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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง 

พ.ศ.  2560 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  98  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมประมง
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง  เร่ือง  มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง  พ.ศ.  25๕๙  ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“มาตรฐานด้านสุขอนามัย”  หมายความว่า  มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 

ที่กรมประมงกําหนดแนบท้ายประกาศนี้ 
“เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา”  หมายความว่า  เรือประมงที่ใช้ทําการขนถ่ายสัตว์น้ําหรือขนส่งสัตว์น้ํา 

หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  แปรรูปสัตว์น้ํา  หรือเก็บรักษาสัตว์น้ําเป็นการเฉพาะ  ทั้งนี้  ไม่หมายความรวมถึง 
เรือบรรทุกตู้สินค้า   

“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือที่กรมประมงออกให้เพื่อรับรองว่าเรือขนถ่ายสัตว์น้ําลํานั้น 
มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามที่กรมประมงกําหนด   

“ผู้ มีอํานาจลงนาม”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง   
หรือผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงในพื้นที่รับผิดชอบ   

“ผู้ตรวจสอบประเมิน”  หมายความว่า  นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร  นักวิชาการประมง   
เจ้าพนักงานประมง  สังกัดกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมงสมุทรสาคร  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมงสงขลา  หรือสถาบัน  หรือบุคคลอื่นใดซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้ทําหน้าที่ 
เป็นผู้ตรวจสอบประเมิน 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง  ให้ย่ืนคําขอตามแบบท้ายประกาศนี้  พร้อมกับ
แนบเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  ๓.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา   
   (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
   (2) สําเนาทะเบียนบ้าน   
  ๓.2 กรณีเป็นนิติบุคคล   
   (1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งมีอายุไม่เกิน

เก้าสิบวัน  นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง 
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   (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ  
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น  แล้วแต่กรณี   

  ๓.3 สําเนาใบทะเบียนเรือไทย  และสําเนาใบอนุญาตใช้เรือ   
  ๓.4 กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาย่ืนคําขอหรือดําเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ให้แนบหนังสือมอบอํานาจมาพร้อมกับคําขอ  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
และผู้รับมอบอํานาจ 

  ๓.5 แผนที่แสดงท่าขึ้นสัตว์น้ําของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 
ข้อ ๔ ผู้ย่ืนคําขอตามประกาศนี้ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  ๔.1 ต้องเป็นเจ้าของเรือไทย  หรือผู้รับมอบอํานาจ 
  ๔.2 ในกรณีผู้ ย่ืนคําขอเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามข้อ  1๓  จะย่ืนคําขอ

หนังสือรับรองได้อีกเม่ือได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 
แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๕ สถานที่ในการย่ืนคําขอ 
  ๕.1 ในกรณีที่เรือขนถ่ายสัตว์น้ํามีท่าเทียบเรือประจําอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  

สมุทรสาคร  นครปฐม  ราชบุรี  เพชรบุรี  กาญจนบุรี  และประจวบคีรีขันธ์  ให้ย่ืนคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
ณ  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร   

  ๕.2 ในกรณีที่เรือขนถ่ายสัตว์น้ํามีท่าเทียบเรือประจําอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน  
ได้แก่  จังหวัดชุมพร  ระนอง  พังงา  กระบ่ี  ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี  และนครศรีธรรมราช  ให้ย่ืนคําขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี 

  ๕.3 ในกรณีที่เรือขนถ่ายสัตว์น้ํามีท่าเทียบเรือประจําอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง  
ได้แก่  จังหวัดพัทลุง  สงขลา  ตรัง  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  ให้ย่ืนคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   
ณ  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา   

  ๕.4 ในกรณีที่เรือขนถ่ายสัตว์น้ํามีท่าเทียบเรือประจําอยู่ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
หรือจังหวัดอื่น  นอกจาก  ๕.1 - ๕.3  ให้ย่ืนคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  กองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง  กรมประมง   

ข้อ ๖ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอ
และเอกสารหลักฐานตามคําขอน้ัน  และให้ดําเนินการดังนี้ 

  ๖.1 หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้คืนคําขอกับเอกสารหลักฐานและแจ้งให้ 
ผู้ย่ืนคําขอทราบภายในสองวันทําการ  นับแต่วันรับคําขอ  เพื่อทําการแก้ไขให้ถูกต้องและย่ืนใหม่ต่อไป  
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 
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  ๖.2 หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งกําหนดวันนัดตรวจเรือ
ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอทราบภายในสองวันทําการ  นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
และให้แจ้งไปยังผู้ตรวจสอบประเมิน  เพื่อให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินเรือขนถ่ายสัตว์น้ํานั้น 

ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 
ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  ตามกําหนดวันและเวลาที่นัดหมาย   

ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินสรุปผลการตรวจประเมินและจัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน  
พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจลงนามเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันทําการ  นับแต่วันตรวจประเมิน 
แล้วเสร็จ   

กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ให้ผู้ตรวจสอบประเมินแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบถึง
ข้อบกพร่อง  เพื่อให้แก้ไขภายในห้าวันทําการ  นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  และนัดตรวจใหม่ภายใน
ระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบประเมินกําหนด  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ.  2539 

กรณีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน  ให้ผู้ตรวจสอบประเมินจัดทําหนังสือรับรอง 
ตามท้ายประกาศนี้  เสนอผู้มีอํานาจลงนาม  เพื่อลงนามในหนังสือรับรอง 

หนังสือรับรองที่ออกให้ตามประกาศนี้ให้มีอายุสองปี  นับแต่วันออกหนังสือรับรอง   
ข้อ ๙ กรมประมงอาจกําหนดเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ใด  เพื่อติดไว้ที่เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 

ที่ได้รับการรับรองนั้น   
ข้อ ๑๐ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินเรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย

ปีละหนึ่งคร้ัง  เพื่อให้ม่ันใจว่าเรือขนถ่ายสัตว์น้ํายังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแนบท้ายประกาศนี้ 
กรณีที่ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการในปีที่หนังสือรับรองหมดอายุ  

และผลการประเมินผ่านมาตรฐาน  ให้ผู้ตรวจสอบประเมินเสนอผู้มีอํานาจลงนามต่ออายุหนังสือรับรอง 
ให้ใหม่โดยนับอายุของหนังสือรับรองต่อจากวันที่หมดอายุ  ทั้งนี้  ให้ถือว่าหนังสือรับรองฉบับเดิมยังคง 
มีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองฉบับใหม่  หรือได้รับแจ้งว่าไม่ต่ออายุให้ 

ให้นําความในข้อ  ๗  ๘  และ  ๙  มาใช้บังคับกับการต่ออายุหนังสือรับรองโดยอนุโลม   
เว้นแต่กรมประมงเห็นควรยกเว้นวิธีการหรือหลักเกณฑ์ในข้อใดเพื่อความสะดวกในการต่ออายุหนังสือรับรอง 

ข้อ 1๑ ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  1๑.1 ดูแลรักษาเรือขนถ่ายสัตว์น้ําให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของ 

เรือขนถ่ายสัตว์น้ําแนบท้ายประกาศนี้  
  1๑.2 ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าไปในเรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่ได้รับหนังสือรับรอง

ในระหว่างเวลาทําการของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  เพื่อทําการตรวจประเมินเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  เพื่อรักษาไว้ 
ซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้ 
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  1๑.3 อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ตรวจสอบประเมิน  ในการติดตามตรวจสอบ 
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

  1๑.4 ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่ได้รับหนังสือรับรองเม่ือ
ผู้ตรวจสอบประเมินร้องขอ 

  1๑.5 ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ตรวจสอบประเมิน   
ข้อ 1๒ เม่ือผู้ตรวจสอบประเมินตรวจพบว่าผู้ได้รับหนังสือรับรองมิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําแนบท้ายประกาศนี้  ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้นั้นให้ปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้อง  โดยอาจกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

กรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองไม่ปรับปรุงแก้ไข  หรือปรับปรุงไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด   
ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานต่อผู้มีอํานาจลงนามเพื่อสั่งพักใช้หนังสือรับรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 

ข้อ 1๓ ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานต่อผู้มีอํานาจลงนามเพื่อสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง 
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

  1๓.1 ผู้ได้รับหนังสือรับรองเคยถูกพักใช้หนังสือรับรองมาแล้วหนึ่งคร้ัง  และยังตรวจ
พบว่ามิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 

  1๓.2 เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหนังสือรับรอง
นํามาย่ืนตามประกาศนี้เป็นเอกสารปลอม   

ทั้งนี้  ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 
ข้อ ๑๔ กรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  หากประสงค์จะเปลี่ยน

หนังสือรับรองให้เป็นแบบใหม่ตามประกาศนี้  ก็สามารถดําเนินการได้  โดยให้ย่ืนขอที่หน่วยงานตามข้อ  ๕ 
ข้อ 1๕ หนังสือรับรองที่ได้ออกให้ตามประกาศกรมประมง  เร่ือง  มาตรฐานด้านสุขอนามัย

ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง  พ.ศ.  25๕๙  ให้ยังคงใช้ได้ต่อไป
จนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



 
ที่                    /                     .           

 

แบบค ำขอหนังสือรบัรองมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยของเรือขนถ่ำยสัตว์น  ำ 
 

เขียนที ่                                               . 
วันที ่           เดือน                      พ.ศ.                 . 
 

 ข้าพเจา้                                                     อายุ                ป ีสัญชาต ิ             . 
มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่      หมู่ที ่      ต าบล                   อ าเภอ                  จังหวัด                      .    
รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์   โทรศัพท์มือถือ         . 
โทรสาร     e-mail            . 
ขอยื่นแบบค าขอในฐานะส่วนตัวหรือผู้แทนนิติบุคคลชื่อ                                             ซึ่งมีส านักงานอยู่ 
เลขที่          หมู่ที่         ต าบล                       อ าเภอ                        จังหวัด         .        
รหัสไปรษณีย ์   โทรศัพท ์   โทรศัพท์มือถือ        . 
โทรสาร         e-mail           . 
ขอยื่นค าร้องต่อ                                                                                                               . 
เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น  า พร้อมนี ได้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ
แบบค าขอ ดังต่อไปนี  

   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอ ในกรณีเป็น 
บุคคลธรรมดา 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 90 วัน  
นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั น แล้วแต่กรณี  
ในกรณีเป็นนิติบุคคล 
   ส าเนาใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ 
   กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นมายื่นค าขอ หรือด าเนินการแทน ให้แนบเอกสารหลักฐานต่อไปนี ด้วย
    หนังสือมอบอ านาจ 

   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและ 
ผู้รับมอบอ านาจ 

  แผนที่แสดงท่าขึ นสัตว์น  าของเรือขนถ่ายสัตว์น  าที่เป็นท่าเทียบเรือประจ า 
 

 ข้าพเจ้า                                           .หรือนิติบุคคลชื่อ                                     . 
ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวกับการนี  และเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ 
ในหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น  าอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
 

(ลายมือ)                                        ผู้ย่ืนค าขอ 
         (                                       ) 

 
 

หมำยเหตุ       ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 



มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยของเรือขนถ่ำยสัตว์น  ำ  
         

 
ข้อที่ 1 ด้านโครงสร้างของเรือขนถ่ายสัตว์น  า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี  

1.1 บริเวณปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น  าออกแบบอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิด
การปลอมปนหรือปนเปื้อน เช่น ขยะ ของเสีย สารเคมี น  ามันเรือ เป็นต้น โดยต้องแยกจากส่วนที่เป็น
เครื่องยนตข์องเรือและที่พักอาศัยของลูกเรืออย่างชัดเจน 

1.2 พื น ผนัง เพดาน ในบริเวณปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น  า ต้องอยู่ในสภาพดี และสะอาด  
ระบายน  าได้ดี พื นผิวที่สัมผัสกับสัตว์น  า ต้องเรียบ ไม่เป็นสนิม ท าความสะอาดง่าย กรณีมีการทาสีเรือ 
สีที่ใช้ต้องคงทน ไม่หลุดร่อน และไม่เป็นพิษ 

1.3 มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

ข้อที่ 2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในเรือขนถ่ายสัตว์น  า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี   

2.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือส่วนที่สัมผัสกับสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์ต้องสะอาด ไม่เป็นสนิม และออกแบบ
เหมาะสมกับการใชง้าน ไม่กดทับจนเกิดความเสียหายต่อสัตว์น  า 

2.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ล้างท าความสะอาดแล้ว ต้องจัดเก็บอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการ
ปนเป้ือนไปยังสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ ์  

2.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด เช่น แปรงขัดถู ไม้ปาดน  า ต้องอยู่ในสภาพดี และสะอาด จัดเก็บ
อย่างเป็นสัดส่วน 

 

ข้อที่ 3  ด้านบุคลากรประจ าเรือขนถ่ายสัตว์น  า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี  

3.1 มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผล
ติดเชื อ หรือแผลอื่นๆ ที่ท าให้เกิดการปนเปื้อนไปยังสัตว์น  า นอกจากจะมีการป้องกันที่เหมาะสม เช่น 
ปิดแผลด้วยแผ่นพลาสเตอร์ และสวมถุงมืออีกชั น 

3.2 ปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ *** 
3.3 ล้างมือให้สะอาดทั งก่อนและระหว่างการปฏิบัติงานตามความความถี่ที่เหมาะสม และทุกครั งหลังใช้    

ห้องสุขา 
3.4  เสื อผ้าเครื่องแต่งกายและรองเท้ากันน  าที่ใส่ท างานต้องสะอาด ไม่ใส่เครื่องประดับ ถ้าสวมถุงมือ  

ถุงมือต้องอยู่ในสภาพดีและสะอาด  
3.5 ห้ามรับประทานอาหารและสูบบุหรี่ในบริเวณปฏิบัติงาน และไม่ไอ/จามใส่สัตว์น  า 
3.6 ได้รับการอบรมเรื่องสุขลักษณะที่ควรปฏิบัติอยา่งสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง 

 

ข้อที่ 4 ด้านสิ่งจ าเป็นส าหรับสุขลักษณะในเรือขนถ่ายสัตว์น  า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี   

4.1 น  าและน  าแข็งที่สัมผัสกับสัตว์น  า ต้องสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน และมีปริมาณเพียงพอ  สถานที่เก็บ
ต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

4.2 มีอ่างล้างมือและสบู่เหลวในบริเวณที่สะดวกต่อการใช้งาน อยู่ในสภาพดี สะอาด มีจ านวนเพียงพอ 
ก๊อกน  าเป็นชนิดไม่ใช้มือสัมผัส  

4.3 ต้องจัดให้มีห้องสุขาที่สะอาด มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ ก๊อกน  าเป็นชนิดไม่ใช้มือสัมผัส และมีสบู่เหลว
(เฉพาะเรือที่กฎหมายก าหนดให้มีห้องสุขา) 

4.4 สถานที่เก็บเศษเหลือใช้และของเสีย ต้องสะอาด และแยกจากบริเวณเก็บสัตว์น  า 
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ข้อที่ 5 ด้านสารเคมีที่ใช้ในเรือขนถ่ายสัตว์น  า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี  

5.1 สารเคมีและส่วนผสมต่าง ๆ ที่ใช้กับสัตว์น  า ต้องเป็นสารที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในอาหาร การจัดเก็บ
ต้องมีฉลากแสดงชื่ออย่างชัดเจน เก็บแยกเป็นหมวดหมู่ และถูกสุขลักษณะ มีการควบคุมการใช้อย่าง
เหมาะสม 

5.2 น  ายาท าความสะอาด น  ายาฆ่าเชื อ และสารเคมีที่เป็นพิษ ต้องแยกเก็บจากส่วนผสมที่ใช้ในการผลิต 
และมีฉลากแสดงช่ืออย่างชัดเจน มีการควบคุมการใช้อย่างเหมาะสม 

5.3 น  ายาท าความสะอาดและน  ายาฆ่าเชื อ ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน 
 

ข้อที่ 6 ด้านการป้องกันและก าจัดสัตว์และแมลงในเรือขนถ่ายสัตว์น  า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี  

6.1 มีระบบควบคุม ป้องกัน และก าจัด หนู แมลง และสัตว์อื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2 มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ ในกรณีที่มีการใช้ยาก าจัด ต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนไปยัง    

สัตว์น  า พื นผิวที่สัมผัสสัตว์น  า และวัสดุบรรจุภัณฑ ์
 

ข้อที่ 7  ด้านการขนถ่ายและดูแลรักษาสัตวน์  าในเรือขนถ่ายสัตว์น  า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี  

7.1 ขนถ่ายและ/หรือคัดแยก ตัดแต่งก่อนแช่เยือกแข็งสัตว์น  าอย่างรวดเร็วและถูกสุขลักษณะ โดยไม่ท า
ให้สัตว์น  าเสียหายและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 

7.2 เก็บรักษาสัตว์น  าอย่างถูกสุขลักษณะและรักษาอุณหภูมิสัตว์น  าให้ใกล้เคียง 0 ๐C ส าหรับสัตว์น  าสด 
และใกล้เคียง -18 ๐C ส าหรับสัตว์น  าแช่เยือกแข็ง ทั งนี  อาจใช้วิธีการอื่นๆ ที่สามารถยืดอายุการเก็บ
สัตว์น  า 

7.3 มีการแยกรุ่นตามแหล่งที่มาของสัตว์น  าอย่างชัดเจน มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มา
ของสัตว์น  า พร้อมเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

7.4 กรณีที่เก็บรักษาสัตว์น  าในห้องเก็บแช่เยือกแข็ง ควรควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิห้องเก็บให้
ไม่เกิน 4  ๐C ขณะขนถ่ายสัตว์น  าเข้าออกจากห้อง หากพบว่าอุณหภูมิห้องเก็บสูงขึ น ต้องรีบปรับแก้ไข
อุณหภูมิห้องเก็บ และ/หรือปิดระวางเรือ เพื่อควบคุมอุณหภูมิห้องเก็บให้ได้ -18 ๐C *** 

7.5 กรณีปลาสร้างฮีสตามีนและมีวัตถุประสงค์จะน ามาผลิตสินค้ากระป๋อง เช่น ทูน่า เป็นต้น อุณหภูมิ 
ใจกลางตัวปลาที่แช่แข็งด้วยน  าเกลือ (brine freezer) ต้องไม่สูงกว่า –9 ๐C   

 

ข้อที่ 8 ด้านการแปรรูปและ/หรือการแช่เยือกแข็งในเรือขนถ่ายสัตว์น  า   
กรณีมีกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ/หรือแช่เยือกแข็ง จ าเป็นต้องมีการควบคุมสุขลักษณะ ดังนี  
8.1  แยกบริเวณที่แปรรูปเป็นสัดส่วนจากขั นตอนอื่นๆ และอยู่ในสภาพสะอาด รวมทั งมีการล้างวัตถุดิบ

ก่อนน าไปผลิตในขั นตอนต่อไป 
8.2  ในกรณีที่น าสัตว์น  าไปให้ความร้อน ควรล้างสัตว์น  าให้สะอาดก่อน และเมื่อผ่านการให้ความร้อนแล้ว 

ควรท าให้เย็นลงทันทีด้วยน  าเย็นที่สะอาดหรือวิธีอื่นๆ ที่ถูกสุขลักษณะ 
8.3  มีการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการให้ความร้อนแล้ว เช่น แยกภาชนะที่ใช้

ส าหรับสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ออกจากกัน ในกรณีที่ไม่สามารถผลิตในขั นตอนต่อไปได้ภายในครึ่ง
ชั่วโมง ต้องเก็บผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการให้ความร้อนแล้วนั นในความเย็นที่ 0 - 2 oC และน าไปผลิต
ภายใน 18 ชั่วโมง 

8.4  เครื่องแช่เยือกแข็งต้องมีประสิทธิภาพ อุณหภูมิการแช่เยือกแข็งต้องไม่สูงกว่า -30 0C และบันทึก
อุณหภูมิทุกครั งที่มีการใช้งาน 

8.5  การแช่เยือกแข็งและบรรจุสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์ต้องไม่ท าให้เกิดการปนเป้ือน 
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ข้อที่ 9 ด้านหอ้งเก็บรักษาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเรือขนถ่ายสัตว์น  า ให้มีลักษณะดังต่อไปนี  

9.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น  ามีขนาดเพียงพอ สามารถควบคุมอุณหภูมิให้ใกล้เคียง 0 oC ส าหรับสัตว์น  าสด 
และไม่ สูงกวา่ -18 oC ส าหรับสัตว์น  าแช่เยือกแข็ง 

9.2 ห้องเก็บสัตว์น  าแช่เยือกแข็งต้องมีเครื่องบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติติดตั งในต าแหน่งที่อ่านได้สะดวก  
9.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด หรือบันทึก ต้องอยู่ในสภาพดี มีความเที่ยงตรง สามารถวัดค่าได้ตาม

วัตถุประสงค์การใช้  
9.4 มีการติดตามอุณหภูมิห้องเก็บที่อ่านได้จากหน้าจอแสดง (monitor) และเครื่องบันทึกอุณหภูมิอยู่

เสมอ หากพบว่าอุณหภูมิห้องเก็บสูงกว่ามาตรฐานก าหนด ต้องด าเนินการแก้ไขทันที พร้อม
บันทึกวิธีการและ ผลการแก้ไขทุกครั ง 

9.5 บันทึกอณุหภูมิห้องเก็บต้องได้รับการทวนสอบและลงนามโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั งจัดเก็บ
ไว้เพ่ือตรวจสอบ 

  

ข้อที่ 10 ด้านระบบคุณภาพความปลอดภัย HACCP   

กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น  าที่มีกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ/หรือแช่เยือกแข็งต้องจัดท าคู่มือ
คุณภาพการจัดระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (Hazard Analysis and Critical Control 
Point: HACCP) ตามข้อก าหนดการจัดระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในผลิตผลิตภัณฑ์ประมง 
โดยต้องครอบคลุมรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี  

10.1 รายละเอียดขั นตอนการปฏิบัติมาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOP) ต้องระบุ 
  ทุกกิจกรรมหลักตั งแต่ขั นตอนการรับสัตว์น  า การจัดเก็บในห้องเก็บ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ (หากมี) 
  จนถึงการส่งมอบสัตว์น  า  

10.2 รายละเอียดแผนงานการรักษาความสะอาดและสุขลักษณะ (Sanitation Standard 
Operating Procedure: SSOP) ต้องระบุวิธีการและความถี่ที่เหมาะสมในการซ่อมบ ารุงห้อง
เก็บสัตว์น  า การตรวจติดตามประสิทธิภาพการท าความสะอาด การตรวจติดตามและควบคุม
สัตว์พาหะ การควบคุมการใช้สารเคมี สารท าความสะอาด และสารฆ่าเชื อ 

10.3 รายละเอียดแผนงาน HACCP ต้องระบุอันตรายที่ค านึงถึง ขั นตอนวิกฤตที่ควบคุม วิธีการและ
ความถี่ในการตรวจติดตาม วิธีการแก้ไข รวมถึงวิธีการตรวจทวนสอบแผนงาน HACCP  
ชื่อบันทึก และชื่อผู้รับผิดชอบ *** 

10.4 ระบบการสืบย้อนกลับ (Traceability) ต้องจัดท าระบบรหัสบ่งชี รุ่นสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ 
  ที่สามารถสืบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาของสัตว์น  า  

10.5 บันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องต้องจัดเก็บไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่น้อยกว่าอายุการเก็บรักษา 
 สัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ ์

 

บันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทั งหมด ได้แก่ บันทึกการติดตาม SOP, SSOP แผนงาน 
HACCP และการสืบย้อนกลับรุ่นสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ ต้องจัดเก็บไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่น้อยกว่าอายุการ
เก็บรักษาสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ ์
 

………………………………………………………………………………….. 
หมายเหตุ  *** หมำยถึงข้อบกพร่องร้ำยแรง หำกพบจะท ำให้ไม่ผ่ำนมำตรฐำน  



 

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