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ค้าน้า 
มาตรการรัฐเจ้าของท่า ( Port State Measure: PSM ) เป็นมาตรการที่ใช้ตรวจสอบ ควบคุม การท า

การประมงแบบผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing : IUU Fishing ) ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือกับการแก้ไขปัญหาการท าประมงแบบ
IUU ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและอนุบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
การควบคุมตรวจสอบเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2560 โดยในกรณีของ
เรือประมงสัญชาติมาเลเซีย ที่ประสงค์เข้ามาซ่อมแซมเรือ ต้องปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า โดยเมื่อ
เรือประมงสัญชาติมาเลเซียประสงคเ์ข้าเทียบท่า ต้องขออนุญาตประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่าก่อนที่จะน า
เรือเข้าเทียบท่า และต้องแจ้งข้อมูลต่าง ๆที่ก าหนดไว้ให้แก่เจ้าหน้าที่  ประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่าต้อง
ก าหนดท่าเรือที่จะให้เรือต่างชาติเข้าเทียบท่า เพ่ือให้ง่ายต่อการควบคุม โดยรัฐเจ้าของท่าต้องปฏิเสธและ
ตรวจสอบเรือท่ีเกี่ยวข้องกับการท าประมง IUU และมีมาตรการที่จ าเป็นต่อการจัดการเรือเหล่านี้  

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศสัญชาติมาเลเซียที่
ประสงค์เข้ามาซ่อมแซมเรือ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM)  ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล ฉบับนี้ได้
จัดท าขึ้นโดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงข้อกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนก่อนการน าเรือประมง
ต่างประเทศสัญชาติมาเลเซียเข้าเทียบท่า ขั้นตอนการตรวจสอบเรือประมงฯ มาตรการที่จ าเป็นในการจัดการ
เรือประมง IUU ขั้นตอนการติดตาม ณ อู่ซ่อมเรือประมงฯ และตัวอย่างหลักฐานต่างๆที่เก่ียวข้อง  

ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม
ตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศสัญชาติมาเลเซียที่ประสงค์เข้ามาซ่อมแซมเรือ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า 
(PSM)  ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านฯสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อ
กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ 
ตัวแทนสายเรือ ผู้ประกอบการกิจการอู่ต่อเรือ หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลที่ร่วมปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและ
สินค้าประมงต่างประเทศ ส าหรับข้อมูลแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบเรือประมง
ต่างประเทศสัญชาติมาเลเซียที่ประสงค์เข้ามาซ่อมแซมเรือ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM)  ทางด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดสตูล จนรายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 
 กรกฎาคม 2561 
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แนวทางการเพิ่มประสทิธิภาพในการ 
ควบคุมตรวจสอบเรอืประมงต่างประเทศสัญชาติมาเลเซีย 

ที่ประสงค์เข้ามาซอ่มแซมเรือ ตามมาตรการรฐัเจ้าของท่า (PSM)  
ทางด่านตรวจสตัว์น้้าจังหวัดสตลู 

ปัจจุบันเรือประมงสัญชาติมาเลเซีย ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาขนถ่ายสัตว์น้ าในประเทศไทย เนื่องจาก
ภายใต้เงื่อนไขใบอนุญาตท าประมงของประเทศมาเลเซียนั้น การขนถ่ายสัตว์น้ าของเรือประมงมาเลเซียจะ
อนุญาตให้ด าเนินการได้เฉพาะที่ท่าเรือที่ก าหนดไว้ภายในประเทศเท่านั้น ยกเว้นเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือขน
ถ่ายสัตว์น้ าสัญชาติมาเลเซีย สามารถขนถ่ายสัตว์น้ าที่ท่าเทียบเรือประมงต่างชาติได้ และกรณีเหตุสุดวิสัย
 ประเทศไทยอนุญาตให้เรือประมงสัญชาติมาเลเซีย เข้ามาเทียบท่าที่ประเทศไทยเพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การซ่อมแซมเรือ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลสอดคล้องกับข้อกฎหมาย
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐาน
ของผู้ปฏิบัติงาน มีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. กฎหมายและอนุบญัญัติที่เกี่ยวข้อง  

กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศสัญชาติมาเลเซียที่
ประสงค์เข้ามาซ่อมแซมเรือ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

1.1 กฎหมาย 

  1) พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 
  2) พระราชก าหนดการประมง(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) 

1.2 กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  1) กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบ
เรือประมง พ.ศ. 2559 ซึ่งออกตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง  

1.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก าหนดท่าเทียบ
เรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560  

  2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก าหนดหลักเกณฑก์ารปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ใน
การข้ึนไปบนเรือประมงไร้สัญชาติ หรือเรือประมงที่พบว่าก าลังท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ท า
การประมงอยู่นอกน่านน้ าไทย พ.ศ.2559  
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1.4 ประกาศกรมประมง 

  1) ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบค าขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ใบทะเบียนท่าเทียบ
เรือประมง และค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ.2559  

  2) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับ
เรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ า หรือน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง
เจ้าของท่าเทียบเรือ พ.ศ. 2560  

  3) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับ
เรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ า หรือน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง
เจ้าของท่าเทียบเรือ (ฉบับที่2)พ.ศ. 2560  

  4) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดวิธีการในการรวบรวมและจัดส่งรายงานการเข้าออก
เรือประมงพาณิชย์ ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก ของเจ้าของท่าเทียบเรือหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา พ.ศ.
2558  

  5) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท าการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  

1.5 ระเบียบกรมประมง 

  1) ระเบียบกรมประมง เรื่อง การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น พ.ศ. 2559  

1.6 บันทึกข้อความ 

1) บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองบริหารจัดการด้านการประมง ส่วนควบคุมการค้าสัตว์
น้ าและปัจจัยการผลิต ที่ กษ 0510.3/320 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอให้ปฏิเสธการเทียบท่า
เพ่ือขนถ่ายสัตว์น้ าของเรือสัญชาติมาเลเซีย  

2) บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ที่ กษ 
0505.3/1145 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอชี้แจงแนวทางการอนุญาตให้เรือประมงมาเลเซียเข้า
เทียบท่า เพ่ือซ่อมแซม ณ ท่าเทียบเรือประเทศไทย  
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2. ขั้นตอนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ
สัญชาติมาเลเซียที่ประสงค์เข้ามาซ่อมแซมเรือ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ทางด่าน
ตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล 

 
2.1 ก่อนเรือเข้าเทียบท่า 

 ตัวแทนสายเรือต้องยื่นแบบค าร้องขอน าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (Advance Request for 
Port Entry : AREP) ผ่านระบบPPS หรือในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ให้ตัวแทนสายเรือยื่นทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร หรือยื่นโดยตรง โดยจะต้องยื่น AREP ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงก่อน
เวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ทั้งนี้ ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  (ขั้นตอน
การด าเนินการ แสดงดังภาพที่ 1 ) 
 

เอกสารประกอบแบบค้าร้องขอน้าเรือเรือประมงสัญชาติมาเลเซียเข้าเทียบท่า(AREP) 

 1. ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และมีอายุการใช้
งาน 

 2. ส าเนาเอกสารการแจ้งน าเรือออกจากท่าครั้งล่าสุด ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่ก ากับควบคุมท่าเรือ
นั้น โดยระบุชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่า และวันที่ออกจากท่าเรือนั้น 

 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวเป็น
กัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล าดังกล่าวซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ 

4. แผนการซ่อมเรือ ซึ่งระบุรายละเอียดท่าเทียบเรือ ประเภทการซ่อม ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ 

5. เอกสารได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมาเลเซียเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจลงนามของรัฐ เช่น รัฐ Perlis, รัฐ Kedah และต้องเป็นรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตตามรายชื่อใน pre-
approve list (สามารถติดต่อขอดูรายละเอียดได้ที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล) โดยในปี  พ.ศ.2561 
เรือประมงมาเลเซียแต่ละล าจะได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่าเพ่ือซ่อมแซม 1 ครั้ง 

โดยเอกสารค าร้องทุกฉบับ ผู้ยื่นต้องด าเนินการลงนามรับรองความถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ให้
ครบถ้วน 
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ภาพที่ 1 แผนผังแสดงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการด้าเนินการก่อนเรือประมงต่างประเทศสัญชาติ
มาเลเซีย ที่ประสงค์เข้ามาซ่อมแซมเรือในประเทศไทย  



5 
 

 
    

 

 

ภาพที ่2 เอกสารการจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และมีอายุการใช้งาน 
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ภาพที่ 3 เอกสารการแจ้งน้าเรือออกจากท่าครั้งล่าสุด ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่ก้ากับควบคุมท่าเรือ นั้น 
โดยระบุช่ือท่าเรือ รัฐเจ้าของท่า และวันที่ออกจากท่าเรือนั้น 
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ภาพที่ 4 บัตรประจ้าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองท่ีแสดงว่าบุคคลดังกล่าว เป็น
กัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล้าดังกล่าวซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ 
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ภาพที ่5 แผนการซ่อมเรือ ซึ่งระบุรายละเอียดท่าเทียบเรือ ประเภทการซ่อม ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ 



9 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 6. เอกสารได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมาเลเซียเป็นลายลักษณ์อักษร 
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2.1.1 การพิจารณาค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) 

ตัวแทนสายเรือต้องยื่นแบบค าร้องขอน าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (Advance Request for 
Port Entry : AREP) พร้อมแนบเอกสารประกอบการยื่นค าร้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ
รายละเอียดของข้อมูลที่กรอกกับเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน 

   ส าหรับกรณีที่เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือมิได้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง ต้องมีเอกสารการมอบ
อ านาจให้ผู้มายื่นด าเนินการแทน ซึ่งในกรณีของบริษัทหรือนิติบุคคล ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามและ
ตราประทับตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท พร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีการมอบ
อ านาจยื่นแทนครั้งเดียว ติดอากร 10 บาท หรือมอบอ านาจทั้งปี ติดอากร 30 บาท) และเอกสารส าเนาบัตร
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจที่ลงนามรับรองถูกต้องครบถ้วน 

 
แนวทางการปฏิบัติ 

 1.1 กรณีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน  เจ้าหน้าที่รับค าร้องผ่านระบบ PPS 
 1.2 กรณีเอกสารค าขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ด่านแจ้งให้ตัวแทนสายเรือแก้ไขข้อมูลใน
ระบบ 
 

2.1.2 การตรวจค้าร้องและเอกสารประกอบ 

 ในการตรวจสอบข้อมูลใน AREP และเอกสารประกอบนั้น เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการ 

 1) ตรวจสอบรายชื่อเรือประมงท่ีขอเข้าเทียบท่ากับประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่
เรือประมงไทยที่มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
 2) ตรวจสอบรายชื่อเรือประมงที่ถูกประกาศเป็นเรือประมงที่ท าการประมง IUU ขององค์กรระหว่าง
ประเทศหรือ RFMOs ต่างๆ เช่น EU IOTC ICCAT IATTC WCPFC CCAMLR และSEAFO เป็นต้น 
 3) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ เช่น การขูด ลบ ขีดฆ่า เขียนเพ่ิม รวมถึงรูปแบบของ
การออกเอกสาร หน่วยงานที่มีอ านาจในการออกเอกสาร รวมถึง ลายเซ็นและตราประทับของผู้มีอ านาจของ
หน่วยงานนั้นๆ เปรียบเทียบกับตัวอย่างเอกสาร เพ่ือเป็นการป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร 
 4) ตรวจสอบรายชื่อท่าเทียบเรือที่ประสงค์จะไปด าเนินกิจกรรมว่าได้จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือตาม
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 หรือไม่ 
 5) สถานที่ตั้งของอู่ หรือคานเรือ เจ้าหน้าที่ต้องท าการตรวจสอบสถานที่ตั้ง ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ 
เพ่ือให้สามารถสุ่มตรวจ หรือติดตามสถานะของเรือดังกล่าวได้เมื่อต้องการ 
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แนวทางการปฏิบัติ 

1 กรณีตรวจพบว่าเรือที่แจ้งขอเข้าเทียบท่าเป็นเรือที่อยู่ในบัญชี IUU ตามประกาศกรมประมง เรื่อง 
รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
หรือเวปไซต์ขององค์กรระหว่างประเทศ หรือ RFMOs ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าเพ่ือ
พิจารณาปฏิเสธการเข้าเทียบท่าตาม พระราชก าหนดการประมง(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 มาตรา 95 โดยระบุ
เหตุผลการปฏิเสธการเข้าเทียบท่าในเอกสารใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมง (Notification to 
Fishing Vessel Following a Request to Enter Port) และด าเนินการแจ้งกลุ่มควบคุมเรือประมงและ
สินค้าประมงต่างประเทศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต  กรมประมง เพ่ือด าเนินการแจ้ง
หน่วยงานด่านตรวจสัตว์น้ าอื่นๆ รัฐเจ้าของธงเรือดังกล่าว ที่เก่ียวข้องทราบ 

ยกเว้น กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น เรือดังกล่าวมีผู้ป่วย หรือประสบเหตุภัยพิบัติ ให้หัวหน้าด่านตรวจ
สัตว์น้ าพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป เช่น อนุญาตให้เทียบท่าเพ่ือส่งผู้ป่วยหรือแก้ไข
ปัญหาอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ ตามหลักมนุษยธรรม เป็นต้น 

  2 กรณีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งข้อมูลในแบบค าร้อง สอดคล้องกับเอกสารประกอบหรือในกรณี
มีเหตุสงสัย ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าพิจารณาอนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าเพ่ือท าการตรวจสอบได้ ซึ่งในกรณี
ดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบยืนยันกับเอกสารฉบับจริง หรือข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สามารถหาได้
จากเอกสารต่างๆ เช่น สมุดปูมเรือ หรือจากการสัมภาษณ์จากกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ 
 

2.1.3 การแจ้งผลการพิจารณา AREP  

 ตามพระราชก าหนดการประมง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 มาตรา 95 วรรคสอง ก าหนด“ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลตามวรรคหนึ่งและแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือทราบภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีก าหนดซึ่ง
ต้องไม่ช้ากว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งหรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักรไทยสุดแต่เวลา
ใดจะเร็วกว่า” ซึ่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก าหนดท่าเทียบเรือ
ของเรือประมงท่ีมิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2560 ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
 เรือประมงสัญชาติสหพันธรัฐมาเลเซีย ได้ก าหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบภายใน หนึ่งชั่วโมง 
 เมื่อหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล พิจารณาลงนามอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าเทียบท่าแล้ว 
เอกสารใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ (Notification to  Fishing Vessel 
Following a Request to Enter Port ) จะถูกส่งไปยังตัวแทนสายเรือ กรมศุลกากร และกรมเจ้าท่า ผ่าน
ทางระบบ PPS โดยอัตโนมัติ 
 ในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ หรือเป็นค าร้องที่ตัวแทนสายเรือยื่นผ่านช่องทางอ่ืน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนสายเรือที่ยื่นค าขอดังกล่าวโดยตรงหรือ
ผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ หรือช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ที่รวดเร็ว เหมาะสม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ซึ่งในกรณีดังกล่าวควรมีการท าหลักฐานการรับเอกสารไว้เพ่ือเป็นหลักฐานเสมอ เพ่ือป้องกันเหตุที่อาจถูก
ร้องเรียนกรณีละเว้นการปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการปฏิเสธการเทียบท่า 
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2.1.4 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่าเทียบเรือหรือวันที่เรือเข้าเทียบท่า 

 กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่าเรือที่ประสงค์น าเรือเข้าเทียบท่า หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดการหรือ
วันที่เข้าเทียบด้วยเหตุใดก็ตาม ในภายหลังที่รับแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าแล้ว ให้ผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนสาย
เรือ ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านระบบ PPS หรือยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์น้ า เป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนน าเรือเข้าเทียบท่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงการนัดหมายเวลาขึ้นตรวจ
เรือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันก าหนด 
 กรณีการยื่นขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเอง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการแจ้งแล้ว ให้ลงนามรับ
และเสนอหัวหน้าด่านโดยเร็ว เมื่อหัวหน้าด่านพิจารณาอนุญาตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไขข้อมูล
ดังกล่าวในระบบ PPS และส่งให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าอนุมัติในระบบ PPS อีกครั้ง เพ่ือส่งข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรแจ้งยืนยันการเปลี่ยนแปลงก าหนดการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์อีก
ครั้งหนึ่ง 
 

2.1.5 การแจ้งการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าต่อผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ 

 ผู้รับอนุญาตหรือตัวแทนสายเรือ มีหน้าที่แจ้งการรับอนุญาตเข้าเทียบท่า ต่อผู้ประกอบกิจการท่า
เทียบเรือนั้น โดยส าแดงและมอบส าเนาเอกสารการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าแก่ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือนั้น 
เพ่ือยืนยันและก าหนดวันเวลาการเทียบท่ากับผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรืออีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ประกอบ
กิจการท่าเรือใช้ประกอบการ การบันทึกข้อมูลการอนุญาตวันเวลาการเทียบท่า รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลการ
เข้าเทียบท่าของเรือประมงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
 ตามบัญชีรายชื่อท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก าหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะ
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ก าหนดให้จังหวัดสตูล เฉพาะเรือประมงที่สหพันธรัฐมาเลเซียและ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นรัฐเจ้าของธง เข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล เลขที่ 116 ม.3 ต.ต ามะลัง 
อ.เมือง จ.สตูล  
 

2.1.6 การนัดหมายการตรวจเรือ  

 เมื่อทราบเวลาที่เรือเดินทางมาถึงท่าและก าหนดเวลาเทียบท่า ซึ่ งตัวแทนสายเรือได้ประสานกับผู้
ประกอบกิจการท่าเทียบเรือแล้วนั้น ให้ตัวแทนแจ้งยืนยันก าหนดการเทียบท่าแก่เจ้าหน้าที่ในโอกาสแรก เพ่ือ
เตรียมการนัดหมายการขึ้นตรวจเรือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
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ภาพที่ 7. แบบค้าร้องขอน้าเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) กรณียื่นผ่านระบบ หน้าที่ 1 
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ภาพที่ 8 แบบค้าร้องขอน้าเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) กรณียื่นผ่านระบบ หน้าที่ 2 
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ภาพที่ 9 แบบค้าร้องขอน้าเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) กรณียื่นผ่านระบบ หน้าที่ 3 
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ภาพที่ 10 แบบค้าร้องขอน้าเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) กรณียื่นด้วยตนเอง หน้าที่ 1 
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ภาพที่ 11 แบบค้าร้องขอน้าเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) กรณียื่นด้วยตนเอง หน้าที่ 2 
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ภาพที่ 12 แบบค้าร้องขอน้าเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) กรณียื่นด้วยตนเอง หน้าที่ 3 
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ภาพที่ 13 แบบค้าร้องขอน้าเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) กรณียื่นด้วยตนเอง หน้าที่ 4 
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ภาพที่ 14 แบบค้าร้องขอน้าเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) กรณียื่นด้วยตนเอง หน้าที่ 5 
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2.2 การตรวจเรือ 

 ในการด าเนินการข้ึนตรวจเรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ควรด าเนินการตรวจเรือในโอกาสแรกที่เรือเข้าเทียบ
ท่า ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล เลขที่ 116 ม.3 ต.ต ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล โดยมีขั้นตอนและกระบวนงานดัง
ภาพที่ 15 
 
  2.2.1 ก่อนการขึ้นตรวจเรือ : เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ส าหรับการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวให้ครบถ้วน เช่น 
 1) เครื่องแต่งกาย 
 2) บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ 
 3) อุปกรณ์สื่อสาร กล้องถ่ายรูป และตลับเมตรหรือสายวัด 
 4) เอกสารและแบบฟอร์มบันทึกการตรวจ 
 5) ล่าม กรณีกัปตันหรือลูกเรือไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
 6) อาวุธประจ ากาย กรณีท่ีจ าเป็น 
 ก่อนด าเนินการตรวจเรือ หัวหน้าชุดตรวจเรือ ควรมีการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงาน เช่น 
สถานการณ์บนเรือ วัตถุประสงค์การตรวจสอบในครั้งนั้นว่าเป็นสถานการณ์ปกติหรือไม่ และท าการวาง
แผนการปฏิบัติงานอย่างรัดกุม เช่น การจัดแบ่งทีมตรวจต้องไม่น้อยกว่า 2 คนต่อชุด ก าหนดเจ้าหน้าที่ พ้ืนที่
ท าการตรวจสอบ และนัดหมายเวลาและสถานที่เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จเพ่ือความปลอดภัยและรวดเร็ว และ
ควรตรวจนับเจ้าหน้าที่ให้ครบตามจ านวนก่อนลงจากเรือ เป็นต้น 
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ภาพที่ 15 แผนผังแสดงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเรือประมงต่างประเทศสัญชาติมาเลเซีย ที่
ประสงค์เข้าเทียบท่าเพื่อเข้ามาซ่อมแซมเรือ 
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2.2.2 ตรวจสอบลักษณะเรือ : การปฏิบัติ 

 พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบลักษณะภายนอกเรือ เช่น ชื่อเรือ สัญชาติเรือ ธงเรือ เป็นต้น 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเรือล าดังกล่าวเป็นเรือล าที่จดทะเบียน และแจ้งขอเข้าเทียบท่าไว้จริงพร้อมทั้งถ่ายรูปเก็บไว้
เป็นหลักฐานตามแบบฟอร์มการเก็บฐานข้อมูลเรือประมงต่างประเทศ 
 กรณเีรือเข้ามาเพ่ือซ่อมแซมเรือ เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกลักษณะ รูปพรรณสัณฐานเรือ และถ่ายรูปเรือ
ไว้อย่างละเอียด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบภายหลังการซ่อมแซมเรือเสร็จ  
 กรณีการซ่อมแซมตัวเรือหรือขึ้นคาน ระหว่างการซ่อมแซมเรือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจเรือ ณ 
อู่ซ่อม เป็นระยะตามความเหมาะสม โดยควรเข้าตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่าเรือดังกล่าวไม่ถูก
เปลี่ยนแปลงสภาพขนาดไปจนไม่สามารถอ้างอิงรูปพรรณเก่าได้ 
 
 

2.2.3 การตรวจเรือ : การปฏิบัติ 
 
 

 
 

ภาพที่ 16 การด้าเนินขึ้นตรวจเรือ ตรวจดูเอกสารต่างๆ 
 

 1) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงตน และแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจแก่กัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ ให้
ทราบจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นตรวจสถานที่ที่ต้องการตรวจและหลักฐานที่ต้องการตรวจ เพ่ือให้กัปตันหรือผู้
ควบคุมเรือจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือน าการตรวจหรืออ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ 
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 ส าหรับการขึ้นตรวจเรือ มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และอุปกรณ์บนเรือ ตามที่
ได้แจ้งหรือระบุไว้ในค าร้องและตรวจสอบส าเนาเอกสารที่ยื่นเปรียบเทียบกับเอกสารฉบับจริงที่จัดเก็บไว้บน
เรือ เครื่องมือสื่อสาร เส้นทางการเดินเรือ และกิจกรรมบนเรือที่ได้ด าเนินการ 
 2) ตรวจเอกสารที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งก าหนดให้กัปตันหรือตัวแทนสายเรือต้องแสดง ประกอบด้วย 
 เอกสารฉบับจริงที่ยื่นส าเนาประกอบค าร้อง ประกอบด้วย 

1. เอกสารการจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และมีอายุการใช้งาน 
 2. เอกสารการแจ้งน าเรือออกจากท่าครั้งล่าสุด ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่ก ากับควบคุมท่าเรือนั้น โดย
ระบุชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่า และวันที่ออกจากท่าเรือนั้น 
 3. บัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวเป็นกัปตัน
หรือผู้ควบคุมเรือล าดังกล่าวซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ 

4. แผนการซ่อมเรือ ซึ่งระบุรายละเอียดท่าเทียบเรือ ประเภทการซ่อม ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ 
5. เอกสารได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมาเลเซียเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มี

อ านาจลงนามของรัฐ Perlis และ Kedah และต้องเป็นรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตตามรายชื่อใน pre-approve 
list 

 
  เอกสารที่เจ้าหน้าที่สามารถเรียกตรวจเพิ่มเติม หากมีความจ าเป็นหรือสงสัย ประกอบด้วย 
  1) สมุดปูมเรือขนถ่าย (Logbook) ซึ่งบันทึกกิจกรรม ต าแหน่ง และเส้นทางการเดินเรือ (ถ้ามี) 
  2) บันทึกเส้นทางการเดินเรือ (VMS/AIS record) (ถ้ามี) 
  3) เอกสารประวัติการติดตั้ง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์แสดงต าแหน่งและบันทึกเส้นทางการเดินเรือ

(VMS/AIS record) กรณี สงสัยหรือตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้องหรือมีการแก้ไขดัดแปลง 
  4) เอกสารแสดงคุณสมบัติเรือจับสัตว์น้ า กรณีสงสัยเกี่ยวกับขนาดเรือ  
  5) เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเอกสารต้องระบุ

รายการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ ชื่อและที่อยู่อู่เรือ และช่วงระยะเวลาด าเนินการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ 
   
 การปฏิบัติ : กรณีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
  กรณีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าด่านฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ด าเนิน

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง และลงนามในแบบรายงานผลการตรวจเรือ (PIR) ในกรณีที่เรือต้องด าเนิน
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ร้องขอในท่าเทียบเรือต่อไป คือ เข้ามาเพ่ือซ่อมแซม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุชื่อ
ท่าเทียบเรือของอู่ คานเรือ หลังการตรวจลงใน PIR  

  กรณีตรวจพบหรือพิสูจน์ได้ว่าเรือที่เข้าเทียบท่าเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU ตามประกาศกรมประมง 
เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าด่านฯ เพ่ือพิจารณาปฏิเสธการใช้ท่าเทียบเรือโดยระบุ ใน PIR และ
แจ้งความเพ่ือด าเนินคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 94 พร้อมทั้งแจ้งไปยังกลุ่ม
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ควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต โดยทันที เพ่ือ
รายงานไปยังรัฐเจ้าของธง 

  กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือมีเหตุ
สงสัยเกี่ยวข้องกับการท าประมง IUU แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งตัวแทนสายเรือหรือผู้ควบคุม
เรือ เพ่ือขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

 
  การปฏิบัติ : ในกรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานยืนยันความถูกต้องได้ 
  หากไม่สามารถแสดงหลักฐานยืนยันความถูกต้องได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าด่านฯ เพ่ือ

พิจารณาปฏิเสธการใช้ท่าเทียบเรือและระบุในPIR และเสนออธิบดีผลักดันออกนอกราชอาณาจักร พร้อมทั้ง
แจ้งมายังกลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
โดยทันที เพื่อรายงานไปยังรัฐเจ้าของธงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  หากสามารถยืนยันความถูกต้อง และพิสูจน์ได้ว่า เป็นเรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าประมง IUU ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าด่านฯ เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้เข้าเทียบท่า โดยลงนามใน PIR และด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์การเข้าเทียบท่า คือการเข้าซ่อมแซมเรือ ยังอู่ที่ได้แจ้งไว้ต่อไป 

 
 
        

 
 

ภาพที่ 17 การด้าเนินขึ้นตรวจเรือ ตรวจดูอุปกรณ์ต่างๆบนเรือ 
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  2.3 การควบคุมในการขอเข้ามาเพ่ือซ่อมแซม 
 

2.3.1 การสุ่มตรวจสอบระหว่างด้าเนินการซ่อมแซม : 

 ในการน าเรือประมงต่างประเทศสัญชาติมาเลเซียที่ประสงค์เข้ามาซ่อมแซมเรือ เช่น ขึ้นคานเพ่ือ
ซ่อมแซมตัวเรือ เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และบันทึกลักษณะ รูปพรรณสัณฐานเรือ โดย
ถ่ายรูปเป็นหลักฐานเพ่ือใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเรือก่อนและหลังซ่อมแซม รวมถึงข้อมูลตาม
แผนการซ่อมแซมที่ได้แจ้งไว้ โดยท าการสุ่มตรวจสอบเรือดังกล่าวทุกๆ 7 วัน จนกว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้น 
ทั้งนี้ การซ่อมแซมเรือจะต้องสอดคล้องกับแผนการแจ้งซ่อมแซมที่ได้แจ้งไว้ หากไม่สอดคล้องกับแผนการ
ซ่อมแซมต้องให้ตัวแทนสายเรือชี้แจงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากไม่สามารถแสดงข้อมูลชี้แจงได้ 
ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าด่านฯเพ่ือสั่งระงับการด าเนินการ และให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือแก้ไขหรือ
ปรับปรุงแผนการด าเนินการเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือรอการอนุมัติต่อไป 

 

 

 
 

ภาพที่ 18 การสุ่มตรวจสอบระหว่างด้าเนินการซ่อมแซม 
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2.3.2 การตรวจสอบหลังการซ่อมแซม 
 หลังจากที่มีการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนสายเรือจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
และนัดหมายเพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของตัวเรือก่อนน าเรือออกจากอู่หรือคานเรือ โดยเจ้าหน้าที่ต้อง
บันทึกลักษณะ รูปพรรณสัณฐานเรือ และถ่ายรูปเรือไว้อย่างละเอียด โดยเฉพาะในส่วนที่มีการซ่อมแซม
เปรียบเทียบกับแผนการแจ้งขณะน าเรือเข้าประเทศ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการซ่อมแซม/เปลี่ยนแปลง
สภาพโดยการถ่ายภาพของเรือดังกล่าวไว้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบครั้งต่อไป 
 

      
 

ภาพที่ 19 การตรวจสอบหลังการซ่อมแซม 
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