
การดําเนินงานตามมาตรการรัฐเจาของทาเรือ (Port State 

Measure, PSM)



- กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ เพื่อควบคุมการนําเขาสินคาสัตวน้ําและ

ผลิตภัณฑสัตวน้ํา

- ขั้นตอนและเทคนิคการตรวจเรือ

- การรายงานขอมูลไปยงั flag state และหนวยงานที่เกี่ยวของ

- การทํา MOU กับกรมเจาทา

- การกําหนดเอกสารประกอบการตรวจสอบเรือและสินคาประมง

- Job aid สําหรับคูมือ

หัวขอการนําเสนอ



คูมือการปฏิบัติงาน

1. คูมือการควบคุมเรือประมงและสินคาประมงตางประเทศ 

2. คูมือการปฏิบัติงานรวมกันระหวางกรมประมงกับกรมศุลกากร ในการควบคุม ตรวจสอบสินคาสัตว

นํ้านําเขา สงออก และนําผาน เพ่ือแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ

ไรการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)

3. คูมือการปฏิบัติรวมกันระหวางกรมประมง กรมศุลกากร และกรมเจาทา (อยูในระหวางการ

ดําเนินงานราง MOU) 

กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ เพ่ือควบคุมการนําเขาสินคา

สัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา
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(1) การดําเนินงานตามมาตรการรัฐเจาของทาในระดับนานาชาติ ประกอบดวย 

เรือขนถายสินคาตางประเทศชนิดเทกอง (Foreign bulk cargo carrier vessel) และเรือ

จับสัตวน้ําตางประเทศ (Foreign fishing vessel) 

1.1 เรือขนถายสินคาตางประเทศชนิดเทกอง (Foreign bulk cargo carrier vessel)

- ดานตรวจสัตวน้ําทาเรือกรุงเทพ

- ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสงขลา

- ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสมุทรสาคร

- ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสตูล (กรณีเรือสัญชาติอินโดนีเซีย)

1.2 เรือจับสัตวน้ําตางประเทศ (Foreign fishing vessel)

- ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดภูเก็ต (เรือจับสัตวน้ําในเขต IOTC)

การดําเนินงานตามมาตรการรัฐเจาของทาของประเทศไทย



Funded by the European Union 
and implemented by a Consortium led by GOPA Consultants

(2) การดําเนินงานตามมาตรการรัฐเจาของทาในระดับประเทศเพ่ือนบาน 

(Neighboring Country Port State Measures Implementation) ไดแก เรือจับสัตวน้ํา

หรือเรือขนถายสัตวน้ําประเทศเพ่ือนบาน (เรือจับสัตวน้ําขนาดมากกวา 10 ตันกรอส แตไม

เกิน 250 ตันกรอส และเรือขนถายสัตวน้ําทุกขนาด) 

- ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง (เรือสัญชาติเมียนมา)

- ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดตราด (เรือสัญชาติกัมพูชา)

- ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดนราธวาส (เรือสัญชาติมาเลเซีย)

- ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสตูล (เรือสัญชาติมาเลเซีย)

การดําเนินงานตามมาตรการรัฐเจาของทาของประเทศไทย



กอนเรือเขาเทียบ
ทา 

การตรวจเรือ

การควบคุมการ
ขนถาย

ตรวจเอกสารรอยละ 100

ตรวจสอบเรือ 40%

ควบคุมการขนถายสัตวนํ้า 

100%

กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ เพ่ือควบคุมการนําเขาสินคา

สัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา

PSMA มาตรา12 : แตละภาคีจะตองตรวจสอบเรือที่อยูในทาเทียบเรือของตนใหไดตามจํานวนที่ตองการ 



ตัวแทนสายเรือ/ ตัวแทนออก

ของ/ผูนําเขา
กรมเจาทา กรมประมง กรมศุลกากร

AREP+ เอกสาร/หลักฐานอ่ืน ๆ 

- Vessel Registration

- Fishing license

- Transshipment 

Declaration

- Etc. 

1. กอนเรือเขาทา

แจงกอนเรือเขา 48 ชั่วโมง

24 h

ตรวจเอกสาร/หลักฐาน 100% 

ไมอนุญาต อนุญาต

แจงผล AREPแจงผล AREP

24 hแจงและรองขอเอกสาร

หลักฐานเพ่ิมเติม

แจงผาน E-manifest  กอน 24 hManifest

แจงผล AREP

กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ เพ่ือควบคุมการนําเขาสินคาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้า



1. กอนเรือเขาทา

ตัวแทนสายเรือ/ ตัวแทนออก

ของ/ผูนําเขา
กรมเจาทา กรมประมง กรมศุลกากร

ดานอนุมัติเฉพาะ ร.6 

และแจงผานระบบ

FSW

แจงขอ ร.6 และ 

DOF2 ใน FSW

ร.6

กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ เพ่ือควบคุมการนําเขาสินคาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้า



ตัวแทนสายเรือ/ ตัวแทนออก

ของ/ผูนําเขา
กรมเจาทา กรมประมง กรมศุลกากร

เจาทาใชเรือนํารองนําทางเขา

สูทาเรือ

2. วันเรือเขาเทียบทา

เจาหนาท่ีดานฯและศุลกากรรวมตรวจบนเรือ

- AREP

- Relevant documents (Real/copy)

- Interview vessel agent/Captain

- VMS / AIS Tracking, Navigation logbook

- Checklist

เจาหนาท่ีดานฯ ออกรายงาน

ผลการตรวจเรือ (PIR)

ผาน

กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ เพ่ือควบคุมการนําเขาสินคาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้า



ตัวแทนสายเรือ/ ตัวแทนออก

ของ/ผูนําเขา
กรมเจาทา กรมประมง กรมศุลกากร

ออกใบขนและอนุญาต

การเปดระวาง โดย

อัตโนมัติ

ดานอนุมัติ DOF2

และแจงผานระบบ

FSW
เตรียมเอกสารเพ่ือ

ประกอบการขอ

อนุญาตขนถาย
NSW

FSW

กรอกหมายเลข

DOF2 และ ร.6 
Custom electronic system

กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ เพ่ือควบคุมการนําเขาสินคาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้า

2. วันเรือเขาเทียบทา



ตัวแทนสายเรือ/ ตัวแทนออก

ของ/ผูนําเขา
กรมเจาทา กรมประมง กรมศุลกากร

3. การขนถายสัตวน้ํา

เตรียมเอกสารดังนี้
- ใบขนขาเขา

- DOF2

- ร.6

- Stowage plan

- Invoice 

- Bill of lading (BL)

- และเอกสารอ่ืนใด

ตรวจสอบ

ตรวจปลอยสินคาใน

ระบบ FSW
แจงแผนการขนถาย 

(Custom FIO และ FIQD) 

1 วันกอนการขนถาย Custom FIO และ FIQD ตรวจสอบ

แผนการขนถาย

FSW

กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ เพ่ือควบคุมการนําเขาสินคาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้า



ตัวแทนสายเรือ/ ตัวแทนออก

ของ/ผูนําเขา
กรมเจาทา กรมประมง กรมศุลกากร

ณ ทาเรือ, FIO และ custom ควบคุมการขนถายและ

ตรวจสอบชนิดพันธุ และน้ําหนัก 100% ตั้งแตเริ่ม

เปดระวางจนกระทั่งเสร็จสิ้น

ออกตั๋วรถบรรทุก

และปดซีล

ออก ICLN เพ่ือใหแก

FIQD

รวมการตรวจสอบการ

ขนถายสินคา

กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ เพ่ือควบคุมการนําเขาสินคาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้า

3. การขนถายสัตวน้ํา



DOF SEAL FACTORY SEAL

ควบคุมการชั่งน้ําหนักควบคุมการขนถายสัตวน้ํา

กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ เพ่ือควบคุมการนําเขาสินคาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้า

3. การขนถายสัตวน้ํา



4. การควบคุมน้ําหนัก ณ โรงงาน
ตัวแทนสายเรือ/ ตัวแทนออก

ของ/ผูนําเขา
กรมเจาทา กรมประมง กรมศุลกากร

ณ โรงงน, FIQD 

ตรวจสอบการคัดแยกชิด 

ขนาดและควบคุมน้ําหนัก

100 %  

แบบฟอรม Summarize 

Sizing ซึ่งไดรับการ

ตรวจสอบจาก FIQD 
FIO ตรวจสอบชนิด และ

น้ําหนักในเอกสารตอง  

ไมเกิน ± 2%

FIO ออก ร.7 and IMDร.7 และ IMD

กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ เพ่ือควบคุมการนําเขาสินคาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้า



ตัวแทนสายเรือ/ ตัวแทนออก

ของ/ผูนําเขา
กรมเจาทา กรมประมง กรมศุลกากร

ร.7 ออกใบขนขาเขา

0409

IMD + CC จับคู IMD +CC

ตรวจสอบน้ําหนัก

IMD + CC

ท่ีมีการลงนามโดย FIO + 

เอกสารตาง ๆ (HC, 

RMBS1, RMBS2, RMBS, 

ใบขนขาเขา และ อื่น) to 

request PS

FIQD ออก PS

กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ เพ่ือควบคุมการนําเขาสินคาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้า

4. การควบคุมน้ําหนัก ณ โรงงาน



5. การสงออก

ตัวแทนสายเรือ/ ตัวแทนออก

ของ/ผูนําเขา
กรมเจาทา กรมประมง กรมศุลกากร

บริษัทเตรียมเอกสารใน

การสงออก เชน

- CC

- HC

- PS

- ร.9

กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ เพ่ือควบคุมการนําเขาสินคาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้า
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Appendix 1 ขอมูลเรือจับสัตวน้ําและการอนุญาตในการทําการประมงท่ีเก่ียวของทุกลํา (กรณีเรือขนถายสัตวน้ํา, Bluk cargo)

Fishing vessel Flag State ID No. Issued by Validity Fishing period Fishing area(s) Species Fishing Gear

(ชื่อเรือจับสัตวน้ํา) (รัฐเจาของธง)
(หมายเลข

ใบอนุญาต)
(ออกใหโดย)

(มีอายุใชได

จนถึง)

(ชวงเวลาทําการ

ประมง)

(แหลงทําการ

ประมง)
(ชนิดพันธุ)

(เครื่องมือ

ประมง)

หมายเหตุ 

1. Fishing vessel ตอ้งระบุเรือจบัทุกลาํ

2. Issued by ตอ้งระบุประเทศท่ีเป็นผูอ้อกใบอนุญาตทาํการประมง เช่นเรือจบัจบัปลาในเขตทะเลหลวง จะตอ้งมีใบอนุญาตทาํการประมงในเขตทะเลหลวงซ่ึงออกโดยรัฐเจา้ของธง

หากทาํ การประมงในเขต EEZ ของรัฐชายฝ่ัง จะตอ้งมีใบอนุญาตทาํการประมงท่ีออกโดยรัฐชายฝ่ังนั้น กรณีเรือจบั 1 ลาํทาํการประมงหลายพ้ืนท่ีจะตอ้งระบุใบอนุญาตทาํการ

ประมงของทุก ๆ พ้ืนท่ี เช่น เรือ  1 ลาํ ทาํการประมงในเขตทะเลหลวง  10 วนั ทาํการประมงในเขต EEZ ของหมู่เกาะโซโลมอน 10 วนั ทาํการประมงในเขต EEZ ของหมู่เกาะ

มาร์แชล 10 วนั จะตอ้งกรอกในช่อง ออกใหโ้ดย (1) รัฐเจา้ของธง (2) โซโลมอน  (3) มาร์แชล

3. Validity ตอ้งระบุช่วงเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้าํการประมงครบทุกใบอนุญาต

4. Fishing period ตอ้งระบุช่วงเวลาทาํการประมง

5. Fishing area(s) ตอ้งระบุพ้ืนท่ีทาํการประมงใหช้ดัเจน เช่น หากทาํการประมงในเขตทะเลหลวงตอ้งระบุ RFMOs เช่น IOTC หรือ WCPFC หากทาํการประมงในเขต EEZ ของรัฐชายฝ่ัง

ตอ้งระบุ EEZ ของรัฐชายฝ่ังนั้น ๆ

6. Species ตอ้งระบุชนิดของท่ีจบัมาได้

7. Fishing Gear ตอ้งระบุเคร่ืองมือทาํการประมงท่ีใช้



ขั้นตอนและเทคนิคการตรวจเรอื

1

• การตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตเขาเทียบทา 

• Cross check Flag Coastal State และ RFMO
• ความถูกตองของเอกสาร

• ความถูกตองของ Competent Authority



ขั้นตอนและเทคนิคการตรวจเรอื

• การตรวจสอบเรือประมง

1. ตรวจสอบภายนอกเรือ

2. ตรวจสอบบนเรือรอบ ๆ ตัวเรือ

3. ตรวจสอบสะพานเรือ

4. ตรวจสอบระวางเรือ
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• Cross check Flag Coastal State และ RFMO

• ความถูกตองของเอกสาร

• ความถูกตองของ Competent Authority

การตรวจสอบเอกสาร Catch Certificate
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(A)                                                                      (B)

ภาพที ่1 เอกสารรับรองการจับสัตว์นํา้จากเรือจับสัตว์นํา้ SHILLA JUPITER ก่อน (A) และหลงั (B)

การตรวจสอบเอกสาร Catch Certificate



การรายงานขอมูลไปยงั flag state และหนวยงานที่เกี่ยวของ

มาตรา 15 : แตละภาคีจะตองสงมอบผลของการตรวจสอบเรือแตละครั้งใหกับรัฐเจาของธงของเรือลาํที่ตรวจสอบ

เพื่อทราบ และหากเปนการเหมาะสม ใหสงมอบแกภาคีท่ีเก่ียวของและรัฐตางๆ  เชน  รัฐที่ผูควบคุมเรือถือสัญชาติ

องคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคท่ีเก่ียวของ; และ เอฟ เอ โอ และองคกรระหวางประเทศอืน่ๆ ที่เก่ียวของ

- รายงานผลการตรวจสอบเรือ (PIR) ไปยังรัฐเจาของธง และ RFMOs

- พรอมระบุน้ําหนักท่ีชั่งหนาทา / ชนิด และน้ําหนักจริงหลังจาก sizing

- เริ่มการรายงาน มกราคม 2560 



แบบฟอรมการรายงานขอมูลของดานมายังกลุมควบคุมเรือฯ

เรือตางประเทศ (ไมใชเพ่ือนบาน)



แบบฟอรมการรายงานขอมูลของดานมายังกลุมควบคุมเรือฯ

เรือตางประเทศ (ไมใชเพ่ือนบาน)



แบบฟอรมการรายงานขอมูลของดานมายังกลุมควบคุมเรือฯ

เรือประเทศเพ่ือนบาน



แบบฟอรมการรายงานขอมูลของดานมายังกลุมควบคุมเรือฯ

เรือประเทศเพ่ือนบาน



ขอมูลรายละเอียดเรือที่เขาเทียบทา

แบบฟอรมการรายงานขอมูลของดานมายังกลุมควบคุมเรือฯ



การทํา MOU กับกรมเจาทา

ชองวางทางกลยุทธ กระบวนการปรับปรุง

กรมประมงไมสามารถควบคุม

การแจงออกของเรือประมงท่ี

เขามาเทียบทายังประเทศไทย

กรมประมงไดรางบนัทึกความเขาใจรวม (MOU) กับกรมเจาทา 

เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกบัการแจงเขาและการแจงออกของ

เรือประมงตางประเทศและใหขอมลูท่ีไดตรงกัน เพื่อใชในการ

ควบคุมเรือประมงตางประเทศรวมกนัระหวาง 2 หนวยงาน 

เน่ืองจากกรมเจาทามีความสามารถในการไมอนุญาตใหเรือประมง

ออกไปจากทาเรือของประเทศไทยได ท้ังน้ีเพื่อชะลอเรือท่ีตอง

สงสัยในขณะตรวจสอบ สอบสวน หรือยืนยันจากหนวยงานตาง ๆ 

ท่ีเกี่ยวของเพื่อใหมัน่ใจกอนปลอยเรือออกจากทาประเทศไทย 

ท้ังน้ีบันทึกขอตกลงดังกลาวอยูในกระบวนการพิจารณาของกรม

เจาทา คาดวาจะสามารถประกาศใชไดในชวง ธ.ค. 2559



การกําหนดเอกสารประกอบการตรวจสอบเรือและสินคาประมง

I. ประเภทเรือขนถายสินคาประมงแบบเทกอง (Bulk) 



I. ประเภทเรือขนถายสินคาประมงแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

การกําหนดเอกสารประกอบการตรวจสอบเรือและสินคาประมง



II. ประเภทเรือจับสัตวน้ํา (Fishing Vessel) ไมใชประเทศเพ่ือนบาน

การกําหนดเอกสารประกอบการตรวจสอบเรือและสินคาประมง



การกําหนดเอกสารประกอบการตรวจสอบเรือและสินคาประมง

III. ประเภทเรือจับสัตวน้ําหรือเรือขนถายสัตวน้ําประเทศเพ่ือนบาน 

(เรือจับสัตวน้ําขนาดมากกวา 10 ตันกรอส แตไมเกิน 250 ตันกรอส และเรือขนถายสัตวน้ําทุกขนาด)



การกําหนดเอกสารประกอบการตรวจสอบเรือและสินคาประมง

IV. ประเภทสินคาสัตวน้ําบรรจุตูคอนเทนเนอร ซ่ึงมีการขนถายทางเรือหรือรถบรรทุกสัตว

น้ําพรมแดนประเทศเพ่ือนบาน หรือทางทาอากาศยาน ซ่ึงสินคาสัตวน้ําผานการขึ้นทา 

(Landing) ณ ประเทศตนทางแลว



Job aid สําหรับคูมือ

Section 1: Summary Fisheries Information

1.1 Definition/Responsibility

1) RPOA/IPOA/NPOA/NPCI/

2) Definition and Responsibility of each organization (RFMOs FFA FAO and other related organizations)

3) FFA, Coastal, flag State responsibility 4) Distant of Transshipment at port and Transshipment at seas

5) Harmonized code (FAO code) related to fish species (reference No.)

1.2 Catching Area/specific species

6) Map of each RFMOs (subarea), Fishing area (World Map)  

7) ATF of each RFMOs

8) List of species was protected by each RFMOs

9) Identified fish species 

10) Examples of Fishing license (flag State, coastal State), Transshipment Declaration of coastal State 

and RFMOs



1.3 The investigation

8) IMO No. /The real IMO Certificate 

9) How to check AREP and relevant documents?

10) How to verify AREP and relevant documents?

11) Recording missing data and documents

12) How to calculate gross tonnage/capacity of compartment?

13) How to interview captain and crews?

1.4 Fishing gears

14) Illegal Fishing gear in High seas (For Fishing Vessel) 

15) The relation to Fish and Fishing gear

1.5 Thai PSM Port information

16) The capacity of each Thai PSM Port (Size of port, Deep)

Job aid สําหรับคูมือ



Section 2: Regulation

1. Thai Royal Fisheries Ordinance B.E. 2558 (PSM section) CITES, Livestock regulation

2. RFMOs regulation พรุงนี้จะโชววาจะดึงสวนไหนออกมา

3. Neighboring Country regulation

4. PSMA (Port State Measure Agreement)

4. UNCLOS 

5. Regulation of exported country for fishery products

6. Small Island EEZ regulation

Section 3: Behavior

1. How to track carrier vessel and fishing vessel? (To recheck the origin of fish or behavior 

of vessels for preventing the uncontrolled transshipment at sea)

2. How to analyze VMS/AIS data

Job aid สําหรับคูมือ
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