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คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

1ก
คำนำ
ปัจจุบันความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) มีความสาคัญอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งต้องมี
การจั ดวางระบบการควบคุ มกระบวนการผลิ ตตลอดห่ ว งโซ่อาหาร เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยด้านอาหารและ
ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประมง ตั้งแต่กระบวนการจับ การขนส่ง และการแปรรูปสัตว์น้า ซึ่ง
กรมประมงได้กาหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์สาหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมง จานวน 18
มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการด้านการประมงทุกสาขา ในการพัฒนากระบวนการผลิต ผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ประมงของผู้ประกอบการประมง ให้ เป็นตามมาตรฐานสากล เรือประมงนับว่าเป็นกระบวนการผลิต
ในลาดับแรก ดังนั้นการดาเนินการเพื่อทาให้เรือประมงไทยมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์
น้า จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการ
กรมประมงจึงได้จัดทาคู่มือ ผู้ตรวจสอบประเมินด้านสุขอนามัยในเรือประมง สาหรับเป็นแนวทางให้ผู้มี
หน้าที่ตามประกาศกรมประมง เรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง
ใช้เป็นแนวทางในการตรวจและประเมินเรือประมงพาณิชย์ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้วัตถุดิบ
ได้แก่ สัตว์น้า มีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการได้นาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้าสู่ขบวนการผลิต ผู้บริโภค
มั่นใจว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าบริโภคสินค้าที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยตั้งแต่ขบวนการเริ่มต้นในการผลิต
ดังนั้นผู้ตรวจสอบประเมินจึ งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทาให้กระบวนการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานด้าน
สุขอนามัยในเรือประมง ดาเนินการไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
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3
มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง
สุขอนามัยและสุขาภิบาลในการดูแลรักษาสัตว์น้าในเรือประมง
สุขอนามัยคือลักษณะที่ดีที่เหมาะสม สุขาภิบาลคือการดูแลรักษาควบคุมให้มีลักษณะที่ดีที่เหมาะสม ดังนั้น
สุขอนามัยและสุขาภิบาลในการดูแลรักษาสัตว์น้าบนเรือประมงก็คือ การควบคุมดูแลรักษาและจัดการสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์น้าที่อยู่ ในเรือประมง ให้มีลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมในการทาให้สัตว์น้าที่จับขึ้นมาบนเรือ นั้นมีคุณภาพที่ดี
ตั้ ง แต่ อ ยู่ ใ นทะเลจนขึ้ น ถึ ง ฝั่ ง สรุ ป คื อ จะท าให้ สั ต ว์ น้ าคงสภาพหรื อ ชะลอการเสื่ อ มสภาพของสั ต ว์ น้ าที่ อ ยู่ ใ น
เรือประมงไม่แก่เร็ว ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่เน่าเร็ว ได้อย่างไร การแก่คืออายุการเก็บรักษาสั้นลง ไม่ยืนยาวนาน การเจ็บ
คือการที่สัตว์น้าถูกกดทับ เนื้อหนังเป็นแผล ท้องไส้แตก เลือดออก ฯลฯ การป่วยคือสัตว์น้ามีเชื้อโรค มีจุลินทรีย์บน
ตัวสัตว์น้าและเข้าไปในตัวของสัตว์น้ามากจนทาให้ตัวปลานิ่มเละ การเน่าคือสัตว์น้ามีกลิ่นเหม็นคาวเหม็นเน่าเกิดขึ้น
ได้ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้าและมีผลต่อสุขภาพของสัตว์น้า มีทั้งสิ่งที่อยู่นอกเหนืออานาจการควบคุมและสิ่งที่คาดว่า
พอควบคุมได้ เช่น ตัวของสัตว์น้าเอง ได้แก่ ชนิด ขนาด นิสัยการกินของสัตว์น้า ฯลฯ เป็นสิ่งที่มีผลต่อคุณภาพสัตว์
น้าภายหลังสัตว์น้าตายซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจการควบคุม ปลาบางชนิดตายแล้วเนื้อเน่าเสียเร็ว บางชนิดเน่าเสียช้า
โดยเก็บในสภาวะเดี ยวกันปลาขนาดเล็กเสียเร็ว กว่าขนาดใหญ่ ปลากิน สั ตว์เน่าเสี ยเร็วกว่าปลากินพืช เป็นต้น
สาหรับสิ่งที่ควบคุมได้ และเกี่ยวข้องกับสัตว์น้ามีผลต่อคุณภาพสัตว์น้าโดยตรงในทางสุขอนามัย และสุขาภิบาลใน
่และสิ
่งแวดล้
อมอม๒)๒)วัสดุวัสอดุุปอกรณ์
เครืเ่อครืงมื่อองมือ๓) ๓)
บุคคล
๔) วิ๔)ธีปวิฏิธบีปัตฏิิ บซึัต่ง ิ
เรือประมงโดยทั่วไปมี ๔๔ อย่
อย่าางงคืคืออ๑)๑)สถานที
สถานที
่และสิ
่งแวดล้
ุปกรณ์
บุคคล
ซึรายละเอี
่งรายละเอี
ยดของเนื
้อหาที
่ยวข้องกั
องกับ บ๔๔อย่อย่างนี
างนี้ มี้ ผมีลกั
ผลกับบการดู
การดูแแลรัลรักกษาสั
ษาสัตตว์ว์นน้าในเรื
�้ำในเรืออประมงอย่
ประมงอย่าางไร
งไร มีมีรายละเอียด
ยดของเนื
้อหาที
่เกี่เยกีวข้
ดังต่อไปนี้
1. สถานที่ และสิ่งแวดล้อมในเรือประมง
๑.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ในเรือประมง นอกจากออกแบบให้มีลักษณะเหมาะสาหรับจับสัตว์น้าของแต่
ละรูปแบบแล้ว ยังต้องมีการออกแบบและวางผังพร้อมสร้างสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการดูแล
รักษาสัตว์น้าในเรือประมงให้ถูกต้องด้วย
		 ๑.1.1
๑.๑.๑บริบริเวณท
เวณท�างาน
ำงาน(ดาดฟ้
(ดาดฟ้าาเรืเรืออ))ต้ต้อองกว้
งกว้าางเพี
งเพียยงพอเหมาะสมกั
งพอเหมาะสมกับการท
การท�างาน
ำงาน (คัดแยก ล้าง บรรจุ
กระบะ ฯลฯ) พืพื้น้นผิผิววเรีเรียบและไม่มีเสี้ยนไม้บนพื้นผิวเป็นอันขาด พื้นผิวไม่ร้อน ควรมีผ้าโปร่งกันแดด เป็นบริเวณที่
ามาปนเปื
้อน้ อไม่น เป็ไม่นเบริ
บถ่าบยชถ่าระล้
งสิ่งาสกปรก
เป็น
ต้องสะอาด ระบายน้
ระบายน�าได้
้ ำ ได้ดดี ไม่
ี ไม่มีสมิ่งี สทีิ่ ง่ไทีม่่ ไเม่หมาะสมเข้
เ หมาะสมเข้
า มาปนเปื
ป็ นเวณขั
บริ เวณขั
า ยช� ำาระล้
งสิ่ ง สกปรก
เป็
บริเวณที
่สามารถท�
ำความสะอาดได้
กซอกมุ
้ำ และเก็
อุปกรณ์
่ไม่จน�ำเป็น
บรินเวณที
่สามารถท
าความสะอาดได้
ง่ายทุง่ากยทุ
ซอกมุ
ม พืม้นผิพืว้นไม่ผิอวไม่
มน้อามน�และเก็
บอุปบกรณ์
เครื่อเครื
งมื่องมื
ที่ไอม่ทีจาเป็
			 ๑.๑.๒
1.1.๒ ห้องเก็บสัตว์น�้ำา แยกส่วนกับห้องเครื่องยนต์ ห้องน�
งน้้ำา ห้องครัว ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อน
จากห้องเหล่านั้น ห้ห้อองเก็
งเก็บบสัสัตตว์ว์นน้าต้
�้ำต้อองมี
งมีขขนาดลั
นาดลักกษณะเหมาะสมกั
ษณะเหมาะสมกับบการเก็
การเก็บบสัสัตตว์ว์นน้าด้
�้ำด้ววยน้
ยน�าแข็
้ำแข็งง คุณภาพความเป็น
ฉนวนต้
ไม่มมีเีเสีสี้ย้ยนให้
นให้ปปรากฏ
ำความสะอาดง่าายมี
ยมี
ฉนวนต้อองป้
งป้อองกั
งกันนความร้
ความร้ออนจากภายนอกได้
นจากภายนอกได้ดดี ี มีมีคความคงทนไม่
วามคงทนไม่รร่ัวั่วซึซึมมง่ง่าายย ไม่
รากฏ ทท�าความสะอาดง่
จุจุดดอุอุดดขัขังงน�น้ำ้ าและปล่
และปล่ออยน�
ออกใต้หหอ้ ้องเก็
ง้ ไหลได้
สะดวกช่
องรางน�
ำ้ ทิง้ าทิ
ท้อ้งงเรื
ยน้ำ้ าออกใต้
งเก็บบและรางน�
และรางน้ำ้ ทิาทิง้ ใต้
้งใต้หหอ้ งเก็
้องเก็บต้บอต้งไม่
องไม่ตนั ตันน�ำ้ น้ทิาทิ
้งไหลได้
สะดวกช่
องรางน้
ท้ออง
ต้เรือองออกแบบให้
มีกมารรองรั
บการไหลทิ
้งของน�
แข็งง น�น้้ำาเลื
เลืออดด
ต้องออกแบบให้
ีการรองรั
บการไหลทิ
้งของน้้ำเสีาเสียจากห้
ยจากห้อองเก็
งเก็บบทุทุกกห้ห้อองทีงที่เกิ่เกิดดจากการละลายของน�
จากการละลายของน้้ำาแข็
น�น้้ำาเมื
เมืออกปลาได้
สามารถมีกการดู
ะนั้น้นชัชั้น้นล่ล่าางง ๆๆ ของปลาที
ของปลาที่เ่เก็ก็บบไว้ไว้ใในห้
นห้อองเก็
งเก็บบอาจแช่
อาจแช่ออยูยู่ ่
กปลาได้ออย่ย่าางเพี
งเพียยงพอ
งพอ สามารถมี
ารดูดดออกได้
ออกได้ททันัน มิมิฉฉะนั
กับน�้ำสกปรกที่อาจมีคราบน�้ำมันจากห้องเครื่องไหลมาปนด้วยได้เพราะช่องรางน�้ำติดต่อถึงกัน ตลอดจนรางน�้ำทิ้ง
กับน้าสกปรกที่อาจมีคราบน้ามันจากห้องเครื่องไหลมาปนด้วยได้เพราะช่องรางน้าติดต่อถึงกัน ตลอดจนรางน้าทิ้ง
ต้องไม่มีสัตว์น�ำโรคต่าง ๆ เช่น หนู แมลงสาบ จิ้งจก และแมลงอื่นๆ เข้าไป หลังท�ำความสะอาดห้องเก็บแล้วทุกครั้ง
ต้องไม่ดมฝาบน
ีสัตว์นอุาโรคต่
เช่หน้อหนู
งทาความสะอาดห้
บแล้ว ทุกครัา้ง
ควรปิ
ดจุกน�า้ำงทิๆ้งใต้
งเก็บแมลงสาบ
และควรมีจิป้งจก
ระตูและแมลงอื
ส�ำหรับปิดกั่น้นๆไม่เข้ใาห้ไป
หนูหลั
แมลงสาบ
ฯลฯ หรือสิอ่งงเก็
แปลกปลอมเข้
ควรปิดฝาบน
อุดบจุกผนั
น้าทิ
้องเก็บ อและควรมี
ประตู
บปิดกั้นไม่ให้หานูที่เแมลงสาบ
หรือตสิว์่งนแปลกปลอมเข้
ไปภายในห้
องเก็
งทุ้งกใต้ด้าหนของห้
งเก็บต้องไม่
รั่วซึสมาหรั
โดยเฉพาะดาดฟ้
ป็นบริเวณคัฯลฯ
ดแยกสั
�้ำ ต้องไม่รั่วซึมา
ไปภายในห้องเก็
องเก็บบสัตผนั
กด้คาวรเก็
นของห้
โดยเฉพาะดาดฟ้
าที่เป็อนท�บริ
ตว์นห้้าอต้งเก็
องไม่
ลงมาในห้
ว์นง�้ำทุไม่
บสิ่งออืงเก็
่นทีบ่ไม่ต้ใอช่งไม่
สัตรว์ั่วนซึ�้ำมเพราะอาจปนเปื
้อนหรื
ำให้เวณคั
สัตว์นด�้ำแยกสั
เสียหาย
บสัตรั่วว์ซึนม�้ำ
ลงมาในห้
องเก็
บสัมตทีว์่แนหลมหรื
้า ไม่ควรเก็
ัตว์นำ้าเพราะอาจปนเปื
้อนหรืยอหายและยากต่
ทาให้สัตว์น้าเสีอการท�
ยหายำความสะอาด
ห้องเก็บสัตว์
ไม่
ควรมีเหลี
่ยมมุ
อส่วบนยืสิ่ง่นอืต่่นาทีงๆ่ไม่ใทีช่่อสาจท�
ให้สัตว์น�้ำเกิดความเสี
น้าไม่ควรมีเหลี่ยมมุมที่แหลมหรือส่วนยื่นต่างๆ ที่อาจทาให้สัตว์น้าเกิดความเสียหายและยากต่ อการทาความสะอาด
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ข้อควรระวังในการลงไปท�ำงานในห้องเก็บสัตว์น�้ำ ถ้าสัตว์น�้ำที่เก็บไม่สดและก�ำลังเน่าเสียมากจะให้แก๊สแอมโมเนีย
และแก๊สฟอร์มาลิน ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย ท�ำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ถ้ามีกลิ่นผิดปรกติควรใช้ท่อลมเป่าลงไปไล่แก๊สพิษออก
มาก่อนลงไปท�ำงาน
			 ๑.๑.๓. ห้องพักห้องนอนคนเรือ บริเวณที่นอนที่พักรวมทั้งเครื่องนอนต่างๆ ต้องสะอาดไม่มีสัตว์น�้ำ
โรค เช่น เหา เห็บ ฯลฯ ท�ำให้คนป่วยและปนเปื้อนมาถึงสัตว์น�้ำได้
			 ๑.๑.๔. ห้องครัว เครื่องครัว อาหาร น�้ำกินน�้ำใช้ ต้องถูกสุขอนามัย ไม่ท�ำให้คนป่วยท้องเสีย
และปนเปื้อนมาถึงสัตว์น�้ำได้
			 ๑.๑.๕. บริเวณขับถ่าย (ท้ายเรือ) ถ้าไม่มหี อ้ งสุขา หลังเสร็จกิจทุกครัง้ ต้องล้างบริเวณขับถ่ายให้สะอาด
คนเรือก็ตอ้ งล้างมือให้สะอาดทุกครัง้ ห้ามมิให้มกี ารขับถ่ายระหว่างทีม่ กี ารขึน้ -ลงอวนด้วย เพือ่ ไม่ให้สงิ่ ขับถ่ายปนเปือ้ น
ถูกอวน และสัตว์น�้ำที่จับได้
		 ๑.๒ สิ่งแวดล้อม
			 การจอดเรือเทียบท่าใกล้แหล่งชุมชน ต้องระวังไม่ให้สัตว์น�ำโรคขึ้นมาบนเรือ เช่น สุนัข แมว หนู
แมลงสาบ จิ้งจก ถ้ามีควรก�ำจัดทิ้งให้หมดสิ้นก่อนออกเรือไปท�ำการประมง และควรหาวิธีป้องกัน และก�ำจัดเป็นกิจ
ลักษณะ การใช้นำ�้ บริเวณท่าเทียบเรือต้องระวังความไม่เหมาะสมไม่สะอาดของน�ำ้ ทีใ่ ช้ เรืออยูใ่ นทะเล การใช้นำ�้ ทะเลใน
การช�ำระล้างสัตว์น�้ำ ล้างบริเวณท�ำงาน (ดาดฟ้าเรือ) น�้ำทะเลนั้นต้องไม่มีมลพิษ เช่น น�้ำมัน หรือสิ่งปฏิกูลของเน่า
เหม็น อุจจาระ ฯลฯ และสัตว์น�้ำไม่ถูกปนเปื้อนด้วยน�้ำเสีย น�้ำทิ้ง ควัน (ไอเสีย บุหรี่) น�้ำมันต่างๆ (น�้ำมันเครื่อง น�้ำมัน
เชื้อเพลิง น�้ำมันหล่อลื่น) และอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อการบริโภค
๒. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในเรือประมง
		 สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ต้องออกแบบส�ำหรับการใช้งาน และท�ำงานได้ดี เหมาะสม ตรงตามจุด
ประสงค์การใช้ ง่ายต่อการบ�ำรุงรักษา ง่ายต่อการท�ำความสะอาด ทนทานและถ้าต้องสัมผัสกับสัตว์น�้ำ ต้องเป็นวัสดุ
ที่ไม่เป็นพิษ นอกจากนี้ต้องมีปริมาณพอเหมาะต่อการใช้งาน จัดวางหรือติดตั้งในที่เหมาะสม ใช้ง่าย สะดวกและ
ปลอดภัย เช่น ระบบแสงสว่าง ต้องให้ความสว่าง มองเห็นสัตว์น�้ำและสิ่งต่างๆ ได้ชัด ทั้งบนดาดฟ้า และในห้องเก็บ
ขณะท�ำงานในช่วงกลางคืนหรือแสงสว่างไม่พอ น�้ำที่ใช้ท�ำความสะอาดทั้งสัตว์น�้ำและคนต้องเป็นน�้ำสะอาดตามหลัก
เกณฑ์ก�ำหนด น�้ำกินต้องไม่ให้สิ่งต่างๆ ลงไปปนเปื้อน ควรใช้น�้ำถัง น�้ำบรรจุขวดที่ถูกสุขอนามัยมาใช้ดื่มจะเหมาะสม
และสะดวกกว่า โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้
		 ๒.๑ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสัตว์น�้ำ เครื่องมือที่สัมผัสกับสัตว์น�้ำ ต้องสะอาด
ไม่รอ้ น ไม่อมน�ำ้ ทนทานต่อการท�ำความสะอาด ไม่มสี หี รือสารเคลือบผิวหรือสารเคมีทกุ ชนิดทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค
		 ๒.๒ รูปแบบต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ดี ทั้งใช้ได้สะดวกและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น�้ำ
ทนทานแข็งแรงต่อการใช้งาน ดูแลรักษาและท�ำความสะอาดง่าย
		 ๒.๓ อุปกรณ์เครื่องมือที่เสียหายควรซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตลอดเวลา ถ้าซ่อมไม่ได้ไม่ควรน�ำมาใช้อาจก่อ
ให้เกิดความเสียหาย การใช้อปุ กรณ์เครือ่ งมือควรใช้ให้ถกู ต้องตามลักษณะรูปแบบและวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์เครือ่ ง
มือนั้นๆ จ�ำนวนของอุปกรณ์เครื่องมือต้องมีเพียงพอและพอเหมาะกับการใช้งาน
		 ๒.๔ มีการตรวจเช็คสภาพของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทุกอย่างทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น�้ำก่อนและหลังใช้
งาน เพือ่ ความมัน่ ใจในการใช้งานและเพือ่ การซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาการติดตัง้ จัดวาง จัดเก็บ วัสดุเครือ่ งมืออุปกรณ์ตอ้ ง
ให้เหมาะสมมีระเบียบส�ำหรับท�ำงานได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ให้มีผลกระทบต่อสัตว์น�้ำและมีอายุการใช้งานได้ยืนยาว
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		 ๒.๕ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ สั ม ผั ส กั บ สั ต ว์ น�้ ำ โดยตรงควรมี โ ปรแกรมท� ำ ความสะอาดและฆ่ า เชื้ อ
ตามหลักสุขาภิบาล
		 ๒.๖ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับการเก็บรักษาสัตว์น�้ำไม่ควรใช้ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้เพื่อการอื่น
(เช่น ห้องครัว ห้องน�้ำ) ท�ำให้เกิดการปนเปื้อนมาสู่สัตว์น�้ำได้
		 ๒.๗ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการการตรวจวัดที่แม่นย�ำ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องก�ำหนดต�ำแหน่งทิศทาง
ของการเดินเรือ ฯลฯ ควรมีการสอบเทียบถึงความแม่นย�ำในการใช้งานได้ถูกต้อง การขับเรือไม่ตรงทิศทางท�ำให้
เสียเวลามีผลท�ำให้สตั ว์นำ�้ อยูใ่ นเรือนานวันขึน้ อุณหภูมขิ องสัตว์นำ�้ ทีร่ อ้ นขึน้ ในบริเวณจุดไหนของห้องเก็บเป็นสัญญาณ
เตือนภัยถึงการรั่วซึมของผนังห้องของจุดนั้น เพราะความเป็นฉนวนหายไป เป็นต้น
๓. บุคคลากรบนเรือประมง
		 เพือ่ ให้แน่ใจว่าผูท้ จี่ ะสัมผัสกับสัตว์นำ�้ โดยตรงหรือโดยอ้อมจะไม่ทำ� ให้สตั ว์นำ�้ ปนเปือ้ นและไม่ทำ� ให้สตั ว์นำ�้
เน่าเสียเร็วขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะควบคุมให้มีการรักษาความสะอาดส่วนบุคคลไว้ในระดับที่เหมาะสมและควบคุม
ความประพฤติ ปฏิบัติงานในลักษณะที่เหมาะสม เพราะบุคคลที่ไม่รักษาความสะอาด เจ็บป่วย ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม
สามารถจะท�ำให้เกิดการปนเปื้อนในสัตว์น�้ำ ท�ำให้สัตว์น�้ำเสื่อมคุณภาพเร็ว และอาจท�ำให้ผู้บริโภคสัตว์น�้ำเป็นโรคและ
ติดโรคต่างๆ ได้
		 ๓.๑ ด้านสุขภาพ
			 ไม่ควรให้บุคคลที่ทราบแน่ชัดหรือสงสัยว่าจะเป็นโรค ก�ำลังเจ็บป่วย หรือเป็นพาหะน�ำโรค หรือการ
เจ็บป่วยที่อาจติดต่อโดยผ่านทางอาหารได้ ออกไปกับเรือประมง แต่ถ้าทราบภายหลังเมื่ออยู่บนเรือแล้วไม่สามารถ
ส่งเข้าฝั่ง ก็ไม่ควรให้เข้าไปบริเวณปฏิบัติงานหรือหยุดการปฏิบัติงาน โรคและบาดแผลที่ไม่ควรให้ท�ำงานหรือควรแยก
ออกจากการท�ำงานได้แก่ โรคดีซ่าน อาการท้องร่วง การอาเจียน เป็นไข้ เจ็บคอ มีนำ�้ มูก หูน�้ำหนวก หรือตาแฉะ
มีแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น ฝี บาดแผลมีหนอง ฯลฯ
		 ๓.๒ ความสะอาดส่วนบุคคล
			 ผูท้ ำ� งานควรรักษาความสะอาดส่วนบุคคลให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม สวมชุดท�ำงานทีส่ ะอาด มีหมวก
คลุม รองเท้ากันน�้ำ ผู้มีบาดแผลที่พอท�ำงานได้ ควรปิดแผลด้วยผ้าพันแผล/พลาสเตอร์ที่กันน�้ำได้ เล็บมือควรตัดให้สั้น
และสะอาด มีถุงมือที่สะอาดสวมใส่เวลาปฏิบัติงาน ควรล้างมือเสมอก่อนเริ่มปฏิบัติงานกับสัตว์น�้ำและหลังจากใช้ห้อง
สุขาหรือขับถ่ายแล้วทุกครั้ง มือที่จับต้องของอื่น เช่น เครื่องมือต่างๆ มืออาจติดสนิม ติดคราบน�้ำมันหรือคราบ
สกปรกอื่นๆ ไม่ควรมาสัมผัสกับสัตว์น�้ำก่อนที่จะช�ำระล้างให้สะอาด ซึ่งรวมถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่ถ้าเปรอะเปื้อน
ก็ต้องท�ำความสะอาดเช่นเดียวกัน
		 ๓.๓ อุปนิสัยส่วนบุคคล
			 คนที่ก�ำลังปฏิบัติงานกับสัตว์น�้ำควรละเว้นจากพฤติกรรมที่ท�ำให้เกิดการปนเปื้อนในสัตว์น�้ำได้ เช่น
การสูบบุหรี่ การถ่มน�้ำลาย เสมหะ การขบเคี้ยวหรือการรับประทานอาหาร ไอหรือจามลงบนสัตว์น�้ำ หรือจามลงใน
มือแล้วมาจับสัตว์น�้ำ เป็นต้น ละเว้นการใช้เท้าเหยียบย�่ำลงบนสัตว์น�้ำหรือกองสัตว์น�้ำ การใช้สิ่งของเครื่องมือมีคม
เคลื่อนย้ายหรือโกยสัตว์น�้ำ เช่น การใช้พลั่วที่มีปากพลั่วคมหรือที่คราดมีซี่คราดแหลมโกยปลา เป็นต้น ไม่ควรสวมใส่
หรือน�ำสิง่ ของส่วนตัว เช่น เครือ่ งประดับ นาฬิกา เข็มกลัดหรือของอย่างอืน่ ติดตัวขณะเข้าไปปฏิบตั งิ าน นอกจากท�ำให้
การท�ำงานไม่สะดวก อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ท�ำงานและเสียหายต่อตัวสัตว์น�้ำได้
		 ๓.๔ การฝึกอบรม
			 สุขอนามัยของบุคคลจะดีและสามารถปฏิบตั งิ านบนเรือได้ถกู ต้องมีประสิทธิภาพ ต้องมีการฝึกอบรม
แนะน�ำให้ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งสุขอนามัยการท�ำงานในระดับทีเ่ หมาะสมต่องานทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ จัดโปรแกรมการฝึก
อบรม การประเมินประสิทธิภาพ การท�ำงานของบุคคล เป็นสิ่งที่ควรท�ำ เพื่อรักษาสภาพของ
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การผลิตและผลผลิตให้คงคุณภาพ และพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้นได้ แต่จะจัดอย่างไร ระดับไหน เมื่อไร ขึ้นกับ
ผู้ประกอบการ เวลา เงินทุน และการเห็นถึงความสาคัญ ความรุนแรงของปัญหาที่กาลังเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
4. วิธีการปฏิบัติในเรือประมง
ถ้าการดูแลเก็บรักษาสัตว์น้ามีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม สัตว์น้าย่อมสดไม่เน่าเสียง่าย อายุการ
เก็บยาวนานขึ้น ปลอดภัยต่อการบริโภคมากขึ้น โดยขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ลาดับแรกควรมีการระบุขั้นตอนการทางานบนเรือ ในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์น้าให้ชัดเจน
ก่อนว่ามีกี่ขั้นตอน ตั้งแต่การจับสัตว์น้าจนขนส่งสัตว์น้าขึ้นถึงฝั่ง ลาดับต่อมาจึงหาสาเหตุของปัญหาว่าแต่ละขั้นตอน
มีจุดประสงค์สาคัญอะไรที่ทาให้คุณภาพสัตว์น้าเสื่อมลง พร้อมกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้ถูกต้องเหมาะสม ถูก
สุขอนามัย และถูกหลักวิชาการ ออกมาโดยอาศัยหลักที่ควรคานึงไว้ตลอดเวลาของการดูแลรักษาสัตว์น้า ๔ หลัก
ดังนี้คือ
4.1 เวลาต้องเร็วในการทาให้สัตว์น้าเย็นและเวลาต้องสั้นในการขนส่งสัตว์น้าที่จับได้ขึ้นฝั่ง
4.2 อุณหภูมิต้องทาตัวปลาให้เย็นถึงจุดที่ต้องการ-๐๐ องศาเซลเซียสถึง -๒.๒ องศาเซลเซียส ถ้าเก็บใน
สภาพสด และ -๑๘ องศาเซลเซียส ถึง -๓๐ องศาเซลเซียส ถ้าเก็บในสภาพแช่แข็งรักษาอุณหภูมิ ณ จุดนั้นให้คงที่ไว้
ตลอดจนสัตว์น้าขึ้นฝั่ง
๔.๓ ความสะอาดไม่
ความสะอาดไม่ทาให้
ท� ำ ให้เ กิเดกิการปนเปื
ด การปนเปื
ป นเปื
่ สุ ด และพยายามลด
4.3
้ อน้ อ นหรื หรื
อถ้ าอมีถ้กา็ ใมีห้กป็ ใ ห้นเปื
้อ นน้้ ออนน้
ยทีอ่สยที
ุ ดและพยายามลดสิ
่ ง ที่
สิปนเปื
่งที่ป้อนเปื
้อนสกปรกลง
สิ่งปนเปื
้อนสกปรกออกไปจากสั
�้ำ ด้วยการท�
ำความสะอาด
การฆ่
นสกปรกลง
หรือทหรืาให้อท�สำิ่งให้
ปนเปื
้อนสกปรกออกไปจากสั
ตว์น้า ตด้ว์วนยการท
าความสะอาด
การฆ่าเชื
้อ เป็านเชืต้้อนเป็นต้น
4.4 ความสวยไม่เสียรูปไม่ทาให้ตัวสัตว์น้าเสียหาย เสียรูป เสียโฉม เช่น ไม่เหยียบย่า กดทับ บีบอัดสัตว์น้า
จนผิวหนังถลอก เป็นแผล เนื้อแตก ท้องแตก ฯลฯ
ตามพระราชกาหนดกรมประมง พ.ศ. 2558 หมวดที่ 8 ว่าด้วยสุขอนามัยของสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
ในมาตรา 98 ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงในการจัดทามาตรฐานด้านสุขอนามัย ในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้า
การแปรรูปสัตว์น้า การรักษา การขนส่งหรือ ขนถ่ายสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการการ
ประมงนาไปใช้ปฏิบัติในกิจการของตน ให้ได้สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ว่าได้มาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
การกาหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ดาเนินการให้
เรือประมงได้มาตรฐานด้านสุ ขอนามัย เพื่อการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้าไม่ให้เกิ ดการปนเปื้อนกับสิ่งไม่พึง
ประสงค์และผู้ตรวจสอบประเมินต้องมีมาตรฐานในการประเมินฯ และปฏิบัติตามคู่มือ ของผู้ตรวจประเมินอย่าง
เคร่งครัดโดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
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ขั้นตอนในกำรประเมินเรือประมงในและนอกน่ำนน้ำ
การตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
กพท./ศพม./สปม./สนง.ปจ./สนง.ปอ.
รับคำขอตำมแบบ สร.1
พร้อมเอกสำรหลักฐำน

คืนคาขอหรือเอกสาร
หลักฐานและแจ้งให้ผู้
ยื่นคาขอทราบ

ไม่ถูกต้องครบถ้วน
ที่ กษ

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอและ
หน่วยงาน
เอกสารหลักฐาน

๓๐ นาที

........................................
ถูกต้องครบถ้วน
ที่

งวันนัดตรวจเรือกับผู้ยื่น
อยูแจ้
.่ ................................................
คาขอทราบ

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

เรื่ อง แจ้
ผลการตรวจสุ
ยในการดูนแเรื
ลและ
ผู้ตงรวจประเมิ
นเข้ขอนามั
าตรวจประเมิ
อ
การเก็บรักษาสั
ตว์น ้าใน เรื อประมง
ตามมาตรฐานฯ

๓๐ วัน

เรี ยน เจ้ าของเรื อประมง...............(ชื่อ
เรื อ)............................
สิง่ ที่สง่ มาด้ วยผู้ตรายงานสรุ
น
รวจประเมิปผลการตรวจประเมิ
นสรุปผล

ประเมิ
นตามแบบบสร.2
แลและการเก็
รักษาสัตว์น ้าใน
ผลประเมินไม่เป็นไปตาม สุขอนามัยในการดู
ผลประเมินเป็นไปตาม
เรื อประมง จานวน 1 ชุด
มาตรฐาน (ไม่ผ่าน)
มาตรฐาน (ผ่าน)

๓ วันทาการ

ผู้ตรวจประเมินจัดทาหนังสือแจ้งเหตุ
ผลที
ผู้ตรวจประเมิ
นจัดทาหนังสือรับรอง
ตามที
เ่ จ้ า่ หน้ าที่.............(ชื
่อ
เรือไม่ผ่านการตรวจประเมิ
น เสนอผู้มี
ตามแบบ สร.3 เสนอผู้มีอานาจลงนาม
หน่วยงาน).................................................. ได้
อานาจลงนาม
ดาเนินการ

ตรวจประเมิ
บ ลงนามในหนังสือรับรอง
ผู้มีอานาจลงนาม ลงนามในหนั
งสืนอสุแจ้ขอนามั
ง ยในการดูแผูลและการเก็
้มีอานาจลงนาม
เหตุผลฯ
รักษาสัตว์น ้าในเรื อประมง ชื่อ..........................เลข
ตามแบบ สร.3

๑ วันทาการ

ทะเบียนเรื อ...........................ขนาด................ตัน
กรอส เมื่อวันที่.................................นั
น้ บ สร.3 ณ สถานที่ยื่นคาขอ
แจ้งผู้ยื่นคาขอให้มารั
แจ้งให้ผู้ยื่นรับคาขอทราบ
ผลการตรวจพบว่า (……….) ผ่าน

๑ วันทาการ

(……….) ไม่

ผู้ยื่นรับคาขอได้ปรับปรุงข้อบกพร่
งแล้วเสร็นจเนื่องจาก
ผ่าน อการประเมิ

...........................................................................
คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
...........................................................................
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หลักเกณฑ์ และการประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
		 สุขอนามัยในเรือประมงคือ การควบคุมดูแลรักษาและจัดการสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสัตว์นำ�้ ทีอ่ ยูบ่ นเรือประมง
ให้มลี กั ษณะทีถ่ กู ต้องเหมาะสมในการท�ำให้สตั ว์นำ�้ ทีจ่ บั ขึน้ มาบนเรือนัน้ มีคณ
ุ ภาพทีด่ ตี งั้ แต่การจับจากแหล่งประมง
จนเคลื่อนย้ายถึงฝั่ง โดยสิ่งที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อสัตว์น�้ำ มีทั้งสิ่งที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจการควบคุมและ
สิ่งที่คาดว่าพอควบคุมได้ ส�ำหรับสิ่งที่ควบคุมได้และเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสัตว์น�้ำโดยตรง ในการดูแลและ
การเก็บรักษาสัตว์น�้ำในเรือประมงโดยทั่วไปมี ๖ ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ด้านโครงสร้างของเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		 ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำอยู่ในสภาพดี สะอาด ใช้วัสดุที่แข็งแรง ไม่ผุกร่อน
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ผนังห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำผุกร่อน ช�ำรุด มีสนิม ผนังห้องด้านบนสกปรก
				 - ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำมีขนาดไม่เพียงพอ เช่น มีสัตว์น�้ำกองอยู่นอกห้องเก็บ
				 - พบเศษซากสัตว์น�้ำทิ้งค้างในห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
		 ๑.๒ มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีสว่ นทีเ่ ป็นซอกเป็นมุมน้อยทีส่ ดุ เพือ่ ให้งา่ ยต่อการรักษาความสะอาด
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีมุมอับ ไม่วางสิ่งของท�ำให้ยากต่อการท�ำความสะอาด
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีมุมอับ ยากต่อการท�ำความสะอาด และมีความสกปรก
		 ๑.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำออกแบบอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อน โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - โครงสร้างเรือ การออกแบบมีความเหมาะสม แบ่งสัดส่วนชัดเจน
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - พื้นที่ปฏิบัติงานมีคราบน�้ำมันปนเปื้อนจากเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรช่วยท�ำการประมง เช่น
เครื่องกว้าน รอกฯ ที่พักลูกเรือไม่สะอาดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ
		 ๑.๔ มีพนื้ ทีเ่ พียงพอและเหมาะสมส�ำหรับการรับวัตถุดบิ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์นำ�้
กับทั้งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น�้ำ เพื่อมิให้สัตว์น�้ำถูกเก็บอย่างทับถมกันหนาแน่น
ข้อสังเกต ผ่าน
				 - มีพื้นที่รับวัตถุดิบ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น�้ำเพียงพอและเหมาะสม
ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - สัตว์น�้ำและเครื่องมือวางปะปนกัน หรือทับซ้อนกัน ไม่เป็นระเบียบ
				 - การขนถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การเหยียบบนสัตว์น�้ำ
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		 ๑.๕ พื้นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำท�ำจากวัสดุผิวเรียบที่สามารถท�ำความ
สะอาดได้ง่าย กรณีทาสีต้องดูแลไม่ให้สีหลุดร่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำมีผิวเรียบ เกลี้ยง ไม่มีเสี้ยน
				 - กรณีทาสี สีไม่หลุดร่อน
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - พืน้ ทีบ่ ริเวณปฏิบตั งิ านและห้องเก็บรักษาสัตว์นำ�้ ไม่เรียบ เป็นร่อง ยาแนวหลุดร่อน ไม้ผเุ ปือ่ ย
เป็นขุย
				 - หากเป็นพื้นผิวเหล็ก พบสนิมในเนื้อเหล็ก ตะปูหรือสมอขึ้นสนิม
				 - กรณีทาสี สีหลุดร่อน และปนเปื้อนลงในภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำ
		 ๑.๖ พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านและห้องเก็บรักษาสัตว์นำ�้ ต้องท�ำความสะอาดทุกครัง้ หลังการใช้งานด้วยน�ำ้ สะอาด
และมีการควบคุม ป้องกัน แมลงและสัตว์อื่นๆ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ สะอาด ท�ำความสะอาดด้วยน�้ำสะอาด (น�้ำปะปา)
				 - ไม่พบแมลงสาบ แมลงอื่นๆ หรือสัตว์เลี้ยงบนเรือประมง
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ล้างด้วยน�้ำสกปรก
				 - พบสุนัข แมว อยู่บนเรือ และแมลงสาบ จิ้งจก หนู แมลง และสัตว์อื่นๆ ในเรือและห้องเก็บ
รักษาสัตว์น�้ำ
		 ๑.๗ จัดพื้นที่บริเวณเฉพาะส�ำหรับเก็บขยะ เศษอาหาร และเศษสัตว์น�้ำที่เหลือให้เป็นสัดส่วนแยกออก
จากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - จัดพื้นที่ทิ้งขยะให้เป็นสัดส่วน มีภาชนะเก็บขยะ
				 - ไม่พบเศษอาหาร เศษสัตว์น�้ำที่เหลือบนพื้นที่ปฏิบัติงาน
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ไม่มีถุง/ถังใส่ขยะที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติก ขวดแก้ว
				 - พบขยะ เช่น ก้นบุหรี่ ถุงพลาสติก กระป๋องและขวดเครื่องดื่มไม่อยู่ในที่จัดเก็บ
				 - พบเศษอาหาร เช่น เศษข้าว เศษขนม เศษผักไม่อยู่ในที่จัดเก็บ
				 - พบเศษสัตว์น�้ำที่เหลือบนพื้นที่ปฏิบัติงาน
๒. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		 ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�ำความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสม สามารถป้องกัน
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้ำ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีที่เก็บอย่างเหมาะสม มีสถานที่เก็บแบ่งส่วนชัดเจน
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสัตว์น�้ำใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการอื่น เช่น น�ำตะกร้าใส่สัตว์น�้ำมา
ใส่ผักไว้รับประทาน
				 - เก็บอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับสถานที่ เช่น รองเท้าบู๊ทเก็บในภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำ
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		 ๒.๒ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น�้ำต้องท�ำจากวัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก
ท�ำความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน�้ำ และไม่เป็นสนิม
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - อุปกรณ์และเครือ่ งมือทุกชนิดทีส่ มั ผัสกับสัตว์นำ�้ อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำ� รุด ไม่มรี อยแตกหัก
และไม่มีสนิม
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับสัตว์น�้ำช�ำรุด มีรอยแตกหัก เป็นสนิม เช่น กระบะ ตะกร้า
ลังโฟมถังน�้ำ ถังพลาสติก เครื่องโม่น�้ำแข็งในเรือ พลั่วเหล็ก เป็นต้น
		 ๒.๓ วัสดุ อุปกรณ์และเครือ่ งมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและสะดวกในการรักษา
ความสะอาด
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
				 - ท�ำความสะอาดได้ง่าย
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือผิดประเภท เช่น ใช้พลั่วตักน�้ำแข็งไปตักปลา
		 ๒.๔ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้างท�ำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน�้ำสะอาด
(น�้ำประปา)
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - อุปกรณ์และเครื่องมือสะอาดพร้อมใช้งาน
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ใช้น�้ำไม่สะอาดล้างท�ำสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ
				 - พบเศษสัตว์น�้ำในกองอวนหลังท�ำความสะอาดเรือ
				 - อุปกรณ์ไม่ได้ล้างท�ำความสะอาดมีการหมักหมมของคราบสกปรก
		 ๒.๕ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้ำมีสภาพแข็งแรง น�้ำหนักเบา และสามารถรับน�้ำหนักได้ในกรณีที่ต้องวาง
ภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ภาชนะกดทับสัตว์น�้ำ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำแข็งแรง และไม่วางภาชนะให้กดทับสัตว์น�้ำ
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำไม่แข็งแรง พลาสติกเปราะ แตกหัก อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะกับการใช้งาน
และวางภาชนะกดทับให้สัตว์น�้ำได้รับความเสียหาย
		 ๒.๖ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้ำควรมีรูหรือช่องระบายน�้ำได้ดีเช่น ภาชนะพลาสติก
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ในกรณีดองแห้งภาชนะต้องระบายน�้ำได้ดี
				 - ในกรณีดองเปียก ภาชนะต้องไม่ช�ำรุด โดยสามารถใช้ภาชนะที่ไม่มีรูได้ เช่น ถังเขียว ๘๐ ลิตร
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ในกรณีดองแห้งภาชนะไม่มีรูระบายน�้ำ
				 - ในกรณีดองเปียก ภาชนะที่มีสัตว์น�้ำอยู่ช�ำรุด
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๓. ด้านบุคลากรประจ�ำเรือ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		 ๓.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดิน
อาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ไม่มีบุคลากรประจ�ำเรือมีสุขภาพไม่แข็งแรง
				 - มีใบตรวจสุขภาพของกระทรวงแรงงาน
				 - ใบรับรองแพทย์ (คนไทย) มีอายุไม่เกิน ๑ ปี
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ไม่มีใบตรวจสุขภาพของกระทรวงแรงงานส�ำหรับคนต่างชาติ
				 - ไม่มีใบรับรองแพทย์ (คนไทย)
				 - มีแผลเปิดแผลติดเชื้อ
				 - มีอาการไอ จาม มีน�้ำมูก ตาแฉะ หนอง ฝี หรือแสดงอาการที่บ่งบอกการเป็นโรค
		 ๓.๒ ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ผูค้ วบคุมเรือได้รบั การอบรมเรือ่ งสุขอนามัยจากหน่วยงานของรัฐหรือสุขอนามัยในเรือประมง
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ผู้ควบคุมเรือไม่ผ่านการอบรมหรือไม่มีประวัติผ่านการอบรม
		 ๓.๓ ล้างมือให้สะอาดทัง้ ก่อนและหลังการปฏิบตั งิ านทุกครัง้ รวมทัง้ ในระหว่างการปฏิบตั งิ านตามความ
เหมาะสม และทุกครั้งหลังการใช้สุขา
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - จากการสอบถามพบว่า ล้างมือหลังใช้สุขา
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 		 ๓.๔ เสื้อผ้าที่ใส่ท�ำงานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ใส่เสื้อผ้าสะอาด และสวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น�้ำโดยตรง
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ไม่ใส่เสื้อ กางเกง หรือไม่สวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น�้ำโดยตรง
		 ๓.๕ ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น�้ำขณะปฏิบัติงาน
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น�้ำ
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - พบว่ามีบุคลากรทานอาหาร กินหมาก ถ่มน�้ำลาย หรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน
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๔. ด้านน�้ำจืดที่ใช้ในเรือ และน�้ำแข็งส�ำหรับเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		 ๔.๑ น�้ำจืด และน�้ำแข็งที่ใช้ส�ำหรับเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องท�ำจากน�้ำที่สะอาด และเพียงพอกับการใช้งาน
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ใช้น�้ำแข็งที่ได้มาตรฐาน GMP หรือ อย. และน�้ำแข็ง น�้ำอุปโภคบริโภค มีปริมาณเพียงพอ
				 - ใช้น�้ำอุปโภคบริโภค ที่สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - น�้ำแข็งไม่มีใบรับรองมาตรฐาน GMP หรือ อย.
				 - น�้ำแข็งขุ่น มีตะกอน มีคราบสกปรก
				 - น�้ำอุปโภคบริโภค ไม่สะอาด มีสี มีกลิ่น
				 - น�้ำแข็ง น�้ำอุปโภคบริโภค มีปริมาณไม่เพียงพอ
		 ๔.๒ สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ
ท�ำด้วยวัสดุปลอดสนิมและท�ำความสะอาดได้ง่าย
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - สถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีสนิม
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - สถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งมีคราบสกปรกเป็นสนิม
		 ๔.๓ มีการล�ำเลียง ขนถ่ายน�้ำจืดและน�้ำแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่ายและรางขนส่งน�้ำแข็งและน�้ำจืด ไม่เป็นสนิม
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่ายและรางขนส่งน�้ำแข็งและน�้ำจืด เป็นสนิม
				 - น�้ำแข็งวางกองอยู่บนพื้นก่อนลงเรือ
		 ๔.๔ ภาชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - มีฝาปิดมิดชิด
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ไม่มีฝาปิด หรือฝาปิดช�ำรุด
๕. ด้านการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		 ๕.๑ น�้ำยาท�ำความสะอาด น�้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนในสัตว์น�้ำได้
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น�้ำยาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วน ไม่มีโอกาส
ปนเปื้อนกับสัตว์น�้ำ
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ไม่มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น�้ำยาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วน มีโอกาส
ปนเปื้อนกับสัตว์น�้ำ
		 ๕.๒ เก็บ บรรจุสัตว์น�้ำในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่ซ้อนทับจนท�ำให้สัตว์น�้ำเสียหาย
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำแต่ละอันมีขอบรองรับไม่ให้สัตว์น�้ำกดทับกัน
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			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำไม่แข็งแรง ในขณะขนถ่ายพบว่าใช้ภาชนะที่แตกหัก อยู่ในสภาพ
ที่ไม่เหมาะกับการใช้งาน ท�ำให้สัตว์น�้ำเป็นรอย มีต�ำหนิ
		 ๕.๓ เก็บรักษาสัตว์นำ�้ หลังจากการจับด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมโดยเร็วทีส่ ดุ หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็ง
ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น�้ำให้ได้ความเย็นที่เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - มีน�้ำแข็งเพียงพอในห้องเก็บสัตว์น�้ำ ภาชนะ ถัง หรือกระบะที่มีสัตว์น�้ำ
				 - สัตว์น�้ำมีความสด
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - มีน�้ำแข็งไม่เพียงพอในห้องเก็บสัตว์น�้ำ ภาชนะ ถัง หรือกระบะที่มีสัตว์น�้ำ
				 - สัตว์น�้ำไม่สด
		 ๕.๔ เก็บรักษาสัตว์น�้ำอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของสัตว์น�้ำให้ใกล้เคียง ๐ องศาเซลเซียส
ส�ำหรับสัตว์น�้ำสด และใกล้เคียง -๑๘ องศาเซลเซียส ส�ำหรับสัตว์น�้ำแช่เยือกแข็ง
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - มีน�้ำแข็งเพียงพอต่อการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
				 - ในเรือแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิของสัตว์น�้ำใกล้เคียง -๑๘ องศาเซลเซียส
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - มีน�้ำแข็งไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
				 - ในเรือแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิของสัตว์น�้ำสูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
		 ๕.๕ วางหรือเก็บรักษาสัตว์น�้ำในที่เหมาะสม หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็งต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ความร้อนจากแสงแดด หรือความร้อนอื่น ๆ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - เก็บสัตว์น�้ำในภาชนะที่รองรับอย่างเหมาะสม เช่น กระบะ ถัง ห้องเก็บสัตว์น�้ำในเรือ
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - เก็บสัตว์น�้ำในที่ไม่เหมาะสม วางภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำบนดาดฟ้าเรือ มีน�้ำแข็งน้อย ความเย็น
ไม่เพียงพอ
		 ๕.๖ มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น�้ำ พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - มีสมุดบันทึกการท�ำประมง (fishing logbook) และบันทึกข้อมูลการท�ำประมง
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ไม่มีสมุดบันทึกการท�ำประมง (fishing logbook) หรือไม่บันทึกข้อมูลการท�ำประมง
		 ๕.๗ ขนถ่ายสัตว์นำ�้ อย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลีย่ งการใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทจี่ ะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สัตว์น�้ำ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ขนถ่ายสัตว์น�้ำอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้ำ
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้ำ เช่น ใช้วัสดุแหลมคม ตะขอสับที่ตัวสัตว์น�้ำ
				 - ขณะขนถ่ายมีสัตว์น�้ำตกหล่นบนพื้นเรือหรือแพปลา
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๖. กรณีเรือประมงมีเครื่องท�ำความเย็น ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		 ๖.๑ ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียสและติดตั้ง
เทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ
				 - มีอุณหภูมิในห้องเก็บสัตว์น�้ำไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ไม่ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ
				 - มีอุณหภูมิในห้องเก็บสัตว์น�้ำสูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
		 ๖.๒ กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของสัตว์น�้ำได้อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิ
ใจกลางสัตว์น�้ำไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ใช้เทอร์โมมิเตอร์ตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้ำ ไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - อุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้ำ สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส
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เกณฑ์ในการประเมินเรือประมงเพื่ออกหนังสือรับรอง
กรณีเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงนอกน่านน�้ำ
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด ๒๙ ข้อ โดยต้องผ่าน ๕ ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
๑. ข้อที่ ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
๒. ข้อที่ ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครือ่ งมือทีล่ า้ งท�ำความสะอาดแล้วต้องมีทเี่ ก็บอย่างเหมาะสม สามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้ำ
๓. ข้อที่ ๓.๑ บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในเรือต้องมีสขุ ภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรค
ทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
๔. ข้อที่ ๔.๑ น�้ำจืด และน�้ำแข็งที่ใช้ส�ำหรับเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ต้องท�ำจากน�้ำสะอาด และเพียงพอกับ
การใช้งาน
๕. ข้อที่ ๕.๑ น�้ำยาท�ำความสะอาด น�้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้ำได้
ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย ๑๓ ข้อ จาก ๒๔ ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย ๑๘ ข้อ จึงจะ
ได้หนังสือรับรองฯ (สร.๓)
กรณีเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงนอกน่านน�้ำที่มีเครื่องท�ำความเย็น
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด ๓๑ ข้อ โดยต้องผ่าน ๕ ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
๑. ข้อที่ ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
๒. ข้อที่ ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครือ่ งมือทีล่ า้ งท�ำความสะอาดแล้วต้องมีทเี่ ก็บอย่างเหมาะสม สามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้ำ
๓. ข้อที่ ๓.๑ บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในเรือต้องมีสขุ ภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรค
ทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
๔. ข้อที่ ๕.๑ น�้ำยาท�ำความสะอาด น�้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้ำได้
๕. ข้อที่ ๖.๑ ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์นำ�้ ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียสและ
ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย ๑๔ ข้อ จาก
๒๖ ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย ๑๙ ข้อ จึงจะได้หนังสือรับรองฯ (สร.๓)
กรณีเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงนอกน่านน�้ำที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการประมง หรือมีใบอนุญาตแต่
ไม่สามารถออกท�ำการประมงได้
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด ๑๖ ข้อ โดยต้องผ่าน ๓ ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
๑. ข้อที่ ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
๒. ข้อที่ ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครือ่ งมือทีล่ า้ งท�ำความสะอาดแล้วต้องมีทเี่ ก็บอย่างเหมาะสม สามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้ำ
๓. ข้อที่ ๕.๑ น�้ำยาท�ำความสะอาด น�้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้ำได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย ๗ ข้อ จาก ๑๓ ข้อที่
เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย ๑๐ ข้อ จึงจะได้หนังสือรับรองฯ (สร.๓ ฉบับชั่วคราว)
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กรณีเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงนอกน่านน�ำ้ ที่มีเครื่องท�ำความเย็นยังไม่ได้รับใบอนุญาตการประมง
หรือมีใบอนุญาตแต่ไม่สามารถออกท�ำการประมงได้
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด ๑๗ ข้อ โดยต้องผ่าน ๔ ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
๑. ข้อที่ ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
๒. ข้อที่ ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครือ่ งมือทีล่ า้ งท�ำความสะอาดแล้วต้องมีทเี่ ก็บอย่างเหมาะสม สามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้ำ
๓. ข้อที่ ๕.๑ น�้ำยาท�ำความสะอาด น�้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน
ถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้ำได้
๔. ข้อที่ ๖.๑ ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์นำ�้ ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -๑๘ องศาเซลเซียสและ
ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย ๗ ข้อ
จาก ๑๓ ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย ๑๑ ข้อ จึงจะได้หนังสือรับรองฯ (สร.๓ ฉบับชั่วคราว)

เอกสารอ้างอิง
กรมประมง. ๒๕๔๗. คู่มือการดูแลรักษาสัตว์น�้ำบนเรือประมง. กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น�้ำ, กรมประมง,
		 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ๗๑ หน้า
กรมประมง. ๒๕๕๔. คูม่ อื มาตรฐานสุขลักษณะเรือประมง. กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ๑๘ หน้า
กรมประมง. ๒๕๕๘. พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘. กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
		 ๘๐ หน้า
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ประกาศกรมประมง

เรื่อง มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑในการออกหนังสือรับรอง
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 98 แห ง พระราชกํ า หนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานดานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตวน้ํา
และการเก็บรักษาสัตวน้ําในเรือประมง และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจและออกหนังสือรับรอง
มาตรฐานดานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตวน้ํา และการเก็บรักษาสัตวน้ําในเรือประมง พ.ศ. 2559 ลงวันที่
16 มีนาคม พ.ศ. 2559
ขอ 2 ในประกาศนี้
“มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง” หมายความวา มาตรฐานสุขอนามัยในการ
ดูแลและการเก็บรักษาสัตวน้ําในเรือประมง ตามที่กรมประมงกําหนดแนบทายประกาศนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความวา หนังสือที่กรมประมงออกใหเพื่อรับรองวาเรือประมง
ลํานั้นมีมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง ตามที่กรมประมงกําหนด
“เรือประมง” หมายความวา เรือประมงพาณิชยที่ใชเครื่องมือประมงในการจับสัตวน้ํา
และเก็บรักษาสัตวน้ําไวในเรือ ทั้งนี้ไมรวมถึงเรือที่ใชสนับสนุนเรือประมง เชน เรือปนไฟ เรือหูของเรือประมง
อวนลากคู เปนตน และใหหมายรวมถึงเรือประมงนอกนานน้ําดวย
“ผู มีอํา นาจลงนาม” หมายความวา ผูอํานวยการกองวิจัย และพัฒ นาประมงทะเล
ประมงจังหวัด ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมง หรือหัวหนาสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ภายใน
เขตทองที่ที่รับผิดชอบ
“ผูตรวจสอบประเมิน” หมายความวา นักวิชาการประมง หรือเจาพนักงานประมง
สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล สํานักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง หรือสถานีวิจัย
และพัฒนาประมงทะเล ซึ่งผานการอบรมทางดานมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง แลว
ขอ 3 ผูใดจะขอรับหนังสื อรั บรอง ใหยื่ นคํ าขอตามแบบ สร.1 ทายประกาศนี้ พรอมกับแนบ
เอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
3.1 กรณีเปนบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(2) สําเนาทะเบียนบาน
3.2 กรณีเปนนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งมีอายุไมเกิน
90 วัน นับแตวันที่ออกหนังสือรับรอง
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(2) สําเนาบั
าตัวประชาชนและสํ
าเนาทะเบี
ยนบายนของกรรมการผู
จัดการ
ผูมี
				
(๒) ส�ตำรประจํ
เนาบัตรประจ�
ำตัวประชาชนและส�
ำเนาทะเบี
นบ้านของกรรมการผู
้จัดการ
กพักนพับรินษบริัทษหรื
นส้นวนผู
จัดการ
หรือหรืผูแอทนอื
่นใดของนิ
ติบตุคิบคลนั
้น แล
ผูอํ้มานาจลงนามผู
ีอ�ำนาจลงนามผู
ัท อหรืของหุ
อของหุ
ส่วนผู
้จัดการ
ผู้แทนอื
่นใดของนิ
ุคคลนั
้น วแล้แตวกแต่รณีกรณี
3.3 กรณี
กรณีมมอบอ�
อบอํำานาจให้
นาจใหผผอู้ ูอนื่ ื่นมายื
มายืน่ ่นค�คํำขอหรื
าขอหรือด�อำดํเนิ
าเนินการแทนบุ
นการแทนบุ
คคลธรรมดาหรื
			 ๓.๓
คคลธรรมดาหรื
อนิอตนิบิ ตคุ ิ คล
บุคแคลให
งสือำมอบอํ
านาจมาพร
คําขอำและสํ
เนาบัตำรประจํ
าตัวประชาชนของผู
อบอํานาจและ
ให้
นบหนัแนบหนั
งสือมอบอ�
นาจมาพร้
อมกับค�อำมกั
ขอบและส�
เนาบัตารประจ�
ตัวประชาชนของผู
ม้ อบอ�ำมนาจและผู
ร้ บั มอบ
ผูอ�รำนาจ
ับมอบอํานาจ
3.4 สํส�าำเนาใบทะเบี
ไทย และส�
และสํำาเนาใบอนุ
เนาใบอนุญ
ญาตใช้
าตใชเเรืรืออ
			 ๓.๔
เนาใบทะเบียยนเรื
นเรืออไทย
3.5 สํส�าำเนาใบอนุ
			 ๓.๕
เนาใบอนุญญาตทํ
าตท�าำการประมงพาณิ
การประมงพาณิชชยย์
3.6 กรณีเรือที่ไมเคยไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย ใหใชหลักฐานตามขอ
			 ๓.๖ กรณีเรือทีไ่ ม่เคยได้รบั ใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ ให้ใช้หลักฐานตามข้อ ๓.๑,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4
๓.๒, ๓.๓, ๓.๔
ขอ 4 ผูยื่นคําขอตามประกาศนี้ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ข้อ ๔ ผู4.1
้ยื่นค�ตำอขอตามประกาศนี
้ต้องมีคุณสมบั
อไปนี้ านาจ
งเปนเจาของเรือประมงไทย
หรืตอิ ผูดัรงับต่มอบอํ
			 ๔.๑
องเป็นผเจู้ยาื่นของเรื
อประมงไทย
หรือผู้รงับสืมอบอ�
ำนาจ อ 14 จะยื่นคําขอหนังสือ
4.2 ต้ในกรณี
คําขอเคยถู
กเพิกถอนหนั
อรับรองตามข
			
ื่นค�ำขอเคยถูกเพิกาถอนหนั
งสือยรัในเรื
บรองตามข้
รับรองไดอีกเมื่อไดปรับปรุ๔.๒
งแกในกรณี
ไขใหเปผนู้ยไปตามมาตรฐานด
นสุขอนามั
อประมงอ ๑๔ จะยื่นค�ำขอหนังสือ
รับรองได้อีกเมื่อได้ขปอรั5บปรุ
งแก้ไขให้
เป็น่นไปตามมาตรฐานด้
ยในเรื(สร.
อประมง
สถานที
่ในการยื
คําขอ (สร. 1)/รับานสุ
หนัขงสือนามั
อรับรอง
3)
ข้อ ๕ สถานที
่ในการยื
ำขอ (สร.ท๑)/รั
หนัองสืประจํ
อรับรอง
๓) ้นที่กรุงเทพมหานคร ใหยื่น
5.1 ในกรณี
ที่เ่นรือค�ประมงมี
าเทียบบเรื
าอยูใ(สร.
นเขตพื
			
๕.๑กงานเจ
ในกรณีาหน
ที่เรืาอทีประมงมี
ยบเรืฒอนาประมงทะเล
ประจ�ำอยู่ในเขตพื
้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น
สร. 1 และรับสร. 3 กับพนั
่ ณ กองวิทจ่าัยเทีและพั
กรมประมง
สร. ๑ และรับสร. ๓ กับพนั
ที่ ณ กองวิ
นาประมงทะเล
5.2กงานเจ้
ในกรณีาหน้
เรือาประมงมี
ทาจเทีัยและพั
ยบเรือฒประจํ
าอยูทองที่จกรมประมง
ังหวัดอื่น ใหยื่นสร. 1 และรับ
			
๕.๒าทีในกรณี
่าเทีนาประมง
ยบเรือประจ�
่ท้องที
หวัดอื่นฒนาประมงทะเล
ให้ยื่นสร. ๑ และรั
สร. 3 กั บพนักงานเจ าหน
่ ณ ศูนเรืยอวประมงมี
ิจัย และพัทฒ
หรืำออยู
สถานี
วิจ่จัยังและพั
หรืบอ
สร.
บพนักงานเจ้งาหน้
่ ณ อศูสํนาย์นัวจิ กยั งานประมงอํ
และพัฒนาประมง
หรือสถานี
ฒนาประมงทะเล
อส�ำนักงาน
สํ า นั๓กกังานประมงจั
หวั าดทีหรื
า เภอในท
อ งที่ ทวี่จิเ รืยั อและพั
ประมงนั
้ น เที ย บท า อยูหรื ใ นเขตความ
รับผิดชอบ
ประมงจั
งหวัด หรือส�ำนักงานประมงอ�ำเภอในท้องที่ที่เรือประมงนั้นเทียบท่าอยู่ในเขตความรับผิดชอบ
พนักกงานเจ้
งานเจาาหน้
หนาทีาทีไ่ ด้่ไดรบั รับค�ำคํขอแล้
าขอแล
ว ให
ตรวจสอบความถู
ตองครบถ
วนของคํ
าขอ
ข้ขอ ๖6 เมือ่ พนั
ว ให้
ตรวจสอบความถู
กต้อกงครบถ้
วนของค�
ำขอและ
และเอกสารหลั
กฐานตามคํ
้น และให
เนินการดั
เอกสารหลั
กฐานตามค�
ำขอนัาขอนั
้น และให้
ด�ำเนิดนําการดั
งนี้ งนี้
6.1 หากเห็
หากเห็นนว่วาาไม่ไมถถูกูกต้ตอองครบถ้
งครบถวนวนให้ใหคืนคค�ืนำคํขอกั
าขอกั
บเอกสารหลั
กฐานและแจ
			 ๖.๑
บเอกสารหลั
กฐานและแจ้
งให้งผให
ู้ยื่นผูยื่น
ขอทราบ เพื
เพื่อ่อท�ทํำาการแก้
การแกไขให้
ไขใหถถูกูกต้ตอองและยื
งและยื่น่นใหม่
ใหมต่อตไป
อไปโดยถื
โดยถื
อปฏิ
ิตามพระราชบั
ัติราชการ
ค�คํำาขอทราบ
อปฏิ
บัตบิตัตามพระราชบั
ญญัญตญัิวิธตีปิวฏิิธีปบฏิัติรบาชการ
ทางปกครอง พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๓๙
2539
ทางปกครอง
6.2 หากเห็
หากเห็นนว่วาาถูถูกกต้ตอองครบถ้
งครบถวนแล้
วนแลว วให้ให
าหน
กําหนดวั
นัดตรวจเรื
			 ๖.๒
เจ้าเจหน้
าทีา่แทีจ้่งแก�จำงหนดวั
นนัดนตรวจเรื
อให้แอก่ใหแก
ขอทราบ และให
อนามัยย
ผูผู้ยยื่นื่นค�คํำาขอทราบ
และให้แแจจ้งงไปยั
ไปยังงผูผูต้ตรวจสอบประเมิ
รวจสอบประเมินน เพื
เพื่อ่อตรวจประเมิ
ตรวจประเมินนเรืเรืออประมงตามแบบประเมิ
ประมงตามแบบประเมินนสุสุขขอนามั
ในเรือประมง (สร. 2)
ในเรือประมง (สร. ๒)
ข อ 7 ให ผู ต รวจสอบประเมิ น เข า ตรวจประเมิ น เรื อ ประมงให เ ป น ไปตามมาตรฐานด า น
ข้อ ๗ ให้ผตู้ รวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย
สุขอนามัยในเรือประมง ตามกําหนดวันและเวลานัดหมายที่ไดรับแจงตามขอ 6.2
ในเรือประมง ตามก�ำหนดวันและเวลานัดหมายที่ได้รับแจ้งตามข้อ ๖.๒
ขอ 8 ใหผูตรวจสอบประเมินแจงผูยื่นคําขอทราบถึงขอบกพรองประการใดของเรือประมงที่
ข้อ ๘ ให้
ผู้ตขรวจสอบประเมิ
นแจ้งผูเพื้ย่อื่นทํค�าำการแก
ขอทราบถึ
ไมเปนไปตามมาตรฐานด
านสุ
อนามัยในเรือประมง
ไขหรืงข้ออปรับกพร่
บปรุงองประการใดของเรื
และนัดตรวจใหมไอดประมง
ในเวลา
ทีอัน่ไม่สมควร
เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง เพื่อท�ำการแก้ไขหรือปรับปรุง และนัดตรวจใหม่ได้ในเวลา
อันสมควร
ขอ 9 ใหผูตรวจสอบประเมินสรุปและเสนอผลการตรวจประเมินตามแบบ สร.2 ทายประกาศนี้
ข้อ ๙ภายใน
ให้ผตู้ 3รวจสอบประเมิ
สรุวปันและเสนอผลการตรวจประเมิ
ตอผูมีอํานาจลงนาม
วันทําการ นับนแต
ตรวจประเมินแลวเสร็จ นตามแบบ สร.๒ ท้ายประกาศนี้
ต่อผู้มีอ�ำนาจลงนาม ภายใน ๓ วันท�ำการ นับแต่วันตรวจประเมินแล้วเสร็จ
18
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กรณีผลการประเมินเปนไปตามมาตรฐานใหผูตรวจสอบประเมินจัดทําหนังสือรับรอง
กรณีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานให้ผู้ตรวจสอบประเมินจัดท�ำหนังสือรับรองตามแบบ
ตามแบบ สร.3 ทายประกาศนี้ เสนอผูมีอํานาจลงนามเพื่อลงนามหนังสือรับรอง ภายใน 1 วันทําการ และแจง
สร.๓ ท้ า ยประกาศนี้ เสนอผู ้ มี อ� ำ นาจลงนามเพื่ อ ลงนามหนั ง สื อ รั บ รอง ภายใน ๑ วั น ท� ำ การ และ
ใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน 1 วันทําการนับจากวันลงนาม
แจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบ ภายใน
๑ วันท�ำการนันบไมจากวั
ลงนาม
กรณีผลการประเมิ
เป นนไปตามมาตรฐาน
ใหผูตรวจสอบประเมินนําหนังสือแจ ง
กรณี
ผ
ลการประเมิ
น
ไม่
เ
ป็
น
ไปตามมาตรฐาน
ให้
ผ
ต
้
ู
รวจสอบประเมิ
นน�และแจ
ำหนังสืงอผูแจ้ยื่นง คํพร้
อมแสดง
พรอมแสดงเหตุผลเสนอ และใหผูมีอํานาจลงนามในหนังสือนั้น ภายใน 1 วันทําการ
าขอทราบ
เหตุ
ผลเสนอ
ีอ�ำนาจลงนามในหนั
สือบนััต้นิตามพระราชบั
ภายใน ๑ วัญนท�ญัำตการ
งผู้ยื่นค�ำขอทราบภายใน
๑ วัน
ภายใน
1 วันทํและให้
าการนัผบู้มจากวั
นลงนาม โดยถืองปฏิ
ิวิธีปฏิและแจ้
บัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539
ท�ำการนับจากวันลงนามหนั
โดยถื
บัติตามพระราชบั
ญญัติวิธีป้ใฏิหบมัตีอิรายุาชการทางปกครอง
พ.ศ.ง๒๕๓๙
งสืออรัปฏิ
บรองที
่ออกใหตามประกาศนี
2 ป นับแตวันออกหนั
สือรับรอง
หนังสือรับรองที่ออกให้ตามประกาศนี้ให้มีอายุ ๒ ปี นับแต่วันออกหนังสือรับรอง
ขอ 10 ใหกรมประมงกําหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณใด เพื่อติดไวที่เรือประมงที่ไดรับการ
ข้อ ๑๐ ให้กรมประมงก�ำหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด เพื่อติดไว้ที่เรือประมงที่ได้รับการ
รับรองนั้น
รับรองนั้น
11 ผูผู้รรับับหนั
หนังงสืสืออรัรับบรองของเรื
รองของเรืออประมงล�
ประมงลํำาใดที
ใดที่ห่หนันังงสืสืออรัรับบรองใกล้
รองใกลหหมดอายุ
ข้ขออ๑๑
มดอายุ ให
ให้ยยื่นื่นคํค�าำขอรั
ขอรับบ
หนังงสืสืออรัรับบรองฉบั
รองฉบับบใหม่
ใหม พร้
พรออมแนบส�
มแนบสํำาเนาหนั
เนาหนังงสืสืออรัรับบรองฉบั
รองฉบับบเดิ
เดิมมก่กออนหมดอายุ
นหมดอายุไไม่มนน้ออยกว่
ยกวาา ๓๐
30 วัวันน
หนั
ไดยื่นงคํสืาอขอหนั
งสือรับบใหม่
รองฉบั
บใหม
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ
ว ใหบรอง
ถือ
เมือ่ ได้ยนื่ เมื
ค�ำ่อขอหนั
รับรองฉบั
ภายในก�
ำหนดเวลาตามวรรคหนึ
ง่ แล้ว ให้ถอื ว่่งาแล
การรั
ผลใชไาดจะได้
ตอไปจนกว
รับหนังบสืใหม่
อรับรองฉบับใหม
มีวผาการรั
ลใช้ได้บตรองมี
่อไปจนกว่
รับหนังาสืจะได
อรับรองฉบั
ใหนําความในขอ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 มาใชบังคับกับการยื่นขอหนังสือรับรองฉบับ
ให้น�ำความในข้อ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ มาใช้บังคับกับการยื่นขอหนังสือรับรองฉบับใหม่โดย
ใหมโดยอนุโลม เวนแตกรมประมงเห็นควรยกเวนวิธีการหรือหลักเกณฑในขอใดเพื่อความสะดวกในการขอ
อนุโลม เว้นแต่กรมประมงเห็นควรยกเว้นวิธีการหรือหลักเกณฑ์ในข้อใดเพื่อความสะดวกในการขอหนังสือรับรอง
หนังสือรับรองฉบับใหม
ฉบับใหม่
12 ผูผู้ไได้ดรรับับหนั
หนังงสืสืออรัรับบรองต้
รองตอองปฏิ
งปฏิบบัตัติติตามเงื
ามเงื่อ่อนไข
นไข ดัดังงต่ตออไปนี
ไปนี้ ้
ข้ขออ ๑๒
12.1 ดูดูแแลรั
านสุ
ขอนามั
ยในเรื
อประมง
			 ๑๒.๑
ลรักกษาเรื
ษาเรืออประมงให
ประมงให้เปเป็นนไปตามมาตรฐานด
ไปตามมาตรฐานด้
านสุ
ขอนามั
ยในเรื
อประมง
12.2
ยิ
น
ยอมให
ผ
ต

ู
รวจสอบประเมิ
น
เข
า
ไปในเรื
อ
ประมง
สํ
า
หรั
บ
ทํ
า
การตรวจติ
			 ๑๒.๒ ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าไปในเรือประมง ส�ำหรับท�ำการตรวจติดดตาม
ตาม
ประเมินผล เพื่อรักษาไวซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้
ประเมินผล เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้
12.3 อํานวยความสะดวกแกผูตรวจสอบประเมินในการติดตามตรวจสอบประเมินผล
			 ๑๒.๓ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผตู้ รวจสอบประเมินในการติดตามตรวจสอบประเมินผล
12.4 ใหขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรือประมงที่ไดรับหนังสือรับรองเมื่อผูตรวจสอบ
			 ๑๒.๔ ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรือประมงที่ได้รับหนังสือรับรองเมื่อผู้ตรวจสอบ
ประเมินรองขอ
ประเมินร้องขอ
12.5 ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูตรวจสอบประเมิน
			 ๑๒.๕
ามค�่อำงหมายหรื
แนะน�ำของผู
้ตรวจสอบประเมิ
น
12.6 ปฏิใหบนัตําิตเครื
อสัญ
ลักษณที่กรมประมงออกให
เพื่อแสดงวาเรือผาน
			
๑๒.๖
ให้
น
ำ
�
เครื
อ
่
งหมายหรื
อ
สั
ญ
ลั
ก
ษณ์
ท
ก
่
ี
รมประมงออกให้
เ
พื
อ
่
แสดงว่าเรือผ่าน
การตรวจประเมินปดไวบริเวณดานหนาเกงเรือ กรณีเรือไมมีเกงใหปดไวในตําแหนงที่เหมาะสมและสามารถ
การตรวจประเมิ
มองเห็นไดชัดเจนนปิดไว้บริเวณด้านหน้าเก๋งเรือ กรณีเรือไม่มีเก๋งให้ปิดไว้ในต�ำแหน่งที่เหมาะสมและสามารถมอง
เห็นได้ชัดเจน
ข อ 13 เมื่ อ ผู ต รวจสอบประเมิน ตรวจพบวา ผูไ ดรั บ หนัง สือ รับ รองมิ ได ป ฏิ บัติ ตามเกณฑ
ข้อ ๑๓ เมือ่ ผูต้ รวจสอบประเมินตรวจพบว่าผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรองมิได้ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐาน
มาตรฐานดานสุขอนามัย ในเรื อประมง แนบทายประกาศนี้ ใหมีหนังสื อแจงเตือนผูนั้นใหปรับ ปรุงแกไขให
ด้ถูากนสุ
อประมง แนบท้ายประกาศนี
มหี นังสื่เห็อนแจ้สมควรก็
งเตือนผูไน้ดนั้ ให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถกู ต้อง โดยก�ำหนด
ตอขงอนามั
โดยกํยาในเรื
หนดระยะเวลาในการปรั
บปรุงแก้ ให้
ไขตามที
ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้
ไขตามที
นสมควรก็
ด้ ปรับปรุงแกไข หรือปรับปรุงไมเปนไปตามมาตรฐาน
กรณี
ผูไดร่เับห็หนั
งสือรับไรองไม
กรณี
ผู้ได้รให
ับหนั
สือรับรองไม่ปนรับรายงานต
ปรุงแก้ไอขผูมหรืีอําอนาจลงนามเพื
ปรับปรุงไม่เป็่อนสัไปตามมาตรฐาน
ภายใน
ภายในระยะเวลาที
่กําหนด
ผูตงรวจสอบประเมิ
่งพักใชหนังสือรับรองเป
น
ระยะเวลาที
ก
่
ำ
�
หนด
ให้
ผ
ต
้
ู
รวจสอบประเมิ
น
รายงานต่
อ
ผู
ม
้
อ
ี
ำ
�
นาจลงนามเพื
อ
่
สั
ง
่
พั
ก
ใช้
ห
นั
ง
สื
อ
รั
บ
รองเป็
น
ระยะเวลา
ระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน โดยใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ขอ 14 ใหผูตรวจสอบประเมินรายงานตอผูมีอํานาจลงนามเพื่อสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง
ในกรณีดังตอไปนี้
คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
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หนา ๒๓
เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง
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๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

14.1
ผูไดรับหนังสือนรัรายงานต่
บรองเคยถู
หนังสือรับรองมาแล
ว 1 ครัง้งสือและยั
งตรวจ
ข้อ ๑๔ ให้
ผู้ตรวจสอบประเมิ
อผูก้มพัีอก�ำใช
นาจลงนามเพื
่อสั่งเพิกถอนหนั
รับรอง
พบวามิดไดังปต่ฏิอไปนี
บัติต้ ามเกณฑมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง
ในกรณี
14.2 เมื่อเจาหนาที่ตรวจพบภายหลังวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูไดรับหนังสือรับรอง
			 ๑๔.๑ ผู้ได้รับหนังสือรับรองเคยถูกพักใช้หนังสือรับรองมาแล้ว ๑ ครั้ง และยังตรวจพบ
นํามายื่นตามประกาศนี้เปนเอกสารปลอม
ว่ามิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
			 ๑๔.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหนังสือรับรอง
ขอ 15 หลักเกณฑการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรอง เปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
น�ำมายื่นตามประกาศนี
นเอกสารปลอม
ขอ 16้เป็ในกรณี
เรือประมงที่ยังไมไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย หรือมีใบอนุญาตแลว
ทั
ง
้
นี
้
ให้
ถ
อ
ื
ปฏิ
บ
ญญัติวิธีปฏิบัติรนาชการทางปกครอง
๒๕๓๙
แตไมสามารถออกทําการประมงไดัติตใหามพระราชบั
ยกเวนรายการตรวจประเมิ
ตามแบบ สร.2 ในขพ.ศ.
อ 3.1,
3.2, 3.3, 3.4,
ข้
อ
๑๕
หลั
ก
เกณฑ์
ก
ารประเมิ
น
เพื
อ
่
ออกหนั
ง
สื
อ
รั
บ
รอง
เป็
น
ไปตามเอกสารแนบท้
3.5, 4.1, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.๖, 5.7 และในกรณีเรือประมงมีเครื่องทําความเย็น ใหยกเวนาขยประกาศนี
อ 6.2 ดวย้
อประมงที
่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ หรือมีใบอนุญาตแล้ว
และใหไดรับหนังสืข้ออรั๑๖
บรองในกรณี
(สร. 3เรืฉบั
บชั่วคราว)
แต่ไม่สามารถออกท�
การประมงได้
ให้่ผยากเว้
นรายการตรวจประเมิ
นตามแบบ
สร.๒
ในข้อ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓,
๓.๔,
ขอำ17
เรือประมงที
นการตรวจประเมิ
นโดยได
รับการยกเว
นรายการตรวจประเมิ
นตามข
อ
๓.๕,
๕.๒,บ การตรวจประเมิ
๕.๓, ๕.๔, ๕.๕, ๕.๖,
๕.๗้ งตามมาตรฐานนี
และในกรณีเรือประมงมี
เครื่องท�ำความเย็
ยกเว้
นข้อ ๖.๒
16 ต๔.๑,
อ งนํ า๔.๓,
เรื อมารั
น อีก ครั
้ ภ ายในระยะเวลา
60 วันนให้หลั
ง จากได
รั บ
ด้ใบอนุ
วย และให้
รับหนังสือรัเพื
บรอง
ญาตทํไาด้การประมง
่อให(สร.
ไดรับ๓หนัฉบังสืบอชัรั่วบคราว)
รอง (สร. 3) กรณีที่ไมสามารถออกทําการประมงได ตองแจง
ข้อ ๑๗ เรือณประมงที
รบั การยกเว้นารายการตรวจประเมิ
นตามข้อ ๑๖
วายังมิไดออกทําการประมง
สถานทีผ่ ่ทานการตรวจประเมิ
ี่เคยยื่นคําขอหนังสืนอโดยได้
รับรองมาตรฐานด
นสุขอนามัยในเรือประมง
กรณีผลการตรวจประเมิ
นไมผานใหนําความในข
อ 13 วรรคสอง
บังคัรบบั โดยอนุ
ต้องน�ำเรือมารับการตรวจประเมิ
นอีกครัง้ ตามมาตรฐานนี
ภ้ ายในระยะเวลา
๖๐ วัน หลัมาใช
งจากได้
ใบอนุญโลม
าตท�ำการ
18งสืประกาศนี
้ ใหใช๓)บังกรณี
คับตัท้งี่ไแต
ันประกาศในราชกิ
จจานุเบกษาเป
นตงว่นาไปยังมิได้ออกท�ำการ
ประมง เพื่อให้ได้รขับอหนั
อรับรอง (สร.
ม่สวามารถออกท�
ำการประมงได้
ต้องแจ้
ประมง ณ สถานที่ที่เคยยื่นค�ำขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ประกาศ
วันทีน่ �ำความในข้กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
กรณีผลการตรวจประเมิ
นไม่ณ
ผ่านให้
อ ๑๓ วรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายอดิศร พรอมเทพ)
อธิบดีกรมประมง
กรมประมง
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ลาที่…………./ปี……………….
แบบคำขอหนังสือรับรองมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง

แบบ สร.1

เขียนที่…………………………………………….
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ.………….……..
ข้าพเจ้า……….........................................................อายุ..............ปี สัญชาติ…………..………………
มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..............ตาบล...................................อาเภอ.....................................
จังหวัด………………..…………………..……โทร…………………….……………………………ขอยื่นแบบคาขอในฐานะส่วนตัว
หรือนิติบุคคลชื่อ..............................................................ซึ่งมีสานักงานอยู่ (อาคาร)………………………………………
เลขที่..............หมู่ที่..............ตาบล..........................อาเภอ.........................................จังหวัด ...............................
ในฐานะเจ้าของเรือ/ผู้รับมอบอานาจ เรือประมง............................................เลขทะเบียนเรือ............................
ขอยื่นคาร้องต่อ (ชื่อหน่วยงาน)………………………………….………………………………….………..…………………………….
เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงพร้อมนี้ได้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอ
ดังต่อไปนี้
ธรรมดา

1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ ยื่นคาขอ ในกรณีเป็นบุคคล

2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับ
แต่วันที่ออกหนังสือรับรอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ ผู้มี
อานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุ้นส่วนผู้จั ดการ หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี ในกรณี
เป็นนิติบุคคล
3. สาเนาใบทะเบียนเรือไทยและสาเนาใบอนุญาตใช้เรือ
4. สาเนาใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ (ถ้ามี)
5. กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นคาขอ หรือดาเนินการแทน ให้แนบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ด้วย
5.1 หนังสือมอบอานาจ
5.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับ
มอบอานาจ
6. สาเนาหนังสือรับรองฉบับเดิมในกรณีที่เรือเคยผ่านการตรวจรับรองมาแล้ว
ข้าพเจ้า.....................................................หรือนิติบคุ คลชื่อ.......................................................
ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวกับการนี้ และเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ใน
หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

หมำยเหตุ

ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ถูกต้อง

(ลายมือ).................................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...........................................................)

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
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หนังสือแจ้งนัดตรวจเรือประมง

ที่ กษ……………/…..

หน่วยงาน.............................................
ที่อยู่......................................................
......................................................
วันที่.................................................

เรื่อง แจ้งนัดตรวจเรือประมงเพื่อรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
เรียน (ผู้ยื่นคาขอหนังสือฯ)....................................................................
อ้างถึง คาขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ลาที่…………./ปี……………….
ลงวันที่........................................
ตามคาขอที่อ้างถึง ท่านได้ยื่นแบบคาขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
โดยใช้เรือ ชื่อ......................................................................เลขทะเบียนเรือไทย............................................
ขนาด.............................ตันกรอส พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้าน
สุขอนามัยในเรือประมง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ........................................................
ในการนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหนังสือฯ ได้ตกลงร่วมกันโดยนัดตรวจประเมิน
เรื อประมงดังกล่ าว ในวัน ที่. .................เดือน.........................................พ.ศ...................ณ บริเวณ
..................................................................................จึงให้ท่านนาเรือประมงเข้าเทียบท่า เพื่อให้พ นักงาน
เจ้าหน้าที่ทาการตรวจประเมินฯ ตามวันดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
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 : (ลาที…่ /ปี…)…….......................................
ชื่อเรือ : ....................................................................เลขทะเบียนเรือ : ........................................................
ขนาดของเรือ : ..............................................ตันกรอส ขนาดความยาวเรือ : .......................................เมตร
เครื่องหมายประจาเรือ : ...........................................เลขที่ใบอนุญาตทาการประมง : ..................................
ชนิดเครื่องมือทาการประมง : .......................................................................................................................
ชื่อเจ้าของเรือ : ........................................................ที่อยู่ : ...........................................................................
........................................................................................................................................................................
โทร : ..............................................................................................................................................................
ชื่อผู้ให้ข้อมูล : ........................................................ตาแหน่ง : ......................................................................
ที่อยู่ : ..............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..โทร : .........................................................
เวลาที่เริ่มตรวจ : ...................................................... เวลาที่ตรวจเสร็จ : ......................................................
หมายเลขใบแจ้งปรับปรุงที่ : ..........................................................................................................................
ผลการตรวจประเมินพบว่า มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง โดยมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามรายงานที่แนบมาพร้อม
เอกสารนี้
ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานของกรมประมง โดยไม่ ผ่ า น………....ข้ อ หลั ก และไม่ ผ่ า น……...…ข้ อ ย่ อ ย
ตามรายงานที่แนบมาพร้อมเอกสารนี้
ผ่านเกณฑ์กรณีเรือไม่มีสัตว์น้า หรือผ่านโดยมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามรายงานที่แนบมา
พร้อมเอกสารนี้

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบประเมิน : ......................................... ลายมือชื่อผู้ให้ข้อมูล : .............................................
(…………………………...………….)

(…………………………...………….)

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
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เลข สร.1 ลาที่…………./ปี……………….
แบบประเมินมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง
รำยกำรตรวจประเมิน
1 ด้ำนโครงสร้ำงของเรือประมง
1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสม
เพียงพอ
1.2 มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด
เพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความสะอาด
1.3 พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้าออกแบบอย่างเหมาะสม
ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็น
เครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน
1.4 มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมสาหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก
การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น้า กับทั้งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือ
ภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น้า เพื่อมิให้สัตว์น้าถูกเก็บอย่างทับถมกัน
หนาแน่น
1.5 พื้นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น้าทา
จากวัสดุผิวเรียบที่สามารถทาความสะอาดได้ง่าย กรณีทาสีต้องดูแล
ไม่ให้สีหลุดร่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ
1.6 พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้า ต้องทาความสะอาด
ทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน้าสะอาด และมีการควบคุม ป้องกัน กาจัด
หนู แมลงสาบ และสัตว์อื่นๆ
1.7 จัดพื้นที่บริเวณเฉพาะสาหรับเก็บขยะ เศษอาหารและเศษ
สัตว์น้าที่เหลือให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
2 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง
2.1 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างทาความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บ
อย่างเหมาะสม สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะ
พื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้า
2.2 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น้าต้องทาจาก
วัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก ทาความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้า และ
ไม่เป็นสนิม
2.3 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับ
การใช้งานและสะดวกในการรักษาความสะอาด
2.4 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้าง ทาความสะอาดทุก
ครั้งหลังการใช้งานด้วยน้าสะอาด
2.5 ภาชนะที่บรรจุสัตว์น้ามีสภาพแข็งแรง น้าหนักเบา และสามารถ
รับน้าหนักได้ในกรณีที่ต้องวางภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้
ภาชนะกดทับสัตว์น้า
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เลข สร.1 ลาที่…………./ปี……………….
แบบประเมินมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง
รำยกำรตรวจประเมิน

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ข้อบกพร่องที่พบ

2.6 ภาชนะที่บรรจุสัตว์น้าควรมีรูหรือช่องระบายน้าได้ดีเช่น ภาชนะ
พลาสติก
3 ด้ำนบุคลำกรประจำเรือ
3.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือ
แผลติดเชื้อ
3.2 ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง
3.3 ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งใน
ระหว่างการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังการใช้สุขา
3.4 เสื้อผ้าที่ใส่ทางานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3.5 ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานไม่ไอหรือจาม
ใส่สัตว์น้า
4 ด้ำนน้ำจืดที่ใช้ในเรือและน้ำแข็งสำหรับเก็บรักษำสัตว์น้ำ
4.1 น้าจืด และน้าแข็งที่ใช้สาหรับเก็บรักษาสัตว์น้าต้องทาจากน้าที่
สะอาด และเพียงพอกับการใช้งาน
4.2 สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน้าจืด และน้าแข็งต้องอยู่ใน
สภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทาด้วยวัสดุปลอดสนิมและทาความ
สะอาดได้ง่าย
4.3 มีการลาเลียง ขนถ่ายน้าจืดและน้าแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ
4.4 ภาชนะที่บรรจุน้าจืดและน้าแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด
5 ด้ำนกำรเก็บรักษำสัตว์น้ำ
5.1 น้ายาทาความสะอาด น้ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยก
ในสถานที่ที่เป็นสัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาส
ปนเปื้อนในสัตว์น้าได้
5.2 เก็บ บรรจุสัตว์น้าในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่
ซ้อนทับจนทาให้สัตว์น้าเสียหาย
5.3 เก็บรักษาสัตว์น้าหลังจากการจับด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร็ว
ที่สุด หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็ง ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น้าให้
ได้ความเย็นอย่างสม่าเสมอ
5.4 เก็บรักษาสัตว์น้าอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของ
สัตว์น้าให้ใกล้เคียง 0 องศาเซลเซียส สาหรับสัตว์น้าสด และใกล้เคียง
-18 องศาเซลเซียส สาหรับสัตว์น้าแช่เยือกแข็ง
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เลข สร.1 ลาที่…………./ปี……………….
แบบประเมินมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง
รำยกำรตรวจประเมิน
5.5 วางหรือเก็บรักษาสัตว์น้าในที่เหมาะสม หากเป็นการแช่เย็น
หรือแช่แข็ง ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนจากแสงแดด หรือ
ความร้อนอื่นๆ
5.6 มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น้า
พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
5.7 ขนถ่ายสัตว์น้าอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้า
6 กรณีเรือประมงมีเครื่องทำควำมเย็น
6.1 ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า
-18 องศาเซลเซียส และติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ หรืออุปกรณ์บันทึก
อุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
6.2 กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของ
สัตว์น้าได้อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิใจกลางสัตว์น้าไม่สูงกว่า
-18 องศาเซลเซียส
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ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ข้อบกพร่องที่พบ

27
แบบรำยงำนให้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องในกำรตรวจประเมิน
หน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
ตรวจประเมินครั้งที่………………………………….……..ตรวจติดตามครั้งที่……………………………………….………………….
ชื่อเรือ :........................................................... หมายเลขหนังสือรับรอง (สร.3) :...............................................
วันที่สุ่มตรวจ :................................................. แจ้งปรับปรุงครั้งที่ :...................................................................
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

การดาเนินการแก้ไขปรับปรุง

กาหนดการเสร็จสิ้น

ผู้ตรวจสอบ:
ผู้ยื่นคาขอ:
(...........................................)
(...........................................)
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หนังสือแจ้งผลกำรตรวจประเมินมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง

ที่ กษ

หน่วยงาน........................................

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

วันที่..............................................
เรื่อง แจ้งผลการตรวจมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
เรียน เจ้าของเรือประมง........................................................(ชื่อเรือ)..................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง จานวน 1 ชุด
ตามที่เจ้าหน้าที่ (ชื่อหน่วยงาน)............................................................................ได้ดาเนินการ
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
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
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 ดังนี้ (ปีปฏิทิน รหัสจังหวัด รหัสหน่วยงาน เลขลาดับหนังสือรับรอง)
โดยที่ AA (2 หลัก) หมายถึง ปีปฏิทิน (ที่ออกหนังสือรับรอง)
BB (2 หลัก) หมายถึง รหัสจังหวัดที่เรือประมงจดทะเบียน
การกาหนด รหัสจังหวัด อ้างอิงตามกระทรวงมหาดไทย
รหัสจังหวัด
10
11
20
21
22
23
24
74

ชื่อจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
สมุทรสาคร

รหัสจังหวัด
75
76
77
80
81
82
83
84

ชื่อจังหวัด
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี

รหัสจังหวัด
85
86
90
91
92
94
96

ชื่อจังหวัด
ระนอง
ชุมพร
สงขลา
สตูล
ตรัง
ปัตตานี
นราธิวาส

CC (2 หลัก)หมายถึง รหัสหน่วยงาน (ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

การกาหนด รหัสหน่วยงาน

รหัส
หน่วยงาน
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

ชื่อหน่วยงาน
กพท. (กลุ่มตรวจสอบฯ)
ศพม.ระยอง
สปม.ตราด
ศพม.สมุทรปราการ
ศพม.ชุมพร
ศพม.สงขลา
ศพม.ภูเก็ต
สปม.ระนอง
ศพม.สตูล
สนง.ปจ.ชลบุรี
สนง.ปจ.สมุทรปราการ

รหัส
หน่วยงาน
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อหน่วยงาน
สนง.ปจ.ระยอง
สนง.ปจ.จันทบุรี
สนง.ปจ.ตราด
สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.ปจ.สมุทรสาคร
สนง.ปจ.สมุทรสงคราม
สนง.ปจ.เพชรบุรี
สนง.ปจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช
สนง.ปจ.กระบี่
สนง.ปจ.พังงา

รหัส
หน่วยงาน
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อหน่วยงาน
สนง.ปจ.ภูเก็ต
สนง.ปจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.ปจ.ระนอง
สนง.ปจ.ชุมพร
สนง.ปจ.สงขลา
สนง.ปจ.สตูล
สนง.ปจ.ตรัง
สนง.ปจ.ปัตตานี
สนง.ปจ.นราธิวาส
สปม.สมุทรสงคราม

DDDD (4 หลัก) หมายถึง เลขลาดับของหนังสือรับรองฯ ที่แต่ละหน่วยงานกาหนดต่อเนื่องตามลาดับ
(เริ่มตั้งแต่ 0001–9999)
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หนังสือรับรองเลขที่ ..................

แบบ สร.3

(..................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่ออกหนังสือรับรอง .......................................................
วันที่หมดอายุ ...............................................................

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

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้แก่เรือ
ชื่อ.....................................................................
ทะเบียนเรือเลขที่..............................................
ชื่อเจ้าของเรือ ..............................................................................ที่อยู่เจ้าของเรือ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

กรมประมง (Department of Fisheries)
หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (Certificate of Sanitary Fishing Vessel)

Certification number……………...…...

30

31
เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ที่ติดไว้ที่เรือประมง

ขนาด สูง 4 นิ้ว x ยาว 5 นิ้ว
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ภาคผนวก

๑. ด้านโครงสร้างของเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		 ๑.๑ ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำอยู่ในสภาพดี สะอาด ใช้วัสดุที่แข็งแรง ไม่ผุกร่อน
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ผนังห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำผุกร่อน ช�ำรุด มีสนิม ผนังห้องด้านบนสกปรก
				 - ห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำมีขนาดไม่เพียงพอ เช่น มีสัตว์น�้ำกองอยู่นอกห้องเก็บ
				 - พบเศษซากสัตว์น�้ำทิ้งค้างในห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
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		 ๑.๒ มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความสะอาด
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีมุมอับ ไม่วางสิ่งของท�ำให้ยากต่อการท�ำความสะอาด
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีมุมอับ ยากต่อการท�ำความสะอาด และมีความสกปรก

		 ๑.๓ พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านและห้องเก็บรักษาสัตว์นำ�้ ออกแบบอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และไม่กอ่ ให้เกิดการปนเปือ้ น
			 โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - โครงสร้างเรือ การออกแบบมีความเหมาะสม แบ่งสัดส่วนชัดเจน
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - พื้นที่ปฏิบัติงานมีคราบน�้ำมันปนเปื้อนจากเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรช่วยท�ำการประมง
					 เช่น เครื่องกว้าน รอกฯ ที่พักลูกเรือไม่สะอาดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ
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		 ๑.๔ มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมส�ำหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
			 กับทั้งสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น�้ำ เพื่อมิให้สัตว์น�้ำถูกเก็บอย่างทับถมกันหนาแน่น
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - มีพื้นที่รับวัตถุดิบ การคัดเลือก การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น�้ำเพียงพอและเหมาะสม
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - สัตว์น�้ำและเครื่องมือวางปะปนกัน หรือทับซ้อนกัน ไม่เป็นระเบียบ
				 - การขนถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การเหยียบบนสัตว์น�้ำ
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		 ๑.๕ พื้นที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำท�ำจากวัสดุผิวเรียบที่สามารถท�ำความสะอาดได้ง่าย
			 กรณีทาสีต้องดูแลไม่ให้สีหลุดร่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำมีผิวเรียบ เกลี้ยง ไม่มีเสี้ยน
				 - กรณีทาสี สีไม่หลุดร่อน
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำไม่เรียบ เป็นร่อง ยาแนวหลุดร่อน ไม้ผุเปื่อย เป็นขุย
				 - หากเป็นพื้นผิวเหล็ก พบสนิมในเนื้อเหล็ก ตะปูหรือสมอขึ้นสนิม
				 - กรณีทาสี สีหลุดร่อน และปนเปื้อนลงในภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำ
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		 ๑.๖ พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ต้องท�ำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน�้ำสะอาด
			 และมีการควบคุม ป้องกัน แมลงและสัตว์อื่นๆ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ สะอาด ท�ำความสะอาดด้วยน�้ำสะอาด (น�้ำปะปา)
				 - ไม่พบแมลงสาบ แมลงอื่นๆ หรือสัตว์เลี้ยงบนเรือประมง
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - พื้นที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ล้างด้วยน�้ำสกปรก
				 - พบสุนัข แมว อยู่บนเรือ และแมลงสาบ จิ้งจก หนู แมลง และสัตว์อื่นๆ ในเรือและห้องเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
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		 ๑.๗ จัดพื้นที่บริเวณเฉพาะส�ำหรับเก็บขยะ เศษอาหาร และเศษสัตว์น�้ำที่เหลือให้เป็นสัดส่วนแยกออกจาก
			 บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - จัดพื้นที่ทิ้งขยะให้เป็นสัดส่วน มีภาชนะเก็บขยะ
				 - ไม่พบเศษอาหาร เศษสัตว์น�้ำที่เหลือบนพื้นที่ปฏิบัติงาน
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ไม่มีถุง/ถังใส่ขยะที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติก ขวดแก้ว
				 - พบขยะ เช่น ก้นบุหรี่ ถุงพลาสติก กระป๋องและขวดเครื่องดื่มไม่อยู่ในที่จัดเก็บ
				 - พบเศษอาหาร เช่น เศษข้าว เศษขนม เศษผักไม่อยู่ในที่จัดเก็บ
				 - พบเศษสัตว์น�้ำที่เหลือบนพื้นที่ปฏิบัติงาน
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๒. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		 ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท�ำความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสม สามารถป้องกันไม่ให้เกิด
			 การปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น�้ำ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
		 - วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีที่เก็บอย่างเหมาะสม มีสถานที่เก็บแบ่งส่วนชัดเจน
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสัตว์น�้ำใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการอื่น เช่น น�ำตะกร้าใส่สัตว์น�้ำ
					 มาใส่ผักไว้รับประทาน
		 - เก็บอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับสถานที่ เช่น รองเท้าบู๊ทเก็บในภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำ
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		 ๒.๒ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น�้ำต้องท�ำจากวัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก
			 ท�ำความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน�้ำ และไม่เป็นสนิม
			 ข้อสังเกต ผ่าน
		 - อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น�้ำอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ช�ำรุด
					 ไม่มีรอยแตกหักและไม่มีสนิม
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		 - เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับสัตว์น�้ำช�ำรุด มีรอยแตกหัก เป็นสนิม เช่น กระบะ ตะกร้า
					 ลังโฟมถังน�้ำ ถังพลาสติก เครื่องโม่น�้ำแข็งในเรือ พลั่วเหล็ก เป็นต้น

		 ๒.๓ วัสดุ อุปกรณ์และเครือ่ งมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและสะดวกในการรักษาความสะอาด
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
				 - ท�ำความสะอาดได้ง่าย
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือผิดประเภท เช่น ใช้พลั่วตกน�้ำแข็งไปตักปลา
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		 ๒.๔ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้างท�ำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานด้วยน�้ำสะอาด (น�้ำประปา)
			 ข้อสังเกต ผ่าน
		 - อุปกรณ์และเครื่องมือสะอาดพร้อมใช้งาน
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ใช้น�้ำไม่สะอาดล้างท�ำสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ
			 - พบเศษสัตว์น�้ำในกองอวนหลังท�ำความสะอาดเรือ
				 - อุปกรณ์ไม่ได้ล้างท�ำความสะอาดมีการหมักหมมของคราบสกปรก

		 ๒.๕ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้ำมีสภาพแข็งแรง น�้ำหนักเบา และสามารถรับน�้ำหนักได้ในกรณีที่ต้องวาง
			 ภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ภาชนะกดทับสัตว์น�้ำ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
		
		 - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำแข็งแรง และไม่วางภาชนะให้กดทับสัตว์น�้ำ
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			 - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำไม่แข็งแรง พลาสติกเปราะ แตกหัก อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะกับการใช้งาน
						 และวางภาชนะกดทับให้สัตว์น�้ำได้รับความเสียหาย
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		 ๒.๖ ภาชนะที่บรรจุสัตว์น�้ำควรมีรูหรือช่องระบายน�้ำได้ดีเช่น ภาชนะพลาสติก
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ในกรณีดองแห้งภาชนะต้องระบายน�้ำได้ดี
				 - ในกรณีดองเปียก ภาชนะต้องไม่ช�ำรุด โดยสามารถใช้ภาชนะที่ไม่มีรูได้ เช่น ถังเขียว 80 ลิตร
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ในกรณีดองแห้งภาชนะไม่มีรูระบายน�้ำ
				 - ในกรณีดองเปียก ภาชนะที่มีสัตว์น�้ำอยู่ช�ำรุด
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๓. ด้านบุคลากรประจ�ำเรือ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		 ๓.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร
			 และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
		
- ไม่มีบุคลากรประจ�ำเรือมีสุขภาพไม่แข็งแรง
		
		 - มีใบตรวจสุขภาพของกระทรวงแรงงาน
		
		 - ใบรับรองแพทย์ (คนไทย) มีอายุไม่เกิน ๑ ปี
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
		
		 - ไม่มีใบตรวจสุขภาพของกระทรวงแรงงานส�ำหรับคนต่างชาติ
		
		 - ไม่มีใบรับรองแพทย์ (คนไทย)
		
		 - มีแผลเปิดแผลติดเชื้อ
		
		 - มีอาการไอ จาม มีน�้ำมูก ตาแฉะ หนอง ฝี หรือแสดงอาการที่บ่งบอกการเป็นโรค
		 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�ำงานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
			 ข้อสังเกต ผ่าน
		
		 - ใส่เสื้อผ้าสะอาด และสวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น�้ำโดยตรง
		 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
			 - ไม่ใส่เสื้อ กางเกง หรือไม่สวมรองเท้าป้องกันเท้าไม่ให้สัมผัสกับสัตว์น�้ำโดยตรง

		 3.5 ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น�้ำขณะปฏิบัติงาน
			 ข้อสังเกต ผ่าน
					 - ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่ไอหรือจามใส่สัตว์น�้ำ
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
					 - พบว่ามีบุคลากรทานอาหาร กินหมาก ถ่มน�้ำลาย หรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน
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4. ด้านน�้ำจืดที่ใช้ในเรือ และน�้ำแข็งส�ำหรับเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		 4.1 น�้ำจืด และน�้ำแข็งที่ใช้ส�ำหรับเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องท�ำจากน�้ำที่สะอาด และเพียงพอกับการใช้งาน
			 ข้อสังเกต ผ่าน
					 - ใช้น�้ำแข็งที่ได้มาตรฐาน GMP หรือ อย. และน�้ำแข็ง น�้ำอุปโภคบริโภค มีปริมาณเพียงพอ
					 - ใช้น�้ำอุปโภคบริโภค ที่สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
					 - น�้ำแข็งไม่มีใบรับรองมาตรฐาน GMP หรือ อย.
					 - น�้ำแข็งขุ่น มีตะกอน มีคราบสกปรก
					 - น�้ำอุปโภคบริโภค ไม่สะอาด มีสี มีกลิ่น
					 - น�้ำแข็ง น�้ำอุปโภคบริโภค มีปริมาณไม่เพียงพอ
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		 4.2 สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ท�ำด้วยวัสดุปลอด
			 สนิมและท�ำความสะอาดได้ง่าย
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - สถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีสนิม
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - สถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งมีคราบสกปรกเป็นสนิม

		 4.3 มีการล�ำเลียง ขนถ่ายน�้ำจืดและน�้ำแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ น�้ำแข็งลงเรือ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่ายและรางขนส่งน�้ำแข็งและน�้ำจืด ไม่เป็นสนิม
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - เครื่องโม่ ภาชนะขนถ่ายและรางขนส่งน�้ำแข็งและน�้ำจืด เป็นสนิม
				 - น�้ำแข็งวางกองอยู่บนพื้นก่อนลงเรือ
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		 4.4 ภาชนะที่บรรจุน�้ำจืด และน�้ำแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - มีฝาปิดมิดชิด
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ไม่มีฝาปิด หรือฝาปิดช�ำรุด
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5. ด้านการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		 5.1 น�้ำยาท�ำความสะอาด น�้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะ
			 และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนในสัตว์น�้ำได้
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น�้ำยาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วน
					 ไม่มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้ำ
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ไม่มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น�้ำยาล้างจาน ยาฆ่าแมลง สี ที่เป็นสัดส่วน
					 มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น�้ำ
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		 5.2 เก็บ บรรจุสัตว์น�้ำในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และไม่ซ้อนทับจนท�ำให้สัตว์น�้ำเสียหาย
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำแต่ละอันมีขอบรองรับไม่ให้สัตว์น�้ำกดทับกัน
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ภาชนะบรรจุสัตว์น�้ำไม่แข็งแรง ในขณะขนถ่ายพบว่าใช้ภาชนะที่แตกหัก
					 อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะกับการใช้งาน ท�ำให้สัตว์น�้ำเป็นรอย มีต�ำหนิ

		 5.3 เก็บรักษาสัตว์น�้ำหลังจากการจับด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็ง
			 ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น�้ำให้ได้ความเย็นที่เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - มีน�้ำแข็งเพียงพอในห้องเก็บสัตว์น�้ำ ภาชนะ ถัง หรือกระบะที่มีสัตว์น�้ำ
				 - สัตว์น�้ำมีความสด
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - มีน�้ำแข็งไม่เพียงพอในห้องเก็บสัตว์น�้ำ ภาชนะ ถัง หรือกระบะที่มีสัตว์น�้ำ
				 - สัตว์น�้ำไม่สด
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		 5.4 เก็บรักษาสัตว์น�้ำอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของสัตว์น�้ำให้ใกล้เคียง 0 องศาเซลเซียส
			 ส�ำหรับสัตว์น�้ำสด และใกล้เคียง -18 องศาเซลเซียส ส�ำหรับสัตว์น�้ำแช่เยือกแข็ง
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - มีน�้ำแข็งเพียงพอต่อการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
				 - ในเรือแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิของสัตว์น�้ำใกล้เคียง -18 องศาเซลเซียส
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - มีน�้ำแข็งไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
				 - ในเรือแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิของสัตว์น�้ำสูงกว่า -18 องศาเซลเซียส

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

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

49

		 5.6 มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น�้ำ พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - มีสมุดบันทึกการท�ำประมง (fishing logbook) และบันทึกข้อมูลการท�ำประมง
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ไม่มีสมุดบันทึกการท�ำประมง (fishing logbook) หรือไม่บันทึกข้อมูลการท�ำประมง
		 5.7 ขนถ่ายสัตว์น�้ำอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้ำ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
		
- ขนถ่ายสัตว์น�้ำอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้ำ
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้ำ เช่น ใช้วัสดุแหลมคม ตะขอสับที่ตัวสัตว์น�้ำ
				 - ขณะขนถ่ายมีสัตว์น�้ำตกหล่นบนพื้นเรือหรือแพปลา
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6. กรณีเรือประมงมีเครื่องท�ำความเย็น ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
		 6.1 ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น�้ำต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียสและติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์
			 หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ
				 - มีอุณหภูมิในห้องเก็บสัตว์น�้ำไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - ไม่ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ
				 - มีอุณหภูมิในห้องเก็บสัตว์น�้ำสูงกว่า -18 องศาเซลเซียส
		 6.2 กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของสัตว์น�้ำได้อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้ำ
			 ไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส
			 ข้อสังเกต ผ่าน
				 - ใช้เทอร์โมมิเตอร์ตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้ำ ไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส
			 ข้อสังเกต ไม่ผ่าน
				 - อุณหภูมิใจกลางสัตว์น�้ำ สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส
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