
 

  

 

      

กรมประมง                  
รหัสเอกสาร : MCS 004 หนาที่ : 1 จาก 29 

ชื่อเอกสาร : คูมือเจาหนาทีใ่นการตรวจสตัวน้ํา  

ณ ทาเทียบเรอืประมง      

วันที่บังคับใช : 1 มิถุนายน 2559  

 

     1. หลักการ  

1.1 การตรวจสัตวนํ้า ณ ทาเทียบเรือประมง เปนขั้นตอนหน่ึงของการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability)   

 เพ่ือใหมั่นใจวาสัตวนํ้าที่จับไดน้ันไมไดมาจากการทําประมง IUU 

1.2 ตรวจสอบ ชนิดและปริมาณสัตวนํ้าตามที่ระบุในสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) ณ ทาเทียบ  

  เรือประมง จนถึงขั้นตอนการทวนสอบนํ้าหนักที่ขึ้นทาซึ่งระบุในหนังสือกํากับการซื้อขายสินคาสัตวนํ้า (MCPD) 

1.3 เพ่ือใชขอมูลในการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง (Stock assessment) 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เปนการทวนสอบชนิดและปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทา ณ ทาเทียบเรือประมง วามาจากการทําประมง 

ของเรือประมงลําที่ตรวจสอบและเครื่องมือประมงตามที่ไดรับอนุญาตอยางแทจริง  

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบกับขอมูลในสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) และ MCPD สวนที่ 1 

   รวมทั้งทวนสอบขอมูลที่ไดจากการแจงเขาของเรือประมง (Port in)  

3. นิยาม 

3.1 Logbook หมายถึง สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) แสดงถึงช่ือเรือ หมายเลข 

     ทะเบียนเรอื หมายเลขใบอนุญาตทําการประมง ชนิด ปริมาณสัตวนํ้า (โดยประมาณ) วันที่จับ แหลงจับ 

     เมืองทาทีอ่อก-เขา วันที่ออก-เขา  

3.2 MCPD (Marine Catch Purchasing Document) หมายถึง หนังสือกํากับการซื้อขายสินคาสัตวนํ้า 

     เปนเอกสารสําหรับกรอกขอมูลรายละเอียดการซื้อขายสัตวนํ้าของเรือประมงไทย กับแพปลา ผูรวบรวม 

     สัตวนํ้า ผูประกอบการ จนถึงโรงงานแปรรูป  

4. เอกสารที่เก่ียวของ 

4.1 สมุดบันทกึการทําการประมง (Fishing Logbook)  

4.2 หนังสือกํากับการซื้อขายสินคาสัตวนํ้า (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) 

4.3 แบบฟอรมการตรวจสัตวนํ้าที่ทาเทียบเรือประมง (แบบฟอรม 1. MCS 004/001) 

4.4 แบบฟอรมชนิดและปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทา (แบบฟอรม 2. MCS 004/002)  

4.5 แบบฟอรมการรายงานผลการตรวจสตัวนํ้า ณ ทาเทียบเรือ (แบบฟอรม 3. MCS 004/003  

     ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 มนีาคม 2559)             

4.6 แบบฟอรมการรับทราบผลการพบขอบกพรองในการตรวจสัตวนํ้า ณ ทาเทียบเรอืประมง สําหรับไตเรือ   

    (แบบฟอรม 4.1 MCS 004/004.1) 

4.7 แบบฟอรมการรับทราบผลการพบขอบกพรองในการตรวจสัตวนํ้า ณ ทาเทียบเรอืประมง สําหรับ                     

     ผูลงนาม MCPD สวนที่ 1 (แบบฟอรม 4.2 MCS 004/004.2) 
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ณ ทาเทียบเรอืประมง      
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1. Final ตรวจสัตวน้ํา ณ ทา 1 มิย 59 
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5. กฎหมาย กฎระเบียบที่รองรับการปฏิบัติงาน 

 5.1 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558  

 5.2 ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทําการประมง ระยะเวลาและวิธีการสง                                                                                              

รายงานสมุดบันทึกการทําการประมงของเรือประมงพาณิชย พ.ศ. 2558  

 5.3 คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ 1194/2558 เรื่อง แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนด 

           การประมง พ.ศ. 2558 

6. ขอบเขตการตรวจสอบ 

6.1  คูมือน้ีครอบคลุมการปฏิบัติงานการตรวจสัตวนํ้าเมื่อเรือประมงชักธงไทยที่ทําการประมงในนานนํ้าไทย   

 เขาเทียบทา มีการขนถายสัตวนํ้าจากเรือขึ้นฝง ช่ังนํ้าหนัก จนถึงการออกเอกสาร MCPD ทั้งน้ีไมรวมถึง  

 เรือประมงไทยที่ทําการประมงตางประเทศซึ่งจะดําเนินการตรวจสอบโดยดานตรวจสัตวนํ้า กรมประมง 

6.2 สถานที่ดําเนินการ ทาเทยีบเรือประมง  

6.3 การตรวจสัตวนํ้าน้ัน ใหสุมตรวจจากเรือประมงชักธงไทยที่มาการแจงตอศูนย PIPO จํานวนไมนอยกวา  

10% ของเรือทีแ่จง เขา ณ จังหวัดน้ันๆ ตอเดือน (โดยใหนําขอมูลของเดือนทีผ่านมาเปนเกณฑกําหนดจํานวน

เรือในเดือนที่จะตรวจสอบ หรือพิจารณาตามสภาวะการทําประมงจริงในพ้ืนที่น้ันๆ แตไมนอยกวา 10%)   

6.4 การขนถายสัตวนํ้าจากเรือประมงขึ้นทา ครอบคลุมทั้ง  

  6.4.1 จากเรือประมงขนถายสัตวนํ้าขึ้นทา 1 ทา (เหมาลํา)  

  6.4.2 จากเรือประมงขนถายสัตวนํ้าขึ้นทามากกวา 1 ทา  

6.5 เอกสารที่ตรวจสอบ ไดแก 

     6.5.1 สมดุบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)  

     6.5.2 ใบอนุญาตทําการประมง  

     6.5.3 หนังสือกํากับการซื้อขายสินคาสตัวนํ้า (Marine Catch Purchasing Document: MCPD)       

6.6 การตรวจสอบ ครอบคลุมทั้งสัตวนํ้าเพ่ือมนุษยบริโภคและสัตวนํ้าที่นําไปทําอาหารสัตว (ปลาเปด)  
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7. บทบาทของเจาหนาที ่

7.1 เจาหนาทีต่รวจสอบ ที่เปนเจาหนาที่ของกรมประมง  

o ตองไดรับการฝกอบรมในหัวขอตางๆ ดังน้ี การจําแนกชนิดสัตวนํ้าทะเล เครื่องมือประมง

ทะเล การกรอกแบบฟอรมสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) หนังสือ

กํากับการซื้อขายสินคาสัตว นํ้า (MCPD) หนังสือกํากับการขนถายสัตว นํ้า (MCTD)                    

การตรวจสัตวนํ้า ณ ทาเทียบเรือประมง การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)  

o รับผิดชอบในการสุมตรวจชนิดและปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทา ณ ทาเทียบเรือประมงวามา

จากการทําประมงของเรือประมงลําที่ตรวจสอบอยางแทจริง โดยตรวจสอบความ

สอดคลองของปริมาณสัตวนํ้าที่จับและขนถายจากเรือประมงขึ้นฝงจนถึงการระบุปริมาณ

ใน MCPD สวนที่ 1 และตรวจสอบชนิดสัตวนํ้ากับใบอนุญาตทําการประมง   

o ลงบันทึกการตรวจสอบในแบบฟอรม 1. (MCS 004/001) และแบบฟอรม 2. (MCS 004/002) 

o ในกรณีที่พบสิ่งผิดปกติ ใหแจงพนักงานเจาหนาที่    

7.2 หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง 

o กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจสอบ 

o ตรวจสอบผลการตรวจสัตวนํ้า ณ ทาเทียบเรือประมง ตามแบบฟอรม 1. (MCS 004/001)  

o ตรวจสอบการรายงานผลการตรวจชนิดและปริมาณสัตวนํ้าทีข่ึ้นทา ตามแบบฟอรม 2. (MCS 004/002) 

และตามแบบฟอรม 3. (MCS 004/003) 

o ตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสัตวนํ้า ณ ทาเทียบเรือ เสนอประมงจังหวัด 

o เปนพนักงานเจาหนาที่  

7.3 ประมงจังหวัด  

o กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจสอบ  

o    รายงานผลการตรวจสัตวนํ้า ณ ทาเทียบเรือ ตามแบบฟอรม 3. (MCS 004/003)     

   มายังกรมประมง 

o เปนพนักงานเจาหนาที่ 

 7.4 พนักงานเจาหนาที ่อางอิงตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ 1194/2558 เรื่อง แตงต้ังพนักงาน 

      เจาหนาทีต่ามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558  
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8. แผนภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบเรือ     

ณ ท่าเทยีบเรือ 

บนัทกึข้อมูล 

แบบฟอร์ม 1 

แบบฟอร์ม 2 

แบบฟอร์ม 

4.1,4.2  

 

-ตรวจปริมาณ 

สัตว์นํา้ที่ขึน้

 
 

- ตรวจชนิด                

สัตว์นํา้ 

ที่ขึน้ท่า 

ตรวจสอบ MCPD 

ส่วนทื่ 1 
ปริมาณสัตว์นํา้ขีน้

ท่าใน MCPD    

่  

เตรียมตวั               

ก่อนตรวจเรือ 

- ประสานงาน 

ศูนย์ฯ PIPO  

  

 

-ขอรายช่ือเรือ/เลขทะเบยีนเรือ ที่แจ้ง Port in 

-จัดเตรียมอุปกรณ์และข้อมูล  

เลือกเรือ 

≥ 10% / เดือน 

หลักเกณฑ์การตรวจ 

1. เป็นเรือที่อยู่ในข่ายต้องเฝ้าตดิตาม                                                       

2. เป็นผู้ควบคุมเรือที่อยู่ในข่ายต้องเฝ้าตดิตาม  

3. ประเภทเคร่ืองมือประมง 

4. ควรตรวจครบทุกประเภทเคร่ืองมือประมง 

5. ควรกระจายตรวจเรือให้ครบทุกลํา  

6. ถ้าเรือ < 10 ลาํ ต้องตรวจอย่างน้อย 1 ลาํ 

 

-เฝ้าตดิตามผู้ควบคุมเรือ 

ดาํเนินการตามกม. ตามเงื่อนไข 

- จัดเตรียมอุปกรณ์

และข้อมูล 
 เช่น แบบฟอร์ม ผลการตรวจที่ผ่านมา 

ตรวจข้อมูล LB 
ไม่ครบถว้น  

 
ไม่ถูกตอ้ง 

 
 ± 10% 

 

ไม่ตรงกบัเคร่ืองมือตามใบอนุญาตฯ 

ชนิดสตัวน์ํ้ าหลกัไม่ถูกระบุใน LB 

ไม่ตรงกบัใน

แบบฟอร์ม 2 

ไม่ไดจ้ดทะเบียน 

 

ไม่มี หรือไม่กรอก 

 
ดาํเนินการตามกฎหมาย 

-เฝ้าตดิตามผู้ควบคุมเรือ 

ดาํเนินการตามกม.                    

ตามเงื่อนไข 

 

-เฝ้าตดิตามผู้ลงนาม 

รายช่ือ 

ท่าเทยีบเรือ 
ดาํเนินการตามกฎหมาย 

จากความผดิพลาด 
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รายงานผล 

แบบฟอร์ม 3 

 

 

 

เจตนา 

 

รายงานผลมายังกรมประมง 
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9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

9.1 จัดทําบัญชีรายชื่อทาเทียบเรือของแตละจังหวัด โดยเปนทาเทียบเรือประมงที่เรือไดแจงการเขา-ออกตอ PIPO  

9.2 การเตรียมตัวของเจาหนาที่ตรวจสอบ กอนดําเนินการตรวจสอบเรือ 
 

9.2.1 ประสานงานกับศนูยฯ PIPO                                                                                

เพ่ือทราบรายช่ือเรือประมงเลขทะเบียนเรอืและเวลาที่แจงเขาทา (Port in) ของวันที่เจาหนาที่ 

ตรวจสอบจะสุมตรวจสัตวนํ้าที่ทาเทียบเรือ (ตัดยอดรายช่ือเรือประมง ณ เวลา 16.00 น.) 
 

9.2.2 สุมเลือกเรือประมงลําที่จะตรวจสอบ  

จํานวนเรือที่สุมไมตํ่ากวา 10% ของเรือที่แจงเขาตอเดือน โดยใชจํานวนเรือของเดือนที่ผานมา 

เปนขอมูลของจํานวนเรือที่จะสุมตรวจ ทั้งน้ีในการเลือกเรือที่จะตรวจสอบใหพิจารณาหลักเกณฑดังตอไปน้ีเปน

ลําดับแรก โดยเรียงลําดับความสําคัญ ดังน้ี 

9.2.2.1 เปนเรือที่อยูในขายตองเฝาติดตาม เชนพฤติกรรมนาสงสัยหรือเคยถูกจับกุม ไดรับขอมูล 

จาก PIPO / การตรวจการทําการประมงในทะเล / การติดตามระบบ VMS / บัญชีเฝา 
         ระวังของหนวยงานตนเอง  
      9.2.2.2 เปนผูควบคุมเรือที่อยูในขายตองเฝาติดตาม แจงขอมูลการทําประมงไมตรง ไดรับขอมูล

จาก PIPO /การตรวจสอบในทะเล / การติดตามระบบ VMS / บัญชีเฝาระวังของ
หนวยงานตนเอง 

9.2.2.3 พิจารณาประเภทเครื่องมือประมง โดยเลือกตามลําดับ ดังน้ี    

 1) เครื่องมืออวนลาก 

 2) เครื่องมืออวนลอมจับปลากะตักกลางวัน  

 3) เครื่องมืออวนดํา 

 4) อวนชอน/ครอบ/ยกปลากะตัก 

 5) เครื่องมืออวนครอบหมึก 

 6) อวนรุนเคย 

 7) เครื่องมืออวนประเภทอ่ืนๆ  

 8) เครื่องมืออ่ืนๆ 

9.2.2.4 การตรวจสอบเรือในแตละครั้ง ควรสุมตรวจเรือใหครบทุกประเภทเครื่องมือประมงของ 

      เรือที่ขึ้นทานั้น 

9.2.2.5 ควรกระจายตรวจเรือเพ่ือใหครบทุกลํา  

9.2.2.6 หากจาํนวนเรือมีนอยกวา 10 ลํา ตอครั้ง ตองสุมตรวจอยางนอย 1 ลํา 
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9.2.3 รายการอุปกรณ ที่ตองจัดเตรียม 

9.2.3.1 คูมือการจําแนกชนิดสัตวนํ้า 

9.2.3.2 คูมือเครื่องมือประมงทะเล 

9.2.3.3 คูมือเจาหนาที่ในการตรวจสัตวนํ้า ณ ทาเทียบเรอืประมง 

9.2.3.4 แบบฟอรมการตรวจสัตวนํ้าที่ทาเทียบเรือประมง แบบฟอรม 1 (MCS 004/001) 

9.2.3.5 แบบฟอรมชนิดและปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทา แบบฟอรม 2 (MCS 004/002) 

9.2.3.6 เครื่องเขียน 

9.2.3.7 กลองบันทึกภาพ 

9.2.3.8 โทรศพัทมือถือ 

9.2.3.9 ประวัติผลการตรวจเรือลําดังกลาว  

 

9.3 การตรวจสอบ 
 

ใหเจาหนาที่ตรวจสอบ เดินทางไปที่ทาเทียบเรือประมงกอนเวลาที่ เรือไดแจงเวลาเขาทาไวกับ       

ศูนย PIPO และแจงวัตถุประสงคการตรวจสอบกับผูควบคุมเรือ และ/หรือเจาของเรือ รวมถึงใหขอเอกสาร ดังน้ี 

1. สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)  

2. ใบอนุญาตทําการประมง  

เพ่ือตรวจสอบขอมูลปริมาณและชนิดสัตวนํ้า โดยเทียบกับสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing 

Logbook) และเทียบปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทากับ MCPD สวนที่ 1  

บันทึกหมายเลขเอกสาร ช่ือผูตรวจสอบ ช่ือหนวยงานผูตรวจสอบ ช่ือทาเทียบเรือ วัน-เวลาที่เรือแจง

ถึงทาเทียบเรือโดยแจงไวกับศูนยฯ PIPO วัน-เวลาเจาหนาที่ถึงทา วัน-เวลาเรือถึงทาเทียบเรือ วัน-เวลาเรือเริ่ม

ขนถายสัตวนํ้าจนเสร็จสิ้น วัน-เวลาเจาหนาที่เริ่มตรวจสอบจนเสร็จสิ้น หมายเลขสมุดบันทึกการทําการประมง 

(Fishing Logbook) ช่ือเรือ เลขทะเบียนเรือ หมายเลขใบอนุญาตทําการประมง ลงในแบบฟอรม 1 (MCS 

004/001) ทําการตรวจสอบ ดังน้ี 

1. ตรวจความครบถวนและถูกตองสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)  

2. ตรวจความถูกตองปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทา  

3. ตรวจความถูกตองชนิดสัตวนํ้าที่ขั้นทา  
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9.3.1 ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)  

• เมื่อไดสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) แลว ใหตรวจสอบวามีขอมูลครบถวน 
และถูกตอง ดังน้ี  

• มีสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)  

• และมีการบันทึกขอมูลเรือประมง เชน ช่ือเรือ เลขทะบ ียนเรือ และขอมูลการทําประมง 

ครบถวน ตามแบบฟอรมของสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)  

• ขอเสนอแนะ ควรบันทึกการทําประมงครบทุกวันของการออกไปทําการประมง หากในชวงที่

ออกเรือแตไมไดทําการประมง ควรแนะนําผูควบคุมเรือใหบันทึกสาเหตุที่ไมไดบันทึกการจับ

สัตวนํ้าดวย เชน พบมรสุม เรือเสีย เครื่องมือประมงชํารุดขณะออกทําการประมง เปนตน  

• หากขอมูลสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) มีขอมูลครบถวน ใหทํ า

เครื่องหมาย (/) ในชองถูกตองในแบบฟอรม 1 (MCS 004/001)  

• และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน Logbook เปนลําดับตอไป 

• หากพบขอบกพรอง ใหทําเครื่องหมาย (/) ในชองไมถูกตองในแบบฟอรม 1 (MCS 004/001) 

กรณีที่ 1 ไมมีสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) 

กรณีที่ 2 ไมกรอกสมดุบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) 

กรณีที่ 3 สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) มีขอมูล ไมครบถวน 

กรณีที่ 4 สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) มีขอมูล ไมถูกตอง 

 

o กรณีที่ 1 ไมมีสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)  

การดําเนินการ 

1. ใหสอบถามขอเท็จจริง  

2. หากไมมีสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) จริง ใหแจงพนักงาน

เจาหนาที่ โดยดวน 

3. พนักงานเจาหนาที่ ดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

 

o กรณีที่ 2 ไมกรอกสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) หมายถึงวา  

 มีสมุด logbook แตเปนแบบฟอรมเปลา หรือ 

 มีการกรอกขอมูลใน logbook แตกรอกไมสมบูรณ คือ ไมไดกรอกขอมูลสําคัญคือ

ขอมูลการจับสัตวนํ้าในตารางจับสัตวนํ้า  

  การดําเนินการ  
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ใหดําเนินการเชนเดียวกับกรณีที่ 1 และควรถายรูปสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing 

Logbook) ที่ไมมีการกรอกขอมูล (อาจเปนไดวาสาเหตุที่ไมไดกรอกขอมูลการจับสัตวนํ้าใน

ตารางการจับสัตวนํ้า อาจมีสาเหตุตางๆ เชน เรือเสียหรือไมมีการจับสัตวนํ้าในครั้งน้ันจึงไมมี

การกรอกขอมูลการจับสัตวนํ้า กรณีน้ีใหตักเตือนและดําเนินการตามวิธีเชนเดียวกับกรณีที่ 3) 

 

o กรณีที่ 3 สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) มีขอมูล ไมครบถวน    

กรอกขอมูลไมครบถวน ขอมูลไมครบถวน หมายถึง มีการกรอกขอมูลแตไมสมบูรณโดยเปน

ขอบกพรองเล็กนอย อยางไรก็ตาม มีการกรอกขอมูลสําคัญ คือขอมูลการจับสัตวนํ้า  

การดําเนินการ 

1. ใหสอบถามขอเท็จจริง ใหคําแนะนําในการกรอกขอมูล 

2. ใหเจาหนาที่แจงขอบกพรองที่พบ โดยเจาหนาที่ผูตรวจสอบลงขอบกพรองที่พบ ตาม

แบบฟอรมการรับทราบผลการพบขอบกพรองฯ สําหรับไตเรือ (แบบฟอรม 4.1 MCS 

004/004.1) และมอบใหกับผูควบคุมเรือ ควรถายรูป logbook ที่มีการกรอกขอมูลไม

ครบถวนสมบูรณเพ่ือเปนหลักฐาน จากน้ันใหไตกรอกขอมูลเพ่ือใหขอมูลครบถวน 

3. ใหจัดเปนผูควบคุมเรือที่อยูในขายเฝาติดตาม โดยแจงใหผูควบคุมเรือทราบ  

การติดตาม 

3.1 โดยตรวจสอบ logbook จากผูควบคุมเรืออีก 2 ครั้งติดตอกัน หากผลทั้ง 2 ครั้ง

ติดตอกัน มีการกรอกขอมูลที่ครบถวน จึงจะยกเลิกการติดตาม 

3.2 หากอยูในชวงกลุมเฝาติดตาม และพบวายังกรอกขอมูลไมครบถวน ใหลงบันทึกใน

แบบฟอรมการรับทราบผลการพบขอบกพรองฯ (แบบฟอรม 4.1 MCS 004/004.1) 

และแจงใหผูควบคุมเรือทราบในทุกครั้ง แตหากในชวงเวลาเฝาติดตามยังคงพบครั้งที่ 3 

เปนตนไป ซึ่งเปนขอบกพรองที่ไมใชขอบกพรองเล็กนอย ใหแจงพนักงานเจาหนาที่ 

โดยดวน และพนักงานเจาหนาที่ ดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

     3.3 ในการยกเลิกการติดตามน้ัน ผูควบคุมเรือจะตองกรอกขอมูลครบถวน จากการตรวจ 

   ทั้ง 2 ครั้งติดตอกัน  

 

o กรณีที่ 4 สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) มีขอมูล ไมถูกตอง 

• มีขอมูลถูกตอง  

o เครื่องมือประมงที่ระบุในสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) ตองเปน

ประเภทเดียวกับที่ระบุในใบอนุญาตทําการประมง  
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o ช่ือเรือประมงและเลขทะเบียนเรือประมง ที่ระบุในสมุดบันทึกการทําการประมง 

(Fishing Logbook) ตองตรงกับที่ปรากฎที่ระบุที่ตัวเรือ 

หากขอมูลสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) มีขอมูล ครบถวน ถูกตอง ใหทํา

เครื่องหมาย (/) ในชองถูกตองในแบบฟอรม 1 (MCS 004/001) และใหตรวจสอบความถูกตองของปริมาณและ

ชนิดสัตวนํ้า เปนลําดับตอไป 

• มีขอมูลไมถูกตอง   

o เครื่องมือประมงที่ระบุในสมดุบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) ไมเปน

ประเภทเดียวกับที่ระบุในใบอนุญาตทําการประมง เชน ในสมุดบันทึกฯ เขียนอวนลอย 

แตในใบอนุญาตฯ ระบุอวนลอม 

o ช่ือเรือประมงและ/หรือเลขทะเบียนเรือประมง ที่ระบุในสมุดบันทึกการทําการประมง 

(Fishing Logbook) ไมตรงกับที่ปรากฏที่ระบุที่ตัวเรือ เชน อาจเน่ืองจากผูควบคุมเรอื

เขียนไมชัดเจน เขียนผิด สะกดผิด 

หากขอมูลสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) มีขอมูล ไมถูกตอง ใหทําเครื่องหมาย (/) 

ในชองไมถูกตองในแบบฟอรม 1 (MCS 004/001) พรอมดําเนินการดังน้ี 

การดําเนินการ 

1. ใหผูควบคุมเรือช้ีแจงขอเท็จจริงและเหตุผลความจําเปนตอเจาหนาที่ เพ่ือพิจารณาขอมูล 

2. ใหเจาหนาที่ทําการวินิจฉยัขอเท็จจริง หากเห็นวามีเหตุผลรับฟงได 

2.1 เจาหนาทีผู่ตรวจสอบลงขอบกพรองที่พบ ตามแบบฟอรมการรับทราบผลการพบ 

     ขอบกพรองฯ สําหรับไตเรือ (แบบฟอรม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบใหกับผู

ควบคุมเรือ 

2.2 ในกรณีที่เครื่องมือประมงไมตรง หากขอมูลที่แจงขอเท็จจริงไมชัดเจน  

   ควรตรวจสอบชนิดสัตวนํ้าที่จับไดเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดวย 

2.3 กรณีช่ือเรือ/เลขทะเบียนเรือไมตรงกับเอกสาร หากขอมูลที่แจงขอเท็จจริงไมชัดเจน 

     ควรทวนสอบขอมูลที่ไดแจงเขา-ออกจากศูนยฯ PIPO ดวย 

2.4 ใหจัดเปนผูควบคุมเรือทีอ่ยูในขายเฝาติดตาม โดยแจงใหผูควบคุมเรอืทราบ 

 การติดตาม 

2.4.1 ตรวจสอบ logbook จากผูควบคุมเรอือีก 2 ครั้งติดตอกัน หากผลทั้ง 2 ครั้ง  

        ติดตอกัน มีการกรอกขอมูลที่ถูกตอง จึงจะยกเลิกการติดตาม  

2.4.2 แตหากผลการตรวจสอบยังไมพบวาสามารถกรอก logbook ไดถูกตอง 2 ครั้ง 

       ติดตอกัน ก็ใหติดตามไปจนกวากรอกขอมูลถูกตอง 2 ครั้งติดตอกัน 

2.5 ใหดําเนินการตรวจสอบปริมาณและชนิดสัตวนํ้าตอไป 
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3. หากพิจารณาเห็นวาขอช้ีแจงรับฟงไมได ใหแจงพนักงานเจาหนาที่โดยดวน พรอมถายรูป

สิ่งที่เปนขอสงสัย เชน เอกสาร เครื่องมือประมง เปนตน 

4. พนักงานเจาหนาที่ ดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

 

ตรวจสอบความถูกตองของปริมาณและชนิดสัตวน้ํา 

 9.3.2 ตรวจสอบความถูกตองของปริมาณสัตวน้ําที่ขึ้นทา 

• หากตรวจสอบขอมูลตาม 9.3.1 พบวามีความถูกตอง ครบถวน ใหดําเนินการตรวจสอบความ

ถูกตองของปริมาณสัตวนํ้า ตอไป  

• เจาหนาที่ตรวจสอบควรทราบถึง ปริมาตรการเก็บสัตวนํ้าของเรือลําที่ตรวจสอบ เพ่ือใชแนวทาง

ประมาณปริมาณสัตวนํ้า (สัตวนํ้าเพ่ือมนุษยบริโภค) ที่จับได  

 

 

 

 

• ขอสังเกต  

o หากตรวจสอบแลวพบปริมาณสัตวนํ้า เกินกวา –10% (ปริมาณสัตวนํ้าในสมุดบันทึกการทําการ 

ประมงมีมากกวาสัตวนํ้าที่ช่ังจริง) ใหต้ังขอสังเกตวาอาจมีการขึ้นสัตวนํ้าไมหมดลําเรือ (มากกวา 1 ทา) อาจมีการ

ขนถายสัตวนํ้าที่ทาเทียบเรืออ่ืนกอนหนาน้ี หรือจะมีการขนถายสัตวนํ้าในทาเทียบเรืออ่ืนอีก ในกรณีน้ีให

สอบถามขอมูลจากผูควบคุมเรือวามีการขนถายสัตวนํ้าขึ้นทาใดบาง และใหบันทึกขอมูลน้ีในแบบฟอรมการตรวจ

ดวย (MCS 004/001) ดวย 

o ในการประเมินความแตกตางระหวางปริมาณสัตวนํ้าในสมุดบันทึกการทําการประมงเทียบ 

กับปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทา ตองประเมินจากสัตวนํ้าขึ้นทาทั้งหมดไมวาจะขึ้นก่ีทาก็ตาม หากขึ้นทาไมหมดลํา ให

ดําเนินการ ดังน้ี 

- หากเรือลําที่ตรวจสอบ มีการขนถายสัตวนํ้ากอนหนาน้ี ใหเจาหนาที่สอบถามผูควบคุมเรือวามี

การถูกสุมตรวจปริมาณสัตวนํ้าหรือไม และตรวจสอบขอมูลไปยังหนวยงานตรวจสอบของจังหวัดที่ขึ้นทา หากมี

การตรวจสอบปริมาณสัตวนํ้าแลว ใหขอขอมูลการตรวจสอบและนําปริมาณสัตวนํ้าที่ตรวจสอบมารวมกับปริมาณ

สัตวนํ้าเที่ยวเรือที่ตรวจสอบเอง แตหากไมมีการถูกสุมตรวจใหเขียนขอมูลในแบบฟอรมดวย (MCS 004/001)  

ในกรณีที่ไมมีการถูกสุมตรวจจะไมนํามาพจิารณาวาปริมาณสัตวน้ําคลาดเคลื่อนเกิน ±10% เนื่องจากขอมูล

ไมครบถวน 
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- หากเรือลําที่ตรวจสอบ ไดขึ้นทาสัตวนํ้ามากกวา 1 ทา โดยทาที่เจาหนาที่ตรวจสอบเปนการขน

ถายสัตวนํ้าในครั้งแรก และจะมีการขนถายสัตวนํ้าในทาเทียบเรืออ่ืนอีก ใหสอบถามวาไปขนถายสัตวนํ้าที่ใด 

และใหเจาหนาที่ตามไปตรวจสอบดวย หากไปขึ้นทาที่จังหวัดอ่ืนใหประสานจังหวัดน้ันเพ่ือตรวจสอบแลวสงผล

การตรวจ ในกรณีน้ีใหรวมผลการขึ้นทาสัตวนํ้าทุกทาเพ่ือมาพิจารณาวาอยูในเกณฑมาตรฐานหรือไม 

.     - หัวขอตรวจสอบ: 

1. ควรทราบถึงปริมาตรการเก็บสัตวนํ้าของเรือประมงลําทีต่รวจสอบ เพ่ือใชแนวทางประมาณ

ปริมาณสัตวนํ้า (สัตวนํ้าเพ่ือมนุษยบริโภค) ที่จับได 

2. ตรวจสอบปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทา พรอมบันทึกชนิดและปริมาณสัตวนํ้าทั้งหมดที่ขึ้นทาลงใน 

แบบฟอรม 2 (MCS 004/002) “แบบฟอรมชนิดและปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทา” การตรวจสอบปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้น

ทาน้ัน ตองดําเนินการโดยไมขัดขวางการขนถายสัตวนํ้าของเรือ โดยใหสังเกตและบันทึกนํ้าหนักจากการช่ัง

นํ้าหนักสัตวนํ้าต้ังแตเริ่มช่ังนํ้าหนักจนเสร็จ 

3. นําขอมูลปริมาณสัตวนํ้าทั้งหมด (Total catch) ที่ช่ังไดของทาน้ัน ซึ่งเจาหนาที่ไดบันทึกลง

ในแบบฟอรม 2 (MCS 004/002) “แบบฟอรมชนิดและปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทา” เทียบกับนํ้าหนักสัตวนํ้าในสมุด

บันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) 

4. ควรมีการต้ังขอสังเกตวาอาจมีการนําสัตวนํ้าจากแหลงอ่ืนหรือลําอ่ืนรวมมาดวย เชน ภาชนะ 

บรรจุตางรูปแบบกัน เปนตน 

5. คํานวณความแตกตางระหวางปริมาณสัตวนํ้าทั้งหมดที่ขึ้นทาน้ัน ซึ่งเปนนํ้าหนักที่เจาหนาที่

ไดตรวจสอบและลงบันทึกในแบบฟอรม 2 (MCS 004/002) เทียบกับปริมาณสัตวนํ้าใน Logbook และระบุ % 

ความแตกตางของปริมาณสัตวนํ้า ในแบบฟอรม 1 (MCS 004/001) กรณีนี้ใหต้ังขอสังเกตวาหากมีการขึ้นทา 

มากกวา 1 ทานั้น การนําผลมาพิจารณาจะตองนําผลจากน้ําหนักที่ชั่งของทุกทาจึงจะสามารถสรุปไดวา         

% ความแตกตางของปริมาณสัตวน้ําเกินเกณฑที่กําหนด ±10% หรือไม  
 

% ความแตกตางของปริมาณสัตวน้ํา (Margin) เทากับ  

(น้ําหนักสัตวน้ําที่ชั่งไดทั้งหมด (Total catch) ตามแบบฟอรม 2 – น้ําหนักสัตวน้ําใน Logbook) * 100 

                         น้ําหนักสัตวน้ําใน logbook 
 

 

  - ตัวอยางที่ 1 นําสัตวนํ้าขึ้นทาเพียง 1 ทา  

 นํ้าหนักสัตวนํ้าใน logbook 100 กิโลกรัม เมื่อขึ้นทาจริงแบบเหมาลํา ช่ังได 105 กิโลกรัม   

ดังน้ัน รอยละปริมาณสัตวนํ้าที่ความแตกตาง (Margin) = (105-100) * 100 = (+) 5 % 

                         100 

สรุปตัวอยางที ่1 เรือลําที่ตรวจสอบมีความแตกตางของน้ําหนัก อยูในเกณฑกําหนด 
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  - ตัวอยางที่ 2 นําสัตวน้ําขึ้นทาเพียง 1 ทา 

 น้ําหนักสัตวน้ําใน logbook 100 กิโลกรัม เมื่อขึ้นทาจริงแบบเหมาลํา ชั่งได 80 กิโลกรัม                          

ดังน้ัน รอยละปริมาณสัตวนํ้าที่ความแตกตาง (Margin) = (80-100) * 100 = (-) 20 % 

            100 

สรปุตัวอยางที ่2 เรือลําที่ตรวจสอบมีความแตกตางของน้ําหนัก ไมอยูในเกณฑกําหนด 

  

 - ตัวอยางที่ 3 นําสัตวนํ้าขึ้นทาจํานวน 2 ทา 

 นํ้าหนักสัตวนํ้าใน logbook 100 กิโลกรัม ประกอบดวย ปลาทู 60 กิโลกรัม และปลาเปด 

40 กิโลกรัม เมื่อนําสัตวนํ้าขึ้นทา เรือประมงไมไดนําสัตวนํ้าทั้งหมดขึ้นทาแบบเหมาลํา แตไดนําปลาทู ขึ้นทา ก. 

และช่ังนํ้าหนักได 50 กิโลกรัม สวนปลาเปดนําไปขึ้น ทา ข. และฃั่งนํ้าหนักได 60 กิโลกรัม ดังน้ัน  

ในการคิดรอยละปริมาณสัตวนํ้าที่ความแตกตาง (Margin) ของเรือลําน้ี ใหพิจารณาจากทั้งปลาทูและปลาเปด 

คือ ปริมาณสัตวนํ้าที่ช่ังไดทั้งหมด 50+60 = 110 กิโลกรัม ดังนั้น 

รอยละปริมาณสัตวน้าํทีค่วามแตกตาง (Margin) ของเรือลาํที่ตรวจสอบ     = (110-100) * 100  

                                              100 

         = (+) 10 % 

สรุปตัวอยางที ่3 เรือลําที่ตรวจสอบมีความแตกตางของน้ําหนัก อยูในเกณฑกําหนด 
 

  - ประเภทแบบฟอรมที่ตองลงบันทึก:   

 แบบฟอรม 1 (MCS 004/001) และแบบฟอรม 2 (MCS 004/002) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - เกณฑการตัดสิน:  

อยูในเกณฑที่กาํหนด ไมอยูในเกณฑที่กําหนด 

1) ความแตกตางปริมาณสตัวน้ําไมเกิน ± 10 % 

(ปริมาณสัตวน้ําที่จับไดใน Logbook มีปริมาณ 

ใกลเคียงกับปรมิาณสัตวน้ํารวม (Total catch)                 

1) ความแตกตางปริมาณสตัวน้ําเกิน ± 10 % 

(ปริมาณสัตวน้ําที่จับไดใน Logbook มีปริมาณ 

นอยกวาปริมาณสัตวน้ํารวม (Total catch) ที่ขึ้นทา หรือ                          
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ที่ขึ้นทา โดยรอยละความแตกตาง 

ไมเกินกวา Margin ที่กําหนด คือ ±10%) 

ปริมาณสัตวน้ําที่จับไดใน Logbook มีปริมาณมากกวา  

สัตวน้ํารวม (Total catch) ที่ขึน้ทา เกินกวา Margin ที่

กําหนด คือ ±10%) 

ใหทําเครื่องหมาย (/) ในชองถูกตองในแบบฟอรม 1              

(MCS 004/001) 

ใหทําเครื่องหมาย (/) ในชองไมถูกตองในแบบฟอรม 1 

(MCS 004/001) 
    

                     - การดําเนินการกรณีความแตกตางของปริมาณสัตวนํ้าไมอยูในเกณฑที่กําหนด (เกิน ± 10 

%)   การดําเนินการกับผูควบคุมเรือ 

 1) แจงขอมูลผลการตรวจสอบใหใหผูควบคุมเรือทราบ  

 2) จัดเปนผูควบคุมเรือที่อยูในขายเฝาติดตาม 

• โดยตรวจสอบการขึ้นทาของผูควบคุมเรือทีถู่กเฝาติดตาม ทุกครั้งจํานวน 4 ครั้งติดตอกัน 

• หากพบวาผลตรวจทุก 4 ครั้ง อยูในเกณฑแลว ใหยกเลกิในกลุมผูควบคมุเรือที่ตองเฝาติดตาม 

• หากในชวงเฝาติดตามผูควบคุมเรือ พบปริมาณสัตวนํ้าไมอยูในเกณฑที่กําหนด 

 - พบครั้งที่ 1 ในชวงเฝาติดตาม : ใหเจาหนาที่ผูตรวจสอบลงขอบกพรองที่พบ ตามแบบฟอรม

การรับทราบผลการพบขอบกพรองฯ สําหรับไตเรือ (แบบฟอรม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบใหกับผูควบคุม

เรือ 

 - พบครั้งที่ 2 ในชวงเฝาติดตาม : ใหพนักงานเจาหนาที่แจงขอบกพรองที่พบ ตามแบบฟอรม

การรับทราบผลการพบขอบกพรองฯ สําหรับไตเรือ (แบบฟอรม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบใหกับผูควบคุม

เรือ 

 - พบครั้งที่ 3 ในชวงเฝาติดตาม : ใหพนักงานเจาหนาที่แจงขอบกพรองที่พบ ตามแบบฟอรม 

การรับทราบผลการพบขอบกพรองฯ สําหรับไตเรือ (แบบฟอรม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบใหกับผูควบคุม

เรือ 

 - พบครั้งที่ 4 ในชวงเฝาติดตาม : เจาหนาที่ผูตรวสอบแจงพนักงานเจาหนาที่โดยดวน พนักงาน

เจาหนาที่พิจารณาขอเท็จจรงิ (ทั้งน้ีเรือที่มขีนาดเล็กอาจจับสัตวนํ้าไดในปริมาณนอย ทําใหรอยละความแตกตาง

ของนํ้าหนักสัตวนํ้าที่กรอกในสมุดบันทึกฯ และทีช่ังจริงเกินเกณฑกําหนดได)                                                

ในกรณีน้ีหากไมเกี่ยวของกับขนาดเรือหรือการทําประมงในครั้งน้ันสงผลใหไดปรมิาณสตัวนํ้าในปริมาณนอยจนทํา

ใหรอยละความแตกตางของนํ้าหนักสัตวนํ้าทีก่รอกในสมุดบันทึกฯ และเทียบกับทีช่ังจริงเกินเกณฑกําหนด ให

พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมาย 

 3) แจงศูนยฯ PIPO และกรมประมง (กปผ.) ในทุกครั้งที่พบวาปริมาณสัตวนํ้าไมอยูในเกณฑที่กําหนด 
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9.3.3 ตรวจสอบความถูกตองของชนิดสตัวน้ํา 

 - หัวขอตรวจสอบ: 

 1. ตรวจสอบชนิดสัตวนํ้าที่ขึ้นทา ตามแบบฟอรม 2 (MCS 004/002) เทียบกับประเภท

เครื่องมือประมงตามใบอนุญาตทําการประมง โดยตรวจสอบชนิดสัตวนํ้าวาสอดคลองกับเครื่องมือประมงหรือไม 

อางอิงตามคูมือเครื่องมือประมงทะเลและคูมือการจําแนกชนิดสัตวนํ้าทะเล 

 2. เมื่อดําเนินการตามขอ 1 แลวพบวาขอมูลถูกตอง ใหทวนสอบชนิดสัตว นํ้าที่แจงใน 

Logbook เทียบกับชนิดสัตวนํ้าที่ขึ้นทา ตามแบบฟอรม 2 (MCS 004/002) โดยชนิดสัตวนํ้าที่เปนชนิดหลัก 

(Majority fish) ตองปรากฎใน Logbook  

ตัวอยางเชน  

   ก. อวนลากคู  

o ใน Logbook ระบุสัตวนํ้าหลัก (Majority fish) ประกอบดวยปลาทรายแดง ปลา 

ปากคม ปลาตาหวาน และปลาเปด ใหตรวจสอบชนิดปลาที่ขึ้นทาที่เปนสัตวนํ้าหลักวามีปลาทรายแดง ปลา

ปากคม ปลาตาหวาน และปลาเปดหรือไม  

o ถามีปลาที่ขึ้นทาครบทั้งสามชนิดและมีปลาเปด จึงจะถือวาชนิดสัตวนํ้าใน Logbook  

ตรงกับที่ขึ้นทา  

o หากมีสัตวนํ้าหลัก (Majority fish) ชนิดอ่ืน ขึ้นทาดวยนอกจากปลาทรายแดง ปลา 

ปลาคม ปลาตาหวาน และปลาเปด จะถือวาชนิดสัตวนํ้าใน Logbook ไมตรงกับที่ขึ้นทา หรือหากมีสัตวนํ้าหลักที่

ขึ้นทานอยกวาที่ระบุใน Logbook จะถือวาชนิดสัตวนํ้าใน Logbook ไมตรงกับที่ขึ้นทา 

   ข. อวนดํา  

o ใน Logbook ระบุชนิดสัตวนํ้าหลัก (Majority fish) ประกอบดวยปลาทูและปลา 

หลังเขียวใหตรวจสอบชนิดปลาที่ขึ้นทาที่เปนสัตวนํ้าหลักวามีปลาทูและปลาหลังเขียวหรือไม  

o ถามีปลาที่ขึ้นทาครบทั้งสองชนิด จึงจะถือวาชนิดสัตวนํ้าใน Logbook ตรงกับที่ขึ้นทา  

o หากมีสัตวนํ้าหลัก (Majority fish) ชนิดอ่ืน ขึ้นทาดวยนอกจากปลาทู  และปลา 

หลังเขียว จะถือวาชนิดสัตวนํ้าใน Logbook ไมตรงกับที่ขึ้นทา หรือหากมีสัตวนํ้าหลักที่ขึ้นทานอยกวาที่ระบุใน 

Logbook จะถือวาชนิดสัตวนํ้าใน Logbook ไมตรงกับที่ขึ้นทา 
 

- ประเภทแบบฟอรมที่ตองลงบันทึก:  

    แบบฟอรม 1 (MCS 004/001) และแบบฟอรม 2 (MCS 004/002) 
           - เกณฑการตัดสิน:  

ถูกตอง ไมถูกตอง 

1) ชนิดสัตวนํ้าที่ขึ้นทาสอดคลัองกับเครื่องมือประมง 1) ชนิดสัตวนํ้าที่ขึ้นทาไมสอดคลัองกับเครื่องมือประมง
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ตามใบอนุญาตทําการประมง  ตามใบอนุญาตทําการประมง  

2) ชนิดสัตวนํ้าหลักที่ขึ้นทาตรงกับที่มีระบุใน Logbook 2) ชนิดสัตวนํ้าหลักที่ขึ้นทาไมตรงกับที่ระบุใน 

Logbook 

ใหทําเครื่องหมาย (/) ในชองถูกตองแบบฟอรม 1            

(MCS 004/001) 

ใหทําเครื่องหมาย (/) ในชองไมถูกตองในแบบฟอรม 1 

(MCS 004/001) 

  - การดําเนินการกรณีไมตรงตามเกณฑตัดสิน 

กรณี 1) ชนิดสัตวน้ําที่ขึน้ทาไมสอดคลองกับเครื่องมือประมงตามใบอนุญาตทาํการประมง 

1. ใหแจงพนักงานเจาหนาที่  

2. เจาหนาที่ตรวจสอบทําการทวนสอบขอมูลเพ่ิมเติม และจัดทําบันทึกขอเท็จจริงรายงานประมงจังหวัด 

2.1 สอบถามผูควบคุมเรือ เพ่ือช้ีแจง แสดงหลักฐานประกอบแหลงทําการประมง ชวงเวลาในการทํา

การประมง เชน พิกัดทําประมง หรือขอมูลอ่ืนๆ เพ่ือแสดงวาสัตวนํ้าชนิดดังกลาวสามารถจบัไดจริง 

2.2 ทวนสอบขอมูลกับระบบ VMS ในพ้ืนที่ ฯ เพ่ือพิสูจนเสนทางการทําประมง หากในพ้ืนที่ไมมี

ระบบตรวจสอบ VMS ใหแจงมายัง VMS กรุงเทพฯ   

2.3 กรณีประสงคขอขอมูลเพ่ิมเติม ใหสอบถามขอคิดเห็นจากผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประ

ทะเล/หัวหนาสถานีประมงทะเลที่รับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดน้ันๆ  

3. ใหสํานักงานประมงจังหวัด รวบรวมขอมูลและรายงานผลการตรวจสอบในกรณีน้ีรวมถึงแหลงทาํ

ประมง วันเวลาที่ทําประมงที่จับสัตวนํ้าที่สงสัย และสงมายังกรมประมงเพ่ือพิจารณาความเปนไปได

ของสัตวนํ้าที่สงสัยจะจับจากเครื่องมือประมงน้ันๆ หรือพิจารณาวาเปนการประมง ไอยูยู 

4. จัดเปนกลุมผูควบคุมเรือทีต่องติดตาม จนกวากรมประมงจะแจงผลการพิจารณาวาเปนการประมง   

ไอยูยูหรือพิจารณาวามีความเปนไปได                                                                                          

ในชวงเฝาติดตาม: ใหเจาหนาที่แจงขอบกพรองที่พบ ตามแบบฟอรมการรับทราบผลการพบ

ขอบกพรองฯ สําหรับไตเรือ (แบบฟอรม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบใหกับผูควบคุมเรือ 

5. หากผลการพิจารณาวาเปนการประมง ไอยูยู ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

 

กรณี 2) ชนิดสัตวน้ําที่ขึน้ทา (สัตวน้าํหลกั) ไมถูกระบุใน Logbook  

1. ใหแจงขอมลูที่ตรวจพบตอผูควบคุมเรือ รวมถึงสอบถามขอมูล ขอเทจ็จริงจากผูควบคุมเรือ ให

คําแนะนําในการกรอกขอมูล 

2. ใหเจาหนาที่ทําการวินิจฉยัขอเท็จจริง แจงขอบกพรองที่พบ โดยเจาหนาที่ผูตรวจสอบลงขอบกพรอง

ที่พบ ตามแบบฟอรมการรับทราบผลการพบขอบกพรองฯ สําหรับไตเรือ (แบบฟอรม 4.1 MCS 

004/004.1) และมอบใหกับผูควบคุมเรือ 

2.1 ใหจัดเปนผูควบคุมเรือทีอ่ยูในขายเฝาติดตาม โดยแจงใหผูควบคุมเรอืทราบ  
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การติดตาม 

302.1. 301 โดยตรวจสอบ logbook จากผูควบคุมเรืออีก 2 ครั้งติดตอกัน หากผลทั้ง 2 ครั้ง

ติดตอกัน มีการกรอกชนิดสัตวนํ้าหลัก จึงจะยกเลิกการติดตาม 

302.1 30.2 หากอยูในชวงกลุมเฝาติดตาม และยังพบวาชนิดสัตวนํ้าหลักไมถูกระบุใน Logbook ให

ลงบันทึกในแบบฟอรมการรับทราบผลการพบขอบกพรองฯ สําหรับไตเรือ (แบบฟอรม 

4.1 MCS 004/004.1) และแจงใหผูควบคุมเรือทราบในทุกครั้ง  

302.130.3 แตหากในชวงเวลาเฝาติดตามยังคงพบครั้งที่ 3 เปนตนไป ใหแจงพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือ

ลงขอบกพรองที่พบ ตามแบบฟอรมการรับทราบผลการพบขอบกพรองฯ สําหรับไตเรือ 

(แบบฟอรม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบใหกับผูควบคุมเรือ 

  

9.3.4 ตารางสรุปหัวขอที่ตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพจิารณา และการปฏิบัติ แสดงใน 

ภาคผนวก 1 

9.3.5 แนวทางการตรวจสอบชนิดและปรมิาณสัตวน้ําทีข่ึ้นทา  

1. ใหสังเกตและบันทึกนํ้าหนักจากการช่ังนํ้าหนักสัตวนํ้า ต้ังแตเริ่มการช่ังนํ้าหนักจนช่ังเสร็จ

หมดลําเรือ โดยบันทึกชนิดและปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทาตามแบบฟอรม 2 (MCS 004/002)  

 2. คํานวณนํ้าหนักสัตวนํ้าแตละชนิดที่ขึ้นทา  

• โดยนับจํานวนภาชนะบรรจุของสัตวนํ้าแตละชนิด และตองทราบนํ้าหนักบรรจุ สัตวนํ้าแตละ

ชนิดตอภาชนะบรรจุ เพ่ือคํานวณนํ้าหนักสัตวนํ้าแตละชนิดที่ขึ้นทา เชน นับตะกราที่บรรจุปลาทรายแดงได 10 

ตะกรา แลวนําไปคูณกับนํ้าหนักบรรจุปลาทรายแดง 30 กิโลกรัม/ตะกรา (ไมรวมนํ้าหนักตะกรา) ดังน้ันปริมาณ

ปลาทรายแดงทั้งหมดที่ขึ้นทา = 10x30 =300 กิโลกรัม 

3. นํานํ้าหนักสัตวนํ้าที่ขึ้นทา เปรียบเทียบกับนํ้าหนักที่ขึ้นทาที่ระบุในหนังสือกํากับการซื้อขาย

สินคาสัตวนํ้า (MCPD) สวนที่ 1 รายละเอียดปรากฎในหัวขอ 9.3.2 

4. การนําสัตวนํ้าขึ้นทาน้ัน มรีูปแบบหลากหลาย เชน การขนถายสัตวนํ้าจากเรือขึ้นฝงแบบ

เหมาลํา หรือการขนถายสัตวนํ้าจากเรือขึ้นฝงมากกวา 1 ทา โดยใหเจาหนาที่ดําเนินการ ดังน้ี 

ก. กรณีจากเรือประมงขนถายสัตวนํ้าขึ้นทาเดียว (เหมาลํา) 

ก.1 ใหตรวจสอบปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทา โดยระบุชนิด ปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทา ตาม

แบบฟอรม 2 (MCS 004/002) 

ข. กรณีจากเรือประมงขนถายสัตวนํ้าขึ้นทามากกวา 1 ทา  

ข.1 ใหตรวจสอบปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทา โดยระบุชนิด ปริมาณ สัตวนํ้าที่ขึ้นทา ตาม

แบบฟอรม 2 (MCS 004/002) ใหครบทุกทา 
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• หาก ทา ก. และ ข. มีที่ต้ังอยูจังหวัดเดียวกัน เจาหนาที่ของจังหวัดน้ัน เปนผูตรวจสอบ 

ตัวอยางเชน เรือประมงนําปลาทูขึ้นทา ก. และนําปลาเปดขึ้นทา ข. ดังน้ัน เจาหนาที่ตองตรวจสอบการขึ้นสัตว

นํ้าทั้ง 2 ทา ไดแก ทาก. และ ทาข. โดยใน Logbook มีใหเรือแจงขอมูลสถานที่ที่จะนําสัตวนํ้าขึ้นทา 

• หากทา ก. และ ข. ไมไดต้ังอยูจังหวัดเดียวกัน  

o ใหเจาหนาที่จังหวัดที่เรือขึ้นทาลําดับแรก (ทา ก.) ตรวจสอบสัตวนํ้า ณ ทา ก. ตาม

แบบฟอรม 1 และ 2 และตรวจการระบุนํ้าหนักสัตวนํ้าใน MCPD สวนที่ 1 ตาม

สัตวนํ้าที่ขึ้นทา ก. และสงสําเนาผลที่ไดตรวจสอบแลว ตามแบบฟอรม 1 และ 2 

ของทา ก. ไปยังเจาหนาที่ของจังหวัดของ ทา ข. เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ

การช่ังนํ้าหนักสัตวนํ้าที่ขึ้นทา ข. ตามแบบฟอรม 1 และ 2 และตรวจการระบุ

นํ้าหนักสัตวนํ้าใน MCPD สวนที่ 1 ตามสัตวนํ้าที่ขึ้นทา ข. 
 

o เมื่อจังหวัดที่ขึ้นทาลําดับตอไป (ทา ข.)  ตรวจสอบการขึ้นสัตวนํ้า ณ ทา ข.                

เสร็จสิ้น ใหสงสําเนาผลที่ตนเองตรวจสอบสัตวนํ้า ณ ทา ข . ตามแบบฟอรม 1 

และ 2 กลับไยังจังหวัดตนทาง (ทา ก.) ดวย 

        

  

9.3.6 ตรวจสอบขอมูลหนังสือกํากับการซื้อขายสนิคาสัตวน้ํา (MCPD) สวนที่ 1 

โดยตรวจสอบปริมาณสัตวน้าํที่ขึ้นทา MCPD) สวนที่ 1 เทียบกับปริมาณจากขอมูลในแบบฟอรม 2 

(MCS 004/002)  

9.3.6.1 หลักการ 

• ปริมาณสัตวนํ้าในหนังสือกํากับการซื้อขายสินคาสัตวนํ้า (MCPD) สวนที่ 1 เปนปริมาณ 

สัตวนํ้าที่ขึ้นทาน้ันๆ ดังน้ันการตรวจสอบนํ้าหนักสัตวนํ้าที่ขึ้นทา ใน MCPD ถือเปนการทวนสอบและยืนยันความ

ถูกตองของขอมูลนํ้าหนักสัตวนํ้าที่ขึ้นทา  

 

9.3.6.2 ขอบขาย  

• เมื่อสัตวนํ้ามีการขนถายจากเรือประมงไทยเพ่ือขึ้นทาและไดรับการช่ังนํ้าหนักสัตวนํ้า 

รวมทั้งหมด (Total weight) ที่ขึ้นทา และมีการกรอกขอมูลในหนังสือกํากับการซื้อขายสินคาสัตวนํ้า (MCPD) 

สวนที่ 1 เรียบรอยแลว ใหเจาหนาที่ผูตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบขอมูล  

(ก) ตรวจสอบรายช่ือทาเทียบเรือประมง  

(ข) ตรวจสอบปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทาตามที่ระบุใน MCPD สวนที่  1  
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(ก) ตรวจสอบรายชื่อทาเทียบเรือประมงที่ออกหนังสือกํากับการซื้อขายสินคาสัตวน้ํา (MCPD) 

   - หัวขอตรวจสอบ: ตรวจสอบวาเปนทาเทียบเรือประมงที่ไดจดทะเบียนตอกรมประมงหรือไม 

  - ประเภทแบบฟอรมที่ตองลงบันทึก: แบบฟอรม 1 (MCS 004/001)   

                     - เกณฑการตัดสิน: 

    1) เปนทาเทียบเรือประมงที่ไดจดทะเบียนตอกรมประมงใหทําเครื่องหมาย (/) ในชอง

ถูกตอง ในแบบฟอรม 1 (MCS 004/001) 

    2) เปนทาเทียบเรือประมงที่ไมไดจดทะเบียนตอกรมประมงใหทําเครื่องหมาย (/) ใน

ชองไมถูกตอง ในแบบฟอรม 1 (MCS 004/001) พรอมดําเนินการดังตอไปน้ี 

                   การดําเนินการ 

2.1 ตรวจสอบขอเท็จจริง 

2.2 หากผลการตรวจสอบขอเท็จจริง พบวา ไมไดจดทะเบียนตอกรมประมงจริง ให

แจงพนักงานเจาหนาที่ 

  2.3 พนักงานเจาหนาที่ ดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

 

 (ข) ตรวจสอบปริมาณสัตวน้ําที่ขึน้ทา ตามที่ระบุใน MCPD สวนที่ 1 

 - หัวขอตรวจสอบ:  

 1) ตรวจสอบปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทาตามทีร่ะบุใน MCPD สวนที่ 1 โดยนํานํ้าหนักสัตวนํ้าจาก

แบบฟอรม 2 (MCS 004/002) เปรียบเทียบกับนํ้าหนักสัตวนํ้าที่ขึ้นทาตามที่ระบุใน MCPD สวนที่ 1  

2) ทั้งน้ีปริมาณสัตวนํ้าใน MCPD สวนที ่ 1 ตองเปนปริมาณการขึ้นทาสัตวนํ้าที่ไดรับการช่ัง

นํ้าหนักเรียบรอยแลวใหระบุขอมูลที่ตรวจสอบในแบบฟอรม 1 ไดแก นํ้าหนักสัตวนํ้าที่ขึ้นทาใน MCPD สวนที่ 1 

และนํ้าหนักสตัวนํ้าที่ตรวจสอบไดตามแบบฟอรม 2 (MCS 004/002) 

 - ประเภทแบบฟอรมที่ตองลงบันทึก: แบบฟอรม 1 (MCS 004/001) 

                    - เกณฑการตัดสิน: 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

1) ปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทาตามที่ระบุใน MCPD     

สวนที่ 1 ตรงกับที่นํ้าหนักที่ไดตรวจสอบซึ่งบันทึกใน

แบบฟอรม 2 (MCS 004/002) 

1) ปริมาณสัตวนํ้าที่ขึ้นทาตามที่ระบุใน MCPD     

สวนที่ 1 ไมตรงกับที่นํ้าหนักที่ไดตรวจสอบซึ่งบันทึกใน

แบบฟอรม 2 (MCS 004/002) 

ใหทําเครื่องหมาย (/) ในชองถูกตอง ในแบบฟอรม 1 

(MCS 004/001) 

ใหทําเครื่องหมาย (/) ในชองไมถูกตอง ในแบบฟอรม 

1 (MCS 004/001)  

      

 - การดําเนินการกรณีไมตรงตามเกณฑตัดสิน:  
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1. ใหตรวจสอบขอเท็จจริง ทวนสอบขอมูลปริมาณสัตวนํ้าที่ผูตรวจสอบจดบันทึกได และ 

เปรียบเทียบกับเอกสารที่ผูลงนาม MCPD บันทึก ทวนสอบนํ้าหนักจากทั้ง 2 เอกสาร เพ่ือพิสูจน วานํ้าหนักใด ถูกตอง 

2.  หากพบวาปริมาณสัตวนํ้าจากผูลงนาม MCPD ไมถูกตอง ใหถือวานํ้าหนักตามที่ระบุใน 

MCPD สวนที่ 1 ไมตรงกับนํ้าหนักที่ขึ้นทา 

3. กรณีมหีลักฐานหรือพิสูจนไดชัดเจนวา ผูลงนาม MCPD สวนที่ 1 มีเจตนาระบุปริมาณ           

สัตวนํ้าไมถูกตอง ใหแจงพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย ตอไป 

4. แตหากเกิดจากความผิดพลาด  

1. ใหเจาหนาที่ผูตรวจสอบใหคําแนะนําและลงขอบกพรองที่พบ ตามแบบฟอรมการ

รับทราบผลการพบขอบกพรองฯ สําหรับผูลงนาม MCPD สวนที่ 1  (แบบฟอรม 4.2 MCS 

004/004.2) และมอบใหกับทาเทียบเรือ 

2. จัดประวัติผูลงนาม MCPD สวนที่ 1 ในกลุมที่อยูในขายเฝาติดตาม  

2.130 โดยตรวจสอบ MCPD อีก 2 ฉบับ โดยเปนฉบับที่ออกใหไมซ้ําวัน หากผลทั้ง 2 ฉบับ

มีปริมาณสัตวนํ้าที่ถูกตอง ใหยกเลิกการติดตาม 

2.2 หากอยูในชวงเฝาติดตาม และยังพบวาระบุปริมาณสัตวนํ้าผิดพลาด ใหเจาหนาที่          

ผูตราวจสอบลงบันทึกในแบบฟอรมการรับทราบผลการพบขอบกพรองฯ สําหรับ           

ผูลงนาม MCPD สวนที่ 1  (แบบฟอรม 4.2 MCS 004/004.2) นอกเหนือจากมอบให

ผูลงนามแลว ใหสําเนามอบใหกับทาเทียบเรือดวยเพ่ือกํากับดูแลผูลงนามและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

  

9.3.6.3 ตารางสรุปหัวขอที่ตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพิจารณา และการปฏิบัติ  

แสดงในภาคผนวก 2 
 

 

9.4 เม่ือการตรวจสอบเสร็จสิ้น 

ใหกลาวขอบคณุผูที่ใหตรวจสอบ ที่ใหความรวมมือ พรอมแจงผลการตรวจใหผูถูกตรวจรับทราบ 

           

 

9.5 การรายงานผล 

  9.5.1 ใหรายงานผลการตรวจตามแบบฟอรม 3 (MCS 004/003) มายังกรมประมง ทุกเดือน   

 9.5.2 หากผลจากการตรวจสอบ พบวาเปนการทําประมง IUU ใหรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของโดย

ทันที และใหรายงานมายัง กปผ. กรมประมงเพ่ิมเติมเมื่อไดดําเนินการตามกฎหมายและการติดตามการ

ดําเนินคดีดวย  
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9.6 การลงขอมูลในระบบ 

 9.6.1 นําขอมูล Logbook และ MCPD สวนที่ 1 ลงระบบ CIUU เพ่ือนําไปใชในการออกใบรับรอง 

การจับสัตวนํ้า ยกเวนกรณีเรือทําประมง IUU  
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                                                 ภาคผนวก 1 

แนวทางการตรวจสอบความครบถวนและถกูตองของขอมูลในสมุดบันทกึการทําการประมง (Fishing Logbook) 

หัวขอที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

การปฏิบัติ 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

1. สมุดบันทึกการทํา

การประมง (Fishing 

Logbook) 

 

กรณีท่ี 1  

ตรวจสอบการมีสมุดบันทึกการ 

ทําการประมง (Fishing  

Logbook) 

มีสมุดบันทึกการทําการประมง 

(Fishing Logbook) 

ไมมีสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing 

Logbook) 

1. ตรวจสอบการมีสมุดบันทึกการทําการประมง ให

สอบถามขอเท็จจริง  

2.หากไมมีสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing 

Logbook) จริง ใหแจงพนักงานเจาหนาท่ี โดยดวน 

3. พนักงานเจาหนาท่ี ดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

กรณีท่ี 2  

ตรวจสอบการกรอกขอมูล 

 

มีการกรอกสมุดบันทึกการทําการ

ประมง (Fishing Logbook)  

มีสมุด logbook แตเปนแบบฟอรมเปลา 

หรือ 

มีการกรอกขอมูลใน logbook แตกรอกไม

สมบูรณ คือ ไมไดกรอกขอมูลสําคัญคือ

ขอมูลการจับสัตวน้ําในตารางจับสัตวน้ํา 

(ภาคผนวก 3) 

ใหดําเนินการเชนเดียวกับกรณีท่ี 1 และควรถายรูป

สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)           

ท่ีไมมีการกรอกขอมูล (อาจเปนไดวาสาเหตุท่ีไมได

กรอกขอมูลการจับสัตวน้ําในตารางการจับสัตวน้ํา 

อาจมีสาเหตุตางๆ เชน เรือเสียหรือไมมีการจับ        

สัตวน้ําในครั้งนั้นจึงไมมีการกรอกขอมูลการจับ         

สัตวน้ํา กรณีนี้ใหตักเตือนและดําเนินการตามวิธี

เชนเดียวกับกรณีท่ี 3) 
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หัวขอที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

การปฏิบัติ 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

กรณีท่ี 3  

ตรวจสอบการกรอกขอมูล 

 

 

 

 

กรณีท่ี 3  

ตรวจสอบการกรอกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการกรอกสมุดบันทึกการทําการ

ประมง (Fishing Logbook)  

กรอกขอมูลไมครบถวน 

ขอมูลไมครบถวน หมายถึง มีการกรอก

ขอมูลแตไมสมบูรณโดยเปนขอบกพรอง

เล็กนอย อยางไรก็ตาม มีการกรอกขอมูล

สําคัญคือขอมูลการจับสัตวน้ํา (ภาคผนวก 

3) 

1. ใหสอบถามขอเท็จจริง ใหคําแนะนําในการ 

กรอกขอมูล 

2. ใหเจาหนาท่ี แจงขอบกพรองท่ีพบ โดยเจาหนาท่ี

ผูตรวจสอบลงขอบกพรองท่ีพบ ตามแบบฟอรม 4.1 

MCS 004/004.1 และมอบใหกับผูควบคุมเรือ ควร

ถายรูป logbook ท่ีมีการกรอกขอมูลไมครบถวน

สมบูรณเพ่ือเปนหลักฐาน จากนั้นใหไตกรอกขอมูล

เพ่ือใหขอมูลครบถวน 

3. ใหจัดเปนผูควบคุมเรือท่ีอยูในขายเฝาติดตาม โดย

แจงใหผูควบคุมเรือทราบ  

3.1 ตรวจสอบ logbook จากผูควบคุมเรืออีก 2 

ครั้งติดตอกัน หากผลท้ัง 2 ครั้งติดตอกัน  มีการ

กรอกขอมูลท่ีครบถวน จึงจะยกเลิกการติดตาม 

3.2 หากอยูในชวงกลุมเฝาติดตาม และพบวายัง

กรอกขอมูลไมครบถวน ใหลงบันทึกใน  

แบบฟอรม 4.1 MCS 004/004.1 และแจงให  ผู

ควบคุมเรือทราบในทุกครั้ง  

แตหากในชวงเวลาเฝาติดตามยังคงพบครั้งท่ี 3 เปน
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ณ ทาเทียบเรอืประมง      

วันที่บังคับใช : 1 มิถุนายน 2559  

 

หัวขอที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

การปฏิบัติ 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

 

 

 

 

 

 

ตนไป โดยเปนขอบกพรองท่ี ไม ใชขอบกพรอง

เล็กนอย ใหแจงพนักงานเจาหนาท่ี โดยดวน และ

พนักงานเจาหนาท่ี ดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

3.3 ในการยกเลิกการติดตามนั้น ผูควบคุมเรือ

จะตองกรอกขอมูลครบถวน จากการตรวจ ท้ัง 2 

ครั้งติดตอกัน  

 กรณีท่ี 4  

ตรวจสอบการกรอกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดบันทึกการทําการ 

ประมง (Fishing Logbook)  

มีขอมูล ถูกตอง 

 

ขอมูลไมถูกตอง  

   - เครื่องมือประมงท่ีระบุในสมุดบันทึก

การทําการประมง (Fishing Logbook) ไม

เปนประเภทเดียวกับท่ีระบุในใบอนุญาตทํา

การประมง เชน ในสมุดบันทึกฯ เขียนอวน

ลอย แตในใบอนุญาตฯ ระบุอวนลอม 

    - ชื่อเรือประมงและ/หรือเลขทะเบียน

เรือประมง ท่ีระบุในสมุดบันทึกการทําการ

ประมง (Fishing Logbook) ไมตรงกับท่ี

ปรากฏท่ีระบุท่ีตัวเรือ เชน อาจเนื่องจากผู

ควบคุมเรือเขียนไมชัดเจน เขียนผิด สะกด

ผิด 

1. ใหผูควบคุมเรือชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลความ

จําเปนตอเจาหนาท่ี เพ่ือพิจารณาขอมูล 

2. ใหเจาหนาท่ีทําการวินิจฉัยขอเท็จจริง หากเห็นวา

มีเหตุผลรับฟงได 

2.1 เจาหนาท่ีผูตรวจสอบลงขอบกพรองท่ีพบตาม

แบบฟอรมการรับทราบผลการพบขอบกพรอง 

(แบบฟอรม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบใหกับผู

ควบคุมเรือ 

2.2 ในกรณีท่ีเครื่องมือประมงไมตรง หากขอมูลท่ี

แจงขอเท็จจริงไมชัดเจน ควรตรวจสอบชนิดสัตวน้ําท่ี

จับไดเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดวย 

2.3 กรณีชื่อเรือ/เลขทะเบียนเรือไมตรงกับเอกสาร 



 

  

 

      

กรมประมง                  
รหัสเอกสาร : MCS 004 หนาที่ : 26 จาก 29 

ชื่อเอกสาร : คูมือเจาหนาทีใ่นการตรวจสตัวน้ํา  

ณ ทาเทียบเรอืประมง      

วันที่บังคับใช : 1 มิถุนายน 2559  

 

หัวขอที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

การปฏิบัติ 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีท่ี 4  

ตรวจสอบการกรอกขอมูล 

 

 

หากขอมูลท่ีแจงขอเท็จจริงไมชัดเจน ควรทวนสอบ

ขอมูลท่ีไดแจงเขา-ออกจากศูนยฯ PIPO ดวย 

2.4 ใหจัดเปนผูควบคุมเรือท่ีอยูในขายเฝาติดตาม 

โดยแจงใหผูควบคุมเรือทราบ 

การดําเนินการ 

2.4.1 ตรวจสอบ logbook จากผูควบคมุ 

เรืออีก 2 ครั้งติดตอกัน หากผลท้ัง 2 ครั้ง

ติดตอกัน มีการกรอกขอมูลท่ีถูกตอง จึงจะยกเลิก

การติดตาม 

2.4.2 แตหากผลการตรวจสอบยังไม 

พบวาสามารถกรอก logbook ไดถูกตอง 2 ครั้ง

ติดตอกัน ก็ใหติดตามไปจนกวากรอกขอมูล

ถูกตอง 2 ครั้งตดิตอกัน 

2.5 ใหดําเนินการตรวจสอบปริมาณและ 

     ชนิดสัตวน้ําตอไป 

3. หากพิจารณาเห็นวาขอชี้แจงรับฟงไมได ใหแจง

พนักงานเจาหนาท่ีโดยดวน พรอมถายรูปสิ่งท่ีเปน

ขอสงสัย เชน เอกสาร เคร่ืองมือประมง เปนตน 



 

  

 

      

กรมประมง                  
รหัสเอกสาร : MCS 004 หนาที่ : 27 จาก 29 

ชื่อเอกสาร : คูมือเจาหนาทีใ่นการตรวจสตัวน้ํา  

ณ ทาเทียบเรอืประมง      

วันที่บังคับใช : 1 มิถุนายน 2559  

 

หัวขอที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

การปฏิบัติ 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

พนักงานเจาหนาท่ี ดําเนินการตามกฎหมาย   

ตอไป 

2. ปริมาณสัตวน้ํา                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ควรทราบถึงปริมาตรการเก็บสัตว

น้ําของเรือประมงลําท่ี

ตรวจสอบ 

2. ตรวจสอบปริมาณสัตวน้ําท่ีขึ้นทา 

โดยใหสังเกตและบันทึกน้ําหนัก

จากการชั่งน้าํหนักสัตวน้ําต้ังแต

เริ่มชั่งน้ําหนักจนชั่งเสร็จหมดลํา

เรือ  

2. บันทึกชนิดและปริมาณ      

สัตวน้ําท้ังหมดท่ีขึ้นทาลงใน

แบบฟอรม 2                                 

3. นําขอมูลปริมาณสัตวน้ําใน    

    Logbook  เทียบกับน้ําหนัก    

    สัตวน้ําท่ีชั่งไดท้ังหมด (Total  

1. ปริมาณสัตวน้ําท่ีจับไดใน 

Logbook มีปริมาณใกลเคียงกับ

ปริมาณสัตวน้ําท่ีขึ้นทา ตาม

แบบฟอรม 2  

โดยรอยละความแตกตางไมเกิน

เกณฑท่ีกําหนด  

(Margin) คือไมเกิน ±10 % 

 

 

 

รอยละความแตกตางเกิน Margin ท่ี

กําหนด    (เกิน ±10%) 

ขอสังเกต 

หากมีการขึ้นทา 

มากกวา 1 ทานั้น การนําผลมาพิจารณา 

จะตองนําผลจากน้ําหนักท่ีชั่งของทุกทาจึง 

จะสามารถสรุปไดวา % ความแตกตางของ

ปริมาณสัตวน้ําเกินเกณฑท่ีกําหนด ±10% 

หรือไม 

 

 

 

ดําเนินการกับผูควบคุมเรือ 

 1) แจงขอมูลผลการตรวจสอบใหใหผูควบคุมเรือ

ทราบ  

 2) จัดเปนผูควบคุมเรือท่ีอยูในขายเฝาติดตาม 

• โดยตรวจสอบการขึ้นทาของผูควบคุมเรือท่ีถูก 

เฝาติดตาม ทุกครั้งจํานวน 4 ครั้งติดตอกัน 

• หากพบวาผลตรวจทุก 4 ครั้ง อยูในเกณฑแลว  

ใหยกเลิกในกลุมผูควบคุมเรือท่ีตองเฝาติดตาม 

• หากในชวงเฝาติดตามผูควบคุมเรือ พบปริมาณ 

สัตวน้ําไมอยูในเกณฑท่ีกําหนด 

-พบครั้งท่ี 1 ในชวงเฝาติดตาม : ใหเจาหนาท่ีผู

ตรวจสอบลงขอบกพรองท่ีพบ ตามแบบฟอรมการ

รับทราบผลการพบขอบกพรองฯ สําหรับไตเรือ 

(แบบฟอรม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบใหกับผู



 

  

 

      

กรมประมง                  
รหัสเอกสาร : MCS 004 หนาที่ : 28 จาก 29 

ชื่อเอกสาร : คูมือเจาหนาทีใ่นการตรวจสตัวน้ํา  

ณ ทาเทียบเรอืประมง      

วันที่บังคับใช : 1 มิถุนายน 2559  

 

หัวขอที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

การปฏิบัติ 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

    catch) จากแบบฟอรม 2  

4. ท้ังนี้ตองม่ันใจวาสัตวน้ําไดรับ   

     การขนถายจากเรือขึ้นทา    

     สมบูรณแลว 

 

ควบคุมเรือ 

-พบครั้งท่ี 2 ในชวงเฝาติดตาม : ใหพนักงาน

เจาหนาท่ีแจงขอบกพรองท่ีพบ ตามแบบฟอรมการ

รับทราบผลการพบขอบกพรอง สําหรับไตเรือ 

(แบบฟอรม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบใหกับผู

ควบคุมเรือ 

 

-พบครั้งท่ี 3 ในชวงเฝาติดตาม : ใหพนักงาน

เจาหนาท่ีแจงขอบกพรองท่ีพบ ตามแบบฟอรมการ

รับทราบผลการพบขอบกพรองฯ สําหรับไตเรือ 

(แบบฟอรม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบใหกับผู

ควบคุมเรือ 

-พบครั้งท่ี 4 ในชวงเฝาติดตาม : เจาหนาท่ีผูตรวสอบ

แจงพนักงานเจาหนาท่ีโดยดวน พนักงานเจาหนาท่ี

พิจารณาขอเท็จจริง (ท้ังนี้เรือท่ีมีขนาดเล็กอาจจับ

สัตวน้ําไดในปริมาณนอย ทําใหรอยละความแตกตาง

ของน้ําหนักสัตวน้ําท่ีกรอกในสมุดบันทึกฯ และทีชั่ง

จริงเกินเกณฑกําหนดได)                                           



 

  

 

      

กรมประมง                  
รหัสเอกสาร : MCS 004 หนาที่ : 29 จาก 29 

ชื่อเอกสาร : คูมือเจาหนาทีใ่นการตรวจสตัวน้ํา  

ณ ทาเทียบเรอืประมง      

วันที่บังคับใช : 1 มิถุนายน 2559  

 

หัวขอที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

การปฏิบัติ 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

ในกรณีนี้หากไมเกี่ยวของกับขนาดเรือหรือการทํา

ประมงในครั้งนั้นสงผลใหไดปริมาณสัตวน้ําในปริมาณ

นอยจนทําใหรอยละความแตกตางของน้ําหนักสัตวน้ํา

ท่ีกรอกในสมุดบันทึกฯ และทีชั่งจริงเกินเกณฑ

กําหนด ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตาม

กฎหมาย 

 3) แจงศูนยฯ PIPO และกรมประมง (กปผ.) ใน

ทุกครั้งท่ีพบวาปริมาณสัตวน้ําไมอยูในเกณฑท่ีกําหนด 

 

 



 

  

 

      

กรมประมง                  
รหัสเอกสาร : MCS 004 หนาที่ : 30 จาก 29 

ชื่อเอกสาร : คูมือเจาหนาทีใ่นการตรวจสตัวน้ํา  

ณ ทาเทียบเรอืประมง      

วันที่บังคับใช : 1 มิถุนายน 2559  

 

หัวขอที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

การปฏิบัติ 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

3. ชนิดสัตวน้ํา ตรวจชนิดสัตวน้ํา 1) ชนิดสัตวน้ําท่ีขึ้นทาสอดคลัองกับ

เคร่ืองมือประมงตามใบอนุญาตทํา

การประมง  

2) ชนิดสัตวน้ําหลักท่ีขึ้นทาถูกระบุ

ใน Logbook 

1) ชนิดสัตวน้ําท่ีขึ้นทาไมสอดคลัองกับ

เครื่องมือประมงตามใบอนุญาตทําการ

ประมง  

2) ชนิดสัตวน้ําหลักท่ีขึ้นทาไมถูกระบุ             

ใน Logbook 

 

กรณี 1) ชนิดสัตวน้ําท่ีขึ้นทาไมสอดคลองกับ

เครื่องมือประมงตามใบอนุญาตทําการประมง 

1. ใหแจงพนักงานเจาหนาท่ี  

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบทําการทวนสอบขอมูลเพ่ิมเติม 

และจัดทําบันทึกขอเท็จจริงรายงานประมงจังหวัด 

2.1 สอบถามผูควบคุมเรือ เพ่ือชี้แจง แสดงหลักฐาน

ประกอบแหลงทําการประมง ชวงเวลาในการทําการ

ประมง เชน พิกัดทําประมง หรือขอมูลอ่ืนๆ เพ่ือ

แสดงวาสัตวน้ําชนิดดังกลาวสามารถจับไดจริง 

2.2 ทวนสอบขอมูลกับระบบ VMS ในพ้ืนท่ี ฯ เพ่ือ

พิสูจนเสนทางการทําประมง หากในพ้ืนท่ีไมมีระบบ

ตรวจสอบ VMS ใหแจงมายัง VMS กรุงเทพฯ   

2.3 กรณีประสงคขอขอมูลเพ่ิมเติม ใหสอบถาม

ขอคิดเห็นจากผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประ

ทะเล/หัวหนาสถานีประมงทะเลท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี

จังหวัดนั้นๆ  

3. ใหสํานักงานประมงจังหวัด รวบรวมขอมูลและ

รายงานผลการตรวจสอบในกรณีนี้รวมถึงแหลงทํา



 

  

 

      

กรมประมง                  
รหัสเอกสาร : MCS 004 หนาที่ : 31 จาก 29 

ชื่อเอกสาร : คูมือเจาหนาทีใ่นการตรวจสตัวน้ํา  

ณ ทาเทียบเรอืประมง      

วันที่บังคับใช : 1 มิถุนายน 2559  

 

หัวขอที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

การปฏิบัติ 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

ประมง วันเวลาท่ีทําประมงท่ีจับสัตวน้ําท่ีสงสัย และ

สงมายังกรมประมงเพ่ือพิจารณาความเปนไปไดของ

สัตวน้ําท่ีสงสัยจะจับจากเคร่ืองมือประมงนั้นๆ หรือ

พิจารณาวาเปนการประมง ไอยูยู 
4. จัดเปนกลุมผูควบคุมเรือ ท่ีตองติดตาม จนกวา

กรมประมงจะแจงผลการพิจารณาวาเปนการประมง 

ไอยูยูหรือพิจารณาวามีความเปนไปได ในชวงเฝา

ติดตาม : ใหเจาหนาท่ีแจงขอบกพรองท่ีพบ ตาม

แบบฟอรมฯ สําหรับไตเรือ 4.1 (MCS 004/004.1) 

5. หากผลการพิจารณาวาเปนการประมง ไอยูยู ให

พนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

 

กรณี 2) ชนิดสัตวน้ําท่ีขึ้นทา (สัตวน้ําหลัก) ไมถูก

ระบุใน Logbook  

1. ใหแจงขอมูลท่ีตรวจพบตอผูควบคุมเรือ รวมถึง

สอบถามขอมูล ขอเท็จจริงจากผูควบคุมเรือ ให

คําแนะนําในการกรอกขอมูล 

2. ใหเจาหนาท่ีทําการวินิจฉัยขอเท็จจริง แจง 



 

  

 

      

กรมประมง                  
รหัสเอกสาร : MCS 004 หนาที่ : 32 จาก 29 

ชื่อเอกสาร : คูมือเจาหนาทีใ่นการตรวจสตัวน้ํา  

ณ ทาเทียบเรอืประมง      

วันที่บังคับใช : 1 มิถุนายน 2559  

 

หัวขอที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

การปฏิบัติ 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

ขอบกพรองท่ีพบ โดยเจาหนาท่ีผูตรวจสอบลง

ขอบกพรองท่ีพบ ตามแบบฟอรม 4.1. MCS 

004/004.1  และมอบใหกับผูควบคุมเรือ 

3. ใหจัดเปนผูควบคุมเรือท่ีอยูในขายเฝาติดตาม โดย

แจงใหผูควบคุมเรือทราบ  

 

การติดตาม 

3.1 โดยตรวจสอบ logbook  

จากผูควบคุมเรืออีก 2 ครั้งติดตอกัน หากผลท้ัง 2 

ครั้งติดตอกัน มีการกรอกชนิดสัตวน้ําหลัก จึงจะ

ยกเลิกการติดตาม 

 3.2 หากอยูในชวงกลุมเฝาติดตาม และยัง

พบวาชนิดสัตวน้ําหลักไมถูกระบุใน Logbook ใหลง

บั น ทึ ก ในแบ บ ฟ อรม การ รับ ท ราบ ผลการพ บ

ขอบกพรอง (แบบฟอรม 4. MCS 004/004) และ

แจงใหผูควบคุมเรือทราบในทุกครั้ง  

3.3 แตหากในชวงเวลาเฝาติดตามยังคงพบ

ครั้งท่ี 3 เปนตนไป ใหแจงพนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือลง



 

  

 

      

กรมประมง                  
รหัสเอกสาร : MCS 004 หนาที่ : 33 จาก 29 

ชื่อเอกสาร : คูมือเจาหนาทีใ่นการตรวจสตัวน้ํา  

ณ ทาเทียบเรอืประมง      

วันที่บังคับใช : 1 มิถุนายน 2559  

 

หัวขอที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

การปฏิบัติ 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

ขอบกพรองท่ีพบ ตามแบบฟอรม 4.1 MCS 

004/004.1) และมอบใหกับผูควบคุมเรือ 

 

                                                   



 

  

 

      

กรมประมง                  
รหัสเอกสาร : MCS 004 หนาที่ : 34 จาก 29 

ชื่อเอกสาร : คูมือเจาหนาทีใ่นการตรวจสตัวน้ํา  

ณ ทาเทียบเรอืประมง      

วันที่บังคับใช : 1 มิถุนายน 2559  

 

ภาคผนวก 2 

แนวทางการตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของขอมูลในหนังสอืกํากับการซื้อขายสนิคาสัตวน้ํา (MCPD) สวนที่ 1 

หัวขอที่ตรวจสอบขอมูล แนวทางการตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

การปฏิบัติ 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

1.  MCPD สวนที่ 1 การจดทะเบียนทาเทียบเรือ เปนทาเทียบเรือประมงท่ี 

จดทะเบียนตอกรมประมง 

เปนทาเทียบเรือประมงท่ีไมได 

จดทะเบียนตอ กรมประมง 

1) ตรวจสอบขอเท็จจริง 

2) หากผลการตรวจสอบ พบวา ไมได          

จดทะเบียนตอกรมประมง ใหแจงพนักงาน

เจาหนาท่ี 

3) พนักงานเจาหนาท่ี ดําเนินการตามกฎหมาย

ตอไป 

2. ปริมาณสัตวน้ํา                  

ที่ขึ้นทาตามที่ระบุในMCPD 

สวนที่ 1 

ปริมาณสัตวน้ํา                                    

ปริมาณสัตวน้ําท่ีขึ้นทาตามท่ีระบุ

ใน MCPD     สวนท่ี 1  

ตรงกับ 

น้ําหนักท่ีไดตรวจสอบซ่ึงบันทึก

ในแบบฟอรม 2 (MCS 004/002) 

 

ปริมาณสัตวน้ําท่ีขึ้นทาตามท่ีระบุใน 

MCPD     สวนท่ี 1  

ไมตรงกับ 

น้ําหนักท่ีไดตรวจสอบซ่ึงบันทึก                

ในแบบฟอรม 2 (MCS 004/002) 

1. ใหตรวจสอบขอเท็จจริง ทวนสอบขอมูล

ปริมาณสัตวน้ําท่ีผูตรวจสอบจดบันทึกได และ 

เปรียบเทียบกับเอกสารท่ีผูลงนาม MCPD 

บันทึก ทวนสอบน้ําหนักจากท้ัง 2 เอกสาร เพ่ือ

พิสูจน วาน้ําหนักใด ถูกตอง 

2.  หากพบวาปริมาณสัตวน้ําจาก                  

ผูลงนาม MCPD  ไมถูกตอง  ใหถือวาน้ําหนัก

ตามท่ีระบุใน MCPD สวนท่ี 1 ไมตรงกับ

น้ําหนักท่ีขึ้นทา 



 

  

 

      

กรมประมง                  
รหัสเอกสาร : MCS 004 หนาที่ : 35 จาก 29 

ชื่อเอกสาร : คูมือเจาหนาทีใ่นการตรวจสตัวน้ํา  

ณ ทาเทียบเรอืประมง      

วันที่บังคับใช : 1 มิถุนายน 2559  

 

หัวขอที่ตรวจสอบขอมูล แนวทางการตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

การปฏิบัติ 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

3. กรณีมีหลักฐานหรือพิสูจนไดชัดเจนวา                   

ผูลงนาม MCPD สวนท่ี 1 มีเจตนาระบุ

ปริมาณสัตวน้ําไมถูกตอง ใหแจงพนักงาน

เจาหนาที่ เพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย ตอไป 

4. แตหากกเกิดจากความผิดพลาด  

1. ใหเจาหนาท่ีผูตรวจสอบใหคําแนะนํา 

และลงขอบกพรองท่ีพบ ตามแบบฟอรม 4. 2 

MCS 004/004.2  และมอบใหกับทาเทียบเรือ 

2. จัดประวัติผูลงนาม MCPD สวนท่ี 1  

ในกลุมท่ีอยูในขายเฝาติดตาม  

          2.130 โดยตรวจสอบ MCPD อีก 2 ฉบับ 

โดยเปนฉบับท่ีออกใหไมซํ้าวัน หากผลท้ัง 2 

ฉบับมีปริมาณสัตวน้ําท่ีถูกตอง ใหยกเลิกการ

ติดตาม 

         2.2 หากอยูในชวงเฝาติดตาม และยัง

พ บ ว า ระบุ ป ริ ม าณ สั ต วน้ํ าผิ ดพ ล าด  ให

เจาหนาท่ีผูตราวจสอบลงบันทึกในแบบฟอรม



 

  

 

      

กรมประมง                  
รหัสเอกสาร : MCS 004 หนาที่ : 36 จาก 29 

ชื่อเอกสาร : คูมือเจาหนาทีใ่นการตรวจสตัวน้ํา  

ณ ทาเทียบเรอืประมง      

วันที่บังคับใช : 1 มิถุนายน 2559  

 

หัวขอที่ตรวจสอบขอมูล แนวทางการตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

การปฏิบัติ 

(กรณีไมตรงตามเกณฑการตัดสิน) 

การรับทราบผลการพบขอบกพรองฯ สําหรับผู

ลงนาม MCPD สวนท่ี 1 (แบบฟอรม 4.2 MCS 

004/004.2) นอกเหนือจากมอบใหผูลงนาม

แลว ใหสําเนามอบใหกับทาเทียบเรือดวยเพ่ือ

กํากับดูแลผูลงนามและปรับปรุงประสิทธิภาพ 

1. Final ตรวจสัตวน้ํา ณ ทา 1 มิย 59 


