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ประกาศกรมประมง
เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง
พ.ศ. ๒๕๖3
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 98 แห่ ง พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกรมประมง เรื่ อ ง มาตรฐานด้า นสุขอนามั ยในเรือประมง และหลักเกณฑ์
ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
(2) ประกาศกรมประมง เรื่ อ ง มาตรฐานด้า นสุขอนามั ยในเรือประมง และหลักเกณฑ์
ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง” หมายความว่า มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแล
และการเก็บรักษาสัตว์น้าในเรือประมง
“ค าขอ” หมายความว่า ค าขอรั บ หนั งสื อ รับ รองมาตรฐานด้า นสุ ข อนามัย ในเรื อประมง
ตามแบบ สร.1 แนบท้ายประกาศนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือที่กรมประมงออกให้เพื่อรับรองว่าเรือประมงลานั้น
มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามแบบ สร.3 แนบท้ายประกาศนี้
“เจ้าของเรือ” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือประมง
“เรื อ ประมง” หมายความว่า เรื อ ประมงพาณิ ชย์ ที่ ใ ช้เ ครื่อ งมือ ประมงในการจับสัต ว์น้ า
และเก็บรักษาสัตว์น้าไว้ในเรือ และให้หมายรวมถึงเรือประมงนอกน่านน้าด้วย
“ผู้มีอานาจลงนาม” หมายความว่า ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประมงจังหวัด
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ
“ผู้ ต รวจสอบประเมิ น ” หมายความว่ า นั ก วิ ช าการประมง เจ้ า พนั ก งานประมง
หรือเจ้าพนั กงานสื่อสาร สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล
สานักงานประมงจังหวัด กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้า และปัจจัยการผลิต และบุคคลอื่น
ที่ไ ด้ขึ้น ทะเบียนเป็น ผู้ตรวจสอบประเมินตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกาหนด ซึ่งผ่านการอบรมทางด้าน
มาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง
ข้อ 3 ผู้ใดจะขอรับหนังสือรับรอง ให้ยื่นคาขอพร้อมแนบและแสดงเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
(2) กรณีเป็นนิติบุคคล
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(ก) ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งมีอายุไม่เกินเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
(ข) ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี
(3) กรณีมอบอานาจให้ ผู้อื่น มายื่นคาขอหรือดาเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ให้แนบหนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
(4) ให้แสดงทะเบียนเรือไทย
(5) ให้แสดงใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ หรือใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านน้าไทย
หรือใบอนุญาตที่เคยได้รับก่อนหน้านี้
(6) กรณีเป็นเรือประมงที่ไม่เคยได้รับเอกสารตาม (5) ให้แสดงและแนบเอกสารหลักฐาน
ตาม (1) (2) (3) และ (4)
ข้อ 4 ผู้ยื่นคาขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็นเจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอานาจ
(2) ในกรณีผู้ยื่นคาขอเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง จะยื่นคาขอหนังสือรับรองได้ก็ต่อเมื่อ
ได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ข้อ 5 สถานที่ในการยื่นคาขอและรับหนังสือรับรอง
(1) ในกรณีที่เรือประมงมีท่าเทียบเรือประมงประจาอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นคาขอ
และรับหนังสือรับรองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
(2) ในกรณีเรือประมงมีท่าเทียบเรือประมงประจาอยู่ท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นคาขอและรับหนังสือ
รับรองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง
หรือด่านตรวจประมง สานักงานประมงจังหวัด หรือสานักงานประมงอาเภอในท้องที่ที่เรือประมงนั้น
เทียบท่าอยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ข้อ 6 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคาขอแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคาขอ
และเอกสารหลักฐานประกอบคาขอนั้น และให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนคาขอกับเอกสารหลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
เพื่ อ ท าการแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งและยื่ น ใหม่ ต่อ ไป โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติวิ ธีป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539
(2) หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กาหนดวันนัดตรวจเรือและแจ้งไปยังผู้ตรวจสอบประเมิน
เพื่อตรวจประเมินเรือประมงตามแบบประเมินมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง (สร.2) แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 7 ให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย
ในเรือประมงตามกาหนดวันและเวลาที่นัดหมาย
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ข้อ 8 ให้ผู้ตรวจสอบประเมินแจ้งผู้ยื่นคาขอทราบถึงข้อบกพร่องประการใดของเรือประมง
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง เพื่อทาการแก้ไขหรือปรับปรุง และนัดตรวจใหม่ได้
ในเวลาอันสมควร
ข้อ 9 ให้ผู้ตรวจสอบประเมินสรุปผลการตรวจสอบประเมินตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
และเสนอต่อผู้มีอานาจลงนามโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันทาการนับแต่วันตรวจประเมินแล้วเสร็จ
กรณีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผู้ตรวจประเมินจัดทาหนังสือรับรองตามแบบ
แนบท้ายประกาศนี้ เสนอผู้มีอานาจลงนาม
กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผู้ตรวจสอบประเมินแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ถึ ง ข้ อ บกพร่ อ ง และนั ด ตรวจใหม่ ภ ายในระยะเวลาที่ ผู้ ต รวจประเมิ น กั บ ผู้ ยื่ น ค าขอตกลงกั น ไว้
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
หนังสือรับรองที่ออกให้ตามประกาศนี้ให้มีอายุสองปีนับแต่วันออกหนังสือรับรอง
ข้อ 10 กรมประมงกาหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด เพื่อติด ไว้ที่เรือประมงที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานนั้น
ข้อ 11 ให้เจ้าของเรือที่ได้รับหนังสือรับรอง ยื่นคาขอรับหนังสือรับรองฉบับใหม่และต้องนา
เรือประมงมาเข้ารับการตรวจประเมิน ก่อนหนังสือรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ พร้อมแนบสาเนาหนังสือ
รับรองฉบับเดิม
เมื่อได้ยื่น คาขอรับหนั งสือรับรองภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว กรณีที่ผู้ ต รวจสอบ
ประเมินเข้าตรวจประเมินเรือประมงในปีที่หนังสือรับรองหมดอายุและผลการประเมินผ่านมาตรฐาน
ให้ผู้ตรวจสอบประเมินเสนอผู้มีอานาจลงนามออกหนังสือรับรองให้ใหม่ โดยนับอายุของหนังสือรับรอง
ต่อจากวันที่หมดอายุ ทั้งนี้ ให้ถือว่าหนังสือรับรองฉบับเดิมยังคงมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสือรับรอง
ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้
หากไม่ ยื่น คาขอและน าเรื อประมงมาเข้า รับการตรวจประเมินภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามวรรคหนึ่งให้หนังสือรับรองสิ้นอายุ
ในการขอหนังสือรับรองฉบับใหม่ ให้นาความในข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8
และข้อ 9 มาใช้บังคับกับการยื่นขอหนังสือรับรองฉบับใหม่โดยอนุโลม เว้นแต่กรมประมงเห็นควร
ยกเว้นวิธีการหรือหลักเกณฑ์ในข้อใดเพื่อความสะดวก
ข้อ 12 ให้ ผู้ ต รวจสอบประเมิ นเข้า ตรวจประเมินเรือ ประมงที่ไ ด้รับการรั บรองมาตรฐาน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเรือประมงยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 13 เจ้าของเรือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ดูแลรักษาเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
(2) ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าไปในเรือประมง สาหรับทาการตรวจติดตามประเมินผล
เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้
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(3) อานวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบประเมินในการเข้าถึง อุปกรณ์ เครื่องมือประมงสัตว์น้า
ที่เก็บสัตว์น้าพื้นที่หรือส่วนต่าง ๆ บนเรือ เครื่องมือสื่อสารหรือวิทยุโทรคมนาคมบนเรือ ข้อมูลและ
เอกสารเกี่ยวกับเรือประมง
(4) ไม่รบกวน ก้าวก่ายหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมิน
(5) อานวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ตรวจสอบประเมิน ในการติดตามตรวจสอบประเมินผล
เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้
(6) ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรือประมงที่ได้รับหนังสือรับรอง เมื่อผู้ตรวจสอบประเมินร้องขอ
(7) ปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้ตรวจสอบประเมิน
(8) ให้นาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่กรมประมงออกให้เพื่อแสดงว่าเรือผ่านการตรวจประเมิน
ปิดไว้บริเวณด้านหน้าเก๋งเรือ กรณีเรือไม่มีเก๋งให้ปิดไว้ในตาแหน่งที่เหมาะสม และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ 14 เมื่อผู้ตรวจสอบประเมินตรวจพบว่าเจ้าของเรือที่ได้หนังสือรับรองมิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงแนบท้ายประกาศนี้ ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้นั้นให้ปรับปรุงแก้ไ ข
ให้ถูกต้อง โดยกาหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควรก็ได้
กรณีเจ้าของเรือที่ได้รับหนังสือรับรองไม่ปรับปรุงแก้ไข หรือปรับปรุงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ให้ ผู้ ต รวจสอบประเมิ น รายงานต่ อ ผู้ มี อ านาจลงนามเพื่ อ สั่ ง พั ก ใช้
หนังสือรับรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539
ข้อ 15 ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานต่อผู้มีอานาจลงนามเพื่อสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง
ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ได้รับหนังสือรับรองเคยถูกพักใช้หนังสือรับรองมาแล้วหนึ่งครั้ง และยังตรวจพบว่ามิได้
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
(2) เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจพบภายหลั งว่า เอกสารหลัก ฐานซึ่ งผู้ ได้รั บหนังสื อ รับ รองนามายื่น
ตามประกาศนี้เป็นเอกสารปลอม
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ข้อ 16 หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรอง เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 17 ในกรณี เ รื อประมงที่ ยั งไม่ ได้ รั บ ใบอนุ ญาตท าการประมงพาณิ ชย์ หรื อ ใบอนุ ญาต
ทาการประมงนอกน่านน้าไทย หรือได้รับใบอนุญาตทาการประมงแล้วแต่ไม่สามารถออกทาการประมงได้
ให้ได้รับยกเว้นการตรวจประเมินตามรายการมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงแนบท้ายประกาศนี้
ในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 ข้อ 3.3 ข้อ 3.4 ข้อ 3.5 ข้อ 4.1 ข้อ 4.3 ข้อ 5.2 ข้อ 5.3 ข้อ 5.4
ข้อ 5.5 ข้อ 5.๖ และข้อ 5.7 สาหรับเรือประมงที่มีเครื่องทาความเย็น ให้ได้รับยกเว้นการตรวจประเมิน
ตามรายการข้อ 6.2
เรือประมงที่ผ่านการตรวจประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับหนังสือรับรอง (สร.3 ฉบับชั่วคราว)

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๙๑ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ข้อ 18 เจ้าของเรือประมงที่ได้รบั หนังสือรับรอง (สร.3 ฉบับชั่วคราว) ตามข้อ 17 ต้องนา
เรือประมงที่มีสัตว์น้ามารับการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงอีกครั้งภายในเก้าสิบวัน
หลังจากได้รับใบอนุญาตทาการประมง สาหรับเรือประมงนอกน่านน้าไทย ให้ดาเนินการเมื่อมีการขนถ่าย
สัตว์น้าในครั้งแรกหรือเมื่อนาสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง
หากไม่นาเรือประมงมารับการตรวจประเมินภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้หนังสือ
รับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยฉบับชั่วคราวสิ้นสภาพ
ข้อ 19 หนังสือรับรองที่ได้ออกให้ตามประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัย
ในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์
ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ให้ยังคงใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
ข้อ 20 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
มีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

แบบ สร.1
ลำที…่ ………./ปี……………….
แบบคำขอหนังสือรับรองมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง
เขียนที่ …………………………………………….
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ.………….……..
…

ข้ำพเจ้ำ……….........................................................อำยุ..............ปี สัญชำติ ………..………….……
มีภูมิลำเนำอยู่บ้ำนเลขที่....................หมู่ท.ี่ .............ตำบล...................................อำเภอ.....................................
จังหวัด ……………..…………………..……โทร…………………….………………………………ขอยื่นแบบคำขอในฐำนะส่วนตัว
หรือนิติบุคคลชื่อ..............................................................ซึ่งมีสำนักงำนอยู่ (อำคำร)………………………………………
เลขที.่ .............หมู่ท.ี่ .............ตำบล..........................อำเภอ.........................................จังหวัด..............................
ในฐำนะเจ้ำของเรือ/ผู้รับมอบอำนำจ เรือประมง............................................เลขทะเบียนเรือ............................
ขอยื่นคำร้องต่อ (ชื่อหน่วยงำน)……………………………….…………………………………….……………………………………….
เพื่อขอหนังสือรับรองมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมงพร้อมนี้ ให้แสดงเอกสำรหลักฐำนประกอบแบบคำขอ
ดังต่อไปนี้
…

…

.

…

1. บัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดำ
2. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน ซึ่งมีอำยุไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ออก
หนังสือรับรอง บัตรประจำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท หรือของหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี ในกรณีเป็นนิติบุคคล
3. ใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญำตใช้เรือ
4. ใบอนุญำตทำกำรประมงพำณิชย์ หรือใบอนุญำตทำกำรประมงนอกน่ำนน้ำไทย หรือ
ใบอนุญำตที่เคยได้รับก่อนหน้ำนี้
5. กรณีมอบอำนำจให้ผู้อื่นมำยื่นคำขอ หรือดำเนินกำรแทน ให้แนบเอกสำรหลักฐำนต่อไปนี้ด้วย
5.1 หนังสือมอบอำนำจ
5.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจ
6. หนังสือรับรองฉบับเดิมในกรณีที่เรือเคยผ่ำนกำรตรวจรับรองมำแล้ว
ข้ำพเจ้ำ.....................................................หรือนิติบุคคลชื่อ.......................................................
ตกลงและยิน ยอมปฏิบั ติตำมกฎหมำย กฎกระทรวง ประกำศที่เกี่ยวกับ กำรนี้ และเงื่อนไขตำมที่กำหนดไว้ใน
หนังสือรับรองมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมงอย่ำงถูกต้องครบถ้วนทุกประกำร
.

(ลำยมือ).................................................................ผู้ยื่นคำขอ
(...........................................................)
หมำยเหตุ

ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ถูกต้อง

แบบ สร.๒
แบบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
รายการตรวจประเมิน
1 ด้านโครงสร้างของเรือประมง
1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสม
เพียงพอ
1.2 มีโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมน้อยที่สุด
เพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความสะอาด
1.3 พืนที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้าออกแบบ
อย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน โดยต้อง
แยกจากส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเรือ และที่พักอาศัยของลูกเรือ
อย่างชัดเจน
1.4 มีพืนที่เพียงพอและเหมาะสมส้าหรับการรับวัตถุดิบ การคัดเลือก
การขนถ่าย และเก็บรักษาสัตว์น้า กับทังสามารถเก็บอุปกรณ์ หรือ
ภาชนะที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น้า เพื่อมิให้สัตว์น้าถูกเก็บอย่างทับถมกัน
หนาแน่น
1.5 พืนที่ผิวของบริเวณที่ปฏิบัติงาน และห้องเก็บรักษาสัตว์น้า
ท้าจากวัสดุผิวเรียบที่สามารถท้าความสะอาดได้ง่าย กรณีทาสีต้อง
ดูแลไม่ให้สีหลุดร่อน สีที่ใช้ต้องคงทนและไม่เป็นพิษ
1.6 พืนที่ปฏิบัติงานและห้องเก็บรักษาสัตว์น้า ต้องท้าความสะอาด
ทุกครังหลังการใช้งานด้วยน้าสะอาด และมีการควบคุม ป้องกัน ก้าจัด
หนู แมลงสาบ และสัตว์อื่นๆ
1.7 จัดพืนที่บริเวณเฉพาะส้าหรับเก็บขยะ เศษอาหารและเศษสัตว์น้า
ที่เหลือให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากบริเวณพืนที่ปฏิบัติงาน
2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในเรือประมง
2.1 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท้าความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บ
อย่างเหมาะสม สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะ
พืนผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้า
2.2 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น้าต้องท้าจาก
วัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก ท้าความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้า และ
ไม่เป็นสนิม
2.3 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับ
การใช้งานและสะดวกในการรักษาความสะอาด
2.4 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องล้าง ท้าความสะอาดทุกครัง
หลังการใช้งานด้วยน้าสะอาด

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ข้อบกพร่องที่พบ

แบบ สร.๒
แบบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
รายการตรวจประเมิน
2.5 ภาชนะที่บรรจุสัตว์น้ามีสภาพแข็งแรง น้าหนักเบา และสามารถ
รับน้าหนักได้ในกรณีที่ต้องวางภาชนะซ้อนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้
ภาชนะกดทับสัตว์น้า
2.6 ภาชนะที่บรรจุสัตว์น้าควรมีรูหรือช่องระบายน้าได้ดีเช่น ภาชนะ
พลาสติก
3 ด้านบุคลากรประจาเรือ
3.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือ
แผลติดเชือ
3.2 ผ่านการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ควรปฏิบัติในเรือประมง
3.3 ล้างมือให้สะอาดทังก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครัง รวมทัง
ในระหว่างการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และทุกครังหลังการใช้
สุขา
3.4 เสือผ้าที่ใส่ท้างานต้องสะอาด และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3.5 ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานไม่ไอหรือจาม
ใส่สัตว์น้า
4 ด้านนาจืดที่ใช้ในเรือและนาแข็งสาหรับเก็บรักษาสัตว์นา
4.1 น้าจืด และน้าแข็งที่ใช้ส้าหรับเก็บรักษาสัตว์น้าต้องท้าจากน้า
ที่สะอาด และเพียงพอกับการใช้งาน
4.2 สถานที่เก็บ และภาชนะทีบ่ รรจุน้าจืด และน้าแข็งต้องอยู่ในสภาพดี
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ท้าด้วยวัสดุปลอดสนิมและท้าความสะอาด
ได้ง่าย
4.3 มีการล้าเลียง ขนถ่ายน้าจืดและน้าแข็งอย่างถูกสุขลักษณะ
4.4 ภาชนะที่บรรจุน้าจืดและน้าแข็งต้องมีฝาปิดมิดชิด
5 ด้านการเก็บรักษาสัตว์นา
5.1 น้ายาท้าความสะอาด น้ายาฆ่าเชือ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยก
ในสถานที่ที่เป็นสัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาส
ปนเปื้อนในสัตว์น้าได้
5.2 เก็บ บรรจุสัตว์น้าในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สะอาด และ
ไม่ซ้อนทับจนท้าให้สัตว์น้าเสียหาย
5.3 เก็บรักษาสัตว์น้าหลังจากการจับด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร็ว

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ข้อบกพร่องที่พบ

แบบ สร.๒
แบบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
รายการตรวจประเมิน
ที่สุด หากเป็นการแช่เย็นหรือแช่แข็ง ต้องรักษาอุณหภูมิของสัตว์น้า
ให้ได้ความเย็นอย่างสม่้าเสมอ
5.4 เก็บรักษาสัตว์น้าอย่างถูกสุขลักษณะ และรักษาอุณหภูมิของ
สัตว์น้าให้ใกล้เคียง 0 องศาเซลเซียส ส้าหรับสัตว์น้าสด และใกล้เคียง
-18 องศาเซลเซียส ส้าหรับสัตว์น้าแช่เยือกแข็ง
5.5 วางหรือเก็บรักษาสัตว์น้าในที่เหมาะสม หากเป็นการแช่เย็น
หรือแช่แข็ง ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนจากแสงแดด หรือ
ความร้อนอื่นๆ
5.6 มีบันทึกรายละเอียดของแหล่งจับหรือแหล่งที่มาของสัตว์น้า
พร้อมเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
5.7 ขนถ่ายสัตว์น้าอย่างถูกสุขลักษณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้า
6 กรณีเรือประมงมีเครื่องทาความเย็น
6.1 ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า
-18 องศาเซลเซียส และติดตังเทอร์โมมิเตอร์ หรืออุปกรณ์บันทึก
อุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
6.2 กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของ
สัตว์น้าได้อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิใจกลางสัตว์น้าไม่สูงกว่า
-18 องศาเซลเซียส

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ข้อบกพร่องที่พบ

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

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

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้แก่เรือ
ชื่อ.....................................................................
ทะเบียนเรือเลขที่..............................................
ชื่อเจ้าของเรือ ..............................................................................ที่อยู่เจ้าของเรือ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ ..................................................................
เพื่อแสดงว่าเป็นเรือประมงที่ผ่านมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
(This is to certify that fishing boat mentioned above is maintained under standard on sanitary fishing vessel)
(..............................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที่ออกใบรับรอง ...............................................
วันที่หมดอายุ ........................................................

แบบสรุปผลการตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
สถานที…่ ………………………………………………………
.
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 าน………....ข้ อ หลั ก และไม่ ผ่ าน……...…ข้ อ ย่ อ ย
ตามรายงานที่แนบมาพร้อมเอกสารนี้

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

(…………………………...………….)

หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรอง
กรณีเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงนอกน่านน้า
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด 29 ข้อ โดยต้องผ่าน 5 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
1. ข้อที่ 1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
2. ข้ อที่ 2.1 วั ส ดุ อุป กรณ์ และเครื่องมื อที่ ล้ างท้ าความสะอาดแล้ ว ต้ องมี ที่ เก็บ อย่ างเหมาะสม
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้า
3. ข้อที่ 3.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของ
โรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
4. ข้อที่ 4.1 น้้าจืด และน้้าแข็งที่ใช้ส้าหรับเก็บรักษาสัตว์น้า ต้องท้าจากน้้าสะอาด และเพียงพอกับ
การใช้งาน
5. ข้อที่ 5.1 น้้ ายาท้าความสะอาด น้้ ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บ แยกในสถานที่ ที่เป็ น
สัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น้าได้
ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย 13 ข้อ จาก 24 ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย 18 ข้อ
จึงจะได้หนังสือรับรองฯ (สร.3)
กรณีเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงนอกน่านน้าที่มีเครื่องท้าความเย็น
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด 31 ข้อ โดยต้องผ่าน 5 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
1. ข้อที่ 1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
2. ข้ อที่ 2.1 วั ส ดุ อุป กรณ์ และเครื่องมื อที่ ล้ างท้ าความสะอาดแล้ ว ต้ องมี ที่ เก็บ อย่ างเหมาะสม
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้า
3. ข้อที่ 3.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของ
โรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
4. ข้อที่ 5.1 น้้ ายาท้าความสะอาด น้้ ายาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บ แยกในสถานที่ ที่เป็ น
สัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น้าได้
5. ข้อที่ 6.1 ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส
และติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย 14 ข้อ จาก 26 ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย 19 ข้อ
จึงจะได้หนังสือรับรองฯ (สร.3)
กรณีเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงนอกน่านน้าที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการประมง หรือมีใบอนุญาตแต่
ไม่สามารถออกท้าการประมงได้
กรณีเรือประมงพาณิชย์ รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด 16 ข้อ โดยต้องผ่าน 3 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
1. ข้อที่ 1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
2. ข้ อที่ 2.1 วั ส ดุ อุป กรณ์ และเครื่องมื อที่ ล้ างท้ าความสะอาดแล้ ว ต้ องมี ที่ เก็บ อย่ างเหมาะสม
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้า
3. ข้อที่ 5.1 น้้ ายาท้าความสะอาด น้้ายาฆ่ าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บ แยกในสถานที่ที่เป็ น
สัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น้าได้
ทั้ งนี้ ต้อ งผ่ านอีก อย่ างน้ อ ย 7 ข้อ จาก ๑3 ข้อ ที่ เหลื อ รวมทั้ งหมดต้ องผ่ านอย่างน้ อ ย 10 ข้ อ
จึงจะได้หนังสือรับรองฯ (สร.3)

กรณีเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงนอกน่านน้าที่มีเครื่องท้าความเย็นยังไม่ได้รับใบอนุญาตการประมง
หรือมีใบอนุญาตแต่ไม่สามารถออกท้าการประมงได้
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด 17 ข้อ โดยต้องผ่าน 4 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
1. ข้อที่ 1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
2. ข้ อที่ 2.1 วั ส ดุ อุป กรณ์ และเครื่องมื อที่ ล้ างท้ าความสะอาดแล้ ว ต้ องมี ที่ เก็บ อย่ างเหมาะสม
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้า
3. ข้อที่ 5.1 น้้ ายาท้าความสะอาด น้้ายาฆ่ าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บ แยกในสถานที่ที่เป็ น
สัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น้าได้
4. ข้อที่ 6.1 ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้าต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส
และติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
ทั้ งนี้ ต้อ งผ่ านอีก อย่ างน้ อ ย 7 ข้อ จาก ๑3 ข้อ ที่ เหลื อ รวมทั้ งหมดต้ องผ่ านอย่างน้ อ ย 11 ข้ อ
จึงจะได้หนังสือรับรองฯ (สร.3)

