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ประกาศกรมประมง
เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๘ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา
และการเก็บรักษาสัตว์น้ําในเรือประมง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจและออกหนังสือ
รับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ํา และการเก็บรักษาสัตว์น้ําในเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง” หมายความว่า มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแล
และการเก็บรักษาสัตว์น้ําในเรือประมง ตามที่กรมประมงกําหนดแนบท้ายประกาศนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือที่กรมประมงออกให้เพื่อรับรองว่าเรือประมง
ลํานั้นมีมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง ตามที่กรมประมงกําหนด
“เรือประมง” หมายความว่า เรือประมงพาณิชย์ที่ใช้เครื่องมือประมงในการจับสัตว์น้ํา
และเก็บรักษาสัตว์น้ําไว้ในเรือ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเรือที่ใช้สนับสนุนเรือประมง เช่น เรือปั่นไฟ เรือหูของเรือประมง
อวนลากคู่ เป็นต้น และให้หมายรวมถึงเรือประมงนอกน่านน้ําด้วย
“ผู้มีอํานาจลงนาม” หมายความว่า ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง หรือหัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ
“ผู้ตรวจสอบประเมิน” หมายความว่า นักวิชาการประมง หรือเจ้าพนักงานประมง
สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล สํานักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง หรือสถานีวิจัย
และพัฒนาประมงทะเล ซึ่งผ่านการอบรมทางด้านมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง แล้ว
ข้อ ๓ ผู้ใดจะขอรับหนังสือรับรอง ให้ยื่นคําขอตามแบบ สร.๑ ท้ายประกาศนี้ พร้อมกับ
แนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๓.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
๓.๒ กรณีเป็นนิติบุคคล
(๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งมีอายุไม่เกิน
๙๐ วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
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(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น
แล้วแต่กรณี
๓.๓ กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่นคําขอหรือดําเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ให้แนบหนังสือมอบอํานาจมาพร้อมกับคําขอ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ
๓.๔ สําเนาใบทะเบียนเรือไทย และสําเนาใบอนุญาตใช้เรือ
๓.๕ สําเนาใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์
๓.๖ กรณีเรือที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ ให้ใช้หลักฐานตามข้อ
๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔
ข้อ ๔ ผู้ยื่นคําขอตามประกาศนี้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ต้องเป็นเจ้าของเรือประมงไทย หรือผู้รับมอบอํานาจ
๔.๒ ในกรณีผู้ยื่นคําขอเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามข้อ ๑๔ จะยื่นคําขอ
หนังสือรับรองได้อีกเมื่อได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ข้อ ๕ สถานที่ในการยื่นคําขอ (สร. ๑)/รับหนังสือรับรอง (สร. ๓)
๕.๑ ในกรณี ที่ เ รื อ ประมงมี ท่ า เที ย บเรื อ ประจํ า อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
ให้ยื่นสร. ๑ และรับสร. ๓ กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
๕.๒ ในกรณีเรือประมงมีท่าเทียบเรือประจําอยู่ท้องที่จังหวัดอื่น ให้ย่ืนสร. ๑ และ
รับสร. ๓ กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง หรือสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
หรือสํานักงานประมงจังหวัด หรือสํานักงานประมงอําเภอในท้องที่ที่เรือประมงนั้นเทียบท่าอยู่ในเขต
ความรับผิดชอบ
ข้อ ๖ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอ
และเอกสารหลักฐานตามคําขอนั้น และให้ดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนคําขอกับเอกสารหลักฐานและแจ้งให้
ผู้ยื่นคําขอทราบ เพื่อทําการแก้ไขให้ถูกต้องและยื่นใหม่ต่อไป โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๖.๒ หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งกําหนดวันนัดตรวจเรือให้แก่
ผู้ยื่นคําขอทราบ และให้แจ้งไปยังผู้ตรวจสอบประเมิน เพื่อตรวจประเมินเรือประมงตามแบบประเมินสุขอนามัย
ในเรือประมง (สร. ๒)
ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย
ในเรือประมง ตามกําหนดวันและเวลานัดหมายที่ได้รับแจ้งตามข้อ ๖.๒
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ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินแจ้งผู้ยื่นคําขอทราบถึงข้อบกพร่องประการใดของเรือประมง
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง เพื่อทําการแก้ไขหรือปรับปรุง และนัดตรวจใหม่ได้
ในเวลาอันสมควร
ข้อ ๙ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินสรุปและเสนอผลการตรวจประเมินตามแบบ สร.๒ ท้ายประกาศนี้
ต่อผู้มีอํานาจลงนาม ภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันตรวจประเมินแล้วเสร็จ
กรณีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานให้ผู้ตรวจสอบประเมินจัดทําหนังสือรับรอง
ตามแบบ สร.๓ ท้ายประกาศนี้ เสนอผู้มีอํานาจลงนามเพื่อลงนามหนังสือรับรอง ภายใน ๑ วันทําการ
และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ ภายใน ๑ วันทําการนับจากวันลงนาม
กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผู้ตรวจสอบประเมินนําหนังสือแจ้ง
พร้อมแสดงเหตุผลเสนอ และให้ผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือนั้น ภายใน ๑ วันทําการ และแจ้งผู้ยื่นคําขอ
ทราบภายใน ๑ วันทําการนับจากวันลงนาม โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
หนังสือรับรองที่ออกให้ตามประกาศนี้ให้มีอายุ ๒ ปี นับแต่วันออกหนังสือรับรอง
ข้อ ๑๐ ให้กรมประมงกําหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด เพื่อติดไว้ที่เรือประมงที่ได้รับ
การรับรองนั้น
ข้อ ๑๑ ผู้รับหนังสือรับรองของเรือประมงลําใดที่หนังสือรับรองใกล้หมดอายุ ให้ยื่นคําขอรับ
หนังสือรับรองฉบับใหม่ พร้อมแนบสําเนาหนังสือรับรองฉบับเดิมก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
เมื่อได้ยื่นคําขอหนังสือรับรองฉบับใหม่ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่า
การรับรองมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองฉบับใหม่
ให้นําความในข้อ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ มาใช้บังคับกับการยื่นขอหนังสือรับรอง
ฉบับใหม่โดยอนุโลม เว้นแต่กรมประมงเห็นควรยกเว้นวิธีการหรือหลักเกณฑ์ในข้อใดเพื่อความสะดวก
ในการขอหนังสือรับรองฉบับใหม่
ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ดูแลรักษาเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
๑๒.๒ ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าไปในเรือประมง สําหรับทําการตรวจติดตาม
ประเมินผล เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้
๑๒.๓ อํานวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบประเมินในการติดตามตรวจสอบประเมินผล
๑๒.๔ ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรือประมงที่ได้รับหนังสือรับรองเมื่อผู้ตรวจสอบ
ประเมินร้องขอ
๑๒.๕ ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ตรวจสอบประเมิน
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๑๒.๖ ให้ นํ า เครื่ อ งหมายหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ก รมประมงออกให้ เ พื่ อ แสดงว่ า เรื อ
ผ่านการตรวจประเมินปิดไว้บริเวณด้านหน้าเก๋งเรือ กรณีเรือไม่มีเก๋งให้ปิดไว้ในตําแหน่งที่เหมาะสม
และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ ๑๓ เมื่อผู้ตรวจสอบประเมินตรวจพบว่าผู้ได้รับหนังสือรับรองมิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง แนบท้ายประกาศนี้ ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้นั้นให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
โดยกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควรก็ได้
กรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองไม่ปรับปรุงแก้ไข หรือปรับปรุงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานต่อผู้มีอํานาจลงนามเพื่อสั่งพักใช้หนังสือรับรอง
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานต่อผู้มีอํานาจลงนามเพื่อสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองในกรณี
ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ ผู้ได้รับหนังสือรับรองเคยถูกพักใช้หนังสือรับรองมาแล้ว ๑ ครั้ง และยัง
ตรวจพบว่ามิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
๑๔.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหนังสือรับรอง
นํามายื่นตามประกาศนี้เป็นเอกสารปลอม
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรอง เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๖ ในกรณีเรือประมงที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ หรือมีใบอนุญาตแล้ว
แต่ไม่สามารถออกทําการประมงได้ 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 และในกรณีเรือประมงมีเครื่องทําความเย็น
ให้ยกเว้นข้อ ๖.๒ ด้วย และให้ได้รับหนังสือรับรอง (สร. ๓ ฉบับชั่วคราว)
ข้อ ๑๗ เรือประมงที่ผ่านการตรวจประเมินโดยได้รับการยกเว้นรายการตรวจประเมินตามข้อ ๑๖
ต้องนําเรือมารับการตรวจประเมินอีกครั้งตามมาตรฐานนี้ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน หลังจากได้รับใบอนุญาต
ทําการประมง เพื่อให้ได้รับหนังสือรับรอง (สร. ๓) กรณีที่ไม่สามารถออกทําการประมงได้ ต้องแจ้งว่า
ยังมิได้ออกทําการประมง ณ สถานที่ที่เคยยื่นคําขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
กรณีผลการตรวจประเมินไม่ผ่านให้นําความในข้อ ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
1. ด้านโครงสร้างของเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
1.2 มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด เพื่ อให้ง่ายต่อการรักษา
ความสะอาด
1.3 พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้าออกแบบอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อน โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน
1.4 มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมส้าหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษา
สัตว์น้า กับทั้งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น้า เพื่อมิให้สัตว์น้าถูกเก็บอย่างทับถมกัน
หนาแน่น
1.5 พื้น ที่ ผิวของบริเวณที่ ปฏิบั ติงาน และห้ องเก็บ รักษาสัตว์น้าท้ าจากวัสดุผิวเรียบที่ สามารถ
ท้าความสะอาดได้ง่าย กรณีทาสีต้องดูแลไม่ให้สีหลุดร่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ
1.6 พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านและห้ อ งเก็ บ รั ก ษาสั ต ว์ น้ า ต้ อ งท้ า ความสะอาดทุ ก ครั้ ง หลั ง การใช้ ง าน
ด้วยน้้าสะอาด และมีการควบคุม ป้องกัน ก้าจัดหนู แมลงสาบ และสัตว์อื่นๆ
1.7 จัดพื้ นที่ บริเวณเฉพาะส้าหรับเก็บขยะ เศษอาหาร และเศษสัตว์น้าที่ เหลือให้เป็ นสัดส่ วน
แยกออกจากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ล้างท้าความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสม สามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้า
2.2 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น้าต้องท้าจากวัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก
ท้าความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้้า และไม่เป็นสนิม
2.3 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและสะดวกในการ
รักษาความสะอาด
2.4 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้างท้าความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน้้าสะอาด
2.4 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ล้างท้าความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสม สามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้า
2.5 ภาชนะที่บรรจุสัตว์น้ามีสภาพแข็งแรง น้้าหนักเบา และสามารถรับน้้าหนักได้ในกรณีที่ต้อง
วางภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ภาชนะกดทับสัตว์น้า
2.6 ภาชนะที่บรรจุสัตว์น้าควรมีรูหรือช่องระบายน้้าได้ดีเช่น ภาชนะพลาสติก
3. ด้านบุคลากรประจ้าเรือ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
3.1 บุคลากรที่ปฏิ บัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรค
ทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
3.2 ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง
3.3 ล้างมื อให้สะอาดทั้ งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งในระหว่างการปฏิบัติ งาน
ตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังการใช้สุขา
3.4 เสื้อผ้าทีใ่ ส่ท้างานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3.5 ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น้า ขณะปฏิบัติงาน

-24. ด้านน้้าจืดที่ใช้ในเรือและน้้าแข็งส้าหรับเก็บรักษาสัตว์น้า ให้มลี ักษณะดังต่อไปนี้
4.1 น้้าจืด และน้้าแข็งที่ใช้ส้าหรับเก็บรักษาสัตว์น้าต้องท้าจากน้้าที่สะอาด และเพียงพอกับการใช้งาน
4.2 สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน้าจืด และน้้าแข็งต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ
ท้าด้วยวัสดุปลอดสนิมและท้าความสะอาดได้ง่าย
4.3 มีการล้าเลียง ขนถ่ายน้า้ จืดและน้้าแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ
4.4 ภาชนะที่บรรจุน้าจืด และน้้าแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด
5. ด้านการเก็บรักษาสัตว์น้า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
5.1 น้้ายาท้ าความสะอาด น้้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนในสัตว์น้าได้
5.2 เก็บ บรรจุสัตว์น้าในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่ซ้อนทับจนท้าให้สัตว์น้าเสียหาย
5.3 เก็บรักษาสัตว์น้าหลังจากการจับด้วยวิธีที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็ง
ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น้าให้ได้ความเย็นอย่างสม่้าเสมอ
5.4 เก็บรักษาสั ตว์น้าอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิ ของสัตว์น้าให้ ใกล้เคียง 0 องศาเซลเซี ยส
ส้าหรับสัตว์น้าสด และใกล้เคียง -18 องศาเซลเซียส ส้าหรับสัตว์น้าแช่เยือกแข็ง
5.5 วางหรือ เก็ บ รั ก ษาสั ต ว์น้ าในที่ เหมาะสม หากเป็ น การแช่ เย็ น หรื อ แช่ แ ข็ ง ต้ อ งหลี ก เลี่ ย ง
การสัมผัสความร้อนจากแสงแดด หรือความร้อนอื่นๆ
5.6 มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น้า พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
5.7 ขนถ่ายสั ตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุป กรณ์ ที่ จะก่อให้ เกิด ความ
เสียหายแก่สัตว์น้า
6. กรณีเรือประมงมีเครื่องท้าความเย็น ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
6.1 ห้ อ งเย็ น เก็ บ รั ก ษาสั ต ว์ น้ า ต้ อ งสามารถควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ไม่ สู ง กว่ า -18 องศาเซลเซี ย ส
และติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
6.2 กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของสัตว์น้าได้อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิ
ใจกลางสัตว์น้าไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส

แบบ สร.1
ล้าที่…………./ปี……………….
แบบคาขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
เขียนที่ …………………………………………….
วันที.่ .........เดือน.......................พ.ศ.………….……..
…

ข้าพเจ้า……….........................................................อายุ..............ปี สัญชาติ ………..…..……….……
มีภูมิล้าเนาอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.................ต้าบล...................................อ้าเภอ.....................................
จังหวัด……………..…………………..……โทร…………………….………………………………ขอยื่นแบบค้าขอในฐานะส่วนตัว
หรือนิติบุคคลชื่อ..............................................................ซึ่งมีส้านักงานอยู่ (อาคาร)………………………………………
เลขที่..............หมู่ที่..............ต้าบล..........................อ้าเภอ.........................................จังหวัด................................
ในฐานะเจ้าของเรือ/ผู้รับมอบอ้านาจ เรือประมง............................................เลขทะเบียนเรือ.............................
ขอยื่นค้าร้องต่อ (ชื่อหน่วยงาน) ……………………………….…………………………………….……………………………….……….
เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงพร้อมนี้ได้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบแบบค้าขอ
ดังต่อไปนี้
…

…

.

…

1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค้าขอ ในกรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา
2. ส้าเนาหนั งสื อรับ รองการจดทะเบี ยนบริษั ท หรือห้างหุ้ น ส่วน ซึ่ งมี อายุไม่เกิน 90 วั น
นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอ้ านาจลงนามผู กพั น บริษั ท หรือ ของหุ้ น ส่วนผู้ จัดการ หรือ ผู้แทนอื่น ใดของนิ ติบุ ค คลนั้ น แล้วแต่ก รณี
ในกรณีเป็นนิติบุคคล
3. ส้าเนาใบทะเบียนเรือไทยและส้าเนาใบอนุญาตใช้เรือ
4. ส้าเนาใบอนุญาตท้าการประมงพาณิชย์ (ถ้ามี)
5. กรณีมอบอ้านาจให้ผู้อื่นมายื่นค้าขอ หรือด้าเนินการแทน ให้แนบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ด้วย
5.1 หนังสือมอบอ้านาจ
5.2 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจและผู้รับ
มอบอ้านาจ
6. ส้าเนาหนังสือรับรองฉบับเดิมในกรณีที่เรือเคยผ่านการตรวจรับรองมาแล้ว
ข้าพเจ้า.....................................................หรือนิติบุคคลชื่อ.......................................................
ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวกับการนี้ และเงื่อนไขตามที่ก้าหนดไว้
ในหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
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เลข สร.1 ล้าที่…………./ปี……………….
แบบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
รายการตรวจประเมิน
1 ด้านโครงสร้างของเรือประมง
1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาด
เหมาะสมเพียงพอ
1.2 มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนทีเ่ ป็นซอกเป็นมุม
น้อยที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความสะอาด
1.3 พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้าออกแบบ
อย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัย
ของลูกเรืออย่างชัดเจน
1.4 มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมส้าหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก
การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น้า กับทั้งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือ
ภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น้า เพื่อมิให้สัตว์น้าถูกเก็บอย่างทับถม
กันหนาแน่น
1.5 พื้นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น้า
ท้าจากวัสดุผิวเรียบที่สามารถท้าความสะอาดได้ง่าย กรณีทาสี
ต้องดูแลไม่ให้สีหลุดร่อน สีทใี่ ช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ
1.6 พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้า ต้องท้าความสะอาด
ทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน้้าสะอาด และมีการควบคุม ป้องกัน
ก้าจัดหนู แมลงสาบ และสัตว์อื่นๆ
1.7 จัดพื้นที่บริเวณเฉพาะส้าหรับเก็บขยะ เศษอาหารและเศษ
สัตว์น้าที่เหลือให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง
2.1 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท้าความสะอาดแล้วต้องมี
ที่เก็บอย่างเหมาะสม สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้า
2.2 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น้า
ต้องท้าจากวัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก ท้าความสะอาดง่าย
ไม่ดูดซับน้้า และไม่เป็นสนิม
2.3 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับ
การใช้งานและสะดวกในการรักษาความสะอาด
2.4 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้าง ท้าความสะอาด
ทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน้้าสะอาด
2.5 ภาชนะที่บรรจุสัตว์น้ามีสภาพแข็งแรง น้้าหนักเบา และสามารถ
รับน้้าหนักได้ในกรณีที่ต้องวางภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้
ภาชนะกดทับสัตว์น้า

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ข้อบกพร่องทีพ่ บ

เลข สร.1 ล้าที่…………./ปี……………….
แบบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
รายการตรวจประเมิน
2.6 ภาชนะที่บรรจุสัตว์น้าควรมีรูหรือช่องระบายน้้าได้ดี
เช่น ภาชนะพลาสติก
3 ด้านบุคลากรประจาเรือ
3.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิด
หรือแผลติดเชื้อ
3.2 ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง
3.3 ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง
รวมทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และทุกครั้ง
หลังการใช้สุขา
3.4 เสื้อผ้าทีใ่ ส่ท้างานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3.5 ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานไม่ไอหรือ
จามใส่สัตว์น้า
4 ด้านนาจืดที่ใช้ในเรือและนาแข็งสาหรับเก็บรักษาสัตว์นา
4.1 น้้าจืด และน้้าแข็งที่ใช้ส้าหรับเก็บรักษาสัตว์น้าต้องท้าจาก
ที่สะอาด และเพียงพอกับการใช้งาน
4.2 สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน้าจืด และน้้าแข็งต้องอยู่ใน
สภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ท้าด้วยวัสดุปลอดสนิมและท้าความ
สะอาดได้ง่าย
4.3 มีการล้าเลียง ขนถ่ายน้า้ จืดและน้้าแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ
4.4 ภาชนะที่บรรจุน้าจืดและน้้าแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด
5 ด้านการเก็บรักษาสัตว์นา
5.1 น้้ายาท้าความสะอาด น้้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยก
ในสถานที่ที่เป็นสัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาส
ปนเปื้อนในสัตว์น้าได้
5.2 เก็บ บรรจุสัตว์น้าในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่
ซ้อนทับจนท้าให้สัตว์น้าเสียหาย
5.3 เก็บรักษาสัตว์น้าหลังจากการจับด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร็ว
ที่สุด หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็ง ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น้า
ให้ได้ความเย็นอย่างสม่้าเสมอ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ข้อบกพร่องทีพ่ บ

เลข สร.1 ล้าที่…………./ปี……………….
แบบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
รายการตรวจประเมิน
5.4 เก็บรักษาสัตว์น้าอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของ
สัตว์น้าให้ใกล้เคียง 0 องศาเซลเซียส ส้าหรับสัตว์น้าสด และใกล้เคียง
-18 องศาเซลเซียส ส้าหรับสัตว์น้าแช่เยือกแข็ง
5.5 วางหรือเก็บรักษาสัตว์น้าในที่เหมาะสม หากเป็นการแช่เย็น
หรือแช่แข็ง ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนจากแสงแดด หรือ
ความร้อนอื่นๆ
5.6 มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น้า
พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
5.7 ขนถ่ายสัตว์น้าอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้า
6 กรณีเรือประมงมีเครื่องทาความเย็น
6.1 ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า
-18 องศาเซลเซียส และติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ หรืออุปกรณ์บันทึก
อุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
6.2 กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิ
ของสัตว์น้าได้อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิใจกลางสัตว์น้าไม่สูงกว่า
-18 องศาเซลเซียส

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ข้อบกพร่องทีพ่ บ

หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรอง
กรณีเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงนอกน่านนา
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด 29 ข้อ โดยต้องผ่าน 5 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
1. ข้อที่ 1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
2. ข้ อ ที่ 2.1 วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่อ งมื อ ที่ ล้ างท้ าความสะอาดแล้ วต้ อ งมี ที่ เก็ บ อย่ างเหมาะสม
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์นา้
3. ข้อที่ 3.1 บุ คลากรที่ ปฏิ บัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะ
ของโรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
4. ข้อที่ 4.1 น้้าจืด และน้้าแข็งที่ใช้ส้าหรับเก็บรักษาสัตว์น้า ต้องท้าจากน้้าสะอาด และเพียงพอ
กับการใช้งาน
5. ข้อ ที่ 5.1 น้้ ายาท้ าความสะอาด น้้ ายาฆ่าเชื้ อ และยาฆ่ าแมลง ต้อ งเก็บ แยกในสถานที่ ที่ เป็ น
สัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น้าได้
ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย 13 ข้อ จาก 24 ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย 18 ข้อ
จึงจะได้หนังสือรับรองฯ (สร.3)
กรณีเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงนอกน่านนาที่มเี ครื่องทาความเย็น
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด 31 ข้อ โดยต้องผ่าน 5 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
1. ข้อที่ 1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
2. ข้ อ ที่ 2.1 วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่อ งมื อ ที่ ล้ างท้ าความสะอาดแล้ ว ต้ อ งมี ที่ เก็ บ อย่ างเหมาะสม
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้า
3. ข้อที่ 3.1 บุคลากรที่ ปฏิบั ติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็น โรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็ นพาหะ
ของโรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
4. ข้อที่ 5.1 น้้ายาท้ าความสะอาด น้้ ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ ที่ เป็ น
สัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น้าได้
5. ข้อที่ 6.1 ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส
และติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
ทั้ งนี้ ต้องผ่ านอีกอย่างน้อย 14 ข้อ จาก 26 ข้อที่ เหลือ รวมทั้ งหมดต้องผ่านอย่างน้ อย 19 ข้อ
จึงจะได้หนังสือรับรองฯ (สร.3)
กรณีเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงนอกน่านนาที่ยงั ไม่ได้รบั ใบอนุญาตการประมง หรือมีใบอนุญาตแต่
ไม่สามารถออกทาการประมงได้
กรณีเรือประมงพาณิชย์ รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด 16 ข้อ โดยต้องผ่าน 3 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
1. ข้อที่ 1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
2. ข้ อ ที่ 2.1 วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่อ งมื อ ที่ ล้ างท้ าความสะอาดแล้ วต้ อ งมี ที่ เก็ บ อย่ างเหมาะสม
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้า
3. ข้อที่ 5.1 น้้ายาท้ าความสะอาด น้้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็ น
สัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น้าได้
ทั้ งนี้ ต้ อ งผ่ านอี ก อย่ างน้ อ ย 7 ข้ อ จาก ๑3 ข้ อ ที่ เหลื อ รวมทั้ งหมดต้ อ งผ่ านอย่างน้ อ ย 10 ข้ อ
จึงจะได้หนังสือรับรองฯ (สร.3)

-2กรณีเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงนอกน่านนาที่มเี ครื่องทาความเย็นยังไม่ได้รบั ใบอนุญาตการประมง
หรือมีใบอนุญาตแต่ไม่สามารถออกทาการประมงได้
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด 17 ข้อ โดยต้องผ่าน 4 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
1. ข้อที่ 1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
2. ข้ อ ที่ 2.1 วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่อ งมื อ ที่ ล้ างท้ าความสะอาดแล้ วต้ อ งมี ที่ เก็ บ อย่ างเหมาะสม
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้า
3. ข้อที่ 5.1 น้้ายาท้ าความสะอาด น้้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็ น
สัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น้าได้
4. ข้อที่ 6.1 ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส
และติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
ทั้ งนี้ ต้ อ งผ่ านอี ก อย่ างน้ อ ย 7 ข้ อ จาก ๑3 ข้ อ ที่ เหลื อ รวมทั้ งหมดต้ อ งผ่ านอย่างน้ อ ย 11 ข้ อ
จึงจะได้หนังสือรับรองฯ (สร.3)

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

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

กรมประมง (Department of Fisheries)
หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (Certificate of Sanitary Fishing Vessel)
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้แก่เรือ
ชื่อ.....................................................................
ทะเบียนเรือเลขที่..............................................
ชื่อเจ้าของเรือ ..............................................................................ที่อยู่เจ้าของเรือ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
เพื่อแสดงว่าเป็นเรือประมงที่ผ่านมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
(This is to certify that fishing boat mentioned above is maintained under standard on sanitary fishing vessel)

(..............................................................)
ต้าแหน่ง...............................................................
วันทีอ่ อกหนังสือรับรอง........................................
วันที่หมดอายุ ......................................................

