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กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 

รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า ค  
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ฉบับที ่: 5 
วันที่บังคับใช้ : 15 กรกฎาคม ๒๕๖2 

 

                                                     

สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 

เรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

กระบวนการก่อนเรือเข้าเทียบท่า ๖๓ 

กระบวนการตรวจเรือ ๗๑ 

กระบวนการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า ๗๖ 

เรือที่ใช้ท้าการประมงที่มีขนาดต่้ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย 
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

กระบวนการก่อนเรือเข้าเทียบท่า ๘๑ 

กระบวนการตรวจเรือ ๘๖ 

กระบวนการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า ๙๑ 

เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน้าสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักร ๙๕ 

            กระบวนการก่อนเรือเข้าเทียบท่า ๙๕ 

            กระบวนการตรวจเรือ ๑๐๒ 

            กระบวนการควบคุมการด้าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์กรณีการขอเข้าเทียบท่า เพ่ือการซ่อมแซม ๑๐๖ 

การตรวจป้องกันการลักลอบน้าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ๑๐๘ 

การตรวจป้องกันการลักลอบในทะเลอาณาเขต ๑๐๘ 

การตรวจป้องกันการลักลอบ ณ ท่าเทียบเรือไทย ๑๑๑ 

การด้าเนินการตามกฎหมายและบทลงโทษการกระท้าผิด ๑๑๔ 

การด้าเนินการตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙๔ ๑๑๔ 

การด้าเนินการตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๖ ๑๑๗ 

บรรณานุกรม ๑๓๐ 

ภาคผนวก



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 

รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า ง  
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                    หน้า 
๑   บทก้าหนดโทษ ......................................................................................................................... ๑๒๒ 

 

 
 
 
 
 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 

รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า จ  

ชื่อเอกสาร : คูม่ือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
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ฉบับที ่: 5 
วันที่บังคับใช้ : 15 กรกฎาคม ๒๕๖2 

 

                                                     

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่                    หน้า 
   

๑      แสดงพื นท่ี EEZ ของกลุ่มประเทศสมาชิก ๘ ประเทศ (สีแดง) และพื นที่ทะเลหลวงที่ห้ามท้า        
        การประมง (สีเขียว)...................................................................................................................... ๒๐ 

๒       แผนผังแสดงกระบวนการด้าเนินการเอกสารก่อนเรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) เข้าเทียบท่า .. ๒๓ 

๓      แผนผังแสดงกระบวนการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) เข้าเทียบท่า ...................... ๓๒ 

๔      แผนผังแสดงกระบวนการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าประมงแบบเทกอง ......................... ๓๙ 

๕      แผนผังแสดงขั นตอนการด้าเนินการก่อนเรือที่ใช้ท้าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท้าการประมงที่มี  
        ขนาดต่้ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐ        
        แห่งสหภาพเมียนมา) เข้าเทียบท่า ................................................................................................ ๔๕ 

๖     แผนผังแสดงกระบวนการตรวจเรือที่ใช้ท้าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท้าการประมงที่มีขนาดต่้ากว่า      
        สิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)   
       เมื่อเข้าเทียบท่า ............................................................................................................................. ๕๓ 

๗     แผนผังแสดงกระบวนการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าประมงจากเรือที่ใช้ท้าการประมง    
       (ยกเว้นเรือที่ใช้ท้าการประมงที่มีขนาดต่้ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา               
       สหพันรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) ................................................................ ๖๐ 

๘     แผนผังแสดงกระบวนการด้าเนินการก่อนเรือขนถ่ายสัตว์น ้า ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา      
สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเทียบท่า ..... ๖๔ 

๙     แผนผังแสดงกระบวนการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น ้า ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐ        
มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเชีย.......................................... ๗๒ 

๑๐    แผนผังแสดงกระบวนการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น ้า เรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่มีสัญชาติ   
         ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเชีย .. ๗๗ 

๑๑    แผนผังแสดงกระบวนการด้าเนินการก่อนน้าเรือประมงท่ีท้าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่้ากว่า      
สิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ       
เมียนมาเข้าเทียบท่า ..................................................................................................................... ๘๒ 

๑๒    แผนผังแสดงกระบวนการตรวจเรือประมงท่ีท้าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่้ากว่าสิบตันกรอส)  
สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา .............. ๘๗ 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 

รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า ฉ  

ชื่อเอกสาร : คูม่ือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: 5 
วันที่บังคับใช้ : 15 กรกฎาคม ๒๕๖2 

 

                                                     

สารบญัภาพ 
 

ภาพที่                                                                                                                หน้า 

๑๓    แผนผังแสดงกระบวนการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น ้า จากเรือประมงพื นบ้าน (ขนาดต่้า   
กว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรฐัมาเลเซีย และสาธารณรฐัแห่งสหภาพ    
เมียนมา ........................................................................................................................................ ๙๒ 

๑๔    แผนผังแสดงกระบวนการด้าเนินการก่อนเรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน้าสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์  
สัตว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักร ..................................................................................................... ๙๗ 

๑๕    แผนผังแสดงกระบวนการตรวจเรือประมงที่มิได้ประสงคจ์ะน้าสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเข้ามา  
ในราชอาณาจักร เข้าเทียบท่า ................................................................................................... ๑๐๓ 

๑๖    แผนผังแสดงกระบวนการตรวจป้องกันการลักลอบน้าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 
กรณีการตรวจป้องกันการลักลอบในทะเลอาณาเขต ................................................................. ๑๐๙ 

๑๗    แผนผังแสดงกระบวนการตรวจป้องกันการลักลอบน้าเรือประมงต่างงประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร กรณีการตรวจป้องกันการลักลอบ ณ ท่าเทียบเรือไทย....................................... ๑๑๒ 

๑๘    แผนผังแสดงกระบวนการด้าเนินการตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙๔ ............. ๑๑๖ 

๑๙    แผนผังแสดงกระบวนการด้าเนินการตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒)        
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๙๖..................................................................................................... ๑๑๙ 

๒๐    แผนผังแสดงบทลงโทษการกระท้าผิดตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ในกระบวนการควบคุม
ตรวจสอบเรือประมงและสินค้าประมง ...................................................................................... ๑๒๑ 
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สารบัญภาคผนวก 
 

ภาคผนวก                   หน้า 

ก อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการ PSM 
กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ก - ๑      กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน 

ท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙…………………………………………………………………......(1)
 ก – 2  กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่า
  เทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561……………..………………………………….………(4) 

ก - 3 กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้น าเข้า 
ส่งออก น าผ่าน เพาะเลี ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น  าบางชนิด พ.ศ. ๒๕๕๙.……...(7) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ก - 4     ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก าหนด 
            ท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะน าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์ 
             สัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๐………………..…………....……(14) 
ก - 5     ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจง้ข้อมูลล่วงหน้าและก าหนด 

ท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๖๐………………….……………………………………….…………………………..……..…..(15) 

ก - 6     ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เรื่อง การแจง้ข้อมูลล่วงหน้าและก าหนด 
ท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร  
(ฉบับ 2) พ.ศ. ๒๕๖1………………….……………………………………….…………….……..…..(29) 

ก - 7      ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูล  
            การน าเรือประมงที่ท าการประมงพื นบ้านโดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับ   

ราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑…..............….….……………...(31) 

ก - 8 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการขึ นไปบนเรือประมงไร้สัญชาติ หรือเรือประมงที่พบว่า 
ก าลังท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ท าการประมงอยู่นอกน่านน  าไทย  

                  พ.ศ. ๒๕๕๙………………………………………………………………….……………………..……....(38)



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 

รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า ซ  

ชื่อเอกสาร : คูม่ือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: 5 
วันที่บังคับใช้ : 15 กรกฎาคม ๒๕๖2 

 

                                                     

สารบัญภาคผนวก (ต่อ) 
 

ภาคผนวก                  หน้า 
ประกาศกรมประมง  
ก - 9      ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบค าขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ใบจดทะเบียน 

ท่าเทียบเรือประมง และค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบจดทะเบียนท่าเทียบ
เรือประมง พ.ศ. ๒561……………………………………………………..……………………….(39) 

ก - 10 ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น  า หรือน  าสัตว์น  าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าขึ นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทยีบเรือประมง  
พ.ศ. ๒๕๖2…………………………………………………………...………………………………...…(46) 

ก - ๑1 ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล  
            เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น  า หรือน าสัตว์น  าหรือ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าขึ นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ ๒)  
            พ.ศ.๒๕๖๐….....................................................................................................……...(53) 
ก - ๑2   ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดวิธีการในการรวบรวมและจัดส่งรายงานการ       

เข้าออกเรือประมงพาณิชย์ ไปที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ของเจ้าของท่า     
เทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา พ.ศ.๒๕๕๘…………...……………..…....(54) 

ก - ๑3 ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต 
และการอนุญาตน าเข้า สัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า พ.ศ. ๒๕๖๐….………….…..….(55) 

ก - ๑4 ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท าการ 
            ประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๖2………….……………..…….…(63) 
ระเบียบกรมประมง  
ก - ๑5 ระเบียบกรมประมง เรื่อง การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น 
            พ.ศ. ๒๕๕๙………………………………………………………………………………….…………...(69) 

ข ตัวอยา่งเอกสารของประเทศต่าง ๆ 
ข - ๑      AUSTRALIA……………………………………………………………………..……………...…..….…..(78) 
ข - ๒      BAHAMAS…………………….…………………………………………………………………….……….(98) 
ข - ๓      BELIZE………………………………………………………………………………………..….....…….(101) 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 

รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า ฐ  

ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: 5 
วันที่บังคับใช้ : 15 กรกฎาคม ๒๕๖2 

 

                                                     

สารบญัภาคผนวก (ต่อ) 
 

ภาคผนวก                            หน้า 

    ข - ๔       CAMBODIA…………….…………………………………………………….……………....……...(103) 
    ข - ๕       CHINA…….…….…………………………………………………………………………………..….….(109) 
    ข - ๖       COOK ISLANDS……………………………….………..……………………………………...……..(118) 

                 ข - ๗       CURACAO………………………………………………………………………………………………..(120) 
                 ข - 8       ECUADOR………………………………………………………………………………………………..(122) 

    ข - 9       FIJI….……..…………………………………………………….…………………………...…..……..(126) 
    ข - 10     FRANCE……….………………………………………………..………………….…….………..….…(128) 
    ข - 11     INDONESIA..…………………………………………….…………………………….……….…....(134) 
    ข - 12     ITALY………………………………………………………………………………………………..……..(142) 
    ข - ๑3    JAPAN…………..………………………………………………………………..……….……..…..…..(144) 
    ข - ๑4    KIRIBATI…………………………………….………………………………………….….…...…….…(147) 
    ข - ๑5    KOREA…………………………………………………..…………………………….….…..……….…(153) 
    ข - 1๖     LIBERIA…………………………………………………………………………………..………………..(165) 
    ข - ๑7    MADAGASCAR…………………………………………………………….……………..……….….(166) 
    ข - ๑8    MALAYSIA……….…………….………………………………………………………….…..……….(167) 
    ข - ๑9    MALDIVES………………….………………………………………………………..…….……….…….(173) 
    ข - 20    MARSHALL ISLANDS.……………………………………………………………….……..……..(176) 
    ข - 21    MAURITIUS.……..…………………………………………………………………………..………..(181) 
    ข - 22    MICRONESIA……..…………………….………………………..…………………..……….…..….(182) 

                 ข – 23    MONGOLIA………………………………………………………………………………………..……..(190) 
    ข - 24    MOZAMBIQUE……………….………………………………………………..….…………….……(191) 
    ข - ๒5    MYANMAR……………….………………………………………………………………..……………(192) 
    ข - ๒6    NAURU………………………………………………………………………….……………….……….(204) 

                 ข - 27     NEW ZEALAND………………………………………………………………….………………..……(208) 
                 ข - 28     NINE…………………………………………………………………………………………………….…..(213) 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 

รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า ฑ  

ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: 5 
วันที่บังคับใช้ : 15 กรกฎาคม ๒๕๖2 

 

                                                     

สารบัญภาคผนวก (ต่อ) 
 

ภาคผนวก                            หน้า 
ข - 29     NORWAY………………………………………………………………………………………...…..(214) 
ข - 30     PALAV………………………………………………………………………………….………….…..(215) 
ข - 31    PANAMA..…………………….……………………………………………………………..…....….(216) 
ข - 32    PHILIPPINES………………….……………………………………………..…………………..…..(220) 
ข - 33    PAPUA NEW GUINEA…..………………………………………………….………………...…(232) 
ข - 34    PORTUGAL………….…………………………………………………………..…………….……..(234) 
ข - 35    SEYCHELLES…………………………….……………….…………………..……..……….……..(236) 
ข - 36     SOLOMON ISLANDS………………………………………………………………..……..…..(241) 

    ข - 37     SPAIN…………………………………………………………………………..………..……..……..(247) 
            ข - 38     SRI LANKA…………….…………………………………………………….…………….....……..(254) 

ข - 39    TAIWAN………………………………………………………………………………………..…...…(256) 
ข - 40    TANZANIA……………………………………………………………………………..……………..(265) 
ข - 41    THAILAND…………………………………………………………………..………………..……...(266) 
ข - 42    TOKELAU………………………………………………………………………………..…..……….(268) 
ข - 43    TUVALU………………………………………………………………………………………..……...(272) 
ข - 44    UNITED STATES OF AMERICA…………………………………………………….....….…(277) 
ข - 45    VANUATU……………………………………………………………………………………..……...(287) 
ข - 46    VIETNAM…………………………………………………………………………………….…….…..(292) 

ค      ตัวอย่าง รายงานผลการตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยระบบ AIS 

  ค - ๑     การตรวจสอบของ Ocean Mind…………………..……….…….…………..……………….(293) 
            ค - ๒     การตรวจสอบของ  FMC…………………………….…………………………………….………(๓๐๓) 

ง แบบฟอร์มเพิ่มเติม 
ง - ๑      รายการตรวจสอบการประเมินตามแบบค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้า 
             เทียบท่า……………………………………………………………………………….…....…...…....(๓๐๖) 
ง - ๒      ใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ……..…………………...…..…(๓๐๙) 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 

รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า ฒ  

ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: 5 
วันที่บังคับใช้ : 15 กรกฎาคม ๒๕๖2 

 

                                                     

สารบัญภาคผนวก (ต่อ) 
 

ภาคผนวก                            หน้า 
ง - ๓      แบบรายงานผลการตรวจเรือ…………………………………………………………………..…(๓๑๔) 
ง - ๔     หนังสือให้หยุดการขนถ่ายสัตว์น ้าเป็นการชั่วคราว………………………….….…………….(๓๒๔) 
ง - ๕     หนังสือยกเลิกค้าสั่งให้หยุดการขนถ่ายสัตว์น ้า………………………………………………(๓๒๘) 
ง - ๖     บันทึกการตรวจสอบเบื องต้น เรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ….….....…(๓๓๐) 
ง - ๗     บันทึกการลงทะเบียนเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า…………………..….…….…(๓๓๑) 
ง – ๘     บันทึกการควบคมุตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้าน้าเข้ารายเรือจับสัตว์น ้า….....(๓๓๒) 
ง - ๙      บันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้าน้าเข้า…………………….………..(๓๓๓) 
ง - ๑๐    แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลเรือประมง…………………………………………….………….….(๓๓๔) 

ง - ๑๑    แบบรับรองตนเองเกี่ยวกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเฉพาะ 
             กรณสี้าหรับการน้าเข้า…………………………………………………………………………………(๓๓๗) 
ง - ๑๒   แบบฟอร์มการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง………………..……………………….…..(๓๔๑) 

 จ ข้อมูลติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ 
จ - ๑     ด่านตรวจสัตว์น ้า กรมประมง…………………………………………….…………..……….….….(๓๔๔) 
จ - ๒      ด่านศุลกากร  กรมศุลกากร……………………………………………...…………..………….…..(๓๔๖) 
จ - ๓      ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาค กรมเจ้าท่า………………………………….…….…………..…….…..(๓๔๘) 
จ - ๔      ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO)………………………..…………….…….….……(๓๕๑) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 

รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า ณ  

ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: 5 
วันที่บังคับใช้ : 15 กรกฎาคม ๒๕๖2 

 

                                                     

สารบัญอักษรย่อ 

AREP              Advance Request for Port Entry 
                     แบบค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าท่า 
ASEAN   Association of Southeast Asian Nations  
  ประชาคมอาเซียน 
CCCIF   Command Center for Combating Illegal Fishing 
  ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) 
CCRF   Code of Conduct for Responsible Fisheries 
  จรรยาบรรณในการท้าการประมงอย่างรับผิดชอบ 
CCAMLR  Commission for the Conservation of Antarctic Marine living Resources 
  คณะกรรมาธิการเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตทางทะเลในเขตแอนตาร์กติก 
FAO   Food and Agriculture Organization of the United Nations 
  องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
FMC  Fisheries Monitoring Center 
  ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการท้าการประมง 
FSW               Fisheries Single Window 
                   ระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง 
ICCAT   International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas 
  คณะกรรมาธิการเพ่ือการอนุรักษ์ปลาทูน่าในมหาสมุทรแอตแลนติก 
IOTC   Indian Ocean Tuna Commission 
  คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย 
IUU-Fishing  Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 
  การท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
IPOA-IUU  International Plan of Action to prevent, deter and eliminate illegal, 
  unreported and unregulated fishing 
  แผนปฏิบัติการระดับสากลเพ่ือการป้องกัน ยับยั งและขจัดการท้าประมงผิดกฎหมาย  

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 

รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า ฑ  

ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: 5 
วันที่บังคับใช้ : 15 กรกฎาคม ๒๕๖2 

 

                                                     

  สารบัญอักษรย่อ 
 

MCS   Monitoring, Control and Surveillance 
  การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท้าประมง 
NPCI   National Plan of Control and Inspection 
  แผนการควบคุม และตรวจตราการประมงระดับชาติ 
NPOA-IUU  National Plan of Action to prevent, deter and eliminate illegal, unreported 
  and unregulated fishing 
  แผนปฏิบัติการระดับชาติในการป้องกัน ยับยั งและขจัดการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ 
  รายงาน และไร้การควบคุม 
NSW               National Single Window 
                     ระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ  
PIR                 Port Inspection Report Form 
                     แบบรายงานผลการตรวจเรือ 
PPS                Processing Statement and PSM Linked System 
                    ระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น ้าและระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า  
                    ภายใต้การเชื่อมโยงค้าขอกลางของกรมประมง 
PSMA   Port State Measures Agreement 
  ความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่า 
RFMO   Regional Fisheries Management Organization 
  องค์กรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค 
RPOA-IUU  Regional Plan of Action against IUU-Fishing 
  แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพ่ือต่อต้านการท้าประมง IUU 
SEAFO   South East Atlantic Fisheries Organisation 
  องค์กรประมงแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันออกเฉียงใต้ 
SIOFA             South Indian Ocean Fisheries Agreement 
                     ความตกลงการท้าการประมงส้าหรับพื นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย 
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สารบัญอักษรย่อ 
 
UNCLOS  United Nations Convention on the Law of the Sea 
  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
UNFSA   United Nations Fish Stock Agreement or The United Nations Agreement for 
  the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on 
  the Law of the Sea of ๑๐ December ๑๙๘๒ relating to the Conservation and 
  Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 
  ข้อตกลงสหประชาชาติว่าด้วยประชากรของสัตว์น ้า หรือ ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตาม 
  บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม  
                     พ.ศ. ๒๕๒๕ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการประชากรของสัตว์น ้า ชนิดพันธุ์ที่ข้ามเขตและ 
  อพยพย้ายถิ่นไกล พ.ศ.๒๕๓๘ 
WCPFC  Western and Central Pacific Fisheries Commission 
  คณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันตก 
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บทน้า 

ความเป็นมา 

ในทศวรรษที่ผ่านมา ทั่วโลกได้ตระหนัก และมีความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและ
สิ่งแวดล้อมของโลก ดังนั น เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
องค์การระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน จึงได้เริ่มมีการเรียกร้องให้ด้าเนินการเรื่องนี อย่างเป็นรูปธรรม 
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) เป็นองค์กรหนึ่ง 
ที่เล็งเห็นความส้าคัญของเรื่องนี  จึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ (International Plan of Action 
: IPOA) ในเรื่องต่าง ๆ ที่เห็นว่ามีความจ้าเป็นเร่งด่วน โดยแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกัน ยับยั งและขจัดการท้า
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IPOA to Prevent, Deter and Eliminate 
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IPOA-IUU) เป็นแผนปฏิบัติการหนึ่งที่องค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้จัดท้าขึ นตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให้ทุกรัฐทุกประเทศน้าไปปรับใช้  
บนพื นฐานความสมัครใจ โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวครอบคลุมมาตรการส้าหรับรัฐเจ้าของธง (Flag State) 
รัฐเจ้าของท่า (Port State) รัฐชายฝั่ง (Coastal State) และรัฐเจ้าของตลาด (Market State) ซ่ึงเก่ียวข้องกับ
การค้าระหว่างประเทศ 

แต่ปัญหาการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing : IUU-Fishing) ก็ยังคงมีอยู่  และมีการค้าขายสินค้าประมงที่ได้จากการท้าการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU-Fishing) อยู่ทั่วโลก สหภาพยุโรป (European 
Commission)  จึงได้น้าเอามาตรการด้านการตลาดมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมสินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมดังกล่าวไม่ให้เข้าสู่ตลาดประชาคมยุโรป (European Community : EC) 
ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าประมงโลก โดยคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้ประกาศบังคับใช้ระเบียบฉบับที่ 
๑๐๐๕/๒๐๐๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าด้วยการจัดตั งระบบของประชาคมยุโรปเพ่ือป้องกัน 
ยับยั งและขจัดการท้าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Council Regulation (EC) 
No ๑๐๐๕/๒๐๐๘  of September ๒๐๐๘  establishing a Community System to prevent, Deter and 
eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) และมีผลบังคับใช้ตั งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ที่ผ่านมา ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสินค้าประมง และผลิตภัณฑ์ประมง ที่ได้มาจากการท้าการ
ประมงทะเล และประสงค์จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรปจะต้องมีเอกสารรับรองว่าไม่ได้มาจากการท้าการประมง 
IUU หรือที่เรียกว่า Catch Certificate  
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เมื่อ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยได้ด้าเนินการให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 : UNCLOS, 
1982) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ป้องกัน ยับยั งและขจัดปัญหาการท้าประมง IUU 
เป็นส้าคัญ 

เมื่อ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สหภาพยุโรป ได้ประเมินการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU-Fishing) ของ
ประเทศไทยว่าไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบการป้องกัน ยับยั งและขจัดการท้าประมง IUU ของสหภาพยุโรป 
และได้ให้เวลาประเทศไทยแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๖ เดือน ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความส้าคัญ และก้าหนดให้
การแก้ไขปัญหาการท้าประมง IUU เป็นปัญหาส้าคัญระดับชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยได้จัดท้า
แผนปฏิบัติการระดับชาติในการต่อต้าน ยับยั ง และป้องกันการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing : NPOA-IUU) ดังกล่าวเสร็จสิ น และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงการประกาศพระราชก้าหนดการ
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมผีลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และนอกจากนี ประเทศ
ไทยยังได้ยื่นภาคยานุวัติสาร เข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSMA) เพ่ือป้องกัน ยับยั ง
และขจัดการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing) ในล้าดับที่  ๒๖ เมื่อวันที่  ๖ พฤษภาคม พ .ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือแสดง
เจตนารมณ์ต่อการป้องกันเรือประมง และสินค้าประมงต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU เข้าสู่
ราชอาณาจักรซึ่งประเทศไทยในฐานะผู้น้าเข้า (วัตถุดิบ) ผู้ผลิต และผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่
ส้าคัญของโลก โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่า จึงถูกจับตามองจากประเทศคู่ค้า รวมถึงองค์กรที่ไม่ ใช่
ของรัฐและไม่แสวงผลก้าไร (Non Government Organizations : NGOs) ถึงประสิทธิภาพในการควบคุม 
ตรวจสอบเรือประมงและสินค้าประมงต่างชาติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าของไทย เพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ว่า
สินค้าประมงของไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และหาก
ประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติหรือด้าเนินการ ก้ากับ ควบคุม ตรวจสอบในฐานะรัฐเจ้าของท่าที่ดีได้ ประเทศคู่ค้า
และองค์กรดังกล่าวอาจจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นรัฐเจ้าของท่าที่ อ้านวยความสะดวกต่อการท้าการประมง 
IUU อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าสินค้าประมงไทยอย่างรุนแรง 

ดังนั น กรมประมง โดยกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิตในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน
การก้ากับ ควบคุม ตรวจสอบการน้าเข้าส่งออกและน้าผ่านสินค้าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ให้เป็นไป
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ตามที่กฎหมายก้าหนด จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งในการเร่งด้าเนินการพัฒนาระบบการควบคุม ตรวจสอบ
เรือประมงต่างประเทศและสินค้าสัตว์น ้าที่มีการน้าเข้าทางท่าเรือของไทยตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือป้องกันการใช้ท่าเรือของไทยในการขนถ่ายสัตว์น ้าที่ได้จากการท้าการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เข้าสู่ตลาดหรืออุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น ้าของไทย หรือน้าสินค้าสัตว์น ้า
ดังกล่าวผ่านไปยังประเทศปลายทางได้ รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบ ให้
เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีและลงนามรับรองไว้ 

หลักการและแนวคิด 

ประเทศไทยตระหนักว่าการท้าการประมง IUU เป็นปัญหาส้าคัญทั งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับชาติ ดังนั นโครงสร้างของ NPOA-IUU ของประเทศไทย จึงถูกจัดท้าขึ นบนพื นฐานของ IPOA-IUU ของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ โดย NPOA-IUU ได้วางแนวทางต่าง ๆ ไว้เป็น ๕ มิติ ได้แก่ (๑) 
ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นรัฐ (๒) ความรับผิดชอบในฐานะรัฐเจ้าของธง (๓) ความรับผิดชอบในฐานะรัฐชายฝั่ง 
(๔) มาตรการของประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่า และ (๕) มาตรการที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าระหว่างประเทศ 
โดยครอบคลุมกิจกรรมการท้าการประมงทะเลทั งภายในน่านน ้าไทยและนอกน่านน ้าไทย ภายในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ
ของรัฐชายฝั่งอ่ืนและในทะเลหลวง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบการท้าการประมงทั ง
ภายในประเทศและตราสารระหว่างประเทศ และ/หรืออนุสัญญาที่มีผลผูกพัน ส้าหรับมาตรการในฐานะรัฐเจ้าของท่า 
กรมประมงได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบการปฏิบัติและการควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับ
หลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้อ้านาจอธิปไตยและกฎหมายภายในประเทศ พระราช
ก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกฎหมายล้าดับรองได้มีผลบังคับใช้แล้ว  ส่งผลให้
การควบคุมและป้องกันการท้าประมงผิดกฎหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น   

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าหนดท่าเทียบเรือส้าหรับเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าเป็นการเฉพาะ
และก้าหนดให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ต้องให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบเรือประมงของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เมื่อเข้าเทียบท่าตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ซึ่งกรมประมงได้ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานใน
การก้ากับควบคุมการน้าเข้าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าจากเรือประมงต่างประเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากลที่ก้าหนด ประกอบด้วยศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า ด่านตรวจสัตว์น ้า และส้านักงาน
ประมงจังหวัด ที่ปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบประจ้าท่าเทียบเรือรวม ๙ หน่วยงาน ครอบคลุมท่าเทียบ
เรือประมงต่างประเทศในพื นที่จังหวัดต่าง ๆ รวมทั งสิ  น ๒๒ แห่ง (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก้าหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับ 2) พ.ศ. ๒๕๖1 ประกอบด้วย  

๑) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร) รับผิดชอบท่าเรือประมง
ต่างประเทศ ในเขตพื นที่ จ. กรุงเทพฯ และ จ. สมุทรปราการ รวม 11 แห่ง ได้แก่  

จังหวัดกรุงเทพฯ ๓ แห่ง ประกอบด้วย  
- ท่าเทียบเรือหมายเลข ๔๑ บริษทั โกดังไทยฟ้า จ้ากัด   
- ท่าเทียบเรือหมายเลข ๓๓ A-B 
- ท่าเทียบเรือองค์การคลังสินค้า (คลังสินค้า ๒ ท่าเรือหมายเลข ๒๗ A) 

จังหวัดสมุทรปราการ 8 แห่ง ประกอบด้วย  
- ท่าเทียบเรือบริษัท ธนาพรชัย จ้ากัด  
- ท่าเทียบเรือบริษัท ทีเจ แลนด์ จ้ากัด  
- ท่าเทียบเรือหมายเลข ๑๑B  
- ท่าเทยีบเรือหมายเลข ๗C   
- ท่าเทียบเรือท่าหมายเลข ๗  
- ทาเทียบเรือ 23A 
- ทาเทียบเรือ 23C 
- ทาเทียบเรือบริษัท ทรัพยสถาพร จ้ากัด (21B) 

๒) ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสมุทรสาคร รับผิดชอบท่าเรือประมงต่างประเทศ ในเขตพื นที่ จ.สมุทรสาคร 
รวม ๒ แห่ง ได้แก ่ 

- ท่าเทียบเรือบริษัท ท่าจีน ยูเนี่ยน พอร์ท จ้ากัด  
- ท่าเทียบเรือท่าเรือชัยนาวี 

๓) ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด รับผิดชอบท่าเรือประมงต่างประเทศ (เฉพาะเรือประมงที่
ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นรัฐเจ้าของธง) ในเขตพื นที่ จ. ตราด ๑ แห่ง ได้แก่ 

- ทาเทียบเรือกัลปงหา 
๔) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า เขต ๓ (สงขลา) รับผิดชอบท่าเรือประมงต่างประเทศในเขต

พื นที่ จ.สงขลา ๓ แห่ง ได้แก ่
- ท่าเทียบเรือน ้าลึกสงขลา 
- ท่าเทียบเรือเซ้าทเ์ธิร์นโลจิสติกส์ (๒๐๐๙) 
- ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ท่าสะอ้าน) 
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๕) ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบท่าเรือประมงต่างประเทศ ในเขตพื นที่ จ. ภูเก็ต  ๓ แห่ง ได้แก่  
- ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต องค์การสะพานปลา 
- ท่าเทียบเรือบริษัท ภูเก็ตศรีไทย จ้ากัด  
- ท่าเทียบเรือท่าเรือน ้าลึกภูเก็ต 

๖) ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง รับผิดชอบท่าเรือประมงต่างประเทศ (เฉพาะเรือประมงที่
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นรัฐเจ้าของธง) ในเขตพื นที่ จ.ระนอง ๑ แห่ง ได้แก่ 

- ท่าเทียบเรือธนสาร 
๗) ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสตูล รับผิดชอบท่าเรือประมงต่างประเทศ (เฉพาะเรือประมงที่มาเลเซีย 

และสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นรัฐเจ้าของธง) ในเขตพื นที่ จ.สตูล ๑ แห่ง ได้แก่ 
- ท่าเทียบเรือประมงสตูล  

๘) ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาส รับผิดชอบท่าเรือประมงต่างประเทศ (เฉพาะเรือประมงที่
มาเลเซียเป็นรัฐเจ้าของธง) ในเขตพื นที่ จ.นราธิวาส ๒ แห่ง ได้แก่  

- ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 
- ท่าเทียบเรือตากใบแปซิฟิค 

๙) ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดปัตตานี รับผิดชอบท่าเรือประมงต่างประเทศ (เฉพาะเรือประมงที่
มาเลเซียเป็นรัฐเจ้าของธง) ในเขตพื นที่ จ.ปัตตานี ๑ แห่ง ได้แก่ 

- ท่าเทียบเรือประมงปัตตาน ี
โดยมาตรการดังกล่าว ได้ก้าหนดให้เรือประมงต่างชาติทุกล้าซึ่งรวมถึงเรือขนถ่ายสัตว์น ้า ต้องขออนุญาต

เข้าเทียบท่า และต้องด้าเนินการแจ้งข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับเรือ การท้าการประมงในเที่ยวเรือนั น ชนิด
และปริมาณสัตว์น ้าที่มีอยู่บนเรือพร้อมทั งข้อมูลหรือเอกสารอ่ืน ๆ กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือประมง
ต่างชาติและเรือขนถ่ายสัตว์น ้าทีข่อเข้าเทียบท่า อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU ให้ตรวจสอบข้อมูล
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องของเรือล้าดังกล่าวก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าเทียบท่า หากมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าเรือล้าดังกล่าว
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท้าการประมง IUU ให้ปฏิเสธการเข้าเทียบท่า และในกรณีที่มีการอนุญาตให้เรือประมง
ต่างประเทศล้าใดเข้าเทียบท่าของประเทศไทยแล้ว ภายหลังการตรวจเรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเรือล้าดังกล่าว 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท้าการประมง IUU ก็สามารถจะปฏิเสธหรือไม่อนุญาตให้เรือล้านั นน้าสัตว์น ้าขึ นท่าหรือ
ด้าเนินกิจกรรมอ่ืนใด ณ ท่าเรือนั นได ้พร้อมทั งด้าเนินการแจ้งข้อมูลให้รัฐเจ้าของธงทราบ และหากสงสัยว่าเรือ
ล้าดังกล่าวมีการท้าการประมงผิดกฎหมายในน่านน ้าของรัฐอ่ืน หรือในน่านน ้าที่ดูแลโดยองค์การบริหารจัดการ
ประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) ต้องแจ้งให้รัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องนั นทราบด้วย และให้ความร่วมมือในการ
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บังคับใช้มาตรการอื่นใดแก่เรือหรือผู้ประกอบการนั น ๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบหรือร้องขอจากรัฐเจ้าของธง 
ซ่ึงมรีายละเอียดของขั นตอนการด้าเนินการ ดังนี  

๑. การแจ้งการเข้าเทียบท่า (Notice of Access) 
 

IPOA–IUU แนะน้าให้รัฐเจ้าของท่า ควรด้าเนินการดังนี  
 จัดให้เรือเข้าเทียบท่าได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือเหตุผลในเรื่องเหตุสุดวิสัย หรือการประสบภัย   
ต่าง ๆ หรือเพ่ือให้การช่วยเหลือแก่บุคคล เรือ หรืออากาศยาน ที่อยู่ในอันตรายหรือประสบภัย 
 ก้าหนดให้เรือประมงหรือเรือที่สนับสนุนการท้าประมงที่ขออนุญาตเข้าท่าเทียบเรือ ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า 
ก่อนการเข้าเทียบท่าในเวลาที่เหมาะสม  พร้อมแนบส้าเนาใบอนุญาตให้ท้าการประมง/อาชญาบัตร 
รายละเอียดของการเดินทางไปท้าการประมง และปริมาณสัตว์น ้าบนเรือ โดยต้องค้านึงถึงข้อก้าหนดเรื่อง
การรักษาความลับ เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าเรืออาจจะมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการท้าประมง IUU 

 

ก้าหนดให้มีการแจ้งการเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างชาติและเรือขนถ่ายสัตว์น ้า ก่อนเข้าเทียบท่า
และให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการสุ่มตรวจสอบตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

๒. การตรวจสอบการท้าการประมง ณ ท่าเทียบเรือ (Inspection of fishing at port) 
 

IPOA–IUU แนะน้าให้รัฐเจ้าของท่า ควรด้าเนินการดังนี  

 ใช้สิทธิในฐานะรัฐเจ้าของท่าเพ่ือตรวจสอบเรือประมงและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งให้แก่รัฐเจ้าของธง 
และ RFMOs ที่เก่ียวข้องทราบ 

 

ก้าหนดระบบการตรวจสอบกิจกรรมประมง ณ ท่าเทียบเรือ โดยจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานในการ
ตรวจสอบเรือประมงต่างชาติที่จะเข้าเทียบท่า ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการท้าประมง IUU ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการเพ่ือป้องกันการท้าประมง IUU ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม
คู่มือที่ก้าหนดในการตรวจสอบเรือประมงต่างชาติ และประชาสัมพันธ์ชี แจงให้ประเทศคู่ค้าทราบถึงมาตรการ
รัฐเจ้าของท่า (Port State Measures) ของประเทศไทย 
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๓ . การด้าเนินการต่อเรือประมงต่างชาติ ณ  ท่าเทียบเรือ ที่พบว่าเป็นเรือท้าประมง IUU 
(Foreign vessels in port found to be IUU vessels) 

 

 

IPOA–IUU แนะน้าให้รัฐเจ้าของท่า ควรด้าเนินการดังนี  
 รายงานเรื่องใด ๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมหรือสนับสนุนการท้าประมง IUU ของเรือที่ต้องสงสัยให้
รัฐเจ้าของธงทราบโดยทันที และกรณีที่เหมาะสมให้รายงานรัฐชายฝั่งและ RFMOs ที่เกี่ยวข้องทราบ 
รัฐเจ้าของท่าอาจด้าเนินการอ่ืนด้วยตามความยินยอม หรือตามค้าร้องขอของรัฐเจ้าของธง 

ด้าเนินการตรวจสอบเรือประมงต่างชาติตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ   โดยจัดให้มี
การบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน (ตัวอย่างเช่น กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร และกรมประมง) เพ่ือก้าหนดแนว
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะข้อมูลรายชื่อ
เรือประมง IUU และก้าหนดบทลงโทษหากพบว่ากระท้าความผิดตามกฎหมายไทย 
 

๔. การปฏิเสธการเข้าเทียบทา่ (Denial of port access) 
 

IPOA–IUU แนะน้าให้รัฐเจ้าของท่า ควรด้าเนินการดังนี  
 เมื่อมีหลักฐานปรากฎเป็นที่แน่ชัดว่าเรือล้าใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมง IUU ในฐานะ         
รัฐเจ้าของท่า จะไม่อนุญาตให้เรือล้าดังกล่าวเข้าเทียบท่าหรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่ท่าเทียบเรือ และจะต้อง
รายงานให้รัฐเจ้าของธงทราบด้วย 

 

ประเทศไทยจ้าเป็นต้องก้าหนดมาตรการปฏิเสธการเข้าเทียบท่า และใช้สิ่งอ้านวยความสะดวกที่  
ท่าเทียบเรือ โดยก้าหนดรายละเอียดวิธีการตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ส้าหรับมาตรการที่
จะต้องด้าเนินการ ได้แก่ การจัดท้าข้อก้าหนดส้าหรับเรือประมงต่างประเทศในการเข้าเทียบท่าเรือไทย 

 

 ๕. ความร่วมมือกบัรฐัเจ้าของท่า / RFMOs) 
 

IPOA–IUU แนะน้าให้รัฐเจ้าของท่า ควรด้าเนินการดังนี  
 รัฐควรให้ความร่วมมือในระดับทวิภาคี ระดับพหุภาคี และภายใน RFMOs ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เหมาะสม 
เพ่ือพัฒนามาตรการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันส้าหรับการควบคุมเรือประมงของรัฐเจ้าของท่า 
 รัฐควรส่งเสริมความร่วมมือ ซึ่งรวมทั งการส่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ให้รัฐต่าง ๆ และระหว่าง RFMOs           
ที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับระบบการควบคุมของรัฐเจ้าของท่า 

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 
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                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: 5 
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ให้ความร่วมมือในการบังคับใช้มาตรการอ่ืนใดแก่เรือหรือผู้ประกอบการนั น ๆ ตามที่ได้รับความ
เห็นชอบหรือร้องขอจากรฐัเจ้าของธง โดยด่านตรวจสัตว์น ้าด้าเนินการตรวจสอบสินค้าประมง หรือเรือประมง
ต่างชาติ เมื่อได้รับแจ้งจากรัฐเจ้าของธง ส้าหรับมาตรการที่จะต้องด้าเนินการ ได้แก่ การให้ความร่วมมือกับ
รัฐเจ้าของชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า รัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) 
เกี่ยวกับการท้าประมง IUU  

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือการพัฒนาระบบการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการของประเทศไทย 
ในฐานะรัฐเจ้าของท่า (PSM) เพ่ือการป้องกัน ยับยั ง และขจัดการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ก้าหนด 

๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าฯ ในการควบคุม ตรวจสอบ
เรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๓. เพ่ือให้ประเทศคู่ค้ามั่นใจได้ว่าประเทศไทย มีการด้าเนินการที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติขั นต่้า
ของความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า เพ่ือป้องกัน ยับยั งและขจัดการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุมขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  

ขอบเขต 

ด้าเนินการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุม ตรวจสอบ เพ่ือการป้องกันเรือประมงและสินค้าประมง
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU-Fishing) 
น้าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเข้าสู่ราชอาณาจักร หรือใช้ท่าเรือของประเทศไทยในการน้าผ่านสินค้าสัตว์น ้า
และผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่เกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU ไปยังประเทศปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
แนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า รวมถึง
การให้ความร่วมมือกับรัฐเจ้าของธง รัฐเจ้าของท่า รัฐชายฝั่ง รัฐที่ เกี่ยวข้อง และองค์กรบริหารจัดการประมง
ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการท้าประมง IUU 
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รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า ๙ จาก ๑๓๐ 

ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 
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หลักการและสาระส้าคัญของความตกลงว่าด้วยมาตรการตรวจสอบของรัฐเจ้าของท่า 
เพื่อป้องกัน ยับยั งและขจัดการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคมุ 1 

ความเป็นมา 

 ๑. ความตกลงระหว่างประเทศ (International Agreement) เป็นสนธิสัญญา (Treaty) ซ่ึงองค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกต่าง ๆ ได้ร่วมกันร่างขึ นโดยตั งใจที่จะจัดท้า
ขึ นเป็นตราสารระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย  (Legally-Binding Instrument) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือส้าคัญในการขจัดการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing: IUU-Fishing) โดยร่างความตกลงฉบับนี ได้ก้าหนดกลไกให้
รัฐเจ้าของท่า  (Port State) สามารถปฏิเสธการเข้าเทียบท่าของเรือประมงที่ท้าการประมง IUU รวมทั ง
เรือขนถ่ายที่น้าสัตว์น ้าดังกล่าวเข้าเทียบท่าด้วย  

๒. FAO ได้จัดการประชุมระดับ Technical Consultation เพ่ือพิจารณายกร่างความตกลงฉบับนี 
ขึ นรวม ๔ ครั ง คือ ครั งที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ ครั งที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๕๒ ครั งที่ ๓ เดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๒ และครั งที่ ๔ ซ่ึงเป็นครั งสุดท้าย เดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้แทนประเทศสมาชิกของ 
FAO ได้ร่วมกนัพิจารณาร่างตราสารระหว่างประเทศฉบับนี  โดยมีความตั งใจที่จะจัดท้าขึ นเป็นตราสารระหว่าง
ประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย หรือ Legally-Binding Instrument on Port State Measures ในรูปแบบของ 
“ความตกลงระหว่างประเทศ หรือ International Agreement”  

กรมประมง ร่วมกับกรมเจ้าท่า ได้เล็งเห็นความส้าคัญในเรื่องการใช้มาตรการควบคุม ณ ท่าเทียบเรือ 
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นรัฐเจ้าของท่าเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุผลความจ้าเป็น หลักการ และแนวคิดหลักท่ีใช้เป็นพื นฐานในการจัดท้าความตกลงฉบับนี  ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการแสวงหาความตกลงร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศ และที่ส้าคัญที่สุดผู้แทนกรมประมง 
โดยการให้ข้อมูลสนับสนุนจากผู้แทนกรมเจ้าท่า ได้จัดท้าถ้อยแถลงในนามประเทศไทยน้าเสนอข้อจ้ากัด 
ความแตกต่างในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของประเทศไทยในฐานะประเทศก้าลังพัฒนา 
รวมทั งความแตกต่างของระบบกฎหมายภายในประเทศของไทย ทั งนี  เพราะการน้ามาตรการควบคุม ณ ท่า
เทียบเรือมาใช้นั น จ้าเป็นที่รัฐต่าง ๆ รวมทั งประเทศไทยจะต้องน้าบทบัญญัติของกฎหมาย และกฎข้อบังคับท่ีมี

                                           
1 นางพวงทอง อ่อนอุระ, "หลักการและสาระสาคัญของความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการตรวจสอบของรัฐเจ้าของท่า เพื่อป้องกัน ยับยั ง

และขจัดการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม" (กรมประมง, ๒๕๕๓) ๑๕ หน้า. 
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อยู่หรือก้าลังจะมีขึ นในอนาคตมาใช้บังคับ เพราะท่าเทียบเรือเป็นบริเวณที่ประเทศไทยมีอ้านาจอธิปไตย ใน
การน้ากฎหมายภายในทุกฉบับมาใช้บังคับ  

หลักการและสาระส้าคัญ  

๑. เนื อหาของความตกลงฯ ครอบคลุมประเด็นหลัก ๆ ดังนี   
๑.๑ สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติและคณะกรรมาธิการประมงขององค์การอาหารและเกษตร

แห่งสหประชาชาติ (Committee on Fisheries : COFI) ได้มีมติให้จัดท้าร่างตราสารระหว่างประเทศขึ นโดยให้มี
ผลผูกพันทางกฎหมาย เพ่ือก้าหนดมาตรฐานขั นต่้าของมาตรการของรัฐเจ้าของท่า (Port State Measures : PSM) 
ทั งนี  โดยน้าหลักการ และเนื อหาสาระของแผนปฏิบัติการสากลในการป้องกัน ยับยั งและขจัดการประมงแบบ IUU 
หรือ IPOA-IUU และ 2005 FAO Model Scheme on Port State Measures to Combat IUU Fishing มาใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการด้าเนินการจัดท้าตราสารฉบับนี   

๑.๒ การน้ามาตรการของรัฐเจ้าของท่าดังกล่าวที่น้ามาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกัน ยับยั ง 
และขจัดการประมงแบบ IUU เป็นเง่ือนไขท่ีต้องปฏิบัติขั้นต่่ำ หรือ Minimum requirements เท่ำนั้น หาก
รัฐอ่ืนประสงค์จะก้าหนดเงื่อนไขให้กว้างกว่านี ก็สามารถกระท้าได้  

๑.๓ รัฐเจ้าของท่า (Port State) จะใช้อ้านาจอธิปไตยของตนผ่านกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องทั งหมด
ในการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือของรัฐตน รวมทั งอาจก้าหนดมาตรการตรวจสอบของรัฐตนให้เข้มงวดขึ น ทั งนี  
ต้องเป็นไปตามหลักการที่กฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องบัญญัติไว้  

๑.๔ มุ่งเน้นถึงความจ้าเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างกัน ทั งในภูมิภาค และ
ระหว่างภูมิภาค เพ่ือที่จะขจัด IUU-Fishing และจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก้าลังพัฒนาให้สามารถ
ยอมรับและน้ามาตรการของรัฐเจ้าของท่าไปปฏิบัติในประเทศของตนบรรลุผล และเพ่ือท้าให้แน่ใจว่าจะมีการ
อนุรักษ ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น ้าทะเลที่มีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาว  

๑.๕ ภาคีความตกลงฯ จะต้องน้าความตกลงนี ไปใช้บังคับกับเรือต่างชาติที่มิได้ชักธงของรัฐตน ซึ่งขอ
น้าเรือเข้าเทียบท่า หรือเรือที่อยู่ในท่าเรือท่าใดท่าหนึ่งแล้ว ยกเว้น ในกรณีดังต่อไปนี   

๑.๕.๑ เรือของรัฐเพื่อนบ้านที่ท้าการประมงแบบยังชีพ โดยผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐเจ้าของ
ธงกับรัฐเจ้าของท่า  

๑.๕.๒ เรือบรรทุกซึ่งไม่ได้บรรทุกสัตว์น ้า หรือบรรทุกแต่สัตว์น ้าดังกล่าวได้เคยถูกน้าขึ นท่าเรืออ่ืน
มาก่อนนี  และไม่มีพยานหลักฐานที่จะมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่า เรือนั นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท้าการประมงที่
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมรวมทั งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย  

๑.๖ ในการน้าความตกลงฯ ไปปฏิบัติ ภาคีไม่จ้าเป็นต้องผูกพันรัฐตนต่อมาตรการ หรือข้อมติต่าง ๆ 
ที่ออกโดยองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค ซ่ึงภาคีดังกล่าวมิได้เป็นสมาชิกแต่อย่างใด  
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๑.๗ ในการบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ (at national level) ภาคี
จะต้องบูรณาการด้านการประมงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการของรัฐเจ้าของท่า ประสานให้เข้ากันกับระบบที่กว้าง
กว่าของการควบคุมของรัฐเจ้าของท่า (Port State Controls) และจะต้องน้า The 2001 FAO International 
Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 
มาใช้เป็นเอกสารหลักที่ใช้อ้างอิงด้วย รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ประสานกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่าง
หนว่ยงานระดับชาติที่เก่ียวข้อง และเม่ือน้าความตกลงนี มาใช้ปฏิบัติ  

๑.๘ ความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศในวันที่ ๓๐ นับจากวันที่รัฐล้าดับที่ 
๒๕ ได้ส่งมอบสัตยาบันสารให้กับเลขาธิการองค์การอาหารและเกษตรฯ  หรือ เอฟ เอ โอ แต่ทั งนี  จะมีผล
ผูกพันกับภาคี (Party) ที่ให้สัตยาบันหรือแสดงการยอมรับในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่ความตกลงฉบับนี 
ก้าหนดไว้เท่านั น รัฐอ่ืนที่ยังมิได้ให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด  

๒. ความตกลงฉบับนี มีขอบข่ายในการใช้บังคับ ณ ท่าเทียบเรือทั งหมดทั่วโลก ภาคีจะต้องกระตุ้นให้
องคภาวะอ่ืนทั งปวงที่จะน้ามาตรการต่าง ๆ มาใช้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของความตกลงนี  องคภาวะเหล่านั น
อาจไม่ได้เข้าเป็นภาคีของความตกลงฉบับนี  แต่ก็อาจแสดงความประสงค์ที่จะผูกพันตนให้ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของความตกลงนี ได้  

๓. ความตกลงจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ในวันที่ ๓๐ หลังจากประเทศล้าดับที่ ๒๕ 
ได้ส่งมอบสัตยาบันสาร ภาคยานุวัติสาร สารแสดงการยอมรับ (มาตรา ๓๐ วรรค ๑)  

(หมำยเหตุ ประเทศไทยได้ยื่นภำคยำนุวัติสำร เข้ำเป็นภำคีควำมตกลงว่ำด้วยมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำ 
(PSM) เพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดกำรท่ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม ของ
องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, 
Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)  ในล่ำดับที่  ๒๖ เม่ือวันที่     
๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๔. ขั นตอนการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือของรัฐเจ้าของท่านั นความตกลงฯ ได้บัญญัติแนวทาง
ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี   

๔.๑ ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมล่วงหน้าโดยเรือก่อนการเข้าเทียบท่า (Information to be provided in 
advance by vessels requesting port entry) ต าม แบ บ  Advance Request for Entry Port : AREP เช่ น 
ท่าเรือที่ตั งใจจะเข้าเทียบท่า รัฐเจ้าของท่า วันและเวลาที่คาดว่าจะเข้าเทียบท่า ท่าเทียบเรือที่เรือเดินทาง
ออกมาและวันที่ออกจากท่า ชื่อเรือ รัฐเจ้าของธง ประเภทของเรือ IMO ship ID (ถ้ามี) หมายเลขทะเบียนที ่
RFMOs ออกให้ (ถ้ามี) ชื่อของผู้บังคับการเรือและสัญชาติ ใบอนุญาตท้าการประมงที่จ้าเป็นต้องใช้ทั งหมด 
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(Relevant fishing authorization) ใบอนุญาตให้มีการขนถ่ายสินค้า (Relevant transshipment authorization) 
ปริมาณสัตว์น ้าที่จับได้ทั งหมด (Total catch onboard) และสัตว์น ้าที่จะขนขึ นจากเรือล้าที่จะเข้าเทียบท่า เป็นต้น  

๔.๒ ขั นตอนการตรวจสอบของรัฐเจ้าของท่า (Port State inspection procedures) ที่ส้าคัญ ได้แก ่ 
๔.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารประจ้าเรือทั งหมดว่าเป็นจริง สมบูรณ์ และถูกต้อง เช่น เอกสารที่

แสดงการเป็นเจ้าของเรือ ในกรณีจ้าเป็นให้หมายรวมถึงการติดต่อประสานกับรัฐเจ้าของธงให้มีการยืนยันความ
ถูกต้องอีกทางหนึ่ง  

๔.๒.๒ ตรวจสอบธงเรือ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนตัวเรือให้เป็นไปตามที่องค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ หรือ IMO ก้าหนด ตลอดจน radio call sign และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารทีย่ื่น  

๔.๒.๓ ตรวจพิสูจน์ว่าใบอนุญาตให้ท้าการประมงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท้าการ
ประมง เป็นฉบับจริง สมบูรณ์และถูกต้อง ตรงกับข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารที่ยื่นมาแล้วตามแบบ AREP เป็นต้น 
(เอกสาร A : ขั นตอนการตรวจสอบของรัฐเจ้าของท่า) 

๔ .๓  รายงานผลการตรวจ (Report of the results of the inspection หรือ Port Inspection 
Report ; PIR) เป็นแบบฟอร์มที่ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกรอกข้อมูลที่ตรวจสอบได้ไว้เป็นหลักฐาน เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับ ชื่อของรัฐเจ้าของท่า เลขท่ีรายงานผลการตรวจสอบ หน่วยงานที่ใช้อ้านาจตรวจสอบ ชื่อของหัวหน้าชุด
ตรวจสอบ ท่าเทียบเรือที่ท้าการตรวจ วัน เวลาที่เริ่มด้าเนินการตรวจ และวัน เวลาที่เสร็จสิ นการตรวจ   รัฐเจ้าของท่า
ที่ปล่อยเรือออกมา ชื่อเรือ รัฐเจ้าของธง ทั งนี  ส่วนใหญ่เป็นไปตามข้อมูลในแบบ AREP ที่กล่าวมาข้างต้น แต่ส่วนที่
แตกต่างคือ จะต้องระบุสิง่ต่าง ๆ ทีผู่้ตรวจสอบตรวจพบ ความเห็นของผู้ควบคุมเรือ มาตรการที่ด้าเนินการ ลงลายมือ
ชื่อของทั งผู้ควบคุมเรือ และผู้ท้าการตรวจสอบในส่วนท้ายของ PIR ฉบับดังกล่าวดว้ย  

๔.๔ ระบบข้อมูลข่าวสารของมาตรการของรัฐเจ้าของท่า  (Information Systems on 
Port State Measures) ในการน้าความตกลงฉบับนี ไปปฏิบัติ แต่ละภาคีจะต้องพยายามจัดให้มีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติต่าง ๆ ของความตกลงฯ และจัดสร้าง 
Websites เพ่ือเผยแพร่รายชื่อของท่าเทียบเรือที่ได้รับการจัดตั งขึ นตามบทบัญญัติของความตกลงฉบับนี  
รวมทั งเผยแพร่ถึงมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐเจ้าของท่าได้ด้าเนินการไปแล้วด้วย เป็นต้น (เอกสาร B : ระบบข้อมูล
ข่าวสารของมาตรการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือ)  

๔.๕ แนวทางการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Guidelines for the training of inspectors) 
รายละเอียดของโปรแกรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อย่างน้อยควรรวมถึงสาขาต่าง ๆ เช่น ๑) ประเด็น
สุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงต่าง ๆ ๒) ขั นตอนการตรวจสอบทั่วไป เช่น การเขียนรายงาน และ
เทคนิคการสัมภาษณ/์สืบสวนสอบสวน ๓) การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เช่น สมุดปูมเรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ประวัติของเรือ (ชื่อ, ความเป็นเจ้าของ และธงเรือ) เพ่ือใช้ในการพิสูจน์ความจริงของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
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ทราบจากผู้ควบคุมเรือ ๔) การพิสูจน์ความเป็นจริงและความถูกต้องของเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการน้าสัตว์น ้า
ขึ นท่า การขนถ่าย การแปรรูป และปริมาณสัตว์น ้าที่เหลือบนเรือ ๕) การด้าเนินการที่จ้าเป็นต้องกระท้า
ภายหลังการตรวจสอบ เป็นต้น (เอกสาร C : แนวทางปฏิบัติในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ) 

  
  เอกสาร A : ขั นตอนการตรวจสอบของรัฐเจ้าของท่า   .  

 

ผู้ตรวจสอบจะต้องด้าเนินการให้กว้างขวางที่สุดเท่าท่ีจะกระท้าได้ เพื่อ:  
ก) ยืนยันได้ว่าเอกสารแสดงคุณลักษณะของเรือที่มีไว้ประจ้าเรือ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ

เจ้าของเรือเป็นความจริง สมบูรณ์และถูกต้อง รวมทั งการติดต่อกับรัฐเจ้าของธง หรือองค์กรที่
รวบรวมทะเบียนเรือระหว่างประเทศ หากจ้าเป็นอย่างเหมาะสม  

ข) ยืนยันได้ว่าธงเรือและเครื่องหมายประจ้าเรือต่าง ๆ (เช่น ชื่อเรือ หมายเลขทะเบียนที่แสดงไว้
ด้านนอกตัวเรือ หมายเลขจ้าแนกประเภทเรือที่ออกให้โดย IMO นามเรียกขานทางวิทยุสากล 
รวมทั งเครื่องหมายอ่ืน ๆ และขนาดของเรือ) สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร 

ค) ยืนยันได้ว่ามีใบอนุญาตให้ท้าการประมง รวมทั งกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการประมงตามความเป็น
จริง สมบูรณ์ ถูกต้อง และตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้ ตามภาคผนวก ก  

ง) ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องทั งหมด รวมทั งบันทึกต่าง ๆ ที่กระท้าบนเรือ บันทึกในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลจากระบบติดตามต้าแหน่งเรือ (VMS) จากรัฐเจ้าของธง หรือองค์กรจัดการ
ประมงในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง (RFMOs) ซึ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องนี อาจรวมถึงบันทึกประจ้าเรือ บันทึก
การจับสัตว์น ้าการขนถ่าย และเอกสารทางการค้า บัญชีลูกเรือ แผนผังและภาพวาดแสดงการจัดเก็บ
สินค้าในเรือรวมทั งสัตว์น ้า ตลอดจนเอกสารที่จ้าเป็นต้องแสดง ตามบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)  

จ) ตรวจสอบเครื่องมือประมงที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่บนเรือทั งหมด รวมทั งเครื่องมือประมงที่เก็บซ่อนไว้
และเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถยืนยันได้ว่าการครอบครองเครื่องมือเหล่านี เป็นไป
ตามเงื่อนไขของการอนุญาต ส้าหรับเครื่องมือประมงนั นจะต้องได้รับการตรวจสอบ เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ขนาดช่องตาอวนและขนาดเชือก อุปกรณ์ติดประกอบ ขนาดและ
โครงสร้างของอวน ลอบ คราด ขนาดและจ้านวนเบ็ด เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ และ
ให้มัน่ใจว่าการท้าเครื่องหมายต่าง ๆ นั น ถูกต้องตามท่ีได้อนุญาตให้กับเรือนั น  

ฉ) พิจารณาว่าสัตว์น ้าที่อยู่บนเรือนั นจับมาอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขการอนุญาตที่ใช้บั งคับอยู่ 
หรือไม ่



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 

รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า ๑๔ จาก ๑๓๐ 

ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: 5 
วันที่บังคับใช้ : 15 กรกฎาคม ๒๕๖2 

 

                                                     

ช) ตรวจสอบสัตว์น ้า รวมทั งโดยการสุ่มตรวจ เพ่ือประเมินปริมาณและองค์ประกอบของสัตว์น ้าที่
จับได้ อนึ่ง ในการด้าเนินการดังกล่าว ผู้ตรวจสอบอาจสั่งให้เปิดตู้สินค้าเก็บสัตว์น ้าที่ได้บรรจุหีบห่อ
ขั นต้น และเคลื่อนย้ายสัตว์น ้าหรือตู้สินค้านั นเพ่ือให้รู้แน่ถึงความสามารถของระวางสัตว์น ้าการ
ตรวจสอบดังกล่าวอาจรวมถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และการประเมินน ้าหนักก่อนแปรรูปของ
สัตว์น ้าด้วย  

ซ) ประเมินว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนพอเชื่อได้ว่า เรือนี ข้องเกี่ยวกับการประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือท้ากิจกรรมเกี่ยวข้องกับการประมงที่สนับสนุนการท้า
การประมงดังกล่าวหรือไม่  

ฌ) เสนอรายงานผลการตรวจสอ ปบให้กับผู้ควบคุมเรือเพื่อทราบ รายงานดังกล่าวยังรวมถึง
มาตรการต่าง ๆ ที่อาจน้ามาใช้ ซึ่งทั งผู้ตรวจสอบและผู้ควบคุมเรือจะต้องลงนามในรายงานนั น 
ทั งนี  รายมือชื่อของผู้ควบคุมเรือในรายงาน จะเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับส้าเนารายงานแล้ว
เท่านั น และควรเปิดโอกาสให้ผู้ควบคุมเรือสามารถเพ่ิมเติมความเห็นหรือข้อโต้แย้งต่อรายงานได้ 
หากผู้ควบคุมเรือมีปัญหาอย่างยิ่งในการท้าความเข้าใจเนื อหาสาระของรายงาน ให้ติดต่อกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าของธงที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ควบคุมเรือจะได้รับ
ส้าเนารายงานฉบับหนึ่งด้วย; และ  

ญ) จดัแปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จ้าเป็นและสามารถ 
     กระท้าได้ 

  เอกสาร B : ระบบข้อมูลข่าวสารของมาตรการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือ  .  
 

ในการน้าความตกลงนี มาใช้บังคับ ภาคีจะต้องด้าเนินการดังนี   
ก) พยายามจัดตั งระบบการติดต่อสื่อสารโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๑๖  
ข) หากมีความเป็นไปได้ ควรจัดตั งเว็บไซต์ขึ นเพ่ือเผยแพร่บัญชีรายชื่อของท่าเทียบเรือที่ก้าหนดขึ น

ตามบทบัญญัติ มาตรา ๗ รวมทั งการปฏิบัติตามบทบัญญัติอ่ืนที่เกีย่วข้อง ภายใต้ความตกลงฉบับนี  
ค) หากมีความเป็นไปได้ ควรจ้าแนกรายงานผลการตรวจสอบแต่ละฉบับโดยใช้เลขหมายอ้างอิง

เฉพาะ โดยเริ่มต้นด้วยรหัสแบบสามตัวอักษรของรัฐเจ้าของท่าและรหัสของหน่วยงานที่เป็นผู้
ออกรายงาน 

ง) หากมีความเป็นไปได้ ให้น้าระบบรหัสสากลด้านล่างมาใช้ในภาคผนวก ก และ ค รวมทั งแปล
ระบบรหัสอ่ืนให้เป็นระบบสากลด้วย  

ประเทศ/ดินแดน:       รหัสประเทศแบบสามตัวอักษร ตามมาตรฐาน ISO-๓๑๖๖ 
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ชนิดพันธุ์:                 รหัสแบบสามตัวอักษรของ ASFIS (รู้จักในชื่อรหัสแบบสามตัวอักษรของ
เอฟ เอโอ)  

ประเภทของเรือ:        รหัส ISSCFV (รู้จักในชื่อ รหัสแบบตัวอักษรของเอฟ เอ โอ)  
ประเภทของเครื่องมือ:  รหัส ISSCFG (รู้จักในชื่อ รหัสแบบตัวอักษรของเอฟ เอ โอ)  

 
  เอกสาร C : แนวทางปฏิบัติในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ   

 

การจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ตรวจสอบของรัฐเจ้าของท่า  ควรมีองค์ประกอบที่ครอบคลุมสาขา 
ดังต่อไปนี เป็นอย่างน้อย  

๑. จริยธรรม  
๒. สุขภาพ ความปลอดภัย และความม่ันคง  
๓. กฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ของรัฐเจ้าของท่า) พื นที่และมาตรการเพื่อการอนุรักษ์และ

การจัดการที่ก้าหนดโดยองค์กรจัดการประมงในระดับภูมิภาค รวมทั งกฎหมายระหว่างประเทศที่
เกีย่วข้อง  

๔. การรวบรวม การประเมิน และการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ  
๕. ขั นตอนในการตรวจสอบทั่วไป เช่น กลวิธีในการเขียนรายงาน และการสัมภาษณ์  
๖ . การวิ เคราะห์ข้อมูลข่ าวสารต่าง ๆ  ได้แก่ สมุดบันทึกการจับสัตว์น ้ า  เอกสารในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ และประวัติเรือ (ชื่อ ความเป็นเจ้าของ และรัฐเจ้าของธง) ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่
จะต้องน้ามาใช้ในการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ควบคุมเรือ  

๗. การขึ นเรือและตรวจสอบเรือ รวมถึงการตรวจสอบระวางบรรทุก และการค้านวณปริมาตรระวางเรือ 

๘. การพิสูจน์ความเป็นจริงและความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับการน้าสัตว์น ้าขึ นท่า การขนถ่าย 
การแปรรูป และสัตว์น ้าที่อยู่บนเรือ ตลอดจนการใช้ค่าคงที่ในการแปลงหน่วยน ้าหนักของชนิด
พันธุ์สัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

๙. การจ้าแนกชนิดพันธุ์สัตว์น ้า และการวัดความยาวและตัวแปรทางชีววิทยาอ่ืน ๆ  
๑๐. การระบุชนิดเรือและเครื่องมือประมงต่าง ๆ ตลอดจนกลวิธีในการตรวจสอบและวัดขนาด

เครื่องมือประมง 
๑๑. อุปกรณ์และการใช้ระบบติดตามต้าแหน่งเรือ (VMS) และระบบตรวจหาต้าแหน่งทางอิเล็กทรอนิกส์

อ่ืน ๆ และ  
๑๒. การปฏิบัติทีจ่ะต้องกระท้าภายหลังการตรวจสอบ 
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บทบาทของประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่า  

๑. มาตรการ ณ ท่าเทียบเรือ (Port State Measures) จะใช้บังคับเฉพาะกับเรือประมงต่างชาติที่
ขอเข้าเทียบท่าเทียบเรือของไทยเท่านั น  

๒. ประเทศไทย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามความตกลงฉบับนี  ก็ต่อเมื่อประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อ
ความตกลงนี แล้วเท่านั น ดังนั น บทบัญญัติของความตกลงฯ จะไม่มีผลผูกพันประเทศไทยโดยตรง ถึงแม้ว่า
ความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ตาม ทั งนี  เป็นไปตามหลักการของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ จนกว่าประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีและให้สัตยาบันความตกลงฉบับนี   

๓. ประเทศไทยโดยกรมประมง และกรมเจ้าท่า แล้วกรณีจ้าเป็นจะต้องเตรียมการพัฒนากฎหมาย
และกฎข้อบังคับภายในประเทศของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถรองรับ
พันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติก่อนเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี อย่างรอบคอบ เร่งด่วน เป็นรูปธรรม สามารถน้า
มาตรการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือของรัฐเจ้าของท่ามาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน ยับยั ง และขจัดการท้า
การประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมได้อย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพต่อไป  

๔. กรมประมง และกรมเจ้าท่าจ้าเป็นต้องร่วมพิจารณาก้าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั ง
ขั นตอนการปฏิบัติเพื่อการอนุญาตให้เข้าเทียบท่าอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

๕. กรมประมง และกรมเจ้าท่าจ้าเป็นต้องร่วมกันพิจารณาก้าหนดท่าเทียบเรือ เพื่อรองรับการ
ควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างชาติให้เป็นไปตามมาตรการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือเป็นการเฉพาะ  

๖. กรมประมง และกรมเจ้าท่าจ้าเป็นจะต้องจัดท้าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องส้าหรับใช้ในตรวจสอบความ
ถูกต้องของเรือประมงต่างชาติที่ขอเข้าเทียบท่า และแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ
อ่ืนทั งในระดับภูมิภาคและระดับโลก  

๗. กรมประมง และกรมเจ้าท่าจ้าเป็นต้องร่วมกันก้าหนดขั นตอนและวิธีการตรวจสอบเรือต่างชาติใน
ท่าเทียบเรือ และการจัดท้ารายงานผลการตรวจสอบ  

๘. ประเทศไทยโดยกรมประมง และกรมเจ้าท่าจ้าเป็นต้องจัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้กับบุคลากร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและขั นตอนตามมาตรการการตรวจสอบ
เรือต่างชาติ ณ ท่าเทียบเรือ 

 
 
 
 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 

รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า ๑๗ จาก ๑๓๐ 

ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: 5 
วันที่บังคับใช้ : 15 กรกฎาคม ๒๕๖2 

 

                                                     

กฎหมายและอนุบัญญัติทีเ่กี่ยวข้อง 

กฎหมาย 
๑) พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒) พระราชก้าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข) 

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑) กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบ

เรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (ภาคผนวก ก) 
๒) กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอจดทะเบียนและการรบัจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง  

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.  2561 ซึ่งออกตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (ภาคผนวก ก) 
3) กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  การขออนุญาตและการอนุญาตให้น้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน

เพาะเลี ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น ้าบางชนิด พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง 
และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (ภาคผนวก ก) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก้าหนดท่าเทียบเรือของ

เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๙๕ (ภาคผนวก ก) 

๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก้าหนดท่าเทียบเรือของ
เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งออกตามความในมาตรา 
๙๕ (ภาคผนวก ก)  

3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจง้ข้อมูลล่วงหน้าและก าหนดท่าเทียบเรือของ
เรือประมงทมี่ิใช่เรือประมงไทยทีป่ระสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งออกตามความ
ในมาตรา ๙๕ (ภาคผนวก ก) 

๔) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการน้าเรือประมง 
ที่ท้าการประมงพื นบ้านโดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙๗ (ภาคผนวก ก) 

๕) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการขึ นไปบนเรือประมงไร้สัญชาติ หรือเรือประมงที่พบว่าก้าลังท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ท้า
การประมงอยู่นอกน่านน ้าไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๐๔ (ภาคผนวก ก) 

http://www.fisheries.go.th/law/images/proclamation/6.7space13.pdf
http://www.fisheries.go.th/law/images/proclamation/6.7space13.pdf


 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 

รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า ๑๘ จาก ๑๓๐ 

ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: 5 
วันที่บังคับใช้ : 15 กรกฎาคม ๒๕๖2 

 

                                                     

ประกาศกรมประมง   
๑) ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบค้าขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ใบทะเบียนท่าเทียบ

เรือประมง และค้าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกตาม
ความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (ภาคผนวก ก) 

๒) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดรายการ  วิธกีารในการบนัทึกขอ้มูล  และวิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
เรือประมง ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ  ขนถ่ายสัตว์น ้า  หรือน ้าสัตว์น ้าหรือผลติภัณฑ์สัตวน ้าขึ นท่าเทียบเรือประมง
ของเจ้าของทา่เทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา 85 วรรคหนึ่ง (ภาคผนวก ก) 

๓) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่
เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น ้า หรือน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าขึ นท่าเทียบเรือประมง (ฉบับ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง (ภาคผนวก ก) 

๔) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดวิธีการในการรวบรวมและจัดส่งรายงานการเข้าออกเรือประมง
พาณิชย์ ไปที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ของเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๕ วรรคสอง (ภาคผนวก ก) 

๕) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการ
อนุญาตน้าเข้า สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙๒ วรรคสี่ (ภาคผนวก ก) 

๖) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๙๔ วรรคสอง (ภาคผนวก ก) 

ระเบียบกรมประมง 
๑) ระเบียบกรมประมง เรื่อง การปฏิบัติการขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกตาม

ความในมาตรา ๑๐๒ วรรคสี่ (ภาคผนวก ก) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.fisheries.go.th/law/images/proclamation/102space4.pdf


 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 

รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า ๑๙ จาก ๑๓๐ 

ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: 5 
วันที่บังคับใช้ : 15 กรกฎาคม ๒๕๖2 

 

                                                     

ใบอนุญาตท้าการประมง 
ใบอนุญาตการท้าประมง เป็นเอกสารส้าคัญในการยืนยันว่าเรือที่ใช้ท้าการประมงได้รับอนุญาตให้ใช้

เครื่องมือท้าการประมงในเขตน่านน ้าของประเทศ (Coastal State) หรือพื นที่ที่องค์กรบริหารจัดการประมงใน
ภูมิภาคบริหารจัดการ (RFMOs) อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยทั่วไป ใบอนุญาตการท้าการประมงแบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท 

๑. ใบอนุญาตการท้าประมงที่ออกโดยรัฐเจ้าของธง 
เป็นใบอนุญาตที่รัฐเจ้าของธงออกให้เรือสัญชาติของตนเพ่ือท้าการประมงในน่านน ้าของตนเอง หรือ

ในเขตทะเลหลวง (High Sea) หรือเขตรัฐชายฝั่งของประเทศอ่ืนก็ได้ ทั งนี  เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างรัฐนั น ๆ ด้วย 
นอกจากนี หากประสงค์จะท้าการประมงในเขตทะเลหลวง ซึ่งมี RFMOs บริหารจัดการ และประเทศนั นเข้าร่วม
เป็นสมาชิกเรือดังกล่าว ได้รับการขึ นทะเบียนกับ RFMOs ที่ดูแลพื นที่ทะเลหลวงนั น ๆ 

๒. ใบอนุญาตการท้าการประมงที่ออกโดยรัฐชายฝัง่ 
ประเทศที่มีทรัพยากรสัตว์น ้าในเขต EEZ อุดมสมบูรณ์ อาจจะแสวงหาผลก้าไรโดยการเปิดโอกาสให้

ประเทศอ่ืนสามารถเข้ามาท้าการประมงในเขต EEZ ของประเทศตนเอง โดยมีการเจรจา ท้าข้อตกลงร่วมกัน
กับประเทศธงเรือนี  ซึ่งเป็นผู้ออกใบอนุญาตท้าการประมงให้กับเรือประมงที่ประสงค์จะเข้ามาท้าการประมงในเขต 
EEZ ของประเทศตนเอง อาจมีการก้าหนดเงื่อนไขให้ท้าการประมงได้ในพื นที่ หรือก้าหนดเป็นโควตาปริมาณ
การจับสัตว์น ้า ระยะเวลา ชนิดสัตว์น ้า หรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากการท้าการประมงของเรือประมงของ
ประเทศนั น ๆ ก็ได ้

นอกจากจะมีการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้าในรูปแบบของการออกใบอนุญาตการท้าประมง
ข้างต้นแล้ว กลุ่มประเทศต่าง ๆ อาจจะมีการรวมตัวกันจัดตั งองค์กรร่วม เพ่ือการบริหารจัดการ และควบคุม
การท้าประมงในพื นที่ซึ่งอาจเกี่ยวพันถึงกันหรือทับซ้อนกันก็ได้ ตัวอย่างเช่น 

๑. ประเทศกลุ่ม PNA (Parties to the Nauru Agreement) 
Parties to the Nauru Agreement เป็นความตกลงที่ เกิดจากความร่วมมือกันในการจัดการ

ทรัพยากรปลาทูน่า โดยก้าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตการท้าประมงอวนล้อมทูน่าในพื นที่ของประเทศสมาชิก 
๘ ประเทศ เพ่ือบริหารจัดการให้การใช้ทรัพยากรทูน่าอย่างยั่งยืน ซึ่งมีประเทศสมาชิก ๘ ประเทศ ได้แก่ 
Federated States of Micronesia (FSM), Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Palau (PU), Papua New 
Guinea, Solomon Islands และ Tuvalu โดยแต่ละประเทศสามารถท้าการประมงในพื นที่เขต EEZ ของ
ประเทศสมาชิกได้ โดยใช้ใบอนุญาต “ THE FEDERATED OF MICRONESIA AGREEMENT FOR REGIONAL 
FISHERIES ACCESS” ซึ่งจะออกให้เฉพาะประเทศสมาชิก PNA เท่านั น (ภาคผนวก ข) หากประเทศอ่ืน



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 

รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า ๒๐ จาก ๑๓๐ 

ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: 5 
วันที่บังคับใช้ : 15 กรกฎาคม ๒๕๖2 

 

                                                     

ประสงค์จะเข้าไปท้าการประมงในเขต EEZ ของประเทศที่เป็นสมาชิก PNA จะต้องประสานผ่านประเทศ
สมาชิก และประเทศสมาชิกจะประสาน PNA เพ่ือออกใบอนุญาตดังกล่าวให้ โดยในใบอนุญาตจะก้าหนด
ประเทศที่จดทะเบียน (Country of Registration Flag) เป็นประเทศที่ประสงค์จะท้าการประมง และก้าหนด
ประเทศเจ้าบ้าน (Home Party) เป็นประเทศเจ้าของพื นที่ท้าการประมง (ภาคผนวก ข) อย่างไรก็ตามประเทศ
กลุ่ ม  PNA ได้มีความร่วมมือในการก้าหนดพื นที่ ห้ ามท้ าการประมงภายใต้  Parties to the Nauru 
Agreement ดังนี  

ก) พื นที่เขตทะเลหลวงที่อยู่ระหว่างน่านน ้าของประเทศ the  Federated  States  of Micronesia, 
Indonesia, Palau และ Papua New Guinea  

ข) พื นที่เขตทะเลหลวงที่อยู่ระหว่างน่านน ้าของประเทศ the  Federated  States  of Micronesia,  
Fiji,  Kiribati, Marshall  Islands, Nauru,  Papua  New  Guinea,  Solomon Islands and Tuvalu 

 

 
 

ภาพที่ ๑ : แสดงพื นที่ EEZ ของกลุ่มประเทศสมาชิก ๘ ประเทศ (สีแดง) และพื นที่ทะเลหลวงที่ห้ามท้าการ
ประมง (สีเขียว) 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : 1 กรกฎาคม ๒๕๖2 

รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐2 หน้า ๒๑ จาก ๑๓๐ 

ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: 5 
วันที่บังคับใช้ : 15 กรกฎาคม ๒๕๖2 

 

                                                     

๒. Pacific Islands Forum Fisheries Agency (FFA) 
Pacific Islands Forum Fisheries Agency (FFA) เป็นองค์กรที่ก่อตั งขึ นเพ่ือให้ความช่วยเหลือ

ประเทศต่าง ๆ ดูแลและจัดการแหล่งท้าประมงทูน่าในเขตพื นที่ EEZ ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทูน่าผ่านองค์กรระดับภูมิภาค เช่น Western and 
Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) เป็นต้น  โดย  FFA มีประเทศสมาชิกทั งหมด ๑๗ 
ประเทศ ได้ แก่  Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall 
Islands, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, 
Tokelau, Tonga, Tuvalu และ Vanuatu ซึ่ง FFA มีหน่วยงานซึ่งท้าหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบเส้นทางการ
เดินเรือของประเทศสมาชิก เพ่ือมิให้ท้าการประมงท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือข้อก้าหนด 

ปัจจุบัน FFA เป็นหน่วยงานหลักที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ และท้าหน้าที่
ประสานงานในการตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือของเรือประมงต่างประเทศท่ีขนถ่ายสัตว์น ้ามากับเรือขนถ่ายใน
กรณีท่ีไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือกับสัญญาณ AIS ได้ 

๓. ใบอนุญาตการท้าประมงภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลของ
ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิค 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการท้าข้อตกลงกับประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิคที่เป็นสมาชิกขององค์กร FFA 
ทั ง  ๑ ๗  ป ระ เท ศ  ได้ แก่  Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, 
Marshall Islands, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon 
Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu และ Vanuatu เพ่ือให้ได้รับอนุญาตเข้าไปท้าการประมงในเขต EEZ 
ของกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างถูกต้อง ซึ่งมีเอกสารใบอนุญาต “TREATY ON FISHERIES BETWEEN THE 
GOVERNMENTS OF CERTAIN PACIFIC ISLAND STATES AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA” (ภาคผนวก ข) เป็นเอกสารยืนยันส้าหรับการได้รับอนุญาตให้ท้าการประมงในเขต 
EEZ ของกลุ่มประเทศดังกล่าว 



 

 

 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบ 
 

เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๒๒ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

เรือขนถ่ายสัตวน์ ้าแบบเทกอง (Bulk) 

หมายถึง เรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าจากกลางทะเล หรือขนถ่ายสัตว์น ้า ณ ท่าเทียบเรือ
ที่ได้รับอนุญาต โดยขนถ่ายจากเรือประมงที่ใช้ท้าการประมงไปยังเรือขนถ่ายสัตว์น ้า ซึ่งสัตว์น ้าดังกล่าวไม่มี
การคัดแยกชนิด ไม่บรรจุหีบห่อ หรือไมม่ีการชั่งน ้าหนักมาก่อน 

กระบวนการก่อนเรือเข้าเทียบท่า 

ตัวแทนสายเรือต้องยื่นแบบค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (Advance Request for 
Port Entry ; AREP) และเอกสารประกอบ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น ้าและ
ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าภายใต้การเชื่อมโยงค้าขอกลางของกรมประมง (Processing 
Statement and PSM Linked System ; PPS) หรือ ในกรณีท่ีระบบไม่สามารถใช้งานได้ ตัวแทนสายเรือสามารถยื่น
เอกสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสารหรือยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น ้าที่มีหน้าที่
รับผิดชอบการน้าเข้าสัตว์น ้าทางท่าเรือนั นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗๒ ชั่วโมง ก่อนวันน้าเรือเข้าเทียบท่า (ภาพที่ ๒)   

 

เอกสารประกอบแบบค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP) ประกอบด้วย 
๑) ส้าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือขนถ่ายจากรัฐเจ้าของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐและยังคง

มีอายุการใช้งาน 
๒) ส้าเนาใบอนุญาตให้ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้ าที่ออกโดยหน่วยงานรัฐเจ้าของธง และ/หรือ 

รัฐชายฝั่ง และ/หรือองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค และ/หรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ครอบคลุมพื นที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าขึ นเรือ และยังคงมอีายุการใช้งาน 

๓) ส้าเนาเอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์น ้า ซึ่งระบุ ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น ้า ชื่อเรือประมงที่เรือขนถ่าย
รับสัตว์น ้าขึ นเรือมา พื นที่ท้าการขนถ่าย ชนิดและปริมาณสัตว์น ้า ช่วงระยะเวลาท้าการขนถ่ายสัตว์น ้า
ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่รัฐให้การรับรองที่มีหน้าที่ก้ากับควบคุมท่าเรือนั น 
หรือมีพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ และ/หรือองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค ที่มีหน้าที่ก้ากับ
ควบคุมท่าเรือนั นให้การรับรอง และในกรณีที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้ากลางทะเลให้มีผู้สังเกตการณ์
บนเรือให้การรับรอง  

๔) ส้าเนาผังการจัดเก็บสัตว์น ้าบนเรือ ซึ่งระบุชนิด ปริมาณสัตว์น ้า ชื่อเรือประมงที่เรือขนถ่าย
รับสัตว์น ้ามา และหมายเลขก้ากับผังหรือระวางเรือ  

๕) ส้าเนาเอกสารการแจ้งน้าเรือออกจากท่าครั งล่าสุด ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่ก้ากับควบคุมท่าเรือนั น 
ซึ่งระบุรายละเอียด เช่น ชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือ และวันที่ออกจากท่าเรือ 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๒๓ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

 
 
 
ภาพที่ ๒ : แผนผังแสดงกระบวนการด้าเนินการก่อนเรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) เข้าเทียบท่า 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๒๔ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

๖) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลนั นเป็น
กัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล้าดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ 

๗) ส้าเนาหนังสืออนุญาตน้าเข้าสัตว์น ้าตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES เฉพาะกรณีมีการน้าเข้า
สัตว์น ้าที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES 

๘) ส้าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือที่ใช้ท้าการประมงที่เรือขนถ่ายรับสัตว์น ้ามา ซึ่งออกโดย
หนว่ยงานภาครัฐของรัฐเจ้าของธง และยังคงมีอายุการใช้งาน 

๙) ส้าเนาใบอนุญาตท้าการประมงของเรือที่ใช้ท้าการประมงที่เรือขนถ่ายรับสัตว์น ้ามา ซึ่งออกโดยรัฐ
เจ้าของธง และ/หรือรัฐชายฝั่ง ครอบคลุมพื นที่ท้าการจับสัตว์น ้า และยังคงมีอายุการใช้งาน 

โดยเอกสารประกอบค้าร้องทุกฉบับ ผู้ยื่นต้องด้าเนินการลงนามรับรองความถูกต้องและประทับตรา
(ถ้าม)ี ให้ครบถ้วน 

ขั นตอนที่ ๑ การพิจารณาค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP) 
เมื่อตัวแทนสายเรือได้ยื่น AREP และเอกสารประกอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการตรวจสอบ

รายละเอียดของขอ้มูลทีก่รอกกับเอกสารประกอบให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงกัน  
กรณีที่เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือมิได้ยื่นค้าร้องด้วยตนเอง ต้องมีเอกสารการมอบอ้านาจให้ผู้มายื่น

ด้าเนินการแทน ซึ่งในกรณีของบริษัทหรือนิติบุคคล ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ้านาจลงนามและตราประทับตามที่ระบุใน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท พร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีการมอบอ้านาจยื่นแทนครั งเดียว ติดอากร 
๑๐ บาท หรือมอบอ้านาจทั งปี ติดอากร ๓๐ บาท) และเอกสารส้าเนาบัตรประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านทั งของ
ผู้มอบและผู้รับมอบอ้านาจ ที่ลงนามรับรองถูกต้องครบถ้วน 

การปฏิบัติ  
๑.๑ กรณีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ลงรับค้าร้อง โดยระบุวันที่ เวลา และชื่อผู้ที่

รับค้าร้องไว้ให้ชัดเจนทุกครั ง 
 กรณีระยะเวลาในการยื่นค้าร้อง AREP และเอกสารประกอบกับก้าหนดเวลาเรือเทียบท่าที่ระบุไม่ครบ

ตามเวลาที่ก้าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าว่าจะสามารถด้าเนินการตรวจสอบเอกสารได้ทัน
หรือไม่ ทั งนี  ต้องพิจารณาประกอบกับเหตุผล ความจ้าเป็น และค้าชี แจงของผู้ยื่นหรือตัวแทนสายเรือด้วย 

๑.๒ กรณีเอกสารค้าขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาคืนค้าร้อง
นั นแก่ผู้ยื่น พร้อมระบุเหตุผลที่ไม่สามารถรับค้าร้องนั นได้ เช่น เอกสารไม่ครบถ้วน (ระบุ ขาดเอกสารใด) หรือ 
กรอกข้อมูลในแบบค้าร้องไม่ครบ กรอกข้อมูลไม่สอดคล้องกับเอกสารแนบ เอกสารแนบไม่ชัดเจน หรือส้าเนา
เอกสารแนบไม่มีการประทับตราบริษัทและลงนามผู้มีอ้านาจ เป็นต้น ในบันทึกข้อความ (แบบย่อ) พร้อมลงนาม 
วันที ่เวลาที่พิจารณา 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๒๕ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

ส้าหรับกรณีการคืนเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ส้าเนาเอกสารชุดนั นไว้ และให้ผู้ยื่นลงนามรับ
เอกสารคืนในส้าเนาเอกสารชุดดังกล่าว พร้อมวันที่และเวลาที่รับคืน (กรณี มายื่นด้วยตนเอง) แล้วจึงมอบ
เอกสารฉบับจริงคืนให้แก่ผู้ยื่น เพ่ือท้าการแก้ไขต่อไป ส้าหรับการยื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และโทรสาร 
ให้หวัหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาด้าเนินการตามความเหมาะสม โดยสอดคล้องกับหลักการข้างต้น   

ส้าหรับในกรณีการยื่นค้าร้องผ่านระบบ PPS นั น ระบบจะมีขั นตอนด้าเนินการลงรับหรือแจ้งแก้ไข 
ซึ่งได้ออกแบบในระบบ PPS รองรับไว้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุผลการคืนค้าร้อง ในขั นตอนการแจ้งแก้ไขในระบบ
ดังกล่าว จึงไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการซ ้าเป็นเอกสารในขั นตอนดังกล่าวอีก 

ขั นตอนที่ ๒ การตรวจ AREP และเอกสารประกอบ 
ในการตรวจสอบข้อมูลใน AREP และเอกสารประกอบนั น เจ้าหน้าที่ต้องด้าเนินการ 
๑) ตรวจสอบรายชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น ้าและเรือจับที่ขนถ่ายสัตว์น ้ามากับเรือขนถ่ายดังกล่าวกับประกาศ

กรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) 
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒) ตรวจสอบรายชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น ้าและเรือจับที่ขนถ่ายสัตว์น ้ามากับเรือขนถ่ายดังกล่าวกับรายชื่อ
เรือประมงที่ถูกประกาศเป็นเรือประมงที่ท้าการประมง IUU ขององค์กรระหว่างประเทศหรือ RFMOs ต่าง ๆ เช่น 
EU IOTC ICCAT IATTC WCPFC และ CCAMLR เป็นต้น โดยตรวจสอบจากเว็บไซตอ์งค์กรดังกล่าวดังนี            

     -  IOTC           http://www.iotc.org/vessels#iuu  
- ICCAT         http://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp 
- IATTC         https://www.iattc.org/VesselRegister/SearchVessel.aspx?Lang=ENG 

       -  WCPFC       https://www.wcpfc.int/vessels#IUU  
       - CCAMLR      https://www.ccamlr.org/en/compliance/illegal-unreported-  

                   and unregulated-iuu-fishing  
๓) ตรวจสอบการจดทะเบียนหรือลงทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น ้าและเรือจับที่ขนถ่ายสัตว์น ้ามากับเรือ

ขนถ่ายดังกล่าว ซึ่งได้ระบุไว้ใน AREP กับเว็บไซต์ของรัฐเจ้าของธง และ/หรือ RFMOs ที่เรือนั นเข้าไปท้าการขนถ่าย
หรือท้าการประมงในเขตพื นที่นั นว่ามีรายชื่อเรือ ทะเบียนเรือ ธงเรือ รวมถึงชื่อกัปตันเรือถูกต้องและยังคงมี
อายุการใช้งานครบถ้วน ในขณะที่เรือเข้าไปท้าการขนถ่ายหรือท้าการประมงในพื นที่ดังกล่าวหรือไม่จาก
เว็บไซต์ ดังต่อไปนี   

- IOTC       http://www.iotc.org/vessels/date 
- WCPFC       https://www.wcpfc.int/record-fishing-vessel-database  
- ICCAT         https://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp 

http://www.iotc.org/vessels#iuu
http://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp
https://www.iattc.org/VesselRegister/SearchVessel.aspx?Lang=ENG
https://www.wcpfc.int/vessels#IUU
https://www.ccamlr.org/en/compliance/illegal-unreported-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20and%20unregulated-iuu-fishing
https://www.ccamlr.org/en/compliance/illegal-unreported-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20and%20unregulated-iuu-fishing
http://www.iotc.org/vessels/date
https://www.wcpfc.int/record-fishing-vessel-database
https://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp


 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๒๖ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

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

ประมง IUU หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันมีรายชื่อประเทศที่ประกาศฯ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพคอโมโรส และ
ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก
เว็บไซต์ http://www.iuuwatch.eu/map-of-eu-carding-decisions/ ซึ่งด่านตรวจสัตว์น ้ าจะต้องพิจารณา
ตรวจเรือทุกล้าที่มีสัญชาติดังกล่าว 

๕) ตรวจสอบรายชื่อโรงงานผลิตหรือแปรรูปสัตว์น ้า ซึ่งต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตาม
ข้อก้าหนดของสหภาพยุโรป (EU) ในกรณีที่ผลิตและส่งสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไปยังประเทศในกลุ่ม EU 
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/quality/factories.php 

รวมถึงเรือขนถ่าย และ/หรือแปรรูปสัตว์น ้าดังกล่าว ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตามข้อก้าหนด
ดังกล่าวด้วย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/ 
non_eu_listsPerActivity_en.htm# เพ่ือประกอบการพิจารณารับรองการจับคู่ CC กับ IMD 

๖) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ เช่น การขูด ลบ ขีดฆ่า เขียนเพ่ิม รวมถึงรูปแบบ
ของการออกเอกสาร หน่วยงานที่มีอ้านาจในการออกเอกสารดังกล่าวของแต่ละประเทศรวมถึงชื่อ ลายเซ็นต์
และตราประทับของผู้มีอ้านาจของหน่วยงานนั น ๆ ด้วย เปรียบเทียบกับตัวอย่างเอกสาร เพ่ือเป็นการป้องกัน
การปลอมแปลงเอกสาร นอกจากนี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารควรพิจารณาหรือตั งข้อสังเกตดังนี  

- ล้าดับเหตุการณ์กับวันที่ออกเอกสารแต่ละฉบับต้องสอดคล้องกัน 
- ตรวจสอบชื่อหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกเอกสารของแต่ละประเทศ 
- ที่มาของเอกสารสามารถตรวจสอบพบบนเว็บไซต์ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ 
- เอกสารมีความชัดเจน ถูกต้อง และมีอายุการใช้งาน ออกโดยหน่วยงานราชการ  

โดยรูปแบบเอกสารสามารถตรวจสอบได้จากตัวอย่างเอกสารในภาคผนวก ข กรณี พบข้อสงสัยหรือต้องการ
ตรวจสอบยืนยัน (Verify) เอกสารดังกล่าว สามารถประสานการด้าเนินการได้ที่กลุ่มควบคุมเรือประมงฯ กองควบคุม
การค้าสัตว์น ้าฯ ซึ่งเป็น Focal Point ของการประสานงานตามมาตรการ PSM ของประเทศไทย ได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒๙๔๐๖๑๙๘ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ thaipsm.investigation@gmail.com 

ส้าหรับกรณีป้องกันความล่าช้าจากการตอบกลับของประเทศปลายทาง หรือหากด่านตรวจสัตว์น ้าใด 
ประสงค์จะตรวจสอบยืนยันเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองสามารถร้องขอที่อยู่ส้าหรับการติดต่อทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Contact Point) ได้จากกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ และส้าหรับกรณีดังกล่าว ด่านตรวจสัตว์น ้าต้องส่ง
ส้าเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (cc:) มายังกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ ด้วย ตามข้อสั่งการกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าฯ      

https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspxList
http://www.iuuwatch.eu/map-of-eu-carding-decisions/
http://www.fisheries.go.th/quality/factories.php
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm
mailto:thaipsm.investigation@gmail.com


 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๒๗ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

ที่ กษ ๐๕๐๕.๓/๑๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เพ่ือป้องกันการด้าเนินการซ ้าซ้อน และความเป็นเอกภาพในการ
ด้าเนินการของประเทศไทยตามมาตรการดังกล่าว 

นอกจากการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเรือแล้ว กรมประมงได้พิจารณาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ โดยมอบหมายให้ศูนย์ควบคุมและเฝ้าระวังการท้าประมง 
(FMC) กองบริหารจัดการเรือประมง ท้าการตรวจสอบ ติดตามเส้นทางการเดินเรือของเรือที ่แจ้งความ
ประสงค์ขอเข้าเทียบท่าด้วย AIS โดยจะทราบหรือเห็นค้าขอดังกล่าวผ่านระบบ PPS และใช้ข้อมูลใน AREP เพ่ือการ
ตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือ จุดขนถ่ายสัตว์น ้า และการท้ากิจกรรมของเรือดังกล่าว ว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัย
หรือมีความผิดปกติหรือไม่ และส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลแจ้งให้กลุ่มควบคุมเรือประมงฯ และด่าน
ตรวจสัตว์น ้าทราบ เพ่ือท้าการตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวต่อไป ซึ่งกรณีดังกล่าวหัวหน้าด่านจะต้องสั่งการให้
ชุดตรวจเรือด้าเนินการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบให้กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าฯ ทราบด้วย 

นอกจากนี  ปัจจุบันกรมประมงได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมยุทธศาสตร์ด้วยการ
ตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยระบบ AIS จากองค์กร Ocean Mind ในการตรวจวิเคราะห์เส้นทางการ
เดินเรือของเรือขนถ่าย และเรือจับสัตว์น ้า พร้อมทั งระบุความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และการจัดท้ารายงานการ
วิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือของเรือแต่ละล้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ AREP และการตัดสินใจ
ในการพิจารณาอนุญาตหรือปฏิเสธเรือเข้าเทียบท่า และด้าเนินการขึ นตรวจสอบเรือเมื่อเรือเข้าเทียบท่าแล้ว 
(ภาคผนวก ค) 

การปฏิบัติ 
๒.๑ กรณีตรวจพบว่าเรือที่แจ้งขอเข้าเทียบท่าเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU ตามประกาศกรมประมง 

เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หรือ เว็บไซต์ขององค์กรระหว่างประเทศ หรือ RFMOs หรือกรณีมีหลักฐานแน่ชัดว่าเรือประมงเกี่ยวข้องกับ
การท้าประมง IUU เช่น มีกฎหมายห้ามท้าการประมงด้วยเครื่องมืออวนลากในเขตรัฐชายฝั่งใดแล้วมีการส้าแดง
การได้มาของสัตว์น ้าที่ท้าการประมงด้วยเครื่องมืออวนลากในเขตพื นที่ดังกล่าว เป็นต้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าเพ่ือพิจารณาปฏิเสธการเข้าเทียบท่าตามพระราชก้าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๕ โดยระบุเหตุผลการปฏิเสธการเข้าเทียบท่าในเอกสารใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่า
ของเรื อประมงต่ างประเทศ  (Notification to Fishing Vessel Following a Request to Enter Port) และ
ด้าเนินการแจ้งกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ ให้ทราบโดยทันที เพ่ือด้าเนินการแจ้งหน่วยงานด่านตรวจสัตว์น ้าอ่ืน ๆ รัฐ
เจ้าของธงเรือดังกล่าว รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า และ/หรือ RFMOs ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือท้าการเฝ้าระวังเรือ
ดังกล่าวมิให้เข้าใช้ท่าเทียบเรือเพ่ือการขนถ่ายสัตว์น ้าที่มาจากการท้าประมง IUU ต่อไป  



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๒๘ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

ยกเว้น กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น บนเรือดังกล่าวมีผู้ป่วย หรือประสบเหตุภัยพิบัติ ให้หัวหน้า      
ด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาด้าเนินการตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป เช่น อนุญาตให้เทียบท่าเพ่ือส่งผู้ป่วย หรือ
แก้ไขปัญหาอันเนื่องจากเหตุภัยภิบัติ ตามหลักมนุษยธรรม เป็นต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้า
ต้องพิจารณาด้าเนินการตรวจสอบเรือ และมีค้าสั่งห้ามขนถ่ายสัตว์น ้าลงจากเรือ ห้ามเติมน ้ามันเชื อเพลิง หรือ
ด้าเนินกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนให้เรือประมงดังกล่าวสามารถด้าเนินกิจกรรมการท้าประมง IUU ได้อีก 
พร้อมแจ้งมายังกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ เพ่ือแจ้งรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง รัฐที่กัปตันและลูกเรือถือสัญชาติ และ 
RFMOs ที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมตรวจสอบและด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒.๒ กรณีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งข้อมูลใน AREP สอดคล้องกับเอกสารประกอบ หรือ ในกรณี
ที่มีเหตุสงสัยว่ามีการท้าประมง IUU แต่ไม่มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนขณะนั น เช่น 
ระยะเวลาที่เรือใช้ในการเดินทางไม่สอดคล้องกับระยะทาง หรือปริมาณสัตว์น ้าที่รับมาไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่
ระบุว่ามีการขนถ่ายสัตว์น ้าในเอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์น ้าขึ นมาบนเรือ หรือชนิดสัตว์น ้าที่ระบุไม่สัมพันธ์
กับเครื่องมือท้าการประมงของเรือจับสัตว์น ้าหรือพื นที่จับสัตว์น ้า เป็นต้น ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณา
อนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าเพ่ือท้าการตรวจสอบได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถจะตรวจสอบยืนยันกับ
เอกสารฉบับจริง หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถหาได้จากเอกสารต่าง ๆ เช่น สมุดปูมเรือ (Logbook) 
เส้นทางการเดินเรือ หรือการสัมภาษณ์จากกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ ถึงสาเหตุของข้อสงสัย หรือความไมส่อดคล้อง
ของเอกสารดังกล่าวในขั นตอนการตรวจเรือได ้

ส้าหรับกรณีท่ีมีเหตุต้องสงสัย ซึ่งได้รับแจ้งจากศูนย์ FMC หรือเจ้าหน้าที่ตรวจพบประเด็นต้องสงสัย
ว่าเรือล้าดังกล่าวมีพฤติกรรมที่อาจเป็นการท้าประมง IUU และเสนอหัวหน้าด่านฯ อนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่า
เพ่ือท้าการตรวจสอบนั น หัวหน้าด่านฯ จะต้องสั่งการให้มีการตรวจเรือล้าดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งขึ นตรวจเรือ ด้าเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้ทราบ โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายงาน
การตรวจเรือ (PIR) ตามเหตุหรือประเด็นข้อสงสัยนั น เช่น 

๑) เส้นทางการเดินเรือ ซึ่งมีการตรวจสอบจาก AIS ของศูนย์ FMC หรือหน่วยงาน Ocean Mind 
พบว่าไม่สอดคล้องกับ AREP  

๒) ระยะเวลาที่เรือขนถ่ายสัตว์น ้าเดินทางจากท่าสุดท้ายมาถึงประเทศไทยไม่สอดคล้องหรือ
คลาดเคลื่อนกับค่าเฉลี่ยของการเดินทางโดยทั่วไป 

๓) เอกสารการจดทะเบียนเรือประเทศเดียวกัน ทีม่ีรูปแบบที่แตกต่างกัน   
๔) ปริมาณสัตว์น ้าที่เรือจับสัตว์น ้านั นขนถ่ายมากับเรือขนถ่ายไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาในการท้าการ

ประมงหรือรายงานการขนถ่ายสัตว์น ้า (Transhipment Declaration)  
 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๒๙ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

ขั นตอนที่ ๓ การแจ้งผลการพิจารณา AREP 
พ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๕ วรรคสอง ก้าหนด “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบข้อมูลตามวรรคหนึ่งและแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือทราบภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดซึ่งต้อง
ไม่ช้ากว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งหรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า” 
ซึ่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก้าหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่
มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ก้าหนดให้ ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือทราบ
ภายในระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง 

ดังนั น เมื่อหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาลงนามอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าเทียบท่าแล้ว เอกสาร
ใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ (Notification to Fishing Vessel Following a 
Request to Enter Port) จะถูกส่งไปยังตัวแทนสายเรือ กรมศุลกากร และกรมเจ้าท่าผ่านทางระบบ PPS โดย
อัตโนมัติ 

ส้าหรับในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ หรือเป็นค้าร้องที่ตัวแทนสายเรือยื่นผ่านช่องทางอื่น 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ด้าเนินการแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ยื่นค้าขอหรือตัวแทนสายเรือที่ยื่นค้าขอดังกล่าว 
โดยตรงหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางการติดต่ออ่ืน ๆ ที่รวดเร็ว เหมาะสม ภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนด ซึ่งในกรณีดังกล่าวควรมีการท้าหลักฐานการรับไว้เพ่ือเป็นหลักฐานเสมอ เพ่ือป้องกันเหตุซึ่งอาจถูก
ร้องเรียนกรณีละเว้นการปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มกีารปฏิเสธการเทียบท่า 

ขั นตอนที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่าเทียบเรือหรือวันที่เรือเข้าเทียบท่า 
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่าเรือที่ประสงค์จะน้าเรือเข้าเทียบ หรือเปลี่ยนแปลงก้าหนดการหรือ

วันที่เข้าเทียบด้วยเหตุใดก็ตาม ในภายหลังที่รับใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าแล้ว ให้ผู้ยื่นค้าขอหรือตัวแทน
สายเรือ ยื่นค้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านระบบ PPS หรือยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น ้าเป็นลายลักษณ์
อักษร ก่อนน้าเรือเข้าเทียบท่าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถด้าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลง
การนัดหมายเวลาขึ นตรวจเรือให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ทันก้าหนด 

เมื่อได้รับเอกสารการแจ้งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงรับและเสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าโดยเร็ว และเมื่อ
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาอนุญาตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในระบบ  PPS และ
ส่งให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าอนุมัติในระบบ PPS อีกครั ง เพ่ือส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควร
แจ้งยืนยันการเปลี่ยนแปลงก้าหนดการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์อีกครั งหนึ่ง  

 
 
 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๓๐ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

ขั นตอนที่ ๕ การแจ้งการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าต่อผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ 
ผู้รับอนุญาตหรือตัวแทนสายเรือ มีหน้าที่แจ้งการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าต่อผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ 

โดยต้องส้าแดงและมอบส้าเนาเอกสารการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าแก่ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือนั น         
เพ่ือยืนยันและก้าหนดวันเวลาการเทียบท่ากับผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรืออีกครั งหนึ่ง (นอกเหนือจากที่มีการ
แจ้งผ่านระบบ PPS)  เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การบันทึกวันเวลา
การเทียบท่า ชนิดและปริมาณสัตว์น ้าที่น้าขึ นท่า รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลการเทียบท่าของเรือประมงไว้ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่งข้อมูล
เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น ้า หรือน ้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าขึ นท่าเทียบ
เรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖2 และประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดรายการ และวิธีการ
ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือขนถ่ายสัตว์น ้าหรือน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
ขึ นท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ ๒) ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง 

ดังนั น ด่านตรวจสัตว์น ้าควรจัดประชุมชี แจงหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ
ในพื นที่รับผิดชอบทราบ และก้ากับ ควบคุมตรวจสอบให้ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือด้าเนินการให้ครบถ้วน
ตามท่ีกฎหมายก้าหนด มิฉะนั นจะมีความผิด ซ่ึงมีบทก้าหนดโทษตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีที่
ตรวจพบว่ามีการละเลยหรือกระท้าผิด และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ้าท่าเรือหรือพื นที่นั น ไม่ด้าเนินการร้อง
ทุกข์กล่าวโทษผู้ประกอบกิจการท่าเรือที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่อาจโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติ
ได ้

ขั นตอนที่ ๖ การนัดหมายการตรวจเรือ 
เมื่อทราบเวลาที่เรือเดินทางมาถึงท่าและก้าหนดเวลาเทียบท่า ซึ่งได้ประสานกับผู้ประกอบกิจการ 

ท่าเทียบเรือแล้วนั น ให้ตัวแทนแจ้งยืนยันก้าหนดการเทียบท่าแก่เจ้าหน้าที่ในโอกาสแรก เพ่ือเตรียมการนัดหมาย
การขึ นตรวจเรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่สามารถท้าการตรวจเรือได้ในวันดังกล่าวหรือก้าหนดให้มีการ
ตรวจเรือในวันถัดไป ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าสั่งการให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการปิดผนึก (Seal) ระวางเรือไว้ก่อน 
จนกว่าจะด้าเนินการตรวจเรือแล้วเสร็จ และ/หรือได้รับอนุญาตให้ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าขึ นจากเรือได้เท่านั น  

ยกเว้น กรณีที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าได้มีค้าสั่งอนุญาตเทียบท่าและขนถ่ายสัตว์น ้าได้ (มิได้ระบุให้
ด้าเนินการตรวจเรือ) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงที่ก้าหนดไว้ให้ผู้รับอนุญาตหรือตัวแทนสายเรือ
ประสานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าเพ่ือด้าเนินการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้าต่อไป  
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กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

 

กระบวนการตรวจเรือ  
ในการด้าเนินการขึ นตรวจเรือ พนักงานเจ้าหน้าที่อาศัยอ้านาจตามมาตรา ๑๐๒ (๔) แห่ง พ.ร.ก. 

การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดท้า
การประมงหรือขนถ่ายสัตว์น ้า หรือสั่งให้ผู้ควบคุมเรือประมงน้าเรือประมงเข้าเทียบท่าหรือขึ นไปบนเรือประมง 
หรือเข้าไปในที่จับสัตว์น ้าใดเพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก้าหนดนี  ทั งนี  เมื่อมีเหตุสงสัย
ว่ามีการกระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดนี   

พนักงานเจ้าหน้าที่ควรด้าเนินการตรวจเรือในโอกาสแรกที่ เรือเข้าเทียบท่า โดยมีขั นตอนของ
กระบวนงานดังภาพที่ ๓ 

ขั นตอนที่ ๑ การเตรียมการ 
ก่อนท้าการตรวจเรือเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ส้าหรับการปฏิบัติงาน

ดังกล่าวให้ครบถ้วน เช่น 
๑) เครื่องแต่งกาย 
๒) บัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
๓) อุปกรณ์สื่อสาร กล้องถ่ายรูป และตลับเมตรหรือสายวัด 
๔) เอกสารและแบบฟอร์มบันทึกการตรวจ 
๕) ล่าม กรณีกัปตันหรือลูกเรือไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 
๖) อาวุธประจ้ากาย กรณีท่ีจ้าเป็น 

ก่อนด้าเนินการตรวจเรือ หัวหน้าชุดตรวจเรือควรมีการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน เช่น 
สถานการณ์บนเรือ วัตถุประสงค์การตรวจสอบในครั งนั น ว่าเป็นสถานการณ์ปกติหรือไม่ และท้าการวางแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างรัดกุม เช่น การจัดแบ่งทีมตรวจต้องไม่น้อยกว่า ๒ คนต่อชุด ก้าหนดหน้าที่ พื นที่ท้าการตรวจสอบ 
และนัดหมายเวลาและสถานที่เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ เพ่ือความปลอดภัยและรวดเร็ว และควรตรวจนับเจ้าหน้าที่
ให้ครบตามจ้านวนก่อนลงจากเรือ เป็นต้น 

ขั นตอนที่ ๒ การตรวจลักษณะภายนอกเรือ 
ก่อนขึ นตรวจเรือพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบลักษณะภายนอกเรือ เช่น ชื่อเรือ ธงเรือ รหัส IMO 

รหัสวิทยุสากล (Call sign) รหัสภายนอกเรือ และระดับการกินน ้าลึก (ship’s draft) เป็นต้น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเรือ
ล้าดงักล่าวเป็นเรือล้าที่จดทะเบียนและแจ้งขอเข้าเทียบท่าไว้ เปรียบเทียบกับข้อมูลลักษณะเรือ รูปพรรณสัณฐาน 
ที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์ของรัฐเจ้าของธง และ/หรือ RFMOs ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั งถ่ายรูปเก็บไว้เป็น
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กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

หลักฐาน เพ่ือจัดท้าฐานข้อมูลเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าเรือนั น ๆ ไว้ เพ่ือใช้ประกอบการประเมิน
ความเสี่ยงส้าหรับการขึ นตรวจเรือในครั งต่อไป 
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กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

 
ภาพที่ ๓ : แผนผังแสดงกระบวนการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) เมื่อเข้าเทียบท่า  

ขั นตอนที่ ๓ การตรวจเรือ  
๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงตน และแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจแก่กัปตันหรือผู้ควบคุมเรือให้ทราบ 

จ้านวนเจ้าหน้าที่ที่ขึ นตรวจ สถานที่ที่ต้องการตรวจและหลักฐานที่ต้องการตรวจ เพ่ือให้กัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ
จัดเจ้าหน้าที่เพ่ือน้าการตรวจหรืออ้านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ 

ส้าหรับการขึ นตรวจเรือ มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และอุปกรณ์บนเรือ 
ตามที่ได้แจ้งหรือระบุไว้ใน AREP และตรวจสอบส้าเนาเอกสารที่ยื่นเปรียบเทียบกับเอกสารฉบับจริงที่จัดเก็บไว้
บนเรือ เครื่องมือสื่อสาร เส้นทางการเดินเรือ และกิจกรรมบนเรือที่ได้ด้าเนินการซึ่งตามข้อก้าหนดจะต้องมี
การบันทึกไว้ในสมุดปูมเรือ (Logbook) เป็นต้น เครื่องมือประมง ชนิดและปริมาณสัตว์น ้ารวมถึงพิสูจน์ข้อสงสัย
ประเด็นการท้าประมงผิดกฎหมายที่ไม่สามารถสรุปหรือตัดสินได้ในขั นตอนการตรวจ AREP และเอกสารประกอบ  

๒) ตรวจเอกสารที่เป็นเป้าหมายซึ่งก้าหนดให้กัปตันหรือตัวแทนสายเรือต้องแสดง ได้แก่ เอกสารฉบับจริง
ที่ยื่นประกอบ AREP เอกสารที่ต้องแสดงเพ่ิมในขั นตอนการตรวจเรือ และ/หรือเอกสารที่เจ้าหน้าที่สามารถเรียก
ตรวจเพ่ิมเติมไดห้ากมีความจ้าเป็นหรือสงสัย ประกอบด้วย 

๒.๑) เอกสารประกอบการยื่น AREP รายการที่ ๑–๗ ฉบับจริง 
๒.๒) สมุดปูมเรือขนถ่าย (Logbook) ซึ่งบันทึกกิจกรรม ต้าแหน่ง และเส้นทางการเดินเรือของ

เรือขนถ่ายสัตว์น ้า 
๒.๓) บันทึกเส้นทางการเดินเรือขนถ่ายสัตว์น ้า (VMS / AIS record) ครอบคลุมช่วงระยะเวลา

การได้มาของสินค้าประมงบนเรือ ซึ่งมีระยะเวลาการบันทึกอย่างน้อยทุก ๆ ๑ ชั่วโมง หรือ
ตามข้อก้าหนดของ Flag State / Coastal State / RFMOs / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๔) บันทึกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของห้องเก็บสัตว์น ้า กรณี ที่สงสัยว่าอาจมีการขนถ่าย
สินค้าสัตว์น ้า ณ วันเวลาที่ระบุ 

๒.๕) แผนการขนถ่ายสัตว์น ้าขึ นจากเรือทั งหมดซึ่งระบุรายละเอียด วันและเวลาขนถ่าย สถานที่
ปลายทางหรือผู้รับสินค้า ชนิดและปริมาณสัตว์น ้าที่ท้าการขนถ่าย ชื่อเรือจับสัตว์น ้าที่มา
กับเรือขนถ่าย และระวางเรือที่จัดเก็บสัตว์น ้านั น (หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง) 

๒.๖) เอกสารประวัติการติดตั ง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์แสดงต้าแหน่งและบันทึกเส้นทางการเดินเรือ 
(VMS/AIS) กรณ ีสงสัยหรือตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้องหรือมีการแก้ไขดัดแปลง 
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กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

๒.๗) เอกสารแสดงรายละเอียดการขนถ่ายสัตว์น ้า ณ ท่าเรือก่อนหน้า กรณี มีการเพ่ิมขึ นหรือ
ลดลงของปริมาณสัตว์น ้าที่ขนถ่ายมาจากท่าเรือต้นทางบรรทุก 

 ๒.๘) เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือขนถ่าย และ/หรือ เรือจับสัตว์น ้า (Ship’s particular) กรณี
สงสัยเกี่ยวกับขนาดเรือ และน ้าหนักบรรทุกของเรือขนถ่ายสัตว์น ้า หรือเรือจับสัตว์น ้า 

๒.๙) เส้นทางการเดินเรือของเรือจับสัตว์น ้าที่มากับเรือขนถ่ายครอบคลุมระยะเวลาการจับ
สัตว์น ้าในรูปแบบ Soft copy หรือ Hard copy เช่น Navigation Logbook หรือ VMS 
record หรือ Voyage data กรณี พบข้อสงสัยที่มาของสัตว์น ้า 

๒.๑๐) เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเอกสาร
ต้องระบุรายการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ ชื่อและที่อยู่ อู่ เรือ และช่วงระยะเวลาด้าเนินการ
เปลี่ยนแปลงตัวเรือ 

๒.๑๑) เอกสารส้าแดงบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice) 
๒.๑๒) สมุดบันทึกการท้าการประมง (Fishing Logbook) ของเรือจับสัตว์น ้าที่มากับเรือขนถ่าย 

ซึ่งระบุรายละเอียดครอบคลุมช่วงเวลาท้าการประมงและสัมพันธ์กับการได้มาของปริมาณ
สัตว์น ้าที่ขนถ่ายมากับเรือขนถ่าย กรณี พบข้อสงสัยที่มาของสัตว์น ้า 

๒.๑๓) เอกสารการรับรองการท้าการประมงปลาทูน่าอย่างรับผิดชอบต่อโลมา ภายใต้กฎเกณฑ์
ของ NOAA Fisheries ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ  NOAA Form ๓๗๐  (Fisheries 
Certificate of Origin) กรณี เรืออวนล้อมปลาทูน่าที่มีขนาดมากกว่า ๓๖๒.๘ ตัน ที่ท้า
การประมงในเขต Eastern Tropical Pacific Ocean (ETP) 

พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องด้าเนินการตรวจสอบเรือขนถ่าย เอกสารหรือข้อมูลหลักฐาน ที่เกี่ยวกับชนิด 
ปริมาณสัตว์น ้า วัน เวลา สถานที่ ที่เรือจับสัตว์น ้าได้ขนถ่ายสัตว์น ้ามากับเรือขนถ่าย พื นที่ เส้นทางการเดินเรือ 
ล้าดับการรับขนถ่ายลัตว์น ้า ซึ่งเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการจัดเก็บสัตว์น ้าในระวางเรือ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถ
พิสูจน์และเชื่อมั่นได้ว่าสัตว์น ้าทั งหมด มิได้มาจากการท้าการประมง IUU ก่อนจะอนุญาตให้ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้า
ลงจากเรือได ้

ทั งนี มีข้อแนะน้าเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและอุปกรณ์บนเรือดังนี  
- เอกสารฉบับจริงและส้าเนาที่ยื่นจะต้องเป็นเอกสารฉบับเดียวกัน 
- ข้อมูลในเอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์น ้า (Transshipment declaration) สมุดปูมเรือขนถ่าย 

(Logbook) และบันทึกเส้นทางการเดินเรือขนถ่ายสัตว์น ้า จะต้องมีความสอดคล้องกัน 

- เรือที่เข้าเทียบท่าจะต้องมีระบบติดตามเรือประมง (VMS unit หรือ AIS unit หรือ GPS) มีการ
ติดตั งมั่นคงประจ้าที่บนเรือ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีหมายเลขอุปกรณ์ หมายเลขทะเบียนเรือ 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๓๕ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

ชื่อเรือ วันที่ติดตั งหรือซ่อมบ้ารุงครั งล่าสุด และสามารถแสดงข้อมูลเส้นทางการติดตามเรือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์ทราบได้ ในกรณีไม่สามารถแสดงเส้นทางการเดินเรือได้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากสมุดปูมเรือ (Logbook)  

- ปริมาณสินค้าที่บรรทุก สอดคล้องกับน ้าหนักบรรทุกของเรือท่ีก้าหนดไว้ใน Ship’s particular 
- ตรวจสอบว่ากัปตันมีเอกสารอนุญาตให้เดินเรือระหว่างประเทศได้หรือไม่ และข้อมูลในเอกสาร

ตรงกับที่ระบุหรือไม่  
- ความเหมาะสมของระยะเวลาและเส้นทางการเดินทางของเรือ 

การปฏิบัติ 
๓.๑ กรณีผลการตรวจสอบพบว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน หมายถึง เรือที่เข้าเทียบท่าต้องมีเอกสาร

ตามข้อก้าหนดข้างต้นและขอ้มูลครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับเอกสารประกอบการยื่น AREP หลักฐานและอุปกรณ์
เดินเรือมีความถูกต้อง เชื่อได้ว่าเรือขนถ่ายดังกล่าวได้รับสัตว์น ้ามาจากเรือจับสัตว์น ้าที่ได้ส้าแดงไว้จริง 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกผลการตรวจเรือเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุผลการตรวจ สิ่งที่พบ พร้อมทั งค้า
ชี แจงของผู้ควบคุมเรือกรณีมีเหตุสงสัยตามการตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือไว้ในรายงานการตรวจเรือ (PIR) ลงนาม
เจ้าหน้าที่ วัน เดือน ปี ที่ตรวจ ก่อนให้กัปตันเรือหรือผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือลงนามรับทราบผลการตรวจ 
ทีไ่ด้บันทึกไว้ในรายงานดังกล่าว ก่อนเสนอหัวหน้าด่านฯ เพ่ือพิจารณาลงนามอนุญาตให้ท้าการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้า
ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าต่อไป ทั งนี  ด่านตรวจสัตว์น ้าจะต้องจัดท้าส้าเนารายงานผล
การตรวจเรือให้ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือเก็บไว้จ้านวน ๑ ชุด   

ส้าหรับค้าขอผ่านระบบ PPS เมื่อหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าลงนามแล้ว ระบบจะส่งให้ผู้ยื่นค้าขอหรือ
ตัวแทนทราบ สามารถสั่งพิมพ์รายงานดังกล่าวผ่านระบบได้ทันที และระบบจะบันทึกการรับทราบของผู้ยื่น
หรือตัวแทนสายเรือไว้เป็นหลักฐาน  

เมื่อได้รับอนุญาตให้ด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้า ผู้น้าเข้าสามารถด้าเนินการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้า
ลงจากเรือภายใต้การควบคุมการขนถ่ายของเจ้าหน้าที่ได้ ทั งนี  ผู้น้าเข้าจะต้องได้รับอนุญาตน้าเข้าตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและยื่นเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า เพ่ือขอรับการตรวจสอบหรือตรวจปล่อย
สินค้าสัตว์น ้า ก่อนกระบวนการขนถ่ายจะเริ่มขึ น และหากผู้ประกอบการน้าเข้ามีความประสงค์จะท้าการขนถ่าย
สินค้าสัตว์น ้าลงจากเรือในภายหลัง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการปิดผนึก (seal) ระวางเรือไว้ เพ่ือรอการแจ้ง
ด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้าลงจากเรือต่อไป 

๓.๒ กรณีตรวจพบหรือพิสูจน์ได้ว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU ตามประกาศกรมประมง 
เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๓๖ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกในแบบรายงานผลการตรวจเรือเสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าเพ่ือพิจารณาปฏิเสธ
การใช้ท่าเทียบเรือ เพ่ือการขนถ่ายสัตว์น ้าพร้อมด้าเนินการดังนี  

๑) จัดท้าบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าที่มากับเรือดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และให้กัปตัน
หรือตัวแทนสายเรือลงนามรับทราบไว้เป็นหลักฐาน 

๒) แจ้งให้ศุลกากรทราบว่าได้ท้าการกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าทั งหมดไว้ ท้าการปิดผนึก (Seal) 
ระวางสินค้า ห้ามขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายสัตว์น ้าขึ นจากเรือ ทั งนี  ให้อยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ 

๓) จัดท้าหนังสือภายนอกพร้อมแนบบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าดังกล่าว แจ้งให้เจ้าของเรือ
หรือตัวแทนสายเรือทราบ  

๔) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้าเนินการควบคุมเรือดังกล่าวไว้  
๕) รวบรวมข้อมูลและน้าส้าเนาเอกสารหลักฐาน แจ้งความด้าเนินคดีที่สถานีต้ารวจในพื นที่ ต่อ

เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือที่ขอน้าเรือดังกล่าวเข้าเทียบท่าฐานความผิดตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่ง
พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีโทษตาม
มาตรา ๑๕๙ 

พร้อมทั งแจ้งมายังกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ โดยทันทีเพื่อแจ้งไปยังรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง RFMOs 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน   

๓.๓ กรณีตรวจพบหรือพิสูจน์ได้ว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือที่เกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU แต่มิได้
อยู่ในบัญชีตามประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือเป็นเรือประมง IUU ตามบัญชีรายชื่อเรือ IUU ขององค์กร หรือ 
RFMOs ที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกในแบบรายงานผลการตรวจเรือ เสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้า
เพ่ือพิจารณาปฏิเสธการใช้ท่าเทียบเรือ เพ่ือการขนถ่ายสัตว์น ้าพร้อมด้าเนินการดังนี  

๑) จัดท้าบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าที่มากับเรือดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และให้กัปตัน
หรือตัวแทนสายเรือลงนามรับทราบไว้เป็นหลักฐาน 

๒) แจ้งให้ศุลกากรทราบว่าได้ท้าการกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าทั งหมดไว้ ท้าการปิดผนึก (Seal) 
ระวางสินค้า ห้ามขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายสัตว์น ้าขึ นจากเรือ ทั งนี  ให้อยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบ
ของเจ้าของเรือ 

๓) จัดท้าหนังสือภายนอกพร้อมแนบบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าดังกล่าว แจ้งให้เจ้าของเรือหรือ
ตัวแทนสายเรือทราบ  

๔) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้าเนินการควบคุมเรือดังกล่าวไว้  



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๓๗ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

๕) รวบรวมข้อมูลและน้าส้าเนาเอกสารหลักฐาน เพ่ือลงบันทึกประจ้าวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานี
ต้ารวจในพื นที่  

พร้อมรายงานมายังกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าฯ เพ่ือเสนออธิบดีพิจารณาด้าเนินการตาม พ.ร.ก. การประมง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๖ วรรคสาม (สั่งให้เรือประมงนั นออกจากราชอาณาจักรภายในเวลาที่
ก้าหนด) ซึ่งกรณีดังกล่าว กรมประมงอาจมีหนังสือเพ่ือให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือ น้าเอกสารหลักฐานมา
ชี แจงหักล้างข้อกล่าวหา โดยก้าหนดเงื่อนไขเวลาที่ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนพิจารณาสั่งการหรือ
ด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 ในการนี กลุ่มควบคุมเรือประมงฯ จะด้าเนินการแจ้งเตือนด่านตรวจสัตว์น ้าอ่ืน ๆ และรายงานไปยัง
รัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง RFMOs และองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบ 

๓.๔ กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หมายถึง ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
หรือมีเหตุสงสัยว่าสัตว์น ้าบนเรือมีความเกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมจากตัวแทนสายเรือหรือผู้ควบคุมเรือ เพ่ือพิสูจน์ข้อสงสัยดังกล่าวโดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกในแบบรายงานผลการตรวจเรือ เสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าเพ่ือพิจารณาอายัดสินค้าสัตว์น ้าที่มากับ
เรือดังกล่าวไว้ก่อนโดยปิดผนึก (Seal) ระวางขนถ่ายสัตว์น ้าไว้  

หากไม่สามารถแสดงหลักฐานเพ่ือยืนยัน หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสัตว์น ้าที่อยู่บนเรือมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าด้าเนินการตามข้อ ๓.๓  

และในกรณีที่ผู้ควบคุมเรือสามารถหาหลักฐานหรือพิสูจน์ได้ว่าสัตว์น ้าบนเรือมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท้าประมง IUU ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดตรวจเรือดังกล่าว พิจารณาบันทึกผลการตรวจเรือ
เพ่ิมเติม โดยห้ามลบหรือแก้ไขรายงานผลการตรวจเดิม (กรณี Manual) และเสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าเพ่ือ
พิจารณาลงนามอนุญาตขนถ่ายภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าต่อไป 

กระบวนการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า 

การด้าเนินการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้ามีจุดประสงค์เพ่ือพิสูจน์ทราบที่มาของสัตว์น ้าที่ ได้
ด้าเนินการขนถ่ายจากเรือจับสัตว์น ้ามากับเรือขนถ่าย ว่ามีชนิด ปริมาณที่แท้จริงจ้านวนเท่าไร สอดคล้องกับ
เครื่องมือท้าประมง พื นที่จับ หรือแหล่งการท้าประมงหรือไม่ ซึ่งประเทศเจ้าของธงเรือจะต้องออกเอกสาร
รับรองการจับในแต่ละช่วงเวลาการท้าการประมงมาให้ในภายหลัง และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบสัตว์น ้าที่มา
กับเรือขนถ่ายและน้าเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น ้าของไทย มิได้มาจากการท้า
ประมง IUU 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๓๘ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

การตรวจสอบสินค้าสัตว์น ้าที่ขนถ่ายมากับเรือขนถ่ายสัตว์น ้า เริ่มต้นจากผู้ประกอบการน้าเข้าสัตว์น ้า
แต่ละรายยื่นค้าขออนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF ๑) ผ่านระบบ FSW หลังจากเรือเข้า
เทียบท่าแล้ว  

เมื่อกระบวนการตรวจเรือเสร็จสิ น และมีการรายงานผลการตรวจสอบเรือผ่านระบบ PPS ข้อมูล
ระวางเรือ ชื่อเรือจับ บัญชีรายการและราคาสินค้า ชนิด ปริมาณ และชื่อผู้น้าเข้าจะถูกใช้เป็นค่าตั งต้น ส้าหรับ
การตรวจสอบที่มาของสินค้าสัตว์น ้า โดยการเชื่อมต่อกับข้อมูลใบอนุญาตที่ได้รับการอนุมัติ ผ่านระบบ FSW 
ซึ่งถูกระบุหมายเลขระวางเรือ ชื่อเรือจับ ชื่อผู้น้าเข้า และเลขบัญชีรายการและราคาสินค้าให้ถูกต้องตรงกัน 
ขณะที่เลขที่ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF ๒) จะถูกน้าไประบุในการจัดท้าใบขนสินค้า
ขาเข้าของกรมศุลกากร ซึ่งท้าให้สามารถตรวจสอบที่มาเชื่อมโยงถึงกันได้ ดังนั นก่อนกระบวนการขนถ่ายสัตว์น ้า
จะเริ่มต้นขึ นผู้ประกอบการหรือผู้น้าเข้า หรือตัวแทนออกของจะต้องยื่นเอกสารประกอบการตรวจปล่อยสินค้า
สัตว์น ้าต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนทุกครั ง   

ส้าหรับรายละเอียดของขั นตอนหรือกระบวนการควบคุมตรวจสอบการขนถ่าย แสดงดังภาพที ่๔  

ขั นตอนที่ ๑ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้า 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าผู้รับแจ้งตรวจปล่อยสินค้าจะต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการน้าเข้า

สินค้าสัตว์น ้าดังต่อไปนี ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนทุกครั ง 
๑) แบบรายงานผลการตรวจเรือ (PIR) ยกเว้น กรณีการยื่นค้าขอฯ ผ่านระบบ PPS 
๒) ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF ๒) 
๓) ใบขนสินค้าขาเข้า 
๔) เอกสารบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice) 

  ๕) เอกสารใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of lading) 
๖) ผังการจัดเก็บสัตว์น ้าบนเรือ (Stowage plan) ซึ่งระบุชนิด ปริมาณ ชื่อเรือจับ ผู้ซื อ (ผู้น้าเข้า)   
    และหมายเลข Invoice 
๗) แผนการขนถ่ายสัตว์น ้าขึ นจากเรือทั งหมด  
๘) หนังสือรับรองแหล่งก้าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณ ีปลาทนู่าครีบเหลือง  

      ๙) หนังสือรับรองปลาทูน่าครีบเหลือง (ถ้ามี) 

     ๑๐) หนังสือรับรองการจับสัตว์น ้า (Catch Certificate) (ถ้ามี) 

     ๑๑) เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๓๙ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

 

 

 

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๔๐ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

 
 
ภาพที่ ๔ : แผนผังแสดงกระบวนการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าประมงแบบเทกอง 

การปฏิบัติ  
๑.๑ กรณีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน หมายถึง พิจารณาแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้องและมีเอกสาร

ครบถ้วน สอดคล้องกันให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาลงรับเอกสารการแจ้งนั นไว้ เพ่ือด้าเนินการใน
ขั นตอนต่อไป ดังนั น หากผู้น้าเข้าพร้อม เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบ เพ่ือมีค้าสั่ง
ให้ด้าเนินการเปิดระวางเพ่ือท้าการตรวจสอบสัตว์น ้า และเริ่มกระบวนการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้าต่อไป 

๑.๒ กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หมายถึง พิจารณาแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง หรือมี 
ข้อมูลไมค่รบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกัน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าคืนเอกสารนั นกลับแก่ผู้ยื่นในทันที โดยให้
ท้าการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมเอกสารแนบให้ครบถ้วนก่อนท้าการยื่นกลับมาใหม่ เมื่อแก้ไขถูกต้องครบถ้วนแล้วจึง
พิจารณาลงรับเอกสารการแจ้งตรวจปล่อยสินค้าประมงนั นไว้ เพ่ือด้าเนินการต่อไป  

กรณีตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่มาของสัตว์น ้าที่ผู้น้าเข้าส้าแดงไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ตัวแทนสายเรือ
น้ามาแสดงไว้ในตอนต้น ให้ทั งสองฝ่ายชี แจงเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง หากพบว่าการชี แจงไม่สามารถแสดงให้มั่นใจได้
ว่าสัตว์น ้านั นมาจากการท้าประมงที่ถูกกฎหมาย ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาสั่งห้ามขนถ่าย อายัดสินค้า
สัตว์น ้า และรายงานให้กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าฯ ทราบ เพ่ือพิจารณาเสนออธิบดีด้าเนินการตามพ.ร.ก. การประมง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๖ วรรคสาม (สั่งให้เรือประมงนั นออกจากราชอาณาจักรภายในเวลาที่ก้าหนด) ซึ่ง
กรณีดังกล่าวกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ ต้องแจ้งเตือนด่านตรวจสัตว์น ้าอ่ืน ๆ และรายงานไปยังรัฐเจ้าของธง 
รัฐชายฝั่ง RFMOs และองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบ 

ในระหว่างการตรวจสอบการน้าเข้าหรือการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้าแต่ละ (shipment) หาก
มีผู้น้าเข้ารายใดไม่สามารถจัดส่งเอกสารให้ถูกต้องหรือครบถ้วนได้ ให้เจ้าหน้าทีด่่านตรวจสัตว์น ้า เสนอหัวหน้าด่านฯ 
เพื่อพิจารณาระงับการขนถ่ายและปิดผนึก (Seal) ระวางขนถ่ายไว้ก่อน จนกว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จ 
จึงจะด้าเนินการควบคุมการขนถ่ายต่อไปได้  

ขั นตอนที่ ๒ การควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า 
ระหว่างการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้าขึ นจากเรือ เจ้าหน้าที่จะต้องด้าเนินการตรวจสอบใน

ประเด็นต่าง ๆ ดังนี  
๑) ตรวจสอบชนิดสัตว์น ้าที่ขนถ่ายขึ นจากเรือ จะต้องสอดคล้องกับชนิดสัตว์น ้าที่ผู้ขออนุญาตน้าเข้า

ได้รับอนุญาตน้าเขา้ไว้ 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๔๑ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

๒) ตรวจสอบปริมาณสัตว์น ้าในแต่ละเที่ยวรถ ปิดผนึก (Seal) ฝาปิดท้ายรถ จดบันทึกระวางเรือขนถ่าย 
ชื่อเรือจับ หมายเลขทะเบียนรถบรรทุก หมายเลขซีล เวลารถออกจากท่า น ้าหนักสัตว์น ้าแต่ละเที่ยวรถ ลงใน
หนังสือควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้า พร้อมลงนามวันที่และเวลาทุกครั ง โดยฝากให้คนขับ
รถบรรทุกน้าไปส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) ซึ่งควบคุมการคัดแยกชนิด
และปริมาณสัตว์น ้าอยู่ ณ สถานประกอบการนั น ๆ พร้อมจัดเก็บข้อมูลแยกตามเอกสารน้าเข้าเป็นราย 
Invoice 

๓) เมื่อถึงโรงงานเจ้าหน้าที่ กตส. รับเอกสารการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้า ตรวจสอบ
และตัดผนึก (seal) บันทึกน ้าหนักสัตว์น ้าที่มีการชั่งหน้าโรงงาน ก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดแยกชนิดสัตว์น ้า และ
ชั่งน ้าหนักอีกครั ง ก่อนจัดท้าเครื่องหมาย lot Number ของสินค้า เพื่อจัดเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิต่อไป 

การปฏิบัติ 
๒.๑ กรณี ตรวจพบการน้าเข้าชนิดพันธุ์สัตว์น ้าที่อยู่ในบัญชี CITES โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่แจ้งหัวหน้าด่านฯ เพ่ือด้าเนินการตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕  

๒.๒ กรณ ีตรวจพบสัตว์น ้าที่เป็นชนิดต้องห้ามของ RFMOs เช่น ฉลาม Oceanic whitetip อยู่บนเรือ

ซึ่งไม่มีการน้าขึ นท่า ให้เจ้าหน้าที่รายงานหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้า เพ่ือแจ้งมายังกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ เพ่ือ

รายงาน RFMOs และ/หรือ รัฐเจ้าของธง และ/หรือ รัฐชายฝั่ง ต่อไป 

หมายเหตุ IOTC ก้าหนดให้มีครีบฉลามได้ไม่เกิน ๕% ของน ้าหนักซากฉลามที่อยู่บนเรือ กรณี
พบครีบฉลามแต่ไม่มีซากฉลามบนเรือถือว่าฝ่าฝืนข้อก้าหนดของ IOTC 

๒.๓ กรณี ตรวจพบการขนถ่ายชนิดพันธุ์ และปริมาณสัตว์น ้าที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่แจ้งหัวหน้าด่านฯ เพ่ือให้ผู้ประกอบการด้าเนินการตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙๒ 

วรรคสี่ 

๒.๔ กรณี ตรวจพบน ้าหนักสัตว์น ้าที่แจ้งใน AREP เทียบกับน ้าหนักสัตว์น ้าที่ชั่งหน้าท่า (Tally Sheet) 

ของแต่ละเรือจับสัตว์น ้าที่มากับเรือขนถ่าย มีความคลาดเคลื่อนเกินกว่าร้อยละ ๑๐ เรือขนถ่ายล้านั นจะต้องถูก

จัดระดับความเสี่ยงเป็นระดับความเสี่ยงสูง (ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจเรือ ส้าหรับการขอเทียบท่าในครั งต่อไป) 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กตส. ควบคุมการคัดแยกชนิดและปริมาณสัตว์น ้าหน้าโรงงานเสร็จสิ น ผู้น้าเข้า
จัดท้าหนังสือรับรองตนเอง (Self Certificate) โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ กตส. ลงนามรับรอง เพ่ือน้ามายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าเพื่อพิจารณาและด้าเนินการตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น ้า และออกหนังสือก้ากับ
การจ้าหน่ายสัตว์น ้าน้าเข้า (IMD) แก่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของผ่านระบบ FSW ต่อไป กรณีระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ PPS ผู้น้าเข้าจะท้าการบันทึกชนิดและน ้าหนักสัตว์น ้าที่ผ่านการคัดแยกแล้ว ลงในระบบ PPS 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๔๒ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแบบเทกอง (Bulk) 

หลังจากที่เจ้าหน้าที่กตส. ตรวจสอบ และลงนามในระบบแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งต่อเข้าสู่ระบบการตรวจปล่อย
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตรวจสอบ และตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น ้าต่อไป 

 

 

ขั นตอนที่ ๓ การสรุปผลการด้าเนินการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้า 
เมื่อกระบวนการควบคุมการขนถ่ายเสร็จสิ นลง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจะต้องท้าการตรวจสอบ

เรือขนถ่าย และสินค้าสัตว์น ้าคงเหลือในเรือ โดยจัดท้าบันทึกประมาณการชนิดและปริมาณสัตว์น ้าที่คงเหลือ
บนเรือหลังจากขนถ่ายเสร็จสิ นเพ่ือรายงานให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าทราบ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล AREP 
ที่ได้แจ้งไว้ (กรณี ระบุว่ามีสัตว์น ้าเหลือ)  

กรณีที่ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือจะต้องยืนยันให้ได้ว่า ชนิดและ
ปริมาณสินค้าประมงที่เหลือบนเรือไม่ได้มาจากการท้าประมง IUU (กรณีเหลือมากกว่าความเป็นจริง) หรือไม่
ถูกขนถ่ายออกไปนอกเหนือจากแผนการขนถ่ายที่แจ้งไว้ (กรณีเหลือน้อยกว่าความเป็นจริง)  

กรณีมีสัตว์น ้าเหลือบนเรือ และพิจารณาข้อเท็จจริงได้ว่ามิได้มาจากการท้าประมง IUU และประสงค์
จะขนถ่ายสัตว์น ้าส่วนที่เหลือลงจากเรือ ผู้น้าเข้าจะต้องด้าเนินการขออนุญาตน้าเข้าตามกฎหมายให้ครบถ้วน 
(ตัวแทนสายเรือยื่นขอเพ่ิมระวางสินค้าในระบบ PPS ตัวแทนออกของยื่นขออนุญาตน้าเข้าและจัดท้าใบขนสินค้า) 
ก่อนด้าเนินการต่อไป ซึ่งในกรณีดังกล่าวเรือขนถ่ายสัตว์น ้าล้านั นจะต้องถูกจัดระดับความเสี่ยงเป็นระดับเสี่ยงสูง 
(ต้องได้รับการเฝ้าระวังหรือตรวจเรือในครั งต่อไป)  

เมื่อมีการขนถ่ายสัตว์น ้าเสร็จสิ น ด่านตรวจสัตว์น ้าจะต้องจัดท้าข้อมูลสรุปผลการควบคุมการขนถ่าย
สัตว์น ้า โดยเปรียบเทียบชนิดปริมาณสัตว์น ้าที่ระบุใน AREP กับข้อมูลสัตว์น ้าที่มีการน้าเข้าจริง (หลังการคัดแยก) 
จ้าแนกตามเรือจับ เพ่ือท้าการวิเคราะห์และใช้ในการก้าหนดรายชื่อในกลุ่มเรือที่มีความเสี่ยง เช่น ในกรณีที่
พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเกิน ๑๐% ดังนั น หากเรือล้าดังกล่าวมีการแจ้งขอเข้าเทียบท่าในครั งต่อไป หัวหน้า
ด่านตรวจสัตว์น ้าจะต้องก้าหนดให้มีการขึ นตรวจเรือ 

 



 

 

 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบ 
 

เรือที่ใช้ท้าการประมง  
(ยกเว้นเรือที่ใช้ท้าการประมงที่มีขนาดต่้ากว่าสิบตันกรอส 

สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๔๓ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

เรือที่ใช้ท้าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท้าการประมงที่มีขนาดต่้ากว่าสิบตันกรอส
สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

หมายถึง เรือที่ใช้ท้าการประมงหรือจับสัตว์น ้าในเขตพื นที่รัฐเจ้าของธง หรือรัฐชายฝั่งอ่ืนที่ได้รับ
อนุญาต หรือทะเลหลวง (High seas) หรือพื นที่ซึ่งองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาคบริหารจัดการ แต่ไม่รวมถึง
เรือประมงที่ใช้ท้าการประมงพื นบ้านซึ่งมีขนาดต่้ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐ
มาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ประสงค์จะน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙๕ แห่ง พ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความใน
มาตรา ๙๗ แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ไม่อนุญาตให้
เรือประมงน้าสัตว์น ้าขึ นท่า ณ ประเทศอื่น ส้าหรับสหพันธรัฐมาเลเซียจะ ยกเว้น เมื่อจะได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมประมงของสหพันธรัฐมาเลเซียเป็นลายลักษณ์อักษรมาแสดง 

หมายเหตุ กรณีเรือที่ใช้ท้าการประมงที่มีขนาดต่้ากว่าสิบตันกรอสสัญชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
มิได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๙๗ ดังกล่าว จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙๕ แห่งพ.ร.ก. การประมง ซึ่งจะต้องมี
การพิจารณา ปรับปรุงข้อกฎหมายให้ครอบคลุมต่อไป 

กระบวนการก่อนเรือเข้าเทียบท่า 
ตัวแทนสายเรือต้องยื่นแบบค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP) และเอกสารประกอบ 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ PPS หรือในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ ตัวแทนสายเรือสามารถยื่น
เอกสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร หรือยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น ้าที่มีหน้าที่
รับผิดชอบการน้าเข้าสัตว์น ้าทางท่าเรือนั น โดยจะต้องยื่น AREP ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศ
ก้าหนด ดังนี  

(๑) เรือประมงสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และสหพันธรัฐมาเลเซีย ต้องยื่น AREP ล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ทั งนี  ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร  

(๒) เรือประมงสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ต้องยื่น AREP ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหก
ชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ทั งนี  ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  

(๓) เรือประมงสัญชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต้องยื่น AREP ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง
ก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ทั งนี  ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๔๔ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

(๔) เรือประมงที่มิใช่ (๑) (๒) และ (๓) ต้องยื่น AREP  ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองชั่วโมง
ก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ทั งนี  ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

ซึ่งมีรายละเอียด และแผนผังของกระบวนงาน ดังภาพที่ ๕  

เอกสารประกอบแบบค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP) ประกอบดว้ย 
๑) ส้าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง (Flag State) ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และ

ยังคงมีอายุการใช้งาน 
๒) ส้าเนาใบอนุญาตท้าการประมงจากรัฐเจ้าของธง และ/หรือรัฐชายฝั่ง (Coastal State) ซึ่งครอบคลุมพื นที่

ท้าการจับสัตว์น ้า และยังคงมีอายุการใช้งาน  
๓) ส้าเนาผังการจัดเก็บสัตว์น ้าบนเรือ (Stowage plan) ซึ่งระบุชนิด ปริมาณสัตว์น ้า และหมายเลขก้ากับ    

ผังหรือระวางเรือ  
๔) ส้าเนาเอกสารการแจ้งน้าเรือออกจากท่า (Port Clearance หรือ Custom Clearance) 

ครั งล่าสุด ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่ก้ากับควบคุมท่าเรือนั น ซึ่งระบุรายละเอียด เช่น ชื่อท่าเรือ 
รัฐเจ้าของท่าเรือ และวันที่ออกจากท่าเรือ 

๕) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวกัปตัน (Vessel Master Card) หรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือ หนังสือรับรอง
ที่แสดงว่าบุคคลนั นเป็นกัปตัน หรือผู้ควบคุมเรือล้าดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ  

๖) ส้าเนาหนังสืออนุญาตน้าเข้าสัตว์น ้าตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา เฉพาะกรณีมีการน้าเข้าสัตว์น ้า
ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES 

โดยเอกสารประกอบค้าร้องทุกฉบับ ผู้ยื่นต้องด้าเนินการลงนามรับรองความถูกต้องและประทับตรา 
(ถ้ามี) ให้ครบถ้วน 

ขั นตอนที่ ๑ การพิจารณาค้าร้องขอน้าเรอืประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP) 
เมื่อตัวแทนสายเรือได้ยื่น AREP และเอกสารประกอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการตรวจสอบ

รายละเอียดของข้อมูลที่กรอกกับเอกสารประกอบให้ถูกต้องและครบถ้วน  
ส้าหรับกรณีที่เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือ มิได้ยื่นค้าร้องด้วยตนเอง ต้องมีเอกสารการมอบอ้านาจ

ให้ผู้มายื่นด้าเนินการแทน ซึ่งในกรณีของบริษัทหรือนิติบุคคล ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ้านาจลงนามและตราประทับ
ตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท พร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ้านาจให้ยื่นแทนครั งเดียว 
๑๐ บาท หรือมอบอ้านาจทั งปี ๓๐ บาท) และเอกสารส้าเนาบัตรประชาชน ที่ยังคงมีอายุการใช้งาน ส้าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอ้านาจครบถ้วน 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๔๕ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

 
ภาพที่ ๕ : แผนผังแสดงขั นตอนการด้าเนินการก่อนเรือที่ใช้ท้าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท้าการประมงที่มี

ขนาดต่้ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา) เข้าเทียบท่า 

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๔๖ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

การปฏิบัติ  
๑.๑ กรณีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ลงรับค้าร้อง โดยระบุวันที่และเวลาที่รับค้าร้อง

ไว้ให้ชัดเจนทุกครั ง 
 กรณีระยะเวลาในการยื่นค้าร้อง AREP และเอกสารประกอบ กับก้าหนดเวลาเรือเทียบท่าที่ระบุไม่ครบ

ตามเวลาที่ก้าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าว่าจะสามารถด้าเนินการตรวจสอบเอกสารได้ทัน
หรือไม ่ทั งนี  ต้องพิจารณาประกอบกับเหตุผลความจ้าเป็น และค้าชี แจงของผู้ยื่นหรือตัวแทนสายเรือด้วย 

๑.๒ กรณีเอกสารค้าขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่คืนค้าร้องนั นแก่ผู้ยื่น พร้อมระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถรับค้าร้องนั นได้ เช่น เอกสารไม่ครบถ้วน (ระบุ ขาดเอกสารใด) หรือกรอกข้อมูลในแบบค้าร้อง
ไม่ครบ หรือกรอกข้อมูลไม่สอดคล้องกับเอกสารแนบ หรือเอกสารแนบไม่ชัดเจน หรือส้าเนาเอกสารแนบไม่มี
การลงนามผู้มีอ้านาจและประทับตราบริษัท เป็นต้น พร้อมลงชื่อผู้คืน วัน เวลาที่คืนเอกสาร 

กรณีการคืนเอกสารดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ส้าเนาเอกสารชุดนั นไว้ และให้ผู้ยื่นลงนามรับเอกสารคืน
ในส้าเนาเอกสารชุดดังกล่าว พร้อมวันและเวลาที่รับคืน (กรณี มายื่นด้วยตนเอง) แล้วจึง คืนเอกสารฉบับจริง
ให้แก่ผู้ยื่น ส้าหรับการยื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโทรสาร ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณา
ด้าเนินการตามความเหมาะสม โดยสอดคล้องกับหลักการข้างต้น  

ส้าหรับในกรณีการยื่นค้าร้องผ่านระบบ PPS นั น จะมีขั นตอนด้าเนินการลงรับหรือแจ้งแก้ไข ซึ่งได้มี
การออกแบบระบบให้รองรับไว้แล้ว จึงไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการซ ้าในขั นตอนดังกล่าวอีก 

ขั นตอนที่ ๒ การตรวจ AREP และเอกสารประกอบ 
ในการตรวจสอบข้อมูลใน AREP และเอกสารประกอบนั น เจ้าหน้าที่ต้องด้าเนินการ 
๑) ตรวจสอบรายชื่อเรือประมงดังกล่าวกับประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมง

ไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙๔ วรรคสอง 
แห่งพ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ท้าการประมง IUU หรือไม่ 

๒) ตรวจสอบรายชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น ้าและเรือจับที่ขนถ่ายสัตว์น ้ามากับเรือขนถ่ายดังกล่าวกับ
รายชื่อเรือประมงที่ถูกประกาศเป็นเรือประมงที่ท้าการประมง IUU ขององค์กรระหว่างประเทศหรือ RFMOs 
ต่าง ๆ เช่น EU IOTC ICCAT IATTC WCPFC CCAMLR และ SEAFO เป็นต้น โดยตรวจสอบจากเว็บไซต์
องค์กรดังกล่าวดังนี  

- IOTC          http://www.iotc.org/vessels#iuu  
- ICCAT         http://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp 
- IATTC         https://www.iattc.org/VesselRegister/SearchVessel.aspx?Lang=ENG 

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

http://www.iotc.org/vessels#iuu
http://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp
https://www.iattc.org/VesselRegister/SearchVessel.aspx?Lang=ENG
https://www.wcpfc.int/vessels#IUU


 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๔๗ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

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

- SEAFO        http://www.seafo.org/ 
๓) ตรวจสอบการจดทะเบียนเรือประมง กับเว็บไซต์ของรัฐเจ้าของธง และ/หรือ RFMOs ที่เรือนั น

เข้าไปท้าการประมงในเขตพื นที่นั นว่ามีรายชื่อเรือ ทะเบียนเรือ ธงเรือ รวมถึงชื่อกัปตันเรือถูกต้องและยังคงมี
อายุการใช้งานครบถ้วน ในขณะที่เรือเข้าไปท้าการประมงในพื นที่ดังกล่าวหรือไม ่จากเว็บไซต์ ดังต่อไปนี   

- IOTC        http://www.iotc.org/vessels/date 
- WCPFC        https://www.wcpfc.int/record-fishing-vessel-database  
- ICCAT          https://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp 
- IATTC          https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspx?List= 

RegVessels&Lang=ENG  
- SEAFO         http://www.seafo.org/Management/Authorized-Vessel-List 

๔) ตรวจสอบรายชื่อประเทศธงเรือ ว่าอยู่ในบัญชีประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการท้า
ประมง IUU หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันมีรายชื่อประเทศที่ประกาศฯ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพคอโมโรส และ
ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก
เว็บไซต์ http://www.iuuwatch.eu/map-of-eu-carding-decisions/ ซึ่งด่านตรวจสัตว์น ้ าจะต้องพิจารณา
ตรวจเรือทุกล้าที่มีสัญชาติดังกล่าว 

๕) ตรวจสอบรายชื่อโรงงานผลิตหรือแปรรูปสัตว์น ้า ซึ่งต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตาม
ข้อก้าหนดของสหภาพยุโรป (EU) ในกรณีที่ผลิตและส่งสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไปยังประเทศในกลุ่ม EU 
ซึ่ งสามารถตรวจสอบได้ จากเว็บไซต์  https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_ 
listsPerActivity_en.htm# เพ่ือประกอบการพิจารณารับรองการจับคู่ CC กับ IMD ด้วย 

๖) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ เช่น การขูด ลบ ขีดฆ่า เขียนเพ่ิม รวมถึงรูปแบบ
ของการออกเอกสาร หน่วยงานที่มีอ้านาจในการออกเอกสารดังกล่าวของแต่ละประเทศ รวมถึงชื่อและ
ลายเซ็นต์และตราประทับของผู้มีอ้านาจลงนามของหน่วยงานนั น ๆ ด้วย เปรียบเทียบกับตัวอย่างเอกสาร เพ่ือเป็น
การป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร นอกจากนี เจ้าหน้าที่ควรพิจารณาหรือตั งข้อสังเกตดังนี  

-  ล้าดับเหตุการณ์กับวันที่ออกเอกสารแต่ละฉบับต้องสอดคล้องกัน 

-  ตรวจสอบชื่อ/หน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกเอกสารของแต่ละประเทศ 

 - เอกสารมีความชัดเจน ถูกต้องและมีอายุการใช้งาน และออกโดยหน่วยงานราชการ  

https://www.ccamlr.org/en/compliance/illegal-unreported-and-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20unregulated-iuu-fishing
https://www.ccamlr.org/en/compliance/illegal-unreported-and-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20unregulated-iuu-fishing
http://www.seafo.org/
http://www.iotc.org/vessels/date
https://www.wcpfc.int/record-fishing-vessel-database
https://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspxList
http://www.seafo.org/Management/Authorized-Vessel-List
http://www.iuuwatch.eu/map-of-eu-carding-decisions/
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm


 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๔๘ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

โดยรูปแบบเอกสารสามารถตรวจสอบได้จากตัวอย่างเอกสารในภาคผนวก ข กรณีพบข้อสงสัยหรือ
ต้องการตรวจสอบยืนยัน (Verify) เอกสารดังกล่าว สามารถประสานการด้าเนินการได้ที่ กลุ่มควบคุม
เรือประมงฯ กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าฯ ซึ่งเป็น Focal Point ของการประสานงานตามมาตรการ PSM ของ
ประเทศไทย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐๒๙๔๐๖๑๙๘ หรือทางจดมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ 
thaipsm.investigation@gmail.com  

ส้าหรับป้องกันความล่าช้าจากการตอบกลับของประเทศปลายทาง หรือหากด่านตรวจสัตว์น ้าใด 
ประสงค์จะตรวจสอบยืนยันเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองสามารถร้องขอที่อยู่ส้าหรับการติดต่อทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Contact Point) ได้จากกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ และส้าหรับกรณีดังกล่าว ด่านตรวจสัตว์น ้า
ต้องส่งส้าเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (cc:) มายังกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ ด้วย ตามข้อสั่งการกองควบคุมการค้า
สัตว์น ้าฯ ที่ กษ ๐๕๐๕.๓/๑๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เพ่ือป้องกันการด้าเนินการซ ้าซ้อน และความเป็นเอกภาพ
ในการด้าเนินการของประเทศไทยตามมาตรการดังกล่าว 

นอกจากการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเรือแล้ว กรมประมงได้พิจารณาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ โดยมอบหมายให้ศูนย์ควบคุมและเฝ้าระวังการท้า
ประมง (FMC) กองบริหารจัดการเรือประมงท้าการตรวจสอบ ติดตามเส้นทางการเดินเรือของเรือที่แจ้งความ
ประสงค์ขอเข้าเทียบท่าด้วยระบบ (AIS) โดยเจ้าหน้าที่สามารถทราบหรือเห็นค้าขอดังกล่าวผ่านระบบ PPS และใช้
ข้อมูลใน AREP ในการตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือ จุดขนถ่ายสัตว์น ้า และการท้ากิจกรรมของเรือดังกล่าว ว่ามี
พฤติกรรมน่าสงสัยหรือมีความผิดปกติหรือไม่ และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้กลุ่มควบคุมเรือประมงฯ 
และด่านตรวจสัตว์น ้าทราบ เพ่ือท้าการตรวจสอบในประเด็นที่สงสัยดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวหัวหน้าด่านจะต้อง
สั่งการให้ชุดตรวจเรือด้าเนินการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบให้กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าฯ ทราบด้วย 
(ปัจจุบันพบว่ามีเฉพาะเรือจับขนาดใหญ่เท่านั นที่มีการติดตั ง AIS) 

นอกจากนี  ปัจจุบันกรมประมงได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมยุทธศาสตร์ด้วยการ
ตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยระบบ AIS จากองค์กร Ocean Mind ในการตรวจวิเคราะห์เส้นทางการ
เดินเรือของเรือขนถ่าย และเรือจับสัตว์น ้า พร้อมทั งระบุความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และการจัดท้ารายงานการ
วิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือของเรือแต่ละล้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ AREP และการตัดสินใจ
ในการพิจารณาอนุญาตหรือปฏิเสธเรือเทียบท่า และด้าเนินการขึ นตรวจสอบเรือเมื่อเรือเข้าเทียบท่าแล้ว 
(ภาคผนวก ค) 

การปฏิบัติ 
๒.๑ กรณีตรวจพบว่าเรือที่แจ้งขอเข้าเทียบท่าเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU ตามประกาศกรมประมง 

เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิ ใช่ เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่  ๖)  

mailto:thaipsm.investigation@gmail.com


 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๔๙ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือ เว็บไซต์ขององค์กรระหว่างประเทศ หรือ RFMOs หรือกรณีมีหลักฐานแน่ชัดว่าเรือประมง
เกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU เช่น มีกฎหมายห้ามท้าการประมงด้วยเครื่องมืออวนลากในเขตรัฐชายฝั่งใด แล้วมี
การส้าแดงการได้มาของสัตว์น ้าที่ท้าการประมงด้วยเครื่องมืออวนลากในเขตพื นที่ นั น เป็นต้น ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าเพ่ือพิจารณาปฏิเสธการเข้าเทียบท่า ตามพ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๕ โดยระบุเหตุผลการปฏิเสธการเข้าเทียบท่าในเอกสารใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าของ
เรือประมงต่างประเทศ (Notification to Fishing Vessel Following a Request to Enter Port) และด้าเนินการ
แจ้งกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ ให้ทราบโดยทันที เพ่ือด้าเนินการแจ้งหน่วยงานด่านตรวจสัตว์น ้าอ่ืน ๆ รัฐเจ้าของธง
เรือดังกล่าว รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า และ/หรือ RFMOs ที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือท้าการเฝ้าระวังเรือดังกล่าวมิให้
เข้าใช้ท่าเทียบเรือเพ่ือการขนถ่ายสัตว์น ้าที่มาจากการท้าประมง IUU ต่อไป  

ยกเว้น กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น บนเรือดังกล่าวมีผู้ป่วย หรือประสบเหตุภัยพิบัติ ให้หัวหน้าด่าน
ตรวจสัตว์น ้าฯ พิจารณาด้าเนินการตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป เช่น อนุญาตให้เทียบท่าเพ่ือส่งผู้ป่วย หรือ
แก้ไขปัญหาอันเนื่องจากเหตุภัยภิบัติ ตามหลักมนุษยธรรม เป็นต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้า
ต้องพิจารณาด้าเนินการตรวจสอบเรือ และมีค้าสั่งห้ามขนถ่ายสัตว์น ้าลงจากเรือ ห้ามเติมน ้ามันเชื อเพลิง หรือ
ด้าเนินกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนให้เรือประมงดังกล่าวสามารถด้าเนินกิจกรรมการท้าประมง IUU  
พร้อมแจ้งมายังกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ เพ่ือแจ้งรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง รัฐที่กัปตันและลูกเรือถือสัญชาติ และ 
RFMOs ทีเ่กี่ยวข้องร่วมตรวจสอบและด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒.๒ กรณีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งข้อมูลใน AREP สอดคล้องกับเอกสารประกอบ หรือใน
กรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามีการท้าประมง IUU แต่ไม่มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนขณะนั น เช่น 
ระยะเวลาที่เรือใช้ในการเดินทางไม่สอดคล้องกับระยะทาง หรือปริมาณสัตว์น ้าที่จับได้ไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่
ระบุว่ามกีารท้าการประมง หรือชนิดสัตว์น ้าที่ระบุไม่สัมพันธ์กับเครื่องมือท้าการประมงของเรือจับสัตว์น ้าหรือพื นที่
จับสัตว์น ้า เป็นต้น ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาอนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าเพ่ือท้าการตรวจสอบได้ ซึ่งใน
กรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถจะตรวจสอบยืนยันกับเอกสารฉบับจริง หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถหาได้
จากเอกสารต่าง ๆ เช่น สมุดปูมเรือ (Logbook) รายงานการจับสัตว์น ้า (Fishing logbook) เส้นทางการเดินเรือ 
หรือการสัมภาษณ์จากกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ ถึงสาเหตุของข้อสงสัย หรือความไม่สอดคล้องของเอกสาร
ดังกล่าวในขั นตอนการตรวจเรือได้ 

ส้าหรับกรณีท่ีมีเหตุต้องสงสัย ซึ่งได้รับแจ้งจากศูนย์ FMC หรือเจ้าหน้าที่ตรวจพบประเด็นต้องสงสัย
ว่าเรือล้าดังกล่าวมีพฤติกรรมที่อาจเป็นการท้าประมง IUU และเสนอหัวหน้าด่านฯ อนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่า
เพ่ือท้าการตรวจสอบนั น หัวหน้าด่านฯ จะต้องสั่งการให้มีการตรวจเรือล้าดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๕๐ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

ขึ นตรวจเรือ ด้าเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้ทราบ โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายงาน
การตรวจเรือ (PIR) ตามเหตุหรือประเด็นข้อสงสัยนั น เช่น 

๑) รายงานการวิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือ ซึ่งมีการตรวจสอบโดยศูนย์ FMC หรือหน่วยงาน 
Ocean Mind ไม่สอดคล้องกับ AREP  

๒) ระยะเวลาที่เรือประมงหรือเรือจับสัตว์น ้าเดินทางจากท่าสุดท้ายมาถึงประเทศไทยไม่สอดคล้อง
หรือคลาดเคลื่อนกับค่าเฉลี่ยของการเดินทางโดยทั่วไป 

๓) เอกสารการจดทะเบียนเรือประเทศเดียวกัน ทีม่ีรูปแบบที่แตกต่างกัน เป็นต้น  
๔) ปริมาณสัตว์น ้าที่จับไดไ้ม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ใช้ในการท้าการประมง  

ขั นตอนที่ ๓ การแจ้งผลการพิจารณา AREP 
พ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๕ วรรคสอง ก้าหนด “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ข้อมูลตามวรรคหนึ่งและแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือทราบภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดซึ่งต้องไม่ช้ากว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งหรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า” ซึ่งประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก้าหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่
ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก้าหนดไว้ดังนี  

(๑) เรือประมงที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย ก้าหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบ
ภายในหนึ่งชั่วโมง 

(๒) เรือประมงที่มีสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ก้าหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบภายในสามชั่วโมง 
(๓) เรือประมงที่มีสัญชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ก้าหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบภายในหกชั่วโมง 
(๔) เรือประมงที่มิใช่ (๑) (๒) และ (๓) ก้าหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง 
ดังนั น เมื่อหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาลงนามอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าเทียบท่าแล้ว เอกสาร

ใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ (Notification to Fishing Vessel Following a 
Request to Enter Port) จะถูกส่งไปยังตัวแทนสายเรือ กรมศุลกากร และกรมเจ้าท่า ผ่านทางระบบ PPS โดย
อัตโนมัติ 

ส้าหรับในกรณีท่ีระบบไม่สามารถใช้งานได้ หรือเป็นค้าร้องที่ตัวแทนสายเรือยื่นผ่านช่องทางอ่ืน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด้าเนินการแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ยื่นค้าขอหรือตัวแทนสายเรือที่ยื่นค้าขอดังกล่าว โดยตรงหรือผ่าน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางการติดต่ออ่ืน ๆ ที่รวดเร็ว เหมาะสม ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ซ่ึงใน
กรณีดังกล่าวควรมีการท้าหลักฐานการรับเอกสารไว้เพ่ือเป็นหลักฐานเสมอ เพ่ือป้องกันเหตุซึ่งอาจถูกร้องเรียน
กรณีละเว้นการปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการปฏิเสธการเทียบท่า 

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๕๑ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

ขั นตอนที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่าเทียบเรือหรือวันที่เรือเข้าเทียบท่า 
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่าเรือที่ประสงค์จะน้าเรือเข้าเทียบ หรือเปลี่ยนแปลงก้าหนดการ

หรือวันที่เข้าเทียบด้วยเหตุใดก็ตาม ในภายหลังที่รับใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าแล้ว ให้ผู้ยื่นค้าขอหรือตัวแทน
สายเรือยื่นค้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านระบบ PPS หรือยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น ้า เป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนน้าเรือเข้าเทียบท่า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถด้าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงการนัดหมายเวลาขึ นตรวจเรือ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันก้าหนด 

กรณีการยื่นขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเอง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการแจ้งแล้ว ให้ลงรับและ
เสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าโดยเร็ว และเมื่อหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาอนุญาตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
ด้าเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในระบบ PPS และส่งให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าอนุมัติในระบบ PPS อีกครั ง 
เพื่อส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรแจ้งยืนยันการเปลี่ยนแปลงก้าหนดการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางโทรศัพท์อีกครั งหนึ่ง  

ขั นตอนที่ ๕ การแจ้งการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าต่อผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ 
ผู้รับอนุญาตหรือตัวแทนสายเรือ มีหน้าที่แจ้งการรับอนุญาตเข้าเทียบท่า ต่อผู้ประกอบกิจการ 

ท่าเทียบเรือนั น โดยส้าแดงและมอบส้าเนาเอกสารการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าแก่ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือนั น 
เพ่ือยืนยันและก้าหนดวันเวลาการเทียบท่ากับผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรืออีกครั งหนึ่ง (นอกเหนือจากที่มีการ
แจ้งผ่านระบบ PPS) เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การบันทึกวัน
เวลาการเทียบท่า ชนิดและปริมาณสัตว์น ้าที่น้าขึ นท่า รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลการเทียบท่าของเรือประมงไว้
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น ้า หรือน ้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าขึ นท่า
เทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖2 และประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดรายการ และ
วิธีการในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น ้า หรือน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้าขึ นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งออกตามความในมาตรา 
๘๕ วรรคหนึ่ง  

ดังนั น ด่านตรวจสัตว์น ้าควรจัดประชุมชี แจงหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือในพื นที่
รับผิดชอบทราบ และก้ากับ ควบคุมตรวจสอบให้ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือด้าเนินการให้ครบถ้วนตามที่
กฎหมายก้าหนด มิฉะนั นจะมีความผิด ซึ่งมีบทก้าหนดโทษตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีที่ตรวจ
พบว่ามีการละเลยหรือกระท้าผิด และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ้าท่าเรือหรือพื นที่นั น ไม่ด้าเนินการร้องทุกข์
กล่าวโทษ ผู้ประกอบกิจการท่าเรือที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่อาจโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติได้ 

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๕๒ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

ขั นตอนที่ ๖ การนัดหมายการตรวจเรือ 
เมื่อทราบเวลาที่เรือเดินทางมาถึงท่าและก้าหนดเวลาเทียบท่า ซึ่งได้ประสานกับผู้ประกอบกิจการ

ท่าเทียบเรือแล้วนั น ให้ตัวแทนแจ้งยืนยันก้าหนดการเทียบท่าแก่เจ้าหน้าที่ในโอกาสแรก เพ่ือเตรียมการนัดหมาย
การขึ นตรวจเรือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หากไม่สามารถท้าการตรวจเรือได้ในวันดังกล่าว หรือก้าหนดให้มีการ
ตรวจเรือในวันถัดไป ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าสั่งการให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการปิดผนึก (Seal) ระวางเรือไว้ก่อน 
จนกว่าจะด้าเนินการตรวจเรือแล้วเสร็จ และ/หรือได้รับอนุญาตให้ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าขึ นจากเรือได้เท่านั น  

ยกเว้น กรณีที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าได้มีค้าสั่งอนุญาตเทียบท่าและขนถ่ายสัตว์น ้าได้ (มิได้ระบุให้
ด้าเนินการตรวจเรือ) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงที่ก้าหนดไว้ ให้ผู้รับอนุญาตหรือตัวแทนสายเรือ
ประสานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า เพ่ือด้าเนินการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้าต่อไป  

กระบวนการตรวจเรือ  
ในการด้าเนินการขึ นตรวจเรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ อาศัยอ้านาจตาม มาตรา ๑๐๒ (๔) แห่ง พ.ร.ก. 

การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดท้าการ
ประมงหรือขนถ่ายสัตว์น ้า หรือสั่งให้ผู้ควบคุมเรือประมงน้าเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ นไปบนเรือประมง หรือ
เข้าไปในที่จับสัตว์น ้าใดเพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก้าหนดนี  ทั งนี  เมื่อมีเหตุสงสัยว่ามี
การกระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดนี   

พนักงานเจ้าหน้าที่ควรด้าเนินการตรวจเรือในโอกาสแรกที่ เรือเข้าเทียบท่า โดยมีขั น ตอนและ
กระบวนงาน ดังภาพที่ ๖  

ขั นตอนที่ ๑ การเตรียมการ 
ก่อนการขึ นตรวจเรือ เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ส้าหรับการปฏิบัติงาน

ดังกล่าวให้ครบถ้วน เช่น 
๑) การแต่งกาย 
๒) บัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
๓) อุปกรณ์สื่อสาร กล้องถ่ายรูป และตลับเมตรหรือสายวัด 
๔) เอกสารและแบบฟอร์มบันทึกการตรวจ 
๕) ล่าม กรณีกัปตันหรือลูกเรือไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 
๖) อาวุธประจ้าตัว เฉพาะกรณีท่ีจ้าเป็น 

ก่อนด้าเนินการตรวจเรือ หัวหน้าชุดตรวจเรือควรมีการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน เช่น 
สถานการณ์บนเรือ วัตถุประสงค์การตรวจสอบในครั งนั น ว่าเป็นสถานการณ์ปกติหรือไม่ และท้าการวางแผนการ 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๕๓ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

 

ภาพที่ ๖ : แผนผังแสดงกระบวนการตรวจเรือที่ใช้ท้าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท้าการประมงที่มีขนาดต่้ากว่าสิบ
ตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) เมื่อ
เข้าเทียบท่า 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๕๔ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

ปฏิบัติงานอย่างรัดกุม เช่น การจัดแบ่งทีมปฏิบัติงานต้องไม่น้อยกว่า ๒ คนต่อชุด ก้าหนดหน้าที่ พื นที่ท้าการ
ตรวจสอบ และนัดหมายเวลาและสถานที่เมื่อตรวจสอบเสร็จ เพ่ือความปลอดภัยและรวดเร็ว และควรตรวจนับ
เจ้าหน้าที่ให้ครบตามจ้านวนก่อนลงจากเรือ เป็นต้น 

ขั นตอนที่ ๒ การตรวจสอบลักษณะเรือ 
ก่อนขึ นตรวจเรือพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบลักษณะภายนอกเรือ เช่น ชื่อเรือ ธงเรือ รหัส IMO 

รหัสวิทยุสากล (Call sign) รหัสภายนอกเรือ และระดับการกินน ้าลึก (ship’s draft) เป็นต้น เพ่ือให้มั่นใจได้
ว่าเรือล้าดังกล่าวเป็นเรือล้าที่จดทะเบียนและแจ้งขอเข้าเทียบท่าไว้ เปรียบเทียบกับข้อมูลลักษณะเรือ 
รูปพรรณสัณฐานที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์ของรัฐเจ้าของธง และ/หรือ RFMOs ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั ง
ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือจัดท้าฐานข้อมูลเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าเรือนั น ๆ ไว้ เพ่ือใช้
ประกอบการประเมินความเสี่ยงส้าหรับการขึ นตรวจเรือในครั งต่อไป 

ขั นตอนที่ ๓ การตรวจเรือ 
๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงตน และแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจแก่กัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ

ให้ทราบ จ้านวนเจ้าหน้าที่ที่ขึ นตรวจ สถานที่ที่ต้องการตรวจและหลักฐานที่ต้องการตรวจ เพ่ือให้กัปตันหรือ
ผู้ควบคุมเรือจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือน้าการตรวจหรืออ้านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ 

ส้าหรับการขึ นตรวจเรือ มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และอุปกรณ์บนเรือ ตามที่ได้
แจ้งหรือระบุไว้ใน AREP และตรวจสอบส้าเนาเอกสารที่ยื่นเปรียบเทียบกับเอกสารฉบับจริงที่จัดเก็บไว้บนเรือ
เครื่องมือสื่อสาร เส้นทางการเดินเรือ และกิจกรรมบนเรือที่ได้ด้าเนินการ ซึ่งตามข้อก้าหนดจะต้องมีการบันทึก
ไว้ในสมุดปูมเรือ (Logbook) เป็นต้น เครื่องมือประมง ชนิดและปริมาณสัตว์น ้า รวมถึงพิสูจน์ข้อสงสัยประเด็นการ
ท้าประมงผิดกฎหมาย ที่ไม่สามารถสรุปหรือตัดสินได้ในขั นตอนการตรวจ AREP และเอกสารประกอบ 

๒) ตรวจเอกสารที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งก้าหนดให้กัปตันหรือตัวแทนสายเรือต้องแสดง ได้แก่ เอกสาร
ฉบับจริงที่ยื่นประกอบ AREP เอกสารที่ต้องแสดงเพ่ิมในขั นตอนการตรวจเรือ และ/หรือเอกสารที่เจ้าหน้าที่
สามารถเรียกตรวจเพิ่มเติมได้ หากมีความจ้าเป็นหรือสงสัย ประกอบด้วย 

๒.๑) เอกสารประกอบการยื่น AREP รายการที่ ๑ – ๖ ฉบับจริง  
๒.๒) สมุดปูมเรือ (Logbook) ซึ่งบันทึกกิจกรรม ต้าแหน่งและเส้นทางการเดินเรือ  
๒.๓) สมุดบันทึกการท้าการประมง (Fishing Logbook) ซึ่งระบุรายละเอียดครอบคลุมช่วงเวลา

ท้าการประมง 
๒.๔) บันทึกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของห้องเก็บสัตว์น ้า กรณ ีที่สงสัยว่าอาจมีการขนถ่ายสินค้า

สัตว์น ้า ณ วันเวลาที่ระบุ 
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๒.๕) แผนการขนถ่ายสัตว์น ้าขึ  นท่า ซึ ่งระบุรายละเอียด วันและเวลาขนถ่าย สถานที่
ปลายทางหรือผู้รับสินค้า ชนิดและปริมาณสัตว์น ้าที่ท้าการขนถ่าย และระวางเรือที่
จัดเก็บสัตว์น ้านั น  

๒.๖) บันทึกเส้นทางการเดินเรือประมงครอบคลุมระยะเวลาการจับสัตว์น ้า ในรูปแบบ Soft copy 
หรือ Hard copy เช่น Navigation log book หรือ VMS record หรือ Voyage data กรณี 
พบข้อสงสัยที่มาของสัตว์น ้า 

๒.๗) เอกสารประวัติการติดตั ง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์แสดงต้าแหน่งและบันทึกเส้นทางการเดินเรือ 
(VMS/AIS) กรณ ีสงสัยหรือตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้องหรือมีการแก้ไขดัดแปลง  

๒.๘) เอกสารแสดงรายละเอียดการขนถ่ายสัตว์น ้ากับเรือขนถ่ายหรือท่าเรือครั งก่อนหน้า กรณ ีมี
การลดลงของปริมาณสัตว์น ้าที่น้าขึ นท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสัตว์น ้าที่จับได้  

๒.๙) เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือ (Ship’s Particular) กรณี สงสัยเกี่ยวกับขนาดเรือ และ
น ้าหนักบรรทุกของเรือ 

๒.๑๐) เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย
เอกสารต้องระบุรายการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ  ชื่อ และที่อยู่ของอู่เรือ ช่วงระยะเวลา
ด้าเนินการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ  

๒.๑๑) เอกสารส้าแดงบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)  
๒.๑๒) เอกสารการรับรองการท้าการประมงปลาทูน่าอย่างรับผิดชอบต่อโลมา ภายใต้กฎเกณฑ์

ของ NOAA Fisheries ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ NOAA Form 370 (Fisheries Certificate 
of Origin) กรณี เรืออวนล้อมปลาทูน่าที่มีขนาดมากกว่า ๓๕๒.๘ ตัน ที่ท้าการประมงใน
เขต Eastern Tropical Pacific Ocean (ETP) 

พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องด้าเนินการตรวจสอบเรือที่ใช้ท้าการประมง เอกสารหรือข้อมูลหลักฐาน 
เกี่ยวกับชนิด ปริมาณสัตว์น ้า วัน เวลา สถานที่จับสัตว์น ้า และการจัดเก็บสัตว์น ้าในระวางเรือ เป็นต้น เพ่ือให้
สามารถพิสูจน์และเชื่อมั่นได้ว่าสัตว์น ้าทั งหมด มิได้มาจากการท้าการประมง IUU ก่อนจะอนุญาตให้ท้าการขน
ถ่ายสัตว์น ้าลงจากเรือได้ 

ทั งนี มีข้อแนะน้าเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาการตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานและอุปกรณ์บนเรือ ดังนี  
- เอกสารฉบับจริงและส้าเนาที่ยื่นจะต้องเป็นเอกสารฉบับเดียวกัน 
- ข้อมูลสัตว์น ้าที่แจ้งมาใน AREP บันทึกการท้าการประมง (Fishing Logbook) สมุดปูมเรือ (Logbook) 

และบันทึกเส้นทางการเดินเรือ จะต้องมีความสอดคล้องกัน 
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- เรือท่ีเข้าเทียบท่าจะต้องมีระบบติดตามเรือประมง (VMS unit หรือ AIS unit หรือ GPS) ทีม่ีการ

ติดตั งมั่นคงประจ้าที่บนเรือ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีหมายเลขอุปกรณ์ หมายเลขทะเบียนเรือ 

ชื่อเรือ วันที่ติดตั งหรือซ่อมบ้ารุงครั งล่าสุด และสามารถแสดงข้อมูลเส้นทางการติดตามเรือให้

พนักงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์ทราบได้ ในกรณีไม่สามารถแสดงเส้นทางการเดินเรือได้ ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากสมุดปูมเรือ (Logbook) 

- ปริมาณสินค้าที่บรรทุก สอดคล้องกับน ้าหนักบรรทุกของเรือที่ก้าหนดไว้ใน เอกสารแสดง

คุณลักษณะเรือ (Ship’s Particular)  

- ตรวจสอบว่ากัปตันมีเอกสารอนุญาตให้เดินเรือระหว่างประเทศได้หรือไม่ และข้อมูลในเอกสาร
ตรงกับที่ระบุหรือไม่  

การปฏิบัติ 
๓.๑ กรณีผลการตรวจสอบพบว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน หมายถึง เรือที่เข้าเทียบท่าต้องมีเอกสารตาม

ข้อก้าหนดข้างต้นและข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับเอกสารประกอบการยื่น AREP หลักฐาน และอุปกรณ์
เดินเรือมีความถูกต้อง เชื่อได้ว่าเรือประมงดังกล่าวไดจ้ับสัตว์น ้ามาจากบริเวณที่ได้ส้าแดงไว้จริง 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกผลการตรวจเรือเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุผลการตรวจสิ่งที่พบ พร้อมทั ง
ค้าชี แจงของผู้ควบคุมเรือกรณีมีเหตุสงสัยตามการตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือไว้ในรายงานการตรวจเรือ (PIR) 
ลงนามเจ้าหน้าที่ วัน เดือน ปี ที่ตรวจ ก่อนมอบให้กัปตันเรือหรือผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือ ลงนาม
รับทราบผลการตรวจ ที่ได้บันทึกไว้ในรายงานดังกล่าว ก่อนเสนอหัวหน้าด่านฯ เพ่ือพิจารณาลงนามอนุญาตให้ท้า
การขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้าภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าต่อไป ทั งนี  ด่านตรวจสัตว์น ้าจะต้อง
จัดท้าส้าเนารายงานผลการตรวจเรือให้ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือเก็บไว้จ้านวน ๑ ชุด  

ส้าหรับค้าขอผ่านระบบ PPS เมื่อหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าลงนามแล้ว ระบบจะส่งให้ผู้ยื่นค้าขอหรือ
ตัวแทนทราบ ซี่งสามารถสั่งพิมพ์รายงานดังกล่าวผ่านระบบได้ทันที และระบบจะบันทึกการรับทราบของผู้ยื่น
หรือตัวแทนสายเรือไว้เป็นหลักฐาน  

เมื่อได้รับอนุญาตให้ด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้า ผู้น้าเข้าสามารถด้าเนินการขนถ่ายสินค้าสั ตว์น ้า
ลงจากเรือ ภายใต้การควบคุมการขนถ่ายของเจ้าหน้าที่ได้ ทั งนี  ผู้น้าเข้าจะต้องได้รับอนุญาตน้าเข้าตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและยื่นเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า เพ่ือขอรับการตรวจสอบหรือตรวจ
ปล่อยสินค้าสัตว์น ้า ก่อนกระบวนการขนถ่ายจะเริ่มขึ น และหากผู้ประกอบการน้าเข้ามีความประสงคจ์ะท้าการ
ขนถ่ายสินคา้สัตว์น ้าลงจากเรือในภายหลัง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการปิดผนึก (seal) ระวางเรือไว้ เพ่ือรอการ
แจ้งด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้าลงจากเรือต่อไป 
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กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

๓.๒ กรณีตรวจพบหรือพิสูจน์ได้ว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU ตามประกาศ
กรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกในแบบรายงานผลการตรวจเรือ เสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าเพ่ือ
พิจารณาปฏิเสธการใช้ท่าเทียบเรือเพ่ือการขนถ่ายสัตว์น ้า พร้อมด้าเนินการดังนี  

๑) จัดท้าบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าที่มากับเรือดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และให้
กัปตันหรือตัวแทนสายเรือลงนามรับทราบไว้เป็นหลักฐาน 

๒) แจ้งให้ศุลกากรทราบ ว่าได้ท้าการกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าทั งหมดไว้ ท้าการปิดผนึก (Seal) 
ระวางสินค้า ห้ามขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายสัตว์น ้าขึ นจากเรือ ทั งนี  ให้อยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบของ
เจ้าของเรือ 

๓) จัดท้าหนังสือภายนอกพร้อมแนบบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าดังกล่าว แจ้งให้เจ้าของเรือ
หรือตัวแทนสายเรือทราบ 

๔) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้าเนินการควบคุมเรือดังกล่าวไว้  
๕) รวบรวมข้อมูลและน้าส้าเนาเอกสารหลักฐาน แจ้งความด้าเนินคดีที่สถานีต้ารวจในพื นที่ ต่อเจ้าของ

เรือหรือตัวแทนสายเรือที่ขอน้าเรือดังกล่าวเข้าเทียบท่า ฐานความผิดตาม มาตรา ๙๔ แห่ง พ.ร.ก. การประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และพ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีโทษตามมาตรา ๑๕๙  

พร้อมทั  งแจ้งมายังกลุ ่มควบคุมเรือประมงฯ โดยทันที เพื ่อแจ้งไปยังรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั ่ง 
RFMOs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน   

๓.๓ กรณีตรวจพบหรือพิสูจน์ได้ว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือที่เกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU แต่มิได้
อยู่ในบัญชีตามประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือเป็นเรือประมง IUU ตามบัญชีรายชื่อเรือ IUU ขององค์กร หรือ 
RFMOs ที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกในแบบรายงานผลการตรวจเรือ เสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้า
เพ่ือพิจารณาปฏิเสธการใช้ท่าเทียบเรือเพ่ือการขนถ่ายสัตว์น ้า พร้อมด้าเนินการดังนี  

๑) จัดท้าบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าที่มากับเรือดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และให้
กัปตันหรือตัวแทนสายเรือลงนามรับทราบไว้เป็นหลักฐาน 

๒) แจ้งให้ศุลกากรทราบ ว่าได้ท้าการกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าทั งหมดไว้ ท้าการปิดผนึก (Seal) 
ระวางสินค้า ห้ามขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายสัตว์น ้าขึ นจากเรือ ทั งนี  ให้อยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบของ
เจ้าของเรือ 

๓) จัดท้าหนังสือภายนอกพร้อมแนบบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าดังกล่าว แจ้งให้เจ้าของเรือ
หรือตัวแทนสายเรือทราบ  



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๕๘ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

๔) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้าเนินการควบคุมเรือดังกล่าวไว้  
๕) รวบรวมข้อมูลและน้าส้าเนาเอกสารหลักฐาน เพ่ือลงบันทึกประจ้าวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานี

ต้ารวจในพื นที่  
พร้อมรายงานมายังกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าฯ เพ่ือเสนออธิบดีพิจารณาด้าเนินการตาม พ.ร.ก. การ

ประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๖ วรรคสาม (สั่งให้เรือประมงนั นออกจากราชอาณาจักรภายในเวลา
ที่ก้าหนด) ต่อไป ซึ่งกรณีดังกล่าว กรมประมงอาจมีหนังสือเพื่อให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือน้า
เอกสารหลักฐานมาชี แจง หักล้างข้อกล่าวหา โดยก้าหนดเงื่อนไขเวลาที่ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนพิจารณาสั่ง
การหรือด้าเนินการตามกฎหมาย 

ในการนี กลุ่มควบคุมเรือประมงฯ จะด้าเนินการแจ้งเตือนด่านตรวจสัตว์น ้าอ่ืน ๆ และรายงานไปยัง
รัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง RFMOs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

๓.๔ กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หมายถึง ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
หรือมีเหตุสงสัยว่าสัตว์น ้าบนเรือมีความเกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมจากตัวแทนสายเรือ หรือผู้ควบคุมเรือ เพ่ือพิสูจน์ข้อสงสัยดังกล่าว โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกในแบบรายงานผลการตรวจเรือ เสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าเพ่ือพิจารณาปฏิเสธการขนถ่าย และ
อายัดสินค้าสัตว์น ้าที่มากับเรือดังกล่าวไว้ก่อน โดยปิดผนึก (Seal) ระวางขนถ่ายสัตว์น ้าไว้  

หากไม่สามารถแสดงหลักฐานเพ่ือยืนยัน หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสัตว์น ้าที่อยู่บนเรือมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าด้าเนินการตามข้อ ๓.๓  

และในกรณีที่ผู้ควบคุมเรือสามารถหาหลักฐานหรือพิสูจน์ได้ว่าสัตว์น ้าบนเรือมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท้าประมง IUU ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดตรวจเรือดังกล่าว พิจารณาบันทึกผลการตรวจเรือ
เพ่ิมเติม โดยห้ามลบหรือแก้ไขรายงานผลการตรวจเดิม (กรณี Manual) และเสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้า
เพ่ือพิจารณาลงนามอนุญาตขนถ่ายภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าต่อไป 

กระบวนการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า 
การด้าเนินการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า มีจุดประสงค์เพ่ือพิสูจน์ทราบที่มาของสัตว์น ้าที่ได้

ด้าเนินการขนถ่ายขึ นจากเรือจับว่ามีชนิด ปริมาณที่แท้จริงจ้านวนเท่าไร สอดคล้องกับเครื่องมือท้าประมง 
พื นที่จับ หรือแหล่งการท้าประมงหรือไม่ ซึ่งประเทศเจ้าของธงเรือจะต้องออกเอกสารรับรองการจับในแต่ละ
ช่วงเวลาการท้าการประมงมาให้ในภายหลัง และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบสัตว์น ้าที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น ้าของไทย หรือเข้ามาในประเทศไทยมิได้มาจากการท้าประมง IUU 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๕๙ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

การตรวจสอบสินค้าสัตว์น ้าที่มากับเรือจับสัตว์น ้า เริ่มต้นจากผู้ประกอบการน้าเข้าสัตว์น ้าแต่ละราย
ยื่นค้าขออนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF ๑) ผ่านระบบ FSW หลังจากเรือเข้าเทียบท่าแล้ว  

เมื่อกระบวนการตรวจเรือเสร็จสิ น และมีรายงานผลการตรวจสอบเรือ (PIR) ผ่านระบบ PPS ข้อมูล
ระวางเรือ ชื่อเรือจับ บัญชีรายการและราคาสินค้า ชนิด ปริมาณ และชื่อผู้น้าเข้าจะถูกน้าไปตั งต้น ส้าหรับการ
ตรวจสอบที่มาของสินค้าสัตว์น ้า โดยการเชื่อมต่อกับข้อมูลใบอนุญาตที่ได้รับการอนุมัติ ผ่านระบบ FSW ซึ่ง
ระบุหมายเลขระวางเรือ ชื่อเรือจับ ชื่อผู้น้าเข้า และเลขบัญชีรายการและราคาสินค้าถูกต้องตรงกัน ขณะที่เลขที่
ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF ๒) ก็จะถูกน้าไประบุในการจัดท้าใบขนสินค้าขาเข้าของ
กรมศุลกากร ท้าให้สามารถตรวจสอบที่มาเชื่อมโยงถึงกันได้ ดังนั นก่อนเริ่มกระบวนการขนถ่ายสัตว์น ้าจะเริ่มต้น
ขึ น ผู้ประกอบการ หรือผู้น้าเข้า หรือตัวแทนออกของจะต้องยื่นเอกสารประกอบการตรวจปล่อยสินค้าต่อ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนทุกครั ง   

ส้าหรับรายละเอียดของขั นตอนหรือกระบวนการควบคุมตรวจสอบการขนถ่าย แสดงดังภาพที่ ๗  

ขั นตอนที่ ๑ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้า 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าผู้รับแจ้งตรวจปล่อยสินค้าจะต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการน้าเข้า

สินค้าสัตว์น ้า ดังต่อไปนี ให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนทุกครั ง 
๑) แบบรายงานผลการตรวจเรือ (PIR) ยกเว้น กรณกีารยื่นค้าขอฯ ผ่านระบบ PPS 
๒) ใบอนุญาตน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF ๒)  
๓) ใบขนสินค้าขาเข้า 

๔) เอกสารบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)  

๕) แผนการขนถ่ายสัตว์น ้าขึ นจากเรือทั งหมด (กรณ ีมีการขนถ่ายสัตว์น ้ามากกว่า ๑ วัน) 

๖)  เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

การปฏิบัติ  
๑.๑ กรณีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน หมายถึง พิจารณาแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้อง และมีเอกสาร

ครบถ้วน สอดคล้องกัน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาลงรับเอกสารการแจ้งนั นไว้ เพ่ือรอด้าเนินการใน

ขั นตอนต่อไป ดังนั น หากผู้ประกอบการมีความพร้อม และประสงค์จะท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าอาจพิจารณาแจ้งให้

เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบ เพ่ือมีค้าสั่งให้ด้าเนินการเปิดระวางเพ่ือท้าการตรวจสอบสัตว์น ้า และเริ่มกระบวนการ

ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้าต่อไป 

  



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๖๐ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

 
ภาพที่ ๗ : แผนผังแสดงกระบวนการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าประมงจากเรือที่ใช้ท้าการประมง  

(ยกเว้นเรือที่ใช้ท้าการประมงที่มีขนาดต่้ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันรัฐ
มาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๖๑ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

๑.๒ กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หมายถึง พิจารณาแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง หรือมี 
ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกัน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าคืนเอกสารนั นกลับแก่ผู้ยื่นในทันที เพ่ือให้
ท้าการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารแนบให้ครบถ้วนก่อนท้าการยื่นกลับมาใหม่ เมื่อแก้ไขถูกต้องครบถ้วนแล้วจึง
พิจารณาลงรับเอกสารการแจ้งนั นไว้ เพ่ือรอด้าเนินการในขั นตอนต่อไป 

กรณีตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่มาของสัตว์น ้าที่ผู้น้าเข้าส้าแดงไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ตัวแทนสายเรือ
น้ามาแสดงไว้ในตอนต้น ให้ทั งสองฝ่ายชี แจงเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง หากพบว่าการชี แจงไม่สามารถแสดงให้มั่นใจได้ว่า
สัตว์น ้านั นมาจากการท้าประมงที่ถูกกฎหมาย ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาสั่งห้ามขนถ่าย อายัดสินค้า
สัตว์น ้า รายงานให้กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าฯ ทราบ เพ่ือพิจารณาเสนออธิบดีด้าเนินการตามพ.ร.ก. การประมง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๖ วรรคสาม (สั่งให้เรือประมงนั นออกจากราชอาณาจักรภายในเวลาที่ก้าหนด) 
ซึ่งกรณีดังกล่าวกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ ต้องแจ้งเตือนด่านตรวจสัตว์น ้าอ่ืน ๆ และรายงานไปยังรัฐเจ้าของธง 
รัฐชายฝั่ง RFMOs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

ในระหว่างการตรวจสอบการน้าเข้าหรือการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้าแต่ละ (Shipment) 
หากมีผู้น้าเข้ารายใดไม่สามารถจัดส่งเอกสารให้ถูกต้องหรือครบถ้วนได้ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าเสนอ
หัวหน้าด่านฯ เพ่ือพิจารณาระงับการขนถ่ายและปิดผนึก (Seal) ระวางขนถ่ายไว้ก่อน จนกว่าจะด้าเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จ จึงจะด้าเนินการควบคุมการขนถ่ายต่อไปได้ 

ขั นตอนที่ ๒ การควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า 
ระหว่างการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้าขึ นจากเรือ เจ้าหน้าที่จะต้องด้าเนินการตรวจสอบใน

ประเด็นต่าง ๆ ดังนี  
๑) ตรวจสอบชนิดสัตว์น ้าที่ขนถ่ายขึ นจากเรือ จะต้องสอดคล้องกับชนิดสัตว์น ้าที่ผู้ขออนุญาตน้าเข้า

ได้รับอนุญาตน้าเข้าไว้ 
๒) ตรวจสอบปริมาณสัตว์น ้าในแต่ละเที่ยวรถ ปิดผนึก (Seal) ฝาปิดท้ายรถ จดบันทึกระวางเรือ 

หมายเลขทะเบียนรถบรรทุก หมายเลขซีล เวลารถออกจากท่า น ้าหนักสัตว์น ้าแต่ละเที่ยวรถ โดยจัดเก็บข้อมูล
แยกตามเอกสารน้าเข้าเป็นราย Invoice 

การปฏิบัติ 
๒.๑ กรณี ตรวจพบการน้าเข้าชนิดพันธุ์สัตว์น ้าที่อยู่ในบัญชี CITES โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่แจ้งหัวหน้าด่านฯ เพ่ือด้าเนินการตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๖๒ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๒ เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

๒.๒ กรณี ตรวจพบสัตว์น ้าที่เป็นชนิดต้องห้ามของ RFMOs เช่น ฉลาม Oceanic whitetip อยู่บน

เรือซึ่งไม่มีการน้าขึ นท่า ให้เจ้าหน้าที่รายงานหัวหน้าด่านฯ เพื่อแจ้งมายังกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ เพื่อ

รายงาน RFMOs และ/หรือ รัฐเจ้าของธง และ/หรือ รัฐชายฝั่ง 

หมายเหตุ IOTC ก้าหนดให้มีครีบฉลามได้ไม่เกิน ๕% ของน ้าหนักซากฉลามที่อยู่บนเรือ กรณี
พบครีบฉลามแต่ไมม่ีซากฉลามบนเรือถือว่าฝ่าฝืนข้อก้าหนดของ IOTC 

๒.๓ กรณี ตรวจพบชนิดพันธุ์ และปริมาณสัตว์น ้าที่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

แจ้งหัวหน้าด่านฯ เพ่ือให้ผู้ประกอบการด้าเนินการตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙๒ วรรคสี่ 

๒.๔ กรณี ตรวจพบน ้าหนักสัตว์น ้าที่แจ้งใน AREP เทียบกับน ้าหนักสัตว์น ้าที่ชั่งหน้าท่า มีความคลาดเคลื่อน

เกินกว่าร้อยละ ๑๐ เรือจับสัตว์น ้าล้านั นจะถูกจัดระดับความเสี่ยงเป็นระดับเสี่ยงสูง (ต้องได้รับการตรวจเรือครั งต่อไป) 

เมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายเสร็จสิ น เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น ้า และออก
หนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น ้าน้าเข้า (IMD) แก่ผู้ประกอบการ หรือตัวแทนออกของผ่านระบบ FSW ต่อไป 

กรณีสินค้าสัตว์น ้ามีปริมาณมาก และจ้าเป็นต้องด้าเนินการคัดแยก ณ โรงงาน เมื่อด้าเนินการเสร็จ
สิ นผู้ประกอบการจัดท้าหนังสือรับรองตนเอง (Self Certificate) แล้วน้ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า 
เพ่ือตรวจสอบกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ ก่อนพิจารณาออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น ้าน้าเข้า (IMD) ให้แก่
ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของผ่านระบบ FSW ต่อไป 

ขั นตอนที่ ๓ การสรุปผลการด้าเนินการควบคุมการขนถ่าย 
เมื่อกระบวนการควบคุมการขนถ่ายเสร็จสิ นลงเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจะต้องท้าการตรวจสอบเรือ 

และรายงานจ้านวนสินค้าสัตว์น ้าคงเหลือในเรือ โดยจัดท้าบันทึกประมาณการชนิดและปริมาณสัตว์น ้าที่
คงเหลือ เพ่ือรายงานให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าทราบทุกครั ง 

ด่านตรวจสัตว์น ้าจะต้องจัดท้าข้อมูลสรุปผลการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้าแต่ละเที่ยวเรือ โดย
เปรียบเทียบชนิดปริมาณสัตว์น ้าที่ระบุใน AREP กับข้อมูลสัตว์น ้าที่มีการน้าเข้าจริง (หลังการคัดแยกและชั่ง
น ้าหนัก) เพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยงและพิจารณาขึ นตรวจเรือหรือไม่ ในการขอเข้าเทียบท่าครั งต่อไป 



 

 

 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบ 
   

เรือขนถ่ายสัตว์น ้า ที่มีสญัชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๑ หน้า ๖๓ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีที่ ๓ เรือขนถ่ายสัตว์น  าที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

เรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

เรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ขนถ่ายสัตว์น ้าจากเรือประมงรัฐเจ้าของธงเดียวกันที่จับในน่านน ้า
รัฐเจ้าของธง หรือรัฐชายฝั่งอ่ืนที่ได้รับอนุญาต หรือทะเลหลวง (High seas) หรือพื นที่ซึ่งองค์กรจัดการประมง
ระดับภูมิภาคบริหารจัดการ ซึ่งสัตว์น ้าดังกล่าวอาจไม่มีการคัดแยกชนิด บรรจุหีบห่อ หรือชั่งน ้าหนักมาก่อน 

กระบวนการก่อนเรือเข้าเทียบท่า 

ตัวแทนสายเรือต้องยื่นแบบค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP) และเอกสาร
ประกอบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ PPS หรือในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ตัวแทนสายเรือ
สามารถยื่นเอกสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  โทรสาร หรือยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ท่ีด่านตรวจสัตว์น ้า
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการน้าเข้าสัตว์น ้าทางท่าเรือนั น โดยจะต้องยื่น AREP ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่รัฐมนตรี
ประกาศก้าหนด ดังนี   

(๑) เรือประมงสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และสหพันธรัฐมาเลเซีย ต้องยื่น AREP ล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ทั งนี  ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร 

(๒) เรือประมงสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ต้องยื่น AREP ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหก
ชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ทั งนี  ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

(๔) เรือประมงสัญชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต้องยื่น AREP ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสอง
ชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ทั งนี  ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  

ซึ่งมีรายละเอียด และแผนผังของกระบวนงานดังภาพที่ ๘ 

เอกสารประกอบแบบค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP) ประกอบด้วย 
๑) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือขนถ่ายจากรัฐเจ้าของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และ

ยังคงมีอายุการใช้งาน 
๒) ส าเนาใบอนุญาตให้ท าการขนถ่ายสัตว์น  าที่ออกโดยหน่วยงานรัฐเจ้าของธง และยังคงมี

อายุการใช้งาน (ถ้ามี) 
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ภาพที่ ๘ : แผนผังแสดงกระบวนการด้าเนินการก่อนเรือขนถ่ายสัตว์น ้า ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา 

สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเทียบท่า  
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๓) ส้าเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  
๓.๑) ส้าเนาเอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์น ้า ซึ่งระบุ ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น ้า ชื่อเรือประมงที่

เรือขนถ่ายสัตว์น ้ารับสัตว์น ้ามา พื นที่ท้าการขนถ่าย ชนิดและปริมาณสัตว์น ้า ช่วง
ระยะเวลาท้าการขนถ่ายสัตว์น ้า ออกโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่รัฐให้การ
รับรอง ที่มีหน้าที่ก้ากับควบคุมท่าเรือนั น และในกรณีที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้ากลางทะเล
ให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือให้การรับรอง และ ส้าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือ และส้าเนา
ใบอนุญาตท้าการประมง ของเรือที่ใช้ท้าการประมงทุกล้าที่เรือขนถ่ายสัตว์น ้ารับสัตว์น ้ามา 
ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และยังคงมีอายุการใช้งาน 

๓.๒) เอกสารที่ใช้เพ่ือการรับรองสัตว์น ้าบนเรือ ซึ่งระบุ ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น ้า และชื่อเรือที่ใช้ท้า
การประมง ทะเบียนเรือที่ใช้ท้าการประมง ใบอนุญาตการท้าประมง แหล่งที่จับสัตว์น ้า 
ช่วงเวลาท้าการประมง ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณสัตว์น ้าของเรือที่ใช้ท้าการประมงแต่ละล้าที่เรือ
ขนถ่ายสัตว์น ้ารับสัตว์น ้ามา ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รัฐให้
การรับรอง เช่น เอกสารรับรองการจับสัตว์น ้า เป็นต้น 

๔) ส้าเนาผังการจัดเก็บสัตว์น ้าบนเรือ ซึ่งระบุชนิด ปริมาณสัตว์น ้า ชื่อเรือที่ใช้ท้าการประมงที่เรือขนถ่าย
สัตว์น ้ารับสัตว์น ้ามา และหมายเลขก้ากับผังหรือระวางเรือ เฉพาะกรณทีี่สัตว์น ้าบนเรือมาจากเรือ
ที่ใช้ท้าการประมงมากกว่า ๑ ล้า 

๕) ส้าเนาเอกสารการแจ้งน้าเรือออกจากท่าครั งล่าสุด ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่ก้ากับควบคุม
ท่าเรือนั น ซึ่งระบุรายละเอียด เช่น ชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือ และวันที่ออกจากท่าเรือ 

๖) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลนั นเป็น
กัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล้าดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ 

๗) ส้าเนาหนังสืออนุญาตน้าเข้าสัตว์น ้าตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES เฉพาะกรณีมีการน้าเข้า
สัตว์น ้าที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES 

ขั นตอนที่ ๑ การพิจารณาค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP)  
เมื่อตัวแทนสายเรือได้ยื่น AREP และเอกสารประกอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการตรวจสอบ

รายละเอียดของข้อมูลที่กรอกกับเอกสารประกอบให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงกัน 
ส้าหรับกรณีที่เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือมิได้ยื่นค้าร้องด้วยตนเอง ต้องมีเอกสารการมอบอ้านาจ

ให้ผู้มายื่นด้าเนินการแทน ซึ่งในกรณีของบริษัทหรือนิติบุคคล ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ้านาจลงนามและตราประทับ
ตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทพร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีการมอบอ้านาจยื่นแทนครั งเดียว 
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ฉบับที ่: ๕ 
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กรณีที่ ๓ เรือขนถ่ายสัตว์น  าที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย  
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ติดอากร ๑๐ บาท หรือมอบอ้านาจทั งปี ติดอากร ๓๐ บาท) และเอกสารส้าเนาบัตรประชาชน และส้าเนา
ทะเบียนบ้านทั งของผู้มอบและผู้รับมอบอ้านาจ ที่ลงนามรับรองถูกต้องครบถ้วน 

การปฏิบัติ 
๑.๑ กรณีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ลงรับค้าร้อง โดยระบุวันที่ เวลา และชื่อผู้ที่

รับค้าร้องไว้ให้ชัดเจนทุกครั ง 
กรณีระยะเวลาในการยื่นค้าร้อง AREP และเอกสารประกอบกับก้าหนดเวลาเรือเทียบท่าที่ระบุ 

ไม่ครบตามระยะเวลาที ่ก้าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าว่าจะสามารถด้าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารได้ทันหรือไม่ ทั งนี  ต้องพิจารณาประกอบกับเหตุผลความจ้าเป็นและค้าชี แจงของผู้ยื่นหรือ
ตัวแทนสายเรือด้วย 

๑.๒ กรณีเอกสารค้าขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาคืนค้าร้อง
นั นแก่ผู้ยื่น พร้อมระบุเหตุผลที่ไม่สามารถรับค้าร้องนั นได้ เช่น เอกสารไม่ครบถ้วน (ระบุ ขาดเอกสารใด) 
หรือกรอกข้อมูลในแบบค้าร้องไม่ครบ กรอกข้อมูลไม่สอดคล้องกับเอกสารแนบ เอกสารแนบไม่ชัดเจน หรือ
ส้าเนาเอกสารแนบไม่มีการประทับตราบริษัทและลงนามผู้มีอ้านาจ เป็นต้น ในบันทึกข้อความ (แบบย่อ) 
พร้อมลงนาม วันที่ เวลาที่พิจารณา 

กรณีการคืนเอกสารดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ส้าเนาเอกสารชุดนั นไว้ และให้ผู้ยื่นลงนามรับเอกสารคืน
ในส้าเนาเอกสารชุดดังกล่าวพร้อมวันที่และเวลาที่รับคืน (กรณี มายื่นด้วยตนเอง) แล้วจึงมอบเอกสารฉบับ
จริงคืนให้แก่ผู้ยื่นเพ่ือท้าการแก้ไขต่อไป ส้าหรับการยื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโทรสาร ให้หัวหน้า
ด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาด้าเนินการตามความเหมาะสมโดยสอดคล้องกับหลักการข้างต้น   

ส้าหรับในกรณีการยื่นค้าร้องผ่านระบบ PPS นั น ระบบจะมีขั นตอนด้าเนินการลงรับหรือแจ้งแก้ไข ซึ่งได้
ออกแบบในระบบ PPS รองรับไว้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุผลการคืนค้าร้อง ในขั นตอนการแจ้งแก้ไขในระบบ
ดังกล่าว จึงไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการซ ้าเป็นเอกสารในขั นตอนดังกล่าวอีก 

ขั นตอนที่ ๒ การตรวจ AREP และเอกสารประกอบ 
ในการตรวจสอบข้อมูลใน AREP และเอกสารประกอบนั น เจ้าหน้าที่ต้องด้าเนินการ 
๑) ตรวจสอบรายชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น ้าและเรือจับที่ขนถ่ายสัตว์น ้ามากับเรือขนถ่ายดังกล่าวกับ

ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 
๒๕๕๘  
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๒) ตรวจสอบรายชื่อเรือที่ใช้ท้าการประมงกับรายชื่อเรือประมงที่ถูกประกาศเป็นเรือประมงที่ท้าการ
ประมง IUU ขององค์กรระหว่างประเทศหรือ RFMOs ต่าง ๆ เช่น EU IOTC ICCAT IATTC WCPFC CCAMLR 
และ SEAFO เป็นต้น โดยตรวจสอบจากเว็บไซต์องค์กรดังกล่าวดังนี  
                  - IOTC          http://www.iotc.org/vessels#iuu  

- ICCAT         http://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp 
- IATTC         https://www.iattc.org/VesselRegister/SearchVessel.aspx?Lang=ENG 

        - WCPFC        https://www.wcpfc.int/vessels#IUU  
      - CCAMLR      https://www.ccamlr.org/en/compliance/illegal-unreported-and-   
                         unregulated-iuu-fishing 

- SEAFO        http://www.seafo.org/ 
๓) ตรวจสอบการจดทะเบียนเรือประมง กับเว็บไซต์ของรัฐเจ้าของธง และ/หรือ RFMOs ที่เรือนั น

เข้าไปท้าการประมงในเขตพื นที่นั นว่ามีรายชื่อเรือ ทะเบียนเรือ ธงเรือ รวมถึงชื่อกัปตันเรือถูกต้องและยังคงมี
อายุการใช้งานครบถ้วน ในขณะที่เรือเข้าไปท้าการขนถ่ายหรือท้าการประมงในพื นที่ดังกล่าวหรือไม่ จากเว็บไซต ์
ดังต่อไปนี   

- IOTC        http://www.iotc.org/vessels/date 
- WCPFC        https://www.wcpfc.int/record-fishing-vessel-database  
- ICCAT         https://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp 
- IATTC          https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspx?List= 

RegVessels&Lang=ENG 
- SEAFO        http://www.seafo.org/Management/Authorized-Vessel-List 

๔) ตรวจสอบรายชื่อประเทศธงเรือว่าอยู่ในบัญชีประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
การท้าประมง IUU หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันมีรายชื่อประเทศที่ประกาศฯ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพคอโมโรส 
และประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้
จาก เว็บไซต์  http://www.iuuwatch.eu/map-of-eu-carding-decisions/ ซึ่ งด่ านตรวจสั ตว์น ้ าจะต้ อง
พิจารณาให้ด้าเนินการตรวจเรือทุกล้าที่มีสัญชาติดังกล่าว 

๕) ตรวจสอบรายชื่อโรงงานผลิตหรือแปรรูปสัตว์น ้า ซึ่งต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตาม
ข้อก้าหนดของสหภาพยุโรป (EU) ในกรณีที่ผลิตและส่งสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไปยังประเทศในกลุ่ม EU 
ซึ่ งส ามารถตรวจสอบ ได้ จ าก เว็ บ ไซต์  https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_ 
eu_listsPerActivity_en.htm#  ทั งนี  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณารับรองการจับคู่ CC กับ IMD ด้วย 

http://www.iotc.org/vessels#iuu
http://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp
https://www.iattc.org/VesselRegister/SearchVessel.aspx?Lang=ENG
https://www.wcpfc.int/vessels#IUU
https://www.ccamlr.org/en/compliance/illegal-unreported-and-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20unregulated-iuu-fishing
https://www.ccamlr.org/en/compliance/illegal-unreported-and-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20unregulated-iuu-fishing
http://www.seafo.org/
http://www.iotc.org/vessels/date
https://www.wcpfc.int/record-fishing-vessel-database
https://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspxList
http://www.seafo.org/Management/Authorized-Vessel-List
http://www.iuuwatch.eu/map-of-eu-carding-decisions/
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm


 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๑ หน้า ๖๘ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีที่ ๓ เรือขนถ่ายสัตว์น  าที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

๖) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ เช่น การขูด ลบ ขีดฆ่า เขียนเพ่ิม รวมถึงรูปแบบ
ของการออกเอกสาร หน่วยงานที่มีอ้านาจในการออกเอกสารดังกล่าวของแต่ละประเทศรวมถึงชื่อและ
ลายเซ็นต์และตราประทับของผู้มีอ้านาจลงนามของหน่วยงานนั น ๆ ด้วย เปรียบเทียบกับตัวอย่างเอกสาร 
เพ่ือเป็นการป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร นอกจากนี เจ้าหน้าที่ควรพิจารณาหรือตั งข้อสังเกตดังนี  

-  ล้าดับเหตุการณ์กับวันที่ออกเอกสารแต่ละฉบับต้องสอดคล้องกัน 

-  ตรวจสอบชื่อ หน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกเอกสารของแต่ละประเทศ 

-  ที่มาของเอกสารสามารถตรวจสอบพบบนเว็บไซต์ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ 

-  เอกสารมีความชัดเจน ถูกต้อง และมีอายุการใช้งาน ออกโดยหน่วยงานราชการ  
โดยรูปแบบเอกสารสามารถตรวจสอบได้ตามตัวอย่างเอกสารในภาคผนวก ข ในกรณีพบข้อสงสัย

หรือต้องการตรวจสอบยืนยัน (Verify) เอกสารดังกล่าว สามารถประสานการด้าเนินการได้ที่กลุ่มควบคุม
เรือประมงฯ กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าฯ ซึ่งเป็น Focal Point ของการประสานงานตามมาตรการ PSM ของ
ประเทศไทย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๙๔๐๖๑๙๘ หรือทางจดมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ 
thaipsm.investigation@gmail.com  

ส้าหรับกรณีป้องกันความล่าช้าจากการตอบกลับของประเทศปลายทาง หรือหากด่านตรวจสัตว์น ้าใด
ประสงค์จะตรวจสอบยืนยันเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองสามารถร้องขอที่อยู่ส้าหรับการติดต่อทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Contact Point) ได้จากกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ และส้าหรับกรณีดังกล่าว ด่านตรวจสัตว์น ้าต้อง
ส่งส้าเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (cc:) มายังกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ ด้วย ทั งนี ตามข้อสั่งการกองควบคุมการค้า
สัตว์น ้าฯ ที่ กษ ๐๕๐๕.๓/๑๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เพ่ือป้องกันการด้าเนินการซ ้าซ้อน และความเป็น
เอกภาพในการด้าเนินการของประเทศไทยตามมาตรการดังกล่าว 

การปฏิบัติ 
๒.๑ กรณีตรวจพบว่าเรือที่แจ้งขอเข้าเทียบท่าเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU ตามประกาศกรมประมง 

เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
หรือ เว็บไซต์ขององค์กรระหว่างประเทศ หรือ RFMOs หรือกรณีมีหลักฐานแน่ชัดว่าเรือประมงเกี่ยวข้องกับ
การท้าประมง IUU เช่น มีกฎหมายห้ามท้าการประมงด้วยเครื่องมืออวนลากในเขตรัฐชายฝั่งใด แล้วมีการ
ส้าแดงการได้มาของสัตว์น ้าที่ท้าการประมงด้วยเครื่องมืออวนลากในเขตพื นที่นั น เป็นต้น ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าเพ่ือพิจารณาปฏิเสธการเข้าเทียบท่าตาม พ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๕ โดยระบุเหตุผลการปฏิเสธการเข้าเทียบท่าในเอกสารใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่า
ของเรือประมงต่างประเทศ (Notification to Fishing Vessel Following a Request to Enter Port) และ
ด้าเนินการแจ้งกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ ให้ทราบโดยทันที เพ่ือด้าเนินการแจ้งหน่วยงานด่านตรวจสัตว์น ้าอ่ืน ๆ 

mailto:thaipsm.investigation@gmail.com


 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๑ หน้า ๖๙ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีที่ ๓ เรือขนถ่ายสัตว์น  าที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

รัฐเจ้าของธงเรือล้าดังกล่าว รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า และ/หรือ RFMOs ที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือท้าการเฝ้าระวังมิให้
เรือดังกล่าวเข้าใช้ท่าเทียบเรือของรัฐอ่ืน เพ่ือการขนถ่ายสัตว์น ้าที่มาจากการท้าประมง IUU ได้อีก 

ยกเว้น กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น บนเรือดังกล่าวมีผู้ป่วย หรือประสบเหตุภัยพิบัติ ให้หัวหน้าด่าน
ตรวจสัตว์น ้าพิจารณาด้าเนินการตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป เช่น อนุญาตให้เทียบท่าเพ่ือส่งผู้ป่วยหรือ
แก้ไขปัญหาอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ ตามหลักมนุษยธรรม เป็นต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้า
ต้องพิจารณาด้าเนินการตรวจสอบเรือ และมีค้าสั่งห้ามขนถ่ายสัตว์น ้าลงจากเรือ ห้ามเติมน ้ามัน เชื อเพลิง 
หรือด้าเนินกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนให้เรือประมงดังกล่าวสามารถด้าเนินกิจกรรมการท้าประมง 
IUU ได้อีก พร้อมทั งแจ้งมายังกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ เพื่อแจ้งรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง รัฐที่กัปตันและลูกเรือ
ถือสัญชาติ และ RFMOs ที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมตรวจสอบและด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

๒.๒ กรณีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ซ่ึงข้อมูลใน AREP สอดคล้องกับเอกสารประกอบ หรือ ในกรณีที่
มีเหตุสงสัยว่ามีการท้าประมง IUU แต่ไม่มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนขณะนั น เช่น ระยะเวลาที่
เรือใช้ในการเดินทางไม่สอดคล้องกับระยะทาง หรือชนิดสัตว์น ้าที่ระบุไม่สัมพันธ์กับเครื่องมือท้าการประมงของ
เรือจับสัตว์น ้าหรือพื นที่จับสัตว์น ้า เป็นต้น ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาอนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าเพ่ือ
ท้าการตรวจสอบได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถจะตรวจสอบยืนยันกับเอกสารฉบับจริง หรือข้อมูล
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถหาได้จากเอกสารต่าง ๆ เช่น สมุดปูมเรือ (Logbook) เส้นทางการเดินเรือ หรือการ
สัมภาษณ์จากกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ ถึงสาเหตุของข้อสงสัยหรือความไม่สอดคล้องของเอกสารดังกล่าวใน
ขั นตอนการตรวจเรือได้ 

ขั นตอนที่ ๓ การแจ้งผลการพิจารณา AREP 
พ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๕ วรรคสอง ก้าหนด “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบข้อมูลตามวรรคหนึ่ง และแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือทราบภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด ซึ่งต้องไม่
ช้ากว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง หรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า” 
ซึ่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก้าหนดท่าเทียบเรือของเรือประมง
ที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก้าหนดไว้ดังนี   

(๑) เรือประมงสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย ก้าหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบภายใน
หนึ่งชั่วโมง  

(๒) เรือประมงสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ก้าหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบภายในไว้สามชั่วโมง  
(๓) เรือประมงสัญชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ก้าหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบภายในหกชั่วโมง  
เมื่อหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาลงนามอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าเทียบท่าแล้ว เอกสาร

ใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ (Notification to Fishing Vessel Following a 
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Request to Enter Port) จะถูกส่งไปยังตัวแทนสายเรือ กรมศุลกากร และกรมเจ้าท่า ผ่านทางระบบ PPS โดย
อัตโนมัติ 

ส้าหรับในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ หรือเป็นค้าร้องที่ตัวแทนสายเรือยื่นผ่านช่องทางอ่ืน ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่  ด้าเนินการแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ยื่นค้าขอหรือตัวแทนสายเรือที่ยื่นค้าขอดังกล่าว 
โดยตรงหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางการติดต่ออ่ืน ๆ ที่รวดเร็ว เหมาะสม ภายในระยะเวลาที่
ก้าหนด ซึ่งในกรณีดังกล่าวควรมีการท้าหลักฐานการรับเอกสารไว้เพ่ือเป็นหลักฐานเสมอ เพ่ือป้องกันเหตุซึ่ง
อาจถูกร้องเรียนกรณีละเว้นการปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการปฏิเสธการเทียบท่า 

ขั นตอนที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่าเทียบเรือหรือวันที่เรือเข้าเทียบท่า 
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่าเรือที่ประสงค์จะน้าเรือเข้าเทียบ หรือเปลี่ยนแปลงก้าหนดการหรือ

วันที่เข้าเทียบด้วยเหตุใดก็ตาม ในภายหลังที่รับใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าแล้ว ให้ผู้ยื่นค้าขอหรือตัวแทน
สายเรือยื่นค้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านระบบ PPS หรือแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น ้าเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนน้าเรือเข้าเทียบท่า 

เมื่อได้รับเอกสารการแจ้งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงรับและเสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าโดยเร็ว และเมื่อ
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาอนุญาตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในระบบ PPS และส่ง
ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าอนุมัติในระบบ PPS อีกครั งหนึ่ง เพ่ือส่งขอ้มูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ขั นตอนที่ ๕ การแจ้งการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าต่อผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ ณ จุดตรวจเรือ 
(Choke point) 

ผู้รับอนุญาตหรือตัวแทนสายเรือ มีหน้าที่แจ้งการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าต่อผู้ประกอบกิจการท่า
เทียบเรือนั น โดยส้าแดงและมอบส้าเนาเอกสารการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าแก่ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ 
Choke point นั น เพ่ือยืนยันการได้รับอนุญาตเข้าเทียบท่าอย่างถูกต้อง และให้ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ 
Choke point ได้รับทราบการอนุญาตเข้าเทียบท่า และเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การบันทึกข้อมูลวัน
เวลาการเทียบท่า ชนิดและปริมาณสัตว์น ้าที่น้าขึ นท่า ทั งนี  ตามประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดรายการ วิธีการ
ในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น ้า หรือน ้าสัตว์
น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าขึ นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖2 และประกาศกรม
ประมง เรื่อง ก้าหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ 
ขนถ่ายสัตว์น ้าหรือน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าขึ นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง  

ดังนั น ด่านตรวจสัตว์น ้าควรจัดประชุมชี แจงหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือใน
พื นที่รับผิดชอบทราบ และก้ากับ ควบคุมตรวจสอบให้ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือด้าเนินการให้ครบถ้วนตามที่
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กฎหมายก้าหนด มิฉะนั นจะมีความผิด ซึ่งมีบทก้าหนดโทษตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีที่
ตรวจพบว่ามีการละเลยหรือกระท้าผิด และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ้าท่าเรือหรือพื นที่นั นไม่ด้าเนินการร้อง
ทุกข์กล่าวโทษผู้ประกอบกิจการท่าเรือที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่อาจโดนข้อหาละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ขั นตอนที่ ๖ การนัดหมายการตรวจเรือ 
เจ้าของเรือ/กัปตันหรือตัวแทนสายเรือจะต้องนัดหมายเรือทุกล้าให้เข้ารับการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือ

ตามที่ก้าหนดตามรายชื่อท่าเทียบเรือแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้า
และก้าหนดท่าเทียบเรืองของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามความในมาตรา ๙๕ ในโอกาสแรกท่ีเรือเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือของไทย 

กระบวนการตรวจเรือ 

ในการด้าเนินการขึ นตรวจเรือ พนักงานเจ้าหน้าที่อาศัยอ้านาจตาม มาตรา ๑๐๒ (๔) แห่ง พ.ร.ก. การ
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดท้าการ
ประมงหรือขนถ่ายสัตว์น ้า หรือสั่งให้ผู้ควบคุมเรือประมงน้าเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ นไปบนเรือประมง 
หรือเข้าไปในที่จับสัตว์น ้าใดเพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก้าหนดนี  ทั งนี  เมื่อมีเหตุสงสัย
ว่ามีการกระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดนี   

พนักงานเจ้าหน้าที่ควรด้าเนินการตรวจเรือในโอกาสแรกที่เรือเข้าเทียบท่า โดยมีขั นตอนและ
กระบวนงานที่พอสรุปได ้ดังภาพที่ ๙ 

ขั นตอนที่ ๑ การเตรียมการ 
ก่อนการขึ นเรือเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบความพร้อมส้าหรับการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน เช่น 

๑) การแต่งกาย 
๒) บัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
๓) อุปกรณ์สื่อสาร กล้องถ่ายรูป และตลับเมตรหรือสายวัด 
๔) เอกสารและแบบฟอร์มบันทึกการตรวจ 
๕) ล่าม กรณีกัปตันหรือลูกเรือไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 
๖) อาวุธประจ้าตัว เฉพาะกรณีท่ีจ้าเป็น 

ก่อนด้าเนินการตรวจเรือ เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบว่าเรือล้าดังกล่าว มีประวัติการแจ้งเข้าเทียบท่าทาง
ด่านตรวจสัตว์น ้าหรือไม ่จากฐานข้อมูลที่บันทึกไว้ เพ่ือประเมินพฤติกรรมและความเสี่ยงเบื องต้น  
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ภาพที่ ๙ : แผนผังแสดงกระบวนการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น ้า ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐ
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ขั นตอนที่ ๒ ตรวจสอบลักษณะภายนอกเรือ  
เมื่อเรือเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือที่ก้าหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบลักษณะภายนอกเรือ 

เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเรือที่มีการบันทึกรูปพรรณสัณฐานไว้ หรือในกรณีการเข้าเทียบท่าครั งแรกให้
เจ้าหน้าทีด่้าเนินการจัดท้าฐานข้อมูล และถ่ายรูปเรือดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบเรือต่อไป 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเรือล้าดังกล่าวเป็นเรือล้าที่จดทะเบียน และแจ้งขอเข้าเทียบท่าไว้จริง 

ขั นตอนที่ ๓ การตรวจเรือ  
ส้าหรับการตรวจเรือมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และอุปกรณ์บนเรือตามที่ได้แจ้งและระบุไว้

ใน AREP และตรวจสอบส้าเนาเอกสารที่ยื่นเปรียบเทียบกับเอกสารฉบับจริงที่จัดเก็บไว้บนเรือ เครื่องมือ
สื่อสาร เส้นทางการเดินเรือ และกิจกรรมบนเรือที่ได้ด้าเนินการ ชนิดและปริมาณสัตว์น ้ารวมถึงพิสูจน์ข้อสงสัย
ประเด็นการท้าประมงผิดกฎหมายที่ไม่สามารถสรุปหรือตัดสินได้ในขั นตอนการตรวจ AREP และเอกสารประกอบ 

การตรวจสอบเอกสาร ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไป  
๑) เอกสารประกอบการยื่น AREP ฉบับจริง 
๒) เอกสารส้าแดงบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice) 
๓) ใบก้ากับการบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี) 
๔) เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ เฉพาะกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดย

เอกสารต้องระบุรายการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ ชื่อและที่อยู่อู่เรือ ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ
เปลี่ยนแปลงตัวเรือ 

ทั งนี  มีข้อแนะน้าเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและอุปกรณ์บนเรือดังนี  
- เอกสารฉบับจริงและส้าเนาที่ยื่นจะต้องเป็นเอกสารฉบับเดียวกัน 
- ถ้าหากเรือท่ีเข้าเทียบท่ามีระบบติดตามเรือประมง (VMS unit หรือ AIS unit หรือ GPS) มีการ

ติดตั งมั่นคงประจ้าที่บนเรือ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีหมายเลขอุปกรณ์ หมายเลขทะเบียนเรือ 

ชื่อเรือ วันที่ติดตั งหรือซ่อมบ้ารุงครั งล่าสุด และสามารถแสดงข้อมูลเส้นทางการติดตามเรือให้

พนักงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์ทราบได้ ในกรณีไม่สามารถแสดงเส้นทางการเดินเรือได้ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากสมุดปูมเรือ (Logbook)  

- ตรวจสอบว่ากัปตันมีเอกสารอนุญาตให้เดินเรือระหว่างประเทศได้หรือไม่ และข้อมูลในเอกสาร
ตรงกับที่ระบุหรือไม่  

-   ความเหมาะสมของระยะเวลาและเส้นทางการเดินทางของเรือ 

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๑ หน้า ๗๔ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีที่ ๓ เรือขนถ่ายสัตว์น  าที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

การปฏิบัติ 
๓.๑ กรณีผลการตรวจสอบพบว่าข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง หมายถึง เรือที่เข้าเทียบท่าต้องมี

เอกสารตามข้อก้าหนดข้างต้น และข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับเอกสารประกอบการยื่น AREP 
หลักฐาน และอุปกรณ์บนเรือมีความถูกต้อง เชื่อได้ว่าเรือขนถ่ายดังกล่าวได้รับสัตว์น ้ามาจากเรือจับสัตว์น ้าที่ได้
ส้าแดงไว้จริง 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกผลการตรวจเรือเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุผลการตรวจ สิ่งที่พบพร้อม
ทั งค้าชี แจงของผู้ควบคุมเรือกรณีมีเหตุสงสัยตามการตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือไว้ในรายงานการตรวจเรือ 
(PIR) ลงนามเจ้าหน้าที่ วัน เดือน ปี ที่ตรวจก่อนให้กัปตันเรือหรือผู้ควบคุมเรือ หรือตัวแทนสายเรือลงนาม
รับทราบผลการตรวจที่ได้บันทึกไว้ในรายงานดังกล่าว ก่อนเสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าเพ่ือพิจารณาลงนาม
อนุญาตให้ท้าการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้า ณ ท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือตามพ.ร.ก. การประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามค้าร้องขอของผู้ประกอบการ ทั งนี  ด่านตรวจสัตว์น ้าจะต้องจัดท้าส้าเนารายงานผลการ
ตรวจเรือให้ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือเก็บไว้จ้านวน ๑ ชุด 

๓.๒ กรณีตรวจพบหรือพิสูจน์ได้ว่าเรือที่เข้าเทียบท่าเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU ตามประกาศ
กรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกในแบบรายงานผลการตรวจเรือเสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้า
เพ่ือพิจารณาปฏิเสธการใช้ท่าเทียบเรือเพ่ือการขนถ่ายสัตว์น ้า พร้อมด้าเนินการดังนี  

๑) จัดท้าบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าที่มากับเรือดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และให้กัปตัน
หรือตวัแทนสายเรือลงนามรับทราบไว้เป็นหลักฐาน 

๒) แจ้งให้ศุลกากรทราบว่าได้ท้าการกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าทั งหมดไว้ ท้าการปิดผนึก 
(Seal) ระวางสินค้า ห้ามขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายสัตว์น ้าขึ นจากเรือ ทั งนี  ให้อยู่ในการดูแลและ
ความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ  

๓) จัดท้าหนังสือภายนอกพร้อมแนบบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าดังกล่าว แจ้งให้เจ้าของเรือ
หรือตัวแทนสายเรือทราบ  

๔) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้าเนินการควบคุมเรือดังกล่าวไว้  
๕) รวบรวมข้อมูลและน้าส้าเนาเอกสารหลักฐาน แจ้งความด้าเนินคดีที่สถานีต้ารวจในพื นที่ต่อเจ้าของ

เรือหรือตัวแทนสายเรือที่ขอน้าเรือดังกล่าวเข้าเทียบท่า ฐานความผิดตามมาตรา ๙๔ แห่ง พ.ร.ก. 
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีโทษตาม
มาตรา ๑๕๙  



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๑ หน้า ๗๕ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีที่ ๓ เรือขนถ่ายสัตว์น  าที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

พร้อมทั งแจ้งมายังกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ โดยทันที เพ่ือแจ้งไปยังรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง RFMOs 
และองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน 

๓.๓ กรณีตรวจพบหรือพิสูจน์ได้ว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือที่เกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU 
แต่มิได้อยู่ในบัญชีตามประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือเป็นเรือประมง IUU ตามบัญชีรายชื่อเรือ 
IUU ขององค์กร หรือ RFMOs ที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกในแบบรายงานผลการตรวจเรือ เสนอ
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้า เพ่ือพิจารณาปฏิเสธการท่าเทยีบเรือเพ่ือการขนถ่ายสัตว์น ้า พร้อมด้าเนินการ ดังนี  

๑) จัดท้าบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าที่มากับเรือดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และให้
กัปตันหรือตัวแทนสายเรือลงนามรับทราบไว้เป็นหลักฐาน 

๒) แจ้งให้ศุลกากรทราบ ว่าได้ท้าการกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าทั งหมดไว้ ท้าการปิดผนึก (Seal) 
ระวางสินค้า ห้ามขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายสัตว์น ้าขึ นจากเรือ ทั งนี  ให้อยู่ในการดูแลและความ
รับผิดชอบของเจ้าของเรือ 

๓) จัดท้าหนังสือภายนอกพร้อมแนบบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าดังกล่าว แจ้งให้เจ้าของเรือ
หรือตัวแทนสายเรือทราบ  

๔) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้าเนินการควบคุมเรือดังกล่าวไว้  
๕) รวบรวมข้อมูลและน้าส้าเนาเอกสารหลักฐาน เพ่ือลงบันทึกประจ้าวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานี

ต้ารวจในพื นที่  
พร้อมรายงานมายังกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าฯ เพ่ือเสนออธิบดีพิจารณาด้าเนินการตาม พ.ร.ก.

การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๖ วรรคสาม (สั่งให้เรือประมงนั นออกจากราชอาณาจักรภายในเวลา
ที่ก้าหนด) ซึ่งกรณีดังกล่าว กรมประมงอาจมีหนังสือเพ่ือให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือ น้าเอกสารหลักฐาน
มาชี แจง หักล้างข้อกล่าวหา โดยก้าหนดเงื่อนไขเวลาที่ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนพิจารณาสั่งการหรือ
ด้าเนินการตามกฎหมาย 

 ในการนี กลุ่มควบคุมเรือประมงฯ จะด้าเนินการแจ้งเตือนด่านตรวจสัตว์น ้าอื่น ๆ และรายงานไป
ยังรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง RFMOs และองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบ  

๓.๔ กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หมายถึง ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
หรือมีเหตุสงสัยว่าสัตว์น ้าบนเรือมีความเกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมจากตัวแทนสายเรือ หรือผู้ควบคุมเรือเพ่ือพิสูจน์ข้อสงสัยดังกล่าวโดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกในแบบรายงานผลการตรวจเรือ เสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าเพ่ือพิจารณาและอายัดสินค้าสัตว์น ้าที่มา
กับเรือดังกล่าวไว้ก่อน 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีที่ ๓ เรือขนถ่ายสัตว์น  าที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

หากไม่สามารถแสดงหลักฐานเพ่ือยืนยัน หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสัตว์น ้าที่อยู่บนเรือมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าด้าเนินการตามข้อ ๓.๓ 

และในกรณีที่ผู้ควบคุมเรือสามารถหาหลักฐานหรือพิสูจน์ได้ว่าสัตว์น ้าบนเรือมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการท้าประมง IUU ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดตรวจเรือดังกล่าว พิจารณาบันทึกผลการ
ตรวจเรือเพ่ิมเติม โดยห้ามลบหรือแก้ไขรายงานผลการตรวจเดิม (กรณี Manual) และเสนอหัวหน้าด่านตรวจ
สัตว์น ้า เพ่ือพิจารณาลงนามอนุญาตขนถ่ายภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าต่อไป 

ขั นตอนที่ ๔ การตรวจสอบสัตว์น ้าเบื องต้น (ณ จุด Choke point) 
กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น ้า ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรมประมงมีมาตรการในการตรวจประเมินปริมาณสัตว์น ้า
เบื องต้น ตามแบบฟอร์มบันทึกตรวจสอบสัตว์น ้าเบื องต้น เพ่ือทราบชนิด และปริมาณสัตว์น ้าบนเรือก่อนการน้าไป
ขึ นท่า ณ ท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงตามพ .ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ 

กระบวนการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า  
การด้าเนินการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า มีจุดประสงค์เพ่ือพิสูจน์ทราบที่มาของสัตว์น ้าที่ได้

ด้าเนินการขนถ่ายจากเรือจับสัตว์น ้ามากับเรือขนถ่ายว่ามีชนิด ปริมาณที่แท้จริงจ้านวนเท่าไร สอดคล้องกับ
เครื่องมือท้าประมง พื นที่จับ หรือแหล่งการท้าประมงหรือไม่ และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบสัตว์น ้าที่มากับเรือ
ขนถ่ายและน้าเข้าสู่ตลาดภายในประเทศ หรือกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น ้า
ของไทย มิได้มาจากการท้าประมง IUU 

เมื่อเรือเทียบท่าแล้วให้ผู้ประกอบการน้าเข้าสัตว์น ้ายื่นค้าขออนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้า (DOF ๑) ผ่านระบบ FSW ได้เมื่อเจ้าหน้าที่จัดท้ารายงานผลการตรวจสอบเรือผ่านระบบ PPS ข้อมูล
ระวางเรือ ชื่อเรือจับ บัญชีรายการและราคาสินค้า ชนิด ปริมาณ และชื่อผู้น้าเข้าจะถูกใช้เป็นค่าตั งต้น ส้าหรับการ
ตรวจสอบที่มาของสินค้าสัตว์น ้า โดยการเชื่อมต่อกับข้อมูลใบอนุญาตที่ได้รับการอนุมัติ ผ่านระบบ FSW 
ขณะที่เลขที่ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF ๒) จะถูกน้าไประบุในการจัดท้าใบขน
สินค้าขาเข้าของกรมศุลกากร ซึ่งท้าให้สามารถตรวจสอบที่มาเชื่อมโยงถึงกันได้ ดังนั นก่อนเริ่มกระบวนการขนถ่าย
สัตว์น ้าจะเริ่มต้นขึ น ผู้ประกอบการ หรือผู้น้าเข้า หรือตัวแทนออกของจะต้องยื่นเอกสารประกอบการตรวจปล่อย
สินค้าสัตว์น ้าต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนทุกครั ง 

ส้าหรับรายละเอียดของขั นตอนหรือกระบวนการควบคุมตรวจสอบการขนถ่าย แสดงดังภาพที่ ๑๐  

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๑ หน้า ๗๗ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีที่ ๓ เรือขนถ่ายสัตว์น  าที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 
 
ภาพที่ ๑๐ : แผนผังแสดงกระบวนการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น ้า เรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่มีสัญชาติ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเชีย 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๑ หน้า ๗๘ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีที่ ๓ เรือขนถ่ายสัตว์น  าที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ขั นตอนที่ ๑ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้า 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าผู้รับแจ้งตรวจปล่อยสินค้าจะต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการน้าเข้า

สินค้าสัตว์น ้า ดังต่อไปนี ให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนทุกครั ง 
๑) แบบรายงานผลการตรวจเรือ (PIR) ยกเว้น กรณีการยื่นค้าขอฯ น้าเรือประมงต่างประเทศเข้า

เทียบท่าผ่านระบบ PPS 
๒) ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF ๒)  
๓) ใบขนสินค้าขาเข้า 
๔) เอกสารบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice) 
๕) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

การปฏิบัติ  
๑.๑ กรณีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน หมายถึง พิจารณาแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้องและมีเอกสาร

ครบถ้วน สอดคล้องกัน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาลงรับเอกสารการแจ้งนั นไว้ เพื่อด้าเนินการ
ในขั นตอนต่อไป  

๑.๒ กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หมายถึง พิจารณาแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง หรือ
มีข้อมูลไมค่รบถ้วนหรือไมส่อดคล้องกัน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าคืนเอกสารนั นกลับแก่ผู้ยื่นในทันที เพ่ือ
น้ากลับไปท้าการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมเอกสารแนบให้ครบถ้วนก่อนท้าการยื่นกลับมาใหม่ เมื่อแก้ไขถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วจึงพิจารณาลงรับเอกสารการแจ้งตรวจปล่อยสินค้าประมงนั นไว้เพ่ือด้าเนินการต่อไป 

ขั นตอนที่ ๒ การควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า /ตรวจสอบสินค้าสัตว์น ้า 
เนื่องจากมีปริมาณเรือ และเที่ยวเรือจ้านวนมาก กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าฯ ได้พิจารณาสุ่มตรวจ

สินค้าสัตว์น ้า โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความเสี่ยงและประวัติการน้าเข้ าของเรือแต่ละล้าส่วนที่เหลือให้ด่าน
ตรวจสัตว์น ้าด้าเนินการตรวจสอบและควบคุมผ่านกระบวนการควบคุมของท่าเทียบเรือที่ได้รับอนุญาตหรือ
จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงตามพ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสุ่มตรวจการปฏิบัติงาน การบันทึก
ข้อมูลเรือ วัน เวลา ที่เรือต่างประเทศเข้าออก ชนิด ปริมาณสัตว์น ้าที่ขึ นท่า จากรายงานปริมาณสัตว์น ้าขึ นท่า 
(Landing Declaration) ที่ท่าเรือออกให้ ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับชนิดและปริมาณสัตว์น ้าที่ได้รับอนุญาต
ให้น้าเข้า (DOF ๒) 

ดังนั น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มิได้ท้าการควบคุมการขนถ่าย หรือตรวจสอบสัตว์น ้าน้าเข้าดังกล่าว 
แนะน้าให้เรียกส้าเนาเอกสารรายงานปริมาณสัตว์น ้าขึ นท่า (Landing Declaration) จากผู้น้าเข้าหรือตัวแทน
ออกของประกอบการพิจารณาตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น ้า และออก IMD 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๑ หน้า ๗๙ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีที่ ๓ เรือขนถ่ายสัตว์น  าที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ส้าหรับกรณีการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้าหรือตรวจสอบสินค้าสัตว์น ้าที่ขึ นจากเรือ เจ้าหน้ าที่
จะตอ้งด้าเนินการตรวจสอบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี  

๑) ตรวจสอบชนิดสัตว์น ้าที่ขนถ่ายขึ นจากเรือ จะต้องสอดคล้องกับชนิดสัตว์น ้าที่ผู้ขออนุญาต
น้าเข้าได้รับอนุญาตน้าเข้าไว้ 

๒) กรณีที่มีสัตว์น ้าจ้านวนมากต้องน้าไปคัดแยก ณ จุดอ่ืน ให้ตรวจนับและบันทึกจ้านวนภาชนะ
บรรจุสัตว์น ้า แยกตามชนิดสัตว์น ้าในแต่ละเที่ยวรถ โดยจ้าแนกตามบัญชีรายการและราคา
สินค้า (Invoice) ซึ่งระบุระวางเรือขนถ่าย ชื่อเรือจับ หมายเลขทะเบียนรถบรรทุก หมายเลขซีล 
(ถ้ามี) เวลารถออกจากท่า น ้าหนักสัตว์น ้าแต่ละเที่ยวรถ เพื่อประเมินปริมาณสัตว์น ้าทั งหมด 
เปรียบเทียบกับบันทึกการตรวจประเมินสัตว์น ้าเบื องต้น ณ จุด Choke point และรายงาน
ปริมาณสัตว์น ้าขึ นท่า (Landing Declaration) ของท่าเทียบเรือ 

เจ้าหน้าที่ควรท้าการสุ่มเพ่ือประเมินน ้าหนักสัตว์น ้าที่บรรจุต่อหน่วยภาชนะ (ถัง) แต่ละชนิดสัตว์น ้า
เพ่ือใช้เป็นฐานการค้านวณปริมาณสัตว์น ้าทั งหมด (เนื่องจากมีส่วนที่เป็นน ้าและน ้าแข็งรวมอยู่ด้วย) 
นอกจากนี ยังเป็นการป้องกันการลักลอบน้าสัตว์น ้าอ่ืนหรือสินค้าอ่ืนที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามากับสินค้าสัตว์น ้า
ดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 

การปฏิบัติ 
๒.๑ กรณี ตรวจพบการน้าเข้าชนิดพันธุ์สัตว์น ้าที่อยู่ในบัญชี CITES โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่แจ้งหัวหน้าด่านฯ เพ่ือด้าเนินการตามพ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕  

๒.๒ กรณี ตรวจพบสัตว์น ้าที่เป็นชนิดต้องห้ามของ RFMOs เช่น ฉลาม Ocean whitetip อยู่บนเรือ
ซึ่งไม่มีการน้าขึ นท่าให้เจ้าหน้าที่รายงานหัวหน้าด่านฯ เพ่ือแจ้งมายังกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ เพ่ือรายงาน 
RFMOs และ/หรือ รัฐเจ้าของธง และ/หรือ รัฐชายฝั่ง  

หมายเหตุ IOTC ก้าหนดให้มีครีบฉลามได้ไม่เกิน ๕% ของน ้าหนักซากฉลามท่ีอยู่บนเรือ กรณี
พบครีบฉลามแต่ไม่มีซากฉลามบนเรือถือว่าฝ่าฝืนข้อก้าหนดของ IOTC 

๒.๓ กรณี ตรวจพบการขนถ่ายชนิดพันธุ์ และปริมาณสัตว์น ้าที่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้พนักงาน

เจ้าหน้าทีแ่จ้งหัวหน้าด่านฯ เพ่ือด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒.๔ กรณี ตรวจพบน ้าหนักสัตว์น ้าที่แจ้งใน AREP เปรียบเทียบกับรายงานปริมาณสัตว์น ้าขึ นท่า 
(Landing Declaration) ของท่าเทียบเรือ มีความคลาดเคลื่อนเกินกว่าร้อยละ ๑๐ เรือขนถ่ายล้านั นจะต้องถูกจัด
ระดับความเสี่ยงเป็นระดับความเสี่ยงสูง (ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจเรือและสุ่มควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า
ในครั งต่อไป) 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๑ หน้า ๘๐ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีที่ ๓ เรือขนถ่ายสัตว์น  าที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

เมื่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าได้รับรายงานปริมาณสัตว์น ้าขึ นท่า (Landing Declaration) 
ของท่าเทียบเรือจากผู้น้าเข้าหรือตัวแทนออกของ ให้ด้าเนินการตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น ้าและออกหนังสือก้ากับ
การจ้าหน่ายสัตว์น ้าน้าเข้า (IMD) แก่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของผ่านระบบ FSW  

ขั นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้า 
ด่านตรวจสัตว์น ้าควรมีการจัดท้าฐานข้อมูลการแจ้งข้อมูลปริมาณสินค้าสัตว์น ้าที่มากับเรือในเอกสาร 

AREP เปรียบเทียบกับผลการสุ่มตรวจปริมาณสัตว์น ้าโดยเจ้าหน้าที่ และรายงานปริมาณสัตว์น ้าขึ นท่า (Landing 
Declaration) ของท่าเทียบเรือว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือจัดท้าบัญชีเรือกลุ่มเสี่ยงที่
เจ้าหน้าที่จะต้องด้าเนินการสุ่มตรวจสอบปริมาณสัตว์น ้าส้าหรับเรือกลุ่มนั นให้มีความเข้มข้นและถูกต้องยิ่งขึ น 
ส้าหรับระดับความคลาดเคลื่อนท่ีสามารถยอมรับได้อยู่ที่ร้อยละไม่เกิน ๑๐ 

ขั นตอนที่ ๔ การควบคุมตรวจสอบท่าเทียบเรือ 
ด่านตรวจสัตว์น ้าจะต้องด้าเนินการสุ่มตรวจการบันทึก จัดเก็บข้อมูล และการจัดท้ารายงาน

ปริมาณสัตว์น ้าขึ นท่า ของท่าเทียบเรือที่ได้รับอนุญาตหรือขึ นทะเบียนกับกรมประมงทุกเดือน เพ่ือสอบทานการ
ปฏิบัติงานและเอกสารรายงานปริมาณสัตว์น ้าขึ นท่าดังกล่าวให้ถูกต้อง ป้องกันการแอบอ้างหรือปลอมแปลง
เอกสารเพ่ือใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น ้าต่อด่านตรวจสัตว์น ้า รวมถึงการประเมินและควบคุมคุณภาพให้
การปฏิบัติงานของท่าเทียบเรือให้อยู่ในระดับที่ดีและยอมรับได้ หากท่าเทียบเรือใดไม่สามารถด้าเนินการให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก้าหนดได้ ให้ด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณางดเว้นหรือไม่อนุญาตให้เรือประมงต่างประเทศ
เข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือดังกล่าว โดยให้เรือแจ้งเปลี่ยนความประสงค์ไปเทียบท่า ณ ท่าเรืออ่ืนที่สามารถ
ด้าเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก้าหนดได้  

ดังนั น ด่านตรวจสัตว์น ้าต้องท้าการตรวจประเมินท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมง
ตามพ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าอยู่เสมอ พร้อมจัดท้าบัญชีท่าเทียบเรือ
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั งทางด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือและการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก้าหนด 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบ 
   

เรือประมงที่ท้าการประมงพื นบ้าน(ขนาด
ต่้ากว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักร

กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา 

 
 
 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๘๑ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๔ เรือประมงที่ท าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

เรือที่ใช้ท้าการประมงที่มีขนาดต่้ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา
สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙๗ ก้าหนดให้ “รัฐมนตรีจะประกาศก้าหนดให้เรือประมงที่
ท้าการประมงพื นบ้านซึ่งรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙๕ 
และมาตรา ๙๖ ทั งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ในการนี  รัฐมนตรีมีอ้านาจก้าหนดแนวปฏิบัติให้เรือดังกล่าว
ต้องปฏิบัติเพ่ือเป็นการป้องกันมิให้มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้” ซึ่งประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการน้าเรือประมงที่ท้าการประมงพื นบ้านโดย
รัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก้าหนดให ้

เรือประมงที่ท้าการประมงพื นบ้านที่มีขนาดต่้ากว่าสิบตันกรอสของรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อ
กับราชอาณาจักรไทย สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ซึ่งท้าการประมงในทะเลในเขตพื นที่รัฐเจ้าของธง ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙๕ 
แห่งพ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทาง
ที่ก้าหนดไว้ในประกาศดังกล่าว ซึ่งพอสรุปได้ดังนี  

กระบวนการก่อนเรือเข้าเทียบท่า 

ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือต้องแจ้งข้อมูลล่วงหน้าตามแบบค้าร้องขอเข้าเทียบท่าของ
เรือประมงที่ท้าการประมงพื นบ้านโดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย (AREP97) และเอกสาร
ประกอบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ PPS หรือในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ ให้ด้าเนินการยื่นเอกสาร
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร หรือยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจสัตว์น ้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
การน้าเข้าสัตว์น ้าทางท่าเรือนั น โดยต้องยื่น AREP97 ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศดังนี   

(๑) เรือประมงสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย ต้องยื่นล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามชั่วโมง ทั งนี  ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

(๒) เรือประมงสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ต้องยื่นล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง 
ทั งนี  ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  

ซึ่งมีรายละเอียด และแผนผังของกระบวนงานดังภาพที่ ๑๑ 
 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๘๒ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๔ เรือประมงที่ท าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 
 
ภาพที่ ๑๑ : แผนผังแสดงกระบวนการด้าเนินการก่อนน้าเรือประมงที่ท้าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่้ากว่าสิบ

ตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เข้าเทียบท่า 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๘๓ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๔ เรือประมงที่ท าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

เอกสารประกอบแบบค้าร้อง AREP97 สามารถใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี  
๑) ส้าเนาใบจดทะเบียนเรือ 
๒) ส้าเนาใบอนุญาตท้าการประมง 
๓) ส้าเนาเอกสารที่รัฐเจ้าของธงรับรองว่าสัตว์น ้านั นมิได้มาจากการท้าการประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

ขั นตอนที่ ๑ การพิจารณาค้าร้องขอน้าเรือประมงที่ท้าการประมงพื นบ้านโดยรัฐเจ้าของธงท่ีมีอาณาเขตติด
กับประเทศไทยเข้าเทียบท่า (AREP97) 

เมื่อตัวแทนสายเรือได้ยื่น AREP97 พร้อมเอกสารประกอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการ
ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลที่กรอกกับเอกสารประกอบให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงกัน 

กรณีที่เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือ มิได้ยื่นค้าร้องด้วยตนเอง ต้องมีเอกสารการมอบอ้านาจให้ผู้มายื่น
ด้าเนินการแทน ซึ่งในกรณีของบริษัทหรือนิติบุคคล ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ้านาจลงนามและตราประทับตามที่ระบุใน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีการมอบอ้านาจยื่นแทนครั งเดียว ติดอากร ๑๐ บาท 
หรือมอบอ้านาจทั งปี ติดอากร ๓๐ บาท) และเอกสารส้าเนาบัตรประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้านทั งของผู้มอบ
และผู้รับมอบอ้านาจ ที่ลงนามรับรองถูกต้องครบถ้วน 

การปฏิบัติ 
๑.๑ กรณีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ลงรับค้าร้อง โดยระบุวันที่ เวลา และชื่อผู้ที่

รับค้าร้องไว้ให้ชัดเจนทุกครั ง 
กรณีระยะเวลาในการยื่นค้าร้อง AREP97 และเอกสารประกอบล่วงหน้าไม่ครบตามระยะเวลาที่

ก้าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าว่าจะสามารถด้าเนินการตรวจสอบเอกสารได้ทันหรือไม่ 
ทั งนี ต้องพิจารณาประกอบกับเหตุผลความจ้าเป็นและค้าชี แจงของผู้ยื่นหรือตัวแทนสายเรือด้วย 

๑.๒ กรณีเอกสารค้าขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาคืนค้าร้องนั น
แก่ผู้ยื่นพร้อมระบุเหตุผลที่ไม่สามารถรับค้าร้องนั นได้ เช่น เอกสารไม่ครบถ้วน (ระบุ ขาดเอกสารใด) หรือ
กรอกข้อมูลในแบบค้าร้องไม่ครบ กรอกข้อมูลไม่สอดคล้องกับเอกสารแนบ เอกสารแนบไม่ชัดเจน หรือส้าเนา
เอกสารแนบไม่มีการประทับตราบริษัทและลงนามผู้มีอ้านาจ เป็นต้น ในบันทึกข้อความ (แบบย่อ) พร้อมลงนาม 
วันที่ เวลาที่พิจารณา 

ส้าหรับกรณีการคืนเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ส้าเนาเอกสารชุดนั นไว้ และให้ผู้ยื่นลงนามรับ
เอกสารคืนในส้าเนาเอกสารชุดดังกล่าวพร้อมวันที่และเวลาที่รับคืน (กรณี มายื่นด้วยตนเอง) แล้วจึงมอบ
เอกสารฉบับจริงคืนให้แก่ผู้ยื่นเพื่อท้าการแก้ไข ส้าหรับการยื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  และโทรสาร 
ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาด้าเนินการตามความเหมาะสม โดยสอดคล้องกับหลักการข้างต้น   



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๘๔ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๔ เรือประมงที่ท าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ส่วนในกรณีการยื่นค้าร้องผ่านระบบ PPS นั น ระบบจะมีขั นตอนด้าเนินการลงรับหรือแจ้งแก้ไข ซึ่งได้
ออกแบบในระบบ PPS รองรับไว้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุผลการคืนค้าร้อง ในขั นตอนการแจ้งแก้ไขในระบบ
ดังกล่าวจึงไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการซ ้าเป็นเอกสารในขั นตอนดังกล่าวอีก 

ขั นตอนที่ ๒ การตรวจ AREP97 และเอกสารประกอบ  
ในการตรวจสอบข้อมูลใน AREP97 และเอกสารประกอบนั น เจ้าหน้าที่ต้องด้าเนินการ 
๑) ตรวจสอบรายชื่อเรือที่ใช้ท้าการประมงกับประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมง

ไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙๔ วรรคสอง 
แห่งพ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ว่าเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือท่ีท้าการประมง IUU หรือไม่ 

๒) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ เช่น การขูด ลบ ขีดฆ่า เขียนเพ่ิม รวมถึงรูปแบบ
ของการออกเอกสาร หน่วยงานที่มีอ้านาจในการออกเอกสารดังกล่าวของแต่ละประเทศ รวมถึงชื่อ ลายเซ็นต์ 
และตราประทับของผู้มีอ้านาจลงนามของหน่วยงานนั น ๆ ด้วย เปรียบเทียบกับตัวอย่างเอกสาร เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร (ภาคผนวก ข) 

๓) ตรวจสอบรายชื่อประเทศธงเรือ ว่าอยู่ในบัญชีประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการท้า
ประมง IUU หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันมีรายชื่อประเทศที่ประกาศฯ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพคอโมโรส และ
ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก
เว็บไซต์ http://www.iuuwatch.eu/map-of-eu-carding-decisions/ ซึ่งด่านตรวจสัตว์น ้าจะต้องพิจารณา
ตรวจเรือทุกล้าที่มีสัญชาติดังกล่าว 

กรณีพบข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบยืนยัน (Verify) เอกสารดังกล่าว สามารถประสานการด้าเนินการ
ได้ที่กลุ่มควบคุมเรือประมงฯ กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าฯ ซึ่งเป็น Focal Point ของการประสานงานตามมาตรการ 
PSM ของประเทศไทย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๙๔๐๖๑๙๘ หรือทางจดมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ 
thaipsm.investigation@gmail.com เพ่ือป้องกันความล่าช้าจากการตอบกลับของประเทศปลายทาง หรือหาก
ด่านตรวจสัตว์น ้าฯ ใด ประสงค์จะตรวจสอบยืนยันเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองสามารถร้องขอที่อยู่ส้าหรับการติดต่อ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Contact Point) ได้จากกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ ซึ่งในกรณีดังกล่าวด่านตรวจสัตว์น ้า
ต้องส่งส้าเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (cc:) มายังกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ ด้วย ตามข้อสั่งการกองควบคุมการค้า
สัตว์น ้าฯ ที่ กษ ๐๕๐๕.๓/๑๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เพ่ือป้องกันการด้าเนินการซ ้าซ้อน และความเป็น
เอกภาพในการด้าเนินการของประเทศไทยตามมาตรการดังกล่าว 

การปฏิบัติ 
๒.๑ กรณีตรวจพบว่าเรือที่แจ้งขอเข้าเทียบท่าเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU ตามประกาศกรมประมง 

เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

http://www.iuuwatch.eu/map-of-eu-carding-decisions/
mailto:thaipsm.investigation@gmail.com
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กรณีท่ี ๔ เรือประมงที่ท าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

หรือกรณีมีหลักฐานแน่ชัดว่าเรือประมงเกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าด่าน
ตรวจสัตว์น ้าเพ่ือพิจารณาปฏิเสธการเข้าเทียบท่า โดยระบุเหตุผลการปฏิเสธการเข้าเทียบท่าในเอกสารใบแจ้ง
อนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงที่ท้าการประมงพื นบ้านโดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย และ
ด้าเนินการแจ้งกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ ให้ทราบโดยทันที เพ่ือด้าเนินการแจ้งรัฐเจ้าของธงเรือล้าดังกล่าว และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือท้าการเฝ้าระวังต่อไป 

ยกเว้น กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น บนเรือดังกล่าวมีผู้ป่วย หรือประสบเหตุภัยพิบัติให้หัวหน้าด่าน
ตรวจสัตว์น ้าพิจารณาด้าเนินการตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป เช่น อนุญาตให้เทียบท่าเพ่ือส่งผู้ป่วยหรือ
แก้ไขปัญหาอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติตามหลักมนุษยธรรม เป็นต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้า
ต้องพิจารณาด้าเนินการตรวจสอบเรือ และมีค้าสั่งห้ามขนถ่ายสัตว์น ้าลงจากเรือ ห้ามเติมน ้ามัน เชื อเพลิง หรือ
ด้าเนินกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนให้เรือประมงดังกล่าวสามารถด้าเนินกิจกรรมการท้าประมง IUU ได้อีก 
พร้อมทั งแจ้งมายังกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ เพ่ือแจ้งรัฐเจ้าของธง เพ่ือร่วมตรวจสอบและด้าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 

๒.๒ กรณีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาอนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่า
เพ่ือด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งไว้ได้ 

ขั นตอนที่ ๓ การแจ้งผลการพิจารณา AREP97  
ซ่ึงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการน้าเรือประมงที่

ท้าการประมงพื นบ้านโดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ก้าหนดระยะเวลาการแจ้งให้ตัวแทนสายเรือหรือผู้ควบคุมเรือทราบไว้ดังนี  

(๑) เรือประมงสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย ก้าหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบภายใน
หนึ่งชั่วโมง 

(๒) เรือประมงสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ก้าหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบภายในสามชั่วโมง 
หลังจากที่ได้รับแจ้งหรือก่อนเวลาที่เรือจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 
เมื่อหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาลงนามอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าเทียบท่าแล้ว เอกสารใบแจ้ง

อนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงที่ท้าการประมงพื นบ้านโดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยจะถูก
ส่งไปยังตัวแทนสายเรือ กรมศุลกากร และกรมเจ้าท่าผ่านทางระบบ PPS โดยอัตโนมัติ 

ส้าหรับในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ หรือเป็นค้าร้องที่ตัวแทนสายเรือยื่นผ่านช่องทางอื่น 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ยื่นค้าขอหรือตัวแทนสายเรือที่ยื่นค้าขอดังกล่าว 
โดยตรงหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางการติดต่ออ่ืน ๆ ที่รวดเร็ว เหมาะสม ภายในระยะเวลาที่
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กรณีท่ี ๔ เรือประมงที่ท าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ก้าหนด ซึ่งในกรณีดังกล่าวควรมีการท้าหลักฐานการรับไว้เพ่ือเป็นหลักฐานเสมอเพ่ือป้องกันเหตุซึ่งอาจถูก
ร้องเรียนกรณีละเว้นการปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการปฏิเสธการเทียบท่า 

ขั นตอนที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่าเทียบเรือหรือวันที่เรือเข้าเทียบท่า 
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่าเรือที่ประสงค์จะน้าเรือเข้าเทียบ หรือเปลี่ยนแปลงก้าหนดการหรือ

วันที่เข้าเทียบด้วยเหตุใดก็ตาม ในภายหลังที่รับใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าแล้วให้ผู้ยื่นค้าขอหรือตัวแทนสายเรือ
ยื่นค้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านระบบ PPS หรือแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น ้าเป็นลายลักษณ์อักษร 
ก่อนน้าเรือเข้าเทียบท่า 

เมื่อได้รับเอกสารการแจ้งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงรับและเสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าโดยเร็ว และเมื่อ
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาอนุญาตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในระบบ PPS และ
ส่งให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าอนุมัติในระบบ PPS อีกครั งหนึ่ง เพ่ือจัดส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ขั นตอนที่ ๕ การแจ้งการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าต่อผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ ณ จุด Choke point 
ผู้รับอนุญาตหรือตัวแทนสายเรือ มีหน้าที่แจ้งการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าต่อผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ 

โดยต้องส้าแดงและมอบส้าเนาเอกสารการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าแก่ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ ณ จุด Choke 
point นั น เพ่ือยืนยันการได้รับอนุญาตเข้าเทียบท่าอย่างถูกต้อง และให้ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ  ณ จุด 
Choke point ได้รับทราบการอนุญาตเข้าเทียบท่า และเตรียมการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เช่น การบันทึกข้อมูลวัน
เวลาการเทียบท่า ชนิดและปริมาณสัตว์น ้าที่น้าขึ นท่าตามประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดรายการ วิธีการในการ
บันทึกข้อมูล และวิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น ้า หรือน ้าสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าขึ นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกรมประมง เรื่อง 
ก้าหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น ้าหรือ
น้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าขึ นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง 

กระบวนการตรวจเรือ 

ในการด้าเนินการขึ นตรวจเรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ อาศัยอ้านาจตาม มาตรา ๑๐๒ (๔) แห่งพ.ร.ก.
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดท้าการ
ประมงหรือขนถ่ายสัตว์น ้า หรือสั่งให้ผู้ควบคุมเรือประมงน้าเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ นไปบนเรือประมง 
หรือเข้าไปในที่จับสัตว์น ้าใดเพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก้าหนดนี   

พนักงานเจ้าหน้าที่ควรด้าเนินการตรวจเรือในโอกาสแรกที่เรือเข้าเทียบท่า โดยมีขั นตอนและ
กระบวนการ ดังภาพที่ ๑๒ 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๘๗ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๔ เรือประมงที่ท าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 
 
ภาพที่ ๑๒ : แผนผังแสดงกระบวนการตรวจเรือประมงที่ท้าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่้ากว่าสิบตันกรอส) 

สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๘๘ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๔ เรือประมงที่ท าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ขั นตอนที่ ๑ การเตรียมการ 
ก่อนการขึ นเรือเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบความพร้อมส้าหรับการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน เช่น 

๑) การแต่งกาย 
๒) บัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
๓) อุปกรณ์สื่อสาร กล้องถ่ายรูป และตลับเมตรหรือสายวัด 
๔) เอกสารและแบบฟอร์มบันทึกการตรวจ 
๕) ล่าม กรณีกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 
๖) อาวุธประจ้าตัว เฉพาะกรณีท่ีจ้าเป็น 

ก่อนด้าเนินการตรวจเรือ เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบว่าเรือล้าดังกล่าว มีประวัติการแจ้งเข้าเทียบท่าทาง
ด่านตรวจสัตว์น ้าหรือไมจ่ากฐานข้อมูลที่บันทึกไว้ เพ่ือประเมินพฤติกรรมและความเสี่ยงเบื องต้น 

ขั นตอนที่ ๒ ตรวจสอบลักษณะภายนอกเรือ 
เมื่อเรือเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือที่ก้าหนด (จุด Choke point) พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบ

ลักษณะภายนอกเรือ เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเรือที่มีการบันทึกรูปพรรณสัณฐานไว้ หรือในกรณีการเข้าเทียบท่า
ครั งแรก ให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการจัดท้าฐานข้อมูล และถ่ายรูปเรือดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ตรวจสอบเรือต่อไป เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเรือล้าดังกล่าวเป็นเรือล้าที่จดทะเบียน และแจ้งขอเข้าเทียบท่าไว้จริง 

ขั นตอนที่ ๓ การตรวจเรือ 
ส้าหรับการขึ นตรวจเรือ มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และอุปกรณ์บนเรือ ตามที่ได้แจ้งและระบุ

ไว้ใน AREP97 และตรวจสอบส้าเนาเอกสารที่ยื่นเปรียบเทียบกับเอกสารฉบับจริงที่จัดเก็บไว้บนเรือ เครื่องมือท้า
การประมง ชนิดและปริมาณสัตว์น ้ารวมถึงพิสูจน์ข้อสงสัยประเด็นการท้าประมงผิดกฎหมาย ที่ไม่สามารถสรุป
หรือตัดสินได้ในขั นตอนการตรวจ AREP97 และเอกสารประกอบ 

การตรวจสอบเอกสาร ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี  
๑) เอกสารประกอบการยื่น AREP97 ฉบับจริง 
๒) เอกสารส้าแดงบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice) 
๓) เอกสารอ่ืน ๆ กรณีพบข้อสงสัย 

การปฏิบัติ 
๓.๑ กรณีผลการตรวจสอบพบว่าข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง หมายถึง เรือที่เข้าเทียบท่าต้องมีเอกสาร

ตามข้อก้าหนดข้างต้น และข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับเอกสารประกอบการยื่น AREP97 หลักฐาน 
และอุปกรณ์บนเรือมีความถูกต้อง  



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๘๙ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๔ เรือประมงที่ท าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกผลการตรวจเรือเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุผลการตรวจ สิ่งที่พบไว้ ใน
รายงานการตรวจเรือ (PIR) ลงนามเจ้าหน้าที่ วัน เดือน ปี ที่ตรวจ ก่อนให้กัปตันเรือหรือผู้ควบคุมเรือ หรือ
ตัวแทนสายเรือ ลงนามรับทราบผลการตรวจ ที่ได้บันทึกไว้ในรายงานดังกล่าว ก่อนเสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้า
เพื่อพิจารณาลงนามอนุญาตให้ท้าการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้า ณ ท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนเป็นท่าเทียบ
เรือประมงตามพ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามค้าร้องขอของผู้ประกอบการ ทั งนี ด่านตรวจสัตว์น ้าจะต้อง
จัดท้าส้าเนารายงานผลการตรวจเรือให้ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือเก็บไว้จ้านวน ๑ ชุด 

๓.๒ กรณีตรวจพบหรือพิสูจน์ได้ว่าเรือที่เข้าเทียบท่าเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU ตาม
ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกในแบบรายงานผลการตรวจเรือเสนอหัวหน้าด่านตรวจ
สัตว์น ้าเพ่ือพิจารณาปฏิเสธการใช้ท่าเทียบเรือเพ่ือการขนถ่ายสัตว์น ้า พร้อมด้าเนินการดังนี  

๑) จัดท้าบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าที่มากับเรือดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และให้
กัปตันหรือตัวแทนสายเรือลงนามรับทราบไว้เป็นหลักฐาน และห้ามขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายสัตว์น ้า
ขึ นจากเรือ ทั งนี  ให้อยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ 

๒) แจ้งให้ศุลกากรทราบ ว่าได้ท้าการกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าไว้ และห้ามขนถ่ายหรือ
เคลื่อนย้ายสัตว์น ้าขึ นจากเรือ ทั งนี  ให้อยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ  

๓) จัดท้าหนังสือภายนอกพร้อมแนบบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าดังกล่าว แจ้งให้เจ้าของเรือ
หรือตัวแทนสายเรือทราบ  

๔) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้าเนินการควบคุมเรือดังกล่าวไว้  
๕) รวบรวมข้อมูลและน้าส้าเนาเอกสารหลักฐาน แจ้งความด้าเนินคดีที่สถานีต้ารวจในพื นที่ต่อ

เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือที่ขอน้าเรือดังกล่าวเข้าเทียบท่าฐานความผิดตามมาตรา ๙๔ แห่ง 
พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีโทษตามมาตรา ๑๕๙  

พร้อมรายงานมายังกลุ่มควบคุมการค้าสัตว์น ้าฯ โดยทันที เพ่ือแจ้งไปยังรัฐเจ้าของธง และองค์กร
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๓.๓ กรณีตรวจพบหรือพิสูจน์ได้ว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือที่เกี ่ยวข้องกับการท้าประมง IUU 
แต่มิได้อยู่ในบัญชีตามประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกในแบบรายงานผล
การตรวจเรือ เสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าเพ่ือพิจารณาปฏิเสธการใช้ท่าเทียบเรือเพ่ือการขนถ่ายสัตว์น ้า
พร้อมด้าเนินการ ดังนี  



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๙๐ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๔ เรือประมงที่ท าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

๑) จัดท้าบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าที่มากับเรือดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และให้
กัปตันหรือตัวแทนสายเรือลงนามรับทราบไว้เป็นหลักฐาน และห้ามขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายสัตว์น ้า
ขึ นจากเรอื ทั งนี  ให้อยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ 

๒) แจ้งให้ศุลกากรทราบ ว่าได้ท้าการกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าไว้ และห้ามขนถ่ายหรือ
เคลื่อนย้ายสัตว์น ้าขึ นจากเรือ ทั งนี  ให้อยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ  

๓) จัดท้าหนังสือภายนอกพร้อมแนบบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น ้าดังกล่าว แจ้งให้เจ้าของเรือ
หรือตัวแทนสายเรือทราบ  

๔) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้าเนินการควบคุมเรือดังกล่าวไว้  
๕) รวบรวมข้อมูลและน้าส้าเนาเอกสารหลักฐาน แจ้งความด้าเนินคดีที่สถานีต้ารวจในพื นที่ต่อ

เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือที่ขอน้าเรือดังกล่าวเข้าเทียบท่าฐานความผิดตามมาตรา ๙๔ แห่ง 
พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีโทษตามมาตรา ๑๕๙  

พร้อมรายงานมายังกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าฯ เพ่ือเสนออธิบดีพิจารณาด้าเนินการตาม พ.ร.ก. การประมง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๖ วรรคสาม (สั่งให้เรือประมงนั นออกจากราชอาณาจักรภายในเวลาที่ก้าหนด) 
ซึ่งกรณีดังกล่าว กรมประมงอาจมีหนังสือเพ่ือให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือ น้าเอกสารหลักฐานมาชี แจง
หักล้างข้อกล่าวหา โดยก้าหนดเงื่อนไขเวลาที่ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนพิจารณาสั่งการหรือด้าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไปก็ได ้

 ๓.๔ กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หมายถึง ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
หรือมีเหตุสงสัยว่าสัตว์น ้าบนเรือมีความเกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมจากตัวแทนสายเรือ หรือผู้ควบคุมเรือ เพ่ือพิสูจน์ข้อสงสัยดังกล่าว โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกในแบบรายงานผลการตรวจเรือ เสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าเพ่ือพิจารณาและอายัดสินค้าสัตว์น ้าที่มา
กับเรือดังกล่าวไว้ก่อน 

หากไม่สามารถแสดงหลักฐานเพ่ือยืนยัน หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสัตว์น ้าที่อยู่บนเรือมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าด้าเนินการตามข้อ ๓.๓ 

และในกรณีที่ผู้ควบคุมเรือสามารถหาหลักฐานหรือพิสูจน์ได้ว่าสัตว์น ้าบนเรือมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท้าประมง IUU ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดตรวจเรือดังกล่าวพิจารณาบันทึกผลการตรวจเรือ
เพิ่มเติมโดยห้ามลบหรือแก้ไขรายงานผลการตรวจเดิม (กรณี Manual) และเสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้า
เพ่ือพิจารณาลงนามอนุญาตขนถ่ายภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าต่อไป 

 

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๙๑ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๔ เรือประมงที่ท าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ขั นตอนที่ ๔ การตรวจสอบสัตว์น ้าเบื องต้น ณ จุด Choke point 
กรณีเรือประมงที่ท้าการประมงพื นบ้านขนาดต่้ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา 

สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีแนวทางการประเมินสัตว์น ้าเบื องต้นเช่นเดียวกับ
เรือขนถ่ายเพ่ือนบ้าน โดยมีการตรวจประเมินปริมาณสัตว์น ้าเบื องต้นตามแบบฟอร์มบันทึกตรวจสอบสัตว์น ้า
เบื องต้น เพ่ือทราบชนิด และปริมาณสัตว์น ้าบนเรือก่อนการน้าไปขึ นท่าทีไ่ด้แจ้งตามประสงค์ไว้ 

กระบวนการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า  
เมื่อเรือเทียบท่าแล้ว ให้ผู้ประกอบการน้าเข้าสัตว์น ้ายื่นค้าขออนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์

สัตว์น ้า (DOF ๑) ผ่านระบบ FSW ได้ เพ่ือเจ้าหน้าที่จัดท้ารายงานผลการตรวจสอบเรือผ่านระบบ PPS ข้อมูล
ระวางเรือ ชื่อเรือจับ บัญชีรายการและราคาสินค้า ชนิด ปริมาณ และชื่อผู้น้าเข้าจะถูกใช้เป็นค่าตั งต้น ส้าหรับ
การตรวจสอบที่มาของสินค้าสัตว์น ้า โดยการเชื่อมต่อกับข้อมูลใบอนุญาตที่ได้รับการอนุมัติผ่านระบบ FSW  
ขณะที่เลขที่ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF ๒) จะถูกน้าไประบุในการจัดท้าใบขน
สินค้าขาเข้าของกรมศุลกากร ซึ่งท้าให้สามารถตรวจสอบที่มาเชื่อมโยงถึงกันได้ ดังนั นก่อนเริ่มกระบวนการขน
ถ่ายสัตว์น ้า จะเริ่มต้นขึ นผู้ประกอบการหรือผู้น้าเข้า หรือตัวแทนออกของจะต้องการยื่นเอกสารประกอบการ
ตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น ้าต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนทุกครั ง 

ส้าหรับรายละเอียดของขั นตอนหรือกระบวนการควบคุมตรวจสอบการขนถ่าย แสดงดังภาพที่ ๑๓ 

ขั นตอนที่ ๑ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้า 
เจ้าหน้าทีด่่านตรวจสัตว์น ้าผู้รับแจ้งตรวจปล่อยสินค้าจะต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการน้าเข้า

สินค้าสัตว์น ้า ดังต่อไปนี ให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนทุกครั ง 
๑) แบบรายงานผลการตรวจเรือ (PIR) ยกเว้น กรณีการยื่นค้าขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า

ผ่านระบบ PPS 
๒) ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF ๒)  
๓) ใบขนสินค้าขาเข้า 

๔) เอกสารบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice) 

๕) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๙๒ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๔ เรือประมงที่ท าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 
ภาพที่ ๑๓ : แผนผังแสดงกระบวนการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น ้า จากเรือประมงพื นบ้าน (ขนาดต่้า

กว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา  



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๙๓ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๔ เรือประมงที่ท าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

การปฏิบัติ  
๑.๑ กรณีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน หมายถึง พิจารณาแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้องและมีเอกสาร

ครบถ้วน สอดคล้องกัน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาลงรับเอกสารการแจ้งนั นไว้ เพ่ือด้าเนินการใน
ขั นตอนต่อไป  

๑.๒ กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หมายถึง พิจารณาแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง หรือมี 
ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกัน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าคืนเอกสารนั นกลับแก่ผู้ยื่นในทันที 
เพื่อน้ากลับไปท้าการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมเอกสารแนบให้ครบถ้วนก่อนท้าการยื่นกลับมาใหม่ เมื่อแก้ไขถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วจึงพิจารณาลงรับเอกสารการแจ้งตรวจปล่อยสินค้าประมงนั นไว้เพ่ือด้าเนินการต่อไป 

ขั นตอนที่ ๒ การควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า /ตรวจสอบสินค้าสัตว์น ้า 
กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าฯ ได้พิจารณาให้สุ่มตรวจสินค้าสัตว์น ้าโดยพิจารณาจากเกณฑ์ความเสี่ยง

และประวัติการน้าเข้าของเรือแต่ละล้า ส่วนที่เหลือให้ด่านตรวจสัตว์น ้าด้าเนินการตรวจสอบและควบคุมผ่าน
กระบวนการควบคุมของท่าเทียบเรือที่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือตาม พ.ร.ก. การประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสุ่มตรวจการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลเรือ วัน เวลาที่เรือต่างประเทศเข้าออก ชนิด ปริมาณ
สัตว์น ้าที่ขึ นท่าจากรายงานปริมาณสัตว์น ้าขึ นท่า (Landing Declaration) ที่ท่าเรือออกให้ ซึ่งจะต้องมีความ
สอดคล้องกับชนิดและปริมาณสัตว์น ้าที่ได้รับอนุญาตให้น้าเข้า (DOF ๒) 

ดังนั น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มิได้ท้าการควบคุมการขนถ่ายหรือตรวจสอบสัตว์น ้าน้าเข้าดังกล่าว 
แนะน้าให้เรียกส้าเนาเอกสารรายงานปริมาณสัตว์น ้าขึ นท่า (Landing Declaration) จากผู้น้าเข้าหรือตัวแทน
ออกของประกอบการพิจารณาตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น ้า และออก IMD 

ส้าหรับกรณีการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้าหรือตรวจสอบสินค้าสัตว์น ้าที่ขึ นจากเรือ เจ้าหน้าที่
จะต้องด้าเนินการตรวจสอบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี  

๑) ตรวจสอบชนิดสัตว์น ้าที่ขนถ่ายขึ นจากเรือ จะต้องสอดคล้องกับชนิดสัตว์น ้าที่ผู้ขออนุญาตน้าเข้า
ไดร้ับอนุญาตน้าเข้าไว้ 

๒) กรณีที่มีสัตว์น ้าจ้านวนมากต้องน้าไปคัดแยก ณ จุดอ่ืน ให้ตรวจนับและบันทึกจ้านวนภาชนะ
บรรจุสัตว์น ้า แยกตามชนิดสัตว์น ้าในแต่ละเที่ยวรถโดยจ้าแนกตามบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice) ซึ่งระบุ
ระวางเรือขนถ่าย ชื่อเรือจับ หมายเลขทะเบียนรถบรรทุก หมายเลขซีล (ถ้ามี) เวลารถออกจากท่า น ้าหนักสัตว์น ้า
แต่ละเที่ยวรถ เพ่ือประเมินปริมาณสัตว์น ้าทั งหมดเปรียบเทียบกับบันทึกการตรวจประเมินสัตว์น ้าเบื องต้น ณ จุด 
Choke point และรายงานปริมาณสัตว์น ้าขึ นท่า (Landing Declaration) ของท่าเทียบเรือ 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๙๔ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๔ เรือประมงที่ท าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

เจ้าหน้าที่ควรท้าการสุ่มเพ่ือประเมินน ้าหนักสัตว์น ้าที่บรรจุต่อหน่วยภาชนะ (ถัง) แต่ละชนิดสัตว์น ้าเพ่ือ
ใช้เป็นฐานการค้านวณปริมาณสัตว์น ้าทั งหมด (เนื่องจากมีส่วนที่เป็นน ้าและน ้าแข็ง รวมอยู่ด้วย) นอกจากนี ยังเป็น
การป้องกันการลักลอบน้าสัตว์น ้าอ่ืนหรือสินค้าอ่ืนที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามากับสินค้าสัตว์น ้าดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 

การปฏิบัติ 
๒.๑ กรณ ีตรวจพบการน้าเข้าชนิดพันธุ์สัตว์น ้าที่อยู่ในบัญชี CITES โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่แจ้งหัวหน้าด่านฯ เพ่ือด้าเนินการตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕  

๒.๒ กรณี ตรวจพบการขนถ่ายชนิดพันธุ์ และปริมาณสัตว์น ้าที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

แจ้งหัวหน้าด่านฯ เพ่ือด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒.๓ กรณี ตรวจพบน ้าหนักสัตว์น ้าที่แจ้งใน AREP97 เปรียบเทียบกับรายงานปริมาณสัตว์น ้าขึ นท่า 
(Landing Declaration) ของท่าเทียบเรือ มีความคลาดเคลื่อนเกินกว่าร้อยละ ๑๐ เรือที่ใช้ท้าการประมงล้านั น
จะต้องถูกจัดระดับความเสี่ยงเป็นระดับความเสี่ยงสูง (ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจเรือ) และสุ่มควบคุมการขนถ่าย
สัตว์น ้าในครั งต่อไป 

เมื่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าได้รับรายงานปริมาณสัตว์น ้าขึ นท่า (Landing Declaration) ของท่าเทียบเรือ 
จากผู้น้าเข้าหรือตัวแทนออกของ ให้ด้าเนินการตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น ้า โดยออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น ้า
น้าเข้า (IMD) แก่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของผ่านระบบ FSW  

ขั นตอนที่ 3 การควบคุมตรวจสอบท่าเทียบเรือ 
ด่านตรวจสัตว์น ้าจะต้องด้าเนินการสุ่มตรวจการบันทึกจัดเก็บข้อมูล และการจัดท้ารายงานปริมาณสัตว์น ้า

ขึ นท่าของท่าเทียบเรือที่ได้รับอนุญาตหรือขึ นทะเบียนกับกรมประมงทุกเดือน เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงาน 
และเอกสารรายงานปริมาณสัตว์น ้าขึ นท่าดังกล่าวให้ถูกต้อง ป้องกันการแอบอ้างหรือปลอมแปลงเอกสารเพ่ือ
ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น ้าต่อด่านตรวจสัตว์น ้า รวมถึงการประเมินและควบคุมคุณภาพให้การ
ปฏิบัติงานของท่าเทียบเรือให้อยู่ในระดับที่ดีและยอมรับได้ หากท่าเทียบเรือใดไม่สามารถด้าเนินการให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก้าหนดได้ ให้ด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณางดเว้นหรือไม่อนุญาตให้เรือประมงต่างประเทศ
เข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือดังกล่าว โดยให้เรือแจ้งเปลี่ยนความประสงค์ไปเทียบท่า ณ ท่าเรืออ่ืนที่สามารถ
ด้าเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก้าหนดได้ 

ดังนั น ด่านตรวจสัตว์น ้าต้องท้าการตรวจประเมินท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมง
ตามพ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าอยู่เสมอ พร้อมจัดท้าบัญชีท่าเทียบเรือ
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั งทางด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือและการปฏิบัติงานตามที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายก้าหนด 

 



 

 

 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบ 
   

เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน้าสัตว์น ้า หรือ
ผลิตภัณฑ์สตัว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักร 

 
 
 
 
 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๙๕ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๕ เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น  า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร 

เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน้าสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักร  
หมายถึง เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่มิได้ประสงค์จะน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเข้ามา

ในราชอาณาจักร และ/หรือ น้าผ่านราชอาณาจักร แต่มีวัตถุประสงค์การเข้าเทียบท่าเพ่ือด้าเนินกิจกรรมอ่ืน 
ได้แก่ การซ่อมแซมตัวเรือ หรือขึ นคานเรือ ซ่อมแซมเครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์การเดินเรือ เติมน ้ามันเชื อเพลิง 
จัดหาเสบียง หรือน ้าแข็ง รวมถึงการรับส่งลูกเรือ หรือศพของลูกเรือ เป็นต้น 

ซึ่ง พ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๕ วรรคห้า ได้ก้าหนดให้เรือประมงดังกล่าว
ต้องแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและเข้ารับการตรวจ ณ ท่าเทียบเรือที่ก้าหนด เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว
จึงสามารถด้าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งได้  

อย่างไรก็ตาม ส้าหรับเรือธงมาเลเซียรัฐบาลไม่อนุญาตให้เรือประมงของตนไปเทียบท่า ณ ประเทศอ่ืน 
ยกเว้น จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงมาเลเซีย เป็นลายลักษณ์อักษร เช่นเดียวกับเรือประมงประเภทอ่ืน ๆ 

กระบวนการก่อนเรือเข้าเทียบท่า 

ตัวแทนสายเรือต้องยื่นแบบค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP) และเอกสาร
ประกอบ หรือแบบการแจ้งน้าเรือประมงที่ท้าการประมงพื นบ้าน โดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดกับ
ประเทศไทยเข้าเทียบท่า (AREP97) ผ่านระบบ (PPS) หรือ ในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ให้ตัวแทน
สายเรือยื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร หรือยื่นโดยตรง  โดยจะต้องยื่น AREP หรือ AREP97 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด ดังนี  

(๑) เรือประมงที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และสหพันธรัฐมาเลเซีย ต้องยื่น AREP หรือ 
AREP97 พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ 
ทั งนี  ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

(๒) เรือประมงที่มีสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ต้องยื่น AREP หรือ AREP97 พร้อม
เอกสารประกอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ทั งนี  ต้องก่อน   
ทีเ่รือจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

(๓) เรือประมงที่มีสัญชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต้องยื่น AREP พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ทั งนี  ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร 

(๔) เรือประมงที่มิใช่ (๑) (๒) และ (๓) ต้องยื่น AREP พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดสิบสองชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  ทั งนี  ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักร  



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๙๖ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๕ เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น  า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร 

ส้าหรับขั นตอนการด้าเนินการ แสดงดังภาพที่ ๑๔ 
เอกสารประกอบแบบค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP) 

  ๑) ส้าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และมีอายุการใช้งาน 
 ๒) ส้าเนาเอกสารการแจ้งน้าเรือออกจากท่าครั งล่าสุด ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่ก้ากับควบคุม

ท่าเรือนั น โดยระบุชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่า และวันที่ออกจากท่าเรือนั น 
 ๓) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล้าดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ 

๔) แผนการซ่อมเรือ ซึ่งระบุรายละเอียด ซึ่งท่าเทียบเรือหรืออู่คานเรือที่ตั ง ประเภทการซ่อม 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ เป็นต้น (เฉพาะกรณีการน้าเรือประมงเข้ามาซ่อมแซมตัวเรือ เครื่องยนต์ วิทยุ
สื่อสารหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ บนเรือเท่านั น) 

โดยเอกสารประกอบค้าร้องทุกฉบับ ผู้ยื่นต้องด้าเนินการลงนามรับรองความถูกต้องและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน 

เอกสารประกอบแบบการแจ้งน้าเรือประมงที่ท้าการประมงพื นบ้านโดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศไทยเข้าเทียบท่า (AREP97) ซึ่งสามารถใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี  

๑) ใบจดทะเบียนเรือ 
๒) ใบอนุญาตท้าการประมง 
๓) เอกสารที่รัฐเจ้าของธงรับรองว่าสัตว์น ้านั นมิได้มาจากการท้าการประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

ขั นตอนที่ ๑ การพิจารณาค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP) 
เมื่อตัวแทนสายเรือได้ยื่นค้าร้อง และเอกสารประกอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการตรวจสอบ

รายละเอียดของข้อมูลที่กรอกกับเอกสารประกอบให้ถูกต้องและครบถ้วน  
ส้าหรับกรณีที่เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือมิได้ยื่นค้าร้องด้วยตนเอง ต้องมีเอกสารการมอบอ้านาจ

ให้ผู้มายื่นด้าเนินการแทน ซึ่งในกรณีของบริษัทหรือนิติบุคคล ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ้านาจลงนามและตราประทับ
ตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท พร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีการมอบอ้านาจยื่นแทน
ครั งเดียว ติดอากร ๑๐ บาท หรือมอบอ้านาจทั งปี ติดอากร ๓๐ บาท) และเอกสารส้าเนาบัตรประชาชนและ
ส้าเนาทะเบียนบ้านทั งของผู้มอบและผู้รับมอบอ้านาจที่ลงนามรับรองถูกต้องครบถ้วน 

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๙๗ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๕ เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น  า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร 

 
 

ภาพที่ ๑๔ : แผนผังแสดงกระบวนการด้าเนินการก่อนเรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน้าสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักร 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๙๘ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๕ เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น  า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร 

การปฏิบัติ  
๑.๑ กรณีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ลงรับค้าร้อง โดยระบุวันที่ เวลา และชื่อผู้ที่

รับค้าร้องไว้ให้ชัดเจนทุกครั ง 
กรณีระยะเวลาในการยื่นค้าร้อง และเอกสารประกอบ กับก้าหนดเวลาเรือเทียบท่าที่ระบุ ไม่ครบ

ตามระยะเวลาทีก่้าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าว่าสามารถจะด้าเนินการตรวจสอบเอกสาร
ได้ทันหรือไม่ ทั งนี ต้องพิจารณาประกอบกับเหตุผล ความจ้าเป็นและค้าชี แจงของผู้ยื่นหรือตัวแทนสายเรือด้วย 

๑.๒ กรณีเอกสารค้าขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาคืนค้าร้อง
นั นแก่ผู้ยื่น พร้อมระบุเหตุผลที่ไม่สามารถรับค้าร้องนั นได้ เช่น เอกสารไม่ครบถ้วน (ระบุ ขาดเอกสารใด) 
หรือกรอกข้อมูลในแบบค้าร้องไม่ครบ กรอกข้อมูลไม่สอดคล้องกับเอกสารแนบ เอกสารแนบไม่ชัดเจน หรือ
ส้าเนาเอกสารแนบไม่มีการประทับตราบริษัทและลงนามผู้ มีอ้านาจ เป็นต้น ในบันทึกข้อความ (แบบย่อ) 
พร้อมลงนาม วันที่ เวลาที่พิจารณา 

ส้าหรับกรณีการคืนเอกสารดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ส้าเนาเอกสารชุดนั นไว้ และให้ผู้ยื่นลงนามรับ
เอกสารคืนในส้าเนาเอกสารชุดดังกล่าว พร้อมวันที่และเวลาที่รับคืน (กรณี มายื่นด้วยตนเอง) แล้วจึงมอบ
เอกสารฉบับจริงคืนให้แก่ผู้ยื่น เพ่ือท้าการแก้ไขต่อไป ส้าหรับการยื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโทรสาร 
ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาด้าเนินการตามความเหมาะสม โดยสอดคล้องกับหลักการข้างต้น   

ส่วนในกรณีการยื่นค้าร้องผ่านระบบ PPS นั น ระบบจะมีขั นตอนด้าเนินการลงรับหรือแจ้งแก้ไข ซึ่งได้
ออกแบบในระบบ PPS รองรับไว้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุผลการคืนค้าร้อง ในขั นตอนการแจ้งแก้ไขในระบบ
ดังกล่าว จึงไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการซ ้าเป็นเอกสารในขั นตอนดังกล่าวอีก 

ขั นตอนที่ ๒ การตรวจค้าร้อง และเอกสารประกอบ 
ในการตรวจสอบข้อมูลใน AREP และเอกสารประกอบนั น เจ้าหน้าที่ต้องด้าเนินการ 
๑)  ตรวจสอบรายชื่อเรือประมงที่ขอเข้าเทียบท่ากับประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่

เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙๔ 
วรรคสอง แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒) ตรวจสอบรายชื่อเรือประมงที่ถูกประกาศเป็นเรือประมงที่ท้าการประมง IUU ขององค์กรระหว่าง
ประเทศหรือ RFMOs ต่าง ๆ เช่น EU IOTC ICCAT IATTC WCPFC CCAMLR และ SEAFO เป็นต้น หรือไม่ 
กับเว็บไซต์องค์กรดังกล่าวดังนี     

   - IOTC   http://www.iotc.org/vessels#iuu 
   - ICCAT http://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp 
   - IATTC  https://www.iattc.org/VesselRegister/SearchVessel.aspx?Lang=ENG 

http://www.iotc.org/vessels#iuu
http://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp
https://www.iattc.org/VesselRegister/SearchVessel.aspx?Lang=ENG


 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๙๙ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๕ เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น  า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร 

     - WCPFC   https://www.wcpfc.int/vessels#IUU  
     - CCAMLR https://www.ccamlr.org/en/compliance/illegal-unreported-and-

unregulated-iuu-fishing 
     - SEAFO   http://www.seafo.org/ 
๓) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ เช่น การขูด ลบ ขีดฆ่า เขียนเพ่ิม รวมถึงรูปแบบ

ของการออกเอกสาร หน่วยงานที่มีอ้านาจในการออกเอกสารดังกล่าวของแต่ละประเทศ รวมถึงชื่อ ลายเซ็นต์
และตราประทับของผู้มีอ้านาจของหน่วยงานนั น ๆ ด้วย เปรียบเทียบกับตัวอย่างเอกสาร เพ่ือเป็นการป้องกัน
การปลอมแปลงเอกสาร  

กรณี พบข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบยืนยัน (Verify) เอกสารดังกล่าว สามารถประสานการ
ด้าเนินการได้ที่กลุ่มควบคุมเรือประมงฯ กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าฯ ซึ่งเป็น Focal Point ของการประสานงาน
ตามมาตรการ PSM ของประเทศไทย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๙๔๐๖๑๙๘ หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที ่thaipsm.investigation@gmail.com   

ส้าหรับกรณีป้องกันความล่าช้าจากการตอบกลับของประเทศปลายทาง หรือหากด่านตรวจสัตว์น ้าใด 
ประสงค์จะตรวจสอบยืนยันเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองสามารถร้องขอที่อยู่ส้าหรับการติดต่อทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Contact Point) ได้จากกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ และส้าหรับกรณีดังกล่าว ด่านตรวจสัตว์น ้า 
ต้องส่งส้าเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (cc:) มายังกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ ด้วย ตามข้อสั่งการกองควบคุมการค้า
สัตว์น ้าฯ ที่ กษ ๐๕๐๕.๓/๑๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เพ่ือป้องกันการด้าเนินการซ ้าซ้อน และความเป็น
เอกภาพในการด้าเนินการของประเทศไทยตามมาตรการดังกล่าว 

๔) ตรวจสอบรายชื่อท่าเทียบเรือที่ประสงค์จะไปด้าเนินกิจกรรมว่าได้จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือ
ตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม ่ 

ส้าหรับกรณีการน้าเรือเข้ามาซ่อมแซม ณ อู่ หรือคานเรือที่ระบุ ให้ท้าการตรวจสอบสถานที่ตั ง ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพ่ือให้สามารถสุ่มตรวจ หรือติดตามสถานะของเรือดังกล่าวได้เมื่อต้องการ 

นอกจากนี  ปัจจุบันกรมประมงได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมยุทธศาสตร์ด้วยการ
ตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยระบบ AIS จากองค์กร Ocean Mind ในการตรวจวิเคราะห์เส้นทางการ
เดินเรือของเรือขนถ่าย และเรือจับสัตว์น ้าพร้อมทั งระบุความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และการจัดท้ารายงานการ
วิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือของเรือแต่ละล้า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และการตัดสินใจในการ
พิจารณาอนุญาตหรือปฏิเสธเรือเทียบท่า และด้าเนินการขึ นการตรวจสอบเรือ เมื่อเรือเข้าเทียบท่าแล้ว 

 

 

https://www.wcpfc.int/vessels#IUU
https://www.ccamlr.org/en/compliance/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing
https://www.ccamlr.org/en/compliance/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing
http://www.seafo.org/
mailto:thaipsm.investigation@gmail.com


 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๐๐ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๕ เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น  า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร 

การปฏิบัติ 
๒.๑ กรณีตรวจพบว่าเรือที่แจ้งขอเข้าเทียบท่าเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU ตามประกาศกรมประมง 

เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๖๒ หรือ เว็บไซต์ขององค์กรระหว่างประเทศ หรือ RFMOs ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าด่านตรวจ
สัตว์น ้าเพ่ือพิจารณาปฏิเสธการเข้าเทียบท่าตาม พ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๕ โดยระบุ
เหตุผลการปฏิเสธการเข้าเทียบท่าในเอกสารใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ 
(Notification to Fishing Vessel Following a Request to Enter Port) และด้ าเนิ นการแจ้ งกลุ่ มควบคุม
เรือประมงฯ ให้ทราบโดยทันที เพื่อด้าเนินการแจ้งหน่วยงานด่านตรวจสัตว์น ้าอ่ืน ๆ รัฐเจ้าของธงเรือดังกล่าว 
รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า และ/หรือ RFMOs ที่เกี่ยวข้องทราบ 

ยกเว้น กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น บนเรือดังกล่าวมีผู้ป่วย หรือประสบเหตุภัยพิบัติ ให้หัวหน้าด่าน
ตรวจสัตว์น ้าพิจารณาด้าเนินการตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป เช่น อนุญาตให้เทียบท่าเพ่ือส่งผู้ป่วยหรือแก้ไข
ปัญหาอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ ตามหลักมนุษยธรรม เป็นต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าต้อง
พิจารณาด้าเนินการตรวจสอบเรือ และมีค้าสั่งห้ามเติมน ้ามัน เชื อเพลิง หรือด้าเนินกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการ
สนับสนุนให้เรือประมงดังกล่าวสามารถด้าเนินกิจกรรมการท้าประมง IUU ได้อีก พร้อมแจ้งมายังกลุ่มควบคุม
เรือประมงฯ เพ่ือแจ้งรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง รัฐที่กัปตันและลูกเรือถือสัญชาติ และ RFMOs ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วม
ตรวจสอบและด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒.๒ กรณีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งข้อมูลในแบบค้าร้อง สอดคล้องกับเอกสารประกอบหรือ
ในกรณีมีเหตุสงสัย ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาอนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าเพ่ือท้าการตรวจสอบได้ 
ซึ่งในกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถจะตรวจสอบยืนยันกับเอกสารฉบับจริง หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งสามารถหาได้จากเอกสารต่าง ๆ เช่น สมุดปูมเรือ (Logbook) เส้นทางการเดินเรือ หรือการสัมภาษณ์จาก
กัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ ถึงสาเหตุของข้อสงสัย หรือความไม่สอดคล้องของเอกสารดังกล่าวในขั นตอน
การตรวจเรือได้ 

ขั นตอนที่ ๓ การแจ้งผลการพิจารณา AREP หรือ AREP97 
พ.ร.ก.การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๕ วรรคสอง ก้าหนด “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบข้อมูลตามวรรคหนึ่งและแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือทราบภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดซึ่งต้อง
ไม่ช้ากว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งหรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า” 
ซ่ึงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก้าหนดท่าเทียบเรือของเรือประมง
ที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ก้าหนดไว้ดังนี  



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๐๑ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๕ เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น  า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร 

(๑) เรือประมงสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้ก้าหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบภายใน
หนึ่งชั่วโมง  

(๒) เรือประมงสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ก้าหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบภายในสามชั่วโมง  
(๓) เรือประมงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ก้าหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบภายในหกชั่วโมง 
(๔) เรือประมงที่มิใช่ (๑) (๒) และ (๓) ก้าหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง 
เมื่อหัวหน้าด่านฯ พิจารณาลงนามอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าเทียบท่าแล้ว เอกสารใบแจ้งการ

อนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ (Notification to Fishing Vessel Following a Request 
to Enter Port) จะถูกส่งไปยังตัวแทนสายเรือ กรมศุลกากร และกรมเจ้าท่า ผ่านทางระบบ PPS โดยอัตโนมัติ 

ส้าหรับในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ หรือเป็นค้าร้องที่ตัวแทนสายเรือยื่นผ่านช่องทางอื่น 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ด้าเนินการแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ยื่นค้าขอหรือตัวแทนสายเรือที่ยื่นค้าขอดังกล่าว 
โดยตรงหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางการติดต่ออ่ืน ๆ ที่รวดเร็ว เหมาะสม ภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนด ซึ่งในกรณีดังกล่าวควรมีการท้าหลักฐานการรับเอกสารไว้เพื่อเป็นหลักฐานเสมอ เพื่อป้องกัน
เหตุซึ่งอาจถูกร้องเรียนกรณีละเว้นการปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการปฏิเสธการเทียบท่า 

ขั นตอนที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่าเทียบเรือหรือวันที่เรือเข้าเทียบท่า 
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่าเรือที่ประสงค์จะน้าเรือเข้าเทียบ หรือเปลี่ยนแปลงก้าหนดการ

หรือวันที่เข้าเทียบด้วยเหตุใดก็ตาม ในภายหลังที่รับใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าแล้ว ให้ผู้ยื่นค้าขอหรือตัวแทน
สายเรือยื่นค้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านระบบ PPS หรือยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น ้า เป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนน้าเรือเข้าเทียบท่า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถด้าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงการนัดหมายเวลาขึ นตรวจ
เรือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันก้าหนด 

กรณีการยื่นขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเอง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการแจ้งแล้ว ให้ลงรับและ
เสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าโดยเร็ว และเมื่อหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าพิจารณาอนุญาตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
ด้าเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในระบบ PPS และส่งให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าอนุมัติในระบบ PPS อีกครั ง 
เพ่ือส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรแจ้งยืนยันการเปลี่ยนแปลงก้าหนดการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางโทรศัพท์อีกครั งหนึ่ง  

ขั นตอนที่ ๕ การแจ้งการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าต่อผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ 
ผู้รับอนุญาตหรือตัวแทนสายเรือ มีหน้าที่แจ้งการรับอนุญาตเข้าเทียบท่า ต่อผู้ประกอบ

กิจการ ท่าเทียบเรือนั น โดยส้าแดงและมอบส้าเนาเอกสารการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าแก่ผู้ประกอบกิจการ
ท่าเทียบเรือนั น เพ่ือยืนยันและก้าหนดวันเวลาการเทียบท่ากับผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรืออีกครั งหนึ่ง เพ่ือให้
ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือใช้ประกอบการ การบันทึกข้อมูลการอนุญาตวันเวลาการเทียบท่า รวมถึงการเก็บ



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๐๒ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๕ เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น  า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร 

รักษาข้อมูลการเข้าเทียบท่าของเรือประมงไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนด
รายการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น ้า 
หรือน ้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าขึ นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ 
ขนถ่ายสัตว์น ้า หรือน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าขึ นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง  

ดังนั น ด่านตรวจสัตว์น ้าควรจัดประชุมชี แจงหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือในพื นที่
รับผิดชอบทราบ และก้ากับ ควบคุมตรวจสอบให้ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือด้าเนินการให้ครบถ้วนตามที่
กฎหมายก้าหนด มิฉะนั นจะมีความผิด ซึ่งมีบทก้าหนดโทษตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีที่ตรวจ
พบว่ามีการละเลยหรือกระท้าผิด และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ้าท่าเรือหรือพื นที่นั น ไม่ด้าเนินการร้องทุกข์
กล่าวโทษ ผู้ประกอบกิจการท่าเรือที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่อาจโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติได้ 

ขั นตอนที่ ๖ การนัดหมายการตรวจเรือ 
เมื่อทราบเวลาที่เรือเดินทางมาถึงท่าและก้าหนดเวลาเทียบท่า ซึ่งตัวแทนสายเรือได้ประสานกับ

ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือแล้วนั น ให้ตัวแทนแจ้งยืนยันก้าหนดการเทียบท่าแก่เจ้าหน้าที่ในโอกาสแรก   
เพ่ือเตรียมการนัดหมายการขึ นตรวจเรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ยกเว้น กรณีที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าได้มีค้าสั่งอนุญาตให้เทียบท่าได้ โดยมิได้ระบุให้ต้องด้าเนินการ
ตรวจเรือ ให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือน้าเรือไปเทียบท่า และด้าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ได้ 

กระบวนการตรวจเรือ 

ในการด้าเนินการขึ นตรวจเรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ อาศัยอ้านาจตามมาตรา ๑๐๒ (๔) แห่ง พ.ร.ก. การประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดท้าการประมงหรือ
ขนถ่ายสัตว์น ้า หรือสั่งให้ผู้ควบคุมเรือประมงน้าเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ นไปบนเรือประมง หรือเข้าไปใน
ที่จับสัตว์น ้าเพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การ เป็นไปตามพระราชก้าหนดนี  ทั งนี  เมื่อมีเหตุสงสัยว่ามีการกระท้า
ความผิดตามพระราชก้าหนดนี  

พนักงานเจ้าหน้าที่ควรด้าเนินการตรวจเรือในโอกาสแรกที่เรือเข้าเทียบท่า โดยมีขั นตอนและ
กระบวนงานดังภาพที่ ๑๕ 

 

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๐๓ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๕ เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น  า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร 

 
 
ภาพที่ ๑๕ : แผนผังแสดงกระบวนการตรวจเรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน้าสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเข้า

มาในราชอาณาจักร เข้าเทียบท่า 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๐๔ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๕ เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น  า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร 

ขั นตอนที ่๑ การเตรียมการ 
ก่อนท้าการตรวจเรือ เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ส้าหรับการปฏิบัติงาน

ดังกล่าวให้ครบถ้วน เช่น 
๑) เครื่องแต่งกาย 
๒) บัตรประจ้าตัวเจ้าหน้าที่ 
๓) อุปกรณ์สื่อสาร กล้องถ่ายรูป และตลับเมตรหรือสายวัด 
๔) เอกสารและแบบฟอร์มบันทึกการตรวจ 
๕) ล่าม กรณีกัปตันหรือลูกเรือไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 
๖) อาวุธประจ้ากาย กรณีท่ีจ้าเป็น 

ก่อนด้าเนินการตรวจหัวหน้าชุดตรวจเรือควรมีการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงาน เช่น 
สถานการณ์บนเรือ วัตถุประสงค์การตรวจสอบในครั งนั นว่าเป็นสถานการณ์ปกติหรือไม่ และท้าการวางแผน 
การปฏิบัติงานอย่างรัดกุม เช่น การจัดแบ่งทีมตรวจต้องไม่น้อยกว่า ๒ คนต่อชุด ก้าหนดเจ้าหน้าที่ พ่ืนที่ท้าการ
ตรวจสอบ และนัดหมายเวลาและสถานที่เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จเพ่ือความปลอดภัยและรวดเร็ว และควรตรวจนับ
เจ้าหน้าที่ให้ครบตามจ้านวนก่อนลงจากเรือ เป็นต้น 

ขั นตอนที่ ๒ ตรวจสอบลักษณะเรือ 
การปฏิบัติ 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบลักษณะภายนอกเรือ เช่น ชื่อเรือ สัญชาติเรือ ธงเรือ รหัส IMO 

รหัสวิทยุสากล (Call sign) เป็นต้น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเรือล้าดังกล่าวเป็นเรือล้าที่จดทะเบียน และแจ้งขอเข้า
เทียบท่าไว้จริงพร้อมทั งถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานตามแบบฟอร์มการเก็บฐานข้อมูลเรือประมงต่างประเทศ 

กรณีเรือเข้ามาเพ่ือซ่อมแซมเรือ เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกลักษณะ รูปพรรณสัณฐานเรือ และถ่ายรูป
เรือไว้อย่างละเอียด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบภายหลังการซ่อมแซมเรือเสร็จ ซึ่งกรณีดังกล่าวเจ้าของเรือ
หรือตัวแทนสายเรือจะต้องนัดหมายตรวจเรืออีกครั งก่อนน้าเรือออกจากประเทศ (ออกจากท่า)  

กรณีการซ่อมแซมตัวเรือหรือขึ นคาน ระหว่างการซ่อมแซมเรือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจเรือ 
ณ อู่ซ่อม เป็นระยะตามความเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเรือดังกล่าวไม่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพ ขนาด ไปจน
ไมส่ามารถอ้างอิงรูปพรรณเก่าได้ 

ขั นตอนที่ ๓ การตรวจเรือ 
๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงตน และแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจแก่กัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ

ให้ทราบจ้านวนเจ้าหน้าที่ที่ขึ นตรวจสถานที่ที่ต้องการตรวจและหลักฐานที่ต้องการตรวจ เพื่อให้กัปตัน
หรือผู้ควบคุมเรือจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือน้าการตรวจหรืออ้านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๐๕ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๕ เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น  า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร 

ส้าหรับการขึ นตรวจเรือ มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และอุปกรณ์บนเรือ
ตามที่ได้แจ้งหรือระบุไว้ในค้าร้องและตรวจสอบส้าเนาเอกสารที่ยื่นเปรียบเทียบกับเอกสารฉบับจริงที่จัดเก็บ
ไว้บนเรือ เครื่องมือสื่อสาร เส้นทางการเดินเรือ และกิจกรรมบนเรือที่ได้ด้าเนินการ ซึ่งตามข้อก้าหนดจะต้อง
มีการบันทึกไว้ในสมุดปูมเรือ (Logbook) เป็นต้น เครื่องมือประมง รวมถึงพิสูจน์ข้อสงสัยประเด็นการท้าการ
ประมงผิดกฎหมายที่ไม่สามารถสรุปหรือตัดสินได้ในขั นตอนการตรวจ AREP และเอกสารประกอบ 

๒) ตรวจเอกสารที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งก้าหนดให้กัปตันหรือตัวแทนสายเรือต้องแสดง ได้แก่ เอกสาร
ฉบับจริงที่ยื่นประกอบค้าร้อง เอกสารที่ต้องแสดงเพ่ิมในขั นตอนการตรวจเรือและ/หรือเอกสารที่เจ้าหน้าที่
สามารถเรียกตรวจเพิ่มเติมได้หากมีความจ้าเป็นหรือสงสัย ประกอบด้วย 

๒.๑) เอกสารประกอบการยื่นค้าร้องฉบับจริง 
๒.๒) สมุดปูมเรือขนถ่าย (Logbook) ซึ่งบันทึกกิจกรรม ต้าแหน่ง และเส้นทางการเดินเรือ (ถ้ามี) 
๒.๓) บันทึกเส้นทางการเดินเรือ (VMS/AIS record) (ถ้ามี) 
๒.๔) เอกสารประวัติการติดตั ง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์แสดงต้าแหน่งและบันทึกเส้นทางการ

เดินเรือ (VMS/AIS) กรณ ีสงสัยหรือตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้องหรือมีการแก้ไขดัดแปลง 
๒.๕) เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือขนถ่าย และ/หรือเรือจับสัตว์น ้า (Ship’s particular) กรณี

สงสัยเกี่ยวกับขนาดเรือ และน ้าหนักบรรทุกของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าหรือเรือจับสัตว์น ้า 
๒.๖) เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดย

เอกสารต้องระบุรายการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ ชื่อและที่อยู่ อู่เรือ และช่วงระยะเวลา
ด้าเนินการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ 

ทั งนี ขึ นอยู่กับประเภท และขนาดเรือที่ท้าการตรวจสอบ 
การปฏิบัติ 
-  กรณีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าด่านฯ เพื่อพิจารณาอนุญาต

ให้ด้าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ท่ีแจ้ง และลงนามในแบบรายงานผลการตรวจเรือ (PIR) โดยในกรณีที่เรือ
ต้องด้าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ร้องขอในท่าเทียบเรืออ่ืนต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุชื่อท่าเทียบเรือ
หลังการตรวจลงใน PIR ซึ่งท่าเทียบเรือดังกล่าวจะต้องเป็นท่าที่จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงตาม พ.ร.ก. 
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ หรืออู่ คานเรือ ในกรณีท่ีแจ้งวัตถุประสงค์การซ่อมแซมเรือเท่านั น 

- กรณีตรวจพบหรือพิสูจน์ได้ว่าเรือที่เข้าเทียบท่าเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU ตามประกาศ
กรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าด่านฯ เพ่ือพิจารณาปฏิเสธการใช้ท่าเทียบเรือ 
โดยระบุใน PIR และแจ้งความเพ่ือด้าเนินคดีตามพ.ร.ก การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙๔ พร้อมทั งแจ้ง



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๐๖ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๕ เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น  า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร 

มายังกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ โดยทันที เพ่ือรายงานไปยังรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง องค์กร RFMOs และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง หมายถึง หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
หรือมีเหตุสงสัยเกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งตัวแทนสายเรือ 
หรือผู้ควบคุมเรือ เพ่ือขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม  

การปฏิบัติ 
หากไม่สามารถแสดงหลักฐานยืนยันความถูกต้องได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าด่านฯ เพ่ือ

พิจารณาปฏิเสธการใช้ท่าเทียบเรือและระบุใน PIR และเสนออธิบดีผลักดันออกนอกราชอาณาจักร พร้อมทั งแจ้ง
มายังกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ โดยทันที เพ่ือรายงานไปยังรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง องค์กร RFMOs และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

หากสามารถยืนยันความถูกต้อง และพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าด่านฯ เพ่ือพิจารณาอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือ โดยลงนามใน PIR และด้าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์การเข้าเทียบท่าที่ได้แจ้งไว้ต่อไป 

กระบวนการควบคุมการด้าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคก์รณกีารขอเข้าเทียบท่า เพื่อการซ่อมแซม 

ขั นตอนที ่๑ การสุ่มตรวจสอบระหว่างด้าเนินการซ่อมแซม 
ในกรณีการน้าเรือประมงเข้ามาเพ่ือซ่อมแซม เช่น ขึ นคานเพ่ือซ่อมแซมตัวเรือ เครื่องยนต์หรือ

อุปกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และบันทึกลักษณะ รูปพรรณสัณฐานเรือ โดยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
เพ่ือใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเรือก่อนและหลังซ่อมแซม รวมถึงข้อมูลตามแผนการซ่อมแซมที่ได้
แจ้งไว้ โดยท้าการสุ่มตรวจสอบเรือดังกล่าวทุก ๆ ๑๕ วัน จนกว่าจะด้าเนินการเสร็จสิ น ทั งนี การซ่อมแซมเรือ
จะต้องสอดคล้องกับแผนการแจ้งซ่อมแซมที่ได้แจ้งไว้ หากไม่สอดคล้องกับแผนการซ่อมแซมต้องให้ตัวแทน
สายเรือชี แจงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากไม่สามารถแสดงเหตุผลชี แจงได้ ให้เจ้าหน้าที่เสนอ
หัวหน้าด่านฯ เพ่ือสั่งระงับการด้าเนินการ และให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือแก้ไขหรือปรับปรุงแผนการ
ด้าเนินการเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือขอรับการอนุมัติต่อไป พร้อมทั งแจ้งมายัง
กลุ่มควบคุมเรือประมงฯ โดยทันที เพื่อรายงานไปยังรัฐเจ้าของธง 

ขั นตอนที่ ๒ การตรวจสอบหลังการซ่อมแซม  
หลังจากที่มีการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนสายเรือจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า

และนัดหมายเพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของตัวเรือก่อนน้าเรือออกจากอู่หรือคานเรือ โดยเจ้าหน้าที่ต้อง
บันทึกลักษณะ รูปพรรณสัณฐานเรือ และถ่ายรูปเรือไว้อย่างละเอียด โดยเฉพาะในส่วนที่มีการซ่อมแซม 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๐๗ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

กรณีท่ี ๕ เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น  า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร 

เปรียบเทียบกับแผนการแจ้งขณะน้าเรือเข้าประเทศ พร้อมทั งจัดท้าฐานข้อมูลการซ่อมแซม / เปลี่ยนแปลง
สภาพโดยการถ่ายภาพของเรือล้าดังกล่าวไว้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบครั งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

การตรวจป้องกันการลักลอบ 
น้าเรือประมงต่างประเทศเข้ามา 

ในราชอาณาจักร 
 

- ในทะเลอาณาเขต 
- ณ ท่าเทียบเรือไทย



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๐๘ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันทีบ่ังคบัใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

การตรวจป้องกันการลักลอบน าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

การตรวจป้องกันการลกัลอบน้าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข) มาตรา ๙๕ ได้ก้าหนดให้ “เรือประมง
ที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องแจ้งล่วงหน้า
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด แต่รัฐมนตรีจะประกาศก้าหนดให้แจ้ง
ล่วงหน้าเกินเก้าสิบหกชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือไม่ได้ โดยเรือประมงดังกล่าวต้อง
แจ้งข้อมูลและเข้าเทียบท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด” ดังนั น กรมประมงจึงได้ก้าหนดแผนการควบคุม 
และตรวจสอบเพ่ือป้องกันการลักลอบน้าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรขึ น 

การตรวจป้องกันการลักลอบในทะเลอาณาเขต 

เป็นการด้าเนินการสุ่มตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ซึ่งอาจลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร โดย
มิได้แจ้งข้อมูลล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๕ บริเวณทะเลอาณาเขตของไทย โดยเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้ารวจน ้า กรมเจ้าท่า เพ่ือท้าการตรวจสอบว่าเรือประมงต่างประเทศดังกล่าวได้
ท้าการแจ้งข้อมูลตามที่กฎหมายก้าหนดหรือไม่ โดยเฉพาะในเขตพื นที่ต่อเนื่องทางทะเลกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา เป็นต้น โดยมี
กระบวนการควบคุมตรวจสอบ ดังภาพที ่๑๖ 

เอกสารทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ 
๑) ส้าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือประมงจากรัฐเจ้าของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และยังคง

มีอายุการใช้งาน 
๒) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลนั นเป็น

กัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล้าดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ 
๓) ส้าเนาเอกสารการแจ้งน้าเรือออกจากท่าครั งล่าสุด ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่ก้ากับควบคุม

ท่าเรือนั น ซึ่งระบุรายละเอียด เช่น ชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือ และวันที่ออกจากท่าเรือ 
๔) ส้าเนาอนุญาตท้าการประมง ซึ่งออกโดยรัฐเจ้าของธงเรือ หรือส้าเนาใบอนุญาตให้ท้าการขนถ่าย

สัตว์น ้า หรือเอกสารที่ใช้เพ่ือการรับรองสัตว์น ้าบนเรือ หรือเอกสารรับรองการจับสัตว์น ้า (CC) 
(กรณีมีสัตว์น ้าบนเรือ) 

ขั นตอนที่ ๑ การตรวจเรือและเอกสารประจ้าเรือ 
เมื่อเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าในทะเล

อาณาเขต พนักงานเจ้าหน้าที่ควรแสดงตนขอตรวจ และแจ้งเป้าหมายการตรวจแก่ผู้ควบคุมเรือทราบก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั ง 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๑ หน้า ๑๐๙ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๔ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ 

 

การตรวจป้องกันการลักลอบน าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

 
 
 

 
 

ภาพที่  ๑๖ : แผนผังแสดงกระบวนการตรวจป้องกันการลักลอบน้าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร กรณีการตรวจป้องกันการลักลอบในทะเลอาณาเขต  



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๑ หน้า ๑๑๐ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๔ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ 

 

การตรวจป้องกันการลักลอบน าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

เรียกตรวจสอบเอกสารที่ก้าหนดข้างต้น เพ่ือยืนยันความถูกต้องของเรือประมง ผู้ควบคุมเรือ 
สถานที่เรือออกจากท่าครั งสุดท้าย และเป้าหมายปลายทางที่เรือจะเดินทางไป เช่น ชื่อท่าเทียบเรือ อ้าเภอ
ท้องที่ เป็นต้น และส้าหรับกรณีเรือประมงสัญชาติสหพันธรัฐมาเลเซีย ต้องแสดงเอกสารการอนุญาตจากอธิบดี
กรมประมงของสหพันธรัฐมาเลเซีย 

กรณี ตรวจพบว่ามีสัตว์น ้าที่ได้มาจากการท้าการประมงบนเรือดังกล่าว ผู้ควบคุมเรือจะต้องแสดง
หลักฐานการได้มาของสินค้าสัตว์น ้าดังกล่าว ได้แก่ส้าเนาอนุญาตท้าการประมง หรือส้าเนาใบอนุญาตขนถ่าย
สัตว์น ้า ซึ่งออกโดยรัฐเจ้าของธง หรือเอกสารที่ใช้เพ่ือการรับรองสัตว์น ้าบนเรือ หรือเอกสารรับรองการจับสัตว์น ้า 
(CC) ด้วย 

การปฏิบัติ 
๑.๑ กรณีตรวจพบว่าถูกต้อง / ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยืนยันการแจ้งข้อมูลการน้า

เรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่ากับด่านตรวจสัตว์น ้าในพื นท่ีต่อไป 
๑.๒ กรณีตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการเข้ามาในราชอณาจักร โดยควบคุม / 

ผลักดันให้เรือดังกล่าวกลับไปยังประเทศรัฐเจ้าของธง 

ขั นตอนที่ ๒ การตรวจสอบยืนยันการแจ้งข้อมูลการน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า 
 เป็นการยืนยันข้อมูลว่าเรือประมงดังกล่าวได้แจ้งข้อมูลล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าด่าน

ตรวจสัตว์น ้าในพื นที ่ ซึ ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ให้มีการแจ้งข้อมูลก่อนน้าเรือประมงเข้ามา      
ในราชอาณาจักร 

การปฏิบัติ 
๒.๑ กรณีตรวจพบว่ามีการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าตามแบบค้าร้องของน้าเรือประมงต่างประเทศเข้า

เทียบท่า (AREP) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้เรือเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือไปยังท่าเทียบเรือที่
ระบุไว้และรับการตรวจเรือ และตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น ้าต่อไป 

๒.๒ กรณีตรวจพบว่าไม่มีการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าตามแบบค้าร้องของน้าเรือประมงต่างประเทศ
เข้าเทียบท่า (AREP) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการน้าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมทั ง
แจ้งเจ้าหน้าที่ต้ารวจเพ่ือลงบันทึกประจ้าวัน และให้ผู้ควบคุมเรือประมงน้าเรือออกนอกราชอาณาจักรไทย         
ลงบันทึกประจ้าวัน แจ้งหน่วยงานด่านตรวจสัตว์น ้าในพื นที่เพ่ือรายงานให้กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัย
การผลิตทราบและด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๑ หน้า ๑๑๑ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๔ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ 

 

การตรวจป้องกันการลักลอบน าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

การตรวจป้องกันการลักลอบ ณ ท่าเทียบเรือไทย 

เป็นการด้าเนินการสุ่มตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ซึ่งอาจมีการลักลอบน้าเรือเข้ามา   
ในราชอาณาจักร โดยมิได้แจ้งข้อมูลล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๕ บริเวณท่าเทียบเรือ     
โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าในพื นท่ีรับผิดชอบนั น ๆ ซ่ึงมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบ ดังภาพที ่๑๗ 
ขั นตอนที่ ๑ ตรวจสอบการจดทะเบียนเป็นเรือประมงกับรัฐเจ้าของธง 

เอกสารทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ 
๑) ส้าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือประมงจากรัฐเจ้าของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และ

ยังคงมีอายุการใช้งาน 
๒) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลนั นเป็น

กัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล้าดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ 
๓) ส้าเนาเอกสารการแจ้งน้าเรือออกจากท่าครั งล่าสุด ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่ก้ากับควบคุม

ท่าเรือนั น ซึ่งระบุรายละเอียด เช่น ชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือ และวันที่ออกจากท่าเรือ ยกเว้น 
เรือประมงที่ท้าการประมงพื นบ้าน (ขนาดต่้ากว่า ๑๐ ตันกรอส) สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา 
สหพันธรัฐมาเลเซีย และสหภาพเมียนมา 

๔) ส้าเนาอนุญาตท้าการประมง หรือใบอนุญาตให้ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้า หรือเอกสารที่ใช้ เพ่ือการ
รับรองสัตว์น ้าบนเรือ หรือเอกสารรับรองการจับสัตว์น ้า (CC) ซึ่งออกโดยรัฐเจ้าของธงเรือ (กรณี
ที่มีสัตว์น ้าบนเรือ) 

๕) เอกสารใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ (Notification) 

เมื่อเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานสุ่มตรวจป้องกันเรือประมงต่างประเทศเข้ามาเทียบท่า บริเวณท่าเทียบเรือ 
หรือได้รับแจ้งให้เข้าท้าการตรวจสอบเรือประมงต้องสงสัย ควรแสดงตน และแจ้งเป้าหมายการตรวจแก่
ผู้ควบคุมเรือทราบก่อนปฏิบัติงานทุกครั ง 

โดยเรียกตรวจสอบเอกสารประกอบข้างต้น เพ่ือยืนยันความถูกต้องของเรือประมง ผู้ควบคุมเรือ 
สถานที่เรือออกจากท่าครั งสุดท้าย และการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ (Notification 
to Fishing Vessel Following a Request to Enter Port) จากพนักงานเจ้าหน้าที ่ด่านตรวจสัตว์น ้า 
และนอกจากนี ในกรณีของเรือประมงสัญชาติสหพันธรัฐมาเลเซียจะต้องแสดงเอกสารการอนุญาตจาก
อธิบดีกรมประมงของสหพันธรัฐมาเลเซียด้วย 

ส้าหรับกรณีที่ตรวจพบว่ามีสัตว์น ้าที่ได้มาจากการท้าการประมงบนเรือดังกล่าว ผู้ควบคุมเรือจะต้อง
แสดงหลักฐานการได้มาของสินค้าสัตว์น ้าดังกล่าว ได้แก่ 

๑) ส้าเนาอนุญาตท้าการประมง (กรณี เรือท่ีใช้ท้าการประมง) 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๑ หน้า ๑๑๒ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๔ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ 

 

การตรวจป้องกันการลักลอบน าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๗ : แผนผังแสดงกระบวนการตรวจป้องกันการลักลอบน้าเรือประมงต่างงประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร กรณี การตรวจป้องกันการลักลอบ ณ ท่าเทียบเรือไทย 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๑ หน้า ๑๑๓ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๔ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ 

 

การตรวจป้องกันการลักลอบน าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

๒) ส้าเนาใบอนุญาตขนถ่ายสัตว์น ้า (กรณี เรือขนถ่ายสัตว์น ้า) 
๓) เอกสารที่ใช้เพ่ือการรับรองสัตว์น ้าบนเรือ หรือเอกสารรับรองการจับสัตว์น ้า (CC) (กรณี เรือขนถ่าย

สัตว์น ้าที่มีการ Landing ประเทศรัฐเจ้าของธงเรือมาแล้ว) 
๔) ใบอนุญาตน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF ๒) 

การปฏิบัติ 

๑) กรณีถูกต้อง / ครบถ้วน เป็นเรือประมงที่มีการจดทะเบียน ได้รับอนุญาตเข้าเทียบท่า และได้รับ
อนุญาตน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักรถูกต้อง ครบถ้วน สามารถด้าเนิน กิจกรรม
ตามวัตถุประสงคท์ี่ได้แจ้งไว้ต่อไปได้ 

๒) กรณีเรือประมงดังกล่าวมิได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาตไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
พิจารณาด้าเนินการตามข้อกฎหมายที่ก้าหนดไว้ 

๒.๑) เป็นเรือที่ได้จดทะเบียนถูกต้อง แต่ถูกปฏิเสธการเทียบท่า อันเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม 
จะต้องถูกด้าเนินการตามมาตรา ๙๖ ฐานลักลอบน้าเรือประมงเข้ามาในราชอาณาจักร และอาจถูกด้าเนินคดี
ตามมาตรา ๙๒ หากพบว่ามีการลักลอบน้าสัตว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักร 

๒.๒) เป็นเรือที่ได้จดทะเบียนถูกต้อง แต่มิได้ด้าเนินการแจ้งข้อมูลการขอเทียบท่าล่วงหน้าตามที่
กฎหมายก้าหนด จะต้องถูกด้าเนินการตามมาตรา ๙๖ ฐานลักลอบน้าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร และอาจถูกด้าเนินคดีตามมาตรา ๙๒ หากพบว่ามีการลักลอบน้าสัตว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักร 

๓) กรณีเป็นเรือไร้สัญชาติ ผู้ควบคุมเรือจะต้องถูกด้าเนินคดีในฐานความผิดน้าเรือไร้สัญชาติ เข้ามา
ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม ซึ่งอธิบดีมีอ้านาจสั่งยึดเรือประมงและทรัพย์สินในเรือออกขาย
ทอดตลาดหรือท้าลายได้ 

ส้าหรับกรณี ๒ และ ๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการจัดท้าบันทึกการตรวจเรือ ลงบันทึก
ประจ้าวัน และ/หรือ บันทึกแจ้งความด้าเนินคดีตามฐานความผิดที่ปรากฏต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานี
ต้ารวจในพื นที่ และแจ้งส้านักงานเจ้าท่าประจ้าพื นที่นั น ด้าเนินการล็อคตรึงพังงาเรือไว้ ก่อนรวบรวมเอกสาร
ทั งหมดรายงานกรมประมงเพ่ือเสนออธิบดีผ่านกองกฎหมาย เพ่ือพิจารณาและมีค้าสั่งในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



 

 

 

 

 
 
 

การด้าเนินการตามกฎหมายและ
บทลงโทษการกระท้าผิด 

 

- มาตรา ๙๔ 
- มาตรา ๙๖

 
 
 
 
 
 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๑๔ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันทีบ่ังคบัใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

การตรวจป้องกันการลักลอบน าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

การด้าเนินการตามกฎหมายและบทลงโทษการกระท้าผิด 

การด้าเนินการตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙๔ 

มาตรา ๙๔ ห้ามมิให้ผู้ใดน้าเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร 

ให้อธิบดีมีอ้านาจประกาศรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายให้ทราบทั่วกัน โดยให้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ที่ประกาศโดยรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
 ซึ่งปัจจุบันได้มีการออกประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้า
การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2 ประกาศ
รายชื่อเรือประมงรวมทั งสิ น ๑๗๕ ล้า ดังนั น หากมีการยื่นค้าขอน้าเรือประมงต่างประเทศตามรายชื่อดังกล่าว
เข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าต้องพิจารณาปฏิเสธการขอเข้าเทียบท่าของเรือประมง
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามเรือประมงที่ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว มักมีการปลอมแปลง ปกปิด 
โดยส้าแดงข้อมูลเท็จในขั นตอนการยื่นข้อมูลล่วงหน้า ท้าให้ได้รับอนุญาตเข้าเทียบท่าจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ดังนั น ในขั นตอนการตรวจเรือ หากมีการตรวจพบว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือที่ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ตามบัญชีรายชื่อตามประกาศกรมประมง หรือมีหลักฐานชัดแจ้งว่าเป็นเรือที่เกี่ยวข้องกับการท้า
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามขั นตอนต่อไปนี  

ขั นตอนที่ ๑ รวบรวมเอกสารหลักฐาน หรือตรวจสอบยืนยันข้อมูลกับรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
ข้อมูลหรือพฤติกรรมของเรือประมงดังกล่าว และหากมีความจ้าเป็นอาจเชิญรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง RFMOs 
หรือรัฐที่คนเรือถือสัญชาติ ร่วมท้าการสอบสวนด้วยก็ได ้

ส้าหรับเอกสารหลักฐานที่ส้าคัญ ได้แก่ 
๑.๑ ค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP หรือ AREP97) และเอกสารประกอบ 

 ๑.๒ ใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมง (Notification) 
 ๑.๓ แบบรายงานผลการตรวจเรือ (PIR) ซึ่งมีลายมือชื่อกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ 
 ๑.๔ หนังสือมอบอ้านาจและส้าเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบอ้านาจ ซึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตรา 

(ถ้ามี) 
 ๑.๕ ส้าเนาบันทึกแจ้งความหรือลงบันทึกประจ้าวัน 
 ๑.๖ ส้าเนาประกาศกรมประมงฉบับปัจจุบัน ซึ่งมีรายชื่อเรือประมงดังกล่าว 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๑๕ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

การตรวจป้องกันการลักลอบน าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

 ๑.๗ หลักฐานการพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นเรือประมงท่ีปรากฏรายชื่อตามประกาศ ฯ เช่น ภาพถ่าย, Call 
Sign, IMO และเอกสารการจดทะเบียนเรือ เป็นต้น 

 ๑.๘ เอกสารยืนยันจากรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง RFMOs หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
๑.๙ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับการด้าเนินคดี เช่น เอกสารแจ้งให้เจ้าของเรือ หรือ

ตัวแทนสายเรือน้าเอกสารหลักฐานมาแสดง ซึ่งก้าหนดระยะเวลาที่ให้น้ามาแสดงไว้ (ที่มีการลงนาม
รับรองเจ้าของหรือตัวแทนสายเรือท่ีได้รับมอบอ้านาจ เป็นต้น 

กระบวนการด้าเนินการตามกฎหมาย ตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๙๔ แสดง
ดังภาพที่ ๑๘ 

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาเอกสารหลักฐานที่รวบรวมได้ 
การปฏิบัต ิ
๒.๑ กรณีเอกสารหลักฐานชัดแจ้งว่าเป็นเรือประมงตามประกาศกรมประมง ฯ หรือเป็นเรือ

ไร้สัญชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเสนอกรมประมงโดยผ่านกองกฎหมาย เพ่ือด้าเนินคดีตามมาตรา ๙๔ 
ทั งนี  หากข้อมูล เอกสารหลักฐานไม่เพียงพอ กรมประมงอาจพิจารณาร้องขอเอกสารเพ่ิมเติมจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือกรมประมงอาจมีหนังสือให้ตัวแทนสายเรือ หรือเจ้าของเรือ หรือผู้ควบคุมเรือ 
ชี แจงหรือแสดงเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาดังกล่าวในระยะเวลาที่ก้าหนด ก่อนพิจารณามีค้าสั่ง
โดยอาจมอบอ้านาจให้กองกฎหมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกรมประมงในพื นที่ ด้าเนินการร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีต้ารวจในพื นที่ฐานความผิดตามมาตรา ๙๔ แห่ง พ.ร.ก. การประมง 
๒๕๕๘ ซึ่งมีโทษตามมาตรา ๑๕๙ ระวางโทษปรับตั งแต่หนึ่งล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจ้านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า และรายงานผลการด้าเนินการไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า รัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง และ RFMOs เป็นต้น 

๒.๒ กรณีเอกสารหลักฐานไม่ชัดแจ้งว่าเรือประมงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการท้าประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือ หรือตัวแทนสายเรือ ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท้าประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเสนอกรมประมงโดยผ่านกองกฎหมาย 
เพ่ือด้าเนินการตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๑๖ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

การตรวจป้องกันการลักลอบน าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

 
 

 

 
 
 

ภาพที่ ๑๘ : แผนผังแสดงกระบวนการด้าเนินการตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙๔ 

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๑๗ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

การตรวจป้องกันการลักลอบน าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

การด้าเนินการตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๖ 

มาตรา ๙๖ วรรคสาม ได้ก้าหนดให้เจ้าของเรือ หรือผู้ควบคุมเรือ ที่ได้รับอนุญาตให้น้าเรือประมง
ต่างประเทศเข้ามาเทียบท่าเพ่ือน้าสัตว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักร แสดงหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ว่าสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นมิได้มาจากการท้าประมงผิดกฎหมาย หากไม่สามารถแสดงเอกสารหรื อหลักฐานตามที่
ก้าหนดได้ ให้อธิบดีมีอ้านาจสั่งให้เรือประมงนั นออกนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่ก้าหนด หากมีการ
ฝ่าฝืนค้าสั่งดังกล่าว หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหลักฐานชัดแจ้งว่าเรือประมงนั นได้ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือเป็นเรือไร้สัญชาติ ให้อธิบดีมีอ้านาจสั่ งให้ยึดเรือประมงและทรัพย์สินในเรือประมงนั น
ขายทอดตลาดหรือท้าลายได้ 

ดังนั น ในกระบวนการตรวจเรือประมงต่างประเทศ หากพบว่าเอกสารหรือหลักฐานที่ส้าแดง
ไม่ถ ูกต้อง หรือไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ ได้ส้าแดงไว้ล่วงหน้าตามแบบค้าร้องขอน้าเรือประมง
ต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP) หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือปลอม หรือมีข้อมูลอันเชื่อได้ว่าเรือประมง
และสัตว์น ้านั นได้มาจากการท้าประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นเรือไร้สัญชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด้าเนินการ ดังนี  

ขั นตอนที่ ๑ รวบรวมเอกสารหลักฐาน หรือตรวจสอบยืนยันข้อมูลกับรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
ข้อมูลหรือพฤติกรรมของเรือประมงดังกล่าว และหากมีความจ้าเป็นอาจเชิญรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง RFMOs 
หรือรัฐที่คนเรือถือสัญชาติ ร่วมท้าการสอบสวนด้วยก็ได้ 

เอกสารหลักฐานที่ส้าคัญ ได้แก่ 
๑.๑ ค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP หรอื AREP97) และเอกสารประกอบ 
๑.๒ ใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมง (Notification) 
๑.๓ แบบรายงานผลการตรวจเรือ (PIR) ซึ่งมีลายมือชื่อกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ 
๑.๔ หนังสือมอบอ้านาจและส้าเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบอ้านาจ ซึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตรา 

(ถ้ามี) 
๑.๕ ส้าเนาบันทึกแจ้งความหรือลงบันทึกประจ้าวัน 
๑.๖ ส้าเนาประกาศกรมประมงฉบับปัจจุบัน ซึ่งมีรายชื่อเรือประมงดังกล่าว 
๑.๗ หลักฐานการพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นเรือประมงที่ปรากฏรายชื่อตามประกาศฯ 
๑.๘ เอกสารยืนยันจากรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง RFMOs หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
๑.๙ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับการด้าเนินคดี 

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๑๘ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

การตรวจป้องกันการลักลอบน าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

ขั นตอนที่ ๒ พิจารณาเอกสารหลักฐานที่รวบรวมได้ 
การปฏิบัติ 

๒.๑ กรณีเอกสารหลักฐานชัดแจ้งว่าเรือประมงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท้าประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือเป็นเรือไร้สัญชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเสนอกรมประมงโดยผ่านกองกฎหมาย เพ่ือ
พิจารณามีค้าสั่งยึดเรือและทรัพย์สินบนเรือ 

กรณีดังกล่าว หากกรมประมงพิจารณาแล้วว่ามีเอกสารหลักฐานไม่เพียงพออาจร้องขอเอกสาร
เพ่ิมเติมจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ หรือกรมประมงอาจมีหนังสือให้ตัวแทนสายเรือ 
หรือเจ้าของเรือ หรือผู้ควบคุมเรือ ชี แจงหรือแสดงเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าว หากกรมประมง
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอ อาจมีค้าสั่งให้ยึดเรือและทรัพย์สินบนเรือตามท่ีเสนอ 

ส้าหรับแนวทางการด้าเนินการกับเรือและทรัพย์สินบนเรือนั น กฎหมายได้ก้าหนดให้อ้านาจอธิบดี
พิจารณาขายทอดตลาดหรือท้าลายได้ ส่วนสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าได้ก้าหนดให้ท้าลาย หรือน้าไป
แจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส 

 ๒.๒ กรณีเอกสารหลักฐานไม่ชัดแจ้งว่าเรือประมงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการท้าประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือ หรือตัวแทนสายเรือ ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้านั นมิได้มาจากการท้าประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเสนอกรมประมง
โดยผ่านกองกฎหมาย เพ่ือปฏิเสธการใช้ท่าเทียบเรือของไทย โดยมีค้าสั่งให้ เรือประมงนั นออกจาก
ราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่ก้าหนด หากมีการฝ่าฝืนค้าสั่งดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอกรมประมง
เพ่ือพิจารณาสั่งยึดเรือและทรัพย์สินบนเรือต่อไป 

กระบวนการด้าเนินการตามกฎหมายตามพ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ตามมาตรา ๙๖ แสดงดังภาพที่ ๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๑๙ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

การตรวจป้องกันการลักลอบน าเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

 
 

 

ภาพที่ ๑๙ : แผนผังแสดงกระบวนการด้าเนินการตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐ ตามมาตรา ๙๖ 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๒๐ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันทีบ่ังคบัใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

 

บทลงโทษการกระท้าผดิ 

เมื่อพิจารณาตามกระบวนการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศที่ประสงค์จะน้าสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือการป้องกันเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการท้าประมง IUU เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีบทก้าหนดโทษ ซึ่งระบุไว้
ในหมวด ๑๑ บทก้าหนดโทษซึ่งพอสรุป และแสดงความสัมพันธ์กับกระบวนการปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบ
เรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ได้ดังภาพที ่๒๐ 

กระบวนการก่อนเรือเข้าเทียบท่า  

กรณีการแจ้งขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าตามมาตรา ๙๕ แห่ง พ.ร.ก. การประมง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ หากพบว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือตามบัญชีรายชื่อในประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อ
เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ซึ่งประกาศตามความในมาตรา ๙๔ หรือบัญชีรายชื่อเรือประมง IUU ที่ประกาศโดย RFMOs หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง หรือปรากฎหลักฐานชัดเจนว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือที่ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิเสธค้าขอเข้าเทียบท่านั น  

หากผู้ใดฝ่าฝืน ม.๙๔ มีโทษตาม ม.๑๕๙ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่หนึ่งล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท 
หรือปรับจ้านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า (ตารางที่ ๑)  

กระบวนการตรวจเรอื 

ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้น้าเรือเข้าเทียบท่าแล้ว (อาจมีการส้าแดงข้อมูลอันเป็นเท็จ) เจ้าหน้าที่ได้
ท้าการตรวจเรือ พบว่าหรือพิสูจน์ได้ว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือตามบัญชีรายชื่อตามประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อ
เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศ
ตามความในมาตรา ๙๔ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา ๑๕๙ 

ส้าหรับกรณีที่เรือดังกล่าว ไม่มีรายชื่อตามประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่
เรือประมงไทยที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่เป็นเรือตามบัญชี
รายชื่อเรือประมง IUU ตามประกาศของ RFMOs หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือมีหลักฐานแน่ชัดสามารถพิสูจน์
ได้ว่าเรือดังกล่าวได้ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามมาตรา ๙๖ 
(วรรคสาม) ซึ่งอธิบดีมีอ้านาจในการพิจารณาดังนี  

๑) สั่งให้เรือประมงนั นออกจากราชอาณาจักรภายในเวลาที่ก้าหนด 
๒) สั่งให้ยึดเรือประมง และทรัพย์สินในเรือประมงออกขายทอดตลาดหรือท้าลาย 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๒๑ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๕ 
วันที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

 

มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๙๕ 

บทลงโทษตามมาตรา ๑๕๙ 

บทลงโทษตามมาตรา ๑๕๙  

มาตรา ๙๒ 

มาตรา ๙๔ 

ก่อนเรือ
เทียบท่า 

 
ตรวจเรือ 

ควบคุม 

การขนถา่ย 

บทลงโทษตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม 
สั่งให้ออกจากราชอาณาจักร/ยึดเรือ 

 

 

มาตรา ๙๖ วรรคสอง 

มาตรา ๙๖ วรรคสอง 

บทลงโทษตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม 
สั่งให้ออกจากราชอาณาจักร/ยึดเรือ 

 

เช่นเดียวกับขั นตอนการตรวจเรือ หากพบข้อสงสัยว่าเรือและสินค้าสัตว์น ้าเกี่ยวข้องกับการท้าการ
ประมง IUU และเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถพิสูขน์ได้ว่า สัตว์น ้าบนเรือดังกล่าวได้มาจากการท้า
ประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่อนุญาตให้น้าเข้าตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง และให้ด้าเนินการ
ตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม (ตารางท่ี ๑) 

กระบวนการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า  

ระหว่างการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น ้า หากพบข้อสงสัยว่าสัตว์น ้าได้มาจากการท้าประมง 
IUU และเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ ให้ด้าเนินการตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม 

และในกรณีการน้าสัตว์น ้าซึ่งมีชนิดหรือปริมาณเกินกว่าจ้านวนที่ ได้รับอนุญาตไว้เข้ามาใน
ราชอาณาจักร มีความผิดตามมาตรา ๙๒ ซึ่งมีโทษตามมาตรา ๑๕๘ ระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น ้าที่
น้าเข้า (ตารางท่ี ๑) 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ ๒๐ : แผนผังแสดงบทลงโทษการกระท้าผิดตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ในกระบวนการควบคุม  
               ตรวจสอบเรือประมงและสินค้าประมง  
               ต่างประเทศ 
             ราชอาณาจักรไทย 

บทลงโทษตามมาตรา ๑๕๘  

ปฏิเสธการเทียบท่า 



 

 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๒๒ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ฉบับที ่: ๕ 

วนัที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

 

ตาราง ๑ บทก้าหนดโทษตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาตราที่บังคับใช้ ลักษณะความผิด มาตราที่ก้าหนดโทษ หมายเหตุ 

มาตรา ๘๔ ผู้ใดประสงค์จะใช้ท่าเทียบเรือของตนเป็นท่าเทียบ
เรือประมงต้องจดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงต่อกรมประมงเว้น
แต่ท่าเทียบเรือนั นเป็นส่วนหนึ่งของกิจการแพปลาอยู่แล้ว 

1) ใช้ท่าเทียบเรือประมงโดยไมไ่ดร้ับ
อนุญาต 

มาตรา ๑๕๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๘๔ หรือ
มาตรา ๘๕ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่ หน่ึงแสน
บาทถึงหนึ่งล้านบาท 

1) ประกาศกรมประมง 
เรื่อง แบบค าขอจด
ทะเบียนท่าเทียบ
เรือประมง ใบทะเบียน
ท่าเทียบเรือประมง และ
ค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
รายการในใบทะเบยีนท่า
เทียบเรือประมง พ.ศ. 
2559 
2) กฎกระทรวง เรื่อง 
การขอจดทะเบยีนและ
การรับจดทะเบียนท่า
เทียบเรือประมง พ.ศ. 
2559 
 

มาตรา ๘๕ เจ้าของท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๔ หรือผู้
ประกอบกิจการแพปลา ต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงทุกล้าที่
เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสตัวน์ ้า หรือน้าสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้าขึ นท่าเทียบเรือประมง และต้องเก็บบันทึกไว้เพื่อให้พนักงาน 

1) ไม่บันทึกข้อมูลและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
เรือประมงทีเ่ข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่าย
สัตว์น ้า หรือน้าสัตว์น ้า หรือผลิตภณัฑ์สตัว์
น ้าขึ นท่าเทียบเรือประมง เพื่อใหพ้นักงาน 

มาตรา ๑๕๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๘๔ หรือ
มาตรา ๘๕ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่ หน่ึงแสน
บาทถึงหนึ่งล้านบาท 

๑) ประกาศกรมประมง 
เรื่อง ก าหนดรายการ 
วิธีการในการบันทึก
ข้อมลู และวิธีการส่ง



 

 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๒๓ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ฉบับที ่: ๕ 

วนัที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมง
ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ 
ขนถ่ายสัตว์น  า หรือน  า
สัตว์น  าหรือผลิตภณัฑ์
สัตว์น  าขึ นท่าเทียบ
เรือประมงของเจ้าของทา่
เทียบเรือประมง  
พ.ศ. ๒๕๖2 

ตาราง ๑ (ต่อ) 
มาตราที่บังคับใช้ ลักษณะความผิด มาตราที่ก้าหนดโทษ หมายเหตุ 

เจ้าหน้าท่ีสามารถ ตรวจสอบได้ ตามรายการ วิธีการ และระยะเวลาที ่
อธิบดีประกาศก้าหนด 
      ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา 
ด้าเนินการรวบรวมและจัดส่งรายงาน การเข้าออกเรือตามมาตรา ๘๑ 
ไปที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามวิธีการที่อธิบดีประกาศ
ก้าหนด 

เจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบได้  ตาม
รายการ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดี
ประกาศก้าหนด 

 ๒) ประกาศกรมประมง 
เรื่ อง ก าหนดรายการ 
และวิธีการในการบันทึก
ข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมง
ที่ เข้าใช้บริการจอดเรือ 
ขนถ่ายสัตว์น  า หรือน า
สัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์
สั ต ว์ น  า ขึ น ท่ า เที ย บ
เรือประมงของเจ้าของท่า
เทียบเรือประมง (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 

 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๒๔ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ฉบับที ่: ๕ 

วนัที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

 

ตาราง ๑ (ต่อ) 
มาตราที่บังคับใช้ ลักษณะความผิด มาตราที่ก้าหนดโทษ หมายเหตุ 

มาตรา ๙๔ ห้ามมิให้ผู้ใดน้าเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่มีการ
ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร 

ให้อธิบดีมีอ้านาจประกาศรายช่ือเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย
ที่มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ทราบทั่วกัน โดยให้
พิจารณาจากบัญชีรายช่ือเรือประมงที่ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายที่ประกาศโดยรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ     

๑) น้าเรือประมงที่มิใช่เรื่อประมงไทยที่มี
การท้าการประมงโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย
ตามบัญชีรายช่ือที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
เข้ามาในราชอาณาจักร  

มาตรา ๑๕๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษปรับตั งแต่หนึ่งล้านบาทถึงสามสิบล้าน
บาท หรือปรับจ้านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น ้า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า 

ประกาศกรมประมง 
เรื่อง รายชื่อเรือประมง
ที่มิใช่เรือประมงไทยที่มี
การท้าการประมงโดย
ไม ่ชอบด ้วยกฎหมาย 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๙๕ เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะน้าสัตว์น ้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องแจ้งล่วงหน้าต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
แต่รัฐมนตรีจะประกาศก้าหนดให้แจ้งล่วงหน้าเกินเก้าสิบหกช่ัวโมง
ก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือไม่ได้ โดยเรือประมง
ดังกล่าวต้องแจ้งข้อมูลและเข้าเทียบท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลตามวรรคหนึ่ง และแจ้งให้ผู้
ควบคุมเรือทราบภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดซึ่งต้อง
ไม่ช้ากว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รบัแจ้งหรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้า
มาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 

 

๑) น้าเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยเข้า
มาในราชอาณาจักรโดยมิได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
๒ )  มี เหตุอันควรสงสัยว่า เรือประมง
ดังกล่าวได้ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการประมงโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

มาตรา ๙๕ วรรคสี่  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจ
ปฏิเสธการเข้าเทียบท่า หรือจะอนุญาตให้เข้า
เทียบท่าได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
ฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของคนประจ้าเรือหรือ
ตัวเรือประมง หรือเพื่อการตรวจสอบเรือและ
ด้าเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ท้ าการประมงโดยไม่ ชอบด้ วยกฎหมายซึ่ งมี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการปฏิเสธการเข้าเทียบท่า 

๑) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง 
การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและ
ก้าหนดท่ าเที ยบเรือของ
เรือประมงที่มิใช่ประมงไทย
ที่ประสงค์จะน้าสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 

 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๒๕ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ฉบับที ่: ๕ 

วนัที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

 

ตาราง ๑ (ต่อ) 
มาตราที่บังคับใช้ ลักษณะความผิด มาตราที่ก้าหนดโทษ หมายเหตุ 

เรือประมงที่ได้แจ้งตามวรรคหนึ่งแล้วแต่มิได้รับแจ้งจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามวรรคสอง ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่าได้ 

ในกรณีที่เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ก้าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือประมงดังกล่าว
ได้ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการท้าการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการเข้า
เทียบท่า หรือจะอนุญาตให้เข้าเทียบท่าได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุฉุกเฉิน เพื่ อความปลอดภัยของคนประจ้าเรือหรือตัว
เรือประมง หรือเพื่อการตรวจสอบเรือและการด้าเนินการอื่นใดเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกรปฏิเสธการเขา้เทียบท่า 

ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้ใช้บังคับแก่
เรื อประมงที่ มิ ได้ น้ าสั ต ว์น ้ าห รื อผลิ ตภัณ ฑ์ สั ต ว์น ้ า เข้ าม า ใน
ราชอาณาจักรแต่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยโดยอนุโลม 

 
  

  
๒) ประกาศกระทรวงฯ 
เรื ่อ ง  ก ารแ จ ้งข ้อ ม ูล
ล่วงหน้าและก้าหนดท่า
เทียบเรือของเรือประมง
ที ่ม ิใ ช ่ป ร ะ ม ง ไท ย ที่
ป ระส งค ์จะ เข ้าม า ใน
ร าช อ า ณ าจ ัก ร  พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
3) ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 
การแจ้งข้อมูลล่วงหน้า
และก าหนดท่าเทียบเรือ
ขอ งเรื อป ระม งที่ มิ ใ ช่
เรือประมงไทยที่ประสงค์
จะเข้ามาในราชอาณาจักร  
(ฉบับ 2) พ.ศ. ๒๕๖1 

 



 

 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๒๖ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ฉบับที ่: ๕ 

วนัที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

 

ตาราง ๑  (ต่อ) 
มาตราที่บังคับใช้ ลักษณะความผิด มาตราที่ก้าหนดโทษ หมายเหตุ 

มาตรา ๙๖ เมื่อเรือประมงได้รับอนุญาตให้เทียบท่าตามมาตรา ๙๕ 
และเทียบท่าแล้ว ให้ยื่นค้าขออนุญาตน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้า และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
ขึ นจากเรือประมงได้ ใบอนญุาตดังกล่าวให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตที่ออก
ให้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และกฎหมายอื่นใดที่ก้าหนดให้
การน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าต้องได้รับอนุญาต 

ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้น้าเข้าตามวรรคหนึ่ง เว้น
แต่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือจะพิสูจน์ได้ว่า  

(๑) เรือประมงนั นมีใบอนุญาตให้ท้าการประมงหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการประมงซึ่งออกโดยรัฐเจ้าของธงหรือรัฐชายฝั่ง 

(๒) มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามิได้มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(๓) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือท้าหนังสือรับรองว่ารัฐเจ้าของธง
จะยืนยันในเวลาอันสมควรว่าสัตว์น ้าที่จับได้นั นเป็นไปตามข้อบังคับ
ขององค์การระหว่างประเทศ 

  

๑) น้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าขึ นจาก
เรือก่อนได้รับอนุญาต หรือไม่ได้รับอนุญาต 
ให้น้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เข้า
มาในราชอาณาจักร  
๒) ไม่สามารถพิสูจน์หรือส้าแดงหลักฐานได้
ว่า สัตว์น ้ามิได้มาจากการท้าประมง IUU 
๓) ขัดขืนค้าสั่งอธิบดี ไม่น้าเรือประมง
ออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ก้าหนด 
๔) มีหลักฐานชัดแจ้งว่าเรือนี ได้ท้าการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
๕) เป็นเรือไร้สัญชาติ 

มาตรา ๑๕๙ ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ ง 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวาง 
โทษปรับตั งแต่หนึ่งล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท 
หรือปรับจ้านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น ้า หรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า
มาตรการทางปกครอง อธิบดีมีอ้านาจ 
๑) สั่งให้เรือประมงนั นออกจากราชอาณาจักร
ภายในเวลาที่ก้าหนด และแจ้งให้รัฐเจ้าของธง 
หรือประเทศที่เกี่ยวข้อง และองค์การระหว่าง
ประเทศทราบ 
๒) สั่ งให้ ยึ ด เรื อป ระมง และทรัพย์ สิ น ใน
เรือประมงนี ออกขายทอดตลาดหรือท้าลาย  
    ในการขายทอดตลาดตามวรรคสาม มิให้น้า 

๑) ประกาศกรมประมง เรื่อง 
ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการขอนุญาต
และการอนุญาตน้าเข้าสัตว์
น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) ประกาศกรมประมง 
เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่
มิ ใช่เรือประมงไทยที่มี
การท้าการประมงโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับ
ที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 



 

 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๒๗ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ฉบับที ่: ๕ 

วนัที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

 

ตาราง ๑ (ต่อ) 
มาตราที่บังคับใช้ ลักษณะความผิด มาตราที่ก้าหนดโทษ หมายเหตุ 

ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่อาจพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง 
ให้อธิบดีมีอ้านาจสั่งให้เรือประมงนั นออกจากราชอาณาจักรได้ภายใน
เวลาที่ก้าหนด และแจ้งให้รัฐเจ้าของธง หรือประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง และ 
องค์การระหว่างประเทศเพื่อทราบ ในกรณีที่เรือประมงนั นไม่ออก
นอกราชอาณาจักรภายในเวลาที่ก้าหนด หรือมีหลักฐานชัดแจ้งว่าเรือ
นั นได้ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีเป็นเรือไร้
สัญชาติ  ให้อธิบดีมีอ้านาจสั่ งให้ยึดเรือประมงและทรัพย์สินใน
เรือประมงนั นออกขายทอดตลาดหรือท้าลายได้ เงินที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายอื่นแล้วให้กรม
ประมงยึดไว้จนกว่าเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือสามารถพิสูจน์ได้ตาม
วรรคสอง ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถพิสูจน์ได้
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการ
ขายทอดตลาดให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ศาลจะมีค้าสั่งเป็นอย่าง
อื่น  

  
 

 
 



 

 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๒๘ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ฉบับที ่: ๕ 

วนัที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

 

ตาราง ๑ บทก้าหนดโทษตามพ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ต่อ) 
มาตราที่บังคับใช้ ลักษณะความผิด มาตราที่ก้าหนดโทษ หมายเหตุ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่อนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้าและสั่งให้เรือนั นออกจากราชอาณาจักร ถ้าเรือนั นออกจาก
ราชอาณาจักรภายในเวลาที่ก้าหนด หรือในกรณีที่อธิบดีสั่งท้าลาย 
สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าตามวรรคสามหรือน้าไปด้าเนินการเพื่อจ่าย
แจกตามวรรคห้ามิให้ถือว่าได้มีการน้าหรือเคยน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้านั นเขา้มาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

 
ในการขายทอดตลาดตามวรรคสาม มิให้น้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์

สัตว์น ้าออกขายทอดตลาดด้วย โดยให้อธิบดีมีอ้านาจสั่งให้ท้าลายสัตว์น ้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าดังกล่าว หรือน้าไปด้าเนินการเพื่อจ่ายแจกให้แก่ผู้
ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดราคา 

 
 
 
 
 

   



 

 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๒ หน้า ๑๒๙ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ฉบับที ่: ๕ 

วนัที่บังคับใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

 

ตาราง ๑ บทก้าหนดโทษตามพ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ต่อ) 
มาตราที่บังคับใช้ ลักษณะความผิด มาตราที่ก้าหนดโทษ หมายเหตุ 

มาตรา ๙๗ รัฐมนตรีจะประกาศก้าหนดให้เรือประมงที่ท้าการประมง
พื นบ้านซึ่งรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยไม่
ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ทั งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 
ในการนี  รัฐมนตรีมีอ้านาจก้าหนดแนวปฏิบัติให้เรือดังกล่าวต้อง
ปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการท้าการประมง โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายด้วยก็ได้ 

๑) น้าเรือประมงที่ท้าการประมงพื นบ้าน ซึ่ง
รั ฐ เจ้ าข อ งธง ที่ มี อ าณ าเขต ติ ด กั บ
ราชอาณาจักรไทย เข้ามาในราชอาณาจักร
ไทย ไม่ปฏิ บั ติ ตามที่ รั ฐมนตรีประกาศ
ก้าหนด 

 

มาตรา ๑๖๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดตามมาตรา ๙๗ 
ต้องระวางโทษปรับตั งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสาม
แสนบาท หรือปรับจ้านวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์น ้า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า 

 

๑) ประกาศกระทรวงฯ 
เรื่อง ก้าหนดแนวปฏิบัติ
ในการแจ้งข้อมูลการน้า
เรือประมงที่ท้าการประมง
พื นบ้านโดยรัฐเจ้าของธงที่
มี อาณ าเขตติ ดต่ อกั บ  
ราชอาณาจักรไทยเข้ามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

มาตรา ๑๑๒ เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ประกอบกิจการแพปลา 
หรือเจ้าของเรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น ้าหรือเก็บรักษา
สัตว์น ้า ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชก้าหนดนี  กฎกระทรวง
ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชก้าหนดนี  ให้อธิบดีมี
อ้านาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนได้ 

๑) ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.การประมง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบี ยบที่ ออกตาม พ .ร.ก .การประมง        
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มาตรการทางปกครอง อธิบดีมีอ้านาจ 
๑) เพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 



 

กรมประมง ปรับปรุงเมื่อ : ธันวาคม ๒๕๖๐ 
รหัสเอกสาร : FQI-SOP ๐๐๑ หน้า ๑๓๐ จาก ๑๓๐ 
ชื่อเอกสาร : คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง 
                   ต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 

ฉบับที ่: ๓ 
วันที่บังคับใช้ : ๑ มกราคม ๒๕๖๐  
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