
ประกาศกรมประมง 
เรื่อง  มาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  กิจการแพปลา 

หรือตลาดกลางซื้อขายสัตวน์้้า  และหลักเกณฑ์ในการออกหนงัสือรบัรอง 
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  98  แห่งพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดี
กรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง  เรื่อง  มาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง  
สะพานปลา  กิจการแพปลา  หรือตลาดกลางซื้อขาย  สัตว์น้้า  และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง  
พ.ศ.  2559  ลงวันที่  26  เมษายน  พ.ศ.  2559 

ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“มาตรฐานด้านสุขอนามัย”  หมายความว่า  มาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง  

สะพานปลา  กิจการแพปลา  หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้้าที่กรมประมงก้าหนดแนบท้ายประกาศนี้   
“ท่าเทียบเรือประมง”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งจัดขึ้นส้าหรับใช้จอดหรือเทียบเรือประมง 

เพ่ือขนถ่ายสัตว์น้้า  หรือใช้ในการน้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าขึ้นจากเรือประมง  ที่ต้องมีหนังสือรับรอง
มาตรฐานสุขอนามัยด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงตามกฎกระทรวงว่าด้ วยการขอจดทะเบียน 
และการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง 

“สะพานปลา”  หมายความว่า  สะพานปลาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา 
“กิจการแพปลา”  หมายความว่า  กิจการแพปลาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา  

และให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจกรรมคัดแยก  ซื้อขายสัตว์น้้าในลักษณะขายส่งด้วยวิธีประมูล 
หรือต่อรองราคา  โดยอาจมีการด้าเนินกิจกรรมอื่น ๆ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  การเก็บรักษา  
หรือการขนส่งสัตว์น้้าด้วยก็ได้ 

“ตลาดกลางซือ้ขายสัตว์น้า้”  หมายความว่า  สถานที่ที่จัดให้มีการซื้อขายสินคา้สัตว์น้า้เปน็หลกั  
ในลักษณะขายส่งด้วยวิธีประมูลหรือต่อรองราคา 

“สถานประกอบการ”  หมายความว่า  ท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  กิจการแพปลา   
หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้้า 

“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือที่กรมประมงออกให้เพ่ือรับรองว่าสถานประกอบการนั้น
มีมาตรฐานดา้นสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  กิจการแพปลา  หรือตลาดกลางซือ้ขายสตัวน์้า้  
ตามที่กรมประมงก้าหนด 

“ผู้มีอ้านาจลงนาม”  หมายความว่า  ผู้อ้านวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง   
หรือผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงในพื้นที่รับผิดชอบ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒



“ผู้ตรวจสอบประเมิน”  หมายความว่า  นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร  นักวิชาการประมง   
เจ้าพนักงานประมง  สังกัดกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ 
สินค้าประมงสมุทรสาคร  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี  ศูนย์วิจัย 
และตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา  หรือสถาบัน  หรือบุคคลอื่นใดซึ่งอธิบดกีรมประมงมอบหมาย
ให้ท้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบประเมิน 

ข้อ 3 มาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  กิจการแพปลา   
ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้้า  ดังต่อไปนี้  ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยท้ายประกาศนี้   

  3.1 ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์  ท่าเทียบเรือประมงส้าหรับการน้าเข้าสัตว์น้้า   
ท่าเทียบเรือประมงของโรงงานแปรรูปสัตว์น้้า  ท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้านกรณีที่มีการส่งออกสัตว์น้้า  
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า  สะพานปลา  กิจการแพปลา  หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้้า  ให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย  1  แนบท้ายประกาศนี้ 

  3.2 ท่าเทียบเรือประมงที่บริการน้้า  หรือน้้าแข็ง  ให้ เป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้านสุขอนามัย  2  แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง  ให้ยื่นค้าขอตามแบบแนบท้ายประกาศนี้   
พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  4.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา   
   (1) แสดงบัตรประจ้าตัวประชาชน 
   (2) แสดงส้าเนาทะเบียนบ้าน 
  4.2 กรณีเป็นนิติบุคคล   
   (1) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งมีอายุไม่เกิน  

90  วัน  นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง   
   (2) แสดงบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ

ผู้จัดการ  ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัท  หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้แทนอื่นใดของนิ ติบุคคลนั้น  
แล้วแต่กรณี 

  4.3 กรณีมอบอ้านาจให้ผู้อื่นมายื่นค้าขอหรือดา้เนนิการแทนบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิคุคล  
ให้แนบหนังสือมอบอ้านาจมาพร้อมกับค้าขอ  และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจ   
และให้ผู้รับมอบอ้านาจแสดงบัตรประจ้าตัวประชาชน 

  4.4 แนบแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ   
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ข้อ 5 ผู้ยื่นค้าขอตามประกาศนี้ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  5.1 ต้องเป็นเจ้าของสถานประกอบการ  หรือผู้รับมอบอ้านาจ 
  5.2 ในกรณีผู้ยื่นค้าขอเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง  กรณีสถานประกอบการ 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย  สามารถยื่นค้าขอหนังสือรับรองได้อีก  เมื่อได้ปรับปรุงแก้ไข 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 6 สถานที่ในการยื่นค้าขอ   
  6.1 ในกรณีที่สถานประกอบการอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  

นครปฐม  ราชบุรี  เพชรบุรี  กาญจนบุรี  และประจวบคีรีขันธ์  ให้ยื่นค้าขอต่อเจ้าหน้าที่  ณ  ศูนย์วิจัย
และตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร  หรือส้านักงานประมงจังหวัด  หรือส้านักงานประมงอ้าเภอ  
ในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ 

  6.2 ในกรณีที่สถานประกอบการอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน  ได้แก่  จังหวัดชุมพร  
ระนอง  พังงา  กระบี่  ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี  และนครศรีธรรมราช  ให้ยื่นค้าขอต่อเจ้าหน้าที่  ศูนย์วิจัย
และตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี  หรือส้านักงานประมงจังหวัด  หรือส้านักงานประมงอ้าเภอ  
ในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ 

  6.3 ในกรณีที่สถานประกอบการอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง  ได้แก่  จังหวัดพัทลุง  
สงขลา  ตรัง  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  และนราธวิาส  ให้ยื่นค้าขอต่อเจ้าหนา้ที่  ณ  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมงสงขลา  หรือส้านักงานประมงจังหวดั  หรือส้านักงานประมงอ้าเภอ  ในพื้นที่ที่สถาน
ประกอบการนั้นตั้งอยู่ 

  6.4 ในกรณีสถานประกอบการอยู่ท้องที่กรุงเทพมหานคร  หรือจังหวัดอื่นนอกจาก
ข้อ  6.1  6.2  และ  6.3  ให้ยื่นค้าขอต่อเจ้าหน้าที่  ณ  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง   
กรมประมง   

ข้อ 7 เมื่อเจ้าหน้าที่ ได้รับค้าขอแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค้าขอ 
และเอกสารหรือหลักฐานประกอบค้าขอนั้น  และให้ด้าเนินการ  ดังนี้   

  7.1 หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้คืนค้าขอกับเอกสารหลักฐานและแจ้งให้ 
ผู้ยื่นค้าขอทราบภายใน  2  วันท้าการ  นับแต่วันรับค้าขอ  เพ่ือท้าการแก้ไขให้ถูกต้องและยื่นใหม่ต่อไป   
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

  7.2 หากเห็นว่าถูกต้องครบถว้นแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ตรวจประเมินทราบภายใน  
2  วันท้าการ  นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค้าขอถูกต้องครบถ้วน  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบประเมินด้าเนินการ
ก้าหนดวันนัดตรวจ   

ข้อ 8 ให้ผู้ตรวจสอบประเมินด้าเนินการแจ้งวันนัดตรวจสถานประกอบการให้แก่ผู้ยื่นค้าขอ
ทราบและเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยท้ายประกาศนี้  
ตามก้าหนดวันและเวลานัดหมาย 
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ข้อ 9 ให้ผู้ตรวจสอบประเมินสรุปผลการตรวจประเมินและจัดท้ารายงานผลการตรวจประเมิน  
พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้มีอ้านาจลงนามเพ่ือพิจารณาภายใน  30  วันท้าการ  นับแต่วันตรวจประเมิน 
แล้วเสร็จ 

กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ให้ผู้ตรวจสอบประเมินแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอทราบถึง
ข้อบกพร่องภายใน  5  วันท้าการ  นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  เพ่ือให้ผู้ยื่นค้าขอแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบประเมินก้าหนด  เมื่อผู้ยื่นค้าขอแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ผู้ตรวจสอบประเมินก้าหนด  ให้ส่งหลักฐานการแก้ไขให้ผู้ตรวจสอบประเมินพิจารณา  และหาก  
ผู้ตรวจสอบประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ้าเป็นต้องตรวจประเมินใหม่  ให้ผู้ตรวจสอบประเมิน 
นัดหมายผู้ยื่นค้าขอเพ่ือตรวจประเมินใหม่  หากผลการประเมินดังกล่าวยังคงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน   
ให้ผู้ตรวจสอบประเมินแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอทราบถึงข้อบกพร่องภายใน  5  วันท้าการ  นับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ  ทั้งนี้  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   

กรณีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน  ให้ผู้ตรวจสอบประเมินจัดท้าหนังสือรับรองตามแบบ
แนบท้ายประกาศนี้  เสนอผู้มีอ้านาจลงนาม  เพ่ือลงนามในหนังสือรับรอง 

หนังสือรับรองที่ออกให้ตามประกาศนี้ให้มีอายุ  2  ปีนับแต่วันออกหนังสือรับรอง   
ข้อ 10 ให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง  

อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  เพ่ือตรวจสอบสถานประกอบการให้ยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานด้านสุขอนามัย  
ท้ายประกาศนี้ 

กรณีผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินตามวรรคหนึ่ง  หากผลการประเมินเป็ นไป 
ตามมาตรฐาน  หรือกรณีที่ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการในปีที่หนังสือรับรอง
หมดอายุและผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน  ให้ผู้ตรวจสอบประเมินเสนอผู้มีอ้านาจลงนามต่ออายุ
หนังสือรับรองให้ใหม่โดยนับอายุของหนังสือรับรองต่อจากวันที่หมดอายุ  ทั้งนี้  ให้ถือว่าหนังสือรับรอง
ฉบับเดิมยังคงมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองฉบับใหม่  หรือได้รับแจ้งว่าไม่ต่ออายุให้   
กรณีหากผลการประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้ด้าเนินการตามข้อ  9  วรรคสอง   

ให้น้าความในข้อ  8  และข้อ  9  มาใช้บังคับกับการต่ออายุหนังสือรับรองโดยอนุโลม 
ข้อ 11 ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
  11.1 ดูแลรักษาสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยท้ายประกาศนี้ 
  11.2 ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าสถานประกอบการที่ได้รับหนังสือรับรอง  

ในระหว่างเวลาท้าการของสถานประกอบการ  เพ่ือท้าการตรวจประเมินสถานประกอบการตามข้อ  10  
เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้ 

  11.3 อ้านวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ตรวจสอบประเมิน  ในการติดตามตรวจสอบ   
  11.4 ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรือประมง  ท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  

กิจการแพปลา  หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้้าที่ได้รับหนังสือรับรองเมื่อผู้ตรวจสอบประเมินร้องขอ 
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  11.5 ปฏิบัติตามค้าแนะน้าของผู้ตรวจสอบประเมิน   
ข้อ 12 เมื่อผู้ตรวจสอบประเมินตรวจพบว่าผู้ได้รับหนังสือรับรองมิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านสุขอนามัยท้ายประกาศนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอ้านาจลงนามเพ่ือพิจารณาลงนาม
ในหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้นั้นปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  โดยก้าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขตามที่
เห็นสมควร 

เมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ผู้ได้รับหนังสือรับรองไม่ปรับปรุงแก้ไข  หรือปรับปรุงแล้ว
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยแนบท้ายประกาศนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอ้านาจ 
ลงนามพิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งเตือนผู้นั้นให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องอีกครั้ง  โดยก้าหนดระยะเวลา
ในการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 13 ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานต่อผู้มีอ้านาจลงนามเพ่ือสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง 
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

  13.1  เมื่อมีเหตุอันสงสัยหรือมีการตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้ได้รับ
หนังสือรับรองน้ามายื่นตามประกาศนี้เป็นเอกสารปลอม 

  13.2  เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก้าหนดให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อ  12  วรรคสอง  ผู้ได้รับ
หนังสือรับรองไม่ปรับปรุงแก้ไข  หรือปรับปรุงแล้วไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยแนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ข้อ 14 ค้าขอที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศกรมประมง  เรื่อง  มาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบ

เรือประมง  สะพานปลา  กิจการแพปลา  หรือตลาดกลางซื้อขาย  สัตว์น้้า  และหลักเกณฑ์ในการ  
ออกหนังสือรับรอง  พ.ศ.  2559  ลงวันที่  26  เมษายน  2559  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
รับรองมาตรฐานให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามประกาศนี้ 

ข้อ 15 หนังสือรับรองที่ได้ออกให้ตามประกาศกรมประมง  เรื่อง  มาตรฐานด้านสุขอนามัย
ของท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  กิจการแพปลา  หรือตลาดกลางซื้อขาย  สัตว์น้้า   และหลักเกณฑ์
ในการออกหนังสือรับรอง  พ.ศ.  2559  ลงวันที่  26  เมษายน  2559  ก่อนการแบ่งประเภทของ  
ท่าเทียบเรือประมงตามกฎกระทรวง  เรื่อง  การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรอืประมง  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561  ลงวันที่  14  กันยายน  2561  ให้ยังคงใช้ได้ ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ   
หรือถูกเพิกถอนก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ 16 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒


















