
การปฏิบติังานตามมาตรการรัฐเจา้ของท่าเรือ

(Port State Measure : PSM)

ด่านตรวจสตัวน์ํ้ าท่าเรือกรุงเทพ

นายชนินทร์ นอ้ยสอาด

นกัวชิาการประมงปฏิบติัการ                                                                                       

ศูนยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสัตวน์ํ้ าเขต2 (กรุงเทพมหานคร)



วตัถุประสงค์ : เพ่ือป้องกนั ยบัย ั้ง และขจดัสินคา้ประมงท่ีผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน

และไร้การควบคุม ไม่ใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัร เพ่ือการแปรรูปและส่งออก อนั

นาํไปสู่การอนุรักษท์รัพยากรประมง ใหมี้ใชอ้ยา่งย ัง่ยนื

ความรับผดิชอบของด่านฯ : ตรวจสอบเรือและเอกสารหลกัฐานของเรือประมง

ต่างประเทศท่ีประสงคจ์ะขอเขา้เทียบท่า เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ เรือประมงและสัตวน์ํ้าท่ี

ไดม้านั้นไม่ไดม้าจากการประมงท่ีผดิกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 



• กฏหมายทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ

พระราชกาํหนดการประมง พ.ศ.2558

มาตรา 94 ห้ามมใิห้ผู้ใดนําเรือประมงทีม่ใิช่เรือประมงไทย ทีม่กีารทาํการประมงโดย ไม่ชอบด้วย

กฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร

มาตรา 95 เรือประมงทีม่ใิช่เรือประมงไทยทีป่ระสงค์จะนําสัตว์นํา้หรือผลติภัณฑ์ สัตว์นํา้เข้ามา

ในราชอาณาจักรจะต้องแจ้งล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ม่ น้อยกว่า 48 ช่ัวโมง

มาตรา 96 เม่ือเรือประมงได้รับอนุญาตให้เทยีบท่าตามมาตรา 95 และเทยีบท่าแล้วให้ ย่ืนคาํขอ

อนุญาตนําสัตว์นําหรือผลติภัณฑ์สัตว์นํา้และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงนําสัตว์นํา้หรือ

ผลติภัณฑ์สัตว์นํา้ขึน้จากเรือประมงได้



ท่าเทียบเรือตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของด่านฯ ประกอบดว้ย

1. ท่าเรือหมายเลข 41 บริษทัโกดงัไทยฟ้า จาํกดั

2. ท่าเรือหมายเลข 33 บริษทั เคดบับลิวซี โลจิสติกส์ จาํกดั

3. ท่าเรือหมายเลข 27A องคก์ารคลงัสินคา้

4. ท่าเรือหมายเลข 23 บริษทั ธนาพรชยั จาํกดั

5. ท่าเรือหมายเลข 21A บริษทั ทีเจ แลนด ์จาํกดั

6. ท่าเรือหมายเลข 11B บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จาํกดั

7. ท่าเรือหมายเลข 7C บริษทั สยามแก๊ส แอนดปิ์โตเคมิคลัล ์จาํกดั (มหาชน)

8. ท่าเทียบเรือหมายเลข 7 บริษทั บีดีเอส เทอร์มินลั จาํกดั



แผนท่ีแสดงตาํแหน่งท่าเทียบเรือ ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ



ขั้นตอนการปฏิบติังาน (ก่อนเรือเทียบท่า)

กปัตนัเรือ เจ้าของเรือ หรือตวัแทน

- ยืน่แบบคาํร้องขอนาํเรือประมงเขา้เทียบท่า

(Advance Request For Port Entry: AREP)

พร้อมแนบเอกสารตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการแจง้ขอ้มูลล่วงหนา้ฯ (ฉบบัท่ี 3) ดงัน้ี

สําหรับเรือขนถ่ายสัตว์นํา้

1.ใบจดทะเบียนเรือหรือใบอนุญาตใชเ้รือ

2.ใบอนุญาตเขา้ทาํการขนถ่าย 

3.แผนผงัการเกบ็รักษาสตัวน์ํ้ าของเรือประมง (Stowage plan)

4.เอกสารการขนถ่ายสตัวน์ํ้ า (Transshipment Declaration)

5.เอกสารการแจง้นาํเรือออกจากท่า (Port Clearance หรือ Custom Clearance)

6.สาํเนาบตัรประจาํตวักปัตนัหรือผูค้วบคุมเรือ (Vessel Master Card)

สําหรับเรือจบัสัตว์นํา้ที่เรือขนถ่ายสัตว์นํา้รับปลามา

7.ใบจดทะเบียนเรือหรือใบอนุญาตใชเ้รือ

8.ใบอนุญาตการทาํการประมงในเขตพ้ืนท่ี ท่ีระบุตามคาํขอ

9. เอกสารอ่ืน เช่น CITES กรณีมีสตัวน์ํ้ าชนิดตามบญัชีแนบทา้ย,

Mate Receipt

อยา่งนอ้ย 48 ชัว่โมง ก่อนนาํเรือเขา้เทียบท่า

เจ้าหน้าที่

• ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น และความ

สอดคลอ้งของเอกสาร 

ถูกตอ้ง – อนุมติั ใหเ้ขา้เทียบท่า

ไม่ถูกตอ้ง- แจง้แกไ้ข ภายใน 24 ชัว่โมง

แจง้ผลการตรวจสอบต่อผูป้ระกอบการและ

ศุลกากร ก่อนเรือเขา้ 24 ชัว่โมง พร้อมทั้งระบุการ

ประเมินความเส่ียงในการข้ึนตรวจเรือ



ลิงค ์สาํหรับเช็ครายช่ือข้ึนบญัชี เป็นเรือ IUU

เวปไซตข์อง EU

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.199.01.0012.01.ENG

เวปไซตข์อง IOTC

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

เวปไซตข์อง WCPFC

 http://www.wcpfc.int/wcpfc-iuu-vessel-list

เวปไซตข์อง IATTC

 https://www.iattc.org//VesselRegister/IUU.aspx?Lang=en

เวปไซตข์อง ICCAT

 http://www.iccat.int/en/IUU.asp

ลิงคส์าํหรับตรวจสอบรายช่ือเรือท่ีข้ึนทะเบียนขออนุญาตทาํการประมงกบั RFMOs

 เขตมหาสมุทรอินเดีย : http://www.iotc.org/vessels/current

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

 เขตุมหาสมุทรแอตแลนติก : http://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.199.01.0012.01.ENG
http://www.iotc.org/vessels
http://www.wcpfc.int/wcpfc-iuu-vessel-list
https://www.iattc.org/VesselRegister/IUU.aspx?Lang=en
http://www.iccat.int/en/IUU.asp
http://www.iotc.org/vessels/current
https://www.wcpfc.int/record-fishing-vessel-database
http://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp


ขั้นตอนการปฏิบติังาน (วนัท่ีเรือเขา้เทียบท่า)

เจ้าหน้าที่

ทาํการตรวจสอบเรือ ณ ท่าเทียบเรือ โดยจะแบ่งเจา้หนา้ท่ีเป็น 2 ชุด ข้ึนตรวจบนเรือ และสังเกตการณ์
ดา้นล่าง

การตรวจสอบเรือ

- ตรวจสอบลกัษณะภายนอกเรือ 

ช่ือเรือ, ธงสญัชาติเรือ, รหสั IMO, รหสัภายนอกเรือ, รหสัวิทยสุากล

- ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเอกสารท่ีแนบในการยืน่ขอ AREP กบัเอกสารบนเรือ

ใบจดทะเบียนเรือ, ใบอนุญาตทาํการประมง, แผนผงัเรือ, เอกสารการขนถ่าย

- ตรวจสอบสะพานเดินเรือ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์ท่ีติดตั้ง ระบบ VMS

หมายเลขประจาํเคร่ือง VMS

- จดัทาํแบบรายงานผลการตรวจเรือ



ตรวจสอบภายนอกเรอื



ลงช่ือข้ึนตรวจสอบเรอื



ตรวจสอบเอกสารฉบบัจรงิ



ตรวจสอบความถกูตอ้งและสอดคลอ้ง

ของเอกสารกบัหลกัฐานบนเรอื



ตรวจสอบอปุกรณ์และเสน้ทาง

การเดินเรอื



ขั้นตอนการปฏิบติังาน (ควบคุมการขนถ่ายสตัวน์ํ้ า)

1. ก่อนการขนถ่ายสัตว์นํา้ผูน้าํเขา้ ยืน่เอกสารเพื่อแจง้การขนถ่าย ดงัน้ี

1.ใบอนุญาตนาํเขา้สตัวน์ํ้ าบางชนิดเขา้มาในราชอาณาจกัร

2.ใบแจง้อนุมติันาํสตัวห์รือซากสตัว ์(ร.6)

3.ใบขนสินคา้ขาเขา้

4.ใบตราส่งสินคา้ (Bill of Landing)

5.ใบแสดงรายละเอียดสินคา้ (Invoice)

6.Captain Statement

7. Fisheries Certificate of Origin

8.ใบรับรองการจบัสตัวน์ํ้ า(Catch Certificate)(ถา้มี)

9.แผนผงัหอ้งเกบ็สตัวน์ํ้ า

10.ใบรับรองการนาํทูน่าชนิดครีบเหลืองฯ เขา้มาในราชอาณาจกัร (กรณีเป็นทูน่าครีบ
เหลือง)

เจ้าหน้าที่

- ตรวจสอบขอ้มูลความถูกตอ้งสอดคลอ้ง

ของเอกสาร 

- หากถูกตอ้งเจา้หนา้ท่ีจะอนุญาตใหท้าํ

การขนถ่ายได้

- โดยเจา้หนา้ท่ีศุลกากร เป็นผูส้ั่งเปิด-ปิด

ระวาง



ขั้นตอนการปฏิบติังาน (ควบคุมการขนถ่ายสตัวน์ํ้ า)

2. ระหว่างการขนถ่าย

เจ้าหน้าที่

- ตรวจสอบชนิดและปริมาณสตัวน์ํ้ าตอนเปิดระวาง ใหถู้กตอ้งและสอดคลอ้งตามท่ีสาํแดง

- จดบนัทึก ชนิด นํ้าหนกัและรายละเอียดการขนถ่ายสตัวน์ํ้ า (Tally Sheet) พร้อมทั้งมดัลวด (seal)

- จดัทาํใบควบคุมการขนถ่าย (ใบส่งรถ) เพื่อส่งมอบใหเ้จา้หนา้ท่ี กตส. ท่ีควบคุม ณ โรงงาน

- จดัทาํรายงานสรุปการขนถ่ายสตัวน์ํ้ า



ภาพแสดงการควบคมุการขนถา่ยสตัวน้ํ์า



ภาพแสดงการควบคมุการขนถา่ยสตัวน้ํ์า



ภาพแสดงการควบคมุการขนถา่ยสตัวน้ํ์า



ภาพแสดงการควบคมุการขนถา่ยสตัวน้ํ์า

การช ัง่นํา้หนกัรถบรรทกุขาเขา้และขาออกหลงัจากขนถ่ายปลา

แลว้เพือ่ใหท้ราบนํา้หนกัปลาทีจ่ะขนถา่ยออกจากท่าฯ



ภาพแสดงการควบคมุการขนถา่ยสตัวน้ํ์า

การตดิซลี เพือ่ส่งต่อใหห้น่วยงาน กตส.



ภาพแสดงการควบคมุการขนถา่ยสตัวน้ํ์า

การลงบนัทกึขอ้มลูและตวัอย่างตัว๋ 



ขั้นตอนการปฏิบติังาน (ควบคุมการขนถ่ายสตัวน์ํ้ า)

3. การออกเอกสาร ร.7

- ผูป้ระกอบการตอ้งทาํการยืน่ขอเอกสาร ร.7 ภายใน 45 วนั หลงัจากทาํการขนถ่ายเสร็จส้ิน 

- เอกสารสาํคญัท่ีตอ้งแนบในการขอ ร.7 นอกเหนือจากขั้นตอนการขออนุญาตขนถ่ายสตัวน์ํ้ า

1. หนงัสือรับรองตน (Self Certificate) 

2. Summary size ท่ี กตส. ลงนามรับรอง

3. ใบขนสินคา้ขาเขา้ (ฉบบัร่าง(draft))

เจ้าหน้าที่

- ตรวจสอบความถูกตอ้งสอดคลอ้งของ

ชนิด ปริมาณ และแหล่งท่ีมาของสัตวน์ํ้า

- ถูกตอ้ง>> อนุมติัออกใบ ร.7



สรุปการทาํงานตามมาตรการรัฐเจา้ของท่า ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2558

PSM 1 ก.ย.58-30 เมษายน 60

เรือเทียบท่า 91 ลาํ 238 เที่ยว

IOTC 15 ลาํ 39 เที่ยว

WCPFC 76 ลาํ 199 เที่ยว



สรุปจํานวนเรือขนถ่ายทีเ่ข้าเทยีบท่าในประเทศ

ธงเรือขนถ่าย จาํนวน/คร้ัง

PANAMA 128

KOREA 67

KIRIBATI 13

BAHAMAS 8

VANUATU 5

MALDIVE 7

CURACAO 2

CHINA 2

JAPAN 1

NATHERLAND 1

SPAIN 2

LIBERIA 2

238



สรุปจาํนวนเรือจบั ท่ีฝากสัตวน์ํ้ามากบัเรือขนถ่ายท่ีเขา้เทียบท่าในประเทศ

ประเทศเรือจบั จาํนวน/คร้ัง จาํนวน/ลาํ

TAIWAN 316 54

USA 208 30

PNG 131 25

KOREA 104 20

KIRIBATI 100 13

FSM 94 15

MASHALL ISLAND 70 9

SOLOMON ISLANDS 39 10

SEYCHELLES 37 11

SPAIN 32 11

อ่ืนๆ 123 54

1,254 252



THANK  YOU
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