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

การประมงแบบผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing : IUU Fishing ) ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในพหุภาคี ได้ให้ความร่วมมือกับการแก้ไขปัญหาการท า
ประมงแบบIUU ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสตูลมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและ
อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การควบคุมตรวจสอบเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 โดยในกรณีของเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซีย ที่ประสงค์เข้ามาขนถ่ายสัตว์น  า 
ต้องปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า โดยเมื่อเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซียประสงค์เข้าเทียบท่า ต้องขอ
อนุญาตประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่าก่อนที่จะน าเรือเข้าเทียบท่า และต้องแจ้งข้อมูลต่าง ๆที่ก าหนดไว้
ให้แก่เจ้าหน้าที่ ประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่าต้องก าหนดท่าเรือที่จะให้เรือต่างชาติเข้าเทียบท่า เพ่ือให้
ง่ายต่อการควบคุม โดยรัฐเจ้าของท่าต้องปฏิเสธและตรวจสอบเรือที่เกี่ยวข้องกับการท าประมง IUU มี
มาตรการที่จ าเป็นต่อการจัดการเรือเหล่านี  และมีมาตรการกระบวนการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น  า  

การควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศสัญชาติอินโดนีเซียตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM)  
ทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสตูล ฉบับนี ได้จัดท าขึ นโดยมีเนื อหาครอบคลุมถึงข้อกฎหมายและอนุบัญญัติที่
เกี่ยวข้อง ขั นตอนก่อนการน าเรือประมงต่างประเทศสัญชาติอินโดนีเซียเข้าเทียบท่า ขั นตอนการตรวจสอบ
เรือประมงฯ มาตรการที่จ าเป็นในการจัดการเรือประมง IUU กระบวนการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น  า และ
ตัวอย่างหลักฐานต่างๆที่เก่ียวข้อง  

ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสตูล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ
สัญชาติอินโดนีเซียตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสตูล ท าให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด่านฯสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ สามารถให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ ตัวแทนสายเรือ ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสตูลที่ร่วมปฏิบัติงาน และ
เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการควบคุม
ตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศสัญชาติอินโดนีเซียตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ทางด่านตรวจสัตว์น  า
จังหวัดสตูล จนรายงานฉบับนี ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสตูล 
 กันยายน 2563 
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การควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศสัญชาตอิินโดนีเซีย 
ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสตูล 

ปัจจุบันเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซีย ที่ขออนุญาตเข้ามาเทียบท่าและขนถ่ายสัตว์น  าผ่านด่านตรวจ
สัตว์น  าจังหวัดสตูล เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น  า ที่ขนถ่ายสัตว์น  ามาจากการท าประมงในประเทศอินโดนีเซียที่ได้รับ
อนุญาต สัตว์น  าน าเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ แมงดาจานทั งตัวแช่เย็น หอยจุ๊บแจงมีชีวิต  ปูม้าแช่เย็น
และเปลือกหอยตาวัว ประเทศไทยอนุญาตให้เรือประมงสัญชาติอินโดนีเซีย เข้ามาเทียบท่าที่ประเทศไทยเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการขนถ่ายสัตว์น  า เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสตูลสอดคล้อง
กับข้อกฎหมายและอนุบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มาตรฐานของผู้ปฏิบัติงาน มีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี  

กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  

กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศสัญชาติอินโดนีเซีย 
ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสตูล 

1. กฎหมาย 

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

2. กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  1. กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบ
เรือประมง พ.ศ. 2559 และการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2561 ซึ่งออกตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง  
  2. กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้น าเข้า ส่งออก 
น าผ่าน เพาะเลี ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น  าบางชนิด พ.ศ. 2559 ซึ่งออกตามความในมาตรา 6 วรรค
หนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง  

3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก าหนดท่าเทียบ
เรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ซึ่งออกตามความใน
มาตรา 95 

  2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ใน
การขึ นไปบนเรือประมงไร้สัญชาติ หรือเรือประมงท่ีพบว่าก าลังท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ท า
การประมงอยู่นอกน่านน  าไทย พ.ศ.2559  
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4. ประกาศกรมประมง 

  1. ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบค าขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ใบทะเบียนท่าเทียบ
เรือประมง และค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ.2561 ซึ่งออกตาม
ความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง 

  2. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับ
เรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น  า หรือน าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าขึ นท่าเทียบเรือประมง
เจ้าของท่าเทียบเรือ พ.ศ. 2562 ซึ่งออกตามความในมาตรา 85 วรรคหนึ่ง 

  3. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดวิธีการในการรวบรวมและจัดส่งรายงานการเข้าออก
เรือประมงพาณิชย์ ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก ของเจ้าของท่าเทียบเรือหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา พ.ศ.
2558 ซึ่งออกตามความในมาตรา 85 วรรคหนึ่ง 

  4. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและ
การอนุญาตน าเข้า สัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า พ.ศ. 2560 ซึ่งออกตามความในมาตรา 92 วรรคสี่ 

  5. ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท าการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2563 ซึ่งออกตามความในมาตรา 94 วรรคสอง 

5. ระเบียบกรมประมง 

  1. ระเบียบกรมประมง เรื่อง การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น พ.ศ. 2559 
ซึ่งออกตามความในมาตรา 102 วรรคสี่  
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การควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศสัญชาตอิินโดนีเซีย 
 ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM) ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสตูล 

 มีขั นตอนดังนี  

1. ก่อนเรือเข้าเทียบท่า 

 ตัวแทนสายเรือต้องยื่นแบบค าร้องขอน าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (Advance Request for 
Port Entry : AREP) ผ่านระบบPPS หรือในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้  ให้ตัวแทนสายเรือยื่นทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร หรือยื่นโดยตรง โดยจะต้องยื่น AREP ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงก่อน
เวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ทั งนี  ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  (ขั นตอน
การด าเนินการ แสดงดังภาพที่ 1 ) 
 

เอกสารประกอบแบบค้าร้องขอน้าเรือเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซียเข้าเทียบท่า(AREP) 

เรือขนถ่ายสัตว์น  าที่มีสัญชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ขนถ่ายสัตว์น  าจากเรือประมงรัฐเจ้าของธง
เดียวกัน ที่จับในน่านน  ารัฐเจ้าของธง หรือรัฐชายฝั่งอ่ืนที่ได้รับอนุญาต หรือทะเลหลวง หรือพื นที่ซึ่งองค์กร
จัดการประมงระดับภูมิภาคบริหารจัดการ ซึ่งสัตว์น  าดังกล่าวไม่มีการคัดแยกชนิด ไม่บรรจุหีบห่อ หรือไม่มีการ
ชั่งน  าหนักที่ประเทศใดมาก่อน ให้ยื่นเอกสารดังนี  

 1. ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และมีอายุการใช้
งาน 

 2. ส าเนาใบอนุญาตให้ท าการขนถ่ายสัตว์น  าที่ออกโดยหน่วยงานรัฐเจ้าของธง และยังคงมีอายุการใช้
งาน (ถ้ามี) 

 3. ส าเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  
  3.1 ส าเนาเอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์น  า ซึ่งระบุ ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น  า ชื่อเรือประมงที่
เรือขนถ่ายสัตว์น  ารับสัตว์น  ามา พื นที่ท าการขนถ่าย ชนิดและปริมาณสัตว์น  า ช่วงระยะเวลาท าการขนถ่าย 
สัตว์น  า ออกโดยหน่วยง่านภาครัฐหรือหน่วยงานที่รัฐให้การรับรองที่มีหน้าที่ ก ากับควบคุมท่าเรือนั น และใน
กรณีที่ท าการขนถ่ายสัตว์น  ากลางทะเลให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือให้การรับรอง และ ส าเนาเอกสารการจด
ทะเบียนเรือ และส าเนาใบอนุญาตท าการประมง ของเรือที่ใช้ท าการประมงทุกล าที่ใช้ท าการประมงทุกล าที่เรือ
ขนถ่ายสัตว์น  ารับสัตว์น  ามา ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และยังคงมีอายุการใช้งาน 
  3.2 เอกสารที่ใช้เพ่ือการรับรองสัตว์น  าบนเรือ ซึ่งระบุ ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น  า และชื่อเรือที่ใช้
ท าการประมง ทะเบียนเรือที่ใช้ท าการประมง ใบอนุญาตท าการประมง แหล่งที่จับสัตว์น  า ช่วงเวลาท าการ
ประมง ชนิดสัตว์น  า ปริมาณสัตว์น  า ของเรือที่ใช้ท าการประมงแต่ละล าที่เรือขนถ่ายสัตว์น  ารับสัตว์น  ามาซึ่ง
ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รัฐให้การรับรอง เช่น เอกสารรับรองการจับสัตว์น  า  
เป็นต้น 
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4. ส าเนาผังการจัดเก็บสัตว์น  าบนเรือ ซึ่งระบุชนิด ปริมาณสัตว์น  า ชื่อเรือที่ใช้ท าการประมงที่เรือขน
ถ่ายสัตว์น  ารับสัตว์น  ามา และหมายเลขก ากับผังหรือระวางเรือ เฉพาะกรณีที่สัตว์น  าบนเรือมาจากเรือที่ใช้ท า
การประมงมากกว่า 1 ล า 

5. ส าเนาเอกสารการแจ้งน าเรือออกจากท่าครั งล่าสุด ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่ก ากับควบคุมท่าเรือ
นั น โดยระบุชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่า และวันที่ออกจากท่าเรือนั น 

 6. ส าเนาบัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวเป็น
กัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล าดังกล่าวซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ 

7. ส าเนาหนังสืออนุญาตน าเข้าสัตว์น  าตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES เฉพาะกรณีมีการน าเข้า
สัตว์น  าที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES  

โดยเอกสารค าร้องทุกฉบับ ผู้ยื่นต้องด าเนินการลงนามรับรองความถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ให้
ครบถ้วน 

 
 

 

 

 

      



5 
 

 

 

ภาพที่ 1 แผนผังแสดงแนวทางการด้าเนินการก่อนเรือประมงต่างประเทศสัญชาติอินโดนีเซียเข้าเทียบท่า 
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ภาพที่ 2 เอกสารการจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และมีอายุการใช้งาน 
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ภาพที่ 3 เอกสารที่ใชเ้พื่อการรับรองสัตว์น ้าบนเรือ 1 
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ภาพที่ 4 เอกสารที่ใชเ้พื่อการรับรองสัตว์น ้าบนเรือ 2 
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ภาพที่ 5 ส้าเนาผังการเก็บสัตว์น ้าบนเรือ 
 

 

 

 



10 
 

 

 

ภาพที่ 6 เอกสารการแจ้งน้าเรือออกจากท่าครั งล่าสุด ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่ก้ากับควบคุมท่าเรือนั น  
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ภาพที่ 7 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ 
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1.1 การพิจารณาค้าร้องขอน้าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) 

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

   ส าหรับกรณีที่เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือมิได้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง ต้องมีเอกสารการมอบ
อ านาจให้ผู้มายื่นด าเนินการแทน ซึ่งในกรณีของบริษัทหรือนิติบุคคล ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามและ
ตราประทับตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท พร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีการมอบ
อ านาจยื่นแทนครั งเดียว ติดอากร 10 บาท หรือมอบอ านาจทั งปี ติดอากร 30 บาท) และเอกสารส าเนาบัตร
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านทั งของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจที่ลงนามรับรองถูกต้องครบถ้วน 

แนวทางการปฏิบัติ 
       1.1 กรณีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน  เจ้าหน้าที่รับค าร้องผ่านระบบ PPS 
       1.2 กรณีเอกสารค าขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ด่านแจ้งให้ตัวแทนสายเรือแก้ไข
ข้อมูลในระบบ 
 

1.2 การตรวจค้าร้องและเอกสารประกอบ 

 ในการตรวจสอบข้อมูลใน AREP และเอกสารประกอบนั น เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการ 

      1. ตรวจสอบรายชื่อเรือประมงที่ขอเข้าเทียบท่ากับประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่
มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2563 
      2. ตรวจสอบรายชื่อเรือประมงที่ถูกประกาศเป็นเรือประมงที่ท าการประมง IUU ขององค์กร
ระหว่างประเทศหรือ RFMOs ต่างๆ เช่น EU IOTC ICCAT IATTC WCPFC CCAMLR และSEAFO เป็นต้น 
      3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ เช่น การขูด ลบ ขีดฆ่า เขียนเพ่ิม รวมถึงรูปแบบ
ของการออกเอกสาร หน่วยงานที่มีอ านาจในการออกเอกสาร รวมถึง ลายเซ็นและตราประทับของผู้มีอ านาจ
ของหน่วยงานนั นๆ เปรียบเทียบกับตัวอย่างเอกสาร เพ่ือเป็นการป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร 
      4. ตรวจสอบรายชื่อท่าเทียบเรือที่ประสงค์จะไปด าเนินกิจกรรมว่าได้จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือ
ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 หรือไม่ 
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แนวทางการปฏิบัติ 

     1. กรณีตรวจพบว่าเรือที่แจ้งขอเข้าเทียบท่าเป็นเรือที่อยู่ในบัญชี IUU ตามประกาศกรมประมง 
เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2563 หรือเวปไซต์ขององค์กรระหว่างประเทศ หรือ RFMOs ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าด่านตรวจ
สัตว์น  าเพ่ือพิจารณาปฏิเสธการเข้าเทียบท่าตาม พระราชก าหนดการประมง(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 มาตรา 95 
โดยระบุเหตุผลการปฏิเสธการเข้าเทียบท่าในเอกสารใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมง 
(Notification to Fishing Vessel Following a Request to Enter Port) และด าเนินการแจ้งกลุ่มควบคุม
เรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น  า และปัจจัยการผลิต กรม
ประมง เพ่ือด าเนินการแจ้งหน่วยงานด่านตรวจสัตว์น  าอื่นๆ รัฐเจ้าของธงเรือดังกล่าว ที่เก่ียวข้องทราบ 

     ยกเว้น กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น เรือดังกล่าวมีผู้ป่วย หรือประสบเหตุภัยพิบัติ ให้หัวหน้าด่าน
ตรวจสัตว์น  าพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป เช่น อนุญาตให้เทียบท่าเพ่ือส่งผู้ป่วยหรือ
แก้ไขปัญหาอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ ตามหลักมนุษยธรรม เป็นต้น 

       2. กรณีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งข้อมูลในแบบค าร้อง สอดคล้องกับเอกสารประกอบหรือใน
กรณีมีเหตุสงสัย ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น  าพิจารณาอนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าเพ่ือท าการตรวจสอบได้ ซึ่งใน
กรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบยืนยันกับเอกสารฉบับจริง หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สามารถหา
ได้จากเอกสารต่างๆ เช่น สมุดปูมเรือ หรือจากการสัมภาษณ์จากกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ 
 

1.3 การแจ้งผลการพิจารณา AREP  

      ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก าหนดท่าเทียบเรือของ
เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2560 ได้ก าหนด ให้เรือประมง
สัญชาติอินโดนีเซียต้องแจ้งให้ทราบภายในหกชั่วโมง 
      เมื่อหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสตูล พิจารณาลงนามอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าเทียบท่าแล้ว 
เอกสารใบแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ (Notification to  Fishing Vessel 
Following a Request to Enter Port ) จะถูกส่งไปยังตัวแทนสายเรือ กรมศุลกากร และกรมเจ้าท่า ผ่าน
ทางระบบ PPS โดยอัตโนมัติ 
      ในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ หรือเป็นค าร้องที่ตัวแทนสายเรือยื่นผ่านช่องทางอ่ืน ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนสายเรือที่ยื่นค าขอดังกล่าว
โดยตรงหรือผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ หรือช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ที่รวดเร็ว เหมาะสม ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งในกรณีดังกล่าวควรมีการท าหลักฐานการรับเอกสารไว้เพ่ือเป็นหลักฐานเสมอ เพ่ือ
ป้องกันเหตุที่อาจถูกร้องเรียนกรณีละเว้นการปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการปฏิเสธการเทียบท่า 

 

 



14 
 

1.4 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่าเทียบเรือหรือวันที่เรือเข้าเทียบท่า 

      กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่าเรือที่ประสงค์น าเรือเข้าเทียบท่า หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดการ
หรือวันที่เข้าเทียบด้วยเหตุใดก็ตาม ในภายหลังที่รับแจ้งการอนุญาตเข้าเทียบท่าแล้ว ให้ผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทน
สายเรือ ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านระบบ PPS หรือยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์น  า เป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนน าเรือเข้าเทียบท่า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงการนัดหมายเวลาขึ น
ตรวจเรือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันก าหนด 
      กรณีการยื่นขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเอง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการแจ้งแล้ว ให้ลงนาม
รับและเสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น  าโดยเร็ว เมื่อหัวหน้าด่านฯพิจารณาอนุญาตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
แก้ไขข้อมูลดังกล่าวในระบบ PPS และส่งให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น  าอนุมัติในระบบ PPS อีกครั ง เพ่ือส่งข้อมูล
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรแจ้งยืนยันการเปลี่ยนแปลงก าหนดการแก่หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องทาง
โทรศัพท์อีกครั งหนึ่ง 
 

1.5 การแจ้งการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าต่อผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ 

      ผู้รับอนุญาตหรือตัวแทนสายเรือ มีหน้าที่แจ้งการรับอนุญาตเข้าเทียบท่า ต่อผู้ประกอบกิจการท่า
เทียบเรือนั น โดยส าแดงและมอบส าเนาเอกสารการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าแก่ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือนั น 
เพ่ือยืนยันและก าหนดวันเวลาการเทียบท่ากับผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรืออีกครั งหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ประกอบ
กิจการท่าเรือใช้ประกอบการ การบันทึกข้อมูลการอนุญาตวันเวลาการเทียบท่า รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลการ
เข้าเทียบท่าของเรือประมงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
      ตามบัญชีรายชื่อท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก าหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะ
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ก าหนดให้จังหวัดสตูล  เฉพาะเรือประมงที่สหพันธรัฐมาเลเซียและ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นรัฐเจ้าของธง เข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล เลขที่  116 หมู่  3        
ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
 

1.6 การนัดหมายการตรวจเรือ  

      เมื่อทราบเวลาที่เรือเดินทางมาถึงท่าและก าหนดเวลาเทียบท่า ซึ่งตัวแทนสายเรือได้ประสานกับผู้
ประกอบกิจการท่าเทียบเรือแล้วนั น ให้ตัวแทนแจ้งยืนยันก าหนดการเทียบท่าแก่เจ้าหน้าที่ในโอกาสแรก เพ่ือ
เตรียมการนัดหมายการขึ นตรวจเรือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
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ภาพที่ 8. แบบค้าร้องขอน้าเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) กรณียื่นผ่านระบบ หน้าที่ 1 
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ภาพที่ 9 แบบค้าร้องขอน้าเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) กรณียื่นผ่านระบบ หน้าที่ 2 
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ภาพที่ 10 แบบค้าร้องขอน้าเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) กรณียื่นผ่านระบบ หน้าที่ 3 
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ภาพที่ 11 แบบค้าร้องขอน้าเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) กรณียื่นด้วยตนเอง หน้าที่ 1 
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ภาพที่ 12 แบบค้าร้องขอน้าเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) กรณียื่นด้วยตนเอง หน้าที่ 2 
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ภาพที่ 13 แบบค้าร้องขอน้าเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) กรณียื่นด้วยตนเอง หน้าที่ 3 



21 
 

ภาพที่ 14 แบบค้าร้องขอน้าเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) กรณียื่นด้วยตนเอง หน้าที่ 4 
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ภาพที่ 15 แบบค้าร้องขอน้าเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า(AREP) กรณียื่นด้วยตนเอง หน้าที่ 5 
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2. การตรวจเรือ 

      ในการด าเนินการขึ นตรวจเรือ พนักงานเจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจเรือในโอกาสแรกที่เรือเข้า
เทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล เลขที่ 116 หมู่ 3 ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล จงัหวดสตูล โดยมี
ขั นตอนและกระบวนงานดังภาพที่ 17 
           

       2.1 ก่อนการขึ นตรวจเรือ  
     เจ้าหน้าทีจ่ะตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ส าหรับการปฏิบัติงานดังกล่าวให้ครบถ้วน ดังนี  

      1. เครื่องแต่งกาย 
      2. บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ 
      3. อุปกรณ์สื่อสาร กล้องถ่ายรูป และตลับเมตรหรือสายวัด 
      4. เอกสารและแบบฟอร์มบันทึกการตรวจ 
      5. ล่าม กรณีกัปตันหรือลูกเรือไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
      6. สวมใส่หน้ากากอนามัย 
               7. เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ 
      ก่อนด าเนินการตรวจเรือ หัวหน้าชุดตรวจเรือ จะมีการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงาน เช่น 
สถานการณ์บนเรือ วัตถุประสงค์การตรวจสอบในครั งนั นว่าเป็นสถานการณ์ปกติหรือไม่ และท าการวาง
แผนการปฏิบัติงานอย่างรัดกุม เช่น การจัดแบ่งทีมตรวจต้องไม่น้อยกว่า 2 คนต่อชุด ก าหนดเจ้าหน้าที่ นัด
หมายเวลาและสถานที่เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัยและรวดเร็ว เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 16 ตัวอย่างการแต่งตัวของเจ้าหน้าที่ 
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ภาพที่ 17 แผนผังแสดงกระบวนการตรวจเรือประมงต่างประเทศสัญชาติอินโดนีเซีย เม่ือเข้าเทียบท่า 
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2.2 ตรวจสอบลักษณะภายนอกเรือ  

      พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบลักษณะภายนอกเรือ เช่น ชื่อเรือ สัญชาติเรือ ธงเรือ เพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าเรือล าดังกล่าวเป็นเรือล าที่จดทะเบียน และแจ้งขอเข้าเทียบท่าไว้จริงพร้อมทั งถ่ายรูปเก็บไว้เป็น
หลักฐาน ตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล (ท่า PSM) 
  

 
 

ภาพที่ 18 ลักษณะภายนอกของเรือธงอินโดนีเซีย 1 
 

 
 

ภาพที่ 19 ลักษณะภายนอกของเรือธงอินโดนีเซีย 2 
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2.3 การตรวจเรือ  
     มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และอุปกรณ์บนเรือตามที่ได้แจ้งและระบุไว้ใน  AREP และ

ตรวจสอบส าเนาเอกสารที่ยื่นเปรียบเทียบกับเอกสารฉบับจริงที่จัดเก็บไว้บนเรือ ชนิดและปริมาณสัตว์น  าที่อยู่
บนเรือ  
 

 
 

ภาพที่ 20 เจ้าหน้าที่บูรณาการตรวจเรือ ตรวจดูเอกสารต่างๆร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 1 
 

 
 

ภาพที่ 21 เจ้าหน้าที่บูรณาการตรวจเรือ ตรวจดูเอกสารต่างๆร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 2 
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ภาพที่ 22 เจ้าหน้าที่บูรณาการตรวจเรือ ตรวจดูเอกสารต่างๆร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 3 
 

การตรวจสอบเอกสาร ในขั นตอนการตรวจเรือ ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี  
                1. เอกสารประกอบการยื่น AREP ฉบับจริง คือ 
                     1.1 ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และมี
อายุการใช้งาน 

           1.2 ส าเนาใบอนุญาตให้ท าการขนถ่ายสัตว์น  าที่ออกโดยหน่วยงานรัฐเจ้าของธง และยังคงมี
อายุการใช้งาน (ถ้ามี) 

           1.3 ส าเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  
       1.3.1 ส าเนาเอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์น  า ซึ่งระบุ ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น  า ชื่อ
เรือประมงที่เรือขนถ่ายสัตว์น  ารับสัตว์น  ามา พื นที่ท าการขนถ่าย ชนิดและปริมาณสัตว์น  า ช่วงระยะเวลาท า
การขนถ่ายสัตว์น  า ออกโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่รัฐให้การรับรองที่มีหน้าที่ก ากับควบคุมท่าเรือนั น 
และในกรณีที่ท าการขนถ่ายสัตว์น  ากลางทะเลให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือให้การรับรอง และ ส าเนาเอกสารการ
จดทะเบียนเรือ และส าเนาใบอนุญาตท าการประมง ของเรือที่ใช้ท าการประมงทุกล าที่ใช้ท าการประมงทุกล าที่
เรือขนถ่ายสัตว์น  ารับสัตว์น  ามา ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และยังคงมีอายุการใช้งาน 
       1.3.2 เอกสารที่ใช้เพ่ือการรับรองสัตว์น  าบนเรือ ซึ่งระบุ ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น  า และชื่อ
เรือที่ใช้ท าการประมง ทะเบียนเรือที่ใช้ท าการประมง ใบอนุญาตท าการประมง แหล่งที่จับสัตว์น  า ช่วงเวลาท า
การประมง ชนิดสัตว์น  า ปริมาณสัตว์น  า ของเรือท่ีใช้ท าการประมงแต่ละล าที่เรือขนถ่ายสัตว์น  ารับสัตว์น  ามาซึ่ง
ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รัฐให้การรับรอง เช่น เอกสารรับรองการจับสัตว์น  า 
เป็นต้น 
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          1.4 ส าเนาผังการจัดเก็บสัตว์น  าบนเรือ ซึ่งระบุชนิด ปริมาณสัตว์น  า ชื่อเรือท่ีใช้ท าการประมง
ที่เรือขนถ่ายสัตว์น  ารับสัตว์น  ามา และหมายเลขก ากับผังหรือระวางเรือ เฉพาะกรณีที่สัตว์น  าบนเรือมาจากเรือ
ที่ใช้ท าการประมงมากกว่า 1 ล า 

          1.5 ส าเนาเอกสารการแจ้งน าเรือออกจากท่าครั งล่าสุด ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่ก ากับ
ควบคุมท่าเรือนั น โดยระบุชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่า และวันที่ออกจากท่าเรือนั น 

           1.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคล
ดังกล่าวเป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล าดังกล่าวซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ 

          1.7 ส าเนาหนังสืออนุญาตน าเข้าสัตว์น  าตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES เฉพาะกรณีมี
การน าเข้าสัตว์น  าที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES  

     2. เอกสารส าแดงบัญชีรายการและราคาสินค้า (INVOICE) 

     3. ใบก ากับการบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี) 

     4. เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ 

 
การปฏิบัติ 
     1.1 กรณีผลการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง คือ เรือท่ีเข้าเทียบท่าต้องมีเอกสารตาม

ข้อก าหนดข้างต้น และข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับเอกสารประกอบการยื่น AREP หลักฐาน และ
อุปกรณ์บนเรือมีความถูกต้อง เชื่อได้ว่าเรือขนถ่ายดังกล่าวได้รับสัตว์น  ามาจากเรือจับสัตว์น  าที่ส าแดงไว้จริง 
      เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  า บันทึกผลการตรวจเรือ โดยระบุผลการตรวจ สิ่งที่พบและอนุญาตให้
ท าการขนถ่ายสัตว์น  า ณ ท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนเรือตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558 ตามค าร้องขอของ
ผู้ประกอบการ 

     1.2 กรณีตรวจพบหรือพิสูจน์ได้ว่าเรือที่เข้าเทียบท่าเป็นเรือที่อยู่ในบัญชี IUU ตามประกาศกรม
ประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ.2563  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกในแบบรายงานผลการตรวจเรือเสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น  าเพ่ือ
พิจารณาปฏิเสธการใช้ท่าเทียบเรือเพ่ือการขนถ่ายสัตว์น  า พร้อมด าเนินการดังนี  

 1. จัดท าบันทึกการกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น  าที่มากับเรือดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 
และให้กัปตันหรือตัวแทนสายเรือลงนามรับทราบไว้เป็นหลักฐาน 

 2. แจ้งศุลกากรทราบว่าได้ท าการกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น  าทั งหมดไว้ ท าการปิดผนึก
(Seal) ระวางสินค้า ห้ามขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายสัตว์น  าขึ นจากเรือ ทั งนี ให้อยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบ
ของเจ้าของเรือ 

 3. จัดท าหนังสือภายนอกพร้อมแนบบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น  าดังกล่าว แจ้งให้
เจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือทราบ 

 4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการควบคุมเรือดังกล่าวไว้ 
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 5. รวบรวมข้อมูลและน าส าเนาเอกสารหลักฐาน แจ้งความด าเนินคดีที่สถานีต ารวจในพื นที่
ต่อเจ้าของเรือหรือตัวแทนสายเรือที่ขอน าเรือเข้าเทียบท่า ฐานความผิดตามมาตรา 94 แห่ง พ.ร.ก. การ
ประมง พศ. 2558 และ พ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีโทษตามมาตรา 159 

     1.3 กรณีตรวจพบหรือพิสูจน์ได้ว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือที่เกี่ยวข้องกับการท าการประมง IUU แต่
มิได้อยู่ในบัญชีตามประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท าการประมงโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2563 หรือเป็นเรือประมง IUU ตามบัญชีรายชื่อเรือ IUU ขององค์กรที่
เกี่ยวข้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกในแบบรายงานผลการตรวจเรือ เสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น  า เพ่ือ
พิจารณาปฏิเสธการเข้าท่าเทียบเรือเพ่ือการขนถ่ายสัตว์น  า พร้อมด าเนินการดังนี  

 1. จัดท าบันทึกกักเรือและอายัดสัตว์น  าที่มากับเรือดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และให้
กัปตันหรือตวัแทนสายเรือลงนามรับทราบไว้เป็นหลักฐาน 

 2. แจ้งให้ศุลกากรทราบ ว่าได้ท าการกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น  าทั งหมดไว้ ท าการปิดผนึก
(Seal) ระวางสินค้า ห้ามขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายสัตว์น  าขึ นจากเรือ ทั งนี  ให้อยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบ
ของเจ้าของเรือ 

 3. จัดท าหนังสือภายนอกพร้อมแนบบันทึกกักเรือและอายัดสินค้าสัตว์น  าดังกล่าว แจ้งให้
เจ้าของเรือและตัวแทนสายเรือทราบ 

 4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการควบคุมเรือดังกล่าวไว้ 
 5. รวบรวมข้อมูลและน าส าเนาเอกสารหลักฐาน เพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน ณ 

สถานีต ารวจในพื นที ่
     1.4 กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ

มีเหตุสงสัยว่าสัตว์น  าบนเรือมีความเกี่ยวข้องกับการท าการประมง IUU ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมจากตัวแทนสายเรือ หรือผู้ควบคุมเรือเพ่ือพิสูจน์ข้อสงสัยดังกล่าวโดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกในแบบรายงานผลการตรวจเรือ เสนอหัวหน้าด่านเพ่ือพิจารณาและอายัดสินค้าสัตว์น  าที่มากับเรือ
ดังกล่าวไว้ก่อน 

 หากไม่สามารถแสดงหลักฐานเพ่ือยืนยัน หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสัตว์น  าที่อยู่บนเรือมิได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท าประมง IUU ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น  าด าเนินการตามข้อ 3.3 

 ในกรณีที่ผู้ควบคุมเรือสามารถหาหลักฐานหรือพิสูจน์ได้ว่าสัตว์น  าบนเรือมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการประมง IUU ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาบันทึกผลการตรวจเรือ และอนุญาตขนถ่ายภายใต้การ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าต่อไป 
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2.4 การตรวจสอบสัตว์น ้าเบื องต้น ( ณ จุด Choke point )  
เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจประเมินปริมาณสัตว์น  าเบื องต้น เพ่ือทราบชนิด และปริมาณสัตว์น  าบนเรือ

ก่อนการน าไปขึ นท่าเพ่ือขนถ่ายสัตว์น  า ณ ท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงตาม พ.ร.ก. การ
ประมง พ.ศ. 2558 ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

          

 
        

        ภาพที่ 23 การด้าเนินการตรวจประเมินปริมาณสัตว์น ้าเบื องต้น 1 

   

 
         

        ภาพที่ 24 การด้าเนินการตรวจประเมินปริมาณสัตว์น ้าเบื องต้น 2 
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3. การควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า 
  การด าเนินการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น  า มีจุดประสงค์เพ่ือพิสูจน์ทราบที่มาของสัตว์น  าที่ ได้

ด าเนินการขนถ่ายจากเรือจับสัตว์น  ามากับเรือขนถ่ายว่ามีชนิด ปริมาณที่แท้จริงจ านวนเท่าไร สอดคล้องกับ
เครื่องมือท าประมง พื นที่จับ หรือแหล่งการท าประมงหรือไม่เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบสัตว์น  าที่มากับเรือขน
ถ่ายและน าเข้าสู่ตลาดภายในประเทศ หรือกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น  าของไทย มิ
ได้มาจากการท าประมง IUU 

  เมื่อเรือเข้าเทียบท่าแล้ว ให้ผู้ประกอบการน าเข้าสัตว์น  ายื่นค าขออนุญาตให้น าเข้าสัตว์น  าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  า (DOF1) ผ่านระบบ FSW ได้ เมื่อเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเรือผ่านระบบ 
PPS ข้อมูลระวางเรือ ชื่อเรือจับ บัญชีรายการและราคาสินค้า ชนิด ปริมาณ และชื่อผู้น าเข้าจะถูกใช้เป็นค่าตั ง
ต้น ส าหรับการตรวจสอบที่มาของสินค้าสัตว์น  า โดยการเชื่อมต่อกับข้อมูลใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต ผ่าน
ระบบ FSW ขณะที่เลขที่ใบอนุญาตให้น าเข้าเข้าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า (DOF2) จะถูกน าไประบุในการ
จัดท าใบขนสินค้าขาข้าวของกรมศุลกากร ซึ่งท าให้สามารถตรวจสอบที่มาเชื่อมโยงถึงกันได้ ดังนั นก่อนเริ่ม
กระบวนการขนถ่ายสัตว์น  าจะเริ่มต้นขึ น ผู้ประกอบการ หรือผู้น าเข้า หรือตัวแทนออกของจะต้องยื่นเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบสินค้าสัตว์น  าต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้
ถูกต้องก่อนทุกครั ง 

 

 
 

        ภาพที่ 25 ด้าเนินการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า 



32 
 

 
ภาพที่ 26 กระบวนการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น ้า 
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  3.1 การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้า 

  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าผู้รับแจ้งตรวจปล่อยสินค้าจะต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการน าเข้า
สินค้าสัตว์น  า ดังต่อไปนี ให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนทุกครั ง 

     ๑. แบบรายงานผลการตรวจเรือ (PIR) 
     ๒. ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า DOF2 
     3. ใบขนสินค้าขาเข้า 
     4. เอกสารบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice) 
     5. เอกสารอื่นๆ ประกอบในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย 

    การปฏิบัติ 
       1.1 กรณีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน พิจารณาแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้องและมีเอกอสารครบถ้วน 

สอดคล้องกัน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าพิจารณาลงรับเอกสารการแจ้งแจ้งนั นไว้ เพ่ือด าเนินการในขั นตอน
ต่อไป 

       1.2 กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน พิจารณาแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง หรือมีข้อมูลไม่
ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกัน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นในทันทีเพ่ือน ากลับไปท าการ
แก้ไข หรือเพ่ิมเติมเอกสารแนบให้ครบถ้วนก่อนท าการยื่นกลับมาใหม่ เมื่อแก้ไขถูกต้องครบถ้วนแล้วจึง
พิจารณาลงรับเอกสารการแจ้งตรวจปล่อยสินค้าประมง เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

 
       

       ภาพที่ 27 ด้าเนินการตรวจสอบเอกสารและสัตว์น ้าที่ขนถ่ายหน้าท่า  
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3.2 การควบคุมการขนถ่ายสัตว์น ้า/ตรวจสอบสินค้าสัตว์น ้า 

  เจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบชนิดสัตว์น  าที่ขนถ่ายขึ นจากเรือ จะต้องสอดคล้องกับชนิดสัตว์
น  าที่ผู้ขออนุญาตน าเข้าได้รับอนุญาตน าเข้าไว้ และเจ้าหน้าที่จะท าการสุ่มเพ่ือประเมินน  าหนักสัตว์น  าที่บรรจุ
ต่อหน่วยภาชนะแต่ละชนิดสัตว์น  า เพ่ือการค านวณปริมาณสัตว์น  าทั งหมด นอกจากนี ยังเป็นการป้องกันการ
ลักลอบน าสัตว์น  าอื่นหรือสินค้าอ่ืนที่ไม่ได้อนุญาตเข้ามากับสินค้าสัตว์น  า 

 

         
 

      ภาพที่ 28 ด้าเนินการตรวจสอบสัตว์น ้าที่ขนถ่ายหน้าท่า 1 
 

      
                     

     ภาพที่ 29 ด้าเนินการตรวจสอบสัตว์น ้าที่ขนถ่ายหน้าท่า 2 
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3.3 การตรวจสอบหลังการขนถ่ายสัตว์น ้า 

 หลังจากที่มีการขนถ่ายสัตว์น  าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้ท าการตรวจปล่อยเพ่ือออกหนังสือ
รับรองการจ าหน่ายสัตว์น  า (IMD)  ในระบบ FSW ต่อไป  ตัวแทนสายเรือจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์
น  าเพ่ือแจ้งว่าจะน าเรือไปเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือใด เพ่ือทราบกิจกรรมที่ท า และแจ้งวันที่เรือออกนอกประเทศ 
พร้อมให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าตรวจสอบในขั นตอนเรือออกนอกประเทศ พร้อมรายงานผลการตรวจเรือ
ออก ในระบบ PSM 
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