
การปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ี (SOP) ในการควบคุมเรือประมงและ

สินคาประมงตางประเทศ
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ทางรถ ทางอากาศทางเรือ

เรือสนับสนุน
การทําประมง

เรือแปรรูป
สัตวนํ้า

เรือจับสัตวนํ้า
เรือขนถาย

สัตวนํ้า
เรือบรรทุก หรือ

เรือขนสง

เรือท่ีมิใช   

ปฏิบัติตาม พ.ร.ก. การประมง มาตรา 95

สินคาบนเรือมี

หลากหลายประเภท

สินคาบนเรือมีแต

สินคาสัตวนํ้าเทาน้ัน

ไมตองปฏิบัติตามตาม พ.ร.ก. การประมง มาตรา 95

เรือท่ีมีขนาดต่ํากวา 10 ตันกรอส

ท่ีมีสัญชาติ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหพันธรัฐมาเลเซีย 

ชองทางการนําเขาสัตวน้ํา

ปฏิบัติตาม พ.ร.ก. การประมง มาตรา 97

A

A

การนําเขาสัตวน้ําจากตางประเทศ
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เรือขนถายสัตวน้าํแบบเทกอง (Bulk)



เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk)

เรือท่ีมีการขนถายสัตวน้ําจากกลางทะเล หรือขนถายสัตวน้ํา ณ ทาเทียบเรือท่ีไดรับ

อนุญาต (จากเรือจับสัตวน้ําสูเรือขนถายสัตวน้ํา) โดยสัตวน้ําจะไมผานการข้ึนทา 

(Landing) ประเทศใดมากอน ซ่ึงสามารถสังเกตไดจากสัตวน้ําจะไมผานการคัดแยก

ชนิด ไมบรรจุหีบหอ หรือไมผานการชั่งน้ําหนักซ่ึงทําใหทราบปริมาณท่ีแนนอนมากอน

คํานิยาม
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กอนเรือเขาเทียบทา

เรือขนถายสัตวนํ้าแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)



เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

กอนเรือเขาเทียบทา (ตอ)

6

ตัวแทนสายเรือตองยื่นแบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา (Advance Request for Port 

Entry ; AREP) และเอกสารประกอบ ไมนอยกวา 48 ชั่วโมง กอนวันนําเรือเขาเทียบทา ผานระบบ PPS

** กรณีที่ระบบไมสามารถใชงานได สามารถยื่นเอกสารผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือยื่น

โดยตรงตอเจาหนาที่ประจําดานตรวจสัตวน้ํา

เอกสารประกอบแบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา (AREP)

1. สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือขนถาย

2. สําเนาใบอนุญาตใหทําการขนถายสัตวน้ํา

3. สําเนาเอกสารรายงานการขนถายสัตวน้ํา ซึ่งระบุขอมูลดังนี้ 1) ชื่อเรือขนถายสัตวน้ํา 

2) ชื่อเรือประมงที่เรือขนถายรับสัตวน้ํามา 3) พ้ืนที่ทําการขนถายหรือทาที่ทําการขน

ถายสัตวน้ํา 4) ชนิดและปริมาณสัตวน้ํา 5) ชวงระยะเวลาทําการขนถาย
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เอกสารประกอบแบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา (AREP) (ตอ)

4. สําเนาผังการจัดเก็บสัตวน้ําบน ซึ่งตองระบุขอมูล หมายเลขกํากับผังหรือระวางเรือ ชนิด ปริมาณสัตว

น้ํา ชื่อเรือประมงที่เรือขนถายรับสัตวน้ํามา เลขที่ใบกํากับรายการสินคา (Invoice) และชื่อผูนําเขา 

5. สําเนาเอกสารการแจงนําเรือออกจากทาคร้ังลาสุด ซึ่งระบุขอมูล ชื่อทาเรือ รัฐเจาของทาเรือ และ

วัน เวลาที่เดินทางออกจากทาเรือนั้น

6. สําเนาบัตรประจําตัวกัปตันหรือผูควบคุมเรือ และ/หรือ หนังสือรับรองที่แสดงวาบุคคลนั้นเปน

กัปตันหรือผูควบคุมเรือลําดังกลาว 

7. สําเนาหนังสืออนุญาต CITES เฉพาะกรณี ที่มีการนําเขาสัตวน้ําที่มีรายชื่ออยูในบัญชี CITES

8. สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือประมงทุกลําที่เรือขนถายรับสัตวน้ํานั้นมา 

9. สําเนาใบอนุญาตทําการประมงของเรือประมงทุกลําที่เรือขนถายรับสัตวน้ํานั้นมา

กอนเรือเขาเทียบทา (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

** เอกสารทุกฉบับตองมีการรับรองสําเนา และประทับตรา (ถามี) ใหครบถวน



8

ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา (AREP)

กอนเรือเขาเทียบทา (ตอ)

กรณีเอกสารถูกตองและครบถวน ใหเจาหนาที่ลงรับคํารอง โดยระบุวันที่ เวลา และชื่อผูที่รับคํารองไวใหชัดเจนทุกครั้ง

• กรณีระยะเวลาในการยื่นคํารอง AREP และเอกสารประกอบกับกําหนดเวลาเรือเทียบทาที่ระบุไมครบ 48 ชั่วโมง ใหอยูใน

ดุลยพินิจของหัวหนาดานตรวจสัตวน้ําฯ 

กรณีเอกสารคําขอไมถูกตองหรือไมครบถวน >>> คืนคํารองนั้นแกผูยื่น พรอมระบุเหตุผลที่ไมสามารถรับคํารองนั้นได

ในบันทึกขอความ (แบบยอ) พรอมลงนาม วันที่ เวลาที่พิจารณา

• กรณีมายื่นดวยตนเอง >>> เจาหนาที่สําเนาเอกสารชุดนั้นไว และใหผูยื่นลงนามรับรองพรอมวันที่และเวลาที่รับ

คืน แลวจึงมอบเอกสารฉบับจริงคืน

• กรณียื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสและโทรสาร >>> ดําเนินการโดยสอดคลองกบัหลักการขางตน  

• กรณีการยื่นคํารองผานระบบ PPS >>> เจาหนาที่บันทึกเหตุผลการคืนคํารองในระบบ โดยไมตองดําเนินการซํ้า

เปนเอกสารอีก

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)
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ขั้นตอนที่ 2 การตรวจ AREP และเอกสารประกอบ

กอนเรือเขาเทียบทา (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

1) ตรวจสอบรายช่ือเรือ IUU ตามประกาศกรมประมง เรื่อง รายช่ือเรือประมงที่ไมใช

เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ทั้ง

เรือขนถายสัตวนํ้าและเรือจับสัตวนํ้าที่ขนถายสัตวนํ้ามากับเรือขนถาย

2) ตรวจสอบรายช่ือเรอื IUU กับเว็บไซตองคกรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค 

(RFMOs)

- IOTC  http://www.iotc.org/vessels#iuu 

- ICCAT http://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp

- IATTC https://www.iattc.org/VesselRegister/SearchVessel.aspx?Lang=ENG

- WCPFC  https://www.wcpfc.int/vessels#IUU 

- CCAMLR  https://www.ccamlr.org/en/compliance/illegal-unreported-and-

unregulated-iuu-fishing 

http://www.iotc.org/vessels#iuu
http://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp
https://www.iattc.org/VesselRegister/SearchVessel.aspx?Lang=ENG
https://www.wcpfc.int/vessels#IUU
https://www.ccamlr.org/en/compliance/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing
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3) ตรวจสอบการจดทะเบียนหรือลงทะเบียนเรือกับเว็บไซตของรัฐเจาของธง และ/หรือ RFMOs ที่เรือนั้นเขา

ไปทําการขนถายหรือทําการประมงในเขตพ้ืนที่นั้น ในชวงที่เรือเขาไปทําการขนถายหรือทําการประมงใน

พ้ืนที่ดังกลาวหรือไมจากเว็บไซต ดังตอไปนี้ 

- IOTC http://www.iotc.org/vessels/date

- WCPFC https://www.wcpfc.int/record-fishing-vessel-database

- ICCAT    https://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp

- IATTC  https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspx?List=RegVessels&Lang=ENG

4) ตรวจสอบประเทศที่ไมใหความรวมมือในการแกไขปญหาการทําประมง IUU 

http://www.iuuwatch.eu/map-of-eu-carding-decisions/

# ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพคอโมโรส และเซนตวินเซนตและเกรนาดีนส

#  พิจารณาตรวจเรือทุกลําที่มีสัญชาติดังกลาว

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจ AREP และเอกสารประกอบ (ตอ)

กอนเรือเขาเทียบทา (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

http://www.iotc.org/vessels/date
https://www.wcpfc.int/record-fishing-vessel-database
https://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspx?List
http://www.iuuwatch.eu/map-of-eu-carding-decisions/
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ขั้นตอนที่ 2 การตรวจ AREP และเอกสารประกอบ (ตอ)

กอนเรือเขาเทียบทา (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

5) ตรวจสอบรายชื่อโรงงานผลิตหรือแปรรูปสัตวจากเว็บไซต http://www.fisheries.go.th/quality/factories.php

เพ่ือประกอบการพิจารณารับรองการจับคู CC กับ IMD

6) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบ 

นอกจากนี้เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารควรพิจารณาหรือต้ังขอสังเกตดังนี้

- ลําดับเหตุการณกับวันที่ออกเอกสารแตละฉบับตองสอดคลองกัน

- ตรวจสอบชื่อหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการออกเอกสารของแตละประเทศ

- ที่มาของเอกสารสามารถตรวจสอบพบบนเว็บไซตขององคกรที่นาเชื่อถือ

- เอกสารมีความชัดเจน และมีอายุการใชงาน ออกโดยหนวยงานราชการ

http://www.fisheries.go.th/quality/factories.php
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ขั้นตอนที่ 2 การตรวจ AREP และเอกสารประกอบ (ตอ)

กอนเรือเขาเทียบทา (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

• กรณี พบขอสงสัยหรือตองการตรวจสอบยืนยัน (Verify) เอกสาร >>> ประสานการดําเนินการไดที่

กลุมควบคุมเรือประมงฯ โทร.029406198 หรือทางอีเมลล thaipsm.investigation@gmail.com 

• หากประสงคจะตรวจสอบดวยตนเอง >>> ขอ Contact Point ไดจากกลุมควบคุมเรือประมงฯ และ

ดานตองสงสําเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส (cc:) มายังกลุมควบคุมเรือประมง ฯ ดวย 

• กรมประมงมอบหมาย FMC ทําการตรวจสอบ ติดตามเสนทางการเดินเรือดวย AIS

** ปงบประมาณ 2560 กองควบคุมการคาสัตวนํ้าและปจจัยการผลิต กําหนดแผนใหดําเนินการตรวจเรือขนถาย

สินคาประมงแบบเทกองทุกลําท่ีมีการย่ืนขอเทียบทา หรือ 100%
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1. กรณีตรวจพบวาเปนเรือที่อยูในบัญชีเรือ กรณี มีหลักฐานแนชัดวาเรือประมงเก่ียวของกับการทําประมง IUU

 ใหพนักงานเจาหนาที่เสนอหัวหนาดานตรวจสัตวน้ําฯ เพ่ือพิจารณาปฏิเสธการเขาเทียบทา 

 ระบุเหตุผลการปฏิเสธการเขาเทียบทาในเอกสารใบแจงการอนุญาตเขาเทียบทาของ

เรือประมงตางประเทศ 

 แจงกลุมควบคุมเรือประมงฯ ใหทราบโดยทันที 

 กลุมควบคุมเรือประมงฯ ดําเนินการแจงหนวยงานดานตรวจสัตวน้ําอ่ืน ๆ รัฐเจาของธงเรือ

ดังกลาว รัฐชายฝง รัฐเจาของทา และ/หรือ RFMOs ที่เก่ียวของทราบ

** ยกเวน กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เชน บนเรือดังกลาวมีผูปวย หรือประสบเหตุภัยพิบัติ ใหหัวหนาดาน

ตรวจสัตวน้ําฯ พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมเปนกรณีไป 

กอนเรือเขาเทียบทา (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

ขั้นตอนที่ 2 (ตอ) # การปฏิบัติ #
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กอนเรือเขาเทียบทา (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

ขั้นตอนที่ 2 (ตอ) # การปฏิบัติ #

2. กรณีขอมูลถูกตอง หรือในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการทําประมง IUU แตไมมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน

ไดอยางชัดเจนขณะนั้น

 พิจารณาอนุญาตใหเรือเขาเทียบทาเพ่ือทําการตรวจสอบได 

 เจาหนาที่สามารถจะตรวจสอบยืนยันกับเอกสารฉบับจริง หรือขอมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

3. กรณีที่มีเหตุตองสงสัย ซึ่งไดรับแจงจากศูนย FMC หรือเจาหนาที่ตรวจพบประเด็นตองสงสัยวาเรือลํา

ดังกลาวมีพฤติกรรมที่อาจเปนการทําประมง IUU

 เสนอหัวหนาดานฯ อนุญาตใหเรือเขาเทียบทาเพ่ือทําการตรวจสอบ

 หัวหนาดานฯ จะตองส่ังการใหมีการตรวจเรือลําดังกลาว 

 พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลใหทราบ โดยระบุเปนลายลักษณอักษรใน

เอกสารรายงานการตรวจเรือ (PIR) ตามเหตุหรือประเด็นขอสงสัยนั้น 
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ขั้นตอนที่ 3 การแจงผลการพิจารณา AREP

กอนเรือเขาเทียบทา (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

• แจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอ หรือตัวแทนสายเรือทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากรับคําขอนั้น

• ระบบ PPS สงใบแจงการอนุญาตเขาเทียบทาไปยังตัวแทนสายเรือ กรมศุลกากร กรมเจาทา และการ

ทาเรือแหงประเทศไทย

• ในกรณีที่ระบบไมสามารถใชงานได หรือยื่นผานชองทางอ่ืน ใหแจงผลการพิจารณาโดยตรงหรือผาน

ทางอีเมลล หรือ ชองทางการติดตออ่ืน ๆ ที่รวดเร็ว เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงขอมูลทาเทียบเรือหรือวันที่เรือเขาเทียบทา

 หากเปล่ียนแปลงหลังไดรับการอนุญาตเขาเทียบทาแลว ใหผูยื่นแจงแกเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร 

กอนนําเรือเขาเทียบทาเปนเวลาไมนอยกวา 24 ชั่วโมง 

 เจาหนาที่ลงรับและเสนอหัวหนาดานตรวจสัตวน้ําฯเพ่ือพิจารณาอนุญาต

 เจาหนาที่ดําเนินการแกไขขอมูลในระบบ PPS และใหหัวหนาดานตรวจสัตวน้ําฯ อนุมัติในระบบ อีกคร้ัง
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กอนเรือเขาเทียบทา (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

ขั้นตอนที่ 5 การแจงการรับอนุญาตเขาเทียบทาตอผูประกอบกิจการทาเทียบเรือ

 ตัวแทนสายเรือแจงผูประกอบกิจการทาเทียบเรือ โดยตองสําแดงและมอบสําเนาเอกสารการรับอนุญาต

เขาเทียบทาแกผูประกอบกิจการทาเทียบเรือนั้น

ขั้นตอนที่ 6 การนัดหมายการตรวจเรือ

 ตัวแทนแจงยืนยันกําหนดการเทียบทาแกเจาหนาที่ เพ่ือเตรียมการนัดหมายการขึ้นตรวจเรือกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

 หากไมสามารถทําการตรวจเรือไดในวันดังกลาว ใหหัวหนาดานตรวจสัตวน้ําฯ ส่ังการใหเจาหนาที่

ดําเนินการปดผนึก (Seal) ซีลระวางเรือไวกอน

** ปงบประมาณ 2560 กําหนดใหมีการขึ้นตรวจเรือขนถายสินคาประมงแบบเทกองทุกลํา หรือ 100 %)
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เรือขนถายสัตวนํ้าแบบเทกอง 

(Bulk) (ตอ)

กระบวนการตรวจสอบเรือ

ในการดํ า เนิ นการ ข้ึน

ต ร ว จ เ รื อ  พ นั ก ง า น

เจาหนาท่ี อาศัยอํานาจ

ตาม มาตรา 102 (4) 

แหงพ .ร .ก .การประมง 

พ.ศ. 2558 (คําแนะนํา

จากผู อํานวยการกอง

กฎหมาย กรมประมง)
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กระบวนการตรวจสอบเรือ (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ

- การแตงกาย

- บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่

- อุปกรณส่ือสาร กลองถายรูป และตลับเมตรหรือสายวัด

- เอกสารและแบบฟอรมบันทึกการตรวจ

- ลาม กรณีกัปตันหรือลูกเรือไมสามารถส่ือสารดวยภาษาอังกฤษได

- อาวุธประจํากาย กรณีที่จําเปน

 หัวหนาชุดตรวจเรือควรมีการประเมินความเส่ียงของการปฏิบัติงาน และทําการวางแผนการปฏิบัติงานอยางรัดกุม
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กระบวนการตรวจสอบเรือ (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบลักษณะภายนอกเรือ

ตรวจสอบลักษณะภายนอกเปรียบเทียบกับขอมูลลักษณะเรือ รูปพรรณสัณฐานที่ระบุไวในฐานขอมูลหรือ

เว็บไซตของรัฐเจาของธง และ/หรือ RFMOs ที่เก่ียวของ พรอมทั้งถายรูปเก็บไวเปนหลักฐาน 
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กระบวนการตรวจสอบเรือ (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจเรือ

1. พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงตน และแจงวัตถุประสงคของการตรวจแกกัปตันหรือผูควบคุมเรือ

ส่ิงที่ตองตรวจสอบสําหรับการขึ้นตรวจเรือ 

- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และอุปกรณบนเรือ ตามท่ีไดแจงหรือระบุไวใน AREP 

- ตรวจสอบสําเนาเอกสารที่ยื่นเปรียบเทียบกับเอกสารฉบับจริงที่จัดเก็บไวบนเรือ

- ตรวจสอบ เคร่ืองมือส่ือสาร เสนทางการเดินเรือ และกิจกรรมบนเรือที่ไดดําเนินการ 

- เคร่ืองมือประมง ชนิดและปริมาณสัตวน้ํา รวมถึงพิสูจนขอสงสัยประเด็นการทําประมง

ผิดกฎหมาย ที่ไมสามารถสรุปหรือตัดสินไดในขั้นตอนการตรวจ AREP และเอกสารประกอบ 
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กระบวนการตรวจสอบเรือ (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจเรือ (ตอ)

2. เอกสารและหลักฐานที่ตองแสดงประกอบการตรวจสอบเรือ

1) เอกสารประกอบการยื่น AREP รายการที่ 1 – 7 ฉบับจริง

2) สมุดปูมเรือ (Logbook) ซึ่งบันทึกกิจกรรม ตําแหนง และเสนทางการเดินเรือ

3) บันทึกเสนทางการเดินเรือขนถายสัตวน้ํา (VMS / AIS record)

4) แผนการขนถายสัตวน้ําขึ้นจากเรือทั้งหมด ซึ่งระบุรายละเอียด วันและเวลาขนถาย สถานที่

ปลายทางหรือผูรับสินคา ชนิดและปริมาณสัตวน้ําที่ทําการขนถาย ชื่อเรือจับสัตวน้ําที่มากับเรือขนถาย 

และระวางเรือที่จัดเก็บสัตวน้ํานั้น 

5) เอกสารประวัติการติดต้ัง หรือเปล่ียนอุปกรณแสดงตําแหนงและบันทึกเสนทางการเดินเรือ (VMS / 

AIS) เฉพาะกรณี สงสัยหรือตรวจสอบพบวาไมถูกตองหรือมีการแกไขดัดแปลง

6) เอกสารแสดงรายละเอียดการขนถายสัตวน้ํา ณ ทาเรือกอนหนา เฉพาะกรณี มีการเพ่ิมขึ้น หรือ

ลดลงของปริมาณสัตวน้ําที่ขนถายมาจากทาเรือตนทางบรรทุก
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กระบวนการตรวจสอบเรือ (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจเรือ (ตอ)

7) เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือขนถาย และ/หรือ เรือจับสัตวน้ํา (Ship’s particular) กรณีสงสัย

เก่ียวกับขนาดเรือ และน้ําหนักบรรทุกของเรือขนถายสัตวน้ํา หรือเรือจับสัตวน้ํา

8) เสนทางการเดินเรือของเรือจับสัตวน้ําที่มากับเรือขน กรณี พบขอสงสัยที่มาของสัตวน้ํา

9) เอกสารแสดงการเปล่ียนแปลงลักษณะภายนอกเรือ เฉพาะกรณี ที่มีการเปล่ียนแปลงโดยเอกสาร

ตองระบุรายการเปล่ียนแปลงตัวเรือ ชื่อและที่อยูอูเรือ ชวงระยะเวลาดําเนินการเปล่ียนแปลงตัวเรือ

10) เอกสารสําแดงบัญชีรายการและราคาสินคา (Invoice)

11) สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) ของเรือจับสัตวน้ําที่มากับเรือขน กรณี พบ

ขอสงสัยที่มาของสัตวน้ํา

12) เอกสารการรับรองการทําการประมงปลาทูนาอยางรับผิดชอบตอโลมา เฉพาะกรณี เรืออวนลอมปลาทู

นาที่มีขนาดมากกวา 362.8 ตัน ที่ทําการประมงในเขต Eastern Tropical Pacific Ocean (ETP)



24

กระบวนการตรวจสอบเรือ (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

ขั้นตอนที่ 3 (ตอ) # การปฏิบัติ #

1. กรณีผลการตรวจสอบพบวาขอมูลถูกตองครบถวน 

 ระบุผลการตรวจ ส่ิงท่ีพบไวในรายงานการตรวจเรือ (PIR)      เจาหนาที่ลงนาม      กัปตันเรือหรือผู

ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือลงนามรับทราบ       หัวหนาดานฯ พิจารณาลงนามอนุญาตใหทําการ

ขนถายสินคาสัตวน้ํา     จัดทําสําเนารายงานผลการตรวจเรือใหผูควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือ

 ในระบบ PPS เมื่อหัวหนาดานตรวจสัตวน้ําฯ ลงนามแลว ระบบจะสงใหผูยื่นคําขอหรือตัวแทนทราบ 

และระบบจะบันทึกการรับทราบของผูยื่นหรือตัวแทนสายเรือไวเปนหลักฐาน 

 เมื่อไดรับอนุญาตใหขนถาย และจะตองไดรับอนุญาตนําเขาตามกฎหมายที่เก่ียวของ ผูนําเขาสามารถ

ดําเนินการขนถายสินคาสัตวน้ําลงจากเรือได

 หากผูนําเขามีความประสงคขนถายสินคาสัตวน้ําลงจากเรือในภายหลัง ใหพนักงานเจาหนาท่ี

ดําเนินการปดผนึก (seal) ระวางเรือไว เพ่ือรอการแจงดําเนินการขนถายสัตวน้ําลงจากเรือตอไป
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กระบวนการตรวจสอบเรือ (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

2. กรณีตรวจพบหรือพิสูจนไดวาเรือดังกลาวเปนเรือที่อยูในบัญชีเรือ IUU ตามประกาศกรมประมง  

 เจาหนาที่บันทึกในแบบรายงานผลการตรวจเรือ และเสนอหัวหนาดานตรวจสัตวน้ําฯ ปฏิเสธการขนถาย 

 แจงศุลกากรอายัดเรือและสินคาสัตวน้ําทั้งหมดไว โดยปดผนึก (Seal) ระวางสินคาไว

 จัดทําบันทึกอายัดเรือและสินคาสัตวน้ําที่มากับเรือเปนลายลักษณอักษร แลวใหกัปตันหรือตัวแทนสาย

เรือลงนามรับทราบ

 จัดทําหนังสือภายนอกพรอมแนบบันทึกอายัดเรือฯ แจงใหเจาของเรือหรือตัวแทนสายเรือทราบ 

 ประสานหนวยงานที่เก่ียวของใหดําเนินการควบคุมเรือดังกลาวไว 

 รวบรวมขอมูลและนําสําเนาเอกสารหลักฐาน แจงความดําเนินคดีที่สถานีตํารวจในพ้ืนที่ ฐานความผิด

ตามมาตรา 94 วรรคหนึ่ง ซึ่งมีโทษตามมาตรา 159

 แจงมายังกลุมควบคุมเรือประมงฯ โดยทันที

ขั้นตอนที่ 3 (ตอ) # การปฏิบัติ #
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ขั้นตอนที่ 3 (ตอ) # การปฏิบัติ #

3. กรณีตรวจพบหรือพิสูจนไดวาเรือดังกลาวเปนเรือที่เก่ียวของกับการทําประมง IUU แตมิไดอยูในบัญชี

ตามประกาศกรมประมง 

 ดําเนินการขอ 1-5 เชนเดียวกับกรณี ที่ 2 

 รวบรวมขอมูลและนําสําเนาเอกสารหลักฐาน เพ่ือลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน ณ สถานีตํารวจในพ้ืนที่ 

 รายงานมายังกองควบคุมการคาสัตวน้ําฯ เพ่ือเสนออธิบดีพิจารณาดําเนินการตาม พ.ร.ก.การประมง 

มาตรา 96 วรรคสามและส่ี 

 กลุมควบคุมเรือประมงฯ จะดําเนินการแจงเตือนดานตรวจสัตวน้ําฯ อ่ืน ๆ พรอมทั้งรายงานไปยังรัฐ

เจาของธง รัฐชายฝง RFMOs และหนวยงานที่เก่ียวของทราบ

กระบวนการตรวจสอบเรือ (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)
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ขั้นตอนที่ 3 (ตอ) # การปฏิบัติ #

4. กรณีขอมูลไมครบถวน ไมถูกตอง หรือมีเหตุสงสัยวาสัตวน้ําบนเรือมีความเก่ียวของกับการทําประมง IUU 

 พนักงานเจาหนาที่รองขอเอกสารที่เก่ียวของเพ่ิมเติมเพ่ือพิสูจนขอสงสัยดังกลาว

 พนักงานเจาหนาที่บันทึกในแบบรายงานผลการตรวจเรือ เสนอหัวหนาดานตรวจสัตวน้ําฯ พิจารณาปฏิเสธ

การขนถาย และอายัดสินคาสัตวน้ําที่มากับเรือดังกลาวไวกอน โดยปดผนึก (Seal) ระวางขนถายสัตวน้ําไว 

 หากไมสามารถแสดงหลักฐานเพ่ือยืนยัน หรือไมสามารถพิสูจนไดวาสัตวน้ําท่ีอยูบนเรือมิไดมีสวนเก่ียวของ

กับการทําประมง IUU ใหดําเนินการตามขอ 3

 หากสามารถหาหลักฐานหรือพิสูจนไดใหหัวหนาชุดตรวจเรือดังกลาวพิจารณาบันทึกผลการตรวจเรือ

เพ่ิมเติม และเสนอหัวหนาดานตรวจสัตวน้ําฯ พิจารณาลงนามอนุญาตขนถายภายใตการควบคุมตอไป

กระบวนการตรวจสอบเรือ (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)
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เรือขนถายสัตวนํ้าแบบเทกอง 

(Bulk) (ตอ)

กระบวนการควบคุมการขน

ถายสัตวนํ้า
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กระบวนการควบคุมการขนถายสัตวน้ํา (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบการนําเขาสินคาสัตวน้ํา

เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําฯ จะตองตรวจสอบเอกสารประกอบการนําเขาสินคาสัตวน้ํา ดังตอไปนี้ใหถูกตอง

1) แบบรายงานผลการตรวจเรอื (Port Inspection Report form: PIR) (ตาม ม.92 ขอ 10.1)

2) ใบอนุญาตนําเขาสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (DOF 2) และใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาผานราชอาณาจักร (ร.6) 

3) ใบขนสินคาขาเขา

4) เอกสารบัญชีรายการและราคาสินคา (Invoice)

5) เอกสารใบตราสงสินคาทางทะเล (Bill of lading)

6) ผังการจัดเก็บสัตวนํ้าบนเรือ (Stowage plan) ซ่ึงระบุชนิด ปริมาณ ช่ือเรือจับ ผูซ้ือ (ผูนําเขา) และหมายเลข Invoice 

7) แผนการขนถายสัตวนํ้าข้ึนจากเรือทั้งหมด

8) หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา (Certificate of Origin) กรณี ปลาทูนาครีบเหลือง

9) หนังสือรับรองปลาทูนาครีบเหลอืง (ถามี)

10) หนังสือรับรองการจับสัตวนํ้า (Catch Certificate) (ถามี)

11) เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
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ขั้นตอนที่ 1 (ตอ) # การปฏิบัติ #

1. กรณีเอกสารถูกตองและครบถวน เจาหนาที่แจงใหเจาหนาที่ศุลกากรทราบ เพ่ือมีคําส่ังใหดําเนินการ

เปดระวางเพ่ือทําการตรวจสอบสัตวน้ํา และเร่ิมกระบวนการควบคุมการขนถายสัตวน้ําตอไป

2. กรณีเอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวน 

 เจาหนาที่คืนเอกสารนั้นกลับแกผูยื่นในทันทีเพ่ือทําการแกไข หรือเพ่ิมเติมเอกสารใหครบถวน

เมื่อแกไขถูกตองแลวจึงพิจารณาเพ่ือดําเนินการตอไป 

กระบวนการควบคุมการขนถายสัตวน้ํา (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)
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ขั้นตอนที่ 1 (ตอ) # การปฏิบัติ #

กรณี ตรวจสอบพบวาขอมูลที่มาของสัตวน้ําที่ผูนําเขาสําแดงไมสอดคลองกับขอมูลที่ตัวแทนสายเรือนํามา

แสดงไวในตอนตน ใหทั้งสองฝายชี้แจงเพ่ือแกไขใหถูกตอง

 หากไมสามารถไดใหหัวหนาดานตรวจสัตวน้ําพิจารณาส่ังหามขนถาย อายัดสินคาสัตวน้ํา รายงาน

ใหกองควบคุมการคาสัตวน้ําฯ ทราบ เพ่ือพิจารณาเสนออธิบดีดําเนินการส่ังใหเรือประมงนั้นออก

จากราชอาณาจักรภายในเวลาท่ีกําหนดตามพ.ร.ก.การประมง มาตรา 96 วรรคสาม

 กลุมควบคุมเรือประมงฯ แจงเตือนดานฯ อ่ืน ๆ และรายงานไปยังรัฐเจาของธง รัฐชายฝง RFMOs 

และองคกรที่เก่ียวของทราบ

กระบวนการควบคุมการขนถายสัตวน้ํา (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)
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ขั้นตอนที่ 2 การควบคุมการขนถายสัตวน้ํา

เจาหนาที่จะตองดําเนินการตรวจสอบในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

 ตรวจสอบชนิดสัตวน้ําที่ขนถายขึ้นจากเรือ 

 ตรวจสอบปริมาณสัตวน้ําในแตละเที่ยวรถ ปดผนึก (Seal) ฝาปดทายรถ จดรายละเอียดการขนถายใน

หนังสือการควบคุมตรวจสอบการขนถายสินคาสัตวน้ํา (ต๋ัวรถ) พรอมลงนามวันที่และเวลาทุกคร้ัง

 เมื่อถึงโรงงานเจาหนาที่ กตส.รับต๋ัวรถ ตรวจสอบและตัด seal บันทึกน้ําหนักสัตวน้ําที่มีการชั่งหนา

โรงงาน กอนเขาสูกระบวนการคัดแยกชนิดสัตวน้ํา และชั่งน้ําหนักอีกคร้ัง กอนจัดทําเคร่ืองหมาย lot 

Number ของสินคา เพ่ือจัดเก็บในหองควบคุมอุณหภูมิตอไป

กระบวนการควบคุมการขนถายสัตวน้ํา (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)
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ขั้นตอนที่ 2 (ตอ) # การปฏิบัติ #

1. กรณี ตรวจพบการนําเขาชนิดพันธุสัตวนํ้า CITES โดยไมไดรับอนุญาต >>> ดําเนินการตาม พรบ. สงวนและ

คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535

2. กรณี ตรวจพบสัตวนํ้าที่เปนชนิดตองหามของ RFMOs >>> แจงมายังกลุมควบคุมเรือประมงฯ เพ่ือรายงาน 

RFMOs และ/หรือ รัฐเจาของธง และ/หรือ รัฐชายฝง

3. กรณี ตรวจพบการขนถายชนิดพันธุ และปริมาณสัตวน้ําที่ไมไดรับอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่แจง

หัวหนาดานฯ เพ่ือใหผูประกอบการดําเนินการตามพ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 92 วรรคส่ี

4. กรณี ตรวจพบน้ําหนักสัตวน้ําที่แจงใน AREP เทียบกับน้ําหนักสัตวน้ําที่ชั่งหนาทา (Tally Sheet) 

ของแตละเรือจับสัตวนํ้ามีความคลาดเคล่ือนเกินกวารอยละ 10 >>> จัดเรืออยูระดับความเส่ียงสูง 

(จะตองไดรับการตรวจเรือคร้ังตอไป)

กระบวนการควบคุมการขนถายสัตวน้ํา (ตอ)

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)
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ขั้นตอนท่ี 3 การสรุปผลการดําเนินการควบคุม

การขนถายสินคาสัตวนํ้า

 เจาหนาที่ตรวจสอบเรือขนถาย และ

สินคาสัตวน้ําคงเหลือในเรือ

 จัดทําบันทึกประมาณการชนิด และ

ปริมาณสัตวน้ําที่คงเหลือบนเรือ

หลังจากขนถายเสร็จสิ้น

 รายงานใหหัวหนาดานตรวจสัตวน้ําฯ 

ทราบ (กรณีระบุวามีสัตวน้ําเหลือ)    

กระบวนการควบคุมการขนถายสัตวน้ํา (ตอ) 

เรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกอง (Bulk) (ตอ)
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เรือประมง (Fishing Vessel) (ยกเวนเรือประมงท่ีมี

ขนาดต่ํากวาสิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐ

มาเลเซีย และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา)
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เรือประมง (Fishing Vessel) (ยกเวนเรือประมงที่มีขนาดตํ่ากวาสิบตันกรอส สัญชาติ

ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา)

คํานิยาม

เรือจับสัตวน้ําที่มีการจับสัตวน้ําในเขตพ้ืนที่รัฐเจาของธง หรือรัฐชายฝงอ่ืนที่ไดรับอนุญาต หรือทะเลหลวง (High 

Seas) หรือในพ้ืนที่ที่ RFMOs บริหารจัดการ โดยสัตวน้ําจะไมผานการขึ้นทา (Landing) ประเทศใดมากอน ไมมีการ

คัดแยกชนิด หรือไมมีการบรรจุหีบหอ หรือไมผานการชั่งน้ําหนัก เพ่ือจะทําใหทราบปริมาณที่แนนอนมากอน
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กอนเรือเขาเทียบทา

เรือประมง (Fishing Vessel) (ยกเวน

เรือประมงท่ีมีขนาดต่ํากวาสิบตัน

กรอส สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา 

สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐ

แหงสหภาพเมียนมา)



กอนเรือเขาเทียบทา (ตอ)
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เอกสารประกอบแบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา (AREP)

1. สําเนาเอกสารจดทะเบียนเรือจากรัฐเจาของธง

2. สําเนาใบอนุญาตทําการประมง

3. สําเนาผังการจัดเก็บสัตวน้ําบนเรือ

4. สําเนาเอกสารการแจงนําเรือออกจากทาคร้ังลาสุด

5. สําเนาบัตรประจําตัวกัปตันหรือผูควบคุมเรือ และ/หรือ หนังสือรับรองที่แสดงวาบุคคลนั้นเปน

กัปตันหรือผูควบคุมเรือลําดังกลาว

6. สําเนาหนังสืออนุญาตนําเขาสัตวน้ําตามบัญชีแนบทายอนุสัญญา CITES เฉพาะกรณี มีการนําเขา

สัตวน้ําที่มีรายชื่ออยูในบัญชีแนบทายอนุสัญญา CITES

เรือประมง (Fishing Vessel) (ยกเวนเรือประมงที่มีขนาดตํ่ากวาสิบตันกรอส สัญชาติ

ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา)
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เรือประมง (Fishing Vessel) (ยกเวนเรือประมงท่ีมี

ขนาดต่ํากวาสิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักร

กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมา)

กระบวนการตรวจสอบเรือ
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กระบวนการตรวจสอบเรือ (ตอ)

เอกสารและหลักฐานที่ตองแสดงประกอบการตรวจสอบเรือ

1) เอกสารประกอบการยื่น AREP รายการที่ 1 – 6 ฉบับจริง

2) สมุดปูมเรือ (Logbook) ซึ่งบันทึกกิจกรรม ตําแหนง และเสนทางการเดินเรือ

3) สมุดบันทึกการทําประมง (Fishing Logbook)

4) แผนการขนถายสัตวน้ําขึ้นจากเรือทั้งหมด ซึ่งระบุรายละเอียด วันและเวลาขนถาย สถานที่

ปลายทางหรือผูรับสินคา ชนิดและปริมาณสัตวน้ําที่ทําการขนถาย ชื่อเรือจับสัตวน้ําที่มากับเรือขนถาย 

และระวางเรือที่จัดเก็บสัตวน้ํานั้น 

5) บันทึกเสนทางการเดินเรือขนถายสัตวน้ํา (VMS / AIS record)

6) เอกสารประวัติการติดต้ัง หรือเปล่ียนอุปกรณแสดงตําแหนงและบันทึกเสนทางการเดินเรือ (VMS / 

AIS) เฉพาะกรณี สงสัยหรือตรวจสอบพบวาไมถูกตองหรือมีการแกไขดัดแปลง

เรือประมง (Fishing Vessel) (ยกเวนเรือประมงที่มีขนาดตํ่ากวาสิบตันกรอส สญัชาติราชอาณาจักร

กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา)



41

กระบวนการตรวจสอบเรือ (ตอ)

7) เอกสารแสดงรายละเอียดการขนถายสัตวน้ํา ณ ทาเรือกอนหนา เฉพาะกรณี มีการเพ่ิมขึ้น หรือ

ลดลงของปริมาณสัตวน้ําที่ขนถายมาจากทาเรือตนทางบรรทุก

8) เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือ (Ship’s particular) กรณี สงสัยเก่ียวกับขนาดเรือ และน้ําหนักบรรทุก

ของเรือขนถายสัตวน้ํา หรือเรือจับสัตวน้ํา

9) เอกสารแสดงการเปล่ียนแปลงลักษณะภายนอกเรือ เฉพาะกรณี ที่มีการเปล่ียนแปลง

10) เอกสารสําแดงบัญชีรายการและราคาสินคา (Invoice)

11) เอกสารการรับรองการทําการประมงปลาทูนาอยางรับผิดชอบตอโลมา เฉพาะกรณี เรืออวนลอม

ปลาทูนาที่มีขนาดมากกวา 362.8 ตัน ที่ทําการประมงในเขต Eastern Tropical Pacific Ocean (ETP)

เรือประมง (Fishing Vessel) (ยกเวนเรือประมงที่มีขนาดตํ่ากวาสิบตันกรอส สญัชาติราชอาณาจักร

กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา)
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เรือประมง (Fishing Vessel) (ยกเวน

เรือประมงท่ีมีขนาดต่ํากวาสิบตันกรอส

สั ญชาติ ราชอาณาจั กรกั มพู ชา 

สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐ

แหงสหภาพเมียนมา)

กระบวนการควบคุมการ

ขนถายสัตวนํ้า
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เรือประมง (Fishing Vessel) (ยกเวนเรือประมงที่มีขนาดต่ํากวาสิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐ

มาเลเซีย และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา)

กระบวนการควบคุมการขนถายสัตวน้ํา (ตอ)

เอกสารประกอบการพิจารณากอนเริ่มการขนถายสัตวน้ํา

• แบบรายงานผลการตรวจเรือ (Port Inspection Report form: PIR) (ตาม ม.92 ขอ 10.1)

• ใบอนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF 2) และใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาผาน

ราชอาณาจักร (ร.6) 

• ใบขนสินคาขาเขา

• เอกสารบัญชีรายการและราคาสินคา เชน Invoice 

• แผนการขนถายสัตวน้ําขึ้นจากเรือทั้งหมด (กรณี มีการขนถายสัตวน้ํามากกวา 1 วัน)

• เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
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เรือประมง (Fishing Vessel) (ยกเวนเรือประมงที่มีขนาดต่ํากวาสิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐ

มาเลเซีย และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา)

กระบวนการควบคุมการขนถายสัตวน้ํา (ตอ)

การขนถายเสร็จส้ิน >>>>> เจาหนาที่ดําเนินการตรวจปลอยสินคาสัตวน้ําฯ โดยออก ร.7 และหนังสือ

กํากับการจําหนายสัตวน้ํานําเขา (IMD)

• กรณีสินคาสัตวน้ํามีปริมาณมาก และจําเปนตองดําเนินการคัดแยก ณ โรงงาน 

ผูประกอบการจัดทําหนังสือรับรองตนเอง แลวนํามายื่นตอเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําฯ เพ่ือตรวจสอบ

กับขอมูลที่เจาหนาที่บันทึกไว กอนพิจารณาออก ร.7 และ IMD

การสรุปผลการดําเนินการควบคุมการขนถาย

ดานตรวจสัตวน้ําฯ จะตองจัดทําขอมูลสรุปผลการควบคุมการขนถายสัตวน้ําแตละเที่ยวเรือ โดย

เปรียบเทียบชนิดปริมาณสัตวน้ําท่ีระบุใน AREP กับขอมูลสัตวน้ําที่มีการนําเขาจริง (หลังการคัดแยกและชั่ง

น้ําหนัก) เพ่ือใชในการประเมินความเส่ียงเพ่ือพิจารณาขึ้นตรวจเรือหรือไม ในการขอเทียบทาคร้ังตอไป
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เรือขนถาย หรือเรือที่ใชในการขนสงสัตวน้ําเปน

การเฉพาะ ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย 

สาธารณรฐัแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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เรือขนถาย หรือเรือที่ใชในการขนสงสัตวน้าํเปนการเฉพาะ ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คํานิยาม

 เรือขนถายหรือเรือที่ใชในการขนสงสัตวน้ําเปนการเฉพาะที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐ

มาเลเซีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 ขนถายสัตวน้ําจากเรือประมงรัฐเจาของธงเดียวกัน ที่จับในนานน้ํารัฐเจาของธง หรือรัฐชายฝงอ่ืนที่

ไดรับอนุญาต หรือทะเลหลวง หรือพ้ืนที่ซึ่ง RFMOs บริหารจัดการ

 สัตวน้ําไมผานการขึ้นทา ไมมีการคัดแยกชนิด ไมบรรจุหีบหอ หรือไมมีการชั่งน้ําหนักมากอน
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กอนเรือเขาเทียบทา

เรือขนถาย หรือเรือท่ีใชในการขนสงสัตวนํ้าเปนการ

เฉพาะ ท่ี มี สัญชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย



กอนเรือเขาเทียบทา (ตอ)
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เอกสารประกอบแบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา (AREP)

กรณีสัตวน้ําไมผานการขึ้นทา

1. สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือขนถายหรือขนสงสัตวน้ําเปนการเฉพาะ

2. สําเนาใบอนุญาตใหทําการขนถายสัตวน้ํา

3. สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือประมงทุกลําที่เรือขนถายรับสัตวน้ํานั้นมา 

4. สําเนาใบอนุญาตทําการประมงของเรือประมงทุกลําที่เรือขนถายรับสัตวน้ํานั้นมา

5. สําเนาผังการจัดเก็บสัตวน้ําบนเรือ

6. สําเนาเอกสารการแจงนําเรือออกจากทาคร้ังลาสุด

7. สําเนาบัตรประจําตัวกัปตันหรือผูควบคุมเรือ และ/หรือ หนังสือรับรองที่แสดงวาบุคคลนั้นเปนกัปตัน

หรือผูควบคุมเรือลําดังกลาว 

8. สําเนาหนังสืออนุญาต CITES เฉพาะกรณี ที่มีการนําเขาสัตวน้ําที่มีรายชื่ออยูในบัญชี CITES

เรือขนถาย หรือเรือที่ใชในการขนสงสัตวน้าํเปนการเฉพาะ ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย



กอนเรือเขาเทียบทา (ตอ)
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เอกสารประกอบแบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา (AREP) (ตอ)

กรณีสัตวน้ําผานการขึ้นทา

1. สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือขนถายหรือขนสงสัตวน้ําเปนการเฉพาะ 

2. สําเนาเอกสารรับรองการจับสัตวน้ํา ซึ่งระบุชื่อเรือประมง ทะเบียนเรือประมง ใบอนุญาตทําการ

ประมง แหลงที่จับสัตวน้ํา ชนิดสัตวน้ํา ปริมาณสัตวน้ํา ของเรือประมงแตละลําที่เรือขนถายหรือขนสง

สัตวน้ําเปนการเฉพาะรับสัตวน้ํามา โดยมีหนวยงานภาครัฐเจาของธงใหการรับรอง

3. สําเนาเอกสารการแจงนําเรือออกจากทาคร้ังลาสุด

4. สําเนาบัตรประจําตัวกัปตันหรือผูควบคุมเรือ และ/หรือ หนังสือรับรองที่แสดงวาบุคคลนั้นเปนกัปตัน

หรือผูควบคุมเรือลําดังกลาว

5. สําเนาหนังสืออนุญาตนําเขาสัตวน้ําตามบัญชีแนบทายอนุสัญญา CITES เฉพาะกรณีมีการนําเขาสัตว

น้ําที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบทายอนุสัญญา CITES 

เรือขนถาย หรือเรือที่ใชในการขนสงสัตวน้าํเปนการเฉพาะ ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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• กรณีระยะเวลาในการยื่นคํารอง AREP และเอกสารประกอบ เปรียบเทียบกับกําหนดเวลาเรือเทียบทา

ที่ระบุ ไมครบ 48 ชั่วโมง ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาดานตรวจสัตวน้ําฯ วาสามารถจะดําเนินการ

ตรวจสอบเอกสารไดทันหรือไม 

การนัดหมายการตรวจเรือ

 เรือทุกลําใหเขารับการตรวจสอบ ณ จุดตรวจเรือประมง (Choke Point) ของพ้ืนที่นั้นในโอกาส

แรกที่เรือเดินทางมาถึงทาเรือของไทย

 เมื่อไดรับการตรวจเรือและอนุญาตใหทําการขนถายสัตวน้ําไดแลว จึงนําสัตวน้ําใหขึ้นทา ณ 

ทาเรือที่ไดจดทะเบียนกับกรมประมง และไดรับใบรับรองสุขอนามัยทาเทียบเรือ

กอนเรือเขาเทียบทา (ตอ)

เรือขนถาย หรือเรือที่ใชในการขนสงสัตวน้าํเปนการเฉพาะ ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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กระบวนการตรวจสอบเรือ

เรือขนถาย หรือเรือท่ีใชในการขนสงสัตวนํ้าเปน

การเฉพาะ ท่ีมีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา 

สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน

มา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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กระบวนการตรวจสอบเรือ (ตอ)

การตรวจสอบเอกสาร ซ่ึงประกอบดวยเอกสาร ดังตอไป 

• เอกสารประกอบการยื่น AREP ฉบับจริง

• เอกสารสําแดงบัญชีรายการและราคาสินคา (Invoice)

• ใบกํากับการบรรจุหีบหอ (Packing List)

• เอกสารแสดงการเปล่ียนแปลงลักษณะภายนอกเรือ เฉพาะกรณี ที่มีการเปล่ียนแปลง

หลังจากตรวจเรือแลว ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกผลในรายงานการตรวจเรือ กอนเสนอหัวหนา

ดานตรวจสัตวน้ําฯ เพ่ือลงนามอนุญาตใหทําการขนถายสินคาสัตวน้ํา ณ ทาเทียบเรือที่จดทะเบียนกับ

กรมประมงเทานั้น ตามคํารองขอของผูประกอบการ 

** ทั้งนี้ดานตรวจสัตวน้ําจะตองจัดทําสําเนารายงานผลการตรวจเรือใหผูควบคุมเรือหรือตัวแทน
สายเรือเก็บไวจํานวน 1 ชุด

เรือขนถาย หรือเรือที่ใชในการขนสงสัตวน้าํเปนการเฉพาะ ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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เรือขนถาย หรือเรือท่ีใชในการขนสง

สัตว นํ้าเปนการเฉพาะ ท่ีมีสัญชาติ

ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐ

มาเลเซีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน

มา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

กระบวนการควบคุมการ

ขนถายสัตวนํ้า
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กระบวนการควบคุมการขนถายสัตวน้ํา (ตอ)

เอกสารประกอบการพิจารณากอนเริ่มการขนถายสัตวน้ํา

• แบบรายงานผลการตรวจเรือ (Port Inspection Report form: PIR) (ตาม ม.92 ขอ 10.1)

• ใบอนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF 2) และใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาผาน

ราชอาณาจักร (ร.6) 

• ใบขนสินคาขาเขา

• เอกสารบัญชีรายการและราคาสินคา เชน Invoice 

• เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

เรือขนถาย หรือเรือที่ใชในการขนสงสัตวน้าํเปนการเฉพาะ ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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กระบวนการควบคุมการขนถายสัตวน้ํา (ตอ)

 กองควบคุมการคาสัตวน้ําฯ ไดพิจารณาต้ังเปาการสุมตรวจสินคาสัตวน้ํา 40% อีก 60% ดําเนินการ

ตรวจสอบและควบคุมผานกระบวนการควบคุมของทาเทียบเรือ

 สุมตรวจการปฏิบัติงาน การบันทึกขอมูลเรือ วัน เวลา ที่เรือตางประเทศเขาออก ชนิด ปริมาณสัตวน้ําที่ขึ้น

ทา จากรายงานปริมาณสัตวน้ําขึ้นทา (Landing Declaration) ที่ทาเรือออก (สอดคลองกับ DOF 2 และ ร.6)

 กรณีที่เจาหนาที่มิไดทําการควบคุมการขนถาย แนะนําใหเรียกสําเนาเอกสารรายงานปริมาณสัตวน้ํา

ขึ้นทา (Landing Declaration) จากผูนําเขาหรือตัวแทนออกของประกอบการพิจารณาตรวจปลอย

สินคาสัตวน้ํา ออก ร.7 และ IMD

เรือขนถาย หรือเรือที่ใชในการขนสงสัตวน้าํเปนการเฉพาะ ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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กระบวนการควบคุมการขนถายสัตวน้ํา (ตอ)

เจาหนาที่จะตองดําเนินการตรวจสอบในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

1) ตรวจสอบชนิดสัตวน้ําที่ขนถายขึ้นจาก

2) กรณี ที่มีสัตวน้ําจํานวนมากตองนําไปคัดแยก ณ จุดอ่ืน ใหตรวจนับและบันทึกจํานวนภาชนะบรรจุ

สัตวน้ํา แยกตามชนิดสัตวน้ําในแตละเที่ยวรถ

จําแนกตาม Invoice ซึ่งระบุระวางเรือขนถาย ชื่อเรือจับ หมายเลขทะเบียนรถบรรทุก 

หมายเลขซีล (ถามี) เวลารถออกจากทา น้ําหนักสัตวน้ําแตละเที่ยวรถ

ประเมินปริมาณสัตวน้ําทั้งหมด เปรียบเทียบกับบันทึกการตรวจประเมินสัตวน้ําเบื้องตน ณ 

จุด Choke point และรายงานปริมาณสัตวน้ําขึ้นทา (Landing Declaration) ของทาเทียบเรือ

** ควรทาํการสุ่มเพื่อประเมินนํา้หนักสัตว์นํา้ที่บรรจุต่อหน่วยภาชนะ (ถัง) แต่ละชนิดสัตว์นํา้เพื่อใช้เป็นฐาน

การคาํนวณปริมาณสัตว์นํา้ทัง้หมด 

เรือขนถาย หรือเรือที่ใชในการขนสงสัตวน้าํเปนการเฉพาะ ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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กระบวนการควบคุมการขนถายสัตวน้ํา (ตอ)

การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของขนถายสินคาสัตวน้ํา

 ควรมีการจัดทําฐานขอมูลการแจงขอมูลปริมาณสินคาสัตวนํ้าที่มากับเรือในเอกสาร AREP เปรียบเทียบกับผลการสุม

ตรวจปริมาณสัตวนํ้าโดยเจาหนาที่ และรายงานปริมาณสัตวนํ้าข้ึนทา (Landing Declaration) ของทาเทียบเรือ

 เพื่อจัดทําบัญชีเรือกลุมเสี่ยงที่เจาหนาที่จะตองดําเนินการสุมตรวจสอบปริมาณสัตวนํ้าสําหรับเรือกลุมน้ันใหมีความ

เขมขนและถูกตองยิ่งข้ึน

 ระดับความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับไดอยูที่รอยละ 5-10

การควบคุมตรวจสอบทาเทียบเรือ

 สุมตรวจการบันทึก จัดเก็บขอมูล และการจัดทํารายงานปริมาณสัตวนํ้าข้ึนทา ของทาเทยีบเรอืทุก 15 วัน

 ตองทําการตรวจประเมินทาเทียบเรือที่ไดรับการจดทะเบียนจากกรมประมงอยูเสมอ และจัดทําบัญชีที่เทียบเรือที่ผาน

เกณฑมาตรฐานทั้งทางดานสุขอนามัยทาเทยีบเรือและการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกําหนด

เรือขนถาย หรือเรือที่ใชในการขนสงสัตวน้าํเปนการเฉพาะ ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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เรือจับสัตวน้ําขนาดต่ํากวาสิบตันกรอส ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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