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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๘  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“มาตรฐานด้านสุขอนามัย” หมายความว่า  มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 

ที่กรมประมงกําหนดแนบท้ายประกาศนี้ 
“เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา”  หมายความว่า  เรือที่ใช้เพื่อขนถ่ายหรือขนส่งสัตว์น้ําเป็นการเฉพาะ   

ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงเรือบรรทุกตู้สินค้า   
“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือที่กรมประมงออกให้เพื่อรับรองว่าเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา

ลํานั้นมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามที่กรมประมงกําหนด   
“ผู้มีอํานาจลงนาม”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง   

หรือผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําในพื้นที่รับผิดชอบ   
“ผู้ตรวจสอบประเมิน”  หมายความว่า  นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร  นักวิชาการประมง   

เจ้าพนักงานประมง  สังกัดกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ํา
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  สมุทรสาคร  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา   
สุราษฎร์ธานี  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  สงขลา  หรือสถาบัน   
หรือบุคคลอื่นใดซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบประเมิน  

ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง  ให้ย่ืนคําขอตามแบบท้ายประกาศนี้  พร้อมกับ
แนบเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  ๒.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา   
   (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
   (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน   
  ๒.๒ กรณีเป็นนิติบุคคล   
   (๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งมีอายุ 

ไม่เกิน  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง 
   (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ  

ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น  แล้วแต่กรณี   
  ๒.๓ สําเนาใบทะเบียนเรือไทย  และสําเนาใบอนุญาตใช้เรือ   
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  ๒.๔ กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่นคําขอหรือดําเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ให้แนบหนังสือมอบอํานาจมาพร้อมกับคําขอ  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ 

  ๒.๕ แผนที่แสดงท่าขึ้นสัตว์น้ําของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 
ข้อ ๓ ผู้ย่ืนคําขอตามประกาศนี้ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ต้องเป็นเจ้าของเรือไทย  หรือผู้รับมอบอํานาจ 
  ๓.๒ ในกรณีผู้ย่ืนคําขอเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามข้อ  ๑๒  จะย่ืนคําขอ

หนังสือรับรองได้อีกเม่ือได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 
แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔ สถานที่ในการย่ืนคําขอ 
  ๔.๑ ในกรณีที่ เรือขนถ่ายสัตว์น้ํามีท่าเทียบเรือประจําอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด

สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  นครปฐม  ราชบุรี  เพชรบุรี  กาญจนบุรี  และประจวบคีรีขันธ์  ให้ย่ืนคําขอ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลติภัณฑ์สัตว์น้ํา  สมุทรสาคร   

  ๔.๒ ในกรณีที่เรือขนถ่ายสัตว์น้ํามีท่าเทียบเรือประจําอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน  
ได้แก่  จังหวัดชุมพร  ระนอง  พังงา  กระบ่ี  ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี  และนครศรีธรรมราช  ให้ย่ืนคําขอต่อ
พนักงานเจ้าหนา้ที่  ณ  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  สุราษฎร์ธานี   

  ๔.๓ ในกรณีที่เรือขนถ่ายสัตว์น้ํามีท่าเทียบเรือประจําอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง  
ได้แก่  จังหวัดพัทลุง  สงขลา  ตรัง  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  ให้ย่ืนคําขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่  ณ  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  สงขลา   

  ๔.๔ ในกรณีที่เรือขนถ่ายสัตว์น้ํามีท่าเทียบเรือประจําอยู่ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
หรือจังหวัดอื่น  นอกจาก  ๔.๑ - ๔.๓  ให้ย่ืนคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  กองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง  กรมประมง   

ข้อ ๕ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอ
และเอกสารหลักฐานตามคําขอน้ัน  และให้ดําเนินการดังนี้ 

  ๕.๑ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้คืนคําขอกับเอกสารหลักฐานและแจ้งให ้
ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน  ๒  วันทําการ  นับแต่วันรับคําขอ  เพื่อทําการแก้ไขให้ถูกต้องและย่ืนใหม่ต่อไป  
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

  ๕.๒ หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งกําหนดวันนัดตรวจเรือ
ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน  ๒  วันทําการ  นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
และให้แจ้งไปยังผู้ตรวจสอบประเมิน  เพื่อให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินเรือขนถ่ายสัตว์น้ํานั้น 

ข้อ ๖ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินเ รือขนถ่ายสัตว์น้ํ าตามมาตรฐาน 
ด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  ตามกําหนดวันและเวลาที่นัดหมาย   
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ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินสรุปผลการตรวจประเมินและจัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน  
พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจลงนามเพื่อพิจารณาภายใน  ๓๐  วันทําการ  นับแต่วันตรวจประเมิน
แล้วเสร็จ   

กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ให้ผู้ตรวจสอบประเมินแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบถึง
ข้อบกพร่อง  เพื่อให้แก้ไขภายใน  ๕  วันทําการ  นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  และนัดตรวจใหม่ภายใน
ระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบประเมินกําหนด  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

กรณีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน  ให้ผู้ตรวจสอบประเมินจัดทําหนังสือรับรองตาม   
ท้ายประกาศน้ี  เสนอผู้มีอํานาจลงนาม  เพื่อลงนามในหนังสือรับรอง 

หนังสือรับรองที่ออกให้ตามประกาศนี้ให้มีอายุ  ๒  ปี  นับแต่วันออกหนังสือรับรอง   
ข้อ ๘ กรมประมงอาจกําหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด  เพื่อติดไว้ที่เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 

ที่ได้รับการรับรองนั้น   
ข้อ ๙ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินเรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย 

ปีละ  ๑  คร้ัง  เพื่อให้ม่ันใจว่าเรือขนถ่ายสัตว์น้ํายังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแนบท้ายประกาศนี้ 
กรณีที่ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการในปีที่หนังสือรับรองหมดอายุ  

และผลการประเมินผ่านมาตรฐาน  ให้ผู้ตรวจสอบประเมินเสนอผู้มีอํานาจลงนามต่ออายุหนังสือรับรอง 
ให้ใหม่โดยนับอายุของหนังสือรับรองต่อจากวันที่หมดอายุ  ทั้งนี้  ให้ถือว่าหนังสือรับรองฉบับเดิม 
ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองฉบับใหม่  หรือได้รับแจ้งว่าไม่ต่ออายุให้ 

ให้นําความในข้อ  ๖  ๗  และ  ๘  มาใช้บังคับกับการต่ออายุหนังสือรับรองโดยอนุโลม  เว้นแต่
กรมประมงเห็นควรยกเว้นวิธีการหรือหลักเกณฑ์ในข้อใดเพื่อความสะดวกในการต่ออายุหนังสือรับรอง 

ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  ๑๐.๑ ดูแลรักษาเรือขนถ่ายสัตว์น้ําให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือ

ขนถ่ายสัตว์น้ําแนบท้ายประกาศนี้  
  ๑๐.๒ ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าไปในเรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่ได้รับหนังสือรับรอง

ในระหว่างเวลาทําการของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  เพื่อทําการตรวจประเมินเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
มาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้ 

  ๑๐.๓ อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ตรวจสอบประเมิน  ในการติดตาม
ตรวจสอบตามระยะเวลาที่กําหนด 

  ๑๐.๔ ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่ได้ รับหนังสือรับรอง 
เม่ือผู้ตรวจสอบประเมินร้องขอ 

  ๑๐.๕ ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ตรวจสอบประเมิน   
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ข้อ ๑๑ เม่ือผู้ตรวจสอบประเมินตรวจพบว่าผู้ได้รับหนังสือรับรองมิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําแนบท้ายประกาศนี้  ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้นั้นให้ปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้อง  โดยอาจกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

กรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองไม่ปรับปรุงแก้ไข  หรือปรับปรุงไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด   
ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานต่อผู้มีอํานาจลงนามเพื่อสั่งพักใช้หนังสือรับรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๓๐  วัน  โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานต่อผู้มีอํานาจลงนามเพื่อสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง 
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

  ๑๒.๑ ผู้ ได้ รับหนั งสือ รับรองเคยถูกพักใช้หนั งสือ รับรองมาแล้ว   ๑   คร้ัง   
และยังตรวจพบว่ามิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 

  ๑๒.๒ เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหนังสือรับรอง
นํามาย่ืนตามประกาศนี้เป็นเอกสารปลอม   

  ทั้งนี้  ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
ข้อ ๑๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

 



มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  
         

 
 
 ข้อที่ 1 ด้านโครงสร้างของเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า ให้มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
   1.1 บริ เวณปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์ นํ้าออกแบบอย่างเหมาะสม  
ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดการปลอมปนหรือปนเป้ือน โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็นเคร่ืองยนต์ของเรือ 
และที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน 
  1.2 พ้ืน ผนัง เพดาน ในบริเวณปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์นํ้า ต้องอยู่ 
ในสภาพดี และสะอาด ระบายน้ําได้ดี พ้ืนผิวที่สัมผัสกับสัตว์นํ้า ต้องเรียบ ไม่เป็นสนิม ทําความสะอาดง่าย 
กรณีมีการทาสีเรือ สีที่ใช้ต้องคงทน ไม่หลุดล่อน และไม่เป็นพิษ 
  1.3 มีอ่างล้างมือในบริเวณที่สะดวกต่อการใช้งาน อยู่ในสภาพดี สะอาด มีจํานวน
เพียงพอ ก๊อกนํ้าเป็นชนิดไม่ใช้มือสัมผัส มีสบู่เหลวและอุปกรณ์ทําให้มือแห้ง เช่น กระดาษเช็ดมือหรือผ้าเช็ด
มือชนิดใช้ครั้งเดียว หรือเคร่ืองเป่ามือ  
  1.4 มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
  1.5 ห้องเก็บรักษาสัตว์นํ้ามีขนาดเพียงพอ สามารถควบคุมอุณหภูมิให้ใกล้เคียง  
0 องศาเซลเซียส สําหรับสัตว์นํ้าสด และใกล้เคียง -18 องศาเซลเซียส สําหรับสัตว์นํ้าแช่เยือกแข็ง  
 
 ข้อที่ 2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือในเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า ให้มลีักษณะดังต่อไปน้ี  
 2.1  วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือส่วนที่สัมผัสกับสัตว์นํ้าต้องสะอาด ไม่เป็นสนิม  
และออกแบบเหมาะสมกับการใช้งาน ไม่กดทับจนเกิดความเสียหายต่อสัตว์นํ้า 
 2.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ล้างทําความสะอาดแล้ว ต้องจัดเก็บอย่าง
เหมาะสม ป้องกันการปนเป้ือนไปยังสัตว์นํ้า 
 2.3  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาด เช่น แปรงขัดถู ไม้ปาดนํ้า ต้องอยู่ในสภาพดี 
และสะอาด  จัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วน  

 
 ข้อที่ 3  ด้านบุคลากรประจําเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า ให้มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
  3.1 มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร  
และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเช้ือ หรือแผลอ่ืนๆ ที่ทําให้เกิดการปนเป้ือนไปยังสัตว์นํ้า นอกจากจะมีการป้องกัน 
ที่เหมาะสม เช่น ปิดแผลด้วยแผ่นพลาสเตอร์ และสวมถุงมืออีกช้ัน 
  3.2 ปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนกับสัตว์นํ้า 
 3.3  ล้างมือให้สะอาดท้ังก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกคร้ัง รวมท้ังในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม และทุกคร้ังหลังใช้ห้องสุขา 
 3.4  เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายและรองเท้าบู๊ตที่ใส่ทํางานต้องสะอาด ไม่ใส่เครื่องประดับ 
ถ้าสวมถุงมือ ถุงมือต้องอยู่ในสภาพดีและสะอาด  
 3.5 ห้ามรับประทานอาหาร สูบบุหรี่ ถ่มนํ้าลายในบริเวณปฏิบัติงาน และไม่ไอ/จาม
ใส่สัตว์นํ้า 
 3.6 ได้รับการอบรมเรื่องสุขลักษณะที่ควรปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
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 ข้อที่ 4  ด้านการขนถ่ายและดูแลรกัษาสัตว์นํ้าในเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า ให้มลีักษณะดังต่อไปน้ี 
 4.1  ขนถ่ายและ/หรือคัดแยก และหรือตัดแต่งก่อนแช่เยือกแข็งสัตว์นํ้าอย่างรวดเร็ว
และถูกสุขลักษณะ โดยไม่ทําให้สัตว์นํ้าเสียหายและไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือน 
 4.2 เก็บรักษาสัตว์นํ้าอย่างถูกสุขลักษณะและรักษาอุณหภูมิสัตว์นํ้าให้ใกล้เคียง  
0 องศาเซลเซียส สําหรับสัตว์นํ้าสด และใกล้เคียง -18 องศาเซลเซียส สําหรับสัตว์นํ้าแช่เยือกแข็ง  
 4.3 มีการแยกรุ่นตามแหล่งที่มาของสัตว์นํ้าอย่างชัดเจน มีบันทึกรายละเอียด 
ของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์นํ้า พร้อมเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
 
 ข้อที่ 5  ด้านสิง่จําเป็นสําหรับสุขลักษณะในเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า ให้มีลักษณะดังต่อไปน้ี  
 5.1 นํ้าและน้ําแข็งที่สัมผัสกับสัตว์นํ้า ต้องสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน และมีปริมาณ
เพียงพอ สถานที่เก็บต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะ 
 5.2 ต้องจัดให้มีห้องสุขาที่สะอาด มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ ก๊อกนํ้าเป็นชนิด 
ไม่ใช้มือสัมผัส มีสบู่เหลวและอุปกรณ์ทําให้มือแห้ง เช่น กระดาษเช็ดมือหรือผ้าเช็ดมือชนิดใช้ครั้งเดียว  
หรือเคร่ืองเป่ามือ (เฉพาะเรือที่กฎหมายกําหนดให้มีห้องสุขา)  
 5.3 สถานที่เก็บเศษเหลือใช้และของเสีย ต้องสะอาด และแยกจากบริเวณเก็บ         
สัตว์นํ้า  

 
 ข้อที่ 6  ด้านสารเคมีที่ใช้ในเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า ให้มลีักษณะดังต่อไปน้ี 
 6.1 สารเคมีและส่วนผสมต่าง ๆ ที่ใช้กับสัตว์นํ้า ต้องเป็นสารที่ได้รับการรับรองให้ใช้
ในอาหาร การจัดเก็บต้องมีฉลากแสดงช่ืออย่างชัดเจน เก็บแยกเป็นหมวดหมู่ และถูกสุขลักษณะ มีการควบคุม
การใช้อย่างเหมาะสม 
  6.2 นํ้ายาทําความสะอาด นํ้ายาฆ่าเช้ือ และสารเคมีที่เป็นพิษ ต้องแยกเก็บเป็น
สัดส่วนและป้องกันการปนเปื้อนสู่สัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าและมีฉลากแสดงช่ืออย่างชัดเจน มีการควบคุม
การใช้อย่างเหมาะสม 
 6.3 นํ้ายาทําความสะอาดและนํ้ายาฆ่าเช้ือ ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
การใช้งาน 

 
 ข้อที่ 7 ด้านการป้องกันและกําจัดสัตว์และแมลงในเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า ใหม้ีลักษณะดังต่อไปน้ี 
 7.1 มีระบบควบคุม ป้องกัน และกําจัด หนู แมลง และสัตว์ อ่ืน ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   7.2 มีการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ ในกรณีที่มีการใช้ยากําจัด ต้องมีการป้องกัน
ไม่ให้เกิดการปนเป้ือนไปยังสัตว์นํ้า พ้ืนผิวที่สัมผัสสัตว์นํ้า และวัสดุบรรจุภัณฑ์  
 
 ข้อที่ 8 ด้านเครื่องทําความเย็นที่ใช้ในเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า ให้มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
 8.1 ห้องเก็บสัตว์นํ้าแช่เยือกแข็งต้องมีอุณหภูมิไม่สูงกว่า - 18 องศาเซลเซียส         
มีเครื่องบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติติดต้ังในตําแหน่งที่อ่านได้สะดวก 
 8.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด หรือบันทึก ต้องอยู่ในสภาพดี มีความเที่ยงตรง 
สามารถวัดค่าได้ตามวัตถุประสงค์การใช้ 
 8.3 จัดเก็บบันทึกอุณหภูมิไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ปี 



 
ที่                    /                     .           
 

แบบคําขอหนงัสือรบัรองมาตรฐานด้านสขุอนามัยของเรือขนถ่ายสตัว์น้ํา 
 
 

เขียนที่                                                . 
วันที่            เดือน                      พ.ศ.                 . 
 

 ข้าพเจ้า                                                     อายุ                ปี สัญชาติ              . 
มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่      หมู่ที ่      ตําบล                   อําเภอ                  จังหวัด                       . 
ขอย่ืนแบบคําขอในฐานะส่วนตัวหรือผู้แทนนิติบุคคลช่ือ                                             ซึ่งมีสาํนักงานอยู่ 
เลขที ่         หมู่ที่         ตําบล                       อําเภอ                        จังหวัด                             . 
ขอย่ืนคําร้องต่อ                                                                                                                . 
เพ่ือขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า พร้อมน้ีได้ย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบ
แบบคําขอ ดังต่อไปน้ี 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ย่ืนคําขอ ในกรณีเป็น 
บุคคลธรรมดา 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 90 วัน  
นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ 
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลน้ัน แล้วแต่กรณี  
ในกรณีเป็นนิติบุคคล 
   สําเนาใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ 
   กรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมายื่นคําขอ หรือดําเนินการแทน ให้แนบเอกสารหลักฐานต่อไปน้ีด้วย
    หนังสือมอบอํานาจ 

   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและ 
ผู้รับมอบอํานาจ 

  แผนที่แสดงท่าขึ้นสัตว์นํ้าของเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าที่เป็นท่าเทียบเรือประจํา 
 

 ข้าพเจ้า                                           .หรือนิติบุคคลช่ือ                                     . 
ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศที่เก่ียวกับการน้ี และเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ 
ในหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
 
 

(ลายมือ)                                        ผูย่ื้นคําขอ 
      (                                       ) 

 
 

หมายเหตุ       ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ถูกต้อง 



 

                                                       หนังสือรบัรองเลขที่ ..................  
 

 กรมประมง 
หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 

 
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้แก่ 

เรือขนถ่ายสัตว์น้ําชื่อ......................................................... 
ทะเบียนเรือเลขที่.............................................................. 

 
ชื่อเจ้าของเรือ…………………………………………………        ที่อยู่เจ้าของเรือ........................................................ 
                                                              ................................................................................... 
 

เพื่อแสดงว่าเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่ผ่านมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 
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ตําแหน่ง................................................ 


