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I กฎหมายและข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเรือ 

1. พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560 
มาตรา ๑๐๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี  

(๑) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการหรือพนักงาน
ของผู้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามพระราชก าหนดนี  

(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต 
หรือสถานที่ที ่เกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน จ าหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า  
ในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี  

(๓) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมตามมาตรา ๗๖ ในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี  

(๔) ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดท้าการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น ้าหรือสั่งให้
ผู้ควบคุมเรือประมงน้าเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ นไปบนเรือประมง หรือเข้าไปในที่จับสัตว์น ้าใด เพื่อตรวจสอบ
และควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก้าหนดนี  ทั งนี เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท้าความผิดตาม
พระราชก้าหนดนี  

(๕) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในระหว่างเวลาท าการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี  

(๖) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดนี 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด้าเนินคดี 

(๗) เก็บตัวอย่างสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า หรือวัตถุใด ๆ เพื ่อน้า ไปตรวจสอบหรือ
ตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก้าหนดนี  

(๘) ยึดหรืออายัดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๕ 

(๙) ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ์หรือสารอันตรายอ่ืนใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นยาเคมีภัณฑ์หรือ
สารอันตรายที่ใช้หรือจะใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น  าโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๗๘ (๔)  

ในกรณีที่สัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า ยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอ่ืนใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ยึดหรืออายัดไว้ตาม (๘) หรือ (๙) มีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์หรือต่อสัตว์น  าอื่นหรือ
สิ่งแวดล้อมของสัตว์น  า หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติให้อธิบดีมีอ านาจสั่งท าลายหรือจัดการ
อย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควร 
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เมื่อได้เข้าไปและท าการตรวจสอบตาม (๒) หรือ (๓) หรือค้นตาม (๕) แล้ว ถ้ายังด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จจะกระท าต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั นก็ได้ 

ให้อธิบดีมีอ านาจวางระเบียบในการปฏิบัติการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

มาตรา ๑๐๕ ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดกระท าความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดตามพระราชก าหนดนี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังต่อไปนี  

(๑) บันทึกข้อมูลการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ และจัดเก็บหลักฐาน  
ที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้และส่งมอบรายงานการตรวจสอบให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

(๒) สั่งยึดเครื่องมือท าการประมง สัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่มีไว้หรือได้มาจากการท าการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั่งกักเรือประมงไว้จนกว่าจะมีการพิจารณาและมีค าสั่งตามหมวด ๑๐ หรือหมวด ๑๑ 

ในการยึดสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าตาม (๒) พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้เจ้าของเรือหรือ
ผู ้ควบคุมเรือดูแลและเก็บรักษาสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าไว้ในเรือหรือในที่ อ่ืนใดเพ่ือรักษาสัตว์น  าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าให้อยู่ในสภาพเดิมก็ได้โดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น 
แต่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือมีสิทธิร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  านั นออกขาย
ทอดตลาดได้ในกรณีเช่นนี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการขายทอดตลาดโดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือจะซื อ
หรือรับโอนสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  านั นไม่ได้และผู้ซื อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศ
ก าหนด เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดภายหลังหักค่าใช้จ่าย
ในการขายทอดตลาดแล้วไว้แทนสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่ยึดไว้ 

มาตรา 162 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกตามมาตรา ๑๐๒ (๑) หรือไม่
ปฏิบัติตามค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ (๔) มาตรา ๑๐๕(๒) หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคห้า หรือฝ่าฝืนค าสั่งคณะกรรมการมาตรการทางปกครองตามมาตรา 
๑๑๓ (๒) หรือ (๕) ต้องระวางโทษปรับตั งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงห้าหม่ืนบาท 
 ในกรณีผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ต้องระวางโทษปรับตั งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
 ในกรณีการฝ่าฝืนค าสั่งตามมาตรา ๑๐๕ (๒) หรือมาตรา ๑๑๓ (๒) หรือ (๕)เป็นกรณีที่ใช้เรือขนาดตั งแต่
สิบตันกรอสขึ นไป ให้ปรับเพิ่มขึ นตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสิบตันกรอสขึ นไป ตันกรอสละหนึ่งหมื่นบาท 
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2. ความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้องกัน ยับยั ง และขจัดการท้าการประมง
ที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (FAO PSMA) 

มาตรา ๑๒ ระดับและการจัดล าดับความส าคัญของการตรวจสอบ 
๑. แต่ละภาคีจะต้องตรวจสอบเรือที่อยู่ในท่าเทียบเรือของตนให้ได้ตามจ านวนที่ต้องการ เพ่ือให้

ระดับของการตรวจสอบในรอบปีเพียงพอต่อการท าให้วัตถุประสงค์ของความตกลงนี บรรลุผล 
๒. ภาคีทั งปวงจะต้องแสวงหาความตกลงร่วมกันในการก าหนดระดับการตรวจสอบเรือขั นต่ า  

โดยผ่านองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค, เอฟ เอ โอ, หรือองค์กรอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
๓. ในการก าหนดว่าเรือล าใดควรจะต้องตรวจสอบ ภาคีจะต้องให้ล าดับความส าคัญกับกรณี

ดังต่อไปนี : 
(ก) เรือท่ีเคยถูกปฏิเสธการเข้าเทียบท่า หรือการใช้ท่า ตามความในความตกลงนี ; 
(ข) เมื่อมีการร้องขอจากภาคีที่เกี่ยวข้อง, รัฐอ่ืน ๆ, หรือองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาคอ่ืน ๆ 

ให้ท าการตรวจสอบเรือดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อค าร้องขอนั นได้รับการสนับสนุนโดยพยานหลักฐานว่าเรือนั น
เกี่ยวข้องกับการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การประมงท่ีสนับสนุนการท าการประมงดังกล่าวนั น; และ 

(ค) เรืออื่น ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้เข้าร่วมท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม หรือท ากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการประมงที่สนับสนุนการท าการประมงดังกล่าวนั น 

มาตรา ๑๓ การปฏิบัติการตรวจสอบ 
๑. แต่ละภาคีจะต้องท าให้มั่นใจว่า ผู้ตรวจสอบของตนด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้ก าหนดเป็น

มาตรฐานขั นต่ าในภาคผนวก ข 
๒. แต่ละภาคีจะต้องด าเนินการตรวจสอบที่ท่าเทียบเรือของตน ดังต่อไปนี : 
(ก) ท าให้แน่ใจว่าการตรวจสอบได้ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณวุฒิเหมาะสม ที่ได้รับมอบหมาย

เพ่ือการนี  โดยได้มีการค านึงถึงบทบัญญัติในมาตรา ๑๗ เป็นการเฉพาะแล้ว; 
  (ข) ท าให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้แสดงเอกสารแสดงตนว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่ดังกล่าวต่อผู้ควบคุมเรือ ก่อนที่จะท าการตรวจสอบ; 

(ค) ท าให้แน่ใจว่าผู้ตรวจสอบได้ท าการตรวจสอบพื นที่ในเรือที่เกี่ยวข้องทั งหมด สัตว์น  าที่มีอยู่บนเรือ 
อวนและเครื่องมือประมงอ่ืน ๆ อุปกรณ์ และเอกสารหรือบันทึกประจ าเรือ ที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ว่าได้มีการปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านการอนุรักษ์และการจัดการที่เก่ียวข้องต่าง ๆ แล้ว; 

(ง) ก าหนดให้ผู้ควบคุมเรือให้ความช่วยเหลือและแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ตรวจสอบ รวมทั งส่ง
มอบวัสดุสิ่งของและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ตรวจสอบอาจต้องการ หรือส าเนาที่รับรองแล้วของเอกสารดังกล่าว; 
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(จ) ในกรณีที่มีการประสานงานตามความเหมาะสมกับรัฐเจ้าของธงของเรือล านั นแล้วให้เชิญ
รัฐเจ้าของธงเข้าร่วมในการตรวจสอบด้วย; 

(ฉ) ให้ใช้ความพยายามหลีกเลี่ยงความล่าช้าอันเกินควร เท่าที่จะสามารถกระท าได้ เพ่ือให้เกิด
การแทรกแซงหรือความไม่สะดวกต่อเรือน้อยที่สุด ผู้ตรวจสอบควรหลีกเลี่ยงการขึ นบนเรือโดยไม่มีกิจจ าเป็นใด ๆ 
และการปฏิบัติซึ่งจะส่งผลเชิงลบต่อคุณภาพของสัตว์น  าที่มีอยู่บนเรือด้วย; 

(ช) ควรใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับผู้ควบคุมเรือ 
หรือลูกเรืออาวุโสของเรือ ทั งนี  ผู้ตรวจสอบอาจมีล่ามติดตามในกรณีที่เป็นไปได้และจ าเป็น; 

(ซ) ท าให้มั่นใจว่าการตรวจสอบได้กระท าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ก่อให้เกิด
การคุกคามต่อเรือล าใด; และ 

(ฌ) ไม่แทรกแซงความสามารถของผู้ควบคุมเรือในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าของธง 
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

มาตรา ๑๔ ผลการตรวจสอบ 
แต่ละภาคีจะต้องน าข้อมูลตามที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานขั นต่ า ในภาคผนวก ค มาประกอบ

รายงานผลการตรวจสอบของการตรวจสอบทุกครั ง 

มาตรา ๑๕ การส่งมอบผลการตรวจสอบ 
แต่ละภาคีจะต้องส่งมอบผลของการตรวจสอบเรือแต่ละครั งให้กับรัฐเจ้าของธงของเรือล าที่ตรวจสอบ

เพ่ือทราบ และหากเป็นการเหมาะสม ให้ส่งมอบแก่: 
(ก) ภาคีที่เกี่ยวข้องและรัฐต่าง ๆ รวมถึง: (๑) รัฐต่าง ๆ ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าเรือนั นได้

ท าการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงที่สนับสนุน
การท าการประมงดังกล่าวในน่านน  าที่รัฐเหล่านั นมีเขตอ านาจเหนือ; และ (๒) รัฐที่ผู้ควบคุมเรือถือสัญชาติ 

(ข) องค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาคที่เก่ียวข้อง; และ 
(ค) เอฟ เอ โอ และองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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II กระบวนการก่อนตรวจเรือ 

1. การเตรียมเอกสาร 
ก่อนท าการขึ นตรวจเรือเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบความพร้อมและจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี ให้ครบถ้วน 

1) เอกสารใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ (NOTI)  
2) เอกสารผลการวิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือ (AREP analysis) 
3) เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการยื่น AREP เพ่ือใช้ตรวจสอบกับฉบับจริงบนเรือ  
4) Check list การตรวจเรือ 

2. การเตรียมอุปกรณ์และการแต่งกาย 
ก่อนขึ นตรวจเรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการแต่งกายให้พร้อม โดยสวมชุดข้าราชการ หรือชุดปฏิบัติการ (เสื อมี

แถบสะท้อนแสง และหมวกนิรภัย) เพ่ือความปลอดภัยให้เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการ
ขึ นตรวจเรือ ดังนี  

1) บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
2) อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณถ์่ายรูป ถุงมือ และอุปกรณ์วัดระยะ  
3) อาวุธประจ ากาย กรณีท่ีจ าเป็น 

3. นัดหมายเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจเรือ 
เจ้าหน้าที่ตรวจเรือควรนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ตรวจเรือของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร 

กรมเจ้าท่า ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น ขึ นตรวจเรือในโอกาสเดียวกัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ควรด าเนินการ
ตรวจเรือในโอกาสแรกที่เรือเข้าเทียบท่า หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถขึ นตรวจเรือได้ในวันที่เรือเข้าเทียบท่า 
ให้เจ้าหน้าที่ซีลระวางเรือโดยเร็วที่สุด เพ่ือป้องกันการลักลอบขนถ่ายสัตว์น  าโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีกัปตันหรือ
ลูกเรือไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ เจ้าหน้าที่ควรมีล่ามเพื่อช่วยสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และกัปตัน 

4. การประชุมชี แจงและก้าหนดหน้าที่ก่อนขึ นตรวจเรือ 
 เจ้าหน้าที่ควรจะจัดทีมตรวจเรือ ชุดละ 4-5 คน (มีจ านวนข้าราชการอย่างน้อย 2 คน) โดยก่อน
ขึ นตรวจเรือจะต้องมีการประชุมชี แจงเกี่ยวกับประเด็นที่มีความเสี่ยงตามเอกสาร NOTI และ AREP analysis 
ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี  

1) ก าหนดหัวหน้าชุดทีมตรวจเรือ (ข้าราชการ) โดยในแต่ละครั งไม่จ าเป็นต้องมีหัวหน้าชุด  
คนเดียวกัน 

2) หัวหน้าชุดทีมตรวจเรือ ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของเรือในเอกสาร NOTI และศึกษาประเด็นความเสี่ยง
ของเรือตาม AREP analysis พร้อมทั งวางแผนการตรวจเรือ 
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3) หัวหน้าชุดทีมตรวจเรือประชุมอธิบายแผนการตรวจเรือ โดยชี แจงถึงประเด็นที่จะต้องตรวจสอบ 
และมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเรือแต่ละคน โดยอาจจะก าหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
หลัก ๆ คือ  

- การตรวจสอบเอกสารที่ยื่นประกอบ AREP เทียบกับเอกสารฉบับจริงบนเรือจ านวนอย่างน้อย 1 
คน 

- การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ประกอบประเด็นที่มีความเสี่ยงจ านวนอย่างน้อย 1 คน  
- การตรวจสอบอุปกรณ์บนสะพานเรือจ านวนอย่างน้อย 1 คน  
- การถ่ายรูปเก็บหลักฐานจ านวนอย่างน้อย 1 คน  
- การตรวจสอบระวางเรือ และบริเวณรอบเรือ (ด าเนินการพร้อมกันหลังจาก เสร็จสิ น 

การตรวจสอบบนห้องกัปตัน และสะพานเรือ) 
 

III กระบวนการตรวจสอบเรือ 

1. การตรวจสอบลักษณะภายนอกเรือก่อนขึ นเรือ 
ก่อนขึ นบนเรือเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบลักษณะภายนอกเรือ เช่น ชื่อเรือ ธงเรือ รหัส IMO รหัสวิทยุสากล 

(Call sign) รหัสภายนอกเรือ ร่องรอยหรือสิ่งผิดปกติบริเวณรอบเรือ และระดับการกินน  าลึก (ship’s draft) เป็นต้น 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเรือล าดังกล่าวเป็นเรือล าที่จดทะเบียนและแจ้งขอเข้าเทียบท่าไว้ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลลักษณะเรือ 
รูปพรรณสัณฐาน ที่ระบุไว้ในเอกสาร NOTI และฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์ของรัฐเจ้าของธง และ/หรือ RFMOs 
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั งถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าเรือนั น ๆ ไว้ 
หากตรวจสอบแล้วพบว่าลักษณะภายนอกเรือไม่ตรงกับข้อมูลในเอกสารหลักฐาน ให้เจ้าหน้าที่สอบถามกัปตัน 
เพ่ือชี แจงประเด็นดังกล่าวเพ่ิมเติม 
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2. การแนะน้าตัวต่อกัปตันและชี แจงวัตถุประสงค์การในการตรวจสอบเรือ 

หลักจากหัวหน้าชุดทีมตรวจเรือประชุมชี แจงแผนการตรวจเรือให้เจ้าหน้าที่ตรวจเรือทราบ และตรวจสอบ
ลักษณะภายนอกเรือเรียบร้อยแล้ว ทีมตรวจเรือสามารถขึ นบนเรือขนถ่ายสัตว์น  า โดยเจ้าหน้าที่ต้องลงลายมือชื่อ  
ในสมุดบันทึกการเยี่ยมเรือ เพ่ือบันทึกข้อมูลการขึ นเรือไว้เป็นหลักฐาน ก่อนเริ่มการตรวจสอบหัวหน้าชุดทีมตรวจเรือ
จะต้องแนะน าตัวเองและเจ้าหน้าที่ตรวจเรือ พร้อมทั งชี แจงวัตถุประสงค์ในการขึ นตรวจเรือ และแจ้งให้ทราบ
เบื องต้นว่าเจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบอะไรบ้าง นอกจากนี หัวหน้าชุดทีมตรวจเรืออาจจะอธิบายเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) เพ่ือให้กัปตันเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการตรวจสอบมากยิ่งขึ น
หลังจากแนะน าตัวและชี แจงรายละเอียดแล้ว หัวหน้าชุดทีมตรวจเรือจะต้องสอบถามเพื่อให้แน่ใจว่ากัปตัน  
ไม่ขัดข้องที่จะได้รับการตรวจสอบเรือ โดยมีตัวอย่างบทสนทนา ดังนี  
 
 
 

## เทคนิคการตรวจสอบเบื้องต้นว่าเลข IMO เรือถูกต้องหรือไม่ 
เลข IMO เรือมีทั งหมด 7 หลัก ซึ่งหลักสุดท้ายจะเป็นหลักที่ใช้อ้างอิง 

 
การค านวณ คือ น าตัวเลขในแต่ละหลัก (หลักที่ 2 – 7) คูณหมายเลขหลักของตัวเอง และน าผลที่ได้มารวมกัน 
ซึ่งหมายเลข IMO ที่ถูกต้องควรมีตัวเลขสุดท้ายของผลรวมนั นตรงกับเลขที่ระบุในหลักอ้างอิง ตัวอย่างเช่น 
 เลข IMO  8513871  หลักอ้างอิง คือ เลข 1 
  การค านวณ  (8 x 7) + (5 x 6) + (1 x 5) + (3 x 4) + (8 x 3) + (7 x 2) 
  = 56 + 30 + 5 + 12 + 24 + 14 

  = 141 
จะเห็นได้ว่าผลรวมจากการค านวณ คือ 141 ซึ่งลงท้ายด้วยเลข 1 ตรงกับเลขที่ระบุในหลักอ้างอิง ดังนั น จากการ
ตรวจสอบเบื องต้นเชื่อได้ว่าหมายเลข IMO นี เป็นหมายเลขที่ถูกก าหนดขึ นอย่างถูกต้อง 
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## ตัวอย่างบทสนทนาในการน าแนะตัวเองต่อกัปตัน 
 Good morning/ afternoon Captain. Firstly, let me introduce myself and my teams. 
My name is…………… I am an authority of Department of Fisheries; Thailand and I am the 
leader of the inspection team. These people are other inspectors in my team. First person, 
his/her name is…………….. Second, his/her name is…………………..Third, his/her name is……………. 
Forth, his/her name is………………. 
  

 

 

## ตัวอย่างบทสนทนาในการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจเรือ และอธิบายวิธีการตรวจเบื้องต้น 
 Today I and my teams would like to inspect your vessel because we have to be 
clear and confirm that your vessel and fish on board are legal before we allow to use of 
port. At first, we will check some documents by comparing with the original one that you 
have on board. Next, we will interview you to clarify some suspicious points and request 
and check some evidences together such as navigation logbook, hatch temperature 
logbook/report, engine logbook, some receipts. And next, we will check the transshipment 
information for your catch on board. Then, we will check other equipment’s such as 
VMS/AIS unit on your bridge. Finally, we will inspect the hatch and surrounding areas on 
your vessel. 

## ตัวอย่างประโยคเพื่อใช้สอบถามกัปตันให้แน่ใจว่าจะขัดข้องในการรับการตรวจสอบหรือไม่ ซึ่งจะใช้ถาม
หลังจากหัวหน้าชุดทีมตรวจเรืออธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการตรวจเรือ 

▪ That is what we intend to do captain, do you see any problems with the process? 
▪ That is our process of inspection. Could you be accepted for our inspection? 
▪ Is our inspection procedure accepted? If so, we can start the inspection now. 
▪ That is what we plan to inspection your vessel, are you agree on our process? 
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3. การตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่น AREP เทียบกับฉบับจรงิบนเรือ 
หลังจากหัวหน้าชุดทีมตรวจเรือชี แจงการตรวจเรือต่อกัปตันเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจเรือผู้ที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่น AREP เทียบกับฉบับจริง เริ่มตรวจสอบเอกสาร ซึ่งเอกสาร
ฉบับจริงและส าเนาที่ยื่นจะต้องเป็นเอกสารฉบับเดียวกัน เอกสารพื นฐานที่เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบเทียบกับ
ฉบับจริงบนเรือ มีดังนี  

1) เอกสารการจดทะเบียนเรือขนถ่าย (Vessel registration document) 
2) ใบอนุญาตให้ท าการขนถ่ายสัตว์น  าซึ่ งครอบคลุมพื นที่ท าการขนถ่ายสัตว์น  าขึ น เรือ 

(Transshipment license)   
3) เอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์น  า (Transshipment declaration) 
4) ผังการจัดเก็บสัตว์น  าบนเรือ (Stowage plan) 
5) บัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลนั นเป็นกัปตัน

หรือผู้ควบคุมเรือล าดังกล่าว (Vessel master card/certificate/license) 
6) เอกสารการแจ้งน าเรือออกจากท่าครั งล่าสุด (Port clearance) 
7) หนังสืออนุญาตน าเข้าสัตว์น  าตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES เฉพาะกรณีมีการน าเข้าสัตว์น  า

ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES (CITES permit) 

## ตัวอย่างบทอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรัฐเจ้าของท่า 
 The Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing (PSMA) seeks to prevent, deter and eliminate illegal, 
unreported and unregulated fishing through the adoption and implementation of effective 
port State measures as a means of ensuring the long-term conservation and sustainable use 
of living marine resources. The intention is that the Agreement will be applied widely and 
effectively by Parties, in their capacities as port States, for vessels not entitled to fly their 
flags. It will apply to these vessels when seeking entry to Parties’ ports or while they are in 
port. Many articles are specified in the PSMA and the parties have to comply with that 
information. Therefore, this is the effective measure that supports the port States to control 
of foreign fishing/carrier vessel which would like to enter their ports. 
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ทั งนี  เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกดูเอกสารอื่น ๆ ประกอบเพิ่มเติม เช่น  
- เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือ (Ship’s Particular) กรณี สงสัยเกี่ยวกับขนาดเรือ และน  าหนัก

บรรทุกของเรือ  
- เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเอกสาร

ต้องระบุรายการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ ชื่อ และที่อยู่ของอู่เรือ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงตัวเรือ  

- เอกสารแสดงเส้นทางการเดินเรือ เช่น Voyage Memo 
 

4. การตรวจสอบตามประเด็นความเสี่ยงใน AREP analysis ตรวจสอบ Logbook และหลักฐานอื่น  ๆ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบตามประเด็นความเสี่ยงใน AREP analysis จะต้องตรวจสอบ

ข้อมูลใน Navigation Logbook โดยตรวจสอบกิจกรรมที่ระบุใน Navigation Logbook เพ่ือตอบประเด็นตามความเสี่ยง 
หากไม่สามารถตรวจสอบทราบได้ให้เจ้าหน้าที ่สอบถามกัปตันเพื่อตอบประเด็นข้อสงสัย และขอเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบและบันทึกภาพประกอบการพิจารณา เจ้าหน้าที่สามารถใช้ check list ส าหรับ
การตรวจเรือ (ภาคผนวก 1) เพ่ือช่วยทวนสอบการตรวจสอบหลักฐานให้ครบถ้วน ตัวอย่างการตรวจสอบตาม
ประเด็นข้อสงสัย มีดังนี  

4.1 กรณีเรือมีการชะลอความเร็ว หรือสัญญาณ AIS ขาดหาย ในกรณีเช่นนี ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเรือ
ตรวจสอบกิจกรรมที่ระบุใน logbook ในช่วงเวลาดังกล่าว และสอบถามเหตุผลในการชะลอความเร็วเรือ 
ในช่วงเวลานั น ซึ่งจะต้องค านวณเวลาที่ระบุใน AREP analysis (เวลา UTC) ให้สอดคล้องกับเวลาท้องถิ่นที่ระบุ 
ใน Logbook เช่น หากใน AREP analysis ระบุว่าเรือชะลอความเร็วใน EEZ ของประเทศตูวาลู เวลา 02.00 น. 
แสดงว่าข้อมูลที่ระบุจะต้องตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศตูวาลูที่ 14.00 น. (เวลาท้องถิ่นของประเทศตูวาลู คือ 
UTC+12) เจ้าหน้าที่สามารถเปรียบเทียบเวลา UTC กับเวลาในท้องถิ่น (ภาคผนวกที่ 2) ส าหรับเหตุผลในการ
ชะลอความเร็ว หรือกิจกรรมเกิดขึ นในช่วงที่สัญญาณ AIS ขาดหายนั นอาจมีได้หลายกรณี ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้อง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบให้สอดคล้องกัน และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานในทุกกรณี เช่น 

▪ เรือรอค าสั่งจากบริษัทเพ่ือไปรับปลา หรือรอเวลาเข้าเทียบท่า ในกรณีนี เจ้าหน้าที่จะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลใน Navigation/Deck Logbook และ Engine Logbook เพ่ิมเติม ว่ามีการบันทึก

## ตัวอย่างบทสนทนาในการขอตรวจสอบเอกสารฉบับจริงบนเรือ 
 We would like to check some original documents. So, could you please kindly 
provide us the Vessel registration document, Transshipment license, Stowage plan, Vessel 
master card/certificate, Port clearance, Vessel registration document and fishing license of all 
donor vessels? 
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กิจกรรมดังกล่าวหรือไม่ ขอหลักฐานเพ่ือยืนยันกิจกรรมดังกล่าวเพ่ิมเติม เช่น อีเมล์จากบริษัท
แจ้งเรือ อีเมล์จากเรือเพ่ือแจ้งประเทศรัฐเจ้าของท่ากรณีเรืออยู่ในเขต EEZ ของประเทศนั น ๆ 
หรือหลักฐานอ่ืนใดที่ยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว  และเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบ Hatch 
temperature logbook/report เพ่ือยืนยันว่าเรือไม่ได้มีการเปิดระวางในช่วงดังกล่าว ซึ่งสังเกต
ได้จากอุณหภูมิจะต้องคงที่ (เปลี่ยนแปลงไม่เกินประมาณ 5 องศาเซลเซียส) และไม่แตกต่างจาก
ที่ระบุในช่วงก่อนและหลัง หากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามกัปตันเพ่ือ
ชี แจงความผิดปกติดังกล่าว และอาจจะตรวจสอบ Electricity logbook เพ่ิมเติม ซึ่งหากมีการ
เปิดระวางระบบท าความเย็นจะท างานมากขึ น ส่งผลให้มีการใช้กระแสไฟฟ้ามากขึ น 

▪ ซ่อมเครื่องยนต์ ในกรณีนี เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลใน Navigation/Deck Logbook ว่ามี
การบันทึกกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่ และตรวจสอบข้อมูลใน Engine Logbook ว่ามีการบันทึก
กิจกรรมดังกล่าว หรือมีข้อมูลที่แสดงว่าไม่มีการท างานของเครื่องยนต์จริงหรือไม่ และอาจจะ
สอบถามเพ่ือขอหลักฐานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ใบเสร็จการซ่อม เป็นต้น นอกจากนี เจ้าหน้าที่
จะต้องตรวจสอบ Hatch temperature logbook/report เพ่ือยืนยันว่าเรือไม่ได้มีการเปิด
ระวางในช่วงดังกล่าว ซึ่งสังเกตได้จากอุณหภูมิจะต้องคงท่ี (เปลี่ยนแปลงไม่เกินประมาณ 5 องศา
เซลเซียส) และไม่แตกต่างจากที่ระบุในช่วงก่อนและหลัง เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามกัปตัน
เพื่อชี แจงความผิดปกติดังกล่าว และอาจจะตรวจสอบ Electricity logbook เพ่ิมเติม ซึ่งหากมี
การเปิดระวางระบบท าความเย็นจะท างานมากขึ น ส่งผลให้มีการใช้กระแสไฟฟ้ามากขึ น 

▪ สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการเดินเรือ ในกรณีนี เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลใน 
Navigation Logbook ว่ามีการบันทึกกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่ ตรวจสอบข้อมูลความเร็วลม
ที่ระบุใน Logbook เปรียบเทียบกับตารางความเร็วลม (ภาคผนวกที่ 3) ว่าความเร็วลมดังกล่าว
อยู่ในช่วงที ่ไม่เหมาะสมกับการเดินเรือจริงหรือไม่ และอาจจะตรวจสอบกับข้อมูลสภาพ
อากาศของพื นที่นั นว่าตรงตามที่ระบุไว้จริงหรือไม่ นอกจากนี เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบ Hatch 
temperature logbook/report เพ่ือยืนยันว่าเรือไม่ได้มีการเปิดระวางในช่วงดังกล่าว ซึ่งสังเกต
ได้จากอุณหภูมิจะต้องคงที่ (เปลี่ยนแปลงไม่เกินประมาณ 5 องศาเซลเซียส) และไม่แตกต่างจาก
ที่ระบุในช่วงก่อนและหลัง เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามกัปตันเพ่ือชี แจงความผิดปกติดังกล่าว  และ
อาจจะตรวจสอบ Electricity logbook เพิ่มเติม ซึ่งหากมีการเปิดระวางระบบท าความเย็น
จะท างานมากขึ น ส่งผลให้มีการใช้กระแสไฟฟ้ามากขึ น 

▪ เรือเทียบกับ Bunker เพ่ือเติมน  ามัน ในกรณีนี เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลใน Navigation 
Logbook และ Engine Logbook เพ่ิมเติม ว่ามีการบันทึกกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่ ขอหลักฐาน
เพ่ือยืนยันกิจกรรมดังกล่าวเพ่ิมเติม เช่น ใบเสร็จหรือหลักฐานในการรับน  ามัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
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เรือจะต้องมี Bunker delivery receipt ซึ่งมีลายเซ็นของกัปตันเรือทั งสองล า กรณีเรือเติมน  ามัน
กลางทะเลเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบว่าเรือเติมน  ามันได้รับอนุญาตจากองค์กรบริหารจัดการส่วน
ภูมิภาค (RFMOs) ในเขตพื นที่นั น นอกจากนี เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบ Hatch temperature 
logbook/report เพ่ือยืนยันว่าเรือไม่ได้มีการเปิดระวางในช่วงดังกล่าว ซึ่งสังเกตได้จากอุณหภูมิ
จะต้องคงที่ (เปลี่ยนแปลงไม่เกินประมาณ 5 องศาเซลเซียส) และไม่แตกต่างจากที่ระบุในช่วง
ก่อนและหลัง หากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามกัปตันเพ่ือชี แจงความ
ผิดปกติดังกล่าว และอาจจะตรวจสอบ Electricity logbook เพ่ิมเติม ซึ่งหากมีการเปิดระวาง
ระบบท าความเย็นจะท างานมากขึ น ส่งผลให้มีการใช้กระแสไฟฟ้ามากขึ น 

▪ เรือเทียบกับเรือล าอ่ืน เพ่ือขนถ่ายเสบียง หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ในกรณีนี เจ้าหน้าที่จะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลใน Navigation Logbook และ Engine Logbook เพ่ิมเติม ว่ามีการบันทึก
กิจกรรมดังกล่าวหรือไม่ ขอหลักฐานเพ่ือยืนยันกิจกรรมดังกล่าวเพ่ิมเติม เช่น ใบเสร็จหรือ
หลักฐานในการรับ - ส่งเสบียงหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเรือจะต้องมี Delivery 
receipt ที่ระบุชื่อเรือ รายละเอียดของที่มีการขนถ่าย และมีลายเซ็นของกัปตันเรือทั งสองล า 
และต้องตรวจสอบว่าเรือล าอ่ืนที่เข้าเทียบได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจกรรมนั นจากองค์กรบริหาร
จัดการส่วนภูมิภาค (RFMOs) ในเขตพื นที่นั น นอกจากนี เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบ Hatch 
temperature logbook/report เพ่ือยืนยันว่าเรือไม่ได้มีการเปิดระวางในช่วงดังกล่าว ซึ่งสังเกต
ได้จากอุณหภูมิจะต้องคงที่ (เปลี่ยนแปลงไม่เกินประมาณ 5 องศาเซลเซียส) และไม่แตกต่างจาก
ที่ระบุในช่วงก่อนและหลัง หากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามกัปตัน
เพื่อชี แจงความผิดปกติดังกล่าว และอาจจะตรวจสอบ Electricity logbook เพ่ิมเติม ซึ่งหากมี
การเปิดระวางระบบท าความเย็นจะท างานมากขึ น ส่งผลให้มีการใช้กระแสไฟฟ้ามากขึ น  

▪ เรือเทียบกับเรือล าอ่ืน เพ่ือเปลี่ยนถ่ายลูกเรือ ในกรณีนี เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลใน 
Navigation Logbook และ Engine Logbook เพ่ิมเติม ว่ามีการบันทึกกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่ 
ขอหลักฐานเพ่ือยืนยันกิจกรรมดังกล่าวเพ่ิมเติม เช่น หลักฐานการขนถ่ายลูกเรือ และ 
passenger list และต้องตรวจสอบว่าเรือล าอ่ืนที่เข้าเทียบได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจกรรมนั น
จากองค์กรบริหารจัดการส่วนภูมิภาค (RFMOs) ในเขตพื นที่นั น นอกจากนี เจ้าหน้าที่จะต้อง
ตรวจสอบ Hatch temperature logbook/report เพ่ือยืนยันว่าเรือไม่ได้มีการเปิดระวางในช่วง
ดังกล่าว ซึ่งสังเกตได้จากอุณหภูมิจะต้องคงที่ (เปลี่ยนแปลงไม่เกินประมาณ 5 องศาเซลเซียส) 
และไม่แตกต่างจากที่ระบุในช่วงก่อนและหลัง หากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะต้อง
สอบถามกัปตันเพ่ือชี แจงความผิดปกติดังกล่าว หรืออาจจะตรวจสอบ Electricity logbook 
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เพ่ิมเติม ซึ่งหากมีการเปิดระวางระบบท าความเย็นจะท างานมากขึ น ส่งผลให้มีการใช้
กระแสไฟฟ้ามากขึ น 

4.2 กรณีเรือมีการแวะเข้าเทียบท่าอ่ืนระหว่างการเดินทางมายังประเทศไทย กรณีเช่นนี เจ้าหน้าที่จะต้อง
สอบถามกัปตันถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าเทียบท่า และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลใน Navigation Logbook และ
ขอหลักฐานสนับสนุนเพ่ิมเติม เช่น กรณีเรือเข้าไปเพ่ือน าสัตว์น  าลงจากเรือให้ขอรายงานการขนถ่ายสัตว์น  าในเรือ 
เช่น Landing Declaration และ voyage memo/port of call กรณีเรือแวะเพ่ือส่งลูกเรือให้ขอหลักฐานการส่ง
ลูกเรือ และตรวจสอบ Hatch Temperature Logbook/Report เพ่ือยืนยันว่าไม่มีการเปิดระวาง เป็นต้น 

4.3 กรณีเรือมีเส้นทางการเดินเรือท่ีผิดปกติหรือมีข้อสงสัยในพฤติกรรมการเดินเรือ กรณีเช่นนี เจ้าหน้าที่
จะต้องสอบถามกัปตันเพ่ืออธิบายเหตุผลของพฤติกรรมการเดินเรือแบบดังกล่าว และตรวจสอบ Hatch 
Temperature Logbook/Report เพ่ือยืนยันว่าไม่มีการเปิดระวาง  

 
 

## ตัวอย่างบทสนทนาในการสอบถามเกี่ยวกับการชะลอความเร็วของเรือ 
According to our AIS tracking of your vessel, we found that your vessel displayed slow speed 
จ านวนชั่วโมง hours between เวลาท้องถิ่น  in พื นที่  (ดูได้จาก AREP Analysis). Could you please 
clarify the reason for this activity? Please show us the evident to support this, for example, ชื่อ
หลักฐานตามแต่ละกรณี 
 
## ตัวอย่างบทสนทนาในการสอบถามกรณีเรือเข้าเทียบท่าอ่ืนก่อน 
According to our AIS tracking of your vessel, it was showed that your vessel had entered port 
ชื่อท่า in ชื่อประเทศ during เวลาท้องถิ่น. Could you please inform us that why you have to went 
there? หลังจากกัปตันชี แจงแล้วจึงขอหลักฐานเพิ่มเติม Please show us the evident to support this, for 
example, ชื่อหลักฐานตามแต่ละกรณี 
 
## ตัวอย่างบทสนทนาในการสอบถามกรณีมีเส้นทางการเดินเรือวนคล้ายก าลังหาเรือล าอื่น 
According to our AIS tracking of your vessel, it was showed that your vessel activity looks like 
searching something’s between เวลาท้องถิ่น in พื นที่ (ดูได้จาก AREP Analysis). Could you please 
explain us what was happened during that period? หลังจากกัปตันชี แจงแล้วจึงขอหลักฐานเพ่ิมเติม 
(ถ้ามี) Please show us the evident to support this, for example, ชื่อหลักฐานตามแต่ละกรณี 
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5. การตรวจสอบข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น ้า 
เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น  าที่แจ้งมาใน AREP คือ ชื่อเรือจับ ท่าที่ขนถ่าย พิกัด 

ประเทศต้นทางบรรทุก ช่วงเวลาที่ขนถ่าย ระวางที่สัตว์น  าของเรือจับล านี อยู่ น  าหนักสัตว์น  าบนเรือจับ โดยเทียบกับ
เอกสาร ดังนี   

5.1 เอกสารการขนถ่ายสัตว์น  าที่อยู่บนเรือ คือ Transshipment Declaration, Mate receipt และ
Stowage plan  

- ตรวจสอบชื่อเรือ ท่าที่ขนถ่าย พิกัด น  าหนักบนเรือจับกับเอกสาร Transshipment Declaration 
- ตรวจสอบชื่อเรือ ท่าที่ขนถ่าย ช่วงเวลาที่ขนถ่าย ระวาง และน  าหนักบนเรือจับกับเอกสาร Mate receipt 
- ตรวจสอบชื่อเรือ และระวาง กับเอกสาร Stowage plan 

5.2 เจ้าหน้าที่ต้องตรวจข้อมูลขนถ่ายสัตว์น  าที่แจ้งมาใน AREP และเอกสาร Transshipment 
Declaration, Mate receipt และ Stowage plan เทียบกับ Navigation logbook เพ่ือดูการบันทึกกิจกรรม 
การขนถ่ายสัตว์น  าว่าตรงกันกับที่แจ้งในเอกสารหรือไม่ โดยเริ่มจากวันที่ขนถ่ายสัตว์น  า ชื่อเรือ เวลาที่เริ่มขนถ่าย 
ระวางที่ขนถ่าย จนถึงวันสุดท้ายของการขนถ่ายสัตว์น  าของเรือจับล านั น และท าการตรวจสอบเช่นนี จนครบทุกล าเรือจับ  
   

 
 

6. การตรวจสอบ VMS / AIS / GPS unit 
 หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องขึ นไปบนสะพานเรือ 

เพ่ือตรวจสอบอุปกรณ์แสดงเส้นทางการเดินเรือ หรือระบุต าแหน่งเรือ เช่น VMS unit หรือ AIS unit หรือ GPS 
ซึ่งเรือที่เข้าเทียบท่าจะต้องมีระบบติดตามเรือประมง (VMS unit หรือ AIS unit หรือ GPS) มีการติดตั งมั่นคง
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ประจ าที่บนเรือ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีหมายเลขอุปกรณ์ระบุชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบ
หมายเลขว่าตรงกับที่ระบุในเอกสาร NOTI และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวติดตั งอยู่อย่างมั่นคงแข็งแรง ไม่มี
ร่องรอยการงัดแงะหรือโยกย้ายไปมา เปิดใช้งานปกติ และหากมีประเด็นข้อสงสัยอาจจะขอให้กัปตันแสดงข้อมูล
เส้นทางการติดตามเรือ และขอเอกสารหลักฐาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ทราบเพ่ิมเติม นอกจากนี เจ้าหน้าที่ควรจะ
ตรวจสอบเสาส่งสัญญาณอุปกรณ์ดังกล่าว เพ่ือให้แน่ใจว่าเสาส่งสัญญาณติดตั งอยู่อย่างมั่นคง ไม่มีร่องรอยการงัดแงะ 
และไม่มีสิ่งใดปกคลุมรบกวนการส่งสัญญาณของอุปกรณ์ 

 

7. การตรวจสอบระวางเก็บสัตว์น ้า พื นที่บริเวณเรือ สิ่งผิดปกติบนเรือ 
หลังจากตรวจสอบอุปกรณ์แสดงเส้นทางการเดินเรือเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจเรือจะต้องตรวจสอบ

ระวางเก็บสัตว์น  า และพื นที่บริเวณรอบ ๆ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ระวางเก็บสัตว์น  าจะต้องปิดอยู่อย่างแน่นหนา 
ไม่มีร่องรอยการเปิด ตรวจสอบซีลที่เจ้าหน้าที่หน้าท่าซีลไว้ในกรณีที่ไม่ได้ขึ นตรวจเรือในวันที่เรือเข้าเทียบท่า  
หากไม่มีการขนถ่ายสัตว์น  าในวันเดียวกับที่ตรวจเรือ เจ้าหน้าที่จะต้องซีลระวางเก็บสัตว์น  าไว้ เพ่ือป้องกัน  
การลักลอบการขนถ่ายสัตว์น  า  
 

 

IV กระบวนการหลังตรวจสอบเรือ 

1. การประเมินผลการตรวจเรือ 
หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจเรือแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะต้องประเมินผลการตรวจสอบเรือตาม Check list 

การตรวจเรือ (ภาคผนวก 1) โดยประเมินว่าการตรวจสอบเรือแต่ละครั งมีอะไรที่ด าเนินการไปได้ด้วยดี และมีอะไร

## ตัวอย่างบทสนทนาในการขอตรวจสอบอุปกรณ์แสดงเส้นทางการเดินเรือบนสะพานเรือ 
We already finished the inspection of documents and are appreciated for your evident to 
support on our unclear points. Next, we would like to check your VMS, AIS or GPS, so could 
you please take us to the bridge for a bit more inspection? 

## ตัวอย่างบทสนทนาในการขอตรวจสอบระวางเก็บสัตว์น้ าและบริเวณโดยรอบ 
Now, we are clear for all points of checking documents and equipment of board. Thank you 
very much for your kind cooperation. Finally, we would like to check the hold and 
surrounding area. May you allow us for checking those area? 
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ที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินการบ้าง พร้อมทั งเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการตรวจสอบเรือครั งต่อไป  

2. การจัดท้ารายงานผลการตรวจเรือ (PIR) 
หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรือเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องจัดท ารายงานผลการตรวจเรือ

ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ PPS เพ่ือพิจารณาผลการอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ และหลังจากนั นผู้น าเข้าสามารถ
ด าเนินพิธีการในการขออนุญาตน าเข้าสัตว์น  าได้ ในกรณีที่เรือเข้าเทียบท่าเพ่ือขนถ่ายสัตว์น  า หรือด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งได้ ในกรณีที่เรือเข้าเทียบท่าเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน 

2.1 การบันทึกข้อมูลใน PIR 

▪ การแก้ไขข้อมูลทั่วไปที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบนเรือ เช่น หมายเลขจดทะเบียนเรือ 
สถานะการเป็นสมาชิกขององค์กรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค ชื่อท่าเรือที่เข้าเทียบท่า 
เป็นต้น ซึ่งหากเจ้าหน้าตรวจสอบแล้วพบว่าที่ระบุในเอกสาร NOTI ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ AREP center ทราบเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง และให้
เจ้าหน้าที่ตรวจเรือบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องใน PIR ให้สอดคล้องกัน 

▪ การบันทึกวัน- เวลาที่เรือเข้าเทียบท่า เจ้าหน้าที่จะต้องระบุวัน-เวลาจริง ที่เรือเข้าเทียบท่า      
ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่ระบุในเอกสาร NOTI ก็ได้ 

▪ การบันทึกชื่อผู้ตรวจเรือ เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกชื่อ และเลขประจ าตัว ของทั งผู้ตรวจเรือ และ
ผู้ตรวจร่วม โดยชื่อผู้ตรวจเรือควรจะเป็นชื่อของหัวหน้าทีมชุดตรวจเรือ 

▪ การบันทึกวัน - เวลาที่ขึ นตรวจเรือ เจ้าหน้าที่จะต้องระบุวัน-เวลา ที่เริ่มตรวจเรือ และตรวจเรือ
แล้วเสร็จ โดยจะต้องระบุวัน - เวลาจริงที่ตรวจเรือ ซึ่งอาจจะไม่ใช่วันเดียวกับวันที่เรือเข้า
เทียบท่าก็ได้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถขึ นตรวจเรือได้ในวันที่เรือเข้าเทียบท่า แต่เจ้าหน้าที่
ควรที่จะขึ นตรวจเรือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

▪ การบันทึกข้อมูลในระบบช่อง 45 (ในแบบฟอร์มช่อง 48) “Examination of Logbook(s) and 
other documents” เจ้ าหน้ าที่ จะต้องเลื อกที่ ช่อง “yes” และบันทึ กชื่ อ Logbook เช่น 
Navigation Logbook, Engine Logbook, Hatch temp Logbook, Speed Logbook, 
Electricity Logbook, Master’s Logbook หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่ตรวจสอบลงในช่อง comment 

▪ การบันทึกข้อมูลในระบบช่อง 46 (ในแบบฟอร์มช่อง 49)  “Compliance with Applicable 
Catch Document Scheme(s)” หากสัตว์น  าที่ตรวจสอบเป็นชนิดที่มีการควบคุมดูแลและ
จัดท า Catch Document Scheme(s) (CDS) โดยองค์กรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค 
(RFMOs) เช่น CDS ของปลาหิมะ (tooth fish) ของ CCAMLR และ CDS ปลาทูน่าครีบน  าเงิน 
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(Bluefin tuna) ของ CCSBT เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบและเลือกที่ช่อง “yes” 
พร้อมทั งระบุชื่อเอกสารในช่อง comment หากสัตว์น  าที่ตรวจสอบไม่ได้มีการท า CDS เช่น 
ปลาทูน่าท้องแถบ (Skipjack tuna) ของ WCPFC ให้เจ้าหน้าที่เลือกช่อง “no” และระบุว่า 
“Not applicable” ในช่อง comment 

▪ การบันทึกข้อมูลในระบบช่อง 47 (ในแบบฟอร์มช่อง 50) “Compliance with Applicable 
Trade Information Scheme(s)” คือการบันทึกว่าสัตว์น  าที่ตรวจสอบเป็นไปตามแผนการค้า 
ที่ก าหนดหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันนี ยังไม่มีหน่วยงานที่จัดท ารายละเอียดลึกถึงส่วนนี  ดังนั น 
เจ้าหน้าที่จึงควรเลือกช่อง “no” และระบุว่า “Not applicable” ในช่อง comment 

▪ การบันทึกข้อมูลในระบบช่อง 48 (ในแบบฟอร์มช่อง 51) “Type of Gear Used” เนื่องจากเป็น
เรือขนถ่ายสัตว์น  า จึงให้เจ้าหน้าที่ระบุในช่องนี ว่า “The carrier vessel has no fishing gear” 

▪ การบั นทึ กข้ อมู ล ใน ระบบ ช่ อ ง 49 (ในแบบ ฟอร์มช่ อ ง 52)  “Gear examined in 
Accordance with Paragraph e) of annex 2” เจ้าหน้าที่จะต้องเลือกช่อง “no” และระบุว่า 
“This is carrier vessel” ในช่อง comment  

▪ การบันทึกข้อมูลในระบบช่อง 50 (ในแบบฟอร์มช่อง 53)  “Finding by inspector” 
เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลที่ตรวจสอบได้ตามประเด็นความเสี่ยงแต่ละหัวข้อ พร้อมระบุ
หลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ทราบ เพ่ือตอบประเด็นความเสี่ยงตาม AREP analysis แต่ละ
หัวข้อ นอกจากนี เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ได้เช่นกัน เช่น ความร่วมมือของกัปตัน
ในการรับการตรวจสอบ ข้อแนะน าในการบันทึกข้อมูลใน Logbook การเข้ามาในเขต
ราชอาณาจักรก่อนยื่น AREP เป็นต้น  

▪ การบันทึกข้อมูลในระบบช่อง 51 (ในแบบฟอร์มช่อง 54)  “Apparent Infringement(s) 
Noted Including Reference to Relevant Legal Instrument(s)” หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ
ความผิดปกติต่าง ๆ บนเรือ เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกสิ่งที่ตรวจพบลงในช่อง 54 เช่น เจ้าหน้าที่
ตรวจพบครีบฉลาม เป็นต้น 

▪ การบันทึกข้อมูลในระบบช่อง 52 (ในแบบฟอร์มช่อง 55) “Comment by the Master” 
เจ้าหน้าที่อาจจะสอบถามความคิดเห็นของกัปตันในการรับการตรวจสอบ  และบันทึกลง
ในช่องนี  หากกัปตันมีข้อเสนอแนะใด ๆ  เจ้าหน้าที่สามารถใช้เพ่ือปรับปรุงการตรวจเรือให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ นต่อไป 



- 18 - 

 

▪ การบันทึกข้อมูลในระบบช่อง 53 (ในแบบฟอร์มช่อง 56) “Action Taken” หากเจ้าหน้าที่
ตรวจพบความผิดปกติในข้อ 54 เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกสิ่งที่ต้องด าเนินการหลังจากนั นลงในช่อง 
55 เช่น ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม รายงานให้กองทราบ รายงานไปยังรัฐเจ้าของธง 
รัฐเจ้าของท่า รัฐชายฝั่ง RFMOs หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

2.2 การจัดท้าหลักฐานประกอบประเด็นความเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่จะต้องจัดท าหลักฐานที่ใช้พิสูจน์ประเด็นความเสี่ยงในแต่ละกรณี โดยบรรยาย

รายละเอียดข้อชี แจงในแต่ละประเด็นความเสี่ยง พร้อมทั งใส่ภาพหลักฐานประกอบให้ครบตามที่ได้ตรวจสอบ และ
แนบไฟล์เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ PPS ภายใน 2 วันหลังจากตรวจสอบเรือแล้วเสร็จ ตัวอย่างการจัดท าเอกสาร
ตามภาคผนวก 4 เพ่ือลดปริมาณเอกสารที่จะต้องแนบเข้าระบบ กรณีที่ไฟล์แนบในระบบไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่จะต้อง
ส่งไฟล์หลักฐานที่ตรวจสอบมายัง AREP Center อีเมล์ thaipsm.investigation@gmail.com โดยระบุชื่อไฟล์ตามชื่อ
ของหลักฐานที่ตรวจสอบ ภายใน 2 วันหลังจากตรวจสอบเรือแล้วเสร็จ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ AREP Center  
ได้ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างชัดเจนซ  าอีกครั งก่อนที่จะส่งรายงานผลการตรวจสอบเรือให้กับรัฐเจ้าของธง 

 

## ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลช่อง 53 เช่น 
 - หากตรวจพบว่าในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เรือขนถ่าย A มีการชะลอความเร็ว 4 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 
9.00 – 13.00 น. ในเขตพื นที่ EEZ ของประเทศคีรีบาส เนื่องจากเรือเข้าเทียบกับเรือจับ B เพ่ือขนถ่ายเสบียง ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Navigation Logbook และ Engine Logbook แล้วพบว่ามีการบันทึกกิจกรรมดังกล่าวจริง 
แล้วกัปตันสามารถแสดงหลักฐานการขนถ่ายเสบียงได้ พร้อมทั งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุณหภูมิระวางใน Hatch 
Temperature Logbook แล้วปรากฏว่าอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ เจ้าหน้าที่ควรจะระบุในช่อง 53 ของ PIR ว่า 
“ The carrier displayed slow speed 4 hours during 9.00 – 13.00 on 4 Aug 19 in EEZ of Kiribati 
because met with the FV. B for transferring the supplies. This is proved by checking Navigation 
Logbook and Engine Logbook. The delivery receipt also was showed to prove this activity. The 
hatch temperature was stable which can confirm of no transshipment during this period. 
 - หากกัปตันไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่อาจจะระบุว่า “The vessel master/crew does not 
have the good cooperation of being inspected.” หรือหากกัปตันให้ความร่วมมือดีมาก เจ้าหน้าที่อาจจะระบุว่า 
“The vessel master/crew have a very good cooperation. We are really appreciated for this inspection.” 
 - หากเรือเข้ามาในเขตราชอาณาจักรก่อนยื่น AREP เจ้าหน้าที่อาจระบุว่า “The vessel entry Thai 
territorial before submitting AREP.”  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 Check list การตรวจเรือ  

ขั นตอนที่ 1 การเตรียมตัวและอุปกรณ์ก่อนการขึ นตรวจเรือประมงต่างประเทศ (Pre-Inspection) 

ชื่อเรือ                                        ท่าเทียบเรือ                        วันที่                 เวลา             .       

- เอกสาร-อุปกรณ์ในการตรวจเรือ 

 Notification  บัตรประจ าตัวของผู้ตรวจสอบ 

 AREP Analysis  เสื อฟอร์มในการตรวจสอบ 

 ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ แนบประกอบค าร้อง  หมวก 

 - ส าเนาใบจดทะเบียนเรือขนถ่าย  เสื อสะท้อนแสง 

 - ส าเนาใบอนุญาตท าการประมง (ขนถ่ายสัตว์น  า)  กล้องถ่ายรูป 

 - Transshipment Declaration  ไฟฉาย 

 - Port Clearance   

 - ใบอนุญาตเดินเรือของกัปตันเรือ   

 - Passport กัปตันเรือ   

 - Stowage Plan   

หัวหน้าชุดตรวจเรือ                                                                                                         . 

ทีมตรวจเรือ   1.                                                   2.                                                       . 

                  3.                                                   4.                                                       . 

                  5.                                                   6.                                                       . 

การประชุมสรุปประเด็นในการตรวจสอบก่อนขึ นตรวจเรือ                                                                                                                                                                            

.                                                                                                                                                                            .                                                                                                                                                                            

.                                                                                                                                                                            .                                                                                                                                                                            

.                                                                                                                                                                            .                                                                                                                                                                             

ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                            

.                                                                                                                                                                            .                                                                                                                                                                            

.                                                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                                                             …… 
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ขั นตอนที่ 2 การขึ นตรวจเรือประมงต่างประเทศ (Inspection on board) 

ชื่อเรือ                                        ท่าเทียบเรือ                        วันที่                 เวลา             .       

- สภาพภายนอกเรือ ชื่อเรือและสัญลักษณ์ 

 ผลการตรวจ 

ชื่อเรือขนถ่ายมองเห็นได้ชัดเจนและถูกต้อง  

ธงสัญชาติเรือมองเห็นได้ชัดเจนและถูกต้อง  

เลข IMO มองเห็นได้ชัดเจนและถูกต้อง  

รหัสวิทยุ (Call sign) มองเห็นได้ชัดเจนและถูกต้อง  

ระวางเรือมีการซีลที่มิดชิด ไม่มีรอยแยกหรือแตกของซีล  

  

  

- ความถูกต้องของเอกสาร 

 ผลการตรวจ 

ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายตัวจริง  

ใบอนุญาตท าการประมง (ขนถ่ายสัตว์น  า) ตัวจริง  

Transshipment Declarationตัวจริง  

Port Clearanceตัวจริง  

ใบอนุญาตเดินเรือของกัปตันเรือตัวจริง  

Stowage Planตัวจริง  

Passport กัปตันเรือตัวจริง  
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ขั นตอนที่ 2 การขึ นตรวจเรือประมงต่างประเทศ (Inspection on board) (ต่อ) 

ชื่อเรือ                                        ท่าเทียบเรือ                        วันที่                 เวลา             .       

- ประเด็นข้อสงสัยเพิ่มเติม 

Risk ข้อที่ ............ 
........................................................................................................................................................................................................................................  

                      

Answer..............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Risk ข้อที่ ............ 
........................................................................................................................................................................................................................................  

                      

Answer..............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Risk ข้อที่ ............ 
........................................................................................................................................................................................................................................  

                      

Answer..............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... 
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ขั นตอนที่ 3 สรุปผลการขึ นตรวจเรือประมงต่างประเทศ (Post-Inspection) 

ชื่อเรือ                                        ท่าเทียบเรือ                        วันที่                 เวลา             .       

 

- ข้อดี หรือสิ่งที่ประทับใจในการตรวจเรือ 

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

- อุปสรรคในการตรวจเรือ 

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

- การให้ความร่วมมือของกัปตันและลูกเรือ 

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

- ข้อสรุปและข้อคิดเห็นของทีมตรวจเรือ 

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
 

…………………………………………… 
                                               (ผู้ตรวจ) 
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ภาคนวก 2 ตารางเวลาสากลเชิงพิกัด 

เขตเวลาสากล เมือง/ประเทศ/เขตที่ใช้ 

UTC−12 (เขตเวลาส าหรับการเดินเรือ อยู่ระหว่างลองจิจูดที 180 องศาตะวันตก และ 172 องศา 30 ลิปดาตะวันตก) 

UTC−11 
1) มิดเวย์อะทอลล์ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)  2) อเมริกันซามัว (ประเทศสหรัฐอเมริกา)  3) นีอูเอ (ประเทศ
นิวซีแลนด์) 

UTC−10 
1) หมู่เกาะคุก (ประเทศนิวซีแลนด์) 2) เฟรนช์โปลินีเซีย - เขตหมู่เกาะโซไซเอตี (รวมตาฮีตี) , เขตหมู่เกาะทัวโมตู, 
เขตหมู่เกาะทูบูไอ 3) จอห์นสตันอะทอลล์ 4) หมู่เกาะอะลูเชียน (ฝังตะวันตกของอะแลสกา สหรัฐอเมริกา) 
5) รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

UTC−9.30 1) เฟรนช์โปลินีเซีย - หมู่เกาะมาควีซัส 
UTC−9 1) เฟรนช์โปลินีเซีย - หมู่เกาะแกมเบียร์ 2) รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา (เกือบทั งรัฐ) 

UTC−8 
1) เวลามาตรฐานแปซิฟิก - Pacific Standard Time (PST) 2) เวลาออมแสงรัฐอะแลสกา - Alaska 
Daylight Time 3) เวลามาตรฐานเกาะกลีแปร์ตอน 

UTC−7 
1) เขตเวลามาตรฐานบนภูเขาในทวีปอเมริกาเหนือ 2) เวลาออมแสงแปซิฟิก - Pacific Daylight Time Zone    
3) ประเทศเม็กซิโก (เฉพาะบายา แคลิฟอร์เนีย ซัว, ชิวาวา, นายาริท, ซินาลัว, โซโนรา) 

UTC−6 

1) ประเทศเบลิซ 2) ประเทศคอสตาริกา 3) ประเทศเอลซัลวาดอร์ 4) ประเทศนิการากัว 5) ประเทศกัวเตมาลา 
6) ประเทศฮอนดูรัส 7) ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา (เวลามาตรฐานตอนกลาง - Central Standard Time) , 
และ เขตเวลาออมแสงบนภูเขาในทวีปอเมริกาเหนือ) 8) ประเทศชิลี (เฉพาะเกาะอีสเตอร์) 9) ประเทศ
เอกวาดอร์ (เฉพาะเขตหมู่เกาะกาลาปาโกส) 10) ประเทศเม็กซิโก (บางส่วน) 

UTC−5 

1) หมู่เกาะเคย์แมน 2) ประเทศโคลัมเบีย 3) ประเทศคิวบา 4) ประเทศเฮติ 5) ประเทศจาไมกา 6) ประเทศ
ปานามา 7) ประเทศเปรู 8) หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส 9) ประเทศแคนาดาและประเทศสหรัฐอเมริกา 
(เวลามาตรฐานตะวันออก - Eastern Standard Time และ เวลาออมแสงตอนกลาง - Central Daylight 
Time) 10) ประเทศเม็กซิโก (บางส่วน) 11) ประเทศเอกวาดอร์ (ที่เหลือ) 12) ประเทศบราซิล (เฉพาะรัฐอากรี
และรัฐอามาโซนัส) 

UTC−4 

1) ประเทศและดินแดนในบริเวณทะเลแคริบเบียน (เฉพาะแองกวิลลา, ประเทศแอนติกาและบาร์บูด, อารูบา, 
ประเทศบาร์เบโดส, กือราเซา, ประเทศดอมินีกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, ประเทศเกรเนดา, กัวเดอลุป, มาร์ตีนิก,
มอนต์เซอร์รัต, เปอร์โตริโก, ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส , ประเทศเซนต์ลูเชีย, ประเทศเซนต์วินเซนต์
และเกรนาดีนส์, ประเทศตรินิแดดและโตเบโก , เบอร์มิวดา, หมู่เกาะฟอล์กแลนด์) 2) ประเทศโบลิเวีย       
3) ประเทศกายอานา 4) ประเทศเวเนซุเอลา 5) ประเทศปารากวัย 6) ประเทศปราซิล (เฉพาะมาตูโกรสซู, มาตูโก
รสซูดีซูล, ปาราทางตอนใต้ , รอนโดเนีย และโรไรมา) 7) ประเทศแคนาดา - เวลามาตรฐานแอตแลนติก -  
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เขตเวลาสากล เมือง/ประเทศ/เขตที่ใช้ 

 
Atlantic Standard Time (AST) (เฉพาะรัฐลาบราดอร์ ยกเว้นทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ , นิว บรุนส์วิค, 
โนว่าสโคเชีย, ควิเบ็ค (ด้านฝังตะวันออกของแม่น  านาทาช ควานน์ และหลังเส้นลองจิจูด 63 องศาตะวันตก 
ไปทางตะวันออก), 8) เกาะปรินซ์ เอ็ดเวิร์ด 9) ประเทศชิลี (ยกเว้นเกาะอีสเตอร์) 

UTC−3.30  
1) ประเทศแคนาดา - เวลามาตรฐานนิวฟันด์แลนด์ - Newfoundland Standard Time (เฉพาะทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐลาบราดอร์ และ นิวฟันด์แลนด์) 

UTC−3 

1) ประเทศอาร์เจนตินา 2) ประเทศซูรินาม 3) ประเทศอุรุกวัย 4) ประเทศบราซิล (เป็นเวลาทีใช้ เป็นทางการ 
และใช้ในเมืองอะลาโกส, อะมาพา, บาเฮีย, ซีอารา, ดิสทรีโต เฟเดอร์รัล, เอสปรีโต ซานโต, โกไลอาส์, มารานฮาโอ, 
มีนาส์ เกรายส์, ฝังตะวันออกของเมืองปารา, ปาราอิ บา, ปารานา, เปอร์นามบูโก, ปิอาอูยี, ริโอ เดอ จาเนโร, 
ริโอ กรานเด โด นอร์ท, ริโอ กรานเด โด ซุล, ซานต้า คาทารินา, เซาว์ เปาโล, เซอร์จิเป, โทแคนตินส์)       
5) กรีนแลนด์ (ชายฝังตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้) 6) เฟรนช์เกียนา 7) แซงปีแยร์และมีเกอลง  

UTC−2.30 1) เวลาออมแสงมาตรฐานนิวฟันด์แลนด์ 

UTC−2 
1) ประเทศบราซิล (เกาะกลางมหาสมุทรแอตแลนติกในเขตประเทศบราซิล) 2) เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่
เกาะเซาท์แซนด์วิช 

UTC−1 
1) ประเทศกาบูเวร์ดี 2) กรีนแลนด์ (ฝังตะวันออก - เมือง Ittoqqortoormiit และเมืองรอบ ๆ) 3) ประเทศ
โปรตุเกส (เฉพาะหมู่เกาะอะโซร์ส) 

UTC±0 

1) ประเทศบูร์กินาฟาโซ 2) เกาะบูแว 3) ประเทศโกตดิวัวร์ 4) ประเทศแกมเบีย 5) ประเทศกานา 6) กรีนแลนด์ 
(เฉพาะฝังตะวันออกเฉียงเหนือ - เมือง Danmarkshavn และเมืองรอบ ๆ) 7) ประเทศกีนี  8) ประเทศกินี-
บิสเซา 9) ประเทศไอซ์แลนด์ 10) ประเทศมาลี 11) ประเทศไลบีเรีย 12) ประเทศมอริเตเนีย 13) ประเทศ
โมร็อกโก 14) เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา 15) ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี 16) ประเทศ
เซเนกัล 17) ประเทศเซียร์ราลีโอน 18) ประเทศโตโกเวสเทิร์นสะฮารา 19) หมู่เกาะแฟโร 20) เกิร์นซีย์ 21) 
ประเทศไอร์แลนด์ 22) เกาะแมน 23) ประเทศโปรตุเกส (ยกเว้นหมู่เกาะอะโซร์ส) 24) ประเทศสเปน (เฉพาะ
หมู่เกาะคะแนรี ซึ่งใช้มาตรฐานเวลาออมแสงในกลุ่มสหภาพยุโรป) 25) สหราชอาณาจักร 

UTC+1 

1) เขตเวลาชาติยุโรปกลาง (Central European Time - CET) 2) เวลาชาติแอฟริกาตะวันตก 3) เวลาออม
แสงชาติยุโรปตะวันตก - (Western European Summern Time - WEST) - (ใช้ในหมู่เกาะคะแนรี, หมู่เกาะแฟโร, 
ประเทศกรีนแลนด์ฝังตะวันออกเฉียงเหนือ, ประเทศไอร์แลนด์, เมืองขึนคราวน์, หมู่เกาะมาเดรา, โปรตุเกส
ฝังแผ่นดินใหญ่ยุโรป, และสหราชอาณาจักร 

UTC+2 
1) เขตเวลาชาติยุ โรปตะวันออก (Eastern European Time - EET) 2) ประเทศอิยิปต์  3) เวลาชาติ
แอฟริกากลาง 4) ประเทศอิสราเอล 5) ประเทศแอฟริกาใต้ 6) เวลาออมแสงชาติยุโรปกลาง - (Central 
European Summer Time - CEST) 7) เวลาออมแสงชาติแอฟริกาตะวันตก 
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เขตเวลาสากล เมือง/ประเทศ/เขตที่ใช้ 

UTC+3 

1) ประเทศเบลารุส 2) ประเทศโซมาเลีย 3) ประเทศเซาท์ซูดาน 4) ประเทศซูดาน 5) ประเทศมาดากัสการ์ 
6) ประเทศเคนยา 7) ประเทศเอธิโอเปีย 8) ประเทศเอริเทรีย 9) ประเทศจิบูตี 10) ประเทศคอโมโรส  
11) ประเทศยูกันดา 12) ประเทศแทนซาเนีย 13) ประเทศคูเวต 14) ประเทศกาตาร์ 15) ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
16) ประเทศเยเมน 17) ประเทศอิรัก 18) ประเทศบาห์เรน 19) ประเทศรัสเซีย (เฉพาะมณฑลคาลินินกราด) 

UTC+3.30 1) ประเทศอิหร่าน 

UTC+4 
1) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2) ประเทศอาร์มีเนีย 3) ประเทศอาเซอร์ไบจาน 4) ประเทศจอร์เจีย  
5) ประเทศโอมาน 6) ประเทศมอริเชียส 7) ประเทศเซเชลส์ 

UTC+4.30 1) ประเทศอัฟกานิสถาน 

UTC+5 
1) ประเทศอุซเบกิสถาน 2) ประเทศปากีสถาน 3) ประเทศทาจิกิสถาน 4) ประเทศมัลดีฟส์ 5) ประเทศเติร์ก
เมนิสถาน 6) ประเทศออสเตรเลีย (เฉพาะหมู่เกาะ Heard and McDonald) 7) ประเทศคาซัคสถาน 
(เฉพาะส่วนตะวันตก) 

UTC+5.30 1) ประเทศอินเดีย 2) ประเทศศรีลังกา 
UTC+5.45 1) ประเทศเนปาล 

UTC+6 
1) ประเทศบังกลาเทศ 2) ประเทศคีร์กีซสถาน 3) ประเทศภูฏาน 4) ประเทศคาซัคสถาน (เฉพาะส่วน
ตะวันออก 

UTC+6.30 1) ประเทศพม่า 

UTC+7 
1) ประเทศลาว 2) ประเทศไทย 3) ประเทศกัมพูชา 4) ประเทศเวียดนาม 5) ประเทศอินโดนีเซีย (เฉพาะฝั่ง
ตะวันตก) 6) ประเทศรัสเซีย (เมืองคราสโนยาสก์, ช่วงฤดูร้อนในเมืองออมสก์) 7) ฝังตะวันตกสุดของประเทศ
มองโกเลีย 

UTC+8 

1) ประเทศจีน (รวมจีนแผ่นดินใหญ่ มาเก๊า และฮ่องกง) 2) ไต้หวัน 3) ประเทศออสเตรเลีย (ฝังตะวันตก)  
4) ประเทศบรูไน 5) ประเทศมาเลเซีย 6) ประเทศอินโดนีเซีย (เฉพาะตอนกลาง) 7) ประเทศสิงคโปร์  
8) ประเทศฟิลิปปินส์ 9) ประเทศรัสเซีย (เฉพาะเมืองบราสก์, เบอร์ยาเทีย, อีร์คุสก์) 10) ประเทศมองโกเลีย 
(เกือบทั งประเทศ) 

UTC+9 
1) ประเทศญีปุ่่น 2) ประเทศเกาหลีเหนือ 3) ประเทศติมอร์-เลสเต 4) เกาหลีใต้ 5) ประเทศปาเลา  
6) ประเทศอินโดนีเซีย (เฉพาะฝังตะวันออก) 7) ประเทศรัสเซีย (เฉพาะเมืองอมูร์ โอบลาสท์, ชิตา โอบลาสท์, 
ชิคา ริพับบลิคฝังตะวันตกรวมเมืองยาคุสก์) 

UTC+9.30 1) ประเทศออสเตรเลีย (ตอนกลาง) 
UTC+10 1) ประเทศออสเตรเลีย (ทางตะวันออก) 2) ประเทศปาปัวนิวกินี 3) ประเทศไมโครนีเซีย 
UTC+11 1) ประเทศวานูอาตู 2) หมู่เกาะโซโลมอน 3) ประเทศไมโครนีเซีย 
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เขตเวลาสากล เมือง/ประเทศ/เขตที่ใช้ 

UTC+12 
1) ประเทศนิวซีแลนด์ 2) ประเทศคิริบาส 3) ประเทศตูวาลู 4) ประเทศฟิจิ 5) ประเทศนาอูรู  
6) หมู่เกาะมาร์แชลล์ 

UTC+13 1) รัฐเอกราชซามัว 2) ประเทศตองงา 3) ประเทศคิริบาส 

UTC+14 1) โตเกเลา 2) ประเทศคิริบาส 
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ภาคผนวกที่ 3 ตารางเปรียบเทียบความเร็วลม  
Beaufort Wind Scale Developed in 1805 by Sir Francis Beaufort, U.K. Royal Navy 

Force 
Wind 

(Knots) 
ลักษณะของลม 

การสังเกต 
ในน ้า บนบก 

0 
น้อยกว่า 

1 
ลมสงบ  
Calm 

Sea surface smooth and mirror-like 

 

ลมเงียบ ควันลอยขึ นตรงๆ 
Calm, smoke rises vertically 

1 1-3 
ลมเบา 

Light Air 

Scaly ripples, no foam crests 

 

ควันลอยตามลมแต่ศรลมไม่หันไปตาม
ทิศลม  
Smoke drift indicates wind direction, 
still wind vanes 

2 4-6 
ลมเฉื่อยเบา 

Light Breeze 

Small wavelets, crests glassy, no breaking 

 

รู้สึกลมพัดที่ผิวหน้า ใบไม้กระดิก ศรลม
หันไปตามลม 
Wind felt on face, leaves rustle, 
vanes begin to move 
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Force 
Wind 

(Knots) 
ลักษณะของลม 

การสังเกต 
ในน ้า บนบก 

3 7-10 
ลมเฉื่อย 

Gentle Breeze 

Large wavelets, crests begin to break, 
scattered 

 

ใบไม้และกิ่งไม้เล็ก ๆ ขยับเขยื อน ธงปลิว 
Leaves and small twigs constantly 
moving, light flags extended 

4 11-16 
ลมเฉื่อยปานกลาง 

Moderate 
Breeze 

Small waves 1-4 ft. becoming longer, 
numerous whitecaps 

 

มีฝุ่นพัดตลบ กระดาษปลิว กิ่งไม้เล็ก
เคลื่อนไหว 
Dust, leaves, and loose paper 
lifted, small tree branches move 

5 17-21 
ลมเฉื่อย 

ค่อนข้างแรง 
Fresh Breeze 

Moderate waves 4-8 ft taking longer 
form, many whitecaps, some spray  

 

ต้นไม้เล็ก ๆ เริ่มแกว่งไปมา  
Small trees in leaf begin to sway 
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Force 
Wind 

(Knots) 
ลักษณะของลม 

การสังเกต 
ในน ้า บนบก 

6 22-27 
ลมแรง 

Strong Breeze 

Larger waves 8-13 ft, whitecaps 
common, more spray 

 

กิ่งไม่ใหญ่ขยับเขยื อน ได้ยินเสียงตาม
สายโทรเลข 
Larger tree branches moving, 
whistling in wires 

7 28-33 
ลมค่อนข้างจัด 
Near Gale 

Sea heaps up, waves 13-19 ft, white 
foam streaks off breakers 

 

กิ่งไม้ใหญ่ทั งต้นขยับเขยื อน เดินทวนลม
ไม่สะดวก 
Whole trees moving, resistance 
felt walking against wind 

8 34-40 
ลมจัด 
Gale 

Moderately high (18-25 ft) waves of 
greater length, edges of crests begin 
to break into spindrift, foam blown in 
streaks 

 

กิ่งไม้หัก มีสิ่งกีดขวางเพ่ิมขึ น 
Twigs breaking off trees, generally 
impedes progress 
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Force 
Wind 

(Knots) 
ลักษณะของลม 

การสังเกต 
ในน ้า บนบก 

9 41-47 
ลมจัดมาก 

Strong Gale 

High waves (23-32 ft), sea begins to 
roll, dense streaks of foam, spray may 
reduce visibility 

 

สิ่งก่อสร้างที่ไม่ม่ันคงหักพัง 
Slight structural damage occurs, 
slate blows off roofs 

10 48-55 
พายุ 

Storm 

Very high waves (29-41 ft) with 
overhanging crests, sea white with 
densely blown foam, heavy rolling, 
lowered visibility 

 

ต้น ไม้ ถอนรากถอน โคน เกิดความ
เสียหายมาก 
Seldom experienced on land, trees 
broken or uprooted, "considerable 
structural damage" 

11 56-63 
พายุใหญ่ 

Violent Storm 

Exceptionally high (37-52 ft) waves, 
foam patches cover sea, visibility 
more reduced 
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Force 
Wind 

(Knots) 
ลักษณะของลม 

การสังเกต 
ในน ้า บนบก 

12 64+ 
พายุไตฝุ้่นหรือ
พายุเฮอรเิคน 
Hurricane 

Air filled with foam, waves over 45 ft, 
sea completely white with driving 
spray, visibility greatly reduced 
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ภาคผนวกที่ 4 ตัวอย่างการจัดท้าหลักฐานประเด็นความเสี่ยงเข้าระบบ 
หลักฐานการตรวจสอบเรือ ANDALUCIA CARRIER 

 



- 34 - 

 

ข้อสงสัยจาก AREP analysis ที่ต้องตรวจสอบและผลการตรวจสอบ 

 

ข้อสงสัย A ในช่วงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ถึง 4 เมษายน 2562 เรือจอดอยู่บริเวณทางตะวันออกชายฝั่ง
ของประเทศมาเลเซีย และมีสัญญาน AIS ขาดหายบ่อย อาจจะมีการขนถ่ายกลางทะเล 

จากการสอบถามลูกเรือ (Ship Officer) ชื่อ Sung เนื่องจากกัปตันไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
พบว่า สาเหตุที่เรือจอดอยู่บริเวณดังกล่าวเพราะได้รับอีเมล์ค าสั่งจากบริษัทให้จอดเรือเพื่อรอค าสั่งจากบริษัท
ว่าจะให้ไปรับสัตว์น  าที่พอร์ทใดตั งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 จนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ทางเรือได้รับอีเมล์จาก
บริษัทให้เดินเรือไปรับสัตว์น  าที่มัลดีฟส์และมีการเดินเรืออีกครั งในวันที่ 9 เมษายน 2562 จากข้อมูลในเอกสารปูมเรือ 
(logbook) และอีเมล์ที่ทางบริษัทได้ส่งให้กับทางเรือ และในช่วง  6 มีนาคม 2562 ถึง 4 เมษายน 2562 
ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกับ Hatch Temperature แล้วไม่พบการเดินเครื่องเพ่ือท าความเย็นในช่วงเวลาดังกล่าว 

สมุดปูมเรือ (logbook) มีการบันทึกเป็นภาษาจีนทั งหมด เจ้าหน้าที่ตราวจสอบได้จากลักษณะการบันทึก
และวันที่เท่านั น หากไม่มีการเดินเรือการบันทึกในสมุดปูมเรือ (logbook) หน้าด้านซ้ายมือจะไม่การบันทึกข้อมูลใด ๆ 
ทั งนี  เจ้าหน้าที่ได้แนะน ากัปตันและลูกเรือว่าควรบันทึกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่
ในการตรวจสอบ ทางกัปตันและลูกเรือรับทราบ 

เจ้าหน้าที่ได้สอบถามไปว่าเรือและบริษัทได้ท าการติดต่อกันทางใด กัปตันและลู กเรือได้แสดงอีเมล์

การตอบโต้กับบริษัทเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าได้ติดต่อกับบริษัทอยู่จริง ซึ่งอีเมล์ที่ใช้ติดต่อกันระหว่างกัปตันและ

ทางบริษัทนั นเป็นภาษาจีน ทางลูกเรือได้แปลเป็นภาษาอังกฤษและเจ้าหน้าที่ใช้แอปพลิเคชั่นแปลเป็นภาษาไทย

เพ่ือยืนยันข้อมูลอีกครั ง 
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จากการวิเคราะห์ข้อสงสัยดังกล่าว พบว่าข้อความที่แปลได้จากอีเมล์ประกอบกับข้อมูลในสมุดปูมเรือ
มีความสอดคล้องกับข้อมูลวิเคราะห์เส้นทางเดินเรือ คือมีการจอดเรือและเดินเรือบริเวณ และวันดังกล่าวจริง 
และในผลการวิเคราะห์เส้นทางเดินเรือไม่ปรากฏว่ามีเรืออ่ืนมาเทียบระหว่างเรือจอดอยู่ 

ภาพเอกสารแจ้งอีเมล์ที่ใช้ติดต่อกันระหว่างกัปตันและทางบริษัทที่เป็นเป็นภาษาจีน 

                 

ภาพมือถือที่ใช้แปลภาษาจีนของเจ้าหน้าที่ 
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ภาพเอกสารปูมเรือ (logbook) ที่แสดงถึงกิจกรรมของเรือในวันที่ 6 มีนาคม 2019 

                

ภาพเอกสารปูมเรือ (logbook) ที่แสดงถึงกิจกรรมของเรือในวันที่ 9 เมษายน 2019 

           

ภาพเอกสาร Hatch Temperature ที่แสดงถึงกิจกรรมของเรือในวันที่ 15 เมษายน 2019 
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* หมายเหตุ ในช่วงที่ไม่มีการเดินเครื่องทางเรือจะไม่มีการบันทึกข้อมูล Hatch temperature ลงในสมุด

ทางเรือจะบันทึกแค่ช่วงที่เดินเครื่องเท่านั น 

ภาพเครื่องเช็ค Hatch Temperature ที่แสดงถึงอุณหภูมิของระวาง ณ เวลานั นของเรือ 
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ภาคผนวกที่ 5 เขตพื นที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ภาพแสดงการแบ่งเขตพื นที่การท้าประมงโดย FAO (FAO Zone) 
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ภาพแสดงพื นที่ EEZ ของประเทศหมู่เกาะใน WCPFC 
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ภาพแสดงองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค RFMOs 

 
 
 
 
 
 


