรักษาสัตว์น้ า ๔ หลัก
ดังนี้คือ 

4.1 เวลาต้องเร็วในการท าให้สัตว์น้ าเย็นและเวลาต้องสั้นในการขนส่งสัตว์น้ าที่จับได้ข้ึนฝั่ง 
4.2 อุณหภูมิต้องท าตัวปลาให้เย็นถึงจุดที่ต้องการ-๐ องศาเซลเซียสถึง -๒.๒ องศาเซลเซียส ถ้าเก็บใน

สภาพสด และ -๑๘ องศาเซลเซียส ถึง -๓๐ องศาเซลเซียส ถ้าเก็บในสภาพแช่แข็งรักษาอุณหภูมิ ณ จุดนั้นให้คงที่ไว้
ตลอดจนสัตว์น้ าขึ้นฝั่ง 

4.3 ความสะอาดไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน หรือถ้ามีก็ให้ปนเปื้อนน้อยที่สุดและพยายามลดสิ่ง ที่
ปนเปื้อนสกปรกลง หรือท าให้สิ่งปนเปื้อนสกปรกออกไปจากสัตว์น้ า ด้วยการท าความสะอาด การฆ่าเชื้อ เป็นต้น 

4.4 ความสวยไม่เสียรูปไม่ท าให้ตัวสัตว์น้ าเสียหาย เสียรูป เสียโฉม เช่น ไม่เหยียบย่ า กดทับ บีบอัดสัตว์น้ า
จนผิวหนังถลอก เป็นแผล เนื้อแตก ท้องแตก ฯลฯ  

ตามพระราชก าหนดกรมประมง พ.ศ. 2558 หมวดที่ 8 ว่าด้วยสุขอนามัยของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
ในมาตรา 98 ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงในการจัดท ามาตรฐานด้านสุขอนามัย ในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ า 
การแปรรูปสัตว์น้ า การรักษา การขนส่งหรือ ขนถ่ายสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการการ
ประมงน าไปใช้ปฏิบัติในกิจการของตน ให้ได้สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ว่าได้มาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 การก าหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ด าเนินการให้
เรือประมงได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยเพ่ือการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ าไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับสิ่งไม่พึง
ประสงค์และผู้ตรวจสอบประเมินต้องมีมาตรฐานในการประเมินฯ และปฏิบัติตามคู่มือของผู้ตรวจประเมินอย่าง
เคร่งครัดโดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
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ขั้นตอนในกำรประเมินเรือประมงในและนอกน่ำนน้ ำ 

การตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 

 

 

 

 

ถูกต้องครบถ้วน 

กพท./ศพม./สปม./สนง.ปจ./สนง.ปอ. 
รับค ำขอตำมแบบ สร.1 
พร้อมเอกสำรหลักฐำน 

 
 

 

ที่ กษ                             
       หนว่ยงาน

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

     ที่
อยู.่................................................ 

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

เร่ือง  แจ้งผลการตรวจสขุอนามยัในการดแูลและ
การเก็บรักษาสตัว์น า้ใน เรือประมง 

เรียน  เจ้าของเรือประมง...............(ช่ือ
เรือ)............................ 

สิง่ที่สง่มาด้วย  รายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
สขุอนามยัในการดแูลและการเก็บรักษาสตัว์น า้ใน

เรือประมง จ านวน 1 ชดุ 

ตามทีเ่จ้าหน้าที่.............(ช่ือ
หนว่ยงาน).................................................. ได้

ด าเนินการ 

ตรวจประเมินสขุอนามยัในการดแูลและการเก็บ
รักษาสตัว์น า้ในเรือประมง ช่ือ..........................เลข
ทะเบียนเรือ...........................ขนาด................ตนั

กรอส เมื่อวนัท่ี.................................นัน้ 

ผลการตรวจพบวา่ (……….) ผา่น      (……….) ไม่
ผา่น การประเมินเนื่องจาก

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

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

คืนค าขอหรือเอกสาร
หลักฐานและแจ้งให้ผู้

ยื่นค าขอทราบ 

แจ้งวันนัดตรวจเรือกับผู้ยื่น
ค าขอทราบ 

ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินเรือ
ตามมาตรฐานฯ 

ผู้มีอ านาจลงนาม ลงนามในหนังสือแจ้ง
เหตุผลฯ 

ผู้มีอ านาจลงนาม ลงนามในหนังสือรับรอง
ตามแบบ สร.3 

 
แจ้งผู้ยื่นค าขอให้มารับ สร.3 ณ สถานที่ยื่นค าขอ แจ้งให้ผู้ยื่นรับค าขอทราบ 

ผู้ยื่นรับค าขอได้ปรับปรุงข้อบกพร่องแล้วเสร็จ 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอและ
เอกสารหลักฐาน  

๓๐ นาท ี

๓๐ วนั 

๓ วันท าการ 

ผู้ตรวจประเมินจัดท าหนังสือรับรอง 
ตามแบบ สร.3 เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

ผู้ตรวจประเมินจัดท าหนังสือแจ้งเหตุผลที่
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ผู้ตรวจประเมินสรุปผล
ประเมินตามแบบ สร.2 

๑ วันท าการ 

๑ วันท าการ 
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หลักเกณฑ์ และการประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

  สขุอนามยัในเรอืประมงคอื การควบคมุดูแลรักษาและจัดการส่ิงทีเ่ก่ียวข้องกบัสัตว์น�า้ทีอ่ยูบ่นเรอืประมง  
ให้มลัีกษณะทีถ่กูต้องเหมาะสมในการท�าให้สัตว์น�า้ทีจั่บขึน้มาบนเรือนัน้มคุีณภาพทีดี่ต้ังแต่การจับจากแหล่งประมง 
จนเคลื่อนย้ายถึงฝั ่ง โดยสิ่งที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อสัตว์น�้า มีทั้งสิ่งที่อยู ่นอกเหนืออ�านาจการควบคุมและ 
สิ่งที่คาดว่าพอควบคุมได้ ส�าหรับสิ่งท่ีควบคุมได้และเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสัตว์น�้าโดยตรง ในการดูแลและ 
การเก็บรักษาสัตว์น�้าในเรือประมงโดยทั่วไปมี ๖ ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านโครงสร้างของเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
  ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าอยู่ในสภาพดี สะอาด ใช้วัสดุที่แข็งแรง ไม่ผุกร่อน
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - ผนังห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าผุกร่อน ช�ารุด มีสนิม ผนังห้องด้านบนสกปรก
    - ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ามีขนาดไม่เพียงพอ เช่น มีสัตว์น�้ากองอยู่นอกห้องเก็บ
    - พบเศษซากสัตว์น�้าทิ้งค้างในห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า
  ๑.๒ มโีครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมส่ีวนทีเ่ป็นซอกเป็นมมุน้อยทีส่ดุ เพือ่ให้ง่ายต่อการรกัษาความสะอาด
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีมุมอับ ไม่วางสิ่งของท�าให้ยากต่อการท�าความสะอาด
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีมุมอับ ยากต่อการท�าความสะอาด และมีความสกปรก
  ๑.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าออกแบบอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อน โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน 
   ข้อสังเกต ผ่าน  
    - โครงสร้างเรือ การออกแบบมีความเหมาะสม แบ่งสัดส่วนชัดเจน
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 
    - พื้นที่ปฏิบัติงานมีคราบน�้ามันปนเปื้อนจากเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรช่วยท�าการประมง เช่น  
เครื่องกว้าน รอกฯ ที่พักลูกเรือไม่สะอาดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ
  ๑.๔ มพีืน้ทีเ่พยีงพอและเหมาะสมส�าหรับการรับวตัถดิุบ การคดัเลือก การขนถ่าย และเกบ็รกัษาสตัว์น�า้  
กับทั้งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น�้า เพื่อมิให้สัตว์น�้าถูกเก็บอย่างทับถมกันหนาแน่น
ข้อสังเกต ผ่าน
    - มีพื้นที่รับวัตถุดิบ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น�้าเพียงพอและเหมาะสม
 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - สัตว์น�้าและเครื่องมือวางปะปนกัน หรือทับซ้อนกัน ไม่เป็นระเบียบ
    - การขนถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การเหยียบบนสัตว์น�้า 
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  ๑.๕ พื้นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าท�าจากวัสดุผิวเรียบท่ีสามารถท�าความ
สะอาดได้ง่าย กรณีทาสีต้องดูแลไม่ให้สีหลุดร่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ามีผิวเรียบ เกลี้ยง ไม่มีเสี้ยน
    - กรณีทาสี สีไม่หลุดร่อน
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - พืน้ทีบ่รเิวณปฏบัิตงิานและห้องเกบ็รักษาสตัว์น�า้ไม่เรยีบ เป็นร่อง ยาแนวหลดุร่อน ไม้ผเุป่ือย 
เป็นขุย
    - หากเป็นพื้นผิวเหล็ก พบสนิมในเนื้อเหล็ก ตะปูหรือสมอขึ้นสนิม 
    - กรณีทาสี สีหลุดร่อน และปนเปื้อนลงในภาชนะบรรจุสัตว์น�้า
  ๑.๖ พืน้ทีป่ฏบิตังิานและห้องเกบ็รักษาสัตว์น�า้ ต้องท�าความสะอาดทุกคร้ังหลังการใช้งานด้วยน�า้สะอาด 
และมีการควบคุม ป้องกัน แมลงและสัตว์อื่นๆ 
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า สะอาด ท�าความสะอาดด้วยน�้าสะอาด (น�้าปะปา)
    - ไม่พบแมลงสาบ แมลงอื่นๆ หรือสัตว์เลี้ยงบนเรือประมง
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า ล้างด้วยน�้าสกปรก 
    - พบสุนัข แมว อยู่บนเรือ และแมลงสาบ จิ้งจก หนู แมลง และสัตว์อื่นๆ ในเรือและห้องเก็บ
รักษาสัตว์น�้า
  ๑.๗ จัดพื้นที่บริเวณเฉพาะส�าหรับเก็บขยะ เศษอาหาร และเศษสัตว์น�้าที่เหลือให้เป็นสัดส่วนแยกออก
จากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - จัดพื้นที่ทิ้งขยะให้เป็นสัดส่วน มีภาชนะเก็บขยะ
    - ไม่พบเศษอาหาร เศษสัตว์น�้าที่เหลือบนพื้นที่ปฏิบัติงาน
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - ไม่มีถุง/ถังใส่ขยะที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติก ขวดแก้ว
    - พบขยะ เช่น ก้นบุหรี่ ถุงพลาสติก กระป๋องและขวดเครื่องดื่มไม่อยู่ในที่จัดเก็บ
    - พบเศษอาหาร เช่น เศษข้าว เศษขนม เศษผักไม่อยู่ในที่จัดเก็บ
    - พบเศษสัตว์น�้าที่เหลือบนพื้นที่ปฏิบัติงาน 
 ๒. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
  ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�าความสะอาดแล้วต้องมีท่ีเก็บอย่างเหมาะสม สามารถป้องกัน
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้า
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีที่เก็บอย่างเหมาะสม มีสถานที่เก็บแบ่งส่วนชัดเจน
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสัตว์น�้าใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการอื่น เช่น น�าตะกร้าใส่สัตว์น�้ามา
ใส่ผักไว้รับประทาน
    - เก็บอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับสถานที่ เช่น รองเท้าบู๊ทเก็บในภาชนะบรรจุสัตว์น�้า
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  ๒.๒ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น�้าต้องท�าจากวัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก 
ท�าความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน�้า และไม่เป็นสนิม
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - อุปกรณ์และเครือ่งมอืทกุชนดิทีส่มัผสักบัสตัว์น�า้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ ไม่ช�ารดุ ไม่มรีอยแตกหกั
และไม่มีสนิม
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับสัตว์น�้าช�ารุด มีรอยแตกหัก เป็นสนิม เช่น  กระบะ ตะกร้า 
ลังโฟมถังน�้า ถังพลาสติก เครื่องโม่น�้าแข็งในเรือ พลั่วเหล็ก เป็นต้น
  ๒.๓ วสัด ุอปุกรณ์และเครือ่งมอืทกุชนดิต้องออกแบบให้เหมาะสมกบัการใช้งานและสะดวกในการรกัษา
ความสะอาด
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
    - ท�าความสะอาดได้ง่าย
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือผิดประเภท เช่น ใช้พลั่วตักน�้าแข็งไปตักปลา
  ๒.๔ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้างท�าความสะอาดทุกคร้ังหลังการใช้งานด้วยน�้าสะอาด 
(น�้าประปา)
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - อุปกรณ์และเครื่องมือสะอาดพร้อมใช้งาน 
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - ใช้น�้าไม่สะอาดล้างท�าสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ
    - พบเศษสัตว์น�้าในกองอวนหลังท�าความสะอาดเรือ
    - อุปกรณ์ไม่ได้ล้างท�าความสะอาดมีการหมักหมมของคราบสกปรก
  ๒.๕ ภาชนะท่ีบรรจุสัตว์น�้ามีสภาพแข็งแรง น�้าหนักเบา และสามารถรับน�้าหนักได้ในกรณีที่ต้องวาง
ภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ภาชนะกดทับสัตว์น�้า
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้าแข็งแรง และไม่วางภาชนะให้กดทับสัตว์น�้า
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้าไม่แข็งแรง พลาสติกเปราะ แตกหัก อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะกับการใช้งาน
และวางภาชนะกดทับให้สัตว์น�้าได้รับความเสียหาย
  ๒.๖ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้าควรมีรูหรือช่องระบายน�้าได้ดีเช่น ภาชนะพลาสติก 
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - ในกรณีดองแห้งภาชนะต้องระบายน�้าได้ดี
    - ในกรณีดองเปียก ภาชนะต้องไม่ช�ารุด โดยสามารถใช้ภาชนะที่ไม่มีรูได้ เช่น ถังเขียว ๘๐ ลิตร
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - ในกรณีดองแห้งภาชนะไม่มีรูระบายน�้า 
    - ในกรณีดองเปียก ภาชนะที่มีสัตว์น�้าอยู่ช�ารุด
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 ๓. ด้านบุคลากรประจ�าเรือ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
  ๓.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดิน
อาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - ไม่มีบุคลากรประจ�าเรือมีสุขภาพไม่แข็งแรง
    - มีใบตรวจสุขภาพของกระทรวงแรงงาน
    - ใบรับรองแพทย์ (คนไทย) มีอายุไม่เกิน ๑ ปี
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - ไม่มีใบตรวจสุขภาพของกระทรวงแรงงานส�าหรับคนต่างชาติ
    - ไม่มีใบรับรองแพทย์ (คนไทย)
    - มีแผลเปิดแผลติดเชื้อ
    - มีอาการไอ จาม มีน�้ามูก ตาแฉะ หนอง ฝี หรือแสดงอาการที่บ่งบอกการเป็นโรค
  ๓.๒ ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - ผูค้วบคมุเรอืได้รับการอบรมเร่ืองสุขอนามยัจากหน่วยงานของรัฐหรือสุขอนามยัในเรอืประมง
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - ผู้ควบคุมเรือไม่ผ่านการอบรมหรือไม่มีประวัติผ่านการอบรม
  ๓.๓ ล้างมอืให้สะอาดท้ังก่อนและหลังการปฏบัิติงานทกุคร้ัง รวมทัง้ในระหว่างการปฏบิติังานตามความ
เหมาะสม และทุกครั้งหลังการใช้สุขา
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - จากการสอบถามพบว่า ล้างมือหลังใช้สุขา
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    -  
  ๓.๔ เสื้อผ้าที่ใส่ท�างานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - ใส่เสื้อผ้าสะอาด และสวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น�้าโดยตรง
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - ไม่ใส่เสื้อ กางเกง หรือไม่สวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น�้าโดยตรง
  ๓.๕ ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น�้าขณะปฏิบัติงาน
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น�้า
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - พบว่ามีบุคลากรทานอาหาร กินหมาก ถ่มน�้าลาย หรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน
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 ๔.  ด้านน�้าจืดที่ใช้ในเรือ และน�้าแข็งส�าหรับเก็บรักษาสัตว์น�้า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
  ๔.๑ น�้าจืด และน�้าแข็งที่ใช้ส�าหรับเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องท�าจากน�้าที่สะอาด และเพียงพอกับการใช้งาน
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - ใช้น�้าแข็งที่ได้มาตรฐาน GMP หรือ อย. และน�้าแข็ง น�้าอุปโภคบริโภค มีปริมาณเพียงพอ
    - ใช้น�้าอุปโภคบริโภค ที่สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - น�้าแข็งไม่มีใบรับรองมาตรฐาน GMP หรือ อย. 
    - น�้าแข็งขุ่น มีตะกอน มีคราบสกปรก
    - น�้าอุปโภคบริโภค ไม่สะอาด มีสี มีกลิ่น
    - น�้าแข็ง น�้าอุปโภคบริโภค มีปริมาณไม่เพียงพอ
  ๔.๒ สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน�้าจืด และน�้าแข็งต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ  
ท�าด้วยวัสดุปลอดสนิมและท�าความสะอาดได้ง่าย
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - สถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน�้าจืด และน�้าแข็งต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีสนิม
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - สถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน�้าจืด และน�้าแข็งมีคราบสกปรกเป็นสนิม
  ๔.๓ มีการล�าเลียง ขนถ่ายน�้าจืดและน�้าแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่ายและรางขนส่งน�้าแข็งและน�้าจืด ไม่เป็นสนิม
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่ายและรางขนส่งน�้าแข็งและน�้าจืด เป็นสนิม
    - น�้าแข็งวางกองอยู่บนพื้นก่อนลงเรือ
  ๔.๔ ภาชนะที่บรรจุน�้าจืด และน�้าแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - มีฝาปิดมิดชิด
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - ไม่มีฝาปิด หรือฝาปิดช�ารุด
 ๕. ด้านการเก็บรักษาสัตว์น�้า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
  ๕.๑ น�้ายาท�าความสะอาด น�้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน  
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนในสัตว์น�้าได้
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น�้ายาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วน ไม่มีโอกาส
ปนเปื้อนกับสัตว์น�้า
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - ไม่มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น�้ายาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วน มีโอกาส
ปนเปื้อนกับสัตว์น�้า
  ๕.๒ เก็บ บรรจุสัตว์น�้าในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่ซ้อนทับจนท�าให้สัตว์น�้าเสียหาย
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้าแต่ละอันมีขอบรองรับไม่ให้สัตว์น�้ากดทับกัน
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   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้าไม่แข็งแรง ในขณะขนถ่ายพบว่าใช้ภาชนะท่ีแตกหัก อยู่ในสภาพ 
ที่ไม่เหมาะกับการใช้งาน ท�าให้สัตว์น�้าเป็นรอย มีต�าหนิ
  ๕.๓ เก็บรกัษาสตัว์น�า้หลงัจากการจบัด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสมโดยเรว็ทีส่ดุ หากเป็นการแช่เยน็หรอืแช่แขง็ 
ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น�้าให้ได้ความเย็นที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - มีน�้าแข็งเพียงพอในห้องเก็บสัตว์น�้า ภาชนะ ถัง หรือกระบะที่มีสัตว์น�้า
    - สัตว์น�้ามีความสด 
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - มีน�้าแข็งไม่เพียงพอในห้องเก็บสัตว์น�้า ภาชนะ ถัง หรือกระบะที่มีสัตว์น�้า
    - สัตว์น�้าไม่สด 
  ๕.๔ เก็บรักษาสัตว์น�้าอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของสัตว์น�้าให้ใกล้เคียง ๐ องศาเซลเซียส 
ส�าหรับสัตว์น�้าสด และใกล้เคียง -๑๘ องศาเซลเซียส ส�าหรับสัตว์น�้าแช่เยือกแข็ง
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - มีน�้าแข็งเพียงพอต่อการเก็บรักษาสัตว์น�้า
    - ในเรือแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิของสัตว์น�้าใกล้เคียง -๑๘ องศาเซลเซียส 
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - มีน�้าแข็งไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาสัตว์น�้า 
    - ในเรือแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิของสัตว์น�้าสูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
  ๕.๕ วางหรือเก็บรักษาสัตว์น�้าในที่เหมาะสม หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็งต้องหลีกเล่ียงการสัมผัส
ความร้อนจากแสงแดด หรือความร้อนอื่น ๆ
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - เก็บสัตว์น�้าในภาชนะที่รองรับอย่างเหมาะสม เช่น กระบะ ถัง ห้องเก็บสัตว์น�้าในเรือ
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - เก็บสัตว์น�้าในที่ไม่เหมาะสม วางภาชนะบรรจุสัตว์น�้าบนดาดฟ้าเรือ มีน�้าแข็งน้อย ความเย็น
ไม่เพียงพอ
  ๕.๖ มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น�้า พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - มีสมุดบันทึกการท�าประมง (fishing logbook) และบันทึกข้อมูลการท�าประมง
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - ไม่มีสมุดบันทึกการท�าประมง (fishing logbook) หรือไม่บันทึกข้อมูลการท�าประมง
  ๕.๗ ขนถ่ายสตัว์น�า้อย่างถกูสขุลักษณะ โดยหลีกเล่ียงการใช้วสัดุอปุกรณ์ทีจ่ะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่
สัตว์น�้า
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - ขนถ่ายสัตว์น�้าอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้า
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - ใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้า เช่น ใช้วัสดุแหลมคม ตะขอสับที่ตัวสัตว์น�้า 
    - ขณะขนถ่ายมีสัตว์น�้าตกหล่นบนพื้นเรือหรือแพปลา
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 ๖. กรณีเรือประมงมีเครื่องท�าความเย็น ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
  ๖.๑ ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียสและติดตั้ง
เทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ
    - มีอุณหภูมิในห้องเก็บสัตว์น�้าไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - ไม่ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ
    - มีอุณหภูมิในห้องเก็บสัตว์น�้าสูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
  ๖.๒ กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพท่ีจะลดอุณหภูมิของสัตว์น�้าได้อย่างท่ัวถึง และอุณหภูมิ
ใจกลางสัตว์น�้าไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
   ข้อสังเกต ผ่าน
    - ใช้เทอร์โมมิเตอร์ตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้า ไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - อุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้า สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
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เกณฑ์ในการประเมินเรือประมงเพื่ออกหนังสือรับรอง

กรณีเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงนอกน่านน�้า
 รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด ๒๙ ข้อ โดยต้องผ่าน ๕ ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
 ๑. ข้อที่  ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
  ๒.  ข้อที ่ ๒.๑ วสัด ุอปุกรณ์และเครือ่งมอืทีล้่างท�าความสะอาดแล้วต้องมทีีเ่กบ็อย่างเหมาะสม สามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้า
 ๓.  ข้อที ่ ๓.๑  บุคลากรทีป่ฏิบัตงิานในเรอืต้องมสีขุภาพด ีไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรค
ทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
 ๔. ข้อที่  ๔.๑  น�้าจืด และน�้าแข็งท่ีใช้ส�าหรับเก็บรักษาสัตว์น�้า ต้องท�าจากน�้าสะอาด และเพียงพอกับ
การใช้งาน
 ๕. ข้อที่ ๕.๑  น�้ายาท�าความสะอาด น�้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้าได้
 ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย ๑๓ ข้อ จาก ๒๔ ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย ๑๘ ข้อ จึงจะ
ได้หนังสือรับรองฯ (สร.๓)

กรณีเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงนอกน่านน�้าที่มีเครื่องท�าความเย็น
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด ๓๑ ข้อ โดยต้องผ่าน ๕ ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
 ๑.  ข้อที่  ๑.๑  ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
 ๒.  ข้อที่  ๒.๑  วสัด ุอปุกรณ์และเครือ่งมอืทีล้่างท�าความสะอาดแล้วต้องมทีีเ่กบ็อย่างเหมาะสม สามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้า 
 ๓.  ข้อที่  ๓.๑  บุคลากรทีป่ฏิบัตงิานในเรอืต้องมสีขุภาพด ีไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรค
ทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
 ๔.  ข้อที่  ๕.๑  น�้ายาท�าความสะอาด น�้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้าได้
 ๕.  ข้อที่  ๖.๑  ห้องเย็นเกบ็รกัษาสตัว์น�า้ต้องสามารถควบคุมอุณหภมูิไมสู่งกว่า -๑๘ องศาเซลเซียสและ
ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย ๑๔ ข้อ จาก 
๒๖ ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย ๑๙ ข้อ จึงจะได้หนังสือรับรองฯ (สร.๓)

กรณีเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงนอกน่านน�้าที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการประมง หรือมีใบอนุญาตแต่
ไม่สามารถออกท�าการประมงได้
 รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด ๑๖ ข้อ โดยต้องผ่าน ๓ ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
 ๑.  ข้อที่  ๑.๑  ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
  ๒.  ข้อที่  ๒.๑  วสัด ุอปุกรณ์และเครือ่งมอืทีล้่างท�าความสะอาดแล้วต้องมทีีเ่กบ็อย่างเหมาะสม สามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้า
 ๓.  ข้อที่  ๕.๑  น�้ายาท�าความสะอาด น�้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้าได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย ๗ ข้อ จาก ๑๓ ข้อที่
เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย ๑๐ ข้อ จึงจะได้หนังสือรับรองฯ (สร.๓ ฉบับชั่วคราว)



3 
 

หนา ๒๐ 

เลม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๘๒  ง            ราชกิจจานุเบกษา                      ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

ประกาศกรมประมง 
เรื่อง มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑในการออกหนังสือรับรอง  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

  (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  (2) สําเนาทะเบียนบาน 

  3.2 กรณีเปนนิติบุคคล  
  (1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงมีอายุไมเกิน 
90 วัน นับแตวันท่ีออกหนังสือรับรอง  
 
 
   

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง16

เอกสารอ้างอิง

กรมประมง. ๒๕๔๗. คู่มือการดูแลรักษาสัตว์น�้าบนเรือประมง.  กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น�้า, กรมประมง,  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ๗๑ หน้า
กรมประมง. ๒๕๕๔. คูม่อืมาตรฐานสขุลักษณะเรือประมง.  กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ๑๘ หน้า
กรมประมง. ๒๕๕๘. พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘.  กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
  ๘๐ หน้า

กรณีเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงนอกน่านน�า้ท่ีมีเครื่องท�าความเย็นยังไม่ได้รับใบอนุญาตการประมง 
หรือมีใบอนุญาตแต่ไม่สามารถออกท�าการประมงได้
 รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด ๑๗ ข้อ โดยต้องผ่าน ๔ ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
 ๑.  ข้อที่  ๑.๑  ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
  ๒.  ข้อที่  ๒.๑  วสัด ุอปุกรณ์และเครือ่งมอืทีล้่างท�าความสะอาดแล้วต้องมทีีเ่กบ็อย่างเหมาะสม สามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้า
 ๓.  ข้อที่  ๕.๑  น�้ายาท�าความสะอาด น�้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้าได้
 ๔.  ข้อที่  ๖.๑  ห้องเย็นเกบ็รกัษาสตัว์น�า้ต้องสามารถควบคุมอุณหภมูิไมสู่งกว่า -๑๘ องศาเซลเซียสและ
ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ ท้ังน้ี ต้องผ่านอีกอย่างน้อย ๗ ข้อ  
จาก ๑๓ ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย ๑๑ ข้อ จึงจะได้หนังสือรับรองฯ (สร.๓ ฉบับชั่วคราว)



3 
 

หนา ๒๐ 

เลม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๘๒  ง            ราชกิจจานุเบกษา                      ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

ประกาศกรมประมง 
เรื่อง มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑในการออกหนังสือรับรอง  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

  (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  (2) สําเนาทะเบียนบาน 

  3.2 กรณีเปนนิติบุคคล  
  (1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงมีอายุไมเกิน 
90 วัน นับแตวันท่ีออกหนังสือรับรอง  
 
 
   

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 17



4 
 

หนา ๒๑ 

เลม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๘๒  ง            ราชกิจจานุเบกษา                      ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

  (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูจัดการ ผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุนสวนผูจัดการ หรือผูแทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น แลวแตกรณี 
  3.3 กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนมายื่นคําขอหรือดําเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลใหแนบหนังสือมอบอํานาจมาพรอมกับคําขอ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ 
  3.4 สําเนาใบทะเบียนเรือไทย และสําเนาใบอนุญาตใชเรือ 
  3.5 สําเนาใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย  
  3.6 กรณีเรือท่ีไมเคยไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย ใหใชหลักฐานตามขอ 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4  
 ขอ 4 ผูยื่นคําขอตามประกาศนี้ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  4.1 ตองเปนเจาของเรือประมงไทย หรือผูรับมอบอํานาจ 
  4.2 ในกรณีผูยื่นคําขอเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามขอ 14 จะยื่นคําขอหนังสือ
รับรองไดอีกเม่ือไดปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  

 ขอ 5 สถานท่ีในการยื่นคําขอ (สร. 1)/รับหนังสือรับรอง (สร. 3) 
  5.1 ในกรณีท่ีเรือประมงมีทาเทียบเรือประจําอยูในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหยื่น
สร. 1 และรับสร. 3 กับพนักงานเจาหนาท่ี ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
  5.2 ในกรณีเรือประมงมีทาเทียบเรือประจําอยูทองท่ีจังหวัดอ่ืน ใหยื่นสร. 1 และรับ
สร. 3 กับพนักงานเจาหนาท่ี ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง หรือสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล หรือ
สํานักงานประมงจังหวัด หรือสํานักงานประมงอําเภอในทองท่ีท่ีเรือประมงนั้นเทียบทาอยูในเขตความ
รับผิดชอบ 
  ขอ 6 เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับคําขอแลว ใหตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคําขอ
และเอกสารหลักฐานตามคําขอนั้น และใหดําเนินการดังนี้ 
  6.1 หากเห็นวาไมถูกตองครบถวน ใหคืนคําขอกับเอกสารหลักฐานและแจงใหผูยื่น 
คําขอทราบ เพ่ือทําการแกไขใหถูกตองและยื่นใหมตอไป โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  6.2 หากเห็นวาถูกตองครบถวนแลว ใหเจาหนาท่ีแจงกําหนดวันนัดตรวจเรือใหแก 
ผูยื่นคําขอทราบ และใหแจงไปยังผูตรวจสอบประเมิน เพ่ือตรวจประเมินเรือประมงตามแบบประเมินสุขอนามัย
ในเรือประมง (สร. 2) 
  ขอ 7 ใหผูตรวจสอบประเมินเขาตรวจประเมินเรือประมงใหเปนไปตามมาตรฐานดาน
สุขอนามัยในเรือประมง ตามกําหนดวันและเวลานัดหมายท่ีไดรับแจงตามขอ 6.2  
  ขอ 8 ใหผูตรวจสอบประเมินแจงผูยื่นคําขอทราบถึงขอบกพรองประการใดของเรือประมงท่ี
ไมเปนไปตามมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง เพ่ือทําการแกไขหรือปรับปรุง และนัดตรวจใหมไดในเวลา
อันสมควร 
   ขอ 9 ใหผูตรวจสอบประเมินสรุปและเสนอผลการตรวจประเมินตามแบบ สร.2 ทายประกาศนี้ 
ตอผูมีอํานาจลงนาม ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันตรวจประเมินแลวเสร็จ 
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  กรณีผลการประเมินเปนไปตามมาตรฐานใหผูตรวจสอบประเมินจัดทําหนังสือรับรอง
ตามแบบ สร.3 ทายประกาศนี้ เสนอผูมีอํานาจลงนามเพ่ือลงนามหนังสือรับรอง ภายใน 1 วันทําการ และแจง
ใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน 1 วันทําการนับจากวันลงนาม 
  กรณีผลการประเมินไมเปนไปตามมาตรฐาน ใหผูตรวจสอบประเมินนําหนังสือแจง 
พรอมแสดงเหตุผลเสนอ และใหผูมีอํานาจลงนามในหนังสือนั้น ภายใน 1 วันทําการ และแจงผูยื่นคําขอทราบ
ภายใน 1 วันทําการนับจากวันลงนาม โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  หนังสือรับรองท่ีออกใหตามประกาศนี้ใหมีอายุ 2 ป นับแตวันออกหนังสือรับรอง 

   ขอ 10 ใหกรมประมงกําหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณใด เพ่ือติดไวท่ีเรือประมงท่ีไดรับการ
รับรองนั้น 

   ขอ 11 ผูรับหนังสือรับรองของเรือประมงลําใดท่ีหนังสือรับรองใกลหมดอายุ ใหยื่นคําขอรับ
หนังสือรับรองฉบับใหม พรอมแนบสําเนาหนังสือรับรองฉบับเดิมกอนหมดอายุไมนอยกวา 30 วัน  
  เม่ือไดยื่นคําขอหนังสือรับรองฉบับใหมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว ใหถือ
วาการรับรองมีผลใชไดตอไปจนกวาจะไดรับหนังสือรับรองฉบับใหม  
  ใหนําความในขอ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 มาใชบังคับกับการยื่นขอหนังสือรับรองฉบับ
ใหมโดยอนุโลม เวนแตกรมประมงเห็นควรยกเวนวิธีการหรือหลักเกณฑในขอใดเพ่ือความสะดวกในการขอ
หนังสือรับรองฉบับใหม 

 ขอ 12 ผูไดรับหนังสือรับรองตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  12.1 ดูแลรักษาเรือประมงใหเปนไปตามมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  
  12.2 ยนิยอมใหผูตรวจสอบประเมินเขาไปในเรือประมง สําหรับทําการตรวจติดตาม
ประเมินผล เพ่ือรักษาไวซ่ึงมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้ 
  12.3 อํานวยความสะดวกแกผูตรวจสอบประเมินในการติดตามตรวจสอบประเมินผล 
  12.4 ใหขอมูลและเอกสารเก่ียวกับเรือประมงท่ีไดรับหนังสือรับรองเม่ือผูตรวจสอบ
ประเมินรองขอ 
   12.5 ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูตรวจสอบประเมิน  
   12.6 ใหนําเครื่องหมายหรือสัญลักษณท่ีกรมประมงออกใหเพ่ือแสดงวาเรือผาน 
การตรวจประเมินปดไวบริเวณดานหนาเกงเรือ กรณีเรือไมมีเกงใหปดไวในตําแหนงท่ีเหมาะสมและสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน  

  ขอ 13 เม่ือผูตรวจสอบประเมินตรวจพบวาผูไดรับหนังสือรับรองมิไดปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง แนบทายประกาศนี้ ใหมีหนังสือแจงเตือนผูนั้นใหปรับปรุงแกไขให
ถูกตอง โดยกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแกไขตามท่ีเห็นสมควรก็ได 
  กรณีผูไดรับหนังสือรับรองไมปรับปรุงแกไข หรือปรับปรุงไมเปนไปตามมาตรฐาน 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหผูตรวจสอบประเมินรายงานตอผูมีอํานาจลงนามเพ่ือสั่งพักใชหนังสือรับรองเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน โดยใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

   ขอ 14 ใหผูตรวจสอบประเมินรายงานตอผูมีอํานาจลงนามเพ่ือสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง 
ในกรณีดังตอไปนี้ 

    (๒) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ 
ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี
   ๓.๓ กรณีมอบอ�านาจให้ผูอ้ืน่มายืน่ค�าขอหรอืด�าเนินการแทนบคุคลธรรมดาหรอืนติิบุคคล
ให้แนบหนงัสอืมอบอ�านาจมาพร้อมกบัค�าขอ และส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของผูม้อบอ�านาจและผู้รบัมอบ
อ�านาจ
   ๓.๔ ส�าเนาใบทะเบียนเรือไทย และส�าเนาใบอนุญาตใช้เรือ
   ๓.๕ ส�าเนาใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ 
   ๓.๖ กรณเีรอืทีไ่ม่เคยได้รับใบอนญุาตท�าการประมงพาณชิย์ ให้ใช้หลักฐานตามข้อ ๓.๑, 
๓.๒, ๓.๓, ๓.๔ 
 ข้อ ๔ ผู้ยื่นค�าขอตามประกาศนี้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
   ๔.๑  ต้องเป็นเจ้าของเรือประมงไทย หรือผู้รับมอบอ�านาจ
   ๔.๒  ในกรณีผู้ยื่นค�าขอเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามข้อ ๑๔ จะยื่นค�าขอหนังสือ
รับรองได้อีกเมื่อได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
 ข้อ ๕  สถานที่ในการยื่นค�าขอ (สร. ๑)/รับหนังสือรับรอง (สร. ๓)
   ๕.๑  ในกรณีที่เรือประมงมีท่าเทียบเรือประจ�าอยู่ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น 
สร. ๑ และรับสร. ๓ กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
   ๕.๒  ในกรณีเรือประมงมีท่าเทียบเรือประจ�าอยู่ท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นสร. ๑ และรับ 
สร. ๓ กบัพนกังานเจ้าหน้าท่ี ณ ศูนย์วจิยัและพฒันาประมง หรอืสถานีวจิยัและพฒันาประมงทะเล หรอืส�านกังาน
ประมงจังหวัด หรือส�านักงานประมงอ�าเภอในท้องที่ที่เรือประมงนั้นเทียบท่าอยู่ในเขตความรับผิดชอบ
 ข้อ ๖  เมือ่พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้รบัค�าขอแล้ว ให้ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของค�าขอและ
เอกสารหลักฐานตามค�าขอนั้น และให้ด�าเนินการดังนี้
   ๖.๑ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนค�าขอกับเอกสารหลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่น
ค�าขอทราบ เพื่อท�าการแก้ไขให้ถูกต้องและยื่นใหม่ต่อไป โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
   ๖.๒ หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งก�าหนดวันนัดตรวจเรือให้แก่
ผู้ยื่นค�าขอทราบ และให้แจ้งไปยังผู้ตรวจสอบประเมิน เพื่อตรวจประเมินเรือประมงตามแบบประเมินสุขอนามัย
ในเรือประมง (สร. ๒)
 ข้อ ๗  ให้ผูต้รวจสอบประเมนิเข้าตรวจประเมนิเรอืประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสขุอนามัย
ในเรือประมง ตามก�าหนดวันและเวลานัดหมายที่ได้รับแจ้งตามข้อ ๖.๒ 
 ข้อ ๘  ให้ผู้ตรวจสอบประเมินแจ้งผู้ยื่นค�าขอทราบถึงข้อบกพร่องประการใดของเรือประมง 
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง เพื่อท�าการแก้ไขหรือปรับปรุง และนัดตรวจใหม่ได้ในเวลา
อันสมควร
 ข้อ ๙  ให้ผูต้รวจสอบประเมนิสรุปและเสนอผลการตรวจประเมนิตามแบบ สร.๒ ท้ายประกาศนี้  
ต่อผู้มีอ�านาจลงนาม ภายใน ๓ วันท�าการ นับแต่วันตรวจประเมินแล้วเสร็จ

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง18
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  (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูจัดการ ผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุนสวนผูจัดการ หรือผูแทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น แลวแตกรณี 
  3.3 กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนมายื่นคําขอหรือดําเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลใหแนบหนังสือมอบอํานาจมาพรอมกับคําขอ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ 
  3.4 สําเนาใบทะเบียนเรือไทย และสําเนาใบอนุญาตใชเรือ 
  3.5 สําเนาใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย  
  3.6 กรณีเรือท่ีไมเคยไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย ใหใชหลักฐานตามขอ 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4  
 ขอ 4 ผูยื่นคําขอตามประกาศนี้ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  4.1 ตองเปนเจาของเรือประมงไทย หรือผูรับมอบอํานาจ 
  4.2 ในกรณีผูยื่นคําขอเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามขอ 14 จะยื่นคําขอหนังสือ
รับรองไดอีกเม่ือไดปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  

 ขอ 5 สถานท่ีในการยื่นคําขอ (สร. 1)/รับหนังสือรับรอง (สร. 3) 
  5.1 ในกรณีท่ีเรือประมงมีทาเทียบเรือประจําอยูในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหยื่น
สร. 1 และรับสร. 3 กับพนักงานเจาหนาท่ี ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
  5.2 ในกรณีเรือประมงมีทาเทียบเรือประจําอยูทองท่ีจังหวัดอ่ืน ใหยื่นสร. 1 และรับ
สร. 3 กับพนักงานเจาหนาท่ี ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง หรือสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล หรือ
สํานักงานประมงจังหวัด หรือสํานักงานประมงอําเภอในทองท่ีท่ีเรือประมงนั้นเทียบทาอยูในเขตความ
รับผิดชอบ 
  ขอ 6 เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับคําขอแลว ใหตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคําขอ
และเอกสารหลักฐานตามคําขอนั้น และใหดําเนินการดังนี้ 
  6.1 หากเห็นวาไมถูกตองครบถวน ใหคืนคําขอกับเอกสารหลักฐานและแจงใหผูยื่น 
คําขอทราบ เพ่ือทําการแกไขใหถูกตองและยื่นใหมตอไป โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  6.2 หากเห็นวาถูกตองครบถวนแลว ใหเจาหนาท่ีแจงกําหนดวันนัดตรวจเรือใหแก 
ผูยื่นคําขอทราบ และใหแจงไปยังผูตรวจสอบประเมิน เพ่ือตรวจประเมินเรือประมงตามแบบประเมินสุขอนามัย
ในเรือประมง (สร. 2) 
  ขอ 7 ใหผูตรวจสอบประเมินเขาตรวจประเมินเรือประมงใหเปนไปตามมาตรฐานดาน
สุขอนามัยในเรือประมง ตามกําหนดวันและเวลานัดหมายท่ีไดรับแจงตามขอ 6.2  
  ขอ 8 ใหผูตรวจสอบประเมินแจงผูยื่นคําขอทราบถึงขอบกพรองประการใดของเรือประมงท่ี
ไมเปนไปตามมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง เพ่ือทําการแกไขหรือปรับปรุง และนัดตรวจใหมไดในเวลา
อันสมควร 
   ขอ 9 ใหผูตรวจสอบประเมินสรุปและเสนอผลการตรวจประเมินตามแบบ สร.2 ทายประกาศนี้ 
ตอผูมีอํานาจลงนาม ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันตรวจประเมินแลวเสร็จ 
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  กรณีผลการประเมินเปนไปตามมาตรฐานใหผูตรวจสอบประเมินจัดทําหนังสือรับรอง
ตามแบบ สร.3 ทายประกาศนี้ เสนอผูมีอํานาจลงนามเพ่ือลงนามหนังสือรับรอง ภายใน 1 วันทําการ และแจง
ใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน 1 วันทําการนับจากวันลงนาม 
  กรณีผลการประเมินไมเปนไปตามมาตรฐาน ใหผูตรวจสอบประเมินนําหนังสือแจง 
พรอมแสดงเหตุผลเสนอ และใหผูมีอํานาจลงนามในหนังสือนั้น ภายใน 1 วันทําการ และแจงผูยื่นคําขอทราบ
ภายใน 1 วันทําการนับจากวันลงนาม โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  หนังสือรับรองท่ีออกใหตามประกาศนี้ใหมีอายุ 2 ป นับแตวันออกหนังสือรับรอง 

   ขอ 10 ใหกรมประมงกําหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณใด เพ่ือติดไวท่ีเรือประมงท่ีไดรับการ
รับรองนั้น 

   ขอ 11 ผูรับหนังสือรับรองของเรือประมงลําใดท่ีหนังสือรับรองใกลหมดอายุ ใหยื่นคําขอรับ
หนังสือรับรองฉบับใหม พรอมแนบสําเนาหนังสือรับรองฉบับเดิมกอนหมดอายุไมนอยกวา 30 วัน  
  เม่ือไดยื่นคําขอหนังสือรับรองฉบับใหมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว ใหถือ
วาการรับรองมีผลใชไดตอไปจนกวาจะไดรับหนังสือรับรองฉบับใหม  
  ใหนําความในขอ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 มาใชบังคับกับการยื่นขอหนังสือรับรองฉบับ
ใหมโดยอนุโลม เวนแตกรมประมงเห็นควรยกเวนวิธีการหรือหลักเกณฑในขอใดเพ่ือความสะดวกในการขอ
หนังสือรับรองฉบับใหม 

 ขอ 12 ผูไดรับหนังสือรับรองตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  12.1 ดูแลรักษาเรือประมงใหเปนไปตามมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  
  12.2 ยนิยอมใหผูตรวจสอบประเมินเขาไปในเรือประมง สําหรับทําการตรวจติดตาม
ประเมินผล เพ่ือรักษาไวซ่ึงมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้ 
  12.3 อํานวยความสะดวกแกผูตรวจสอบประเมินในการติดตามตรวจสอบประเมินผล 
  12.4 ใหขอมูลและเอกสารเก่ียวกับเรือประมงท่ีไดรับหนังสือรับรองเม่ือผูตรวจสอบ
ประเมินรองขอ 
   12.5 ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูตรวจสอบประเมิน  
   12.6 ใหนําเครื่องหมายหรือสัญลักษณท่ีกรมประมงออกใหเพ่ือแสดงวาเรือผาน 
การตรวจประเมินปดไวบริเวณดานหนาเกงเรือ กรณีเรือไมมีเกงใหปดไวในตําแหนงท่ีเหมาะสมและสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน  

  ขอ 13 เม่ือผูตรวจสอบประเมินตรวจพบวาผูไดรับหนังสือรับรองมิไดปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง แนบทายประกาศนี้ ใหมีหนังสือแจงเตือนผูนั้นใหปรับปรุงแกไขให
ถูกตอง โดยกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแกไขตามท่ีเห็นสมควรก็ได 
  กรณีผูไดรับหนังสือรับรองไมปรับปรุงแกไข หรือปรับปรุงไมเปนไปตามมาตรฐาน 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหผูตรวจสอบประเมินรายงานตอผูมีอํานาจลงนามเพ่ือสั่งพักใชหนังสือรับรองเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน โดยใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

   ขอ 14 ใหผูตรวจสอบประเมินรายงานตอผูมีอํานาจลงนามเพ่ือสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง 
ในกรณีดังตอไปนี้ 

 กรณีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานให้ผู้ตรวจสอบประเมินจัดท�าหนังสือรับรองตามแบบ 
สร.๓ ท้ายประกาศนี้  เสนอผู ้มีอ�านาจลงนามเพ่ือลงนามหนังสือรับรอง ภายใน ๑ วันท�าการ และ 
แจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอทราบ ภายใน ๑ วันท�าการนับจากวันลงนาม
 กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผู้ตรวจสอบประเมินน�าหนังสือแจ้ง พร้อมแสดง
เหตุผลเสนอ และให้ผู้มีอ�านาจลงนามในหนังสือนั้น ภายใน ๑ วันท�าการ และแจ้งผู้ยื่นค�าขอทราบภายใน ๑ วัน
ท�าการนับจากวันลงนาม โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 หนังสือรับรองที่ออกให้ตามประกาศนี้ให้มีอายุ ๒ ปี นับแต่วันออกหนังสือรับรอง
 ข้อ ๑๐ ให้กรมประมงก�าหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด เพื่อติดไว้ท่ีเรือประมงที่ได้รับการ
รับรองนั้น
 ข้อ ๑๑ ผู้รับหนังสือรับรองของเรือประมงล�าใดที่หนังสือรับรองใกล้หมดอายุ ให้ยื่นค�าขอรับ
หนังสือรับรองฉบับใหม่ พร้อมแนบส�าเนาหนังสือรับรองฉบับเดิมก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
 เมือ่ได้ยืน่ค�าขอหนงัสือรับรองฉบบัใหม่ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึง่แล้ว ให้ถือว่าการรบัรอง
มีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองฉบับใหม่ 
 ให้น�าความในข้อ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ มาใช้บังคับกับการยื่นขอหนังสือรับรองฉบับใหม่โดย
อนุโลม เว้นแต่กรมประมงเห็นควรยกเว้นวิธีการหรือหลักเกณฑ์ในข้อใดเพื่อความสะดวกในการขอหนังสือรับรอง
ฉบับใหม่
 ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
   ๑๒.๑  ดูแลรักษาเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
   ๑๒.๒ ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าไปในเรือประมง ส�าหรับท�าการตรวจติดตาม
ประเมินผล เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้
   ๑๒.๓ อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบประเมนิในการติดตามตรวจสอบประเมินผล
   ๑๒.๔ ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรือประมงที่ได้รับหนังสือรับรองเมื่อผู้ตรวจสอบ
ประเมินร้องขอ
   ๑๒.๕ ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของผู้ตรวจสอบประเมิน 
   ๑๒.๖ ให้น�าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่กรมประมงออกให้เพื่อแสดงว่าเรือผ่าน
การตรวจประเมินปิดไว้บริเวณด้านหน้าเก๋งเรือ กรณีเรือไม่มีเก๋งให้ปิดไว้ในต�าแหน่งที่เหมาะสมและสามารถมอง
เห็นได้ชัดเจน 
 ข้อ ๑๓ เมือ่ผูต้รวจสอบประเมนิตรวจพบว่าผู้ได้รับหนงัสือรับรองมไิด้ปฏบิติัตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านสขุอนามัยในเรือประมง แนบท้ายประกาศนี ้ให้มหีนงัสอืแจ้งเตอืนผู้นัน้ให้ปรบัปรงุแก้ไขให้ถกูต้อง โดยก�าหนด
ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควรก็ได้
 กรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองไม่ปรับปรุงแก้ไข หรือปรับปรุงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 
ระยะเวลาที่ก�าหนด ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานต่อผู้มีอ�านาจลงนามเพื่อสั่งพักใช้หนังสือรับรองเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 19
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  14.1 ผูไดรับหนังสือรับรองเคยถูกพักใชหนังสือรับรองมาแลว 1 ครั้ง และยังตรวจ
พบวามิไดปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  
  14.2 เม่ือเจาหนาท่ีตรวจพบภายหลังวาเอกสารหลักฐานซ่ึงผูไดรับหนังสือรับรอง
นํามายื่นตามประกาศนี้เปนเอกสารปลอม  
 ท้ังนี้ ใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
 ขอ 15 หลักเกณฑการประเมินเพ่ือออกหนังสือรับรอง เปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 ขอ 16 ในกรณีเรือประมงท่ียังไมไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย หรือมีใบอนุญาตแลว 
แตไมสามารถออกทําการประมงได ใหยกเวนรายการตรวจประเมินตามแบบ สร.2 ในขอ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 4.1, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.๖, 5.7 และในกรณีเรือประมงมีเครื่องทําความเย็น ใหยกเวนขอ 6.2 ดวย 
และใหไดรับหนังสือรับรอง (สร. 3 ฉบับชั่วคราว) 
 ขอ 17 เรือประมงท่ีผานการตรวจประเมินโดยไดรับการยกเวนรายการตรวจประเมินตามขอ 
16 ตองนําเรือมารับการตรวจประเมินอีกครั้งตามมาตรฐานนี้ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังจากไดรับ
ใบอนุญาตทําการประมง เพ่ือใหไดรับหนังสือรับรอง (สร. 3) กรณีท่ีไมสามารถออกทําการประมงได ตองแจง
วายังมิไดออกทําการประมง ณ สถานท่ีท่ีเคยยื่นคําขอหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง  
 กรณีผลการตรวจประเมินไมผานใหนําความในขอ 13 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 18 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี            กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
       (นายอดิศร พรอมเทพ) 
          อธิบดีกรมประมง 
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แบบ สร.1 
ล าที่…………./ปี………………. 

แบบค ำขอหนังสือรับรองมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง  

เขียนที่……………………………………………. 
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ.………….…….. 

 
 ข้าพเจ้า……….........................................................อายุ..............ปี สัญชาติ…………..……………… 
มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่..............ต าบล...................................อ าเภอ..................................... 
จังหวัด………………..…………………..……โทร…………………….……………………………ขอยื่นแบบค าขอในฐานะส่วนตัว 
หรือนิติบุคคลชื่อ..............................................................ซึ่งมีส านักงานอยู่  (อาคาร)……………………………………… 
เลขที่..............หมู่ที่..............ต าบล..........................อ าเภอ.........................................จังหวดั ............................... 
ในฐานะเจ้าของเรือ/ผู้รับมอบอ านาจ เรือประมง............................................เลขทะเบียนเรือ....... ..................... 
ขอยื่นค าร้องต่อ (ชื่อหน่วยงาน)………………………………….………………………………….………..……………………………. 
เพ่ือขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงพร้อมนี้ได้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอ ในกรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา 
 2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับ
แต่วันที่ออกหนังสือรับรอง ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ ผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี ในกรณี
เป็นนิติบุคคล 
 3. ส าเนาใบทะเบียนเรือไทยและส าเนาใบอนุญาตใช้เรือ 
 4. ส าเนาใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ (ถ้ามี) 
 5. กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมายื่นค าขอ หรือด าเนินการแทน ให้แนบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ด้วย
  5.1 หนังสือมอบอ านาจ 

 5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับ
มอบอ านาจ 

6. ส าเนาหนังสือรับรองฉบับเดิมในกรณีท่ีเรือเคยผ่านการตรวจรับรองมาแล้ว  

 ข้าพเจ้า.....................................................หรือนติิบคุคลชื่อ.......................................................
ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวกับการนี้ และเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
 
 

(ลายมือ).................................................................ผู้ยื่นค าขอ 
(...........................................................)  

หมำยเหตุ       ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 

 ข้อ ๑๔ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานต่อผู้มีอ�านาจลงนามเพื่อสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง
ในกรณีดังต่อไปนี้
   ๑๔.๑ ผู้ได้รับหนังสือรับรองเคยถูกพักใช้หนังสือรับรองมาแล้ว ๑ ครั้ง และยังตรวจพบ
ว่ามิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
   ๑๔.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานซ่ึงผู้ได้รับหนังสือรับรอง 
น�ามายื่นตามประกาศนี้เป็นเอกสารปลอม 
 ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรอง เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 ข้อ ๑๖ ในกรณีเรือประมงท่ียังไม่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ หรือมีใบอนุญาตแล้ว  
แต่ไม่สามารถออกท�าการประมงได้ ให้ยกเว้นรายการตรวจประเมินตามแบบ สร.๒ ในข้อ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔, 
๓.๕, ๔.๑, ๔.๓, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔, ๕.๕, ๕.๖, ๕.๗ และในกรณีเรือประมงมีเครื่องท�าความเย็น ให้ยกเว้นข้อ ๖.๒ 
ด้วย และให้ได้รับหนังสือรับรอง (สร. ๓ ฉบับชั่วคราว)
 ข้อ ๑๗ เรอืประมงทีผ่่านการตรวจประเมนิโดยได้รับการยกเว้นรายการตรวจประเมนิตามข้อ ๑๖  
ต้องน�าเรอืมารับการตรวจประเมนิอีกครัง้ตามมาตรฐานนีภ้ายในระยะเวลา ๖๐ วนั หลงัจากได้รับใบอนญุาตท�าการ
ประมง เพื่อให้ได้รับหนังสือรับรอง (สร. ๓) กรณีที่ไม่สามารถออกท�าการประมงได้ ต้องแจ้งว่ายังมิได้ออกท�าการ
ประมง ณ สถานที่ที่เคยยื่นค�าขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
 กรณีผลการตรวจประเมินไม่ผ่านให้น�าความในข้อ ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 ข้อ ๑๘ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง20

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กรมประมง
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หนา ๒๓ 

เลม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๘๒  ง            ราชกิจจานุเบกษา                      ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

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

แบบค ำขอหนังสือรับรองมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง  

เขียนที่……………………………………………. 
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ.………….…….. 

 
 ข้าพเจ้า……….........................................................อายุ..............ปี สัญชาติ…………..……………… 
มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่..............ต าบล...................................อ าเภอ..................................... 
จังหวัด………………..…………………..……โทร…………………….……………………………ขอยื่นแบบค าขอในฐานะส่วนตัว 
หรือนิติบุคคลชื่อ..............................................................ซึ่งมีส านักงานอยู่  (อาคาร)……………………………………… 
เลขที่..............หมู่ที่..............ต าบล..........................อ าเภอ.........................................จังหวดั ............................... 
ในฐานะเจ้าของเรือ/ผู้รับมอบอ านาจ เรือประมง............................................เลขทะเบียนเรือ....... ..................... 
ขอยื่นค าร้องต่อ (ชื่อหน่วยงาน)………………………………….………………………………….………..……………………………. 
เพ่ือขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงพร้อมนี้ได้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอ ในกรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา 
 2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับ
แต่วันที่ออกหนังสือรับรอง ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ ผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี ในกรณี
เป็นนิติบุคคล 
 3. ส าเนาใบทะเบียนเรือไทยและส าเนาใบอนุญาตใช้เรือ 
 4. ส าเนาใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ (ถ้ามี) 
 5. กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมายื่นค าขอ หรือด าเนินการแทน ให้แนบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ด้วย
  5.1 หนังสือมอบอ านาจ 

 5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับ
มอบอ านาจ 

6. ส าเนาหนังสือรับรองฉบับเดิมในกรณีท่ีเรือเคยผ่านการตรวจรับรองมาแล้ว  

 ข้าพเจ้า.....................................................หรือนติิบคุคลชื่อ.......................................................
ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวกับการนี้ และเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
 
 

(ลายมือ).................................................................ผู้ยื่นค าขอ 
(...........................................................)  

หมำยเหตุ       ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 21
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หนังสือแจ้งนัดตรวจเรือประมง 

 
 
 
 
ที่ กษ……………/…..                   หน่วยงาน............................................. 

ที่อยู่...................................................... 
...................................................... 

      วันที่................................................. 
เรื่อง  แจ้งนัดตรวจเรือประมงเพ่ือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
เรียน  (ผู้ยื่นค าขอหนังสือฯ).................................................................... 
อ้างถึง  ค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ล าที่…………./ปี………………. 
ลงวันที่........................................ 
  ตามค าขอที่อ้างถึง  ท่านได้ยื่นแบบค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
โดยใช้เรือ ชื่อ................................................................ ......เลขทะเบียนเรือไทย............................................ 
ขนาด.............................ตันกรอส  พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้าน
สุขอนามัยในเรือประมง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ........................................................ 
  ในการนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหนังสือฯ ได้ตกลงร่วมกันโดยนัดตรวจประเมิน
เรือประมงดังกล่าว  ในวันที่.. ................เดือน.......................... .............. .พ.ศ...................ณ  บริเวณ
..................................................................................จึงให้ท่านน าเรือประมงเข้าเทียบท่า เพ่ือให้พ นักงาน
เจ้าหน้าที่ท าการตรวจประเมินฯ ตามวันดังกล่าวด้วย  
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน................................... 
โทร..................................................... 
โทรสาร............................................... 
E-mail................................................ 
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แบบ สร.2 
เอกสารที่…………./ปี………………. 

แบบฟอร์มรำยกำรตรวจประเมินมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง  
สถานที่………………………………………………………. 
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ.………….…….. 
 

หน่วยงาน : ................................................................เลข สร.1 : (ล าที…่/ปี…)…….......................................      
ชื่อเรือ : ....................................................................เลขทะเบียนเรือ : ........................................................ 
ขนาดของเรือ : ..............................................ตันกรอส  ขนาดความยาวเรือ : .......................................เมตร 
เครื่องหมายประจ าเรือ : ...........................................เลขที่ใบอนุญาตท าการประมง : .................................. 
ชนิดเครื่องมือท าการประมง : ............................................................................................................... ........ 
ชื่อเจ้าของเรือ : ........................................................ที่อยู่ : ........................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
โทร : ..............................................................................................................................................................  
ชื่อผู้ให้ข้อมูล : ........................................................ต าแหน่ง : ...................................................................... 
ที่อยู่ : ............................................................................................................................................................ .. 
…………………………………………………………………………………………..โทร : ......................................................... 
เวลาที่เริ่มตรวจ : ...................................................... เวลาที่ตรวจเสร็จ : ...................................................... 
หมายเลขใบแจ้งปรับปรุงที่ : .......................................................................................................................... 

ผลการตรวจประเมินพบว่า มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง โดยมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามรายงานที่แนบมาพร้อม   
 เอกสารนี้ 

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง โดยไม่ผ่าน………....ข้อหลัก และไม่ผ่าน……...…ข้อย่อย 
 ตามรายงานที่แนบมาพร้อมเอกสารนี้ 

ผ่านเกณฑ์กรณีเรือไม่มีสัตว์น้ า หรือผ่านโดยมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามรายงานที่แนบมา
พร้อมเอกสารนี้ 

 

 

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบประเมิน : ......................................... ลายมือชื่อผู้ให้ข้อมูล : ............................................. 

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

 
 

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง22
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หนังสือแจ้งนัดตรวจเรือประมง 

 
 
 
 
ที่ กษ……………/…..                   หน่วยงาน............................................. 

ที่อยู่...................................................... 
...................................................... 

      วันที่................................................. 
เรื่อง  แจ้งนัดตรวจเรือประมงเพ่ือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
เรียน  (ผู้ยื่นค าขอหนังสือฯ).................................................................... 
อ้างถึง  ค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ล าที่…………./ปี………………. 
ลงวันที่........................................ 
  ตามค าขอที่อ้างถึง  ท่านได้ยื่นแบบค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
โดยใช้เรือ ชื่อ................................................................ ......เลขทะเบียนเรือไทย............................................ 
ขนาด.............................ตันกรอส  พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้าน
สุขอนามัยในเรือประมง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ........................................................ 
  ในการนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหนังสือฯ ได้ตกลงร่วมกันโดยนัดตรวจประเมิน
เรือประมงดังกล่าว  ในวันที่.. ................เดือน.......................... .............. .พ.ศ...................ณ  บริเวณ
..................................................................................จึงให้ท่านน าเรือประมงเข้าเทียบท่า เพ่ือให้พ นักงาน
เจ้าหน้าที่ท าการตรวจประเมินฯ ตามวันดังกล่าวด้วย  
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน................................... 
โทร..................................................... 
โทรสาร............................................... 
E-mail................................................ 
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แบบ สร.2 
เอกสารที่…………./ปี………………. 

แบบฟอร์มรำยกำรตรวจประเมินมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง  
สถานที่………………………………………………………. 
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ.………….…….. 
 

หน่วยงาน : ................................................................เลข สร.1 : (ล าที…่/ปี…)…….......................................      
ชื่อเรือ : ....................................................................เลขทะเบียนเรือ  : ........................................................ 
ขนาดของเรือ : ..............................................ตันกรอส  ขนาดความยาวเรือ : .......................................เมตร 
เครื่องหมายประจ าเรือ : ...........................................เลขที่ใบอนุญาตท าการประมง : .................................. 
ชนิดเครื่องมือท าการประมง : ............................................................................................................... ........ 
ชื่อเจ้าของเรือ : ........................................................ที่อยู่ : ........................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
โทร : ..............................................................................................................................................................  
ชื่อผู้ให้ข้อมูล : ........................................................ต าแหน่ง : ...................................................................... 
ที่อยู่ : ............................................................................................................................................................ .. 
…………………………………………………………………………………………..โทร : ......................................................... 
เวลาที่เริ่มตรวจ : ...................................................... เวลาที่ตรวจเสร็จ : ...................................................... 
หมายเลขใบแจ้งปรับปรุงที่ : .......................................................................................................................... 

ผลการตรวจประเมินพบว่า มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง โดยมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามรายงานที่แนบมาพร้อม   
 เอกสารนี้ 

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง โดยไม่ผ่าน………....ข้อหลัก และไม่ผ่าน……...…ข้อย่อย 
 ตามรายงานที่แนบมาพร้อมเอกสารนี้ 

ผ่านเกณฑ์กรณีเรือไม่มีสัตว์น้ า หรือผ่านโดยมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามรายงานที่แนบมา
พร้อมเอกสารนี้ 

 

 

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบประเมิน : ......................................... ลายมือชื่อผู้ให้ข้อมูล : ............................................. 

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

 
 

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 23
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  เลข สร.1 ล าที่…………./ปี………………. 

แบบประเมินมำตรฐำนด้ำนสขุอนำมัยในเรือประมง 

รำยกำรตรวจประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ข้อบกพร่องที่พบ 

1 ด้ำนโครงสร้ำงของเรือประมง 

1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้ าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสม
เพียงพอ 

   

1.2 มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด 
เพ่ือให้ง่ายต่อการรักษาความสะอาด 

   

1.3 พ้ืนที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้ าออกแบบอย่างเหมาะสม 
ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็น
เครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน 

   

1.4 มีพ้ืนที่เพียงพอและเหมาะสมส าหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก 
การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น้ า กับทั้งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือ
ภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น้ า เพ่ือมิให้สัตว์น้ าถูกเก็บอย่างทับถมกัน
หนาแน่น 

   

1.5 พ้ืนที่ผิวของบริเวณท่ีปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น้ าท า
จากวัสดุผิวเรียบที่สามารถท าความสะอาดได้ง่าย กรณีทาสีต้องดูแล
ไม่ให้สีหลุดร่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ 

   

1.6 พ้ืนที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้ า ต้องท าความสะอาด
ทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน้ าสะอาด และมีการควบคุม ป้องกัน ก าจัด
หนู แมลงสาบ และสัตว์อ่ืนๆ 

   

1.7 จัดพื้นที่บริเวณเฉพาะส าหรับเก็บขยะ เศษอาหารและเศษ 
สัตว์น้ าที่เหลือให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

   

2 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง 

2.1 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท าความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บ
อย่างเหมาะสม สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะ
พ้ืนผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้ า 

   

2.2 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น้ าต้องท าจาก
วัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก ท าความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้ า และ
ไม่เป็นสนิม 

   

2.3 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับ
การใช้งานและสะดวกในการรักษาความสะอาด 

   

2.4 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้าง ท าความสะอาดทุก
ครั้งหลังการใช้งานด้วยน้ าสะอาด 

   

2.5 ภาชนะท่ีบรรจุสัตว์น้ ามีสภาพแข็งแรง น้ าหนักเบา และสามารถ
รับน้ าหนักได้ในกรณีที่ต้องวางภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้
ภาชนะกดทับสัตว์น้ า 
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  เลข สร.1 ล าที่…………./ปี………………. 

แบบประเมินมำตรฐำนด้ำนสขุอนำมัยในเรือประมง 

รำยกำรตรวจประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ข้อบกพร่องที่พบ 

2.6 ภาชนะท่ีบรรจุสัตว์น้ าควรมีรูหรือช่องระบายน้ าได้ดีเช่น ภาชนะ
พลาสติก 

   

3 ด้ำนบุคลำกรประจ ำเรือ 

3.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือ
แผลติดเชื้อ 

   

3.2 ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง    
3.3 ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งใน
ระหว่างการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังการใช้สุขา 

   

3.4 เสื้อผ้าที่ใส่ท างานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน    
3.5 ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานไม่ไอหรือจาม
ใส่สัตว์น้ า 

   

4 ด้ำนน้ ำจืดที่ใช้ในเรือและน้ ำแข็งส ำหรับเก็บรักษำสัตว์น้ ำ 

4.1 น้ าจืด และน้ าแข็งท่ีใช้ส าหรับเก็บรักษาสัตว์น้ าต้องท าจากน้ าที่
สะอาด และเพียงพอกับการใช้งาน 

   

4.2 สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน้ าจืด และน้ าแข็งต้องอยู่ใน
สภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ท าด้วยวัสดุปลอดสนิมและท าความ
สะอาดได้ง่าย 

   

4.3 มีการล าเลียง ขนถ่ายน้ าจืดและน้ าแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ    
4.4 ภาชนะท่ีบรรจุน้ าจืดและน้ าแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด    
5 ด้ำนกำรเก็บรักษำสัตว์น้ ำ 

5.1 น้ ายาท าความสะอาด น้ ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยก
ในสถานที่ที่เป็นสัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาส
ปนเปื้อนในสัตว์น้ าได้ 

   

5.2 เก็บ บรรจุสัตว์น้ าในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่
ซ้อนทับจนท าให้สัตว์น้ าเสียหาย 

   

5.3 เก็บรักษาสัตว์น้ าหลังจากการจับด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร็ว
ที่สุด หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็ง ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น้ าให้
ได้ความเย็นอย่างสม่ าเสมอ 

   

5.4 เก็บรักษาสัตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของ 
สัตว์น้ าให้ใกล้เคียง 0 องศาเซลเซียส ส าหรับสัตว์น้ าสด และใกล้เคียง  
-18 องศาเซลเซียส ส าหรับสัตว์น้ าแช่เยือกแข็ง 

   

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง24
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  เลข สร.1 ล าที่…………./ปี………………. 

แบบประเมินมำตรฐำนด้ำนสขุอนำมัยในเรือประมง 

รำยกำรตรวจประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ข้อบกพร่องที่พบ 

1 ด้ำนโครงสร้ำงของเรือประมง 

1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้ าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสม
เพียงพอ 

   

1.2 มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด 
เพ่ือให้ง่ายต่อการรักษาความสะอาด 

   

1.3 พ้ืนที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้ าออกแบบอย่างเหมาะสม 
ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็น
เครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน 

   

1.4 มีพ้ืนที่เพียงพอและเหมาะสมส าหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก 
การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น้ า กับทั้งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือ
ภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น้ า เพ่ือมิให้สัตว์น้ าถูกเก็บอย่างทับถมกัน
หนาแน่น 

   

1.5 พ้ืนที่ผิวของบริเวณท่ีปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น้ าท า
จากวัสดุผิวเรียบที่สามารถท าความสะอาดได้ง่าย กรณีทาสีต้องดูแล
ไม่ให้สีหลุดร่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ 

   

1.6 พ้ืนที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้ า ต้องท าความสะอาด
ทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน้ าสะอาด และมีการควบคุม ป้องกัน ก าจัด
หนู แมลงสาบ และสัตว์อ่ืนๆ 

   

1.7 จัดพื้นที่บริเวณเฉพาะส าหรับเก็บขยะ เศษอาหารและเศษ 
สัตว์น้ าที่เหลือให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

   

2 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง 

2.1 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท าความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บ
อย่างเหมาะสม สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะ
พ้ืนผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้ า 

   

2.2 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น้ าต้องท าจาก
วัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก ท าความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้ า และ
ไม่เป็นสนิม 

   

2.3 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับ
การใช้งานและสะดวกในการรักษาความสะอาด 

   

2.4 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้าง ท าความสะอาดทุก
ครั้งหลังการใช้งานด้วยน้ าสะอาด 

   

2.5 ภาชนะท่ีบรรจุสัตว์น้ ามีสภาพแข็งแรง น้ าหนักเบา และสามารถ
รับน้ าหนักได้ในกรณีที่ต้องวางภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้
ภาชนะกดทับสัตว์น้ า 
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  เลข สร.1 ล าที่…………./ปี………………. 

แบบประเมินมำตรฐำนด้ำนสขุอนำมัยในเรือประมง 

รำยกำรตรวจประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ข้อบกพร่องที่พบ 

2.6 ภาชนะท่ีบรรจุสัตว์น้ าควรมีรูหรือช่องระบายน้ าได้ดีเช่น ภาชนะ
พลาสติก 

   

3 ด้ำนบุคลำกรประจ ำเรือ 

3.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือ
แผลติดเชื้อ 

   

3.2 ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง    
3.3 ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งใน
ระหว่างการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังการใช้สุขา 

   

3.4 เสื้อผ้าที่ใส่ท างานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน    
3.5 ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานไม่ไอหรือจาม
ใส่สัตว์น้ า 

   

4 ด้ำนน้ ำจืดที่ใช้ในเรือและน้ ำแข็งส ำหรับเก็บรักษำสัตว์น้ ำ 

4.1 น้ าจืด และน้ าแข็งท่ีใช้ส าหรับเก็บรักษาสัตว์น้ าต้องท าจากน้ าที่
สะอาด และเพียงพอกับการใช้งาน 

   

4.2 สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน้ าจืด และน้ าแข็งต้องอยู่ใน
สภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ท าด้วยวัสดุปลอดสนิมและท าความ
สะอาดได้ง่าย 

   

4.3 มีการล าเลียง ขนถ่ายน้ าจืดและน้ าแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ    
4.4 ภาชนะท่ีบรรจุน้ าจืดและน้ าแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด    
5 ด้ำนกำรเก็บรักษำสัตว์น้ ำ 

5.1 น้ ายาท าความสะอาด น้ ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยก
ในสถานที่ที่เป็นสัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาส
ปนเปื้อนในสัตว์น้ าได้ 

   

5.2 เก็บ บรรจุสัตว์น้ าในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่
ซ้อนทับจนท าให้สัตว์น้ าเสียหาย 

   

5.3 เก็บรักษาสัตว์น้ าหลังจากการจับด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร็ว
ที่สุด หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็ง ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น้ าให้
ได้ความเย็นอย่างสม่ าเสมอ 

   

5.4 เก็บรักษาสัตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของ 
สัตว์น้ าให้ใกล้เคียง 0 องศาเซลเซียส ส าหรับสัตว์น้ าสด และใกล้เคียง  
-18 องศาเซลเซียส ส าหรับสัตว์น้ าแช่เยือกแข็ง 

   

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 25
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  เลข สร.1 ล าที่…………./ปี………………. 

แบบประเมินมำตรฐำนด้ำนสขุอนำมัยในเรือประมง 

รำยกำรตรวจประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ข้อบกพร่องที่พบ 

5.5 วางหรือเก็บรักษาสัตว์น้ าในที่เหมาะสม หากเป็นการแช่เย็น 
หรือแช่แข็ง ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนจากแสงแดด หรือ
ความร้อนอ่ืนๆ 

   

5.6 มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น้ า 
พร้อมเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

   

5.7 ขนถ่ายสัตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้ า 

   

6 กรณีเรือประมงมีเครื่องท ำควำมเย็น 
6.1 ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้ าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า  
-18 องศาเซลเซียส และติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ หรืออุปกรณ์บันทึก
อุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ 

   

6.2 กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของ 
สัตว์น้ าได้อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิใจกลางสัตว์น้ าไม่สูงกว่า  
-18 องศาเซลเซียส 
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แบบรำยงำนให้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องในกำรตรวจประเมิน 

หน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………...….. 
ตรวจประเมินครั้งที่………………………………….……..ตรวจติดตามครั้งที่……………………………………….…………………. 
ชื่อเรือ :...........................................................   หมายเลขหนังสือรับรอง (สร.3) :............................................... 
วันที่สุ่มตรวจ :.................................................   แจ้งปรับปรุงครั้งที่ :................................................................... 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ การด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ก าหนดการเสร็จสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผู้ตรวจสอบ: 
              (...........................................) 

ผู้ยื่นค าขอ: 
              (...........................................) 
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  เลข สร.1 ล าที่…………./ปี………………. 

แบบประเมินมำตรฐำนด้ำนสขุอนำมัยในเรือประมง 

รำยกำรตรวจประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ข้อบกพร่องที่พบ 

5.5 วางหรือเก็บรักษาสัตว์น้ าในที่เหมาะสม หากเป็นการแช่เย็น 
หรือแช่แข็ง ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนจากแสงแดด หรือ
ความร้อนอ่ืนๆ 

   

5.6 มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น้ า 
พร้อมเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

   

5.7 ขนถ่ายสัตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้ า 

   

6 กรณีเรือประมงมีเครื่องท ำควำมเย็น 
6.1 ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้ าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า  
-18 องศาเซลเซียส และติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ หรืออุปกรณ์บันทึก
อุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ 

   

6.2 กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของ 
สัตว์น้ าได้อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิใจกลางสัตว์น้ าไม่สูงกว่า  
-18 องศาเซลเซียส 
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แบบรำยงำนให้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องในกำรตรวจประเมิน 

หน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………...….. 
ตรวจประเมินครั้งที่………………………………….……..ตรวจติดตามครั้งที่……………………………………….…………………. 
ชื่อเรือ :...........................................................   หมายเลขหนังสือรับรอง (สร.3) :............................................... 
วันที่สุ่มตรวจ :.................................................   แจ้งปรับปรุงครั้งที่ :................................................................... 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ การด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ก าหนดการเสร็จสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผู้ตรวจสอบ: 
              (...........................................) 

ผู้ยื่นค าขอ: 
              (...........................................) 
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หนังสือแจ้งผลกำรตรวจประเมินมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง 

 

 

ที่ กษ                                    หน่วยงาน........................................ 
     ที่อยู.่................................................ 

                         วันที่.............................................. 
เรื่อง  แจ้งผลการตรวจมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
เรียน  เจ้าของเรือประมง........................................................(ชื่อเรือ).................................................................. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง จ านวน 1 ชุด 

ตามท่ีเจ้าหน้าที่ (ชื่อหน่วยงาน)............................................................................ได้ด าเนินการ 
ตรวจประเมินสุขอนามัยในเรือประมง ชื่อ......................................................เลขทะเบียนเรือ.......................... ... 
ขนาด........................ตันกรอส เมื่อวันที่.................................นั้น 

ผลการตรวจพบว่า (……….) ผ่าน      (……….) ไม่ผ่าน การประเมินเนื่องจาก
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
........................................................................... ......................................................................................  
หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินนี้ และมีความประสงค์จะอุทธรณ์ผลการประเมิน ให้ยื่นอุทธรณ์

ต่ออธิบดีกรมประมงประมงภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

     ขอแสดงความนับถือ 
   
 
 
 
ชื่อหน่วยงาน............................. 
โทร.............................................. 
โทรสาร........................................ 
E-mail......................................... 
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กำรออกเลขที่หนังสือรับรองมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง (เลขที่ แบบ สร.3) 
 

ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 10 หลัก     AA         BB             CC              DDDD 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้(ปีปฏิทิน รหัสจังหวัด รหัสหน่วยงาน เลขล าดับหนังสือรับรอง) 
โดยที่  AA (2 หลัก) หมายถึง   ปีปฏิทิน (ที่ออกหนังสือรับรอง)  

BB  (2 หลัก) หมายถึง   รหัสจังหวัดที่เรือประมงจดทะเบียน  
การก าหนด รหัสจังหวัด อ้างอิงตามกระทรวงมหาดไทย 

รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด  รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด 
 

รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด 
10 กรุงเทพมหานคร  75 สมุทรสงคราม 

 
85 ระนอง 

11 สมุทรปราการ  76 เพชรบุร ี
 

86 ชุมพร 
20 ชลบุร ี  77 ประจวบคีรีขันธ ์

 
90 สงขลา 

21 ระยอง  80 นครศรีธรรมราช 
 

91 สตูล 
22 จันทบุร ี  81 กระบี่ 

 
92 ตรัง 

23 ตราด  82 พังงา 
 

94 ปัตตาน ี
24 ฉะเชิงเทรา  83 ภูเกต็ 

 
96 นราธิวาส 

74 สมุทรสาคร  84 สุราษฎร์ธาน ี  
CC (2 หลัก)หมายถึง รหัสหน่วยงาน (ท่ีออกหนังสือรับรองฯ) 

 
การก าหนด รหัสหน่วยงาน  
รหัส

หน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน  
รหัส

หน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน  
รหัส

หน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน 

01 กพท. (กลุ่มตรวจสอบฯ)  12 สนง.ปจ.ระยอง 
 

23 สนง.ปจ.ภูเก็ต 
02 ศพม.ระยอง  13 สนง.ปจ.จนัทบุรี 

 
24 สนง.ปจ.สุราษฎร์ธาน ี

03 สปม.ตราด  14 สนง.ปจ.ตราด  25 สนง.ปจ.ระนอง 
04 ศพม.สมุทรปราการ  15 สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา 

 
26 สนง.ปจ.ชุมพร 

05 ศพม.ชุมพร  16 สนง.ปจ.สมุทรสาคร 
 

27 สนง.ปจ.สงขลา 
06 ศพม.สงขลา  17 สนง.ปจ.สมุทรสงคราม 

 
28 สนง.ปจ.สตูล 

07 ศพม.ภูเก็ต  18 สนง.ปจ.เพชรบุรี 
 

29 สนง.ปจ.ตรัง 
08 สปม.ระนอง  19 สนง.ปจ.ประจวบคีรีขันธ ์

 
30 สนง.ปจ.ปัตตาน ี

09 ศพม.สตูล  20 สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช 
 

31 สนง.ปจ.นราธิวาส 
10 สนง.ปจ.ชลบุรี  21 สนง.ปจ.กระบี ่

 
32 สปม.สมุทรสงคราม 

11 สนง.ปจ.สมุทรปราการ  22 สนง.ปจ.พงังา  
DDDD (4 หลัก) หมายถึง เลขล าดับของหนังสือรับรองฯ ที่แต่ละหน่วยงานก าหนดต่อเนื่องตามล าดับ 
(เริ่มตั้งแต่ 0001–9999) 

 

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง28



28 
 

หนังสือแจ้งผลกำรตรวจประเมินมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง 

 

 

ที่ กษ                                    หน่วยงาน........................................ 
     ที่อยู.่................................................ 

                         วันที่.............................................. 
เรื่อง  แจ้งผลการตรวจมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
เรียน  เจ้าของเรือประมง........................................................(ชื่อเรือ).................................................................. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง จ านวน 1 ชุด 

ตามท่ีเจ้าหน้าที่ (ชื่อหน่วยงาน)............................................................................ได้ด าเนินการ 
ตรวจประเมินสุขอนามัยในเรือประมง ชื่อ......................................................เลขทะเบียนเรือ.......................... ... 
ขนาด........................ตันกรอส เมื่อวันที่.................................นั้น 

ผลการตรวจพบว่า (……….) ผ่าน      (……….) ไม่ผ่าน การประเมินเนื่องจาก
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
........................................................................... ......................................................................................  
หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินนี้ และมีความประสงค์จะอุทธรณ์ผลการประเมิน ให้ยื่นอุทธรณ์

ต่ออธิบดีกรมประมงประมงภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

     ขอแสดงความนับถือ 
   
 
 
 
ชื่อหน่วยงาน............................. 
โทร.............................................. 
โทรสาร........................................ 
E-mail......................................... 
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กำรออกเลขที่หนังสือรับรองมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง (เลขที่ แบบ สร.3) 
 

ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 10 หลัก     AA         BB             CC              DDDD 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้(ปีปฏิทิน รหัสจังหวัด รหัสหน่วยงาน เลขล าดับหนังสือรับรอง) 
โดยที่  AA (2 หลัก) หมายถึง   ปีปฏิทิน (ที่ออกหนังสือรับรอง)  

BB  (2 หลัก) หมายถึง   รหัสจังหวัดที่เรือประมงจดทะเบียน  
การก าหนด รหัสจังหวัด อ้างอิงตามกระทรวงมหาดไทย 

รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด  รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด 
 

รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด 
10 กรุงเทพมหานคร  75 สมุทรสงคราม 

 
85 ระนอง 

11 สมุทรปราการ  76 เพชรบุร ี
 

86 ชุมพร 
20 ชลบุร ี  77 ประจวบคีรีขันธ ์

 
90 สงขลา 

21 ระยอง  80 นครศรีธรรมราช 
 

91 สตูล 
22 จันทบุร ี  81 กระบี่ 

 
92 ตรัง 

23 ตราด  82 พังงา 
 

94 ปัตตาน ี
24 ฉะเชิงเทรา  83 ภูเกต็ 

 
96 นราธิวาส 

74 สมุทรสาคร  84 สุราษฎร์ธาน ี  
CC (2 หลัก)หมายถึง รหัสหน่วยงาน (ท่ีออกหนังสือรับรองฯ) 

 
การก าหนด รหัสหน่วยงาน  
รหัส

หน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน  
รหัส

หน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน  
รหัส

หน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน 

01 กพท. (กลุ่มตรวจสอบฯ)  12 สนง.ปจ.ระยอง 
 

23 สนง.ปจ.ภูเก็ต 
02 ศพม.ระยอง  13 สนง.ปจ.จนัทบุรี 

 
24 สนง.ปจ.สุราษฎร์ธาน ี

03 สปม.ตราด  14 สนง.ปจ.ตราด  25 สนง.ปจ.ระนอง 
04 ศพม.สมุทรปราการ  15 สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา 

 
26 สนง.ปจ.ชุมพร 

05 ศพม.ชุมพร  16 สนง.ปจ.สมุทรสาคร 
 

27 สนง.ปจ.สงขลา 
06 ศพม.สงขลา  17 สนง.ปจ.สมุทรสงคราม 

 
28 สนง.ปจ.สตูล 

07 ศพม.ภูเก็ต  18 สนง.ปจ.เพชรบุรี 
 

29 สนง.ปจ.ตรัง 
08 สปม.ระนอง  19 สนง.ปจ.ประจวบคีรีขันธ ์

 
30 สนง.ปจ.ปัตตาน ี

09 ศพม.สตูล  20 สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช 
 

31 สนง.ปจ.นราธิวาส 
10 สนง.ปจ.ชลบุรี  21 สนง.ปจ.กระบี ่

 
32 สปม.สมุทรสงคราม 

11 สนง.ปจ.สมุทรปราการ  22 สนง.ปจ.พงังา  
DDDD (4 หลัก) หมายถึง เลขล าดับของหนังสือรับรองฯ ที่แต่ละหน่วยงานก าหนดต่อเนื่องตามล าดับ 
(เริ่มตั้งแต่ 0001–9999) 

 

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 29
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เครื่องหมำยหรือสัญลกัษณ์ที่ติดไว้ที่เรือประมง  

 

 

 

 

ขนาด สูง 4 นิ้ว x ยาว 5 นิ้ว 

 
 

 
 

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง30
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เครื่องหมำยหรือสัญลกัษณ์ที่ติดไว้ที่เรือประมง  

 

 

 

 

ขนาด สูง 4 นิ้ว x ยาว 5 นิ้ว 

 
 

 
 

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 31



 ๑. ด้านโครงสร้างของเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้

  ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ

   ข้อสังเกต ผ่าน

    -  ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าอยู่ในสภาพดี สะอาด ใช้วัสดุที่แข็งแรง ไม่ผุกร่อน

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

    -  ผนังห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าผุกร่อน ช�ารุด มีสนิม ผนังห้องด้านบนสกปรก

    -  ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ามีขนาดไม่เพียงพอ เช่น มีสัตว์น�้ากองอยู่นอกห้องเก็บ

    -  พบเศษซากสัตว์น�้าทิ้งค้างในห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า

ภาคผนวก
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  ๑.๒ มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความสะอาด

   ข้อสังเกต ผ่าน

    -  บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีมุมอับ ไม่วางสิ่งของท�าให้ยากต่อการท�าความสะอาด

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

    -  บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีมุมอับ ยากต่อการท�าความสะอาด และมีความสกปรก

  ๑.๓ พืน้ทีป่ฏบิตังิานและห้องเกบ็รกัษาสตัว์น�า้ออกแบบอย่างเหมาะสม ถกูสขุลกัษณะ และไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือน  

   โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน

   ข้อสังเกต ผ่าน  

    -  โครงสร้างเรือ การออกแบบมีความเหมาะสม แบ่งสัดส่วนชัดเจน

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน 

    -  พื้นที่ปฏิบัติงานมีคราบน�้ามันปนเปื้อนจากเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรช่วยท�าการประมง  

     เช่น เครื่องกว้าน รอกฯ ที่พักลูกเรือไม่สะอาดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ
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  ๑.๔ มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมส�าหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น�้า  

   กับทั้งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น�้า เพื่อมิให้สัตว์น�้าถูกเก็บอย่างทับถมกันหนาแน่น

   ข้อสังเกต ผ่าน

    -  มีพื้นที่รับวัตถุดิบ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น�้าเพียงพอและเหมาะสม

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

    -  สัตว์น�้าและเครื่องมือวางปะปนกัน หรือทับซ้อนกัน ไม่เป็นระเบียบ

    -  การขนถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การเหยียบบนสัตว์น�้า
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  ๑.๕ พื้นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าท�าจากวัสดุผิวเรียบที่สามารถท�าความสะอาดได้ง่าย  

   กรณีทาสีต้องดูแลไม่ให้สีหลุดร่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ

   ข้อสังเกต ผ่าน

    - พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ามีผิวเรียบ เกลี้ยง ไม่มีเสี้ยน

    -  กรณีทาสี สีไม่หลุดร่อน

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

    - พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้าไม่เรียบ เป็นร่อง ยาแนวหลุดร่อน ไม้ผุเปื่อย เป็นขุย

    -  หากเป็นพื้นผิวเหล็ก พบสนิมในเนื้อเหล็ก ตะปูหรือสมอขึ้นสนิม 

    -  กรณีทาสี สีหลุดร่อน และปนเปื้อนลงในภาชนะบรรจุสัตว์น�้า
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  ๑.๖ พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า ต้องท�าความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน�้าสะอาด  

   และมีการควบคุม ป้องกัน แมลงและสัตว์อื่นๆ 

   ข้อสังเกต ผ่าน

    -  พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า สะอาด ท�าความสะอาดด้วยน�้าสะอาด (น�้าปะปา)

    -  ไม่พบแมลงสาบ แมลงอื่นๆ หรือสัตว์เลี้ยงบนเรือประมง

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

    -  พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า ล้างด้วยน�้าสกปรก 

    -  พบสุนัข แมว อยู่บนเรือ และแมลงสาบ จิ้งจก หนู แมลง และสัตว์อื่นๆ ในเรือและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้า
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  ๑.๗ จัดพื้นที่บริเวณเฉพาะส�าหรับเก็บขยะ เศษอาหาร และเศษสัตว์น�้าที่เหลือให้เป็นสัดส่วนแยกออกจาก 

   บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

   ข้อสังเกต ผ่าน

    -  จัดพื้นที่ทิ้งขยะให้เป็นสัดส่วน มีภาชนะเก็บขยะ

    -  ไม่พบเศษอาหาร เศษสัตว์น�้าที่เหลือบนพื้นที่ปฏิบัติงาน

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

    -  ไม่มีถุง/ถังใส่ขยะที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติก ขวดแก้ว

    -  พบขยะ เช่น ก้นบุหรี่ ถุงพลาสติก กระป๋องและขวดเครื่องดื่มไม่อยู่ในที่จัดเก็บ

    -  พบเศษอาหาร เช่น เศษข้าว เศษขนม เศษผักไม่อยู่ในที่จัดเก็บ

    -  พบเศษสัตว์น�้าที่เหลือบนพื้นที่ปฏิบัติงาน
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 ๒. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

  ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�าความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสม สามารถป้องกันไม่ให้เกิด 

   การปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้า

   ข้อสังเกต ผ่าน

          -  วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีที่เก็บอย่างเหมาะสม มีสถานที่เก็บแบ่งส่วนชัดเจน

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

    - อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสัตว์น�้าใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการอื่น เช่น น�าตะกร้าใส่สัตว์น�้า 

     มาใส่ผักไว้รับประทาน

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

  ๒.๓ วสัด ุอปุกรณ์และเครือ่งมอืทกุชนดิต้องออกแบบให้เหมาะสมกบัการใช้งานและสะดวกในการรกัษาความสะอาด
   ข้อสังเกต ผ่าน
           - ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
           -  ท�าความสะอาดได้ง่าย
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
          - ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือผิดประเภท เช่น ใช้พลั่วตกน�้าแข็งไปตักปลา
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  ๒.๕ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้ามีสภาพแข็งแรง น�้าหนักเบา และสามารถรับน�้าหนักได้ในกรณีที่ต้องวาง 
   ภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ภาชนะกดทับสัตว์น�้า 
   ข้อสังเกต ผ่าน
          - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้าแข็งแรง และไม่วางภาชนะให้กดทับสัตว์น�้า
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
              - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้าไม่แข็งแรง พลาสติกเปราะ แตกหัก อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะกับการใช้งาน 
      และวางภาชนะกดทับให้สัตว์น�้าได้รับความเสียหาย

  ๒.๔  วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้างท�าความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน�้าสะอาด (น�้าประปา)
   ข้อสังเกต ผ่าน
          -  อุปกรณ์และเครื่องมือสะอาดพร้อมใช้งาน 
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
           -  ใช้น�้าไม่สะอาดล้างท�าสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ
           -  พบเศษสัตว์น�้าในกองอวนหลังท�าความสะอาดเรือ
           -  อุปกรณ์ไม่ได้ล้างท�าความสะอาดมีการหมักหมมของคราบสกปรก
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  ๒.๖ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้าควรมีรูหรือช่องระบายน�้าได้ดีเช่น ภาชนะพลาสติก 
   ข้อสังเกต ผ่าน
    -  ในกรณีดองแห้งภาชนะต้องระบายน�้าได้ดี
    -  ในกรณีดองเปียก ภาชนะต้องไม่ช�ารุด โดยสามารถใช้ภาชนะที่ไม่มีรูได้ เช่น ถังเขียว 80 ลิตร
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    -  ในกรณีดองแห้งภาชนะไม่มีรูระบายน�้า 
    -  ในกรณีดองเปียก ภาชนะที่มีสัตว์น�้าอยู่ช�ารุด
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 ๓. ด้านบุคลากรประจ�าเรือ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้

  ๓.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร  

   และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ

   ข้อสังเกต ผ่าน

           - ไม่มีบุคลากรประจ�าเรือมีสุขภาพไม่แข็งแรง

           -  มีใบตรวจสุขภาพของกระทรวงแรงงาน

           - ใบรับรองแพทย์ (คนไทย) มีอายุไม่เกิน ๑ ปี

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

           -  ไม่มีใบตรวจสุขภาพของกระทรวงแรงงานส�าหรับคนต่างชาติ

           -  ไม่มีใบรับรองแพทย์ (คนไทย)

           -  มีแผลเปิดแผลติดเชื้อ

           -  มีอาการไอ จาม มีน�้ามูก ตาแฉะ หนอง ฝี หรือแสดงอาการที่บ่งบอกการเป็นโรค

  ๓.๒ ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง

   ข้อสังเกต ผ่าน

           -  ผู้ควบคุมเรือได้รับการอบรมเรื่องสุขอนามัยจากหน่วยงานของรัฐหรือสุขอนามัยในเรือประมง

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

           -  ผู้ควบคุมเรือไม่ผ่านการอบรมหรือไม่มีประวัติผ่านการอบรม

  ๓.๓ ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม  

   และทุกครั้งหลังการใช้สุขา

   ข้อสังเกต ผ่าน

           - จากการสอบถามพบว่า ล้างมือหลังใช้สุขา

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

     -  
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  3.4 เสื้อผ้าที่ใส่ท�างานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
      ข้อสังเกต ผ่าน
          -  ใส่เสื้อผ้าสะอาด และสวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น�้าโดยตรง
                 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
           -  ไม่ใส่เสื้อ กางเกง หรือไม่สวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น�้าโดยตรง

  3.5 ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น�้าขณะปฏิบัติงาน
   ข้อสังเกต ผ่าน
     -  ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น�้า
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
     -  พบว่ามีบุคลากรทานอาหาร กินหมาก ถ่มน�้าลาย หรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน
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 4. ด้านน�้าจืดที่ใช้ในเรือ และน�้าแข็งส�าหรับเก็บรักษาสัตว์น�้า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้

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

   ข้อสังเกต ผ่าน

     -  ใช้น�้าแข็งที่ได้มาตรฐาน GMP หรือ อย. และน�้าแข็ง น�้าอุปโภคบริโภค มีปริมาณเพียงพอ

     -  ใช้น�้าอุปโภคบริโภค ที่สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

     -  น�้าแข็งไม่มีใบรับรองมาตรฐาน GMP หรือ อย. 

     -  น�้าแข็งขุ่น มีตะกอน มีคราบสกปรก

     -  น�้าอุปโภคบริโภค ไม่สะอาด มีสี มีกลิ่น

     -  น�้าแข็ง น�้าอุปโภคบริโภค มีปริมาณไม่เพียงพอ
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  4.2 สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน�้าจืด และน�้าแข็งต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ท�าด้วยวัสดุปลอด 
   สนิมและท�าความสะอาดได้ง่าย
   ข้อสังเกต ผ่าน
    -  สถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน�้าจืด และน�้าแข็งต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีสนิม
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    -  สถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน�้าจืด และน�้าแข็งมีคราบสกปรกเป็นสนิม

  4.3 มีการล�าเลียง ขนถ่ายน�้าจืดและน�้าแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ น�้าแข็งลงเรือ
   ข้อสังเกต ผ่าน
    -  เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่ายและรางขนส่งน�้าแข็งและน�้าจืด ไม่เป็นสนิม
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    - เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่ายและรางขนส่งน�้าแข็งและน�้าจืด เป็นสนิม
    -  น�้าแข็งวางกองอยู่บนพื้นก่อนลงเรือ
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  4.4  ภาชนะที่บรรจุน�้าจืด และน�้าแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด

   ข้อสังเกต ผ่าน

    -  มีฝาปิดมิดชิด

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

    -  ไม่มีฝาปิด หรือฝาปิดช�ารุด
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 5. ด้านการเก็บรักษาสัตว์น�้า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้

  5.1 น�้ายาท�าความสะอาด น�้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะ  

   และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนในสัตว์น�้าได้ 

   ข้อสังเกต ผ่าน

    -  มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น�้ายาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วน  

     ไม่มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้า

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

    -  ไม่มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น�้ายาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วน  

     มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้า
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  5.2  เก็บ บรรจุสัตว์น�้าในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่ซ้อนทับจนท�าให้สัตว์น�้าเสียหาย
   ข้อสังเกต ผ่าน
    -  ภาชนะบรรจุสัตว์น�้าแต่ละอันมีขอบรองรับไม่ให้สัตว์น�้ากดทับกัน
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    -  ภาชนะบรรจุสัตว์น�้าไม่แข็งแรง ในขณะขนถ่ายพบว่าใช้ภาชนะที่แตกหัก  
     อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะกับการใช้งาน ท�าให้สัตว์น�้าเป็นรอย มีต�าหนิ

  5.3 เก็บรักษาสัตว์น�้าหลังจากการจับด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็ง  
   ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น�้าให้ได้ความเย็นที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ
   ข้อสังเกต ผ่าน
    -  มีน�้าแข็งเพียงพอในห้องเก็บสัตว์น�้า ภาชนะ ถัง หรือกระบะที่มีสัตว์น�้า
    -  สัตว์น�้ามีความสด 
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    -  มีน�้าแข็งไม่เพียงพอในห้องเก็บสัตว์น�้า ภาชนะ ถัง หรือกระบะที่มีสัตว์น�้า
    - สัตว์น�้าไม่สด
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  5.4 เก็บรักษาสัตว์น�้าอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของสัตว์น�้าให้ใกล้เคียง 0 องศาเซลเซียส  
   ส�าหรับสัตว์น�้าสด และใกล้เคียง -18 องศาเซลเซียส ส�าหรับสัตว์น�้าแช่เยือกแข็ง
   ข้อสังเกต ผ่าน
    -  มีน�้าแข็งเพียงพอต่อการเก็บรักษาสัตว์น�้า
    -  ในเรือแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิของสัตว์น�้าใกล้เคียง -18 องศาเซลเซียส 
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    -  มีน�้าแข็งไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาสัตว์น�้า 
    -  ในเรือแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิของสัตว์น�้าสูงกว่า -18 องศาเซลเซียส

  5.5  วางหรือเก็บรักษาสัตว์น�้าในที่เหมาะสม หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็งต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อน 
   จากแสงแดด หรือความร้อนอื่น ๆ
   ข้อสังเกต ผ่าน
    -  เก็บสัตว์น�้าในภาชนะที่รองรับอย่างเหมาะสม เช่น กระบะ ถัง ห้องเก็บสัตว์น�้าในเรือ
   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
    -  เก็บสัตว์น�้าในที่ไม่เหมาะสม วางภาชนะบรรจุสัตว์น�้าบนดาดฟ้าเรือ มีน�้าแข็งน้อย ความเย็นไม่เพียงพอ
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  5.6  มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น�้า พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

   ข้อสังเกต ผ่าน

    -  มีสมุดบันทึกการท�าประมง (fishing logbook) และบันทึกข้อมูลการท�าประมง

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

    -  ไม่มีสมุดบันทึกการท�าประมง (fishing logbook) หรือไม่บันทึกข้อมูลการท�าประมง

  5.7 ขนถ่ายสัตว์น�้าอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้า

   ข้อสังเกต ผ่าน

          -  ขนถ่ายสัตว์น�้าอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้า

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

    -  ใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้า เช่น ใช้วัสดุแหลมคม ตะขอสับที่ตัวสัตว์น�้า 

    -  ขณะขนถ่ายมีสัตว์น�้าตกหล่นบนพื้นเรือหรือแพปลา
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 6. กรณีเรือประมงมีเครื่องท�าความเย็น ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้

  6.1 ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น�้าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียสและติดตั้งเทอร์โมมิเตอร ์

   หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ

   ข้อสังเกต ผ่าน

    -  ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ

    -  มีอุณหภูมิในห้องเก็บสัตว์น�้าไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

    -  ไม่ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ

    -  มีอุณหภูมิในห้องเก็บสัตว์น�้าสูงกว่า -18 องศาเซลเซียส

  6.2 กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของสัตว์น�้าได้อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้า 

   ไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส

   ข้อสังเกต ผ่าน

    -  ใช้เทอร์โมมิเตอร์ตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้า ไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส

   ข้อสังเกต ไม่ผ่าน

    -  อุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้า สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส
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