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มาตรฐานสินคา้เกษตร 
การปฏิบติัทางสุขลกัษณะที่ดีสําหรบัสะพานปลา 

1 ขอบข่าย 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมข้อกาํหนดการปฏบิัติทางสขุลักษณะที่ดีสาํหรับสะพานปลา ที่มีการ

ประกอบกิจกรรมการขนถ่ายสตัว์นํา้เพ่ือดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง อนัได้แก่ การคัดแยก 

การขนย้าย การซ้ือขาย และการจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้ องต้น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรักษาคุณภาพของ 

สตัว์นํา้ให้เหมาะสมและปลอดภัยสาํหรับการนาํไปบริโภค หรือแปรรูปต่อไป ทั้งน้ี ในส่วนของการจัดการ

เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านอื่น เช่น สิ่งแวดล้อม ให้ดําเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้กฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ระบุรายละเอยีดในมาตรฐานน้ี 

2 นยิาม 

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 สะพานปลา (fish landing site) หมายถึง สถานที่ให้บริการแก่เรือประมงหรือรถขนส่งสตัว์นํา้     

ในการจอดเทียบ บรรทุก หรือขนถ่ายสัตว์นํ้า และมีการดําเนินกิจกรรมอื่นๆ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ 

หลายอย่าง เช่น คัดแยก ขนย้าย ซ้ือขายสตัว์นํา้ การจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้ องต้น เพ่ือส่งต่อไปยังผู้บริโภค

หรือสถานประกอบการแปรรูป ทั้งน้ี ให้หมายรวมถึงสถานประกอบการที่ดาํเนินกจิกรรมคล้ายคลึงกัน 

เช่น แพปลา ตลาดกลางซ้ือขายสตัว์นํา้ หรือกจิการที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น 

2.2 แพปลา (fish agent establishment) หมายถึง สถานที่ที่มีผู้ประกอบกจิกรรมคัดแยก และซ้ือขาย

สตัว์นํา้ และอาจมีการดาํเนินกจิกรรมอื่นๆ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น การจัดเตรียมวัตถุดิบ

เบื้องต้น การขนส่งสตัว์นํา้ 

2.3 ตลาดกลางซ้ือขายสตัวน์ํ้ า (fish wholesale market) หมายถึง สถานที่ที่จัดให้มีการซ้ือขายสนิค้า

สตัว์นํา้เป็นหลักในลักษณะขายส่งด้วยวิธีประมูลหรือต่อรองราคา   

2.4 สตัวน์ํ้ า (fish and shellfish) หมายถงึ สตัว์เลือดเยน็ที่มีครีบหรือรยางค์และกระดูกสนัหลัง (vertebrate) เช่น 

ปลา และสตัว์นํา้ที่มีกระดองหรือมีเปลือกและไม่มีกระดูกสนัหลัง (invertebrate) เช่น กุ้ง กั้ง ปู หอย และหมึก  
2.5 นํ้ าสะอาด (clean water) หมายถึง นํา้จากแหล่งใดๆที่ไม่มีการปนเป้ือนของจุลินทรีย์ สาร หรือ

แพลงกต์อนที่มีพิษ ในปริมาณที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคสตัว์นํา้และผลิตภัณฑส์ตัว์นํา้  
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3 ขอ้กาํหนด  

ข้อกาํหนดของการปฏบิัติทางสขุลักษณะที่ดีสาํหรับสะพานปลา มีดังน้ี 

3.1 สถานทีแ่ละโครงสรา้ง 

3.1.1 บริเวณโดยรอบสะอาด ไม่มีการสะสมของสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว และไม่มีกองขยะหรือสิ่งปฏิกูลอันอาจเป็น

แหล่งเพาะพันธุห์รืออาศัยของสตัว์พาหะนาํโรค และสตัว์อื่นๆ 

3.1.2 โครงสร้างสถานประกอบการ ทาํจากวัสดุที่แขง็แรง สามารถทาํความสะอาดได้ง่าย  

3.1.3 พ้ืนมีผิวเรียบ ไม่ดูดซับนํ้า ล้างทําความสะอาดได้ง่าย มีความลาดเอียงเพ่ือการระบายนํ้า  

อย่างเหมาะสม ไม่มีนํา้ขงั  

3.1.4 สถานที่ที่มีกจิกรรมประมูล ซ้ือขาย และ/หรือคัดแยกสตัว์นํา้ ต้องมีหลังคาที่สามารถกนัแดดและฝนได้ 

3.1.5 มีแสงสว่างและการระบายอากาศเหมาะสมต่อการปฏบิัติงาน 

3.1.6 มีอ่างล้างมือในบริเวณที่สะดวกต่อการใช้งาน อยู่ในสภาพดี สะอาด มีจาํนวนเพียงพอ  

3.1.7 อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่อาํนวยความสะดวกสาํหรับการขนถ่ายจากเรือหรือรถขึ้นสู่สถานประกอบการ  

ต้องเหมาะสมและถูกสขุลักษณะ  

3.1.8 มีบริเวณที่เกบ็หรือกาํจัดขยะแยกเป็นสดัส่วนและมีการดูแลรักษาความสะอาด 

3.1.9 พ้ืนที่สาํหรับจาํหน่ายอาหารหรือบริโภคอาหาร(หากมี) ต้องแยกจากพ้ืนที่ปฏบิัติงาน 

3.2 อุปกรณ ์

3.2.1 อุปกรณ์ และเคร่ืองมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทนทาน และสะดวกในการ

รักษาความสะอาด 

3.2.2 ภาชนะ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือที่สัมผัสกับสัตว์นํา้โดยตรงต้องอยู่ในสภาพดีและสะอาด ไม่ก่อให้เกิด

ความเสยีหายและการปนเป้ือนต่อสตัว์นํา้ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค 

3.3 สุขลกัษณะส่วนบุคคล 

3.3.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องไม่มีอาการเจบ็ป่วย ไม่เป็นพาหะนาํโรคหรือโรคติดต่อ ที่ส่งผลต่อความ  

ไม่ปลอดภัยในการนาํสตัว์นํา้ไปบริโภค 

3.3.2 บุคลากรที่ปฏบิัติงานอยู่ภายในสถานที่ ต้องได้รับการตรวจสขุภาพเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

พร้อมเกบ็บันทกึผลการตรวจ 

3.3.3 ได้รับการฝึกอบรมเร่ืองสขุลักษณะที่ควรปฏบิัติอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
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3.3.4 ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกคร้ัง รวมทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานตามความ

เหมาะสมและทุกคร้ังหลังใช้ห้องสขุา 

3.3.5 ชุดสาํหรับการปฏบิัติงานต้องเหมาะสมและสะอาด ถ้าสวมถุงมือ ถุงมือต้องสะอาด  

3.3.6 ผู้ปฏบิัติงานต้องหลีกเล่ียงพฤติกรรมที่ก่อให้เกดิการปนเป้ือนสู่สตัว์นํา้ 

3.4 การขนถ่าย ขนยา้ย การจดัเตรียมวตัถุดิบเบื้ องตน้ และการดูแลรกัษาสตัวน์ํ้ า 

3.4.1 การขนถ่าย การคัดแยก การเคล่ือนย้ายสัตว์นํา้ การจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้ องต้น ต้องทาํอย่างรวดเรว็ 

ถูกสขุลักษณะ และมีการจัดการเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือน รวมทั้งเลือกใช้อปุกรณท์ี่ไม่ทาํให้เกดิความเสยีหาย

ทางกายภาพ  

3.4.2 มีการรักษาสัตว์นํ้าอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ให้ซ้อนทับจนทาํให้เกิดความเสียหาย และเกบ็รักษา  

ที่อณุหภมิูเหมาะสมตามชนิดของสตัว์นํา้ 

3.4.3 การจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้นต้องดาํเนินการอย่างถูกต้องตามหลักสขุลักษณะ 

3.4.4 มีสถานที่หรือระบบจัดการที่สามารถแยกการขนถ่ายสัตว์นํา้ที่ใช้สาํหรับการบริโภคและสาํหรับการ

นาํไปใช้ทาํอาหารสตัว์ ออกจากกนัอย่างเหมาะสม 

3.5 นํ้า 

3.5.1 นํา้ที่ใช้ ต้องเป็นนํา้สะอาดและมีปริมาณเพียงพอ 

3.5.2 ถังพักหรือบ่อเกบ็นํา้ต้องทาํจากวัสดุที่ทาํความสะอาดง่าย ปิดมิดชิด มีท่อนํา้ที่มีขนาดเหมาะสมและ

มีระบบป้องกนัการปนเป้ือนและการใช้นํา้ผดิประเภท 

3.6 นํ้าแข็ง 

3.6.1 นํา้แขง็ที่สมัผสักบัสตัว์นํา้โดยตรงต้องผลิตจากนํา้สะอาด นํา้แขง็ที่ใช้แล้วต้องไม่นาํกลับมาใช้ใหม่ 

3.6.2 นํา้แขง็ รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับนํา้แขง็ต้องเกบ็ในสถานที่ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ  

การขนย้ายและการนาํนํา้แขง็มาใช้ต้องไม่ให้เกดิการปนเป้ือน 

3.7 หอ้งสุขา 

3.7.1 ห้องสขุามีจาํนวนเพียงพอกบัจาํนวนผู้ปฏบิัติงาน และแยกเป็นสดัส่วนจากบริเวณปฏบิัติงาน 

3.7.2 ห้องสขุาอยู่ในสภาพดี รักษาความสะอาดอยู่เสมอ มีถงัขยะพร้อมฝาปิดมิดชิด 

3.7.3 มีอ่างล้างมือชนิดไม่ใช้มือสมัผสัเวลาปิดเปิดพร้อมสบู่ 
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3.8 สารเคมี 

3.8.1 ถ้ามีการใช้สารเคมีกบัสตัว์นํา้ต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3.8.2 สารเคมีทุกชนิด ตามข้อ 3.8.1 รวมทั้งสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น สารป้องกันกาํจัดแมลง ต้องมี

ฉลากแสดงช่ืออย่างชัดเจน และแยกเกบ็เป็นหมวดหมู่ ในสถานที่เกบ็ที่เป็นสัดส่วน มีการควบคุมการใช้

อย่างเหมาะสม 

3.9 การทําความสะอาดและควบคุมสตัวพ์าหะ 

3.9.1 มีแผนการทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือ อปุกรณ ์เคร่ืองมือ พ้ืน โครงสร้าง และบริเวณโดยรอบ รวมทั้ง  

มีขั้นตอนการล้างทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือที่ถูกวิธีและเหมาะสม และมีการดาํเนินการตามแผนและขั้นตอน

การทาํความสะอาดตามที่กาํหนดไว้ 

3.9.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาํความสะอาด เช่น แปรงขัดถู ไม้ปาดนํา้ ต้องทาํด้วยวัสดุที่ไม่ดูดซับนํา้ อยู่ใน

สภาพดีและสะอาด ไม่ทาํให้เกิดการปนเป้ือนไปยังอุปกรณ์อื่นๆ และมีจํานวนเพียงพอต่อการใช้งาน 

รวมทั้งเกบ็เป็นสดัส่วนและถูกสขุลักษณะ เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์ 

3.9.3 สารทาํความสะอาดและนํา้ยาฆ่าเช้ือ ต้องมีคุณสมบัติและมีประสทิธภิาพเหมาะสมต่อการใช้งาน 

3.9.4 มีการควบคุม ป้องกนั กาํจัดสตัว์พาหะนาํโรค และสตัว์อื่นๆ ไม่ให้เข้ามาในบริเวณขนถ่าย คัดแยก 

และ/หรือซ้ือขายสตัว์นํา้ 

3.9.5 มีการตรวจติดตามประสทิธภิาพการทาํความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมบันทกึผลการตรวจ 

3.10 การจดัการเศษเหลือและของเสียทีม่าจากการคดัแยกและขนยา้ยสตัวน์ํ้ า 

3.10.1 สถานที่เกบ็เศษเหลือและของเสยีต้องแยกเป็นสดัส่วน มีความสะอาด ไม่ทาํให้เกดิกล่ิน หรือเป็นที่

อยู่อาศัย หรือแหล่งเพาะพันธุข์องสตัว์พาหะนาํโรค และสตัว์อื่นๆ 

3.10.2 ต้องนําเศษเหลือและของเสียออกไปจากบริเวณปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอภายในระยะเวลา  

ที่เหมาะสม การขนย้ายเศษเหลือและของเสยีต้องปฏบิัติอย่างถูกสขุลักษณะโดยไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือน

ในสตัว์นํา้  

 

 

 


