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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) เป็นหน่วยงานในสังกัดกองควบคุมการค้า
สัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง เป็นหน่วยงานที่ท้าหน้าที่เป็นด่านตรวจสัตว์น ้า เพ่ือปฏิบัติภารกิจด้านการ
ควบคุมตรวจสอบการน้าเข้าสัตว์น ้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด และคัดกรองสินค้าสัตว์น ้าที่จะเข้าสู่
ขบวนการแปรรูปต่างๆ ทั งในส่วนการน้าเข้า และการส่งออก ดังนั นด่านตรวจสัตว์น ้าจึงถือเป็นปราการส้าคัญใน
การควบคุม และตรวจสอบสินค้าสัตว์น ้าให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส้าหรับหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของศูนย์
บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) นั่นคือการด้าเนินงานตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าใน
ระดับนานาชาติ (Port State Measure) ประเภทเรือขนถ่ายสินค้า (Carrier Vessel) คือมาตรการตรวจสอบการ
ท้าประมง IUU เมื่อเรือเข้าเทียบท่าโดยภายใต้มาตรการดังกล่าว ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม เมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2558 และเข้าร่วมเป็นภาคี PSMA ของ FAO เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นความตกลง
ระหว่างประเทศฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นก้าจัดการท้าประมง IUU (แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยตระหนักว่าการ
ท้าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU) เป็นปัญหาส้าคัญทั งในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับชาติ ด้วยเหตุนี ทางศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) จึงจัดท้า
คู่มือองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจเรือประมงต่างประเทศ (ประเภทเรือขนถ่ายสินค้า: Carrier Vessel) 
และการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้า โดยคู่มือประกอบด้วยเนื อหา 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บททั่วไป ส่วนที่ 
2 นิยามและความส้าคัญในการจัดท้าองค์ความรู้ ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ และ
การตรวจคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้า ส่วนที่ 4 การตรวจเรือประมงต่างประเทศ และควบคุมการขนถ่าย ณ ศูนย์
บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) และส่วนที่ 5 สรุปผล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  
 ผู้จัดท้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจเรือประมงต่างประเทศ  (ประเภท
เรือขนถ่ายสินค้า: Carrier Vessel) และการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้านี  จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถน้าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น ตลอดจนเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป เพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่ตัวผู้ปฏิบัติงาน 
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บทที ่1 
บทท่ัวไป 

 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าประมงเป็นอันดับต้นๆของโลก มูลค่าการ

ส่งออกอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทยนั้น ไตรมาสแรกของปี 2560 มีปริมาณรวม 821,363.38 
ตัน มูลค่ารวม 78,397.99 ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ 3.13 มูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.19 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันกับปี 2559 และตลาดส่งออกในไตรมาสแรกของปี 2560 อันดับหนึ่ง คือ ญี่ปุ่น มีสัดส่วนร้อยละ 
21.37 ของมูลค่า การส่งออกสินค้าประมงท้ังหมด มีปริมาณ 50,818.70 ตัน มูลค่า 10,843.31 ล้านบาท 
ปริมาณลดลงร้อยละ 7.94 มูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2559 อันดับสอง คือ 
สหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนร้อยละ 20.14 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงทั้งหมดมีปริมาณ 48,460.93 ตัน 
มูลค่า 10,219.98 ล้านบาท ปริมาณ ลดลงร้อยละ 10.25 มูลค่าลดลงร้อยละ 3.37 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันในปี 2559 อันดับสาม คือ กลุ่มสหภาพ ยุโรป มีสัดส่วนร้อยละ 9.41 ของมูลค่าการส่งออกสินค้า
ประมงทั้งหมด มีปริมาณ 28,457.09 ตัน มูลค่า 4,774.58 ล้านตัน ปริมาณลดลงร้อยละ 4.43 มูลค่าเพ่ิม
ขึ้นร้อยละ 13.32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2559 โดยสินค้าส่งออกที่ส าคัญ คือ ทูน่ากระป๋อง และ
ประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออก ทูน่ากระป๋อง เป็นอันดับหนึ่งของโลก  
 การน าเข้าปลาทูน่าผลิตเพ่ือการบริโภคนั้น มีสองเส้นทางการน าเข้า 1.จากตู้คอนเทนเนอร์ และ      
2.จากเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า ที่เข้ามาเทียบท่าที่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้
เป็นท่าเทียบเรือประมงต่างประเทศที่มีความประสงค์น าสินค้าสัตว์น้ าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามข้อตกลงของ
มาตรการ PSMA ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ในฐานะรัฐเจ้าของท่า 
(Port State) โดยกรมประมงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบการปฏิบัติ และการควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไข
และสอดคล้องกับหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือป้องกันการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเทศไทยได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงการแก้ปัญหาการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม ว่าเป็นปัญหาระดับประเทศที่ควรต้องเร่งแก้ไข ได้มีการจัดท า แผนปฏิบัติการระดับชาติใน
การปองกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ รายงาน และไรการควบคุม (NPOA-IUU) โดย
ได้น ามาปรับใช้ ให้ครอบคลุม มาตรการส าหรับรัฐเจาของธง (Flag State) รัฐเจาของทา (Port State)        
รฐัชายฝง (Coastal State) และรัฐเจาของตลาด (Market State) ซึ่งเกี่ยวของกับการคาระหว่างประเทศ   
 ส าหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี PSMA แล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม โดยประเทศไทยได้น า
มาตรการใน PSMA มาใช้ก่อนที่จะเข้าเป็นภาคี ภายใต้ พรก.การประมง 2558 เช่น ก าหนดให้เรือประมงที่
มิใช่เรือประมงไทยเข้าเทียบท่าได้เฉพาะที่ท่าเรือตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (27 ท่า) และจะต้องยื่นแบค า
ร้องขออนุญาตน าเรือเข้าเทียบท่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว
พบว่า เรือดังกล่าวต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการท าประมงผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ก็สามารถปฏิเสธการเข้าเทียบ
ท่าได้ แต่ในปัจจุบัน พรก.การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ได้มีการแก้ไขเพ่ือความเหมาะสม 
โดยเรือประมงที่มิใช่เรือไทย มีความประสงค์จะเข้าเทียบท่าต้องยื่นแบบค าร้องขออนุญาตน าเรือเข้าเทียบท่าต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าราชอาณาจักร และมีท่าเทียบเรือประมงต่างประเทศตาม
ประกาศก าหนด 22 ท่า และทางศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ได้รับผิดชอบ
ท่าเทียบเรือประมงต่างประเทศ ในเขตพ้ืนที่ จ.กรุงเทพมหานคร และ จ.สมุทรปราการ รวม 8 ท่า ได้แก่  
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จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 ท่า ประกอบด้วย 
       -ท่าเทียบเรือหมายเลข 27A คลังสินค้า 2 องค์การคลังสินค้า เขตราษฎร์บูรณะ  
       -ท่าเทียบเรือหมายเลข 33A/B บริษัท เค.ดับบลิว.ซี โลจิสติกส์ จ ากัด เขตราษฎร์บูรณะ 
       -ท่าเทียบเรือหมายเลข 41 บริษัท โกดังไทยฟ้า จ ากัด เขตราษฎร์บูรณะ  
จังหวัดสมุทรปราการ 5 ท่า ประกอบด้วย 
       -ท่าเทียบเรือหมายเลข 23 บริษัท ธนาพรชัย จ ากัด  
       -ท่าเทียบเรือหมายเลข 21A บริษัท ทีเจ แลนด์ จ ากัด  
       -ท่าเทียบเรือหมายเลข 11B บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด 
       -ท่าเทียบเรือหมายเลข 7C บริษัท สยามสุขสวัสดิ์ แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จ ากัด(มหาชน) 
       -ท่าเทียบเรือหมายเลข 7 บริษัท บีดีเอส เทอร์มินัล จ ากัด 
 

 
 

ภาพแสดงท่าเทียบเรือที่ ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 รับผิดชอบ 
 
 โดยตามมาตรการ PSMA นั้น มาตรา 12 มีข้อก าหนดว่า แต่ละภาคีจะต้องตรวจสอบในท่าเทียบเรือ
ของตนให้ได้ตามจ านวนที่ต้องการ ดังนี้ 
 1. แต่ละภาคีจะต้องตรวจสอบเรือท่ีอยู่ในท่าเทียบเรือของตนให้ได้ตามจ านวนที่ต้องการ เพื่อให้ระดับ
ของการตรวจสอบในรอบปีเพียงพอต่อการท าให้วัตถุประสงค์ข้อตกลงบรรลุผล 
 2. ภาคีท้ังปวงจะต้องแสวงหาความตกลงร่วมกันในการก าหนดระดับการตรวจสอบเรือขั้นต่ า โดยผ่าน
องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค FAO หรือองค์กรอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 3. ในการก าหนดว่าเรือล าใดจะต้องตรวจ ภาคีจะต้องให้ล าดับความส าคัญกับกรณี ดังต่อไปนี้ 
  1. เรือท่ีเคยถูกปฏิเสธการเข้าเทียบท่า หรือการใช้ท่า ตามข้อตกลงนี้ 
  2. เมื่อมีการร้องขอจากภาคีที่เกี่ยวข้อง รัฐอ่ืนๆ หรือองค์กรบริหารจัดการประมงระดับ
 ภูมิภาคอ่ืนๆ ให้ท าการตรวจสอบเรือดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อค าร้องขอนั้นได้รับสนับสนุนโดย
 พยานหลักฐานว่าเรือนั้นเกี่ยวข้องกับการท าการประมงผิดกฎหมาย      
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 โดยมาตรการดังกล่าวได้ก าหนดให้เรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า ต้องขออนุญาตเข้าเทียบท่า และต้อง
ด าเนินการแจ้งข้อมูล รายละเอียดเรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายในรอบนั้นๆที่เกี่ยวกับ สินค้าสัตว์น้ าบน
เรือ เอกสารที่แสดงความถูกต้องของสินค้าสัตว์น้ าบนเรือ ที่ได้มาจากการประมงที่ถูกกฎหมาย และเอกสาร
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการป้องกันการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ไม่ให้เข้ามา
ภายในประเทศ 
 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ได้ประกาศว่า ความตกลง
ว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measures Agreement - PSMA) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่าง
ประเทศฉบับแรกของโลกท่ีมุ่งก าจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU) จะมี
ผลผูกพันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 หลัง 29 ประเทศ และ EU รวม 30 ภาคี 
ได้เข้าร่วมความตกลง PSMA อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศล าดับที่ 26 โดย PSMA คือ 
มาตรการการตรวจสอบการท าประมง IUU เมื่อเรือเข้าเทียบท่าโดยรัฐเจ้าของท่าต้องก าหนดท่าเรือที่จะให้เรือ
ต่างชาติเข้าเทียบท่า เพ่ือให้ง่ายต่อการควบคุม และต้องแจ้งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ใบจดทะเบียนเรือ บันทึกการท า
การประมง ใบอนุญาตจับสัตว์น้ า อุปกรณ์จับสัตว์น้ า และพ้ืนที่การจับสัตว์น้ า โดยรัฐเจ้าของท่าสามารถปฏิเสธ
และตรวจสอบเรือที่เกี่ยวข้องกับการท าประมง IUU ได้ และยังก าหนดให้ภาคีของความตกลงแลกเปลี่ยนและ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเรือที่เก่ียวข้องกับการท าประมง IUU  
  ดังนั้นในฐานะ ที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) เป็นเสมือนด่านแรกที่
ต้องตรวจสอบเรือประมงและสินค้าสัตว์น้ าที่เข้ามายังประเทศไทยโดยทางเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า (เมื่อเรือขอ
อนุญาตเข้าเทียบท่าใน 8 ท่าที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อปฏิบัติที่
เข้มงวด ให้ถือเป็นข้อควรปฏิบัติที่มีมาตรฐาน และสอดคล้องตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ลง
นามเข้าร่วมไว้ 
 
วัตถุประสงค์  
 จากการจัดท าองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจเรือประมงต่างประเทศ (ประเภทเรือขนถ่ายสินค้า: 
Carrier Vessel) และการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดท าองค์ความรู้ ดังนี้ 
 1. เพ่ือเป็นคู่มือปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ ใช้ในการตรวจสอบเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า และ
ควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า และ
ควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าต่อไป  
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติ ให้การตรวจสอบเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า และควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง  
 3. เพ่ือเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ในการตรวจสอบเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า และควบคุมการขน
ถ่ายสินค้าสัตว์น้ า ใช้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ และน าไปใช้ 
 
ขอบเขต 
 ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU) โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์การตรวจเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า และการ
ควบคุมการขนถ่ายที่อยู่ในมาตรฐานการปฏิบัติตามบทบาทของรฐัเจ้าของธงอย่างเคร่งครัด  
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บทที ่2  
นิยามและความส าคัญในการจัดท าองค์ความรู้ 

  
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) มีหน้าที่ในการรับผิดชอบด้านการ
ตรวจสอบการน าเข้า ส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าในพ้ืนที่ จ.สมุทรปราการ และ จ.กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งการน าเข้า ทั้งนี้ยังก ากับดูแลหน่วยงานด่านตรวจสัตว์น้ าภายใต้สังกัดอีก 10 หน่วยงาน โดยเน้นการ
ให้บริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ถือเป็นด่าน
ตรวจสัตว์น้ าหัวใจส าคัญของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต เนื่องด้วยทางศูนย์ฯ เขต 2 มี
เส้นทางการน าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทั้งการน าเข้าโดย ตู้คอนเทนเนอร์ และโดยเรือขน
ถ่ายสินค้าสัตว์น้ า ซึ่งทั้งสองเส้นทางการน าเข้า ส่งออก จ าเป็นต้องมีมาตรฐานการตรวจสอบและการควบคุมให้
เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ  
 กรมประมง ประเทศไทยได้ตระหนักว่าการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (IUU) เป็นปญหาส าคัญทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ดังนั้นโครงสร้างของ NPOA-IUU 
ของประเทศไทย จึงถูกจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของ IPOA-IUU ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
โดย NPOA-IUU ไดว้างแนวทางต่าง ๆ ไว้เป็น 5 มิติ ได้แก่  
 (1) ความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นรัฐ  
 (2) ความรับผิดชอบในฐานะรัฐเจาของธง 
          (3) ความรับผิดชอบในฐานะ รัฐชายฝง  
 (4) มาตรการของประเทศไทยในฐานะรัฐเจาของทา  
 (5) มาตรการที่เกี่ยวของในดด้านการค้า ระหว่างประเทศ 
 โดยครอบคลุมกิจกรรมการท าการประมงทะเลทั้งภายในน่านน้ าและนอกน่านน้ าไทย ภายในเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะ (Exclusive economic zone :EEZ) ของรัฐชายฝั่งอ่ืนๆ (Coastal state) และในทะเลหลวง 
(High seas) โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบการท าการประมงทั้งภายในประเทศและตรา
สารระหว่างประเทศ หรืออนุสัญญาที่มีผลผูกพัน  
 เมื่อ 26 เมษายน พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้ด าเนินการใหสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 : UNCLOS, 
1982) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล ป้องกัน ยับยั้งและขจัดปัญหาการท าประมง 
IUU เป็นส าคัญ  
 เมื่อ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 สหภาพยุโรป ได้ประเมินการแก้ไขปญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU-Fishing) ของ 
ประเทศไทย ว่าไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมง IUU ของสหภาพยุโรป 
และได้ใหเวลาประเทศไทยแกปญหาดังกล่าวเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งรัฐบาลไทยได้ใหความส าคัญ และ 
ก าหนดใหการแกไขปญหาการท าประมง IUU เป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่ตองแกไขอย่างเร่งดวน โดยได้ 
จัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติในการตอต้าน ยับยั้ง และปองกันการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing : NPOA-IUU) ดังกล่าวเสร็จสิ้น และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี   
และประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 รวมถึงการประกาศพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และ

https://www.google.co.th/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&q=Coastal+state&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwju6K7fs6zZAhUG448KHbCkDEwQkeECCCIoAA&biw=1366&bih=654
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นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ ยื่นภาคยานุวัติสาร เข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSMA) 
เพ่ือป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ขององค์การอาหาร
และเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) ในล าดับที่ 26 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 
2559 เพ่ือแสดง เจตนารมณ์ต่อการป้องกันเรือประมง และสินค้าประมงต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท า
ประมง IUU เข้าสู่ ราชอาณาจักร ซึ่งประเทศไทยในฐานะผู้น าเข้า (วัตถุดิบ) ผู้ผลิต และผู้ส่งออกสินค้าสัตวน้ า
และผลิตภัณฑ์สัตวน้ าที่ส าคัญของโลก โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่า จึงถูกจับตามองจากประเทศคูค่้า 
รวมถึ งอง์กรที่  ไ ม่ ใช่ ของรั ฐและไม่ แสวงผลก า ไร (Non Government Organizations : NGOs) ถึ ง
ประสิทธิภาพในการ ควบคุม ตรวจสอบเรือประมงและสินค้าประมงต่างชาติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าของ
ประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความ มั่นใจได้ว่าสินค้าประมงของประเทศไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการท าประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม และหากประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติหรือด าเนินการ ก ากับ 
ควบคุม ตรวจสอบในฐานะรัฐเจ้าของท่าที่ดีได้ ประเทศคู่ค้าและองค์กรดังกล่าวอาจจัดอันดับให้ประเทศไทย
เป็นรัฐเจ้าของท่าที่อ านวยความสะดวกต่อการท า การประมง IUU อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการคสินค้า
ประมงของประเทศไทยอย่างรุนแรงในอนาคต หากไม่เร่งแก้ไขปัญหา เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในความถูกต้องของ
สินค้าประมง 
 ส าหรับมาตรการในฐานะรัฐเจ้าของท่าทางกรมประมงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบการปฏิบัติ และ
การควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือการป้องกัน การ
ท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ภายใต้อ านาจอธิปไตย และกฎหมาย
ภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) และกฎหมาย
ล าดับรองต่างๆ ได้มผีลบังคับใช้แล้ว ดังนั้น การควบคุมและป้องกันการท าประมงผิดกฎหมายจะเป็นไปได้อย่าง
เห็นผลมากขึ้น นอกจากนี้ยังก าหนดใหเจาของเรือ และผู้ควบคุมเรือ (กัปตัน) ต้องให้ความร่วมมือ ในการเข้า
ตรวจสอบเรือประมงของพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อเรือเขา้เทียบท่า ตามมาตรการในฐานะรัฐเจ้าของท่า 
 
 บทบาทของประเทศไทยในฐานะรัฐเจา้ของท่า   
 1. มาตรการ ณ ท่าเทียบเรือ (Port State Measures) จะใช้บังคับเฉพาะกับเรือประมงต่างชาติที่ขอ 
เขา้เทียบทา่เทียบเรือของประเทศไทยเท่านั้น  
 2. ประเทศไทย มีหน้าทีต้่องปฏิบัติตามความตกลงฉบับนี้ ก็ต่อเมื่อประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อความ
ตกลงนี้แล้วเท่านั้น ดังนั้น บทบัญญัติของความตกลงฯ จะไม่มีผลผูกพันประเทศไทยโดยตรง ถึงแม้ว่าความตก
ลงฯ จะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการของกฎหมาย ระหว่าง
ประเทศ จนกว่าประเทศไทยจะเข้าเป็นภาค ีและให้สัตยาบันความตกลงฉบับนี้   
 3. กรมประมง และกรมเจ้าท่า แล้วกรณีจ าเป็นจะต้องเตรียมการพัฒนากฎหมาย และกฎข้อบังคับ
ภายในประเทศของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวของแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถรองรับ พันธกรณีที่จะต้อง
ปฏิบัติกอ่นเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี้อย่างรอบคอบ เร่งดวน เป็นรูปธรรม สามารถน า มาตรการตรวจสอบ 
ณ ท่าเทียบเรือของรัฐเจ้าของท่ามาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมได้อย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพต่อไป   
 4. กรมประมง และกรมเจ้าท่า จ าเป็นต้องร่วมพิจารณาก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้ง 
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการอนุญาตให้เข้าเทียบท่าอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 5. กรมประมง และกรมเจ้าท่า จ าเป็นต้องร่วมกันพิจารณาก าหนดท่าเทียบเรือ เพ่ือรองรับการ 
ควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างชาติให้เป็นไปตามมาตรการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือเป็นการเฉพาะ  
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 6. กรมประมง และกรมเจ้าท่า จ าเป็นจะต้องจัดทัดฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้ในตรวจสอบความ 
ถูกต้องของเรือประมงต่างชาติที่ขอเข้าเทียบทา และแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ 
อ่ืนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก   
 7. กรมประมง และกรมเจ้าท่า จ าเป็นต้องร่วมกันก าหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบเรือต่างชาติใน 
ท่าเทียบเรือ และการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ   
 8. ประเทศไทยโดยกรมประมง และกรมเจ้าท่า จ าเป็นต้องจัดฝึกอบรมเพ่ือใหความรู้กับบุคลากร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนตามมาตรการการตรวจสอบ     
เรือตา่งชาติ ณ ท่าเทียบเรือ   
  
 จากบทบาทของประเทศไทยที่มีในฐานะรัฐเจ้าของท่า ท าให้การตรวจสอบ และควบคุมการขนถ่าย
สินค้าสัตว์น้ าจ าเป็นต้องเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนทุกหลักเกณฑ์ก าหนด ให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ดังนั้นองค์ความรู้ที่เป็น
แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบ และควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า เช่น การตรวจสอบลักษณะภายนอก
ของเรือประมงต่างประเทศ การตรวจสอบเอกสารบนเรือ ทั้ งเอกสารเรือขนถ่ายเอง และเอกสารเรือจับ การ
สอบถามถึงประเด็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่สงสัยต่อกัปตันเรือ การตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์บนเรือที่อาจจะ
เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า จึงมีความส าคัญมาก เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการปฏิบัติงาน และ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ
สามารถช่วยแก้ปัญหาในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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บทที ่3 
หลักเกณฑ์การตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ และการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า 

 
 เรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า (Master Vessel หรือ Fish Carrier Vessel) เป็นเรือที่จดทะเบียนเพ่ือการ
ขนถ่ายโดยเฉพาะ โดยในใบจดทะเบียนเรือ จะระบุประเภทของเรือ ( Vessel Type) เป็นประเภท เรือขนถ่าย 
(Fish Carrier Vessel) และจะมีใบอนุญาตการขนถ่ายที่ออกให้โดยรัฐเจ้าของธง เพ่ืออนุญาตให้ท าการขนถ่าย
สินค้าเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากเรือประมงที่เป็นเรือจับสัตว์น้ า จะได้รับใบอนุญาตให้ท าการประมง(จับสัตว์น้ า)  
 
หลักการและสาระส าคัญ 
  จากการน ามาตรการของรัฐเจ้าของท่ามาใชเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกัน ยับยั้ง และ ขจัดการ
ประมงแบบ IUU เป็นเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติขั้นต่ า หรือ Minimum requirements เท่านั้น ซึ่งแต่ละประเทศ
ย่อมมีมาตรฐาน และความสามารถแตกต่างกันออกไป ส าหรับประเทศไทย มีขั้นตอน และวิธีการที่ต่างกัน
ออกไปในแต่ละด่านตรวจสัตว์น้ า เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญไม่เท่ากัน และความรู้ ความเข้าใจก็
ต่างกัน แต่อยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน โดยขั้นตอนแรกของการควบคุมการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าประเภทเทกอง
คือ การแจ้งขออนุญาตน าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า โดยตัวแทนสายเรือต้องยื่นแบบค าร้องขอน า
เรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (Advance Request for Port Entry: AREP) และเอกสารประกอบการ
พิจารณาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ าและระบบการตรวจสอบตาม
มาตรการรัฐเจ้าของท่าภายใต้การเชื่อมโยงค าขอกลางของกรมประมง ( Processing Statement and PSM 
Linked System: PPS) ต่อเจ้าหน้าที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนที่เรือประมงต่างประเทศจะเดินทาง
มาถึงท่าเทียบเรือ ทั้งนี้ ต้องก่อนที่เรือเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 1. การตรวจเอกสารแบบค ารอ้งขอน าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP) ตรวจ 100% เพ่ือ
ตรวจสอบเอกสารตามท่ีประกาศก าหนด โดยจะต้องมีเอกสารดังนี้  
  1.1 ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือขนถ่ายจากรัฐเจ้าของธง (Flag state) 
  1.2 ส าเนาใบอนุญาตให้ท าการขนถ่ายสัตว์น้ า 
  1.3 ส าเนาเอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ า (Transshipment Declaration)  
  1.4 ส าเนาผังการจัดเก็บสัตว์น้ าบนเรือ (Stowage Plan)  
  1.5 ส าเนาเอกสารการแจ้งน าเรือออกจากท่า (Port Clearance หรือ Custom Clearance) ครั้งล่าสุด  
  1.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ (Vessel Master Card) 

     1.7 ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือประมงที่เรือขนถ่ายรับสัตว์น้ ามา 
       1.8 ส าเนาใบอนุญาตท าการประมงของเรือประมงที่เรือขนถ่ายรับสัตว์น้ ามา 

 การจะอนุญาตให้เข้าเทียบท่าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีเอกสารทั้งหมดครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งค าว่า
ถูกต้องในทีนี้หมายถึง เอกสารต่างๆนั้นจะต้องออกโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และมีการลงลายมือชื่ออย่าง
ถูกต้อง โดยเอกสารที่ทางศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พบ ดังนี้   
 -ใบจดทะเบียนเรือทั้งเรือจับสัตว์น้ า และเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า  
 -ใบอนุญาตการท าประมง โดยใบอนุญาตการท าประมง ครอบคลุมพ้ืนที่การท าประมงของเรือจับสัตว์น้ าที่น ามาขนถ่าย
ให้เรือขนถ่ายในรอบนั้น  ๆครบทุกพ้ืนที่ตามที่แจกแจงมาตอนยื่นแบบค ารองขอน าเรือประมงต่างประเทศเขาเทียบท่า 
  -กรณีเรือจับสัตว์น้ า ท าการประมงในพ้ืนที่ทะเลหลวง (High Seas) จะใช้ใบอนุญาตการท า
 ประมงจากรัฐเจ้าของธง 
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  -กรณีเรือจับสัตว์น้ า ท าการประมงในพ้ืนที่เขต EEZ (Exclusive economic zone) จะใช้
ใบอนุญาตการท าประมงจากรัฐชายฝั่งที่เรือจับเข้าไปท าการประมง  
 -เอกสารรายงานการขนถ่ายรายการสินค้าสัตว์น้ า ออกโดย หน่วยงาน RFMOs ที่เรือขนถ่ายเข้าไปท า
การขน ถ่ ายสิ น ค้ าสั ต ว์ น้ า  เช่ น  WCPFC Transshipment Declaration ห รือ  IOTC Transshipment 
Declaration หรือ ICCAT Transshipment Declaration  
 -ผังการจัดเก็บสัตว์น้ าบนเรือ ที่แจกแจงการจัดเก็บสัตว์น้ าบนเรือให้ถูกต้อง และตรงกับแผนการขน
ถ่ายสัตว์น้ าที่จะน ามาขึ้นท่าท่ีประเทศไทย 
 -เอกสารการแจ้งน าเรือออกจากท่า แสดงเป็นหลักฐานการเข้า และออกจากท่าโดยได้รับอนุญาตอย่าง
ถูกต้องจากประเทศนั้นๆ 
 -บัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ ในการแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นผู้บังคับเรือโดยได้รับ
อนุญาตจากรัฐเจ้าของธงเรืออย่างถูกต้อง 
 -ใบอนุญาตการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า ออกจากรัฐชายฝั่งที่เรือขนถ่ายไปท าการขนถ่ายในพ้ืนที่นั้น เช่น เรือขนถ่ายสัตว์
น้ าต่างประเทศไปท าการขนถ่าย ที่ประเทศหมู่เกาะมาร์แชล จะต้องมีเอกสารใบอนุญาตการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าของประเทศหมู่
เกาะมาร์แชล เป็นต้น (ยกเว้นในกรณีที่ขนถ่ายกลางทะเล ซึ่งเป็น เรือที่ท าประมงโดยเครื่องมือประมงประเภท Long line เท่านั้น 
จะสามารถขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ ากลางทะเลได้ จะใช้ใบอนุญาตการขนถ่ายของรัฐเจ้าของธง) 
 

 
 

ภาพแสดงขั้นตอนการแจ้งขออนุญาตน าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4l_iYkrTZAhWHI5QKHd7VBDQQFggyMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FExclusive_economic_zone&usg=AOvVaw1h1IB9xRXGrhg1oCxxzS43
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2. การตรวจเรือประมง ต้องตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ อย่างน้อย 40% ของเรือที่ขออนุญาต
เข้าเทียบท่าทั้งหมด โดยศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุ งเทพมหานคร) มีการก าหนด
หลักเกณฑ์การ ไม ่ขึ้นตรวจเรือดังนี้  
  2.1 เป็นเรือขนถ่ายที่เข้าเทียบท่าเป็นประจ า (2-3 เดือนครั้ง) และไม่มีความเสี่ยงในการท า
 ประมงผิดกฎหมาย โดยดูจากประวัติย้อนหลังการเข้ามาขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าในประเทศไทย 
  2.2 เอกสารที่แนบประกอบการแจ้งขอเข้าเทียบท่านั้น ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน โดยไม่
 พบข้อสงสัย และประเด็นปัญหา ตั้งแต่ช่วงเวลาขนถ่าย จนกระทั่งถึงท่าเทียบเรือ ณ ประเทศไทย 
  2.3 Cross Check เอกสารกับเครือข่ายเวปไซต์ที่เก่ียวข้อง ( WCPFC, IOTC, GLOBAL 
 WATCH FISHING, IUU-VESSEL เป็นต้น) ช่วงเวลาการท าประมง และพ้ืนที่การท าประมง ตรงตาม
 เอกสารที่แจ้งเข้าเทียบท่า 
  2.4 กัปตันเรือให้ความร่วมมือดี และไม่มีท่าทีปิดบัง หรือแสดงอาการหลีกเลี่ยงการ
 ตรวจสอบในแต่ละครั้ง  
  2.5 ไม่พบปัญหาใดๆ จากการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าครั้งก่อนหน้า 
  2.6 ไม่มีความเสี่ยงใน IUU List โดยเช็คจาก หน่วยงาน RFMOs และ INTERPOL ต่างๆ 
 
 ในขั้นตอนแรกส าหรับการขึ้นตรวจเรือประมงต่างประเทศที่เข้ามาเทียบท่าในพ้ืนที่ที่ ศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ดูแลนั้น จ าเป็นต้องทราบรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1. ที่มาของสินค้าสัตว์น้ าที่มากับเรือขนถ่ายล านั้น เช่น เป็นสินค้าท่ีมาจากมหาสมุทรแปซิฟิค 
 (FAO 71) มหาสมุทรอินเดีย (FAO 51) หรือมหาสมุทรแอตแลนติก (FAO 34) เป็นต้น  
 
 

 
ภาพแสดงเขตพ้ืนที่แบ่งตาม FAO Major Fishing Area Codes 

ที่มา http://www.seaaroundus.org/catch-reconstruction-and-allocation-methods/ 
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               2. จ านวนครั้งที่เรือล าดังกล่าวเคยเข้ามาเทียบท่าประเทศไทย ย้อนหลัง 1 ปี และไม่พบ
 ปัญหาจากการเข้ามาขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าในครั้งที่ผ่านมา 
  3. รายชื่อเรือจับที่ฝากสินค้าสัตว์น้ ามากับเรือขนถ่ายล านั้นๆ 
  4. ผลวิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือของเรือขนถ่ายก่อนหน้าที่จะมาเทียบท่าที่ประเทศไทย 
 โดยเป็นการวิเคราะห์เส้นทางจากการ Tracking สัญญาณ AIS โดยผลการวิเคราะห์นี้จะถูกส่งมาจาก 
 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ และสอบถามข้อสงสัยจากผล
 การวิเคราะห์ อาจพบประเด็นความเสี่ยงในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าได้ 
   5. ต้องรู้วันและเวลา สถานที่เทียบท่าที่แน่นอน 
 
 เมื่อทราบรายละเอียดดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)  
จะนัดหมายวันและเวลากับตัวแทนสายเรือ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือท าการขึ้นตรวจเรือร่วมกัน  โดยก่อน
การตรวจเรือ เจ้าหน้าที่จะต้องศึกษาเอกสารจาก แบบค ารองขอน าเรือประมงต่างประเทศเขาท่า (AREP) และ 
ผลวิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือขนถ่าย สรุปประเด็นปัญหาที่พบ และข้อสงสัยที่พบ นอกจากนี้ยังต้องสอบถาม
ข้อซักถามกับ กัปตันเรือ ลูกเรือ และตัวแทนสายเรือ ในกรณีที่เส้นทางเรือขนถ่ายผิดปกติ หรือสัญญาณ AIS 
ขาดหาย โดยในการตรวจเรือนั้น จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ตรวจลักษณะภายนอกเรือ โดยเรือที่เข้ามานั้นเป็นเรือประมงต่างประเทศ ซึ่งเรือ 1 ล านั้น ไม่
แตกต่างจากรถ 1 คัน จะมีอัตลักษณ์ประจ าเรือที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจเช็ค โดยเทียบจากเอกสารใบจดทะเบียน
เรือ และเอกสารใบอนุญาตการท าประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ า ดังนี้ 
  -ชื่อเรือ  
  -ธงเรือ ตามสัญชาติรัฐเจ้าของธงเรือ  
     -เลข Call Sign เป็นเลขสัญญาณเรียกขาน 
  -เลข IMO เป็นหมายเลขที่ออกโดย HIS Maritime เพ่ือใช้เป็นเอกลักษณ์ของเรือประมง โดย
 สอดคล้องกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
  -ชื่อสัญชาติเรือ 
 

 
ภาพตัวอย่าง เรือขนถ่ายที่มีชื่อเรือชัดเจน 
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 2. การขึ้นตรวจบนเรือ จะต้องน าส าเนาเอกสารที่ได้รับจาก แบบค าร้องขอน าเรือประมงต่างประเทศ
เขา้เทียบท่า (AREP) ขึ้นไปเปรียบเทียบกับเอกสารตัวจริงบนเรือด้วย เพ่ือตรวจเช็คว่าส าเนาที่แนบให้เจ้าหน้าที่
ครั้งแรกนั้น โดยต้องตรงกัน ไม่มีรอยขีด รอยลบ  ไม่มีการแก้ไข ปลอมแปลงเอกสารใดๆ 
 
 

 
 

ภาพตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือขนถ่ายจากการ Tracking AIS 
 

 
ขั้นตอนการตรวจเรือ 
 1) เจ้าหน้าที่ต้องแสดงตัวต่อกัปตันเรือ และแจ้งความประสงค์ขอขึ้นตรวจเรือ ส าหรับการขึ้นตรวจเรือ 
มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าบนเรือ ตาม
ช่วงเวลาที่เริ่มมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าประมงโดยต้องสอดคล้องกับเอกสารใน AREP  
  2) เจ้าหน้าทีต่รวจเอกสารตามท่ีได้รับส าเนาตอนยื่น AREP ได้แก่ 
  2.1) เอกสารประกอบการยื่น AREP ของเรือขนถ่ายฉบับจริง ได้แก่ ใบจดทะเบียนเรือ 
 ใบอนุญาตการขนถ่ายที่ออกโดยรัฐชายฝั่ง บัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ (Vessel Master 
 Card)เอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ า (Transshipment Declaration) ผังการจัดเก็บสัตว์น้ าบน
 เรือ (Stowage Plan)  และเอกสารการแจ้งน าเรือออกจากท่า (Port Clearance หรือ Custom Clearance) ครั้งล่าสุด 
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3) เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการขนถ่าย   
 3.1) สมุดปูมเรือขนถ่าย (Logbook) เป็นสมุดที่บันทึกเส้นทางการเดินเรือ บันทึกกิจกรรม ของเรือ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การซ้อมหนีไฟ การขนถ่ายเปลี่ยนลูกเรือ บันทึกการขึ้นมาตรวจเรือของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่างๆ และบันทึกการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า 
 3.2) เอกสาร Mate's receipt เป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลสินค้าที่มากับเรือขนถ่ายล านั้นๆ โดยจ านวน
เอกสาร Mate's receipt จะเท่ากับจ านวนการขนถ่าย และจะมีข้อมูล ชื่อ Port ที่เรือขนถ่าย และเรือจับท า
การขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า ชื่อเรือจับที่มาขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าให้เรือขนถ่าย ชื่อเรือขนถ่ายที่รับสินค้าสัตว์น้ า ช่วง
วันและเวลาที่ท าการขนถ่าย ชนิดสินค้าสัตว์น้ า (จากการประเมินขั้นต้น) ปริมาณสัตว์น้ า หมายเลขระวางเรือที่
จัดเก็บสินค้าสัตว์น้ าของเรือจับเรือนั้นๆ  
  3.3) สมุดบันทึกห้องเครื่องของเรือ (Engine Room Logbook) โดยจะมีการบันทึกอุณหภูมิของ
ระวางเรือไว้ เจ้าหน้าที่สามารถขอดูได้ ในกรณีที่สงสัยว่าระวางมีการถูกเปิดเพ่ือท าการขนถ่าย โดยไม่มีการแจ้ง
ตอนขออนุญาตเข้าเทียบท่า  
 3.4) เอกสารอ่ืนๆที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการตอบข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่ เช่นในกรณีที่เจ้าหน้าที่
พบว่ามีการชะลอความเร็วของเรือระหว่างทางที่มายังประเทศไทย หรือมีการเทียบเคียงกับเรือล าอ่ืนๆ กัปตัน
สามารถแสดงเอกสารที่เป็นหลักฐานกิจกรรมบนเรือให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ เพ่ือแสดงความถูกต้องของกิจกรรมบน
เรือ เช่น มีการเทียบเคียงกับเรืออ่ืน เพ่ือการขนถ่ายเสบียง จะต้องมี เอกสาร Transfer Supply หรือ   
Transfer Crew List เป็นต้น  
4) ข้อมูลและหลักฐานอื่นใดที่ใช้ในการยืนยันความถูกต้องของเรือ  
 4.1) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชื่อเรือ การเปลี่ยนลักษณะเรือ เช่น การทาสีใหม่ การเปลี่ยนสัญชาติเรือ 
จะต้องมีเอกสารยืนยันความถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่  
 4.2) หลักฐานการขึ้นตรวจเรือของเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศ โดยจะเป็นการลงนาม และประทับตรา
หน่วยงานใน Logbook ต่างๆ เพ่ือเป็นหลักฐานการเข้าไปท ากิจกรรมต่างๆในเขตประเทศนั้นๆ อย่างถูกต้อง  
 4.3) ภาพถ่ายหรือเอกสารอื่นๆ เพ่ือยืนยันกิจกรรมของเรือ เช่น หากพบมีการเทียบเคียงกับเรือล าอ่ืน 
โดยไม่ได้ชี้แจงมาในขั้นตอน AREP กัปตันเรือต้องแสดงภาพถ่าย หรือเอกสารระหว่างเรือล านั้นๆ เพ่ือเชื่อถือได้
ว่า ไม่พบพฤติกรรมการท าผิดกฎหมายกลางทะเล 
 
 4) ตรวจระวางเรือที่บรรทุกสินค้าสัตว์น้ ามา โดยในวันที่เจ้าหน้าที่ท าการขึ้นตรวจเรือนั้น จะเป็นวันที่
เรือเข้ามาเทียบท่า และยังไม่มีการเปิดระวางเพ่ือท าการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าลงจากเรือ ดังนั้น ระวางเรือ
จะต้องถูกปิดผนึกมาอย่างมิดชิด ไม่มีร่องรอยการเปิดโดยเด็ดขาด แต่ในกรณีที่เรือมีการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า
จากท่าเทียบเรืออ่ืนๆมาก่อน ระวางเรือจะต้องอยู่ในสภาพที่ปิดเช่นกัน แต่กัปตันเรือ หรือตัวแทนสายเรือ
จะต้องน าเอกสารแสดงน้ าหนักจริงของสินค้าสัตว์น้ าที่ขนถ่ายไปแล้ว (Statement of Fact) มาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า และน ามาเปรียบเทียบกับเอกสารที่แสดง 
 5) ตรวจสะพานเดินเรือ เพ่ือตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
และมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ เช่น VMS (จากรัฐเจ้าของธงหรือ RFMOs หรือทั้งสองหน่วยงาน) AIS และ 
GPS เป็นต้น 
 เมื่อผลการตรวจสอบพบวาข้อมูลถูกต้องครบถ้วน โดยเรือที่เขาเทียบท่าตองมีเอกสาร ตามขอก าหนด      
ข้างตน สอดคลองกับเอกสารประกอบการยื่น AREP หลักฐานและอุปกรณเดินเรือมีความถูกตอง กัปตันเรือ
และลูกเรือ สามารถตอบข้อซักถาม และประเด็นที่น่าสงสัยแก่เจ้าหน้าที่ได้ พร้อมมีหลักฐานยืนยันความถูกต้อง
ของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนเรือ จนเจ้าหน้าที่เชื่อได้ว่าเรือขนถ่ายดังกล่าว ไม่มีการท าประมงผิดกฎหมาย 
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และได้รับสัตวน้ ามาจากเรือจับสัตวน้ าที่ได้ชี้แจงไวจริง ใหพนักงานเจา้หนาที่บันทึกผลการตรวจเรือ โดยระบุผล
การตรวจ และบันทึกค าตอบต่อข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ลงในการตรวจเรือ (Port Inspection Report :PIR) 
ก่อนให้ตัวแทนสายเรือ ลงนาม รับทราบผลการตรวจ เมื่อได้รับอนุญาตให้ด าเนินการขนถ่ายสัตวน้ า ผู้น าเข้า
สามารถด าเนินการขนถ่ายสินค้าสัตวน้ าลงจากเรือ ภายใตการควบคุมการขนถ่ายของเจ้าหน้าที่ได้ ทั้งนี้ผู้น าเข้า
จะตอ้งได้รับอนุญาตน าเขา้ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งและยื่นเอกสารดังกล่าวตอ่เจ้าหน้าที่ ก่อนจะเริ่มกระบวนการขนถ่าย  
 
กระบวนการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตวน้ า 
 การควบคุมการขนถ่ายสัตวน้ า มีจุดประสงคเพ่ือทราบที่มาของสัตวน้ าที่ได้ ด าเนินการขนถายจากเรือ
จับสัตว์น้ าที่มากับเรือขนถ่าย  ให้สอดคล้องกับเอกสารที่แจ้งเมื่อตอนการขออนุญาตเข้าเทียบท่า และเพ่ือให้
มัน่ใจไดว้าวัตถุดิบสัตวน้ าที่มา กับเรือขนถ่ายและน าเขาสู่กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์
น้ าของไทย มิได้มาจากการท าการประมง IUU การตรวจสอบสินคาสัตวน้ าที่ขนถ่ายมากับเรือขนถ่ายสัตว์น้ า 
เริ่มต้นจากผู้ประกอบการน าเขา้สัตวน้ า แต่ละรายยื่นค าขออนุญาตน าเข้าสัตวน้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน้ า (DOF 2) 
ผ่านระบบ FSW เมื่อกระบวนการตรวจเรือเสร็จสิ้น และมีการรายงานผลการตรวจสอบเรือผ่ านระบบ PPS  
ข้อมูลระวางเรือ ชื่อเรือจับ บัญชีรายการและราคาสินค้า ชนิด ปริมาณ การตรวจสอบที่มาของสินค้าสัตวน้ า 
โดยการเชื่อมต่อกับข้อมูลใบอนุญาตที่ได้รับการอนุมัติ ผ่านระบบ FSW ซึ่ง ถูกระบุหมายเลขระวางเรือ ชื่อเรือ
จับ ชื่อผู้น าเขา และเลขบัญชีรายการและราคาสินคาให้ถูกต้องตรงกัน ขณะที่เลขที่ใบอนุญาตน าเข้าสัตวน้ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตวน้ า (DOF 2) จะถูกน าไประบุในการจัดท า  ใบขนสินค้าขาเข้าของกรมศุลกากร ซึ่งท าให้
สามารถตรวจสอบที่ ม าเชื่ อมโยงถึ งกั น ได้  ดั งนั้ นก่ อนกระบวนการขนถ่ ายสัตวน้ าจะเริ่ มต้นขึ้ น          
ผู้ประกอบการหรือผู้น าเขา้หรือตัวแทนออกของ จะต้องยื่นเอกสารแนบตามกฎหมายให้ครบเสียก่อน 
  
ขั้นตอนการควบคุมตรวจสอบการขนถ่าย 
 1. การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการน าเข้าสินค้าสัตวน้ า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตวน้ า  
ดังตอไปนี้ให้ถูกตอ้ง ครบถ้วนก่อนทุกครั้ง  
  1) ใบอนุญาตน าเขาสัตวน้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน้ า (DOF 2)  
  2) ใบขนสินค้าขาเข้า 
  3) เอกสารบัญชีรายการและราคาสินค้า (Invoice)  
  4) เอกสารใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of lading) 
  5) เอกสาร Certificate Of Origin  
  6) เอกสาร Captain Statement  
  7) เอกสาร Dolphin Safe Certificate 
  8) เอกสาร Catch Certificate (ถ้ามี) 
  9) ใบรับรองการน าทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามาใน
 ราชอาณาจักร (ถ้ามี) 
                     10) ผังการจัดเก็บสัตว์น้ าที่สอคล้องกับใบอนุญาตน าเขาสัตวน้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน้ า (DOF 2)  
  
 กรณีเอกสารครบถ้วนถูกตองแล้ว เจ้าหน้าที่จะอนุมัติการขนถ่ายให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือด าเนินการ
การขนถ่ายต่อไป และนอกจากจะตรวจสอบเอกสารให้มีครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ควรเปรียบเทียบกับ PIR เพ่ือ
ตรวจสอบระวาง ชื่อเรือจับ เลข Invoice ชื่อบริษัทน าเข้าให้สอดคล้องกัน 
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 ส่วนในขั้นตอนการเปิดระวางนั้น ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเป็นผู้อนุมัติให้เปิดระวาง ซึ่งในการเริ่มขน
ถ่ายแต่ละวันนั้น จ าเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า เจ้าหน้าที่ศุลกากร และผู้ประกอบการ(โรงงาน) อยู่
ครบทุกหน่วยงาน ถึงจะเริ่มการเปิดระวางเพ่ือเริ่มการขนถ่ายได้ 
 
 2. การควบคุมการขนถ่ายสัตวน้ า ระหว่างการควบคุมการขนถ่ายสินคาสัตวน้ าขึ้นจากเรือ เจาหนาที่
จะตองด าเนินการบันทึกและตรวจสอบรายการ ดังนี้ 
  1) เจ้าหน้าที่ที่ท าการควบคุมการขนถ่าย ท าการเปิดระวาง เพ่ือเริ่มการขนถ่ายในวันแรก
 พร้อมเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร โรงงานผู้น าเข้า และตัวแทนสายเรือ  
  2) ตรวจสอบชนิดสัตวน้ าที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือ จะตองสอดคลองกับชนิดสัตวน้ าที่ผู้น าเขาได้
 แจ้งไว้ในขั้นตอนยื่น AREP ไว  
  3) ตรวจสอบปริมาณสัตวน้ าแต่ละเที่ยวรถ ปิดผนึก (Seal) รถบรรทุกทุกคันที่ออกจาท่า
 เทียบเรือท่ีเจ้าหน้าที่ดูแล โดยลงรายละเอียดให้ครบถ้วนดังนี้ 
  -บันทึกชื่อหน่วยงานที่ควบคุมการขนถ่าย  
  -ชื่อบริษัทที่ท าการขนถ่าย 
  -เลขที่ Invoice  
  -ระวางเรือที่ท าการขนถ่าย  
  -ชื่อท่าเรือที่ท าการขนถ่าย 
  -ชื่อเรือขนถ่าย 
  -ชื่อเรือจับ  
  -จุดหมายปลายทางท่ีท าการขนถ่ายสินค้าไป 
  -หมายเลขระวางเรือ 
  -ชนิดสัตว์น้ า (โดยบันทึกเป็นชนิดหลักๆที่ประเมินด้วยสายตา) เช่น SKJ Mix เป็นต้น 
  -หมายเลขทะเบียนรถบรรทุก  
  -หมายเลขซีลของกรมประมง 
  -น้ าหนักสัตว์น้ าที่ออกจากท่าเทียบเรือ  
  -น้ าหนักรถบรรทุก  
  -น้ าหนักรวม  
  -เวลารถออกจากท่าเทียบเรือ  
 โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกรายละเอียดในหนังสือควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าพร้อมลงนาม
วันที่และเวลาทุกครั้ง และน าส าเนาหนังสือควบคุมตรวจสอบการขนถ่าย ให้คนขับบรรทุก เพ่ือน าไปแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่กรมประมง หน่วยงานกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) ที่รอตัดซีล และเก็บเอกสาร
ดังกล่าวอยู่ ณ ปลายทางที่ท าการขนถ่าย ซึ่งการควบคุมการขนถ่ายนี้ ทางศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า
เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) นั้น ได้ท าการควบคุมการขนถ่าย 100% คือเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานตลอดการขน
ถ่ายตั้งแต่วันแรก จนวันสุดท้ายของการขนถ่าย  
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ตัวอย่าง หนังสือควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินคา้สัตวน้ า 
 
 

  4) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า จะต้องลงบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขน
 ถ่ายสินค้าสัตว์น้ าน าเข้า บันทึกการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าน ารายเรือจับสัตว์น้ า บันทึกการ
 ควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าน้ าน าผ่าน ให้ครบถ้วน 
  5) เจ้าหน้าที่จะต้องสังเกตการณ์อยู่บนเรือ เมื่อมีการเปลี่ยนระวางเรือขนถ่าย พ ร้อม
 ตรวจสอบชนิดสินค้าสัตว์น้ าให้เป็นไปตามเอกสารที่ผู้น าเข้าขออนุญาตน าเข้า (เปรียบเทียบกับ DOF 2)  
  6) เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ าบนเรือแต่ละระวางให้สอดคล้องกับใบอนุญาตที่ผู้
 น าเข้าขอเข้ามาทั้งชนิด และปริมาณ 
  7) เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่จะต้องท าการติดซีล และจดบันทึกหมายเลข
 ซีล เพ่ือปิดระวางเรือในแต่ละระวาง ป้องกันการลักลอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า และเจ้าหน้าที่
 จะต้องท าการตัดซีลด้วยตัวเองในเช้าวันถัดไป เพ่ือเริ่มการขนถ่ายต่อ 
  8) เมื่อการการขนถ่ายเสร็จสิ้นลง เจ้าหน้าที่ต้องท าการตรวจสอบ เรือขนถ่าย และสินค้าสินสัตว
 น้ าคงเหลือบนเรือหลังจากขนถ่ายเสร็จสิ้น เมื่อไม่พบความผิดปกติของการขนถ่าย เจ้าหน้าจัดท า
 บันทึกข้อมูลทั้งหมดของการขนถ่ายลงใน แบบ กท.1 (รายงานผลการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ าน าเข้า
 กลุ่มสินค้าเทกอง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2) เสนอผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการ
 ด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 รับทราบ 
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    ภาพตัวอย่าง ซีลของกรมประมง 
 
 

 
 

ภาพตัวอย่าง รายงานผลการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ าน าเข้ากลุ่มสินค้าเทกอง 
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ภาพตัวอย่าง รายงานผลการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ าน าเข้ากลุ่มสินค้าเทกอง 
 

 
ภาพตัวอย่าง เอกสารบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าน าเข้า 
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บทที ่4 
การตรวจเรอืประมงตา่งประเทศ และควบคมุการขนถ่าย  

ณ ศนูยบ์รหิารจดัการดา่นตรวจสตัว์น้ าเขต 2 (กรงุเทพมหานคร) 
 
 จากหลักการและขั้นตอนการปฏิบัติข้างต้น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะการ
แก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ รายงาน และไรการควบคุม (IUU) ถือเป็นปัญหาที่รัฐเจ้าของ
ท่า ต้องให้ความส าคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ าที่ดูแลท่าเรือที่ได้
ประกาศให้เป็น ท่าเทียบเรือประมงต่างประเทศนั้น จึงได้รับความสนใจ และจับตามองจากหลายหน่วยงาน 
  
การขึ้นตรวจเรือของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)  
 ขั้นตอนแรกคือ การเตรียมตัวก่อนการขึ้นตรวจเรือ  
 1. เตรียมเอกสาร เพ่ือน าขึ้นไปเปรียบเทียบกับเอกสารตัวจริงบนเรือ พร้อมผลวิเคราะห์เส้นทาง
การเดินของเรือขนถา่ยสินค้าสัตว์น้ า ศึกษาประเด็นปัญหาที่สงสัย และความเสี่ยงที่พบจากเรือล านั้น  
 
  1.1 ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายและเรือจับสัตว์น้ า ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายนั้นจะระบุ
 ข้อมูลเรือโดยละเอียดในใบจดทะเบียนเรือ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อเรือ สัญชาติเรือ ขนาดเรือ เจ้าของเรือ 
 สถานที่ที่เรือจดทะเบียน เป็นต้น และข้อมูลส าคัญที่เจ้าหน้าที่ควรสังเกตคือ ชื่อเรือเดิมก่อนหน้า
 (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อเรือ) สัญชาติเรือก่อนหน้า(กรณีมีการเปลี่ยนสัญชาติเรือ) หมายเลข IMO ชื่อ
 เจ้าของเรือ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถน าไปตรวจสอบประวัติเรือที่อาจมีการท าผิดกฎหมาย และได้
 เปลี่ยนชื่อสัญชาติ เจ้าของ เพ่ือหนีความผิดในครั้งก่อน  
 ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายที่พบที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) เช่น  
.  -เรือสัญชาติปานามา จะออกให้โดยหน่วยงาน Panama Maritime Authority, Republic of 
 Panama 
  -เรือสัญชาติเกาหลีใต้ จะออกให้โดยโดยหน่วยงานแต่ละที่ โดยขึ้นอยู่กับ Port ที่ไปจดทะเบียน เช่น จด
 ทะเบียนที่ Busan จะออกโดยหน่วยงาน Busan Regional Maritime Affairs and Port Administration. 
  -เรือสัญชาติบาฮามาส จะออกจากหน่วยงาน Bahamas Maritime Authority. 
  
  หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานรัฐของแต่ละประเทศ ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
 กับเจ้าหน้าที่ ในกรณีท่ีเรือล าใดมีปัญหา เจ้าหน้าที่กรมประมงจากประเทศไทยจะสอบถามไปยังรัฐ
 เจ้าของธงเรือขนถ่ายก่อนเป็นล าดับแรก และจึงสอบถามไปยัง RFMOs เป็นล าดับต่อไป 
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ภาพตัวอย่าง ใบจดทะเบียนเรือ ประเภทเรือขนถ่าย สัญชาติปานามา 
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ภาพตัวอย่าง ใบจดทะเบียนเรือ ประเภทเรือขนถ่าย สัญชาติสาธารณรัฐเกาหลีใต ้
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 1.2 ใบอนุญาตการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า 
  โดยรัฐเจ้าธง และรัฐชายฝั่งจะออกให้เฉพาะเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าเท่านั้น โดยแต่ละ
ประเทศจะก าหนดเวลาการอนุญาตที่แตกต่างกันออกไป  รายละเอียดในใบอนุญาตการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า จะมี Port ที่
สามารถท าการขนถ่ายได้ ช่วงเวลาที่สามารถท าการขนถ่ายในรัฐชายฝั่งนั้น ไๆด้ ชื่อเรือขนถ่าย สัญชาติเรือขนถ่าย ประเภท
ของเรือ (Carrier) รายละเอียดของเรือ  รหัสจดทะเบียนเรือขนถ่าย หมายเลข  Call Sign  

 
 

ภาพตัวอย่าง ใบอนุญาตขนถ่ายของประเทศไมโครนีเซีย 
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ภาพตัวอย่าง ใบอนุญาตขนถ่ายของประเทศหมู่เกาะโซโลมอน 
 

 
ภาพตัวอย่าง ใบอนุญาตขนถ่ายของหมู่เกาะมาร์แชลล ์
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 1.3 ใบจดทะเบียนเรือจับสัตว์น้ า เป็นเอกสารที่มีความส าคัญอย่างมากในการตรวจสอบ เนื่องจากสินค้าสัตว์น้ า
นั้นจะมาจากเรือจับสัตว์น้ า การตัดสินว่าสินค้าสัตว์น้ านั้น ผิดหรือถูก การตรวจสอบใบจดทะเบียนเรือเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
และเจ้าหน้าที่ต้องมั่นใจได้ว่า ส าเนาใบจดทะเบียนเรือที่ได้รับ เป็นส าเนาที่มาจากเอกสารตัวจริง ไม่มีการปลอมแปลงเอกสาร
โดยเด็ดขาด เพราะตัวเจ้าหน้าที่เองจะไม่ได้เห็นเอกสารตัวจริง ดังนั้นขั้นตอนการตรวจสอบใบจดทะเบียนเรือก่อนการอนุมัติ
เข้าเทียบท่า จึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด 
 ใบจดทะเบียนเรือจับสัตว์น้ าที่พบที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)    เช่น 
  -เรือสัญชาติไมโครนีเซีย จะออกให้โดยหน่วยงาน Division of Marine Transportation, 
 Department of Transportation and Communications, The Government of the 
 Federated State of Micronesia. 
  -เรือสัญชาติอเมริกา จะออกให้โดยหน่วยงาน Department of Homeland Security 
 United States Coast Guard. 
  -เรือสัญชาติจีน จะออกให้โดยหน่วยงาน Ministry of Agriculture และ Ministry of 
 Transportations and Communications. 
  -เรือสัญ ชาติป าปั วนิ วกินี  จะออกให้ โดยห น่ วยงาน  National Maritime Safety 
 Authority. 
  -เรือสัญชาติหมู่เกาะโซโลมอน จะออกจากหน่วยงาน Ministry of Fisheries and Marine Resources  
  -เรือสัญชาติหมู่เกาะมาร์แชล จะออกให้โดยหน่วยงาน Republic of the Marshall 
 Islands, Maritime Administrator 
  -เรือสัญชาติไต้หวัน จะออกให้โดยหน่วยงาน Maritime, The Republic of China ของแต่ละ Port  
 

 
ภาพตัวอย่าง  ใบจดทะเบียนเรือจบัสัตว์น้ าสญัชาตสิาธารณรฐัประชาชนจนี 
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ภาพตัวอย่าง ใบจดทะเบียนเรือจับสัตว์น้ าสัญชาติอเมริกา 
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ภาพตัวอย่าง ใบจดทะเบียนเรือจับสัตว์น้ าสัญชาติหมูเ่กาะโซโลมอน 
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 1.4 เอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ า (Transshipment Declaration) เพ่ือตรวจสอบสินค้าสัตว์
น้ าที่อยู่บนเรือ ว่าสอดคล้องกับใบอนุญาตการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า และสอดคล้องกับใบอนุญาตการท า
ประมงหรือไม่ โดยรายละเอียดในเอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ า จะแจกแจงชนิดสินค้าสัตว์น้ าบนเรือ 
น้ าหนักของสินค้าสัตว์น้ าแต่ละชนิด Port ที่ท าการขนถ่ายระหว่างเรือจับและเรือขนถ่าย ชื่อเรือขนถ่าย
พร้อมสัญชาติ ชื่อเรือจับพร้อมสัญชาติ วันที่เรือจับสัตว์น้ าออกจาก Port ไปจับสัตว์น้ าและวันที่เรือจับสัตว์
น้ ากลับเข้า Port วันที่เริ่มท าการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า ทั้งนี้จะต้องมีการลงนามของกัปตันเรือทั้ง 2 ล า ทั้ง
เรือขนถ่ายและเรือจับสัตว์น้ า  
 

 
ภาพตัวอย่าง เอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ า จาก WCPFC (Transshipment Declaration) 

 
 1.5 ผังการจัดเก็บสัตว์น้ าบนเรือ โดยจะต้องแจกแจงการจัดเก็บสัตว์น้ ามาอย่างละเอียดและชัดเจน เพราะเป็น
เอกสารส าคัญที่ใช้ในการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ าต่อไป โดยจะต้องมี หมายเลขระวาง ชื่อเรือจับสัตว์น้ า จ านวนสัตว์น้ าแต่
ละระวางก ากับไว้อย่างชัดเจน  
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ภาพตัวอย่าง ผังการจัดเก็บสัตว์น้ าบนเรือ  
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 1.6 เอกสารการแจ้งน าเรือออกจากท่า (Port Clearance หรือ Custom Clearance) เพ่ือทราบถึงสถานที่
สุดท้ายที่เรือเดินทางไปเทียบท่า ก่อนเดินทางมายังประเทศไทย และทราบถึงกิจกรรมสุดท้ายใน Port นั้น  ๆและเป็นเอกสาร
ยืนยันได้ว่า เป็นเรือที่ท าการแจ้งขอเข้า-ออก ในแต่ละ Port ได้ถูกต้องตามกฎหมายในแต่ละประเทศ  

 
ภาพตัวอย่าง เอกสาร Custom Clearance ของประเทศไมโครนีเซีย 
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 1.7 บัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ (Vessel Master Card) เพ่ือแสดงการได้มาของ
ต าแหน่งกัปตันเรือท่ีถูกต้องจากรัฐเจ้าของธงเรือขนถ่าย โดยจะต้องไม่หมดอายุ และระบุชื่อกัปตันชัดเจน  
 

 
 

                                            
ภาพตัวอย่าง บัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ (Vessel Master Card) 
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 1.8 ใบอนุญาตท าการประมงของเรือประมง ซึ่งเป็นเอกสารที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากปัญหา IUU นั้น เป็น
ปัญหาที่เกิดจากเรือจับสัตว์น้ าโดยตรง การลักลอบจับสัตว์น้ า การจับสัตว์น้ าในพ้ืนที่ห้ามจับหรือพ้ืนที่อนุรักษ์ หรือการ
จับสัตว์น้ าชนิดต้องห้ามในแต่ละภูมิภาคนั้น ล้วนแต่เป็นการท าประมงผิดกฎหมาย และเอกสารที่สามารถยืนยันความ
ถูกต้องของแหล่งที่มาสัตว์น้ าได้นั้น คือเอกสารใบอนุญาตท าการประมงของเรือประมง โดยเรือจับสัตว์น้ าทุกล าที่ท า
การขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าสินค้าสัตว์น้ ามากับเรือขนถ่าย จ าเป็นจะต้องชี้แจงพ้ืนที่การจับสัตว์นั้นให้ครบถ้วน พร้อมแนบ
ใบอนุญาตท าการประมงให้ครบถ้วน และยังไม่หมดอายุต่อเจ้าหน้าที่ รายละเอียดในใบอนุญาตท าการประมงนั้น จะ
ครอบคลุม และลงข้อควรปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยจะมี ชื่อเรือจับสัตว์น้ า สัญชาติเรือจับสัตว์น้ า รหัสจดทะเบียนเรือ 
ขนาดของเรือ ชื่อเจ้าของเรือจับสัตว์น้ า พ้ืนที่ที่สามารถท าการประมงได้ตามที่รัฐชายฝั่งก าหนด ช่วงเวลาที่สามารถท าการ
ประมงได้ และข้อห้ามต่างๆ ที่รัฐชายฝั่งก าหนด  
 

 
ภาพตัวอย่าง ใบอนุญาตการท าประมงของประเทศหมู่เกาะโซโลมอน 

 
 เมื่อถึงวันที่เรือเข้าเทียบท่าตามที่ขออนุญาตแล้วนั้น ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) จะเตรียมชุดเจ้าหน้าที่เพ่ือขึ้นตรวจเรือ โดยจะต้องมีการเตรียมความเตรียมพร้อมทั้งข้อมูลเรือ และ
เตรียมการแต่งกายและอุปกรณ์ให้พร้อม ดังนี้ 
 1. แต่งกายด้วยเครื่องแบบกรมประมง   
 2. บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ 
 3. รองเท้าหุ้มส้นที่สะดวกต่อการขึ้นเรือ ซึ่งบางล าจะมีทั้งความสูงและความชัน  
 4. เอกสารส าเนาจากตัวแทนสายเรือ ที่ยื่นเข้ามาเพ่ือขออนุญาตเข้าเทียบท่า พร้อมผลวิเคราะหเ์ส้นทางการเดินเรือ 
 5. อุปกรณ์ส าหรับการสื่อสาร  
 6. กล้องถ่ายรูป 
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ภาพตัวอย่างชุดเจ้าหน้าที่กรมประมง และกรมศุลกากรเตรยีมท าการขึ้นตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ 

 

 
ภาพตัวอย่างชุดเจ้าหน้าที่กรมประมง และกรมศุลกากรเตรยีมท าการขึ้นตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ 
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ภาพตัวอย่างชุดเจ้าหน้าที่กรมประมง และกรมศุลกากรเตรยีมท าการขึ้นตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ 

 
 

 
ภาพตัวอย่างชุดเจ้าหน้าที่กรมประมง และกรมศุลกากรเตรยีมท าการขึ้นตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ 
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการขึ้นตรวจเรือ  
 2.1 เมื่อเรือเทียบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบลักษณะภายนอกเรือให้ครบถ้วน และถูกต้องตาม
เอกสาร ตามที่ตัวแทนสายเรือแจ้งไว้ เพ่ือป้องกันการน าเรือเข้ามาเทียบท่า และท าการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าก่อนที่เจ้าหน้าที่
จะขึ้นตรวจสอบ  
 

 
ภาพตัวอย่าง เรือขนถ่ายสนิค้าสัตว์น้ าก าลังจะเทียบท่า 

 

 
ภาพตัวอย่าง เรือขนถ่ายสนิค้าสัตว์น้ าก าลังจะเทียบท่า 
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ภาพตัวอย่างเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า เมื่อเทียบท่าแลว้ มีชื่อเรือและสัญชาติอยู่ท้ายเรือ 
 
 

 
 

ภาพตัวอย่าง รหสัภายนอกเรือ โดยเป็นหมายเลขใบอนุญาตจากประเทศปาปัวนวิกินี 
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ภาพตัวอย่าง หมายเลข Call Sign ที่อยู่ด้านนอกเรือขนถ่าย และเปน็หมายเลขที่มีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล 
 

 
ภาพตัวอย่าง หมายเลข IMO บนเรอืขนถ่าย ซึ่งเป็นหมายเลขที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติเรือ 
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ภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลักษณะภายนอกเรือ 
 
 

 
 

ภาพเจ้าหน้าทีต่รวจสอบลักษณะภายนอกเรือ 
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ข้อควรปฏิบัต ิ
 1. การตรวจลักษณะภายนอกเรือ ต้องตรงตามเอกสารที่แจ้งมาทุกประการ ในกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ เช่น การทาสีเรือใหม่ แก้ไขหมายเลขรหัสภายนอกเรือ เจ้าหน้าที่จ าเป็น
จะตอ้งสอบถามเพ่ือหาค าตอบที่น่าเชื่อถือจากกัปตันเรือ โปรดจ าไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเรือ
จะต้องมีเอกสารจากเจ้าของเรือเสมอ ไม่ว่าในกรณีใดๆ เพราะจะส่งผลต่อการท าประกันของเรือ 
 2. เรือทุกล าที่เข้าน่านน้ าไทย จะต้องชักธงของประเทศไทย 
 3. ข้อมูลจาก RFMOs ทั้งสีเรือ ขนาดเรือ ไม่ได้อัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้งหมด ดังนั้นควรหา
ข้อมูลหลายๆแหล่งมาอ้างอิงในการตรวจลักษณะภายนอกเรือ 
 
 2.2 เจ้าหน้าที่ขึ้นบนเรือ พร้อมลงชื่อ แจ้งวัตถุประสงค์ต่อลูกเรือ และแสดงตัวต่อกัปตันเรือ เพ่ือ
เป็นการแจ้งให้กัปตันเรือและลูกเรือ เตรียมพร้อมต่อการตอบข้อซักถาม และเตรียมเอกสารที่เจ้าหน้าที่
ต้องการตรวจสอบให้พร้อม 

 
 

 
 

ภาพเจ้าหน้าที่เดินขึ้นเรือ 
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ภาพแสดงการลงนาม และแจ้งวัตถุประสงค์ต่อลูกเรือก่อนท าการขึ้นพบกัปตันเรือ 
 

ข้อควรปฏิบัต ิ
 1. การลงนาม และลงชื่อหน่วยงานมีความส าคัญอย่างมาก เพราะนอกจากหน่วยงานกรมประมง และหน่วยงาน
ศุลกากรที่ท าการขึ้นตรวจเรือแล้ว ยังจะมีหน่วยงานอ่ืน อีๆก โดยเฉพาะกรมเจ้าท่าที่ตรวจสอบบุคคลขึ้นเรือ ซึ่งหากทางเรือไม่
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดที่ท าการขึ้นบนเรือให้ลงชื่อ ทางเรือจะถือว่ามีความผิดได้ 
 2. เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ข้ึนตรวจสอบเรือ เมื่อเรือเทียบท่าส าเร็จ ดังนั้น เจ้าหน้าที่กรมประมง  จะต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ต่อลูกเรือให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้ลูกเรือสับสน และปล่อยให้เจ้าหน้าที่รอนานจนเกินไป 
 
 2.3 เจ้าหน้าแนะน าตัวต่อกัปตันเรือ และขอตรวจสอบเอกสารตัวจริงของเรือขนถ่าย ดังนี้  
  1. เอกสารการจดทะเบียนเรือขนถ่ายจากรัฐเจ้าของธง (Flag state) 
  2. ใบอนุญาตให้ท าการขนถ่ายสัตว์น้ า 
  3. เอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ า (Transshipment Declaration)  
  4. ผังการจัดเก็บสัตว์น้ าบนเรือ (Stowage Plan)  
  5. เอกสารการแจ้งน าเรือออกจากท่า (Port Clearance หรือ Custom Clearance) ครั้งล่าสุด  
  6. บัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ (Vessel Master Card) 

    เอกสารข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้อ 5 ละข้อ 6 ต้องเป็นตัวจริงที่ออกโดยรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง และ
มีการลงนามและตราประทับจากหน่วยงานนั้นๆ ไม่มีการแก้ไข ลบ ขีด ฆ่า ในเอกสารโดยเด็ดขาด 
โดยเอกสารทั้งหมดจะทั้งยังไม่หมดอายุ มีวันที่ออกเอกสารชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน  
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ภาพเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบเอกสาร 
 
 

 
 

ภาพเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบเอกสาร 
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ภาพเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบเอกสาร 

 
 

 
ภาพเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบเอกสาร  
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ภาพเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบเอกสาร 

 
 

 
ภาพเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบเอกสาร 
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 2.4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สมุดปูมเรือ ( Logbook) ถือเป็นหลักฐานส าคัญในการขึ้นตรวจกิจกรรม
อันน่าสงสัยของเรือ เนื่องจากสมุดปูมเรือนั้น เป็นสมุดที่บันทึกทุกกิจกรรมของเรือ ไม่ว่าจะเป็น การฝึก
ปฏิบัติหลักสูตรต่างๆบนเรือ การแลกเปลี่ยนสินค้า การแลกเปลี่ยนลูกเรือ เหตุการณ์ท่ีเรือพบเรือต่างๆ เช่น 
ต่อสู้กับโจรสลัด เจ้าหน้าที่ขึ้นตรวจสอบเรือ มีลูกเรือไม่สบาย เป็นต้น และวัตถุประสงค์หลักในการ
ตรวจสอบสมุดปูมเรือ คือ 
  1. ตรวจสอบวันและเวลาการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าจากเรือจับสัตว์น้ า ให้ครบถ้วน และ
 รายละเอียดเป็นไปตามท่ีแจ้งเข้าเพ่ือขอเทียบท่า 
  2. ตรวจสอบการเข้า หรือออกจากน่านน้ าประเทศต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
  3. ตรวจสอบพฤติกรรมการเทียบเคียงกับเรือล าอ่ืน  ๆที่ไม่ได้มีชี้แจงในขั้นตอนการขออนุญาตเทียบท่า 
  4. ตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือจาก Port แต่ละ Port เพ่ือสังเกตเส้นทางการเดินเรือ
 ก่อนเข้ามาเทียบท่า ไม่ให้มีการลักลอบเทียบท่าที่อ่ืน เพ่ือลักลอบการขนถ่ายในพ้ืนที่ห้ามขนถ่าย 
  5. ตรวจสอบกิจกรรมอันน่าสงสัยของเรือ ในกรณีพบการชะลอความเร็วเรือ หรือการหยุด
 แล่นเรือ ณ จุดใด จุดหนึ่ง จากผลวิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือ 
 
 การขึ้นตรวจสอบเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าในปัจจุบันนั้น ทางศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า     
เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) มีเอกสารผลการวิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือ เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาการอนุมัติขนถ่าย โดยภายในเอกสารดังกล่าวนั้น จะมีข้อสงสัย และประเด็นปัญหาที่พบชี้แ จง
เอาไว้ เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่น าประเด็นปัญหาดังกล่าว มาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาความเสี่ยงของเรือ 
และจ าเป็นต้องหาค าตอบจากกัปตันเรือ และลูกเรือในการตอบค าถาม ข้อประเด็นปัญหาเหล่านั้น และ
นอกจากนี้กัปตันและลูกเรือจะต้องหาหลักฐานมายืนยันต่อเจ้าหน้าที่ ในการพิสูจน์ความถูกต้องของ
กิจกรรมต่างๆบนเรือที่พบในผลวิเคราะห์เส้นทางการเดินเรืออีกด้วย เช่น การชะลอความเร็วเรือ เพ่ือการ
ขนถ่ายเสบียง การจอดเรือในทะเลหลวงเพ่ือรอเข้าน่านน้ าประเทศอ่ืนๆ การเทียบเคียงกับเรือล าอ่ืนเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนลูกเรือ เป็นต้น 
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ภาพตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือ 
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ภาพตัวอย่างผลการวิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือของ เรือ YUNG DA FA 101 

 
 จากผลการวิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือขนถ่ายล าดังกล่าว พบว่า เรือชะลอความเร็วลงในน่านน้ า
ของประเทศไมโครนีเซีย ประเทศปาเลา และประเทศฟิลิปปินส์ และสัญญาณ AIS ขาดหายในน่านน้ า
ประเทศปาเลา ช่วงระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 อาจจะวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยที่ 1.64 knot 
จากข้อสงสัยนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเรือจะต้องสอบถามกัปตันเพ่ือหาค าตอบ และหลักฐานมาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่เข้าข่ายการท าประมงผิดกฎหมาย  
  
ข้อควรปฏิบัติ 
 1. การชะลอความเร็วเรือ ส่วนมากที่พบจะมี 2 จุด คือบริเวณทะเลหลวงศูนย์กลางระหว่าง
ประเทศคิริบาติ ประเทศหมู่เกาะมาร์แชลล์ และประเทศตูวาลู และอีกจุดคือ บริเวณทะเลหลวงศูนย์กลาง
ระว่างประเทศไมโครนีเซีย ประเทศปาปัวนิวกินี และประเทศหมู่เกาะโซโลมอน จากการสอบถามกัปตันเรือ 
พบว่า ที่ 2 จุดนี้ เป็นจุดที่รอการแจ้งปลายทางให้เรือเข้าไปขนถ่ายจาก เจ้าของเรือ หรือเจ้าของปลาที่แน่นอน 
 2. เมื่อได้รับค าตอบจากกัปตันเรือ ถึงสาเหตุของการชะลอเรือ หรือการจอดเรือ ณ บริเวณใดๆ 
เจ้าหน้าที่จะต้องขอเอกสารหลักฐานจากกัปตัน ไม่ว่าจะเป็น เอกสารการแลกเปลี่ยนลูกเรือ เอกสารการแจ้ง
ปลายทางให้เรือไปรับการขนถ่ายจากเจ้าของเรือ หรือเอกสารการซื้อเสบียง เป็นต้น 
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 3. เจ้าหน้าที่ควรขอหลักฐานให้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ เนื่องจากเอกสารส่วนใหญ่เป็น เอกสารที่
ออกจากเจ้าของเรือ โดยไม่ใช่หน่วยงานรัฐ ดังนั้น การรวบรวมหลักฐานให้ได้ และเปรียบเทียบกันจะให้
ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือมากกว่า เช่น E-mail รูปถ่าย เป็นต้น 
 4. การตรวจช่วงเวลาการขนถ่ายนั้น จะพบว่าผู้บันทึกนั้น บันทึกเวลาเป็น 2 แบบ คือ แบบเวลา
ท้องถิ่น คือ ลงเวลาตามพ้ืนที่ที่เรืออยู่ และอีกแบบ คือลงเวลาสากลเชิงพิกัด ดังนั้นเจ้าหน้าควรจะต้องมี
ความรู้ในเรื่องเวลาของแต่ละประเทศด้วย เพ่ือให้การเปรียบเทียบเอกสารตรงกัน 
 5. เจ้าหน้าที่สามารถขอดูสมุดปูมเรือเล่มก่อนหน้าได้ เพ่ือตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือก่อนเริ่ม
การขนถ่าย ในกรณีสงสัยว่าอาจจะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการท าประมงผิดกฎหมาย 
 
 

 
 

ภาพการตรวจสอบสมุดปูมเรือ (Logbook) ของเจ้าหน้าที่ 
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ภาพตัวอย่างสมุดปูมเรือที่ลงรายละเอียดการฝึกปฏิบัติบนเรือพร้อมรูปภาพ 

 
 

        
ภาพตัวอย่างสมุดปูมเรือ ที่เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานรัฐประเทศต่างๆ  ลงนามและตราประทับ หลังการขึน้ตรวจเรือ 
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 2.5 เจ้าหน้าตรวจสอบเอกสารอ่ืนๆ ห้องเครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆบนเรือ เพ่ือเป็นการยืนยันถึง
ความถูกต้องของกิจกรรมต่างๆบนเรือ นอกจากเอกสาร และค าตอบจากกัปตันและลูกเรือแล้ว เจ้าหน้าที่
สามารถขอตรวจสอบหลักฐานอ่ืนๆเพ่ิมเติมได้ เช่น กรณีเรือจอดอยู่กลางงทะเลหลายวัน และกัปตันให้
เหตุผลว่าเครื่องยนต์เสีย เจ้าหน้าที่สามารถขอพูดคุยกับ ช่างเครื่องยนต์ของเรือ และเข้าตรวจสอบห้อง
เครื่อง เพื่อให้ช่างเครื่องยนต์ของเรืออธิบาย และชี้แจงสาเหตุ หรือกรณีที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเรือเสีย ท า
ให้สัญญาณเส้นทางการเดินเรือขาดหาย เช่น AIS เป็นต้น เจ้าหน้าที่สามารถเรียกขอเอกสารการซ่อมเครื่อง 
AIS ได้  
 

 
ภาพเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบอุปกรณ์บนเรือ 

 
 

 
ภาพเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบเสน้ทางการเดนิเรือโดยการสอบถามกปัตันเรือ และใช้แผนที่ในการแสดงเส้นทาง 
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ภาพเจ้าหน้าที่ให้กัปตันแสดงเส้นทางก่อนหน้าที่จะเข้าประเทศไทย 

 
 

 
ภาพเส้นทางการเดินเรือจากประเทศหมู่เกาะโซโลมอน ถึงประเทศไทย 

 
 

 
ภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์บนเรือ 
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ภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องเครื่อง และห้องเก็บเสบียงของเรือ 

 
 

 
ภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์บนเรือ 
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ภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์บนเรือ 

 
 

 
ภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องเครื่อง พร้อมสอบถามสาเหตุจากช่างเครื่องยนต์เรือ 
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 2.6 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจระวางเรือ เพ่ือตรวจสอบ
ว่าระวางเรือถูกปิดมาอย่างดี ไม่มีการเปิดระวางเรือระหว่างการเดินทางมายังประเทศไทย ป้องกันการ
ลักลอบการขนถ่ายก่อนเจ้าหน้าที่อนุญาต 
 

 
ภาพเจ้าหน้าที่ท าการตรวจระวางเรือ 

 
 

 
ภาพเจ้าหน้าที่ท าการตรวจระวางเรือ 
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 เมื่อขั้นตอนการตรวจเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าเสร็จสิ้น และผลพบว่าข้อมูลถูกตองครบถ้วน โดย
เอกสารและข้อมูลครบถ้วนถ้วนสมบูรณ สอดคลองกับเอกสารประกอบการยื่น AREP หลักฐาน และ อุป
กรณเดินเรือมีความถูกตอง และสอดคล้องกับ ขั้นตอนการแจ้งขออนุญาตเทียบท่าแล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการ
ออกเอกสาร PIR และ ใบอนุญาตน าเขาสัตวน้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน้ า (DOF 2) เพ่ือให้ผู้น าเข้าด าเนินการ
ขออนุญาตการขนถ่ายต่อไป และเมื่อทุกอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่ท าการอนุญาตการขนถ่าย และเริ่มเข้าสู่
กระบวนการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า 
 
การควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
 ความส าคัญของการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าก็คือ เพ่ือพิสูจน์ทราบที่มาของสัตวน้ าที่ได้
ด าเนินการขนถ่ายขึ้นจากเรือจับ และให้เป็นไปตามการแจ้งเข้าครั้งแรกของตัวแทนสายเรือ ขั้นตอนนี้ถือ
เป็นขั้นตอนที่ต้องเฝ้าระมัดระวังการขนถ่ายอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสินค้าสัตว์น้ าภายในเรือจะถูกน าไปส่งสู่
โรงงาน และห้องเย็นของผู้น าเข้า หากพบสิ่งผิดปกติ เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งระงับการขนถ่าย และขอ
ตรวจสอบได้ทันที เช่น การเปลี่ยนระวางการขนถ่ายซึ่งอาจเป็นเรือจับเดียวกัน หรือเรือจับล าอ่ืน การขน
สินค้าสัตว์น้ าหนักเกินที่ระบุในใบอนุญาตน าเข้าสัตวน้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน้ า การพบชนิดสินค้าสัตว์น้ าที่ผิด
ไปจากที่ผู้น าเข้าขออนุญาตมาเป็นต้น 
 1. การเปิดระวางเรือในวันแรกของการขนถ่าย เจ้าหน้าที่กรมประมงจะต้องเป็นผู้อนุญาตการขน
ถ่ายเท่านั้น และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะเป็นผู้อนุญาตการเปิดระวาง ดังนั้น ต้องมีเจ้าหน้ าที่จาก 2 
หน่วยงาน ถึงสามารถเปิดระวางเพ่ือเริ่มการขนถ่ายได้ และในการเปิดระวางครั้งแรก เจ้าหน้าที่จะต้อง
ตรวจสอบว่าชนิดสัตว์น้ านั้นตรงตามเอกสารที่แจ้งขออนุญาตเข้าเทียบท่าหรือไม่ 
 

 
ภาพการเปิดระวางเรือวันแรก เพ่ือเริ่มการขนถ่าย 
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ภาพการเปิดระวางเรือวันแรก เพ่ือเริ่มการขนถ่าย 

 

 
ภาพการเปิดระวางเรือวันแรก เพ่ือเริ่มการขนถ่าย 
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 2. ระหว่างการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตวน้ าขึ้นจากเรือ เจ้าหน้าที่ตองด าเนินการตรวจสอบใน
ประเด็นตา่ง ๆ ดังนี้  
  1) ตรวจสอบชนิดสัตวน้ าที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือ ต้องสอดคล้องกับชนิดสัตวน้ าที่ผู้ขอ
 อนุญาตน าเข้าได้รับอนุญาตน าเขา้ไว้   
  2) ตรวจสอบปริมาณสัตวน้ าในแต่ละเที่ยวรถ ปิดผนึก (Seal) ฝาปิดท้ายรถ จดบันทึก
 ระวางเรือ หมายเลขทะเบียนรถบรรทุก หมายเลขซีล เวลารถออกจากท่า น้ าหนักสัตวน้ าแต่ละ
 เที่ยวรถ โดยจัดเก็บข้อมูลแยกตามเอกสารน าเข้าเป็นราย Invoice 
  
 การควบคุมการขนถ่ายจะต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่บนเรือเพ่ือสังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ที่ห้องชั่งรถ เพ่ือท าการปล่อย
หนังสือควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า ติดซีล โดยจะต้องคอยแจ้งข้อมูลให้กันอยู่ตลอดเวลา เพ่ือป้องกันการ
ลักลอบขนถ่ายสัตว์น้ าออกจากท่า  
 

 

 
ภาพเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์อยู่บนเรือ 
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ภาพเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์อยู่บนเรือ 

 
 

 
ภาพรถบรรทุกที่บรรทุกสัตว์น้ าแล้วขึ้นชั่งน้ าหนัก 
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ภาพเจ้าหน้าที่ติดซีลรถบรรทุก 

 
 
 

 
ภาพรถบรรทุกที่ติดซีลจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว เตรียมออกจากท่าไปยังปลายทางที่เก็บสินค้าสัตว์น้ า 
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 3. เมื่อสิ้นสุดการขนถ่ายในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ส่งสรุปการขนถ่ายรายวัน เสนอผู้อ านวยการศูนย์
บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) และท าการติดซีลระวางเรือ เพ่ือป้องกันการ
ลักลอบการขนถ่ายในเวลาที่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ และเจ้าหน้าที่จะมีหน้าที่ท าการตัดซีลในวันถัดไป เมื่อการขน
ถ่ายสินค้าสัตว์น้ ายังไม่แล้วเสร็จ 
 

 
ภาพการติดซีลปิดระวางหลังเสร็จสิ้นการขนถ่ายในแต่ละวัน 

 

 
ภาพการติดซีลปิดระวางหลังเสร็จสิ้นการขนถ่ายในแต่ละวัน 
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ข้อควรปฏิบัติ 
 1. ในการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้ความส าคัญ และต้อง
คอยสังเกตการณ์การขนถ่ายอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสินค้าประเภทเทกองเป็นสินค้าที่ควบคุมได้ยาก ทั้ง
ปริมาณสินค้าสัตว์น้ า ชนิดสินค้าสัตว์น้ า และการลักลอบน าสินค้าสัตว์น้ าลงจากเรือ การลักลอบน าสินค้า
สัตว์น้ าที่ไม่ได้ขออนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นต้น 
 2. การขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า เป็นการท างานที่คาดเดาได้ยาก เนื่องจากทุกสิ่งสามารถเป็นปัจจัยใน
การท างานในแต่ละวันได้ทั้งหมด เช่น สภาพอากาศ ขนาดของสินค้าสัตว์น้ าบนเรือ จ านวนรถ ดังนั้น
เจ้าหน้าที่จะต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการท างานของผู้ประกอบการ 
 3. เจ้าหน้าที่ต้องคอยควบคุม ไม่ให้ผู้น าเข้าขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าเกินปริมาณน้ าหนักที่ระบุใน
ใบอนุญาตน าเขาสัตวน้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน้ า (DOF 2) โดยหมั่นตรวจสอบน้ าหนักท่ีท าการขนถ่ายไปแล้ว 
และตรวจสอบปริมาณสัตว์น้ าที่คาดว่ายังเหลืออยู่บนเรือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบอยู่เสมอ 
 4. เจ้าหน้าที่ไม่ควรละเลยต่อหน้าที่โดยเด็ดขาด เนื่องจากการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า 
เป็นขั้นตอนทางค้าที่ส าคัญ และทุกปัจจัยมีผลต่อคุณภาพสินค้าสัตว์น้ า และราคาสินค้าสัตว์น้ าทั้งหมด 
เจ้าหน้าที่จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ด้วย  
 
 3. เมื่อกระบวนการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมประจ าเรือแต่ละล า จะท า
การสรุปข้อมูล ทั้งรายเรือจับ รายบริษัท น้ าหนักสัตว์น้ าน าเข้า และน้ าหนักสัตว์น้ าน าผ่าน เสนอ
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในขั้นตอนต่อไป โดย
ต้องปฏิบัติ ดังนี ้
  3.1 เจ้าหน้าที่ต้องส่งข้อมูล กท.1 ภายใน 5 วัน นับจากวันที่การขนถ่ายเสร็จสิ้น  
  3.2 เจ้าหน้าที่ต้องน าเอกสารการควบคุมการขนถ่ายมาส่งภายใน 7 วันหลังการขนถ่าย
 เสร็จสิ้น และแจ้งปัญหาที่พบระหว่างการขนถ่ายเสนอผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
 สัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ทราบ 
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บทที ่5 

สรปุผล ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 
สรปุผล 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ตัวเจ้าหน้าที่ และวิธีการในการตรวจสอบเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า 
ประเภทสินค้าเทกอง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของทุกศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า และด่าน
ตรวจสัตว์น้ า ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้พ้ืนฐานในการขึ้นตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ เพ่ิมองค์ความรู้ใน
เรื่องท่ีมีความส าคัญให้แก่เจ้าหน้าที่ และมีเกณฑ์การตัดสินใจในการปฏิบัติงานจริง  
 2. เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ประเภทเรือขนถ่ายสัตว์น้ า ได้อย่างมี
หลักการและมาตรฐานที่ดี เพ่ือป้องกันการน าเข้าของเรือประมงที่ท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม ไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร  
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าที่มาจากการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร การกีดกันสินค้าดังกล่าว เป็นการ
แสดงออกอย่างชัดเจนในการต่อต้านสินค้าสัตว์น้ าที่ผิดกฎหมาย 
 4. เพ่ิมแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพ่ือการเข้าใจ และน าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันใน
เรื่องของการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ประเภทเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า และการควบคุมการขนถ่าย
สินค้าสัตว์น้ า 
 5. เข้าใจ และเห็นถึงปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานจริงตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ เพ่ือ
ท าการปรับและเปลี่ยน ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
ตารางแสดง จ านวนเรือขนถ่ายที่เข้ามาเทียบท่า ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 

(กรุงเทพมหานคร) ในปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560 
 

 ในปี พ.ศ. 2560 แหล่งที่มาของสินค้าสัตว์น้ าที่มากับเรือประมงต่างประเทศ ประเภทเรือขนถ่าย
สินค้าสัตว์น้ า ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ทั้งหมด 141 ล า อันดับ 1 
เป็นเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าที่มาจาก WCPFC 134 ล า อันดับ 2 เป็นเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าที่มาจาก 
IOTC 6 ล า และพบเรือท่ีขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าจาก ICCAT 1 ล า 

 
ปีทีน่ าเข้า 

 
จ านวนครัง้ 

RFMOs 

WCPFC IOTC ICCAT 

 
ปี 2559 

 
161 

 
143 

 
18 

 
- 

 
ปี 2560 

 
141 

 
134 

 
6 

 
1 
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แผนภูมิแสดงสัญชาติเรือจับสัตว์น้ าที่เข้าเทียบท่า ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 

(กรุงเทพมหานคร) ปี พ.ศ. 2560 
 

 สินค้าสัตว์น้ าที่พบว่ามีการเข้ามาขนถ่าย ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) จ านวนมากที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้ 
 1. เรือจับสัญชาติไต้หวัน  
 2. เรือจับสัญชาติอเมริกา 
 3. เรือจับสัญชาติเกาหลีใต้ 
 4. เรือจับสัญชาติปาปัวนิวกินี 
 5. เรือจับสัญชาติคิริบาติ  
 ซึ่งเป็นเรือจับสัตว์น้ าที่เข้าไปท าการประมงในเขต WCPFC ทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่า แหล่งปลาทูน่าที่
ส าคัญที่สุดคือ ภูมิภาค WCPFC แม้จะมีมาตรการมากมายในการควบคุมประชากรปลาทูน่าก็ตาม 
 
 ในการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ประเภทเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า ทางศูนย์บริหารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ไม่พบเรือที่ท าผิดกฎหมาย หรือเข้าข่ายการท าการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 1. การตรวจเรือประมงต่างประเทศ ประเภทเรือขนถ่ายสินค้าเทกอง มีความหลากหลายของ
เอกสาร และรูปแบบของการลงบันทึกสมุดปูมเรือ (Logbook) ท าให้การตรวจสอบอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งหมดค่อนข้างยาก เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบในระดับหนึ่ง  ดังนั้น
เจ้าหน้าที่จึงควรมีการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร และข้อมูลค าตอบในกรณีที่พบปัญหา และพบพฤติกรรมความ
เสี่ยงของเรือ เพ่ือเป็นแนวทางในการขึ้นตรวจเรือครั้งต่อไป 
 2. เนื่องจากกัปตันผู้ควบคุมเรือ มีหลากหลายสัญชาติ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการ
สื่อสารด้านภาษาอังกฤษทั้งตัวเจ้าหน้าที่ และตัวกัปตันเอง ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ ท าให้ต้องใช้เวลานาน
ในการพูดคุย สอบถามกัปตันเรือระหว่างด าเนินการตรวจเรือในแต่ละครั้ง  
 3. ไม่มีมาตรการ การป้องกันความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้การขึ้นตรวจสอบ
เรือประมงต่างประเทศที่เข้ามาเทียบท่านั้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ ดังนั้น ควรเพ่ิมมาตรการ หรือ 
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยขึ้นตรวจเรือร่วมด้วย 
 4. การควบคุมการขนถ่าย เจ้าหน้าที่จะต้องท างานร่วมกับผู้ประกอบการอยู่ตลอดเวลา ท าให้ใน
บางครั้งเจ้าหน้าที่อาจจะพบความกดดันจากผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ควรเข้าใจกระบวนการทางการค้าเป็น
อย่างดี และอยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบ 
 5. ข้อมูลการน าเข้าสินค้าประเภทเทกองมีจ านวนมาก การจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร จะต้องเป็น
ระเบียบค้นหาเอกสารและข้อมูลได้ง่าย เพ่ือสะดวกต่อการน าไปใช้ในทันที 
 6. ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ จะต้องเคร่งครัด และปฏิบัติตามได้จริง และ
เจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศอย่างถ่องแท้ก่อนน ามาใช้ 
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