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คำนำ 
จากบทบาทของประเทศไทยที่มีในฐานะรัฐเจ้าของท่า ทำให้การตรวจสอบ และควบคุมการขนถ่าย

สินค้าสัตว์น้ำต้องเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และปฏิบัติให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ให้เป็นไปตาม
มาตราการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) เป็นหน่วยงานในสังกัดกองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นด่านตรวจสัตว์น้ำ เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจด้านการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และคัดกรองสินค้า
สัตว์น้ำที่จะเข้าสู่ขบวนการแปรรูปต่าง ๆ ทั้งในส่วนการนำเข้า และการส่งออก ดังนั้นด่านตรวจสัตว์น้ำจึงถือ
เป็นปราการสำคัญในการควบคุม และตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยหน้าที่หลัก
อย่างหนึ่งของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) นั่นคือการดำเนินงานตาม
มาตรการรัฐเจ้าของท่าในระดับนานาชาติ (Port State Measure) ประเภทเรือขนถ่ายสินค้า (Carrier Vessel) 
ตามมาตรการตรวจสอบการทำประมง IUU ดังนั้น องค์ความรู้ที ่เป็นแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบ 
ควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ รวมไปถึงวิธีขั้นตอนการบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำ จึงมี
ความสำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที และเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน  
 ผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือองค์ความรู้ เรื่องขั้นตอนการบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่าย
สัตว์น้ำหน้าท่า นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า และผู้ที่สนใจทั่วไป 
สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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บทที่ 1 
บททั่วไป 

 
 ประเทศไทยตระหนักว่าการทำการประมง IUU เป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ 
ระดับชาติ โครงสร้าง NPOA-IUU ของประเทศไทยได้วางแนวทางต่าง ๆ ไว้เป็น ๕ มิติได้แก่ (๑)  ความ
รับผิดชอบในฐานะที่เป็นรัฐ (๒) ความรับผิดชอบในฐานะรัฐเจ้าของธง (๓) ความรับผิดชอบในฐานะรัฐชายฝั่ง  
(๔) มาตรการของประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่า และ (๕) มาตรการที่เกี ่ยวข้องในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยครอบคลุมกิจกรรมการทำการประมงทะเลทั้งภายในน่านน้ำไทยและนอกน่านน้ำไทย ภายในเขต
เศรษฐกิจจำเพาะ ของรัฐชายฝั่งอ่ืนและในทะเลหลวง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบการทำ
การประมงท้ังภายในประเทศและตราสารระหว่างประเทศและ/หรืออนุสัญญาที่มีผลผูกพัน สำหรับมาตรการใน
ฐานะรัฐเจ้าของท่า กรมประมงได้กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบการปฏิบัติและการควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไข
และสอดคล้องกับ หลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือการป้องกันการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้อ้านาจอธิปไตยและกฎหมายภายในประเทศ พระ
ราช กำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกฎหมายลำดับรองได้มีผลบังคับใช้แล้ว 
ส่งผลให้ การควบคุมและป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 เมื่อ 26 เมษายน พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้ดำเนินการใหสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 : UNCLOS, 
1982) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล ป้องกัน ยับยั้งและขจัดปัญหาการทำประมง 
IUU เป็นสำคัญ  
 เมื่อ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 สหภาพยุโรป ได้ประเมินการแก้ไขปญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU-Fishing) ของ 
ประเทศไทย ว่าไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำประมง IUU ของสหภาพยุโรป 
และได้ใหเวลาประเทศไทยแกปญหาดังกล่าวเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งรัฐบาลไทยได้ใหความสำคัญ และ 
กำหนดใหการแกไขปญหาการทำประมง IUU เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ตองแกไขอย่างเร่งดวน โดยได้ 
จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติในการตอต้าน ยับยั้ง และปองกันการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing : NPOA-IUU) ดังกล่าวเสร็จสิ ้น และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี   
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื ่อวันที ่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 รวมถึงการประกาศพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื ่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และ
นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ ยื่นภาคยานุวัติสาร เข้าเป็นภาคคีวามตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSMA) 
เพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ขององค์การอาหาร
และเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) ในลำดับที่ 26 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 
2559 เพื่อแสดง เจตนารมณ์ต่อการป้องกันเรือประมง และสินค้าประมงต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำ
ประมง IUU เข้าสู่ ราชอาณาจักร ซึ่งประเทศไทยในฐานะผู้นำเข้า (วัตถุดิบ) ผู้ผลิต และผู้ส่งออกสินค้าสัตวน้ำ
และผลิตภัณฑ์สัตวน้ำที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่า จึงถูกจับตามองจากประเทศคู่ค้า 
รวมถึงองก์รที่ ไม่ใช่ของรัฐและไม่แสวงผลกำไร (Non-Government Organizations : NGOs) ถึงประสิทธิภาพ
ในการ ควบคุม ตรวจสอบเรือประมงและสินค้าประมงต่างชาติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าของประเทศไทย 
เพื่อให้เกิดความ มั่นใจได้ว่าสินค้าประมงของประเทศไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมาย    
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ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และหากประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติหรือดำเนินการกำกับ ควบคุม 
ตรวจสอบในฐานะรัฐเจ้าของท่าที่ดีได้ ประเทศคู่ค้าและองค์กรดังกล่าวอาจจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นรัฐ
เจ้าของท่าท่ีอำนวยความสะดวกต่อการทำ การประมง IUU อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการคสินค้าประมง
ของประเทศไทยอย่างรุนแรงในอนาคต หากไม่เร่งแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความถูกต้องของสินค้า
ประมง 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดท่าเทียบเรือสำหรับเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าเป็นการเฉพาะ 
และกำหนดให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ต้องให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบเรือประมงของพนักงาน  
เจ้าหน้าที่เมื่อเข้าเทียบท่าตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ซึ่งกรมประมงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานใน 
การกำกับควบคุมการนำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และ มาตรฐานสากลที่กำหนด ประกอบด้วยศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ ด่านตรวจสัตว์น้ำ และ
สำนักงานประมงจังหวัด ที่ปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบประจำท่าเทียบเรือรวม ๙ หน่วยงาน ครอบคลุมท่า
เทียบเรือประมงต่างประเทศในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๒๒ แห่ง (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาใน 
ราชอาณาจักร (ฉบับ 2) พ.ศ. ๒๕๖1)  
 โดยศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) รับผิดชอบท่าเรือประมง
ต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
1. ท่าเรือหมายเลข 41 บริษัท โกดังไทยฟ้า จำกัด 
2. ท่าเรือหมายเลข 33 บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด 
3. ท่าเรือหมายเลข 27A องค์การคลังสินค้า 
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 
4. ท่าเรือหมายเลข 23 บริษัท ธนาพรชัย จำกัด 
5. ท่าเรือหมายเลข 23A บริษัท ศุภนาวา จำกัด 
6. ท่าเรือหมายเลข 23C บริษัท ศุภนาวา จำกัด 
7. ท่าเรือหมายเลข 21A บริษัท ทีเจ แลนด์ จำกัด 
8. ท่าเรือหมายเลข 21B บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด 
9. ท่าเรือหมายเลข 11B บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด 
10. ท่าเรือหมายเลข 7C บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ปีโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) 
11. ท่าเรือหมายเลข 7 บริษัท บีดีเอส เทอร์มินอล จำกัด 



๓ 

 

 
ภาพแสดง ที่ตั้งท่าเรือประมงต่างประเทศ 

 
 การดำเนินการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ในขั้นตอนการบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์
น้ำหน้าท่า มีจุดประสงค์เพื่อพิสูจน์ทราบที่มาของสัตว์น้ำที่ได้ดำเนินการขนถ่ายจากเรือจับสัตว์น้ำมากับเรือ
ขนถ่าย ว่ามีชนิด ปริมาณที่แท้จริงจำนวนเท่าไร สอดคล้องกับเครื่องมือทำประมง พื้นที่จับ หรือแหล่งการ
ทำประมงหรือไม่ ซึ ่งประเทศเจ้าของธงเรือ (Flag State) จะต้องออกเอกสารรับรองการจับในแต่ละ
ช่วงเวลาการทำการประมงมาให้ในภายหลัง และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบสัตว์น้ำที่มากับเรือขนถ่ายและ
นำเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำของไทย มิได้มาจากการทำประมง IUU  
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อการพัฒนาการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการของประเทศไทย  ใน
ฐานะรัฐเจ้าของท่า (PSM) เพื่อการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนด 
 2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ ในขั้นตอนการ
บันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำหน้าท่า ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
 3. เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู ้ที่สนใจ ในขั้นตอนการบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์
น้ำหน้าท่า ใช้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 



๔ 

 

ขอบเขต 
 ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ 
ในขั้นตอนการบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำหน้าท่า เพื่อการป้องกันเรือประมงและสินค้า
ประมงต่างประเทศที่เกี ่ยวข้องกับการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU-
Fishing) นำสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้าสู่ราชอาณาจักร หรือใช้ท่าเรือของประเทศไทยในการนำผ่าน
สินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง IUU ไปยังประเทศปลายทาง ตามมาตรการรัฐ
เจ้าของท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

บทที่ 2  
นิยามและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้ 

  
 หลักการและสาระสำคัญของความตกลงว่าด้วยมาตรการตรวจสอบของรัฐเจ้าของท่า  เพื่อป้องกัน 
ยับยั้งและขจัดการท้าการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 
ความเป็นมา  
 ๑. ความตกลงระหว่างประเทศ (International Agreement) เป็นสนธิสัญญา (Treaty) ซึ่งองค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกต่าง ๆ ได้ร่วมกันร่างขึ้นโดยตั้งใจที่จะจัดทำ
ขึ้นเป็นตราสารระหว่างประเทศที ่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally-Binding Instrument) เพื ่อใช้เป็น
เครื่องมือสำคัญในการขจัดการทำการประมงที ่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ( Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing: IUU-Fishing) โดยร่างความตกลงฉบับนี้ได้กำหนดกลไกให้รัฐ
เจ้าของท่า (Port State) สามารถปฏิเสธการเข้าเทียบท่าของเรือประมงที่ทำการประมง IUU รวมทัง้เรือขนถ่าย
ที่นำสัตว์น้ำดังกล่าวเข้าเทียบท่าด้วย  
 ๒. FAO ได้จัดการประชุมระดับ Technical Consultation เพื่อพิจารณายกร่างความตกลงฉบับนี้ขึ้น
รวม ๔ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๓ เดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๒ และครั้งที่ ๔ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย เดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนประเทศสมาชิกของ 
FAO ได้ร่วมกันพิจารณาร่างตราสารระหว่างประเทศฉบับนี้ โดยมีความตั้งใจที่จะจัดทำขึ้นเป็นตราสารระหว่าง
ประเทศท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย หรือ Legally-Binding Instrument on Port State Measures ในรูปแบบ
ของ “ความตกลงระหว่างประเทศ หรือ International Agreement”  
 กรมประมง ร่วมกับกรมเจ้าท่า ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการใช้มาตรการควบคุม ณ ท่าเทียบเรือ 
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นรัฐเจ้าของท่าเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุผลความจ้าเป็น หลักการ และแนวคิดหลักที่ใช้เป็นพื้นฐานในการจัดทำความตกลงฉบับนี้ ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการแสวงหาความตกลงร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศ และที่สำคัญท่ีสุดผู้แทนกรมประมง โดย
การให้ข้อมูลสนับสนุนจากผู้แทนกรมเจ้าท่า ได้จัดทำถ้อยแถลงในนามประเทศไทยนำเสนอข้อจ้ากัด ความ
แตกต่างในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของประเทศไทยในฐานะประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งความ
แตกต่างของระบบกฎหมายภายในประเทศของไทย ทั้งนี้ เพราะการนำมาตรการควบคุม ณ ท่าเทียบเรือมาใช้
นั้น จำเป็นที่รัฐต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยจะต้องนำบทบัญญัติของกฎหมาย และกฎข้อบังคับที่มีอยู่หรือ กำลัง
จะมีขึน้ในอนาคตมาใช้บังคับ เพราะท่าเทียบเรือเป็นบริเวณที่ประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตย ในการนำกฎหมาย
ภายในทุกฉบับมาใช้บังคับ 
 สำหรับมาตรการในฐานะรัฐเจ้าของท่าทางกรมประมงได้กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบการปฏิบัติ และ
การควบคุมใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือการป้องกัน การ
ทำการประมงที ่ผ ิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ภายใต้อำนาจอธิปไตย และกฎหมาย
ภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) และกฎหมาย
ลำดับรองต่าง ๆ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้น การควบคุมและป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายจะเป็นไปได้
อย่างเห็นผลมากขึ้น นอกจากนี้ยังกำหนดใหเจาของเรือ และผู้ควบคุมเรือ (กัปตัน) ตอ้งให้ความร่วมมือ ในการเข้า
ตรวจสอบเรือประมงของพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อเรือเขา้เทียบท่า ตามมาตรการในฐานะรัฐเจ้าของท่า 
 
 
 
 



๖ 

 

บทบาทของประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่า   
 1. มาตรการ ณ ท่าเทียบเรือ (Port State Measures) จะใช้บังคับเฉพาะกับเรือประมงต่างชาติที่ขอ 
เขา้เทียบทา่เทียบเรือของประเทศไทยเท่านั้น  
 2. ประเทศไทย มีหน้าที่ตอ้งปฏิบัติตามความตกลงฉบับนี้ ก็ต่อเมื่อประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อความ
ตกลงนี้แล้วเท่านั้น ดังนั้น บทบัญญัติของความตกลงฯ จะไม่มีผลผูกพันประเทศไทยโดยตรง ถึงแม้ว่าความตก
ลงฯ จะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการของกฎหมาย ระหว่าง
ประเทศ จนกว่าประเทศไทยจะเข้าเป็นภาค ีและให้สัตยาบันความตกลงฉบับนี้   
 3. กรมประมง และกรมเจ้าท่า แล้วกรณีจำเป็นจะต้องเตรียมการพัฒนากฎหมาย และกฎข้อบังคับ
ภายในประเทศของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวของแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถรองรับ พันธกรณีที่จะต้อง
ปฏิบัติกอ่นเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี้อย่างรอบคอบ เร่งดวน เป็นรูปธรรม สามารถนำ มาตรการตรวจสอบ 
ณ ท่าเทียบเรือของรัฐเจ้าของท่ามาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมได้อย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพต่อไป   
 4. กรมประมง และกรมเจ้าท่า จำเป็นต้องร่วมพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้ง 
ขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือการอนุญาตให้เข้าเทียบท่าอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 5. กรมประมง และกรมเจ้าท่า จำเป็นต้องร่วมกันพิจารณากำหนดท่าเทียบเรือ เพื ่อรองรับการ 
ควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างชาติให้เป็นไปตามมาตรการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือเป็นการเฉพาะ  
 6. กรมประมง และกรมเจ้าท่า จำเป็นจะต้องจัดทัดฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในตรวจสอบความ 
ถูกต้องของเรือประมงต่างชาติที่ขอเข้าเทียบทา และแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ 
อ่ืนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก   
 7. กรมประมง และกรมเจ้าท่า จำเป็นต้องร่วมกันกำหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบเรือต่างชาติใน 
ท่าเทียบเรือ และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ   
 8. ประเทศไทยโดยกรมประมง และกรมเจ้าท่า จำเป็นต้องจัดฝึกอบรมเพ่ือใหความรู้กับบุคลากร และ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนตามมาตรการการตรวจสอบ     
เรือตา่งชาติ ณ ท่าเทียบเรือ   
 จากบทบาทของประเทศไทยที่มีในฐานะรัฐเจ้าของท่า ทำให้การตรวจสอบ และควบคุมการขนถ่าย
สินค้าสัตว์น้ำจำเป็นต้องเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนทุกหลักเกณฑ์กำหนด ให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ดังนั้น ศูนย์บริหารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในพื้นท่ี จ.สมุทรปราการ และ จ.กรุงเทพมหานคร ซึ่งการตรวจสอบเรือประมงและสินค้าสัตว์
น้ำที่เข้ามายังประเทศไทยโดยทางเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อปฏิบัติที่
เข้มงวด ให้ถือเป็นข้อควรปฏิบัติที่มีมาตรฐาน และสอดคล้องตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ลง
นามเข้าร่วมไว้ 
 ดังนั้นองค์ความรู้ที่เป็นแนวทางการปฏิบัติในขั้นตอนการบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์
น้ำหน้าท่าจึงมีความสำคัญมาก เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ทันท่วงที และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถช่วยแก้ปัญหาใน
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



๗ 

 

บทที่ 3 
หลักเกณฑ์การตรวจสอบและการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ 

 
เรือขนถ่ายสัตว์น้ำแบบเทกอง (Bulk)  
 หมายถึง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำจากกลางทะเล หรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
ที่ได้รับอนุญาต โดยขนถ่ายจากเรือประมงที่ใช้ทำการประมงไปยังเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ซึ่งสัตว์น้ำดังกล่าวไม่มีการ
คัดแยกชนิด ไม่บรรจุหีบห่อ หรือไม่มีการชั่งน้ำหนักมาก่อน 
 
กระบวนการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ 
 การดำเนินการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำมีจุดประสงค์เพ่ือพิสูจน์ทราบที่มาของสัตว์น้ำที่ได้ดำเนินการ
ขนถ่ายจากเรือจับสัตว์น้ำมากับเรือขนถ่าย ว่ามีชนิด ปริมาณที่แท้จริงจำนวนเท่าไร สอดคล้องกับเครื่องมือทำ
ประมง พ้ืนที่จับ หรือแหล่งการทำประมงหรือไม่ ซึ่งประเทศเจ้าของธงเรือ (Flag State) จะต้องออกเอกสาร
รับรองการจับในแต่ละช่วงเวลาการทำการประมงมาให้ในภายหลัง และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบสัตว์น้ำที่มากับ
เรือขนถ่ายและนำเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ ำของไทย มิได้มาจากการทำ
ประมง IUU  
 การตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำที่ขนถ่ายมากับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เริ่มต้นจากผู้ประกอบการนำเข้าสัตว์น้ำ
แต่ละรายยื่นคำขออนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (DOF ๑) ผ่านระบบ FSW หลังจากเรือเข้า
เทียบท่าแล้ว เมื่อกระบวนการตรวจเรือเสร็จสิ้นและมีรายงานผลการตรวจสอบเรือ (PIR) ผ่านระบบ PPS 
ข้อมูลระวางเรือ ชื่อเรือจับ บัญชีรายการและราคาสินค้า ชนิด ปริมาณ และชื่อผู้น้าเข้าจะถูกนำไปตั้งต้น 
สำหรับการตรวจสอบที่มาของสินค้าสัตว์น้ำ โดยการเชื่อมต่อกับข้อมูลใบอนุญาตที่ได้รับการอนุมัติ ผ่านระบบ 
FSW ซึ่งระบุหมายเลขระวางเรือ ชื่อเรือจับ ชื่อผู้นำเข้า และเลขบัญชีรายการและราคาสินค้าถูกต้องตรงกัน 
ขณะที่เลขที่ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF ๒) ก็จะถูกนำไประบุในการจัดทำใบขน
สินค้าขาเข้าของกรมศุลกากร ทำให้สามารถตรวจสอบที่มาเชื่อมโยงถึงกันได้ ดังนั้นก่อนเริ่มกระบวนการขนถ่าย
สัตว์น้าจะเริ่มต้นขึ้น ผู้ประกอบการ หรือผู้น้าเข้า หรือตัวแทนออกของจะต้องยื่นเอกสารประกอบการตรวจ
ปล่อยสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนทุกครั้ง 
 
ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ  
 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำผู้รับแจ้งตรวจปล่อยสินค้าจะต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการนำเข้า
สินค้าสัตว์น้ำดังต่อไปนี้ ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนทุกครั้ง  
 ๑. แบบรายงานผลการตรวจเรือ (PIR) ยกเว้น กรณีการยื่นค้าขอฯ ผ่านระบบ PPS 
 ๒. ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (DOF ๒)  
 ๓. ใบขนสินค้าขาเข้า  
 ๔. เอกสารบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)  
 ๕. เอกสารใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of lading)  
 ๖. ผังการจัดเก็บสัตว์น้ำบนเรือ (Stowage plan) ซึ่งระบุชนิด ปริมาณ ชื่อเรือจับ ผู้ซื้อ (ผู้น้าเข้า) และ
หมายเลข Invoice  
 ๗. แผนการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นจากเรือทั้งหมด  
 ๘. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณี ปลาทูน่าครีบเหลือง  
 9. หนังสือรับรองการจับสัตว์น้า (Catch Certificate) (ถ้ามี)  



๘ 

 

 10. เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

ภาพแสดง รายละเอียดของขั้นตอนหรือกระบวนการควบคุมตรวจสอบการขนถ่าย 
 



๙ 

 

การตรวจสอบเอกสาร 
 การตรวจสอบเอกสารประกอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อน
ทุกครั้ง ก่อนการอนุญาตให้ทำการขนถ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1. ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF 2) 
 ทำการตรวจ ผู้นำเข้า (หมายเลข 1), วันที่นำเข้า (หมายเลข 2), ชื่อยานพาหนะ (หมายเลข 3) และ
ประเทศต้นทางบรรทุก (หมายเลข 4)  
 

 



๑๐ 

 

 ทำการตรวจ สินค้าประมง (หมายเลข 5), จำนวน/ปริมาณและน้ำหนักสุทธิ (หมายเลข 6) และ
ใบกำกับสินค้า/ลำดับ/แหล่งที่มา (หมายเลข 7)  
 

 

 
 



๑๑ 

 

 2. ใบขนสินค้าขาเข้า 
 ทำการตรวจ ผู้นำเข้า (หมายเลข 1), เลขที่บัญชีราคาสินค้า (หมายเลข 2), ใบตราส่งเลขที ่/ชื่อ
ยานพาหนะ/วันที่นำเข้า (หมายเลข 3) ประเทศต้นกำเนิด/ประเทศต้นทางบรรทุก (หมายเลข 4), พิกัด/
น้ำหนักสุทธิ (หมายเลข 5), ชนิดสัตว์น้ำ/เลขที่เอกสารอ่ืน ๆ (หมายเลข 6), และรวมน้ำหนักสุทธิ (หมายเลข 7)  
  

 
 



๑๒ 

 

 3. เอกสารบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice) 
 ทำการตรวจ เลขที่เอกสาร (หมายเลข 1), วันที่ออกเอกสาร (หมายเลข 2), ชื่อบริษัทผู้นำเข้า 
(หมายเลข 3), ชนิดสัตว์น้ำ/ปริมาณที่แจ้ง (หมายเลข 4) และประเทศต้นกำเนิด (หมายเลข 5) 
 

 
 
 



๑๓ 

 

 4. เอกสารใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of lading) 
 ตรวจสอบ หมายเลข B/L สินค้า (หมายเลข 1), ชื่อบริษัทผู้นำเข้า (หมายเลข 2), เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ 
ประเทศต้นทางที่บรรทุก (หมายเลข 3), ชนิดสัตว์น้ำที่แจ้ง (หมายเลข 4), เรือจับสัตว์น้ำ (หมายเลข 5) และ
วันที่ออกเอกสาร (หมายเลข 6) 
 

 
  



๑๔ 

 

5. ผังการจัดเก็บสัตว์น้ำบนเรือ (Stowage plan)  
 ทำการตรวจ ชนิด ปริมาณ ชื่อเรือจับ ผู้ซื้อ (ผู้น้าเข้า) และหมายเลข Invoice ที่มากับเรือ 
  

 
 
 6. แผนการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นจากเรือ 
 ทำการตรวจ ชนิด ปริมาณ ชื่อเรือจับ ผู้ซื้อ (ผู้น้าเข้า) และหมายเลข Invoice ที่ทำการขนถ่าย 
 

 



๑๕ 

 

 7. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณี ปลาทูน่าครีบเหลือง 
 ตรวจสอบ บริษัทผู้นำเข้า (หมายเลข 1), ชนิดสัตว์น้ำที่แจ้ง (หมายเลข 2) และข้อกำหนดในการทำ
การประมง (หมายเลข 3) 
 

 
  
 



๑๖ 

 

 8. เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 Dolphin save certificate 
 ตรวจสอบ บริษัทผู้นำเข้า (หมายเลข 1), เลขที่รายการสินค้า (หมายเลข 2), เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ 
ประเทศต้นทางที่บรรทุก (หมายเลข 3), เรือจับสัตว์น้ำ/สัญชาติเรือ (หมายเลข 4), ช่วงเวลาทำการประมง 
(หมายเลข 5), พ้ืนที่ทำการประมง (หมายเลข 6) และวันที่ออกเอกสาร (หมายเลข 6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 Captain’s statement 
 ตรวจสอบข้อมูลความสอดคล้องกับเอกสารต่าง ๆ ข้างต้น 
 

 
 



๑๘ 

 

1.2 เอกสารประกอบสินค้าผ่านแดน 
 การปฏิบัติพิธีการผ่านแดน (Transit) สำหรับสินค้าสัตว์น้ำ ดำเนินการดังนี้ 
 ๑. การรายงานเรือเข้า การขออนุญาตให้เปิดระวางเรือ ให้ผู้ขอผ่านแดนปฏิบัติเช่นเดียว กับการนำเข้า
สินค้าสัตว์น้ำในลักษณะของกอง (Bulk Cargo) และการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (Container) 
โดยอนุโลม 
 ๒. ให้ผู้ขอผ่านแดน นำหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ใบแจ้งอนุมัติ
นำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.๖) รวมทั้งเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง (ถ้ามี )        
มาประกอบการจัดทำใบขนสินค้าผ่านแดน (แบบที่ ๔๔๘ หรือแบบที่ ๔๔๘/๑)  และเมื่อผู้ขอผ่านแดนได้รับ
ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร (แบบร. ๗) จากกรมประมงแล้วให้ยื่นต่อพนักงานศุลกากร
เพ่ือปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนต่อไป 
 
การตรวจสอบเอกสารก่อนการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน (Transit) สำหรับสินค้าสัตว์น้ำ 
 ใบแจ้งดำเนินการนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF 6) 
 1. เลขที่ใบอนุญาต 
 2. ชื่อผู้นำผ่าน 
 3. วันที่นำเข้า 
 4. ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ 
 5. นำผ่านเข้าทางด่านศุลกากร 
 6. ท่าเทียบเรือ 
 7. ประเทศปลายทาง 
 8. นำผ่านออกทางด่านศุลกากร 
 9. วันที่ออกเอกสาร 
 10. เลขที่ใบอนุญาต 
 11. ตรวจสอบข้อมูลสัตว์น้ำ ชนิดพันธุ์ ตามใบกำกับสินค้า 
 
 
 



๑๙ 

 

 

 
ภาพแสดง ใบแจ้งดำเนินการนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF 6) 



๒๐ 

 

 ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร 
 1 ชื่อบริษัทผู้รับมอบอำนาจ 
 2 ประเทศต้นทางที่บรรทุก 
 3 เลขลำดับใบอนุมัติ 
 4 ตรวจสอบข้อมูลสัตว์น้ำ ชนิดพันธุ์ ตามใบกำกับสินค้า 
 

 

 
ภาพแสดง ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร 



๒๑ 

 

 1.3 การปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสาร 
 ๑. กรณีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน หมายถึง พิจารณาแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วน 
สอดคล้องกัน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำพิจารณาลงรับเอกสารการแจ้งนั้นไว้ เพื่อดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไป ดังนั้น หากผู้นำเข้าพร้อม เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบ เพื่อมีค้าสั่งให้
ดำเนินการเปิดระวางเพื่อทำการตรวจสอบสัตว์น้ำ และเริ่มกระบวนการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำต่อไป 
 2. กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หมายถึง พิจารณาแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง หรือมีข้อมูล
ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกัน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำคืนเอกสารนั้นกลับแก่ผู้ยื่นในทันที โดยให้ทำการ
แก้ไข หรือเพิ่มเติมเอกสารแนบให้ครบถ้วนก่อนทำการยื่นกลับมาใหม่ เมื่อแก้ไขถูกต้องครบถ้วนแล้วจึง
พิจารณาลงรับเอกสารการแจ้งตรวจปล่อยสินค้าประมงนั้นไว้ เพ่ือดำเนินการต่อไป  
 กรณีตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่มาของสัตว์น้ำที่ผู้น้าเข้าสำแดงไม่สอดคล้องกับกับข้อมูลที่ตัวแทนสายเรือ
นำมาแสดงไว้ในตอนต้น ให้ทั้งสองฝ่ายชี้แจงเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง หากพบว่าการชี้แจงไม่สามารถแสดงให้มั่นใจ
ได้ว่าสัตว์น้ำนั้นมาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมาย ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำพิจารณาสั่งห้ามขนถ่าย อายัด
สินค้าสัตว์น้ำ และรายงานให้กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทราบ เพื่อพิจารณา
เสนออธิบดีดำเนินการตาม พ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๖ วรรคสาม (สั่งให้เรือประมง
นั้นออกจากราชอาณาจักรภายในเวลาที่กำหนด) ซึ่งกรณีดังกล่าวกลุ่มควบคุมเรือประมงฯ ต้องแจ้งเตื อนด่าน
ตรวจสัตว์น้ำอื่น ๆ และรายงานไปยังรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง RFMOs และองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบ  
 ในระหว่างการตรวจสอบการนำเข้าหรือการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำแต่ละ (shipment) หากมี
ผู้นำเข้ารายใดไม่สามารถจัดส่งเอกสารให้ถูกต้องหรือครบถ้วนได้ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า เสนอหัวหน้า
ด่านฯ เพ่ือพิจารณาระงับการขนถ่ายไว้ก่อนจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ จึงจะดำเนินการควบคุมการขนถ่าย
ต่อไปได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ขั้นตอนที่ ๒ การควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ 
2.1 การควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำนำเข้า 
 การควบคุมการขนถ่ายสินคาสัตวน้ำขึ ้นจากเรือ เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบการเปิดระวาง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร ตัวแทนบริษัทผู้นำเข้า และตัวแทนสายเรือ เพ่ือเริ่มทำการขนถ่าย  
 

 
ภาพระวางเรือที่ถูกปิดผนึกมาจากต่างประเทศ 

 

 
ภาพเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรดูการเปิดระวางเรือ 



๒๓ 

 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชนิดสัตวน้ำที่ขนถ่าย ตองสอดคลองกับชนิดสัตวน้ำที่ผู้นำเขาได้แจ้งไว้ในขั้นตอน
ยื่น ขออนุญาตนำเรือเข้าเทียบท่า (AREP)  
 

 
 

 
ภาพเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์อยู่บนเรือ 



๒๔ 

 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณสัตวน้ำในรถบรรทุก ปิดผนึก (Seal) รถทุกคันที่ออกจากท่าเทียบเรือ 
 

 
 

 
ภาพเจ้าหน้าที่ปิดผนึก (Seal) รถบรรทุก 



๒๕ 

 

 เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการปิดผนึก (Seal) รถบรรทุกแล้ว จะทำการบันทึกรายละเอียดในหนังสือควบคุม
ตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ และนำส่วนหนังสือควบคุมตรวจสอบการขนถ่าย ให้คนขับบรรทุก เพ่ือ
นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ณ ปลายทางท่ีทำการขนถ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เลขท่ี/วันที่ คือ ลำดับของรถบรรทุกคันที่เท่าไหร่ และวันที่ที่ทำการขนถ่าย 
2. บริษัทผู้นำเข้า 
3. เลขท่ีบัญชีสินค้า (INV) 
4. สถานที่ขนถ่าย คือ ท่าท่ีเรือขนถ่ายเทียบท่า 
5. ขนถ่ายไปยัง คือ จุดหมายปลายทางท่ีจะขนสินค้าสัตว์น้ำไป เช่น โรงงาน ห้องเย็น เป็นต้น 
6. ขนถ่ายจากเรือ คือ ชื่อเรือขนถ่าย 
7. ชื่อเรือจับ คือ เรือจับ (Fishing Vessel) ที่นำสินค้าสัตว์น้ำมากับเรือขนถ่ายลำนี้ 
8. ระวางเรือ คือ หมายเลขห้องที่ทำการเก็บรักษาสินค้าสัตว์น้ำ 
9. ชนิดสัตว์น้ำ คือ ชนิดสัตว์น้ำตามที่แจ้ง มีทั้ง ปลาทูน่าครีบเหลืองรวม (Yellowfin Mix) ปลาโอท้อง

แถบรวม (Skipjack Mix) และปลาทูน่าตาโตรวม (Bigeye Mix) 
10. หมายเลขปิดผนึก คือ หมายเลยผนึก (Seal) รถบรรทุก 
11. หมายเลขทะเบียนยานพาหนะขนถ่าย คือ หมายเลขทะเบียนรถบรรทุก 
12. เวลาออกจากท่าขนถ่าย คือ เวลาที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกข้อมูลในเวลานั้น 
13. น้ำหนักสัตว์น้ำที่ขนถ่ายออกจากท่า คือ น้ำหนักสินค้าสัตว์น้ำที่ออกไปกับรถบรรทุก 
14. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ คือ เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ 
15. เวลาถึงโรงงาน น้ำหนักสินค้าสัตว์น้ำที่โรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบปลายทาง ในส่วนนี้

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ณ ปลายทางที่ทำการขนถ่ายจะทำการบันทึกข้อมูล 
 

ภาพหนังสือควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 



๒๖ 

 

 เมื่อสิ้นสุดการขนถ่ายในหนึ่งวันเจ้าหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ ทำการปิดผนึก (Seal) 
ระวางเรือหลังเสร็จสิ้นการขนถ่ายในแต่ละวัน เพ่ือป้องกันการลักลอบขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ 

 

 
 

 
ภาพแสดง เจ้าหน้าที่ทำการปิดผนึก (Seal) ระวางเรือหลังเสร็จสิ้นการขนถ่าย 

 
 



๒๗ 

 

2.2 การควบคุมการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน 
 การควบคุมการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน จะควบคุมคล้ายกับการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ต่างกัน
ตรงที่ สินค้าผ่านแดนจะขนถ่ายใส่ตู้คอนเทนเนอร์ แทนรถบรรทุก 

 
 

 
ภาพแสดง การขนถ่ายสินค้าผ่านแดน (Transit) สำหรับสินค้าสัตว์น้ำ 

 



๒๘ 

 

 
 

 
ภาพแสดง การขนถ่ายสินค้าผ่านแดน (Transit) สำหรับสินค้าสัตว์น้ำ 

 



๒๙ 

 

 เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการปิดผนึก (Seal) ตู้คอนเทนเนอร์แล้ว จะทำการบันทึกรายละเอียดในหนังสือ
ควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ และนำส่วนหนังสือควบคุมตรวจสอบการขนถ่าย ให้คนขับบรรทุก 
เพ่ือนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ณ ปลายทางท่ีทำการขนถ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เลขท่ี/วันที่ คือ ลำดับของรถบรรทุกคันที่เท่าไหร่ และวันที่ที่ทำการขนถ่าย 
2. บริษัทผู้นำเข้า คือ บริษัทที่ปฏิบัติพิธีการนำสินค้าผ่านแดน 
3. เลขท่ีบัญชีสินค้า (INV) 
4. สถานที่ขนถ่าย คือ ท่าท่ีเรือขนถ่ายเทียบท่า 
5. ขนถ่ายไปยัง คือ จุดหมายปลายทางท่ีต่างประเทศ 
6. ขนถ่ายจากเรือ คือ ชื่อเรือขนถ่าย 
7. ชื่อเรือจับ คือ เรือจับ (Fishing Vessel) ที่นำสินค้าสัตว์น้ำมากับเรือขนถ่ายลำนี้ 
8. ระวางเรือ คือ หมายเลขห้องที่ทำการเก็บรักษาสินค้าสัตว์น้ำ 
9. ชนิดสัตว์น้ำ คือ ชนิดสัตว์น้ำตามที่แจ้ง คือ ปลาทูน่าครีบเหลือง (Yellowfin) 
10. หมายเลขปิดผนึก คือ หมายเลยผนึก (Seal) ตู้คอนเทนเนอร์ 
11. หมายเลขทะเบียนยานพาหนะขนถ่าย คือ หมายเลขทะเบียนรถบรรทุก 
12. เวลาออกจากท่าขนถ่าย คือ เวลาที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกข้อมูลในเวลานั้น 
13. น้ำหนักสัตว์น้ำที่ขนถ่ายออกจากท่า คือ น้ำหนักสินค้าสัตว์น้ำที่ออกไปกับรถบรรทุก 
14. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ คือ เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ 
15. เวลาถึงโรงงาน น้ำหนักสินค้าสัตว์น้ำที่โรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบปลายทาง ในส่วนนี้

เนื่องจากเป็นสินค้าผ่านแดนไปยังต่างประเทศ จึงไม่มีเจ้าหน้าที่ปลายทางเป็นผู้กรอก 
 

 
ภาพหนังสือควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน 



๓๐ 

 

ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำหน้าท่า 
 3.1 การบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำนำเข้า 
 ในส่วนการบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่าย จะบันทึกข้อมูลแยกเป็นรายเรือจับสัตว์น้ำ เมื่อ  
ขนถ่ายเสร็จสิ้นในแต่ละวัน ได้แก่ ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ สัญชาติเรือจับ น้ำหนักสัตว์น้ำที่แจ้งช่วงเวลาทำการ
ประมง พอร์ทที่โหลด ชื่อเรือขนถ่าย วันที่เทียบท่า และทำการบันทึกน้ำหนักสินค้าสัตว์น้ำรายวัน ได้แก่ วันที่
ทำการขนถ่าย ชื่อบริษัทผู้นำเข้า เลขที่บัญชีสินค้า ชนิดสัตว์น้ำ ระวาง และน้ำหนักสัตว์น้ำที่ขนถ่าย เพ่ือ
ควบคุมการขนถ่ายน้ำหนักสัตว์น้ำในแต่ละเรือจับให้ตรงกับน้ำหนักแจ้งเข้า โดยมีผลต่างความคลาดเคลื่อน มาก
หรือน้อยไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักเรือจับสัตว์น้ำที่แจ้งเข้า 
 

 
ภาพแสดง บันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายรายเรือจับสัตว์น้ำ 

 
ในส่วนการบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ เมื่อขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่

ต้องบันทึกข้อมูลลงในบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ได้แก่ ชื่อบริษัทผู้นำเข้า 
เลขที่ใบอนุญาต (DOF 2) เลขที่บัญชีสินค้า เลขที่ใบขน น้ำหนักท่ีแจ้ง ชื่อเรือขนถ่าย สัญชาติเรือ วันที่เทียบท่า 
และทำการบันทึกน้ำหนักสินค้าสัตว์น้ำรายรถบรรทุกในแต่ละวัน ได้แก่ วันที่ขนถ่าย ลำดับรถบรรทุก เวลาออก
จากหน้าท่า ทะเบียนรถบรรทุก เลขซีล (TH-FQIS) ชนิดสัตว์น้ำ ระวางที่ทำการขนถ่าย น้ำหนักรถบรรทุก 
น้ำหนักสัตว์น้ำ น้ำหนักรวม ชื่อเรือจับสัตว์น้ำ และสถานที่เก็บสัตว์น้ำ วัตถุประสงค์ เพ่ือบันทึกข้อมูลสินค้าสัตว์
น้ำนำเข้าของรถบรรทุกแต่ละคัน โดยน้ำหนักสัตว์น้ำที่ทำการขนถ่ายต้องไม่เกินใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่แจ้ง 

 



๓๑ 

 

 
ภาพแสดง บันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถา่ยสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 

 
เมื่อการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำเสร็จสิ้นทั้งลำเรือ เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลการขน

ถ่ายสัตว์น้ำเทกอง (กท.1) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำหน้าท่า โดย
ทำการบันทึกข้อมูลเรือเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ สัญชาติเรือขนถ่าย ท่าเทียบเรือ น้ำหนัก - 
สัตว์น้ำที่ขนถ่ายทั้งลำเรือ วันที่นำเข้า (วันที่เรือเทียบท่า) วันที่สิ้นสุดการขนถ่าย และ บริษัทผู้ขาย (ผู้นำเข้า) 

 

 
ภาพแสดง บันทึกข้อมูลเรือเบื้องต้น 

  
 บันทึกข้อมูลการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า รายบริษัทผู้นำเข้า ได้แก่ ชื่อบริษัทผู้นำเข้า เลขที่ใบขน
สินค้าขาเข้า เลขใบกำกับสินค้า เลขใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำ ชื่อเรือจับสัตว์น้ำ ชนิดและน้ำหนักสัตว์น้ำที่แจ้ง
ตามหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ชนิดและน้ำหนักสัตว์น้ำตามที่ขนถ่ายจริง  

 



๓๒ 

 

 
ภาพแสดง บันทึกข้อมูลการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 

 
 สรุปข้อมูลรายบริษัทผู้นำเข้า เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของน้ำหนักสัตว์น้ำที่แจ้ง และที่ทำการขน
ถ่ายหน้าท่าในแต่ละใบอนุญาต 
 

 
ภาพแสดง สรุปข้อมูลรายบริษัทผู้นำเข้า 



๓๓ 

 

 บันทึกข้อมูลสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า รายเรือจับสัตว์น้ำ ได้แก่ ชื่อเรือจับสัตว์น้ำ สัญชาติเรือจับ ช่วงเวลา
ทำการประมง ท่าเทียบเรือที่นำสัตว์น้ำขึ้นเรือ ชนิดสัตว์น้ำที่แจ้ง และตรวจสอบน้ำหนักสัตว์น้ำที่ทำการขนถ่าย 
โดยผลต่างไม่เกิน ๑๐ % จากน้ำหนักเรือจับสัตว์น้ำที่แจ้งนำเข้า  
 

 
ภาพแสดง บันทึกข้อมูลสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า รายเรือจับสัตว์น้ำ 

 
 สรุปข้อมูลแต่ละรายเรือจับสัตว์น้ำ เพื่อตรวจสอบน้ำหนักสัตว์น้ำที่ทำการขนถ่าย  โดยผลต่างไม่มาก
หรือน้อยกว่า ๑๐ % จากน้ำหนักเรือจับสัตว์น้ำที่แจ้ง 
 

 
ภาพแสดง สรุปข้อมูลแต่ละรายเรือจับสัตว์น้ำ 

 



๓๔ 

 

 3.2 การบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน 
 ในส่วนการบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน จะบันทึกข้อมูล  ได้แก่ ชื่อบริษัท
ผู้นำผ่าน เลขที่ใบอนุญาต (DOF 6) เลขบัญชีสินค้า ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ สัญชาติเรือจับ น้ำหนักสัตว์น้ำที่แจ้ง
นำผ่านไปยังประเทศ และรายละเอียดการขนถ่ายในแต่ละตู้คอนเทนเนอร์ ได้แก่ วันเดือนปีที่ทำการขนถ่าย 
เวลาที่ทำการขนถ่าย เลขทะเบียนรถ เลขตู้คอนเทนเนอร์ หมายเลขซีล ชนิดสัตว์น้ำที่ขนถ่าย ระวางที่ทำการ
ขนถ่าย น้ำหนัก รถเปล่า น้ำหนักสัตว์น้ำ น้ำหนักรวม และชื่อเรือจับสัตว์น้ำ  
 

 
ภาพแสดง การบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน 

 
 บันทึกข้อมูลการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำนำผ่าน ได้แก่ ใบขนสินค้าขาเข้า เลขใบกำกับสินค้า เลข
ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำ (DOF 6) รายชื่อบริษัทผู้นำผ่าน ท่าเทียบเรือที่นำสัตว์น้ำขึ้นเรือ ชื่อเรือขนถ่าย ชื่อ
เรือจับ ข้อมูลเรือขนถ่าย และข้อมูลเรือจับ 
 



๓๕ 

 

 
ภาพแสดง บันทึกข้อมูลสินค้าผ่านแดน 

 
 สรุปข้อมูลแต่ละรายเรือจับสัตว์น้ำ เพื่อตรวจสอบน้ำหนักสัตว์น้ำที่ทำการขนถ่าย โดยผลต่างไม่มาก
หรือน้อยกว่า ๑๐ % จากน้ำหนักเรือจับสัตว์น้ำที่แจ้ง 
 

 
ภาพแสดง สรุปข้อมูลสินค้าผ่านแดน 

 
 
 
 
 



๓๖ 

 

ขั้นตอนที่ 4 การบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำหน้าท่า ในระบบ PSM 
 4.1 การบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำนำเข้า ในระบบ PSM 
 การบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำหน้าท่า ที่ขนถ่ายมากับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำผ่าน
ระบบ PPS เจ้าหน้าที่ทำการลงชื่อเข้าใช้งานในระบบ 
 

 
ภาพแสดง หน้าแรกการเข้าใช้งานในระบบ PSM 

  
 เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว จะเข้าไปยังเมนู ระบบควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 
(หมายเลข 1) และเลือกหัวข้อบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ (หมายเลข 2) ตามลำดับ 
 

 
ภาพแสดง การเลือกเมนูเพ่ือทำการบันทึกข้อมูล 



๓๗ 

 

 เลือกด่านตรวจสัตว์น้ำที่สังกัด (หมายเลข 1), เลือกการนำเข้า (หมายเลข 2), เลขที่ใบอนุญาตที่
ต้องการบันทึกข้อมูล (หมายเลข 3), เลือกวันที่ใบอนุญาตให้ครอบคลุมเวลาที่ทำการขออนุญาต (หมายเลข 4) 
และทำการกดสร้าง Tally Sheet (หมายเลข 5)  
 

 
ภาพแสดง การค้นหาใบอนุญาตที่จะทำการบันทึกข้อมูล 

  
 เมื่อทำการกดสร้าง Tally Sheet แล้ว จะเข้ามาสู่หน้าบันทึกข้อมูล ทำการบันทึกข้อมูลในส่วน วันที่
ออกเลขเอกสาร (หมายเลข 1), เลขที่ใบขน (หมายเลข 2), วันที่ใบขน (หมายเลข 3), สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ -
ห้องเย็น (หมายเลข 4), วันที่กรอกข้อมูล (หมายเลข 5) และข้อมูลการขนถ่าย (หมายเลข 6) 
 

 
 ภาพแสดง การสร้าง Tally Sheet 



๓๘ 

 

 ทำการบันทึกข้อมูลรายรถบรรทุก ได้แก่ ทะเบียนรถ (หมายเลข 1), วันเวลาขนถ่าย-เวลาออกจากท่า 
(หมายเลข 2), หมายเลขซีล (หมายเลข 3),  น้ำหนักรวม (หมายเลข 4) คือน้ำหนักรถรวมกับน้ำหนักสัตว์น้ำ, 
น้ำหนักรถเปล่า (หมายเลข 5), สถานที่เก็บ/ห้องเย็น (หมายเลข 6) และ หมายเหตุ (หมายเลข 7) คือระวาง
เรือที่ทำการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ ในส่วนของน้ำหนักสัตว์น้ำ เมื่อกรอกน้ำหนักรวมและน้ำหนักรถเปล่าแล้ว 
ระบบจะคำนวณน้ำหนักสัตว์น้ำออกมาให ้
 

 
ภาพแสดง การบันทึกข้อมูลรายรถบรรทุก 

 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 เมื่อจะทำการบันทึกข้อมูลรถบรรทุกคันต่อไป ให้กดไปที่เครื่องหมาย + เพ่ือทำการเพิ่มชุดข้อมูล  
 

 
ภาพแสดง การเพ่ิมชุดข้อมูล 

 
 ทำการบันทึกข้อมูลรถบรรทุกให้ครบทุกคัน 
 

 
ภาพแสดง การบันทึกข้อมูลรถบรรทุก 



๔๐ 

 

 เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำข้อมูลที่บันทึกไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของผู้ประกอบการ 
เพ่ือตรวจสอบให้ถูกต้อง ตรงกัน 
 

 
ภาพแสดง Tally Sheet ของผู้ประกอบการ 

 

 
ภาพแสดง Tally Sheet ของเจ้าหน้าที่ 



๔๑ 

 

 เปรียบเทียบข้อมูลน้ำหนักสัตว์น้ำที ่ขนถ่ายหน้าท่าของเจ้าหน้าที ่กับข้อมูลน้ำหนักสัตว์น้ำของ
ผู้ประกอบการ และในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการตีกลับให้ผู้ประกอบการแก้ไข
และตรวจสอบใหม่อีกครั้ง เมื่อข้อมูลตรงกันแล้วทำการอนุมัติในลำดับต่อไป 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลงนามบันทึกการควบคุม
สินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 
 

 
ภาพแสดง รายการอนุมัติเอกสาร Tally Sheet 

 

 
ภาพแสดง การพิจารณาอนุมัติ Tally Sheet 



๔๒ 

 

 4.2 การบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน ในระบบ PSM 
 การบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำหน้าท่า ที่ขนถ่ายมากับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำผ่าน
ระบบ PPS เจ้าหน้าที่ทำการลงชื่อเข้าใช้งานในระบบ เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว จะเข้าไปยังเมนู ระบบ
ควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า (หมายเลข 1) และเลือกหัวข้อพิจารณาอนุมัติการตรวจสอบการขนถ่าย
สินค้าสัตว์น้ำ (หมายเลข 2) ตามลำดับ 
 

 
ภาพแสดง การเลือกเมนูเพ่ือทำการบันทึกข้อมูล 

 
 เลือกด่านตรวจสัตว์น้ำที่สังกัด (หมายเลข 1), เลือกนำผ่าน (หมายเลข 2), เลขที่ใบอนุญาตที่ต้องการ
บันทึกข้อมูล (หมายเลข 3), เลือกวันที่ใบอนุญาตให้ครอบคลุมเวลาที่ทำการขออนุญาต (หมายเลข 4) และกด
ค้นหา 
 

 
ภาพแสดง รายการอนุมัติเอกสาร Tally Sheet สินค้านำผ่าน 



๔๓ 

 

 ทำการบันทึกข้อมูลเหมือนสินค้านำเข้า เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำข้อมูลที่บันทึกไป
เปรียบเทียบกับข้อมูลของผู้ประกอบการ เพ่ือตรวจสอบให้ถูกต้อง ตรงกัน 
 

 
ภาพแสดง Tally Sheet ของผู้ประกอบการ 

 

 
ภาพแสดง Tally Sheet ของเจ้าหน้าที่ 



๔๔ 

 

 เปรียบเทียบข้อมูลน้ำหนักสัตว์น้ำที ่ขนถ่ายหน้าท่าของเจ้าหน้าที ่กับข้อมูลน้ำหนักสัตว์น้ำของ
ผู้ประกอบการ และในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการตีกลับให้ผู้ประกอบการแก้ไข
และตรวจสอบใหม่อีกครั้ง เมื่อข้อมูลตรงกันแล้วทำการอนุมัติในลำดับต่อไป 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลงนามบันทึกการควบคุม
สินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 
 

 
ภาพแสดง รายการอนุมัติสรุปผลการแยกวัตถุดิบสัตว์น้ำนำผ่าน 

 

 
ภาพแสดง พิจารณาอนุมัติสรุปผลการแยกวัตถุดิบสัตว์น้ำนำผ่าน 



๔๕ 

 

การบันทึกข้อมูลขนถ่ายสัตว์น้ำในแอปพลิเคชัน OCM MOBILE    
 ขั้นตอนที่ 1 เลือก “เข้าไปที่การบันทึกข้อมูลการขนถ่ายปลาทูน่าจากต่างประเทศ” 
 

 
  



๔๖ 

 

 ขั้นตอนที่ 2 เลือก เข้าไปที่บันทึกข้อมูลขนถ่ายสัตว์น้ำ และกดเข้าไปทีท่่าเรือที่ทำการขนถ่าย ตามด้วย
เลือกเรือขนถ่าย และ Invoice ที่ต้องการ 
 

                       
 

                       



๔๗ 

 

กรอกข้อมูลระวางเรือ ขนถ่ายไปยัง ชนิดสัตว์น้ำ และทะเบียนรถ/จังหวัด แล้วกดบันทึก 

 
 
 ขั้นตอนที่ 3 เลือก บันทึกข้อมูลน้ำหนักหน้าท่าเทียบเรือ และกดเข้าไปที่ท่าเรือที่ทำการขนถ่าย ตาม
ด้วยเลือกเรือขนถ่าย และ Invoice ที่ต้องการ 

                       
 



๔๘ 

 

                       
 
 ทำการบันทึกเลขที่ วันที่ วัน-เวลาออกจากท่า Seal No. น้ำหนักรวม น้ำหนักรถเปล่า และน้ำหนัก
สัตว์น้ำ แล้วกดบันทึก 

 
 
 



๔๙ 

 

ข้อควรปฏิบัติ 
 1. การขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ เป็นการทำงานที่คาดเดาได้ยาก สินค้าสัตว์น้ำที่มากับเรือขนถ่ายมีหลาย
ชนิดรวมกัน ในระวางเรือมีสัตว์น้ำที่มาจากเรือจับหลายลำ  ในแต่ละระวางเรือมีบริษัทผู้นำเข้ามากกว่า 1 
บริษัท ทำให้การควบคุมการขนถ่ายเป็นไปด้วยความลำบาก 
 2. สภาพอากาศ ปริมาณที่ต้องการขนในแต่ละวัน จำนวนรถที่ไม่เพียงพอ เป็นปัจจัยในการทำงานใน
แต่ละวัน ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน 
 3. ในการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้ความสำคัญ และต้องคอย
ควบคุม และตรวจสอบการขนถ่ายไม่ให้ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำทั้งชนิด และปริมาณ เกินกว่าที่ระบุในใบอนุญาต
นำเขาสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตวน้ำ (DOF 2)   
 4. เจ้าหน้าที่ต้องหมั่นตรวจสอบน้ำหนักที่ทำการขนถ่ายไปแล้ว และตรวจสอบปริมาณสัตว์น้ำที่คาดว่า
ยังเหลืออยู่บนเรือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบอยู่เสมอ ป้องกันการลักลอบนำสินค้าสัตว์น้ำที่ไม่ได้ขอ
อนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร 
 5. เมื่อการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำเสร็จสิ้นทั้งลำเรือ เจ้าหน้าที่ประจำเรือทำการสรุปข้อมูล รายเรือจับ 
รายบริษัท น้ำหนักสัตว์น้ำนำเข้า และน้ำหนักสัตว์น้ำนำผ่าน เสนอผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในขั้นตอนตอ่ไป 
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บทที่ 4 
สรุปผล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผล 
 1. เกิดกระบวนการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการของประเทศไทย ในฐานะ
รัฐเจ้าของท่า (PSM) เพ่ือการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม ทีม่ีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 2. เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ตัวเจ้าหน้าที่ ในขั้นตอนการบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่าย
สัตว์น้ำหน้าท่า และนำไปปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ป้องกันการลักลอบนำสินค้าสัตว์น้ำที่ไม่ได้ขออนุญาต
เข้ามาในราชอาณาจักร 
 3. เพิ่มแหล่งข้อมูลให้แก่ผู ้ที ่สนใจ เพื่อศึกษา และนำไปปฏิบัติในขั้นตอนการบันทึกการควบคุม
ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำหน้าท่า ได้อย่างถูกต้อง 
 5. ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงในการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมง
ต่างประเทศ ตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ เพื่อทำการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง ครอบคลุม และรัดกุม
สำหรับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 1. การขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ เป็นการทำงานที่คาดเดาได้ยาก สินค้าสัตว์น้ำที่มากับเรือขนถ่ายมีหลาย
ชนิดรวมกัน ในระวางเรือมีสัตว์น้ำที่มาจากเรือจับหลายลำ  ในแต่ละระวางเรือมีบริษัทผู้นำเข้ามากกว่ า 1 
บริษัท ทำให้การควบคุมการขนถ่ายเป็นไปด้วยความลำบาก ควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตให้
นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และใบแจ้งดำเนินการนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้เป็น 1 บัญชี
สินค้าต่อ 1 เรือจับสัตว์น้ำ 
 2. ในการขอใบอนุญาตนำเขาสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตวน้ำ (DOF 2) มีปริมาณที่มากกว่าที่แสดงใน
บัญชีสินค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นควรกำหนดให้การขอใบอนุญาตฯ สอดคล้องกับจำนวนในบัญชีสินค้า (ควร
ระบุว่าให้มากกว่าปริมาณท่ีแสดงในบัญชีสินค้าได้กี่เปอร์เซ็นต์) 
 3. ในการปฏิบัติงานจริงในการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ควรมีกฎ 
ระเบียบ และประกาศ ที่ปฏิบัติตามได้จริง เพ่ือให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ีน 
 4. ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอน
การบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำหน้าท่า อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่าง
ถูกต้อง  
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ภาคผนวก 
 

ภาพขั้นตอนการบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำหน้าท่า 
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