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ประกาศกรมประมง
เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา และการเก็บรักษาสัตว์น้ําในเรือประมง
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจและออกหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา และการเก็บรักษาสัตว์น้ําในเรือประมง
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๘ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“มาตรฐานด้านสุขอนามัย” หมายความว่า มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา
และการเก็บรักษาสัตว์น้ําในเรือประมงที่กรมประมงกําหนดแนบท้ายประกาศนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือที่กรมประมงออกให้เพื่อรับรองว่าเรือประมงลํานั้น
มี ม าตรฐานด้ า นสุ ข อนามั ย ในการดู แ ลรั ก ษาสั ต ว์ น้ํ า และการเก็ บ รั ก ษาสั ต ว์ น้ํ า ในเรื อ ประมงตามที่
กรมประมงกําหนด
“ผู้มีอํานาจลงนาม” หมายความว่า ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประมงจังหวัด
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเล หรื อ หั ว หน้ า สถานี ป ระมงทะเล ภายในเขตท้ อ งที่
ที่รับผิดชอบ
“ผู้ตรวจสอบประเมิน” หมายความว่า นักวิชาการประมง และเจ้าพนักงานประมง สังกัดกองวิจัย
และพัฒนาประมงทะเล สํานักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล หรือสถานีประมงทะเล
ซึ่งผ่านการอบรมทางด้านมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา และการเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ในเรือประมงแล้ว
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง ให้ยื่นคําขอตามแบบ สร.๑ ท้ายประกาศนี้
พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๒.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
๒.๒ กรณีเป็นนิติบุคคล
(๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งมีอายุไม่เกิน
๙๐ วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๒.๓ สําเนาใบทะเบียนเรือไทยและสําเนาใบอนุญาตใช้เรือ
๒.๔ กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่นคําขอหรือดําเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ให้แนบหนั งสือมอบอํานาจมาพร้อมกั บคําขอ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจ
ข้อ ๓ ผู้ยื่นคําขอตามประกาศนี้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ต้องเป็นเจ้าของเรือประมงไทย หรือผู้รับมอบอํานาจ
๓.๒ ในกรณีผู้ยื่นคําขอเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามข้อ ๑๓ จะยื่นคําขอ
หนังสือรับรองได้อีกเมื่อได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา
และการเก็บรักษาสัตว์น้ําในเรือประมง แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ สถานที่ในการยื่นคําขอ
๔.๑ ในกรณี ที่ เ รื อ ประมงมี ท่ า เที ย บเรื อ ประจํ า อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
๔.๒ ในกรณี เ รื อ ประมงมี ท่ า เที ย บเรื อ ประจํ า อยู่ ท้ อ งที่ จั ง หวั ด อื่ น ให้ ยื่ น คํ า ขอ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล หรือสถานีประมงทะเล หรือสํานักงานประมงจังหวัด
ในท้องที่ที่เรือประมงนั้นเทียบท่าอยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ข้อ ๕ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอ
และเอกสารหลักฐานตามคําขอนั้น และให้ดําเนินการดังนี้
๕.๑ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนคําขอกับเอกสารหลักฐานและแจ้งให้
ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน ๒ วันทําการ นับแต่วันรับคําขอ เพื่อทําการแก้ไขให้ถูกต้องและยื่นใหม่ต่อไป
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๕.๒ หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งกําหนดวันนัดตรวจเรือให้แก่
ผู้ยื่นคําขอทราบ ภายใน ๒ วันทําการ นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคําขอถูกต้องครบถ้วนแล้ว และให้แจ้ง
ไปยังผู้ตรวจสอบประเมิน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินเรือประมงนั้น
ข้อ ๖ ให้ ผู้ ต รวจสอบประเมิ น เข้ า ตรวจประเมิ น เรื อ ประมงให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา และการเก็บรักษาสัตว์น้ําในเรือประมง ตามกําหนดวันและเวลานัดหมาย
ที่ได้รับแจ้งตามข้อ ๕.๒
ข้อ ๗ ผู้ตรวจสอบประเมินอาจแจ้งผู้ยื่นคําขอทราบถึงข้อบกพร่องประการใดของเรือประมง
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา และการเก็บรักษาสัตว์น้ําในเรือประมง
เพื่อทําการแก้ไขหรือปรับปรุง และนัดตรวจใหม่ได้ในเวลาอันสมควร
ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินสรุปผลการตรวจประเมินตามแบบ สร.๒ ท้ายประกาศนี้
และจั ดทํ า รายงานผลการตรวจประเมิ น พร้ อ มทั้ง เสนอความเห็ น ต่อ ผู้ มี อํา นาจลงนามเพื่ อ พิจ ารณา
ภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันตรวจประเมินแล้วเสร็จ
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กรณีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผู้ตรวจสอบประเมินจัดทําหนังสือรับรองตามแบบ สร.๓
ท้ายประกาศนี้ เสนอผู้มีอํานาจลงนามเพื่อลงนามหนังสือรับรอง
กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานให้ผู้มีอํานาจลงนาม
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ พร้อมแสดงเหตุผลภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
หนังสือรับรองที่ออกให้ตามประกาศนี้ให้มีอายุ ๒ ปี นับแต่วันออกหนังสือรับรอง
ข้อ ๙ กรมประมงอาจกําหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด เพื่อติดไว้ที่เรือประมงที่ได้รับ
การรับรองนั้น
ข้อ ๑๐ ผู้รับหนังสือรับรองที่ประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรอง ให้ยื่นคําขอพร้อมแนบสําเนา
หนังสือรับรองฉบับเดิมก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
เมื่อได้ยื่นคําขอต่ออายุภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าการรับรองมีผลใช้ได้ต่อไป
จนกว่าจะได้รับแจ้งว่าไม่ต่ออายุให้
ให้นําความในข้อ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ มาใช้บังคับกับการต่ออายุหนังสือรับรองโดยอนุโลม
เว้นแต่กรมประมงเห็นควรยกเว้นวิธีการหรือหลักเกณฑ์ในข้อใดเพื่อความสะดวกในการต่ออายุหนังสือรับรอง
ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ดูแลรักษาเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา
และการเก็บรักษาสัตว์น้ําในเรือประมงแนบท้ายประกาศนี้
๑๑.๒ ยิ น ยอมให้ ผู้ ต รวจสอบประเมิ น เข้ า ไปในเรื อ ประมงที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รอง
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อทําการตรวจประเมินเรือประมง เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน
ของการรับรองตามประกาศนี้
๑๑.๓ อํ า นวยความสะดวกตามสมควรแก่ ผู้ ต รวจสอบประเมิ น ในการติ ด ตาม
ตรวจสอบตามระยะเวลาที่กําหนด
๑๑.๔ ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรือประมงที่ได้รับหนังสือรับรองเมื่อผู้ตรวจสอบ
ประเมินร้องขอ
๑๑.๕ ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ตรวจสอบประเมิน
ข้อ ๑๒ เมื่ อ ผู้ ต รวจสอบประเมิ น ตรวจพบว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รองมิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา และการเก็บรักษาสัตว์น้ําในเรือประมงแนบท้ายประกาศนี้
ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้นั้นให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง โดยอาจกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่เห็นสมควรก็ได้
กรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองไม่ปรับปรุงแก้ไข หรือปรับปรุงไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานต่อผู้มีอํานาจลงนามเพื่อสั่งพักใช้หนังสือรับรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๓๐ วัน โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
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ข้อ ๑๓ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานต่อผู้มีอํานาจลงนามเพื่อสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองในกรณี
ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ผู้ได้รับหนังสือรับรองเคยถูกพักใช้หนังสือรับรองมาแล้ว ๑ ครั้ง และยัง
ตรวจพบว่ามิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา และการเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ในเรือประมง
๑๓.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหนังสือรับรอง
นํามายื่นตามประกาศนี้เป็นเอกสารปลอม
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๑๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วิมล จันทรโรทัย
อธิบดีกรมประมง

ที่

/

แบบ สร.1

.

แบบคําขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์นา้ํ และการเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ในเรือประมง
เขียนที่
เดือน

วันที่

.

พ.ศ.

.

ข้าพเจ้า
อายุ
ปี สัญชาติ
มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
ขอยื่นแบบคําขอในฐานะส่วนตัวหรือผู้แทนนิติบุคคลชื่อ
ซึ่งมีสาํ นักงานอยู่
เลขที่
หมู่ที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
ขอยื่นคําร้องต่อ
เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา และการเก็บรักษาสัตว์น้ําในเรือประมง
พร้อมนี้ได้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ ดังต่อไปนี้
.

.

.

.

1. สํ า เนาบั ตรประจํา ตัวประชาชน และสํ า เนาทะเบี ย นบ้ า นของผู้ยื่ น คํ า ขอ ในกรณีเ ป็ น
บุคคลธรรมดา
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่ วน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 90 วัน
นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ
ผู้ มีอํานาจลงนามผูก พันบริษัท หรือของหุ้ นส่วนผู้ จัดการ หรือ ผู้แ ทนอื่นใดของนิติบุ ค คลนั้น แล้ วแต่ก รณี
ในกรณีเป็นนิติบุคคล
3. สําเนาใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ
4. กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่นคําขอ หรือดําเนินการแทน ให้แนบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ด้วย
4.1 หนังสือมอบอํานาจ
4.2 สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน และสํ า เนาทะเบี ย นบ้ า นของผู้ ม อบอํ า นาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ
หรือนิติบุคคลชื่อ
.
ข้าพเจ้า
ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวกับการนี้ และเงื่อนไขตามที่กําหนดไว้
ในหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา และการเก็บรักษาสัตว์น้ําในเรือประมง
อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
.

(ลายมือ)
(
หมายเหตุ

ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ถูกต้อง

ผูย้ ื่นคําขอ
)

แบบ สร.2
แบบฟอร์มรายการตรวจประเมินสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์นา้ํ และการเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ในเรือประมง
กรมประมง

แบบประเมินสุขอนามัย

เอกสารหมายเลข :
วันที่ออกเอกสาร :

รายงานหมายเลข : ................................................... วันที่รายงาน : ..................................................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ : ........................................................ หน่วยงาน : .....................................................................
ชื่อเรือ : .................................................................... ชื่อท่าเทียบเรือ : ..............................................................
เลขทะเบียนเรือ : ...................................................... ประเภทเครื่องมือทําการประมง : ...................................
เลขที่ใบอนุญาตทําการประมง : ................................. ขนาดความยาวเรือ (เมตร) : ............................................
ชื่อเจ้าของเรือ : ........................................................ ที่อยู่ : ...............................................................................
ชื่อผู้ให้ข้อมูล : ............................................... ตําแหน่ง : ..............................ที่อยู่ : ..........................................
ขนาดของเรือ : ................................................ตันกรอส
เบอร์โทร : ........................................................
เวลาที่เริ่มตรวจ : ...................................................... เวลาที่ตรวจเสร็จ : ...........................................................
หมายเลขใบแจ้งปรับปรุงที่ : ........................................................
ข้อดี

ข้อบกพร่องที่พบ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ : ............................................. ลายมือชื่อผู้ให้ข้อมูล : .............................................

แบบประเมินสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา และการเก็บรักษาสัตว์นา้ํ ในเรือประมง
รายการตรวจประเมิน
(1) ด้านโครงสร้างของเรือประมง
1. มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด
เพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความสะอาด
2. พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้ําออกแบบอย่างเหมาะสม
ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน โดยต้องแยกจากส่วนที่
เป็นเครื่องยนต์ของเรือ และทีพ่ ักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน
3. ห้องเก็บรักษาสัตว์น้ําต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสม
เพียงพอ
4. มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมสําหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก
การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น้ํา กับทั้งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือ
ภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น้ํา เพื่อมิให้สัตว์น้ําถูกเก็บอย่างทับถมกัน
หนาแน่น
5. พื้นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น้ําทําจาก
วัสดุผิวเรียบที่สามารถทําความสะอาดได้ง่าย กรณีทาสีต้องดูแลไม่ให้
สีหลุดร่อน สีทใี่ ช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ
6. พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้ํา ต้องทําความสะอาด
ทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน้ําสะอาด
7. จัดพื้นที่บริเวณเฉพาะสําหรับเก็บขยะ เศษอาหารและเศษสัตว์น้ํา
ที่เหลือให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
(2) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง
1. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น้ําต้องทําจาก
วัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก ทําความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้ํา และ
ไม่เป็นสนิม
2. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับ
การใช้งานและสะดวกในการรักษาความสะอาด
3. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้าง ทําความสะอาด
ทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน้ําสะอาด
4. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างทําความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บ
อย่างเหมาะสม สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะ
พื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้ํา
5. ภาชนะที่บรรจุสัตว์น้ํามีสภาพแข็งแรง น้ําหนักเบา และสามารถรับ
น้ําหนักได้ในกรณีที่ต้องวางภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ภาชนะ
กดทับสัตว์น้ํา
6. ภาชนะที่บรรจุสัตว์น้ําควรมีรูหรือช่องระบายน้ําได้ดี เช่น ภาชนะ
พลาสติก

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ข้อบกพร่องทีพ่ บ

รายการตรวจประเมิน
(3) ด้านบุคลากรประจําเรือ
1. บุคลากรทีป่ ฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือ
แผลติดเชื้อ
2. ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง
3. ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งใน
ระหว่างการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังการใช้สุขา
4. เสื้อผ้าทีใ่ ส่ทํางานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
5. ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน ไม่ไอหรือจามใส่
สัตว์น้ํา
(4) ด้านน้ําจืดที่ใช้ในเรือและน้าํ แข็งสําหรับเก็บรักษาสัตว์นา้ํ
1. น้ําจืด และน้ําแข็งที่ใช้สําหรับเก็บรักษาสัตว์น้ําต้องทําจากน้ําที่
สะอาด และเพียงพอกับการใช้งาน
2. สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน้ําจืด และน้ําแข็งต้องอยู่ในสภาพ
ดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทําด้วยวัสดุปลอดสนิมและทําความสะอาด
ได้ง่าย
3. มีการลําเลียง ขนถ่ายน้ําจืดและน้ําแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ
4. ภาชนะที่บรรจุน้ําจืดและน้ําแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด
(5) ด้านการเก็บรักษาสัตว์น้ํา
1. ขนถ่ายสัตว์น้ําอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้ํา
2. เก็บ บรรจุสัตว์น้ําในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่
ซ้อนทับจนทําให้สัตว์น้ําเสียหาย
3. เก็บรักษาสัตว์น้ําหลังจากการจับโดยเร็วที่สุด ด้วยการ
แช่เย็นหรือแช่แข็ง และรักษาอุณหภูมิของสัตว์น้ําให้ได้ความเย็นที่
เหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ
4. วางหรือเก็บรักษาสัตว์น้ําในที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนจากแสงแดด หรือความร้อนอื่น ๆ
5. เก็บรักษาสัตว์น้ําอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของ
สัตว์น้ําให้ใกล้เคียง 0 องศาเซลเซียส สําหรับสัตว์น้ําสด และใกล้เคียง
-18 องศาเซลเซียส สําหรับสัตว์น้ําแช่เยือกแข็ง

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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รายการตรวจประเมิน
6. มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของ
สัตว์น้ํา พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
7. น้ํายาทําความสะอาด น้ํายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้อง
เก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้
มีโอกาสปนเปื้อนในสัตว์น้ําได้
(6) กรณีเรือประมงมีเครื่องทําความเย็น
1. กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิ
ของสัตว์น้ําได้อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิใจกลางสัตว์น้ําไม่สูงกว่า
-18 องศาเซลเซียส
2. ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้ําต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิ
ไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียสและติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรือ
อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ข้อบกพร่องทีพ่ บ

มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา และการเก็บรักษาสัตว์นา้ํ ในเรือประมง
ข้อที่ 1 ด้านโครงสร้างของเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการรักษา
ความสะอาด
1.2 พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้ําออกแบบอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และ
ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน
1.3 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้ําต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
1.4 มี พื้นที่เพี ยงพอและเหมาะสมสําหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลื อก การขนถ่ าย และ
เก็ บ รั ก ษาสั ต ว์ น้ํ า กั บ ทั้ ง สามารถเก็ บ อุ ป กรณ์ หรื อ ภาชนะที่ ใ ช้ เ ก็ บ รั ก ษาสั ต ว์ น้ํ า เพื่ อ มิ ใ ห้ สั ต ว์ น้ํ า ถู ก เก็ บ
อย่างทับถมกันหนาแน่น
1.5 พื้นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น้ําทําจากวัสดุผิวเรียบที่สามารถ
ทําความสะอาดได้ง่าย กรณีทาสีต้องดูแลไม่ให้สีหลุดร่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ
1.6 พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้ํา ต้องทําความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานด้วย
น้ําสะอาด
1.7 จัดพื้นที่บริเวณเฉพาะสําหรับเก็บขยะ เศษอาหาร และเศษสัตว์น้ําที่เหลือให้เป็นสัดส่วน
แยกออกจากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
ข้อ 2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น้ําต้องทําจากวัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มี
รอยแตก ทําความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้ํา และไม่เป็นสนิม
2.2 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและสะดวก
ในการรักษาความสะอาด
2.3 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้างทําความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานด้วย
น้ําสะอาด
2.4 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างทําความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสม สามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้ํา
2.5 ภาชนะที่บรรจุสัตว์น้ํามีสภาพแข็งแรง น้ําหนักเบา และสามารถรับน้ําหนักได้ในกรณีที่
ต้องวางภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ภาชนะกดทับสัตว์น้ํา
2.6 ภาชนะที่บรรจุสัตว์น้ําควรมีรูหรือช่องระบายน้ําได้ดี เช่น ภาชนะพลาสติก
ข้อ 3 ด้านบุคลากรประจําเรือ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
3.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของ
โรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
3.2 ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง
3.3 ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังการใช้สุขา
3.4 เสื้อผ้าทีใ่ ส่ทํางานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3.5 ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน ไม่ไอหรือจามใส่สตั ว์น้ํา

ข้อ 4. ด้านน้ําจืดที่ใช้ในเรือและน้ําแข็งสําหรับเก็บรักษาสัตว์น้ํา ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
4.1 น้ํ าจืด และน้ํ าแข็งที่ใ ช้สําหรับเก็บ รักษาสัตว์ น้ํ าต้องทํ า จากน้ํ าที่ สะอาด และเพีย งพอ
กับการใช้งาน
4.2 สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน้ําจืด และน้ําแข็งต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ
ทําด้วยวัสดุปลอดสนิมและทําความสะอาดได้ง่าย
4.3 มีการลําเลียง ขนถ่ายน้าํ จืดและน้ําแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ
4.4 ภาชนะที่บรรจุน้ําจืดและน้ําแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด
ข้อ 5 ด้านการเก็บรักษาสัตว์น้ํา ให้มลี ักษณะดังต่อไปนี้
5.1 ขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า อย่ า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะ โดยหลี ก เลี่ ย งการใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายแก่สัตว์น้ํา
5.2 เก็ บ บรรจุสั ตว์ น้ํ า ในภาชนะบรรจุ ที่แ ข็ งแรง สะอาด และไม่ซ้ อ นทั บ จนทํา ให้ สั ตว์ น้ํ า
เสียหาย
5.3 เก็ บรั กษาสั ตว์น้ําหลังจากการจับโดยเร็วที่สุ ด ด้วยการแช่เย็ นหรือแช่แ ข็ง และรัก ษา
อุณหภูมิของสัตว์น้ําให้ได้ความเย็นที่เหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ
5.4 วางหรือเก็บรักษาสัตว์น้ําในที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อน
จากแสงแดด หรือความร้อนอื่น ๆ
5.5 เก็บรักษาสัตว์น้ําอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของสัตว์น้ําให้ใกล้เคียง 0 องศาเซลเซียส
สําหรับสัตว์น้ําสด และใกล้เคียง -18 องศาเซลเซียส สําหรับสัตว์น้ําแช่เยือกแข็ง
5.6 มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น้ํา พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
5.7 น้ํายาทําความสะอาด น้ํายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนในสัตว์น้ําได้
ข้อ 6 กรณีเรือประมงมีเครื่องทําความเย็นที่มีการแช่แข็งสัตว์น้ําบนเรือ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
6.1. กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของสัตว์น้ําได้อย่างทั่วถึง และ
อุณหภูมิใจกลางสัตว์น้ําไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส
6.2 ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้ําต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียสและ
ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ

แบบ สร.3
Certification number ……………...…...

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

กรมประมง (Department of Fisheries)
หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา และการเก็บรักษาสัตว์น้ําในเรือประมง (Certificate of Sanitary Fishing Vessel)
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้แก่เรือ
...........................................
ทะเบียนเรือเลขที่ ................................
ชื่อเจ้าของเรือ .......................................................

ที่อยู่เจ้าของเรือ........................................................
................................................................................

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

(...................................................)
ตําแหน่ง..........................................................................
วันที่ออกใบรับรอง .........................................
วันที่หมดอายุ .................................................

