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ระเบียบกรมปศุสัตว ์
ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําและทีพ่ักซากสัตว์น้ํา 

เพื่อการนําเข้า  นําออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักร   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

เพื่อให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําและที่พักซากสัตว์น้ําที่มิใช่ของกรมปศุสัตว์เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด  และให้การควบคุมโรคระบาดจากการนําเข้าสัตว์น้ําหรือซากสัตว์น้ํา  นําออก   
หรือนําผ่านราชอาณาจักรเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓  (๓)  ข้อ  ๑๕  (๓)  และข้อ  ๑๘  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย
การนําเข้า  นําออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักรซ่ึงสัตว์หรือซากสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา
และที่พักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า  นําออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“สัตว์น้ํา”  หมายความว่า  สัตว์ประเภท  กบ  กุ้ง  จระเข้  ตะพาบน้ํา  เต่า  ปลา  ปู  หอย  

และให้หมายความรวมถึงสัตว์น้ําประเภทอ่ืนที่จะได้มีการกําหนดให้เป็นสัตว์ชนิดอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วย  
โรคระบาดสัตว์   

“ซากสัตว์น้ํา”  หมายความว่า  ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์น้ําที่ตายแล้ว  และยังไม่ได้  
แปรสภาพเป็นอาหารสุก  หรือสิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูป 

“สถานกักกันสัตว์น้ํา”  หมายความว่า  สถานกักกันสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า  นําออก  หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

“ที่พักซากสัตว์น้ํา”  หมายความว่า  ที่พักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า  นําออก  หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

“คําขอ”  หมายความว่า  คําขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา  หรือคําขอรับการตรวจ
รับรองที่พักซากสัตว์น้ํา 

“คณะผู้ตรวจประเมิน”  หมายความว่า  คณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ํา  หรือคณะ
ผู้ตรวจประเมินที่พักซากสัตว์น้ํา  แล้วแต่กรณี 
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“คณะทํางาน”  หมายความว่า  คณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา  และที่
พักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า  นําออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  กรมประมง 

“เลขานุการ”  หมายความว่า  เลขานุการคณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ํา  หรือ
เลขานุการคณะผู้ตรวจประเมินที่พักซากสัตว์น้ํา  แล้วแต่กรณี 

“ประมงจังหวัด”  หมายความรวมถึงส่วนประมงกรุงเทพมหานคร 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ  หรือนักวิชาการประมง  หรือนักวิชาการผลิตภัณฑ์

อาหาร  กรมประมง  ผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ 
“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา  หรือหนังสือรับรองที่พัก

ซากสัตว์น้ํา  แล้วแต่กรณี 
“มาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํา”  หมายความว่า  มาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ําตามที่อธิบดี  

กรมประมงประกาศกําหนด 
“มาตรฐานที่พักซากสัตว์น้ํา”  หมายความว่า  มาตรฐานสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก  หรือมาตรฐาน

ที่พักซากสัตว์น้ําอ่ืน ๆ  ตามที่อธิบดีกรมประมงประกาศกําหนด 
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศ  

หรือคําส่ังใด ๆ  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดําเนินการตามระเบียบนี้  ให้อธิบดีกรมประมง

เป็นผู้มีอํานาจพิจารณา  หรือวินิจฉัยชี้ขาด   

หมวด  ๑ 
คณะผู้ตรวจประเมินและคณะทํางาน 
 

 

ข้อ ๕ ให้มีคณะผู้ตรวจประเมิน  ทําหน้าที่ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ําตามระเบียบนี้  
ดังนี้ 

(๑) กรณีเป็นสถานกักกันสัตว์น้ําสําหรับสัตว์น้ําจืด  ให้คณะผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย
นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษหรือนักวิชาการประมงชํานาญการ  ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก
ผู้อํานวยการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  ซ่ึงรับผิดชอบในจังหวัดท้องที่ที่ยื่นคําขอ  เป็นประธาน
คณะผู้ตรวจประเมิน  นักวิชาการประมงปฏิบัติการขึ้นไปประจําสํานักงานประมงจังหวัด  ซ่ึงรับผิดชอบ
ในจังหวัดท้องที่ที่ยื่นคําขอ  เป็นคณะผู้ตรวจประเมิน  และนักวิชาการประมงหรือเจ้าพนักงานประมง
ประจําศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  ซ่ึงรับผิดชอบในจังหวัดท้องที่ที่ยื่นคําขอ  เป็นคณะผู้ตรวจ
ประเมินและเลขานุการ 
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(๒) กรณีเป็นสถานกักกันสัตว์น้ําสําหรับสัตว์น้ําชายฝั่ง  ให้คณะผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย
นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษหรือนักวิชาการประมงชํานาญการ  ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  ซ่ึงรับผิดชอบในจังหวัดท้องที่ที่ยื่นคําขอ  เป็นประธาน
คณะผู้ตรวจประเมิน  นักวิชาการประมงปฏิบัติการขึ้นไปประจําสํานักงานประมงจังหวัด  ซ่ึงรับผิดชอบ
ในจังหวัดท้องที่ที่ยื่นคําขอ  เป็นคณะผู้ตรวจประเมิน  และนักวิชาการประมงหรือเจ้าพนักงานประมง
ประจําศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  ซ่ึงรับผิดชอบในจังหวัดท้องที่ที่ยื่นคําขอ  เป็นคณะผู้ตรวจ
ประเมินและเลขานุการ 

หากคณะผู้ตรวจประเมินตาม  (๑)  และ  (๒)  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินเท่าที่เหลืออยู่แต่ไม่น้อยกว่า  ๒  คน  สามารถเข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ํานั้นได้ 

ข้อ ๖ ให้มีคณะผู้ตรวจประเมิน  ทําหน้าที่ตรวจประเมินที่พักซากสัตว์น้ําตามระเบียบนี้  
ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งแปรรูปสัตว์น้ําหรือหัวหน้าฝ่ายตรวจโรงงาน 
หรือนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชํานาญการ  กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ซ่ึงรับผิดชอบในจังหวัดท้องที่ที่ยื่นคําขอ  เป็นประธานคณะผู้ตรวจประเมิน  
นักวิชาการประมงปฏิบัติการขึ้นไป  ประจําสํานักงานประมงจังหวัดในท้องที่ที่ยื่นคําขอ  เป็นคณะผู้ตรวจประเมิน  
และนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร  หรือนักวิชาการประมง  กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ํา
และผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ํา  หรือนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร  หรือนักวิชาการประมง  ศูนย์วิ จัย 
และตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ซ่ึงรับผิดชอบในจังหวัดท้องที่ที่ยื่นคําขอ   
เป็นคณะผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ   

หากคณะผู้ตรวจประเมินตามวรรคหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะผู้ตรวจประเมิน 
เท่าที่เหลอือยู่แต่ไม่น้อยกว่า  ๒  คน  สามารถเข้าตรวจประเมินสถานที่พักซากสัตว์น้ํานั้นได้ 

ข้อ ๗ ให้คณะทํางาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาผลการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินเสนออธิบดีกรมประมงเพื่อออก

หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา  หรือหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ํา   
(๒) พิจารณาเสนออธิบดีกรมประมงสั่งระงับการออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา   

หรือหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ํา 
(๓) พิจารณาเสนออธิบดีกรมประมงสั่งพักใช้หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา  หรือหนังสือ

รับรองที่พักซากสัตว์น้ํา 
(๔) พิจารณาเสนออธิบดีกรมประมงสั่ ง เพิกถอนหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํ า   

หรือหนังสอืรับรองที่พักซากสัตว์น้ํา   
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หมวด  ๒ 
การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา 

 
 

ข้อ ๘ สถานกักกันสัตว์น้ําที่จะขอหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําได้  ต้องมีลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํา 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์น้ําที่ มีความประสงค์จะขอรับการตรวจรับรอง   
สถานกักกันสัตว์น้ําให้ยื่นคําขอตามแบบ  ต.ร.น.  1  ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดหรือ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งหรือสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่ง  หรือสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง  หรือสํานักงานประมงจังหวัด  ซ่ึงสถานกักกันสัตว์น้ํา
นั้นตั้งอยู่  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีบุคคลธรรมดา  ให้แนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนา   
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และสําเนาทะเบียนบ้าน 

(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล  ให้แนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  หรือสําเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอ่ืนใด   
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และสําเนา

ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือของผู้แทน 
ของนิติบุคคลอ่ืนใดนั้น   

(๓) ในกรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมายื่นคําขอแทน  ให้แนบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) หนังสือมอบอํานาจ 
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และสําเนา

ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอํานาจ   
(๔) รายละเอียดแผนผังสถานกักกันสัตว์น้ําและแผนที่แสดงที่ตั้งสถานกักกันสัตว์น้ํา 
(๕)   หลักฐานแสดงการมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ที่ดินอันเป็นที่ตั้งสถานกักกัน 

สัตว์น้ํา  เช่น  เอกสารสิทธิในที่ดิน  หลักฐานการเช่า  หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  เป็นต้น 

ข้อ ๑๐ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอตามข้อ  ๙  แล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคําขอและเอกสารตามคําขอนั้น  หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจ้งผู้ยื่นคําขอทราบ  
ภายใน  ๑  วันทําการ  นับแต่วันที่รับคําขอ   

หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้เสนอต่อประธานคณะผู้ตรวจประเมินผ่านทางเลขานุการ  
เพื่อนัดหมายคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ยื่นคําขอในการเข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ํานั้นภายใน  
๑๐  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับคําขอถูกต้องครบถ้วน   
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ข้อ ๑๑ ให้คณะผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ําตามหลักเกณฑ์   
ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํา  โดยให้ผู้ตรวจประเมินแต่ละคนตรวจประเมินตามแบบ  
ต.ร.น.  2  แล้วให้เลขานุการนําผลการตรวจนั้นมารวบรวมสรุปผลการตรวจประเมิน  พร้อมทั้งจัดทํา
รายงานผลการตรวจประเมินนั้นตามแบบ  ต.ร.น.  3 

หากผลการตรวจประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํา  ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอทราบ
เพื่อทําการแก้ไขให้ถูกต้อง  เม่ือดําเนินการแก้ไขถูกต้องแล้วให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินเข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ํานั้น  ภายใน  ๑๐  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รบัแจ้ง 

ข้อ ๑๒ หากผลการตรวจประเมินเป็นไปตามมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํา  ให้เลขานุการ
ดําเนินการจัดส่งคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ  รวมทั้ง  แบบ  ต.ร.น.  2  และแบบ  ต.ร.น.  3  
ให้คณะทํางานโดยผ่านทางเลขานุการคณะทํางานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจประเมนินัน้ตอ่ไป  
ภายใน  ๗  วันทําการ   

เม่ือคณะทํางานได้พิจารณาแล้ว  ให้จัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณาการตรวจรับรองสถาน
กักกันสัตว์น้ําตามแบบ  ต.ร.น.  4  และจัดทําหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําตาม  
แบบ  ต.ร.น.  5/1  หรือแบบ  ต.ร.น.  5/2  แล้วแต่กรณี  สําหรับใช้ในการแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ 
ภายใน  ๓  วันทําการ   

ข้อ ๑๓ กรณีที่ผลการตรวจประเมินนั้นผ่านการตรวจรับรอง  ให้ออกหนังสือรับรองสถาน
กักกันสัตว์น้ําตามแบบ  ต.ร.น.  6  และจัดส่งพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา  
ตามแบบ  ต.ร.น.  5/1  ให้แก่ผู้ยื่นคําขอและแจ้งให้เลขานุการทราบผลการตรวจรับรองนั้นเพื่อดําเนินการ   
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป   

สําหรับกรณีที่ผลการตรวจประเมินนั้นไม่ผ่านการตรวจรับรอง  ให้จัดส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจ
รับรองสถานกักกันสัตว์น้ําตามแบบ  ต.ร.น.  5/2  ให้ผู้ยื่นคําขอทราบและแจ้งผลดังกล่าวให้เลขานุการ
ทราบด้วย  ในกรณีเช่นนี้หากผู้ยื่นคําขอประสงค์จะขอรับการตรวจรับรองใหม่ก็ให้ดําเนินการปรับปรุง
ข้อบกพร่องตามผลการพิจารณาของคณะทํางานให้เรียบร้อยเสียก่อน  แล้วจึงแจ้งให้คณะผู้ตรวจประเมิน
ทราบผ่านทางเลขานุการ  เพื่อพิจารณาผลการแก้ไขข้อบกพร่องและนําเสนอต่อคณะทํางานเพื่อพิจารณา 

หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําตามแบบ  ต.ร.น.  6  ให้เสนออธิบดีกรมประมง  หรือผู้ซ่ึง  
อธิบดีกรมประมงมอบหมายเป็นผู้ลงนามในการออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําให้แก่ผู้ยื่นคําขอ 

ข้อ ๑๔ หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําตามข้อ  ๑๓  ให้มีอายุการรับรอง  ๑  ปี  นับแต่  
วันออกหนังสือรับรอง 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําที่ประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง  ให้ยื่น  
คําขอพร้อมกับสําเนาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําฉบับเดิม  ก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกวา่  ๓๐  วัน   

กรณีที่ไม่ต่ออายุการรับรองภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งจนสิ้นสุดระยะเวลาการรับรอง   
ตามข้อ  ๑๔  ให้ผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์น้ํายื่นคําขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํานั้นใหม่ 
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หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํารายใดที่ได้ยื่นขอต่ออายุภายในกําหนดเวลาตามวรรคแรกแล้ว  
ให้มีผลใช้ได้ต่อไปในระหว่างหมดอายุจนกว่าคณะทํางานแจ้งว่าไม่ต่ออายุให้ 

ให้นําความในข้อ  ๙  ถึงข้อ  ๑๔  มาใช้กับการดําเนินการขอต่ออายุหนังสือรับรองสถานกักกัน
สัตว์น้ําโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ํา 

 
 

ข้อ ๑๖ ที่พักซากสัตว์น้ํ าที่ จะขอหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ําได้  ต้องมี ลักษณะ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานที่พักซากสัตว์น้ํา 

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์น้ําที่ มีความประสงค์จะขอรับการตรวจประเมิน   
ที่พักซากสัตว์น้ํา  ให้ยื่นคําขอตามแบบ  ต.ร.ซ.น  1  ได้ที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ํา  
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  หรือศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ซ่ึงที่พัก 
ซากสัตว์น้ํานั้นตั้งอยู่  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีบุคคลธรรมดา  ให้แนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนา   
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และสําเนาทะเบียนบ้าน   

(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล  ให้แนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  หรือสําเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอ่ืนใด   
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และสําเนา

ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือของผู้แทน 
ของนิติบุคคลอ่ืนใดนั้น   

(๓) ในกรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมายื่นคําขอแทน  ให้แนบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) หนังสือมอบอํานาจ 
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และสําเนา

ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอํานาจ   
(๔) รายละเอียดแผนผังที่พักซากสัตว์น้ําและแผนที่แสดงที่ตั้งที่พักซากสัตว์น้ํา 
ข้อ ๑๘ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอตามข้อ  ๑๗  แล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของคําขอและเอกสารตามคําขอนั้น  หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจ้งผู้ยื่นคําขอทราบ
ภายใน  ๑  วันทําการ  นับแต่วันที่รับคําขอ   

หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้เสนอประธานคณะผู้ตรวจประเมินผ่านทางเลขานุการ   
เพื่อนัดหมายคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ยื่นคําขอในการเข้าตรวจประเมินที่พักซากสัตว์น้ํานั้นภายใน  ๑๐  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับคําขอถูกต้องครบถ้วน 
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ข้อ ๑๙ ให้คณะผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินที่พักซากสัตว์น้ําตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในมาตรฐานที่พักซากสัตว์น้ํา  โดยให้ผู้ตรวจประเมินแต่ละคนตรวจประเมินตามแบบ  ต.ร.ซ.น.  2  
แล้วให้เลขานุการ  นําผลการตรวจนั้นมารวบรวมสรุปผลการตรวจประเมิน  พร้อมทั้งจัดทํารายงาน 
ผลการตรวจประเมินนั้นตามแบบ  ต.ร.ซ.น.  3 

หากผลการตรวจประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่พักซากสัตว์น้ํา  ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอทราบ  
เพื่อทําการแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้คณะผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินที่พัก 
ซากสัตว์น้ํานั้นภายใน  ๑๐  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  

ข้อ ๒๐ หากผลการตรวจประเมินเป็นไปตามมาตรฐานที่พักซากสัตว์น้ําให้เลขานุการ  
ดําเนินการจัดส่งคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ  รวมทั้งแบบ  ต.ร.ซ.น.  2  และแบบ  ต.ร.ซ.น.  3  
ให้คณะทํางานโดยผ่านทางเลขานุการคณะทํางาน  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจประเมินนั้น
ต่อไปภายใน  ๗  วันทําการ      

เม่ือคณะทํางานได้พิจารณาแล้ว  ให้จัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณาการตรวจรับรองที่พัก  
ซากสัตว์น้ําตามแบบ  ต.ร.ซ.น.  4  และจัดทําหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ําตามแบบ  
ต.ร.ซ.น.  5/1  หรือแบบ  ต.ร.ซ.น.  5/2  แล้วแต่กรณี  สําหรับใช้ในการแจ้งผู้ยื่นคําขอทราบภายใน   
๓  วันทําการ   

ข้อ ๒๑ กรณีที่ผลการตรวจประเมินนั้นผ่านการตรวจรับรอง  ให้ออกหนังสือรับรองที่พัก   
ซากสัตว์น้ําตามแบบ  ต.ร.ซ.น.  6  และจัดส่งพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองตามแบบ  ต.ร.ซ.น.  5/1  
ให้แก่ผู้ยื่นคําขอและแจ้งเลขานุการ  เพื่อดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป   

สําหรับกรณีที่ผลการตรวจประเมินนั้นไม่ผ่านการตรวจรับรอง  ให้จัดส่งหนังสือแจ้งผล   
การตรวจรับรองตามแบบ  ต.ร.ซ.น.  5/2  ให้ผู้ยื่นคําขอทราบและแจ้งผลดังกล่าวให้เลขานุการทราบด้วย  
ในกรณีเช่นนี้  หากผู้ยื่นคําขอประสงค์จะขอรับการตรวจรับรองใหม่ก็ให้ดําเนินการปรับปรุงข้อบกพร่อง  
ตามผลการพิจารณาของคณะทํางานให้เรียบร้อยเสียก่อน  แล้วจึงแจ้งให้คณะผู้ตรวจประเมินทราบ 
ผ่านทางเลขานุการ  เพื่อพิจารณาผลการแก้ไขข้อบกพร่องและนําเสนอต่อคณะทํางานเพื่อพิจารณา 

หนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ําตามแบบ  ต.ร.ซ.น.  6  ให้เสนออธิบดีกรมประมง  หรือผู้ซ่ึง  
อธิบดีกรมประมงมอบหมายเป็นผู้ลงนามในการออกหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ําให้แก่ผู้ยื่นคําขอ 

ข้อ ๒๒ หนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ําตามข้อ  ๒๑  ให้มีอายุการรับรอง  ๑  ปี  นับแต่วัน
ออกหนังสือรับรอง 

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ําที่ประสงค์จะขอต่ออายุการรับรองให้ยื่นคําขอ
พร้อมกับสําเนาหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ําฉบับเดิม  ก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน   

กรณีไม่ต่ออายุการรับรองภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งจนสิ้นสุดระยะเวลาการรับรอง   
ตามข้อ  ๒๒  ให้ผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์น้ํายื่นคําขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ํานั้นใหม่ 



  หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

หนังสือรับรองที่พักซากสัตว์น้ํารายใดที่ได้ยื่นขอต่ออายุภายในกําหนดเวลาตามวรรคแรกแล้ว  
ให้มีผลใช้ได้ต่อไปในระหว่างหมดอายุจนกว่าคณะทํางานจะแจ้งว่าไม่ต่ออายุให้ 

ให้นําความในข้อ  ๑๗  ถึง  ข้อ  ๒๒  มาใช้กับการดําเนินการขอต่ออายุหนังสือรับรองที่พัก  
ซากสัตว์น้ําโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
การควบคมุมาตรฐาน 

 
 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องจัดการให้สถานกักกันสัตว์น้ําหรือที่พักซากสัตว์น้ํานั้น   
มีลักษณะถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํา  หรือมาตรฐานที่พักซากสัตว์น้ํา  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๒๕ ให้เจ้าหน้าที่ มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการใช้สถานกักกันสัตว์น้ําและที่พัก   
ซากสัตว์น้ํา  ดังนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานกักกันสัตว์น้ําและที่พักซากสัตว์น้ํา  เพื่อติดตามตรวจสอบให้มีลักษณะ
ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํา  หรือมาตรฐานที่พักซากสัตว์น้ํา   

(๒) เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์น้ําหรือผู้ประกอบการที่พัก   
ซากสัตว์น้ํา  มิได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามระเบียบนี้  ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้นั้นให้ปรับปรุง  แก้ไขให้ถูกต้อง  
โดยอาจกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

หมวด  ๕ 
การระงับการออก  พักใช้  และเพิกถอนหนังสือรับรอง 

 
 

ข้อ ๒๖ ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อคณะทํางาน  เพื่อพิจารณาเสนออธิบดีกรมประมงสั่งระงับ  
การออกหนังสือรับรองตามระเบียบนี้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ยื่นคําขอหรือตัวแทนถูกดําเนินคดีในความผิดฐานปลอมเอกสาร  ใช้เอกสารปลอม   
หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารของทางราชการที่เก่ียวข้องตามระเบียบนี้  เว้นแต่คดีถึงที่สุดว่า 
ผู้นั้นไม่มีความผิดตามคําฟ้องหรือข้อกล่าวหา 

(๒) ผู้ยื่นคําขอหรือตัวแทนถูกตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารฉบับใด
ฉบับหนึ่งซ่ึงอ้างว่าได้ออกให้ตามระเบียบนี้  โดยมีพฤติการณ์หรือมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทําการ
ปลอมเอกสารเกี่ยวกับการรับรองที่ออกให้ตามระเบียบนี้  หรือมีส่วนเก่ียวข้องหรือรู้เห็นเป็นใจในการ
กระทําความผิดดังกล่าว   

(๓) ผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์น้ํา  หรือผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์น้ําเคยถูกเพิกถอน
หนังสือรับรองตามข้อ  ๒๘  เว้นแต่ 

 (ก) กรณีถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามข้อ  ๒๘  (๑)  และยื่นคําขอเม่ือปรับปรุงแก้ไข  
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในระเบียบนี้ 



  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

 (ข) กรณีถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามข้อ  ๒๘  (๒)  และยื่นคําขอเม่ือพ้นกําหนด  ๑  ปี  
นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามคําฟ้องหรือข้อกล่าวหา 

ผู้ที่ถูกระงับการออกหนังสือรับรองตาม  (๑)  อาจยื่นคําขอได้เม่ือพ้นกําหนด  ๑  ปี  นับแต่วันที่
ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามคําฟ้องหรือข้อกล่าวหา  

ข้อ ๒๗ ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อคณะทํางานเพื่อพิจารณาเสนออธิบดีกรมประมงสั่งพักใช้
หนังสือรับรองเป็นระยะเวลา  ๓  เดือน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์น้ํา  หรือผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์น้ํารายใดได้รับหนังสือ
แจ้งเตือนตามข้อ  ๒๕  (๒)  แล้วไม่ทําการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กําหนด 

(๒) ผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์น้ํา  หรือผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์น้ําตามระเบียบนี้   
ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําความผิดฐานปลอมเอกสารของทางราชการ  หรือใช้เอกสารปลอมตามระเบียบนี้ 

(๓) ผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์น้ํา  หรือผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์น้ําไม่ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๘ ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อคณะทํางานเพื่อพิจารณาเสนออธิบดีกรมประมงสั่งเพิกถอน
หนังสือรับรอง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เคยถูกพักใช้หนังสือรับรองมาแล้ว  ๑  ครั้ง  และยังตรวจพบว่ามิได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด
ตามข้อ  ๒๕  (๒)   

(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดฐานปลอมเอกสารของทางราชการ  หรือใช้เอกสาร
ปลอมตามระเบียบนี้   

ข้อ ๒๙ ให้ผู้ที่ถูกระงับการออก  พักใช้  หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง  มีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิบดี
กรมประมงภายใน  ๓๐  วันนับแต่ได้รับแจ้งคําส่ัง  การอุทธรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  ทั้งนี้  คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมประมงให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 



 

 

 
 

 
แบบ ต.ร.น. 1 

แบบคําขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา 

 เขียนที่……………………………………...................... 

 วันที่…………เดือน……………….….…พ.ศ………....... 

  ด้วยข้าพเจ้า ………...................................................................................................ท่ีอยู่เลขที่………………..……………... 

หมู่ท่ี……………….ตรอก/ซอย…………….…………….……..ถนน………………………………..…….ตําบล/แขวง…………………….......................

อําเภอ/เขต…………………………..…….……………..จงัหวัด………..………………….……………รหัสไปรษณีย์………………….………………………

โทรศัพท์……………………..…………....…..…โทรสาร………………………....……..…………e-mail………………..…………………….………………… 

มีความประสงค์ขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําประเภท ……………………….………….…..เพื่อการกักกันสัตว์น้ําสําหรับการ  

….…………………………………………….…..…จึงขอให้คณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ําเข้าดําเนินการตรวจประเมินสถานกักกัน

สัตว์น้ําของข้าพเจ้า รายละเอียดตามที่ระบุตอนท้ายเอกสารนี้ 

  พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบคําขอ  ดังนี้  

  (   ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

  (   ) สําเนาทะเบียนบ้าน 

  (   )   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  (   ) หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอํานาจ  

   (กรณีได้รบัมอบอํานาจให้ดําเนินการ) 

  (   )  หลักฐานแสดงการมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ท่ีดิน 

  (   ) แผนที่เส้นทางไปสถานกักกันสัตว์น้ําโดยสังเขป 

  (   ) แผนผังสถานกักกันสัตว์น้ํา 

   (   ) สําเนาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําฉบับเดิมท่ีจะหมดอายุการรับรอง (กรณีขอต่ออายุการรับรอง) 

ข้อมูลของสถานกักกันสัตว์น้ําท่ีขอตรวจรับรอง  (กรอกข้อความให้ครบถ้วนและถูกต้อง) 

1. ประเภทการรับรอง  (    )   ขอรับรองใหม่ (    )   ขอต่ออายุการรับรอง 

2. ชื่อเจ้าของสถานกักกันสัตว์น้ํา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/ห้างร้าน)……………………………………………………………………………. 

 ท่ีอยู่เลขที่..……………หมู่ท่ี…..…….ตรอก/ซอย……….……….………..ถนน………....……………….ตําบล/แขวง………………….……...... 

 อําเภอ/เขต………………………………….………..จังหวัด………….....……………..…………………รหัสไปรษณีย์……………..………………… 

 โทรศัพท์………………………………..…..…โทรสาร………………………..……………e-mail………………..……………………….………………. 
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3. ชื่อสถานกักกันสัตว์น้ํา………………………………..…………………………………..……………………ต้ังอยู่เลขที่…………...…………………… 

หมู่ท่ี….……….ตรอก/ซอย……………………………..….ถนน……………….………..………….ตําบล/แขวง……………..……..…………......... 

อําเภอ/เขต………………………………….…….……จังหวัด………….....……………..……………รหัสไปรษณีย์……………..…….………………

โทรศัพท์………………………………..…..…โทรสาร………………………..……………e-mail………………..……………………….………………. 

4. แหล่งที่มาของสัตว์น้ําท่ีจะนําเข้ากักกัน 

(    )   นําเข้าจากต่างประเทศ  

(    )   ตลาดนัดค้าสัตว์น้ําภายในประเทศ  

(    )   ฟาร์มหรือแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ําภายในประเทศ 

(    )   อื่น ๆ ระบ.ุ............................................................................................................................................................ 

5. ชนิดสัตว์น้ําท่ีจะกักกัน  

 1. ………………………………………………………..…..ชื่อวิทยาศาสตร์……………………………………………………………………………… 

 2. …………………………….………………………….…..ชือ่วิทยาศาสตร์…….……………………………………………………….................... 

 3. ………………………………….………………………...ชือ่วิทยาศาสตร์…………………………………………….……………….................... 

6. พื้นที่ของสถานกักกันสัตว์น้ํา………………………..……………ตารางเมตร  

7. บุคลากรดูแลสัตว์น้ํา 

มีเจ้าหน้าท่ีดูแลสัตว์น้ําจํานวน…………………….……คน  

8. ส่วนประกอบของสถานกักกันสัตว์น้ํา ให้ทําเครื่องหมาย ( ) หน้าหัวข้อที่มีอยู่จริงเท่านั้น 

(    )   ผนังกั้นรอบพื้นที่สถานกักกันสัตว์น้ํา สามารถป้องกันการกระเด็นและการไหลของน้ําไปสู่พื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ํา            

ส่วนอื่น และป้องกันสัตว์ต่างๆ เช่น สุนัข แมว นก ปู ฯลฯ ไม่ให้ผ่านเข้า-ออกได้ 

 (    )   ทางเดินผ่านน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับบุคคลผ่านเข้า-ออก พื้นที่สถานกักกันสัตว์น้ํา  

 (    )   บ่อกักกันสัตว์น้ําซ่ึงให้ความสบายสาํหรับสัตว์น้ํา และสะดวกในการเลี้ยงดู 

 (    )   บ่อสําหรับแยกกักสัตว์น้ําท่ีแสดงอาการป่วย 

 (    )   สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์น้ํา ยา และสารเคมี 

 (    )   แหล่งน้ําท่ีใช้ในสถานกักกันสัตว์น้ํา   (ระบุด้วยว่าจากแหล่งใด เช่น ประปา บาดาล บ่อเก็บน้ํา ลําธาร    

แม่น้ํา  ทะเล ฯลฯ)……………………………………………………………………………………………………. 

 (    )   บ่อฆ่าเชื้อในน้ําท้ิง 

  (   )    อยู่ภายในสถานกักกัน  (   )    อยู่ภายนอกสถานกักกัน 

 (    )   ระบบระบายน้ําภายในห้องกักกันสัตว์น้ําท่ีไหลลงสู่บ่อฆ่าเชื้อในน้ําท้ิง 

9. มาตรการในการควบคุมป้องกันโรคระบาดของสถานกักกันสัตว์น้ํา 

 (    )   มีมาตรการห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าสถานกักกันสัตว์น้ําอย่างเข้มงวด 

 (    )   มีการนําสัตว์น้ําเข้ากักในระบบเข้าหมด-ออกหมด (All In-All Out) ทุกครั้ง 

 (    )   มีการพักบ่อกักกันก่อนนําสัตว์น้ําชุดใหม่เข้ากัก……………….………..วัน 

 (    )   กรณีพบว่าสัตว์น้ําท่ีกักมีอาการป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ท่านจะพิจารณาดําเนินการอย่างใด 

  ระบุ……(   )   แจ้งกรมประมง 

(   )   เก็บตัวอย่างส่งกรมประมง 

(   )   ....................................................................................................................................................... 



-3- 
 

 

 

10. ระบุการใช้ยาและสารเคมีท่ีคาดว่าจะใช้ในระหว่างการกักกัน…………………………………………………………………………………..…… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

         ลงชื่อ………………………………………..……. 

                        (…..……...…………………………....…………) 

          ผู้ขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา 

 

 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอ 

เรียน   เลขานุการคณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ํา 

ได้รับคําขอฉบับนี้ เมื่อวันที่………………….…เดือน...................................................พ.ศ.................................. 

และได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารแล้วมีความครบถ้วนถูกต้อง  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ําต่อไป  

  

ลงชื่อ………………………………..…..………… 

 (……………………...………………..………….) 

        ตําแหน่ง…………………………………………… 

                                                                                                            เจ้าหน้าท่ีรับคําขอ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

แบบ ต.ร.น. 2 
แบบประเมินสถานกักกนัสัตวน์้ํา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานกักกันสัตว์นํ้า…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถานที่ตั้ง  เลขที่………..…………หมู่ที่……..………... ตรอก/ซอย……….……………….……………ถนน……………………...………………………. 
ตําบล/แขวง…………………….…….……...อําเภอ/เขต……………..……………….….…........จังหวัด…............................................................ 
รหัสไปรษณีย์…………..…………โทรศัพท์……………….………......โทรสาร………..………..…...……e-mail………………………………………..... 
เริ่มดําเนินการปี พ.ศ. …………..............…   
พื้นที่สถานกักกันในปัจจุบันทั้งส้ิน……............…………...….ตารางเมตร 
ชนิดสัตว์นํ้าที่กักกัน………………………………….................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์การกักกันสัตวน์้ํา          (   ) เพื่อการนําเข้าราชอาณาจักร  
(   ) เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร 
(   ) เพื่อการนําผ่านราชอาณาจักร 

บ่อกักกันสัตว์น้ํา 
ชนิดบ่อ ขนาด คิดเป็นพื้นที่ (ตร.ม.) คิดเป็นปริมาตร (ตัน) จํานวน (บ่อ) 

     
     
     
     
     
     
 
บ่อฆ่าเชื้อในน้ําทิ้ง 
 บ่อฆ่าเชื้อในนํ้าทิ้งมีปริมาตร................................................………….ตัน 
 วิธีการฆ่าเชื้อนํ้าก่อนทิ้งหรือนํากลับมาใช้ใหม่………………………………………………………………………………………………………….. 
 ..........................................................................................................................................................……….............................. 
บ่อพักน้ํา 
  แหล่งนํ้าที่ใช้ในระบบกักกันมาจาก 
  (   )  นํ้าประปา 
  (   )  นํ้าบาดาล 
  (   )  แหล่งนํ้าอ่ืนๆ ระบุ……………………………………………………………………………………………............................................ 
  มีการฆ่าเชื้อในนํ้าโดย………………………………………………………………….....………………………………………………..…………….. 
  .....................................................................................................................................................……………………….………. 
 บ่อพักนํ้าที่ใช้สําหรับสถานกักกันสัตว์นํ้าสามารถเก็บนํ้าได้.......................ตัน (อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรบ่อกักกัน) 
 ระยะเวลาในการเตรียมนํ้าจนสะอาดพร้อมใช้............………………….............วัน 
 อัตราการเปลี่ยนถ่ายนํ้า.................................................................................ตัน/วัน 
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รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….. 
วันที่ตรวจประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………............................................. 

ส่วนที่ 2 รายการที่ตรวจประเมิน 
 

หัวข้อพิจารณา ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ ์
1. ความเป็นสัดส่วนของสถานกักกันสัตว์นํ้า   
2. ผนังก้ันรอบสถานกักกันสัตว์นํ้า   
3. ระบบป้องกันเชื้อโรคที่อาจติดมากับบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกสถานกักกันสัตว์นํ้า   
          3.1 สถานกักกันสัตว์นํ้ามีทางเข้า-ออกทางเดียว                                               
          3.2 การฆ่าเชื้อก่อนเข้า-ออกจากสถานกักกันสัตว์นํ้า   
          3.3 รองเท้าที่ใช้ในเขตกักกันสัตว์นํ้า   
4. ระบบฆ่าเชื้อในนํ้าทิ้ง   

4.1 ความเป็นสัดส่วนของระบบฆ่าเชื้อในนํ้าทิ้ง   
4.2 สัดส่วนของบ่อฆ่าเชื้อในนํ้าทิ้งกับบ่อกักกันสัตว์นํ้า   
4.3 สภาพของบ่อฆ่าเชื้อและการฆ่าเชื้อในนํ้าทิ้ง    

5. สุขลักษณะของสถานกักกันสัตว์นํ้า   
5.1  ระบบป้องกันการหลุดรอดของสัตว์นํ้า   
5.2  สัดส่วนของจํานวนและขนาดบ่อกักกันกับจํานวนและขนาดของ 

                 สัตว์นํ้าที่จะกักกัน 
  

5.3 การทําหมายเลขประจําบ่อ   
5.4  ความสะอาดเป็นระเบียบของสถานกักกันสัตว์นํ้า   
5.5 ความสะอาดของอุปกรณ์   
5.6 การกําจัดขยะที่มีในสถานกักกันสัตว์นํ้า   

6. ระบบนํ้าใช้และระบบให้อากาศ   
6.1 สัดส่วนของบ่อพักนํ้ากับปริมาณการใช้นํ้าทั้งระบบ   
6.2 การเตรียมนํ้า กรณีใช้นํ้าจากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากนํ้าประปาหรือนํ้าบาดาล   
6.3 ระบบให้อากาศที่ใช้ในสถานกักกันสัตว์นํ้า   

7. เอกสารบันทึกการปฏิบัติงานและการเข้า-ออกสถานกักกันสัตว์นํ้า   
          7.1 คู่มือปฏิบัติงานประจําสถานกักกันสัตว์นํ้า   

7.2 การบันทึกข้อมูลการใช้ระบบฆ่าเชื้อในนํ้าทิ้ง     
7.3 การบันทึกข้อมูลการเตรียมนํ้า กรณีใช้นํ้าจากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจาก     
      นํ้าประปาหรือนํ้าบาดาล 

  

7.4 การบันทึกข้อมูลการใช้ระบบฆ่าเชื้อในอ่างนํ้ายาสําหรับบุคคลเดินผ่านก่อน    
                  เข้า – ออกสถานกักกันสัตว์นํ้า 

  

7.5 การควบคุมการเข้า-ออก สถานกักกันของบุคคลภายนอก   
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หัวข้อพิจารณา ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ ์
8. สถานที่เก็บอาหารสัตว์นํ้า ยา และสารเคมี   

8.1 สถานที่เก็บรักษายาและสารเคมี   
8.2 สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์นํ้า   

9. บุคลากรสําหรับดูแลสัตว์นํ้าระหว่างกักกัน   
10. อุปกรณ์หรือสถานที่สําหรับเก็บซากสัตว์นํ้าที่ตายระหว่างกักกัน   
11. เอกสารบันทึกประวัติสัตว์นํ้าระหว่างการกักกันและหลังการกักกัน   

11.1 การบันทึกข้อมูลสุขภาพของสัตว์นํ้าที่กักกัน   
11.2 การบันทึกการกักกันและการเคลื่อนย้ายสัตว์นํ้าระหว่างกักกัน   
11.3 การบันทึกการเคลื่อนย้ายสัตว์นํ้าหลังการกักกัน   
11.4 การจัดเก็บเอกสาร   

 
บันทึกความเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ลงชื่อ………………………………………………….. 
 (……………………...……………….……………….) 

        ตําแหน่ง……………………………………………… 
                                                                                               ผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์นํ้า 



 
 แบบ  ต.ร.น. 3 

แบบรายงานผลการตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ํา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานกักกันสัตว์นํ้า…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถานที่ตั้ง  เลขที่……….…………หมู่ที่………….……... ตรอก/ซอย………..……………………………ถนน………….……………………………..…… 
ตําบล/แขวง……………………………….………..อําเภอ/เขต…………………………………........จังหวัด…......................................................... 
รหัสไปรษณีย์………….………โทรศัพท์…………….…………......โทรสาร……………….……….……e-mail…………..……..……………………....... 
เริ่มดําเนินการปี พ.ศ. …………...............…   
พื้นที่สถานกักกันในปัจจุบันทั้งส้ิน…….......……………...….ตารางเมตร 
ชนิดสัตว์นํ้าที่กัก……………………………………....................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์การกักกันสัตวน์้ํา          (   ) เพื่อการนําเข้าราชอาณาจักร  

(   ) เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร 
(   ) เพื่อการนําผ่านราชอาณาจักร 

บ่อกักกันสัตว์น้ํา 
ชนิดบ่อ ขนาด คิดเป็นพื้นที่ (ตรม.) คิดเป็นปริมาตร (ตัน) จํานวน (บ่อ) 

     
     
     
     
     
     

บ่อฆ่าเชื้อในน้ําทิ้ง 
 บ่อฆ่าเชื้อในนํ้าทิ้งมีปริมาตร................................................………….ตัน 
 วิธีการฆ่าเชื้อในนํ้าทิ้ง…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 ..........................................................................................................................................................……….............................. 

บ่อพักน้ํา  
 บ่อพักนํ้าที่ใช้สําหรับสถานกักกันสัตว์นํ้าสามารถเก็บนํ้าได้...........................ตัน 
 ระยะเวลาในการเตรียมนํ้าจนสะอาดพร้อมใช้............……………...................วัน 
 อัตราการเปลี่ยนถ่ายนํ้า.................................................................................ตัน/วัน 
 แหล่งนํ้าที่ใช้ในระบบกักกันมาจาก………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 กรณีใช้นํ้าจากแหล่งอ่ืน นอกเหนือจากนํ้าประปาและนํ้าบาดาล  
 มีการฆ่าเชื้อในนํ้าโดย……………………………………………………………………………………………………….....……………………………….. 
 .....................................................................................................................................................................………………………. 

รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………. 
       ...………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
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วันที่ตรวจประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
ส่วนที่ 2 รายการที่ตรวจประเมิน 

หัวข้อพิจารณา จํานวนผู้ให้คะแนน 
ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ ์

1. ความเป็นสัดส่วนของสถานกักกันสัตว์นํ้า   
2. ผนังก้ันรอบสถานกักกันสัตว์นํ้า   
3. ระบบป้องกันเชื้อโรคที่อาจติดมากับบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกสถานกักกันสัตว์นํ้า   
          3.1 สถานกักกันสัตว์นํ้ามีทางเข้า-ออกทางเดียว                                               
          3.2 การฆ่าเชื้อก่อนเข้า-ออกจากสถานกักกันสัตว์นํ้า   
          3.3 รองเท้าที่ใช้ในเขตกักกันสัตว์นํ้า   
4. ระบบฆ่าเชื้อในนํ้าทิ้ง   

4.1 ความเป็นสัดส่วนของระบบฆ่าเชื้อในนํ้าทิ้ง   
4.2 สัดส่วนของบ่อฆ่าเชื้อในนํ้าทิ้งกับบ่อกักกันสัตว์นํ้า   
4.3 สภาพของบ่อฆ่าเชื้อและการฆ่าเชื้อในนํ้าทิ้ง    

5. สุขลักษณะของสถานกักกันสัตว์นํ้า   
5.1  ระบบป้องกันการหลุดรอดของสัตว์นํ้า   
5.2  สัดส่วนของจํานวนและขนาดบ่อกักกันกับจํานวนและขนาดของ 

                 สัตว์นํ้าที่จะกักกัน 
  

5.3 การทําหมายเลขประจําบ่อ   
5.4  ความสะอาดเป็นระเบียบของสถานกักกันสัตว์นํ้า   
5.5 ความสะอาดของอุปกรณ์   
5.6 การกําจัดขยะที่มีในสถานกักกันสัตว์นํ้า   

6. ระบบนํ้าใช้และระบบให้อากาศ   
6.1 สัดส่วนของบ่อพักนํ้ากับปริมาณการใช้นํ้าทั้งระบบ   
6.2 การเตรียมนํ้า กรณีใช้นํ้าจากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากนํ้าประปาหรือนํ้าบาดาล   
6.3 ระบบให้อากาศที่ใช้ในสถานกักกันสัตว์นํ้า   

7. เอกสารบันทึกการปฏิบัติงานและการเข้า-ออกสถานกักกันสัตว์นํ้า   
          7.1 คู่มือปฏิบัติงานประจําสถานกักกันสัตว์นํ้า   

7.2 การบันทึกข้อมูลการใช้ระบบฆ่าเชื้อในนํ้าทิ้ง     
7.3 การบันทึกข้อมูลการเตรียมนํ้า กรณีใช้นํ้าจากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจาก     
      นํ้าประปาหรือนํ้าบาดาล 

  

7.4 การบันทึกข้อมูลการใช้ระบบฆ่าเชื้อในอ่างนํ้ายาสําหรับบุคคลเดินผ่านก่อน    
                เข้า – ออกสถานกักกันสัตว์นํ้า 

  

7.5 การควบคุมการเข้า-ออก สถานกักกันของบุคคลภายนอก   
8. สถานที่เก็บอาหารสัตว์นํ้า ยา และสารเคมี   

8.1 สถานที่เก็บรักษายาและสารเคมี   
8.2 สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์นํ้า   
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หัวข้อพิจารณา จํานวนผู้ให้คะแนน 
ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ ์

9. บุคลากรสําหรับดูแลสัตว์นํ้าระหว่างกักกัน   
10. อุปกรณ์หรือสถานที่สําหรับเก็บซากสัตว์นํ้าที่ตายระหว่างกักกัน   
11. เอกสารบันทึกประวัติสัตว์นํ้าระหว่างการกักกันและหลังการกักกัน   

11.1 การบันทึกข้อมูลสุขภาพของสัตว์นํ้าที่กักกัน   
11.2 การบันทึกการกักกันและการเคลื่อนย้ายสัตว์นํ้าระหว่างกักกัน   
11.3 การบันทึกการเคลื่อนย้ายสัตว์นํ้าหลังการกักกัน   
11.4 การจัดเก็บเอกสาร   

บันทึก/หมายเหตุ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลงชื่อ……………………………………………..………                        
(……………………...…………………………………….) 

                  ตําแหน่ง…………………………………………..……….. 
                                                                                              ประธานคณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์นํ้า 

สําหรับคณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําและสถานที่พักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า นําออก หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักร   

ผลการพิจารณาการตรวจรับรอง (   )   ผ่านการตรวจรับรอง 
    (   )   ไม่ผ่านการตรวจรับรอง 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง ............................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ลงชื่อ……………….………………………….………… 
           (……………………...…………………….…………….) 
          ตําแหน่ง………………………………………………… 

 คณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์นํ้าและสถานที่      
  พักซากสัตว์นํ้าเพื่อการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร 

    วันที่.............................................................................. 



 
 แบบ ต.ร.น. 4 

แบบสรุปผลการพิจารณาการตรวจรับรองสถานกักกันสัตวน์้ํา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานกักกันสัตว์นํ้า…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถานที่ตั้ง  เลขที่……….…..………หมู่ที่………………... ตรอก/ซอย…………………………………ถนน…………………….……………………………. 
ตําบล/แขวง……………………………..……….อําเภอ/เขต……………………………………..จังหวัด…............................................................... 
รหัสไปรษณีย์………………..………โทรศัพท์……………………….…......โทรสาร…………….……….……e-mail…………………………………….…. 
ชนิดสัตว์นํ้าที่กัก……………………………………....................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์การกักกันสัตว์นํ้า    (   )   เพื่อการนําเข้าราชอาณาจักร  

(   )   เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร 
(   )   เพื่อการนําผ่านราชอาณาจักร 

วันที่ตรวจประเมิน………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
วันที่คณะทํางานฯ พิจารณาผลการตรวจรับรอง………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 2 ผลการพิจารณา 
คณะทํางานพิจารณาให้การตรวจ

รับรอง 
ผลการพิจารณาการ

ตรวจรับรอง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1…………………………………………………. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
2…………………………………………………. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
3…………………………………………………. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
4…………………………………………………. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
5…………………………………………………. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
6…………………………………………………. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
7…………………………………………………. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
8…………………………………………………. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
9…………………………………………………. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
10……………………………………………….. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
11……………………………………………….. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
12……………………………………………….. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
13……………………………………………….. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
14……………………………………………….. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
15……………………………………………….. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
16……………………………………………….. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
17……………………………………………….. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
18……………………………………………….. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
19……………………………………………….. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
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สรุปผลการพิจารณาการตรวจรับรอง  (   )   ผ่านการตรวจรับรอง 
    (   )   ไม่ผ่านการตรวจรับรอง 
 
 

        ลงชื่อ………………………………………………………… 
         (…………...………………...………………………………..) 

    ประธานคณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์นํ้า     
  และสถานที่พักซากสัตว์นํ้าเพื่อการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร 

   วันที่................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
แบบ ต.ร.น. 5/1 

หนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา 

 ท่ี…………………………………….………………………. 

 วันที่………………………………………..................... 

เรียน ………………………………………………… 

  ตามท่ี คณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําและสถานที่พักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า นําออก 

หรือนําผ่านราชอาณาจักร ได้ดําเนินการพิจารณาผลการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําประเภท…………………..……………………

เพื่อการ…….……………………………………….……..ชื่อสถานกักกันสัตว์น้ํา…………………………………………………………………………….. 

ต้ังอยู่เลขที่…..………….....หมู่ท่ี…..……………ตรอก/ซอย.........................................................ถนน..................................................

ตําบล/แขวง…………………………..…………อําเภอ/เขต……………………………….….....……จังหวัด……………………………..…………………. 

รหัสไปรษณีย์...............................................เมื่อวันที่.….………………..เดือน..……………………………..….…..พ.ศ. ……….…….……..นั้น 

  ผลการพิจารณาการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําดังกล่าว  สรุปว่า 

  (    )   ผ่านการตรวจรับรอง     มีอายุการรับรอง 1 ปี 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

            ลงชื่อ…………………………………………………… 

            (…………...………………...……………………….) 

          ประธานคณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา     

           และสถานที่พักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจกัร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
แบบ ต.ร.น. 5/2 

หนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา 

 ท่ี…………………………………….………………………. 

 วันที่………………………………………..................... 

เรียน ………………………………………………… 

  ตามท่ี คณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําและสถานที่พักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า นําออก 

หรือนําผ่านราชอาณาจักร ได้ดําเนินการพิจารณาผลการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําประเภท….………………………………….

เพื่อการ…….……………………………………….……..ชื่อสถานกักกันสัตว์น้ํา…………………………………………………………………………….. 

ต้ังอยู่เลขที่…..………….....หมู่ท่ี…..……………ตรอก/ซอย.........................................................ถนน..................................................

ตําบล/แขวง…………………………..…………อําเภอ/เขต……………………………….….....……จังหวัด……………………………..…………………. 

รหัสไปรษณีย์...............................................เมื่อวันที่.….………………..เดือน..……………………………..….…..พ.ศ. ……….…….……..นั้น 

  ผลการพิจารณาการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําดังกล่าว  สรุปว่า 

  (    )  ไม่ผ่านการตรวจรับรอง 

  คณะทํางานขอแจ้งข้อบกพร่องของสถานกักกันสัตว์น้ํา ดังนี้ 

  1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ท้ังนี้ หากผู้ประกอบการประสงค์จะขอรับการตรวจรับรองใหม่ให้ดําเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องตามผลการ

พิจารณาของคณะทํางานให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงแจ้งให้คณะผู้ตรวจประเมินทราบและตรวจสอบผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

            ลงชื่อ…………………………………………………… 

            (…………...………………...……………………….) 

          ประธานคณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา     

           และสถานที่พักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจกัร 

 
 



 
 

 

  

 
 

เลขที่....................... 
 
 
 
 
 

กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 

หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

สถานกักกันสัตว์น้ํา 
 

(..ชื่อสถานกกักันสัตว์น้ํา...) 
 

(..ที่อยู่สถานกักกันสัตว์น้าํ...) 
 

ได้ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมประมงกําหนด 
 
 
 
 

................................................................ 
(.........................................................) 
อธิบดีกรมประมง หรือผู้รับมอบหมาย 

 
ให้ไว้ ณ วันที ่................ เดือน ............................ พ.ศ. ..................   
หมดอายุวันที่ ................ เดือน ............................ พ.ศ. .................. 
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แบบ ต.ร.ซ.น. 1 

แบบคําขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ํา 

 เขียนที่……………………………………...................... 

 วันที่…..……เดือน……………….….…พ.ศ…….…....... 

  ด้วยข้าพเจ้า ………...................................................................................................ท่ีอยู่เลขที่………………..……………... 

หมู่ท่ี……………….ตรอก/ซอย…………….…………….……..ถนน………………………………..…….ตําบล/แขวง…………………….......................

อําเภอ/เขต…………………………..…….……………..จงัหวัด………..………………….……………รหัสไปรษณีย์………………….………………………

โทรศัพท์……………………..…………....…..…โทรสาร………………………....……..…………e-mail………………..…………………….………………… 

มีความประสงค์ขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ําประเภท ……..…………..………………….…..เพื่อการพักซากสัตว์น้ําสําหรับการ  

…………………………………………….……………………..……... จึงขอให้คณะผู้ตรวจประเมินที่พักซากสัตว์น้ําเข้าดําเนินการตรวจประเมิน

ท่ีพักซากสัตว์น้ําของข้าพเจ้า รายละเอียดตามที่ระบุตอนท้ายเอกสารนี้ 

  พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบคําขอ  ดังนี้  

  (   ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

  (   ) สําเนาทะเบียนบ้าน 

  (   )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  (   ) หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอํานาจ  

   (กรณีได้รับมอบอาํนาจให้ดําเนินการ) 

  (   ) แผนที่เส้นทางไปที่พักซากสัตว์น้ําโดยสังเขป 

  (   ) แผนผังโครงสร้างอาคารเก็บซากสัตว์น้ํา 

   (   ) สําเนาหนังสือรบัรองที่พักซากสัตว์น้ําฉบบัเดิมท่ีจะหมดอายุการรับรอง (กรณีขอต่ออายุการรบัรอง) 

ข้อมูลของที่พักซากสัตว์น้ําท่ีขอตรวจรับรอง  (กรอกข้อความให้ครบถ้วนและถูกต้อง) 

1. ประเภทการรับรอง  (    )   ขอรับรองใหม่ (    )   ขอต่ออายุการรับรอง 

2. ชื่อเจ้าของที่พักซากสัตว์น้ํา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/ห้างร้าน)………………………………………………………………….……………. 

 ท่ีอยู่เลขที่..……………หมู่ท่ี…..…….ตรอก/ซอย……….……….………..ถนน………....……………….ตําบล/แขวง………………….……...... 

 อําเภอ/เขต………………………………….………..จังหวัด………….....……………..…………………รหัสไปรษณีย์……………..………………… 

 โทรศัพท์………………………………..…..…โทรสาร………………………..……………e-mail………………..……………………….………………. 

3. ชื่อที่พักซากสัตว์น้ํา………………………………………….…………………….………………………….…ต้ังอยู่เลขที่…………...…………………… 

 หมู่ท่ี….……….ตรอก/ซอย……………………………..….ถนน……………….………..………….ตําบล/แขวง……………..……..…………......... 

 อําเภอ/เขต………………………………….…….……จังหวัด………….....……………..……………รหัสไปรษณีย์……………..…….……………… 

 โทรศัพท์………………………………..…..…โทรสาร………………………..……………e-mail………………..……………………….………………. 
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4.     แหล่งที่มาของซากสัตว์น้ําท่ีจะนําเข้าพัก 

(    )   นําเข้าจากต่างประเทศ  

(    )   ตลาดกลางค้าสัตว์น้ําภายในประเทศ  

(    )   ฟาร์มหรือแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ําภายในประเทศ 

(    )   อื่น ๆ ระบุ

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

5.     ชนิดสัตว์น้ําท่ีจะนําเข้าพัก 

 1. ………………………………………………………..…..ชื่อวิทยาศาสตร์……………………………………………………………………………… 

 2. ………………………………………………………..…..ชื่อวิทยาศาสตร์……….………………………………..…………………………………… 

 3. ……………………………………………..……………..ชื่อวิทยาศาสตร์……….…………………………………………..………………………… 

6. พื้นที่ของที่พักซากสัตว์น้ํา……………….………………………................ตารางเมตร 

7. มีห้องเก็บซากจํานวน....................................................................ห้อง 

   -   พื้นที่ห้องที่ 1 ขนาด.....................................................ตารางเมตร 

   -   พื้นที่ห้องที่ 2 ขนาด.....................................................ตารางเมตร 

   -   พื้นที่ห้องที่ 3 ขนาด.....................................................ตารางเมตร 

   -   พื้นที่ห้องที่ 4 ขนาด.....................................................ตารางเมตร 

   -   พื้นที่ห้องที่ 5 ขนาด.....................................................ตารางเมตร 

   -   พื้นที่ห้องที่ 6 ขนาด.....................................................ตารางเมตร 

8. บุคลากรผู้ควบคมุและปฏิบัติงาน 

(    ) ผู้ดูแลท่ีพักซากสัตว์น้ํา  

(    ) มีคนงาน จํานวน...............คน  พักในบริเวณที่พักซากสัตว์น้ํา..............คน  พักนอกที่พักซากสัตว์น้ํา................คน 

9.    อุปกรณ์ท่ีมีภายในที่พักซากสัตว์น้ํา ให้ทําเคร่ืองหมาย ( ) หน้าหัวข้อที่มีอยู่จริงเท่านั้น 

    (     ) มีรั้วซ่ึงแข็งแรงล้อมรอบอาคารที่พักซากสัตว์น้ํา ป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข ไม่ให้ผ่านเข้า-ออก ได้ 

     (     ) จุดเปลี่ยนชุดปฏิบัติงานและล้างมือสําหรับบุคคลท่ีจะต้องเข้าปฏิบัติงานในห้องพักซากสัตว์น้ํา 

     (     ) มีผนัง พื้น เพดานหลังคา ห้องเก็บซากสัตว์น้ําท่ีมีความแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น นก หนู ไม่ให้เข้า-ออกได้ 

     (     ) อาคารสํานักงาน 

       (     ) บ้านพักคนงาน 

       (     ) แหล่งน้ําใช้ในที่พักซากสัตว์น้ํา ระบุแหล่งที่มา..................................................................................................... 

       (     ) สถานที่บําบัด / กักเก็บน้ําเสีย 

10.    มีระบบการบันทึกอุณหภูมิภายในห้องเย็นเกบ็ซากสัตว์น้าํอย่างต่อเนื่องและสามารถให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบได้ (   ) มี (   ) ไม่มี 

11.    แผนการทําความสะอาดภายในที่พักซากสัตว์น้ํา และห้องพักซากสัตว์น้ํา (   ) มี  (   ) ไม่มี 

         ระบุความถี่ในการทําความสะอาดและวิธีการทําความสะอาดห้องพักซากสัตว์น้ําอย่างละเอียด  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12.   มาตรการในการควบคุมบุคคล เข้า-ออก ของที่พักซากสัตว์น้ํา 

       (   ) มีมาตรการห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าท่ีพักซากสัตว์น้ําอย่างเข้มงวด 

       (   ) มีการจดบันทึกยานพาหนะ / บุคคล ก่อนอนุญาตให้เข้า-ออก ท่ีพักซากสัตว์น้ําทุกครั้ง 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

    ลงชื่อ……………..……..………………..….……….. 

                   (…..………....……………………..……….…………) 

        ผู้ขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ํา 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอ 

เรียน   เลขานุการคณะผู้ตรวจประเมินที่พักซากสัตว์น้ํา 

ได้รับคําขอฉบับนี้ เมื่อวันที่…………………………เดือน..................................................พ.ศ. ................................ 

และได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารแล้วมีความครบถ้วนถูกต้อง  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตรวจประเมินที่พักซากสัตว์น้ําต่อไป  

 

    ลงชื่อ……………..……..………………..….……….. 

                   (…..………....……………………..……….…………) 

           ตําแหน่ง………………………………………………… 

                                                                                                 เจ้าหน้าท่ีรับคําขอ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบ ต.ร.ซ.น. 2 

แบบประเมินสถานที่พักซากสัตว์น้ํา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานที่พักซากสัตว์นํ้า………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานที่ตั้ง  เลขที่………..…………หมู่ที่……..………... ตรอก/ซอย……….……………….……………ถนน……………………...………………………. 
ตําบล/แขวง…………………….…….……...อําเภอ/เขต……………..……………….….…........จังหวัด…............................................................ 
รหัสไปรษณีย์…………..…………โทรศัพท์……………….………......โทรสาร………..………..…...……e-mail………………………………………..... 
ชนิดสัตว์นํ้าที่นําเข้าพัก……………………………..................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์การพักซากสัตว์นํ้า    (   )   เพื่อการนําเข้าราชอาณาจักร  

(   )   เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร 
(   )   เพื่อการนําผ่านราชอาณาจักร 

วันที่ตรวจประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………............................................. 

ส่วนที่ 2 รายการที่ตรวจประเมิน 
 

หัวข้อพิจารณา ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
1. โครงสร้าง   
1.1 มีโครงสร้างและการออกแบบพื้น ผนัง และเพดานที่เหมาะสม ทําความสะอาดได้ง่าย 
ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี และสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ 

  

1.2  ห้องเก็บเส้ือผ้าและของใช้ส่วนตัวของพนักงานแยกเป็นสัดส่วน สะอาด และมีการ
ระบายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น 

  

1.3 บริเวณรอบตัวอาคารสะอาด ไม่มีกองขยะหรือเศษสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ถ้ามีสนาม
หญ้า ต้องตัดหญ้าให้ส้ันอยู่เสมอ ไม่ทําให้เป็นแหล่งที่อยู่และเพาะพันธ์ุของหนู แมลง หรือ
สัตว์อ่ืนๆ 

  

1.4 อาคารอยู่ในสภาพดี ไม่มีช่องเปิดที่จะเป็นทางเข้าของสัตว์ต่างๆ   
2. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ   
2.1 วัสดุ อุปกรณ์ที่สัมผัสกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ต้องทําด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก    
ทําความสะอาดง่ายไม่ดูดซับนํ้า ไม่เป็นสนิม เครื่องมือทุกชนิดออกแบบเหมาะสมกับการใช้งาน 
และสะดวกในการรักษาความสะอาดรวมทั้งมีการป้องกันที่เหมาะสมไม่ให้เกิดการปลอมปน
ของนํ้ามันหล่อล่ืน หรือนํ้ามันเครื่องไปยังวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ 

  

2.2 ล้างทําความสะอาดและฆ่าเชื้อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ ตามแผนการทําความสะอาด
และฆ่าเชื้ออย่างสมํ่าเสมอ  

  

2.3 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างทําความสะอาดแล้ว มีที่จัดเก็บที่เหมาะสม ไม่เกิดการ
ปนเปื้อน 

  

3.  บุคลากร   
3.1 พนักงานที่มีโอกาสสัมผัสกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์โดยตรง ต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ  
หรือแผลอ่ืนๆ ที่ทําให้เกิดการปนเปื้อนไปยังผลิตภัณฑ์ นอกจากจะมีการป้องกันที่เหมาะสม 
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หัวข้อพิจารณา ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ ์
3.2 พนักงานที่มีโอกาสสัมผัสกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์โดยตรง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ทั้งโรคติดต่อร้ายแรงและโรคทางเดินอาหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมเก็บบันทึกผลการ
ตรวจ 

  

3.3 ปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ   
3.4 พนักงานที่สัมผัสกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์โดยตรงต้องล้างมือให้สะอาดก่อนปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง รวมทั้งในระหว่างปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังใช้ห้องสุขา 

  

3.5 เส้ือผ้าเครื่องแต่งกายและรองเท้าที่ใส่ทํางานต้องสะอาด และเปล่ียนในบริเวณที่จัดให้   
3.6 ห้ามรับประทานอาหารและสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน ไม่ไอ/จามใส่วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ 
และถ่มนํ้าลายในบริเวณปฏิบัติงาน 

  

4. ข้ันตอนการล้างทําความสะอาด   
4.1 หากมีการล้างทําความสะอาดผลิตภัณฑ์ก่อนการแช่แข็ง ต้องแยกบริเวณล้างทําความ
สะอาดอย่างเป็นสัดส่วน สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในระหว่างการล้าง และ    
อยู่ในสภาพสะอาด 

  

4.2 วิธีการล้างทําความสะอาดต้องไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ไปยังวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ ต้องเปลี่ยนถ่ายนํ้าที่ใช้ในการล้างทําความสะอาดตามระยะเวลาและความถี่
ที่เหมาะสม 

  

5. ข้ันตอนการแช่เยือกแข็งและบรรจ ุ   
5.1 ในกรณีที่มีขั้นตอนการแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิการแช่เยือกแข็งต้องไม่สูงกว่า -30 oC และ
บันทึกอุณหภูมิทุกครั้งที่มีการใช้งาน เครื่องแช่เยือกแข็งต้องมีประสิทธิภาพ 

  

5.2 การแช่เยือกแข็งและบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อน   
6. กระบวนการเก็บรักษาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น   
6.1 มีการแยกรุ่นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน พร้อมบันทึกรายละเอียดแหล่งที่มา
และเก็บไว้เพื่อตรวจสอบ 

  

6.2 การจัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ในห้องต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน มีอุปกรณ์รองพื้น 
และแยกแต่ละชนิดไม่ปะปนกัน การจัดวางต้องเป็นระเบียบไม่ทําให้ผลิตภัณฑ์เสียสภาพ   
มีช่องว่างระหว่างแถวและห่างจากผนังอย่างเหมาะสม เพื่อให้ความเย็นไหลเวียนได้ทั่วถึง 

  

6.3 ดูแลรักษาความสะอาดของห้องเก็บ ตลอดจนทางเดินอย่างสมํ่าเสมอ   
6.4 ระบบการทําความเย็นของห้องเย็นมีกําลังเพียงพอ ที่จะรักษาอุณหภูมิในห้องเย็นได้
ตามที่กําหนดโดยไม่ให้สูงกว่า -18 oC ตลอดจนควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิให้   
ไม่เกิน 4 oC ขณะขนถ่ายผลิตภัณฑ์ออกจากห้อง 

  

6.5 มีอุปกรณ์วัด (probe) และแสดงอุณหภูมิของห้องเย็นที่ถูกต้องแม่นยํา ติดตั้งใน
ตําแหน่งที่เหมาะสม และอ่าน ได้สะดวก ชัดเจน มีเครื่องบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ และ      
มีพนักงานทวนสอบอุณหภูมิตามความถี่ที่เหมาะสม 

  

7. ส่ิงจําเป็นสําหรับสุขลักษณะ   
7.1  นํ้าที่ใช้ในการสัมผัสวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ต้องสะอาดมีคุณภาพเทียบเท่านํ้าบริโภค 
กรณีมีนํ้าที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น นํ้าดับเพลิง ล้างพื้นลานจอดรถ ต้องมีระบบท่อแยก
อย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 
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7.2 ในกรณีที่มีขั้นตอนการทํางานที่ต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ต้องมีอ่างล้างมือชนิดไม่ใช้มือ
สัมผัส สบู่เหลว และอุปกรณ์ทําให้มือแห้ง ติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 

  

7.3 ห้องสุขาต้องสะอาดและมีจํานวนเพียงพอกับพนักงาน มีอ่างล้างมือชนิดไม่ใช้มือสัมผัส 
สบู่เหลว กระดาษชําระ และต้องมีบ่อนํ้ายาฆ่าเชื้อสําหรับล้างรองเท้าหรือเปลี่ยนรองเท้า
สําหรับเข้าห้องสุขา 

  

7.4  นํ้าที่ผ่านการใช้ในสถานที่พักซากสัตว์นํ้า ไม่ว่าจะเป็นนํ้าจากอ่างล้างมือ นํ้าจากการทํา
ความสะอาดพื้น นํ้าที่ล้างวัสดุอุปกรณ์ นํ้าที่สัมผัสกับซากสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือนํ้าจาก
กระบวนการอ่ืน ต้องระบายเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าโดยไม่ปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก
โดยตรง และฆ่าเชื้อโดยใช้สารเคมี เช่น แคลเซ่ียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 30 พีพีเอ็ม 
นานอย่างน้อย 3 ชั่วโมง หรือวิธีอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 

  

7.5 ต้องบันทึกผลการตรวจติดตามการทําความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคจาก อุปกรณ์ ภาชนะ ที่บรรจุหรือสัมผัสกับซากสัตว์นํ้า 

  

 
บันทึกความเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ลงชื่อ………………………………………………………… 
                (…..……………...…………………………………….…….) 

  ตําแหน่ง…………………………………………………………… 
                                                                                                     ผู้ตรวจประเมินสถานที่พักซากสัตว์นํ้า 



 
แบบ ต.ร.ซ.น. 3 

แบบรายงานผลการตรวจประเมินที่พักซากสัตว์น้ํา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อที่พักซากสัตว์นํ้า………………………….………………….………………………………………………………………………………………………….……… 
สถานที่ตั้ง  เลขที่……….…………หมู่ที่………….……... ตรอก/ซอย………..……………………………ถนน………….……………………………..…… 
ตําบล/แขวง……………………………….………..อําเภอ/เขต…………………………………........จังหวัด…......................................................... 
รหัสไปรษณีย์………….………โทรศัพท์…………….…………......โทรสาร……………….……….……e-mail…………..……..……………………....... 
ชนิดสัตว์นํ้าที่นําเข้าพัก……………………………..................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์การพักซากสัตว์นํ้า    (   )   เพื่อการนําเข้าราชอาณาจักร  

(   )   เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร 
(   )   เพื่อการนําผ่านราชอาณาจักร 

วันที่ตรวจประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ส่วนที่ 2 รายการที่ตรวจประเมิน 
 

หัวข้อพิจารณา จํานวนผู้ให้คะแนน 
ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ ์

1. โครงสร้าง   
1.1 โครงสร้าง พื้น ผนัง และเพดาน   
1.2  ห้องเก็บเส้ือผ้าและของใช้ส่วนตัวของพนักงาน   
1.3 ความสะอาดรอบตัวอาคาร   
1.4 สภาพของอาคาร   
2. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ   
2.1 วัสดุ อุปกรณ์ที่สัมผัสกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์   
2.2 การล้างทําความสะอาดและฆ่าเชื้อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ    
2.3 การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างทําความสะอาดแล้ว    
3.  บุคลากร   
3.1 สุขภาพของพนักงานที่มีโอกาสสัมผัสกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์   
3.2 การตรวจสุขภาพของพนักงานที่มีโอกาสสัมผัสกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์   
3.3 ปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ   
3.4 การล้างมือก่อนปฏิบัติงานของพนักงานที่สัมผัสกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์โดยตรง   
3.5 เส้ือผ้าเครื่องแต่งกายและรองเท้าที่ใส่ทํางาน   
3.6 ไม่รับประทานอาหาร สูบบุหรี่ ไอ/จาม หรือถ่มนํ้าลายในบริเวณปฏิบัติงาน   
4. ข้ันตอนการล้างทําความสะอาด   
4.1 การล้างทําความสะอาดผลิตภัณฑ์ก่อนการแช่แข็ง    
4.2 วิธีการล้างทําความสะอาดต้องไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ไปยังวัตถุดิบ   
5. ข้ันตอนการแช่เยือกแข็งและบรรจ ุ   
5.1 อุณหภูมิการแช่เยือกแข็ง   
5.2 การแช่เยือกแข็งและบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อน   
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หัวข้อพิจารณา จํานวนผู้ให้คะแนน 
ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ ์

6. กระบวนการเก็บรักษาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น   
6.1 การแยกรุ่นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์   
6.2 การจัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ในห้องต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน   
6.3 การรักษาความสะอาดของห้องเก็บ และทางเดิน   
6.4 กําลังของระบบทําความเย็นของห้องเย็น   
6.5 อุปกรณ์วัด (probe) และแสดงอุณหภูมิของห้องเย็น   
7. ส่ิงจําเป็นสําหรับสุขลักษณะ   
7.1 นํ้าที่ใช้ในการสัมผัสวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์   
7.2 ชนิดของอ่างล้างมือที่ใช้ในกรณีที่มีขั้นตอนการทํางานที่ต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์   
7.3 ห้องสุขา   
7.4 ระบบบําบัดนํ้า    
7.5 การบันทึกการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจาก อุปกรณ์ ภาชนะ 
ที่บรรจุหรือสัมผัสกับซากสัตว์นํ้า 

  

บันทึก/หมายเหตุ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

          ลงชื่อ……………………………………………………… 
           (……………………………...…………………….…….) 
          ตําแหน่ง……………..…………………………………… 

                                                                                             ประธานคณะผู้ตรวจประเมินที่พักซากสัตว์นํ้า 

สําหรับคณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําและที่พักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า นําออก หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักร  

ผลการพิจารณาการตรวจรับรอง (   )   ผ่านการตรวจรับรอง 
    (   )   ไม่ผ่านการตรวจรับรอง 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง .............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ลงชื่อ……………….………………………….………… 
           (……………………...…………………….…………….) 
          ตําแหน่ง………………………………………………… 

 คณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์นํ้าและที่พักซากสัตว์นํ้า 
       เพื่อการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร 

     วันที่.............................................................................. 



 
แบบ ต.ร.ซ.น. 4 

แบบสรุปผลการพิจารณาการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ํา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อที่พักซากสัตว์นํ้า……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
สถานที่ตั้ง  เลขที่……….…..………หมู่ที่………………... ตรอก/ซอย…………………………………ถนน…………………….……………………………. 
ตําบล/แขวง……………………………..……….อําเภอ/เขต……………………………………..จังหวัด…............................................................... 
รหัสไปรษณีย์………………..………โทรศัพท์……………………….…......โทรสาร…………….……….……e-mail…………………………………….…. 
ชนิดสัตว์นํ้าที่นําเข้าพัก……………………………..................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์การพักซากสัตว์นํ้า    (   )   เพื่อการนําเข้าราชอาณาจักร  

(   )   เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร 
(   )   เพื่อการนําผ่านราชอาณาจักร 

วันที่ตรวจประเมิน………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
วันที่คณะทํางานฯ พิจารณาผลการตรวจรับรอง………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 2  ผลการพิจารณา 
คณะทํางานพิจารณาให้การตรวจรับรอง ผลการพิจารณา

การตรวจรับรอง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
2............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
3............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
4............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
5............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
6............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
7............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
8............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
9............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
10............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
11............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
12............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
13............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
14............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
15............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
16............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
17............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
18............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
19............................................................. (   ) (   )      ……………………..…………………………………………………….. 
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สรุปผลการพิจารณาการตรวจรับรอง (   )   ผ่านการตรวจรับรอง 
    (   )   ไม่ผ่านการตรวจรับรอง 
 

 
        ลงชื่อ………………………………………………………… 
         (…………...………………...………………………………..) 

    ประธานคณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์นํ้า     
      และท่ีพักซากสัตว์นํ้าเพื่อการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร 

   วันที่................................................................................. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
แบบ ต.ร.ซ.น. 5/1 

หนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ํา 

 ท่ี…………………………………….………………………… 

 วันที่…………………………………….......................... 

เรียน ………………………………………………… 

  ตามท่ี คณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําและที่พักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า นําออก หรือ

นําผ่านราชอาณาจักร ได้ดําเนินการพิจารณาผลการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ําประเภท…………………….……………………………….

เพื่อการ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อที่พักซากสัตว์น้ํา…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

ต้ังอยู่เลขที่…..………….....หมู่ท่ี…..……………ตรอก/ซอย............................................................ถนน..................................................

ตําบล/แขวง…………………………..…………อําเภอ/เขต……………………………….….....………จังหวัด……………………………..…………………. 

รหัสไปรษณีย์....................................................เมื่อวันที่.….………………..เดือน..……………………………..……..พ.ศ. ……….…….……..นั้น 

  ผลการพิจารณาการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ําดังกล่าว  สรุปว่า 

  (    )   ผ่านการตรวจรับรอง     มีอายุการรับรอง 1 ปี 

 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

            ลงชื่อ…………………………………………………… 

            (…………...………………...……………………….) 

          ประธานคณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา     

    และที่พักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
แบบ ต.ร.ซ.น. 5/2 

หนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ํา 

 ท่ี…………………………………….………………………… 

 วันที่…………………………………….......................... 

เรียน ………………………………………………… 

 ตามท่ี คณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําและที่พักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า นําออก หรือ

นําผ่านราชอาณาจักร ได้ดําเนินการพิจารณาผลการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ําประเภท……………………..…….…………………….

เพื่อการ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

ชื่อที่พักซากสัตว์น้ํา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ต้ังอยู่เลขที่…..………….....หมู่ท่ี…..……………ตรอก/ซอย............................................................ถนน..................................................

ตําบล/แขวง…………………………..…………อําเภอ/เขต……………………………….….....………จังหวัด……………………………..…………………. 

รหัสไปรษณีย์....................................................เมื่อวันที่.….………………..เดือน..……………………………..……..พ.ศ. ……….…….……..นั้น 

  ผลการพิจารณาการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ําดังกล่าว  สรุปว่า 

  (    )  ไม่ผ่านการตรวจรับรอง 

  คณะทํางานขอแจ้งข้อบกพร่องของที่พักซากสัตว์น้ํา ดังนี้ 

  1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ท้ังนี้ หากผู้ประกอบการประสงค์จะขอรับการตรวจรับรองใหม่ให้ดําเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องตามผลการ

พิจารณาของคณะทํางานให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงแจ้งให้คณะผูต้รวจประเมินทราบและตรวจสอบผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

            ลงชื่อ…………………………………………………… 

             (…………...………………...……………………….) 

          ประธานคณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา     

   และท่ีพักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร 

 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลขที่....................... 
 
 
 
 
 

กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 

หนังสือรับรองสถานที่พักซากสัตว์น้ําฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

ที่พักซากสัตว์น้ํา 
 

(..ชื่อที่พักซากสัตว์น้ํา...) 
 

(..ที่อยู่ที่พักซากสัตว์น้ํา...) 
 

ได้ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมประมงกําหนด 
 
 
 
 

................................................................ 
(.........................................................) 
อธิบดีกรมประมง หรือผู้รับมอบหมาย 

 
ให้ไว้ ณ วันที ่................ เดือน ............................ พ.ศ. ..................   
หมดอายุวันที่ ................ เดือน ............................ พ.ศ. .................. 

แบบ ต.ร.ซ.น. 6 


