
 

 

 
 

คู�มือ 
การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี 

ในการตรวจสัตว�นํ้า ณ ท�าเทียบเรือประมง 



 

คํานํา 

 

ด�วยวัตถุประสงค�ในการป'องกัน ยับยัง และขจัดการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ

ไร�การควบคุม การตรวจสัตว�น้ํา ณ ท�าเทียบเรือประมง เป-นข้ันตอนหนึ่งของการตรวจสอบย�อนกลับ 

(Traceability) เพ่ือให�ม่ันใจว�าสัตว�น้ําท่ีจับได�นั้นไม�ได�มาจากการทําประมง IUU โดยการตรวจสัตว�น้ํา ณ 

ท�าเทียบเรือประมง เป-นการทวนสอบชนิดและปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนท�า ณ ท�าเทียบเรือประมง ว�ามาจากการ

ทําประมงของเรือประมงลําท่ีตรวจสอบและเครื่องมือประมงตามท่ีได�รับอนุญาตอย�างแท�จริง และเป-นการ

เปรียบเทียบกับข�อมูลในสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) จนถึงข้ันตอนการทวนสอบน้ําหนัก

ท่ีข้ึนท�าซ่ึงระบุในหนังสือกํากับการซ้ือขายสินค�าสัตว�น้ํา (MCPD) รวมท้ังทวนสอบข�อมูลท่ีได�จากการแจ�งเข�าของ

เรือประมง (Port in) อีกด�วย 

ทางกองบริหารจัดการเรือประมง และการทําการประมง ได�ดําเนินการปรับปรุงคู�มือการปฏิบัติงาน

ของเจ�าหน�าท่ีในการตรวจสัตว�น้ํา ณ ท�าเทียบเรือประมง เพ่ือให�มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเป-นไปใน

ทิศทางเดียวกัน เป-นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง และมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับเจ�าหน�าท่ี ซ่ึงจะทํา

ให�ระบบนําไปสู�การตรวจสอบย�อนกลับ (Traceability) มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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1. หลักการ 

1.1 การตรวจสัตว�น้ํา ณ ทAาเทียบเรือประมง เปUนข้ันตอนหนึ่งของการตรวจสอบย!อนกลับ (Traceability) 
เพ่ือให!ม่ันใจวAาสัตว�น้ําท่ีจับได!นั้นไมAได!มาจากการทําประมง IUU 

1.2 ตรวจสอบ ชนิดและปริมาณสัตว�น้ําตามท่ีระบุในสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) 
ณ ทAาเทียบ เรือประมง จนถึงข้ันตอนการทวนสอบน้ําหนักท่ีข้ึนทAาซ่ึงระบุในหนังสือกํากับการซ้ือขายสินค!าสัตว�
น้ํา (MCPD) 

1.3 เพ่ือใช!ข!อมูลในการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง (Stock assessment) 

2. วัตถุประสงค� 
2.1 เปUนการทวนสอบชนิดและปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา ณ ทAาเทียบเรือประมง วAามาจากการทําประมง 

ของเรือประมงลําท่ีตรวจสอบและเครื่องมือประมงตามท่ีได!รับอนุญาตอยAางแท!จริง  
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบกับข!อมูลในสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) และ MCPD สAวนท่ี 1

รวมท้ังทวนสอบข!อมูลท่ีได!จากการแจ!งเข!าของเรือประมง (Port in)  

3. นิยาม 
3.1 Logbook หมายถึง สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) แสดงถึงชื่อเรือ หมายเลข

ทะเบียนเรือ หมายเลขใบอนุญาตทําการประมง ชนิด ปริมาณสัตว�น้ํา (โดยประมาณ) วันท่ีจับ แหลAงจับเมืองทAา 
ท่ีออก-เข!า วันท่ีออก-เข!า  

3.2 MCPD (Marine Catch Purchasing Document) หมายถึง หนังสือกํากับการซ้ือขายสินค!าสัตว�น้ํา 
เปUนเอกสารสําหรับกรอกข!อมูลรายละเอียดการซ้ือขายสัตว�น้ําของเรือประมงไทย กับแพปลา ผู!รวบรวมสัตว�น้ํา 
ผู!ประกอบการ จนถึงโรงงานแปรรูป  

4. เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
4.1 สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)  
4.2 หนังสือกํากับการซ้ือขายสินค!าสัตว�น้ํา (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) 
4.3 แบบฟอร�มการตรวจสัตว�น้ํา ณ ทAาเทียบเรือประมง (แบบฟอร�ม 1. MCS 004/001) 
4.4 แบบฟอร�มชนิดและปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา (แบบฟอร�ม 2. MCS 004/002)  
4.5 แบบฟอร�มการรายงานผลการตรวจสัตว�น้ํ า ณ  ทAาเทียบเรือ (แบบฟอร�ม 3. MCS 004/003  

ฉบับปรับปรุงวันท่ี 1 มีนาคม 2559) 
4.6 แบบฟอร�มการรับทราบผลการพบข!อบกพรAองในการตรวจสัตว�น้ํา ณ ทAาเทียบเรือประมง สําหรับไตjเรือ 

(แบบฟอร�ม 4.1 MCS 004/004.1) 
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วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 

4.7 แบบฟอร�มการรับทราบผลการพบข!อบกพรAองในการตรวจสัตว�น้ํา ณ ทAาเทียบเรือประมง สําหรับ 
ผู!ลงนาม MCPD สAวนท่ี 1 (แบบฟอร�ม 4.2 MCS 004/004.2) 
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ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 

5 กฎหมาย กฎระเบียบท่ีรองรับการปฏิบัติงาน 
5.1 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558  
5.2 ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทําการประมง ระยะเวลาและวิธีการ 

สAงรายงานสมุดบันทึกการทําการประมงของเรือประมงพาณิชย� พ.ศ. 2558  
5.3 คําสั่ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ท่ี  1194/2558 เรื่ อ ง แตA ง ต้ั งพนั กงาน เจ! าหน! า ท่ี ตาม 

พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

6 ขอบเขตการตรวจสอบ 
6.1 คูAมือนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการตรวจสัตว�น้ําเม่ือเรือประมงชักธงไทยท่ีทําการประมงในนAานน้ําไทย

เข!าเทียบทAา มีการขนถAายสัตว�น้ําจากเรือข้ึนฝlmง ชั่งน้ําหนัก จนถึงการออกเอกสาร MCPD ท้ังนี้ไมAรวมถึง
เรือประมงไทยท่ีทําการประมงตAางประเทศซ่ึงจะดําเนินการตรวจสอบโดยดAานตรวจสัตว�น้ํา กรมประมง 

6.2 สถานท่ีดําเนินการ ทAาเทียบเรือประมง 
6.3 การตรวจสัตว�น้ํานั้น ให!สุAมตรวจจากเรือประมงชักธงไทยท่ีมาการแจ!งตAอศูนย� PIPO จํานวนไมAน!อยกวAา 

25% ของเรือท่ีแจ!ง เข!า ณ จังหวัดนั้นๆ ตAอเดือน (โดยให!นําข!อมูลของเดือนท่ีผAานมาเปUนเกณฑ�กําหนดจํานวนเรือใน
เดือนท่ีจะตรวจสอบ หรือพิจารณาตามสภาวะการทําประมงจริงในพ้ืนท่ีนั้นๆ แตAไมAน!อยกวAา 10%) 

6.4 การขนถAายสัตว�น้ําจากเรือประมงข้ึนทAา ครอบคลุมท้ัง  
6.4.1 จากเรือประมงขนถAายสัตว�น้ําข้ึนทAา 1 ทAา (เหมาลํา)  
6.4.2 จากเรือประมงขนถAายสัตว�น้ําข้ึนทAามากกวAา 1 ทAา  

6.5 เอกสารท่ีตรวจสอบ ได!แกA 
6.5.1 สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)  
6.5.2 ใบอนุญาตทําการประมง  
6.5.3 หนังสือกํากับการซ้ือขายสินค!าสัตว�น้ํา (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) 

6.6 การตรวจสอบ ครอบคลุมท้ังสัตว�น้ําเพ่ือมนุษย�บริโภคและสัตว�น้ําท่ีนําไปทําอาหารสัตว� (ปลาเปUด)  
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วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 

7. บทบาทของเจ�าหน�าท่ี 
7.1 เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบ ท่ีเปUนเจ!าหน!าท่ีของกรมประมง 

o ต!องได!รับการฝrกอบรมในหัวข!อตAางๆ ดังนี้ การจําแนกชนิดสัตว�น้ําทะเล เครื่องมือประมงทะเล การ
กรอกแบบฟอร�มสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) หนังสือกํากับ  การซ้ือขาย
สินค!าสัตว�น้ํา (MCPD) หนังสือกํากับการขนถAายสัตว�น้ํา (MCTD) การตรวจ  สัตว�น้ํา ณ ทAาเทียบ
เรือประมง การแจ!งเข!า-ออกเรือประมง (PIPO)  

o รับผิดชอบในการสุAมตรวจชนิดและปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึน ณ ทAาเทียบเรือประมงวAามาจากการทํา
ประมงของเรือประมงลําท่ีตรวจสอบอยAางแท!จริง โดยตรวจสอบความสอดคล!องของปริมาณ
สัตว�น้ําท่ีจับและขนถAายจากเรือประมงข้ึนฝlmงจนถึงการระบุปริมาณใน MCPD สAวนท่ี 1  
และตรวจสอบชนิดสัตว�น้ํากับใบอนุญาตทําการประมง   

o ลงบันทึกการตรวจสอบในแบบฟอร�ม 1. (MCS 004/001) และแบบฟอร�ม 2. (MCS 004/002) 
o ในกรณีท่ีพบสิ่งผิดปกติ ให!แจ!งพนักงานเจ!าหน!าท่ี 

7.2 หัวหน�ากลุ�มบริหารจัดการด�านการประมง 
o กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ!าหน!าท่ีตรวจสอบ 
o ตรวจสอบผลการตรวจสัตว�น้ํา ณ ทAาเทียบเรือประมง ตามแบบฟอร�ม 1. (MCS 004/001) 
o ตรวจสอบการรายงานผลการตรวจชนิดและปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา ตามแบบฟอร�ม 2. (MCS 004/002) 

และตามแบบฟอร�ม 3. (MCS 004/003) 
o ตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสัตว�น้ํา ณ ทAาเทียบเรือ เสนอประมงจังหวัด 
o เปUนพนักงานเจ!าหน!าท่ี  

7.3 ประมงจังหวัด  
o กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ!าหน!าท่ีตรวจสอบ  
o รายงานผลการตรวจสัตว�น้ํา ณ ทAาเทียบเรือ ตามแบบฟอร�ม 3. (MCS 004/003) มายังกรมประมง 
o เปUนพนักงานเจ!าหน!าท่ี 

7.4 พนักงานเจ�าหน�าท่ี อ!างอิงตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ท่ี 1194/2558 เรื่อง แตAงต้ังพนักงาน
เจ!าหน!าท่ีตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558  
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8. แผนภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบเรือ 
ณ ท�าเทียบเรือ 

บันทึกข�อมูล 
แบบฟอร�ม 1 
แบบฟอร�ม 2 
แบบฟอร�ม 
4.1,4.2 

- ตรวจปริมาณ 
สัตว�น้ําท่ีขึ้น

 
- ตรวจชนิด 

สัตว�น้ํา 
ท่ีขึ้นท�า 

ตรวจสอบ MCPD 
ส�วนท่ื 1 ปริมาณสัตว�น้ํา

ขี้นท�าใน MCPD 
ส�วนท่ี 1 

เตรียมตัว 
ก�อนตรวจเรือ 

- ประสานงาน 
ศูนย�ฯ PIPO  

-ขอรายชื่อเรือ/เลขทะเบียนเรือ ท่ีแจ�ง Port in 
-จัดเตรียมอุปกรณ�และข�อมูล  

เลือกเรือ 
≥ 25% / เดือน 

หลักเกณฑ�การตรวจ 
1. เป-นเรือท่ีอยู�ในข�ายต�องเฝ'าติดตาม 
2. เป-นผู�ควบคุมเรือท่ีอยู�ในข�ายต�องเฝ'าติดตาม  
3. ประเภทเคร่ืองมือประมง 
4. ควรตรวจครบทุกประเภทเคร่ืองมือประมง 
5. ควรกระจายตรวจเรือให�ครบทุกลํา  

รายงานผล 
แบบฟอร�ม 3 

- จัดเตรียมอุปกรณ�
และข�อมูล 

 เช�น แบบฟอร�ม ผลการตรวจท่ีผ�านมา 

ตรวจข�อมูล LB 

ไมAครบถ!วน 

ไมAถูกต!อง 

� ± 10% 

ไมAตรงกับเครื่องมือตาม

ชนิดสัตว�นํ้าหลักไมAถูกระบุใน LB 

ไมAตรงกับใน

แบบฟอร�ม 2 

ไมAได!จดทะเบียน 

ไมAมี หรือไมAกรอก ดําเนินการตามกฎหมาย 

รายชื่อ 
ท�าเทียบเรือ 

ดําเนินการตามกฎหมาย 

จากความผดิพลาด 

เจตนา 

รายงานผลมายังกรมประมง 

- เฝ'าติดตามผู�ควบคุมเรือ 
ดําเนินการตามกม. 

ตามเง่ือนไข 

- เฝ'าติดตามผู�ควบคุมเรือ 
ดําเนินการตามกม. 

ตามเง่ือนไข 

- เฝ'าติดตามผู�ลงนาม 



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 6 จาก 30 

ช่ือเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าท่ีในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 

9. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

9.1 จัดทําบัญชีรายช่ือท�าเทียบเรือของแตAละจังหวัด โดยเปUนทAาเทียบเรือประมงท่ีเรือได!แจ!งการเข!า-ออกตAอ PIPO  
9.2 การเตรียมตัวของเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบ ก�อนดําเนินการตรวจสอบเรือ 

9.2.1 ประสานงานกับศูนย�ฯ PIPO 
เพ่ือทราบรายชื่อเรือประมง เลขทะเบียนเรือ และเวลาท่ีแจ!งเข!าทAา (Port in) ของวันท่ี

เจ!าหน!าท่ีตรวจสอบจะสุAมตรวจสัตว�น้ําท่ีทAาเทียบเรือ (ตัดยอดรายชื่อเรือประมง ณ เวลา 16.00 น.) 
9.2.2 สุ�มเลือกเรือประมงลําท่ีจะตรวจสอบ  

จํานวนเรือ ท่ี สุ�มไม�ต่ํ ากว�า 25% ของเรือท่ีแจ�งเข�าต�อเดือน  โดยใช!จํานวนเท่ียวเรือ 
ท่ีแจ!งเข!าทAาเรือของเดือนท่ีผAานมา เพ่ือเปUนข!อมูลของจํานวนเรือท่ีจะสุAมตรวจ หรือใช!จํานวนเรือท่ีสุAมไมAตํ่ากวAา 
25% ของเรือท่ีแจ!งเข!าทAาในแตAละวัน โดยใช!จํานวนเท่ียวเรือท่ีจะแจ!งเข!าทAาในวันกAอนหน!า เปUนข!อมูลจํานวนเรือ
ท่ีจะสุAมตรวจ  
 

หมายเหตุ ในกรณีเดือนท่ีปฏิบัติงานจริง มีจํานวนเรือท่ีแจ!งเข!าทAาน!อยกวAาท่ีประมาณการไว! ให!สุAมตรวจเรือได! 
ไมAต่ํากวAา 25% ของจํานวนเรือท่ีแจ!งเข!าทAาในเดือนนั้น 
 

ท้ั งนี้ ในการเลือกเรือ ท่ีจะตรวจสอบให! พิจารณาหลักเกณฑ� ดังตAอไปนี้ เปUนลําดับแรก  
โดยเรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

9.2.2.1 เป�นเรือท่ีอยู�ในข�ายต�องเฝ�าติดตาม เช�นพฤติกรรมน�าสงสัยหรือเคยถูกจับกุม ได�รับข�อมูล 

จาก PIPO / การตรวจการทําการประมงในทะเล / การติดตามระบบ VMS / บัญชี 
เฝ�าระวังของหน�วยงานตนเอง 

9.2.2.2 เป�นผู�ควบคุมเรือท่ีอยู�ในข�ายต�องเฝ�าติดตาม แจ�งข�อมูลการทําประมงไม�ตรง ได�รับข�อมูล

จาก PIPO /การตรวจสอบในทะเล / การติดตามระบบ VMS / บัญชี เฝ�าระวั ง 
ของหน�วยงานตนเอง 

9.2.2.3 พิจารณาประเภทเครื่องมือประมง โดยเลือกตามลําดับ ดังนี้  
 1) เครื่องมืออวนลาก 
 2) เครื่องมืออวนล!อมจับปลากะตักกลางวัน 
 3) เครื่องมืออวนดํา 
 4) อวนช!อน/ครอบ/ยกปลากะตัก 
 5) เครื่องมืออวนครอบหมึก 
 6) อวนรุนเคย 
 7) เครื่องมืออวนประเภทอ่ืนๆ 
 8) เครื่องมืออ่ืนๆ 
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9.2.2.4 การตรวจสอบเรือในแตAละคร้ัง ควรสุAมตรวจเรือให!ครบทุกประเภทเคร่ืองมือประมงของ 
เรือท่ีขึ้นทAาน้ัน 

9.2.2.5 ควรกระจายตรวจเรือเพ่ือให!ครบทุกลํา 
9.2.3 รายการอุปกรณ� ท่ีต!องจัดเตรียม 

9.2.3.1 คูAมือการจําแนกชนิดสัตว�น้ํา 
9.2.3.2 คูAมือเครื่องมือประมงทะเล 
9.2.3.3 คูAมือเจ!าหน!าท่ีในการตรวจสัตว�น้ํา ณ ทAาเทียบเรือประมง 
9.2.3.4 แบบฟอร�มการตรวจสัตว�น้ําท่ีทAาเทียบเรือประมง แบบฟอร�ม 1 (MCS 004/001) 
9.2.3.5 แบบฟอร�มชนิดและปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา แบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) 
9.2.3.6 เครื่องเขียน 
9.2.3.7 กล!องบันทึกภาพ 
9.2.3.8 โทรศัพท�มือถือ 
9.2.3.9 ประวัติผลการตรวจเรือลําดังกลAาว  

9.3 การตรวจสอบ 
ให!เจ!าหน!าท่ีตรวจสอบ เดินทางไปท่ีทAาเทียบเรือประมงกAอนเวลาท่ีเรือได!แจ!งเวลาเข!าทAาไว!กับ 

ศูนย� PIPO และแจ!งวัตถุประสงค�การตรวจสอบกับผู!ควบคุมเรือ และ/หรือเจ!าของเรือ รวมถึงให!ขอเอกสาร ดังนี้ 
1. สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)  
2. ใบอนุญาตทําการประมง  
เพ่ือตรวจสอบข!อมูลปริมาณและชนิดสัตว�น้ํา โดยเทียบกับสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing 

Logbook) และเทียบปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAากับ MCPD สAวนท่ี 1  
บันทึกหมายเลขเอกสาร ชื่อผู!ตรวจสอบ ชื่อหนAวยงานผู!ตรวจสอบ ชื่อทAาเทียบเรือ วัน-เวลาท่ีเรือแจ!ง

ถึงทAาเทียบเรือโดยแจ!งไว!กับศูนย�ฯ PIPO วัน-เวลาเจ!าหน!าท่ีถึงทAา วัน-เวลาเรือถึงทAาเทียบเรือ วัน-เวลาเรือเริ่ม
ขนถAายสัตว�น้ําจนเสร็จสิ้น วัน-เวลาเจ!าหน!าท่ีเริ่มตรวจสอบจนเสร็จสิ้น หมายเลขสมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) ชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ หมายเลขใบอนุญาตทําการประมง ลงในแบบฟอร�ม 1 (MCS 
004/001) ทําการตรวจสอบ ดังนี้ 

9.3.1 ตรวจสอบความครบถ�วนและถูกต�องของสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)  
เม่ือได!สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) แล!ว ให!ตรวจสอบวAามีข�อมูลครบถ�วน

และถูกต�อง ดังนี้  
• มีสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) และมีการบันทึกข!อมูลเรือประมง  

เชAน ชื่อเรือ เลขทะบ ียนเรือ และข!อมูลการทําประมง ครบถ!วน ตามแบบฟอร�มของสมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook)  
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• ข!อเสนอแนะ ควรบันทึกการทําประมงครบทุกวันของการออกไปทําการประมง  
หากในชAวงท่ีออกเรือแตAไมAได!ทําการประมง ควรแนะนําผู!ควบคุมเรือให!บันทึกสาเหตุท่ีไมAได!บันทึกการจับสัตว�น้ํา
ด!วย เชAน พบมรสุม เรือเสีย เครื่องมือประมงชํารุดขณะออกทําการประมง เปUนต!น  

• หากข!อมูลสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) มีข!อมูลครบถ!วน ให!ทํา
เครื่องหมาย (/) ในชAองถูกต!องในแบบฟอร�ม 1 (MCS 004/001) และตรวจสอบความถูกต!องของข!อมูล 
ใน Logbook เปUนลําดับตAอไป 

•  หากพบข!อบกพรAอง ให! ทําเครื่องหมาย (/) ในชAองไมA ถูกต!องในแบบฟอร�ม 1 (MCS 
004/001) 

o กรณีท่ี 1 ไม�มีสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)  
การดําเนินการ 

1. ให!สอบถามข!อเท็จจริง  
2. หากไมAมีสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) จริง ให!แจ!งพนักงาน

เจ!าหน!าท่ี โดยดAวน 
3. พนักงานเจ!าหน!าท่ี ดําเนินการตามกฎหมายตAอไป 

o กรณีท่ี 2 ไม�กรอกสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) หมายถึงวAา มีสมุด 
logbook แตAเปUนแบบฟอร�มเปลAา หรือมีการกรอกข!อมูลใน logbook แตAกรอกไมAสมบูรณ� คือ ไมAได!กรอกข!อมูล
สําคัญคือข!อมูลการจับสัตว�น้ําในตารางจับสัตว�น้ํา  

การดําเนินการ  
ให!ดําเนินการเชAนเดียวกับกรณีท่ี 1 และควรถAายรูปสมุดบันทึกการทําการประมง 

(Fishing Logbook) ท่ีไมAมีการกรอกข!อมูล (อาจเปUนได!วAาสาเหตุท่ีไมAได!กรอกข!อมูลการจับสัตว�น้ําในตารางการ
จับสัตว�น้ํา อาจมีสาเหตุตAางๆ เชAน เรือเสียหรือไมAมีการจับสัตว�น้ําในครั้งนั้นจึงไมAมีการกรอกข!อมูลการจับสัตว�น้ํา 
กรณีนี้ให!ตักเตือนและดําเนินการตามวิธีเชAนเดียวกับกรณีท่ี 3) 

o กรณีท่ี 3 สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) มีข�อมูล ไม�ครบถ�วน  
กรอกข!อมูลไมAครบถ!วน ข!อมูลไมAครบถ!วน หมายถึง มีการกรอกข!อมูลแตAไมAสมบูรณ�โดยเปUนข!อบกพรAองเล็กน!อย 
อยAางไรก็ตาม มีการกรอกข!อมูลสําคัญ คือข!อมูลการจับสัตว�น้ํา  

การดําเนินการ 
1. ให!สอบถามข!อเท็จจริง ให!คําแนะนําในการกรอกข!อมูล 
2. ให!เจ!าหน!าท่ีแจ!งข!อบกพรAองท่ีพบ โดยเจ!าหน!าท่ีผู!ตรวจสอบลงข!อบกพรAองท่ีพบ 



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 9 จาก 30 

ช่ือเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าท่ีในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 

ตามแบบฟอร�มการรับทราบผลการพบข!อบกพรAองฯ สําหรับไตjเรือ (แบบฟอร�ม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบ
ให!กับผู!ควบคุมเรือ ควรถAายรูป logbook ท่ีมีการกรอกข!อมูลไมAครบถ!วนสมบูรณ�เพ่ือเปUนหลักฐาน จากนั้นให! 
ไตjกรอกข!อมูลเพ่ือให!ข!อมูลครบถ!วน 

3. ให!จัดเปUนผู!ควบคุมเรือท่ีอยูAในขAายเฝIาติดตาม โดยแจ!งให!ผู!ควบคุมเรือทราบ  
การติดตาม 

3.1 โดยตรวจสอบ logbook จากผู!ควบคุมเรืออีก 2 ครั้งติดตAอกัน หากผล 
ท้ัง 2 ครั้งติดตAอกัน มีการกรอกข!อมูลท่ีครบถ!วน จึงจะยกเลิกการติดตาม 

3.2 หากอยูAในชAวงกลุAมเฝIาติดตาม และพบวAายังกรอกข!อมูลไมAครบถ!วน ให! 
ลงบันทึกในแบบฟอร�มการรับทราบผลการพบข!อบกพรAองฯ (แบบฟอร�ม 4.1 MCS 004/004.1) และแจ!ง 
ให!ผู!ควบคุมเรือทราบในทุกครั้ง แตAหากในชAวงเวลาเฝIาติดตามยังคงพบครั้งท่ี 3 เปUนต!นไป ซ่ึงเปUนข!อบกพรAอง 
ท่ีไมAใชAข!อบกพรAองเล็กน!อย ให!แจ!งพนักงานเจ!าหน!าท่ี โดยดAวน และพนักงานเจ!าหน!าท่ี ดําเนินการตามกฎหมาย
ตAอไป 

3.3 ในการยกเลิกการติดตามนั้น ผู!ควบคุมเรือจะต!องกรอกข!อมูลครบถ!วน  
จากการตรวจท้ัง 2 ครั้งติดตAอกัน  
 

o กรณีท่ี 4 สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) มีข�อมูล ไม�ถูกต�อง 

•  มีข�อมูลถูกต�อง 
- เครื่องมือประมงท่ีระบุในสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)  

ต!องเปUนประเภทเดียวกับท่ีระบุในใบอนุญาตทําการประมง  
- ชื่อเรือประมงและเลขทะเบียนเรือประมง ท่ีระบุในสมุดบันทึกการทําการประมง  

(Fishing Logbook) ต!องตรงกับท่ีปรากฎท่ีระบุท่ีตัวเรือ 
หากข!อมูลสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) มีข!อมูล ครบถ!วน ถูกต!อง ให! ทํา

เครื่องหมาย (/) ในชAองถูกต!องในแบบฟอร�ม 1 (MCS 004/001) และให!ตรวจสอบความถูกต!องของปริมาณ 
และชนิดสัตว�น้ํา เปUนลําดับตAอไป 

•  มีข�อมูลไม�ถูกต�อง 
- เครื่องมือประมงท่ีระบุในสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) ไมAเปUน 

ประเภทเดียวกับท่ีระบุในใบอนุญาตทําการประมง เชAน ในสมุดบันทึกฯ เขียนอวนลอย แตAในใบอนุญาตฯ  
ระบุอวนล!อม 

- ชื่อเรือประมงและ/หรือเลขทะเบียนเรือประมง ท่ีระบุในสมุดบันทึกการทํา 



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 10 จาก 30 

ช่ือเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าท่ีในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 

การประมง (Fishing Logbook) ไมAตรงกับท่ีปรากฏท่ีระบุท่ีตัวเรือ เชAน อาจเนื่องจากผู!ควบคุมเรือเขียนไมAชัดเจน 
เขียนผิด สะกดผิด 

 

หากข!อมูลสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) มีข!อมูล ไมAถูกต!อง ให!ทําเครื่องหมาย (/) 
ในชAองไมAถูกต!องในแบบฟอร�ม 1 (MCS 004/001) พร!อมดําเนินการดังนี้ 

การดําเนินการ 
1. ให!ผู!ควบคุมเรือชี้แจงข!อเท็จจริงและเหตุผลความจําเปUนตAอเจ!าหน!าท่ี เพ่ือพิจารณาข!อมูล 
2. ให!เจ!าหน!าท่ีทําการวินิจฉัยข!อเท็จจริง หากเห็นวAามีเหตุผลรับฟlงได! 

2.1 เจ!าหน!าท่ีผู!ตรวจสอบลงข!อบกพรAองท่ีพบ ตามแบบฟอร�มการรับทราบผลการพบ 
ข!อบกพรAองฯ สําหรับไตjเรือ (แบบฟอร�ม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบให!กับผู!ควบคุมเรือ 

2.2 ในกรณีท่ีเครื่องมือประมงไมAตรง หากข!อมูลท่ีแจ!งข!อเท็จจริงไมAชัดเจน ควรตรวจสอบ 
ชนิดสัตว�น้ําท่ีจับได!เพ่ือเปUนข!อมูลประกอบการพิจารณาด!วย 

2.3 กรณีชื่อเรือ/เลขทะเบียนเรือไมAตรงกับเอกสาร หากข!อมูลท่ีแจ!งข!อเท็จจริงไมAชัดเจนควร 
ทวนสอบข!อมูลท่ีได!แจ!งเข!า-ออกจากศูนย�ฯ PIPO ด!วย 

2.4 ให!จัดเปUนผู!ควบคุมเรือท่ีอยูAในขAายเฝIาติดตาม โดยแจ!งให!ผู!ควบคุมเรือทราบการติดตาม 
2.4.1 ตรวจสอบ logbook จากผู!ควบคุมเรืออีก 2 ครั้งติดตAอกัน หากผลท้ัง 2 ครั้ง  

ติดตAอกัน มีการกรอกข!อมูลท่ีถูกต!อง จึงจะยกเลิกการติดตาม  
2.4.2 แตAหากผลการตรวจสอบยังไมAพบวAาสามารถกรอก logbook ได!ถูกต!อง 2 ครั้ง 

ติดตAอกัน ก็ให!ติดตามไปจนกวAากรอกข!อมูลถูกต!อง 2 ครั้งติดตAอกัน 
2.5 ให!ดําเนินการตรวจสอบปริมาณและชนิดสัตว�น้ําตAอไป 

3. หากพิจารณาเห็นวAาข!อชี้แจงรับฟlงไมAได! ให!แจ!งพนักงานเจ!าหน!าท่ีโดยดAวน พร!อมถAายรูป 
สิ่งท่ีเปUนข!อสงสัย เชAน เอกสาร เครื่องมือประมง เปUนต!น 

4. พนักงานเจ!าหน!าท่ี ดําเนินการตามกฎหมายตAอไป 
9.3.2 ตรวจสอบความถูกต�องของปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนท�า 

• หากตรวจสอบข!อมูลตาม 9.3.1 พบวAามีความถูกต!อง ครบถ!วน ให!ดําเนินการตรวจสอบ 
ความถูกต!องของปริมาณสัตว�น้ํา ตAอไป  

• เจ!าหน!าท่ีตรวจสอบควรทราบถึง ปริมาตรการเก็บสัตว�น้ําของเรือลําท่ีตรวจสอบ เพ่ือใช!แนวทาง
ประมาณปริมาณสัตว�น้ํา (สัตว�น้ําเพ่ือมนุษย�บริโภค) ท่ีจับได!  

• ข!อสังเกต  
o หากตรวจสอบแล!วพบปริมาณสัตว�น้ํา เกินกวAา –10% (ปริมาณสัตว�น้ําในสมุดบันทึกการ 



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 11 จาก 30 

ช่ือเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าท่ีในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 

ทําการประมงมีมากกวAาสัตว�น้ําท่ีชั่งจริง) ให!ต้ังข!อสังเกตวAาอาจมีการข้ึนสัตว�น้ําไมAหมดลําเรือ (มากกวAา 1 ทAา) 
อาจมีการขนถAายสัตว�น้ําท่ีทAาเทียบเรืออ่ืนกAอนหน!านี้ หรือจะมีการขนถAายสัตว�น้ําในทAาเทียบเรืออ่ืนอีก ในกรณีนี้
ให!สอบถามข!อมูลจากผู!ควบคุมเรือวAามีการขนถAายสัตว�น้ําข้ึนทAาใดบ!าง และให!บันทึกข!อมูลนี้ในแบบฟอร�ม 
การตรวจด!วย (MCS 004/001) ด!วย 

o ในการประเมินความแตกตAางระหวAางปริมาณสัตว�น้ําในสมุดบันทึกการทําการประมงเทียบ 
กับปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา ต!องประเมินจากสัตว�น้ําข้ึนทAาท้ังหมดไมAวAาจะข้ึนก่ีทAาก็ตาม หากข้ึนทAาไมAหมดลํา  
ให!ดําเนินการ ดังนี้ 

- หากเรือลําท่ีตรวจสอบ มีการขนถAายสัตว�น้ํากAอนหน!านี้ ให!เจ!าหน!าท่ีสอบถามผู!ควบคุม
เรือวAามีการถูกสุAมตรวจปริมาณสัตว�น้ําหรือไมA และตรวจสอบข!อมูลไปยังหนAวยงานตรวจสอบของจังหวัดท่ีข้ึนทAา 
หากมีการตรวจสอบปริมาณสัตว�น้ําแล!ว ให!ขอข!อมูลการตรวจสอบและนําปริมาณสัตว�น้ําท่ีตรวจสอบมารวมกับ
ปริมาณสัตว�น้ําเท่ียวเรือท่ีตรวจสอบเอง แตAหากไมAมีการถูกสุAมตรวจให!เขียนข!อมูลในแบบฟอร�มด!วย (MCS 
004/001)  ในกรณีท่ีไม�มีการถูกสุ�มตรวจจะไม�นํามาพิจารณาว�าปริมาณสัตว�น้ําคลาดเคล่ือนเกิน ±10% 
เนื่องจากข�อมูลไม�ครบถ�วน 

- หากเรือลําท่ีตรวจสอบ ได!ข้ึนทAาสัตว�น้ํามากกวAา 1 ทAา โดยทAาท่ีเจ!าหน!าท่ีตรวจสอบ
เปUนการขนถAายสัตว�น้ําในครั้งแรก และจะมีการขนถAายสัตว�น้ําในทAาเทียบเรืออ่ืนอีก ให!สอบถามวAาไปขนถAายสัตว�
น้ําท่ีใด และให!เจ!าหน!าท่ีตามไปตรวจสอบด!วย หากไปข้ึนทAาท่ีจังหวัดอ่ืนให!ประสานจังหวัดนั้นเพ่ือตรวจสอบแล!ว
สAงผลการตรวจ ในกรณีนี้ให!รวมผลการข้ึนทAาสัตว�น้ําทุกทAาเพ่ือมาพิจารณาวAาอยูAในเกณฑ�มาตรฐานหรือไมA 

- หัวข!อตรวจสอบ: 
1. ควรทราบถึงปริมาตรการเก็บสัตว�น้ําของเรือประมงลําท่ีตรวจสอบ เพ่ือใช!เปUน

แนวทางในการประมาณปริมาณสัตว�น้ํา (สัตว�น้ําเพ่ือมนุษย�บริโภค) ท่ีจับได! 
2. ตรวจสอบปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา พร!อมบันทึกชนิดและปริมาณสัตว�น้ําท้ังหมด 

ท่ีข้ึนทAาลงในแบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) “แบบฟอร�มชนิดและปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา” การตรวจสอบ
ปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAานั้น ต!องดําเนินการโดยไมAขัดขวางการขนถAายสัตว�น้ําของเรือ โดยให!สังเกตและบันทึก
น้ําหนักจากการชั่งน้ําหนักสัตว�น้ําต้ังแตAเริ่มชั่งน้ําหนักจนเสร็จ 

3. นําข!อมูลปริมาณสัตว�น้ําท้ังหมด (Total catch) ท่ีชั่งได!ของทAานั้น ซ่ึงเจ!าหน!าท่ีได!
บันทึกลงในแบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) “แบบฟอร�มชนิดและปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา” เทียบกับน้ําหนักสัตว�
น้ําในสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) 

4. ควรมีการต้ังข!อสังเกตวAาอาจมีการนําสัตว�น้ําจากแหลAงอ่ืนหรือลําอ่ืนรวมมาด!วย 
เชAน ภาชนะบรรจุตAางรูปแบบกัน เปUนต!น 

5. คํานวณความแตกตAางระหวAางปริมาณสัตว�น้ําท้ังหมดท่ีข้ึนทAานั้น ซ่ึงเปUนน้ําหนัก 
ท่ีเจ!าหน!าท่ีได!ตรวจสอบและลงบันทึกในแบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) เทียบกับปริมาณสัตว�น้ําใน Logbook 
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รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 12 จาก 30 
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และระบุ % ความแตกตAางของปริมาณสัตว�น้ํา ในแบบฟอร�ม 1 (MCS 004/001) กรณีนี้ให�ตั้งข�อสังเกตว�าหาก 
มีการข้ึนท�ามากกว�า 1 ท�านั้น การนําผลมาพิจารณาจะต�องนําผลจากน้ําหนักท่ีช่ังของทุกท�าจึงจะสามารถ
สรุปได�ว�า % ความแตกต�างของปริมาณสัตว�น้ําเกินเกณฑ�ท่ีกําหนด ±10% หรือไม�  
 
% ความแตกต�างของปริมาณสัตว�น้ํา (Margin) เท�ากับ  
 
 

 
 

 

 
- ตัวอย�างท่ี 1 นําสัตว�น้ําข้ึนทAาเพียง 1 ทAา  

น้ําหนักสัตว�น้ําใน logbook 100 กิโลกรัม เม่ือข้ึนทAาจริงแบบเหมาลํา ชั่งได! 105 กิโลกรัม
ดังนั้น ร!อยละปริมาณสัตว�น้ําท่ีความแตกตAาง (Margin) = (105-100) * 100 = (+) 5 % 

100 
สรุปตัวอย�างท่ี 1 เรือลําท่ีตรวจสอบมีความแตกต�างของน้ําหนัก อยู�ในเกณฑ�กําหนด 
 

- ตัวอย�างท่ี 2 นําสัตว�น้ําข้ึนทAาเพียง 1 ทAา 

น้ํ าหนักสัตว�น้ํ าใน logbook 100 กิโลกรัม  เม่ือ ข้ึนทAาจริงแบบเหมาลํา ชั่ งได!  80 กิโลกรัม  
ดังนั้น ร!อยละปริมาณสัตว�น้ําท่ีความแตกตAาง (Margin) = (80-100) * 100 = (-) 20 % 

100 
สรุปตัวอย�างท่ี 2 เรือลําท่ีตรวจสอบมีความแตกต�างของน้ําหนัก ไม�อยู�ในเกณฑ�กําหนด 
 

- ตัวอย�างท่ี 3 นําสัตว�น้ําข้ึนทAาจํานวน 2 ทAา 
น้ําหนักสัตว�น้ําใน logbook 100 กิโลกรัม ประกอบด!วย ปลาทู 60 กิโลกรัม และปลาเปUด 40 

กิโลกรัม เม่ือนําสัตว�น้ําข้ึนทAา เรือประมงไมAได!นําสัตว�น้ําท้ังหมดข้ึนทAาแบบเหมาลํา แตAได!นําปลาทู ข้ึนทAา ก.  
และชั่งน้ําหนักได! 50 กิโลกรัม สAวนปลาเปUดนําไปข้ึน ทAา ข. และชั่งน้ําหนักได! 60 กิโลกรัม ในการคิด 
ร!อยละปริมาณสัตว�น้ําท่ีความแตกตAาง (Margin) ของเรือลํานี้ ให!พิจารณาจากท้ังปลาทูและปลาเปUด คือ ปริมาณ
สัตว�น้ําท่ีชั่งได!ท้ังหมด 50+60 = 110 กิโลกรัม ดังนั้น 

 
 

 

(น้ําหนักสัตว�น้ําท่ีช่ังได�ท้ังหมด (Total catch) ตามแบบฟอร�ม 2 – น้ําหนักสัตว�น้ําใน Logbook) * 100 
   น้ําหนักสัตว�น้ําใน logbook 



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 13 จาก 30 

ช่ือเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าท่ีในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 

ร�อยละปริมาณสัตว�น้ําท่ีความแตกต�าง (Margin) ของเรือลําท่ีตรวจสอบ = (110-100) * 100  
 100 

 = (+) 10 % 
 

สรุปตัวอย�างท่ี 3 เรือลําท่ีตรวจสอบมีความแตกต�างของน้ําหนัก อยู�ในเกณฑ�กําหนด 
 

- ประเภทแบบฟอร�มท่ีต!องลงบันทึก 
แบบฟอร�ม 1 (MCS 004/001) และแบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) 

- เกณฑ�การตัดสิน:  
อยูAในเกณฑ�ท่ีกําหนด ไมAอยูAในเกณฑ�ท่ีกําหนด 

1) ความแตกต�างปริมาณสัตว�น้ําไม�เกิน ± 10 % 
(ปริมาณสัตว�น้ําที่จับได!ใน Logbook มีปริมาณใกล!เคียง 
กับป ริมาณสั ต ว� น้ํา ร วม  ( To t a l  ca t ch )  ที่ ข้ึ นทA า   
โดยร!อยละความแตกตAางไมAเกินกวAา Margin ที่ กําหนด  
คือ ±10%) 

1) ความแตกต�างปริมาณสัตว�น้ําเกิน ± 10 % 
(ปริมาณสัตว�น้ําที่จับได!ใน Logbook มีปริมาณน!อยกวAา
ปริมาณสัตว�น้ํารวม (Total catch) ที่ข้ึนทAา หรือ ปริมาณ
สัตว�น้ําที่จับได!ใน Logbook มีปริมาณมากกวAาสัตว�น้ํารวม 
(Total catch) ที่ ข้ึนทA า เกินกวAา Margin ที่ กํ าหนด คือ 

±10%) 

ให!ทําเครื่องหมาย (/) ในชAองถูกต!องในแบบฟอร�ม 1 
(MCS 004/001) 

ให!ทําเครื่องหมาย (/) ในชAองไมAถูกต!องในแบบฟอร�ม 1 
(MCS 004/001) 

 

การดําเนินการกรณีความแตกตAางของปริมาณสัตว�น้ําไมAอยูAในเกณฑ�ท่ีกําหนด (เกิน ± 10 %) 
การดําเนินการกับผู!ควบคุมเรือ 

1) แจ!งข!อมูลผลการตรวจสอบให!ให!ผู!ควบคุมเรือทราบ  
2) จัดเปUนผู!ควบคุมเรือท่ีอยูAในขAายเฝIาติดตาม 

• โดยตรวจสอบการข้ึนทAาของผู!ควบคุมเรือท่ีถูกเฝIาติดตาม ทุกครั้งจํานวน 4 ครั้งติดตAอกัน 

• หากพบวAาผลตรวจท้ัง 4 ครั้ง อยูAในเกณฑ�แล!ว ให!ยกเลิกในกลุAมผู!ควบคุมเรือท่ีต!องเฝIาติดตาม 

• หากในชAวงเฝIาติดตามผู!ควบคุมเรือ พบปริมาณสัตว�น้ําไมAอยูAในเกณฑ�ท่ีกําหนด 
- พบครั้งท่ี 1 ในชAวงเฝIาติดตาม : ให!เจ!าหน!าท่ีผู!ตรวจสอบลงข!อบกพรAองท่ีพบ ตามแบบฟอร�ม

การรับทราบผลการพบข!อบกพรAองฯ สําหรับไตjเรือ (แบบฟอร�ม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบให!กับ 
ผู!ควบคุมเรือ 

- พบครั้งท่ี 2 ในชAวงเฝIาติดตาม : ให!พนักงานเจ!าหน!าท่ีแจ!งข!อบกพรAองท่ีพบ ตามแบบฟอร�ม
การรับทราบผลการพบข!อบกพรAองฯ สําหรับไตjเรือ (แบบฟอร�ม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบให!กับ 
ผู!ควบคุมเรือ 
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- พบครั้งท่ี 3 ในชAวงเฝIาติดตาม : ให!พนักงานเจ!าหน!าท่ีแจ!งข!อบกพรAองท่ีพบ ตามแบบฟอร�ม 
การรับทราบผลการพบข!อบกพรAองฯ สําหรับไตj เรือ (แบบฟอร�ม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบให! กับ 
ผู!ควบคุมเรือ 

- พบครั้งท่ี 4 ในชAวงเฝIาติดตาม : เจ!าหน!าท่ีผู!ตรวสอบแจ!งพนักงานเจ!าหน!าท่ีโดยดAวน พนักงาน
เจ!าหน!าท่ีพิจารณาข!อเท็จจริง (ท้ังนี้เรือท่ีมีขนาดเล็กอาจจับสัตว�น้ําได!ในปริมาณน!อย ทําให!ร!อยละความแตกตAาง
ของน้ําหนักสัตว�น้ําท่ีกรอกในสมุดบันทึกฯ และทีชั่งจริงเกินเกณฑ�กําหนดได!) ในกรณีนี้หากไมAเก่ียวข!องกับขนาด
เรือหรือการทําประมงในครั้งนั้นสAงผลให!ได!ปริมาณสัตว�น้ําในปริมาณน!อยจนทําให!ร!อยละความแตกตAางของน้ําหนัก
สัตว�น้ําท่ีกรอกในสมุดบันทึกฯ และเทียบกับทีชั่งจริงเกินเกณฑ�กําหนด ให!พนักงานเจ!าหน!าท่ีดําเนินการ 
ตามกฎหมาย 
 3) แจ!งศูนย�ฯ PIPO และกรมประมง (กบร.) ในทุกครั้งท่ีพบวAาปริมาณสัตว�น้ําไมAอยูAในเกณฑ�ท่ีกําหนด 

9.3.3 ตรวจสอบความถูกต�องของชนิดสัตว�น้ํา 
- หัวข!อตรวจสอบ: 

1. ตรวจสอบชนิดสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา ตามแบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) เทียบกับประเภทเครื่องมือ
ประมงตามใบอนุญาตทําการประมง โดยตรวจสอบชนิดสัตว�น้ําวAาสอดคล!องกับเครื่องมือประมงหรือไมA  
อ!างอิงตามคูAมือเครื่องมือประมงทะเลและคูAมือการจําแนกชนิดสัตว�น้ําทะเล 

2. เม่ือ ดําเนินการตามข!อ 1 แล!วพบวAาข!อ มูล ถูกต!อง ให!ทวนสอบชนิดสัตว�น้ํ า ท่ีแจ! ง 
ใน Logbook เทียบกับชนิดสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา ตามแบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) โดยชนิดสัตว�น้ําท่ีเปUนชนิดหลัก 
(Majority fish) ต!องปรากฎใน Logbook  
ตัวอยAางเชAน  

ก. อวนลากคูA  
o ใน Logbook ระบุสัตว�น้ําหลัก (Majority fish) ประกอบด!วยปลาทรายแดง ปลาปากคม 

ปลาตาหวาน และปลาเปUด ให!ตรวจสอบชนิดปลาท่ี ข้ึนทA าท่ี เปUนสัตว�น้ํ าหลักวAา 
มีปลาทรายแดง ปลาปากคม ปลาตาหวาน และปลาเปUดหรือไมA ถ!ามีปลาท่ีข้ึนทAาครบท้ัง
สามชนิดและมีปลาเปUด จึงจะถือวAาชนิดสัตว�น้ําใน Logbook ตรงกับท่ีข้ึนทAา  

o หากมีสัตว�น้ําหลัก (Majority fish) ชนิดอ่ืน ข้ึนทAาด!วยนอกจากปลาทรายแดง ปลาปลาคม 
ปลาตาหวาน และปลาเปUด จะถือวAาชนิดสัตว�น้ําใน Logbook ไมAตรงกับท่ีข้ึนทAา หรือหาก
มีสัตว�น้ําหลักท่ีข้ึนทAาน!อยกวAาท่ีระบุใน Logbook จะถือวAาชนิดสัตว�น้ําใน Logbook  
ไมAตรงกับท่ีข้ึนทAา 
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ข. อวนดํา  
o ใน Logbook ระบุชนิดสัตว�น้ําหลัก (Majority fish) ประกอบด!วยปลาทูและปลาหลังเขียว

ให!ตรวจสอบชนิดปลาท่ีข้ึนทAาท่ีเปUนสัตว�น้ําหลักวAามีปลาทู และปลาหลังเขียวหรือไมA ถ!ามี
ปลาท่ีข้ึนทAาครบท้ังสองชนิด จึงจะถือวAาชนิดสัตว�น้ําใน Logbook ตรงกับท่ีข้ึนทAา  

o หากมีสัตว�น้ําหลัก (Majority fish) ชนิดอ่ืน ข้ึนทAาด!วยนอกจากปลาทู และปลาหลังเขียว 
จะถือวAาชนิดสัตว�น้ําใน Logbook ไมAตรงกับท่ีข้ึนทAา หรือหากมีสัตว�น้ําหลักท่ีข้ึนทAา 
น!อยกวAาท่ีระบุใน Logbook จะถือวAาชนิดสัตว�น้ําใน Logbook ไมAตรงกับท่ีข้ึนทAา 

- ประเภทแบบฟอร�มท่ีต!องลงบันทึก:  
แบบฟอร�ม 1 (MCS 004/001) และแบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) 

- เกณฑ�การตัดสิน:  
ถูกต!อง ไมAถูกต!อง 

1) ชนิดสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAาสอดคลัองกับเครื่องมือประมง
ตามใบอนุญาตทําการประมง  

1) ชนิดสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAาไมAสอดคลัองกับเครื่องมือประมง
ตามใบอนุญาตทําการประมง  

2) ชนิดสัตว�น้ําหลักท่ีข้ึนทAาตรงกับท่ีมีระบุใน Logbook 2) ชนิดสัตว�น้ําหลักท่ีข้ึนทAาไมAตรงกับท่ีระบุใน 
Logbook 

ให!ทําเครื่องหมาย (/) ในชAองถูกต!องแบบฟอร�ม 1            
(MCS 004/001) 

ให!ทําเครื่องหมาย (/) ในชAองไมAถูกต!องในแบบฟอร�ม 1 
(MCS 004/001) 

- การดําเนินการกรณีไมAตรงตามเกณฑ�ตัดสิน 
กรณี 1) ชนิดสัตว�น้ําท่ีข้ึนท�าไม�สอดคล�องกับเครื่องมือประมงตามใบอนุญาตทําการประมง 

1. ให!แจ!งพนักงานเจ!าหน!าท่ี  
2. เจ!าหน!าท่ีตรวจสอบทําการทวนสอบข!อมูลเพ่ิมเติม และจัดทําบันทึกข!อเท็จจริงรายงานประมงจังหวัด 

2.1 สอบถามผู!ควบคุมเรือ เพ่ือชี้แจง แสดงหลักฐานประกอบแหลAงทําการประมง ชAวงเวลาในการทํา
การประมง เชAน พิกัดทําประมง หรือข!อมูลอ่ืนๆ เพ่ือแสดงวAาสัตว�น้ําชนิดดังกลAาวสามารถจับได!จริง 

2.2 ทวนสอบข!อมูลกับระบบ VMS ในพ้ืนท่ี ฯ เพ่ือพิสูจน�เส!นทางการทําประมง หากในพ้ืนท่ีไมAมี
ระบบตรวจสอบ VMS ให!แจ!งมายัง VMS กรุงเทพฯ   

2.3 กรณีประสงค�ขอข!อมูลเพ่ิมเติม ให!สอบถามข!อคิดเห็นจากผู!อํานวยการศูนย�วิจัยและพัฒนา 
ประทะเล/หัวหน!าสถานีประมงทะเลท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีจังหวัดนั้นๆ  

3. ให!สํานักงานประมงจังหวัด รวบรวมข!อมูลและรายงานผลการตรวจสอบในกรณีนี้รวมถึงแหลAง 
ทําประมง วันเวลาท่ีทําประมงท่ีจับสัตว�น้ําท่ีสงสัย และสAงมายังกรมประมงเพ่ือพิจารณาความเปUนไป
ได!ของสัตว�น้ําท่ีสงสัยจะจับจากเครื่องมือประมงนั้นๆ หรือพิจารณาวAาเปUนการประมง ไอยูยู 
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4. จัดเปUนกลุAมผู!ควบคุมเรือท่ีต!องติดตาม จนกวAากรมประมงจะแจ!งผลการพิจารณาวAาเปUนการประมง 
ไอยูยูหรือพิจารณาวAามีความเปUนไปได!ในชAวงเฝIาติดตาม: ให!เจ!าหน!าท่ีแจ!งข!อบกพรAองท่ีพบ  
ตามแบบฟอร�มการรับทราบผลการพบข!อบกพรAองฯ สําหรับไตj เรือ (แบบฟอร�ม 4.1 MCS 
004/004.1) และมอบให!กับผู!ควบคุมเรือ 

5. หากผลการพิจารณาวAาเปUนการประมง ไอยูยู ให!พนักงานเจ!าหน!าท่ีดําเนินการตามกฎหมายตAอไป 
กรณี 2) ชนิดสัตว�น้ําท่ีข้ึนท�า (สัตว�น้ําหลัก) ไม�ถูกระบุใน Logbook  

1. ให!แจ!งข!อมูลท่ีตรวจพบตAอผู!ควบคุมเรือ รวมถึงสอบถามข!อมูล ข!อเท็จจริงจากผู!ควบคุมเรือ  
ให!คําแนะนําในการกรอกข!อมูล 

2. ให!เจ!าหน!าท่ีทําการวินิจฉัยข!อเท็จจริง แจ!งข!อบกพรAองท่ีพบ โดยเจ!าหน!าท่ีผู!ตรวจสอบลงข!อบกพรAอง
ท่ีพบ ตามแบบฟอร�มการรับทราบผลการพบข!อบกพรAองฯ สําหรับไตjเรือ (แบบฟอร�ม 4.1 MCS 
004/004.1) และมอบให!กับผู!ควบคุมเรือ 
2.1 ให!จัดเปUนผู!ควบคุมเรือท่ีอยูAในขAายเฝIาติดตาม โดยแจ!งให!ผู!ควบคุมเรือทราบ  

การติดตาม 
2.1.1 โดยตรวจสอบ logbook จากผู!ควบคุมเรืออีก 2 ครั้งติดตAอกัน หากผลท้ัง 2 ครั้งติดตAอกัน 

มีการกรอกชนิดสัตว�น้ําหลัก จึงจะยกเลิกการติดตาม 
2.1.2 หากอยูAในชAวงกลุAมเฝIาติดตาม และยังพบวAาชนิดสัตว�น้ําหลักไมAถูกระบุใน Logbook  

ให!ลงบันทึกในแบบฟอร�มการรับทราบผลการพบข!อบกพรAองฯ สําหรับไตj เรือ 
(แบบฟอร�ม 4.1 MCS 004/004.1) และแจ!งให!ผู!ควบคุมเรือทราบในทุกครั้ง  

2.1.3 แตAหากในชAวงเวลาเฝIาติดตามยังคงพบครั้งท่ี 3 เปUนต!นไป ให!แจ!งพนักงานเจ!าหน!าท่ี  
เพ่ือลงข!อบกพรAองท่ีพบ ตามแบบฟอร�มการรับทราบผลการพบข!อบกพรAองฯ สําหรับ 
ไตjเรือ (แบบฟอร�ม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบให!กับผู!ควบคุมเรือ 

9.3.4 ตารางสรุปหัวข�อท่ีตรวจสอบ เกณฑ�การตัดสิน ผลการพิจารณา และการปฏิบัติ แสดงใน 
ภาคผนวก 1 

9.3.5 แนวทางการตรวจสอบชนิดและปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนท�า  
1. ให!สังเกตและบันทึกน้ําหนักจากการชั่งน้ําหนักสัตว�น้ํา ต้ังแตAเริ่มการชั่งน้ําหนักจนชั่งเสร็จหมด

ลําเรือ โดยบันทึกชนิดและปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAาตามแบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002)  
2. คํานวณน้ําหนักสัตว�น้ําแตAละชนิดท่ีข้ึนทAา  

• โดยนับจํานวนภาชนะบรรจุของสัตว�น้ําแตAละชนิด และต!องทราบน้ําหนักบรรจุ สัตว�น้ํา 
แตAละชนิดตAอภาชนะบรรจุ เพ่ือคํานวณน้ําหนักสัตว�น้ําแตAละชนิดท่ีข้ึนทAา เชAน นับตะกร!า 
ท่ีบรรจุปลาทรายแดงได!  10 ตะกร!า แล!วนําไปคูณกับน้ํ าหนักบรรจุปลาทรายแดง  
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30 กิโลกรัม/ตะกร!า (ไมAรวมน้ํ าหนักตะกร!า) ดังนั้ นปริมาณปลาทรายแดงท้ังหมด 
ท่ีข้ึนทAา = 10x30 =300 กิโลกรัม 

3. นําน้ําหนักสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา เปรียบเทียบกับน้ําหนักท่ีข้ึนทAาท่ีระบุในหนังสือกํากับการซ้ือขาย
สินค!าสัตว�น้ํา (MCPD) สAวนท่ี 1 รายละเอียดปรากฎในหัวข!อ 9.3.2 

4. การนําสัตว�น้ําข้ึนทAานั้น มีรูปแบบหลากหลาย เชAน การขนถAายสัตว�น้ําจากเรือข้ึนฝlmงแบบเหมาลํา 
หรือการขนถAายสัตว�น้ําจากเรือข้ึนฝlmงมากกวAา 1 ทAา โดยให!เจ!าหน!าท่ีดําเนินการ ดังนี้ 

ก. กรณีจากเรือประมงขนถAายสัตว�น้ําข้ึนทAาเดียว (เหมาลํา) 
ก.1 ให!ตรวจสอบปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา โดยระบุชนิด ปริมาณสัตว�น้ําท่ี ข้ึนทAา ตาม

แบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) 
ข. กรณีจากเรือประมงขนถAายสัตว�น้ําข้ึนทAามากกวAา 1 ทAา  

ข.1 ให!ตรวจสอบปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา โดยระบุชนิด ปริมาณ สัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา ตาม
แบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) ให!ครบทุกทAา 

• หาก ทAา ก. และ ข. มีท่ีตั้งอยูAจังหวัดเดียวกัน เจ!าหน!าท่ีของจังหวัดนั้น เปUนผู!ตรวจสอบ 
ตัวอยAางเชAน เรือประมงนําปลาทูข้ึนทAา ก. และนําปลาเปUดข้ึนทAา ข. ดังนั้น เจ!าหน!าท่ีต!องตรวจสอบการข้ึนสัตว�
น้ําท้ัง 2 ทAา ได!แกA ทAา ก. และ ทAา ข. โดยใน Logbook มีให!เรือแจ!งข!อมูลสถานท่ีท่ีจะนําสัตว�น้ําข้ึนทAา 

• หากทAา ก. และ ข. ไมAได!ตั้งอยูAจังหวัดเดียวกัน  
o ให!เจ!าหน!าท่ีจังหวัดท่ีเรือข้ึนทAาลําดับแรก (ทAา ก.) ตรวจสอบสัตว�น้ํา ณ ทAา ก. ตาม

แบบฟอร�ม 1 และ 2 และตรวจการระบุน้ําหนักสัตว�น้ําใน MCPD สAวนท่ี 1 ตาม
สัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา ก. และสAงสําเนาผลท่ีได!ตรวจสอบแล!ว ตามแบบฟอร�ม 1 และ 2 
ของทAา ก. ไปยังเจ!าหน!าท่ีของจังหวัดของ ทAา ข. เพ่ือตรวจสอบความถูกต!องของ
การชั่งน้ําหนักสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา ข. ตามแบบฟอร�ม 1 และ 2 และตรวจการระบุ
น้ําหนักสัตว�น้ําใน MCPD สAวนท่ี 1 ตามสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา ข. 
 

o เม่ือจังหวัดท่ีข้ึนทAาลําดับตAอไป (ทAา ข.)  ตรวจสอบการข้ึนสัตว�น้ํา ณ ทAา ข.เสร็จสิ้น 
ให!สAงสําเนาผลท่ีตนเองตรวจสอบสัตว�น้ํา ณ ทAา ข . ตามแบบฟอร�ม 1 และ 2 
กลับไยังจังหวัดต!นทาง (ทAา ก.) ด!วย 

9.3.6 ตรวจสอบข�อมูลหนังสือกํากับการซ้ือขายสินค�าสัตว�น้ํา (MCPD) ส�วนท่ี 1 
โดยตรวจสอบปริมาณสัตว�น้ําท่ี ข้ึนท�า MCPD) ส�วนท่ี 1 เทียบกับปริมาณจากข�อมูล 

ในแบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) 
9.3.6.1 หลักการ 
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• ปริมาณสัตว�น้ํา ในหนังสือกํากับการซื้อขายสินค!าสัตว�น้ํา (MCPD) สAวนที่  1  
เปUนปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAานั้นๆ ดังนั้นการตรวจสอบน้ําหนักสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา ใน MCPD ถือเปUนการทวนสอบ 
และยืนยันความถูกต!องของข!อมูลน้ําหนักสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAา  

9.3.6.2 ขอบข�าย  

• เม่ือสัตว�น้ํามีการขนถAายจากเรือประมงไทยเพ่ือข้ึนทAาและได!รับการชั่งน้ําหนักสัตว�น้ํา
รวมท้ังหมด (Total weight) ท่ีข้ึนทAา และมีการกรอกข!อมูลในหนังสือกํากับการซ้ือขายสินค!าสัตว�น้ํา (MCPD) 
สAวนท่ี 1 เรียบร!อยแล!ว ให!เจ!าหน!าท่ีผู!ตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบข!อมูล  
(ก) ตรวจสอบรายช่ือท�าเทียบเรือประมงท่ีออกหนังสือกํากับการซ้ือขายสินค�าสัตว�น้ํา (MCPD) 

- หัวข!อตรวจสอบ: ตรวจสอบวAาเปUนทAาเทียบเรือประมงท่ีได!จดทะเบียนตAอกรมประมงหรือไมA 
- ประเภทแบบฟอร�มท่ีต!องลงบันทึก: แบบฟอร�ม 1 (MCS 004/001)   
- เกณฑ�การตัดสิน: 

1) เปUนทAาเทียบเรือประมงท่ีได!จดทะเบียนตAอกรมประมงให!ทําเครื่องหมาย (/) ในชAองถูกต!อง  
ในแบบฟอร�ม 1 (MCS 004/001) 

2) เปUนทAาเทียบเรือประมงท่ีไมAได!จดทะเบียนตAอกรมประมงให!ทําเครื่องหมาย (/) ในชAองไมA
ถูกต!อง ในแบบฟอร�ม 1 (MCS 004/001) พร!อมดําเนินการดังตAอไปนี้ 

การดําเนินการ 
2.1 ตรวจสอบข!อเท็จจริง 
2.2 หากผลการตรวจสอบข!อเท็จจริง พบวAา ไมAได!จดทะเบียนตAอกรมประมงจริง ให!แจ!ง

พนักงานเจ!าหน!าท่ี 
2.3 พนักงานเจ!าหน!าท่ี ดําเนินการตามกฎหมายตAอไป 

(ข) ตรวจสอบปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนท�า ตามท่ีระบุใน MCPD ส�วนท่ี 1 
- หัวข!อตรวจสอบ:  

1) ตรวจสอบปริมาณสัตว�น้ําท่ี ข้ึนทAาตามท่ีระบุใน MCPD สAวนท่ี 1 โดยนําน้ํ าหนักสัตว�น้ํ า 
จากแบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) เปรียบเทียบกับน้ําหนักสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAาตามท่ีระบุใน MCPD สAวนท่ี 1  

2) ท้ังนี้ปริมาณสัตว�น้ําใน MCPD สAวนท่ี 1 ต!องเปUนปริมาณการข้ึนทAาสัตว�น้ําท่ีได!รับการชั่งน้ําหนัก
เรียบร!อยแล!วให!ระบุข!อมูลท่ีตรวจสอบในแบบฟอร�ม 1 ได!แกA น้ําหนักสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAาใน MCPD สAวนท่ี 1  
และน้ําหนักสัตว�น้ําท่ีตรวจสอบได!ตามแบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) 

 
 

- ประเภทแบบฟอร�มท่ีต!องลงบันทึก แบบฟอร�ม 1 (MCS 004/001) 
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- เกณฑ�การตัดสิน: 
ถูกต�อง ไม�ถูกต�อง 
1) ปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAาตามท่ีระบุใน MCPD     
สAวนท่ี 1 ตรงกับท่ีน้ําหนักท่ีได!ตรวจสอบซ่ึงบันทึกใน
แบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) 

1) ปริมาณสัตว�น้ําท่ีข้ึนทAาตามท่ีระบุใน MCPD     
สAวนท่ี 1 ไมAตรงกับท่ีน้ําหนักท่ีได!ตรวจสอบซ่ึงบันทึกใน
แบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) 

ให!ทําเครื่องหมาย (/) ในชAองถูกต!อง ในแบบฟอร�ม 1 
(MCS 004/001) 

ให!ทําเครื่องหมาย (/) ในชAองไมAถูกต!อง ในแบบฟอร�ม 
1 (MCS 004/001)  

 

- การดําเนินการกรณีไมAตรงตามเกณฑ�ตัดสิน 
1.ให! ตรวจสอบข!อเท็จจริ ง ทวนสอบข!อ มูลปริมาณ สัตว�น้ํ า ท่ีผู! ต รวจสอบจดบันทึกได!  

และ เปรียบเทียบกับเอกสารท่ีผู!ลงนาม MCPD บันทึก ทวนสอบน้ําหนักจากท้ัง 2 เอกสาร เพ่ือพิสูจน�วAาน้ําหนัก 
ใดถูกต!อง 

2. หากพบวAาปริมาณสัตว�น้ํ าจากผู!ลงนาม MCPD ไมA ถูกต!อง ให! ถือวAาน้ํ าหนักตามท่ีระบุ 
ใน MCPD สAวนท่ี 1 ไมAตรงกับน้ําหนักท่ีข้ึนทAา 

3. กรณีมีหลักฐานหรือพิสูจน�ได!ชัดเจนวAา ผู!ลงนาม MCPD สAวนท่ี 1 มีเจตนาระบุปริมาณ 
สัตว�น้ําไมAถูกต!อง ให!แจ!งพนักงานเจ!าหน!าท่ีเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย ตAอไป 

4. แตAหากเกิดจากความผิดพลาด  
1. ให!เจ!าหน!าท่ีผู!ตรวจสอบให!คําแนะนําและลงข!อบกพรAองท่ีพบ ตามแบบฟอร�มการรับทราบผล

การพบข!อบกพรAองฯ สําหรับผู!ลงนาม MCPD สAวนท่ี 1  (แบบฟอร�ม 4.2 MCS 004/004.2) 
และมอบให!กับทAาเทียบเรือ 

2. จัดประวัติผู!ลงนาม MCPD สAวนท่ี 1 ในกลุAมท่ีอยูAในขAายเฝIาติดตาม  
2.1 โดยตรวจสอบ MCPD อีก 2 ฉบับ โดยเปUนฉบับท่ีออกให!ไมAซํ้าวัน หากผลท้ัง 2 ฉบับมี

ปริมาณสัตว�น้ําท่ีถูกต!อง ให!ยกเลิกการติดตาม 
2.2 หากอยูAในชAวงเฝIาติดตาม และยังพบวAาระบุปริมาณสัตว�น้ําผิดพลาด ให!เจ!าหน!าท่ี 

ผู!ตราวจสอบลงบันทึกในแบบฟอร�มการรับทราบผลการพบข!อบกพรAองฯ สําหรับ 
ผู!ลงนาม MCPD สAวนท่ี 1  (แบบฟอร�ม 4.2 MCS 004/004.2) นอกเหนือจากมอบให! 
ผู!ลงนามแล!ว ให!สําเนามอบให!กับทAาเทียบเรือด!วยเพ่ือกํากับดูแลผู!ลงนามและปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

 
9.3.6.3 ตารางสรุปหัวข�อท่ีตรวจสอบ เกณฑ�การตัดสิน ผลการพิจารณา และการปฏิบัติ  

แสดงในภาคผนวก 2 



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 20 จาก 30 

ช่ือเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าท่ีในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 

9.4 เม่ือการตรวจสอบเสร็จส้ิน 
ให!กลAาวขอบคุณผู!ท่ีให!ตรวจสอบ ท่ีให!ความรAวมมือ พร!อมแจ!งผลการตรวจให!ผู!ถูกตรวจรับทราบ 

9.5 การรายงานผล 
9.5.1 ให!รายงานผลการตรวจตามแบบฟอร�ม 3 (MCS 004/003) มายังกรมประมง ทุกเดือน   
9.5.2 หากผลจากการตรวจสอบ พบวAาเปUนการทําประมง IUU ให!รายงานหนAวยงานท่ีเก่ียวข!อง

โดยทันที และให!รายงานมายัง กบร. กรมประมงเพ่ิมเติมเม่ือได!ดําเนินการตามกฎหมายและการติดตามการ
ดําเนินคดีด!วย  

9.6 การลงข�อมูลในระบบ 
9.6.1 นําข!อมูล Logbook และ MCPD สAวนท่ี 1 ลงระบบ Thai Flag Tracebility เพ่ือนําไปใช!

ในการออกใบรับรองการจับสัตว�น้ํา ยกเว!นกรณีเรือทําประมง IUU  
 



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 21 จาก 30 

ชื่อเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าที่ในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 

ภาคผนวก 1 
แนวทางการตรวจสอบความครบถ!วนและถูกต!องของข!อมูลในสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) 

หัวข�อที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑ�การตัดสิน ผลการพิจารณา 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 

การปฏิบัติ 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 

1. สมุดบันทึกการทํา
การประมง (Fishing 
Logbook) 
 

กรณีที่ 1  
ตรวจสอบการมสีมุดบันทึกการ 
ทําการประมง (Fishing  
Logbook) 

มีสมดุบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

ไมAมสีมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing 
Logbook) 

1. ตรวจสอบการมีสมุดบันทึกการทําการประมง ให!
สอบถามข!อเท็จจริง  
2.หากไมAมีสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing 
Logbook) จริง ให!แจ!งพนักงานเจ!าหน!าที่ โดยดAวน 
3. พนักงานเจ!าหน!าที่ ดําเนินการตามกฎหมายตAอไป 

กรณีที่ 2  
ตรวจสอบการกรอกข!อมูล 
 

มีการกรอกสมุดบันทึกการทําการ
ประมง (Fishing Logbook)  

มีสมดุ logbook แตAเปUนแบบฟอร�มเปลAา 
หรือ 
มีการกรอกข!อมลูใน logbook แตAกรอกไมA
สมบูรณ� คือ ไมAได!กรอกข!อมูลสําคัญคือ
ข!อมูลการจับสัตว�น้ําในตารางจับสตัว�น้ํา 
(ภาคผนวก 3) 

ให!ดําเนินการเชAนเดียวกับกรณีที่ 1 และควรถAายรูป
สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)        
ที่ไมAมีการกรอกข!อมูล (อาจเปUนได!วAาสาเหตุที่ไมAได!
กรอกข!อมูลการจับสตัว�น้ําในตารางการจับสัตว�น้ํา 
อาจมีสาเหตุตAางๆ เชAน เรือเสียหรอืไมAมีการจับ        
สัตว�น้ําในครั้งนั้นจึงไมAมีการกรอกข!อมูลการจับ         
สัตว�น้ํา กรณีนี้ให!ตักเตือนและดําเนินการตามวิธี
เชAนเดียวกับกรณีที่ 3) 



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 22 จาก 30 

ชื่อเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าที่ในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 
หัวข�อที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑ�การตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 
การปฏิบัติ 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 

กรณีที่ 3  
ตรวจสอบการกรอกข!อมูล 

 
 
 
 

กรณีที่ 3  
ตรวจสอบการกรอกข!อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการกรอกสมุดบันทึกการทําการ
ประมง (Fishing Logbook)  

กรอกข!อมูลไมAครบถ!วน 
ข!อมูลไมAครบถ!วน หมายถึง มีการกรอก
ข!อมูลแตAไมAสมบูรณ�โดยเปUนข!อบกพรAอง
เล็กน!อย อยAางไรก็ตาม มีการกรอกข!อมูล
สําคัญคือข!อมูลการจับสัตว�น้ํา (ภาคผนวก 
3) 

1. ให!สอบถามข!อเท็จจริง ให!คําแนะนําในการ 
กรอกข!อมูล 
2. ให!เจ!าหน!าที่ แจ!งข!อบกพรAองที่พบ โดยเจ!าหน!าที่
ผู!ตรวจสอบลงข!อบกพรAองที่พบ ตามแบบฟอร�ม 4.1 
MCS 004/004.1 และมอบให!กับผู!ควบคุมเรือ ควร
ถAายรูป logbook ที่มีการกรอกข!อมูลไมAครบถ!วน
สมบูรณ�เพื่อเปUนหลักฐาน จากนั้นให!ไตjกรอกข!อมูล
เพื่อให!ข!อมูลครบถ!วน 

3. ให!จัดเปUนผู!ควบคุมเรือที่อยูAในขAายเฝIาติดตาม โดย
แจ!งให!ผู!ควบคุมเรือทราบ  
3.1 ตรวจสอบ logbook จากผู!ควบคุมเรืออีก 2 
ครั้งติดตAอกัน หากผลทั้ง 2 ครั้งติดตAอกัน  มีการ
กรอกข!อมูลที่ครบถ!วน จึงจะยกเลิกการติดตาม 
3.2 หากอยูAในชAวงกลุAมเฝIาติดตาม และพบวAายัง
กรอกข!อมูลไมAครบถ!วน ให!ลงบันทึกใน  
แบบฟอร�ม 4.1 MCS 004/004.1 และแจ!งให!  ผู!
ควบคุมเรือทราบในทุกครั้ง  
แตAหากในชAวงเวลาเฝIาติดตามยังคงพบครั้งที่ 3 เปUน



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 23 จาก 30 

ชื่อเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าที่ในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 
หัวข�อที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑ�การตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 
การปฏิบัติ 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 

 
 
 
 
 
 

ต!นไป โดยเปUนข!อบกพรAองที่ ไมA ใชAข!อบกพรAอง
เล็กน!อย ให!แจ!งพนักงานเจ!าหน!าที่ โดยดAวน และ
พนักงานเจ!าหน!าที่ ดําเนินการตามกฎหมายตAอไป 
3.3 ในการยกเลิกการติดตามนั้น ผู!ควบคุมเรือ
จะต!องกรอกข!อมูลครบถ!วน จากการตรวจ ทั้ง 2 
ครั้งติดตAอกัน  

 กรณีที่ 4  
ตรวจสอบการกรอกข!อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมุดบันทึกการทําการ 
ประมง (Fishing Logbook)  
มีข!อมูล ถูกต!อง 

 

ข!อมูลไมAถูกต!อง  
   - เครื่องมือประมงที่ระบุในสมุดบันทึก
การทําการประมง (Fishing Logbook) ไมA
เปUนประเภทเดยีวกับที่ระบุในใบอนุญาตทํา
การประมง เชAน ในสมุดบันทึกฯ เขียนอวน
ลอย แตAในใบอนุญาตฯ ระบุอวนล!อม 
    - ชื่อเรือประมงและ/หรือเลขทะเบียน
เรือประมง ที่ระบุในสมุดบันทึกการทําการ
ประมง (Fishing Logbook) ไมAตรงกับที่
ปรากฏที่ระบุที่ตัวเรือ เชAน อาจเนื่องจากผู!
ควบคุมเรือเขียนไมAชัดเจน เขียนผดิ สะกด
ผิด 

1. ให!ผู!ควบคุมเรือชี้แจงข!อเท็จจริงและเหตุผลความ
จําเปUนตAอเจ!าหน!าที่ เพื่อพิจารณาข!อมูล 
2. ให!เจ!าหน!าที่ทําการวินิจฉัยข!อเท็จจริง หากเห็นวAา
มีเหตผุลรับฟlงได! 
2.1 เจ!าหน!าที่ผู!ตรวจสอบลงข!อบกพรAองที่พบตาม
แบบฟอร�มการรับทราบผลการพบข!อบกพรAอง 
(แบบฟอร�ม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบให!กับผู!
ควบคุมเรือ 
2.2 ในกรณีที่เครื่องมือประมงไมAตรง หากข!อมูลที่
แจ!งข!อเท็จจริงไมAชัดเจน ควรตรวจสอบชนิดสตัว�น้ําที่
จับได!เพื่อเปUนข!อมูลประกอบการพิจารณาด!วย 
2.3 กรณีชื่อเรือ/เลขทะเบียนเรือไมAตรงกับเอกสาร 



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 24 จาก 30 

ชื่อเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าที่ในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 
หัวข�อที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑ�การตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 
การปฏิบัติ 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีที่ 4  
ตรวจสอบการกรอกข!อมูล 

 
 

หากข!อมูลที่แจ!งข!อเท็จจริงไมAชัดเจน ควรทวนสอบ
ข!อมูลที่ได!แจ!งเข!า-ออกจากศูนย�ฯ PIPO ด!วย 
2.4 ให!จัดเปUนผู!ควบคุมเรือที่อยูAในขAายเฝIาตดิตาม 
โดยแจ!งให!ผู!ควบคุมเรือทราบ 
การดําเนินการ 

2.4.1 ตรวจสอบ logbook จากผู!ควบคุม 
เรืออีก 2 ครั้งติดตAอกัน หากผลทั้ง 2 ครั้ง
ติดตAอกัน มีการกรอกข!อมูลที่ถูกต!อง จึงจะยกเลิก
การติดตาม 
2.4.2 แตAหากผลการตรวจสอบยังไมA 
พบวAาสามารถกรอก logbook ได!ถูกต!อง 2 ครั้ง
ติดตAอกัน ก็ให!ติดตามไปจนกวAากรอกข!อมูล
ถูกต!อง 2 ครั้งติดตAอกัน 

2.5 ให!ดําเนินการตรวจสอบปริมาณและ 
     ชนิดสัตว�น้ําตAอไป 
3. หากพิจารณาเห็นวAาข!อชี้แจงรับฟlงไมAได! ให!แจ!ง

พนักงานเจ!าหน!าที่โดยดAวน พร!อมถAายรูปสิ่งที่เปUน
ข!อสงสัย เชAน เอกสาร เครื่องมือประมง เปUนต!น 



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 25 จาก 30 

ชื่อเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าที่ในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 
หัวข�อที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑ�การตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 
การปฏิบัติ 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 

พนักงานเจ!าหน!าที่ ดําเนินการตามกฎหมาย   
ตAอไป 

2. ปริมาณสัตว�น้ํา                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ควรทราบถึงปริมาตรการเก็บสตัว�
น้ําของเรือประมงลําที่
ตรวจสอบ 

2. ตรวจสอบปริมาณสตัว�น้ําที่ขึ้นทAา 
โดยให!สังเกตและบันทึกน้ําหนัก
จากการชั่งน้ําหนักสัตว�น้ําตั้งแตA
เริ่มชั่งน้ําหนักจนชั่งเสร็จหมดลํา
เรือ  

2. บันทึกชนิดและปริมาณ 
สัตว�น้ําทั้งหมดที่ขึ้นทAาลงใน
แบบฟอร�ม 2 

3. นําข!อมูลปริมาณสัตว�น้ําใน 
    Logbook  เทียบกับน้ําหนัก 
    สัตว�น้ําที่ชั่งได!ทั้งหมด (Total  

1. ปริมาณสัตว�น้ําที่จับได!ใน 
Logbook มีปรมิาณใกล!เคียงกับ
ปริมาณสตัว�น้ําที่ขึ้นทAา ตาม
แบบฟอร�ม 2  
โดยร!อยละความแตกตAางไมAเกิน
เกณฑ�ที่กําหนด  
(Margin) คือไมAเกิน ±10 % 
 
 
 

ร!อยละความแตกตAางเกิน Margin ที
กําหนด    (เกิน ±10%) 
ข!อสังเกต 
หากมีการขึ้นทAา 
มากกวAา 1 ทAานั้น การนําผลมาพิจารณา 
จะต!องนําผลจากน้ําหนักที่ชั่งของทุกทAาจึง 
จะสามารถสรุปได!วAา % ความแตกตAางของ
ปริมาณสตัว�น้ําเกินเกณฑ�ที่กําหนด ±10% 
หรือไมA 
 
 
 

ดําเนินการกับผู!ควบคุมเรือ 
 1) แจ!งข!อมูลผลการตรวจสอบให!ให!ผู!ควบคุมเรือ
ทราบ  
 2) จัดเปUนผู!ควบคุมเรือที่อยูAในขAายเฝIาตดิตาม 

• โดยตรวจสอบการขึ้นทAาของผู!ควบคุมเรือที่ถูก 
เฝIาตดิตาม ทุกครั้งจํานวน 4 ครั้งติดตAอกัน 

• หากพบวAาผลตรวจทุก 4 ครั้ง อยูAในเกณฑ�แล!ว  
ให!ยกเลิกในกลุAมผู!ควบคุมเรือที่ต!องเฝIาติดตาม 

• หากในชAวงเฝIาติดตามผู!ควบคุมเรอื พบปริมาณ 
สัตว�น้ําไมAอยูAในเกณฑ�ที่กําหนด 

-พบครั้งที่ 1 ในชAวงเฝIาติดตาม : ให!เจ!าหน!าที่ผู!
ตรวจสอบลงข!อบกพรAองที่พบ ตามแบบฟอร�มการ
รับทราบผลการพบข!อบกพรAองฯ สําหรับไตjเรือ 
(แบบฟอร�ม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบให!กับผู!



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 26 จาก 30 

ชื่อเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าที่ในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 
หัวข�อที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑ�การตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 
การปฏิบัติ 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 

    catch) จากแบบฟอร�ม 2  
4. ทั้งนี้ต!องมั่นใจวAาสัตว�น้ําได!รับ   
     การขนถAายจากเรือขึ้นทAา    
     สมบูรณ�แล!ว 

 

ควบคุมเรือ 
-พบครั้งที่ 2 ในชAวงเฝIาติดตาม : ให!พนักงาน
เจ!าหน!าที่แจ!งข!อบกพรAองที่พบ ตามแบบฟอร�มการ
รับทราบผลการพบข!อบกพรAอง สําหรับไตjเรือ 
(แบบฟอร�ม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบให!กับผู!
ควบคุมเรือ 
 
-พบครั้ ง ที่  3  ในชA วงเฝI าติ ดตาม  : ให! พ นักงาน
เจ!าหน!าที่แจ!งข!อบกพรAองที่พบ ตามแบบฟอร�มการ
รับทราบผลการพบข!อบกพรAองฯ สําหรับไตj เรือ 
(แบบฟอร�ม 4.1 MCS 004/004.1) และมอบให!กับผู!
ควบคุมเรือ 
-พบครั้งที่ 4 ในชAวงเฝIาติดตาม : เจ!าหน!าที่ผู!ตรวสอบ
แจ!งพนักงานเจ!าหน!าที่โดยดAวน พนักงานเจ!าหน!าที่
พิจารณาข!อเท็จจริง (ทั้งนี้เรือที่มีขนาดเล็กอาจจับ
สัตว�น้ําได!ในปริมาณน!อย ทําให!ร!อยละความแตกตAาง
ของน้ําหนักสัตว�น้ําที่กรอกในสมุดบันทึกฯ และทีชั่ง
จริงเกินเกณฑ�กําหนดได!) 



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 27 จาก 30 

ชื่อเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าที่ในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 
หัวข�อที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑ�การตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 
การปฏิบัติ 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 
ในกรณีนี้หากไมAเกี่ยวข!องกับขนาดเรือหรือการทํา
ประมงในครั้งนั้นสAงผลให!ได!ปริมาณสัตว�น้ําในปริมาณ
น!อยจนทําให!ร!อยละความแตกตAางของน้ําหนักสัตว�น้ํา
ที่กรอกในสมุดบันทึกฯ และที ชั่งจริงเกินเกณฑ�
กําหนด ให!พ นักงานเจ! าหน! า ที่ดํ าเนินการตาม
กฎหมาย 
 3) แจ!งศูนย�ฯ PIPO และกรมประมง (กปผ.) ใน
ทุกครั้งที่พบวAาปริมาณสัตว�น้ําไมAอยูAในเกณฑ�ที่กําหนด 
 
 



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 28 จาก 30 

ชื่อเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าที่ในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 
หัวข�อที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑ�การตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 
การปฏิบัติ 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 

3. ชนิดสัตว�น้ํา ตรวจชนิดสตัว�น้ํา 1) ชนิดสัตว�น้ําที่ขึ้นทAาสอดคลัองกับ
เครื่องมือประมงตามใบอนุญาตทํา
การประมง  
2) ชนิดสัตว�น้ําหลักที่ขึ้นทAาถูกระบุ

ใน Logbook 

1) ชนิดสัตว�น้ําที่ขึ้นทAาไมAสอดคลัองกับ
เครื่องมือประมงตามใบอนุญาตทําการ
ประมง  
2) ชนิดสัตว�น้ําหลักที่ขึ้นทAาไมAถูกระบุ            
ใน Logbook 

 

กรณี  1) ชนิดสัตว� น้ํ า ที่ ขึ้นทA าไมAสอดคล!องกับ
เครื่องมือประมงตามใบอนุญาตทําการประมง 
1. ให!แจ!งพนักงานเจ!าหน!าที่  
2. เจ!าหน!าที่ตรวจสอบทําการทวนสอบข!อมูลเพิ่มเติม 
และจัดทําบันทึกข!อเท็จจริงรายงานประมงจังหวัด 
2.1 สอบถามผู!ควบคุมเรือ เพื่อชี้แจง แสดงหลักฐาน
ประกอบแหลAงทําการประมง ชAวงเวลาในการทําการ
ประม ง เชA น  พิ กั ด ทํ าประมง ห รือข! อมู ล อื่นๆ 
เพื่อแสดงวAาสัตว�น้ําชนิดดังกลAาวสามารถจับได!จริง 
2.2 ทวนสอบข!อมู ล กับระบบ VMS ใน พื้น ที่  ฯ  
เพื่อพิสูจน�เส!นทางการทําประมง หากในพื้นที่ไมAมี
ระบบตรวจสอบ VMS ให!แจ!งมายัง VMS กรุงเทพฯ 
2.3 กรณีประสงค�ขอข!อมูลเพิ่มเติม ให!สอบถาม
ข!อคิดเห็นจากผู!อํานวยการศูนย�วิจัยและพัฒนาประ
ทะเล/หัวหน!าสถานีประมงทะเลที่รับผิดชอบในพื้นที่
จังหวัดนั้นๆ  
3. ให!สํานักงานประมงจังหวัด รวบรวมข!อมูลและ
รายงานผลการตรวจสอบในกรณี นี้รวมถึงแหลAง 



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 29 จาก 30 

ชื่อเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าที่ในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 
หัวข�อที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑ�การตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 
การปฏิบัติ 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 
ทําประมง วันเวลาที่ทําประมงที่จับสัตว�น้ําที่สงสัย 
และสAงมายังกรมประมงเพื่อพิจารณาความเปUนไปได!
ของสัตว�น้ําที่สงสัยจะจับจากเครื่องมือประมงนั้นๆ 
หรือพิจารณาวAาเปUนการประมง ไอยูยู 
4. จัดเปUนกลุAมผู!ควบคุมเรือ ที่ต!องติดตาม จนกวAา
กรมประมงจะแจ!งผลการพิจารณาวAาเปUนการประมง 
ไอยู ยูหรือพิจารณาวAามีความเปUนไปได!  ในชAวง 
เฝIาติดตาม : ให! เจ!าหน!าที่แจ!งข!อบกพรAองที่พบ  
ต าม แ บ บ ฟ อ ร� ม ฯ  สํ า ห รั บ ไตj เรื อ  4 .1  (MCS 
004/004.1) 
5. หากผลการพิจารณาวAาเปUนการประมง ไอยูยู  
ให!พนักงานเจ!าหน!าที่ดําเนินการตามกฎหมายตAอไป 
 
ก รณี  2 ) ช นิ ดสั ต ว� น้ํ า ที่ ขึ้ น ทA า  (สั ต ว� น้ํ าหลั ก )  
ไมAถูกระบุใน Logbook  
1. ให!แจ!งข!อมูลที่ตรวจพบตAอผู!ควบคุมเรือ รวมถึง
สอบถามข! อมู ล  ข! อ เท็ จจริ งจากผู! ค วบ คุม เรือ  
ให!คําแนะนําในการกรอกข!อมูล 



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 30 จาก 30 

ชื่อเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าที่ในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 
หัวข�อที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑ�การตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 
การปฏิบัติ 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 
2 . ให! เจ! า ห น! า ที่ ทํ า ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ข! อ เ ท็ จ จ ริ ง  
แจ!งข!อบกพรAองที่พบ โดยเจ!าหน!าที่ผู!ตรวจสอบ 
ลงข!อบกพรAองที่พบ ตามแบบฟอร�ม 4.1. (MCS 
004/004.1) และมอบให!กับผู!ควบคุมเรือ 
3. ให!จัดเปUนผู!ควบคุมเรือที่อยูAในขAายเฝIาติดตาม โดย
แจ!งให!ผู!ควบคุมเรือทราบ  
การติดตาม 

3.1 โดยตรวจสอบ logbook  
จากผู!ควบคุมเรืออีก 2 ครั้งติดตAอกัน หากผลทั้ง 2 
ค รั้ งติ ด ตA อ กั น  มี ก า รก รอ กช นิ ด สั ต ว� น้ํ าห ลั ก  
จึงจะยกเลิกการติดตาม 

3.2 หากอยูAในชAวงกลุAมเฝIาติดตาม และยัง
พบวAาชนิดสัตว�น้ําหลักไมAถูกระบุใน Logbook ให!ลง
บั น ทึ ก ในแบบฟ อร�มการรับทราบผลการพ บ
ข!อบกพรAอง (แบบฟอร�ม 4. MCS 004/004) และ
แจ!งให!ผู!ควบคุมเรือทราบในทุกครั้ง  

3.3 แตAหากในชAวงเวลาเฝIาติดตามยังคงพบ
ครั้งที่ 3 เปUนต!นไป ให!แจ!งพนักงานเจ!าหน!าที่ เพื่อลง



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 31 จาก 30 

ชื่อเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าที่ในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 
หัวข�อที่ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เกณฑ�การตัดสิน ผลการพิจารณา 

(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 
การปฏิบัติ 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 
ข! อบ กพ รA อ ง ที่ พ บ  ตามแบบ ฟ อร�ม  4.1  (MCS 
004/004.1) และมอบให!กับผู!ควบคุมเรือ 

 

                                                   



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 32 จาก 30 

ชื่อเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าที่ในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 

ภาคผนวก 2 
แนวทางการตรวจสอบความครบถ�วนและถูกต�องของข�อมูลในหนังสือกํากับการซื้อขายสินค�าสัตว�น้ํา (MCPD) ส�วนที่ 1 

หัวข�อที่ตรวจสอบข�อมูล แนวทางการตรวจสอบ เกณฑ�การตัดสิน ผลการพิจารณา 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 

การปฏิบัติ 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 

1.  MCPD ส�วนที่ 1 การจดทะเบียนทAาเทียบเรือ เปUนทAาเทียบเรือประมงที่ 
จดทะเบียนตAอกรมประมง 

เปUนทAาเทียบเรือประมงที่ไมAได! 
จดทะเบียนตAอ กรมประมง 

1) ตรวจสอบข!อเท็จจริง 
2) ห าก ผ ล ก ารต รวจส อ บ  พ บ วA า  ไมA ได! 
จดทะเบียนตAอกรมประมง ให!แจ!งพนักงาน
เจ!าหน!าที่ 
3) พนักงานเจ!าหน!าที่ ดําเนินการตามกฎหมาย
ตAอไป 

2. ปริมาณสัตว�น้ํา                  
ที่ขึ้นท�าตามที่ระบุในMCPD 
ส�วนที่ 1 

ปริมาณสตัว�น้ํา                                  
ปริมาณสัตว�น้ําที่ขึ้นทAาตามที่ระบุ
ใน MCPD     สAวนที่ 1  
ตรงกับ 
น้ําหนักที่ได!ตรวจสอบซึ่งบันทึก
ในแบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) 

ปริมาณสตัว�น้ําที่ขึ้นทAาตามที่ระบุใน 
MCPD     สAวนที่ 1  
ไมAตรงกับ 
น้ําหนักที่ได!ตรวจสอบซึ่งบันทึก                
ในแบบฟอร�ม 2 (MCS 004/002) 

1. ให!ตรวจสอบข!อเท็จจริง ทวนสอบข!อมูล
ปริมาณสัตว� น้ํา ที่ผู! ตรวจสอบจดบันทึกได!  
และเปรียบเทียบกับเอกสารที่ผู!ลงนาม MCPD 
บันทึก ทวนสอบน้ําหนักจากทั้ง 2 เอกสาร  
เพื่อพิสูจน�วAาน้ําหนักใดถูกต!อง 
2. หากพบวAาปริมาณสัตว� น้ําจากผู!ลงนาม 
MCPD ไมAถูกต!อง ให!ถือวAาน้ําหนักตามที่ระบุ 
ใน MCPD สAวนที่ 1 ไมAตรงกับน้ําหนักที่ขึ้นทAา 
3. กรณีมีหลักฐานหรือพิสูจน� ได! ชัดเจนวAา 



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 33 จาก 30 

ชื่อเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าที่ในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 

หัวข�อที่ตรวจสอบข�อมูล แนวทางการตรวจสอบ เกณฑ�การตัดสิน ผลการพิจารณา 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 

การปฏิบัติ 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 

ผู! ล งน าม  MCPD สA วน ที่  1  มี เจตน าระ บุ
ปริมาณสัตว�น้ําไม�ถูกต�อง ให�แจ�งพนักงาน
เจ�าหน�าที่ เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย ต�อไป 
4. แตAหากกเกิดจากความผิดพลาด  

1. ให!เจ!าหน!าที่ผู!ตรวจสอบให!คําแนะนํา 
และลงข!อบกพรAองที่พบ ตามแบบฟอร�ม 4.2 
(MCS 004/004.2) และมอบให!กับทAาเทียบเรือ 

2. จัดประวัติผู!ลงนาม MCPD สAวนที่ 1  
ในกลุAมที่อยูAในขAายเฝIาติดตาม  
          2.1 โดยตรวจสอบ MCPD อีก 2 ฉบับ 
โดยเปUนฉบับที่ออกให!ไมA ซ้ําวัน หากผลทั้ง 2 
ฉบับมีปริมาณสัตว� น้ํ าที่ ถูกต!อง ให!ยกเลิก 
การติดตาม 
         2.2 หากอยูAในชAวงเฝIาติดตาม และยัง
พบวAาระบุปริมาณสัตว�น้ําผิดพลาดให!เจ!าหน!าที่
ผู! ต ร า ว จ ส อ บ ล ง บั น ทึ ก ใน แ บ บ ฟ อ ร� ม 
การรับทราบผลการพบข!อบกพรAอฯ สําหรับ 



 
   

      

กรมประมง                  

รหัสเอกสาร : MCS 004 หน!าที่ : 34 จาก 30 

ชื่อเอกสาร : คู�มือเจ�าหน�าที่ในการตรวจสัตว�น้ํา  
ณ ท�าเทียบเรือประมง      

วันที่บงัคับใช! : 1 มิถุนายน 2559  

 

หัวข�อที่ตรวจสอบข�อมูล แนวทางการตรวจสอบ เกณฑ�การตัดสิน ผลการพิจารณา 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 

การปฏิบัติ 
(กรณีไมAตรงตามเกณฑ�การตดัสิน) 

ผู!ลงนาม MCPD สAวนที่  1 แบบฟอร�ม  4.2 
(MCS 004/004.2) นอก เห นื อจากมอบ ให! 
ผู!ลงนามแล!ว ให!สําเนามอบให!กับทAาเทียบเรือ
ด!วยเพื่อกํากับดูแลผู!ลงนามและปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

1. Final ตรวจสัตว�น้ํา ณ ทAา 25 ม.ค. 60 


