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บทนา
ความเป็นมา
ตามที่ป ระเทศไทยได้ ยื่ น ภาคยานุวั ติส าร ท าให้ ประเทศไทยเข้า เป็น ภาคี ความตกลงว่ าด้ว ย
มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ เพื่อป้องกัน ยับยัง และขจัดการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุมขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO (FAO Agreement on Port State
Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) ลาดับที่ 26
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ที่แสดงเจตนารมณ์ต่อการป้องกันเรือประมง และสินค้าประมงต่างชาติที่เกี่ยวข้อง
กับการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) เข้าสู่ราชอาณาจักร อีกทัง
ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในสมาชิก คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย หรือ Indian Ocean
Tuna Commission (IOTC) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาคหรือ Regional Fisheries
Management Organizations (RFMOs) ที่สาคัญในการดูแลทรัพยากรปลาทูน่าในเขตมหาสมุทรอินเดียโดย
ได้กาหนดให้รัฐสมาชิก ต้องระบุท่าเรือที่สัตว์นาจะขึนท่า (Designated port) ประกอบกับตาม Resolution
10/11 กาหนดให้สมาชิกต้องปฏิบัติในการควบคุมการเข้าเทียบท่าของเรือประมงจ้าของท่าเรือ นอกจากนี
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน กฎหมายทะเลสากล (UNCLOS 1982) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผล
บังคับ ใช้ตังแต่วัน ที่ 15 มิถุน ายน 2554 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลป้องกัน ยับยัง และขจัด IUU
Fishing รวมถึงแผนปฏิบัติการระดับชาติในการต่อต้าน ยับยัง และป้องกันการทาประมง IUU (NPOA-IUU)
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี ใ นการปฏิ บั ติ และประกาศลงในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วั นที่ 3
พฤศจิกายน พ.ศ. 2015 โดยมีเจตนาในการที่จะดาเนินการป้องกัน ยับยัง และขจัดสินค้าประมงนาเข้า และนา
ผ่านจากเรือประมงต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ IUU-Fishing ซึ่งส่งผลให้เกิดกิจกรรมที่ต้องดาเนินการเพิ่มพูน
ประสิ ทธิภ าพของเครื่องมือที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรบุคคล กระบวนการขันตอนการตรวจ รวมไปถึง
ระเบี ย บ และกฎเกณฑ์ ร องรั บ อย่ า งสอดคล้ อ งกั บกฎเกณฑ์น านาชาติ ต่อ เนื่ องไปยังการรองรั บพระราช
กาหนดการประมง พ.ศ. 2558
อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ป ระเทศไทยถือเป็นประเทศผู้ นาเข้าและผลิ ตสินค้าประมงส่งออกที่
สาคัญของโลก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ทาให้มีการเฝ้าจับตามองจากประเทศคู่ค้า รวมถึงองค์กรที่ไม่
แสวงผลกาไร ถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันเรือประมงและสินค้าประมง
ต่างชาติ ผ่านความร่วมมือทังในประเทศ และจากบทบาทของรัฐต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
IUU-Fishing ในทางกลับกัน หากประเทศไทยไม่มีการปฏิบัติในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือที่ดี ประเทศคู่ค้าและ
องค์กรดังกล่าว มีแนวโน้มการจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นรัฐเจ้าของท่าที่อานวยความสะดวก (Port of
convenience) ต่อการทาการประมงผิดกฎหมาย อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าสินค้าประมงไทย
อย่างรุนแรง
ประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ในการเร่งดาเนินการควบคุม
ตรวจสอบ และป้องกัน การเข้าเทียบท่า และการใช้ท่าของเรือประมงต่างชาติ อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
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เจตนารมณ์ของประเทศไทย และตราสารระหว่างประเทศ เพื่อการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรทาง
ทะเลนอกน่านนาผ่านการทาประมงอย่างรับผิดชอบ และเพื่อรักษาระดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้อีก
ด้วย

หลักการ
1. การควบคุม ตรวจสอบ ป้องกัน เรือประมง และสินค้าประมงต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับ การทา
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) เข้าสู่ราชอาณาจักร ในฐานะรัฐ
เจ้าของท่าเรือ เป็นส่วนหนึ่งของการกระบวนการควบคุม และตรวจสอบย้อนกลับของการผลิตสินค้าประมง
เพื่อการส่งออก และการบริโภคภายในประเทศ
2. เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับ แนวทาง
ปฏิบัติขันต่าของความตกลงว่าด้วย มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ เพื่อป้องกัน ยับยัง และขจัดการทาประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ การควบคุมขององค์การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ รวมถึ ง
กฎหมาย ประกาศ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านความร่วมมือภายในประเทศ และระดับนานาชาติ
3. ผลการการควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันเรือประมงและสินค้าประมงต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับ
การทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุ ม (IUU Fishing) เข้าสู่ราชอาณาจักร จะถูก
นาไปในพัฒนา ปรับปรุง แนวทางการปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็น แนวทางการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ ถูกต้องตามหลักการมาตรการรัฐเจ้าของ
ท่าเรือ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ต่อการป้องกันเรือประมง และสินค้าประมงต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) เข้าสู่ราชอาณาจักร อย่างเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
2. เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการประมงระดับชาติ และมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ของไทย

ขอบเขต
การดาเนินการการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันเรือประมง และสินค้าประมงต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับ
การทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) เข้าสู่ราชอาณาจักรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักการ สามารถทวนสอบได้ มีขอบเขตงานที่ต้องถูกปฏิบัติ
โดยเจ้าหน้าที่ ดังนี
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1. ตรวจสอบเรือประมงต่างชาติที่ประสงค์เข้าราชอาณาจักร โดยเฉพาะการเทียบท่าเพื่อกิจกรรม
การใช้ท่าต่างๆ เช่น ขนถ่ายสัตว์นา เติมเสบียง และเชือเพลิง รวมถึงการซ่อมบารุง เป็นต้น เพื่อให้ปราศการ
เข้าท่าของเรือตามประกาศรายชื่อเรือประมงที่ลักลอบการทาประมงที่ผิดกฎหมาย (List of vessels
engaged in IUU fishing) ทังของประเทศไทย องค์การจัดการประมงระดับภูมิภาค และจากรัฐต่างๆ
2. ตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของเรือประมงต่างชาติในข้อ 1 อย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่
มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)
โดยเฉพาะการได้มาของสินค้าประมงบนเรือ

คาจากัดความ






Port state Measures หมายถึง มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ
Flag state หมายถึง รัฐเจ้าของธงเรือประมง
Coastal state หมายถึง รัฐเจ้าของชายฝั่งที่เป็นผู้ครอบครองน่านนา
Donor vessel หมายถึง เรือจับสินค้าประมงแก่เรือลาอื่น ๆ
Carrier vessel หมายถึงเรือประมงผู้รับสินค้าประมงจากเรือจับสัตว์นาหรือ จากยานพาหนะ

อื่น ๆ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ด่านตรวจสัตว์นาเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ
เรือบรรทุกสินค้าสัตว์นาต่างประเทศ และ/หรือสินค้าประมงที่นาเข้า และนาผ่านราชอาณาจักร โดยปฏิบัติ
ตามความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้องกัน ยับยัง และขจัดการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และใช้อานาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.
2558 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์นามีหน้าที่ ดังนี
1. การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 นัน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
ตามมาตรา 102 ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันเรือประมงและสินค้าประมงต่างชาติดังนี
1.1 มาตรา 102(1) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอานาจใน
การจัดการหรือพนักงานของผู้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
1.2 มาตรา 102(2) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการของผู้รับอนุญาต หรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออก นาผ่าน จาหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตว์นา
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หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาในระหว่างเวลาทาการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกาหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558
1.3 มาตรา 102 (4) ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดทาการประมงหรือการขน
ถ่ายสัตว์นา หรือสั่งให้ผู้ควบคุมเรือประมงนาเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึนไปบนเรือประมง หรือเข้าไปในที่
จับสัตว์นาใด เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกาหนดนี ทังนี เมื่อมีเหตุอั นควรสงสัยว่ามี
การกระทาความผิดตามพระราชกาหนดประมง พ.ศ. 2558
1.4 มาตรา 102 (5) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ ขึนถึงพระอาทิตย์ตกหรื อในระหว่างเวลาทาการ ในกรณีที่มีเหตุ อันควรสงสั ยว่ามีการกระทา
ความผิดตามพระราชกาหนดประมง พ.ศ. 2558
1.5 มาตรา 102 (6) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
ตามพระราชกาหนดนี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดาเนินคดี
1.6 มาตรา 102 (7) เก็บตัวอย่างสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา หรือวัตถุใด ๆ เพื่อนาไป
ตรวจสอบ หรือตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกาหนดประมง พ.ศ. 2558
1.7 มาตรา 102 (8) ยึดหรืออายัดสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 64 หรือมาตรา 65
2. การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 นัน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
ตามมาตรา 104 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลงที่
ประเทศไทยมีอยู่กับองค์การระหว่างประเทศในทุกระดับ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของประเทศที่มี
อานาจหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีอานาจควบคุมดูแลการทาการประมงในเขตนัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจและได้รับการคุ้มครองในการขึนไปบนเรือไร้สัญชาติ หรือเรือประมงที่พบว่ากาลังทาการประมงโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย บรรดาที่ทาการประมงอยู่นอกน่านนาไทยเพื่อตรวจสอบ
การดาเนิ น การตามอานาจหน้ าที่ ในการขึนไปบนเรือ ประมงเพื่ อตรวจสอบนั น ให้ พ นัก งาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขึ้นไปบนเรือประมงไร้สัญชาติ หรือเรือประมงที่พบว่ากาลั งทาการประมงโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ที่ทาการประมงอยู่นอกน่านน้าไทย พ.ศ. 2559” และในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใด
กระทาความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
บันทึกข้อมูลการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนที่
ต้องสงสัยไว้ และส่งมอบรายงานการตรวจสอบให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามความในมาตรา 105
(1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้แจ้งให้รัฐเจ้าของธงหรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ให้เจ้าหน้าที่ทาหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูล เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะนาสัตว์นา
หรือผลิตภัณฑ์สั ตว์นาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยต้องแจ้งข้อมู ลและเข้าเทียบท่าตามที่รัฐ มนตรี ประกาศ
(ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกาหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่
มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะนาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559) และเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับแจ้งการขอเข้าเทียบท่า
ตามมาตรา 95
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4. ตามมาตรา 96 เมื่อเรือประมงได้รับอนุญาตให้เทียบท่าตามมาตรา 95 และเทียบท่าแล้วให้ยื่น
คาขออนุญาตนาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงนาสัตว์นา หรือผลิตภัณฑ์สัตว์
นาขึนจากเรือประมงได้ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้นาเข้า เว้นแต่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรื อจะ
พิสูจน์ได้ว่า
4.1 มาตรา 96 (1) เรือประมงนันมีใบอนุญาตให้ทาการประมงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การประมงซึ่งออกโดยรัฐเจ้าของธงหรือรัฐชายฝั่ง
4.2 มาตรา 96 (2) มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามิได้มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
4.3 มาตรา 96 (3) เจ้าของเรือหรือผู้ ควบคุมเรือทาหนังสือรับรองว่า รัฐเจ้าของธงจะ
ยืนยันในเวลาอันสมควรว่าสัตว์นาที่จับได้นันเป็นไปตามข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ
พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้รับบริการเติมเชือเพลิงและเสบียงหรือซ่อมบารุง ตาม
ความจาเป็นก็ได้ หากเรือประมงที่ไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าได้ทาการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนเข้าเทียบท่า
5. การควบคุมการนาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาสาหรับเรือประมงที่ทาการประมงพืนบ้าน
โดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยให้ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามมาตรา 97 เรื่อง กาหนดแนวปฏิบัติในการนาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสาหรับเรือประมงที่ทาการ
ประมงพื้นบ้านโดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559

โครงสร้างการบริหารจัดการ

ภาพที่ 1 โครงสร้างบริหารจัดการกองควบคุมการค้าสัตว์นาและปัจจัยการผลิต
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กฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ มติ
1. ภาคีความตกลงว่าด้วย มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ เพื่อป้องกัน ยับยัง และขจัดการทาประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมของ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO
(FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported
and Unregulated Fishing)
2. Resolution 10/11 on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing
3. บันทึกข้อตกลง (MOA) เรื่อง การควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์นานาเข้า ส่งออก และนาผ่าน เพื่อ
แก้ไขปั ญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing: IUU Fishing) ระหว่างกรมประมงและกรมศุลกากร (ภาคผนวก)
4. พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
4.1 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้นาเข้า ส่งออก นาผ่านเพาะเลียง หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์นาบางชนิด พ.ศ. 2559 (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึง่ )
4.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กาหนดชนิดสัตว์นาที่ห้ามนาเข้า ส่งออก หรือนา
ผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 (มาตรา 65)
4.3 ประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุ ญาตและการ
อนุญาตนาเข้า สัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา พ.ศ. 2558 (มาตรา 92 วรรค 4)
4.4 ประกาศกรมประมงเรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทาการประมงโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2558 (มาตรา 94 วรรค 2) (ภาคผนวก)
4.5 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกาหนดท่าเทียบเรือ
ของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559(มาตรา 95) (ภาคผนวก)
4.6 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดแนวปฏิบัติในการนาเข้าสัตว์นาหรือ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น าส าหรั บ เรื อ ประมง ที่ ท าการประมงพื นบ้ า นโดยรั ฐ เจ้ า ของธงที่ มี อ าณาเขตติ ดต่ อ กั บ
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 (มาตรา 97) (ภาคผนวก)
4.7 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กาหนดหลั ก เกณฑ์ก ารปฏิบั ติ ของพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ในการขึนไปบนเรือประมงไร้สัญชาติ หรือเรือประมงที่พบว่ากาลังทาการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ที่ทาการประมงอยู่นอกน่านนาไทย พ.ศ. 2559 (มาตรา 104) (ภาคผนวก)

4. เกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ
กรณีที่ 1 เรือขนถ่ายสินค้าประมงแบบเทกอง
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กรณีที่ 1 เรือขนถ่ายสินค้าประมงแบบเทกอง
ซึ่งมีการขนถ่ายสัตว์นาจากกลางทะเล หรือขนถ่ายสัตว์นา ณ ท่าเทียบเรือที่ได้รับอนุญาต
(จากเรือจับสัตว์นาสู่เรือขนถ่ายสัตว์นา) โดยสัตว์นาจะไม่ ผ่านการขึนท่ามาก่อน (Landing) ซึ่งจะไม่มีการคัด
แยกชนิด บรรจุหีบห่อ หรือชั่งนาหนัก ปัจจุบันมีการนาเข้าทาง ด่านตรวจสัตว์นาท่าเรือกรุงเทพ ด่านตรวจสัตว์
นาท่าเรือสงขลา ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ตและด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดชลบุรี

1. ก่อนเรือเข้าเทียบท่า
 กัปตัน เจ้าของเรือ หรือตัวแทนต้องยื่นคาร้องขอนาเรือเข้าเทียบท่า (AREP) ต่อเจ้าหน้าที่
ผ่านทางอีเมลล์ โทรสาร หรือยื่นโดยตรง ไม่น้อยกว่า 48 ชัว่ โมงก่อนนาเรือเข้า
หากระยะเวลาการยื่น AREP ไม่ตรงตามที่กาหนดไว้แต่มีเหตุผลตามสมควร ให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการตรวจเอกสาร AREP และเอกสารประกอบการพิจารณาแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถเข้าเทียบท่าตาม
เวลาที่ร้องขอได้
ในกรณีไม่สามารถหาเหตุผลตามสมควรได้ ให้ “ปฏิเสธการเข้าเทียบท่า” ตามเวลาที่ร้องขอ
เข้าท่า และให้รอเข้าท่าได้ตามเวลาที่กฎระเบียบกาหนด

1.1 การพิจารณา AREP
เอกสารประกอบการแจ้งขอเข้าเทียบท่าของเรือขนถ่าย
1. สาเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือขนถ่ายจากรัฐเจ้าของธง (Flag State) ซึ่งออกโดยหน่วยงาน
ภาครัฐและมีอายุการใช้งาน
2. สาเนาหนังสือรับรองการขึนทะเบียนจาก International Maritime Organization (IMO) ตามข้อ
กฎหมายของ IMO
3. สาเนาใบอนุญาตให้ทาการขนถ่ายสัตว์นาจากรัฐชายฝั่ง (Coastal State) หรือองค์กรจัดการประมง
ระดับภูมิภาค (RFMOs) หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ครอบคลุมพืนที่ทาการขนถ่ายสัตว์นาขึนเรือ
และมีอายุการใช้งาน
4. สาเนาเอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์นาจากเรือประมง (Transshipment declaration) ซึ่ง
ระบุรายละเอียดชื่อเรือขนถ่ายสัตว์นา (Carrier Vessel) และชื่อเรือจับ (Donor vessel) พืนที่ทา
การขนถ่าย ชนิดและปริมาณสัตว์นา ช่วงระยะเวลาทาการขนถ่าย ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่มี
หน้าที่กากับ ควบคุมท่าเรือนัน หรือผู้สังเกตการณ์บนเรือให้การรับรองในกรณีที่ ทาการขนถ่ายสัตว์
นากลางทะเล
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5. สาเนาผังการจัดเก็บสัตว์นาบนเรือ (Stowage plan) ซึ่งระบุชนิด ปริมาณสัตว์นา ชื่อเรือ จับ
(Donor vessel) และหมายเลขกากับผังหรือระวางเรือ
6. สาเนาเอกสารการแจ้งนาเรือออกจากท่า (Port Clearance) ครังล่าสุด ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่
กากับ ควบคุมท่าเรือนัน โดยระบุชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือ และวันที่ออกจากท่าเรือนัน
7. สาเนาบัตรประจาตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ (ID Card) และหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือลาดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐเจ้าของธงที่รับผิดชอบ
เอกสารเรือจับสัตว์นา (Fishing Vessel) ทีข่ นถ่ายสัตว์นามากับเรือขนถ่าย
8. สาเนาเอกสารจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง (Flag State)ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐและมีอายุการ
ใช้งาน
9. สาเนาใบอนุญาตทาการประมงจากรัฐเจ้าของธง (Flag state) หรือรัฐชายฝั่ง (Coastal State) หรือ
องค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่คลอบคลุมพืนที่ทาการ
จับสัตว์นา และมีอายุการใช้งาน
เรือที่แจ้งขอเข้าเทียบท่าต้องไม่เป็นเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU ตามประกาศกรมประมง
เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2558 และ
จากเว็บไซต์ขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs)
ข้อมูลที่กรอกใน AREP ต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารที่แนบประกอบ และ
เอกสารทั้งหมดต้องมีความถูกต้องและข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่พบเหตุสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ IUU-Fishing
หากข้อมูลเหล่านีไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกัน ให้เจ้าหน้าที่ขอเอกสารประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าประมงถูกขนถ่ายหรือจับมาอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบปฏิบัติ
ในกรณีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความสมเหตุสมผล เจ้าหน้าที่สามารถ“อนุญาตให้
เข้าเทียบท่า”เพื่อรอการตรวจสอบได้ และเตรียมการขึนตรวจที่ท่าก่อนขนถ่าย พร้อมกับแจ้งให้กัปตัน หรือ
เจ้าของเรือ หรือตัวเทนเรือ และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรทราบภายใน 24 ชั่วโมง
ในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ต้อง“ปฏิเสธการนาเข้าเทียบท่า ” และผลักดัน
ออกนอกราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/
กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ การพิจารณาคาขอและการออกใบอนุญาตนาเข้าสัตว์นาของเจ้าหน้าที่ จะดาเนินการเมื่อเรือขน
ถ่ายสัตว์นาได้รับอนุญาตเข้าเทียบท่าแล้วเท่านัน
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เอกสารประกอบการขออนุญาตนาเข้าสัตว์นา
1. สาเนาบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)
2. แผนการขนถ่ายสัตว์นาที่ขอนาเข้า ซึ่งระบุรายละเอียด วันและเวลาขนถ่าย สถานที่ปลายทางหรือ
ผู้รับสินค้า ชนิดและปริมาณสัตว์นาที่ทาการขนถ่ายชื่อเรือจับสัตว์นา และระวางเรือที่จัดเก็บสัตว์นา
นัน

2. ตรวจเรือหน้าท่าก่อนทาการขนถ่าย
สุ่มตรวจเรืออย่างน้อยร้อยละ 40 ของเที่ยวเรือที่เข้าเทียบท่าในปีก่อนหน้า (โดยพิจารณาจากเกณฑ์
ประเมินความเสี่ยงในภาคผนวก)

2.1 ตรวจลักษณะเรือภายนอก
ชื่อเรือ สัญชาติเรือ ธงเรือ รหัส IMO รหัสวิทยุ (Call sign) รหัสภายนอกเรือ โดยข้อมูล
เหล่านี้ต้องมีรายละเอียดตรงกับเอกสาร AREP และเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง AREP
หากไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสินให้พิจารณาว่า อาจเป็น เรือหรือมีกิจกรรมที่เ กี่ยวข้องกับ
IUU-Fishing ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องถ่ายรูป บันทึก และค้นหาบริเวณภายนอกตัวเรืออื่นๆที่อาจถูกเปลี่ยนแปลง
ในกรณีสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ ให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการขึนตรวจเรือตามขันตอน หากข้อมูลหลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ทราบให้เตรียมการขึนตรวจ
บนเรือเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
ในกรณีที่พบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงตัวเรือที่แสดงข้อเท็จจริงว่าเป็นเรือตามบัญชีรายชื่อ
เรื อ IUU เจ้ าหน้ าที่ ต้อง “ปฏิเ สธการขนถ่า ยสิน ค้า ประมง” และผลั กดัน ออกนอกราชอาณาจั ก รตามที่
กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารที่ต้องแสดงหรือยื่นเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ขึนตรวจเรือขนถ่าย
1. เอกสารรายการที่ 1 - 9 ฉบับจริง
2. สมุดปูมเรือขนถ่าย (Logbook) ซึ่งบันทึกกิจกรรม ตาแหน่งและเส้นทางการเดินเรือ
3. บันทึกเส้นทางการเดินเรือขนถ่าย (VMS / AIS record) ครอบคลุมช่วงระยะเวลาการได้มาของ
สินค้าประมงบนเรือ ซึ่งมีระยะเวลาการบันทึกเป็นไปตามข้อกาหนดการเดินเรือ
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4. แผนการขนถ่ า ยสั ต ว์ น าขึ นจากเรื อ ทั งหมด ซึ่ ง ระบุ ร ายละเอี ย ด วั น และเวลาขนถ่ า ย สถานที่
ปลายทางหรือผู้รับสินค้า ชนิดและปริมาณสัตว์นาที่ทาการขนถ่ายชื่อเรือจับสัตว์นา และระวางเรือที่
จัดเก็บสัตว์นานัน
5. เอกสารประวัติการติดตัง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์แสดงตาแหน่งและบันทึกเส้นทางการเดินเรือ (VMS/
AIS) กรณีสงสัยหรือตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้องหรือมีการแก้ไขดัดแปลง
6. เอกสารแสดงรายละเอียดการขนถ่ายสัตว์นา ณ ท่าเรือก่อนหน้า กรณี มีการเพิ่มขึนหรือลดลงของ
ปริมาณสัตว์นาที่ขนถ่ายมาจากท่าเรือต้นทางบรรทุก
7. เอกสารรับรองจากเจ้าของเรือ หรือผู้ควบคุมเรือว่ ารัฐเจ้าของธง (Flag state) เรือจับ (Fishing
Vessel) จะยืนยันในเวลาอันสมควรว่าสัตว์นาที่ได้รับขนถ่ายมานัน เป็นไปตามข้อบังคับขององค์การ
ระหว่างประเทศ กรณี ที่ไม่สามารถสาแดงหลักฐานให้เห็นว่าสัตว์นามิได้มาจากการทาการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มี Catch Certificate)
เอกสารที่ผู้ควบคุมเรือขนถ่ายอาจถูกร้องขอจากเจ้าหน้าที่ เพื่อสาแดงประกอบการแจ้งขอเข้าเทียบ
ท่าหรือขณะขึนตรวจเรือ
1. เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือขนถ่ายและเรือประมง (Ship’s particular)
2. เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเอกสารต้องระบุ
รายการเปลี่ยนแปลงตัวเรือชื่อและที่อยู่อู่เรือ ช่วงระยะเวลาดาเนินการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ
3. เอกสารสาแดงบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)
4. สมุดบันทึกการทาการประมงของเรือประมง (Fishing Logbook) ซึ่งระบุรายละเอียดครอบคลุม
ช่วงเวลาทาการประมงและสัมพันธ์กับการได้มาของปริมาณสัตว์นาที่ขนถ่ายมากับเรือขนถ่าย
5. บันทึกเส้นทางการเดินเรือประมง (Fishing Vessel) ครอบคลุมระยะเวลาการจับสัตว์นาในรูปแบบ
Soft copy หรือ Hard copy เช่น Navigation log book หรือ VMS record หรือ Voyage data
record มีระยะเวลาที่ต้องบันทึกอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง และเป็นไปตามข้อกาหนดของประเทศไทย
หรือตามข้อกาหนดของ Flag state / Coastal state / RFMOs / etc. กรณี พบข้อสงสัยที่มาของ
สัตว์นา
6. เอกสารการรับรองการทาการประมงปลาทูน่าอย่างรับผิดชอบต่อโลมา ภายใต้กฎเกณฑ์ของ NOAA
Fisheries ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ NOAA Form 370 (Fisheries Certificate of Origin) กรณี
เรืออวนล้อมปลาทูน่าที่มีขนาดมากกว่า 362.8 ตัน ที่ทาการประมงในเขต Eastern Tropical
Pacific Ocean (ETP)
เรื อ ที่ เ ข้ า เที ย บท่ า ต้ อ งมี เ อกสารตามข้ อ ก าหนดข้ า งต้ น และข้ อ มู ล ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์
สอดคล้องกับทีป่ ระกอบการยื่น AREP
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หากไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสิน เจ้าหน้าที่ต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและ
ยืนยันความใช้ได้ของเอกสารจาก Flag state/ Coastal state/ RFMOs / กัปตัน / ตัวแทนเรือเพื่อให้สามารถ
สนับสนุนการพิจารณาข้อมูลในเอกสารประกอบการพิจารณาว่าสินค้าประมงและเรือไม่เกี่ยวข้อง IUU-Fishing
ในกรณี เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
และมีความใช้ได้ของเอกสาร ให้ดาเนินการปฏิบัติตรวจเรือตามขันตอนปกติ
ในกรณีเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมไม่ส ามารถสนั บสนุนข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้ว น
สมบูรณ์ได้ ให้“ปฏิเสธการขนถ่ายสินค้าประมง” และผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกาหนด
พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3 ตรวจสอบอุปกรณ์บนเรือ
 เรือที่เข้าเทียบท่าต้องมีระบบติดตามเรือประมง หรือ VMS Unit โดยจะต้องมีการติดตั้ง
มั่นคงประจาที่บนเรือ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีหมายเลขอุปกรณ์ หมายเลขทะเบียนเรือ ชื่อเรือ วันที่
ติดตั้งหรือซ่อมบารุงครั้งล่าสุด รวมทั้งชื่อและเบอร์บริษัทหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ติดตั้งหรือซ่อมบ ารุ งบนตัว อุปกรณ์และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน และสามารถแสดงข้อมูลเส้ นทางการ
ติดตามเรือให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ทราบได้ (VMS Record)
หากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและยืนยั น
ความใช้ได้ของระบบการติดตามเรือจาก Flag state/ Coastal state/ RFMOs/กัปตัน/ตัวแทนเรือ เพื่อให้
สามารถสนับสนุนการพิจารณาข้อมูลในเอกสารประกอบการพิจารณาว่าสินค้าประมงและเรือไม่เกี่ยวข้อง
IUU-Fishing
ในกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างถู กต้องครบถ้วนสมบูรณ์
และมีความใช้ได้ของเอกสาร ให้ดาเนินการตรวจเรือตามขันตอนปกติ
ในกรณีเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมไม่ส ามารถสนับสนุนข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้ว น
สมบู รณ์ได้ หรือไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ให้ “ปฏิเสธการขนถ่ายสิน ค้า ประมง” และผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/ กรม
ประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.4 ตรวจสินค้าประมงบนเรือ
1) ชนิด ขนาด และปริมาณสินค้าประมงที่อยู่บนเรือขนถ่าย
ชนิด และขนาดสัตว์น้าสอดคล้องกับแหล่งทาการประมงและเครื่องมือประมงของเรือ
จับ (Donor vessel)
มีปริมาณสัตว์น้าสอดคล้องกับระยะเวลารับปลามาจากเรือจับ (Donor vessel)
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ปริมาณสัตว์น้าไม่เกินปริมาตรขนาดห้องเก็บรักษาสินค้าสัตว์น้าบนเรือ
ปริมาณสินค้าประมงบนเรือขนถ่ายมีไม่เกินผลรวมในเอกสารกากับการขนถ่ายสัตว์
น้า (Transshipment declaration)
หากชนิ ด ขนาด และปริมาณสิ นค้าประมงที่อยู่บนเรือขนถ่ายไม่ตรงตามเกณฑ์การ
ตัดสินดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและยืนยันความใช้ได้ของเอกสารจาก
Flag state/ Coastal state/ RFMOs/กัปตัน/ตัวแทนเรือเพื่อให้สามารถพิจารณาสนับสนุนข้อเท็จจริงได้ว่า
สินค้าประมงมาจาก Non-IUU-Fishing และหาหลักฐานบนเรือที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม พร้อมบันทึกภาพ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ในกรณี เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีความ
ใช้ได้ของเอกสาร สามารถแสดงที่มาของสินค้าประมงบนเรือได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ดาเนินการขึน
ตรวจเรือและสินค้าประมงตามขันตอนปกติ และนาไปสู่การตรวจสินค้าประมงบนเรืออื่นๆต่อไป เช่น ชนิดและ
ปริมาณของสัตว์นาที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์
ในกรณี เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่
สามารถแสดงที่มาของสินค้าประมงบนเรือได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ “ปฏิเสธการขนถ่ายสินค้า
ประมง”และผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/
Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ชนิดและปริมาณที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์ ตามพันธสัญญาหรือตราสารระหว่าง
ประเทศ เช่น IOTC (ฉลาม เต่าทะเล โลมา และนกทะเล) และ CITES รวมถึงกฎหมาย
ภายในประเทศ เช่น พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เป็นต้น
เรือที่เข้าเทียบท่าต้องไม่มีชนิดพันธุ์สินค้าประมงที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์ตาม
พันธสัญญาหรือตราสารระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายภายในประเทศ บรรทุกอยู่บนเรือ สาหรับชนิดพันธุ์ที่
ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์ที่อนุญาตให้มีได้บนเรือ จะต้องมีสัดส่วนของปริมาณตรงตามข้อกาหนดในพันธ
สัญญาหรือตราสารระหว่างประเทศ ได้แก่ IOTC หรือ RFMOs ที่เรือลาดังกล่าวเข้าไปรับการขนถ่ายสัตว์น้า
หากสิ น ค้ า ประมงเหล่ า นี ไม่ ต รงตามเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งขอเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและยืน ยันความใช้ได้ของเอกสารจาก Flag state/ Coastal state/ RFMOs/
กัป ตัน /ตัว แทนเรื ออเพื่อให้ ส ามารถพิจ ารณาสนับสนุนข้อเท็จจริงได้ว่าไม่มีช นิดพันธุ์หรือมีในสั ดส่ ว นของ
ปริ มาณชนิ ดพัน ธุ์ที่ถู กคุ้มครอง หรื อใกล้ สู ญพันธุ์ ที่อนุญาตให้ มีได้ ตามพันธสั ญญาหรื อตราสารระหว่า ง
ประเทศรวมถึงกฎหมายภายในประเทศ และหาหลักฐานบนเรือที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมบันทึกภาพ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ในกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีความ
ใช้ได้ของเอกสาร สามารถแสดงที่มาของ ชนิดพันธุ์และสัดส่วนของปริมาณชนิดพันธุ์ที่ถู กคุ้มครอง หรือใกล้สูญ
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พันธุ์ ที่อนุญาตให้มีได้บนเรือ ตรงตามข้อกาหนดในพันธสัญญาหรือตราสารระหว่างประเทศ ให้ดาเนินการขึน
ตรวจเรือและสินค้าประมงตามขันตอนปกติ และนาไปสู่การตรวจในลาดับต่อไปเช่น ตรวจการขนถ่ายสินค้า
ประมง
ในกรณีเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่
สามารถแสดงที่มาของ ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์ ที่อยู่บนเรือตามข้อกาหนดในพันธสัญญาหรือ
ตราสารระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง รวมถึงกฎหมายภายในประเทศ ให้“ปฏิเสธการขนถ่ายสินค้าประมง”
และดาเนิ น คดีตามพระราชบั ญญัติ ส งวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า และผลั กดันออกนอกราชอาณาจักรตามที่
กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

3. การขนถ่ายสินค้าประมง
ควบคุมการขนถ่ายร้อยละ 100 ของเที่ยวเรือที่สุ่มตรวจ

3.1. ก่อนการขนถ่าย
1) ตรวจสอบกระบวนการ/แผนขันตอนการขนถ่าย
เอกสารที่ตรวจสอบประกอบไปด้วย
(1) แบบรายงานผลการตรวจสอบเรือ (Port Inspection Report form: PIR) (กรณีขึน
ตรวจเรือ)
(2) แผนการขนถ่ายสินค้าประมงมีรายละเอียด วันและเวลาขนถ่าย / สถานที่ปลายทาง /
ชนิดสัตว์นา / ปริมาณ / เรือจับ (Donor vessel) / ระวาง (อาจจะเป็นวันต่อวันก็ได้)
(3) เอกสารสาแดงสินค้าประมงในระวางเรือ แสดงชนิดสัตว์นา / ปริมาณ / ชื่อเรือ Donor
vessel / หมายเลขระวางเรือ เช่น Stowage plan
(4) ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) เอกสารสาแดงบัญชีรายการและราคาสินค้า เช่น Invoice
(6) เอกสารสาแดงการตราส่งสินค้า เช่น Bill of lading
(7) เอกสารส าแดงการอนุญาตหรือรับรองการนาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา เช่น
ใบรับรองทูน่าครีบเหลือง / ใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นา /ใบ ร.6
(8) เอกสารสาแดงการรับ รองตนเองของผู้ควบคุมเรือจับ (Donor vessel) มีรายละเอียด
ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่แสดงว่า มีการทาการประมงอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น Captain's
Statement เพื่อรั บรองการทาการประมงปลาทูน่าอย่างรับผิดชอบต่อโลมา ภายใต้กฎเกณฑ์ของ NOAA
Fisheries ประเทศสหรัฐอเมริกา
(9) NOAA Form 370 สาหรับเรืออวนล้อมปลาทูน่าที่มีขนาดมากกว่า 362.8 metric ton
ที่ทาการประมงในเขต Eastern Tropical Pacific Ocean (ETP) เช่น (Fisheries Certificate of Origin)
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มีแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึ้นท่าของผู้นาเข้าไปยังห้องเย็นหรือโรงงานชัดเจน
เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถวางแผนการสุ่ ม ตรวจสอบได้ และข้ อ มู ล ในเอกสารที่ ต รวจสอบ
ประกอบครบถ้วน ไม่พบเหตุสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ IUU-Fishing
หากไม่ตรงตามเกณฑ์การพิจารณา เจ้าหน้าที่ต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
และยื นยั น แผนการขนถ่ายสิ น ค้าประมงขึนท่าจาก ผู้ นาเข้า/กัปตัน/ตัวแทนเรือเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ส ามารถ
วางแผนเข้าสุ่มตรวจการขนถ่ายได้จริง
ในกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีความใช้ ได้
ของเอกสาร สามารถแสดงแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ดาเนินการ
ตรวจการขนถ่ายสินค้าประมงตามขันตอนปกติ
ในกรณีหากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่
สามารถแสดงแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าได้อย่างถู กต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ “ปฏิเสธการขนถ่าย
สินค้าประมง” และผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/
Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.2 ระหว่างการขนถ่าย
1) ตรวจสอบชนิด ขนาด และปริมาณ สัตว์นาที่ขึนหน้าท่า
การขนถ่ายสอดคล้องตามแผนการขนถ่ายที่แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการขนถ่าย
เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าตรวจดูชนิด ขนาด และปริมาณการขนถ่ายของสัตว์นา เพื่อควบคุมนาหนัก
สัตว์นาระหว่างขนถ่ายของทุกเรือจับ (Donor vessel) ในเรือขนถ่ายทุกลาที่เข้าเทียบท่าเพื่อขอขนถ่าย และมี
การ Seal ที่ยานพาหนะขนถ่ายเพื่อนาเข้าไปยังสถานประกอบการผู้นาเข้า เมื่อไปถึงโรงงานให้เจ้าหน้าที่กอง
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) เป็นผู้ทาการตรวจ และตัด Seal เพื่อตรวจสอบชนิด และปริมาณสัตว์
นาที่เข้าโรงงาน
ชนิ ด ขนาด และปริ ม าณสั ต ว์ น้ าที่ ขึ้ น ท่ า ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณที่ แ จ้ ง ในเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบ (เช่น AREP, PIR, Stowage Plan, etc.) โดยชนิดและปริมาณสัตว์น้าที่ขึ้นท่าของแต่
ละเรือจับ (Donor vessel) จะต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับชนิดและปริมาณสั ตว์น้าที่
แจ้งนาเข้าตาม PIR
หากปริมาณการขนถ่ายไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสิน ให้เจ้าหน้าที่ “พักการขนถ่าย”และขอ
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการสูญหายหรือการเพิ่มมาของสินค้าประมง และจะอนุญาตให้ขนถ่ายสินค้า
ประมงตามขันตอนปกติต่อในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมี
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ความใช้ได้ของเอกสาร สามารถแสดงแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าและที่มาของสินค้าประมงบนเรือได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่จะต้องเฝ้าระวังการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าอย่างเข้มงวดมาก
ขึน
หากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่สามารถ
แสดงแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าและที่มาของสินค้าประมงบนเรือได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ต้อง“ปฏิเสธและหยุดการขนถ่ายสินค้าประมง”และผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามที่กฎหมาย
กาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ตรวจสอบชนิด ขนาดและปริมาณสัตว์นาที่คงเหลือในเรือ
ชนิด ขนาด และปริมาณ สัตว์น้าที่คงเหลือบนเรือหลังจากขนถ่ายเสร็จสิ้น ต้องสอดคล้องกับ
ชนิด ขนาด และปริมาณสัตว์น้าที่ขึ้นท่า
หากไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสินให้พิจารณา เจ้าหน้าที่ต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมและยืนยันความใช้ได้ของเอกสารจาก Flag state/ Coastal state/ RFMOs/กัปตัน/ตัวแทนเรือ
เพื่อให้สามารถพิจารณาสนับสนุนข้อเท็จจริงได้ว่า ชนิด ขนาด และปริมาณสินค้าประมงที่คงเหลือบนเรือไม่
ได้มาจาก IUU-Fishing (กรณีเหลือมากกว่าความเป็นจริง) หรือไม่ถูกขนถ่ายออกไปนอกเหนือจากแผนการขน
ถ่ายที่แจ้งไว้ (กรณีเหลือน้อยกว่าความเป็นจริง) อีกทังค้นหาหลักฐานสินค้าประมงส่วนที่เกินจากการแจ้งขอ
อนุญาตขนถ่ายจากห้องเย็นหรือโรงงาน และริบไว้เป็นของแผ่นดิน และหาหลักฐานบนเรือที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
พร้อมบันทึกภาพ เพื่อประกอบการพิจารณา
ในกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีความใช้ได้ของ
เอกสาร สามารถแสดงที่มาของสินค้าประมงบนเรือที่มากหรือน้อยกว่าความเป็นจริงได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ดาเนินการตามขันตอนปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิด ขนาด และปริมาณนาเข้า ให้ดาเนินพิธีการ
ตามที่กฎหมายกาหนด
หากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่สามารถ
แสดงที่มาของสิ น ค้าประมงบนเรื อที่มากหรือน้อยกว่าความเป็นจริงได้อย่างถูกต้อ งครบถ้ว นสมบูรณ์ ให้
ดาเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงริบหลักฐานสินค้าประมงส่วนที่เกิน จากการแจ้งขออนุญาตขนถ่าย ในกรณีที่
ถูกดาเนินคดีตามกฎหมายแล้วให้ผลักดันออกนอกราชอาณาจักร และรายงานไปยัง Flag state/ Coastal
state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ตรวจสอบชนิด ขนาดและปริมาณสัตว์นาที่เข้าโรงงาน
ชนิด ขนาด และปริมาณสัตว์นา ในกรณีที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนตังแต่หน้าท่า จะถูกให้
ระบุชนิด ขนาด และปริมาณ ที่ห้องเย็นหรือโรงงาน ณ วันที่สินค้าประมงนันขึนท่า
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ปริมาณสัตว์น้ารวมที่เข้าโรงงานจะต้องมีคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ
ปริมาณที่ออกไปจากหน้าท่า
หากสินค้าสัตว์นาที่เข้าโรงงานไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสินให้พิจารณาว่า เรือขนถ่ายหรือเรือ
จับสัตว์นาอาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง IUU-Fishing หรือ สินค้าประมงบนเรืออาจมาจาก IUU-Fishing หรือ
ผู้นาเข้า/Trader/ตัวแทน อาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง IUU-Fishing ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องทาการ“อายัดสินค้า
ประมง” ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ตัดสินทังหมด และขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสินค้า
ประมงที่ไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสินจากผู้นาเข้า/กัปตัน/ตัวแทนเรือ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีความใช้ได้
ของเอกสาร สามารถแสดงที่มาของสินค้าประมงไม่ตรงตามเกณฑ์ตัดสินได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้
ดาเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.7) และหนังสือกากับการ
จาหน่ายสัตว์นานาเข้า (IMD)
ในกรณีหากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่
สามารถแสดงแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าและที่มาของสินค้าประมงบนเรือได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ ให้เจ้าหน้าที่อายัดสินค้าประมงและดาเนินคดีตามกฎหมาย
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กรณีที่ 2 เรือจับสัตว์นาต่างประเทศ
มีการจับสัตว์นาจากรัฐเจ้าของธง (Flag state) หรือรัฐชายฝั่ง (Coastal State) ที่ได้รับ
อนุญาต หรือพืนที่ซึ่งองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) บริหารจัดการ และไม่ ผ่านการขึนท่า
(Landing) ประเทศใดมาก่อน ปัจจุบันมีการนาเข้าทางด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์นา
จังหวัดตราด

1. ก่อนเรือเข้าเทียบท่า
 กัปตัน เจ้าของเรือ หรือตัวแทนต้องยื่นคาร้องขอนาเรือเข้าเทียบท่า (AREP) ต่อเจ้าหน้าที่
ผ่านทางอีเมลล์ โทรสาร หรือยื่นโดยตรง ไม่น้อยกว่า 48 ชัว่ โมงก่อนนาเรือเข้า
หากระยะเวลาการยื่น AREP ไม่ตรงตามที่กาหนดไว้แต่มีเหตุผลตามสมควร ให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการตรวจเอกสาร AREP และเอกสารประกอบการพิจารณาแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถเข้าเทียบท่าตาม
เวลาที่ร้องขอได้
ในกรณีไม่สามารถหาเหตุผลตามสมควรได้ ให้ “ปฏิเสธการเข้าเทียบท่า” ตามเวลาที่ร้องขอ
เข้าท่า และให้รอเข้าท่าได้ตามเวลาที่กฎระเบียบกาหนด

1.1 พิจารณา AREP
เอกสารประกอบการแจ้งขอเข้าเทียบท่าของเรือจับสัตว์นา
1. สาเนาเอกสารจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง(Flag State)ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐและมีอายุการ
ใช้งาน
2. สาเนาหนังสือรับรองการขึนทะเบียนจาก International Maritime Organization (IMO) ตามข้อ
กฎหมายของ IMO กรณี เรือเหล็กขนาด 300 ตันกรอสขึนไป
3. สาเนาใบอนุญาตทาการประมงรัฐเจ้าของธง (Flag State)หรือรัฐชายฝั่ง (Coastal State)หรือทะเล
หลวง หรือองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่คลอบคลุม
พืนที่ที่ทาการจับสัตว์นาและมีอายุการใช้งาน
4. สาเนาผังการจัดเก็บสัตว์นาบนเรือ (Stowage plan) ซึ่งระบุชนิด ปริมาณสัตว์นา และหมายเลข
กากับผังหรือระวางเรือ
5. สาเนาเอกสารการแจ้งนาเรือออกจากท่า (Port Clearance) ครังล่าสุดซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่
กากับ ควบคุมท่าเรือนัน โดยระบุชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือและวันที่ออกจากท่าเรือนัน
6. สาเนาบัตรประจาตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ (ID Card) และหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือลาดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐเจ้าของธงที่รับผิดชอบ
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เรือที่แจ้งขอเข้าเทียบท่าต้องไม่เป็นเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU ตามประกาศกรมประมง
เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2558 และ
จากเว็บไซต์ขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs)
ข้อมูลที่กรอกใน AREP ต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารที่แนบประกอบ และ
เอกสารทั้งหมดต้องมีความถูกต้องและข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่พบเหตุสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ IUU-Fishing
หากข้ อ มู ล เหล่ า นี ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อเอกสารประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าประมงถูกจับมาอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบปฏิบัติ
ในกรณีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความสมเหตุสมผล เจ้าหน้าที่สามารถ“อนุญาตให้เข้า
เทียบท่า ”เพื่อรอการตรวจสอบได้ และเตรียมการขึนตรวจที่ท่าก่อนขนถ่าย พร้อมกับแจ้งให้กัปตัน หรือ
เจ้าของเรือ หรือตัวเทนเรือ และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรทราบภายใน 24 ชั่วโมง
ในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ต้อง“ปฏิเสธการนาเข้ าเทียบท่า ” และผลักดันออก
นอกราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/ กรม
ประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ การพิจ ารณาคาขอและการออกใบอนุ ญาตน าเข้า สั ต ว์น าของเจ้ าหน้า ที่ จะ
ดาเนินการเมื่อเรือประมงได้รับอนุญาตเข้าเทียบท่าแล้วเท่านัน
เอกสารประกอบการขออนุญาตนาเข้าสัตว์นา
1. สาเนาบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)
2. แผนการขนถ่ายสัตว์นาที่ขอนาเข้า ซึ่งระบุรายละเอียด วันและเวลาขนถ่าย สถานที่
ปลายทางหรือผู้รับสินค้า ชนิดและปริมาณสัตว์นาที่ทาการขนถ่ายและระวางเรือที่จัดเก็บสัตว์นานัน

2. ตรวจเรือหน้าท่าก่อนทาการขนถ่าย
สุ่มตรวจเรืออย่างน้อยร้อยละ 40 ของเที่ยวเรือที่เข้าเทียบท่าในปีก่อนหน้า (โดยพิจารณาจากเกณฑ์
ประเมินความเสี่ยงในภาคผนวก)

2.1 ตรวจลักษณะเรือภายนอก
ชื่อเรือ สัญชาติเรือ ธงเรือ รหัส IMO รหัสวิทยุ (Call sign) รหัสภายนอกเรือ โดยข้อมูล
เหล่านี้ต้องมีรายละเอียดตรงกับเอกสาร AREP และเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง AREP
หากไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสินให้พิจารณาว่า อาจเป็น เรือหรือมีกิจกรรมที่เ กี่ยวข้องกับ
IUU-Fishing ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องถ่ายรูป บันทึก และค้นหาบริเวณภายนอกตัวเรืออื่นๆที่อาจถูกเปลี่ยนแปลง
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ในกรณีสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ ให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการขึนตรวจเรือตามขันตอน หากข้อมูลหลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ทราบให้เตรียมการขึนตรวจ
บนเรือเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
ในกรณีที่พบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงตัวเรือที่แสดงข้อเท็จจริงว่าเป็นเรือตามบัญชีรายชื่อ
เรื อ IUU เจ้ าหน้ าที่ ต้อง “ปฏิเ สธการขนถ่า ยสิน ค้า ประมง” และผลั กดัน ออกนอกราชอาณาจั กรตามที่
กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารที่ต้องแสดงหรือยื่นเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ขึนตรวจเรือจับสัตว์นา
1. เอกสารรายการที่ 1 - 6 ฉบับจริง
2. สมุดปูมเรือ (Logbook) ซึ่งบันทึกกิจกรรม ตาแหน่งและเส้นทางการเดินเรือ
3. สมุดบันทึกการทาการประมง (Fishing Logbook) ซึ่งระบุรายละเอียดครอบคลุมช่วงเวลาทาการ
ประมง
4. แผนการขนถ่ายสัตว์นาขึนท่า ซึ่งระบุรายละเอียด วันและเวลาขนถ่าย สถานที่ปลายทางหรือผู้รับ
สินค้า ชนิดและปริมาณสัตว์นาและระวางเรือที่จัดเก็บสัตว์นานัน
5. เอกสารรับรองจากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือว่ารัฐเจ้าของธง (Flag state) เรือประมง (Fishing
Vessel) จะยืนยันในเวลาอันสมควรว่าสัตว์นาที่ได้รับขนถ่ายมานัน เป็นไปตามข้อบังคับขององค์การ
ระหว่างประเทศ กรณี ที่ไม่สามารถสาแดงหลักฐานให้เห็นว่าสัตว์นามิ ได้มาจากการทาการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มี Catch Certificate)
6. บันทึกเส้นทางการเดินเรือประมง (Fishing Vessel) ครอบคลุมระยะเวลาการจับสัตว์นา ในรูปแบบ
Soft copy หรือ Hard copy เช่น Navigation log book หรือ VMS record หรือ Voyage data
record ซึ่งมีระยะเวลาที่ต้องบันทึกอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง และเป็นไปตามข้อกาหนดของประเทศ
ไทย หรือตามข้อกาหนดของ Flag state / Coastal state / RFMOs / etc. กรณี พบข้อสงสัยที่มา
ของสัตว์นา
7. เอกสารประวัติการติดตัง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์แสดงตาแหน่งและบันทึกเส้นทางการเดินเรือ (VMS/
AIS) กรณีสงสัยหรือตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้องหรือมีการแก้ไขดัดแปลง
8. เอกสารแสดงรายละเอีย ดการขนถ่ายสัตว์นากับเรือขนถ่ายหรือท่าเรือครังก่อนหน้า กรณี มีการ
ลดลงของปริมาณสัตว์นาที่นาขึนท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสัตว์นาที่จับได้
เอกสารที่ผู้ควบคุมเรือประมงอาจถูกร้องขอจากเจ้าหน้าที่ เพื่อสาแดงประกอบการแจ้งขอเข้าเทียบ
ท่า หรือขณะขึนตรวจเรือ
1. เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือประมง (Ship’s particular)
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2. เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ (กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง) โดยเอกสารต้อง
ระบุรายการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ ชื่อ และที่อยู่อู่เรือ ช่วงระยะเวลาดาเนินการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ
3. เอกสารสาแดงบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)
4. เอกสารการรับรองการทาการประมงปลาทูน่าอย่างรับผิดชอบต่อโลมา ภายใต้กฎเกณฑ์ของ NOAA
Fisheries ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ NOAA Form 370 (Fisheries Certificate of Origin) กรณี
เรืออวนล้อมปลาทูน่าที่มีขนาดมากกว่า 362.8 ตัน ที่ทาการประมงในเขต Eastern Tropical
Pacific Ocean (ETP)
เรื อที่เข้าเทีย บท่าต้องมีเอกสารตามข้อกาหนดข้างต้นและข้อมูล ครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้ องกับที่
ประกอบการยื่น AREP
หากไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสิน เจ้าหน้าที่ต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและ
ยืนยันความใช้ได้ของเอกสารจาก Flag state/ Coastal state/ RFMOs / กัปตัน / ตัวแทนเรือเพื่อให้สามารถ
สนับสนุนการพิจารณาข้อมูลในเอกสารประกอบการพิจารณาว่าสินค้าประมงและเรือไม่เกี่ยวข้อง IUU-Fishing
ในกรณี เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
และมีความใช้ได้ของเอกสาร ให้ดาเนินการปฏิบัติตรวจเรือตามขันตอนปกติ
ในกรณีเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมไม่ส ามารถสนับสนุนข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้ว น
สมบูรณ์ได้ ให้“ปฏิเสธการขนถ่ายสินค้าประมง” และผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกาหนด
พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3 ตรวจสอบอุปกรณ์บนเรือ
 เรือที่เข้าเทียบท่าต้องมีระบบติดตามเรือประมง หรือ VMS Unit โดยจะต้องมีการติดตั้ง
มั่นคงประจาที่บนเรือ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีหมายเลขอุปกรณ์ หมายเลขทะเบียนเรือ ชื่อเรือ วันที่
ติดตั้งหรือซ่อมบารุงครั้งล่าสุด รวมทั้งชื่อและเบอร์บริษัทหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ติดตั้งหรือซ่อมบ ารุ งบนตั ว อุปกรณ์และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน และสามารถแสดงข้อมูลเส้ นทางการ
ติดตามเรือให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ทราบได้ (VMS Record)
หากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและยืนยัน
ความใช้ได้ของระบบการติดตามเรือจาก Flag state/ Coastal state/ RFMOs/กัปตัน/ตัวแทนเรือ เพื่อให้
สามารถสนับสนุนการพิจารณาข้อมูลในเอกสารประกอบการพิจารณาว่าสินค้าประมงและเรือไม่เกี่ยวข้อง
IUU-Fishing
ในกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
และมีความใช้ได้ของเอกสาร ให้ดาเนินการตรวจเรือตามขันตอนปกติ
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ในกรณีเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมไม่ส ามารถสนับสนุนข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้ว น
สมบู รณ์ได้ หรือไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ให้ “ปฏิเสธการขนถ่ายสิน ค้า ประมง” และผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/ กรม
ประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.4 ตรวจสินค้าประมงบนเรือ
1) ชนิด ขนาด และปริมาณสินค้าประมงที่อยู่บนเรือ
ชนิด และขนาดสัตว์น้าสอดคล้องกับแหล่งทาการประมงและเครื่องมือประมง
 มีปริมาณสัตว์น้าสอดคล้องกับระยะเวลาการทาประมง เส้นทางการทาประมง
 ปริมาณสัตว์น้าไม่เกินปริมาตรขนาดห้องเก็บรักษาสินค้าสัตว์น้าบนเรือ
หากชนิ ด ขนาด และปริม าณสิ น ค้า ประมงที่ อยู่ บ นเรือ ไม่ต รงตามเกณฑ์ การตัด สิ น
ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและยืนยันความใช้ได้ของเอกสารจาก Flag
state/ Coastal state/ RFMOs/กัปตัน/ตัวแทนเรือเพื่อให้สามารถพิจารณาสนับสนุนข้อเท็จจริงได้ว่าสินค้า
ประมงมาจาก Non-IUU-Fishing และหาหลั ก ฐานบนเรื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม เติ ม พร้ อ มบั น ทึ ก ภาพ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณา
ในกรณี เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีความ
ใช้ได้ของเอกสาร สามารถแสดงที่มาของสินค้าประมงบนเรือได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ดาเนินการขึน
ตรวจเรือและสินค้าประมงตามขันตอนปกติ และนาไปสู่การตรวจสินค้าประมงบนเรืออื่นๆต่อไป เช่น ชนิดและ
ปริมาณของสัตว์นาที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์
ในกรณี เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่
สามารถแสดงที่มาของสินค้าประมงบนเรือได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ “ปฏิเสธการขนถ่ายสินค้า
ประมง”และผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/
Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ชนิดและปริมาณที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์ ตามพันธสัญญาหรือตราสารระหว่าง
ประเทศ เช่น IOTC (ฉลาม เต่าทะเล โลมา และนกทะเล) และ CITES รวมถึงกฎหมาย
ภายในประเทศ เช่น พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เป็นต้น
เรือที่เข้าเทียบท่าต้องไม่มีชนิดพันธุ์สินค้าประมงที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์ตาม
พันธสัญญาหรือตราสารระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายภายในประเทศ บรรทุกอยู่บนเรือ สาหรับชนิดพันธุ์ที่
ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์ที่อนุญาตให้มีได้บนเรือ จะต้องมีสัดส่วนของปริมาณตรงตามข้อกาหนดในพันธ
สัญญาหรือตราสารระหว่างประเทศ ได้แก่ IOTC หรือ RFMOs ที่เรือลาดังกล่าวเข้าไปรับการขนถ่ายสัตว์น้า
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หากสิ น ค้ า ประมงเหล่ า นี ไม่ ต รงตามเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งขอเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและยืนยันความใช้ได้ของเอกสารจาก Flag state/ Coastal state/ RFMOs/
กัปตัน/ตัวแทนเรือเพื่อให้สามารถพิจารณาสนับสนุนข้อเท็จจริงได้ว่าไม่มีชนิดพันธุ์หรือมีในสัดส่วนของปริมาณ
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์ ที่อนุญาตให้มีได้ ตามพันธสัญญาหรือตราสารระหว่างประเทศรวมถึง
กฎหมายภายในประเทศ และหาหลั กฐานบนเรื อที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมบันทึกภาพ เพื่อประกอบการ
พิจารณา
ในกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีความ
ใช้ได้ของเอกสาร สามารถแสดงที่มาของ ชนิดพันธุ์และสัดส่วนของปริมาณชนิดพันธุ์ที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญ
พันธุ์ ที่อนุญาตให้มีได้บนเรือ ตรงตามข้อกาหนดในพันธสัญญาหรือตราสารระหว่างประเทศ ให้ดาเนินการขึน
ตรวจเรือและสินค้าประมงตามขันตอนปกติ และนาไปสู่การตรวจในลาดับต่อไปเช่น ตรวจการขนถ่ายสินค้า
ประมง
ในกรณีเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่
สามารถแสดงที่มาของ ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์ ที่อยู่บนเรือตามข้อกาหนดในพันธสัญญาหรือ
ตราสารระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง รวมถึงกฎหมายภายในประเทศ ให้“ปฏิเสธการขนถ่ายสินค้าประมง”
และดาเนิ น คดีตามพระราชบั ญญัติ ส งวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า และผลั กดันออกนอกราชอาณาจัก รตามที่
กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

3. การขนถ่ายสินค้าประมง
ควบคุมการขนถ่ายร้อยละ 100 ของเรือที่สุ่มตรวจ

3.1. ก่อนการขนถ่าย
1) ตรวจสอบกระบวนการ/แผนขันตอนการขนถ่าย
เอกสารที่ตรวจสอบประกอบไปด้วย
(1) แบบรายงานผลการตรวจสอบเรือ (Port Inspection Report form: PIR) (กรณีขึน
ตรวจเรือ)
(2) แผนการขนถ่ายสินค้าประมงมีรายละเอียด วันและเวลาขนถ่าย / สถานที่ปลายทาง /
ชนิดสัตว์นา / ปริมาณ / ระวาง (อาจจะเป็นวันต่อวันก็ได้)
(3) เอกสารสาแดงสินค้าประมงในระวางเรือ แสดงชนิดสัตว์นา ปริมาณ หมายเลขระวาง
เรือ เช่น Stowage plan
(4) ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) เอกสารสาแดงบัญชีรายการและราคาสินค้า เช่น Invoice
(6) เอกสารสาแดงการตราส่งสินค้า เช่น Bill of lading
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(7) เอกสารส าแดงการอนุญาตหรือรับรองการนาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา เช่น
ใบรับรองทูน่าครีบเหลือง / ใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นา /ใบ ร.6
(8) เอกสารสาแดงการรับรองตนเองของผู้ควบคุม เรือจับ (Donor vessel) มีรายละเอียด
ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่แสดงว่า มีการทาการประมงอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น Captain's
Statement เพื่อรั บรองการทาการประมงปลาทูน่าอย่างรับผิดชอบต่อโลมา ภายใต้กฎเกณฑ์ของ NOAA
Fisheries ประเทศสหรัฐอเมริกา
(9) NOAA Form 370 สาหรับเรืออวนล้อมปลาทูน่าที่มีขนาดมากกว่า 362.8 metric ton
ทีท่ าการประมงในเขต Eastern Tropical Pacific Ocean (ETP) เช่น (Fisheries Certificate of Origin)
มีแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึ้นท่าของผู้นาเข้าไปยังห้องเย็นหรือโรงงานชัดเจน
เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถวางแผนการสุ่ ม ตรวจสอบได้ และข้ อ มู ล ในเอกสารที่ ต รวจสอบ
ประกอบครบถ้วน ไม่พบเหตุสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ IUU-Fishing
หากไม่ตรงตามเกณฑ์การพิจารณา เจ้าหน้าที่ต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
และยื นยั น แผนการขนถ่ายสิ น ค้าประมงขึนท่าจาก ผู้ นาเข้า/กัปตัน/ตัวแทนเรือเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ส ามารถ
วางแผนเข้าสุ่มตรวจการขนถ่ายได้จริง
ในกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีความใช้ได้
ของเอกสาร สามารถแสดงแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ดาเนิน การ
ตรวจการขนถ่ายสินค้าประมงตามขันตอนปกติ
ในกรณีหากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่
สามารถแสดงแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ “ปฏิเสธการขนถ่าย
สินค้าประมง” และผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/
Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.2 ระหว่างการขนถ่าย
1) ตรวจสอบชนิด ขนาด และปริมาณ สัตว์นาที่ขึนหน้าท่า
การขนถ่ายต้องสอดคล้องกับแผนการขนถ่ายที่แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการขนถ่าย
เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าตรวจดูชนิด ขนาด และปริมาณการขนถ่ายของสัตว์นา กรณีที่สินค้าเข้า
โรงงานจะต้องมีการ Seal ที่ยานพาหนะขนถ่ายเพื่อนาเข้าไปยังสถานประกอบการผู้นาเข้า เมื่อไปถึงโรงงานให้
เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) เป็นผู้ทาการตรวจ และตัด Seal เพื่อตรวจสอบชนิด
และปริมาณสัตว์นาที่เข้าโรงงาน กรณีสินค้าส่งออกไปนอกประเทศจะต้องมีการบรรจุหีบห่อ (packing) และ
ติดสติกเกอร์แทนการ Seal เพื่อควบคุมการขนส่งไปสนามบิน
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ชนิ ด ขนาด และปริ ม าณสั ต ว์ น้ าที่ ขึ้ น ท่ า ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณที่ แ จ้ ง ในเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบ (เช่น AREP, PIR, Stowage Plan, etc.) โดยชนิดและปริมาณสัตว์น้าที่ขึ้นท่าจะต้อง
มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับชนิดและปริมาณสัตว์น้าที่แจ้งนาเข้าตาม PIR
หากปริมาณการขนถ่ายไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสิน ให้เจ้าหน้าที่ “พักการขนถ่าย”และขอ
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการสูญหายหรือการเพิ่มมาของสินค้าประมง และจะอนุญาตให้ขนถ่ายสินค้า
ประมงตามขันตอนปกติต่อในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมี
ความใช้ได้ของเอกสาร สามารถแสดงแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าและที่มาของสินค้าประมงบนเรือได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่จะต้องเฝ้าระวังการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าอย่างเข้มงวดมาก
ขึน
หากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่สามารถ
แสดงแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าและที่มาของสินค้าประมงบนเรือได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ต้อง“ปฏิเสธและหยุดการขนถ่ายสินค้าประมง”และผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามที่กฎหมาย
กาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ตรวจสอบชนิด ขนาดและปริมาณสัตว์นาที่คงเหลือในเรือ
ชนิด ขนาด และปริมาณ สัตว์น้าที่คงเหลือบนเรือหลังจากขนถ่ายเสร็จสิ้น ต้องสอดคล้องกับ
ชนิด ขนาด และปริมาณสัตว์น้าที่ขึ้นท่า
หากไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสินให้พิจารณา เจ้าหน้าที่ต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมและยืนยันความใช้ได้ของเอกสารจาก Flag state/ Coastal state/ RFMOs/กัปตัน/ตัวแทนเรือ
เพื่อให้สามารถพิจารณาสนับสนุนข้อเท็จจริงได้ว่า ชนิด ขนาด และปริมาณสินค้าประมงที่คงเหลือบนเรือไม่
ได้มาจาก IUU-Fishing (กรณีเหลือมากกว่าความเป็นจริง) หรือไม่ถูกขนถ่ายออกไปนอกเหนือจากแผนการขน
ถ่ายที่แจ้งไว้ (กรณีเหลือน้อยกว่าความเป็นจริง) อีกทังค้นหาหลักฐานสินค้าประมงส่วนที่เกินจากการแจ้งขอ
อนุญาตขนถ่ายจากห้องเย็นหรือโรงงาน และริบไว้เป็นของแผ่นดิน และหาหลักฐานบนเรือที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
พร้อมบันทึกภาพ เพื่อประกอบการพิจารณา
ในกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีความใช้ได้ของ
เอกสาร สามารถแสดงที่มาของสินค้าประมงบนเรือที่มากหรือน้อยกว่าความเป็นจริงได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ดาเนินการตามขันตอนปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิด ขนาด และปริมาณนาเข้า ให้ดาเนินพิธีการ
ตามที่กฎหมายกาหนด
หากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่สามารถ
แสดงที่มาของสิ น ค้าประมงบนเรื อที่มากหรือน้อยกว่าความเป็นจริงได้อย่างถูกต้อ งครบถ้ว นสมบูรณ์ ให้
ดาเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงริบหลักฐานสินค้าประมงส่วนที่เกิน จากการแจ้งขออนุญาตขนถ่าย ในกรณีที่

กรณีที่ 2 เรือจับสัตว์น้าต่างประเทศ
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ถูกดาเนินคดีตามกฎหมายแล้วให้ผลักดันออกนอกราชอาณาจักร และรายงานไปยัง Flag state/ Coastal
state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ตรวจสอบชนิด ขนาดและปริมาณสัตว์นาที่เข้าโรงงาน
ชนิด ขนาด และปริมาณสัตว์นา ในกรณีที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนตังแต่หน้าท่า จะถูกให้
ระบุชนิด ขนาด และปริมาณ ที่ห้องเย็นหรือโรงงาน ณ วันที่สินค้าประมงนันขึนท่า
ปริมาณสัตว์น้ารวมที่เข้าโรงงานจะต้องมีคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ
ปริมาณที่ออกไปจากหน้าท่า
หากสินค้าสัตว์นาที่เข้าโรงงานไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสินให้พิจารณาว่า เรือขนถ่ายหรือเรือ
จับสัตว์นาอาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง IUU-Fishing หรือ สินค้าประมงบนเรืออาจมาจาก IUU-Fishing หรือ
ผู้นาเข้า/Trader/ตัวแทน อาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง IUU-Fishing ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องทาการ“อายัดสินค้า
ประมง” ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ตัดสินทังหมด และขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสินค้า
ประมงที่ไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสินจากผู้นาเข้า/กัปตัน/ตัวแทนเรือ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีความใช้ได้
ของเอกสาร สามารถแสดงที่มาของสินค้าประมงไม่ตรงตามเกณฑ์ตัดสินได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้
ดาเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.7) และหนังสือกากับการ
จาหน่ายสัตว์นานาเข้า (IMD)
ในกรณีหากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่
สามารถแสดงแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าและที่มาของสินค้าประมงบนเรือได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ ให้เจ้าหน้าที่อายัดสินค้าประมงและดาเนินคดีตามกฎหมาย

กรณีที่ 2 เรือจับสัตว์น้าต่างประเทศ

4. เกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ
กรณีที่ 3 เรือบรรทุกสัตว์นาประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งผ่านการขึนท่า (Landing) ณ ประเทศ
เจ้าของธงเรือแล้ว
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กรณีที่ 3 ประเภทเรือบรรทุกสัตว์นาประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งผ่านการขึน
ท่า (Landing) ณ ประเทศเจ้าของธงเรือแล้ว
สัตว์นาอาจมีการจับจากน่านนาของรัฐเจ้าของธงเรือ (Flag State) ทะเลหลวง (High seas) รัฐชายฝั่ง
(Coastal State) อื่นที่ได้รับอนุญาต หรือพืนที่ซึ่งองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) บริหารจัดการ
และผ่านการขึนท่า (Landing) ประเทศใดประเทศหนึ่งมาก่อน ซึ่งสัตว์นาจะได้รับการคัดแยกชนิด บรรจุหีบห่อ
และชั่งนาหนัก แล้ว จึงทราบปริมาณที่แน่นอนและรัฐเจ้าของธงเรือ (Flag State) ได้ออกเอกสารรับรองการ
จับ (Catch Certificate) มาพร้อมกับสินค้าสัตว์นา แต่มีการขนส่งสัตว์นามากับเรือ บรรทุกสัตว์นาในรูปแบบ
การแช่เย็น ซึ่งอาจบรรจุ ในถังพลาสติกหรือกล่ องโฟมข้ามพรมแดนมายัง (ท่าเรือที่กาหนด) ประเทศไทย
ปัจจุบันมีการนาเข้าทาง ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัด สตูล ด่านตรวจสั ตว์นาจังหวัดระนอง ด่านตรวจสัตว์นา
จังหวัดตราด และด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดนราธิวาส

1. ก่อนเรือเข้าเทียบท่า
การตรวจสอบแบบคาร้องขอนาเรือประมงต่างประเทศเข้าท่า (AREP) ต้องยื่นคาขอก่อน 48 ชั่วโมง
ทาการตรวจร้อยละ 100 ของการขออนุญาตเข้าเทียบท่า

1.1 รายละเอียดใน AREP
1) ชื่อเรือ และตัวเรือ
 ต้องไม่ เป็ น เรื อ ที่อ ยู่ใ นบั ญชี เรื อ IUU ตามประกาศกรมประมง เรื่อ ง รายชื่ อ
เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 94
 เอกสารจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง ชื่อเรือในเอกสาร และตัวเรือต้องตรงกัน
และต้องแจ้งขอเข้าเทียบท่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรณี มี เ อกสารประกอบที่ แ สดงได้ ว่ า เรื อ ประมงไม่ ไ ด้ ท าการประมงผิ ด กฎหมาย
“อนุญาตให้เข้าเทียบท่า” ได้
กรณีไม่มีเอกสารประกอบที่แสดงได้ว่าเรือประมงไม่ได้ทาการประมงผิดกฎหมาย ให้
“ปฏิเสธการเข้าเทียบท่า” เพื่อขนถ่ายสินค้าประมงผลักดันออกนอกราชอาณาจักร และรายงาน Flag state,
Coastal state ของรัฐที่มีพรมแดนติดกัน, กรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ 3 ประเภทเรือบรรทุกสัตว์น้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผ่านการขึ้นท่า (Landing) ณ ประเทศเจ้าของธงเรือแล้ว
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2) ชนิด และปริ มาณสิน ค้า ประมงบนเรื อ ข้อมูลในการทาประมง และการขนถ่า ยสิน ค้า
ประมง
 มีเอกสารรับรองสัตว์น้าที่นาเข้าจากรัฐเจ้าของธงเรือ ใบอนุญาตขนถ่ายสินค้าประมง
หรือเอกสารอื่นๆที่รับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทาประมงผิดกฎหมาย
กรณีมีเอกสารประกอบตรวจสอบแล้วถูกต้อง“อนุญาตให้เข้าเทียบท่า” ได้
กรณีไม่มีเอกสารประกอบที่แสดงได้ว่า สัตว์นาไม่ได้มาจากการประมงผิดกฎหมาย ให้
“ปฏิเสธการเข้าเทียบท่า”
กรณีมีเอกสารประกอบแต่ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อสอบถามหน่วยงานที่ออก
เอกสาร เช่น Flag state, Coastal state

1.2 เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบการแจ้งขอเข้าเทียบท่าของเรือบรรทุกสัตว์นา
1. สาเนาเอกสารการจดทะเบี ย นเรื อบรรทุกสัตว์นา (จากรัฐ เจ้าของธงFlag State) ซึ่งออกโดย
หน่วยงานภาครัฐและมีอายุการใช้งาน
2. สาเนาเอกสารรับรองการจับสัตว์นา (Catch Certificate / Simplified Catch Certificate)
3. สาเนาเอกสารการแจ้งนาเรือออกจากท่า (Port Clearance) ครังล่าสุดซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่
กากับ ควบคุมท่าเรือนัน โดยระบุชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือและวันที่ออกจากท่าเรือนัน
4. สาเนาบัตรประจาตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ (ID Card) และหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือลาดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐเจ้าของธงที่รับผิดชอบ
5. สาเนาผังการจัดเก็บสัตว์นาบนเรือ (Stowage plan) ซึ่งระบุชนิด ปริมาณสัตว์นา ชื่อเรือจับ
(Donor vessel) และหมายเลขกากับผังหรือระวางเรือ
กรณี มี เ อกสารประกอบตรวจสอบแล้ ว ถู ก ต้ อ งอนุ ญ าตให้ เ ข้ า เที ย บท่ า ได้ เพื่ อ รอการ
ตรวจสอบในขันตอนต่อไป
กรณี ไ ม่ มี เ อกสารประกอบที่ แ สดงได้ ว่ า สั ต ว์ น าไม่ ไ ด้ ม าจากการประมงผิ ด กฎหมาย ให้
“ปฏิเสธการเข้าเทียบท่า” ผลักดันออกนอกราชอาณาจักร และรายงาน Flag state, Coastal state ของรัฐที่
มีพรมแดนติดกัน กรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ การพิจ ารณาคาขอและการออกใบอนุ ญาตน าเข้า สั ต ว์น าของเจ้ าหน้า ที่ จะ
ดาเนินการเมื่อเรือประมงได้รับอนุญาตเข้าเทียบท่าแล้วเท่านัน
เอกสารประกอบการขออนุญาตนาเข้าสัตว์นา
1. สาเนาบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)
2. สาเนาเอกสารรับรองการจับสัตว์นา (Catch Certificate / Simplified Catch Certificate)
กรณีที่ 3 ประเภทเรือบรรทุกสัตว์น้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผ่านการขึ้นท่า (Landing) ณ ประเทศเจ้าของธงเรือแล้ว
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2. การตรวจเรือหน้าท่าก่อนการขนถ่าย
ตรวจอย่างน้อยร้อยละ 40 ของเที่ยวเรือที่เข้าเทียบท่าในปีที่ผ่านมา (โดยพิจารณาจากเกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ยงในภาคผนวก)

2.1 ตรวจลักษณะเรือภายนอก
 ลักษณะเรือภายนอก สัญลักษณ์เครื่องหมายตัวอักษรตัวเลขภายนอกเรือต้องมีรายละเอียด
ตรงกับเอกสาร AREP และเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง AREP
เจ้าหน้าที่ต้องถ่ายรูป บันทึก และสังเกตความผิดปกติลักษณะเรือ และค้นหาบริเวณภายนอกตัว
เรืออื่นๆที่อาจถูกเปลี่ยนแปลงกรณีสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ ให้
ดาเนินการขึนตรวจเรือตามขันตอนต่อไป
กรณีพบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงตัวเรือที่แสดงว่าเป็นเรือตามบัญชีรายชื่อเรือ IUU ให้“ปฏิเสธ
การขนถ่ายสินค้าประมง”ผลักดันออกนอกราชอาณาจักร และรายงาน Flag state, Coastal state ของรัฐที่
มีพรมแดนติดกัน กรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรณี ข้อ มูล หลั กฐานไม่ เพี ย งพอต่ อการพิสู จน์ ให้ เตรีย มการขึนตรวจบนเรือ เพื่ อหาหลั ก ฐาน
เพิ่มเติม หากหลักฐานไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ ให้ “ปฏิเสธการขนถ่ายสินค้าประมง”ผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักร และรายงาน Flag state, Coastal state ของรัฐที่มีพรมแดนติดกัน กรมประมง หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

2.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารที่ผู้ควบคุมเรือบรรทุกสัตว์นาอาจถูกร้องขอจากเจ้าหน้าที่ เพื่อสาแดงประกอบการแจ้งขอ
เข้าเทียบท่า หรือขณะขึนตรวจเรือ
1. เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) โดยเอกสารต้องระบุ
รายการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ ชื่อและที่อยู่อู่เรือ ช่วงระยะเวลาดาเนินการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ
2. ใบกากับการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
 การตรวจสอบเอกสารดังกล่าวเพื่อให้สามารถพิจารณาสนับสนุนข้อเท็จจริงได้ว่าสินค้า
ประมงและเรือไม่เกี่ยวข้อง IUU-Fishing โดยข้อมูลในเอกสารต้องครบถ้วน
กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการขึน
ตรวจเรือตามขันตอนต่อไป

กรณีที่ 3 ประเภทเรือบรรทุกสัตว์น้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผ่านการขึ้นท่า (Landing) ณ ประเทศเจ้าของธงเรือแล้ว

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศ
และการนาเข้าสินค้าประมงต่างประเทศ

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 29 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

กรณีเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน ให้ “ปฏิเสธการขนถ่ายสินค้าประมง” และ
ผลักดันออกนอกราชอาณาจักรรายงาน Flag state, Coastal state, กรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3 ตรวจสินค้าประมงบนเรือ
1) ประเมินชนิดสัตว์นา และปริมาณสินค้าประมงที่อยู่บนเรือขนถ่ายสัตว์นา
 ปริมาณสินค้าประมงต้องไม่เกินขนาดตันกรอสเรือ
 ชนิดของสัตว์น้าสอดคล้องกับเครื่องมือประมง
 ปริมาณสัตว์น้าที่ขอนาเข้าต้องไม่เกินปริมาณที่อยู่บนเรือ
กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ สามารถแสดงที่มา
ของสิ น ค้าประมงบนเรื อได้อย่ างถูกต้องครบถ้ว นสมบูรณ์ ไม่มีสั ตว์นาที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้ สู ญพันธุ์ ให้
ดาเนินการขึนตรวจเรือและสินค้าประมงตามขันตอนปกติ
กรณีข้อมูลหลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ให้เตรียมการขึนตรวจบนเรือเพื่อหาหลักฐาน
เพิ่มเติม หากหลักฐานไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ ให้ “ปฏิเสธการขนถ่ายสินค้าประมง”ผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักร และรายงาน Flag state, Coastal state ของรัฐที่ติดกัน, กรมประมง หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2) ชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์
 ต้องไม่มีชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์ ตามพันธสัญญาหรือตราสาร
ระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายภายในประเทศ บรรทุกอยู่บนเรือ เช่น IOTC (ฉลาม เต่าทะเล โลมา และนก
ทะเล) และ CITES รวมถึงกฎหมายภายในประเทศ เช่น พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เป็นต้น
กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ สามารถแสดงที่มาของ
ชนิดพันธุ์และสัดส่วนของปริมาณชนิดพันธุ์ที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์ ที่อนุญาตให้มีได้บนเรือ ตรงตาม
ข้อกาหนดในพันธสัญญาหรือตราสารระหว่างประเทศ ให้ดาเนินการตามขันตอนต่อไป
กรณีที่ไม่สามารถแสดงที่มาของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์อยู่บนเรือตามข้อกาหนด
ในพันธสัญญาหรือตราสารระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายภายในประเทศได้อย่างถูกต้อง ให้ “ปฏิเสธการขน
ถ่ายสินค้าประมง”ผลักดันออกนอกราชอาณาจักร และรายงาน Flag state, Coastal state ของรัฐที่ติดกัน,
กรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ 3 ประเภทเรือบรรทุกสัตว์น้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผ่านการขึ้นท่า (Landing) ณ ประเทศเจ้าของธงเรือแล้ว
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3. การขนถ่ายสินค้าประมง
ตรวจชนิดและปริมาณสัตว์นาร้อยละ 100 ของทุกเที่ยวเรือที่สุ่มตรวจ

3.1 ก่อนการขนถ่าย
1) เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนการสุ่มตรวจสอบเอกสารได้ เช่น
(1) ใบขนสินค้าขาเข้า
(2) เอกสารสาแดงบัญชีรายการและราคาสินค้า เช่น Invoice
(3) ใบแจ้งอนุมัตินาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (ร.6)
กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และสามารถแสดง
แผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจการขนถ่าย
สินค้าประมงตามขันตอนปกติ
กรณีที่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้ว น ไม่ส ามารถแสดงแผนการขนถ่ายสินค้า
ประมงขึนท่าได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ “ปฏิเสธการขนถ่ายสินค้าประมง” และผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักร รายงาน Flagstate, Coastal state กรมประมงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ตรวจสอบชนิด และปริมาณสัตว์นาขึนท่าที่หน้าท่า
 ชนิด และปริมาณสัตว์น้าจะต้องสอดคล้องกับปริมาณที่แจ้งใน AREP, ใบอนุญาตทาการ
ประมงจาก Flag state, Coastal state (ถ้ามี) , Stowage Plan, Certificate of origin, Invoice
หากมี ก ารขนถ่ า ยนอกแผนการขนถ่ า ยที่ ไ ด้ เ คยแจ้ ง ไว้ หรื อ ในส่ ว นที่ มี ช นิ ด และปริ ม าณ
นอกเหนือจากที่แจ้งไว้ ให้ทาการตรวจสินค้าประมงในส่วนนันๆ
กรณีมีเอกสารประกอบตรวจสอบแล้ ว มีความถูกต้อง เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ ขนถ่ายสิ นค้า
ประมงได้
กรณีเอกสารประกอบไม่ถูกต้อง และไม่มีเอกสารที่แสดงได้ว่าสัตว์นานันไม่ได้มาจากการ
ประมงผิดกฎหมาย ให้“ปฏิเสธการการขนถ่ายสินค้าประมง” ผลักดันออกนอกราชอาณาจักร และรายงาน
Flag state, Coastal state ของรัฐที่ติดกัน, กรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ 3 ประเภทเรือบรรทุกสัตว์น้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผ่านการขึ้นท่า (Landing) ณ ประเทศเจ้าของธงเรือแล้ว

4. เกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ
กรณีที่ 4 เรือขนถ่ายสัตว์นาประเทศเพื่อน
บ้านซึ่งไม่ผ่านการขึนท่า (Landing) ที่
ประเทศใดมาก่อน
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กรณีที่ 4 เรือขนถ่ายสัตว์นาประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่ผ่านการขึนท่า
(Landing) ที่ประเทศใดมาก่อน
สัตว์นาอาจมีการจับจากน่านนาของรัฐเจ้าของธงเรือ (Flag State) ทะเลหลวง (High seas) รัฐ
ชายฝั่ง (Coastal State) อื่นที่ได้รับอนุญาต หรือพืนที่ซึ่งองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) บริหาร
จัดการ และไม่ผ่านการขึนท่า (Landing) ประเทศใดประเทศหนึ่งมาก่อน ซึ่งสัตว์นาจะไม่มีการคัดแยกชนิด ไม่
สามารถระบุนาหนักที่แน่นอนได้ และไม่มีเอกสารรับรองการจับ (Catch Certificate) ติดมาพร้อมกับสินค้า
สัตว์นา มีการเก็บรักษาด้วยการแช่เย็น ซึ่งอาจบรรจุในถังพลาสติกหรือกล่องโฟมข้ามพรมแดนมายังประเทศ
ไทย (ทางท่าเรือที่กาหนด) ปัจจุบันมีการนาเข้าทาง ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัด สตูล ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัด
ระนอง ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดตราด และด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดนราธิวาส

1. ก่อนเรือเข้าเทียบท่า
 กัปตัน เจ้าของเรือ หรือตัวแทนต้องยื่นคาร้องขอนาเรือเข้าเทียบท่า (AREP) ต่อเจ้าหน้าที่
ผ่านทางอีเมลล์ โทรสาร หรือยื่นโดยตรง ไม่น้อยกว่า 48 ชัว่ โมงก่อนนาเรือเข้า
หากระยะเวลาการยื่น AREP ไม่ตรงตามที่กาหนดไว้แต่มีเหตุผลตามสมควร ให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการตรวจเอกสาร AREP และเอกสารประกอบการพิจารณาแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถเข้าเทียบท่า ตาม
เวลาที่ร้องขอได้
ในกรณีไม่สามารถหาเหตุผลตามสมควรได้ ให้ “ปฏิเสธการเข้าเทียบท่า” ตามเวลาที่ร้องขอ
เข้าท่า และให้รอเข้าท่าได้ตามเวลาที่กฎระเบียบกาหนด

1.1 การพิจารณา AREP
เอกสารประกอบการแจ้งขอเข้าเทียบท่าของเรือขนถ่าย
1. สาเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือขนถ่ายจากรัฐเจ้าของธง (Flag State) ซึ่งออกโดยหน่วยงาน
ภาครัฐและมีอายุการใช้งาน
2. สาเนาหนังสือรับรองการขึนทะเบียนจาก International Maritime Organization (IMO)
ตามข้อกฎหมายของ IMO
3. สาเนาใบอนุญาตให้ทาการขนถ่ายสัตว์นาจากรัฐชายฝั่ง (Coastal State) หรือองค์กรจัดการ
ประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ครอบคลุมพืนที่ทาการขนถ่าย
สัตว์นาขึนเรือ และมีอายุการใช้งาน
4. สาเนาเอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์นาจากเรือประมง (Transshipment declaration) ซึ่งระบุ
รายละเอียดชื่อเรือขนถ่ายสัตว์นา (Carrier Vessel) และชื่อเรือจับ (Donor vessel) พืนที่ทา
กรณีที่ 4 เรือขนถ่ายสัตว์น้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่ผ่านการขึ้นท่า (Landing) ที่ประเทศใดมาก่อน
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การขนถ่าย ชนิด และปริมาณสัตว์นา ช่วงระยะเวลาทาการขนถ่ าย ซึ่งออกโดยหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีหน้าที่กากับ ควบคุมท่าเรือนัน หรือผู้สังเกตการณ์บนเรือให้การรับรองในกรณีที่ทา
การขนถ่ายสัตว์นากลางทะเล
5. สาเนาผังการจัดเก็บสัตว์นาบนเรื อ (Stowage plan) ซึ่งระบุชนิด ปริมาณสัตว์นา ชื่อเรือจับ
(Donor vessel) และหมายเลขกากับผังหรือระวางเรือ
6. สาเนาเอกสารการแจ้งนาเรือออกจากท่า (Port Clearance) ครังล่าสุด ซึ่งออกโดยหน่วยงาน
รัฐที่กากับ ควบคุมท่าเรือนัน โดยระบุชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือ และวันที่ออกจากท่าเรือนัน
7. สาเนาบัตรประจาตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ (ID Card) และหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคล
ดั ง กล่ า วเป็ น กั ป ตั น หรื อ ผู้ ค วบคุ ม เรื อ ล าดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ออกโดยหน่ ว ยงานรั ฐ เจ้ า ของธงที่
รับผิดชอบ
เอกสารเรือจับสัตว์นา (Fishing Vessel) ทีข่ นถ่ายสัตว์นามากับเรือขนถ่าย
8. สาเนาเอกสารจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง (Flag State)ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐและมีอายุ
การใช้งาน
9. สาเนาใบอนุญาตทาการประมงจากรัฐเจ้าของธง (Flag state) หรือรัฐชายฝั่ง (Coastal State)
หรือองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่คลอบคลุมพืนที่ทา
การจับสัตว์นา และมีอายุการใช้งาน
เรือที่แจ้งขอเข้าเทียบท่าต้องไม่เป็นเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU ตามประกาศกรมประมง
เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2558 และ
จากเว็บไซต์ขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs)
ข้อมูลที่กรอกใน AREP ต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารที่แนบประกอบ และ
เอกสารทั้งหมดต้องมีความถูกต้องและข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่พบเหตุสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ IUU-Fishing
หากข้อมูลเหล่านีไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกัน ให้เจ้าหน้าที่ขอเอกสารประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าประมงถูกขนถ่ายหรือจับมาอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบปฏิบัติ
ในกรณีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความสมเหตุสมผล เจ้าหน้าที่สามารถ“อนุญาตให้
เข้าเทียบท่า”เพื่อรอการตรวจสอบได้ และเตรียมการขึ นตรวจที่ท่าก่อนขนถ่าย พร้อมกับแจ้งให้กัปตัน หรือ
เจ้าของเรือ หรือตัวเทนเรือ และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรทราบภายใน 24 ชั่วโมง
ในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ต้อง“ปฏิเสธการนาเข้าเทียบท่า ” และผลักดัน
ออกนอกราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/
กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ การพิจารณาคาขอและการออกใบอนุญาตนาเข้าสัตว์นาของเจ้าหน้าที่ จะดาเนินการเมื่อเรือขน
ถ่ายสัตว์นาได้รับอนุญาตเข้าเทียบท่าแล้วเท่านัน
กรณีที่ 4 เรือขนถ่ายสัตว์น้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่ผ่านการขึ้นท่า (Landing) ที่ประเทศใดมาก่อน

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศ
และการนาเข้าสินค้าประมงต่างประเทศ

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 33 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

เอกสารประกอบการขออนุญาตนาเข้าสัตว์นา
3. สาเนาบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)
4. แผนการขนถ่ายสัตว์นาที่ขอนาเข้า ซึ่งระบุรายละเอียด วันและเวลาขนถ่าย สถานที่ปลายทางหรือ
ผู้รับสินค้า ชนิดและปริมาณสัตว์นาที่ทาการขนถ่ายชื่อเรือจับสัตว์นา และระวางเรือที่จัดเก็บสัตว์นา
นัน

2. ตรวจเรือหน้าท่าก่อนทาการขนถ่าย
สุ่มตรวจเรืออย่างน้อยร้อยละ 40 ของเที่ยวเรือที่เข้าเทียบท่าในปีก่อนหน้า (โดยพิจารณาจากเกณฑ์
ประเมินความเสี่ยงในภาคผนวก)

2.1 ตรวจลักษณะเรือภายนอก
ชื่อเรือ สัญชาติเรือ ธงเรือ รหัส IMO รหัสวิทยุ (Call sign) รหัสภายนอกเรือ โดยข้อมูล
เหล่านี้ต้องมีรายละเอียดตรงกับเอกสาร AREP และเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง AREP
หากไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสินให้พิจารณาว่า อาจเป็น เรือหรือมีกิจกรรมที่เ กี่ยวข้องกับ
IUU-Fishing ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องถ่ายรูป บันทึก และค้นหาบริเวณภายนอกตัวเรืออื่นๆที่อาจถูกเปลี่ยนแปลง
ในกรณีสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ ให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการขึนตรวจเรือตามขันตอน หากข้อมูลหลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ทราบให้เตรียมการขึนตรวจ
บนเรือเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
ในกรณีที่พบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงตัวเรือที่แสดงข้อเท็จจริงว่าเป็นเรือตามบัญชีรายชื่อ
เรื อ IUU เจ้ าหน้ าที่ ต้อง “ปฏิเ สธการขนถ่า ยสิน ค้า ประมง” และผลั กดัน ออกนอกราชอาณาจั กรตามที่
กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารที่ต้องแสดงหรือยื่นเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ขึนตรวจเรือขนถ่าย
1. เอกสารรายการที่ 1 - 9 ฉบับจริง
2. สมุดปูมเรือขนถ่าย (Logbook) ซึ่งบันทึกกิจกรรม ตาแหน่งและเส้นทางการเดินเรือ
3. บันทึกเส้นทางการเดินเรือขนถ่าย (VMS / AIS record) ครอบคลุมช่วงระยะเวลาการได้มาของ
สินค้าประมงบนเรือ ซึ่งมีระยะเวลาการบันทึกเป็นไปตามข้อกาหนดการเดินเรือ

กรณีที่ 4 เรือขนถ่ายสัตว์น้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่ผ่านการขึ้นท่า (Landing) ที่ประเทศใดมาก่อน
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4. แผนการขนถ่ า ยสั ต ว์ น าขึ นจากเรื อ ทั งหมด ซึ่ ง ระบุ ร ายละเอี ย ด วั น และเวลาขนถ่ า ย สถานที่
ปลายทางหรือผู้รับสินค้า ชนิดและปริมาณสัตว์นาที่ทาการขนถ่ายชื่อเรือจับสัตว์นา และระวางเรือที่
จัดเก็บสัตว์นานัน
5. เอกสารประวัติการติดตัง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์แสดงตาแหน่งและบันทึกเส้นทางการเดินเรือ (VMS/
AIS) กรณีสงสัยหรือตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้องหรือมีการแก้ไขดัดแปลง
6. เอกสารแสดงรายละเอียดการขนถ่ายสัตว์นา ณ ท่าเรือก่อนหน้า กรณี มีการเพิ่มขึนหรือลดลงของ
ปริมาณสัตว์นาที่ขนถ่ายมาจากท่าเรือต้นทางบรรทุก
7. เอกสารรับรองจากเจ้าของเรือ หรือผู้ควบคุมเรือว่ารัฐเจ้าของธง (Flag state) เรือจับ (Fishing
Vessel) จะยืนยันในเวลาอันสมควรว่าสัตว์นาที่ได้รับขนถ่ายมานัน เป็นไปตามข้อบังคับขององค์การ
ระหว่างประเทศ กรณี ที่ไม่สามารถสาแดงหลักฐานให้เห็นว่าสัตว์นามิได้มาจากการทาการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่มี Catch Certificate)
เอกสารที่ผู้ควบคุมเรือขนถ่ายอาจถูกร้องขอจากเจ้าหน้าที่ เพื่อสาแดงประกอบการแจ้งขอเข้าเทียบ
ท่าหรือขณะขึนตรวจเรือ
1. เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือขนถ่ายและเรือประมง (Ship’s particular)
2. เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเอกสารต้องระบุ
รายการเปลี่ยนแปลงตัวเรือชื่อและที่อยู่อู่เรือ ช่วงระยะเวลาดาเนินการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ
3. เอกสารสาแดงบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)
4. สมุดบันทึกการทาการประมงของเรือประมง (Fishing Logbook) ซึ่งระบุรายละเอียดครอบคลุม
ช่วงเวลาทาการประมงและสัมพันธ์กับการได้มาของปริมาณสัตว์นาที่ขนถ่ายมากับเรือขนถ่าย
5. บันทึกเส้นทางการเดินเรือประมง (Fishing Vessel) ครอบคลุมระยะเวลาการจับสัตว์นาในรูปแบบ
Soft copy หรือ Hard copy เช่น Navigation log book หรือ VMS record หรือ Voyage data
record มีระยะเวลาที่ต้องบันทึกอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง และเป็นไปตามข้อกาหนดของประเทศไทย
หรือตามข้อกาหนดของ Flag state / Coastal state / RFMOs / etc. กรณี พบข้อสงสัยที่มาของ
สัตว์นา
เรื อ ที่ เ ข้ า เที ย บท่ า ต้ อ งมี เ อกสารตามข้ อ ก าหนดข้ า งต้ น และข้ อ มู ล ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์
สอดคล้องกับทีป่ ระกอบการยื่น AREP
หากไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสิน เจ้าหน้าที่ต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและ
ยืนยันความใช้ได้ของเอกสารจาก Flag state/ Coastal state/ RFMOs / กัปตัน / ตัวแทนเรือเพื่อให้สามารถ
สนับสนุนการพิจารณาข้อมูลในเอกสารประกอบการพิจารณาว่าสินค้าประมงและเรือไม่เกี่ยวข้อง IUU-Fishing
ในกรณี เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
และมีความใช้ได้ของเอกสาร ให้ดาเนินการปฏิบัติตรวจเรือตามขันตอนปกติ

กรณีที่ 4 เรือขนถ่ายสัตว์น้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่ผ่านการขึ้นท่า (Landing) ที่ประเทศใดมาก่อน
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ในกรณีเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมไม่ส ามารถสนับสนุนข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้ว น
สมบูรณ์ได้ ให้“ปฏิเสธการขนถ่ายสินค้าประมง” และผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกาหนด
พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3 ตรวจสอบอุปกรณ์บนเรือ
 เรือที่เข้าเทียบท่าต้องมีระบบติดตามเรือประมง หรือ VMS Unit โดยจะต้องมีการติดตั้ง
มั่นคงประจาที่บนเรือ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีหมายเลขอุปกรณ์ หมายเลขทะเบียนเรือ ชื่อเรือ วันที่
ติดตั้งหรือซ่อมบารุงครั้งล่าสุด รวมทั้งชื่อและเบอร์บริษัทหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ติดตั้งหรือซ่อมบ ารุ งบนตั ว อุปกรณ์และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน และสามารถแสดงข้อมูลเส้ นทางการ
ติดตามเรือให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ทราบได้ (VMS Record)
หากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและยืนยัน
ความใช้ได้ของระบบการติดตามเรือจาก Flag state/ Coastal state/ RFMOs/กัปตัน/ตัวแทนเรือ เพื่อให้
สามารถสนับสนุนการพิจารณาข้อมูลในเอกสารประกอบการพิจารณาว่าสินค้าประมงและเรือไม่เกี่ยวข้อง
IUU-Fishing
ในกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
และมีความใช้ได้ของเอกสาร ให้ดาเนินการตรวจเรือตามขันตอนปกติ
ในกรณีเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมไม่ส ามารถสนับสนุนข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้ว น
สมบู รณ์ได้ หรือไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ให้ “ปฏิเสธการขนถ่ายสิน ค้า ประมง” และผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/ กรม
ประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.4 ตรวจสินค้าประมงบนเรือ
1) ชนิด ขนาด และปริมาณสินค้าประมงที่อยู่บนเรือขนถ่าย
ชนิด และขนาดสัตว์น้าสอดคล้องกับแหล่งทาการประมงและเครื่องมือประมงของเรือ
จับ (Donor vessel)
มีปริมาณสัตว์น้าสอดคล้องกับระยะเวลารับปลามาจากเรือจับ (Donor vessel)
ปริมาณสัตว์น้าไม่เกินปริมาตรขนาดห้องเก็บรักษาสินค้าสัตว์น้าบนเรือ
ปริมาณสินค้าประมงบนเรือขนถ่ายมีไม่เกินผลรวมในเอกสารกากับการขนถ่ายสัตว์
น้า (Transshipment declaration)

กรณีที่ 4 เรือขนถ่ายสัตว์น้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่ผ่านการขึ้นท่า (Landing) ที่ประเทศใดมาก่อน
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หากชนิ ด ขนาด และปริมาณสิ นค้าประมงที่อยู่บนเรือขนถ่ายไม่ตรงตามเกณฑ์การ
ตัดสินดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและยืนยันความใช้ได้ของเอกสารจาก
Flag state/ Coastal state/ RFMOs/กัปตัน/ตัวแทนเรือเพื่อให้สามารถพิจารณาสนับสนุนข้อเท็จจริงได้ ว่า
สินค้าประมงมาจาก Non-IUU-Fishing และหาหลักฐานบนเรือที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม พร้อมบันทึกภาพ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ในกรณี เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีความ
ใช้ได้ของเอกสาร สามารถแสดงที่มาของสินค้าประมงบนเรือได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ดาเนินการขึน
ตรวจเรือและสินค้าประมงตามขันตอนปกติ และนาไปสู่การตรวจสินค้าประมงบนเรืออื่นๆต่อไป เช่น ชนิดและ
ปริมาณของสัตว์นาที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์
ในกรณี เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่
สามารถแสดงที่มาของสินค้าประมงบนเรือได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ “ปฏิเสธการขนถ่ายสินค้า
ประมง”และผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/
Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ชนิดและปริมาณที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์ ตามพันธสัญญาหรือตราสารระหว่าง
ประเทศ เช่น IOTC (ฉลาม เต่าทะเล โลมา และนกทะเล) และ CITES รวมถึงกฎหมาย
ภายในประเทศ เช่น พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เป็นต้น
เรือที่เข้าเทียบท่าต้องไม่มีชนิดพันธุ์สินค้าประมงที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญ พันธุ์ตาม
พันธสัญญาหรือตราสารระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายภายในประเทศ บรรทุกอยู่บนเรือ สาหรับชนิดพันธุ์ที่
ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์ที่อนุญาตให้มีได้บนเรือ จะต้องมีสัดส่วนของปริมาณตรงตามข้อกาหนดในพันธ
สัญญาหรือตราสารระหว่างประเทศ ได้แก่ IOTC หรือ RFMOs ที่เรือลาดังกล่าวเข้าไปรับการขนถ่ายสัตว์น้า
หากสิ น ค้ า ประมงเหล่ า นี ไม่ ต รงตามเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งขอเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและยืนยันความใช้ได้ของเอกสารจาก Flag state/ Coastal state/ RFMOs/
กัป ตัน /ตัว แทนเรื ออเพื่อให้ ส ามารถพิจ ารณาสนับสนุนข้อเท็จจริง ได้ว่าไม่มีช นิดพันธุ์หรือมีในสั ดส่ ว นของ
ปริ มาณชนิ ดพัน ธุ์ที่ถู กคุ้มครอง หรื อใกล้ สู ญพันธุ์ ที่อนุญาตให้ มีได้ ตามพันธสั ญญาหรื อตราสารระหว่า ง
ประเทศรวมถึงกฎหมายภายในประเทศ และหาหลักฐานบนเรือที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมบันทึกภาพ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ในกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีความ
ใช้ได้ของเอกสาร สามารถแสดงที่มาของ ชนิดพันธุ์และสัดส่วนของปริมาณชนิดพันธุ์ที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญ
พันธุ์ ที่อนุญาตให้มีได้บนเรือ ตรงตามข้อกาหนดในพันธสัญญาหรือตราสารระหว่างประเทศ ให้ดาเนินการขึน
ตรวจเรือและสินค้าประมงตามขันตอนปกติ และนาไปสู่การตรวจในลาดับต่อไปเช่น ตรวจการขนถ่ายสินค้า
ประมง

กรณีที่ 4 เรือขนถ่ายสัตว์น้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่ผ่านการขึ้นท่า (Landing) ที่ประเทศใดมาก่อน
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ในกรณีเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่
สามารถแสดงที่มาของ ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุ้มครอง หรือใกล้สูญพันธุ์ ที่อยู่บนเรือตามข้อกาหนดในพันธสัญญาหรือ
ตราสารระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง รวมถึงกฎหมายภายในประเทศ ให้“ปฏิเสธการขนถ่ายสินค้าประมง”
และดาเนิ น คดีตามพระราชบั ญญัติ ส งวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า และผลั กดันออกนอกราชอาณาจักรตามที่
กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

3. การขนถ่ายสินค้าประมง
ควบคุมการขนถ่ายร้อยละ 100 ของเที่ยวเรือที่สุ่มตรวจ

3.1. ก่อนการขนถ่าย
1) ตรวจสอบกระบวนการ/แผนขันตอนการขนถ่าย
เอกสารที่ตรวจสอบประกอบไปด้วย
(1) แบบรายงานผลการตรวจสอบเรือ (Port Inspection Report form: PIR) (กรณีขึน
ตรวจเรือ)
(2) แผนการขนถ่ายสินค้าประมงมีรายละเอียด วันและเวลาขนถ่าย / สถานที่ปลายทาง /
ชนิดสัตว์นา / ปริมาณ / เรือจับ (Donor vessel) / ระวาง (อาจจะเป็นวันต่อวันก็ได้)
(3) เอกสารสาแดงสินค้าประมงในระวางเรือ แสดงชนิดสัตว์นา / ปริมาณ / ชื่อเรือ Donor
vessel / หมายเลขระวางเรือ เช่น Stowage plan
(4) ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) เอกสารสาแดงบัญชีรายการและราคาสินค้า เช่น Invoice
(6) เอกสารสาแดงการตราส่งสินค้า เช่น Bill of lading
(7) เอกสารส าแดงการอนุญาตหรือรับรองการนาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา เช่น
ใบรับรองทูน่าครีบเหลือง / ใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นา /ใบ ร.6
มีแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึ้นท่าของผู้นาเข้าไปยังห้องเย็นหรือโรงงานชัดเจน
เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถวางแผนการสุ่ ม ตรวจสอบได้ และข้ อ มู ล ในเอกสารที่ ต รวจ สอบ
ประกอบครบถ้วน ไม่พบเหตุสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ IUU-Fishing
หากไม่ตรงตามเกณฑ์การพิจารณา เจ้าหน้าที่ต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
และยื นยั น แผนการขนถ่ายสิ น ค้าประมงขึนท่าจาก ผู้ นาเข้า/กัปตัน/ตัวแทนเรือเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ส ามารถ
วางแผนเข้าสุ่มตรวจการขนถ่ายได้จริง
กรณีที่ 4 เรือขนถ่ายสัตว์น้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่ผ่านการขึ้นท่า (Landing) ที่ประเทศใดมาก่อน
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ในกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีความใช้ได้
ของเอกสาร สามารถแสดงแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ดาเนิน การ
ตรวจการขนถ่ายสินค้าประมงตามขันตอนปกติ
ในกรณีหากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่
สามารถแสดงแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ “ปฏิเสธการขนถ่าย
สินค้าประมง” และผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/
Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.2 ระหว่างการขนถ่าย
1) ตรวจสอบชนิด ขนาด และปริมาณ สัตว์นาที่ขึนหน้าท่า
การขนถ่ายสอดคล้องตามแผนการขนถ่ายที่แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการขนถ่าย
เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าตรวจดูชนิด ขนาด และปริมาณการขนถ่ายของสัตว์นา เพื่อควบคุมนาหนัก
สัตว์นาระหว่างขนถ่ายของทุกเรือจับ (Donor vessel) ในเรือขนถ่ายทุกลาที่เข้าเทียบท่าเพื่อขอขนถ่าย และมี
การ Seal ที่ยานพาหนะขนถ่ายเพื่อนาเข้าไปยังสถานประกอบการผู้นาเข้า เมื่อไปถึงโรงงานให้เจ้าหน้าที่กอง
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) เป็นผู้ทาการตรวจ และตัด Seal เพื่อตรวจสอบชนิด และปริมาณสัตว์
นาที่เข้าโรงงาน
ชนิ ด ขนาด และปริ ม าณสั ต ว์ น้ าที่ ขึ้ น ท่ า ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณที่ แ จ้ ง ในเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบ (เช่น AREP, PIR, Stowage Plan, etc.) โดยชนิดและปริมาณสัตว์น้าที่ขึ้นท่าของแต่
ละเรือจับ (Donor vessel) จะต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับชนิดและปริมาณสัตว์น้าที่
แจ้งนาเข้าตาม PIR
หากปริมาณการขนถ่ายไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสิน ให้เจ้าหน้าที่ “พักการขนถ่าย”และขอ
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการสูญหายหรือการเพิ่มมาของสินค้าประมง และจะอนุญาตให้ขนถ่ายสินค้า
ประมงตามขันตอนปกติต่อในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมี
ความใช้ได้ของเอกสาร สามารถแสดงแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าและที่มาของสินค้าประมงบนเรือ ได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่จะต้องเฝ้าระวังการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าอย่างเข้มงวดมาก
ขึน
หากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่สามารถ
แสดงแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าและที่มาของสินค้าประมงบนเรือได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ต้อง“ปฏิเสธและหยุดการขนถ่ายสินค้าประมง”และผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามที่กฎหมาย
กาหนด พร้อมทังรายงานไปยัง Flag state/ Coastal state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ 4 เรือขนถ่ายสัตว์น้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่ผ่านการขึ้นท่า (Landing) ที่ประเทศใดมาก่อน
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2) ตรวจสอบชนิด ขนาดและปริมาณสัตว์นาที่คงเหลือในเรือ
ชนิด ขนาด และปริมาณ สัตว์น้าที่คงเหลือบนเรือหลังจากขนถ่ายเสร็จสิ้น ต้องสอดคล้องกับ
ชนิด ขนาด และปริมาณสัตว์น้าที่ขึ้นท่า
หากไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสินให้พิจารณา เจ้าหน้าที่ต้องขอเอกสารประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมและยืนยันความใช้ได้ของเอกสารจาก Flag state/ Coastal state/ RFMOs/กัปตัน/ตัวแทนเรือ
เพื่อให้สามารถพิจารณาสนับสนุนข้อเท็จจริงได้ว่า ชนิด ขนาด และปริมาณสินค้าประมงที่คงเหลือบนเรือไม่
ได้มาจาก IUU-Fishing (กรณีเหลือมากกว่าความเป็นจริง) หรือไม่ถูกขนถ่ายออกไปนอกเหนือจากแผนการขน
ถ่ายที่แจ้งไว้ (กรณีเหลือน้อยกว่าความเป็นจริง) อีกทังค้นหาหลักฐานสินค้าประมงส่วนที่เกินจากการแจ้งขอ
อนุญาตขนถ่ายจากห้องเย็นหรือโรงงาน และริบไว้เป็นของแผ่นดิน และหาหลักฐานบนเรือที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
พร้อมบันทึกภาพ เพื่อประกอบการพิจารณา
ในกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีความใช้ได้ของ
เอกสาร สามารถแสดงที่มาของสินค้าประมงบนเรือที่มากหรือน้อยกว่าความเป็นจริงได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ดาเนินการตามขันตอนปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิด ขนาด และปริมาณนาเข้า ให้ดาเนินพิธีการ
ตามที่กฎหมายกาหนด
หากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่สามารถ
แสดงที่มาของสิ น ค้าประมงบนเรื อที่มากหรือน้อยกว่าความเป็นจริงได้อย่างถูกต้องครบถ้ว นสมบูรณ์ ให้
ดาเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงริบหลักฐานสินค้าประมงส่วนที่เกิน จากการแจ้งขออนุญาตขนถ่าย ในกรณีที่
ถูกดาเนินคดีตามกฎหมายแล้วให้ผลั กดันออกนอกราชอาณาจักร และรายงานไปยัง Flag state/ Coastal
state/ RFMOs/ กรมประมง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ตรวจสอบชนิด ขนาดและปริมาณสัตว์นาที่เข้าโรงงาน
ชนิด ขนาด และปริมาณสัตว์นา ในกรณีที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนตังแต่หน้าท่า จะถูกให้
ระบุชนิด ขนาด และปริมาณ ที่ห้องเย็นหรือโรงงาน ณ วันที่สินค้าประมงนันขึนท่า
ปริมาณสัตว์น้ารวมที่เข้าโรงงานจะต้องมีคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ
ปริมาณที่ออกไปจากหน้าท่า
หากสินค้าสัตว์นาที่เข้าโรงงานไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสินให้พิจารณาว่า เรือขนถ่ายหรือเรือ
จับสัตว์นาอาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง IUU-Fishing หรือ สินค้าประมงบนเรืออาจมาจาก IUU-Fishing หรือ
ผู้นาเข้า/Trader/ตัวแทน อาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง IUU-Fishing ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องทาการ“อายัดสินค้า
ประมง” ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ตัดสินทังหมด และขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสินค้า
ประมงที่ไม่ตรงตามเกณฑ์การตัดสินจากผู้นาเข้า/กัปตัน/ตัวแทนเรือ

กรณีที่ 4 เรือขนถ่ายสัตว์น้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่ผ่านการขึ้นท่า (Landing) ที่ประเทศใดมาก่อน
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เชื่อถือ ได้ และมีความใช้ได้
ของเอกสาร สามารถแสดงที่มาของสินค้าประมงไม่ตรงตามเกณฑ์ตัดสินได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้
ดาเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.7) และหนังสือกากับการ
จาหน่ายสัตว์นานาเข้า (IMD)
ในกรณีหากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และไม่มีความใช้ได้ของเอกสาร ไม่
สามารถแสดงแผนการขนถ่ายสินค้าประมงขึนท่าและที่มาของสินค้าประมงบนเรือได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ ให้เจ้าหน้าที่อายัดสินค้าประมงและดาเนินคดีตามกฎหมาย

กรณีที่ 4 เรือขนถ่ายสัตว์น้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่ผ่านการขึ้นท่า (Landing) ที่ประเทศใดมาก่อน

4. เกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ
กรณีที่ 5 เรือ หรือรถบรรทุกสินค้าตูค้ อน
เทนเนอร์ หรือรถบรรทุกสัตว์นาพรมแดน
ประเทศเพื่อนบ้าน หรือทางอากาศยาน ซึ่ง
สินค้าสัตว์นาผ่านการขึนท่า (Landing) ณ
ประเทศต้นทางแล้ว

กรณีที่ 5 เรือ หรือรถบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือรถบรรทุกสัตว์น้าพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน
หรือทางอากาศยาน ซึ่งสินค้าสัตว์น้าผ่านการขึ้นท่า (Landing) ณ ประเทศต้นทางแล้ว
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กรณีที่ 5 เรือ หรือรถบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือรถบรรทุกสัตว์
นาพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน หรือทางอากาศยาน ซึ่งสินค้าสัตว์นาผ่านการ
ขึนท่า (Landing) ณ ประเทศต้นทางแล้ว
1. ก่อนวันสินค้าสัตว์นาเข้า
1.1 การขออนุญาตนาเข้าสินค้าสัตว์นา
1) การตรวจสอบเอกสารก่อนการนาเข้าสินค้าสัตว์นา
การตรวจสอบเอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาตนาเข้าสิ นค้าสัตว์นาผู้นาเข้าสามารถยื่นคาขอ
ใบอนุญาตผ่านระบบเชื่อมโยงคาขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองทางอินเตอร์เน็ตกรม
ประมง (Fisheries Single Window, FSW) จากนันเจ้าหน้าที่ทาการพิจารณาความถูกต้องของเอกสาร ตาม
อานาจของพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 (มาตรา 7 และมาตรา 92 วรรค 4) โดยเอกสารที่ส่งมานัน
จะถูกตรวจสอบร้อยละ 100 ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี
2) ระยะเวลาในการยื่นขอใบอนุญาตนาเข้าสัตว์นา
 ยื่นคาขอใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (DOF 2) ผ่านระบบ FSW
ก่อนที่รถบรรทุก เครื่องบิน และเรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เข้าเทียบท่า
 ความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นขอใบอนุญาตนาเข้าสินค้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
(DOF 2)
เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดในเอกสารให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ดังนี ชนิดของ
สินค้าสัตว์นา ปริมาณสินค้าสัตว์นา วันที่นาเข้าท่าเรือนาเข้าสถานที่ตรวจปล่อยสินค้า ประเทศต้นกาเนิด
ประเทศต้นทางบรรทุก และชื่อที่อยู่ของบริษัทที่นาเข้าฯลฯ
เอกสารประกอบการขออนุญาตนาเข้าสัตว์นา
1. สาเนาใบขนสินค้าขาเข้า
2. สาเนาบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)
3. BILL OF LADING B/L (สาหรับทางเรือ) หรือ AIR WAYBILL AWB (สาหรับทางอากาศ) หรือ CMR
Waybill สาหรับทางบก
กรณีที่ 5 เรือ หรือรถบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือรถบรรทุกสัตว์น้าพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน
หรือทางอากาศยาน ซึ่งสินค้าสัตว์น้าผ่านการขึ้นท่า (Landing) ณ ประเทศต้นทางแล้ว
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4. สาเนาเอกสารรับรองการจับสัตว์นา (Catch Certificate / Simplified Catch Certificate) ซึ่งออก
โดยหน่วยงานภาครัฐเจ้าของธงเรือ (Flag State)
เอกสารที่ผู้นาเข้าสัตว์นาอาจถูกร้องขอจากเจ้าหน้าที่ เพื่อสาแดงประกอบการตรวจสินค้าสัตว์นา
นาเข้า
1. เอกสารรับรองการจับสัตว์นา (Catch Certificate / Simplified Catch Certificate) ซึ่งออกโดย
หน่วยงานภาครัฐเจ้าของธงเรือ (Flag State) ฉบับจริง
2. ใบกากับการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
3. สาเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือจับสัตว์นาจากรัฐเจ้าของธงเรือ (Flag State) ซึ่งออกโดย
หน่วยงานภาครัฐและมีอายุการใช้งาน
4. เอกสารการรับรองการทาการประมงปลาทูน่าอย่างรับผิดชอบต่อโลมา ภายใต้กฎเกณฑ์ของ NOAA
Fisheries ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ NOAA Form 370 (Fisheries Certificate of Origin) กรณี
ปลาทูน่าที่มาจากเรื ออวนล้อมปลาทูน่าที่มีขนาดมากกว่า 362.8 ตัน ที่ทาการประมงในเขต
Eastern Tropical Pacific Ocean (ETP)
5. เอกสารรั บรองชนิ ดพันธุ์สั ตว์น า เพื่อสาแดงว่าไม่เป็นชนิดที่ถูกคุ้มครอง หรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 1 เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติมเพื่อยื่นขอใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
ชนิดของสัตว์นา
ปลาทูน่า

ปลาฉลาม
ปลาหิมะ

เอกสารที่ต้องแนบเพิ่ม
1. เอกสารสาแดงการรับรองตนเองของผู้ควบคุมเรือประมง (Donor vessel) มีรายละเอียด
ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่แสดงว่า มีการทาการประมงอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น
Captain's Statement เพื่อรับรองการทาการประมงปลาทูน่าอย่างรับผิดชอบต่อโลมา ภายใต้
กฎเกณฑ์ของ NOAA Fisheries ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ NOAA Form 370 (Fisheries
Certificate of Origin) สาหรับเรืออวนล้อมปลาทูน่าที่มีขนาดมากกว่า 362.8 metric ton ที่ทา
การประมงในเขต Eastern Tropical Pacific Ocean (ETP)
2. เอกสารรับรองการจับสัตว์นา (Catch Certificate)
3. ใบรับรองการนาปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (เฉพาะปลาทูน่าครีบเหลือง)
เอกสารรับรองชนิดพันธุ์สัตว์นา เพื่อสาแดงว่าไม่เป็นชนิดที่ถูกคุ้มครอง หรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย จากหน่วยงานรับรองถูกต้อง
เอกสารรับรองชนิดพันธุ์สัตว์นา เพื่อสาแดงว่าไม่เป็นชนิดที่ถูกคุ้มครอง หรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย จากหน่วยงานรับรองถูกต้อง

กรณีที่ 5 เรือ หรือรถบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือรถบรรทุกสัตว์น้าพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน
หรือทางอากาศยาน ซึ่งสินค้าสัตว์น้าผ่านการขึ้นท่า (Landing) ณ ประเทศต้นทางแล้ว
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การพิ จ ารณาแบบค าขอใบอนุ ญ าตให้ น าเข้ า สั ต ว์ น าหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่
กรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นควรอนุญาต ให้ออกใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์นาเข้ามาในราชอาณาจักร (DOF 2) และใบแจ้งอนุมัติให้นาสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.6)
เพื่อนาเอกสารไปใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าสัตว์นาในขันตอนต่อไป
กรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นควรไม่อนุญาต ให้แจ้งกลับ ไปยังผู้นาเข้ารับทราบผ่านระบบ
FSW เพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง ก่อนการยื่นคาขอใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร

2. เมือ่ สินค้าเข้าเทียบท่า
2.1 การตรวจสอบสินค้าสัตว์นา ณ ท่าขาเข้า/สถานีตรวจปล่อยสินค้า
1) ตรวจเอกสารเมื่อสินค้าสัตว์นาท่าขาเข้า/สถานีตรวจปล่อยสินค้า
 ผู้นาเข้าหรือตัวแทนต้องแสดงเอกสารแก่เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ก่อนการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้า เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความสอดคล้องกัน
ของเอกสาร
2) เอกสารที่ใช้ในการดาเนินพิธีการศุลกากรเพื่อตรวจปล่อยสินค้า
(1) ใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา(DOF 2)
(2) ใบแจ้งอนุมัตินาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (ร.6)
(3) ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม
(4) ใบตราขนสินค้า (Bill of Lading, B/L)
(5) เอกสารสาแดงบัญชีรายการและราคาสินค้า(Invoice)
(6) ใบกากับการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
(7) เอกสารรับรองชนิดพันธุ์สัตว์นา เพื่อสาแดงว่าไม่เป็นชนิดที่ถูกคุ้มครอง หรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย จากหน่วยงานรับรองถูกต้อง
(8) ใบรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate)
(9) ใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ใบ อ.7, เฉพาะพิกัด 0302 และ
0303)

กรณีที่ 5 เรือ หรือรถบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือรถบรรทุกสัตว์น้าพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน
หรือทางอากาศยาน ซึ่งสินค้าสัตว์น้าผ่านการขึ้นท่า (Landing) ณ ประเทศต้นทางแล้ว
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3) เอกสารที่ใช้ในการรับรองว่าสินค้าสัตว์นาไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ IUU
(1) เอกสารสาแดงสินค้าประมงนาเข้าไม่มีความเกี่ยวข้องกับ IUU-Fishing หรือ Thailand
Catch Declaration for Other Vehicles (เมื่อมีประกาศบังคับใช้)
(2) เอกสารรับรองการจับสัตว์นาจากรัฐเจ้าของธง (Catch Certificate)
(3) เอกสารสาแดงการรับรองตนเองของผู้ควบคุมเรือประมง (Donor vessel) มีรายละเอียด
ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่แสดงว่า มีการทาการประมงอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น Captain's
Statement เพื่อรับรองการทาการประมงปลาทูน่าอย่างรับผิดชอบต่อโลมา ภายใต้กฎเกณฑ์ของ NOAA
Fisheries ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ NOAA Form 370 (Fisheries Certificate of Origin) สาหรับเรืออวน
ล้อมปลาทูน่าที่มีขนาดมากกว่า 362.8 metric ton ที่ทาการประมงในเขต Eastern Tropical Pacific
Ocean (ETP)
(4) ใบรับรองการนาปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามา
ในราชอาณาจักร
(5) เอกสารสาแดงการขนสินค้าประมงออกจากพืนที่ต้นทางบรรทุก กรณีที่ไปรับสินค้าในรัฐ
นันๆที่แสดงชื่อเขตต้นทางบรรทุก / รัฐ / หน่วยงานรับรอง / ชนิดสัตว์นา / ปริมาณ / วันที่ออกจากท่า เช่น
Custom export declaration
(6) เอกสารอนุญาตให้นาสินค้าประมงออกนอกราชอาณาจักร กรณีถูกบังคับโดยรัฐเจ้าของท่า
/ รัฐเจ้าของธง / รัฐเจ้าของชายฝั่ง / รัฐอื่นๆ จากหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น Export permit of Aquatic
Animal จากกรมประมง หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐนันๆ

2.2 การพิจารณาเอกสาร
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พบว่าเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกันให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสัตว์นา
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร พบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่มีความน่าเชื่อถือ และไม่สอดคล้อง
กัน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้นาเข้าหรือตัวแทนให้ชีแจงหรือนาเอกสารมาแสดงเพิ่มเติม หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว
ว่าเอกสารและหรือคาชีแจงถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสัตว์นาต่อไป แต่หากผู้นาเข้า
หรื อตัว แทนยั งไม่ส ามารถชีแจงหรื อ เอกสารยังไม่ถูก ต้อง ไม่ครบถ้ว น และไม่มีความน่ าเชื่อถือ ห้ ามมิใ ห้
เจ้าหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้าสัตว์นานัน

2.3 การตรวจสอบสินค้าสัตว์นา
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์นาตรวจสอบสินค้าสัตว์นา โดยสุ่มตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวน
ครังที่นาเข้าต่อปีที่ผ่านมาทังหมดการสุ่มตรวจจะใช้วิธีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
กรณีที่ 5 เรือ หรือรถบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือรถบรรทุกสัตว์น้าพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน
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1) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ระดับความเสี่ยงที่ 1 (L1): สินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีความเสี่ยง ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์นาออกใบอนุญาตนาสัตว์นาหรือซากสัตว์นาเข้าในราชอาณาจักร (ร.7) และหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์
นานาเข้า (Imported Aquatic Animal Movement Document, IMD) โดยไม่ต้องลงตรวจตู้คอนเทนเนอร์
และไม่ตอ้ งควบคุมการตัดซีล
พฤติกรรมที่อาจสื่อได้ว่าไม่มีความเสี่ยง เช่น ผู้นาหรือตัวแทนบริษัทหนึ่งบริษัทใดแสดง
เอกสารในการตรวจปล่อยสินค้าสัตว์นาถูกต้อง ครบถ้วน และมีความสอดคล้องกันเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน
จนเป็นที่น่าพอใจว่าไม่มีเหตุที่มีความเสี่ยงว่าสัตว์นาหรือผลิ ตภัณฑ์สัตว์นานันไม่ได้มาจากการทาประมงผิด
กฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม IUU ประเมินเป็นระดับความเสี่ยงที่ 1 (L1)
ระดับความเสี่ยงที่ 2 (L2): สินค้าในตู้คอนเทนเนอร์มีความเสี่ยงน้อยให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์นาควบคุมการตัดซีลของตู้คอนเทนเนอร์ และตรวจสอบชนิดและปริมาณของสินค้าสัตว์นาในตู้คอนเทน
เนอร์
พฤติกรรมที่อาจสื่อได้ว่ามีความเสี่ ยงน้อย เช่น ผู้นาหรือตัวแทนบริษัทหนึ่งบริษัทใด
แสดงเอกสารในการตรวจปล่อยสินค้าสัตว์นาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่มีความสอดคล้องกัน พฤติกรรม
ดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงว่าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นานันอาจมาจากการทาประมงผิดกฎหมาย
หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม IUU หรือผู้นาหรือตัวแทนบริษัทหนึ่งบริษัทใดเข้ามายื่นแสดงเอกสารในการตรวจ
ปล่อยสินค้าสัตว์นาเป็นครังแรก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ประเมินเป็นระดับความเสี่ยงที่ 2 (L2)
(1) ตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าสัตว์นาในตู้คอนเทนเนอร์ ตรงตามที่ขออนุญาตนาเข้า ให้
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์นาทาการปิดตู้คอนเทนเนอร์ด้วยซีลของกรมประมงและเสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์นา
อนุมัติออกใบอนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์นาเข้าในราชอาณาจักร (ร.7) และหนังสือกากั บการจาหน่ายสัตว์นา
นาเข้า (Imported Aquatic Animal Movement Document, IMD)
(2) ตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าประมงในตู้คอนเทนเนอร์ มีน้อยกว่าที่ได้แจ้งขออนุญาต
นาเข้า ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์นาบันทึกข้อมูลตามที่นาเข้าจริงในใบอนุญาตและทาการปิดตู้คอนเทนเนอร์
ด้วยซีลของกรมประมงและเสนอหัวหน้าด่านตรวจสัตว์นาอนุมัติออกใบอนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์นาเข้าใน
ราชอาณาจักร (ร.7) และหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์นานาเข้า (Imported Aquatic Animal Movement
Document, IMD)
(3) ตรวจสอบแล้วพบว่าชนิดและสัตว์นาในตู้คอนเทนเนอร์มีมากกว่า หรือไม่ตรงกับที่ได้
แจ้งขออนุญาตนาเข้าให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์นาดาเนินการดังนี
 ดาเนินการปิดซีลของกรมประมงและอายัดตู้คอนเทนเนอร์
 ร่ ว มมื อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากรตรวจสอบอย่ า งละเอี ย ดและด าเนิ น การตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ 5 เรือ หรือรถบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือรถบรรทุกสัตว์น้าพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน
หรือทางอากาศยาน ซึ่งสินค้าสัตว์น้าผ่านการขึ้นท่า (Landing) ณ ประเทศต้นทางแล้ว
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ระดับความเสี่ยงที่ 3 (L3):สินค้าในตู้คอนเทนเนอร์มีความเสี่ยงมาก ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์นาดาเนินการซีลด้วยซีลของกรมประมง ณ จุดตรวจปล่อย และควบคุมสินค้าสัตว์นาไปยังโรงงานหรือห้อง
เย็นของผู้นาเข้า เมื่อถึงโรงงานหรือสถานประกอบการให้เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.)
แจ้งหัวหน้าด่านตรวจสัตว์นาเป็นหนังสือบันทึกข้อความอย่างเป็นทางการ เพื่ออนุมัติออกใบอนุญาตนาสัตว์
หรือซากสัตว์นาเข้าในราชอาณาจักร (ร.7) และหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์นานาเข้า (Imported Aquatic
Animal Movement Document, IMD)เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้นาเข้าสถานประกอบการได้
พฤติกรรมที่อาจสื่อได้ว่ามีความเสี่ยงมากเช่น ผู้นาหรือตัวแทนบริษัทหนึ่งบริษัทใดแสดง
เอกสารในการตรวจปล่อยสินค้าสัตว์นาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่มีความสอดคล้องกันหลายครังติดต่อกัน
จนเป็นที่น่าสงสัย พฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงว่าสัตว์นาหรือผลิ ตภัณฑ์สัตว์นานันอาจมา
จากการทาประมงผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม IUU ประเมินเป็นระดับความเสี่ยงที่ 3 (L3)
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าชนิดและสัตว์นาในตู้คอนเทนเนอร์มีมากกว่าหรือไม่ตรงกับที่ที่
ได้แจ้งขออนุญาตนาเข้า ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์นาดาเนินการดังนี
 ดาเนินการปิดซีลของกรมประมงและอายัดตู้คอนเทนเนอร์
 ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบอย่างละเอียดและดาเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

กรณีที่ 5 เรือ หรือรถบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือรถบรรทุกสัตว์น้าพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน
หรือทางอากาศยาน ซึ่งสินค้าสัตว์น้าผ่านการขึ้นท่า (Landing) ณ ประเทศต้นทางแล้ว

4. เกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ
กรณีที่ 6 เรือขนถ่ายสัตว์นาต่างประเทศ
รับสัตว์นาจากเรือจับสัตว์นาไทย
ที่ออกไปทาการประมงนอกน่านนา
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กรณีที่ 6 เรือขนถ่ายสัตว์นาต่างประเทศรับสัตว์นาจากเรือจับสัตว์นา
ไทยทีอ่ อกไปทาการประมงนอกน่านนา
ให้ใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบเดียวกับกรณีที่ 1 เรือขนถ่ายสินค้าประมงแบบเทกอง

กรณีที่ 6 เรือขนถ่ายสัตว์น้าต่างประเทศรับสัตว์น้าจากเรือจับสัตว์น้าไทยที่ออกไปทาการประมงนอกน่านน้า
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5. บทลงโทษการกระทาความผิด
กระบวนการตรวจสอบการเรือประมงต่างประเทศที่ประสงค์จะนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาเข้ามา
ในราชอาณาจักรไทย (ภาพที่ 21) เพื่อป้องกันเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทา
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) เข้าสู่ราชอาณาจักรไทย และหากพบ
การกระทาผิดที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าสัตว์นา และผลิตภัณฑ์สัตว์นาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้มีบทลงโทษจากการ
กระทาความผิดระบุไว้ ในหมวด 11 บทกาหนดโทษ พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และให้ดาเนินการ
ตามแผนผังดาเนินคดี ดังภาพที่ 22

ภาพที่ 2 กระบวนการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศที่ประสงค์จะนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทย
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ภาพที่ 3 แผนผังการดาเนินคดีเรือประมงต่างประเทศที่กระทาผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
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มาตราตาม พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
มาตรา 5 ในพระราชกาหนดนี
“สัตว์นา” หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในนาเป็นปกติ สัตว์จาพวกสะเทินนาสะเทินบกสัตว์ที่อาศัยอยู่
ในบริเวณนาท่วมถึง สัตว์ที่มีการดารงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในนา สัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงหนึ่งที่อาศัยอยู่ในนาเฉพาะ
ช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ในนา รวมทังไข่และนาเชือของสัตว์นา และสาหร่ายทะเล ซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
นาเหล่านัน และให้หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้นาตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดและซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของพันธุ์ไม้นานันด้วย
“ผลิตภัณฑ์สัตว์นา” หมายความว่า ผลิตผลที่ได้จากการแปรรูปสัตว์นาหรือที่ใช้สัตว์นาเป็นวัตถุดบิ
“การประมง” หมายความว่า การทาการประมง การเพาะเลียงสัตว์นา การดูแลรักษาสัตว์นาการแปรรูป
สัตว์นา และหมายความรวมถึงการกระทาใด ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการทาการประมง
“น่านนาไทย” หมายความว่า น่านนาภายใน ทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง
“ทะเลชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล
เว้น แต่ในกรณีที่มีความจาเป็น เพื่อประโยชน์ในการบริห ารจัดการทรัพยากรสั ตว์นา จะออกกฎกระทรวง
กาหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเลก็
ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล โดยให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่
กาหนดแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
“แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่นาทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง ชายเกาะ ตามที่ระบุในแผน
ที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์ว่ามีความลึกนาศูนย์เมตร หรือแนวขอบนอกของพืนที่ที่มีการถมทะเล
“ทะเลนอกชายฝั่ง ” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรที่อยู่พ้นจากทะเลชายฝั่ งจนสุ ดเขต
เศรษฐกิจจาเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจาเพาะของราชอาณาจักรไทยหรือสุดเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิ
อธิปไตยของราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศสุดแต่เขตใดจะไกลกว่า
“ทะเลนอกน่านนาไทย” หมายความว่า ทะเลหลวงที่อยู่พ้นจากทะเลนอกชายฝั่งและหมายความรวมถึง
ทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่ง
“ทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในเขตอานาจของรัฐชายฝั่งหรือที่รัฐชายฝั่งมี
สิทธิหาประโยชน์ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
“รัฐชายฝั่ง” หมายความว่า ประเทศที่มีอาณาเขตจรดนาทะเลแต่ไม่รวมถึงประเทศไทย
“ประมงพืนบ้าน” หมายความว่า การทาการประมงในเขตทะเลชายฝั่ งไม่ว่าจะใช้เรือประมงหรือใช้
เครื่องมือโดยไม่ใช้เรือประมง ทังนี ที่มิใช่เป็นประมงพาณิชย์
“ประมงพาณิชย์” หมายความว่า การทาการประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาดตังแต่สิบตันกรอสขึนไป
หรือเรือประมงที่ใช้เครื่องยนต์มีกาลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“เรือประมง” หมายความว่า ยานพาหนะทางนาทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรสัตว์นาในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะที่ใช้สนับสนุนเรือประมงใช้แปรรูปสัตว์นา
หรือเพื่อขนถ่ายหรือขนส่งสัตว์นาเป็นการเฉพาะ แต่ไม่รวมถึงเรือบรรทุกสินค้า
“เรือประมงไทย” หมายความว่า เรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย
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มาตราตาม พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
มาตรา 5 (ต่อ)
“การทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” หมายความว่า การทาการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายการ
ทาการประมงที่ไม่ได้รายงาน และการทาการประมงโดยไร้กฎเกณฑ์
“การทาการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย” หมายความว่า
(1) การทาการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือขัดต่อกฎหมายไทยหรือกฎหมายของรั ฐ
ชายฝั่ง
(2) การทาการประมงที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการขององค์การระหว่างประเทศที่จัดทาขึนเพื่อประโยชน์
ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง หรือขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
“การทาการประมงที่ไม่ได้รายงาน” หมายความว่า
(1) การทาการประมงโดยไม่แจ้งหรือรายงาน หรือรายงานไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
กฎหมาย หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามกฎหมาย หรือรายงานเท็จ
(2) การทาการประมงในพืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศโดยไม่แจ้งหรือ
รายงาน หรือรายงานไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการขององค์การระหว่างประเทศนัน หรือรายงานเท็จ
“การทาการประมงโดยไร้กฎเกณฑ์” หมายความว่า
(1) การทาการประมงในพืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศไม่ว่าจะใช้เรือใด ๆ
ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือไร้สัญชาติ โดยประการที่มิได้ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการการประมงที่องค์การระหว่างประเทศดังกล่าวจัดให้มีขึน
(2) การทาการประมงในที่จับสัตว์นาที่ยังไม่มีการกาหนดมาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการการ
ประมง โดยการทาการประมงนันไม่สอดคล้องกับพันธะของรัฐในการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรสัตว์นาตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศ
“องค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า องค์การระหว่างประเทศที่ประเทศในแต่ละภูมิภาคร่วมกัน
จัดตังขึนเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง
“เรือไร้สัญชาติ” หมายความว่า เรือที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย หรือเรือที่มีตังแต่สองสัญชาติขึนไป
หรือเรือที่เปลี่ยนธงในระหว่างการเดินเรือ
“เจ้าของเรือ” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง
“ผู้ควบคุมเรือ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือประมง
“คนประจาเรือ” หมายความว่า ลูกเรือหรือคนที่มีหน้าที่ประจาอยู่ในเรือประมงแต่ไม่รวมถึงผู้ควบคุมเรือ
“นาเข้า” หมายความว่า นาหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“ส่งออก” หมายความว่า นาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร“นาผ่าน” หมายความว่า นาหรือส่งผ่าน
ราชอาณาจักร
“ท่าเทียบเรือประมง” หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึนสาหรับใช้จอดหรือเทียบเรือประมงขนถ่ายสัตว์นา
หรือใช้ในการนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาขึนจากเรือประมง ทังนี ไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือในนา
“การขนถ่า ยสัตว์นา” หมายความว่า การนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาทังหมดหรือบางส่ว นจาก
เรือประมงไปยังยานพาหนะอื่น
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มาตรา 5 (ต่อ)
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตให้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามพระราชกาหนดนี
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังให้ปฏิบัติการตามพระราชกาหนดนี
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมประมง
มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์การระหว่างประเทศและ
อนุสัญญาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมงที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกด้วย ให้ถือว่าการ
กระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี หรือตามกฎหมายของรัฐชายฝั่ง หรือตามหลักเกณฑ์หรือมาตรการตาม
กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑ์หรือมาตรการขององค์การระหว่างประเทศบรรดาที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง ไม่ว่าจะกระทาในน่านนาไทยหรือนอกน่านนาไทยและไม่ว่า
กระทาโดยใช้เรือประมงไทย เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย หรือเรือไร้สัญชาติ เป็นการกระทาความผิดใน
ราชอาณาจักรและต้องรับโทษตามที่กาหนดไว้ในพระราชกาหนดนี และให้ศาลไทยมีอานาจพิจารณาและ
พิพากษาคดีได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการมีอานาจดาเนินการตาม
กฎหมายได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากความผิดเกิดขึนนอกน่านนาไทย และการกระทาความผิดนันมิใช่
เรือประมงไทยหรือผู้มีสัญชาติไทย ให้กระทาได้เมื่อได้รับแจ้งจากรัฐต่างประเทศที่การกระทาความผิดเกิดขึน
หรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดนันแล้ว
ให้เป็นหน้าที่ของอธิบดีที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือขององค์การระหว่าง
ประเทศในการดาเนินการเพื่อลงโทษผู้กระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี
มาตรา 10 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือไร้สัญชาติทาการประมง
มาตรา 83 คนประจาเรือต้องมีหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนาไทย และ
ในกรณีคนประจาเรือไม่มีสัญชาติไทย ต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
และต้องได้รับใบอนุญาตให้ทางานตามกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว
เพื่อประโยชน์ ในการอานวยความสะดวกให้อธิบดีมีอานาจเช่นเดียวกับเจ้าท่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือในน่านนาไทยในการออกหนังสือคนประจาเรือ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติในการอนุญาตให้คนต่าง
ด้าวที่ประสงค์จะทางานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมื อง
และมีอานาจเช่นเดียวกับนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าวในการอนุญาตให้คนต่าง
ด้าวนันทางานในเรือประมงที่จะออกไปทาการประมงในทะเล
การอนุญาตตามวรรคสอง ให้อธิบดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีประกาศ
กาหนด และเมื่อได้ออกหนัง สือคนประจาเรือหรือได้อนุญาตให้ผู้ใดแล้วให้แจ้งให้กรมเจ้าท่าสานักงานตารวจ
แห่งชาติ และกรมการจัดหางานทราบด้วย ทังนี ไม่ตัดสิทธิคนประจาเรือในการขอหนังสือคนประจาเรือตาม
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนาไทย หรือขอใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่า
ด้วยการทางานของคนต่างด้าว
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ให้อธิบดีมีอานาจออกหนังสือคนประจาเรือและหลักฐานการอนุญาตให้แก่คนประจาเรือตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกาหนด ซึ่งคนประจาเรือต้องเก็บรักษาหลักฐานนันไว้กับตัวหรือในสถานที่ที่ปลอดภัยในเรือประมงที่
ตนประจาอยู่
การออกหนังสือคนประจาเรือและการอนุญาตตามวรรคสอง ให้ใช้ได้แต่เฉพาะการทางานในเรือประมงที่
ระบุ ไว้ในหลั กฐานการอนุ ญาต และในบริเวณท่าเทียบเรือประมงและเฉพาะตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
หลักฐานการอนุญาต
มาตรา 84 ผู้ใดประสงค์จะใช้ท่าเทียบเรือของตนเป็นท่าเทียบเรือประมงต้ องจดทะเบียนเป็นท่าเทียบ
เรือประมงต่อกรมประมง เว้นแต่ท่าเทียบเรือนันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการแพปลาอยู่แล้ว
มาตรา 85 เจ้าของท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา 84 หรือผู้ประกอบกิจการแพปลาต้องบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับเรือประมงทุกลาที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์นา หรือนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาขึนท่า
เทียบเรือประมง และต้องเก็บบันทึกไว้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ ตามรายการ วิธีการ
และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกาหนด
ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา ดาเนินการรวบรวมและจัดส่งรายงานการเข้า
ออกเรือตามมาตรา 81 ไปที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา 86 ภายใต้บังคับมาตรา 87 ห้ามมิให้เรือประมงที่ทาการประมงพาณิชย์ ขนถ่ายสัตว์นาหรือนา
สัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาขึนท่า ณ สถานที่อื่นใดนอกจากท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา 84 หรือสถานที่ที่
เป็นกิจการแพปลาตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ประกาศของอธิบดีตามวรรคหนึ่งอาจกาหนดขนาดของเรือประมงที่สามารถขนถ่ายสัตว์นาหรือนาสัตว์นา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาขึนท่าเทียบเรือประมงแห่งใดด้วยก็ได้
ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาตามวรรคหนึ่ง จัดทาหนังสือกากับการซือขาย
สัตว์นาตามแบบและรายการที่อธิบดีประกาศกาหนด และส่งสาเนาให้กรมประมงตามระยะเวลาและวิธีการที่
อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา 87 ห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตว์นาในทะเล เว้นแต่เป็นการขนถ่ายไปยังเรือประมงที่ได้จดทะเบียน
ให้เป็นเรือขนถ่ายสัตว์นาหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นา โดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือที่ทาการประมงต้องได้รับ
อนุญาตทางวิทยุสื่อสารหรือช่องทางอื่นทานองเดียวกันจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนทาการขนถ่ายสัตว์นา และ
ต้ อ งรายงานการขนถ่ า ยสั ต ว์ น าซึ่ ง รั บ รองความถู ก ต้ อ งโดยผู้ ค วบคุ ม เรื อ ต่ อ พนั กงานเจ้ า หน้ า ที่ ห ลั ง การ
ดาเนินการขนถ่ายสัตว์นา
หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการรายงานการขนถ่ายสัตว์นาให้เป็นไป
ตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ให้นาบทบัญญัติในมาตรา 39 มาใช้บังคับกับการขอจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นาหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นา
ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีมีอานาจประกาศกาหนด
ห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตว์นา โดยจะกาหนดตามประเภทหรือขนาดของเรือ พืนที่ หรื อระยะเวลาที่ห้ามทาการ
ขนถ่ายสัตว์นาก็ได้

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศ
และการนาเข้าสินค้าประมงต่างประเทศ

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 54 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

มาตราตาม พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
มาตรา 88 ผู้ใดจะนาเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์นาหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นาออกไปทา
การขนถ่ายสัตว์นาต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี
(1) ติดตังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ต ลอดเวลาทังนี ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
(2) จัดทาหนังสือกากับการขนถ่ายสัตว์นาซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือและรายงานให้กรม
ประมงทราบตามระยะเวลาและโดยวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
(3) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครัง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา 89 เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์นาหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นานอกจากต้องปฏิบัติ
ตามพระราชกาหนดนีแล้ว ในกรณีที่เป็นการขนถ่ายสัตว์นาในทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่งใดต้องปฏิบั ติตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบของรัฐชายฝั่งนัน และในกรณีที่เป็นการขนถ่ายสัตว์นาในทะเลหลวงต้องปฏิบัติตาม
กฎ หรือระเบียบขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 90 เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นความชอบด้วยกฎหมายของสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่ได้จาก
การประมง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รวบรวมและจัดทาหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี
(2) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์นาหรือเก็บรักษาสัตว์นา ต้ องจัดทาหนังสือกากับการขนถ่าย
สัตว์นา และส่งรายงานให้กรมประมงตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 88 (2)
(3) เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา ต้องจัดทาหนังสือกากับการซือขายสัตว์นา
ให้แก่ผู้ซือ ตามแบบและรายการที่อธิบดีประกาศกาหนด และต้องส่งสาเนาให้กรมประมงตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 86 วรรคสาม
(6) ผู้นาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา ต้องมีใบรับรองการจับสัตว์นาหรือเอกสาร
อื่นใดที่แสดงว่าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นานัน ได้มาจากการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 92
มาตรา 92 ภายใต้บังคับ มาตรา 96 ห้ามมิให้ผู้ใดนาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือนาผ่านสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา ต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์นาหรือ
เอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นานันได้มาจากการทาการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบก่อน
ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อมีใบรับรองการจับสัตว์นาหรือเอกสารอื่นใดที่แสดง
ว่าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นานัน ได้มาจากการทาการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายการขออนุญาตและการ
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่เรือประมงไทยจับได้จากการทา
การประมงโดยชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร โดยในกรณีเช่นนัน มิให้ถือว่าเป็นการนาเข้า
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มาตรา 94 ห้ามมิให้ผู้ใดนาเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เข้ามาในราชอาณาจักร
ให้อธิบดีมีอานาจประกาศรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายให้ทราบทั่วกัน โดยให้พิจารณาจากบัญชีรายชื่ อเรือประมงที่ทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่
ประกาศโดยรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
มาตรา 95 เรื อประมงที่มิใ ช่เ รื อประมงไทยที่ป ระสงค์ จะน าสั ตว์น าหรือ ผลิ ต ภัณ ฑ์สั ต ว์น าเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร จะต้องแจ้งล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่ วโมง ก่อนเวลาที่เรือประมงจะ
เดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยต้องแจ้งข้อมูลและเข้าเทียบท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลตามวรรคหนึ่ง และแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
หลังจากที่ได้รับแจ้งการขอเข้าเทียบท่า
ในกรณีที่เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเรือประมงดังกล่าวได้ทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการทาการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนั กงานเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการเข้าเทียบท่า เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยของคน
ประจาเรือหรือตัวเรือประมง หรือในกรณีมีเหตุสุดวิสัย
มาตรา 96 เมื่อเรือประมงได้รับอนุญาตให้เทียบท่าตามมาตรา 95 และเทียบท่าแล้วให้ยื่นคาขออนุญาต
นาเข้าสัตว์นาหรื อผลิตภัณฑ์สั ตว์นา และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาขึนจาก
เรือประมงได้
ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้นาเข้าตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือจะพิสูจน์
ได้ว่า
(1) เรื อประมงนั นมีใบอนุญาตให้ ทาการประมงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงซึ่งออกโดยรัฐ
เจ้าของธงหรือรัฐชายฝั่ง
(2) มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามิได้มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(3) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือทาหนังสือรับรองว่า รัฐเจ้าของธงจะยืนยันในเวลาอันสมควรว่าสัตว์นาที่
จับได้นันเป็นไปตามข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ
ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่อาจพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง ให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้เรือประมงนัน
ออกจากราชอาณาจักรได้ภายในเวลาที่กาหนด และแจ้งให้รัฐเจ้าของธง หรือประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
องค์การระหว่างประเทศเพื่อทราบ ในกรณีที่เรือประมงนันไม่ออกนอกราชอาณาจักรภายในเวลาที่กาหนด
หรือมีหลักฐานชัดแจ้งว่าเรือนันได้ทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีเป็นเรือไร้สัญชาติ ให้อธิบดี
มีอานาจสั่งให้ยึดเรือประมงและทรัพย์สินในเรือประมงนันออกขายทอดตลาดหรือทาลายได้ เงินที่ได้จากการ
ขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายอื่นแล้วให้กรมประมงยึดไว้จนกว่าเจ้าของเรือหรือผู้
ควบคุมเรือสามารถพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ศ าลจะ
มีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
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ในการขายทอดตลาดตามวรรคสาม มิให้นาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาออกขายทอดตลาดด้วยโดยให้
อธิบดีมีอานาจสั่งให้ทาลายสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาดังกล่าว หรือนาไปดาเนินการเพื่อจ่ายแจกให้แก่ผู้
ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดราคา
เรือประมงที่ไม่อาจแสดงหลักฐานตามวรรคสองได้ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าได้ทาการประมงโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายก่อนเข้าเทียบท่า พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้รับบริการเติมเชือเพลิงและเสบียงหรือ
ซ่อมบารุง ตามความจาเป็นก็ได้
มาตรา 97 รัฐมนตรีจะประกาศกาหนดให้เรือประมงที่ทาการประมงพืนบ้านซึ่งรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับราชอาณาจักรไทยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 95 และมาตรา 96 ทังหมดหรือบางส่วนก็ได้ ในการนี
รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดแนวปฏิบัติให้เรือดังกล่าวต้องปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการทาการประมงโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยก็ได้
มาตรา 102 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกาหนดนีให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ ดังต่อไปนี
(1) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอานาจในการจัดการหรือพนักงานของผู้รับ
อนุ ญาตที่เกี่ย วข้องมาให้ ถ้ อยคาหรื อให้ ส่ งเอกสารหรือหลั กฐานที่ เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ดาเนินการตามพระราชกาหนดนี
(2) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้รับอนุญาตหรือสถานที่
ที่เกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออก นาผ่าน จาหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาในระหว่างเวลา
ทาการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกาหนดนี
(4) ควบคุมเรื อประมง หยุดเรือประมง หยุดทาการประมงหรือการขนถ่ายสั ตว์นา หรือสั่งให้ผู้ควบคุม
เรือประมงนาเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึนไปบนเรือประมง หรือเข้าไปในที่จับสัตว์นาใดเพื่อตรวจสอบและ
ควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกาหนดนี ทังนี เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราช
กาหนดนี
(5) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือ
ในระหว่างเวลาทาการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี
(6) ยึ ด หรื อ อายั ดเอกสารหรื อ หลั กฐานที่ เกี่ ย วข้ องกับ การกระทาความผิ ดตามพระราชกาหนดนีเพื่ อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดาเนินคดี
(7) เก็บตัวอย่างสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา หรือวัตถุใด ๆ เพื่อนาไปตรวจสอบ หรือตรวจวิเคราะห์เพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกาหนดนี
(8) ยึดหรืออายัดสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่
ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 64 หรือมาตรา 65
(9) ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นยา เคมีภัณฑ์หรือสาร
อันตรายที่ใช้หรือจะใช้ในการเพาะเลียงสัตว์นาโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 78 (4)
ในกรณีที่สัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา ยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้
ตาม (8) หรือ (9) มีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์หรือต่อสัตว์นาอื่นหรือสิ่งแวดล้อมของสัตว์นา หรือต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ ให้อธิบดีมีอานาจสั่งทาลายหรือจัดการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร
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มาตรา 102 (ต่อ)
เมื่อได้เข้าไปและทาการตรวจสอบตาม (2) หรือ (3) หรือค้นตาม (5) แล้ว ถ้ายังดาเนินการไม่แล้วเสร็จจะ
กระทาต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาการของสถานที่นันก็ได้
ให้ อธิบ ดีมีอานาจวางระเบี ย บในการปฏิบัติก ารตาม (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9)ให้ พ นักงาน
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร
มาตรา 104 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลง
ที่ประเทศไทยมีอยู่กับองค์การระหว่างประเทศในทุกระดับ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของประเทศที่มี
อานาจหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีอานาจควบคุมดูแลการทาการประมงในเขตนันให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจและได้รับการคุ้มครองในการขึนไปบนเรือไร้สัญชาติ หรือเรือประมงที่พบว่ากาลังทาการประมงโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย บรรดาที่ทาการประมงอยู่นอกน่านนาไทยเพื่อตรวจสอบและดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้
การขึนไปบนเรื อประมงเพื่อตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีกาหนด หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้คานึงถึงหลักเกณฑ์ที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติของนานาประเทศและเป็นที่
ยอมรับขององค์การสหประชาชาติ และให้นาความในมาตรา 105 (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยให้แจ้งให้รัฐ
เจ้าของธงหรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทราบ
มาตรา 105 ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใดกระทาความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
ตามพระราชกาหนดนี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังต่อไปนี
(1) บันทึกข้อมูลการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ ยวข้องกับ
การฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ และส่งมอบรายงานการตรวจสอบให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
(2) สั่งยึดเครื่องมือทาการประมง สัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่มีไว้หรือได้มาจากการทาการประมงโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั่งกักเรือประมงไว้จนกว่าจะมีการพิจารณาและมีคาสั่งตามหมวด 10 หรือหมวด 11
มาตรา 107 ให้เป็นหน้าที่ของอธิบดีต้องจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการตามพระราชกาหนด
นีได้ตลอดเวลา แต่ในกรณีมีผู้ขอรับบริการนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทาการผู้ขอรับบริการต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการพิเศษตามอัตราที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา 108 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อ
ผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา 109 ในการปฏิบัติการตามพระราชกาหนดนี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
เพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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มาตรา 112 เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือเจ้าของเรือที่ได้จดทะเบียนเป็น
เรือขนถ่ายสัตว์นาหรือเก็บรักษาสัตว์นา ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชกาหนดนี กฎกระทรวง ประกาศ
หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชกาหนดนี ให้อธิบดีมีอานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนได้
มาตรา 113 ผู้ใดทาการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง ให้อธิบดีมีอานาจสั่ง ดังต่อไปนี
(1) ยึดสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่ได้จากการทาการประมงนันหรือเครื่องมือทาการประมง
(4) เพิกถอนใบอนุญาต และประกาศให้เรือประมงนันเป็นเรือที่ใช้ทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(5) กั ก เรื อ ประมงหรื อ สั่ ง ให้ ว างประกั น ในกรณี เ รื อ ประมงที่ ก ระท าความผิ ด เป็ น เรื อ ประมงที่ มิ ใ ช่
เรือประมงไทย
ในการยึดสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาตาม (1) อธิบดีจะสั่งให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือดูแลและเก็บ
รักษาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นานันไว้ในเรือให้อยู่ในสภาพเดิมก็ได้
การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีคานึงถึงสภาพความร้ายแรงแห่งความผิด การกระทาผิดซาและการป้องกัน
มิให้ผู้กระทาผิดกระทาความผิดซาอีก
มาตรา 114 การกระทาดังต่อไปนี ให้ถือว่าเป็นการทาการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตาม
มาตรา 113
(1) ใช้เรือไร้สัญชาติทาการประมงตามมาตรา 10
(4) จัดทาบันทึกการทาการประมงหรือรายงานการทาการประมงโดยใช้เอกสารอันเป็นเท็จหรือทาลาย
เอกสารหรือหลักฐานในการกระทาความผิด
(11) ปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลี่ยนเครื่องหมายประจาเรือประมงหรือทะเบียนเรือประมง
(12) ขัดขวางการปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้สังเกตการณ์ ปิดบัง ซ่อนเร้นหรือทาลาย
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่
(13) มีส่วนร่วม สนับสนุน หรือจัดหาสิ่งจาเป็นให้แก่เรือประมงที่ทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(14) กระทาการอันเป็นความผิดในเรื่องอื่ นใดที่ไม่ใช่เป็นการกระทาตาม (1) ถึง (13)เกินสามครังภายใน
หนึ่งปี ไม่ว่าจะเป็นการกระทาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
มาตรา 115 ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตตามมาตรา 111 การเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 112 หรือการออกคาสั่งตามมาตรา 113 มี
สิทธิอุทธรณ์ต่อบุคคลดังต่อไปนี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
(1) ในกรณีทพี่ นักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ออกคาสั่ง ให้อุทธรณ์ต่ออธิบดี
(2) ในกรณีที่อธิบดีเป็นผู้ออกคาสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ให้อธิบดีหรือรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
การอุทธรณ์คาสั่ งตามวรรคหนึ่ ง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนัน เว้นแต่อธิบดีห รือรัฐมนตรี
แล้วแต่กรณี จะสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
คาวินิจฉัยของอธิบดีหรือรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
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มาตรา 123 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 10 ต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือปรับ
จานวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์นาที่ได้จากการทาการประมง แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตังแต่สิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอสต้องระวาง
โทษปรับตังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์นาที่ได้จากการทาการ
ประมง แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตังแต่ยี่สิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอสต้องระวาง
โทษปรับตังแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์นาที่ได้จากการทาการประมง
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตังแต่หกสิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับตังแต่หกแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์นาที่ได้จาก
การทาการประมง แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตังแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึนไปต้องระวางโทษปรับตัง
แต่ห้าล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์นาที่ได้จากการทาการประมง แล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา 151 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 81 (1) หรือ (4) หรือมาตรา 88 (1) ต้องระวางโทษปรับสองหมื่นบาท
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตังแต่ยี่สิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอสต้อง
ระวางโทษปรับสองแสนบาท
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตังแต่หกสิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับหนึ่งล้านบาท
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตังแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึนไป ต้องระวางโทษปรับสี่
ล้านบาท
มาตรา 152 ผู้ใดทาการประมงหรือขนถ่ายสัตว์นาโดยมิได้รายงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในมาตรา
81 (2) หรือ (3) มาตรา 82 หรือมาตรา 88 (2) หรือ (3) หรือทารายงานอันเป็นเท็จหรือไม่นาเรือกลับเข้าท่า
เทียบเรือประมงตามมาตรา 81 (5) ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตังแต่ยี่สิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอสต้อง
ระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั งแต่หกสิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับห้าแสนบาท
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตังแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึนไป ต้องระวางโทษปรับ
สองล้านบาท
มาตรา 153 เจ้าของเรือประมงผู้ใดใช้คนประจาเรือซึ่งไม่มีหนังสือคนประจาเรือหรือไม่ได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา 83 ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสี่แสนบาทแต่ไม่เกินแปดแสนบาทต่อคนประจาเรือดังกล่าวหนึ่ง
คน และให้อธิบดีมีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทาการประมงของเจ้าของเรือประมงและให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามีคาสั่ง
เพิกถอนประกาศนียบัตรนายเรือของผู้ควบคุมเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนาไทยด้วย
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มาตรา 154 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 84 หรือมาตรา 85 ต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่ง
ล้านบาท
มาตรา 155 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 86 วรรคหนึ่ง มาตรา 87 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89
ต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์นาที่ทา
การขนถ่าย แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตังแต่ยี่สิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอสต้อง
ระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจานวนห้าเท่าของมู ลค่าสัตว์นาที่ทาการขนถ่าย
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตังแต่หกสิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับตังแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์นาที่ทาการ
ขนถ่าย แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตังแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึนไป ต้องระวางโทษปรับตัง
แต่ห้าล้านบาทถึงยี่สิบห้าล้านบาท หรือปรับจานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์นาที่ทาการขนถ่ายแล้วแต่จานวนใด
จะสูงกว่า
มาตรา 156 เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ประกอบกิจการแพปลา ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลียงสัตว์
นาที่ต้องมีการควบคุม หรือผู้ซือสัตว์นาจากบุคคลดังกล่าวผู้ใดไม่จัดทาหนังสือกากับการซือขายสัตว์นาหรือ
จัดทาเอกสารหรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์นาหรือเอกสารอื่นใดตาม
มาตรา 92 วรรคสอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์นาที่นาเข้า ส่งออก หรือนาผ่าน
มาตรา 159 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 94 วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบั ติตามมาตรา 96 วรรคหนึ่งต้องระวางโทษ
ปรับตังแต่หนึ่งล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา 160 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา 97ต้องระวางโทษ
ปรับตังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือปรับจานวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา 162 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกตามมาตรา 102 (1)หรือไม่
อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 102 วรรคห้า หรือฝ่าฝืนตามคาสั่งอธิบดีตามมาตรา 113
(2) ต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
ในกรณีผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้าน
บาท
ในกรณีการฝ่าฝืนคาสั่งอธิบดีตามมาตรา 113 (2) เป็นกรณีที่ใช้เรือขนาดตังแต่สิบตันกรอสขึนไปให้ปรับ
เพิ่มขึนตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสิบตันกรอสขึนไป ตันกรอสละหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 163 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ ต้องระวางโทษจาคุกตังแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่ง
ปี หรือปรับตังแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทังจาทังปรับ
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มาตรา 164 ผู้ใดนาข้อมูลที่ได้รับจากระบบติดตามเรือประมงหรือบันทึกการทาการประมงซึ่งเป็นข้อมูลที่
ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกตังแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี หรือปรับตัง
แต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทังจาทังปรับ
ความในวรรคหนึ่ ง มิใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ กับ การเปิ ด เผยตามอานาจหน้ า ที่ หรื อ เปิ ด เผยแก่ ท างราชการหรื อ
หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบและควบคุมการทาการ
ประมง
มาตรา 165 ผู้ ใดปลอมแปลง ปิ ดบั ง หรือเปลี่ ยนแปลงเครื่องหมายประจาเรือประมงหรือทะเบีย น
เรือประมง ต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตังแต่สิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอสต้องระวาง
โทษปรับตังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตังแต่ยี่ สิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอสต้อง
ระวางโทษปรับตังแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตังแต่หกสิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับตังแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตังแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึนไป ต้องระวางโทษปรับตัง
แต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท
มาตรา 166 ผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทาความผิดตามพระราชกาหนดนีต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนัน
มาตรา 167 ในกรณีที่มีการกระทาความผิดที่ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงซาภายในห้าปีอัตรา
โทษตามที่กาหนดไว้ในแต่ละมาตราให้เพิ่มเป็นสองเท่า
มาตรา 168 ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชกาหนดนีเป็นนิติบุคคลถ้าการกระทา
ความผิดของนิติบุคคลนันเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทาของผู้ใดหรือไม่ สั่งการหรือไม่กระทาการอันเป็น
หน้าที่ที่ต้องกระทาของผู้ใด ผู้นันต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนันด้วย
มาตรา 169 เครื่องมือทาการประมง สั ตว์นา ผลิ ตภัณฑ์สัตว์นา เรือประมง หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการ
กระทาความผิ ดหรือได้มาโดยการกระทาความผิดตามพระราชกาหนดนีให้ริบเสี ยทังสิน เว้นแต่เป็น กรณี
เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้วางประกันไว้ตามที่ศาลกาหนดแล้วให้ศาลสั่ง
ปล่อยเรือนันไป
มาตรา 170บรรดาความผิดตามพระราชกาหนดนี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ และผู้แทนกรมประมงเป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยให้มีทังในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตามที่รัฐมนตรีกาหนดตามความเหมาะสม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกาหนดโดยให้
คานึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระทาความผิด การกระทาความผิดซา และการป้องกันมิให้ผู้กระทา
ความผิดกระทาความผิดซาอีก

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศ
และการนาเข้าสินค้าประมงต่างประเทศ

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 62 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

มาตราตาม พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว
และยกสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่ถูกยึดไว้ให้แก่ทางราชการแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ให้นาบทบัญญัติในมาตรา 96 วรรคสี่ มาใช้บั งคับกับสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่ผู้ต้องหายกไว้ให้แก่
ทางราชการตามวรรคสี่ด้วยโดยอนุโลม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณา ของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2559
อัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง กาหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ. 2559
(3) ใบอนุญาตให้นาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา ฉบับละ 200 บาท

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศและการนาเข้าสินค้าประมง
ต่างประเทศ

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 63 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

บทกาหนดโทษ
หมวด 7 การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ
ส่วนที่ 2 หลักฐานเพื่อการสืบค้น
มาตราตาม พรก. 2558
มาตรา 92 ภายใต้บังคับมาตรา 96 ห้ามมิให้ผู้ใดนาเข้าสัตว์นาหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือนาผ่านสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
ต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์นาหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์นา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นานันได้มาจากการทาการประมงโดยชอบด้วย
กฎหมายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบก่อน
ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อมีใบรับรอง
การจับสัตว์นาหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
นานัน ได้มาจากการทาการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย
การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
นาที่เรือประมงไทยจับได้จากการทาการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย
เข้ามาในราชอาณาจักร โดยในกรณีเช่นนัน มิให้ถือว่าเป็นการนาเข้า

ลักษณะความผิด
บทกาหนดโทษ
-นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา โดย มาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 วรรคหนึ่ง
ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์นาหรือเอกสาร
อื่นใดตามมาตรา 92 วรรคสอง อันเป็นเท็จ ต้อง
-แสดงใบรับรองการจับสัตว์นาหรือเอกสาร ระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์นาที่นาเข้า
อื่นใดที่แสดงว่าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์ ส่งออก หรือนาผ่าน
นานันได้มาจากการทาการประมงโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเป็นเท็จ

หมายเหตุ
ประกาศกรมประมง เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาต
น า เ ข้ า สั ต ว์ น า ห รื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น า พ.ศ.
2558

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศและการนาเข้าสินค้าประมง
ต่างประเทศ

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 64 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

บทกาหนดโทษ
หมวด 7 การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ
ส่วนที่ 3 มาตรการในการตรวจสอบ

มาตราตาม พรก. 2558

ลักษณะความผิด

บทกาหนดโทษ

หมายเหตุ

มาตรา 159 ผู้ ใ ดฝ่า ฝื น มาตรา 94 วรรคหนึ่ ง
หรือไม่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 96 วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษปรั บ ตั งแต่ ห นึ่ งล้า นบาทถึงสามสิ บ
ล้านบาท หรือปรับจานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์
นา หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา แล้วแต่จานวนใดจะ
สูงกว่า

ประกาศกรมประมง
เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่
มิ ใ ช่ เ รื อ ประมงไทยที่ มี
การทาการประมงโดยไม่
ชอบด้ ว ยกฎหมายพ.ศ.
2558

-เรื อ ประมงต่ างประเทศ นาสั ตว์ น าหรื อ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ เ สธการเข้ า เที ย บท่ า
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยของคนประจาเรือหรือ
โดยไม่ แ จ้ งล่ ว งหน้ า หรือ แจ้ งล่ ว งหน้ า ต่ อ ตัวเรือประมง หรือในกรณีมีเหตุสุดวิสัย
พนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่า 48 ชม.

ประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่ อ ง การ
แจ้ งข้ อ มู ล ล่ ว งหน้ า และ
กาหนดท่าเทียบเรือของ
เรือประมงที่มิใช่ ประมง
ไทยที่ประสงค์จะนาสัตว์
นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
เข้ า มาในราชอาณาจั กร
พ.ศ. 2559

มาตรา 94ห้ามมิให้ผู้ใดนาเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่มีการทา -นาเรือประมงต่างประเทศที่มีการทาการ
การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
ให้อธิบดีมีอานาจประกาศรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย
ที่มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ทราบทั่วกัน โดยให้
พิจารณาจากบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ทาการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายที่ประกาศโดยรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
มาตรา 95 เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนาสัตว์นา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องแจ้งล่วงหน้าต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่วโมง ก่อนเวลาที่เรือประมง
จะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยต้องแจ้งข้อมูลและเข้าเทียบท่าตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลตามวรรคหนึ่ง และแจ้งให้ผู้
ควบคุมเรือทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้งการขอเข้า
เทียบท่า
(ต่อ)

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศและการนาเข้าสินค้าประมง
ต่างประเทศ

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 65 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

บทกาหนดโทษ
หมวด 7 การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ
ส่วนที่ 3 มาตรการในการตรวจสอบ
มาตราตาม พรก. 2558
มาตรา 95 (ต่อ)
ในกรณีที่เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือประมงดังกล่าว
ได้ทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการทาการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการเข้า
เที ย บท่ า เว้ น แต่ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ของคนประจ าเรื อ หรื อ ตั ว
เรือประมง หรือในกรณีมีเหตุสุดวิสัย
มาตรา 96 เมื่อเรือประมงได้รับอนุญาตให้เทียบท่าตามมาตรา 95
และเทียบท่าแล้วให้ยื่นคาขออนุญาตนาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
นา และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาขึน
จากเรือประมงได้
ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้นาเข้าตามวรรคหนึ่ง เว้น
แต่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือจะพิสูจน์ได้ว่า
(1) เรื อ ประมงนั นมี ใ บอนุ ญ าตให้ ท าการประมงหรื อ กิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับการประมงซึ่งออกโดยรัฐเจ้าของธงหรือรัฐชายฝั่ง
(2) มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามิได้มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย

ลักษณะความผิด
บทกาหนดโทษ
เรื อ ประมงต่ า งประเทศ มี พ ฤติ ก รรมน่ า ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ เ สธการเข้ า เที ย บท่ า
สงสั ย ว่ า ท าการประมงโดยไม่ ช อบด้ ว ย เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยของคนประจาเรือหรือ
กฎหมาย หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท าการ ตัวเรือประมง หรือในกรณีมีเหตุสุดวิสัย
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

-นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา โดย
ไม่สามารถสาแดงหลักฐานการทาประมง
ที่แสดงว่ามิได้ทาประมงผิดกฎหมาย และ
หนังสือรับรองจากรัฐเจ้าของธง

ให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้เรือประมงนันออกจาก
ราชอาณาจักรได้ภายในเวลาที่กาหนด และแจ้ง
ให้รัฐเจ้าของธง หรือประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
องค์การระหว่างประเทศเพื่อทราบ
ในกรณี ที่ เ รื อ ป ระ มงนั นไ ม่ อ อกนอก
ราชอาณาจั ก รภายในเวลาที่ ก าหนด หรื อ มี
หลักฐานชัดแจ้งว่าเรือนันได้ทาการประมงโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีเป็นเรือไร้สัญชาติ
ให้ อ ธิ บ ดี มี อ านาจสั่ ง ให้ ยึ ด เรื อ ประมงและ
ทรัพย์ สินในเรื อประมงนั นออกขายทอดตลาด
หรือทาลายได้
(ต่อ)

หมายเหตุ

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศและการนาเข้าสินค้าประมง
ต่างประเทศ

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 66 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

บทกาหนดโทษ
หมวด 7 การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ
ส่วนที่ 3 มาตรการในการตรวจสอบ
มาตราตาม พรก. 2558
มาตรา 96 (ต่อ)
(3) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือทาหนังสือรับรองว่า รัฐเจ้าของธงจะ
ยืนยันในเวลาอันสมควรว่าสัตว์นาที่จับได้นันเป็นไปตามข้อบังคับของ
องค์การระหว่างประเทศ
ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่อาจพิสูจน์ได้ตามวรรค
สอง ให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้เรือประมงนันออกจากราชอาณาจักรได้
ภายในเวลาที่ กาหนด และแจ้ งให้ รัฐ เจ้า ของธง หรื อประเทศอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง และองค์การระหว่างประเทศเพื่อทราบ ในกรณีที่เรือประมง
นันไม่ออกนอกราชอาณาจักรภายในเวลาที่กาหนด หรือมีหลักฐานชัด
แจ้งว่าเรือนันได้ทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณี
เป็นเรือไร้สัญชาติ ให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้ยึดเรือประมงและทรัพย์สิน
ในเรือประมงนันออกขายทอดตลาดหรือทาลายได้ เงินที่ได้จากการ
ขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว
ให้กรมประมงยึดไว้จนกว่าเจ้าของเรือหรือผูค้ วบคุมเรือสามารถพิสูจน์
ได้ตามวรรคสอง ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ขายทอดตลาด เงินที่ได้
จากการขายทอดตลาดให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่ง
เป็นอย่างอื่น
(ต่อ)

ลักษณะความผิด

บทกาหนดโทษ
เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการขายทอดตลาดเมื่ อ ได้ หั ก
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายอื่นแล้วให้กรม
ประมงยึดไว้จนกว่าเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
สามารถพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาย
ทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้ตก
เป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่าง
อื่น
โดยให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้ทาลายสัตว์นา
หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น าดั ง กล่ า ว หรื อ น าไป
ด าเนิ น การเพื่ อ จ่ า ยแจกให้ แ ก่ ผู้ ย ากไร้ ห รื อ
ผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดราคา
เรือประมงที่ไม่อาจแสดงหลักฐานตามวรรค
สองได้ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าได้ทาการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนเข้าเทียบท่า
พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้รับบริการเติม
เชือเพลิงและเสบียงหรือซ่อมบารุง ตามความ
จาเป็นก็ได้

หมายเหตุ

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศและการนาเข้าสินค้าประมง
ต่างประเทศ

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 67 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

บทกาหนดโทษ
หมวด 7 การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ
ส่วนที่ 3 มาตรการในการตรวจสอบ
มาตราตาม พรก. 2558
มาตรา 96 (ต่อ)
ในการขายทอดตลาดตามวรรคสาม มิให้นาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์นาออกขายทอดตลาดด้วยโดยให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้ทาลายสัตว์
นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาดังกล่าว หรือนาไปดาเนินการเพื่อจ่ายแจก
ให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดราคา
เรือประมงที่ไม่อาจแสดงหลักฐานตามวรรคสองได้ แต่ไม่ปรากฏ
หลักฐานชัดแจ้งว่าได้ทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนเข้า
เทียบท่า พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้รับบริการเติมเชือเพลิงและ
เสบียงหรือซ่อมบารุง ตามความจาเป็นก็ได้
มาตรา 97 รัฐมนตรีจะประกาศกาหนดให้เรือประมงที่ทาการประมง
พืนบ้านซึ่งรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยไม่
ต้องปฏิบัติตามมาตรา 95 และมาตรา 96 ทังหมดหรือบางส่วนก็ได้
ในการนี รั ฐ มนตรี มี อ านาจก าหนดแนวปฏิ บั ติ ใ ห้ เ รื อ ดั งกล่ า วต้ อ ง
ปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายด้วยก็ได้

ลักษณะความผิด
-ไม่ ยื่ น ค าขออนุ ญ าตน าเข้ า สั ต ว์ น าหรื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น า และน าสั ต ว์ น าหรื อ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาขึนจากเรือประมงก่อน
ได้รับอนุญาต

บทกาหนดโทษ
มาตรา 159 ผู้ ใ ดฝ่า ฝื น มาตรา 94 วรรคหนึ่ ง
หรือไม่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 96 วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษปรั บ ตั งแต่ ห นึ่ งล้า นบาทถึงสามสิ บ
ล้านบาท หรือปรับจานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์
นา หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา แล้วแต่จานวนใดจะ
สูงกว่า

หมายเหตุ

นาเรือประมงพืนบ้าน ของประเทศเพื่อน
บ้านที่มีอาณาเขตติดกับราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ ที่ รั ฐ มนตรี
กาหนด

มาตรา 160 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามที่
รัฐมนตรีป ระกาศก าหนดตามมาตรา 97 ต้อ ง
ระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามแสน
บาท หรือปรับจานวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์นา
หรือผลิตภัณ ฑ์สัตว์นา แล้วแต่จานวนใดจะสู ง
กว่า

ประกาศกระทรวงเกษตร
แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ เ รื่ อ ง
กาหนดแนวปฏิบัติในการ
น า เ ข้ า สั ต ว์ น า ห รื อ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสาหรับ
เ รื อ ป ร ะ ม ง ที่ ท า ก า ร
ประมงพื นบ้ า นโดยรั ฐ
เจ้ าของธงที่มี อาณาเขต
ติดต่อกับราชอาณาจักร
ไทยพ.ศ. 2559

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศและการนาเข้าสินค้าประมง
ต่างประเทศ

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 68 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

บทกาหนดโทษ
หมวด 10 มาตรการทางปกครอง
มาตราตาม พรก. 2558
ลักษณะความผิด
มาตรา 114 การกระทาดังต่อไปนี ให้ถือว่าเป็นการทาการประมงโดย ท าการประมงโดยฝ่ า ฝื น กฎหมายอย่ า ง
ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา 113
ร้ายแรง
(1) ใช้เรือไร้สัญชาติทาการประมง
(4) จัดทาบันทึกการทาการประมงหรือ
รายงานการทาประมงโดยใช้เอกสารเป็น
เท็จ หรือทาลายเอกสารหรือหลักฐานใน
การกระทาความผิด
(11) ปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลีย่ น
เครื่องหมายประจาเรือประมงหรือ
ทะเบียนเรือประมง

บทกาหนดโทษ
มาตรา 113 ผู้ ใ ดท าการประมงโดยฝ่ า ฝื น
กฎหมายอย่ า งร้ า ยแรง ให้ อ ธิ บ ดี มี อ านาจสั่ ง
ดังต่อไปนี
(1) ยึดสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่ได้จากการ
ทาการประมงนันหรือเครื่องมือทาการประมง
(4) เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต และประกาศให้
เรือประมงนันเป็นเรือที่ใช้ทาการประมงโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
(5) กักเรือประมงหรือสั่งให้วางประกัน ในกรณี
เรือประมงที่กระทาความผิดเป็นเรือประมงที่มิใช่
เรือประมงไทย
ในการยึดสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาตาม
(1) อธิบดีจะสั่งให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
ดูแลและเก็บรักษาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
นันไว้ในเรือให้อยู่ในสภาพเดิมก็ได้
การสั่ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให้ อ ธิ บ ดี ค านึ ง ถึ ง
สภาพความร้ายแรงแห่งความผิด การกระทาผิด
ซ าและการป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ผู้ ก ระท าผิ ด กระท า
ความผิดซาอีก

หมายเหตุ

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศและการนาเข้าสินค้าประมง
ต่างประเทศ

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 69 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

บทกาหนดโทษ
หมวด 10 มาตรการทางปกครอง
มาตราตาม พรก. 2558
มาตรา 114 (1) ใช้เรือไร้สัญชาติทาการประมง

ลักษณะความผิด
บทกาหนดโทษ
นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา โดย มาตรา 123 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 10 ต้องระวาง
ใช้เรือไร้สัญชาติ
โทษปรั บตั งแต่ ห นึ่งหมื่น บาทถึ งหนึ่ งแสนบาท
หรือปรับจานวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์นาที่ได้
จากการทาการประมง แล้วแต่จานวนใดจะสูง
กว่า
ใช้เรือขนาดตังแต่สิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ มาตรา 123 วรรค 2
ถึงยี่สิบตันกรอสทาการประมง
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือ
ขนาดตังแต่สิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตัน
กรอสต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งแสนบาทถึง
สองแสนบาทหรือปรับจานวนห้าเท่าของมูลค่า
สั ต ว์ น าที่ ไ ด้ จ ากการท าการประมง แล้ ว แต่
จานวนใดจะสูงกว่า
ใช้เรือขนาดตังแต่ยี่สิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ มาตรา 123 วรรค 3
ถึงหกสิบตันกรอสทาการประมง
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือ
ขนาดตังแต่ยี่สิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหกสิบ
ตันกรอสต้องระวางโทษปรับตังแต่สองแสนบาท
ถึงหกแสนบาทหรือปรับจานวนห้าเท่าของมูลค่า
สั ต ว์ น าที่ ไ ด้ จ ากการท าการประมง แล้ ว แต่
จานวนใดจะสูงกว่า

หมายเหตุ

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศและการนาเข้าสินค้าประมง
ต่างประเทศ

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 70 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

บทกาหนดโทษ
หมวด 10 มาตรการทางปกครอง
มาตราตาม พรก. 2558
มาตรา 114 (1)ใช้เรือไร้สัญชาติทาการประมง

ลักษณะความผิด
บทกาหนดโทษ
ใช้เรือขนาดตังแต่หกสิบตันกรอสขึนไปแต่ มาตรา 123 วรรค 4
ไม่ ถึ ง หนึ่ ง ร้ อ ยห้ า สิ บ ตั น กรอสท าการ
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือ
ประมง
ขนาดตังแต่หกสิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหนึ่ ง
ร้อยห้าสิบตันกรอสต้องระวางโทษปรับตังแต่หก
แสนบาทถึงห้าล้านบาทหรือปรับจานวนห้าเท่า
ของมู ล ค่ า สั ต ว์ น าที่ ไ ด้ จ ากการท าการประมง
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ใช้เรือขนาดตังแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส มาตรา 123 วรรค 5
ขึนไปทาการประมง
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือ
ขนาดตังแต่หนึ่งร้อยห้ าสิบตันกรอสขึนไปต้อ ง
ระวางโทษปรับตังแต่ห้าล้านบาทถึงสามสิบบาท
หรื อ ปรั บ จ านวนห้ า เท่ า ของมู ล ค่ า สั ต ว์ น าที่ ไ ด้
จากการทาการประมง แล้วแต่จานวนใดจะสูง
กว่า
มาตรา 114 (4) จัดทาบันทึกการทาการประมงหรือรายงานการทา จั ด ท าบั น ทึ ก การท าการประมงหรื อ มาตรา 152
ประมงโดยใช้เอกสารเป็นเท็จ หรือทาลายเอกสารหรือหลักฐานในการ รายงานการทาการประมงโดยใช้เอกสาร
ผู้ใดทาการประมงหรือขนถ่ายสัตว์นาโดยมิได้
กระทาความผิด
อันเป็นเท็จ
รายงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในมาตรา 81 (2)
หรือ (3) มาตรา 82 หรือมาตรา 88 (2) หรือ (3) หรือ
ทารายงานอันเป็นเท็จหรือไม่นา
(ต่อ)

หมายเหตุ

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศและการนาเข้าสินค้าประมง
ต่างประเทศ

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 71 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

บทกาหนดโทษ
หมวด 10 มาตรการทางปกครอง
มาตราตาม พรก. 2558
ลักษณะความผิด
บทกาหนดโทษ
มาตรา 114 (4) จัดทาบันทึกการทาการประมงหรือรายงานการทา จั ด ท าบั น ทึ ก การท าการประมงหรื อ เรือกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา 81
ประมงโดยใช้เอกสารเป็นเท็จ หรือทาลายเอกสารหรือหลักฐานในการ รายงานการทาการประมงโดยใช้เอกสาร (5) ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท
กระทาความผิด
อันเป็นเท็จ
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือ
ขนาดตังแต่ยี่สิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหกสิบ
ตันกรอสต้องระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือ
ขนาดตังแต่หกสิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหนึ่ ง
ร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับห้าแสน
บาท
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือ
ขนาดตังแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึนไป ต้อง
ระวางโทษปรับสองล้านบาท
มาตรา 156 เจ้ า ของท่ า เที ย บเรื อ ประมง ผู้
ประกอบกิจการแพปลา ผู้ประกอบกิจการการ
เพาะเลียงสัตว์นาที่ต้องมีการควบคุม หรือผู้ซือ
สัตว์นาจากบุคคลดังกล่าวผู้ใดไม่จัดทาหนังสือ
กากับการซือขายสัตว์นาหรือจัดทาเอกสารหรือ
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับตัง
แต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท

หมายเหตุ

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศและการนาเข้าสินค้าประมง
ต่างประเทศ

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 72 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

บทกาหนดโทษ
หมวด 10 มาตรการทางปกครอง
มาตราตาม พรก. 2558
ลักษณะความผิด
บทกาหนดโทษ
มาตรา 114 (11) ปลอมแปลง ปิ ด บั ง หรื อ เปลี่ ย นเครื่ อ งหมาย ท าการปลอมแปลง ปิ ด บั ง หรื อ เปลี่ ย น มาตรา 158 ผู้ใ ดฝ่ า ฝื นมาตรา 92 วรรคหนึ่ ง
ประจาเรือประมงหรือทะเบียนเรือประมง
เครื่ อ งหมายประจ าเรื อ ประมงหรื อ หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์นาหรือเอกสาร
ทะเบียนเรือประมง
อื่นใดตามมาตรา 92 วรรคสอง อันเป็นเท็จ ต้อง
ระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์นาที่นาเข้า
ส่งออก หรือนาผ่าน
มาตรา 165 ผู้ใดปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องหมายประจาเรือประมง หรือทะเบียนเรือประมง
ต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาด
ตังแต่หกสิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตัน
กรอสต้องระวางโทษปรับตังแต่หกแสนบาทถึงห้าล้าน
บาท
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือ
ขนาดตังแต่หนึ่งร้อยห้ าสิบตันกรอสขึนไปต้อ ง
ระวางโทษปรับตังแต่ห้าล้านบาทถึงสามสิบบาท

หมายเหตุ

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศและการนาเข้าสินค้าประมง
ต่างประเทศ

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 73 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

บทกาหนดโทษ
หมวด 10 มาตรการทางปกครอง
ลักษณะความผิด
ลักษณะความผิด
มาตรา 114 (12) ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ท าการขั ด ขวางการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
หรือผู้สังเกตการณ์ ปิดบัง ซ่อนเร้นหรือทาลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้สังเกตการณ์ ปิดบัง
การสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่
ซ่อนเร้น หรือทาลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 114 (13) มีส่วนร่วม สนับสนุน หรือจัดหาสิ่งจาเป็นให้แก่ มีส่วนร่วม สนับสนุน หรือจัดหาสิ่งจาเป็น
เรือประมงที่ทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้ แ ก่ เ รื อ ประมงที่ ท าการประมงโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา 114 (14) กระทาการอันเป็นความผิดในเรื่องอื่นใดที่ไม่ใช่
เป็นการกระทาตาม (1) ถึง (13) เกินสามครังภายในหนึ่งปี ไม่ว่าจะ
เป็นการกระทาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม

ลักษณะความผิด
มาตรา 163 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้สังเกตการณ์ ต้องระวางโทษจาคุกตังแต่หนึ่ง
เดือนถึงหนึ่งปี หรือปรับตังแต่หนึ่งแสนบาทถึง
หนึ่งล้านบาทหรือทังจาทังปรับ
มาตรา 166 ผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทน
จากการกระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิด
นัน

ลักษณะความผิด

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมการนาเข้าสัตว์นา

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 74 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

6. การรายงานผล
เมื่อสินสุดกระบวนการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่รายงานผลตามแบบฟอร์ม PSM 8 ดังเอกสารใน
ภาคผนวก

7. ข้อมูลการติดต่อ
1.ด่านตรวจสัตว์นา กรมประมง
กรมประมง
ด่านตรวจสัตว์นา
1. ด่านตรวจสัตว์
นาท่าเรือกรุงเทพฯ
2. ด่านตรวจสัตว์นา
ลาดกระบัง
3. ด่านตรวจสัตว์นา
จังหวัดชลบุรี
4. ด่านตรวจสัตว์นา
จังหวัดตราด
5. ด่านตรวจสัตว์นา
จังหวัดสมุทรสาคร
6. ด่านตรวจสัตว์นา
ท่าเรือสงขลา
7. ด่านตรวจสัตว์นา
จังหวัดระนอง

ที่อยู่
ชัน2 อาคารด่านตรวจพืช ท่าเรือ
กรุงเทพฯ เขตคลองเตย กทม.
10110
33/4 ม.1 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวง
คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
อาคารการท่าเรือแหลมบัง ต.ทุ่งสุข
ลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ศูนย์รวมราชการบ้านหาดเล็ก ชัน3
หมู่4 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.
ตราด 23110
ชัน2 อาคารที่ทาการสะพานปลา
สมุทรสาคร 1024 ถ.วิเชียรโชฎก
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
74000
อาคารด่านตรวจพืชท่าเรือนาลึก จ.
สงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.
สงขลา 90280
174 หมู่1 ต.ปากนา อ.เมือง จ.
ระนอง 85000

โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมลล์
โทร. 0 2671 8794
โทรสาร 0 2672 7901
E-mail: ktfishtrade@hotmail.com
โทร./โทรสาร 0 2360 9117,
0 2360 9112
E-mail: lbfishtrade@gmail.com
โทร. 038 409 348
โทรสาร 038 409 356
E-mail: fti_chonbury@hotmail.com
โทร./โทรสาร 039 588 136
E-mail: trad_fish@yahoo.co.th,
tradefish@hotmail.com
โทร. 034 422 643
โทรสาร 034 422 644
E-mail sk_inspected@windowslive.com
โทร./โทรสาร 074 332 766
E-mail: fsw.skp@gmail.com
โทร. 077 813 346
โทรสาร 077 813 347
E-mail: ranong_fishtrade@hotmail.com

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมการนาเข้าสัตว์นา

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 75 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

กรมประมง
ด่านตรวจสัตว์นา
8. ด่านตรวจสัตว์นา
จังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่
อาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140

9. ด่านตรวจสัตว์นา
จังหวัดสตูล

495 ม.3 ต.ตามะลัง อ.เมือง จ.
สตูล 91000

10. ด่านตรวจสัตว์นา 5/1 ม.3 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.
จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส 96110

โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมลล์
โทร. 076 351 010
โทรสาร 076 327 621
E-mail:
pktfishtradeins_2011@hotmail.com
โทร. 074 723 740
โทรสาร 074 722 204
E-mail: satun_aaio@gmail.com
โทร./โทรสาร 073 582 157
E-mail: nara_inspection@hotmail.com

2. ด่านศุลกากร กรมศุลกากร
กรมศุลกากร
สานัก/ด่านศุลกากร

ที่อยู่

สานักงานศุลกากรภาคที่ 1

เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110(อาคาร 1 ชัน 4)
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
90/221 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ปากนา อ.เมือง
จ.ระนอง 85000
100 หมู่ 1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
23110
195 ถ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 77000
206 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
75000
7 หมู่ 10 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.
จันทบุรี 22150
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชัน 4 ถ.จักรี
ประพาส

1. ด่านศุลกากรมาบตาพุด
2. ด่านศุลกากรระนอง
3. ด่านศุลกากรคลองใหญ่
4. ด่านศุลกากร
ประจวบคีรีขันธ์
5. ด่านศุลกากรแม่กลอง
6. ด่านศุลกากรจันทบุรี
7. ด่านศุลกากรชุมพร

โทรศัพท์/โทรสาร/
อีเมลล์
Tel. 0-2667-6007
Tel. 0-9868-3370
Tel. 0-7782-4872-3
Tel. 0-3958-1018
Tel. 0-3261-1383
Tel. 0-3471-1555
Tel. 0-3941-1460-1
Tel. 0-7757-1734-5

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมการนาเข้าสัตว์นา

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 76 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

กรมศุลกากร
สานัก/ด่านศุลกากร
8. ด่านศุลกากรบ้านดอน
9. ด่านศุลกากรเกาะสุมย
สานักงานศุลกากรภาคที่ 4
10. ด่านศุลกากรสงขลา
11. ด่านศุลกากรภูเก็ต
12. ด่านศุลกากรสตูล
13. ด่านศุลกากรกระบี่
14. ด่านศุลกากรกันตัง
15. ด่านศุลกากร
นครศรีธรรมราช
16. ด่านศุลกากรสิชล
17. ด่านศุลกากรปัตตานี

โทรศัพท์/โทรสาร/
อีเมลล์

ที่อยู่
ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
ด่านศุลกากรบ้านดอน ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
27 หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
84140
45 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
454/1 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000
ม.3 ต.ตามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000
2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากนา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
179 ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
430/6 หมู่ 1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา ต.ปากพูน อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
73 หมู่ 3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
80120
344 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

Tel. 0-7728-2510
Tel. 0-7742-0400
Tel. 0-7431-1014
Tel. 0-7433-1397
Tel. 0-7621-1105
Tel. 0-7471-0610
Tel. 0-7562-0950
Tel. 0-7525-1003
Tel. 0-7576-5314
Tel. 0-7553-6434
Tel. 0-7346-0203

3. สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
สานักงาน/สาขา

ที่อยู่

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า 1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมลล์
Tel: 0-22331311-8
Fax: 0-2238-3017
E-mail: marine@md.go.th

สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3
703 ถนนประสิทธิ์พัฒนา ตาบลแม่กลอง
Tel./Fax. 034 711270
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 E-mail: samutsongkhram@md.go.th
Tel. 032 -603929
275/1 ถ.สวนสน ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.
Fax. 032-550889
ประจวบคีรีขันธ์ 77000
E-mail:prachuap@md.go.th

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมการนาเข้าสัตว์นา

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 77 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

กรมเจ้าท่า
สานักงาน/สาขา

ที่อยู่

สมุทรสาคร

930/48ค ซอย เจียมอนุสรณ์ อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 74000

เพชรบุรี

315 หมู่ 2 ตาบลธงชัย อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมลล์
Tel. 0-3441-2688
Fax. 0-3441-2688
E-mail:samutsakhon@md.go.th
Tel.032 424107
Fax.032 424107
E-mail:phetchaburi@md.go.th

สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4
นครศรีธรรมราช

214 ถนนชายนา ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80140

สงขลา

1/7-35 ถนนแหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.
เมืองสงขลา 90000

ปัตตานี

360 หมู่ที่ 6 ถ.ปากนา ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000

สุราษฎร์ธานี

28 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ชุมพร

218 หมู่ 10 ตาบลท่ายาง อาเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86120

นราธิวาส

ถนนศูนย์ราชการ หมู่ 9 ตาบลโคกเคียน
อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

เกาะพะงัน

ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ท้องศาลา อ.
เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

เกาะสมุย

ท่าเทียบเรือเกาะสมุยแห่งที่ 2 ต.อ่างทอง
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5

Tel. 075 518257
Fax. 075 518258
E-mail:nakhonsi@md.go.th
โทร. 074-311615
Fax. 074-324937
E-mail:
Tel.073 460167
Fax.073 460167
E-mail:pattani@md.go.th
Tel. 077-553255
Fax. 077-553255
E-mail:chumphon@md.go.th
Tel. 073-532074
Fax. 073-532075
E-mail:narathiwat@md.go.th
Tel. 077 377783
Fax. 077 377783
E-mail: phangan@md.go.th
Tel. 0-7742-6157
Fax. 0-7742-6157
E-mail:samui@md.go.th

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมการนาเข้าสัตว์นา

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 78 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

กรมเจ้าท่า
สานักงาน/สาขา

ที่อยู่

กระบี่

248 หมู่ 7 ถนนท่าเรือ ตาบลไสไทย
อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ตรัง

109 ถ.รัษฏา ต.กันตัง จ.ตรัง 92110

พังงา

เลขที่ 399/1 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.
เมือง จ.พังงา 82000

ภูเก็ต

88/5 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000

ระนอง
สตูล

ชลบุรี

60/2 หมู่ 5 ต.ปากนา อ.เมือง จ.ระนอง
85000
536 หมู่ 3 อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
91000
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6
57/6 ถ.พาสเภตรา ต.บางปลาสร้อย อ.
เมือง จ.ชลบุรี 20000

พัทยา

301/3 อาคารฝ่ายกู้ภัยพิบัติทางทะเล ต.
หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ฉะเชิงเทรา

25 ถนนสุขเกษม ตาบลหน้าเมือง อาเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ระยอง

7/1 ถ.เมืองใหม่-มาบตาพุด สาย 7 ต.ห้วย
โป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

จันทบุรี

18 ถนนแผ่นดินทอง3 ตาบลตลาด อาเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมลล์
Tel. 0 7561 2669
Fax. 0 7561 2669
E-mail:krabi@md.go.th
โทร.075-251 536
Fax.075-251 995
E-mail:trang@md.go.th
Tel. 076 411066
Fax. 076 411066
E-mail:phangnga@md.go.th
Tel. 0 7639 1174
Fax. 0 7639 1157
E-mail: phuket@md.go.th
Tel. 0 7787 3966-7
Tel. 0 7471 0655
Fax. 0 7471 0655
E-mail:satun@md.go.th
Tel. 0 3827 8346-8
Fax. 0 3827 8349
Tel. 038 411441
Fax. 038 411478
E-mail:pattaya@md.go.th
Tel. 038 511101
Fax. 038 513861
E-mail:chachoengsao@md.go.th
Tel. 038 687454-9
Fax. 038 687457
E-mail:rayong@md.go.th
Tel. 039 - 311755
Fax. 039 - 311755
E-mail:chanthaburi@md.go.th

กรมประมง
รหัสเอกสาร: MCS 001
ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมการนาเข้าสัตว์นา

ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2559
หน้า 79 จาก 79
ฉบับที่:
วันที่บังคับใช้:

กรมเจ้าท่า
สานักงาน/สาขา

ที่อยู่

ตราด

99/10 หมู่ที่ 1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ
จ.ตราด 23120

สมุทรปราการ

170 ถ.ด่านเก่า ต.ปากนา อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมลล์
Tel. 039 597595
Fax. 039 597596
E-mail:trat@md.go.th
Tel. 02 3952566-7
Fax. 02 3894884
E-mail:samutprakan@md.go.th

4. เว็บไซต์ติดต่อ
1. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of
the Sea): http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
2. INTERNATIONAL PLAN OF ACTION TO PREVENT, DETER AND ELIMINATE ILLEGAL,
UNREPORTED AND UNREGULATED
FISHING:http://www.fao.org/docrep/003/y1224e/y1224e00.htm
3. The Indian Ocean Tuna Commission:http://www.iotc.org/
4. กรมประมง:http://www.fisheries.go.th/
5. กรมศุลกากร:http://www.customs.go.th/
6. กรมปศุสัตว์:http://www.dld.go.th/
7. ตรวจสอบสถานะเรือ IUU: http://www.iuu-vessels.org/iuu

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
1. การประเมินความเสี่ยงเพื่อใชเปนเกณฑในการขึ้นตรวจเรือ

ภาคผนวก 1: การประเมินความเสี่ยงเพื่อใชเปนเกณฑในการขึ้นตรวจเรือ

ตารางผนวก 1 การประเมินความเสี่ยงเพื่อใชเปนเกณฑในการขึ้นตรวจเรือ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อใชเปนเกณฑในการขึ้นตรวจเรือ
รายการที่ตรวจสอบ
ธงเรือ

ประวัติการเขาเทียบทาของ
เรือในรอบ 1 ป

น้ําหนักคะแนน
(รอยละ)
15

10

การเปลี่ยนแปลงชื่อเรือในรอบ
2 ป

10

การเปลี่ยนแปลงธงเรือ ในรอบ
2 ป

10

การเปลี่ยนแปลงเจาของเรือใน
รอบ 2 ป

10

การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ภายนอกเรือในรอบ 2 ป อยาง
ชัดเจน เชน ทําสีทั้งลํา หรือ
เปลี่ยนรูปทรง
ชนิดและแหลงการทําประมง
หรือขนถายสัตวน้ํา
ชนิดสัตวน้ํา

10

10

เกณฑการตัดสิน
ประเทศที่ใหความรวมมือกับ
ประเทศสหภาพยุโรป
ประเทศที่มีแนวโนมไมใหความ
รวมมือกับประเทศสหภาพยุโรป
เคยเขาเทียบทาไมถูกผลักดัน ไม
เคยชะลอ
เคยเขาเทียบทาไมถูกผลักดัน
เคยชะลอ
ไมเคยเปลี่ยน
เปลี่ยน 1-2 ครั้ง
เปลี่ยน > 2 ครั้ง
ไมเคยเปลี่ยน
เปลี่ยน 1-2 ครั้ง
เปลี่ยน > 2 ครั้ง
ไมเคยเปลี่ยน
เปลี่ยน 1-2 ครั้ง
เปลี่ยน > 2 ครั้ง
ไมเคยเปลี่ยน

คะแนนความ
เสี่ยง
0
1
0
1
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0

เปลี่ยน 1-2 ครั้ง

1

เปลี่ยน > 2 ครั้ง

2

ในพื้นที่ RFMOs
นอกพื้นที่ RFMOs
15
ชนิดอื่น
ทูนา tuna like ปลาหิมะ ฉลาม
การใหความรวมมือของ
10
มีการตอบรับภายใน 48 ชั่มโมง
Flag state/Coastal state/
มีการตอบรับเกิน 48 ชั่วโมง
RFMOs
ไมมีการตอบรับ
เรือที่ไดรับคะแนนตั้งแตรอยละ 15 จะถูกตรวจเรือ ณ ทาเทียบเรือ

2
1
1
2
1
2
3

ภาคผนวก 1: การประเมินความเสี่ยงเพื่อใชเปนเกณฑในการขึ้นตรวจเรือ

รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือและสินคาประมงนําเขาตามมาตรการรัฐเจาของทาเรือ (PSM 1) ขอมูลมการตรวจสอบเชิงลึก
ดานตรวจสัตวน้ํา
หวงประจําสัปดาห วันที่
ถึง
วันที่รายงานผล
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเรือที่เขาเทียบทา

แบบฟอรม PSM 7

1. ขอมูลทั่วไปของเรือที่เขาเทียบทา
ลําดับที่

1

1.1
ชื่อเรือ

Superman

1.2
ประเภทเรือที่เขาเทียบ
ทา (เลือกตามขางลาง)

1.3
ขนาด ตัน
กรอส

1.4
ธง
(Flag State)

1.5
เลขทะเบียนเรือ
(ตามรัฐเจาของ
ธง)

1.6
ทะเบียนเรือประจํา
ดาน (ของดานเอง
ตองมี)

Carrier vessel

35

Panama

Pnm123456

PNM 35

1.7 ประเภทเครื่องมือประมง (สําหรับ
เรือประมง เทานั้น)
a.
เครื่องมือหลัก

b.
เครื่องมือรอง (ถามี)

-

-

1.8
ทาเรือที่เขา
เทียบทา

1.9
วันที่เขา
เทียบทา

1.10
วันที่ออกจาก
ทา

23 A

1 jan 2016

1 Feb 2016

สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของเรือที่เขาเทียบทา
สวนที่ 3 วัตถุประสงคเรือออกจากทาเพื่อไป
2. วัตถุประสงคการเขาเทียบทา (ใสเครื่องหมาย  ควรตอบมากกวาขอเดียว)
2.1 นําเขา
2.2 นําผาน
a.
ขนถาย
(Landing)

b.
ขนถายระหวางลํา
(Transshipping)

c.
ซอมแซม

d.
เติมเสบียง

e.
เติมเชื้อเพลิง



-

-





f.
อื่นๆ ระบุ

ชวยเหลือ
ผูปวย

a.
ขนถาย
(Landing)
ขนสงผานทาง
ดานตรวจสัตวน้ํา
เชียงราย

b.
ขนถายระหวางลํา
(Transshipping)
ขนถายใหเรือ VIEN
สัญชาติ Vietnam
เพื่อไปขึ้นทาที่
Malaysia

* ใหระบุ เชน นําเขา นําผาน เปนตน (สามารถระบุไดหลายขอ)
** ใหระบุพื้นที่การขนถาย/ทําการประมงตาม RFMOs / FAO area / EEZ (Coastal state) / Port of loading
*** ใหระบุ เชน ซอมแซม เติมเสบียง เชื้อเพลิง เปนตน (สามารถระบุไดหลายขอ)

c.
ซอมแซม
และ
เดินทาง
ตอ
-

3. วัตถุประสงคเรือออกจากทาเพื่อไป
d.
เติมเสบียง
และ
เดินทางตอ

e.
เติมเชื้อเพลิง
และเดินทาง
ตอ

f.
อื่นๆ
ระบุ

-

-

*

3.1
ขนถาย

3.2
ทําการประมง

- ขนถาย
ที่ ......
**

- ทําการประมง
ที่ .....
**

3.3
อื่นๆ
ระบุ***

รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือและสินคาประมงนําเขาตามมาตรการรัฐเจาของทาเรือ (PSM 1) ขอมูลมการตรวจสอบเชิงลึก
สวนที่ 4 ที่มาของสินคาประมง
สวนที่ 5 รายละเอียดผูนําเขา
4. ที่มาของสินคาประมงสําหรับเรือลําที่เขาเทียบทา
4.1 สําหรับเรือประมง เขาเทียบทา
ดวยตัวเอง
a. Port entry info
a1.
a2.
Last port call
entry&
leaving date

4.2 สําหรับเรือขนถายเขาเทียบทา
a. Port entry info
a1.
a2. entry &
Last port call
leaving date

แบบฟอรม PSM 7

5. รายละเอียดผูนําเขา
5.1
Trader

5.2
Vessel owner

* ใหระบุพื้นทีท่ ําการประมงตาม RFMOs / FAO area / EEZ (Coastal state) / Port of loading
** หองเย็นของโรงงาน โดยระบุหมายเลขหองเย็นดวย
*** ยกตัวอยาง เชน ตลาด เปนตน

5.3
Ship
agent

5.4
Shipping
company

5.5 สถานที่เปาหมายของสินคา
(ชื่อ ที่อยู)
a1.
หองเย็น

a2.
โรงงานแปรรูป**

a3. อื่นๆ***

- หองเย็นของโรงงาน ใส
หมายเลขหองเย็น ดวย

- เชน ตลาด

แบบฟอรม PSM 7

รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือและสินคาประมงนําเขาตามมาตรการรัฐเจาของทาเรือ (PSM 1) ขอมูลมการตรวจสอบเชิงลึก
สวนที่ 6 Vessel information
6. Vessel information
6.1 ขอมูลเรือที่เขาเทียบทา (เพิ่มเติม)
a. Master
a1.
a2.
Master name Nation
ality

b. Owner
b1.
b2.
Owner Owner
name contact

c.
IMO
ship
id.

d.
IRCS*

e. RFMOs
e1.
e2.
RFMOS RFMO
member
no.

e3.
Status
in
RFMOs

f1.
Activity

*

***

f2.
ID.

f. Authorization to fish or transship
f3.
f4.
F5.
F6.
Issued Validity Operation Species
by
area

F7.
Fishing
gear

F8.
Port

g. Last port call
F9.
F10.
F11.
Port
Leaving
Authority
state
date

****

6. Vessel information
6.2 Donor vessel (ถามี กรุณากรอกใหครบถวน)
a.
ชื่อเรือ

b.
รัฐ
เจาของ
ธง

c.
เลขทะเบียน
เรือ (ตามรัฐ
เจาของธง)

d.
ทะเบียน
เรือประจํา
ดาน (ของ
ดานเอง
ตองมี)

e.
ขนาด
ตันกรอส

f. Master
f1.
Master
name

f2.
Nationality

g. Owner
g1.
g2.
Owner Owner
name contact

h.
IMO
ship
id.

i.
IRCS*

**

* Status in RFMOs= Positive list
**IRCS = International radio call sign
***Activity = Fishing/Transshipping
****Issued by = iotc, RFMOs, EEZ, Flag state
*****Operation area=เขตที่อนุญาตใหทําการประมงหรือขนถาย

j1.
RFMOs
member

j. RFMOs
j2.
RFMOs
no.

J3.
Status
in
RFMOs

K1.
Activity

***

K2.
ID.

K3.
Issued
by

****

k. Authorization to fish
K4.
K5.
Validity Operation
area

*****

K6.
Species

K7.
Fishing
gear

รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือและสินคาประมงนําเขาตามมาตรการรัฐเจาของทาเรือ (PSM 1) ขอมูลมการตรวจสอบเชิงลึก
สวนที่ 7. ชนิดสินคาประมงทั้งหมด

แบบฟอรม PSM 7

7. ชนิดสินคาประมงทั้งหมด
7.1 เรือที่เขาเทียบทาที่เปนเรือขนถาย (ปริมาณรวมทัง้ ลํา)
a.
ชื่อเรือ
ลําที่เขา
เทียบทา
(อีกครั้ง)

b.
ชื่อ
สามัญ
ไทย

c.
ชื่อ
สามัญ
อังกฤษ

d.
Genus

e.
Species

f.
ลักษณะ
สินคา

g.
พิกัด
ศุลกากร

h.
Contained weight

i.
Landing weight

h1.
ปริมาณ

i1.
ปริมาณ

h2.
หนวย
(กก./
ตัว/)

i2.
หนวย
(กก./
ตัว/)

j.
Sizing weight (อาจมีหรือไมมี แตตองใสชื่อจุดหมาย
ปลายทาง)
j1.
j2.
J3.
j4.
j5.
ปริมาณ หนวย
ชื่อ
ชื่อ
อื่นๆ
(กก./
หอง
โรงงาน
ตัว/)
เย็น
แปรรูป

k.
Remaining weight on board
k1.
ปริมาณ

k2.
หนวย(กก./ตัว/)

*

7.2 เรือที่เขาเทียบทาที่เปนเรือจับสัตวน้ํา (ปริมาณรวมทัง้ ลํา)
a.
ชื่อเรือ
ลําที่
เขา
เทียบ
ทา (อีก
ครั้ง)

b.
ชื่อ
สามัญ
ไทย

c.
ชื่อ
สามัญ
อังกฤษ

d.
Genus

e.
Species

f.
ลักษณะ
สินคา

g.
พิกัด
ศุลกากร

h.
Fishing
area

i.
Fishing
trip
period

j.
Contained weight
j1.
ปริมาณ

j2.
หนวย
(กก./ตัว/)

k.
Landing weight
k1.
ปริมาณ

k2.
หนวย
(กก./ตัว/)

l.
Sizing weight (อาจมีหรือไมมี แตตองใสชื่อจุดหมาย
ปลายทาง)
l1.
l2.
l3.
l4.
l5.
ปริมาณ
หนวย
ชื่อหอง
ชื่อ
อื่นๆ
(กก./
เย็น
โรงงาน
ตัว/)
แปรรูป

m.
Remaining weight
on board
m1.
m2
ปริมาณ
หนวย
(กก./
ตัว/)

*

7.3 Donor vessel
a.
ชื่อเรือ
Doror

b.
ชื่อสามัญ
ไทย

c.
ชื่อสามัญ
อังกฤษ

d.
Genus

e.
Species

f.
ลักษณะ
สินคา

g.
พิกัด
ศุลกากร

h.
Contained weight
h1.
ปริมาณ

h2.
หนวย
(กก./ตัว/)

i.
Landing weight
i1.
ปริมาณ

i2.
หนวย(กก./
ตัว/)

j.
Sizing weight (อาจมีหรือไมมี แตตองใสชื่อจุดหมาย
ปลายทาง)
j4.
j2.
j3.
j1.
ชื่อ
j5.
หนวย
ชื่อหอง
ปริมาณ
โรงงาน
อื่นๆ
(กก./ตัว/)
เย็น
แปรรูป

*

*ปริมาณที่ระบุ กรณีสินคาขึ้นทาทั้งหมดจะเทากับ sizing weight แตถาสินคาขึ้นไมครบจะเทากับขอเท็จจริงเทาที่หาได

k.
Remaining weight on
board
k1.
ปริมาณ

k2.
หนวย
(กก./ตัว/)

รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือและสินคาประมงนําเขาตามมาตรการรัฐเจาของทาเรือ (PSM 1) ขอมูลมการตรวจสอบเชิงลึก
สวนที่ 8 รายละเอียดเอกสารหลักฐานรับรองน้ําหนัก เรือที่เขาเทียบทา

แบบฟอรม PSM 7

8.รายละเอียดเอกสารหลักฐานรับรองน้ําหนัก เรือที่เขาเทียบทา
8.1 transshipment declaration / mate's receipt
b.
วันที่ขนถาย
a.
ชื่อ Donor vessel

b1.
วันเริ่มขน
ถาย

b2.
วันสิ้นสุดขน
ถาย

c.
พื้นที่/ทาขน
ถาย

d.
สินคาประมงที่ขนถาย
d1.
ชนิด

8.2 Custom export declaration มีตราปมพ Custom
e.
ชื่อหนวยงานหรือผูมีอํานาจรับรอง

d2.
ปริมาณ
(กก.)

e1.
หนวยงาน

e2.
ผูมีอํานาจ

g.
Vessel name
(รวม Donor
vessel)

f.
เลขที่ /
No.

h.
Custom state
(รัฐของศุลกากร
ที่อนุญาตใหออก
จากทา)

i.
เลขที่ /
No.

j.
สินคาประมงที่ขน
ถาย
j1.
j2.
ชนิด ปริมาณ
(กก.)

8. รายละเอียดเอกสารหลักฐานรับรองน้ําหนัก เรือที่เขาเทียบทา
8.3 Relevant export permit
a.
Vessel
name
(รวม
Donor
vessel)

b.
หนวยงาน
รับรอง /
รัฐ

c.
เลขที่ /
No.

d.
สินคาประมงที่สงออก
d1.
d2.
ชนิด
ปริมาณ
(กก.)

*

* หนวยงานรับรอง / รัฐ เชนกรมประมงของประเทศนั้นๆ

8.4 Catch certificate สําหรับเรือประมง
e.
ชื่อเรือประมง หรือ
รวม Donor
vessel

f.
เลขที่ Catch
Certificate (
CC )

g.
CA State
(ระบุ
ประเทศ)

h.
Competent
Authority (ระบุชื่อ
หนวยงาน)

8.5 Stowage plan
i.
สินคาประมงที่ขนถาย
i1.
i2.
ชนิด
ปริมาณ
(กก.)

j.
Donor
vessel
name

k.
ระวาง

l.
ชนิด

m.
ปริมาณ

รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือและสินคาประมงนําเขาตามมาตรการรัฐเจาของทาเรือ (PSM 1) ขอมูลมการตรวจสอบเชิงลึก
สวนที่ 9 บันทึกการเดินเรือ
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9. บันทึกการเดินเรือ
9.2 บันทึกภูมิเดินเรือประมง

9.1 VMS / GIS unit
a.
Vessel
name
(รวม
Donor
vessel)

b.
มี ภายใต
flag
state

c.
มีภายใต
RFMOs

d.
มีภายใต
องคกร
อื่นๆ ระบุ

e.
ไมมี

f.
รุน
/serial
no.

g.
การตรวจสอบ
g1.
ยืนยันกับ
หนวยงาน
ระบุ

g2.
วันที่

g3.
ไมได
ตรวจสอบ
ยืนยัน

h.
Vessel
name
(รวม
Donor
vessel)

i.
มี /ไมมี

j.
ชวงระยะเวลาบันทึก
(ใหครอบคลุม)
j1.
j2.
วันเริ่ม
วันสิ้นสุด
บันทึก
บันทึก

k.
ผูบันทึก

l.
การตรวจสอบ
l1.
ยืนยันกับ
หนวยงาน
ระบุ

l2.
วันที่

l3.
ไมได
ตรวจสอบ
ยืนยัน

- FFA

สวนที่ 10 บันทึกการทําประมง
10.บันทึกการทําประมง
10.1 เรือจับทีเ่ ขาเทียบทาดวยตัวเอง
a1.
ชนิด

a.
ขอมูลครอบคลุมการไดมาของปลา
a2.
a3.
a4.
ปริมาณ
วันที่เริ่มทํา
วันสิ้นสุดทํา
ประมง
การประมง

10.2 Donor veseel
a5.
แหลงทําการ
ประมง

b.
ชื่อหนวยงาน
หรือผูรับรอง

c.
ชื่อเรือ
Donor
vessel

d1.
มี / ไมมี

d2.
ชนิด

d.
ขอมูลครอบคลุมการไดมาของปลา
d3.
d4.
ปริมาณ
วันที่เริ่มทํา
ประมง

d5.
วันสิ้นสุดทํา
การประมง

d6.
แหลงทําการ
ประมง

e.
ชื่อหนวยงาน
หรือผูรับรอง

รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือและสินคาประมงนําเขาตามมาตรการรัฐเจาของทาเรือ (PSM 1) ขอมูลมการตรวจสอบเชิงลึก
สวนที่ 11 เอกสารอื่น ๆ ที่ถูกตรวจสอบ
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11.เอกสารอื่นๆ ที่ถูกตรวจสอบ ระบุ
11.1 เรือที่เขาเทียบทา
a.
Ship's
particular

b.
Voyage
memo

c.
BL

d.
Invoice

e.
Master
ID

f.
Crew
list

11.2 Donor vessel
g.
NOAA
form
370
Cerof
origin

h.
Self
declaration
under ACDS

i.
อื่นๆ
ยุ

j.
Donor
vessel
name

k.
Ship's
particular

l.
Voyage
memo

m.
BL

n.
Invoice

o.
Master
ID

สวนที่ 12 หมายเหตุ
12.หมายเหตุ
12.1 เรือที่เขาเทียบทา

12.2 Donor vessel

p.
Crew
list

q.
NOAA
form
370
Cerof
origin

r.
Self
declaration
under ACDS

s.
อื่นๆ

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๓ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก นําผ่าน
เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําบางชนิด
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกําหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ํา ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ํา ใบอนุญาต
ให้นําผ่านสัตว์น้ํา ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ําไว้ในครอบครอง
แล้วแต่กรณี
หมวด ๑
การขออนุญาตและการอนุญาต
ส่วนที่ ๑
การนําเข้าสัตว์น้ํา การส่งออกสัตว์น้ํา หรือการนําผ่านสัตว์น้ํา
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ห้ามการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านตามมาตรา ๖๕ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ด่านตรวจสัตว์น้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรือสํานักงานประมงจังหวัด
ในกรณีไม่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์นํา้
(๓) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๓ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๓ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ําแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ
กรณีที่คําขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าคําขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่
วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ข้อ ๔ ในกรณี ที่ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตและเอกสารหรื อ หลั ก ฐานถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๕ การพิจารณาอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห้ามการนําเข้า
ตามมาตรา ๖๕ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) จํานวนสัตว์น้ําที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อตรวจสอบการแพร่พันธุ์ภายในประเทศ วิธีการสืบพันธุ์
ความปลอดภัยของสัตว์น้ําที่หายาก อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์น้ําภายในประเทศ รวมทั้งสภาพของ
สถานที่เพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ํา หรือผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ
(๒) กรณีนําเข้าปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง ต้องมีหนังสือรับรองการนําปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง
เข้ามาในราชอาณาจักรจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด
(๓) ห้ามอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําที่ก่อให้เกิดโรคระบาด ในกรณีไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า
สั ต ว์ น้ํ า นั้ น เป็ น โรคระบาด ผู้ นํ า เข้ า สั ต ว์ น้ํ า ต้ อ งยื่ น หนั ง สื อ รั บ รองสุ ข ภาพสั ต ว์ ห รื อ หนั ง สื อ รั บ รอง
สุขศาสตร์ซากสัตว์ซึ่งมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกหรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในวันที่
นําเข้าสัตว์น้ําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา
ข้อ ๖ การพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห้ามการส่งออก
ตามมาตรา ๖๕ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ชนิดพันธุ์และจํานวนสัตว์น้ําที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ของพันธุ์สัตว์น้ําที่หายาก รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ําอื่นและความสมดุลของ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ
(๒) กรณีการส่งออกปลาทะเลสวยงามต้องได้รับหนังสือรับรองการเพาะพันธุ์จากกรมประมง
หรือต้องมีเอกสารรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามจากการนําเข้า หรือเป็นการส่งออกเพื่อการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย หรือกรณีอื่นที่มิใช่เพื่อการค้า แล้วแต่กรณี
(๓) กรณีการส่งออกผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสําเร็จรูปต้องมีหนังสือรับรองชนิดพันธุ์เปลือกหอย
สําเร็จรูปจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด
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(๔) กรณีการส่งออกสัตว์น้ําชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นสัตว์น้ํา
ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด
(๕) กรณีเป็นการส่งออกสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาดต้องได้รับหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์จากกรมประมง และก่อนการอนุญาตสัตว์น้ํานั้น
ต้องผ่านการกักกันและกําจัดโรคก่อนการส่งออกตามระยะเวลาและวิธีการที่ประเทศปลายทางกําหนด
ข้อ ๗ การพิจารณาอนุญาตให้นําผ่านสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห้ามการนําผ่าน
ตามมาตรา ๖๕ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ชนิดพันธุ์และจํานวนสัตว์น้ําต้องตรงกับที่ขออนุญาต ความปลอดภัยของสัตว์น้ําในประเทศ
และอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์น้ํานั้น
(๒) กรณีเป็นการนําผ่านสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาดต้องมีหนังสือรับรอง
สุ ข ภาพสั ต ว์ ห รื อ หนั ง สื อ รั บ รองสุ ข ศาสตร์ ซ ากสั ต ว์ ซึ่ ง มี ข้ อ ความเป็ น ภาษาอั ง กฤษซึ่ ง ลงนามรั บ รอง
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกหรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในวันที่นําผ่านสัตว์น้ําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา
ข้อ ๘ ในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ํา อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน
สัตว์น้ํา ให้แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบด้วย
ใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ํา ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ํา หรือใบอนุญาตให้นําผ่านสัตว์น้ํา
ให้มีอายุไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตนั้น
ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ําต้องแสดงใบอนุญาตต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ําและนําเคลื่อนที่สัตว์น้ําผ่านด่านตรวจสัตว์น้ําตามที่อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่มีเหตุจําเป็นหรือโดยสภาพข้อเท็จจริงที่ไม่อาจนํา
สัตว์น้ํานั้นเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ํานั้น ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ํา
แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํานั้น พร้อมทั้งยื่นสําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์
หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ (๓)
ข้อ ๑๐ การนําเข้าหรือนําผ่านสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาด ผู้ได้รับใบอนุญาต
ต้องไม่เปิดหรือเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุสัตว์น้ํานั้น ยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและจําเป็นต้องมีการเปิด
ภาชนะบรรจุสัตว์น้ํา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องดําเนินการภายใต้คําสั่งและการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจําด่านตรวจสัตว์น้ําอย่างใกล้ชิด
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ส่วนที่ ๒
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือการมีสัตว์น้ําไว้ในครอบครอง
ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์ จ ะทําการเพาะเลี้ย ง หรือ มีไ ว้ในครอบครองซึ่ งสั ตว์ น้ํา ที่รั ฐ มนตรี
ประกาศกําหนดห้ามการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา ๖๕ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ โดยต้องแจ้ง
ที่มาของสัตว์น้ําที่จะขออนุญาตให้ชัดเจน
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สํานักงานประมงจังหวัด
(๓) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๒ การพิจารณาอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดห้ามการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา ๖๕ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) จํานวนสัตว์น้ําที่มีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบการแพร่พันธุ์ภายในประเทศ
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ วิธีการสืบพันธุ์ ความปลอดภัยของพันธุ์สัตว์น้ําที่หายาก อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
กับสัตว์น้ําภายในประเทศ รวมทั้งสภาพของสถานที่เพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ํา หรือผลกระทบต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ
(๒) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต้องมีการจัดระบบการดูแลสัตว์น้ํา ความปลอดภัยของพันธุ์สัตว์น้ํา
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์น้ําภายในประเทศ รวมทั้งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ
(๓) กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาดต้องมีหนังสือรับรองว่า
สัตว์น้ํานั้นไม่มีโรคระบาดจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด และต้องไม่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ข้อ ๑๓ ให้ นํ าความในข้ อ ๓ ข้ อ ๔ และข้ อ ๘ มาใช้ บั งคั บแก่ การออกใบอนุ ญาต
ให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ําไว้ในครอบครองด้วย
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ให้ถือว่าได้รับ
ใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ําไว้ในครอบครองด้วย
ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ําไว้ในครอบครอง ให้มีอายุสองปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตหรือถือว่าได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือมีสัตว์น้ําไว้ในครอบครองต้องจัดทํา
บัน ทึ กการเปลี่ ย นแปลงของสั ต ว์ น้ํา ที่ เพาะเลี้ ยงหรื อ ครอบครองในกรณีที่ มี การเปลี่ ย นแปลงจํา นวน
และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
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ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือมีสัตว์น้ําไว้ในครอบครองที่ไม่ประสงค์
จะทําการเพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ําแล้ว ให้นําสัตว์น้ํานั้นส่งมอบให้แก่กรมประมงเพื่อดูแลหรือทําลาย
ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๒
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๖ เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดแล้ว
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายอาจกําหนดเงื่อนไขที่จําเป็นไว้ท้ายใบอนุญาต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วย
การประมงไว้ในใบอนุญาตเพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้
ข้อ ๑๗ นอกจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ท้ายใบอนุญาตด้วย
ข้อ ๑๘ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด เสี ย หายในสาระสํ า คั ญ
ให้ ผู้ ได้ รั บใบอนุ ญาตยื่ นคํ าขอรั บใบแทนใบอนุ ญาตต่ ออธิ บดี หรื อ ผู้ ซึ่ งอธิ บดี มอบหมาย ณ สถานที่
ตามข้อ ๒ หรือข้อ ๑๑ แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
และใบอนุญาตสูญ หาย ถูกทําลาย หรื อชํารุดเสียหายในสาระสําคัญจริง ให้ เสนอความเห็นประกอบ
การพิจารณาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นคําขอ
การออกใบแทนใบอนุ ญ าต ให้ ใ ช้ แ บบใบอนุ ญ าตเดิ ม และระบุ คํ า ว่ า “ใบแทน” หรื อ
ใช้ข้อความอื่นใดทํานองเดียวกันไว้ที่กึ่งกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต
ให้นําความในข้อ ๘ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการออกใบแทนใบอนุญาตโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ คําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๐ บรรดาคําขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม
ในกรณีที่คําขอตามวรรคหนึ่งมีข้อแตกต่างไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอและส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๓ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๒๑ ผู้ใดทําการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ห้ามการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา ๖๕ อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้มายื่น คําขอรั บใบอนุ ญาตตามกฎกระทรวงนี้ภายในสามสิ บวัน นับ แต่วั นที่ กฎกระทรวงนี้ ใช้บั งคั บ
และในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต ต้องส่งมอบสัตว์น้ํานั้นให้กรมประมง
เพื่อดูแลหรือทําลายตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๒ กรณีที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห้ามนําเข้า ส่งออก นําผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําตามมาตรา ๖๕ เพิ่มเติม ให้ผู้ที่ทําการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์น้ํานั้นมายื่นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดดังกล่าว และในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต ต้องส่งมอบ
สัตว์น้ํานั้นให้กรมประมงเพื่อดูแลหรือทําลายตามที่เห็นสมควร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๓ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาต
ประกอบกับมาตรา ๖๕ แห่งพระราชกําหนดดังกล่าว บัญญัติให้การนําเข้า ส่งออก นําผ่าน เพาะเลี้ยง
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําบางชนิด ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดชนิดสัตว์น้ําทีห่ ้ามนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ําที่หายาก หรือป้องกันอันตรายจากโรคระบาดสัตว์น้ํา
จึงสมควรกําหนดชนิดสัตว์น้ําบางชนิดที่ห้ามนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๕ วรรคแรก แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ห้ามมิให้บุคคลใดนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์น้ําที่ระบุไว้ใน
บัญชีท้ายประกาศนี้ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดชนิดสัตว์น้ํา
ที่ห้ามนําเข้า ส่งออกหรือนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
หมวดพันธุ์สัตว์น้ําที่หายาก
ที่

ชื่อไทย
ปลาค้อ ในวงศ์ Nemacheilidae
1 ปลาค้อถ้ํา
2
3
4
5
6

ปลา ในวงศ์ Balitoridae
ปลาค้อจารุธานินทร์
ปลาค้อถ้ําพระวังแดง
ปลาค้อถ้ําพระไทรงาม
ปลาจิ้งจกถ้ํา
ปลาผีเสื้อถ้ํา

ปลาชะโอน ในวงศ์ Siluridae
7 ปลาชะโอนถ้ํา
ปลาติดหิน ในวงศ์ Sisoridae
8 ปลาติดหิน หรือ ปลาค้างคาว
ปลาเสือตอ ในวงศ์ Datnioididae
9 ปลาเสือตอ หรือ ปลาเสือ หรือ ปลาลาด
ปลาหมูอารีย์ ในวงศ์ Cobitidae
10 ปลาหมูอารีย์
11
12
13
14
15
16
17

ปูเจ้าฟ้า ในวงศ์ Gecarcinucidae
ปูเจ้าฟ้า
ปูทูลกระหม่อม ในวงศ์ Potamidae
ปูทูลกระหม่อม หรือ ปูแป้ง
ปูราชินี
หอยสังข์แตร ในวงศ์ Ranellidae
หอยสังข์แตร
กบ และเขียด ในวงศ์ Ranidae
กบทูด หรือ เขียดแลว
งูทะเล ในวงศ์ Hydrophidae
งูทะเลทุกชนิดในวงศ์ Hydrophidae
อึ่งกราย ในวงศ์ Megophryidae
อึ่งกรายทุกชนิดในวงศ์ Megophryidae

ชื่อวิทยาศาสตร์
Nemacheilus tromicola
Schistura jaruthanini
Schistura spiesi
Schistura deansmarti
Homaloptera thamicola
Cryptotorachilus subterraneus
Pterocryptis buccata
Oreoglanis siamensis
Datnioides microlepis
Botia sidthimunkii
Phricotelphusa sirindhorn
Thaipotamon chulabhorn
Demanietta sirikit
Charonia tritonis
Limnonectes blythii / Rana blythii
Hydrophidae
Megophryidae

ที่
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อไทย
ปาดจีน ในวงศ์ Hylidae
ปาดจีนทุกชนิดในวงศ์ Hylidae
ปาด ในวงศ์ Rhacophoridae
ปาดทุกชนิดในวงศ์ Rhacophoridae
อึ่ง และอึ่งอ่าง ในวงศ์ Microhylidae
อึ่ง และอึ่งอ่างทุกชนิดในวงศ์ Microhylidae
เขียดงู ในอันดับ GYMNOPHIONA
เขียดงูทุกชนิดในอันดับ GYMNOPHIONA
ปลาสะตือ ในวงศ์ Notopteridae
ปลาสะตือ
ปลาเข็มพรุ ในวงศ์ Zenarchopteridae
ปลาเข็มพรุ
หนอนทะเล ในชั้น Polychaeta
หนอนทะเลทุกชนิดในชั้น POLYCHAETA

ชื่อวิทยาศาสตร์
Hylidae
Rhacophoridae
Microhylidae
GYMNOPHIONA
Chitala lopis
Hemirhamphodon pogonognathus
POLYCHAETA

สิงโตทะเล ในวงศ์ Otariidae
25 สิงโตทะเลทุกชนิดในวงศ์ Otariidae
แมวน้ําขน ในสกุล Arctocephalus
26 แมวน้ําขนทุกชนิดในสกุล Arctocephalus

Arctocephalus spp.

แมวน้ํา ในวงศ์ Phocidae
27 แมวน้ําช้างขั้วโลกใต้
28 แมวน้ําทุกชนิดในสกุล Monachus

Mirounga leonina
Monachus spp.

วาฬ ในวงศ์ Kogiidae
29 วาฬหัวทุยแคระ
30 วาฬหัวทุยเล็ก

Kogia simus
Kogia breviceps

วาฬ ในวงศ์ Balaenidae
31 วาฬกรีนแลนด์
32 วาฬแท้ หรือ วาฬไรท์เวลทุกชนิดในสกุล Eubalaena

Balaena mysticetus
Eubalaena spp.

33
34
35
36
37

วาฬ ในวงศ์ Balaenopteridae
วาฬแกลบมิงค์ หรือ วาฬมิงค์
วาฬมิงค์แอนตาร์คติก
วาฬแกลบครีบดํา
วาฬบรูด้า หรือ วาฬแกลบไบรดี้
วาฬแกลบสีน้ําเงิน

Otariidae

Balaenoptera acutorostrata
Balaenoptera bonaerensis
Balaenoptera borealis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera musculus

ที่
38 วาฬแกลบโอมุระ
39 วาฬขั้วโลก หรือ วาฬฟิน
40 วาฬหลังโหนก
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ชื่อไทย

โลมา วาฬ ในวงศ์ Delphinidae
โลมาอิรวดี หรือ โลมาหัวบาตร
โลมาหัวบาตรออสเตรเลีย
โลมากระโดด
โลมาแถบ
โลมาลายจุด
โลมาธรรมดา
โลมาปากขวด
โลมาฟราเซอร์
โลมาฟันหาง
โลมาปากแม่น้ําทุกชนิดในสกุล Sotalia
โลมาหลังโหนกทุกชนิดในสกุล Sousa
วาฬนําร่องครีบสั้น
วาฬเพชรฆาต
วาฬเพชรฆาตดํา
วาฬเพชรฆาตเล็ก
วาฬหัวแตงโม

วาฬปากสั้น ในวงศ์ Eschrichtiidae
57 วาฬปากสั้น

ชื่อวิทยาศาสตร์
Balaenoptera omurai
Balaenoptera physalus
Megaptera novaeangliae
Orcaella brevirostris
Orcaella heinsohni
Stenella longirostris
Stenella coeruleoalba
Stenella attenuata
Delphinus delphins
Tursiops aduncus
Lagenodelphis hosei
Steno bredanensis
Sotalia spp.
Sousa spp.
Globicephala macrorhynchus
Orcinus orca
Pseudorca crassidens
Feresa attenuata
Peponocephala electra
Eschrichtius robustus

โลมาแม่น้ํา ในวงศ์ Iniidae
58 โลมาแม่น้ําแยงซี หรือ ไป๋จี
วาฬเผือกแคระ ในวงศ์ Neobalaenidae
59 วาฬเผือกแคระ

Caperea marginata

โลมาวาคิวต้า ในวงศ์ Phocoenidae
60 โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
61 โลมาวาคิวต้า หรือ โลมาแคลิฟอร์เนีย

Neophocaena spp.
Phocoena sinus

วาฬสเปอร์ม ในวงศ์ Physeteridae
62 วาฬสเปอร์ม หรือ วาฬหัวทุย

Physeter microcephalus

โลมาแม่น้ํา ในวงศ์ Platanistidae
63 โลมาทุกชนิดในสกุล Platanista

Platanista spp.

Lipotes vexillifer

ที่
64
65
66
67

ชื่อไทย
โลมา วาฬ ในวงศ์ Ziphiidae
โลมาวาฬปากนกทุกชนิดในสกุล Berardius
โลมาวาฬปากขวดทุกชนิดในสกุล Hyperoodon
วาฬคูเวียร์
วาฬสองซี่

พะยูน ในวงศ์ Dugongidae
68 พะยูน หรือ หมูน้ํา หรือ ดุหยง
69
70
71
72

จระเข้อัลลิเกเตอร์ ในวงศ์ Alligatoridae
จระเข้อัลลิเกเตอร์จีน
จระเข้ไคย์แมนอะพาพอริส
จระเข้ไคย์แมนจมูกกว้าง
จระเข้ไคย์แมนดํา

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

จระเข้ ในวงศ์ Crocodylidae
จระเข้อเมริกา
จระเข้แอฟริกาจมูกแหลม
จระเข้โอริโนโค
จระเข้มินโดโร
จระเข้เบลีซ
จระเข้แม่น้ําไนล์ หรือ จระเข้แอฟริกา
จระเข้พรุ หรือ จระเข้มักเกอร์
จระเข้คิวบา
จระเข้น้ําเค็ม
จระเข้น้ําจืด
จระเข้แคระแอฟริกา
ตะโขง ไอ้โขง หรือ จระเข้ปากกระทุงเหว

ชื่อวิทยาศาสตร์
Berardius spp.
Hyperoodon spp.
Ziphius carvirostris
Mesoplodon ginkgodens
Dugong dugon
Alligator sinensis
crocodilus apaporiensis
Caiman latirostris
Melanosuchus niger
Crocodylus acutus
Crocodylus cataphractus
Crocodylus intermedius
Crocodylus mindorensis
Crocodylus moreletii
Crocodylus niloticus
Crocodylus palustris
Crocodylus rhombifer
Crocodylus porosus
Crocodylus siamensis
Osteolaemus tetraspis
Tomistoma schlegelii

ตะโขงอินเดีย ในวงศ์ Gavialidae
85 ตะโขงคงคา หรือ ตะโขงอินเดีย

Gavialis gangeticus

เต่าจมูกหมู ในวงศ์ Carettochelyidae
86 เต่าจมูกหมู หรือ เต่าบิน

Carettochelys insculpta

เต่าคอเลี้ยวออสเตรเลีย ในวงศ์ Chelidae
87 เต่าคอยาวโรติ
88 เต่าบึงอัมบริน่า หรือ เต่าคอสั้นออสเตรเลีย

Chelodina mccordi
Pseudemydura umbrina

ที่

ชื่อไทย

เต่าทะเล ในวงศ์ Cheloniidae
89 เต่าทะเลทุกชนิดในวงศ์ Cheloniidae

ชื่อวิทยาศาสตร์
Cheloniidae

เต่าสแนปปิ้ง ในวงศ์ Chelydridae
90 เต่าสแนปปิ้งอัลลิเกเตอร์ หรือ เต่าอัลลิเกเตอร์
เต่าแม่น้ําอเมริกากลาง ในวงศ์ Dermatemydidae
91 เต่าแม่น้ํามาวี หรือ เต่าแม่น้ําอเมริกากลาง

Dermatemys mawii

เต่ามะเฟือง ในวงศ์ Dermochelyidae
92 เต่ามะเฟือง

Dermochelys coriacea

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

เต่าน้ําอเมริกา ในวงศ์ Emydidae
เต่าดําลายจุด
เต่าแบลนดิ้ง
เต่าไม้
เต่ามูฮ์เลนเบิร์ก หรือ เต่าพรุ
เต่าลายแผนที่ทุกชนิดในสกุล Graptemys
เต่าน้ําหลังเพชร
เต่าหับอเมริกาทุกชนิดในสกุล Terrapene
เต่าหับน้ํา

Clemmys guttata
Emydoidea blandingii
Glyptemys insculpta
Glyptemys muhlenbergii
Graptemys spp.
Malaclemys terrapin
Terrapene spp.
Terrapene Coahuila

เต่าน้ําเอเชีย ในวงศ์ Geoemydidae
เต่ากะอานถิ่นใต้
เต่ากะอานอินเดีย หรือ เต่ากะอานถิ่นเหนือ
เต่ากะอาน หรือ เต่าจาน
เต่าหลังนูนสามแถบ
เต่าหลังนูนเบงกอล หรือ เต่าหลังนูนกระหม่อมแดง
เต่าหลังนูนพม่า
เต่านา
เต่าบึงหัวเหลือง หรือ เต่าบัว หรือ เต่าหม้อ
เต่าลายตีนเป็ด หรือ เต่าหัวแดง
เต่าหับทุกชนิด ในสกุล Cuora 10 ชนิด
เต่าหับ
เต่าหับหัวเหลือง
เต่าหับขอบเหลือง
เต่าหับเวียดนาม
เต่าหับแม็คคอร์ด

Batagur affinis
Batagur baska
Batagur borneoensis
Batagur dhongoka
Batagur kachuga
Batagur trivittata
Malayemys subtrijuga
Hieremys annandalii
Callagur borneoensis
Cuora spp.
Cuora amboinensis
Cuora aurocapitata
Cuora flavomarginata
Cuora galbinifrons
Cuora mccordi

ที่
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

ชื่อไทย
เต่าหับกระดองสัน
เต่าหับแบน
เต่าหับจีนสามสัน
เต่าหับยูนาน
เต่าหับซู
เต่าใบไม้ทุกชนิดในสกุล Cyclemys
เต่าดําแฮมิลตัน หรือ เต่าบึงดําลายจุด
เต่าใบไม้ญี่ปุ่น
เต่าใบไม้อกดํา
เต่าพราหมณ์
เต่าบัว เต่าบึงหัวเหลือง หรือ เต่าหม้อ
เต่าป่าอาระกัน หรือ เต่าดงยะไข่
เต่าหวาย
เต่าจักร
เต่าป่าสุลาเวสี หรือ เต่าสุลาเวสี
เต่านามลายู
เต่านาอินโดจีน หรือ เต่านาแม่น้ําโขง
เต่าอันนัม
เต่าบึงฟูจิ หรือ เต่าบึงไอเวอร์สัน
เต่าบึงญี่ปุ่น
เต่าบึงจีนหัวโต หรือ เต่าบึงหัวโต
เต่าบึงเหลือง
เต่าบึงจีนคอดํา
เต่าบึงพริทชาร์ด
เต่าบึงจีนสามสัน หรือ เต่าบึงรีฟส์
เต่าบึงจีนคอลาย
เต่าหลังสามหยัก
เต่าดําอินเดีย
เต่าบึงพม่า หรือ เต่าเบงกอลลายจุด
เต่าลายตาอินเดีย
เต่าทับทิม
เต่าคอลายกวางสี
เต่าคอลายฟิลิปเพน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Cuora mouhotii
Cuora pani
Cuora trifasciata
Cuora yunnanensis
Cuora zhoui
Cyclemys spp.
Geoclemys hamiltonii
Geoemyda japonica
Geoemyda spengleri
Hardella thurjii
Heosemys annandalii
Heosemys depressa
Heosemys grandis
Heosemys spinosa
Leucocephalon yuwonoi
Malayemys macrocephala
Malayemys subtrijuga
Mauremys annamensis
Mauremys iversoni
Mauremys japonica
Mauremys megalocephala
Mauremys mutica
Mauremys nigricans
Mauremys pritchardi
Mauremys reevesii
Mauremys sinensis
Melanochelys tricarinata
Melanochelys trijuga
Morenia ocellata
Morenia petersi
Notochelys platynota
Ocadia glyphistoma
Ocadia philippeni

ที่
148
149
150
151
152
153
154
155
156

ชื่อไทย
เต่าแม่น้ําบอร์เนียว
เต่าหลังนูนในสกุล Pangshura
เต่าหลังนูนอินเดีย หรือ เต่าบึงอินเดีย
เต่าลายสี่ตาบีล
เต่าลายสี่ตาเลียน
เต่าจีนลายสี่ตา
เต่าดํา หรือ เต่ากา
เต่าบึงฟิลิปปินส์
เต่าป่าโคชิน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Orlitia borneensis
Pangshura spp.
Pangshura tecta
Sacalia bealei
Sacalia pseudocellata
Sacalia quadriocellata
Siebenrockiella crassicollis
Siebenrockiella leytensis
Vijayachelys sylvatica

เต่าปูลู ในวงศ์ Platysternidae
157 เต่าปูลูทุกชนิดในวงศ์ Platysternidae

Platysternidae

เต่าคอเลี้ยวแอฟริกา ในวงศ์ Podocnemididae
158 เต่าคอเลี้ยวมาดากัสการ์ หรือ เต่าหัวโตมาดากัสการ์
159 เต่าหัวโตอเมซอน
160 เต่าคองูทุกชนิดในสกุล Podocnemis

Erymnochelys madagascariensis
Peltocephalus spp.
Podocnemis spp.

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

เต่าบก ในวงศ์ Testudinidae
เต่าบกลายจักร หรือ เต่าลายรัศมี
เต่ามาดากัสการ์
เต่ายักษ์กาลาปากอส
เต่าดาวพม่า
เต่าบกขอบเหลือง หรือ เต่ายักษ์เม็กซิโก
เต่าลายเรขาคณิต
เต่าแมงมุม
เต่าแมงมุมหางแบน หรือ เต่าแมงมุมหลังราบ
เต่าโดมอียิปต์ หรือ เต่าอียิปต์
เต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง
เต่าหก หรือ เต่าหกเหลือง
เต่าเหลือง หรือ เต่าขี้ผึ้ง หรือ เต่าเทียน หรือ เต่าเพ็ก

Astrochelys radiata
Astrochelys yniphora
Chelonoidis nigra
Geochelone platynota
Gopherus flavomarginatus
Psammobates geometricus
Pyxis arachnoides
Pyxis planicauda
Testudo kleinmanni
Manouria impressa
Manouria emys
Indotestudo elongata

173
174
175
176

ตะพาบ ในวงศ์ Trionychidae
ตะพาบข้าวตอก หรือ ตะพาบดาว
ตะพาบ หรือ ปลาฝา
ตะพาบเม็กซิโก
ตะพาบม่านลายทุกชนิดในสกุล Chitra

Amyda cartilaginea nakornsritamaratensis
Amyda cartilaginea
Apalone spinifera atra
Chitra spp.

ที่
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

ชื่อไทย
ตะพาบแก้มแดง หรือ ปลาฝาดํา หรือ ตะพาบมาลายัน
ตะพาบหับศรีลังกา
ตะพาบหับ หรือ ตะพาบหับอินเดีย
ตะพาบหับพม่า
ตะพาบพม่าลายตา หรือ ตะพาบพม่า
ตะพาบคงคา หรือ ตะพาบอินเดีย
ตะพาบน้ําลายนกยูง หรือ ตะพาบมยุรา
ตะพาบไลธ์
ตะพาบดํา
ตะพาบคอย่น
ตะพาบหัวกบทุกชนิดในสกุล Pelochelys
ตะพาบหูหนาน
ตะพาบอามูร์
ตะพาบจีน
ตะพาบแยงซี

ชื่อวิทยาศาสตร์
Dogania subplana
Lissemys ceylonensis
Lissemys punctata
Lissemys scutata
Nilssonia formosa
Nilssonia gangeticus
Nilssonia hurum
Nilssonia leithii
Nilssonia nigricans
Palea steindachneri
Pelochelys spp.
Pelodiscus axenaria
Pelodiscus maackii
Pelodiscus parviformis
Rafetus swinhoei

192
193
194
195
196

กบพิษอโรม่า ในวงศ์ Aromotidae
กบพิษแข้งแวว
กบพิษบราซิล
กบพิษโคลอมเบีย
กบพิษซิรา
กบพิษซาพาโร หรือ กบพิษแดง

Allobates femoralis
Allobates hodli
Allobates myersi
Allobates rufulus
Allobates zaparo

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

กบ คางคก ในวงศ์ Bufonidae
คางคกขายาว
คางคกต้นไม้
คางคกเล็ก หรือ คางคกแคระ
คางคกหัวเรียบ
จงโคร่ง
คางคกห้วยมลายู
คางคกแคเมอรูน หรือ คางคกแซอีร์
คางคกทุกชนิดในสกุล Altiphrynoides
กบลูกศรพิษสีทอง หรือ กบพิษชุบศรสีทอง
คางคกสีทอง
คางคกทุกชนิดในสกุล Nectophrynoides
คางคกทุกชนิดในสกุล Nimbaphrynoides

Leptophryne borbonica
Pedostibes hosii
Bufo parvus
Bufo macrotis
Bufo asper
Ansonia malayana
Ameitophrynus superciliaris
Altiphrynoides spp.
Atelopus zeteki
Incilius periglenes
Nectophrynoides spp.
Nimbaphrynoides spp.

ที่

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

214

กบ คางคกชิลี ในวงศ์ Calyptocephalellidae
คางคกน้ําปากกว้าง
กบเกาะช้าง
กบดอยช้าง
กบท่าสาร
กบอกหนาม
กะทั่ง ในวงศ์ Salamandridae
กะทั่ง หรือ กะท่าง หรือ จักกิ้มน้ํา

Tylototriton verrucosus

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

กบพิษ ในวงศ์ Dendrobatidae
กบพิษทุกชนิดในสกุล Adelphobates
กบพิษทุกชนิดในสกุล Ameerega
กบพิษทุกชนิดในสกุล Andrinobates
กบพิษทุกชนิดในสกุล Dendrobates
กบพิษทุกชนิดในสกุล Epipedobates
กบพิษทุกชนิดในสกุล Excidobates
กบพิษสีฟ้า
กบพิษทุกชนิดในสกุล Minyobates
กบพิษทุกชนิดในสกุล Oophaga
กบพิษทุกชนิดในสกุล Phyllobates
กบพิษทุกชนิดในสกุล Ranitomeya

Adelphobates spp.
Ameerega spp.
Andinobates spp.
Dendrobates spp.
Epipedobates spp.
Excidobates spp.
Hyloxalus azureiventris
Minyobates spp.
Oophaga spp.
Phyllobates spp.
Ranitomeya spp.

209
210
211
212
213

Calyptocephalella gayi
Rana kohchangae
Chaparana aenea / Rana aenea
Ingerana tasanae
Raa fasciculispina / Rana fusciculispina

กบ ในวงศ์ Dicroglossidae
226 กบหกนิ้ว
227 กบนาอินเดีย

Euphlyctis hexadactylus
Hoplobatrachus tigerinus

ปาด ในวงศ์ Hylidae
228 ปาดเขียวทุกชนิดในสกุล Agalychnis

Agalychnis spp.

กบพิษแมนเทลลา ในวงศ์ Mantellidae
229 กบพิษแมนเทลลาทุกชนิดในสกุล Mantella

Mantella spp.

อึ่งอ่าง ในวงศ์ Microhylidae
230 อึ่งมะเขือเทศ หรือ กบมะเขือเทศ
231 อึ่งฝนสีแดง หรือ กบป่าฝนสีแดง

Dyscophus antongilii
Scaphiophryne gottlebei

กบพลาติพุส ในวงศ์ Myobatrachidae
232 กบพลาติพุสทุกชนิดในสกุล Rheobatrachus

Rheobatrachus spp.

ที่

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

ปลาฉลามครีบดํา ในวงศ์ Carcharhinidae
233 ปลาฉลามครีบขาว

Carcharhinus longimanus

ปลาฉลามหัวค้อน ในวงศ์ Sphyrnidae
234 ปลาฉลามหัวค้อนหยัก
235 ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่
236 ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ

Sphyrna lewini
Sphyrna mokarran
Sphyrna zygaena

ปลาฉลามช้าง ในวงศ์ Cetorhinidae
237 ปลาฉลามช้าง

Hoe-mother Cetorhinus maximus

ปลาฉลามขาว ในวงศ์ Lamnidae
238 ปลาฉลามขาว
239 ปลาฉลามพอร์บีเกิล

Carcharodon carcharias
Lamna nasus

ปลาฉลามวาฬ ในวงศ์ Rhincodontidae
240 ปลาฉลามวาฬ

Rhincodon typus

ปลาฉนาก ในวงศ์ Pristidae
241 ปลาฉนากทุกชนิดในวงศ์ Pristidae

Pristidae

ปลากระเบนราหู ในสกุล Mobulidae
242 ปลากระเบนทุกชนิดในสกุล Manta

Manta spp.

ปลาสเตอร์เจียน ในอันดับ ACIPENSERIFORMES
243 ปลาสเตอร์เจียนทุกชนิดในอันดับ ACIPENSERIFORMES
ปลาสเตอร์เจียน ในวงศ์ Acipenseridae
244 ปลาสเตอร์เจียนจมูกสั้น
245 ปลาสเตอร์เจียน

Acipenser brevirostrum
Acipenser sturio

ปลาไหลน้ําจืด ในวงศ์ Anguillidae
246 ปลาตูหนายุโรป หรือ ปลาไหลยุโรป

Anguilla anguilla

ปลาตะเพียนติดหิน ในวงศ์ Catostomidae
247 ปลาตะเพียนติดหินน้ําจืด

Chasmistes cujus

248
249
250
251
252
253

ปลา ในวงศ์ Cyprinidae
ปลาตะเพียนตาบอดแอฟริกา
ปลายี่สกไทย
ปลาจาดถ้ํา
ปลาพลวงถ้ํา
ปลาซิวสมพงษ์
ปลาถ้ําพิษณุโลก

ACIPENSERIFORMES

Caecobarbus geertsi
Probarbus jullieni
Poropuntius speleops
Neolissochilus subterraneus
Rasbora somphongsi
Neolissochilus schistura

ที่

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

ปลาช่อนยักษ์ ในวงศ์ Arapaimidae
254 ปลาช่อนยักษ์ หรือ ปลาพิรารูคู

Arapaima gigas

ปลาตะพัด ในวงศ์ Osteoglossidae
255 ปลาตะพัด ปลามังกร หรือ ปลาอโรวาน่า

Scleropages formosus

ปลานกขุนทอง ในวงศ์ Labridae
256 ปลานกขุนทองหัวโหนก หรือ ปลานโปเลียน

Cheilinus undulatus

ปลาจวด ในวงศ์ Sciaenidae
257 ปลาจวดแมคโดนัล

Totoaba macdonaldi

ปลาบึก ในวงศ์ Pangasiidae
258 ปลาบึก

Pangasianodon gigas

ม้าน้ํา ในวงศ์ Syngnathidae
259 ม้าน้ําทุกชนิดในสกุล Hippocampus

Hippocampus spp.

ปลาปอดออสเตรเลีย ในวงศ์ Ceratodontidae
260 ปลาปอดออสเตรเลีย

Neoceratodus forsteri

ปลาซีลาแคนท์ ในวงศ์ Latimeriidae
261 จําพวกปลาซีลาแคนท์ทุกชนิดในสกุล Latimeria

Latimeria spp.

ปลิงทะเล ในวงศ์ Stichopodidae
262 ปลิงทะเล

Isostichopus fuscus

หอย ในวงศ์ Mytilidae
263 หอยเจาะเมดิเตอร์เรเนียน

Lithophaga lithophaga

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

หอยมุก ในวงศ์ Unionidae
หอยมุกปีกนก
หอยมุกอเบอร์ตี้
หอยมุกโดรมีดารี
หอยมุกเคอร์ติส
หอยมุกลายเหลือง
หอยมุกแซมซั่นส์
หอยมุกมือแมวขาว
หอยมุกลายเขียว
หอยมุกลายน้ําตาลเข้ม
หอยมุกแบใบพัด
หอยมุกลายใหญ่
หอยมุกลายน้ําตาล

Conradilla caelata
Cyprogenia aberti
Dromus dromas
Epioblasma curtisi
Epioblasma florentina
Epioblasma sampsonii
Epioblasma sulcata perobliqua
Epioblasma torulosa gubernaculum
Epioblasma torulosa rangiana
Epioblasma torulosa torulosa
Epioblasma turgidula
Epioblasma walkeri

ที่
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

ชื่อไทย
หอยแฉก
หอยแสงอาทิตย์
หอยมุกฮิกกินส์
หอยมุกสีชมพู
หอยกาบบาง
หอยมุกอะลาบาม่า
หอยกาบขาวหลังนูน
หอยกาบเท้าส้ม
หอยกาบรูปตัด
หอยกาบผิวหยาบ
หอยกาบหนา
หอยกาบหน้าลิงคัมเบอร์แลนด์
หอยกาบหน้าลิง
หอยกาบมุกปากบาง
หอยกาบมุกนิคกลินส์
หอยกาบมุกแทมปิโก้
หอยกาบมุกคัมเบอร์แลนด์

ชื่อวิทยาศาสตร์
Fusconaia cuneolus
Fusconaia edgariana
Lampsilis higginsii
Lampsilis orbiculata orbiculata
Lampsilis satur
Lampsilis virescens
Plethobasus cicatricosus
Plethobasus cooperianus
Pleurobema clava
Pleurobema plenum
Potamilus capax
Quadrula intermedia
Quadrula sparsa
Toxolasma cylindrella
Unio nickliniana
Unio tampicoensis tecomatensis
Villosa trabalis

หอยมือเสือ ในวงศ์ Tridacnidae
393 หอยมือเสือและหอยมือแมวทุกชนิดในวงศ์ Tridacnidae

Tridacnidae

หอยสังข์นางพญา ในวงศ์ Strombidae
394 หอยสังข์นางพญา

Strombus gigas

หอยโมรา ในวงศ์ Achatinellidae
395 หอยโมราทุกชนิดในสกุล Achatinella

Achatinella spp.

396
397
398
399

หอยทากต้นไม้ ในวงศ์ Camaenidae
หอยฝาเดียวเขียวไพลิน
กัลปังหา ในอันดับ GORGONACEA
กัลปังหาทุกชนิดในอันดับ GORGONACEA
ดอกไม้ทะเล ในอันดับ ACTINARIA
ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ ACTINARIA
ปะการังอ่อน ในอันดับ ALCYONACEA
ปะการังอ่อนทุกชนิดในอันดับ ALCYONACEA

กัลปังหาดํา ในอันดับ ANTIPATHARIA
400 กัลปังหาดําทุกชนิดในอันดับ ANTIPATHARIA

Papustyla pulcherrima
GORGONACEA
ACTINARIA
ALCYONACEA
ANTIPATHARIA

ที่
401
402
403
404

ชื่อไทย
กัลปังหาแดง ในวงศ์ Coralliidae
ปะการังแดง
ปะการังแดงญี่ปุ่น
ปะการังขาว
ปะการังชมพู

ชื่อวิทยาศาสตร์
Corallium elatius
Corallium japonicum
Corallium konjoi
Corallium secundum

ปะการังสีฟ้า ในวงศ์ Helioporidae
405 ปะการังสีฟ้าในวงศ์ Helioporidae

Helioporidae

ปะการังแข็ง ในอันดับ SCLERACTINIA
406 ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ SCLERACTINIA

SCLERACTINIA

ปะการังออแกนไพพ์ ในวงศ์ Tubiporidae
407 ปะการังออแกนไพพ์ทุกชนิดในวงศ์ Tubiporidae

Tubiporidae

ปะการังไฟ ในวงศ์ Milleporidae
408 ปะการังไฟทุกชนิดในวงศ์ Milleporidae

Milleporidae

409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426

ปะการังสไตลัสเทอรีน ในวงศ์ Stylasteridae
ปะการังทุกชนิดในวงศ์ Stylasteridae
ปลาขี้ตังเบ็ด ในวงศ์ Acanthuridae
ปลาขี้ตังเบ็ด
ปลาขี้ตังเบ็ด
ปลาขี้ตังเบ็ด
ปลาขี้ตังเบ็ด
ปลาขี้ตังเบ็ด
ปลาขี้ตังเบ็ด
ปลาขี้ตังเบ็ดลาย
ปลาขี้ตังเบ็ด
ปลาขี้ตังเบ็ด
ปลาขี้ตังเบ็ด
ปลาขี้ตังเบ็ด
ปลาขี้ตังเบ็ด
ปลาขี้ตังเบ็ด
ปลาขี้ตังเบ็ด
ปลานาโซ ปลาขี้ตังเบ็ด
ปลาขี้ตังเบ็ดน้ําเงิน
ปลาผีเสื้อเทวรูป

Stylasteridae
Acanthurus bariene
Acanthurus dussumieri
Acanthurus fowleri
Acanthurus glaucopareius
Acanthurus gahhm
Acanthurus leucosternon
Acanthurus lineatus
Acanthurus mata
Acanthurus olivaceus
Acanthurus pyroferus
Acanthurus triostegus
Acanthurus xanthopterus
Ctenochaetus striatus
Naso hexacanthus
Naso lituratus
Paracanthurus hepatus
Zanclus cornutus

ที่
ชื่อไทย
427 ปลาขี้ตังเบ็ด
428 ปลาขีต้ ังเบ็ดดํา ปลาเซลฟินดํา
ปลาวัวชนิด ในวงศ์ Acanthuridae
429 ปลาวัว ปลากวาง ปลาวัวหางตัด
430 ปลาวัวดาบ
431 ปลาวัวหนามดอก
432 ปลาวัวหางพัด
433 ปลาวัว
434 ปลาวัวลาย
435 ปลาวัวลายเขียว
ปลากบชนิด ในวงศ์ Acanthuridae
436 ปลากบดํา ปลากบเทา
437 ปลากบลาย
438 ปลากบจุด
439 ปลากบลาย
ปลาอมไข่ชนิด ในวงศ์ Apogonidae
440 ปลาอมไข่แก้มดํา
441 ปลาอมไข่ทับทิม
442 ปลาอมไข่
443 ปลาอมไข่แดง
444 ปลาอมไข่หนาม
445 ปลาอมไข่
446 ปลาอมไข่
447 ปลาอมไข่
448 ปลาอมไข่
449 ปลาอมไข่ลายบั้ง
450 ปลาอมไข่แปดเส้น
451 ปลาอมไข่ห้าเส้น
452 ปลาอมไข่
453 ปลาอมไข่จุด
ปลาวัว ในวงศ์ Balistidae
454 ปลาวัว
455 ปลาวัวเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Zebrasoma veliferum
Zebrasoma scopes
Alutera monoceros
Anacanthus Barbatus
Chaetoderma pencilligera
Monacanthus chinensis
Monacanthus choirocephalus
Monacanthus curtorhynchos
Oxymonacanthus longirostris
Antennarius commersoni
Antennarius hispidus
Antennarius oligospilos
Histrio histrio
Apogon carinatus
Apogon coccineus
Apogon endekataenia
Apogon fleurieu
Apogon fraenatus
Apogon kinesis
Apogon nubilus
Apogon thermalis
Apogon trimaculatus
Archamia lineolata
Cheilodipterus macrodon
Cheilodipterus quinquelineatus
Fowleria aurita
Sphaeramia orbicularis
Balistapus undulatus
Balistoides conspicillum

ที่
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484

ชื่อไทย
ปลาวัวลายฟ้า
ปลากวาง หรือ ปลาวัว
ปลาวัวดํา
ปลาวัวเขียว
ปลาวัวดํา
ปลาปิกาสโซ
ปลาฮูมู หรือ ปลาวัว
ปลาแก้มสด
ปลาวัว
ปลาวัวหางส้ม
ปลาวัวแก้มน้ําเงิน
ปลาวัวลายเส้น
ปลาวัวน้ําตาล
ปลากระบี่ ในวงศ์ Blenniidae
ปลากระบี่
ปลาไข่มุก ในวงศ์ Carapidae
ปลาไข่มุก
ปลาฉลาม ในวงศ์ Carcharhinidae
ปลาฉลามหูขาว
ปลาฉลามจมูกโต
ปลาฉลามหูดํา
ปลาฉลามตาเล็ก
ปลาฉลามครีบด่าง
ปลาฉลามหูดํา
ปลาฉลามหนู
ปลาฉลามหัวบาตร
ปลาฉลามหูดําเล็ก
ปลาฉลามหูดํา
ปลาฉลามหนู
ปลาฉลามหนู
ปลาฉลามหนู
ปลาฉลามหัวแหลม

ชื่อวิทยาศาสตร์
Balistoides viridescens
Canthidermis rotundatus
Odonus niger
Pseudobalistes flavimarginatus
Pseudobalistes fuscus
Rhinecanthus aculeatus
Rhinecanthus rectangulus
Rhinecanthus verrucosus
Sufflamen fraenatus
Xanthichthys auromarginatus
Xanthichthys caeruleolineatus
Xanthichthys lineopunctatus
Xanthichthys mento
Xiphasia setifer
Carapus homei
Carcharhinus albimarginatus
Carcharhinus altimus
Carcharhinus amblyrhynchoides
Carcharhinus amboinensis
Carcharhinus brachyurus
Carcharhinus brevipinna
Carcharhinus dussumieri
Carcharhinus leucas
Carcharhinus limbatus
Carcharhinus melanopterus
Carcharhinus sealei
Hemigaleus balfouri
Rhizoprionodon acutus
Rhizoprionodon oligolinx

ที่
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508

ชื่อไทย
ปลามังกรน้อย ในวงศ์ Callionymidae
ปลามังกรน้อยทุกชนิดในวงศ์ Callionymidae
ปลาข้างใส ในวงศ์ Centriscidae
ปลาข้างใสทุกชนิดในวงศ์ Centriscidae
ปลาผีเสื้อ ในวงศ์ Chaetodontidae
ปลาผีเสื้อ หรือ โนรี หรือ หมอเหลืองในวงศ์ Chaetodontidae
ปลาสลิด ในวงศ์ Cirrhitidae
ปลาสลิดทอง
ปลาสลิดทองปากยาว
ปลาไหล ในวงศ์ Congrogadidae
ปลาไหลทราย
ปลาปักเป้า ในวงศ์ Diodontidae
ปลาปักเป้าหนามสั้น
ปลาปักเป้าสามแถบ
ปลาปักเป้าหนามสั้น
ปลาปักเป้าหนามยาว
ปลาปักเป้าหนามยาว
ปลาบู่ ในวงศ์ Eleotridae
ปลาบู่
ปลาบู่ปะการัง
ปลาบู่
ปลา ในวงศ์ Ephippidae
ปลาหูช้าง หรือ แมลงปอ หรือ ใบโพธิ์
ปลาหูช้าง หรือ แมลงปอ หรือ ใบโพธิ์
ปลาข้าวเม่า หรือ จาระเม็ดขาว
ปลาหูช้างกลม
ปลาหูช้าง
ปลาหูช้างครีบยาว
ปลาบู่ ในวงศ์ Gobiidae
ปลาบู่พู่
ปลาบู่หัวแหลม
ปลาบู่ปะการัง
ปลาบู่ปะการัง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Callionymidae
Centriscidae
Chaetodontidae
Cirrhitichthys aureus
Oxycirrhites typus
Congrogadus subducens
Chilomycterus orbicularis
Diodon holocanthus
Diodon liturosus
Diodon maculifer
Diodon histrix
Eleotroides longispinnus
Eleotroides sexguttatus
Eleotroides wardi
Drepane longimanus
Drepane punctatus
Ephippus orbis
Platax orbicularis
Platax pinnatus
Platax teira
Acentrogobius ornatus
Acentrogobius simulans
Amblygobius albimaculatus
Amblygobius nocturnus

ที่
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536

ชื่อไทย
ปลาบู่เกล็ดแข็ง
ปลาบู่กองหิน
ปลาบู่
ปลาบู่ลายบั้ง
ปลาบู่
ปลาบู่กองหิน
ปลาบู่
ปลาบู่
ปลาบู่ทราย
ปลาบู่
ปลาบู่ปะการัง
ปลาบู่ปะการัง
ปลาบู่ปะการัง
ปลาบู่นีออน
ปลาบู่นีออน
ปลากระจัง หรือ ตีน หรือ จุมพรวด
ปลาบู่ฟ้า
ปลาบู่
ปลาบู่ม้าลาย
ปลา ในวงศ์ Grammistidae
ปลากะพงเหลืองเล็ก
ปลาเก๋าหกเส้น
ปลาสร้อยนกเขา ในวงศ์ Haemulidac
ปลาสร้อยนกเขาทุกชนิดในวงศ์ Haemulidac
ปลาฉลาม ในวงศ์ Hemiscyllidae
ปลาฉลามกบ
ปลาฉลามกบ หรือ ฉลามหิน
ปลาฉลามกบ
ปลาฉลามกบ
ปลาฉลามเสือ
ปลาข้าวเม่า ในวงศ์ Holocentridae
ปลาข้าวเม่าน้ําลึกทุกชนิดในวงศ์ Holocentridae

ชื่อวิทยาศาสตร์
Aulopareia janetae
Cryptocentrus callopterus
Cryptocentrus filifer
Cryptocentrus fontanesi
Cryptocentrus gymnocephalus
Cryptocentrus leonis
Cryptocentrus leptocephalus
Cryptocentrus pavoninoides
Favonigobius reichei
Glossogobius celebius
Gobiodon citrinus
Gobiodon quinquestrigatus
Gobiodon verticalis
Nemateleotris magnifica
Pterleotris evides
Periophthalmus schlosseri
ptereleotris hanae
Quisquilius anthioides
Zonogobius semidoliatus
Diploprion bifasciatum
Grammistes sexlineatus
Haemulidac
Chiloscyllium griseum
Chiloscyllium indicum
Chiloscyllium plagiosum
Chiloscyllium punctatum
Stegostoma fasciatum
Holocentridae

ที่
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565

ชื่อไทย
ปลาหางธง ในวงศ์ Kuhliidae
ปลาหางธง
ปลาหัวโหนก ในวงศ์ Kurtidae
ปลาหัวโหนก หรือ กระดี่ทะเล
ปลาสลิดทะเล ในวงศ์ Kyphosidae
ปลาสลิดทะเล
ปลาสลิดทะเล
ปลานกขุนทอง ในวงศ์ Labridae
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทองแสด
ปลานกขุนทองแสด
ปลานกขุนทองปากยื่น
ปลานกขุนทองปากยื่น
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทองลายเหลื่อม
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลาเหลืองหิน
ปลานกขุนทอง
ปลาเหลืองหิน
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Kuhlia taeniura
Kurtus indicus
Kyphosus cinerascens
Kyphosus vaigiensis
Anampses caeruleopunctatus
Anampses melanurus
Bodianus bilunulatus
Bodianus diana
Bodianus mesothorax
Coris Formosa
Coris spp.
Epibulus insidiator
Gomphosus varius
Halichoeres cyanopleura
Halichoeres fijiensis
Halichoeres gymnocephalus
Halichoeres hoeveni
Halichoeres hortulanus
Halichoeres kallochroma
Halichoeres kawarin
Halichoeres margaritaceus
Halichoeres marginatus
Halichoeres melanochir
Halichoeres melanurus
Halichoeres nigrescens
Halichoeres ornatissimus
Halichoeres poecilopterus
Halichoeres scapularis
Halichoeres trimaculatus

ที่
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595

ชื่อไทย
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทองสองสี
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทองพยาบาล
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทองเจ็ดเส้น
ปลานกขุนทองดํา
ปลานกขุนทองลายส้ม
ปลานกขุนทองสี่เส้นฟ้า
ปลานกขุนทองเส้นเดียว
ปลานกขุนทองท้องเงิน
ปลานกขุนทองเงิน
ปลานกขุนทองสามเส้น
ปลานกขุนทอง
ปลาเขียวพระอินทร์
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง
ปลา ในวงศ์ Lophiidae
ปลากบ
ปลาตกเบ็ด
ปลาตาแหงน ในวงศ์ Mugiloididae (Parapercidae)
ปลาตาแหงนหางดํา
ปลาตาแหงน
ปลาตาแหงนหางดํา
ปลาตาแหงน
ปลาตาแหงน
ปลาตาแหงน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Halichoeres spp.
Hemigymnus fasciatus
Hemigymnus melapterus
Hologymnosus doliatus
Iniistius pavo
Labroides dimidiatus
Leptojulis lambdastigma
Pseudocheilinus hexataenia
Pseudodax moluccanus
Stethojulis albovittata
Stethojulis axillaries
Stethojulis kalosoma
Stethojulis phekadopleura
Stethojulis strigiventer
Stethojulis trilineata
Thalassoma hardwicke
Thalassoma lunare
Xiphocheilus typus
Xyrichtys aneitensis
Xyrichtys bimaculatus
Xyrichtys pavo
Xyrichtys pentadactylus
Antennarius oligospilos
Lophiodes mutilus
Parapercis alboguttata
Parapercis filamentosa
Parapercis hexophthalma
Parapercis ornatus
Parapercis punctulata
Parapercis sexfasciata

ที่
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621

ชื่อไทย
ปลาค้างคาว ในวงศ์ Ogocephalidae
ปลาค้างคาว
ปลาไหล ในวงศ์ Ophidiidae
ปลาไหล
ปลา ในวงศ์ Ostraciidae
ปลาสี่เหลี่ยมเขาวัว
ปลากระดูก
ปลากระดูกฟ้า
ปลาวัวสามเหลี่ยม
ปลาผีเสื้อ ในวงศ์ Pegasidae
ปลาผีเสื้อตัวสั้น หรือ จระเข้หินทุกชนิดในสกุล Pegasidae
ปลาผีเสื้อตัวสั้น หรือ จระเข้หิน
ปลาครีบยาว ในวงศ์ Pempheridae
ปลาครีบยาวขาว
ปลาครีบยาว
ปลาครีบขาวจุด
ปลาสินสมุทร ในวงศ์ Pomacanthidae
ปลาสินสมุทรทุกชนิดในวงศ์ Pomacanthidae
ปลา ในวงศ์ Pomacentridae
ปลาตะกรับดํา
ปลาตะกรับลาย
ปลาตะกรับบั้งดํา
ปลาตะกรับบั้งเหลือง
ปลาตะกรับเหลือง
ปลาตะกรับห้าแถบ
ปลาตะกรับเขียว
ปลาหูเหลือง
ปลาตะกรับเขียว
ปลาการ์ตูน
ปลาการ์ตูนเหลือง
ปลาการ์ตูนดํา
ปลาการ์ตูนชมพู
ปลาการ์ตูนส้ม

ชื่อวิทยาศาสตร์
Halieutea stellata
Calcarbrotula erythraea
Lactoria cornuta
Rhynchostracion nasus
Tetrosomus concatenatas
Tetrosomus gibbosus
Pegasus spp.
Parapegasus volitans
Calloplesiops altivelis
Plesiop caeruleolineatus
Plesiop corallicola
Pomacanthidae
Abudefduf bengalensis
Abudefduf notatus
Abudefduf septemfasciatus
Abudefduf sexfasciatus
Abudefduf sordidus
Abudefduf vaigiensis
Amblyglyphidodon curacao
Amphiprion chrysopterus
Amblyglyphidodon leucogaster
Amphiprion bicinctus
Amphiprion clarkii
Amphiprion ephippium
Amphiprion frenatus
Amphiprion ocellaris

ที่
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654

ชื่อไทย
ปลาอินเดียแดง
ปลาการ์ตูนดํา
ปลาหัวขาว หรือ ปลาการ์ตูน
ปลาอินเดียนแดง
ปลาสลิดหิน
ปลาสลิดหินเขียว
ปลาสลิดหินเขียว
ปลาสลิดหินตาโต
ปลาสลิดหินฟ้า
ปลาสลิดหิน
ปลาสลิดสองจุด
ปลาเปลี่ยนสี
ปลาสลิดส้ม
ปลาสลิดสามนิ้ว
ปลาสลิดเหลือง
ปลาม้าลาย หรือ ปลาสลิดเหลือง
ปลาสลิดเหลือง
ปลาสลิดเหลือง
ปลาสลิดหิน
ปลาสลิดหิน
ปลาสลิดหิน
ปลาสลิดหิน
ปลาตะกรับดํา
ปลาสลิดเหลือง
ปลาสลิดหิน
ปลาสลิดหินจุด
ปลาสลิดหินแถบขาว
ปลาสลิดหินด่าง
ปลาสลิดหินดํา
ปลาสลิดหินน้ําเงิน
ปลาสลิดหิน
ปลาสลิดหิน
ปลาการ์ตูนแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Amphiprion perideraion
Amphiprion polymnus
Amphiprion rubrocinctus
Amphiprion sandracinos
Chromis atripectoralis
Chromis caeruleus
Chromis cinerascens
Chromis dimidiatus
Chromis opercularis
Chromis ternatensis
Chrysiptera biocellata
Chrysiptera cyanea
Chrysiptera hemicyanea
Chrysiptera leucopoma
Chrysiptera unimaculata
Dascyllus aruanus
Dascyllus marginatus
Dascyllus trimaculatus
Neopomacentrus azysron
Neopomacentrus cyanomos
Neopomacentrus spp.
Neopomacentrus taeniurus
Paraglyphidodon melas
Paraglyphidodon nigroris
Plectroglyphidodon dickii
Plectroglyphidodon johnstonianus
Plectroglyphidodon leucozonus
Pomacentrus albicaudatus
Pomacentrus bifasciatus
Pomacentrus caeruleus
Pomacentrus pavo
Pomacentrus tripunctatus
Premnas biaculeatus

ที่
ชื่อไทย
655 ปลาสลิดหิน
656 ปลาสลิดหิน
ปลาฉนาก ในวงศ์ Pristidae
657 ปลาฉนากปากแหลม
658 ปลาฉนากยักษ์
ปลาโรนิน ในวงศ์ Rhinidae
659 ปลาโรนิน
660 ปลาโรนิน
ปลาโรนัน ในวงศ์ Rhinobatidae
661 ปลาโรนันเม็ด หรือ ปลาอีมด หรือ ปลาอีมุด
662 ปลาโรนันเม็ด
663 ปลาโรนันหัวจิ้งจก
ปลานกแก้ว ในวงศ์ Scaridae
664 ปลานกแก้วทุกชนิดในวงศ์ Scaridae
ปลา ในวงศ์ Scorpaenidae
665 ปลากะรังหัวโขนดํา
666 ปลามังกร
667 ปลาสิงห์โต
668 ปลาสิงห์โตน้ําลึก
669 ปลากะรังหัวโขนจุดน้ําตาล
670 ปลากะรังหัวโขน
671 ปลาสิงห์โตปีก
672 ปลาสิงห์โตขน
673 ปลาสิงห์โต มังกร
674 ปลามังกรหัวโต
675 ปลากะรังหัวโขน
676 ปลากะรังหัวโขน
677 ปลาสิงห์โตขน
678 ปลากะรังหัวโขน
679 ปลากะรังหัวโขนหงอนยาว
680 ปลากะรังหัวโขนเทา
681 ปลากะรังหัวโขนหูด่าง
682 ปลากะรังหัวโขนหูเรียบ

ชื่อวิทยาศาสตร์
Stegastes lividus
Stegastes nigricans
Anoxypristis cuspidate
Pristis microdon
Rhina ancyclostoma
Rhynchobatus djiddensis
Rhinobatos granulatus
Rhinobatos ligonifer
Rhinobatos thouin
Scaridae
Amblyapistus macracanthus
Brachypterois serrulifer
Dendrochirus zebra
Ebosia bleekeri
Liocranium scorpio
Paracentropogon longispinis
Pterois volitans
Pterois antennata
Pterois russelli
Richardsonichthys leucogaster
Scorpaenodes guamensis
Scorpaenopsis cirrhosa
Scorpaenopsis gibbosa
Scorpaenopsis neglecta
Sebastapistes amplisquamiceps
Sthenopus mollis
Minous monodactylus
Minous oxycephalus

ที่
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712

ชื่อไทย

ปลากะรังหัวโขนหนวด
ปลากะรังเลือดนก
ปลากะรังลายเส้น
ปลากะรังแดง
ปลากะรังลายนกยูง
ปลากะรังส้ม
ปลากะรังท้องกําปั่น
ปลากะรังลายน้ําเงิน
ปลากะรังแดง
ปลากะรังแดงหัวลาย
ปลากะรังหน้างอน
ปลากะรังเหลือง
ปลากะรังลายสามเส้น
ปลากะรังลายตาข่าย
ปลาแอนไทแอส
ปลากะรังหกเส้น
ปลากะรังลายเสือ
ปลาอุนรุทธ์ (กุดสลาด)
ปลาอุนรุทธ์ลายเสือ
ปลาเก๋าหนวด
ปลาแอนไทแอส
ปลาแอนไทแอส
ปลาฉลามหัวค้อนยาว
ปลาฉลามหัวค้อนสีเงิน
ปลาฉลามหัวค้อน
ปลาจิ้มฟันแคระ
ปลาจิ้มฟันจระเข้หนาม
ปลาจิ้มฟันจระเข้
ปลาจิ้มฟันจระเข้ปากยาว
ปลาจิ้มฟันจระเข้
ม้าน้ํา ในวงศ์ Syngnathidae
713 ม้าน้ําทุกชนิดในสกุล Hippocampus

ชื่อวิทยาศาสตร์
Minous trachycephalus
Aethaloperca rogaa
Anyperodon leucogrammicus
Cephalopholis analis
Cephalopholis argus
Cephalopholis aurantia
Cephalopholis boenack
Cephalopholis Formosa
Cephalopholis miniata
Cephalopholis sonnerati
Cromileptes altivelis
Epinephelus flavocaeruleus
Epinephelus grammicus
Epinephelus melanostigma
Pseudanthias squamipinnis
Grammistes sexlineatus
Plectropomus leopardus
Plectropomus maculatus
Plectropomus melanoleucus
Pogonoperca punctata
Pseudanthias elongate
Pseudanthias spp.
Eusphyrna blochii
Sphyrna lewini
Sphyrna mokarran
Doryrhamphus melanopleura
Halicampus koilomatodon
Halicampus dunckeri
Trachyrhamphus longirostris
Trachyrhamphus serratus
Hippocampus spp.

ที่

ชื่อไทย
ปลาปักเป้า ในวงศ์ Tetraodonidae
714 ปลาปักเป้าลายเสือ
715 ปลาปักเป้าลาย
716 ปลาปักเป้าลายเสือทุกชนิดในสกุล Arothron
717 ปลาปักเป้าปะการัง
718 ปลาปักเป้า
ปลากะเบนไฟฟ้า ในวงศ์ Torpedinidae
719 ปลากะเบนไฟฟ้า
720 ปลากะเบนไฟฟ้า
721 ปลากะเบนไฟฟ้าจุด
722 ปลากะเบนไฟฟ้า
ปลา ในวงศ์ Trichonotidae
723 ปลาไหลทราย
724 ปลาครีบนําทาง
725 ปลามังกรแดง
หมายเหตุ : ยกเว้นปลาทะเลสวยงามที่เพาะพันธุ์ได้

ชื่อวิทยาศาสตร์
Tetraodon hypselogeneion
Torquigener brevipinnis
Arothron spp.
Canthigaster margaritatus
Chelonodon patoca
Narcine brunnea
Narke dipterygia
Narcine maculate
Narcine timlei
Trichonotus setiger
Lepidotrigla faurei
Peristedion moluccense

หมวดสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดโรคระบาด
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อไทย
กุ้งขาว
กุ้งกุลาดํา
กุ้งฟ้า
ปลาคาร์ฟ
กุ้งเครฟิช

ชื่อวิทยาศาสตร์
Litopenaeus vannamei
Penaeus monodon
Penaeus stylirostris
Cyprinus carpio
Procambarus clarkii / Cherax quadricarinatus

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๕๒ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า
สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๒ วรรคสี่ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ให้ยื่นคําขออนุญาต
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง
หรือด่านตรวจสัตว์น้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) ในพื้นที่จังหวัดอื่น นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ
(ก) ด่านตรวจสัตว์น้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(ข) สํานักงานประมงจังหวัด ในกรณีไม่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ํา
(๓) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒ ในการพิจารณาอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ไ ม่ มี เ อกสารหรื อ หลั ก ฐานตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นแบบคํ า ขออนุ ญ าต ห้ า มมิ ใ ห้
พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(๒) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในแบบคําขออนุญาต
แล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขออนุญาตดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ก่อนดําเนินการออกใบอนุญาต
(๓) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในแบบคําขอ
อนุญาตแล้วเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้ดําเนินการออกใบอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วิมล จันทรโรทัย
อธิบดีกรมประมง

1. ยื่นคาขอต่อ (Summit to )

A

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 1
3. เลขที่ (NO.)
สินค้าประมง (Fisheries Commodity)

ที่
(No)
1

2

พิกดั สินค้า /รายละเอียด
(HS Code)
0303.89.19 000/KGM =
ปลากะพงแดง
(Lutjanus campechanus)
ทังตัว แช่แข็ง
0302.89.19 000/KGM =
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus
niphonius) ทังตัว แช่เย็น

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามัญ
ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า
(Scientific Name/
(Trade Name /Registration no.)
Common Name)
ปลากะพงแดง
Lutjanus campechanus /
(Lutjanus campechanus)
Snapper
ทังตัว แช่แข็ง
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus niphonius)
ทังตัว แช่เย็น

Scomberomorus
niphonius / Japanese
Spanish mackerel

จานวน,ปริมาณ/
หน่วย
(Quantity/Unit)

นาหนักสุทธิ/
หน่วย
(Net Weight/Unit)

สหรัฐอเมริกา
(UNITED STATES
)

7,185.00
กิโลกรัม

7,185.00
กิโลกรัม

-

สหรัฐอเมริกา
(UNITED STATES
)

100.00
กิโลกรัม

100.00
กิโลกรัม

-

ประเทศต้นกาเนิด
(Origin Country)

ขนาด/หน่วย
(Size/Unit)

9,999,900,000.00 9,999,900,000.00

รวม (Summary)
22. วันที่เขียนคาขอ (Application Date)

23. ผู้ทาการแทนผู้นาเข้า (Attorney)

24. วันที่ยื่นคาขอ (Summited Date)

25. วันที่ลงรับคาขอ (Accepted Date)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558

7,285.00
กิโลกรัม

26. ลายมือชื่อ (Signature)

7,285.00
กิโลกรัม

มูลค่า (บาท)
(Value (Baht))

ใบกากับสินค้า
/ลาดับ
(Invoice/No.)

139,230.93 3 SL/PNG/
MIS-03/15 ,
03/08/2558 (1)
20,000.00 3 SL/PNG/
MIS-03/15 ,
03/08/2558 (2)
9,999,900,000.00

-

159,230.93

27. ตาแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Government Office)

หน้า 2 จาก 2

ใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
(Aquatic Animal or Aquatic Animal Product Import Permit)
1. ใบอนุญาตนีออกให้โดย (Issued by)
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารศูนย์บริการ S1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร./
โทรสาร 0 2134 0504
4. ผู้นาเข้า (Importer)

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 2
3. เลขที่ (No.)
11501100115814231
5. ผู้ส่งออก (จากประเทศต้นทาง) (Exporter of Exporter Country)
SHENZHEN SHUNCHENG IMPORT&PORT CO.,LTD 207 TWO LAY
PODIUM COMOREHENSIVE VILLAGE , SHENZHEN CHINA

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/ลาดับสาขา (Tax
No./Branch)
0115537002361/00001
บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จ้ากัด
184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนน
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310, 02-298-0025, 02298-0025
6. วัตถุประสงค์ (Purpose)
7. วันทีน่ าเข้า (Arrival Date)
8. นาเข้าโดยทาง (Mean of Transport)
เพื่อการค้า/บริโภค (T)
25/12/2558
เครื่องบิน/อากาศ (Plane/Air)
9. ชื่อ/หมายเลข/ประเภท/ขนาด พาหนะ (Vessel/Vehicle/Flight)
10. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container No.) YMLU5301926 TCLU1322972
YMLU5358222 YMLU5300940 SZLU9884353 SZLU9890649 YMLU5317157 YMLU5369103
S LEELAWADEE / 4600-03923 / เรือบรรทุกสัตว์น้า /2,989.00 ตันกรอส
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
กว้าง 82.82 เมตร ยาว 14.50 เมตร ลึก 5.44 เมตร
YMLU5368088 YMLU5401421 SZLU9836139 YMLU5336250 YMLU5301227 YMLU5294880
12. สถานที่ผลิต/แหล่งจับ (Warehouse/Cold Storage)
13. ประเทศต้นทางบรรทุก
11. แหล่งที่มา (Source)
ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) 184/69-72 อาคาร
(Consignment Country)
การเพาะเลียง
ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง US สหรัฐอเมริกา (UNITED
กรุงเทพมหานคร 10310
STATES )
14. เข้าทางด่านตรวจสัตว์นา
15. ตรวจปล่อยทางด่านตรวจสัตว์นา 16. นาเข้าทางด่านศุลกากร
17. ท่าเทียบเรือ
(Fisheries Port (Discharge Port)) (Fisheries Port (Release Port))
(Customs Port (Discharge Port)) (Intended port of call)
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยาน
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานสุวรรณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณ ท่าเรือหมายเลข 21 A นานาพรรณ
สุวรรณภูมิ
ภูมิ
ภูมิ
เอ็นเตอร์ไพรซ์
20. รายละเอียดการอนุญาต
18. สถานที่เก็บสินค้า (Production Facilities)
19.  ตีกลับ (Return Cargo)
--ตามบัญชีแนบท้าย-ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.)
เพราะ สินค้ามีสิ่งปลอมปน สินค้ามีสิ่ง
(--Details--)
184/69-72 อาคาร ฟอรั่ม พาวเวอร์ ชัน 16 ห้อง 2301 ซ.ศูนย์วิจัย 12
ปลอมปน สินค้ามีสิ่งปลอมปน สินค้ามีสิ่ง
ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ปลอมปน
21. เอกสารอ้างอิง (Reference) AREP No. NNNNNNNNNNNNNNNN ใบค้าขออนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า 11501000115814231 ลง
รับค้าขอวันที่ 25/12/2558 , ใบก้ากับสินค้า TLR39276, 16/12/2558 , ใบตราส่งสินค้า TMIS-3809,16/12/2558
22. เงื่อนไขในใบอนุญาต (Conditions)
1. ผู้รับอนุญาตต้องน้าสัตว์น้าเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านัน
2. ก่อนน้าสัตว์น้าเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น้าได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท้าการ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นันได้เตรียมการตรวจสอบต่อไป
3. ผู้รับอนุญาตจะต้องน้าเอกสารที่แสดงว่าได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายหรือการเพาะเลียงสัตว์น้า
4. สัตว์น้าที่ผู้รับอนุญาตจะน้าเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด และปริมาณถูกต้องตรงกับที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือไม่เกินกว่าที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาต
5. ใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้รับอนุญาตสามารถใช้น้าสัตว์น้าเข้ามาในราชอาณาจักรได้เพียง 1 ครัง
6. กรณีสัตว์น้าที่เฝ้าระวังโรคระบาด ผู้รับอนุญาตจะต้องน้าหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้าที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้า ซึ่งแสดงว่าสัตว์น้านัน
ปราศจากโรคระบาดมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการน้าสัตว์ น้าเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่กรณีที่เป็นซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้าซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจมีโรคระบาดได้

23. วันที่ออกเอกสาร (Issue Date)
25/12/2558
25. วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date)
25/12/2558
26. วันที่หมดอายุ (Expire Date)
25/12/2558
FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558

24. ผู้ทาการแทนผู้นาเข้า (Attorney)
1830300001372 นางสาวชนกขวัญ กะลาสี
27. ลายมือชื่อ (Signature) 28. ตาแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Government Office)

หน้า 1 จาก 2

1. ใบอนุญาตนีออกให้โดย (Issued by)

A

2. ชื่อย่อ (Title)
DOF 2
3. เลขที่ (NO.)
สินค้าประมง (Fisheries Commodity)

ที่
(No)
1

2

พิกดั สินค้า /รายละเอียด
(HS Code)
0303.89.19 000/KGM =
ปลากะพงแดง
(Lutjanus campechanus)
ทังตัว แช่แข็ง
0302.89.19 000/KGM =
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus
niphonius) ทังตัว แช่เย็น

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามัญ
ชื่อทางการค้า/เลขทะเบียนการค้า
ประเทศต้นกาเนิด
(Scientific Name/
(Trade Name /Registration no.)
(Origin Country)
Common Name)
ปลากะพงแดง
Lutjanus campechanus สหรัฐอเมริกา
(Lutjanus campechanus)
/ Snapper
(UNITED STATES )
ทังตัว แช่แข็ง
ปลาแมคเคอเรล
(Scomberomorus niphonius)
ทังตัว แช่เย็น

Scomberomorus
niphonius / Japanese
Spanish mackerel

จานวน,ปริมาณ/
หน่วย
(Quantity/Unit)

นาหนักสุทธิ/
หน่วย
(Net Weight/Unit)

7,185.00
กิโลกรัม

7,185.00
กิโลกรัม

-

100.00
กิโลกรัม

100.00
กิโลกรัม

-

สหรัฐอเมริกา
(UNITED STATES )

9,999,900,000.00 9,999,900,000.00

ขนาด/หน่วย
(Size/Unit)

ใบกากับสินค้า
/ลาดับ
(Invoice/No.)

มูลค่า (บาท)
(Value (Baht))

139,230.93 3 SL/PNG/
MIS-03/15 ,
03/08/2558 (1)
20,000.00 3 SL/PNG/
MIS-03/15 ,
03/08/2558 (2)
9,999,900,000.00

รวม (Summary)
23. วันที่ออกเอกสาร (Issue Date)

24. ผู้ทาการแทนผู้นาเข้า (Attorney)

25. วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date)

26. วันทีห่ มดอายุ (Expire Date)

27. ลายมือชื่อ (Signature)

28. ตาแหน่งและตราประทับหน่วยงาน
(Officer Position and Emblem of Government Office)

FSW_DOF_FORM_TYPE1_TH_V1.5, 29/12/2558
หน้า 2 จาก 2

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๕๐ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประกาศกรมประมง
เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เรือประมงตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เป็นเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย
ที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วิมล จันทรโรทัย
อธิบดีกรมประมง

-๑บัญชีรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
RFMO Vessel Name

IMO Number

IRCS

Acros No. 2

7379345

Acros No. 3

7717913

HQTK9

Alboran II

7306570

HO5141

Aldabra

7424891

5VAA2

Amorinn

7036345

5VAN9

Aurora

9179359

UBR16

Baroon

9037537

5IM376

Berkat Menjala No. 23

8510271

5IM207

Aneka 228

Bhaskara No. 10
Bhaskara No. 9
Bigeye

FN003883

Bravo

T8AN3

Camelot
Challenge
Chi Tong

6622642

HO5381

-3-

Chia Hao No. 66

-37825215

V3IN2

Damanzaihao

7913622

OA2096

Daniaa

7234014

3X07QMC

-๒RFMO Vessel Name

IMO Number

IRCS

Dragon III
Eros Dos

8604668

HO5115

Fu Hsiang Fa 18
Fu Hsiang Fa No. 01
Fu Hsiang Fa No. 02
Fu Hsiang Fa No. 06
Fu Hsiang Fa No. 08
Fu Hsiang Fa No. 09
Fu Hsiang Fa No. 11
Fu Hsiang Fa No. 13
Fu Hsiang Fa No. 17
Fu Hsiang Fa No. 20
Fu Hsiang Fa No. 21

OTS024 or OTS089

Fu Hsiang Fa No. 23
Fu Hsiang Fa No. 26
Fu Hsiang Fa No. 30
Fu Lien No 1
Full Rich

-4-47355662

4LIN2
HMEK3

GALA I
Goidau Ruey No.1

HO2508

-๓RFMO Vessel Name

IMO Number

Good Hope

7020126

Gorilero

6719419

IRCS
5NMU

Gunuar Melyan 21
HAI FA

7818561

3EAY

Heavy Sea

7322926

3ENF8

Iannis I

7332218

HO3374

Itziar II

6803961

5NTV3

-37905443
-5-

9BQK

7322897 - 5 -

3CAG

7388267

5VRS4

Hoom Xiang 101
Hoom Xiang 103
Hoom Xiang 105
Hoom Xiang 11

Jyi Lih 88
Kim Seng Deng 3
KM. Aneka 228
Koosha 4
Kuang Hsing 127
Kuang Hsing 196
Kunlun
Lila No. 10
Limpopo

-๔RFMO Vessel Name

IMO Number

IRCS

Maan Yih Hsing
Madura 2
Madura 3
Maine

7325746

3XL2

Maria

FN003882

Melilla No. 101

7920182

5VDM6

Melilla No. 103

7809986

DTAQ8

Murtosa

7385174

Neptune

8977596

unknown

No. 2 Choyu

8429991

S7SK

No. 3 Choyu

8430550

No. 101 Gloria

Ocean Diamond
Ocean Lion

-67826233

Orca

-6-

3CM2155

Oriente No. 7

8430586

5AWC

Perlon

5062479

5NTV21

Ray

6607666 - 6- -6 - - 5 - V3RB2

Reymar 6
Samudera Pasific No. 8

7921162

5IM205

-๕RFMO Vessel Name

IMO Number

Samudera Pasifik No. 18

IRCS
YGGY

Samudera Perkasa 11
Samudera Perkasa 12
Sharon 1

8133839

9H9296

Songhua

9319856

3CAF

Southern Star 136

7378119

Shuen Siang
Sin Shun Fa 6
Sin Shun Fa 67
Sin Shun Fa 8
Sin Shun Fa 9

Sri Fu Fa 168
-7-

Sri Fu Fa 18

-7-

Sri Fu Fa 188
Sri Fu Fa 189
Sri Fu Fa 286
Sri Fu Fa 67

- 7 -- 2 -

Sri Fu Fa 888

-7-

Sungari

8916011

Ta Fu 1

9259070

V3NR

-๖RFMO Vessel Name
Tchaw

IMO Number
6818930

Tching Ye No. 6
Thunder

IRCS

V3GN
6905408

JVAY9

Trinity

7321374

3EGV5

Viking

8713392

Wen Teng No. 688

8994295

V3TK4

Xin Shi Ji 16

9627253

3DTN

Tian Lung No. 12

Yi Hong 106
Yi Hong 116

-3-

Yi Hong 16

-8-

Yi Hong 3
-8-

Yi Hong 6
Yongding
Yu Fong 168
Yu Maan Won

9042001

3CAE
BJ4786

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๔ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย
ที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๙๕ แห่ ง พระราชกํ า หนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกบัญชีรายชื่อท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย แนบท้ายประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่
เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บัญชีรายชื่อท่าเทียบเรือประมงทีม่ ิใช่เรือประมงไทย แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงทีม่ ิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ํา
เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ท่าเทียบเรือ
กรุงเทพมหานคร
1. ท่าเรือหมายเลข 41 บริษัท โกดังไทยฟ้า จํากัด
2. ท่าเรือหมายเลข 33 บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จํากัด
3. ท่าเรือหมายเลข 27A องค์การคลังสินค้า
จังหวัดสมุทรปราการ
1. ท่าเรือหมายเลข 23 บริษัท ธนาพรชัย จํากัด
2. ท่าเรือหมายเลข 21A บริษัท ทีเจ แลนด์ จํากัด
3. ท่าเรือหมายเลข 11B บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด
4. ท่าเรือหมายเลข 7C บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมิคัลส์
จํากัด (มหาชน)
5. ท่าเรือหมายเลข 7 บริษัท บีดีเอส เทอร์มินอล จํากัด
จังหวัดสมุทรสาคร
1. ท่าชัยนาวี
2. ท่าจีนยูเนี่ยนพอร์ท
จังหวัดชลบุรี
1. สยามซีพอร์ต เทอร์มินอล
จังหวัดภูเก็ต
1. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต องค์การสะพานปลา

ที่ตั้ง
ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ถนนเพชรหึงษ์ ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ถนนเพชรหึงษ์ ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ถนนวิเชียรโชฎก ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ตําบลท่าจีน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
131/1 หมู่ 1 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สํานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เลขที่ 2/1 หมู่ 1 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
เลขที่ 64/215 หมู่ 7 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

2. ท่าเรือภูเก็ตศรีไทย
3. ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต
จังหวัดสงขลา
1. ท่าเรือน้ําลึกสงขลา
ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
จังหวัดตราด (เฉพาะเรือประมงที่ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นรัฐเจ้าของธงที่มขี นาดไม่เกินสองร้อยห้าสิบตันกรอส)
1. ท่าเรือบ้านหาดเล็ก
ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
2. ท่าเรือกัลปังหา
ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
3. ท่าเรือ ป. เกษมศิริ
ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
จังหวัดระนอง (เฉพาะเรือประมงทีส่ าธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นรัฐเจ้าของธงที่มีขนาดไม่เกินสองร้อยห้าสิบตันกรอส)
1. ท่าเทียบเรือประมงระนอง องค์การสะพานปลา
เลขที่ 90 หมู่ 1 ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
2. ท่าเรือแพปลาศักดิ์พรชัย (โกม้วน)
หมู่ 1 ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
3. ท่าเรือแพสยามชัย
เลขที่ 89/232 หมู่ 1 ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
4. ท่าเรือแพธงไทยดี
เลขที่ 89/250 หมู่ 1 ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
5. ท่าเรือแพโชคพรชัย
เลขที่ 89/313 หมู่ 1 ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
6. ท่าเรือแพวาสนาอดิศร
เลขที่ 89/235 หมู่ 1 ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
จังหวัดนราธิวาส (เฉพาะเรือประมงทีส่ หพันธรัฐมาเลเซียเป็นรัฐเจ้าของธงที่มขี นาดไม่เกินสองร้อยห้าสิบตันกรอส)
1. ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส องค์การสะพานปลา
ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
2. ท่าเทียบเรือบริษัทตากใบแปซิฟิค
ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดสตูล (เฉพาะเรือประมงทีส่ หพันธรัฐมาเลเซียเป็นรัฐเจ้าของธงที่มีขนาดไม่เกินสองร้อยห้าสิบตันกรอส)
1. ท่าเทียบเรือประมงสตูล องค์การสะพานปลา
ตําบลตํามะลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติในการนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําสําหรับเรือประมง
ที่ทําการประมงพื้นบ้านโดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่ ง พระราชกํ า หนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้านซึ่งมีขนาดต่ํากว่าสิบตันกรอส โดยรัฐเจ้าของธง
ที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทย ซึ่งทําการประมงในทะเลที่อยู่ในเขตของราชอาณาจักรกัมพูชา
สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
เข้ามาในราชอาณาจักรไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ในการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อ ๑ ให้เจ้าของเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือยื่นคําขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ํา
(๑) ใบจดทะเบียนเรือหรือใบอนุญาตทําการประมง หรือ
(๒) เอกสารที่รัฐเจ้าของธงรับรองว่าสัตว์น้ํานั้นมิได้มาจากการทําการประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คําขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําสําหรับเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้าน
โดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทย
เขียนที่ .................................................
วัน ...............เดือน ................ปี ..........
เรียน ..............................................
ข้าพเจ้า ...................................................................... สัญชาติ ................................... อายุ ................. ปี
ที่อยู่ .......................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว/หนังสือเดินทางเลขที่ ....................................................................
มีความประสงค์จะขอนําเข้าสัตว์น้ําจากประเทศ .........................................................................................................
ลําดับที่
ชนิด/ประเภทของสัตว์น้ํา
จํานวน
หมายเหตุ

รวม
ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารประกอบด้วย
 ใบจดทะเบียนเรือหรือใบอนุญาตทําการประมง
 เอกสารทีร่ ัฐเจ้าของธงรับรองว่าสัตว์น้ํานั้นมิได้มาจากการทําการประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ลงชื่อ..........................................ผู้ยื่นคําขอ
(
)
วัน ........... เดือน ................ ปี .........
ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่
 ออกใบอนุญาต
 ไม่ออกใบอนุญาต เนื่องจาก ......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(
)
วัน ........... เดือน ................ ปี .........

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขึ้นไปบนเรือประมงไร้สัญชาติ
หรือเรือประมงที่พบว่ากําลังทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ทําการประมงอยู่นอกน่านน้ําไทย
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการขึ้นไปบนเรือประมงไร้สัญชาติ หรือเรือประมงที่พบว่ากําลังทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ที่ทําการประมงอยู่นอกน่านน้ําไทย ดังนี้
ข้อ ๑ พนักงานเจ้าหน้าที่จะขึ้นไปบนเรือประมงไร้สัญชาติ หรือเรือประมงที่พบว่ากําลัง
ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บรรดาที่ทําการประมงอยู่นอกน่านน้ําไทย เพื่อตรวจสอบ
การทําการประมงได้ เฉพาะกรณีที่ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่หรือรัฐบาลของประเทศที่มีอํานาจ
หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีอํานาจควบคุมดูแลการทําการประมงในเขตนั้นเท่านั้น
ข้อ ๒ การขึ้นไปบนเรือประมงตามข้อ ๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องยึดแนวปฏิบัติของนานาประเทศ
และเป็นที่ยอมรับขององค์การสหประชาชาติ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๕ (๑) แห่งพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยอนุโลม
ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีของความตกลง
เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามข้อตกลงแห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล วันที่ ๑๐ ธันวาคม
ค.ศ. ๑๙๘๒ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการมวลปลาที่ย้ายถิ่นอยู่ระหว่างเขตทางทะเลและมวลปลา
ที่ย้ายถิ่นอยู่เสมอ (Agreement for the Implementation of the Provisions of the
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982
Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and
Highly Migratory Fish Stocks)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

