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ประเทศจัดท ำ NPOA-IUU เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันกำรท ำประมง IUU
- รัฐเจ้ำของธง
- รัฐชำยฝั่ง
- รัฐเจ้ำของท่ำ
- รัฐเจ้ำของตลำด

การท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU-FISHING)

IUU  I = Illegal ผิดกฎหมำย
U = Unreported ขำดกำรรำยงำน
U = Unregulated ไร้กำรควบคุม

FAO จัดท ำ IPOA-IUU เพื่อให้แต่ละประเทศใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเพื่อป้องกัน
กำรท ำประมง IUU

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
DATA/PDF/2558/E/346/1.PDF



มาตรการรัฐเจ้าของท่า PORT STATE MEASURE (PSM)

ข้อตกลงเรื่องมาตรการของรัฐเจ้าของท่าว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ค.ศ. 2009
22 พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ประเทศไทยมีการลงนามในความตกลงเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559

เป้าหมายเพื่อ
- ควบคุม ตรวจสอบ เรือประมงต่ำงประเทศ
- ป้องกันกำรน ำสัตว์น  ำที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำประมง IUU ขึ นท่ำในประเทศไทย

www.fao.org/docrep/018/i1644th/i1644th.pdf
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น าไปสู่การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลและระบบนิเวศ
ทางทะเลอย่างยั่งยืนในระยะยาว
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รูปแบบการควบคุมตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าของไทย

International

- กรุงเทพฯ

- สมุทรสาคร

- สงขลา

- ภูเก็ต

Neighboring

- ตราด

- ระนอง

- นราธิวาส

- สตลู

- ปัตตานี

ตรวจเรือ และขนถ่ำย ณ ท่ำ PSM
ท่ำเทียบเรือ 16 ท่ำ

“ระบบ Choke point” ตรวจเรือที่ท่ำ 
PSM ขนถ่ำยที่ท่ำจดทะเบียนกับกรมประมง

ท่ำเทียบเรือ 6 ท่ำ



กระบวนการควบคุมตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าของไทย

ตรวจเรอื ณ ท่าเทียบเรอื

การควบคุมการขนถ่าย

ก่อนเรอืเขา้เทียบท่า

NO  IUU Fish
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A.ระบบออกใบอนุญาตให้น า
เรือ ต่างประเทศเข้าท่า

A.ระบบออกใบอนุญาตให้น า
เรือ ต่างประเทศเข้าท่า

B.ระบบการตรวจเรือ
ต่างประเทศ

C.ระบบการออกใบอนุญาต
และ ใบรับรอง

C.ระบบการออกใบอนุญาต
และ ใบรับรอง

D.ระบบการตรวจปล่อยสินค้า E.ระบบควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์
น้ าน าเข้า

E.ระบบควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า
น าเข้า

F.ระบบการตรวจปล่อยสินค้า
(หลัง ได้รับขอ้ มูล SCS)

G.ระบบควบคุมตรวจสอบปริมาณ G.ระบบควบคุมตรวจสอบ
วัตถดุิบสัตว์น้ าน าเข้า ปริมาณวัตถุดิบสัตวน้์ าน าเข้า

- เขียนค าขอ - ติดตามสถานะค าขอ
- ใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่า

- รายการรอบันทึกผลการตรวจเรือ ื
- เขีย ีนค าขอ

- ตดิ ิตามสถานะค าขอ
- ใบอนุญาตและใบรับรอง

- ตรวจปล่อยสินค้า
- ผลการตรวจปล่อ ่ยสิน ิค้า ้(กรณี
คอนเทรนเนอร์ไม่ร ่อคดัแยก)

บันทึกการควบคุมตรวจสอบการ
ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า

- พิจารณาอนุมัติก ิารตรวจสอบการขน
ถ่ายสินค้าสัตว์น้ า
- สรุป ุผลการแยกวัตถุดิบสัตว์น้ าน าเข้า  ้า

- รอผลการคดัแยก
- ผลการตรวจปล่อ ่ยสิน ิค้า (กรณี
ค ีอนเทรนเนอร์ร ์อคดัแยก,,เทกอง)
-หนงัสือก ากับการจ าหน่าย

- ขออนุมัติปริมาณตั้งต้น
วัตถุดิบ (จับคู่ IMD)

- พิจารณาอนุมัติปริมาณตัง้ต้น
วัตถุดิบ (จับคู่ครั้งแรก)

ตวัแทนสำยเรือ

ผู้น ำเข้ำ

ผู้ประกอบกำร

เจ้ำหน้ำท่ี

กระบวนการปฏิบัติงานในระบบ PPS
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1. ก่อนเรือเข้าเทียบท่า
 ตัวแทนสำยเรือยื่นแบบค ำร้องขอน ำเรือประมงต่ำงประเทศเข้ำเทียบท่ำ (AREP) ไม่น้อยกว่ำ 72 ชั่วโมง 

ก่อนเวลำที่เรือจะเดินทำงมำถึงท่ำเทียบเรือ ทั งนี ต้องก่อนที่เรือจะเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร

 ยื่น AREP และเอกสำรแนบ ตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำรแจ้งข้อมูลล่วงหน้ำและ
ก ำหนดท่ำเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ำมำในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2560

http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/psmimplementation
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1. ก่อนเรือเข้าเทียบท่า (ต่อ)

ตัวแทนสายเรือ ย่ืน AREP ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ PPS ในส่วนของ PSM
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1. ก่อนเรือเข้าเทียบท่า (ต่อ)

9



ตัวแทนสายเรือ ต้องกรอกข้อมูล ปริมำณสัตว์น  ำขึ นท่ำ ชื่อผู้น ำเข้ำ invoice และ BL ในหน้ำ stowage plan ของ AREP
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ตัวอย่าง AREP
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1. ก่อนเรือเข้าเทียบท่า (ต่อ)
o เจ้าหน้าที่กรมประมง พิจำรณำ AREP และเอกสำรประกอบ เพื่อออกเอกสำรอนุญำตน ำเรือประมงต่ำงประเทศเขำ้

เทียบท่ำ (Notification)
o ระบบ ส่งผล Notification ไปยังกรมเจ้ำท่ำ และกรมศุลกำกร
o ตัวแทนสายเรือ น ำเลข Notification 17 หลัก ไปประกอบรำยงำนเรือเข้ำ (VSED) ผ่ำนระบบ NSW ไปยังกรมเจ้ำท่ำ 

กรมศุลกำกร และกรมประมง ซึ่งจะได้รับเลขรำยงำนเรือเขำ้ RCN (Receive Control Number) 17 หลัก 
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1. ก่อนเรือเข้าเทียบท่า (ต่อ)

การตรวจสอบข้อมูลก่อนพิจารณาอนุญาตเข้าเทียบท่า

- ตรวจสอบข้อมูลใน AREP เทียบกับเอกสำรประกอบ
- ตรวจสอบกำรได้รับอนุญำตในเว็บไซต์ 
- ตรวจสอบเส้นทำงกำรเดินเรือทั งเรือขนถ่ำยและเรือจับ โดยใช้สัญญำณ AIS
- ตรวจสอบใบอนุญำตกำรท ำประมงของทุกพื นที่ที่ท ำกำรประมง
- Verify ไปยังรัฐเจ้ำของธง รัฐชำยฝั่ง หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรณีมีเหตุสงสัย)



ตัวอย่างเอกสารอนุญาตเข้าเทียบท่า (Notification)
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2. การตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือ
 ตรวจสอบลักษณะภำยนอกเรือ เช่น ชื่อเรือ ธงเรือ รหัส IMO รหัสวิทยุสำกล (Call sign) รหัส

ภำยนอกเรือ และขนำดกำรกินน  ำลึก (ship’s draft) ก่อนเรือเข้ำเทียบท่ำ

 ถ่ำยรูปเก็บไว้เป็นหลักฐำน 

 ตรวจสอบส ำเนำเอกสำรที่ยื่นเปรียบเทียบกับเอกสำรฉบับจริงที่จัดเก็บไว้บนเรือ 

 ตรวจสอบเครื่องมือสื่อสำร สมุดปูมเรือ เส้นทำงกำรเดินเรือ และกิจกรรมบนเรือที่ได้ด ำเนินกำร

 จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจเรือ (PIR) เพื่อพิจำรณำอนุญำตกำรขนถ่ำย
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2. การตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือ (ต่อ)
o เจ้าหน้าที่กรมประมง จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจเรือ (PIR)
o ระบบ ส่งผล PIR ไปยังกรมเจ้ำท่ำ และกรมศุลกำกร
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ตัวอย่างรายงานผลการตรวจเรือ (PIR)
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หลังจากเจ้าหน้าที่จัดท า PIR เรียบร้อยแล้ว

o ผู้ประกอบการ น ำหมำยเลข RCN 17 หลักมำประกอบกำรยื่นขอใบอนุญำตน ำเข้ำสัตว์น  ำ 
(DOF 2) ผ่ำนระบบ PPS ตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมประมง 

o เจ้าหน้าที่ จัดท ำ DOF 2
o ระบบ ส่งข้อมูล DOF 2 ไปยังกรมศุลกำกร
o ผู้ประกอบการ ไปด ำเนินพิธีกำรน ำเข้ำกับกรมศุลกำกร

www4.fisheries.go.th/local/file.../2
0170725091053_file.pdf
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หลังจากได้รับอนุญาตน าเข้า และด าเนินพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

o ผู้ประกอบการ สำมำรถขนถ่ำยสัตว์น  ำลงจำกเรือได้ ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง 
มำตรำ 92 “.....ห้ำมมิให้ผู้ใดน ำเข้ำสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำก
พนักงำนเจ้ำหน้ำที…่.”

o พ.ร.ก. กำรประมง มำตรำ 96 “เมื่อเรือประมงได้รับอนุญำตให้เทียบท่ำตำมมำตรำ 95 และ
เทียบท่ำแล้ว ให้ยื่นค ำขออนุญำตน ำเข้ำสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ และเมื่อได้รับอนุญำตแล้ว
จึงน ำสัตว์น  ำหรือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำขึ นจำกเรือประมงได้ ใบอนุญำตดังกล่ำวให้ถือว่ำเป็น
ใบอนุญำตที่ออกให้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคระบำดสัตว์ และกฎหมำยอื่นใดที่ก ำหนดให้กำร
น ำเข้ำสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำต้องได้รับอนุญำต…..”



3. การควบคุมการขนถ่าย
 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบชนิด ปริมำณสัตว์น  ำระหว่ำงกำรขนถ่ำย

 ปิดผนึก (Seal) ฝำปิดท้ำยรถ

 บันทึกข้อมูลกำรขนถ่ำยลงในหนังสือควบคุมตรวจสอบกำรขนถ่ำยสินค้ำสัตว์น  ำ (ตั๋วรถ) และฝำก
ให้คนขับรถบรรทุกน ำไปส่งมอบแก่เจ้ำหน้ำที่กรมประมง ณ โรงงำน/ห้องเย็น
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o ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูลกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำในระบบ
** ผู้ประกอบกำรสำมำรถบันทึกข้อมูลผ่ำนระบบเองได้ โดยสำมำรถบันทึกทุกวัน หรือรวบรวมบันทึกครั งเดียวก็ได้ เพ่ือให้ได้รับ

กำรอนุมัติ Tally และน ำสู่ขั นตอนกำรคัดแยกสัตว์น  ำ sizing ได้อย่ำงรวดเร็ว 
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o เจ้าหน้าที่ อนุมัติข้อมูลกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำในระบบ (Tally Sheet)
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o หลังจำกเจ้ำหน้ำที่อนุมัติ Tally Sheet แล้ว ผู้ประกอบการ จัดท ำข้อมูลกำรคัดแยกน  ำหนักในระบบ
o เจ้าหน้าที่ พิจำรณำอนุมัติข้อมูลกำรคัดแยกสัตว์น  ำ
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o เจ้าหน้าที่ ท ำกำรตรวจปล่อยในระบบ เมื่อสัตว์น  ำผ่ำนกำรอนุมัติกำรคัดแยกแล้ว
o ระบบ ส่งข้อมูลกำรตรวจปล่อยไปยังกรมศุลกำกร
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o เจ้าหน้าที่ จัดท ำหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น  ำ (IMD)
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4. การจับคู่ IMD และ Catch certificate (CC)

หลังจากกระบวนการน าเข้าเสร็จสิ้นแล้ว

o ผู้ประกอบการ ต้องมำขอจับคู่ IMD และ CC (กรณีสินค้ำน ำเข้ำ
เพื่อผลิตส่งออกไป EU) ภำยใน 90 วันตำมประกำศกรมประมง 
เรื่อง กำรจัดท ำหลักฐำนเพื่อกำรสืบค้นส ำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
สัตว์น  ำหรือแปรรูปสัตวน์  ำที่น ำสัตว์น  ำเข้ำมำเป็นวัตถุดิบส่งออก
ไปสหภำพยุโรป พ.ศ. ๒๕๖๐

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/21.PDF

o เจ้าหน้าที่ ด ำเนินกำรจับคู่ IMD และ CC ให้ภำยใน 3 วัน หลังจำกได้รับค ำร้อง
o ผู้ประกอบการ มำรับเอกสำร เพื่อน ำไปส่งให้เจ้ำหน้ำที่ กตส เพื่อจัดท ำ RMBS และ PS ในล ำดับต่อไป
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/21.PDF

